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Introduction
Inas Halabi

A man stands with his foot placed
on the elephant’s foot as he carries
a rifle on his shoulder, the same
rifle he must have used to shoot
the elephant. A second man sits on
the elephant’s back, with a dagger
pointing downwards, almost piercing
the elephant’s skin.
This photograph was hanging on
the wall of the Museum of Ethnology
in Basel, Switzerland, during an
exhibition
entitled
Expeditions:
The World in a Suitcase (page 72)
which I visited in 2016. The image
hung in a room surrounded by many
artefacts and objects, including
colourful wooden masks and a
lifesize sculpture of an indigenous
Sri Lankan family, entitled LIFELIKE:
A CEYLONESE COUPLE WITH
CHILD. The caption read:
“Paul
and
Fritz
provided
photographs and measurements
of the Vedda of Ceylon from
which the sculptor F. Meineke
from Freiburg reconstructed a
Vedda family in plaster in 1908
for the Sarasins. Their intention
was to produce ‘an exact portrait
of a true member of an aboriginal
tribe prone to extinction’ (Annual
report,1908:22).
The
man
measures 155 centimetres, the
woman is a little shorter. She is
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wearing a typical grass skirt as
worn by both men and women.
The man is equipped with the
typical hunting weapons: bow,
arrows, and axe.”
My gaze returns to the black and
white photograph of the two men and
the dead elephant. Captured on the
island and British colony of Ceylon
(now Sri Lanka) sometime between
1883 and 1886, this image marked
the beginning of the research that
forms Letters to Fritz and Paul.
The two men posing with the dead
elephant in Sri Lanka were Drs. Fritz
and Paul Sarasin: second cousins,
lovers, naturalists, anthropologists,
zoologists, and, among other things,
extremely wealthy men. As a result
of this wealth, they were able to
independently fund their travels to
various parts of East Asia, Africa,
the Caribbean and the Arab world.
They were affiliated to institutions,
religious groups and political parties,
including the Basel Mission, the
Ethnology and Natural History
museums and the Swiss National
Park. Today, the name Sarasin can
be found on the streets of Basel: the
Bank J. Safra Sarasin, for example, a
Swiss private bank founded in 1841.

Letters to Fritz and Paul explores
the Sarasins’ travels to the ‘Far
East’, namely to the British colony
of Ceylon and the Dutch colony of
Celebes (which they crossed seven
times on different routes). On both

islands, the Sarasins studied the
regions’ flora and fauna, the tropical
landscape (which they compared to
the pre-historic Swiss landscape)
and
the
various
indigenous
communities. Their studies of the
latter included facial and body
measurements captured through
notes and photographs, including
frontal and profile shots of each
individual. Like other photographs
taken within a colonial setting, or in
a setting where power dynamics are
uneven, the foreign body is asked
or expected to perform. The bodies
of these performers ‘…are already
recognised as stranger and more
dangerous than other bodies’ (Sara
Ahmed, Strange Encounters 2000,
p.6). The white man behind the
camera has the foreign body perform
for the camera, for his ‘gaze’, which
may become ‘our’ gaze, the gaze of
an unexpected encounter, if we visit
the museum where this photograph
will one day be displayed.
In any gaze lies complicity. Through
the lens of postcolonial analysis,
the term ‘complicity’ refers to ‘the
participation in “hegemonic western
discourses and their universalistic
modes of thought and practices of
dominance”’ (Patricia Purtschert,
Francesca Falk and Barbara Lüthi:
Switzerland and ‘Colonialism without
Colonies’, Reflections on the Status
of Colonial Outsiders 2015).
It is interesting and important to
compare the representation of

the indigenous people of Celebes
and Ceylon (in the Sarasins’
photographs) with the representation
of the objects they collected, which
were photographed by the Museum
of Ethnology. In both cases, a frontal
and profile shot was almost always
captured. There is a strange similarity
in the aesthetics and in the treatment
of the body being photographed. One
may conclude that in this context, the
object and the human are one and
the same. Their bodies personify an
irreversible trauma and both bodies
remain trapped inside the museum.
As ethnographers, the Sarasins
described
the
cultures
they
investigated as being from the past
or in the process of disappearing.
They also applied this methodology
to the objects that they collected.
Ethnographic objects represent a
past, a dying culture. They become
this way once they are removed from
their origin and their present time.
This action serves to construct a
past time in which ‘the Other,’ (in the
case of Letters to Fritz and Paul, the
indigenous people of Celebes and
Ceylon), have to be situated in order
that colonial scientific schemata can
make sense, and, more importantly,
be justified. It is justified, whether
knowingly or not, by the museum or
the institution which ‘preserves’ these
‘foreign’ objects and photographs
of ‘foreign’ people today. In this
context, it is important to note that
the indigenous people of Sri Lanka
and Indonesia (Vedda, Tamil, Toraja,
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etc), to whom these objects belong
and whose ancestors are in the
photographs (as captured by the
Sarasins), still exist.
In most instances, ethnographic
museums and institutions of this
kind were founded either by, or in
affiliation with, the ethnographers,
anthropologists and zoologists who
embarked on scientific (colonial)
expeditions, and brought back to
the museums a generous collection
of objects and photographs (which
in many cases they donated.) This
is the case with the Basel Museum
of Ethnology, to which the Sarasins
donated thousands of objects and
photographs. Fritz Sarasin was
the director of the Natural History
Museum of Basel for twenty years.
From 1903 until his death in 1942, he
was also director of the Museum of
Ethnology (physically, the museums
are less than fifty metres apart). Fritz
Sarasin’s successor as Director of
the Museum of Ethnology was his
cousin, Felix Speiser.
Although the Sarasins funded
their travels independently, their
expeditions are directly affiliated
with the Museum of Ethnology in
Basel. In fact, the Museum’s very
first scientific expedition was when
the Sarasins travelled to Sri Lanka
(then still Ceylon) from 1883 to 1886.
From five expeditions to the British
colony of Ceylon (now Sri Lanka),
they brought back 441 objects
and 542 photographs. (Exhibition
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catalogue of the Museum der
Kulturen’s Expeditions. The World
in a Suitcase: The Five Sri Lanka
(Ceylon) Expeditions, 1883 – 1925 |
Paul and Fritz Sarasin p. 6).
Interestingly, after the Sarasins
returned to Switzerland almost
permanently, Paul Sarasin founded
the Swiss National Park and played
an important role in the preservation
of nature. He was also active in
calling out against the international
killing of whales and seals for
commercial purposes. Ironically, on
their second expedition to Ceylon
(Sri Lanka), the Sarasins went on
extensive hunts. In their own words:
‘we went on elephant hunts at least
twenty times… dissected two slain
cows, not an easy task to perform
in a forest clearing, but.. did not
find what we were looking for. The
only pleasing incidence was the
capture of the elephant calf called
Kumbuk [...]’ (Sarasin, 1929:4). The
latter, Miss Kumbuk, was the first
baby elephant the Sarasins brought
to Switzerland’s zoo. Today, the
remains of Miss Kumbuk are stored
in the Natural History Museum of
Basel.
The title Letters to Fritz and Paul
refers to the film component of this
project: a film composed of two
imaginary letters, one addressed
to the Sarasins and the other
addressed to me. The film is
composed of still images showing
landscapes captured by the Sarasins

in Celebes and Ceylon, layered with
audio recordings in Palestine and
Switzerland and an overlaying text
(the letter). The film is presented
along with original material from the
archives of the Basel Museum of
Ethnology which have been altered
and transformed.
In the original photograph of the
Sarasins posing with the dead
elephant (page 108), the faces of
Fritz and Paul were replaced with
the same objects they collected,
reversing with this displacement
the apparatus of power. In images
captured by the Basel Mission in Sri
Lanka (pp 48-49, 70-71), the locals
and their arranged poses are erased
from the landscape in an attempt to
release them from the gaze of the
one who photographed them, and
of the institutions in which they now
exist. A similar gesture is applied
to the bare body of a Toraja slave
girl originally photographed by the
Sarasins (pp 86-87).
This book is an attempt to assemble
and share parts of my research for
Letters to Fritz and Paul. It includes
visual material and notes, as well
as three essay contributions from
authors I encountered while working
on the project. Bernhard Schär, who
has written a book on the Sarasins
entitled Tropical Love, introduces the
Sarasins’ intimate relationship, their
social and political networks, and
the objectives behind their various
expeditions. Such exploration of

these Swiss colonial entanglements
provides
new
insights
into
contemporary forms of global power.
Josiane Imhasly takes the German
idiom ‘to let grass grow over a matter’
as a means to reflect on how artistic
research can have the potential
to uncover historical and social
narratives that have been repressed.
Danny Pagarani introduces the
ghosts that haunt the ethnographic
museum and uses Letters to Fritz
and Paul as a starting point to
discuss the role of the museum in
colonialism and how it can shape
ideas of what it means to be modern.

Letters to Fritz and Paul is not really
about Fritz and Paul Sarasin, nor is
it about Switzerland. It is about my
ongoing encounter with colonialism.
The project began with one violent
image captured more than a century
ago, an image that today could be
said to contain a million other images.
My constant engagement and
relationship to the image of Fritz and
Paul Sarasin with the dead elephant
was the starting point of this project
and an opportunity to reconstruct my
own narrative and understanding
of a shared historical past and
present. It was also an opportunity
for me to replicate (critically) my
own version of the exhibition I
encountered unexpectedly in the
Basel Ethnographic Museum.
The relationship of an ethnographer
and/or anthropologist to his or her
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subject takes place through the
realms of a ‘Here-There’ and a
‘Now-Then.’ This distance created
between the subject and the object is
a superordinate distance produced
by a colonial past that carries through
into our present by the very presence
of these objects and artefacts in
the museum today. The fact is,
anthropological, ethnographic and
archaeological museums continue
to exist throughout (postcolonial)
Europe.
Through Letters to Fritz and Paul,
I hope to create an alternative
narrative to that of the ethnographic
museum (and any others of its kind)
and to raise critical questions about
the role of the museum in colonialism
today. If the practice of ethnography
is the practice of giving accounts or
narratives of other cultures and
societies in the present tense, then
who is the narrator of these accounts
today?
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The Dagger, Letters to Fritz and
Paul, 2017.
Detail of Fritz Sarasin holding a dagger,

from the original photograph, Fritz and
Paul Sarasin with dead elephant, part of
the archives of the Museum of Ethnology
Basel, Switzerland.

 ايناس حلبي،” “رسائل الى فر يتز وبول،الخنجر
.٢٠١7

 فر يتز ساراسين يحمل الخنجر:التفاصيل
(تافصيل من الصورة الاصلية فر يتز وبول
 الصورة الاصلية.)ساراسين مع فيل ميت
،تابعة لأرشيف المتحف الاثنوغرافي في بازل
.سو يسرا
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A Singhalese woodmask representing
a Parsi which the Sarasins brought to
Switzerland following an expedition to
Ceylon in 1891. It is stored today in
the Ethnographic Museum of Basel,
Switzerland.
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قناع خشب سينهاليزي والذي يمثل فارسي
احضر على ايدي الساراسيون الى سويسرا بعد
 وهو محفوظ.١٨٩١ بعثه الى سيلون عام
،اليوم في المتحف الاثنوغرافي في مدينة بازل
.سويسرا

Who were the Sarasins?
Bernhard C. Schär

Bernhard C. Schär is a historian at the Swiss Federal Institute of Technology.
He has written a book on the Sarasins, which was published in 2015 in German,
entitled Tropenliebe. He is currently writing an extended English version.
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Paul
(1856—1929) and Fritz
Sarasin (1942—1859) were seconddegree cousins, sharing a common
great-grandfather. They were both
born in Basel, a city in the north of
Switzerland bordering Germany and
France. From 1883 to 1910 they
spent more than ten years travelling
through British Ceylon (Sri Lanka)
and the island of Celebes (Sulawesi)
in the former Dutch Indies. They also
spent a brief time in Egypt and the
Sinai Peninsula in 1889, climbing Mt.
Serbal and Jabal al-lawz. Coming
from a small and neutral country
in Europe without an empire, how,
and why, would men such as these
embark on such extensive travels
through British and Dutch colonies?
There are basically two reasons—
one is more individual, and the
other more structural. A discussion
of these, along with some of the
wider effects that their travels had
in Asia and Europe, might provide
some historical context for Inas
Halabi’s art work, as well as into the
nature of the imperial pre-history of
today’s globalisation that her work so
inspiringly speaks to.
Regarding the Sarasins’ individual
motivations to embark on a career
as traveller scientists, it ought to
be remarked that they had two
problems. Firstly, they were in love
with each other; and secondly, they
were extremely wealthy. They were
both born into one of the richest
families in Switzerland. Since their
elder brothers took over the business

and political obligations, Paul and
Fritz were among those privileged
few who did not need to earn their
living but nevertheless needed to
carve out a career deemed suitable
for men with their upbringing. Of
course, same sex relationships were
not publically acceptable in Europe
at the time. Particularly in Basel,
which was ruled by an extremely
conservative protestant oligarchy
of millionaires. Paul Sarasin’s
father—Carl Sarasin—was among
the most pious and conservative
men in town. He was a member of
the City Council, one of the richest
owners of silk factories and a leading
member of the Basel Mission, the
city’s own Missionary society, which
was established in 1815. Hence,
staying in Basel as lovers was
inconceivable for Paul and Fritz, who
grew closer in the 1870s during their
early university training in Basel.
They both left their hometown in the
late 1870s to pursue a PhD in the
German town of Würzburg. Except
for short visits they did not return to
Basel until 1893, spending day and
night together either in Ceylon or the
Dutch Indies, or in Berlin, which at
the time was not only the centre for
science in German-speaking Europe
but also had a thriving underground
milieu for homosexual encounters.
It should be mentioned that we only
have very few sources that allow
us to understand the exact nature
of Paul and Fritz’s relationship. The
facts are that Fritz never married. At
the age of 62, Paul married a woman
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who was considerably younger
than him and had two children.
During their formative years,
when they developed from young
students to internationally renowned
explorers and powerful scientists in
Switzerland, roughly between the
ages of 20 and 50, they travelled,
worked, frequently published, and
also lived together. In 1893, Paul
Sarasin published a collection of
‘love poems’ dedicated to Fritz,
in which he praised the virtues of
friendships among men. There
are also some letters they wrote to
each other, written on some of the
rare occasions when they were not
together, that speak to the intimate
character of their relationship. One
of their nephews, the anthropologist
Paul Speiser, who followed in
their footsteps, characterised their
relationship as a ‘spiritual marriage’.
If their relationship was indeed
‘only’ spiritual or whether it was also
sexual, we do not know for sure.
The fact remains, however, that their
close and intimate friendship strongly
contradicted what was expected
from men of their social class at the
time, particularly in Basel. The small
city was governed and controlled by
a tight network of leading families
who married among each other so
that wealth and power remained in
their circles. Paul and Fritz refused
to comply with this norm. When
Paul did marry, very late, he chose a
woman outside of his social class—
his former maid.
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In other words, pursuing a career
as traveller scientists was not only
a means to forge a career deemed
appropriate for their social standing,
it also enabled them to flee from the
strict morals and norms at home
to live their love relationship more
freely in the tropics and Berlin.
Besides
individual
motivations
there are also structural causes
that enabled them to pursue
their careers, which ought to be
addressed. As already said, the
Sarasins were extremely rich. This
points to a longer economic history
of imperial entanglements. The
Sarasin family belonged to a closely
related network of ruling families in
Switzerland who had immigrated to
the area in the 17th century. Often
referred to as ‘Huguenots’, these
Protestant families had fled Catholic
France and settled in the Protestant
areas of Europe and the Americas.
These families typically grew rich
and powerful as they specialised in
long distance trade.
The Sarasins and other ‘Huguenot’
families in Basel, for example,
specialised in importing raw silk from
Italy and, in the 19th century, from
Asia. They employed rural families to
manufacture this material into luxury
textiles, which they then exported
to the European metropolises and
the US. Other families specialised
in importing cotton from slave
plantations in the Caribbean and
the Americas, and Egypt, and

built textile factories in Basel and
southern Germany. Most families
speculated in trading colonial goods
such as sugar, tobacco and indigo
as well, and some of them also
invested in the transatlantic slave
trade. They were able to do so by
using their family networks, which
connected them to most major port
cities in Europe as well as to the
financial centres of Paris, London or
New York. In this way, these families
grew spectacularly wealthy, but
they also acted as philanthropists
financing cultural and scientific
institutions in Basel and thereby
turned their small city into a fairly
reputed hub within the European
worlds of academia and art. Among
the most famous intellectuals at the
Basel university, for example, were
the philosopher Friedrich Nietzsche
and the conservative historian Jacob
Burckhardt.
Using not only their wealth but also
the connections and networks of
their forefathers, Paul and Fritz
Sarasin were able to get a good
education and enter into the scientific
networks of their time. During their
studies, they became familiarised
with the controversies surrounding
Darwin’s theory of evolution. This
was particularly relevant for their
‘racial scientific’ interests, which they
pursued in British Ceylon and Dutch
Celebes. Their main aim was to prove
empirically that the small ‘tribes’
of ‘Veddas’, who dwelt in remote
areas of Ceylon, and the ‘Toala’ who

