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تعتمـد أشـكال األداء التـي سـنتناولها علـى الجسـد بوصفـﻪ موضوعـة ثقافيـة ،تنتجهـا
السـلطة والسياسـات الحيويـة ) ،(Bio politicsويأتـي دور األداء هنـا لمسـألة حـدود هـﺬه
نتجـا لسياسـات ونصـوص رسـمية تُشـ ﱢيﺌُها.
الموضوعـة ،ومحاولـة زعزعتهـا ،بوصفهـا ُم ً
واألمثلة التي يتـم تناولها ل تنتمي إلـى فضاءات اللعﺐ الرسـمية ،بل تلك التـي تُحدد فيها
أشكال النشـاط البشـري »قطار ،غابة ،مدينة« بوصفها فضاءات سـيادية ،أشكال الحركة
نوعـا مـن
فيهـا مقننـة نص ًيـا )القانـون( وماد ًيـا )الشـرطة( ،مـا يجعـل أشـكال األداء هـﺬه ً
المسـرح الخفي ،الﺬي يسـتفيد فيـﻪ »المقهورون« مـن خصائﺺ الفضـاء ،في سـبيل إنتاج
الحكايـات واألشـكال الواقعيـة ،التـي ل تهـدف إلـى التطهيـر ) ،(catharsisبـل إلـى الفعـل
الجتماعـي ،كونهـا تكشـﻒ أماكـن الهيمنـة وتضيﺌُهـا.
اشتعلت وسائل التواصل الجتماعي بصور الحتجاجات األخيرة التي انتشرت في
مدن إيران المختلفة ،إذ نرى النساء يقفن في الشوارع ينزعن حجابهن والجموع تهتﻒ
تحد مباشر للسيادة اإليرانية ،سواء الدستورية منها أو تلك
بموت المرشد األعلى ،في ﱟ
الستثنائية التي تمارس عن ًفا تأسيس ًيا مستم ًرا )الحرس الثوري( .هﺬا الشكل من تعريﺾ
الجسد للخطر عبر مجموعة من الكلمات والحركات العلنية يتحدى سياسات السلطة
الحيوية ) ،(Biopoliticsتلك التي تقنن وتضبط الجسد اإليراني كموضوعة ثقافية،
وتحافﻆ على أشكال حركتﻪ في الفضاء العام ،وتعاقﺐ »المفسدين في األرض« وتختلق
لهم ته ًما غير واضحة).(1
أشكال األداء التي يتم تناولها ،على خطورتها ،تختزن داخلها عناصر من فن األداء ،مع
ّ
المنﻈر ريتشارد ششنر يحدد عناصر نﻈرية
عصي على التعريﻒ ،إل أن
أن األخير
ّ
)(2
لمقاربتﻪ ،ويضع تعري ًفا يساعد الباحثين ،إذ يرى أن األداء هو »أن تستعرض ما تفعل« ،
أي أن يتحرك الجسد ضمن الفضاء بصورة علنية .وحسﺐ التعريﻒ ً
أيضا تنتمي هﺬه
الورقة إلى أبحاث األداء أو »أن تستكشﻒ ما يُستعرض ويُفعل« ،بوصﻒ فعل الكتابة
هنا يحاول فهم الﻈاهرة األدائية التي تختلﻒ من مكان إلى آخر ،ل فقط من الناحية
الجمالية ،بل من الناحية الثقافية والسياسية ،كون جسد المؤدي ل يخضع لعمليات
الـ» «disembodimentبوصفها »عملية إزالة أي دللة أو عالمة على حضور الجسد في
العالم ،وذلك إلنتاج القدرة المادية األدائية«) ،(٣إذ يحافﻆ جسد المؤدي على وجوده
في العالم ،كموضوعة سيادية ،ول يتجرد من الشروط السياسية والثقافية ،بل يخلخلها
خصوصا أنها قمعية ،توظﻒ هﺬا الجسد عبر قنوات تتيح استغاللﻪ
ويتالعﺐ بها،
ً
وانتهاكﻪ ،ضمن ما يسمى السياسات الحيوية ،التي يعرفها الفرنسي ميشيل فوكو في
محاضرات الكوليﺞ دو فرانس بأنها تُس ﱢيس حياة األفراد وتحكمها ،فـ»موت« و»حياة«
8
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الموضوعات ليست حقو ًقا ،وإنما قرارات خاضعة إلرادة السيادة) ،(٤التي يمتد دورها
نحو رسم األدوار العلنية للخاضعين لها ،والتي ينطبق عليها تعريﻒ إيريك هوبساوم بأنها
»مجموعة من الممارسات التي تحكمها بصورة علنية أو تكتيكية قواعد مقبولة ،وهي
ً
أشكال طقسية أو رمزية ،تسعى إلى تمكين القيم واألعراف ضمن السلوك عبر
تحمل
التكرار ،الﺬي يؤكد على استمرارية الماضي«) .(٥وعلى الرغم من أن التعريﻒ يتناول األداء
الوطني العلني كالحتفالت ،فﺈن الدولة الدينية في إيران تتبنى دستور ًيا آيديولوجيا
دينية ،تحدد أشكال الﻈهور العلني سواء ضمن المناسبات الوطنية /الدينية ،أو ضمن
الحياة اليومية العلنية ،فـ»الرموز« حاضرة في طريقة اللباس والحركة والكالم ،وتُتبنى
وتنتﺞ بصورة دائمة.
