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 صايغ غوى  تحرير
 
 
 

يكا تحمل ية   كاتبة   هي واأللسني ات. المسرح في إجازتين خزريك جيس   ووسائط مجاالت   اعمُله ُيحادث وفن انة   ومؤد 
ة.  خالل من والحضور الحياة بقايا مالمسة تحاول إذ األداء، حول ممارستها من المختلفة األوجه وتدور عد 
ور شهود نادي" مظل ة تحت خزريك تعمل ،2014 العام منذ واإلستعادة. والترجمة واإلختراق، الن بش، أفعال  "الز 
سته الذي امة نفايات تجارة تستقصي كانت بينما أس   الذي المكان نم دقائق ثالث بعد على جزئيًّا اُطمَرت س 
 وفي لقانون،وا والفنون  العلوم كاف ة في الحقيقة مفهوم في خزريك تنظر المشروع، هذا خالل من فيه. كبرت
ز التي الط رق  هادة على الجسد قدرة خالل من أجسادنا، على المجاالت هذه فيها ُتعز  ر. الش   خالل فيو  والتذك 
 أشكال في كامل   عام   على الممتد   ”داخلية أشغال فضاء“ الدراسي البرنامج خزريك أتم ت الجامعي ة، دراستها
تسم معهد في الد راسة تتابع حالًيا وهي ،2013-2012 عاَمي خالل في ألوان  (MIT) للتكنولوجيا اساتشوس 

 ومدن   وسائل يف وُنشر وُعرض عمُلها ُأد يَ  والتكنولوجيا. والث قافة الفن   في العلوم ماجستير شهادة لتحصيل
يكسون  عاليه، مثل مختلفة    ونيويورك، نوفو-أو-ومونتيفمور ومانهايم، وبوسطن، وبيرن، وبيروت، بروفانس، وا 
 نجلوس،أ ولوس وروما، وباريس، والر باط، بريستينا، من كل    في بشرتها من مةً شا أم ها أزالت مثلما تماًما

 ويريفيان. وبانكوك
 

http://www.almodon.com/culture/cc0bd06b-134c-429e-9629-d5c5db2d358d
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 الجسد ألبحاث مجل ة   كحل: في التحرير رئيسة صايغ، غوى  أجرت ،2015 الثاني/نوفمبر، تشرين 27 في 35
 التعسكرو  النفايات بين للتقاطعات أفضل فهم   إلى الوصول بهدف سكايب، عبر خزريك مع حواًرا والجندر

 أخرى. جهة   من ومشاريعها عروضها في واإليروتيكي ة 1والبيوميثوغرافي ة جهة ، من الجنسي ة والتجارات
  

                                                 
يرة والت اريخ األسطورة بين يدمج الذي األداء و/أو الكتابة من نمط   هي البيوميثوغرافي ة 1  األدبي الت قليد نم الن مط هذا وينبع الذ اتي ة. والس 

نة البشرة ذوات النساء ويخاِطب األميركي،-اإلفريقي الن سائي م إذ عام ، بشكل   الملو  "، هن  أ على للتاريخ التقليدي   المفهوم يهد   "موضوعي 
ستخدام جهة ، من للت اريخ األمومي   الن قل بين الن مط هذا ويجمع مضلِ لة. أن ها على ولألسطورة  أخرى. هة  ج من قو ة   كعامل اإليروتيكي   وا 
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 اركالمع ساحات مع هذا يتجاور كيف المنفي ة. المواد   سياسات إلى دائًما تعودين عملك، في صايغ: غوى  36
 والجسد؟

 
يكا قتصادها ن فاياتلل فهمنا كيفي ة تغريني خزريك: جيس  ياسي. وا  اج الغريب من بصراحة ، الس   أن إلي   بالن سبة دًّ
.س صدع   إلى وتؤد ي ذروتها الن فايات أزمة فيه تبلغ الذي بالذ ات الوقت هذا في لبنان خارج أكون   بالعربي ة، ياسي 
 هذه يجعل ما ا،فيه ُتقيم يالت المساحة تنفي التي المنفي ة المواد   أي – "نفى" فعل من "نفايات" مفردة ُتشتق  