lived on Celebes, constituted the
last remnants of an anthropological
‘missing link’—that is to say, a
‘primitive human race’ connecting
humanity’s ape-like predecessors
to ‘modern humans’ as supposedly
represented
by
Europeans.
Although the Sarasins did not use
the word ‘race’ in their anthropology
(like Darwin, they preferred the
word ‘human variety’), their work
was designed and received as a
contribution to controversies within
the ‘race sciences’ of their time.
Initially, their thesis was rejected
by the most influential German
‘race
scientist’—the
eminent
liberal pathologist and physical
anthropologist Rudolf Virchow in
Berlin. He was a strong opponent
of Darwinian theory, believing the
entire notion of ‘evolution by natural
selection’ to be purely speculative,
because it couldn’t be ‘proven’
empirically. Virchow’s opposition
to
evolutionary
anthropology
notwithstanding, the Sarasin’s ‘race
anthropology’ did eventually have
an impact in German-speaking
Europe. After Virchow’s death in
1902, a more evolutionary inclined,
nationalist generation of German
anthropologists emerged, who took
inspiration in the Sarasins’ work. For
them, it represented the first pioneer
evolutionary anthropology in the
German language. Eugen Fischer
in particular, who would become
the director of the Kaiser Wilhelm
Institute of Anthropology, Human
Heredity and Eugenics during the
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Nazi-Era, which provided ‘scientific’
justification for Nazi race-laws and
the Holocaust, was a great admirer
of the Sarasins. The Sarasins’
Vedda-anthropology from Sri Lanka,
in other words, became part of the
complex genealogy tying German
‘liberal anthropology’ in the 19th
century to national socialist racial
science in the 20th century.
Another important effect of the
Sarasins’
scientific
ambitions
unfolded on the island of Celebes.
When the Sarasins travelled there
in the 1890s and the early 1900s,
the island was only in a very formal
sense integrated into the Dutch
colonial empire. Factually, the
Dutch only controlled some small
coastal areas on the island, which
was about four times as large as
the Netherlands or Switzerland. The
Sarasins’ aim on Celebes was to
explore the ‘unknown’ interior of the
island, in particular the highlands
of central Celebes. These areas
were governed, at the time, by
various kingdoms from the Bugi
and Makassarian ethnic groups.
The expeditions consisted of up to
100 carriers (corvée labourers from
Dutch plantations), and scientifically
trained local collectors, trackers,
guides and translators, all of whom
carried weapons. On many of their
expeditions, the Sarasins and their
entourage were accompanied by a
colonial government agent named
Willem Brugman. Like most of
the Dutch-speaking population in
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the Indies, Brugman had Dutch
as well as indigenous ancestors.
This so called ‘indisch’ or ‘mestizo’
population had grown out of relations
between members of the Dutch
East India company, which settled
in Makassar in the 17th century,
and representatives from various
indigenous societies. Men like
Brugman, whose family had served
the Dutch for generations, spoke
Dutch as well as the languages
of the Bugi or Makassarian
aristocracies, which made them
valuable diplomats, interpreters
and spies for the Dutch. During
the Sarasin expeditions, Brugman
was tasked to negotiate with the
local rulers and to collect political
information on the economic, social
and political conditions from within
their kingdoms, which normally were
not accessible to the very poorly
equipped colonial administrators in
Makassar. The Bugi and Makassarian
‘Rajas’ understood well that letting
the Sarasins and Brugman pass
through their territories would be to
their disadvantage in their struggle
with the Dutch for mastery of the
island. They were therefore mostly
reluctant to comply. In one instance,
they even captured the Sarasins
and forced them to return to the
coast. In another, they interrupted
their expedition, which led to the
Dutch sending out a warship to force
the Sarasins’ passage through the
highlands by threatening military
intervention. These highly charged
conflicts and crises were exploited

in the Dutch newspapers by Dutch
missionaries and local colonial
officials. They had been calling for
a stronger Dutch presence on the
island for many years. Scandalising
Bugi and Makassarian resistance to
the Sarasins, who were portrayed as
politically uninterested scientists, the
Dutch imperialists and missionaries
argued that the Netherlands were
embarrassing themselves in front of
the ‘civilised world’ by not being able
to guarantee security and success
for scientists in their colonies. These
polemics nurtured policy changes
that were already on the way in the
Netherlands, eventually resulting
in the sending of the Dutch colonial
army to Celebes to invade and
occupy the entire island in a war
that started in 1905 and lasted for
roughly two years. The Dutch army
benefitted from maps and knowledge
that the Sarasins, and one of their
accompanying
Dutch
colonial
administrators, had produced and
gathered on their expeditions a few
years earlier. It was in one of these
violent encounters in the highlands
of Celebes that the advancing
Dutch colonial army drove a group
of indigenous women, children and
men to jump off a rock and commit
suicide—a fact which Inas Halabi
addresses in her artwork.
After their return to Switzerland, the
Sarasins used their international
reputation and wealth to establish
and preside over many scientific
institutions in Switzerland. In Basel,

they managed the Natural History
Museum, which until today not only
holds large parts of their zoological
collections from Ceylon and Celebes
but also several dozen skulls and
other human remains, which the two
cousins had obtained in Sri Lanka.
For decades, the Sarasins were
also in charge of the Ethnographic
Museum, founded in 1917, which is
the largest of its kind in Switzerland
and one of the largest in Germanspeaking Europe. The collections
of both museums grew substantially
during the 20th century, not least
by receiving a wealth of objects
from other Swiss ethnographers
and scientists who pursued similar
careers as the Sarasins in the
colonies and, eventually, in the
newly established nations in Asia
and Africa. During the 20th and 21st
centuries, these colonial histories at
the root of ethnographic and natural
history Museums, in Basel and
throughout Switzerland, have largely
been ‘forgotten’, thereby forming
a part of Europe’s overarching
‘colonial amnesia’. In recent years,
however, scholars and at least
some Museums, such as the Basel
Ethnographic Museum, are reexamining these stories by means of
historical research, exhibitions and
public events. Although only very
tentatively, awareness in Switzerland
does seem to be growing that
globalisation, not only in the realms
of the global economy (in which a
small country like Switzerland plays
a remarkably substantial role) or
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migration (Switzerland has one of
the highest percentages of migrants
in Europe) but also in the sciences
and in art, has deeply colonial roots.
This comes at a time when the
imperial and racist legacies in current
globalisation are being questioned in
many different places of the world.
Coming to terms with a shared history
of racism, colonialism and violence
in order to build a more inclusive and
democratic future is a conversation
that
transgresses
national,
linguistic and cultural boundaries.
A Palestinian artist addressing an
instance of ‘Swiss coloniality’ is,
in my view, a highly original and
welcome contribution to this debate,
I hope not only in Switzerland but in
the Arabic speaking world as well.

Drs. Paul and Fritz Sarasin, 1909
image belongs to Radio-Television
Swiss Rumantscha

ٔ
١٩٠٩ ،الاطباء فر يتز وبول ساراسين

الصورة تابعة لراديو والتلفز يون رومانتشا
ا لسو يسر ية
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 1905واستمرت لمدة سنتين .بعد القيام بذلك،

وخلال القرنين العشرين والحادي والعشرين ،تم

التي جمعها كل من القوات المسلحة والمسؤول

المتاحف الاثنوغرافية والتاريخ الطبيعي ليس في

استفاد الجيش الهولندي من الخرائط والمعرفة
الاستعماري المصاحب لها و يليام بروجمان في
بعثاتهم قبل سنوات قليلة .وفي واحدة من هذه

المواجهات العنيفة في مرتفعات سيليبز ،قام

الجيش الاستعماري الهولندي بقيادة مجموعة
من نساء الشعوب الأصلية والأطفال والرجال
واجبارهم على القفز من تلّة وقتل أنفسهم ،وهي

حقيقة تتناولها إيناس حلبي في عملها.

نسيان هذا التاريخ الاستعماري الكامن في جذور
بازل فقط بل وفي جميع أنحاء سويسرا ،وبالتالي

شكّل جزءا ً من 'تناسي الذاكرة الاستعمار ية

بشكلها الاوسع في أوروبا .غير أنه في السنوات
الأخيرة ،قامت بعض المتاحف على الأقل،
مثل متحف بازل الاثنوغرافي وبعض العلماء
بإعادة دراسة هذه القصص بواسطة الأبحاث

التار يخية والمعارض والفعاليات العامة .وعلى

الرغم من نمو الوعي في سويسرا وإن كان بصورة

بعد عودتهم إلى سويسرا ،استخدم السارسين

مؤقتة في أن العولمة لا تكون فقط في عوالم

من المؤسسات العلمية في سويسرا .وفي بازل،

سويسرا دورا ً كبيرا ً) أو الهجرة (لدى سويسرا

سُمعتهما الدولية وثروتهما لإنشاء وترأس العديد
قاما بإدارة متحف التاريخ الطبيعي ،والذي إلى

هذا اليوم لا يحتوي فقط على أجزاء كبيرة من
المجموعات الحيوانية الخاصّة من جزر سيلان

سيليبس ،بل أيضا على عشرات الجماجم والبقايا
الإنسانية الأخرى التي حصل عليها أبناء العمومة
في سير يلانكا .وأصبح السارسين أيضا ً مسؤولين
عن المتحف الإثنوغرافي ،الذي تأسس في عام

 ،1917وهو الأكبر من نوعه في سويسرا وأحد

الاقتصاد العالمي (حيث تلعب دول صغيرة مثل

واحدة من أعلى النسب المئو ية للمهاجرين في
أوروبا) ،و�لكن أيضا ً هناك جذور استعمار ية
عميقة لمنهاج العلوم والفن .يأتي هذا في وقت

يجري فيه التشكيك في الموروثات الإمبر يالية
والعنصر ية في ظل العولمة الحالية في العديد من

الأماكن في العالم .الحديث عن التاريخ المشترك
للعنصر ية والاستعمار والعنف من أجل بناء

مستقبل أكثر شمولا ً وديمقراطية هو حوار يتجاوز

أكبر المتاحف في أوروبا الناطقة باللغة الألمانية.

الحدود الوطنية واللغو ية والثقافية ،والتصالح مع

كبير خلال القرن العشرين ،إثر تلقي ثروة

تناول فنانة فلسطينية حالة للإمبر يالية السويسر ية

وقد ازدادت مجموعات كلا المتحفين بشكل

من القطع من الرسامين الاثنيين السويسر يين
الآخرين والعلماء الذين أمت�لكوا مهنا ً مماثلة
للسارسين في المستعمرات وفي الدول الجديدة

في آسيا وأفر يقيا.

تاريخ مشترك للعنصر ية والاستعمار والعنف .إن
هو في رأيي مساهمة أصيلة للغاية وموضع ترحيب

ليس في سويسرا فقط ،بل كما آمل في العالم
العربي أيضاً.
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وأوائل القرن العشرين ،وكانت الجزيرة حينها

وخلال حملات السارسين،ك ُل ّف بروغمان

بالمعنى الرسمي فقط ،و�لكن في الواقع ،لم يكن

السياسية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

مندمجة في الإمبراطور ية الاستعمار ية الهولندية

للتفاوض مع الحكام المحليين ،وجمع المعلومات

يسيطر الهولنديون إلا على بعض المناطق الساحلية

والسياسية من داخل هذه الممالك التي لم تكن

حجم هولندا أو سويسرا تقريباً .وكان هدف

في ماكاسار .وفهم أمراء البوجي والماكاسار يان

الصغيرة في الجزيرة ،والتي كانت أربعة أضعاف

السارسين بخصوص السيليبس هو استكشاف

متاحة عادة للمسؤولين الاستعمار يين غير المجهزين

جيدا ً أن مرور السارسين وبروغمان عبر أراضيهم

أجزاء الجزيرة الداخلية المجهولة ،وخصوصا ً

لن يكون في صالحهم في ظل كفاحهم مع

هذه المناطق ممالك مختلفة من الجماعتين العرقيتين

ولذلك كان معظمهم مترددين في الالتزام .وفي

مرتفعاتها الوسطى .وفي ذلك الوقت كان تحكم
"بوجي" و "ماكاسار يان" .وكانت البعثات

الاستكشافية تتألف مما يصل إلى  100حم ّال

(ع ُم ّال سخرة من المزارع الهولندية) ،وجامعيين

محلّيين مدرّبين علمياً ،ومتعقبين ومرشدين
ومترجمين ،وجميعهم حملوا الأسلحة .وفي العديد
من بعثاتهم ،رافق السارسين والوفد المرافق لهما
وكيل حكومي استعماري اسمه و يليام بروجمان.
ومثل معظم السكان الناطقين بالهولندية في

جزر الهند ،كان لدى بروجمان أجداد مختلطين:
هولنديون ومن السكان الأصليين .وكانت
العلاقة بين شعوب الهند واولئك من متداخلي
الأعراق وأعضاء شركة الهند الشرقية الهولندية،

التي استقرت في ماكاسار في القرن السابع عشر،
وممثلين من مختلف مجتمعات الشعوب الأصلية

الهولنديين من أجل السيطرة على الجزيرة،

إحدى المر ّات ،قبضوا على السارسين واجبروهما
على العودة إلى الساحل .وفي مثال آخر ،قاموا

بإيقاف حملتهم ،مما أدى إلى إرسال الهولنديين
سفينة حربية لإجبار السارسين على المرور
عبر المرتفعات والتهديد بالتدخل العسكري.

وقد استغل المبشرون الهولنديون والمسؤولون

الاستعمار يون

المحليون

هذه

الصراعات

والأزمات المشحونة بشدة في الصحف الهولندية،

وكانوا يطالبون بتواجد هولندي أقوى في
الجزيرة لسنوات عديدة .بفضح مقاومة البوجي
والماكاسار يان للسارسين ،جادل الامبر ياليون

والمبشرون الهولنديون أن هولندا كانت تحرج
نفسها أمام 'العالم المتحضر' بفشلها في تأمين

الأمن والنجاح للعلماء في مستوطناتهم .غذّت

قد انتهت .وتحدث رجال مثل بروجمان،

هذه المجادلات التغييرات في السياسة العامة

الهولندية وكذلك لغات البوجي أو ماكاسار يان

وأدت في نهاية المطاف إلى إرسال الجيش

الذين خدمت أسرهم الهولنديبن لأجيال ،اللغة

الأرستقراطية ،مما جعلهم دبلوماسيين ومترجمين
شفو يين وجواسيس مهمين بالنسبة للهولنديين.
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التي كانت في طر يقها للإقرار بالفعل في هولندا،
الاستعماري الهولندي إلى سيليبس وغزو
واحتلال الجزيرة بأكملها في حرب بدأت عام

بذلك باستخدام شبكاتهم الأسر ية التي تربطهم

أطروحتهما رفضها عالم الأعراق الألماني الأكثر

بالمراكز المالية في باريس أو لندن أو نيو يورك.

الشرعي والفيز يائي الليبرالي البارز رودولف

بمعظم المدن المرفئية الرئيسية في أوروبا ،وكذلك
وبهذه الطر يقة ،نمت ثروات هذه الأسر
بشكل مذهل ،وليس ذلك فحسب ،بل قاموا
أيضا ً بأعمال خير ية ،وتمو يل مؤسسات ثقافية

وعلمية في بازل التي اندمجت في الشبكات العلمية

نفوذا ً في برلين في ذلك الوقت ،وهو الطبيب
فيتشو .وكان خصما ً قو يا ً للنظر ية الداروينية،

ومؤمنا ً بأن فكرة 'التطور عبر الانتقاء الطبيعي' هي
محض تخمين فقط ،لأنه لا يمكن إثباتها عملياً.

وعلى الرغم من معارضة فيتشو للأنثروبولوجيا

والثقافية المتعددة في أوروبا .ومن بين أشهر

التطور ية ،فإن "الأنثروبولوجيا العرقية" التي

كان الفيلسوف فريدر يك نيتشه والمؤرخ المحافظ

تأثيرا ً في أوروبا الناطقة باللغة الألمانية .بعد

المفكرين في جامعة بازل ،على سبيل المثال،

جاكوب بوركهارت.

نظّر لها السارسين كان لها في نهاية المطاف

وفاة فيتشو في عام  ،1902ظهر جيل من

علماء الأنثروبولوجيا القوميين وأخذوا الإلهام

استطاع بول وفر يتز سارسين على الحصول على

من عمل السارسين وكانوا أكثر ميلا ً لنظر ية

آنذاك ،ليس فقط بالاستفادة من الثروة،

تطور ية رائدة في اللغة الألمانية .ومن المعجبين

تعليم جيد والانضمام إلى الشبكات العلمية

بل أيضا ً بالاستفادة من شبكات ومعارف
أسلافهم .وخلال الدراسات التي قاما بها،

إطلعا على الجدل الدائر حول نظر ية داروين

للنشوء والتطور ،وكان هذا الأمر ذو أهمية
خاصة بالنسبة للمصالح "العلمية العرقية" التي

اتبعاها في مستعمرة سيلان البر يطانية ومستعمرة

سيليبيس الهولندية .كان هدفهما الرئيسي هو
الإثبات تجريبيا ً أن قبيلة 'الفيدا' التي تسكن

في المناطق النائية من سيلان وقبيلة "التوالا"
التي تسكن السيبليس ،تشكلان البقايا الأخيرة

من الحلقة الأنثروبولوجية 'المفقودة’ ،أي أن
القبيلتين 'جنس بشري بدائي' تربطا أسلاف
البشر ية الأشبه بالقردة 'بالانسان الحديث' أي
الأورو بيين.