يتناول هﺬا البحﺚ إشكالية العالقة بين جسد المؤدي والسلطة السياسية ،وذلك عبر
ً
أفعال أو كلمات ،والتي تكشﻒ العالقة
دراسة أشكال »سوء القتباس« ،سواء كانت
)(٦
بين الوهم والحقيقة ،بوصفها تصريحات غير جدية أو فارغة من منطق أدائي،
إل أن عدم جديتها هﺬه تحوي قيمة سياسية ،كونها تكشﻒ عن جهود السلطة إلنتاج
ً
شكال من أشكال مقاومة النفي ،ومقاومة عملية
الموضوعة البشرية ،ليكون األداء هنا
) ،(abjectionبوصﻒ الـ» «Abjectهو كل ما يتم طرحﻪ من الجسد ،وينتهك حدود الداخل
والخارج) ،(7لتكون العملية المرتبطة بﻪ سع ًيا إلخفاء ما ينتجﻪ الجسد من »إطراحات«
ل بد من التخلﺺ منها ،ضمن المنطق الثقافي ،يمكن اعتبار »اإلطراحات« بوصفها
أجساد أولﺌك »المؤدين« أو المخربين الﺬين ينتمون إلى »الخارج« ،إذ تحاربهم السيادة،
وتحاول إخفاءهم ضمن السجون ،وتعريضهم للعنﻒ المرتجل ،كونهم يهددون »الداخل«
المتجانس الخاضع كل ًيا للسيادة والملتزم بأدوار الطاعة ،هﺬا اإلخفاء القسري لكل ما
يشكل تهدي ًدا ،يمارس عبر جهود نصية /قانونية ،وأجهزة تط ّبق هﺬه النصوص ،كحالة
الناشطين البيﺌيين الكنديين الﺬين اختفوا مؤخ ًرا لتهديدهم »األمن
الوطني«).(٨
ّ
ضمن هﺬه الحدود بين الموضوعات ،وجهود النمﺬجة ،يبرز فن األداء ،كشكل من أشكال
اللعﺐ الخطر ،الﺬي يُمكن وصفﻪ بـ»الفن الجسدي« ،الﺬي يُهدد فيﻪ الجسد بالخطر
)العتقال-القتل( لستفزاز السلطة .ويصﻒ مارفن كارلسون هﺬه األشكال من األداء
بأنها »محاولت لستخدام أوضاع جسدية شديدة ،لخلق حالة ذهنية محددة«) .(٩ضمن
سياق البحﺚ ،هﺬه األوضاع الجسدية تبرز حين يتحرك الجسد بوضعيات وأشكال
ممنوعة )نزع الحجاب ،الرقﺺ في الشارع ،(...ما يؤثر عليﻪ كموضوعة ثقافية وسيادية
تتبنى الدولة نمﺬجتها .والحالة الﺬهنية المقصودة هنا هي التهديد بالخطر ،كون سوء
القتباس هﺬا يتحدى سياسات الرقابة والمنع ،لتقديم أشكال علنية ضمن مساحات
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مختلفة من الفضاء السيادي ،أو ضمن فضاءات هامشية توارب أنﻈمة الرقابة والهيمنة،
وتستفيد من الخصائﺺ الفيزيائية للمكان بوصفﻪ خشبة لالستعراض.
ضمن هﺬه العالقة الديناميكية هناك متغيران أساسيان يضبطان األداء ويكسبانﻪ معناه،
األول هو الجسد ،بوصفﻪ »لح ًما «flesh-ذا قيمة ثقافية وسياسية ،يخضع لشروط سيادية
تنتجﻪ ،وتحدد أدواره العلنية .واﻵخر هو السيادة ،أو مجموعة الجهود المادية والرمزية
الممارسة في سبيل الهيمنة والحفاظ على »النﻈام العام« ،عبر أدوار الطاعة التي تر ّوج
لها السلطة وتضبطها ،وبالتالي أي تغيير في واحد من الثنين يؤثر على اﻵخر.
وهنا تأتي خصوصية دراسات األداء ،كون العوامل المدروسة تتغير دو ًما ،ألنها في النهاية
أدوار يتم »لعبها« ،وكلما تكررت تغيرت ،ما يضعﻒ قيمتها كعرف ) (normفي ك ّل مرة
تتكرر ،كون خاصية »التكرارية «citationality-تختزن القدرة على التعديل الطفيﻒ في
األدوار ،سواء كانت هﺬه األدوار متبناة من قبل المواطنين ،أو مختزنة ضمن السياسات
السيادية ومن يطبقها ،ونقصد بمن يطبقها الكتلة البشرية المسؤولة عن الرقابة
والضبط )الشرطة( ،ما يترك مساحات من الرتجال ،التي تو ّلد إما تعديالت على الدور
موج ًها ضدهم في سبيل إعادة النﻈام العام إلى
بالنسبة إلى األفراد ،وإما عن ًفا اعتباط ًيا َّ
حالتﻪ السابقة .فاألداء كعملية »يكشﻒ عن مواضع الضعﻒ في العرف ،ويستدعي بعﺾ
وصراعا ضمن نﻈام األعراف نفسﻪ ،والﺬي يتجلى
التباسا
الﻈواهر الثقافية التي تخلق
ً
ً
ً
ً
مخططا
أشكال للمقاومة لم يكن
ضمن عملية األداء ،ما يبرز رغبة وإرادة جديدة ويطور
لها مسب ًقا«) ،(10وهﺬا ما نراه في عمليات العتقال التي تعرض لها بعﺾ الناشطين
بسبﺐ مشاركتهم في فيديو ترويجي يحاكي أغنية أمريكية شهيرة »Happy–Pharrell
 ،(11)«Williamsإذ حكم ستة راقصين بـَ ٩1جلدة والسجن لمدة  ٦أشهر مع وقﻒ التنفيﺬ،
كونهم »شاركوا في فيديو يُسيء إلى أخالقيات العا ّمة ونشروه في الفضاء السايبري«)،(12
ً
أشكال جديدة »للﻈهور« تبرز
فهﺬا الشكل من األداء يهدد التجانس القمعي ،ويتيح
الصراع ضمن نﻈام األعراف نفسﻪ.
تفترض هﺬه الورقة أن سياسات الهيمنة الحيوية وأشكال الطاعة المفروضة بشكل
وخصوصا
مباشر أو غير مباشر تؤثر على األداء العلني لﻸفراد وتجعلﻪ »موح ًدا«،
ً
في ظل التهديد بالعتقال أو القتل ،ما يجعل »المؤدين« يلجؤون إلى أشكال من األداء
يرسم معالمها الخطر وتهديد الحياة الﺬي تمارسﻪ السلطة ،هﺬه األشكال تتحدى
الهيمنة الرمزية ،وتختزن داخلها قي ًما جمالية وسياسية وثقافية ،تمس الدور السياسي
المفروض وتُسائلﻪ.