كن قابلة   غير األماكن  خالل من ختلفة،م بطرق   التحأرضي ة. بالسياسات هذا ويت صل لآلخرين/ات. بالن سبة للس 
ة... طبقات وألفكارنا لألرض لكن مسط حة. األرض أن نؤمن مازلنا لبيئاتنا، وفهمنا تحر كاتنا  المعنى، هذاب عد 
 الذي الجديد العرض من مأخوذ   الت الي المقطع والن بش. الحفر بفعل والحرب والت هجير الماد ي الن في يذك رني
يته  (:MIT) “تير انوفا معسكرات مصنع” في هنا، أد 

 
 األرض تحت الى األم ة وانتقلت الوطن، طمر الزبالة. مع ألعيش سانتقل أموت، عندما ألن آبه ال

 الحياةو  مغل فة شمس المدار فهذا الوقت عن تبحثوا ال عظيم! معطلة، والبوصلة عمودية الحدود حيث
 يا فسكن ستحرقين قريباً  لكن جميل، الجمر انتظرك. زلت ما األرض. تختفي حتى هناك تنتهي ال

  .2عيوني تؤبري  ريتك عيوني، يا سطحية! سياستك كم صغيرة.
 

 – آب/أغسطس 22 يوم وتحديًدا – لبنان مغادرتي قبل مباشرةً  حصلت التي األخيرة اإلحتجاجات الحظ ، لسوء
 جيلي من اتكثيرين/ فن انين/ات حال كما األجساد. على ووطأه المعركة ساحة فضاء في فكيرالت   أعيد جعلتني

ابقة، األجيال ومن ة   أسئلة   الس   أهلي ر)و(بح وتجربة والت عطيل بالذ اكرة ل قتتع عليها أعمل التي تلك من عد 
 واءس المعركة، لساحة المساحي ة السياسات في الن ظر في الر غبة MIT معهد إلى مجيئي في   أيقظ لقد الل بنانية.

ة   بها ألتقِ  لم اآلن، حت ى مديني ة. أو إفتراضي ةً  كانت رات من أي    في محور   أو موضوعي ة   كماد   مراأل لكن   ،المقر 
ياقات من كثير   في وخبيث   دنيوي    كموضوع   معه وُمتعامل   مطب ع    جالءةً  أكثر ون يك قد أن ه مع األكاديمي ة، الس 

                                                 
ه العادة في األهل يستخدمهما لبناني تين إصطالحي تين عبارَتين بين َجمع   2  تقبرونني"، "ليتكم/ن "،عيوني "يا ُفرادى؛ مًعا/ أوالدهم/ن إلى للتوج 

 عيوني". تقبرون  ليتكم/ن عيوني "يا عيوني"، تقبرون  "ليتكم/ن
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 احاتس هي كثيرة بها. وألعب أستل ها وأن المعركة، ساحة أهدم أن أريد العرض، خالل من األحيان. بعض في 37
 ومي ة.الي حياتنا إلى التعسكر يتسر ب اليوم، أن   السيما كذلك، أن ها على معها نتعامل ال التي المعارك

 
 

ثين التي المعارك ساحات غ.ص: ور مصهورة   عنها تتحد  سة المجازي ة بالص   يتعل ق اعندم العسكري ة للمؤس 
 نسوي ة؟ قضايا والتعسكر العوَلمة تعتبرين لماذا المعوَلمة. التجارة بفكرة األمر

 
ًرا المنشورة مقاالتي إحدى تنظر ج.خ:  وكيفي ة ،الحديثة اإلقصاء لسياسات بيروت نهر خدمة كيفي ة في مؤخ 
، بشكل   المنفي ة. والمواد   الن فايات مع بالعالقة حدودي ة   كمساحة   عمله  في الل بنانية يطالت خط وزارة أصدرت متزامن 
ولة ورسمت بيروت، نهر مجرى  الستنفاق مرسوًما 1956 العام دةً م اإلداري ة وتبير  حدود الل بنانية الد   خط ها حد 