التطور .كانت تمث ّل بالنسبة لهم أول أنثروبولوجيا
الكبار بالسارسين على وجه الخصوص ،كان
يوجين فيشر الذي أصبح لاحقا ً مدير معهد

كايزر فيلهلم للأنثروبولوجيا والوراثة البشر ية
والنسل خلال الحقبة الناز ية ،التي قدمت

تبريرا ً "علمياً" لقوانين الأجناس الناز ية والمحرقة.

وبعبارة أخرى ،أصبحت أنثروبولوجيا الفيدا من
سر يلانكا جزءا ً من علم الأنساب المعقّد الذي
يربط "الأنثروبولوجيا الليبرالية" الألمانية في القرن
التاسع عشر بالعلوم العرقية الاشتراكية الوطنية

في القرن العشرين.

ظهر أثر هام آخر لطموحات السارسين العلمية
علي جزيرة سيليبس ،عندما سافر السارسين إلى
هناك في العقد الأخير من القرن التاسع عشر
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بينما لم يتزوج فر يتز ،تزوج بول الذي بلغ

الفرار من القواعد الصارمة المتعلقة في الأخلاق

السن ،وانجب منها طفلان .وخلال سنوات

المناطق الاستوائية وفي برلين .وإلى جانب

من العمر 62عاما ً من امرأة تصغره كثيرا ً في
نشأتهما ،تحول فر يتز وبول من طالبين شابين إلى

م ُستكشفين مشهورين دوليا ً وعالمين معروفين في

سويسرا .وقد سافر الاثنان وعملا ونشرا وعاشا
معا ً عندما كانا يبلغان من العمر ما بين  20إلى

 50سنة .وفي عام  ،1893نشر بول سارسين
مجموعة قصائد حب مُهداة إلى فر يتز ،حيث أشاد
بفضائل الصداقة بين الرجال .رسائل أخرى
بينهما ،كتبت خلال المناسبات النادرة التي

لم يكونا فيها معاً ،تحدثت عن الطابع الحميمي
للعلاقة بينهما .ووصف أحد أبناء عمومتهم عالم
الأنثروبولوجيا بول سبيزر ،والذي تتبع العلاقة
ما بينهما بأنها "زواج روحي" .ولا نعرف

بالتأكيد ،إذا ما كانت العلاقة بينهما في الواقع
روحية فقط أو جنسية أيضاً ،بيد أن صداقتهما

الوثيقة والحميمة في ذلك الوقت تتناقض بشدة

مع ما كان متوقعا ً من الر ّجال الذين ينتمون الى
تلك الفئة الاجتماعية ،ولا سيما في بازل .فتلك
المدينة الصغيرة كانت تحكمها وتسيطر عليها شبكة

ضيقة من الأسر المعروفة التي تتزاوج فيما بينها
لضمان بقاء الثروة والسلطة بين دوائرها .و�لكن
بول وفر يتز رفضا الامتثال لهذه القاعدة ،وعندما

تزوج بول في وقت متأخر جدا ً ،قام بإختيار

في بلدهما ليعيشا علاقة الحب بحر ية أكبر في

الدوافع الفردية ،مكّنتهم أسباب بنيو ية ،ينبغي

التطرق لها ،من م ُواصلة حياتهم الوظيفية .كما

ذكر سابقاً ،فإن السارسين كانا بالغيّ الثراء ،وهذا
يدلل على تاريخ اقتصادي طو يل من التشابكات

الإمبراطور ية .فأسرة السارسين تنتمي إلى شبكة
وثيقة الصلة من الأسر الحاكمة في سويسرا والتي
هاجرت إلى المنطقة في القرن السابع عشر .فر ّت
هذه العائلات البروتستانتية ،التي غالبا ً ما يشار
إليها بالـ ' ،'Huguenotsمن فرنسا الكاثوليكية

واستقر ّت في المناطق البروتستانتية في أوروبا

والأمريكيتين ،لتزداد قو ّة وثراء حيث كانت
م ُتخصصة في التجارة مع البلدان البعيدة .وعلى
سبيل المثال ،اختصّ ت عائلة سارسين وغيرها من

عائلات الـ ' 'Huguenotsفي بازل ،في استيراد
الحرير الخام من إيطاليا ،وفي القرن التاسع

عشر من آسيا ،والإعتماد على الأسر الر يفية

لاستخدام هذه المواد في تصنيع منسوجات

فاخرة تصدّر إلى المدن الأوروبية والأمريكية.

اختصّ ت عائلات أخرى في استيراد القطن
من مزارع العبيد في منطقة البحر الكاريبي أو

الأمريكتين أو مصر ،وبنيت مصانع المنسوجات

امرأة من خارج طبقته الاجتماعية :خادمته

في بازل وجنوب ألمانيا .كما تاجرت م ُعظم

السفر كعلماء سوى وسيلة لاستحداث مهنة تعتبر

ونبتة النيلة ،واستثمر بعضهم أيضا ً في تجارة

السابقة .وبعبارة أخرى ،لم تكن ممارسة مهنة
مناسبة لمركزهما الاجتماعي ،كما مكّنتهما من
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الأسر بالسّلع الاستعمار ية مثل السكر والتبغ
الرقيق عبر المحيط الأطلسي ،وتمكنوا من القيام

ولد بول ( )1929-1856وفر يتز سارسين

الامور الاقتصادية والسياسية ل ُأسرهم ،أصبح

الثانية ،في بازل ،مدينة تقع شمال سويسرا على

لم يحتاجوا إلى كسب قوت معيشتهم ،و�لكنهم

 ،1905قضى الاثنان أكثر من عشر سنوات

للرجال .وبطبيعة الحال ،لم تكن العلاقات

وجزيرة سيليبس (سوﻻويزي) ،التي تقع ضمن

لا سيما في بازل ،التي كانت محكومة من قبل

( )1942-1859أبناء العمومة من الدرجة

الحدود مع ألمانيا وفرنسا .وبين عامي  1883و
في الترحال عبر سيلان البر يطانية (سر يلانكا)

جزر الهند الشرقية الهولندية السابقة .كما أمضيا

وقتا ً قصيرا ً في مصر وشبه جزيرة سيناء عام

 ،1889حيث قاما بتسل ّق جبل سربال وجبل

اللوز .كيف ولماذا شرع هذان الرجلان في

بول وفر يتز من بين القلائل المحظوظين الذين
مع ذلك كانا بحاجة للقيام بعمل يُعتبر مناسبا ً

الجنسية المثلية مقبولة في أوروبا في ذلك الوقت،
قلّة من أصحاب الملايين البروتستانت المحافظين

للغاية .كان والد بول سارسين  -كارل سارسين
محافظة في
 -من بين أكثر الأشخاص تدينا ً و ُ

المدينة ،وكان عضوا ً في مجلس المدينة ،وأحد

الإقدام على مثل هذه الرحلات واسعة النطاق

أغنى م ُل ّاك مصانع الحرير ،وعضوا ً بارزا ً في بعثة

ينحدران من دولة صغيرة محايدة في أوروبا لم تكن

تأسست عام  .1815لم يستطع بول وفر يتز

عبر المستعمرات البر يطانية والهولندية ،وهما

يوما ً إمبراطور ية؟ هناك سببان رئيسيان  -الأول

فردي والآخر بُنيوي .وقد توفر مناقشة هذه
الأسباب إلى جانب التطرق الى الأثر الأوسع
الذي أحدثته أسفارهما في آسيا وأوروبا ،بعض

السياق التار يخي لعمل إيناس حلبي الفني،
وكذلك لطبيعة الفترة الامبر يالية التي تشكل
التاريخ الذي يسبق فترة العولمة التي نعيشها اليوم،
وهو أمر يتناوله عملها بشكل جميل.

بازل ،وهي الجمعية التبشير ية الخاصة بالمدينة التي

تصو ّر بقائهما في بازل كعاشقين ،منذ أن تقربا
من بعضهما البعض في السبعينيات من القرن
التاسع عشر خلال دراستهما الجامعية في بازل،

فترك كلاهما مسقط رأسه في أواخر السبعينيات
لمتابعة درجة الدكتوراه في مدينة فورتسبورغ
الألمانية .وباستثناء القيام بز يارات قصيرة ،إلا

أنهما لم يعودا إلى بازل حتى عام  ،1893وكانا
يقضيان الليل والنهار معا ً في مستعمرات سيلان
أو سيليبس أو في برلين ،التي كانت في ذلك

خص دوافعهم
واجه السارسين مشكلتين فيما ي ّ

الوقت ليس فقط مركزا للعلوم في أوروبا المتحدّثة

الأولى ،أن الاثنين كانا في علاقة حب مع

للمثلية الجنسية .ولا تتوفر لدينا سوى قليل من

الفردية التي أدت إلى أن يصبحا عالمين ر ُ َحّل.
بعضهما البعض ،أما الثانية ،فقد كانا أثر ياء
للغاية .فكلاهما ولد لإحدى أثرى العائلات في

سويسرا ،ومنذ تولي إخوانهم الأكبر سنا ً زمام

بالألمانية فحسب وإنما أيضا ً بيئة خفية مزدهرة

المصادر التي تسمح لنا بفهم الطبيعة الدقيقة
للعلاقة ما بين بول وفر يتز.
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من هم السارسين؟

برنارد شار

برنارد شار هو مؤرخ في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في ز يوريخ .أل ّف برنارد كتابا ً عن
السارسين ،نشر في العام  2015باللغة الألمانية بعنوان  ،Tropenliebeو يعكف حاليا ً على كتابة

نسخة إنجليز ية موسّ عة.
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Fritz and Paul with Professor
Rütimeyer, altered photograph، 2016
(left to right): Dr. Fritz Sarasin,
Dr. Paul Sarasin, Prof. Rütimeyer,
1908
Original photograph belongs to the
State archives of Basel, Switzerland.

،فر يتز وبول مع بروفيسور روتيمايير

٢٠١٦ ،صورة معدلة

، دكتور فر يتز سارسين:)(من اليسار الى اليمين
، بروفيسور روتيمايير،دكتور بول سارسين
١٩٠٨
،الصورة الاصلية من ارشيف الدولة في بازل
.سويسرا
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Fritz and Paul with Professor
Rütimeyer and Father Damian
Buck, altered photograph, 2016
(left to right): Dr. Fritz Sarasin, Prof
Rütimeyer, Father Damian Buck and
Dr. Paul Sarasin, 1908
Original photograph belongs to the
State archives of Basel, Switzerland.
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ٔ
والاب
فر يتز وبول مع بروفيسور روتيمايير
٢٠١٦ ، صورة معدلة،داميان باك
، دكتور فر يتز سارسين:)(من اليسار الى اليمين
ٔ ،بروفيسور روتيمايير
الاب داميان باك والدكتور
١٩٠٨ ،بول سارسين

،الصورة الاصلية من ارشيف الدولة في بازل
سويسرا
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The image above was taken by Fritz and Paul Sarasin during their expeditions
to Indonesia (Celebes) in 1902. The man in the white uniform was the Indian
Dutch official Willem H. Brugman who accompanied the Sarasins during their
expeditions from 1895 onwards, acting as their interpreter and a representative
of Dutch colonial power on the island. The man to his left dressed in a similar
uniform was an Indian Dutch official called Niels. In the front row, three Rajas
(princes) are seated, who ruled various areas of Central Celebes and whom
the Sarasins and the Dutch attempted to establish diplomatic relations with.
The rest of the men in the photograph were probably local assistants of Fritz
and Paul Sarasin.
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التقط هذه الصورة فر يتز وبول سارسين خلال بعثتهم الاستكشافية الى اندونيسيا (سيليبز) عام
 .١٩٠٢الرجل على يمين الصورة ،الذي يرتدي الزي الابيض ،هو و يليام ه .بروجمان ،وهو
موظف دولة هندي هولندي ،وقد رافق السارسين خلال بعثاتهم منذ سنة ١٨٩٥فصاعدا،
وعمل كمترجم لهم وكممثل للقوة الاستعمار ية الهولندية على الجزيرة .الرجل على يساره
(يرتدي زي مشابه) كان موظف دولة هندي هولندي آخر ويدعى نيلز .في الصف الاول
من الصورة ،يجلس الامراء الثلاثة والذين حكموا مناطق عدة من أواسط سيليبز والذين
حاول السارسين والهولنديون انشاء علاقات ديبلوماسية معهم .على الارجح ان بقية الرجال
في الصورة كانوا مساعدين محليين لفر يتز وبول سارسين.
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This terracotta clay rooster was
collected by the Sarasins during their
expeditions to Ceylon (Sri Lanka)
between 1883-1886. It is stored
today in the Ethnographic Museum
of Basel, Switzerland.
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قام السارسين باحضار هذا الديك المصنوع
من طين أحمر خلال بعثتهما الاستكشافية الى
.١٨٨٦-١٨٨٣ سيلون (سر يلانكا) بين عامي
وهو مخزون اليوم في المتحف الاثنوغرافي في
. سويسرا،مدينة بازل

This photograph was taken by
Fritz and Paul Sarasin during their
expeditions to Sri Lanka (Ceylon)
between 1883-1886. It is stored
today in the Ethnographic Museum
of Basel, Switzerland.

قام فر يتز وبول سارسين بالتقاط هذه الصورة
خلال بعثتهم الاستكشافية الى سر يلانكا
.١٨٨٦-١٨٨٣(سيلون) بين سنوات ال
وهي مخزونة اليوم في المتحف الاثنوغرافي في
. سويسرا،مدينة بازل
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Hat belonging to the bodyguard of
Raja (ruling prince) of Gorontalo
			
This object is found today in the
Ethnographic Museum (Museum
der Kulturen) of Basel, Switzerland.

قبعة لحارس الأمير الحاكم (الراجا) في
جورونتالو

هذه القطعة موجودة اليوم في المتحف
. سويسرا،الاثنوغرافي في بازل
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My Boy in Anuradhapura,
altered photograph, 2016.
Original caption in German:
Anuradhapura, Mein boy.
The original photograph belongs to the
Basel Mission Archives
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َ
فتايّ في انورادهابورا،
صورة معدلة٢٠١٦ ،

العنوان الاصلي باللغة الالمانية:

Anuradhapura, Mein boy

الصورة الاصلية من أرشيف بعثة بازل
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A discussion of Inas Halabi’s
Letters to Fritz and Paul as
a Post-colonial Exploration
of the (haunted) Place of the
Museum in Modern Europe

Alternative title:
Dear Inas, when I
your film, Letters
and Paul, I thought
Leone, my father
grandmother

watched
to Fritz
of Sierra
and my

Danny Pagarani

Danny Pagarani, July 2017. Danny is a practicing artist in Glasgow, U.K.
See more of Danny’s work at www.dannypagarani.com
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Letters to Fritz and Paul focuses
on the expeditions of the Swiss
cousins, lovers and scientists, Fritz
and Paul Sarasin to explore how
people (including their objects)
have been respectively classified,
renamed and dislocated as a result
of economically and scientifically
motivated
expeditions
of
European empires. The Sarasins,
who ventured across the Dutch
East Indies between 1907–1893
as well as various parts of Africa
and the Middle East, brought back
to Switzerland meticulous studies
of native peoples, including
photographs and objects, stored
today in the Museum der Kulturen
and
the
Naturhistorisches
Museum in Basel.
-Inas Halabi1
Inas Halabi’s Letters to Fritz and
Paul 2 acts as a medium to examine
the role of the museum in colonialism,
and in shaping our idea of what it is to
be modern. The museum is filled with
human remains and objects severed
from the contexts that gave them
meaning. This is normal, familiar, even
homely (in the way that the solidity of
grand institutions and grand narratives
can be). We are so deeply bound
up in modernity as a gallery visitor,
museum-going member of the public
and general consumer, that while
news of human rights abuses against
indigenous people may disturb our
soul it will not disrupt our sense of
normality. Halabi’s installation haunts
the original museum exhibition display

of the Sarasin’s collection. It disrupts
the normal cultural functioning
of the museum by bringing the
spectral disrupts the normal cultural
functioning of the museum by bringing
the spectral and concealed context
of acquisition to the fore. Indeed, the
author of the letter in the video, also
named Inas Halabi, describes the
way in which “the expressions on [the
Sarasin’s] faces... haunt” her (Halabi,
03:29). In the twilight cast by the work,
audiences have an opportunity to
apprehend the violence inherent in
the narrative of modern progress, to
which the museum is both a sign, and
an active producer of further signs, of
modernity.
Jacques Derrida begins Archive Fever
with attention to the ancient Greek
root of the word archive:

