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تيار نفيتس

االستعاملية  -أي سحب قدرتها عىل الحاق أذى كبري بنظام الرموز املسيطر .أي
كل ما يسمح للتجزئة مبتابعة عملها من دون اي إعاقة.

منتجات التجزئة
ستيفن رايت

نعيش يف أزمنة مجزأة .تقسيم املناطق والتواريخ املشرتكة باسم رضورات عرقية
متخيلة  -وما من يشء أكرث واقعية من آثار املتخيل  -كان من أكرث التجارب
الصادمة و النموذجية [البارادميية] يف القرن املايض؛ وهو تقسيم واسع االنتشار،
بالفعل ،اىل الحد الذي يبدو فيه ان التعبري االصلح له هو الذي جادل به
الفيلسوف الهندي راتابري سامادار يف عبارة “األزمنة املجزأة” مقابل التعبري االكرث
انتشارا “االزمنة ما بعد االستعامرية”.
ومن الهند اىل كوريا اىل ايرلندا اىل فلسطني ،هذه املناطق املسلوخة حي ًة
والتي تلون خريطة العامل ،قد جرى تشكيلها تشكيال مربحا بفعل اسرتاتيجيات
التجزئة التي وضعتها القوى الكربى ،و ُفرضت عىل انها الشكل املؤسيس لالرادة
الجيوسياسية املهيمنة عامليا .مع ذلك ،ال تقترص التجزئة عىل الجيوسياسة؛ بل
متتد افرتاضيا اىل كل حقل ومجال من حقول ومجاالت النشاط االنساين املعارص.
يعيش الفن خصوصا منفصال عن الواقع الذي يسعى اىل متثيله .لهذا،
ومن دون قصد ،انتهى األمر بكثري من الفنانني ذوي النوايا الحسنة اثناء سعيهم
اىل جذب االهتامم اىل مأساة وبالهة تقسيم فلسطني ،اىل اعادة انتاج منطق
التجزئة املوصدة نهايته ،وانتاج صور “عن” التجزئة من دون إيالء االهتامم املالئم
بالكيفية التي تحيط بها ازمنتنا املجزأة بكل دروب السعي االنساين املعارص
ينحي التجزئة:
املشتمل عىل التمثيل الفني .وال ميكن للفن ،بطبيعة الحال ،ان ّ
فاالمتيازات الرمزية وقيمة السوق يسندها اقتصاد الندرة ،الذي يتعني االعرتاف
بأنه يظل موضوعا لتفحص يقظ يقظ ًة استثنائية .بيد ان ندرة يجري الحفاظ عليها
اصطناعيا ،من خالل حامية االغراض الفنية ا ُملس ّل َعة العالية القيمة ،وابعادها عن
عامل االنتاج الكثيف والتوزيع (ما يضمن قيمتها التبادلية) ،ويسحب منها قيمتها