مالي جئون/ات ُأقصيَ  هذا، المرَكزة فعل خالل ومن النهر. ضف ة عند الش  ل الال   إلى األمر يةنها في النهر وتحو 
. لة وثيقا والالمركزي ة الت هجير بالط بع، مكب   العرق  عدسات ي ةالشخص وتجاربي بحثي يعاِين بالنسوي ة: الص 
ر أيًضا الحرب المساحة. ياساتس ضمن والجنوسة والط بقة ة ، منذ الل غة: وتهاجم أجسادنا تهج   عالقة ر ى أتح مد 

ياحة العالمي ة اتواإلقتصاد السياسات تستقصي مختلفة   مشاريع ابتكر كما والبشرة والمواَطنة، بالت صوير، أم ي  للس 
امة. النفايات وتجارات الجنسي ة ته الماجستير أطروحة أم ي كتبت الس   على سيالجن العمل تأثير عن اخاص 
ياحة  "التخصصات زياحوان تفر ع األكاديميا،كما على التعسكر تأثير عن فستكون  أنا، أطروحتي أما لبنان. في الس 
 العلمي ة. والتأديب"

 
 

 واألكاديمي ين/ات؟ الفن انين/ات أعمال على التعسكر تأثير حيال تشعرين كيف غ.ص:
 

 ههذ كل   أداء. أو أدًبا أو علًما، أو فنًّا، به أقوم ما أسم ي أن في أرغب ال المجاالت. تشع ب ضد   أنا ج.خ:
ن المثال، سبيل على البعض. ببعضها تمتزج المجاالت  الت اريخ في ملهع تطبيع التمويل خالل من التعسكر تمك 
زت عينه، الوقت في للعلوم. الحديث ول عز   أحداث في للفن انين/ات الوطني التمثيل خالل من تهامقاما األمم-الد 
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ل هكذا، إلخ. التمويل، فرص كما والمهرجانات البينالي، 38  العلماء/العالماتو  والفن انون/ات عام ، بشكل   الحدود ُتتوسَّ
 ة  كثير  تمويالت   ُمِنحت ،MIT سياق في تاريخيًّا، العسكري ة. أو الوطنية الهوي ة هدف خدمة أجل من أيًضا،

بعينات في للفن انين/ات  بعرف. ما الشي!؟ يداه يعني شو العلوم". "ألنسنة" "كطريقة   الفن   إلى الن ظرة بسبب الس 
 
 

ياحة ترتبط كيف التعسكر، مع عالقتها في التجارة فكرة إلى عدنا ما إذا غ.ص:  تعب رين كيفو  الجنسي ة، بالس 
 عروضك؟ في ذلك عن
 

عارة "تأثير بعنوان رًضاع قد مت ،2013 العام في ج.خ: ياحة"، على الد   التي أم ي أطروحة عنوان وهو الس 
 ي بجمهور  دفعتُ  العرض، في استخدمتها التي السردي ة والمجازات األنماط خالل من .1979 العام في كتبتها
نين أالمس أن حاولت جنس. عاملة هي أم ي أن أقول كنت إذا عم ا باستمرار   التساؤل إلى  تسبقَ  التي الس 

 سبيل لىع وينتجن. ينتجون  التي والفانتازمات الوثائق في والكاتبات الكت اب دور عن أتساءل وأن مولدي،
ل، المشهد ختام في المثال،  األمبراطور عن افيه يتحد ث التي والكتب"، "الجدار القصيرة بورخيس قصة أوِرد األو 
ين، سور بنى الذي ابق التاريخ إحراق فعل بورخيس يحل ل ه.عهد سبقت التي الكتب كل   وأحرق  الص   برم ته الس 
 والجيش اللبناني ة القو ات من كل   إحتل ت ،1989 العام في أم ه". "خزي  ذكرى  محو محاولته عن تماًما ناتج   كفعل  

ياحة معهد مكتبة من جانًبا الل بناني  وقتذاك، ضر.أخ عشب   الط رَفين بين وفصل أم ي، تدرس كانت حيث الس 
 المالكة أنا أم ي. أطروحة من الثانية الن سخة معها وأحرقوا أحرقوها، التي المكتبة باستثناء سليًما شيء   كل   ركوات