Arkhe names at
once
the commencemen and the
commandment... we have there
two orders of order: sequential
and jussive... The concept of
the archive shelters in itself, of
course, this memory of the arkhe.
But it also shelters itself from this
memory which it shelters: which
comes down to saying also that it
forgets it (pp. 1–2).
National museums, archives, such
as the Rijksmuseum in Holland, the
British Museum in the UK, The Louvre
in France, the Museum der Kulturen in
Switzerland, and so on, appear in the
phenomena (the objects) on display
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to be archives of world history and
culture. What is elided, yet heavily
present through its absence, is the
colonial context of acquisition and the
uneven power relations that enabled
the process. It is an absence, a
silence or wilful forgetfulness, which
speaks to the continuity of those
power relations today. The museum
is key to creating the conditions of
our tacit acceptance that those still
holding on to their traditional cultures
will eventually lose them, that they’re
already living on time borrowed from
a bygone era, and that this place-outof-time they occupy is only half-real
(for we’ve already seen their empty,
disembodied costumes in museums,
and their deaths in cowboy films).
Europe’s sense of its own modernity is
an organising centre of meaning with
such density that its gravity orders
all, in the sense of both sequence
and command (the commanding
voice of the museum sequences
history). It presents a choice to nonEuropean-derived cultures: either be
drawn into (an oppressive) orbit, or
be flung off into oblivion. This orbit is
hierarchical. Enlightenment values
of liberty, rationality and equality are
bestowed depending on proximity to
the light of the centre. This hierarchy
is racialised. Whether this is a
perversion of Enlightenment thought
or endemic to it is beyond the scope
of this essay. What is clear, however,
as Anthony Pagden writes, is that
“The Enlightenment– that period of
european history between, roughly,
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the last decade of the seventeenth
century, and the first of the nineteenth
– has had a far greater impact on the
formation of the modern world than
any of the intellectual convulsions
that preceded it.”3 Furthermore it is
“undeniable that the confidence which
derived from a sense of independent
intellectual achievement... did have
a subsequent impact on nineteenth
(and twentieth) century conceptions
of the “civilising mission’” (Pagden,
p. x). Arch Enlightenment thinker
Immanuel
Kant
states
that,
“Enlightenment is man’s emergence
from his self-incurred immaturity.”4
This process is achieved through
‘reason’, which Kant claims “is the
arbiter of truth in all judgments”.5
The modern person emerges from
pre-Enlightenment
‘immaturity’
to form the basic model of the
European to this day. The enduring
self-image created in this period
remains opposed by definition to
the ‘traditional’ or ‘primitive’ person
(of colour). We can see this as a
consumption and incorporation of
‘the Other’ into Europe’s self-image.
It nourishes the myth of modernity
and conceals the ghost of a white
supremacy which infantalises and
dehumanises.
Museums act as engines of
modernity, producing the modern
nation state, a public with a shared
consciousness, and the categories
of past, present and future, of here
(familiar) and elsewhere (foreign).
The man of history makes history

by discovering the new and placing
it in private collections, which are
eventually sold to the state and
become public museums. Newness,
as produced and consumed in
the museum, is inherently tied to
a capitalist mode of modernity.
Napoleon may be the archetype
who, in his own words, was engaged
in “exploiting for [his] own profit
the theatre of all history”6 but the
industrial scale of collecting and
looting in the Levant, Africa, South
Asia, South East Asia, the Pacific
Islands, the Americas, etc., required
both firm conceptual justification
and economic incentive. The steady
influx of new never-before-seen
objects and living people from
newly discovered places, were new
only to the European gaze. This
leads to an enduring conflation of
the new with the different.7 We can
see, therefore, a conceptual and
historical link between the selfawarded ‘modernity’, ‘newness’ or
‘progression’ of Enlightenment and
post-Enlightenment thought, and the
taxonomy of difference collected and
exhibited in museums and private
collections. The Sarasin cousins
were large contributors to this
process, bringing back 1,000 animals
and plants, 680 cultural objects and
600 photographs from Celebes (now
Sulawesi, Indonesia) alone.8
In ‘The Art of Fred Wilson, The
Museum as Medium and the Trompe
l’oeil of Curating’, Richard Dyer
speaks of Fred Wilson’s attention

to “the aspects of history that are
being elided”9 in museum displays.
It is against this backdrop of elided
histories that Halabi creates the
installation Letters to Fritz and
Paul. As with Wilson’s “covert acts
of intervention within the museum”
(Dyer, p. 20) the component parts
of Halabi’s installation also “highlight
[museums’] function in maintaining
the myth of white racial superiority
and Euro-American domination”
(ibid.). In the words of Halabi:
Through a combination of video,
objects and altered photographs,
the project explores the colonial
history of Switzerland and
questions
the
relationship
between ethnographic objects,
their collectors and the setting in
which they have been placed.10
Most of the works use material
appropriated from the artefacts
the Sarasins returned with from
Sulawesi. The installation acts as a
“supplement”11 to the ‘real’ exhibition
of the Sarasin’s specimens. By
extension, the art gallery acts a
supplement to the museum. This is
a fundamentally destabilising act, for
why should the original exhibition be
in need of a supplement? Indeed, how
could a fine art exhibition supplement
an ethnographic exhibition in the
Museum der Kulturen, Basel, itself a
museum of ethnography? Although
Halabi’s installation is made of new
art works, it is simultaneously a
representation that points to a chain
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of presentations which precede the
original museum exhibition, thereby
undermining the authority in any
single iteration. Douglas Crimp, in
an analysis that aptly describes the
installation, although not written
about it, writes that:
Through reproductive technology,
postmodernist art dispenses
with the aura. The fiction of the
creating subject gives way to
the frank confiscation, quotation,
excerptation, accumulation and
repetition of already existing
images. Notions of originality,
authenticity
and
presence,
essential to the ordered discourse
of the museum are undermined.12

Rather than a return to an
authoritative original, Halabi’s work
asks whether a return is possible.
And, if not, what are we to do with the
ghosts of our shared past when the
archive can no longer provide shelter
from itself? What is our responsibility
to the ghosts, to the archive, to the
museum, to the future?
It may seem immature, irrational or
unreasonable to base an argument
around ghosts. Yet upon entering
the museum we are already put
in the terrain of the uncanny
through our encounter with the
presence of the past. What is more
remarkable is the way the museum
distorts time and space outside its
walls. Bernhard Schär provides
us with an example: 19th century
“contemporary ‘civilized’ Europeans
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[thought themselves] separated by
thousands of years of technological
and cultural development from their
contemporaries in the tropics.”13
This is demonstrated by “Swiss
archaeologist Ferdinand Keller’s
illustration of pre-historic lake
dwellers in Switzerland” which
was “an adaption of a sketch… of
[contemporary] Papua settlements
in New Guinea” (emphasis added,
Schär, p. 75). Adhering to the
same logic of temporal confusion,
“the Sarasin brothers were most
excited about [the discovery of] …
‘pre-historic’ lake dwellers in the
highlands of Celebes” (emphasis
added, Schär, p. 74). The plane
of the fantastic upon which such
expeditions operated is underscored
by Halabi’s superimposition of
masks over the Sarasin’s faces.
This marries with Petrine ArcherStraw’s observation of “the real and
the unreal” coexisting in colonial
encounters.14 How else to conclude
that one is encountering pre-history
in the present? In this “psychological
landscape” (Archer-Straw, p. 13),
the Sarasin’s appear as demonic
hybrids.
“Primitivized” cultures (Archer-Straw,
p. 12) are forced to occupy a space
in the white European imagination
of a temporal past, which is both
antecedent and subordinate to
‘the now’. Archer-Straw is keen to
underscore that this is a process of
being made ‘primitive’ rather than an
accurate descriptor. This process is

made clear in Halabi’s intervention
into the photograph of a young
woman. Using the same method of
supplementation, her subjecthood
is re-covered from the Sarasin’s
colonial gaze by the superimposition
of a dress over her naked body. The
supposed detachment of scientific
method, combined with the place of
foreign cultures in the imagination,
allowed
European
gentlemanscientist-explorers to take the kind
of photograph of an unclothed
female which would have been
scandalous were the subject whiteEuropean. The Janus-faced process
of primitivisation and modernisation
was a mask that gave licence to
colonialists to enact brutality. Halabi’s
act of digitally supplementing this
photograph with clothing ironically
lays bare the set of ideas which
enabled the taking of the photograph
in the first place. Educated by the
museum in ways of seeing, the
European imagination is primed for
othered cultures to pass once and for
all into the past. Ethnic and cultural
cleansing are cast as regrettable
necessities in the pursuit of global
(capitalist) modernisation. It could
be said that Halabi reopens these
wounds but it would be truer to see,
through this work, that these wounds
are already on display. By situating
her piece within the language of
the museum and appropriating both
the Sarasin’s appropriated objects,
and replicating their method of
appropriation, Halabi succinctly
reminds us of the “outstanding debt

not yet settled between the colonizer
and the colonized” (Ibid).
“The day it didn’t rain, they
forced 900 captive men women
and children to jump over those
cliffs… These are the devoted
spaces of collective amnesia…
Bodies remember histories,
even when we forget them…
they surface on the body or even
shape how bodies surface.”

Letters to Fritz and Paul
(09:32 -10:12 min)
Into the museum, into Europe, into
these “spaces of collective amnesia”
Halabi calls not only the ghosts of the
900 captive men and women forced
to jump off a cliff, but all those whose
deaths at the hands of colonisers
were denied normal mourning.
The idea of “Bodies” that “remember
histories” resonates with the schema
of Nicolas Abraham and Mária
Török, via Jacques Derrida and
Sigmund Freud, of “incorporation”.15
Derrida explains “that the dead are
taken into us but don’t become part
of us, they just occupy a particular
place in our bodies”.16 If we are to
extend this logic to the relationship
between the nation state and the
museum, we can see that the latter
is a “crypt” in which “ghosts [are]
enclosed”.17 This uncanny space
mirrors the “the familiar as well as
the unusual” (Halabi, 08:24) found
by the colonisers on their journeys.
Although the culture collected is
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strange, and external to the nation
and citizen, it is internalised within
the museum, ordered and placed
in the familiar way. Adhering to
Paul Fussells’ definition of the
traveller, and once again echoing
Napoleon, the Sarasins seek “that
which has been discovered by the
mind working in history”18 (emphasis
added). Inevitably, therefore, they
find “Celebes” to be “a replica of
Switzerland” (Halabi, 08:18).
Behind expeditions like those
undertaken by the Sarasins were the
interdependent forces of science,
the imagination and geopolitics.
“From the seventeenth well
into the twentieth century
earth scientists (in the widest
sense of the term) travelled
on vessels of East and West
India Companies and colonial
powers. Their knowledge of the
sea and the land and the stars
helped modernize navigating
skills as well as exploiting newly
discovered lands and peoples”.
(Schär, p. 67)
In fact, the Sarasins’ vast wealth
supplemented the “very limited
resources” (Schär, p. 71) of the
Dutch, helping to fund government
expeditions that sought to extend
influence. The relationship was
mutually beneficial, with the Sarasins
receiving not only military assistance
but recognition by the Dutch state.
After awarding the Sarasins medals
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from the Dutch queen, the Dutch
Colonial Minister said: “The Dutch
Government will always welcome
men as these, because they are
the spearhead of civilization. They
greatly facilitate the work of the
Government’ (emphasis added,
Schär, p. 72). The minister reminds
us of the sharp instruments with
which ‘civilisation’ advances. The
racialised distribution of the right to
life is as evident on the borders of
‘modernity’ as it is on the borders of
Europe. We see it in the brutalisation
of indigenous people today and
in the death of migrants at sea.
We’ve been taught to see this as an
unfortunate but natural consequence
of the progression towards and
maintenance of modernity.
“If I am getting ready to speak at
length about ghosts, inheritance,
and generations, generations of
ghosts, which is to say about
certain others who are not
present, nor presently living,
either to us, in us, or outside
us, it is in the name of justice.
Of justice where it is not yet, not
yet there, where it is no longer,
let us understand where it is no
longer present, and where it will
never be, no more than the law,
reducible to laws or rights. It is
necessary to speak of the ghost,
indeed to the ghost and with it,
from the moment that no ethics,
no politics, whether revolutionary
or not, seems possible and
thinkable and just that does not

recognise in its principle the
respect for those others who
are no longer or for those others
who are not yet there, presently
living, whether they are already
dead or not yet born.”
				

- Jacques Derrida, Specters of Marx,
p. xviii

To name but a few live struggles
(read: ghost machines) shaped by
the same forces that have been
described in this essay: Standing
Rock and the Dakota Access
Pipeline,19 First Nationers and the
Canadian Tar Sands Resistance,20
the Adavasi people at Chaal coal
mine,21 the Tuareg people mining
uranium in Niger for France.22
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CourseGuides/religion/rs-vi/oppressed/kant_what_is_
enlightenment.pdf, Prussia (1784) accessed 07/12/16
13:01, pg.1
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جيلروي ،ب .المحيط الاطلنطي الاسود :الحداثة والادراك
المزدوج؛ فيرسو ،لندن ونيويورك.١٩٩٣ ،
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في فيرلاج فرانكفورت و نيو يورك .٢٠١٥ ،
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 )١٣برنارد س .شار ،علماء الارض كمسافرين عبر الزمن ووكلاء
للاستعمار ا�لكولونيالي :علماء الطبيعة السويسر يون في شرق الهند
الهولندي ،بحث تار يخي اجتماعي ،٢ )٢٠١٥( ٤٠ ،صفحة
 .٧٦كل الاقتباسات من هذا المقال ،والاشارات للصفحات
ستأتي ضمن سياق النص.

 )٢١اليزابيث بورانام ،المنجم الذي شرد سكان الهند المحليين،
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( gardeحارس متطور) باريس وحضارة الشعب الاسود في
سنوات ال ،١٩٢٠نهر التايمز وهدسون ،لندن ،٢٠٠٠ ،صفحة
 .13لقد تم الاشارة الى اقتباسات إضافية بحسب الصفحة التي
يتواجدون بها في النص.

 )٢٢كوردولا ماير ،استخراج اليورانيوم في النيجر :ناشط من
شعب الطوارق يتحدى شركة نوو ية فرنسية ،دير شبيجلhttp:// ،
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 )١٧كما جاء سابقا
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ديريدا ،ج .حمى الارشيف ،انطباع فرويدي ،ترجمة ي.
بر يونويتس ،طباعة جامعة شيكاجو  ،شيكاجو ولندن.١٩٩٥ ،

ديريدا ،ج ...‘ .ذلك الملحق الخطر …’  ،لعلم النحو ،ترجم
من قبل جاياتري شاكرافوتري سبيفاك  ،طباعة جامعة جون
)هوبكينز ،بالتيمور (١٩٧٦
الجديد” ،روتليدج ،نيو يورك.١٩٩٣ ،

داير ،ريتشارد‘ .فن فريد و يلسون :المتحف كوسيلة ووهم بصري
في تنسيق المعرض الفني’ ،واسافيري ،اصدار  ،39روتليدج،
لندن  ،صيف ال.٢٠٠٣
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لتسمية بعض النضالات

القليلة

الحية،

 )٤ايمانو يل كانط ،الاجابة عن السؤال“ :ما هو التنوير؟” ،
بروسيا ( ،)١٧٨٤تم الدخول الى الموقع في تاريخ ١٦\١٢\٠٧
 ،١٣:٠١صفحة ١

 ،القوميين

 )٥جاراث و يليامز ،نظر ية نقد العقل الخالص لكانط،
موسوعة ستانفورد للفلسفة (نسخة ربيع عام  ،)٢٠١٦ادوارد
https://plato.stanford.edu/archives/
زالطا،
ن.
 ،/entries/kant-reason/spr2016تم العبور الى الموقع في
١٧:٣١ ٢٠١٦/١٢/٠٧

(اقرأ :أشباح الآلات) ،التي تشكلت من نفس

القوى التي وصفت في هذه المقالة :ستاندينغ
روك وخط أنابيب داكوتا

)(19

الأوائل ومقاومة رمال القطران ا�لكندية)، (20
شعب الأدافاسي في منجم تشال ) ، (21شعب

الطوارق والتنقيب عن اليورانيوم في النيجر
لصالح

فرنسا(22) .

شكرا لـ إيناس حلبي ،بيسان أبو عيشة ،تيفاني

بو يل وجاليري ترانزميشن في جلاسجو لمساعدة
لا تقدر بثمن.

 )٦تيفاني جنكينز  ،الحفاظ على رخامهم :كيف انتهى المطاف
بكنوز الماضي في المتاحف -ولما عليهم البقاء هناك ،طباعة جامعة
اوكسفورد ،اوكسفورد ، ٢٠١٦ ،صفحة ٧٠
 )٧هنالك المزيد ليقال عن سهولة تحو يل الحضارات المهمشة في
ايامنا هذه الى مجتمعات استهلاكية ودمجها من قبل رأس المال في
الموسيقى ،والفن ،والموضة.
 )٨برنارد شار،الحب الاستوائي :الطبيعة السويسر ية والإمبر يالية
الهولندية في جنوب شرق آسيا حوالي عام  ،١٩٠٠الحرم الجامعي
في فيرلاج فرانكفورت/نيو يورك ( ، )٢٠١٥صفحة ٨

حواشي سفلية

 )٩ريتشارد داير ،فن فريد و يلسون :المتحف كوسيلة ووهم
بصري في تنسيق المعرض الفني  ،واسافيري ،اصدار ،39
روتليدج ،لندن (صيف ال )٢٠٠٣صفحة  .20جميع المقتبسات
من هذا الاصدار ،الاشارات للصفحات ستأتي ضمن سياق
النص.

