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�أ�� اسم �َقلَقلة� من قّصت�� قص��ت�� للباحثة والقّيمة الفنية الم���ّة سارة رفقي.

�َقلَقلة�، البطلة الُمسّماة ع�� اسم هذه ال��د�ات، �� فّنانة ولُغو�ّة تع�ُش �� مستقبٍل

قر�ٍب أعادت تركيبه األزمة المالية والثورات الشعبية ال�� حصلت �� العقد األول من

القرن الحادي والع��ين. رافقت اس�بصارات �َقلَقلة� الّشعر�ة حول اللغات وال��جمة

لّية تأّمالتنا، ولم تغادرنا يوماً. هكذا، أصبحت �َقلَقلة� منصة وقّوتهما النقد�ة والّتخيُّ

�حث فنية رقمّية تعمل ب�� ثالث لغات وأبجد�َّت�� (العربية والفر�سية واإلنجل���ة)،

و�� تأخذ هنا شكل معرض ف��ّ.

��ّسُق العنوان، �َقلَقلة: أك�� من لغة�، اللقاء ب�� �طلتنا وب�� واحٍد من اقتباسات من

جاك در�دا. �� كتا�ه �أحاد�ّة اآلخر اللغو�ّة�، يروي الفيلسوف المولود �� الجزائر عام

1930عالقته االشكالّية مع اللغة الفر�سية العالقة ب�� براثن التاريخ العسكري

واالستعماري. �لدّي لغة واحدة فقط، �� ل�ست لغ���، �ستهل در�دا كتا�ه بهذا اإلقرار

المتناقض الذي ��نا�� مع أي تعر�ف خاص أو راسخ أو ُمطلَق للغة، سواًء أكانت الفر�سية

(كما ع�ّ�ت عن ذلك ع�� نحٍو جميٍل الباحثة م���ام سوشيه �قولها أننا عندما نضيف

� إ�� كلمة ��français (الفر�سّية)، فعلينا أن نفهمه كداللة ع�� صيغة الجمع)، s� حرف

العربية (ال�� كانت تُدرَّس كلغة أجن�ية خالل الحقبة االستعمار�ّة للجزائر، وال�� ��

اليوم اللغة الَمحِكّية الثانية ع�� األرا�� الفر�سية مع لهجاتها المختلفة)، أو اإلنجل���ة

(اللغة الُمَعولَمة والُمهيِمنة �� عالم الفن المعا��).

تح�ُ� هذه اللغات الثالث (وغ��ها) �� المعرض ُمحّملًة �القضا�ا السياسية والتار�خية

والشعر�ة، وتتقاطع فيما ب�نها. هكذا، تهيُم اإلشارات واألصوات �� المعرض لتذّكرنا �أن

اللغات ال تنفصل عن األجساد ال�� تتكلّم و�سمع. كّل من �تحّدث “�ع�ّ�عن نفسه كذلك

من خالل النظرات ومالمح الوجه �(نعم، للّغِة َوجه)�، ع�� حد تعب�� الكاتب والباحث

المغر�� عبد الفتاح كيليطو. تحا�� أعمال المعرض لغات متعّددة وهجينة وُمك�ََسبة

َعَرضّياً مع هجرة العائالت والمنا�� الفرد�ّة واللقاءات الُمجَتثّة. لُغاٌت أُم، لُغاٌت ثانو�ة،

ُمَتَ�ّناة، ُمهاجرة، ضائعة، َق���ّة، دارجة، ثانو�ّة، ُمبَتَدعة، ُمقرَصنة، ُمَتلّوثة… كيف

نتحدث �أك�� من لغة، و�أك�� من أبجد�ة؟ كيف نُصغي، من المكان ومن اللغة حيث

نحن موجودين؟ هكذا، �ق��ح المعرض، ِضمناً، ُمساءلة الّنظرة ال�� نطرحها ع�� األعمال

الفنية حسب المخيالت السياسية واالجتماعية ال�� تكّوننا.

تم تقد�م معرض �َقلَقلة: أك�� من لغة� �� العام 2020 �� �المركز اإلقليمي للفن

المعا�� �� أوس�تا��� �� مد�نة س�ت. واليوم، ُ�عاد فتح المعرض ��� ال كو�ستهال،

مركز الفن المعا�� �� مولوز � من منظورٍ مت�ّبٍه لسياق مد�نة � مولوز � الحدود�ّة ذات

التاريخ الُعّما��، إذ تُعَت�َ� مد�نة أوروبّية مركز�ّة متعّددة اللغات. فباإلضافة إ�� اللهجات

األليمانية والفرانكونّية التقليد�ة، تتحّدث المد�نة وتفهم كّل من األلمانية واإلنجل���ة

والعربية وال��كية. سُيغ�� المعرض �شاطَ��، هما ورشة عمل وحدث عام مع أخيم

لينج��ر (لغة برمجة نصّية)، ليطّور م��وعه الذي �دأه �� برل�� حول القضا�ا السياسية

واللغو�ة الُمحيطة �تعلم اللغات �� سياقات الهجرة، فضالً عن �سخة عربّية غ�� م�شورة

للنص الَقيمي. تجوُل �� المعرض مداخلة من��� اإلدر��� الرُّسومّية، وال�� تم تكييفها

لت�ناسب مع فضاء �ال كو�ستهال، مركز الفن المعا�� �� مولوز�، واصلًة الحروف

األبجد�ّة الالت�نية والعربية، واللغات اإلنجل���ة والعربية والفر�سية ل�شّكل حروف

وكلمات، ولكن أ�ضاً مراجع نصية معروضة ع�� الجدران �لغتها األصلية.