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ً
أوال :اللعﺐ ضد السلطة
تسعى ماكينة البروباغندا اإليرانية إلى تبيﺾ صورتها عبر استضافة فعاليات مختلفة،
منتجا
ومهرجانات للمسرح وفنون األداء ،تحاول عبرها خلق صورة عن »الفن« بوصفﻪ
ً
جمال ًيا .هﺬه السياسات تخفي وراءها طبيعة الوسائل المتبعة لضبط الحياة اليومية،
ً
عامال لضبط السلوك ،كما أن
فأشكال الهيمنة والرقابة السيادية توظﻒ الخوف بوصفﻪ
ً
أشكال من السلوك يدعوها فوكو »مجتمع العتقال« ،إذ يمارس
الرقابة الدائمة أنتجت
األفراد الرقابة بعضهم على بعﺾ »ويستبدل بعدو السيادة والعدو الجتماعي ش ًرا يحمل معﻪ
الخطر والالنﻈام واألعداء والجنون«) ،(1٣هﺬه الصفات من الممكن أن تنطبق على المؤدين
بوصفهم مخربين للناظم العام ،ويخلخلون الشكل العام لﻸدوار المفترضة ،ما يجعلهم
ّ
محط عداوة ،كما أن هﺬه الرقابة الﺬاتية لها أثر آخر يجعل منتجات األفراد محكومة بها،
ً
أشكال تتسق
خصوصا في ظل الهيمنة والرقابة التكنولوجية ،ما جعل السلوك العلني يكتسﺐ
ً
نوعا من األداء الساخر »«cynical
مع األدوار والسلوكيات »المرضي عنها« ،وهﺬا ما يولد ً
ضمن الحياة اليومية ،وهو حسﺐ تعبير إيرفينع غوفمان »حينما ل يؤمن الفرد بما يقوم بها
من أفعال ،ول يهتم بما يؤمن بﻪ المشاهدون«) .(1٤ما يه ّمنا هو القسم األول من التعريﻒ،
وأن الفرد ل يؤمن بما »يؤ ّديﻪ« ،ما يبرز أساليﺐ القمع التي يتعرض لها ،وهﺬا ما نراه في
الحتجاجات المختلفة التي شهدتها إيران عام  200٩وتشهدها حال ًيا ،عبر مخالفة »العرف
والقانون« ،والتخلي عن السلوك السينيكي.cynical -
مجموعة القوة هﺬه وتأثيراتها تبرز أهمية »اللعﺐ« الﺬي يختزنﻪ األداء ،بوصفﻪ صيغة ثقافية
وخصوصا أن الالعبين يسعون لتمييز أنفسهم
لنفي النﻈام القائم ،وفرض قواعد جديدة،
ً
عن الجماعة التي ينتمون إليها ،عبر فرض قواعدهم الخاصة ،وإعادة توظيﻒ المكان لتحدي
القواعد القائمة وتحرير أنفسهم منها» ،فداخل دائرة اللعﺐ قواعد وأعراف الحياة اليومية
ل حسبان لها«) .(1٥فليست جدية اللعﺐ نقدية ،كونﻪ يتحدى العرف ،وهﺬا ما يجعل اختيارنا
ً
مرتبطا بعالقتها مع سياسات الهيمنة من جهة ،وقيمتها الثقافية من جهة
للعينات المدروسة
أخرى ،إذ تمثل كل واحدة من أشكال األداء أسلو ًبا للعﺐ واألداء ،واألهم أننا سنعتمد على
تسجيالت وصور ألشكال الﻈهور هﺬهً ،
أول لسبﺐ مفاهيمي مرتبط باستحالة إعادة األداء
مرتين ،كونﻪ يفقد قيمتﻪ ،إلى جانﺐ خاصية مهمة ،وهي أن أشكال األداء هﺬه مصممة كي
تكون مرئية ل لجمهور الحاضرين فقط ،بل ً
أيضا ألولﺌك الﺬين سيشاهدون لح ًقا ،في إشارة
احتجاجية ضد سياسات »الختفاء« وتوظيﻒ الجمالي ضد السياسي ،إذ تتجاوز أشكال
األداء هﺬه تعريفات الفن التقليدية ،إذ ترى في الفن »حد ًثا جمال ًيا« يزعزع السلطة القائمة،
ويكشﻒ عيوبها.
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ثانيا :إﻋادة رسﻢ حدود الجسد الخفي
ً

عام  ،2011قامت الفنانة شيرين عبديراند) ،(1٦بصحبة مجموعة من المؤدين ،بﺈعادة
تكوين فضاء قطار األنفاق في طهران ،ففي إحدى العربات ما إن انطق القطار حتى
بدأ عرض »ممشى أزياء في قطار األنفاق ،(17)«Runway in a subway -إذ استفادت من
الحاضرين بوصفهم جمهو ًرا اعتباط ًيا ،وطلبت منهم أن يعطيها كل واحد منهم ما يحملﻪ
معﻪ ويريد رميﻪ ،لتقوم هي بعدها بﺈلصاقﻪ على جسدها ،بوصفها مصممة أزياء ،تريد
زي ما مع مجموعة من رفاقها ،فكلما مشت بين الحاضرين وتفاعلوا معها ازدادت
تصميم ﱟ
العناصر التي تك ﱢون ز َّيها الجديد ،المك ّون من »الفضالت« أو »الفوائﺾ« التي ل بد من
التخلﺺ منها.