 )1ايناس حلبي“ ،رسائل الى فر يتز وبول” (https:// ،)٢٠١٦
( 177612594/vimeo.comكلمة السر محمية)،وتم الدخول
الى الموقع في  1حزيران١٤:32 ،٢٠١٧ ،

 )١٠ايناس حلبي“ ،رسائل الى فر يتز وبول” (،)٢٠١٦
,http://inashalabi.com/Letters-to-Fritz-and-Paulتم
الدخول الى الموقع في ١٦:٣٢ ١٦/١٢/٠٥

 )٢شاهدت عرض لعمل الفيديو في متحف ترانزمشن” في
جلاسجو ،في  ٢٤تشرين الثاني ،٢٠١٦ ،والذي تم فصله عن
العمل التركيبي الأصلي .عند الاشارة الى “العمل التركيبي” او
الاعمال التي يتضمنها ،اقوم بذلك من خلال التوثيق الموجود على
صفحة الفنان الا�لكترونية .
 )٣انثوني بادجين“ ،التنوير؛ ولماذا لا يزال مهما” ،طباعة جامعة
اوكسفورد ،اوكسفورد ، ٢٠١٣ ،صفحة .٧

 )١١جاك ديريدا ...‘ ،ذلك الملحق الخطر …’  ،لعلم
النحو ،ترجم من قبل ج .س .سبيفاك ،طباعة جامعة جون
هوبكينس ،بالتيمور ()١٩٧٦
 )١٢دوجلاس كريمب ،على حطام المتاحف ،اقتبس في
كتاب “عن الجديد ،قوة الفن لبوريس جرويز” ،طباعة
 ،MITلندن ، )٢٠١٣( ،صفحة ٣١
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مألوفة .يسعى السارسين في امتثالهم إلى تعر يف

الوزير بالآلات الحادة التي تتطور بمساعدتها

يردده نابليون ،الى “ذاك الذي اكتشفه العقل

وهو على حدود “الحداثة” لأنها حدود أوروبا.

بول فاسل للمسافر ومرة أخرى استنادا الى ما
العامل في

التاريخ” )(18

(التوكيد مضاف).

وحتما فقد اكتشفوا أن “سيليبس” هي نسخة
من سويسرا (حلبي)08:18 ،

كانت قوى العلم والمخيلة والجغرافيا السياسية
خلف الحملات التي قام بمثلها السارسين.

“من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين،

الحضارة .التوز يع العنصري لحق الحياة واضح
نرى ذلك في الفظائع التي ترتكب بحق السكان

الأصليين اليوم وفي موت المهاجرين في البحر.

لقد تعلمنا رؤ ية هذا كشيء مثير للأسف �لكنه
نتيجة طبيعية للتقدم نحو الحفاظ على الحضارة.
“إذا كُنت مستعدا ً للحديث مطولا ً عن

الأشباح والإرث والأجيال المتعاقبة

سافر علماء الارض (بالمصطلح الأوسع) في

للأشباح ،أي ما يمكن قوله عن الآخرين

والقوى الاستعمار ية .ساعدتهم معرفتهم بالبحر

الحياة حالياً ،سواء بالنسبة لنا أو داخلنا أو

مراكب تابعة لشركات شرق وغرب الهند
والأرض والنجوم على تحديث مهارات التنقل

واستغلال الأراضي المكتشفة جديدا ً وسكانها”.
(شار ،ص.)67 .

غير الموجودين أو الذين ليسوا على قيد
خارجنا ،فهو يتم بإسم العدالة .بإسم العدالة

التي ليست بعد ،ليست هنا بعد ،والتي لم
تأت بعد .دعونا نفهم أين لم تعد موجودة،

وليس أكثر من القانون ،م�ختزلة إلى قوانين

في الواقع ،كمّلت ثروات السارسين الواسعة

أو حقوق .من الضروري التحدث عن

للهولنديين ،وساعدت في تمو يل بعثات الحكومة

من اللحظة التي لم تعد فيها الأخلاق أو

النفوذ .كانت العلاقة ذات منفعة متبادلة مع

التفكير بها ،سواء كانت ثور ية أم لا ،والتي

“الموارد المحدودة جدا” (شار ،ص )71

الاستكشافية التي سعت إلى توسعة نطاق

السارسين ليس في تلقي المساعدات العسكر ية
فقط ،بل بالاعتراف بالدولة الهولندية .بعد منح

الم�لكة الهولندية السارسين الميداليات ،قال وزير
الاستعمار الهولندي“ :ستكون الحكومة الهولندية

م ُرحّبة دائما ً برجال مثل هؤلاء ،لأنهم طليعة
الحضارة ،و يقومون بتيسير عمل الحكومة بشكل
كبير” (التوكيد مضاف ،شار ،ص .)72.يذكرنا
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الأشباح ،والتحدث إليها بالفعل ومعها،

السياسات ممكنة أو عادلة او حتى بالامكان

لا تعترف في مبادئها احترام الآخرين الذين
لم يعودوا موجودين أو الآخرين الذين لم

يأتوا بعد ،الى الحياة ،سواء أكانوا ميتين أو

غير مولودين بعد”.

-جاك دريدا ،أطياف ماركس ص .18

المفترض للمنهج العلمي ومزجه مع مكانة

لفقدان الذاكرة الجمعي...تتذكر الأجساد

الأوروبيين العلماء لأخذ صورة من هذا النوع

على الجسد أو حتى تُشكل كيفية طفو

التاريخ ،حتى عندما ننساها نحن...تطفو

الثقافات الأجنبية في المخيلة للسادة المستكشفين

لامرأة عار ية في حين ،من شأن ذلك أن يكون

ا لجسد” .

فاضحا ً إذا ما كانت المرأة أوروبية بيضاء .كانت

“رسائل إلى فر يتز

العمليات ذات الوجهين البدائي والحداثي في آن
واحد ،قناعا ً أعطى رخصة للمستعمرين لإتباع

الوحشية .من المفارقة أن عمل حلبي في تكميل
الصورة رقميا ً بوضع الثياب على المرأة يكشف
الأفكار التي مكّنت من التقاط هذه الصورة

في المقام الأول .المخيلة الأوروبية التي علّمها
المتحف طرق الرؤ ية ،مستعدة لتمرير الثقافات
المغايرة إلى الماضي مرة واحدة وإلى الأبد.

فيصور التطهير العرقي والثقافي كضرورة مؤسفة

في السعي إلى التحديث العالمي (الرأسمالي) .من
الممكن القول أن حلبي تعيد فتح هذه الجراح

و�لكن من الأصح أن نرى من خلال هذا

العمل أن هذه الجراح مفتوحة للعيان على كل
الاحوال من خلال العرض الأصلي .بموضعة
عملها ضمن لغة المتحف والاستيلاء على القطع

التي استولى عليها السارسين ،وتكرار طر يقتهم في
الاستيلاء ،تذكرنا حلبي ببلاغة “بالد ّين المستحق

الذي لم يسدد بعد بين المُستعمِر
(ارشر-سترو ،ص .)12

والمُستعم َر”

وبول”

()10:12 - 09:32

إلى المتحف وإلى أوروبا ،أو إلى “مساحات
فقدان الذاكرة

الجمعي”

لا تستدعي حلبي

أشباح  900أسير من الرجال والنساء أجبروا

على القفز من أعلى منحدر فحسب ،و�لكن كل

أولئك الذين قتلوا علي أيدي المستعمرين ولم

يحظوا بحداد طبيعي.

فكرة “الأجساد” التي “تتذكر التاريخ” لها صدى
مع مقترحات نيكولا أبراهام ومار يا توروك “في

الدمج” ،عبر جاك دريدا وسيجموند فرويد ).(1٥
يوضح دريدا أن “لأموات يؤخذون إلينا و�لكنهم لا

يصبحون جزءا ً منا ،هم فقط يحتلون مكانا ً معينا ً

في

أجسامنا)16( ”.

إذا كنا سنوسع نطاق هذا

المنطق للعلاقة ما بين الدولة القومية والمتحف،
سنستطيع رؤ ية أن الأخير هو “سرداب تُحبس

فيه الأشباح )17(”.يعكس هذا الفضاء الغريب

“المألوف وكذلك غير العادي” (حلبي ،نص من

الفيديو )08:24 ،الذي وجده المستعمرون

“في اليوم الذي لم تمطر فيه السماء،

أثناء رحلاتهم .على الرغم من أن الثقافة التي

والنساء والأطفال على القفز من أعلى هذه

والمواطن ،إلا أنها تتحول الى ثقافة داخلية

قاموا بإجبار  900من الأسرى الرجال
المرتفعات...هذه هي المساحات المخصصة

يتم جمعها غريبة ،وخارجية بالنسبة للوطن
في أروقة المتحف ،منظّمة ومعروضة بطر يقة
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أي تكرار .كتب دوغلاس كريمب في تحليل

“رسم عالم الآثار السويسري فرديناند كيلر لسكان

معرض إيناس حلبي:

في الواقع رسما ً لمستوطنات بابوا (المعاصرة) في

يصف بجدارة العمل الفني ،وإن لم يكن عن

ب�حيرة ما قبل تار يخية في سويسرا” ،والتي “كانت
غينيا الجديدة بتصرف” (التوكيد مضاف ،شار،

يتخلص فن ما بعد الحداثة من هالته

 .)75وتمسكا ًبمنطق الارتباك الزمني ذاته“ ،كان

و يعطي خيال ابتكار الموضوع طر يقا

[اكتشاف]....سكان ب�حيرة في أعالي السيليبس

بالاستفادة من التكنولوجيا الاستنساخية.

للضبط ،وللاقتباس والاقتطاف والتراكم
والتكرار الصريح للصور الموجودة أصلا،
و يتم تقو يض مفاهيم الأصالة والوجود

الضرور ية لخطاب المتحف

الآمر(12).

الأخوان سارسين متحمسين جدا ً بخصوص
“من عصر ما قبل التاريخ” (التوكيد مضاف،
شار .)74 ،لتأكيد الطر يقة التي عملت من
خلالها هذه الحملات الاستكشافية ،تقوم حلبي

بتركيب الأقنعة فوق وجوه السارسين في الصور

الفوتوغرافية ،ويتلاءم هذا مع ملاحظة بيترين

بدلا ً من العودة إلى أصل سلطوي ،يتساءل

آرشر-سترو “لواقعي وغير الواقعي”(آرشر -سترو،

وإذا لم تكن كذلك ،فما الذي سنفعله بأشباح

وإلا فكيف يمكن استنتاج ما قبل التار يخي في

عمل حلبي ما إذا كانت هذه العودة ممكنة.

 )13المتعايشة في الحوارات

الاستعمار ية(14) ،

ماضينا المشترك عندما لا يعود الأرشيف قادرا ً

الوقت الحاضر؟ يظهر السارسين في هذا “المشهد

الأشباح والأرشيف والمتحف والمستقبل؟

شيطانيين.

على توفير الملجأ من نفسه؟ ما هي مسؤوليتنا نحو
قد يبدو من غير الناضج أو العقلاني أو المعقول

النفساني” (آرشر -سترو )13 ،كهجينين

ُأجبِر َت الثقافات التي صنفت كـ

“بدائية”

أن نسند حجة إلى الأشباح� .لكن وبعد دخولنا

(آرتشر-سترو )12 ،على شغل حيز في المخيلة

خلال لقائنا مع وجود الماضي .الأكثر روعة

في الوقت ذاته .حرصت آرتشر -سترو على

المتحف ،نجد أنفسنا في أرض غريبة من
هي الطر يقة التي يشو ّه بها المتحف الوقت

والفضاء خارج أسواره .يُقدّم لنا برنارد شار

مثالاً“ :في القرن التاسع عشر ،ظنّ الأوروبيون

“المتحضرون” أنفسهم منفصلين بآلاف السنين

من التطور التكنولوجي والثقافي عن معاصريهم

في المناطق
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الاستوائية” )(13

 .يدل على ذلك

الأوروبية البيضاء للماضي التابع والسابق

“للآن”

التأكيد بأن هذه هي عملية صنع “البدائي” بدلا ً
من تقديم وصفا دقيقا .تم توضيح هذه العملية
في تدخل حلبي في صورة المرأة الشابة .باستخدام
أسلوب التكميل ذاته ،أعادت تغطية موضوعها

من خلال نظرة السارسين الاستعمار ية بتركيب
ثوب فوق جسدها العاري .يسمح الانفصال

مجموعات خاصة تُباع في نهاية المطاف إلى

خلفية التاريخ المحذوف هذا ،تنتج حلبي

كما يتم انتاجه واستهلاكه في المتحف ،بتعر يف

هو الحال مع “أعمال التدخل السرّية داخل

الدولة وتصبح متاحف للعامة .يرتبط الجديد،
الرأسمالية للحداثة .قد يكون نابليون هو النموذج

وكما قال بكلماته أنه كان يعمل على “استغلال

عملها التركيبي “رسائل إلى فر يتز وبول” .وكما
المتحف” لو يلسون (داير )20 ،فإن الأجزاء

المكونة لعمل حلبي التركيبي “تسل ّط الضوء أيضا ً

لصالحه الخاص” ،و�لكن

على وظيفة المتحف في الحفاظ على أسطورة

وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط

الأميركية” (داير ،م )20-على حد تعبير حلبي.

مسرح التاريخ

()٦

النطاق الواسع للجمع والنهب في الشام وأفر يقيا

الهادئ والأمريكيتين وغيرها ،كان يتطلب

تبريرا ً مفاهيميا ً ثابتا ً وحافزا ً اقتصاديا ً على حد
سواء .كان التدفق المضطرد للقطع الجديدة التي
لم يسبق مشاهدتها من قبل والأشخاص الذين

يعيشون في الأماكن المكتشفة حديثاً ،جديدا ً

على العين الأوروبية فقط .وهناك خلط دائم ما
بين الجديد والمختلف (٧).ولذلك يمكننا أن نرى
صلة مفاهيمية وتار يخية بين “الحداثة” الممنوحة

التفوق العنصري الأبيض والهيمنة الأوروبية-

يستكشف المشروع ،من خلال مزيج من الفيديو

والقطع والصور الفوتوغرافية المعدّلة ،التاريخ
الاستعماري لسويسرا و يحقق في العلاقة ما بين

القطع الاثنوغرافية وهواة جمعها ،والأماكن

التي عرضت

فيها(١٠).

تستخدم معظم الأعمال الفنية مواد مستقاة

ذاتياً ،أو “الجديد” أو “التقدم” للفكر التنويري

من المصنوعات اليدو ية التي عاد بها السارسين

جمعه وعرضه في المتاحف والمجموعات الخاصة.

للمعرض الحقيقي لنماذج

وما بعد التنويري ،وتصنيف المختلف الذي تم
كان أبناء العمومة السارسين مساهمين كبيرين

في هذه العملية ،فقد جلبا معهما  1000حيوانا
ونباتا ،و  680قطعة ثقافية و 600صورة من

جزيرة السيليبس (الآن سولاوسي في إندونيسيا)
وحدها)8(.

في كتاب “فن فريد و يلسون :المتحف كوسيط

من سولاوسي ،و يعمل العمل التركيبي

بمثابة

“ملحق”

السارسين (١١).بالتالي فإن المعرض الفني يعمل

ق للمتحف .وهذا أمر يثير الاضطراب
كمُلح ٍ
بشكل جذري ،فلماذا يحتاج المعرض الأصلي

إلى م ُلحق؟ وفي الواقع ،كيف يمكن لمعرض
فني أن يستكمل معرضا ً إثنوغرافيا ً في متحف

كولتورن الإثنوغرافي في بازل؟ على الرغم من
أن عمل حلبي التركيبي يتألف من أعمال فنية

وخدعة التنسيق البصريخ” ،يتحدث ريتشارد

جديدة فإنه في الوقت ذاته هو إعادة تمثيل يدل

وعلى

المتحف الأصلي ،وبالتالي تقوض السلطة في

داير عن اهتمام فريد و يلسون “بجوانب التاريخ
المحذوفة” في معروضات

المتاحف)٩(.

على سلسلة من العروض التي تسبق معرض
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العالم .ما يجري حذفه و�لكنه حاضر بشدة من

التاسع عشر تقريبا ً – كان له تأثير أكبر بكثير

وعلاقات القوة غير المتكافئة التي مكّنت عملية

الفكر ية التي سبقته” )3( .وعلاوة على ذلك“ ،لا

يتحدث عن استمرار ية علاقات هذه القوى

بالإنجاز الفكري المستقل ،تأثير لاحق في القرن

خلال غيابه ،هو السياق الاستعماري للاقتناء

الاقتناء .إنه غياب أو صمت أو سهو متعمّد

اليوم .والمتحف هو مفتاح لتهيئة الظروف
لقبولنا الضمني بأن الذين ما زالوا متمسكين
بثقافاتهم التقليدية سيفقدونها في نهاية المطاف؛

وأنهم يعيشون بالفعل في وقت تم اقتراضه من
حقبة غابرة؛ وأن هذا المكان الذي يقع خارج

الوقت الذي يحتلونه هو فقط نصف حقيقي
(لأننا رأينا بالفعل أز يائهم الفارغة والمشوهة في
المتاحف ،وموتهم في أفلام رعاة البقر).

على تشكيل العالم الحديث من أيّ من التشنجات

يمكن إنكار أنه كان للثقة المستمدة من الشعور
التاسع عشر (والعشرين) على مفاهيم (بعثات

التحضر)”(باجدين ،صفحة .)10

مفكر التنوير البارز إيمانو يل كانط يقول أن
“التنوير هو خروج الإنسان من عدم نضجه الذاتي

الذي آل إليه بنفسه” ( . )4يتم تحقيق هذه العملية

من خلال “الحُجة” التي ي ّدعي كانط بأنها “قاضي
الحقيقة في جميع الأحكام” )5( .ينبثق الشخص

الحديث من “اللانضج” الذي يسبق التنوير

إحساس أوروبا بحداثتها ،هو بمثابة كونها مركزا

ليشكل النموذج الأساسي للانسان الأوروبي حتى

الجميع ،بمعنى التسلسل والاوامر (فصوت

تم إنشاؤها في هذه الفترة تتعارض بالتعر يف

لتنظيم المعنى بطر يقة مكثفة بحيث يأتمر بثقلها

يومنا هذا .لا تزال الصورة الذاتية المستمرة التي

المتحف الآمر يُملي التاريخ) ،و يقّدم خيارا ً

مع “التقليدي” أو الشخص “البدائي” (الملو ّن).