قَحرة وإعادة الكتا�ة واألرشفة وإعادة اإلصدار تظهر �� األعمال عمليات ال��جمة والنَّ

وال��� والتحرير، وح�� الَقولَبة والكاراو��، كَمساٍع إلظهار وإسماع ��د�ّات قد �حصل أن

�ُسَتلََب �عضها وُ�خفى. ز�ادًة ع�� المقار�ة اللغو�ة، ُ�ع�� المعرض �فتح فضاء �تم فيه

أ
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طرح ��د�ّات َجمعّية وشهادات ُمتغايرة من خالل االرتكاز، و�أك�� من لغة واحدة، ع��

أحد المعا�� الممكنة لمصطلح �َقلَقلة� – �حركة لغو�ة أو اه��از صو�� أو ارتداد أو

صدى�.

األعمال

�ضع معظم الفنان��/ات المدعوين/ات طرائق ��� وتداول وتلّقي األعمال �� صميم

عملهم. لذلك، نفتتح المعرض �عمٍل لُمن��ة الّصلح، تطرح فيه الفنانة استعادًة متعّددة

اللغات ألغنية حب للمطر�ة ذات الّشهرة العالمّية أم كلثوم. �تجاوب هذا الُمسَتهّل

الّرقيق والُمتلّمس مع الّصَور العضو�ّة والّشعر المازح الذي �قّدمه الفنان سيل موغا��

دي هاس. ب�نما �سكن العالمات المطبعّية والرموز كوالج الفنانة صافية المر�ة، فاتحًة

المجال أمام العد�د من التفس��ات والتأو�الت المحتملة. إ�� جانب هذه األعمال،

جمعت سارة واحدو ُكتًال من الرخام ال�� تم شذبها وتهذيبها تدريجياً، ع�� غرار نظام

الكتا�ة الذي �ّتخذ معناه ش�ئاً فش�ئاً، ورّصعتها داخل صندوٍق للّنقل �شهد ع�� ُمكا�دات

هذا العمل وأناته.

تتأّمل مداخالت الفنان��/ات �� أربع صحف لبنانية (ناطقة �العربية والفر�سية

واإلنجل���ة)، وال�� تم تنفيذها �تكليف من �منّصة مؤّقتة للفن�، �� دور الصحافة

م والمج��أ. فيما تنظر مجموعة � ِفْهَرس المطبوعة والرقمية �� المجال العام الُمَقسَّ

الُممارسات ال����ّة � �� عمليات ال��جمة اللغو�ة والتبادل واال�تكار الحا��ة ��

الخطاب الذي ��ناول الفنون ال�� ت�تجها المؤسسات الناطقة �اللغة العربية، ب�� ألعاب

القوة واالنعتاق �� وجه المرجعّية األدبّية الغربّية. من جهته، �قوم �معهد ال��جمات

ر من خالل كت�ّب الُمتبا�نة� �َعرض طبقاٍت وأ�عاد مختلفة من ال��جمة والقراءة والّتفكُّ

مدر�� إيرا�� مخّصص للفنون ال����ّة، �ش��ط فيه الّتعلُّم و�كشف عن عالقة معينة

�العالم.

تقوم ألعاب اللغات والنظرات ��بديل وإعادة توجيه المعا�� �� تجه��ات من��ة الّصلح

القماشّية الُمطرَّزة �الجناسات الّتصحيفّية. �تحاور هذا العمل مع فيلم ڤ�� أندر�س ه��ا

الذي �ستح�� فيه قصيدة مكسيكية ُمَنقَحرة �العربّية تعود إ�� القرن السابع ع��،

عملّيات وال�ّ�� التداول الم�سّية ب�� األندلس العربّية واإلم��اطور�ة اإلسبانية، ب�نما

�سكن العالمات المطبعّية والرموز كوالج الفنانة صافية المر�ة، فاتحًة المجال أمام

العد�د من احتماالت التأويل.

�ستكشف التحد�ّات السياسية المتعلّقة �اللغة وال��جمة �� ثالثة أعمال معنّية �شكٍل

خاص �تجر�ة الهجرة �� أورو�ا: تعمل المجموعة ال�� �شّكلت حول �ال تَِهب كلباً� ع��

تفكيك األحكام الُمسَبقة والّتح�ّ�ات الموجودة �� ُكُتب تعلّم األلمانية كلغة أجن�ية. �ناًء

ع�� اف��اٍض خيا��ّ، تدعو س���نا �� العامالت الم��لّيات �� لندن، فضالً عن مجموعة من

الفنان��/ات والباحث��/ات، إ�� إعادة النظر �� عالقتهم/ن العاطفية والسياسية

�اللغات. ب�نما ��تقد لور�س أبو حمدان االستعانة �تحليل اللهجات لتقييم مقبولّية

طلبات اللجوء �� هولندا، مذّكراً �أن طُُرق االستماع ال�� ن�تهجها �� أ�ضاً سياسية.