الهم الذي يقع يف قلب مجموعة املصور الفرنيس جان -
هذا تحديدا هو ّ
لوك موالن ( )Jean-Luc Mouleneالحاملة عنوان “منتجات فلسطينية” ،والتي
تسعى اىل اختبار تجزئة فلسطني ليس كـ “حدث” بل كـ “إشارة” ،وان تفعل ذلك
باستهداف مبارش لخط التجزئة بني القابلية للرؤية وتعذرها ،معطيا قابلية الرؤية
جملة من املنتجات املوجهة اىل املستهلك  -الذي ال نقاش يف وجوده بالقدر
الذي يبدو فيه مستحيال  -من ارايض هذا البلد املحتلة املنكر وجوده واملقدر له
الوجود كموضوع لالحتالل بدل ان يكون ذاتاً منتجة .سيجادل موالن بأن العمل
الفني ليست مهمته ان يكون موقعا للتهدئة؛ بكلامت ثانية ،ليس دوره أن يوفر
املصالحة يف وجه واقع التجزئة غري القابل للتصالح .لكن ليس ان يكتفي أيضا،
وبالكاد ،باعادة انتاج منطق التجزئة.
بدال من ذلك ،أخذ “رضورات اللغو” العائدة اىل مامرسات الفن املفهومي،
وانتزعه من منطق الندرة ،مخرتقا اقتصاد الواقع .من جهةُ ،يظهر تأليفاته
الصورية املنتقاة بعناية للمنتجات الفلسطينية يف الزمكان (الزمان -املكان)
املحجوز للفن؛ ومن جهة ثانية ،أعاد انتاج صور “مثانية واربعني” منتجا بالضبط
عىل آالف الوريقات ليجري توزيعها بحرية ،خارج دوائر توزيع الفن املعارص.
أين تبتعد األمور عن بعضها؟ السؤال هذا املالزم عىل نحو ما لكل أعامل
مولني ،حيوي ملجموعات “منتجات فلسطينية” التي تركز عىل الخط الرمزي
للتجزئة بني او داخل املنتجات ذاتها ،سواء عرب االنصهار او االنفصال .تصف
الصور االغراض كل اثنني معا  -عبوتان بالستيكيتان لزيت الزيتون ،علبتان
معدنيتان لرب البندورة  -او تركز عىل خط الدرز يف التغليف :لتكون نقطة
االنقطاع ،خط التجزئة هو دامئا نقطة اتصال.
وبعرض السلع الغذائية اليومية والثياب الداخلية واملحارم الورقية عىل
خلفية محايدة حيادا مثاليا ،تكتسب الصور وظيفة نابذة عن الواقع ،مر ّكزة يف
الشكل عىل عدم مواءمتها لألغراض ،اي لطبيعتها كمنتجات “فلسطينية”.
لكن ما الذي يجعل سلعة فلسطينية غري موامئة اىل هذه الدرجة .ألنها
تأيت من اراض محتلة وليست ذات سيادة ،ليس للسلع املصنعة الفلسطينية قدرة
وصول اىل السوق العاملي .امعان النظر يف صورة علبة من البسكويت بالشوكوال،
يتيح للمرء رؤية “انتاج ...القدس… رشكة… قطاع غزة” ،اىل جانب رشيط ترميز
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غريب الشكل؛ فهو ليس الرشيط الذي يحتوي عىل عالمات سميكة ورقيقة قرب
بعضها بحسب الرتميز العاملي املؤلف من  12رقام والذي يؤكد هوية املنتج يف
االقتصاد العاملي  -لكن الذي ميكن ان تعرتف به فقط ارسائيل واملنظامت غري
الحكومية االجنبية  -لكنه ترميز من الواضح انه مزيف ،كام لو انه اعرتاف بأن
تكامل السلع الفلسطينية يف السوق العاملي محدود عىل الخيال.
العادية الشديدة للسلع هو ما يضفي عليها الواقعيتها التامة عند
“تصديرها” كمنتجات فنية  -واحدة من الفرص املتاحة لتداول هذه السلع  -وما
يجري تسليط الضوء عليه يكاد ال يكون غياب السلع الفلسطينية من املتاجر
الغربية الكربى (بل عن أي متجر اجنبي كبري) ،بل الوجود الخام للسلع هذه،
وهو االمر املستحيل متام االستحالة .والفن واحد من الفضاءات القليلة املتاحة
التي ميكنها ان تؤوي وجودا مستحيال وغري قابل للنقاش يف آن .لهذا السبب
تواجهنا الصور املنتقاة بعناية من دون ان تفقد مبارشتها وبصمت امنا بعناد
شديد ،تواجهنا مبا هو اسلوب عام ويف متناول اليد ،لكن ايضا وبغربة كبرية ،مبا
هو غرض لتجاهل عميق ولرفض شعوري ثابت.
وعىل غرار كل خطوط الفصل ،فالحد بني املريئ واملسترت يخضع
لسيطرة “الرشطة” .وهنا ايضا يتعني عىل الفن ان يأخذ يف االعتبار نظامه
املتناقض الخاص ملا هو مريئ :فإذا كان [العمل الفني] مرئياً بوضوح بصفته
فنا ،فسيكون نادر الظهور ،أي انه سيكون ضمن بعض دوائر الرؤية .مهام
يكن من امر ،فبعد التضحية بقابلية الرؤية ،يراوغ الفن السيطرة والتوجيه
والتعليامت  -باختصار ،انه يراوغ “الرشطة” .وبحسب ما صاغه جاك رانسيري يف
تعريفه الذي أضحى كالسيكيا:
“الرشطة هي اليشء املوجود فوق كل نظام مجسد يحدد التقسيم
بني وسائل الفعل ووسائل الكون (الكينونة) ووسائل القول ،ما يعني
ان بعض االجساد موكل اليها ،من اسمها ذاته ،ان تحتل هذا املكان او
ذاك ،وأن تؤدي هذه املهمة او تلك؛ انه نظام للمريئ وملا ميكن قوله،
وهو الذي يقرر ان بعض النشاطات مرئية وبعضها اآلخر غري مريئ ،وان
خطابا معينا مسموع فيام ُيسمع خطاب آخر كضجة”.

التجزئة منظور اليها بهذه الطريقة ليست فقط موضوعا سياسيا يف العمق؛ بل
ان تحديها هو خالصة الرصاع السيايس الدميقراطي ،يف اقنوم الجيو  -سياسة ويف
اقنوم الفن.
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