مرسومة في مدار (قمعي) أو أن تذهب في

صورة أوروبا الذاتية ،وهو أمر يغذي أسطورة

للثقافات غير الأوروبية المشتقّة؛ إما أن تكون

غياهب النسيان .وهذا المدار هرمي ،إذ تُمنح قيم
التنوير والحر ية والعقلانية والمساواة تبعا ً لقربها
من مركز الضوء ،وتخضع هذه الهرمية للعرقية.
إذا ما كان هذا الفكر يع ّد انحرافا ًعن افكار التنوير

أو كونه الجزء المسيطر في فكر التنوير ،هو أمر
خارج عن نطاق هذا المقال .ما هو واضح ،مع

ذلك ،كما كتب أنتوني باجدين ،هو أن “التنوير
– في تلك الفترة من التاريخ الأوروبي بين العقد

الأخير من القرن السابع عشر والأول من القرن
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ويمكننا رؤ ية هذا كاستنزاف ودمج “للآخر” في

الحداثة و يخفي الشبح الأبيض المتفوق الذي
يتعامل بدونية وتجريد.

تعمل المتاحف كمحركات للحداثة التي تنتج

الدولة القومية الحديثة ،بحيث تنتج جمهورا ً
بوعي مشترك؛ تكون فيه تصنيفات الماضي

والحاضر والمستقبل لـهنا (مألوفة) وللمكان
الاخر (دخيلة) .يصنع “رجل التاريخ” التاريخ

من خلال اكتشاف الجديد ووضعه في

يُرك ّز “رسائل إلى فر يتز وبول” على الرحلات

إيناس حلبي التركيبي العرض الأصلي لمجموعة

السويسر يين فر يتز وبول سارسين للتعرف

الاعتيادية للمتحف من خلال استحضار

شق َين العالم َِين
الاستكشافية لأبناء العم العا ِ
الى كيف تم تصنيف الشعوب (بما في

ذلك متعلقاتهم) وكيف أعيدت تسميتهم
وكيف أعيد توطينهم نتيجة حملات ذات

دوافع اقتصادية وعلمية في المستعمرات
الأوروبية .السارسين اللذان استكشفا جزر
الهند الشرقية الهولندية بين العامين -1893

 1907وأجزاء مختلفة من أفر يقيا والشرق

الأوسط ،عادا إلى سويسرا بدراسات
دقيقة عن الشعوب الأصلية ،بما في ذلك

صور ومواد محفوظة اليوم في متحف دير

كولتورن الإثنوغرافي ومتحف الطبيعة في
بازل.

إيناس

حلبي )(١

سارسين في المتحف ،و يعطّل الوظيفة الثقافية

السياق المتعدد والخفي للاقتناء ووضعه في
موقع الصدارة .بالفعل ،تصف كاتبة الرسالة
في شر يط الفيديو ،واسمها أيضا ً إيناس حلبي،

كيف تطاردها “التعابير على وجه

[سارسين]”

(حلبي .)03:29 ،في الشفق الذي يستحضره
العمل الفني ،تتاح للجمهور فرصة لفهم العنف

المُتأصل في سرد التقدم الحداثي ،الذي يُع ّد
المتحف رمزا له ،ومنتجا ً نشطا ً لرموز أخرى من

ا لحداثة.

يبدأ جاك دريدا كتابه حم ّى الأرشيف بالتركيز

على الجذر اليوناني القديم لكلمة أرشيف:

كلمة [ ]Arkheتعني البداية والأمر...

يعمل معرض إيناس حلبي) (٢كوسيلة لدراسة

لدينا هنا نظامان :تعاقبي وغير متكرر...

لاكتشاف كيفية تشكيلنا لفكرتنا حول ما تتطلبه

وبطبيعة الحال ،ذاكرة الـ  ،Arkheو�لكنه

دور المتحف في الفترة الاستعمار ية وكأداة
الحداثة .فالمتحف يمتلىء ببقايا بشر ية ومقتنيات

أخرجت عن السياقات التي أعطتها معناها.
وهذا أمر طبيعي ومألوف ،وحتى مريح (كما
هي رصانة المؤسسات ا�لكبرى والسرد الراقي).

نحن كروّاد صالات العرض وزوّار للمتاحف،

وكمسته�لكين بشكل عام ،م ُلتزمون بالحداثة
بعمق؛ وفي حين قد تعكر أنباء انتهاكات حقوق

السكان الأصليين صفو أرواحنا ،إلا أنها لن
تعطّل إحساسنا بالحياة الطبيعية .يطارد عمل

يحمل مفهوم الأرشيف في حد ذاته،
أيضا ً يحمي نفسه من هذه الذاكرة التي

يأويها :أي أنه ينساها كذلك.

(ص)2-1 .

المتاحف الوطنية الأرشيفية ،مثل متحف
ر يكز في هولندا والمتحف البر يطاني في المم�لكة

المتحدة واللوفر في فرنسا ،والمتحف الإثنوغرافي

في سويسرا وغيرها ،هي جزء من ظاهرة تبدو
فيها نفسها كمعروضات لأرشيف تاريخ وثقافة
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مناقشة معرض إيناس حلبي “رسائل
إلى فر يتز وبول” كإستكشاف ما بعد
استعماري لمكان المتحف (المَسكون)
في أوروبا الحديثة.

عنوان بديل:

عزيزتي إيناس ،عندما شاهدت
فيلمك “رسائل إلى فر يتز وبول”،
فك ّرت في سيراليون ،ووالدي وجدتي.
داني باجاراني

داني باجاراني ،تموز  .٢٠١٧داني فنان ويمارس مهنته في جلاسجو ،المم�لكة المتحدة .لرؤ ية المزيد من
أعمال داني يمكنكم الدخول الى الموقع التاليwww.dannypagarani.com :
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My Coolie in Nuwara Eliya, 2016
Original caption in German:
Meine Kuli in Nuwara Eliya
The original photograph was taken
by the Basel Mission in Sri Lanka
between 1920-1901, belongs to the
Basel Mission Archives
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حم ّالي المحلي في نوارا ايليا٢٠١٦ ،
العنوان الاصلي باللغة الالمانية:

Meine Kuli in Nuwara Eliya

التقطت بعثة بازل في سر يلانكا الصورة الاصلية
بين عام  ١٩٠١وحتى .١٩٢٠
الصورة من ارشيف بعثة بازل
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Exhibition catalogue of The World
in a Suitcase: The Five Sri Lanka
(Ceylon) Expeditions, 1883 – 1925 |
Paul and Fritz Sarasin, an exhibition
held at the Museum der Kulturen
(The Ethnographic Museum) in
Basel, Switzerland in 2016.
The image shows a Vedda couple
and their baby, an indigenous people
of Sri Lanka, whom Fritz and Paul
Sarasin meticulously studied during
their expeditions between 1883 –
1925. In 1908, the Sarasins provided
photographs and measurements of
the Vedda people to the German
sculptor, F. Meineke and asked him
to reconstruct a life-size Vedda family
from plaster. This reconstructed
family is found today in the Museum
der Kulturen (The Ethnographic
Museum) in Basel, Switzerland.

:كاتالوغ معرض العالم في حقيبة سفر
،)البعثات الخمسة الى سر يلانكا (سيلون
،| فر يتز وبول سارسين١٩٢٥-١٨٨٣
معرض نُظم في المتحف الاثنوغرافي في
.٢٠١٦  سويسرا عام،بازل
في الصورة زوج من شعب الفيدا وطفلهما
 وهم ينتمون الى الشعب الاصلي في،الرضيع
 والذين اخضعوا لدراسات فر يتز وبول،سر يلانكا
سارسين الدقيقة خلال بعثاتهم الاستكشافية ما
 زود،١٩٠٨  في عام.١٩٢٥-١٨٨٣ بين
 بصور، ماينيكي.السارسين النحات الالماني ف
 وطلبا منه بأن ينحت،وقياسات لشعب الفيدا
عائلة من شعب الفيدا بحجم انسان حقيقي من
 محفوظة، التي اعيد بنائها، هذه العائلة.الجص
. سويسرا،اليوم في المتحف الاثنوغرافي في بازل
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Vedda Woman and Barbirosa Pig,
2016
embroidery hoop,
thread on paper
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graphite

and

،مرأة من قبيلة الفيدا وخنزير بربروسا
2016

 رصاص أسود وخيط على ورق،طوق تطريز
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These photographs were taken
by Fritz and Paul Sarasin during
their expeditions to Sri Lanka
(Ceylon) between 1883 - 1886.
The man photographed belongs to
the indigenous people of Sri Lanka
whom the Sarasins meticulously
studied. This photographs are part
of the archives of the Ethnographic
Museum of Basel (Museum der
Kulturen),
Switzerland.
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قام فر يتز وبول سارسين بالتقاط هذه الصور
خلال بعثتهم الاستكشافية الى سر يلانكا
(سيلون) بين سنوات ال.١٨٨٦-١٨٨٣
الرجل في الصورة ينتمي الى الشعب الاصلي
في سر يلانكا والذين أخضعوا لدراسات
السارسين الدقيقة .هذه الصور من ارشيف
المتحف الاثنوغرافي في بازل ،سويسرا.
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Toraja Girl, altered photograph, 2016
Original caption in German:

Toraja-Sklavin in Paloppo

(A Toraja slave in Paloppo)
Photograph was taken during one of
the Sarasins expeditions in Indonesia
and is found in the archives of the
Ethnographic Museum of Basel
(Museum der Kulturen), Switzerland.

٢٠١٦ ، صورة معدلة،فتاة توراجية

:العنوان الاصلي باللغة الالمانية

Toraja-Sklavin in Paloppo

)(عبد توراجية في بالوبو

التقطت الصورة خلال احدى البعثات
.الاستكشافية للسارسين في اندونيسيا
الصورة من ارشيف المتحف الاثنوغرافي
. سويسرا،في بازل
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Drs Fritz and Paul Sarasin
with a Dead Elephant,
1883 - 1886.
How to Let Grass Grow Over
a Matter
Josiane Imhasly

Josiane Imhasly has been working on independent cultural projects since
2013. In 2015, she launched the biennial exhibition Zur frohen Aussicht
(www.zurfrohenaussicht.org) and since August 2017, she has been working
as Curator of *ALTEFABRIK (http://www.alte-fabrik.ch/) in Rapperswil,
Switzerland.
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To let grass grow over a matter (to
let the dust settle on a matter) is
an idiomatic phrase that essentially
means waiting for an unpleasant
matter to fall out of memory and
therefore into oblivion.
A politician who gets caught in the
crossfire of media criticism can
confidently say this to his PR
consultant. Or a mafioso who has
killed someone, to his accomplice.
The spokesman relies on the fact
that the passage of time will most
likely fix the problem. Guilt or law are
not relevant categories here. The
idiom embodies a very practical and
passive form of problem solving: one
does not have to be active, but only
has to trust that the mechanism of
social and individual repression will
play its role which it usually also
does, smoothly. The idiom suggests
that nature can fix something that
has been caused by human beings.
I met Inas Halabi during her
artist residency in the Swiss town
of Aarau. As curator at the
Forum Schlossplatz, where an
exhibition was to be held at the
end of her residency, I followed
her work intensively for several
months.
During
our
second
meeting, Halabi told me which
subjects were currently occupying
her mind. On the one hand was
the Gösgen nuclear power station,
which is situated 7 km from
Aarau
and
dominates
the
landscape with its striking vapour

cloud. On the other was a
photograph she had discovered
in Expeditions.
The
World
in
a Suitcase,
an
exhibition
at
the
Museum
der
Kulturen
(Ethnographic Museum) in Basel.
The historical photograph
(dated
1883-1886) depicts two white men
in a forest posing next to, or rather
on top of, a shot elephant. It is a
violent image. Whether she would
pursue these two tracks in her
residency and if so, where they
would lead her, she still did not
know.
Three months later, Halabi had
intertwined these two tracks for the
exhibition Observations from the
Margins at the Forum Schlossplatz.
She confronted the problem of
nuclear waste through her research
on the two men in the photograph:
second cousins, Fritz and Paul
Sarasin. At some point, I interjected
the expression ‘Let grass over the
matter’ into the game. This idiom
seemed to sum up the link between
the two problems, both matters of
collective
oblivion
and
both
repressed by society as an
unpleasant matter – one repression
lies in the past and the other still in
the future to come.
I had never heard of Fritz and Paul
Sarasin before, although they cofounded the Ethnographic Museum
of Basel and initiated the Swiss
National Park. Today, I can say that
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Halabi's work with the archival
material of the Sarasin second
cousins has done something to me one of the best things that artistic
research can possibly do. It has
sharpened my awareness of a
neglected or repressed social topic:
the
postcolonial
heritage
of
Switzerland as a "neutral" country
that never had any colonies.
Although
there
have
been
movements
since
the
1970s
analysing the north-south divide and
raising awareness of it among the
Swiss
population,
it
is
not
particularly strong and widespread
postcolonial racism is still barely
questioned. Two examples: the
right-wing populist party, has been
successfully campaigning for years
using the motif of the ’black sheep’.
Pugnacious figures, like Fritz and
Paul Sarasin, are entirely positively
connoted in the collective memory.
This is also evident when looking at
the memory of Henry Dunant,
celebrated as the founder of the
International Red Cross and a
Christian Humanist. It is scarcely
known that he also attempted to be
a colonial entrepreneur in Algeria
(Purtschert et al., p. 33).
This repression contrasts with
intensive academic analysis in recent
years of the scientific, economic, and
missionary
colonialism
of
Switzerland. ‘Neutral’ Switzerland is
often referred to by academic
researchers in Switzerland, as the
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‘laughing third
party’ who first
benefited from the hegemonic
activities
of
other
European
countries (colonial complicity), and
further in the course of history,
shirked its responsibility under the
cloak of neutrality. There are also
enlightening publications such as
The Air Will Not Deny You that
combine insights from science, art,
literature, and activism concerning
Zurich under the banner of ‘another’
globality. Natural history and
ethnographic museums, as well as
art museums, seem increasingly
aware of the problem.
The recent Basel symposium DeColonising Art Institutions focused
more on how a western-centric view
could
be
questioned
and
recalibrated in the context of art
rather than dealing with archives
and ‘treasures’ from the colonial
era.
Thus,
for
some
time
postcolonial themes in art and
science have been experiencing a
boom. Nevertheless, in Expeditions:
the World in a Suitcase, where
Halabi discovered the photograph of
Fritz and Paul Sarasin, the colonial
context seems to have been
addressed only on the side lines of
the accompanying program (with
the participation of Bernhard Schär,
among others). The brevity of the
explanation
in
the
exhibition
catalogue as to why Paul Sarasin
has become an important pioneer of
Swiss nature conservation also

VHHPV RGG ´7KH KXQW IRU SUHJQDQW
elephant cows on his first Ceylon
expedition had left him with a bitter
aftertaste” (Kunz, p.8). Halabi felt it
might be too sensitive to submit in
detail her project Letters to Fritz and
Paul to the Sarasin has become an
important pioneer of Swiss nature
conservation also seems odd: “The
hunt for pregnant elephant cows on
his first Ceylon expedition had left
him with a bitter aftertaste” (Kunz,
p.8). Halabi felt it might be too
sensitive to submit in detail her
project Letters to Fritz and Paul to
the management of the museum, as
it was difficult to estimate how they
would react. However, the work of
Inas Halabi shows that art can
pursue a genuine interest in
knowledge. It would be interesting
to exhibit such artistic works
together
with
objects
from
ethnographic collections in an
attempt to directly address the
colonial heritage of cultural history
museums. As director of the
Weltkulturen Museum Frankfurt,
Clémentine Deliss tried to establish
this practice from 2010-2015, but it
was not well received. The staff felt
themselves degraded to "…extras
on the stage of the museum
director", and in the same way saw
the objects devalued to footnotes of
the works of art. However, with
these kinds of courageous activities,
one could take the exposure of what
has been repressed one step
further.