�كُمُن اإلصغاء �� قلب األعمال الثالثة األخ��ة ال�� تعطي األولو�ّة للّصمت. �� العمل

األول، �تخّيل نور الدين الزراف جهاز استماع ضخم ولكنه ُمَعطَّل. �� العمل الثا��، �حاول

ب�نوا غر�مال عبثاً إعادة �ناء تاريخ العائلة المفقود �� ضجيج التلفزيون وَجلََبِته. أما ��

العمل الثالث، و�عد عملّية صبورة قامت بها الفنانة ع�� مّر السن�� �تجميع روا�اٍت



لسجناء وسجينات سياسي��/ات سا�ق��/ات من المغرب، تقّدم ِوئام حداد شهادات

فوتوغرافّية تصون، �دّقة وَرهافة، خصوصّية محاوريها ومحاوراتها.

فيكتورين غراتالو

درست فيكتورين غراتالو تاريخ ونظر�ة الفن �� مدرسة الدراسات العليا �� العلوم االجتماعية، و ��
جامعة �ار�س األو�� �ان�يون – سوربون، حيث تعمل اليوم كمسؤولة عن الدروس. عملت �� مركز الفن

المعا�� ��اليه دو طوكيو�، و �� منظمة �كاد�ست�، و �ب�تون صالون� مركز للفن و األ�حاث،
و المركز الوط�� لل��� و الفن والصورة �كناي� و ذلك قبل عملها كقّيمة معارض مستقلة.

تعمل مع ف��جي�� بوب�� منذ عام 2018 �� جمعية قلقلة Qalqalah و �� منصة التبادالت الفنية
و األ�حاث و ال��جمات ال�� أ�شأتاها مًعا، كما تتعاون مع تجمع القيم�� �لو ساند�كاه مانيفيك� الذي

شاركت �تأس�سه عام 2012.

�� عام 2020 حصلت فيكتورين ع�� منحة للبحث �� إقامة المعارض من المركز الوط�� للفنون
ال�شكيلية �كناب�، لم��وع حول اقتناء أعمال لفنان�� من العالم اإلسال��. و�موازاة ذلك تعمل مع

�إ�كول دي أكت� (�مدرسة تغي�� العالم�) و�� هيكل ثقا�� ي�تكر مواضيع وطرق إنتاج خاصة �ه
و ذلك وفًقا لحاجات المشاركات و المشارك�� و الجمهور �� اوب��فيليه.

ف��جي�� بوب��

مة، و التحرير و التعليم و ال��جمة. تعمل ف��جي�� بوب�� عند تقاطع يجمع البحث وممارسات القي
منذ عام 2018 تقوم ببحث لدرجة الدكتوراه حول رهانات ال��جمة السياسية و العاطفية و ذلك �� إطار

أطروحة للدكتوراه عن الممارسة العملية �� البحث الف�� �� أكاد�مية الفنون الجميلة �� في�نا. و��

العام نفسه أسست ف��جي�� مع فيكتورين  غراتالو جمعية قلقلة Qalqalah و�� منصة للتبادالت
الفنية و األ�حاث و ال��جمات.

و�موازاة ذلك، تقوم �حوار طويل األمد مع الفنانة مرسيد�س اث�يلكو�تا ، سيقودها إ�� إقامة معرض من
ثالثة أجزاء وذلك �� كل من المؤسسات سن��و سن��و (مدر�د) و موسيون (بولزانو) و مركز للفن المعا��

�كاك بر��ي���، �� ف��ة زمنية تمتد ع�� مدى عا�� 2019-2020. وقبل ذلك، كانت ف��جي�� مسؤولة
ال��امج �� �فيال فاسيلييف�، و�� دار إقامة فنية لأل�حاث والمعارض، كانت ف��جي�� قد شاركت

بإ�شائها عام 2016. عملت ف��جي�� أ�ًضا لصالح �ب�تون صالون� – مركز للفن واأل�حاث، وكذلك ��
مركز الفن المعا�� �و�ت دو و�ت�، ومجلة �مانيفستا جورنال�، ومخت��ات أوب�� فيلييه و ب�نا�� فنون
مة و أ�حاثها �� مؤسسات عالمية مثل مركز األداء �� نيويورك �ب��فورما�. عرضت مشاريع عملها كقي
الفن المعا�� �موما ب إس�1، و �� منصة �إ�ه فلوكس سب�س�، و  �� مركز الفن المعا�� �تا�اكار�ال�.

و�اإلضافة إ�� مساهماتها �� مجالت عالمية مختلفة، حررت ف��جي�� كتاب�� جماعي��: �تأليف

الفوارق� Composing Differences, Les Presses du Réel, 2015 و �إعادة ال���� �التعاون مع

Archives Books, 2015 ماتيلد فيلنوف
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