هﺬا الحدث الﺬي يبدو بري ًﺌا في البداية ،يختزن داخلﻪ العديد من القيم السياسية
والثقافية ،فالمكان الﺬي اختارتﻪ ليكون »خشبة «stage-لﻸداء هو مكان نقل عمومي ،مكان
يرى الجميع فيﻪ الجميع ،ومتحرك ً
خال من النشاط ،كون مساحات النتقال
أيضا ،وعاد ًة ٍ
هي مساحات عطالة ،ل جهد فيها ،بل يقﻒ أو يجلس الفرد ساكنًا بانتﻈار النتقال من
مكان إلى آخر ،وما فعلتﻪ الفنانة عبر تحويل المكان إلى خشبة ،هو تفعيل صيغة المسرح
الخفي التي يتحدث عنها أوغوستو بوال» ،فأولﺌك الﺬين يشهدون العرض موجودون في
المكان بالصدفة ...وفي أثناء العرض يتحولون إلى مشاهدين ...وكل من هم قرب المكان
يتورطون في هﺬا الهتزاز )األداء( الﺬي يمتد تأثيره إلى ما بعد النهاية«) ،(1٨إذ يتحول
الفرد »العادي« نفسﻪ إلى مؤ ﱟد ضمن فضاء العرض ،دون أن يعلم ذلك ،أما أداؤه هﺬا
)إعطاؤها ما يريد رميﻪ بعي ًدا( وعالقتﻪ مع »الفنانة« فيضبطﻪ الرتجال ،الﺬي يحرك
األداء نحو الهدف الﺬي تحدده الفنانة.
الحس السليم الﺬي يضبط الرتجال قائم على أساس التخلي ،بصورة أدق التخلﺺ من
الفضالت التي يراد رميها ،والتي توظفها الفنانة كزي ،هﺬه العملية العلنية للـ»«abjection
تحمل دللت سياسية تتعلق ً
أول بالفضاء ،فالحدث الفني ح ّول فضاء القطار إلى مساحة
لتغير الحدود بين الموضوع العلني »النﻈيﻒ« وبين فضالتﻪ التي عادة ما تخ َّبأ لتُرمى
لح ًقا ،ليتحول القطار إلى مساحة إلنتاج موضوعة »المشاهد« بوصفﻪ نﻈي ًفا ،والمؤدية
بوصفها حاملة للفضالت ،مغي ًرا وظيفة عربة القطار ،ما يح ّولها إلى مساحة لمساءلة ما
هو شخصي وما يمكن أن يتحول إلى عمومي في لحﻈة تحولﻪ إلى فضالت.
العامل الثاني مرتبط بعملية التخلي عن الفضالت التي تتم عادة في أماكن معزولة
ومغلقة ،كما يتم وضع الفضالت ضمن عبوات مخصصة ،لكن ما فعلتﻪ الفنانة هو وضعها
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على جسدها ،بحيﺚ تعيد إنتاجها بوصفها ليست مهملة ،بل صالحة لالستخدام ،هنا
يمكن تأويل ذلك في ما يرتبط بدور المرأة،
خصوصا أن عملية » «abjectionترتبط
ً
بالسياق التاريخي للثقافة الﺬكورية القمعية التي تتعامل مع األنثى بوصفها »منفية« ،أو
»دنسة« ،ليأتي الحدث األدائي بوصفﻪ تغيي ًرا لهﺬا الدور ،إذ تعيد الفنانة رمز ًيا تكوين
ذاتها كموضوعة علنية إنسانية ،متحدية سياسات النفي المتعلقة بالمرأة والتي تمارسها
السيادة في إيران ،مح ّولة ما هو منفي سياس ًيا وثقاف ًيا ضمن الفضاء العام إلى فاعل
خاضع لقانون الستعراض ،لتكشﻒ لﺬلك عن دور المشاهدين /المواطنين أنفسهم ،في
عملية النفي ،سواء كانوا مؤدين ساخرين أو »مؤمنين ح ًقا« بسياسات النفي والتمييز ضد
المرأة ،إذ يكشﻒ هﺬا األداء عن »عملية« النفي التي تمارس نتيجة أشكال الطاعة ،التي
ل يكون للسيادة ّ
تدخل مباشر فيها ،بل هي وليدة انصياع اﻵخرين ،ومشاركتهم الطوعية
بها ،فصيغة المسرح الخفي تكشﻒ عن سياسات األداء العلني مدى اصطناعية األدوار
»الطبيعية« التي يمارسها األفراد ،والتي يكرسون عبرها سياسات النفي والتمييز.
وخصوصا المرأة وشكلها
الجانﺐ اﻵخر لهﺬا األداء مرتبط بعملية »إنتاج الموضوعة«،
ً
في الفضاء العام ،فاختيار »األزياء« بوصفﻪ وسيلة لالستعراض ينتقد أشكال اللباس
الموحد والمتجانس الﺬي تفرضﻪ سياسة الدولة ،وهنا تبرز القيمة الساخرة والنقدية
لهﺬا األداء ،كونﻪ يستخدم المنفي وما يرمى بعي ًدا لكسر هﺬا التجانس في »اللباس«،
انعكاسا لسياسات السلطة ،بل هو امتداد للجسد
وخصوصا أن الزي الخارجي ليس فقط
ً
ً
وجزء من تكوينﻪ كموضوعة في الفضاء العام ،وأن الفنانة تتحدى »سياسات اإلبعادthe -
 «politics of Banningالتي تخضع لها المرأة ،عبر توظيﻒ ما تراه السيادة نفسها »منف ًيا«
وهو الفضالت ،وإزاحتﻪ من المكان المخصﺺ للتخلﺺ منﻪ )النفايات( ،هﺬه الصيغة
ضمن السياق اإليراني تحدي ًدا تعتبر خطرة ،ويمكن تأويل ذلك بأنﻪ نوع من ممارسة »حق
الﻈهور« كوسيلة أدائية لتكوين الدور الجتماعي ،وجعلﻪ مرئ ًيا .وفي حالة إيران ،زعزعة
العرف القائم على أساس التجانس ،عبر اللعﺐ ً
أول والتالعﺐ بقواعد الفضالت وأماكن
التخلﺺ منها وأساليﺐ استعراضها ،وثان ًيا عبر زعزعة األعراف التي تؤسس لدور المرأة
العلني ،عبر تقنية سوء القتباس ،التي تتيح عدم »جديتها« الﻈهور ضمن الفضاء العام
كنوع من الحتجاج السياسي المبطن ،ل بصيغة فنية بحتة كما لو كانت معروضة على
خشبة مسرح رسمي ،ما يجعلها وسيلة للطاعة ،كونها تتحول إلى منتﺞ ثقافي خاضع
للسياسات السيادية.