Today, Halabi’s collaged photograph
of Fritz and Paul Sarasin with a dead
elephant
is
hanging
in
my
living room. My relationship with
it is constantly changing and
remains ambivalent - just like
with
most photographs in the
project Letters to Fritz and Paul. In
this ambiguity, I think lies its quality.
The men are ‘wearing’ two of the
masks they brought back from
Ceylon (Sri Lanka) in 1890 and
donated to the Ethnographic
Museum of Basel. How they came
into possession of these masks is
not known. A quotation from the
expedition journal by Michel Leiris
(1901-1990), a French ethnologist
and writer states: “The little black
sachet with the money, our grab
bag, is repeatedly untied and tied
back up again. Until now we did not
purchase
someone’s
entire
wardrobe and leave him (or her)
standing naked by the street, but
that will probably still happen”.
(Schmid, p.5). According to the
archive cards, one of the masks (on
the right of the picture) depicts an
Afghan
merchant.
The
other
represents a drummer who belongs
to the lower Artisan caste. The
masks are assigned to the Kolam
Natanava, a particular type of
Singhalese Kolam dance. In those
dances, current tensions were
negotiated, such as conflicts with
the
colonial
emperors
(see
Bremshey). The fact that the masks
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were not from the Veddah, which
mainly interested the Sarasins
besides their scientific investigations,
did not prevent them from bringing
these to Switzerland.
In the photograph edited by Halabi,
the Sarasins are beaten by their
own weapons and this does not
refer to the ones they carry in their
hands. Halabi destroys their power
pose by putting the Singhalese
masks on the two second cousins
and thereby turning them into
bizarre, clownish characters. The
artist has fitted the masks so
precisely into the photograph that
they merge with the bodies. It
almost looks as if the men are
actually wearing the masks. In this
way, the photograph is again
transformed into a very violent one
and thus, the circle linking back to
the original is complete. The
Sarasins acquire the masks, which
under their ownership become
grimaces and are (once again)
devalued as objects in our western
view. If the Kolam-Natanava dance
served as a vehicle for criticism of
the current conditions, the gesture
of Halabi also becomes important
as a sign of resistance. The masks
are furthermore a smart move
because the composed and almost
friendly faces of the Sarasins are
erased. The human (in this case the
exploiter) is interchangeable; the
characters are mere representatives
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of a western ‘project’. This is an
important aspect in Halabi's work.
Her aim is not to point her finger at
someone but rather to track and
make visible universal processes.
And she does so without sweeping
the ‘unpleasant’ under the carpet.
Erasing also plays a role in other
photographs in Letters to Fritz and
Paul. When Halabi removes the
‘coolies’ (day labourers or rather
slaves) of the foreign masters from
a photograph, she takes the
servants away from the gentlemen.
She liberates the ‘coolies’ from the
poses arranged for the photograph,
which are not their own. At the
same time, she emphasizes her
marginality and here as well leaves
the
viewer
with
feelings
of
ambivalence.
As the title of the work suggests,
Halabi wrote a personal letter to Fritz
and Paul. In it, she writes the
following
sentence:
"Bodies
remember histories, even if we forgot
them." It refers to her both dealing
with bodies in the installation and to
forensic research. Thus the grass
that has grown over is ultimately cut,
even rooted out. The bitter fruits that
were once sown must eventually be
harvested by somebody.
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Drs Fritz und Paul Sarasin mit
einem toten Elefanten, 1883-1886,
part of the archives of the Museum of
Ethnology Basel, Switzerland.
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ٔ
،الاطباء فر يتز وبول ساراسين مع فيل ميت
الصورة الاصلية تابعة لأرشيف المتحف
. سويسرا،الاثنوغرافي في بازل

Fritz and Paul Sarasin with Dead
Elephant (Sri Lanka 1883-1886),
altered photograph, 2016

ٔ
الاطباء فر يتز وبول ساراسين مع فيل ميت
،) ١٨٨٦ -١٨٨3 (سر يلنكا
٢٠١٦ ،صورة معدلة
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اليوم ،صورة ا�لكولاج التي اشتغلتها حلبي لفر يتز
وبول سارسين مع الفيل الميت معلقة في غرفة
معيشتي .تتغير علاقتي بها بشكل مستمر وتبقى
متناقضة  -مثل معظم الصور الفوتوغرافية في
مشروع “رسائل إلى فر يتز وبول” .أعتقد أن
جودتها كامنة في هذا الغموض.
يرتدي كلا الرجلين أقنعة عادوا بها من سيلان
(سر يلانكا) عام  1890وتبرعا بها إلى المتحف
الإثنوغرافي في بازل .من غير المعروف كيف
حصلا على هذه الأقنعة .يقول إقتباس من
سجل البعثة للكاتب والإثنوغرافي الفرنسي مايكل
ليريس (“ :)1990-1901نقوم بربط وفك
حقيبتنا ،ا�لكيس الأسود الصغير الذي يحتوي
على المال ،بشكل متكرر .حتى الآن ،لم نقم بشراء
ملابس شخص بأكملها وتركه عار يا ً في الشارع،
�لكن على الأرجح أن يحصل هذا”(شميد ،صفحة
 .)5وفقا ً لبطاقات الأرشيف ،يصور أحد
الأقنعة (على يمين الصورة) تاجرا ً أفغانياً ،ويمثل
الآخر قارع طبول ينتمي إلى طبقة الحرفيين
الدنيا .الأقنعة مخصصة إلى كولام ناتانافا ،وهو
نوع من الرقص السنغالي .وفي هذه الرقصات،
يجري التغلب على بعض الظروف الحالية ،مثل
الصراعات مع الأباطرة المستعمرين (انظر
بريمشيي) .لم تمنع حقيقة أن الأقنعة لم تكن من
الفيدا ،وهو ما أثار اهتمام السارسين إلى جانب
تحقيقاتهم العلمية ،من إحضار السارسين لهذه
الأقنعة الى سويسرا.
في الصورة التي قامت حلبي بتعديلها ،يتم ضرب
السارسين بأسلحتهم ،ولا نعني هنا الأسلحة
الفعلية التي يحملونها في أيديهم .تقوم حلبي بتدمير
هذه الوقفة القو ية من خلال وضع الأقنعة

السنغالية على وجوه أبناء العمومة وبالتالي
تحو يلهم إلى شخصيتين غريبتين تهر يجيتين.
وضعت الفنانة الأقنعة على الصورة بدقة جعلت
الاقنعة تندمج مع الأجساد .ويبدو تقريبا ً كما
لو أن الرجال كانوا فعلا ً يرتدون هذه الأقنعة.
بهذه الطر يقة ،تتحول هذه الصورة مرة أخرى
إلى صورة أخرى عنيفة وبالتالي ،تكتمل
الدائرة التي تربطها بالصورة الأصلية .يستحوذ
السارسين على الأقنعة ،وتصبح م�لكيتهما لها
مشوشة(مرة أخرى) وتنخفض قيمتها كقطع
من منظورنا الغربي .إذا كانت رقصة كولام-
ناتانافا خدمت كوسيلة لنقد الظروف الحالية،
فإن مبادرة حلبي تصبح مهمة أيضا ً كعلامة على
المقاومة .علاوة على ذلك ،تُع ّد الأقنعة خطوة
ذكية لأن الوجوه المركبة وشبه الودية للسارسين
م ُسحت .الإنسان (في هذه الحالة المُست َغ ِل)
م ُتغير ،والشخصيات هي مجرد ممثل لـ “مشروع
غربي” .هذا جانب مهم في عمل حلبي ،فهدفها
ليس توجيه إصبع الاتهام إلى أحد ،بل أن تتبع
وأن تظهر للعيان عمليات عالمية .وهي تفعل ذلك
دون كنس غير المرغوب به تحت السجادة.
يلعب المسح أيضا ً دورا ً في الصور الأخرى في
“رسائل إلى فر يتز وبول” ،عندما تز يل حلبي
عم ّال المياومة والعبيد الآخرين وتفصلهم عن
الأسياد الأجانب في صورة .فتأخذ الخدم
بعيدا ً عن السادة ،وتحررهم من الوقفات المرتبة
لأجل الصورة ،وهي وضعيات أمام الكاميرا لم
يشاركوا بصياغتها .في الآن ذاته ،تؤكد حلبي على
هامشيتها ،وهنا تترك المشاهد يشعر بالتناقض.
وكما يوحي عنوان العمل ،تكتب حلبي رسالة
شخصية إلى فرتز وبول .في الرسالة ،تكتب
حلبي الجملة التالية“ :تتذكر الأجساد التاريخ،
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لم ينتشر بقوة بما فيه ا�لكفاية ولا تزال العنصر ية
المابعد استعمار ية غير معرضة للمساءلة بما فيه
ا�لكفاية .مثالان :نجح الحزب الشعبي اليميني
خلال سنوات من الحملات باستخدام رسم
“الخراف السوداء” .شخصيات مشاكسة ،مثل
فر يتز وبول سارسين ،تجلب ذكرى إ يجابية في
الذاكرة الجماعية .يتضح هذا أيضا ً عندما ننظر
إلى ذكرى هنري دونان ،الذي يُحتفل به كرجل
إنساني مسيحي ومؤسس للصليب الأحمر
الدولي .وبالكاد يُعرف أنه حاول أيضا ً أن يكون
رجل أعمال ر يادي استعماري في الجزائر
(بورشيرت والآخرون ،صفحة .)33
يتناقض هذا ا�لكبت مع التحليل الأكاديمي
المكثف في السنوات الأخيرة للاستعمار العلمي
والاقتصادي والتبشيري لسويسرا .كثيرا ً ما
يشار إلى سويسرا ‘المحايدة’ من قبل الباحثين
الأكاديميين السويسر يين “بالحزب الثالث
الضاحك” الذي كان أول من استفاد من
النشاطات المهيمنة للدول الأوروبية الأخرى
(التواطؤ الاستعماري) ،وكذلك في سياق
التاريخ ،تنصل من مسؤوليته تحت غطاء المحايدة.
هناك أيضا ً منشورات تنوير ية مثل “لن يتنكر
لك الهواء” تجمع بين رؤى العلم والفن والأدب
والنشاط السياسي فيما يخص ز يورخ تحت
شعار عالمية “أخرى” .يبدو أن التاريخ الطبيعي
والمتاحف الإثنوغرافية وكذلك المتاحف الفني ّة
يزداد وعيها بهذه المشكلة شيئا فشيئا.
ركزت ندوة “نزع الاستعمار عن المؤسسات
الفنية” في بازل أكثر على كيفية مساءلة المنظور
الغربي المركزي وتقويمه في سياق الفن بدلا ً
من التعامل مع الأرشيف وا�لكنوز من الحقبة
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الاستعمار ية .وهكذا ،شهدت مواضيع ما بعد
الاستعمار في الفنون والعلوم ازدهارا ً .ومع ذلك،
في ‹حملات استكشافية :العالم في حقيبة” حيث
اكتشفت حلبي صورة فر يتز وبول سارسين،
يظهر السياق الاستعماري معالجا ً على أطراف
البرنامج المرافق فقط (بمشاركة برنارد شار ،من
بين آخرين) .يبدو اختصار التفسير في كتيب
المعرض حول لماذا أصبح بول سارسين ر ياديا ً
سويسر يا ً هاما في الحفاظ على الطبيعة السويسر ية
غريباً“ :تركته رحلات صيد الأبقار والأفيال
الحبلى في رحلته الأولى إلى سيلون مع طعم
مر” (كونز ،صفحة  .)8شعرت حلبي أنه قد
يكون حساسا ً للغاية تقديم مشروعها “رسائل إلى
فر يتز وبول” بشكل مفصّ ل إلى إدارة المتحف،
إذ كان من الصعب تقدير رد فعلهم .ومع
ذلك ،يظهر عمل إيناس حلبي أن الفن يمكن
أن يسعى وراء اهتمام أصيل بالمعرفة .سيكون
من المثير عرض مثل هذه الأعمال الفنية جنبا ً
إلى جنب مع مواد من المجموعات الإثنوغرافية
في محاولة معالجة مباشرة للتراث الاستعماري
لمتاحف التاريخ الثقافي .حاولت كليمنتاين
ديليس ،بصفتها مديرة متحف و يلتكتورن في
فرانكفورت ،أن تثبت هذه الممارسة من العام
 2010حتى  ، 2015و�لكنها لم تنل ردود
فعل ايجابية .شعر الموظفون بأنه تم التقليل من
شأنهم حيث أصبحوا “...ممثلين كومبارس
على مسرح مديرة المتحف” ،وبذات الطر يقة
رأوا أن القطع تفقد قيمتها لتصبح في الحواشي
السفلية للأعمال الفنية .مع ذلك ،وبهذه الأنواع
من الأنشطة الشجاعة ،يستطيع المرء أن يتخذ
خطوة واحدة إلى الأمام ليعرف مدى ما تم
كبته.

“أن تدع العشب ينمو فوق مسألة”(أن تدع
الغبار يتراكم فوق مسألة) هي عبارة اصطلاحية
تعني في الأساس انتظار مسألة غير سارة حتى
تسقط من الذاكرة وبالتالي في غياهب النسيان.

يستطيع سياسي يجد نفسه في منتصف عاصفة
نقدية إعلامية أن يقول هذا بثقة إلى مستشاره
للعلاقات العامة ،أو أن يقولها رجل عصابات
قتل شخصا ،لشر يك له في الجريمة .يعتمد
المتحدث على حقيقة أن مرور الوقت قد يحل
المشكلة على الأرجح .الذنب أوالقانون ليست
تصنيفات ذات صلة هنا .يجسد هذا التعبير
شكلا ً عمليا ً وسلبيا ً لحل المشاكل :لا يتعين على
المرء أن يكون نشطاً ،بل عليه أن يثق فقط
بأن آلية ا�لكبت الفردي والاجتماعي ستلعب
دورها الذي تقوم به بالعادة ،بشكل سلس.
يشير هذا المصطلح إلى أنه بإمكان الطبيعة
إصلاح شيء تسبب به البشر.
التقيت بإيناس حلبي خلال إقامتها الفنية في
مدينة اراو السويسر ية .وكمنسق في منتدى
شلوس بلاتس للفنون ،حيث كان من المقرر
أن يقام معرضا في نهاية فترة إقامتها ،تابعت
عملها بشكل مكثف لعدّة أشهر .خلال
اجتماعنا الثاني ،أخبرتني حلبي عن المواضيع
التي تشغل بالها حالياً .من ناحية ،هناك محطة
جوسغن للطاقة النوو ية ،التي تقع على مسافة
 7كيلومترات من اراو وتهيمن على المشهد
بسحابة بخارها اللافتة .من الناحية الأخرى،
هناك صورة فوتوغرافية عثرت عليها في معرض
“الحملات الاستكشافية :العالم في حقيبة”،وهو
معرض أقيم في متحف كولتورن (المتحف
الإثنوغرافي) في بازل .تُظهر الصورة التار يخية

(المؤرخة  )1886- 1883رجلين أوروبيين
في غابة يقفان مواجهين العدسة ،أحدهما يجلس
على فيل ميت والآخر يقف بجانبه .صورة
عنيفة .لم تكن إيناس تعرف بعد ما إذا كانت
ستتبع هذين المسارين خلال إقامتها أم لا ،وإذا
ما فعلت ،إلى أين سيأخذها ذلك.
بعد ثلاثة أشهر ،قامت حلبي بربط هذين
المسارين لصالح معرض عنوانه “ملاحظات
من الهوامش” في منتدى شلوس بلاتز للفنون.
قامت إيناس بمقارنة مشكلة النفايات النوو ية
من خلال بحثها عن الرجلين الذين ظهرا في
الصورة :أبناء العمومة فر يتز وبول سارسين .في
مرحلة ما ،قمت بإدخال تعبير “دع العشب ينمو
فوق المسألة” إلى الساحة .جمع هذا التعبير على
ما يبدو الصلة بين المشكلتين ،كلاهما مسائل
متعلقة بالنسيان الجماعي وكلاهما ،كمسألتين
مزعجتين ،يكبتهما المجتمع  -كبت يقع في الماضي
وكبت آخر يقع في المستقبل المقبل.
لم أسمع عن فر يتز وبول سارسين من قبل،
على الرغم من تأسيسهما المشترك لمتحف
بازل الإثنوغرافي وتأسيس الحديقة الوطنية
السويسر ية .اليوم ،أستطيع القول أن عمل حلبي
بما يحو يه من مواد أرشيفية عن الساراسين
قد ترك أثرا ً في نفسي  -أحد أفضل الأشياء
التي يمكن أن يفعلها البحث الفني .قام بشحذ
وعيي تجاه موضوع اجتماعي مكبوت أو مهمل:
الإرث المابعد استعماري في سويسرا كبلد
“محايد” لم تكن لديه أي مستعمرات .على الرغم
من وجود تحركات منذ السبعينات لتحليل
الفجوة بين الشمال والجنوب ونشر الوعي عنها
بين أوساط الشعب السويسري ،الا أن الموضوع
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بول وفر يتز سارسين مع فيل مي ّت،
1886-1883

كيف تدع العشب ينمو فوق مسألة؟
جوز يان امهاسلي

جوز يان ايمهاسلي تعمل على مشار يع حضار ية مستقلة منذ عام  ٢٠١٣وقد أطلقت معرض بينيال
 )Zur frohen Aussicht) www.zurfrohenaussicht.orgفي القر ية الجبلية ايرنين عام .٢٠١٥
تعمل ايمهاسلي كمقيمة ل -http://www.alte-fabrik.ch/ ALTEFABRIK -في رابيرسفيل،
سويسرا منذ آب .٢٠١٧
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A Singhalese woodmask representing
a Parsi which the Sarasins brought
to Switzerland following an expedition

to Ceylon in 1891. It is stored today in
the Ethnographic Museum of Basel,
Switerland.
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قناع خشبي لشعب السينهاليزي والذي
 احضر على ايدي،يمثل فردا من البارسي
السارسين الى سويسرا بعد بعثة استكشافية
 وهو محفوظ اليوم.١٨٩١ الى سيلون عام
. سويسرا،في المتحف الاثنوغرافي في بازل
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The Rifle, Letters to Fritz and Paul,
2017.
Detail of Paul Sarasin carrying a rifle,
from the original photograph, Fritz and
Paul Sarasin with dead elephant, part of
the archives of the Museum of Ethnology
Basel, Switzerland.
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 ايناس حلبي،” “رسائل الى فر يتز وبول،البندقية
.٢٠١7
 بول ساراسين يحمل بندقية:التفاصيل
(تفاصيل من الصورة الاصلية لبول وساراسين
 الصورة الاصلية تابعة لارشيف.)مع فيل ميت
. سويسرا،متحف في بازل

للإثنوغرافيا ،بشكل نقدي .الواقع أن العديد
من المتاحف الأنثروبولوجية ،والإثنوغرافية،

والأثر ية تتواجد اليوم على امتداد أوروبا وما
بعد ا�لكولونيالية .إن العلاقة ما بين عالم أجناس
بشر ية (إثنوغرافي) و/أو عالم أصول الإنسان
(انثروبولوجي) وبين موضوعه تتجسد من خلال

عوالم “هنا-هناك” أو “الآن وحينئذ” .هذا البعد
الذي خ ُلق بين الذات والموضوع هو بعد فوقي
استعلائي أنتجه ماض كولونيالي يدخل إلى
حاضرنا من خلال قطع وتحف قديمة معروضة

في متحف اليوم.