 بعد ما لدانب أن وأم ي أدركتُ  العالمي ة، الجنس أسواق دينامي ات في وبالن ظر واألخيرة. األولى للن سخة الوحيدة
 إنشاء لىع اليوم حت ى بنشاط   عَكَفت قد – األحيان غالب في قانوني   الجنس في العمل حيث – اإلستعمار

 غالب يف مجر م   الجنس في العمل حيث – المستعِمر البلد من األولى بالد رجة زبائنها يأتي للجنس، أسواق  
 كثرأ كأجساد   ظوُتلحَ  وفيتيشي ة ، إكزوتيكي ة   كأجساد   معي نة   أجساد   ُتصاغُ  العالقات، هذه خضم   في األحيان.
ينامي ات هذه إلى باإلضافة غيرها. من "جنسي ًة"  بحروب ألهلي ةا الحرب أحياًنا يستبدل عرضي كان المعق دة، الد 
 التي أم ي ،1990 العام وحت ى 1980 العام من أطروحتها. أم ي نشر مع بالت زامن وقعت التي النسوي ة الجنس
أمكنة. وفي الغيوم في لتعيش الحرب من فر ت ال سياحة، تدرس أن قبل التمريض تدرس كانت  الال 
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ياحة التجارة فكرة تمث لين كيف غ.ص: 39  بأم ك؟ إرتباطها في الجنسي ة والس 
 

 بكتابة يذك ر ماب وظل ي، خافت   بضوء   ويداي وجهي ُيضاء لعبًة: تشابهنا يغدو الحميمي ة. بالغ الترتيب ج.خ:
،وال اإلنزعاج من طيفي ةً  تخلق حضورنا وأنماط زمَنينا بين الفجوات اإليروتيكي ة. األكاديمي ة أمي    تدور وهي حب 

ل ينا.ونسوي تَ  والتاريخ والر غبة، الكتابة، حول بمعظمها  األوراق من أكداًسا يضم   كتاب   إلى (iPad( اآليباد احو 
 أتنق ل كأن ني ى،األخر  تلو الورقة أزيل بدق ة ، حضني. في يستلقي المفتوحة، بكسوته المشبوكة الحجم متماثلة

 الفرنسي ة المفردة "،effeuilleuse" كلمة عند وأتوق ف أم ي، أطروحة من صفحةً  أعرض الجلدي ة. أم ي طبقات بين
ل تفعيلي األخرى  تلو واحدةً  لألوراق إزالتي تمث ل "متعر ية". بالعربي ة تعني التي  أعرض (.effeuiller) ""للتعر ي  األو 
 جنِسنيُ  ما والتبعيد، التقريب وظائف خالل من مباشًرا مونتاًجا وأخلق اآليباد، خالل من ألم ي حميمةً  صوًرا

/البصري   الت واصل مه الذي الل مسي   الموجودة خي ةالبرز  بالمساحة الل عب خالل من الحديثة. الذكي ة األجهزة تقد 
ور في مت، فترات وفي الص   وتجب الجمهور بهايرك   كفانتازيا وأحسبها كالمي، فترات بين ما السردي ة ُأقحم الص 

 لنفسها. أم ي هاتملك صورةً  8012 من أكثر بين من فوتوغرافي ةً  صورةً  86 مع أعمل العرض، في مساءلته.
اشة بين والعالقة الذ اكرة، بعد ما نقل وكيفي ة الموت، على التفر ج في التفكير في أغوص  اليشرة:و  الش 

 
 أو واإللتفات، التحر ك حت ى أو ما"، شيء   أوراق من "الت خفيف تكون  قد effeuiller األمر، يطول ال كي
 الِمسأ أن سأحاول األخرى، تلو ورقة وتقشير إزالة خالل ومن العرض هذا في األخرى. تلو ورقة   إزالة
 وأم ي. اخترعتُها جلود حكايا