المقاربة السابقة تبرز الصيغة الحتجاجية للمسرح الخفي» ،إذ يقوم المقموعون بخلق
)نماذج( تتكون من صور من حياتهم الحقيقية ..أو خلق واقع حقيقي عبر الصور ،هﺬه
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الصور تحمل خاصيتين جوهريتين ،أنها صور في البداية ،وأنها حقيقة«) .(1٩حقيقة هﺬه
الصورة تنعكس في السياسات التي يتعرض لها جسد المرأة ،وأساليﺐ المنع واإلخفاء
الممارسة ضدها ،سواء نص ًيا أو ماد ًيا.
ً
ثالثا :مهارات الهرب وتمارين الﺼيد
ظهرت رياضة الباركور) (20في ضواحي باريس العاصمة الفرنسية ،مستلهمة مهارات
عسكرية في تجاوز العوائق وتوظيﻒ المهارة الجسدية واستعراضها ،وعام 201٣
شهدت) (21العاصمة اإليرانية طهران ً
جيال جدي ًدا من الشبان والشابات يقفزون ويتمرنون
ويستعرضون حركاتهم البهلوانية والخطرة في ذات الوقت ضمن فضاء المدينة.
تكمن أهمية الباركور في أنها توظﻒ خصائﺺ األداء التي تكسبﻪ بُعده السياسي ،وهو
تعريﺾ الجسد للخطر ،فنﻈر ًيا تفترض سيادة الدولة أنها مسؤولة عن سالمة مواطنيها،
فالسيادة هي التي تمتلك حق الموت وتمنح أفضلية الحياة حسﺐ التعريفات الكالسيكية
للسيادة) ،(22فالخطر الﺬي يتعرض لﻪ جسد مؤدي الباركور على الرغم من المهارة التي
خصوصا أن الممارسة
يمتلكها يجعلﻪ غير قانوني ،ويتحدى السيادة وجوهرها الحيوي،
ً
العلنية للخطر تتم ضمن فضاء المدينة ،بوصفﻪ الفضاء اﻵمن المتماسك الﺬي تتحكم بﻪ
منتجا ،ول يعرضهم للخطر ،فالباركور سياس ًيا يح ّول
السيادة ،وتقنّنﻪ ليكون جهد األفراد
ً
فضاء المدينة إلى مساحة خطرة مليﺌة بالتهديدات ،وهﺬا ما يعكس خصائﺺ اللعﺐ التي
يحويها الباركور ،فالمؤ ّدون أشبﻪ بـ»طريدة« أو أعداء يف ّرون من صيادهم ،لتتحول مساحة
المدينة إلى مساحة صيد ،السيادة تمتلك البندقية والمؤدي هو »الفريسة« ،هﺬه الفريسة
ل تمتلك سوى خيار الهرب والفرار ،ضمن فضاء المدينة العدواني ،هﺬه العدوانية نصية
من جهة ومؤسساتية من جهة أخرى.
تهدد الباركور ً
أيضا التكوين الرمزي للفضاء الفيزيائي ،كون تقنيات بناء الحركات
و»الهرب« ارتجالية ،ويتم اختيارها بما يضمن »النجاة« ،فيمكن لدرج أو جدار أو بحيرة
أن تتحول إلى عائق ،هي تفترض احتمالت جديدة للـ»حركة «flow-ضمن الفضاء ،وهﺬا
ما يرتبط ً
أيضا بأنﻈمة المراقبة وسياسات العداوة ،فالهرب الﺬي تختزنﻪ الباركور يحول
المدينة إلى مساحة محتملة لحرب الغوريال ،وتوظيﻒ مساحات المدينة ضد العدو ،سواء
كان السلطة أو الشرطة ً
مثال ،بحيﺚ تتحول أنﻈمة الرقابة التقليدية إلى وسيلة لخلخة
نشاط رجال األمن ،وهﺬا ما يؤثر على تعريﻒ المكان العام ،بوصفﻪ مساحة لالستعراض
) (stagingينتجها جسد المؤدي /الفريسة ،الﺬي يخلق مساحة العرض بنا ًء على حركاتﻪ
وأساليﺐ تنقلﻪ ضمن الفضاء ،مهد ًدا بﺬلك سياسات اإلخفاء التي تمارسها السلطة،
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وممارسة »حق الﻈهور« ضمن مساحات واحتمالت لم تقنّن بعد ،أو ليست مخصصة
خصوصا أن أجهزة الصيد )الحرس الثوري( ،قادرة على ممارسات سلطاتها
لالستعراض،
ً
في أي مكان ،ما يحول فضاء المدينة إلى مساحة محتملة للهرب.
تحوي الباركور ً
أيضا إحدى خاصيات اللعﺐ المرتبطة بالتمرين على الخطر ،فمواجهة
العوائق والنجاة منها تشبﻪ التمرين على خطر حقيقي ،كما في لعﺐ األطفال ،أو حتى
ً
شروطا افتراضية في سبيل التمرن عن خطر
الحيوانات ،التي »تلعﺐ« ضمن فضاء وتضع
حقيقي يمكن يحدث يو ًما ما) ،(2٣فغريزة النجاة تنعكس ضمن اللعﺐ وتقنيات الهرب،
وخصوصا أن إيران تحوي جهاز قمع استثنائ ًيا يتمثل بالحرس الثوري ،الﺬي يمارس
ً
سلطات القتل والعتقال ،ول يخضع لﺬات قوانين الشرطة ،ما يجعلﻪ ليس فقط وسيلة
للـ» ،«naturalizationبل مجموعة من الصيادين الﺬين ل يمكن التنبؤ متى يمكن أن يمارسوا
»الصيد«.
الترجمة اإلنجليزية لكلمة »باركور« هي » «Free runningأو التحرك الح ّر  /الركﺾ الح ّر،
هﺬه التسمية الجديدة تعكس دور هﺬا الشكل من األداء في التحرر من الدور العلني
المفترض ،أي إنها تتجاوز األعراف التقليدية للحركة ضمن فضاء المدينة والتي تنعكس
ضمن العمارة وتصميمها ،وضمن الكتلة البشرية المسؤولة عن تحرك األفراد ،بل حتى
إنها تتحدى قوانين الملكية نفسها ،عبر التنقل ضمن مساحات خاصة لﻸفراد ،يدخلها
أو يعبرها المؤدون دون استﺌﺬان ،فتقنيات الباركور تتحدى اﻵليات القانونية والمعمارية
لرسم الحدود ،بين العام والخاص ،وتلك التي تحدد شكل الحركة كالقفز من فوق الدرج،
ً
عوضا عن اللتفاف من حولﻪ.
و»قفزة القطة« من فوق الجدار
تتميز الباركور بأنها يمكن أن تكون ممارسة فردية ،ما قد يبعدها عن األداء العلني ،إل
ً
شكال آخر لها وهو الستعراضي ،إذ إنها تعيد تشكيل المدينة بصر ًيا ،فالصور
أن هناك
والفيديوهات التي تبﺚ للمؤدين يقفزون ويتحركون ضمن المدينة تهدد أشكال الصور
وخصوصا أن هﺬه »الصور« تلتقط
الرسمية التي تمارسها الحكومة للترويﺞ لفضاءاتها،
ً
احتمالت الخطر الﺬي يمكن أن يتعرض لﻪ المؤدون ،ما يشكل ً
بديال ) (Doubleلمساحات
المدينة ،تتحرك فيﻪ األجساد بصورة مختلفة عن شكل األداء الرسمي ،فهﺬا البديل يكشﻒ
سياسات الحركة والتقنين ،ويقترح ً
بديال يتحدى هﺬه السياسات من جهة ،ويعكس القدرة
على تجاوزها ،عبر استعراض مهارة الفرار ،والقدرة على تجاوز الحواجز بالمعنى الثقافي
للكلمة ،أي األشكال الفيزيائية للهيمنة ،ما يجعل هﺬا الشكل من األداء يحمل بُع ًدا ثور ًيا،
يؤكد على الفردانية والتميز ضد ممارسات النمﺬجة التي تمارسها السيادة.
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رابعا :ألعاب الضحية الهامشية
ً
تنتمي تارا غودارزي) (2٤إلى جيل من الفنانين العاملين في ما يعرف بـ»فن البيﺌة-
 ،«environmental artوالمشابﻪ في تعريفاتﻪ لـ»فن األرض – ،«land artما يعني أن الجهود
الفنية ل تنتمي إلى المتاحﻒ أو صالت العرض الرسمية ،بل إلى المساحات الطبيعية
وأماكن العرض غير الرسمية ،بحيﺚ يكون »العمل الفني« على شكل منتجين ،األول يرتبط
بلحﻈة األداء أو الجهد الفنّي الﺬي تمارسﻪ الفنانة آن ًيا ،والثاني هو توثيق هﺬا العمل
بالصورة أو الفيديو ،ما ينقل العمل من صيغة األداء نحو صيغة »الفيديو أرت« أو التصوير
الضوئي .وما سنعمل عليﻪ هو تحليل »لحﻈة األداء« والسياسات الخاضعة لها ،والتي يكون
ً
أن غياب المشاهدين عن
فيها الجسد
وسيطا فن ًيا ،والفضاء هو مساحة العرض ،األه ّم ّ
»لحﻈة األداء« يُسائِل مفاهيم األداء نفسها ،كون الفنانة تؤدي للكاميرا فقط ،دون حضور
جمهور ،وهنا يمكن أن يحضر للﺬهن أعمال األمريكي بول كوس ،أحد رواد فن البيﺌة
ً
محول »جهده« إلى عمل فني ضمن وسيط آخر،
والفن المفاهيمي ،والﺬي يؤدي وحي ًدا،
ليكون المنتﺞ في كثير من األحيان غير موجود سوى في لحﻈة األداء أو ضمن الوسيط
الجديد.
غياب الجمهور يهدد جدوى األداء ،إل أن هﺬا الغياب حاضر في تاريﺦ فنون األداء ،إذ
يكون جسد المؤدي غير مرئي ألي نوع من أنواع الجمهور) ،(2٥وهﺬا ما يرتبط بالمكان
وطبيعة سياساتﻪ ،ففي أعمال تارا نرى مجموعة من الصور الملتقطة بين عامي -200٨
 200٩ألداء باسم »هبة ،«offering -وفيها يحضر جسد الفنانة في بيﺌات طبيعية مختلفة،
لتكون »خشبة« لﻸداء ،أشبﻪ بنوع من العالج الﺬي يحررها من السلطة ،كونﻪ ل رقابة في
تلك المساحات ،إذ تتالفى الخطر المحتمل على جسدها عبر اختيار وضعية الختفاء،
والعمل خارج مساحات السادة المقننة ،هﺬا الختفاء هنا طوعي ،يوظﻒ مساحات ل
تحضر فيها الرقابة بمعناها المعنوي والفيزيائي ،ويعود إلى خصائﺺ المكان الطبيعي
)منفي ،(Banned-أي إن تكويناتﻪ وعالقات العناصر ل تتدخل فيها الجهود السيادية التي
ترى في العالم واألرض مساحة ل بد من تكوينها لتخدم مصالحها ،هي مساحات خارج
حساب السلطة ،متروكة أشبﻪ بأرض يباب.