عارة "تأثير من ُمقتطف   ياحة"، على الد  يكا عرض   الس   .2013 خزريك، لجيس 
 

 
... بالن سبة بيوميثوغرافي    كعرض   هذا يبدو غ.ص:  إلي 

 
مكان، مواطنةُ  أمي أصبحت كيف أظهر العرض، في طيران. مضيفة أم ي كانت كذلك! إن ه ج.خ:  وضوعُ وم الال 
ور هذه خالل من الفوتوغرافي ة. صورها َنت السفر، ،خذا الص  . جنسي تها نقل من أم ي تمك   ُولدتُ  أيًضا اأن إلي 
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ور، هذه من 40 م اللبناني الجنسي ة قانون  تخي ل في طريقتي هي وهذه الص   أن   كيف أحل ل رض،الع في عليه. والتهك 
ورا خالل من للحكم. قابالت   غير جامحات، إن نا القانون. حكم ضرورة تخط ى لبنان في النساء تشكيل  التي لص 

َلت الُمَجوقلة، سنينها من ُتحصى ال ، إلى وتوغرافي  الف التصوير أم ي حو  ورا مواطنة وصارت المكان   لص 
، الت صوير مواطنة أنا، الفوتوغرافي ة. ور بأن   أيًضا أؤمن الفوتوغرافي   في شاماتها زيلت أم ي كانت أمي. جلد الص 

امات من خريطتها جسدي على ورثت لكن ني العالم، من مختلفة   أماكن  أتساءل ذلكك غائبة. اآلن باتت التي الش 
ور، في المرأة حب   في أم أمي، حب   في وقعت كنت إذا عم ا ة  بصراح  لو ذاما اخترعتها. التي المرأة أم الص 
 ُولدت كانت ذكرياتي لكن   ،1991 العام في ُولدت كنتُ  لو "ماذا والدتي؟ سبق الذي الز من حب   في وقعت كنتُ 
 هكذا: العرض يبدأ أم ي". من أكثر الحرب أذكر وأنا قبلي، من
 

 معهد في تلميذة   يد على 1979 العام في ُكتبت ماجستير أطروحة هي الس ياحة" على الد عارة "تأثير
 على تيًّا.نبا المدبوغ البقر جلد من وتحديًدا الجلد، من مصنوع   غالفها كرم. جورجيت   إسمها الس ياحة
امات تذك ر هي مجهولة. ظهورها أسباب التزال قلياًل، ناتئةً  بيضاء نقاًطا نجد جلده،  التي لثمانيا بالش 
 ،وباريس وبانكوك، وروما، وبريستينا، والر باط، باريس، في 1990و 1980 عاَمي بين أم ي أزالتها
 ويريفان. أنجلوس ولوس
ابق. المرجع  الس 

 
 

دمة وتناقل والذ اكرة البشرة، مفاهيم في كثيًرا تستثمرين غ.ص: ر. )التروما( الص   عن ذاما لكن والتذك 
،اإل  البيوميثوغرافي ات؟ في بعمق   مغروس   أن ه بما وخصيصاً  يروتيكي 
 

 مسرحي ة   وهو المقبل عرضي عنوان هذا يجذبني؛ لكن ه الماضي أكره اإليروتيكي ة. شديد الز من أو اًل، ج.خ:
ديدة المثلي ة باإليروتيكي ة صورها تت سم ما وغالًبا مغريًة، أم ي أجد إذاعي ة.  في فيها تتموَضع يالت كالطريقة – الش 
 البعض... عضهن  ب أجساد فيها يالِمسن التي الط ريقة أو الط يران، مضيفات وزميالتها صديقاتها برفقة البيت
ور توليفي إن ور، تحريك خالل من اإليروتيكي ة نظرتي وُتستقَدم فعاًل. صريح   للص   إعادة وفعل ز منوال الص 



 كحل 2,1

 ومن أم ي دجس من أجزاءً  ُأحيل والحميمي ات، األسئلة هذه خالل من لكن ،ِسفاًحا هذا يسم ي قد البعض الكتابة. 41
 العام . المجال إلى رغباتي