تصﻒ الفنانة األداء السابق بالتالي» :في هبة ،أضع غطائي ألني دائ ًما كنت معﻪ ،منﺬ أن
كنت بعمر التاسعة ،أحيا ًنا بسبﺐ الحﺐ اإللهي ،وأحيا ًنا بدافع الكراهية ،اﻵن أستمتع
بنقائﻪ ،واتساعﻪ ،وبياضﻪ ،وأقدم كل هﺬا للعﻈمة الالنهائية« ،بعي ًدا عن التحليل النصي
واألدبي ،نرى أن الفنانة تتمسك بـ»الغطاء« األبيﺾ ،محافﻈة على الدللة السياسية
»لالختفاء« بوصفها ليست فقط جسدية ،بل ثقافية ،تمتد إلى النفي من الفضاءات
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العامة) ،(2٦إذ تحافﻆ على سياسات الرقابة على ظهورها العلني ،وتفسر ذلك بأن الغطاء
جزء منها ،سواء باإلكراه أو بالطواعية ،وأن جسدها السياسي ل يمكن الفكاك منﻪ ،هﺬه
»الرقابة الﺬاتية« التي تمارسها الفنانة على ذاتها خارج مساحات السلطة ،وليدة سياسات
) ،(subjectivisationإذ إنها كموضوعة غير قادرة على التحرر من الشكل الجسدي
المفروض سياس ًيا ،والمقصود األنثى ثقاف ًيا في ظل النﻈام اإليراني الﺬي يرسم حدودها
نص ًيا ضمن الدستور وماد ًيا ضمن أنﻈمة الرقابة والحركة ضمن فضاءات السيادة.
السابق يبرز عالقة الفنانة مع المكان الطبيعي ومفهوم األضحية ،فغياب الجمهور أو
المشاهدين ضمن مكان األداء يفقدها قيمة التطهير والعقاب الﺬي تمتلكﻪ األضحية
العلنية ،لتتحول »عملية التضحية« إلى بحﺚ ذاتي ،ونوع من الخالص الشخصي ،هي
تختار طواعية أن تعود إلى الطبيعة وتمارس العنﻒ على ذاتها ،فدللت الصطدام بين
جسدها وبين ما يرمى عليها يستدعي مفاهيم »اإلنسان المقدس ،«homo sacer-وهو
الفرد الﺬي يمكن قتلﻪ لكن ل يمكن التضحية بﻪ) ،(27وهﺬا ما ينطبق على الفنانة ،بوصفها
اختارت النفي والتضحية الرمزية بﺬاتها ،وهﺬا ما ينفي مع أنﻈمة السيادة وقوانين منع
النتحار والحفاظ على الحياة ،كما أن هﺬه »األضحية« الرمزية تناقﺾ مفهوم األضحية
التي تختزل العنﻒ في ذاتها عبر األداء العلني للقتل ،كما في حالت العقاب العلني الﺬي
تشهده إيران ،إذ ما تقوم بﻪ الفنانة هو التضحية بنفسها ،دون جمهور ،دون جدوى الضحية
تحد للترهيﺐ
نفسها ودورها في اختزال العنﻒ ،هي تمارس العنﻒ الﺬاتي مجاز ًيا ،في ﱟ
والتخويﻒ هي تمارس »التالشي« كموضوعة ضمن الطبيعة ،بوصفها في ذات الوقت
موضوعة خاضعة للسيادة التي تتحكم بها وبسلوكها).(2٨
يمكن تصنيﻒ هﺬا العمل أنﻪ ينتمي إلى ثقافية المراقبة والمنتجات الثقافية المرتبطة
ً
مفروضا على
بها» ،كون الرقابة أصبحت جز ًءا من الحياة ..إذ لم ت ُعد شي ًﺌا خارج ًيا
حيواتنا ،بل هي شيء يمارسﻪ األفراد يوم ًيا وينصاعون لﻪ ،بﺈرادتهم أو ل .هم يناقشونها،
يقاومونها ،ويمارسونها ،وأحيا ًنا ،يبدؤون بها ويرغبونها«) ،(2٩أي إن المراقبة تدفع األفراد
إلى ممارسات أنتجتها المراقبة ولو كانت غير موجودة ،وهﺬا ما يتجلى في ارتدائها
النقاب األبيﺾ ،على الرغم من غياب السلطة السيادية والجتماعية التي تقﻒ بوجﻪ هﺬه
»صالحا«
الممارسات ،كما أن أداءها أمام الكاميرا مضبوط بصورة تجعلﻪ نهاية ليكون
ً
كمنتﺞ علني ،فهي تنتﺞ ذاتها كموضوعة خاضعة للرقابة ،في أثناء وخارج لخطة األداء،
إذ لم تتحرر من كونها موضوعة سيادية ،على الرغم من عملية الـ»«disembodiment
التي مارستها لتتحول من »جسد في العالم« إلى جسد فنّي ،لم تستطع التخلي عن حدود
السيادة السياسية ،وهﺬا ما يكشﻒ شدة أنﻈمة الرقابة والعقاب في إيران ،فحتى عمليات
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المواجهة التي يختزنها األداء تتالشى ،فعلى الرغم من أنها تنزع عن الجسد سياستﻪ
عبر إخراجﻪ من الفضاء اليومي ،لكن العناصر السياسية التي ترسم حدوده متضمنة
فيﻪ وتنتجﻪ ،فهي من وجهة نﻈر أدائية تمارس سوء اقتباس فقط ،لع ًبا غير جدي يزعزع
الدور المنوط بها دون نفي كلي لﻪ ،كأن الكاميرا التي تح ّدق في الموضوعة الفنية /جسد
المؤدية ،تفرض عليها سلسلة من األشكال والكلمات والحركات ،وكأن اإلطار الخارجي
الﺬي يحضر ضمنﻪ العمل الفني) Parergon (٣0ول ينتمي إليﻪ ،أو المساحة التي يبﺬل فيها
الجهد الفني ،ل يمكن أن تعزل المضمون عن القوى الخارجية السياسية ،فالفنانة فريسة
ّ
الحواف ،ل نجاة
دو ًما ،مهددة في حال »ظهرت« ضمن أي إطار ،لﺬلك نراها تلعﺐ على
كلية لها ،بل مجرد ألعاب غير جدية ،تحيل إلى سياسات السلطة.
ً
أشكال أخرى لﻸداء ،نشاهد مجموعة باسم
ضمن مجموعة من الصور التي توثق
»قناع« ،والملتقطة بين عا َمي  200٨و ،2011والتي تحضر فيها الفنانة ً
أيضا دون جمهور،
مستخدمة القناع ،ومخفية وجهها أو مستبدلة بﻪ عناصر طبيعية وصناعية مختلفة،
فالقناع نﻈر ًيا يكسﺐ الشخﺺ حرية ،هو يحرره من خصائصها الثقافية السابقة ويمنحﻪ
حرية تكوين ذاتﻪ أو التش ﱡيؤ مع القناع ،ليعود كصفحة بيضاء ،فتمرينات القناع ضمن األداء
هي أول خطوة نحو نفي الفرد لﺬاتﻪ ،ثم تكوينها ،فالقناع حسﺐ جاك لوكوك يتيح للمؤدي
أن »يتوحد مع العناصر الطبيعية ،الماء والنار ،والهواء واألرض ..يمكن للمؤدي أن يكون
البحر ً
مثال«) .(٣1هﺬه الخاصية التي يتمتع بها القناع ترجمتها الفنانة حرف ًيا عبر القناع
ذي الرموز ،ل المحايد ،إذ ل تعتمد على حركات الجسد ،بل على خصائﺺ الموضوعة
قناعا من الزهور أو من العشﺐ ،هي
الطبيعية التي تتالشى ضمنها ،إذ نراها ترتدي
ً
نوعا من »عملية  ،«Abjectionإذ تتالشى حدودها الجسدية كموضوع مع ما حولها
تمارس ً
من موجودات ،وتتحد معها ،ما يهدد ويفكك الصيغة السياسية للهيمنة الحيوية ،ما يخلق
نوعا من الميوعة الجمالية في حدود الموضوعة ،ليكون القناع وسيلة ليصبح جسدها
ً
موضوعا واح ًدا ،ل حدود بين داخل وخارج ،لتتالشى تقنيات السيادة لتكوين
وما حولﻪ
ً
الموضوعات ،كون القناع يحرر الفرد أو ينفي عنﻪ »فردانيتﻪ« .ففي أحد األقنعة ً
مثال،
التي ترتديها علنًا ،ضمن المدينة ،نراها تش ّيﺊ ذاتها ،تلغي البشري لتتحول لالصطناعي،
على شكل »مانيكان« صورة معاد تكرارها وإنتاجها صناع ًيا هي أشبﻪ بـ»«simulacrum
ل أصل لﻪ ،انعكاس لنعكاس يتكرر حتى الالنهاية ،بل مجرد تكرار ل نهائي لنماذج
مثالية لالستعراض ،تتطابق كل ًيا مع السياسات السيادية ،في سخرية منها ،هي تﻈهر
عبر الختفاء الكلّي ،عبر التشابﻪ ،واضعة قناعها المحايد وشاربين فقط ،هي تتبنى
وخصوصا أن هﺬه الصورة
الرجولة ثقاف ًيا لتتجاوز سياسات المنع التي تمارسها السلطة،
ً
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ملتقطة في كردستان حسﺐ تعبيرها ،كونها »المكان الﺬي يستطيع الرجال فقط الﺬهاب
إليﻪ ،فقررت أن أضع شار ًبا كي أرحل« ،إذ تحضر في هﺬه المحاكاة سخرية من الرموز
الﺬكورية ،ومن الشارب األداء الﺬكوري العلني الﺬي يتيح للفرد ما ل يتيح لغيره ،فهي تعيد
إنتاجﻪ بصورة غير جدية ،تلعﺐ مع األعراف وتؤديها لتكشﻒ عن هشاشتها ،وتكشﻒ أدائ ًيا
عن وهمها.
تحمل مجموعة األقنعة من وجهة نﻈر سيميائية نق ًدا للهيمنة الرمزية التي تمارسها
إن تموضع الفنانة ضمن الفضاء الطبيعي أو المدني يشابﻪ
السلطة على حق »الﻈهور« ،إذ ّ
نوعا
تقنيات التخفي والتي تعتبر »تقنية تكتيكية تستخدم في حالت العداوة ،بوصفها ً
من الخداع البصري الﺬي يسهل الدفاع أو الهجوم«) ،(٣2فالتخفي الﺬي تمارسﻪ الفنانة
يعكس سياسات تفادي السلطة والنجاة الجسدية ضد العنﻒ المباشر ضد »األعداء«
بوصفهم مخربين ،فالتخفي الجمالي هنا يعكس أن »المخربين« موجودون بين الجميع ،هم
حاضرون ولو كانوا غير مرئيين ،فالحدث الجمالي الﺬي يولده التخفي يعكس ولو ضمن ًيا
أن هناك الكثيرين من »المؤدين الساخرين« ،أولﺌك الﺬين ينصاعون خو ًفا دون إيمان
بفعالية السلطة وممارساتها.
خــاتــمـة
أشكال األداء السابقة تحمل في داخلها فاعلية ثورية وقدرة على التغيير ،بوصفها أحدا ًثا
جمالية ،إذ تكشﻒ عن قدرة المؤدي على التالعﺐ بالسلطة ،وكشﻒ حقيقتها ،عبر تحويل
الفني من صيغتﻪ »المتعالية« نحو صيغة واقعية تحمل بُع ًدا سياس ًيا ،وهﺬا ما يميز فن
األداء نفسﻪ ،بوصفﻪ تحد ًيا ليس فقط للمؤسسة الفنية ،بل للمؤسسة السياسية ،وجهودها
مزاحا يهدد السلطة كونﻪ
لخلق التجانس بين الجميع ،ليأتي دور األداء بوصفﻪ تخري ًبا أو
ً
ليس فقط يكشﻒ هشاشتها ،بل ً
أيضا ألن هنا نزعة للتغير ،وأن المؤ ﱢدي يورط َمن حولﻪ،
ويدعوهم للمشاركة ،إذ ل تطهير بالمعنى »األرسطي« للكلمة ،بل دعوة لالحتجاج ،ولو حتى
المشاهدة ،بوصفها جز ًءا من األداء.
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