من خلال “رسائل إلى فر يتز وبول” ،آمل أن

أطرح رواية بديلة لرواية متحف الإثنوغرافيا
(وما شابهه من متاحف) وإثارة أسئلة نقدية

حول دور المتحف في ا�لكولونيالية اليوم .إذا

كان نهج عالم الاجناس البشر ية هو توفير سرد
لرواية حضارات ومجتمعات أخرى في الزمن

الحاضر ،إذا من يكون الراوي لهذا السرد؟
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يشير عنوان “رسائل إلى فر يتز وبول” إلى

يعرفنا برنارد شار صاحب كتاب اسمه “عشق

على رسالتين خياليتين ،واحدة مرسلة إلى فر يتز

الحميمة بين الرجلين ،دوائرهما الاجتماعية

العنصر الفيلمي في هذا المشروع :يعتمد الفيلم
وبول سارسين والثانية مرسلة لي .يتكون الفيلم
من صور تعرض البيئة الطبيعية التي صورها

الرجلان في سيليبس وسيلان ،يصاحبها تسجيل
صوتي أنتج في فلسطين وسويسرا وقطع من

نصوص الرسائل .يقدم الفيلم ضمن معرض يضم
مواد أصلية من أرشيف متحف الإثنوغرافيا في
بازل أجريت عليها تعديلات وتغييرات.

استوائي” عن فر يتز وبول سارسين ،بالعلاقة

والسياسية ،وأهداف الحملات الاستكشافية

التي قاموا بها .توفر هذه القراءات في تعقيدات
الاستعمار السويسري ،رؤى جديدة للأشكال
المعاصرة من القوة العالمية.

تستعمل جوسيان إيمهاسلي المثل الألماني “أن

تدع العشب ينمو فوق المسألة” كطر يقة لتأمل

إمكانية أن يكشف البحث الفني الروايات

في الصورة الأصلية لفر يتز وبول أمام الفيل

التار يخية والاجتماعية المقموعة .بينما يستعرض

بنفس القطع التي حملاها معهما من الرحلات،

وبول”

الميت (صفحة  ،)٤استبدلت وجوه الرجلين
وذلك في محاولة لعكس أداء آلة القوة .في

الصور التي التقطتها البعثة السويسر ية في
سر يلانكا (الصفحات ،)64-63، 43-42
أز يل المحليين وأداؤهم الذي أنتج للكاميرا من

المشهد الطبيعي في محاولة لتحريرهم من نظرة

الرجل الذي التقط صورهم ومن المؤسسات
التي تقتني صورهم اليوم .هناك معالجة شبيهة
لجسد عا ٍر لفتاة سبي ّة من عرق توراجا صو ّرها
فر يتز وبول (الصفحتين .)27-26

داني باغاراني الأشباح التي تخيم على متحف
الإثنوغرافيا ويستعمل “رسائل لفر يتز

كنقطة انطلاق لنقاش حول دور المتحف في
الاستعمار وكيف يمكن له أن يشكل الأفكار

التي تُعر ّف معاني الحداثة.

إن “رسائل إلى فر يتز وبول” ليست حقيقة عن
فر يتز وبول سارسين ولا عن سويسرا .إنها عن

لقاءاتي المستمرة با�لكولونيالية .لقد انطلق هذا

المشروع من صورة عنيفة تم التقاطها قبل أكثر
من قرن .صورة يمكن اليوم القول بأنها تحتوي

على مليون صورة أخرى .إن تعاملي المستمر

هذا الكتاب هو محاولة لتجميع ومشاركة بحثي

وعلاقتي بصورة فر يتز وبول سارسين مع الفيل

الكتاب صورا وملاحظات وثلاثة مقالات

لإعادة بناء سردي الخاص وفهم التاريخ المشترك

برنارد شار ،جوسيان إيمهاسلي ،وداني باغاراني.

المعرض ،الذي زرته دونما توقع في متحف بازل

الخاص بـ “رسائل إلى فر يتز وبول” .يتضمن

لك ُتّاب التقيتهم أثناء عملي على المشروع وهم:

القتيل كانت نقطة البداية لهذا المشروع وفرصة

ماضيا وحاضرا .كما كانت فرصتي لاعادة بناء

٩
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وأندونيسيا (الفيدا ،والتاميل ،والتوراجا،

سيلان) عام  1883وحتى عام .1886

أجدادها في الصور التي التقطها السارسين ،ما

سيلان (سير يلانكا) ،عاد السارسين بـ 441

وغيرها) التي تعود لها هذه القطع والتي يظهر
زالت موجودة حتى يومنا هذا.

ُأسست

وإثر خمس بعثات إلى المستعمرة البر يطانية في
قطعة و 542صورة( .من كتالوج المعرض في

المتحف الاثنوغرافي في مدينة بازل ،بعنوان:

المتاحف

“الحملات الاستكشافية .العالم في حقيبة

من ق ِبل أو بالتحالف مع علماء الاجناس

وفر يتز

في

غالب

الأحيان،

الإثنوغرافية وشبيهاتها من المؤسسات ،إما

البشر ية (الاثنوغرافيون) ،أو علماء دراسة
الانسان وتطوره (الانثروبولوجيون) ،او علماء

تطور الحيوان ،وهم نفسهم بادروا بالخروج
في بعثات علمية كولونيالية جلبت معها إلى

المتاحف مجموعات من القطع والصور ،التي غالبا
ما تبرع بها أهلها .وهذا هو الحال في متحف

بازل للإثنوغرافيا ،حيث قام السارسين بالتبرع
للمتحف بآلاف القطع والصور .وقد عمل فر يتز
سارسين مديرا لمتحف التاريخ الطبيعي في بازل
لمدة عشرين عاما .ومن العام  1903وحتى

العام  1942كان مديرا لمتحف الإثنوغرافيا
أيضا (وفي الواقع لا يبعد المتحفان عن بعضهما

البعض أكثر من خمسين مترا) .خليفة فر يتز
سارسين في إدارة متحف الإثنوغرافيا كان ابن

عمه فيليكس سبايسر.

سفر :خمسة الحملات الاستكشافية لسر يلانكا

(سيلون)| ١٩٢٥-١٨٨٣ ،

سارازين”.

ص ).٦

بول

من المثير أنه وبعد عودة السارسين للاستقرار في
سويسرا بشكل دائم تقريبا ،أسس بول سارسين

الحديقة الوطنية السويسر ية ولعب دورا هاما في

الحفاظ على الطبيعة .كما كان ناشطا ً ضد قتل

الحيتان وكلاب البحر التي كانت تقتل لأغراض
تجار ية .ومن المفارقة أنه وفي بعثتهما الثانية إلى

سيلان (سير يلانكا) قام السارسين برحلات

صيد مكثفة .وقالا عن هذه الرحلات « :لقد
شاركنا في صيد فيلة عشرين مرة على الأقل...

وقمنا بتشريح بقرتين مذبوحتين ،وكانت مهمة غير
سهلة التنفيذ في ال�حيز الذي تتيحه الغابة� ،لكننا
لم نجد ما كنا بحث عنه .الحدث السعيد الوحيد

كان الإمساك بفيلة صغيرة تدعى
(سارسين ،1929 ،ص.)4

“كومبوك”

“الآنسة كومبوك”

رغم أن السارسين مولا تكاليف سفرهما

كانت أول فيل صغير أحضره السارسين إلى

تحت مظلة متحف الإثنوغرافيا في بازل .في

كومبوك” محفوظ في متحف التاريخ الطبيعي في

بشكل مستقل ،فإن بعثاتهما جاءت مباشرة

الواقع ،كانت أول بعثة علمية للمتحف عندما
سافر السارسين إلى سيرلانكا (وكانت تدعى
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حديقة الحيوان السويسر ية .اليوم رفاة “الآنسة

بازل.

خطوط رحلاتهما المختلفة .درس الرجلان

تمثيلات السكان الأصليين لسيليبس وسيلان

الاستوائية (في مقارنة مع الطبيعة السويسر ية

سارسين) بتمثيلات القطع التي جمعها الرجلان

البيئة النباتية والحيوانية لكلا الجزيرتين ،والطبيعة
في أزمنة ما قبل التاريخ) ،وكذلك تنوعات
المجتمعات السكانية الأصلية .تضمنت دراستهما
هذه قياسات للوجه والجسد سج ّلاها على شكل

ملاحظات وصور فوتوغرافية تشمل تصويرات
أمامية وجانبية لكل فرد .كصور فوتوغرافية

أخرى التقطت في سياق استعماري أو

كمشهد سادت فيه قوة غير متكافئة ،طُلب أو
تم الت ُوق ّع من الجسد الغريب أن يقدم أداءً.
تبدو أجساد “هؤلاء المؤدين  ...بطبيعة الحال
أكثر غرابة وخطورة من أي أجساد أخرى”.

(من خلال الصور التي التقطها فر يتز وبول
وبصور متحف الإثنوغرافيا في بازل .في
كلا الحالتين ،توفرت صورة أمامية وصورة
جانبية تقريبا لكل قطعة .يوجد تشابه غريب

في الجماليات وفي معالجة الجسد المُصو ّر .يمكن

أن يستنتج المرء في هذا السياق ،أن القطعة
والإنسان هما شيء واحد؛ يمكن لجسداهما

أن يشخّ صا أذى لا يمكن معالجته ،وأن يظل

الجسدان حبيسين في المتحف.

كإثنوغرافيين باحثين في الاجناس البشر ية،

(سارة أحمد ،لقاءات غريبة .)٢٠٠٠ ،الرجل

قام السارسين بتصنيف الحضارات التي درسوها

من أمام الكاميرا يقدم أداء ً للكاميرا ،وعندها
ربما ستصبح نظرته نظرتنا نحن ،نظرة اللقاء غير

الزوال .وقد طبقا هذا النهج على القطع التي قاما

الأبيض خلف الكاميرا يجعل الجسد الغريب
المتوقع عندما نزور المتحف الذي سيعرض هذه

الصورة يوما

ما”.

بأنها إما جزء من الماضي أو أنها في الطر يق إلى

بجمعها .القطع الإثنوغرافية التي تم جمعها تمثل
ماضياً ،أو حضارة تحتضر ،وهكذا تصبح حال

انتزاعها من أصولها وحاضرها .هذه الممارسة
تخدم خلق زمن ماض يوضع فيه “الآخر” (في

هناك تواطؤ في كل نظرة .في دراسات ما قبل

سياق “رسائل إلى فر يتز وبول” هو الشعب

في “الخطاب الغربي المسيطر وأنماطه العالمية في

يعطي النظر ية العلمية ا�لكولونيالية معنى ،والأهم

الاستعمار ،يشير مصطلح “تواطؤ” إلى :المشاركة

الأصلاني في جزيرتي سيليبز وسيلان) بشكل

الفكر وممارسة السيطرة” (باتريسيا بيرتشيرت،

من ذلك بطر يقة يصبح بالامكان تبريرها.

تأملات في

غير قصد ،من قبل المتحف أو المؤسسة التي

فرانشيسكا فولك وباربره ليوتي :سويسرا

و“الاستعمار بلا

مستعمرات”.

حالة الغرباء المستعمرين .)٢٠١٥

من المثير للاهتمام ،بل من المهم ،أن نقارن

وبالفعل يتم تبريرها اليوم ،سواء بقصد أو من
“تحافظ” على هذه القطع “الأجنبية” وعلى صور

لأشخاص “أجانب” .في هذا السياق ،من المهم

التنو يه بأن الشعوب الأصلانية في سيرلانكا
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مقدمة

ٕايناس حلبي

الرجال والنساء .الرجل مجهز بأدوات
الصيد العادية :قوس وسهام

وفأس”.

رجل تدوس قدمه على قدم الفيل وبندقيته على

عدت بنظري إلى صورة الرجلين والفيل الميت.

على الفيل .رجل آخر يجلس على ظهر الفيل

عامي  ١٨٨٣و ١٨٨٦على جزيرة سيلان (الآن

كتفه .لا بد أنها البندقية التي أطلق منها النار
وفي يده خنجر مصو ّب تجاه جلد الفيل يكاد
أن يخدشه.

عُل ّقت هذه الصورة على جدار في متحف
الإثنوغرافيا في بازل بسويسرا ،ضمن معرض

حمل عنوان “حملات استكشافية :العالم في

حقيبة سفر” (صفحة  )٤١والذي زرته عام

 .٢٠١٦أحاطت بالصورة قطع قديمة من بينها

الت ُقطت هذه الصورة بالأبيض والأسود بين
سر يلانكا) عندما كانت مستعمرة بر يطانية.
ينطلق البحث في مشروع رسائل لفر يتز وبول

من هذه الصورة.

الرجلان اللذان تصورا مع الفيل الميت
في سر يلانكا هما الدكتوران فر يتز وبول
سارسين :قريبان وحبيبان وعالمان في الطبيعة

والأنثروبولوجيا والحيوانات وذوا ثروة فاحشة.

أقنعة خشبية ملونة ومنحوتة بالحجم الطبيعي لعائلة

مو ّلت هذه الثروة رحلات الرجلين إلى بقاع

“طِبق الأصل :زوجان من سيلان وطفل”،

والعالم العربي .ارتبط الرجلان بمؤسسات

من سكان سر يلانكا الأصليين حملت عنوان

وتعليق كُتب فيه:

مختلفة في شرق آسيا وأفر يقيا والبحر الكاريبي
وأحزاب سياسية ودينية من بينها بعثة بازل

ومتاحف

الإثنوغرافيا

والتاريخ

الطبيعي

“وف ّر َ بول وفر يتز صورا ً فوتوغرافية

والحديقة الوطنية السويسر ية .يمكن اليوم قراءة

وبناء عليها صنع النحات ف .مينكه من

سافرا سارسين ،بنك سويسري خاص تأسس

ومقاييس لع ِرق الفيدا من سر يلانكا،
مدينة فريبورغ عام  ١٩٠٨تماثيل من

الجص لعائلة من الفيدا لصالح السارسين

اسم سارسين في أرجاء مدينة بازل :بنك ج.
عام .١٨٤١

اللذان أرادا أن ينتجا “بورتريها ً مطابقا ً

يستكشف مشروع رسائل لفر يتز وبول رحلات

سنوي .)٢٢:١٩٠٨ ،طول الرجل ١٥٥

كمستعمرة

لفرد من قبيلة أصلية مهددة بالفناء”(تقرير
سم .المرأة أقصر منه بقليل وترتدي تنورة

6

عادية مصنوعة من الاعشاب يرتديها
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الرجلين إلى الشرق الأقصى ،وخاصة سيلان
كمستعمرة

بر يطانية

وسيليبس

هولندية واللتين مرا عبرهما سبع مرات على

108 /

109 /

مقدمة

ٕايناس حلبي

من هم السرازين؟

10 - 6

90 - 85

برنارد شار

مناقشة معرض ٕايناس حلبي “رسائل ٕالى
فر يتز وبول” كاستكشاف ما بعد استعماري
لمكان المتحف(المسكون) في ٔاوروبا الحديثة.

٥٢ - ٤٤

عنوان بديل:

عزيزتي ٕايناس ،عندما شاهدت فلمك
“رسائل ٕالى فر يتز وبول” ،فك ّرت في
سيراليون ،ووالدي وجدتي.
داني باجاراني

بول وفر يتز سارسين مع فيل مي ّت،
١٨٨6-١٨٨3

كيف تدع العشب ينمو فوق ٔ
مسالة؟

جوز يان ايمهاسلي

٢٠ - ١٤

رسائل الى فر يتز وبول

ايناس حلبي

تم اصدار هذه المطبوعة في مناسبة تنظيم معرض
رسائل الى فر يتز وبول ،لـ ايناس حلبي في مؤسسة
المعمل للفن المعاصر ،القدس ١١ ،تشرين الاول
وحتى  ٢٤تشرين الثاني عام .٢٠١٧
المساهمون في النصوص
جوز يان امهاسلي
داني باجاراني
بيرنارد شار
الترجمة:
رنا عناني
يزن اشقر
انيكا ثورنل شنب
الاء يونس
المحررون:
رنا عناني
نيكولا جري
فاليري جروف
حقوق النشر ٢٠١٧
محفوظة لـ ايناس حلبي وللمؤلفين
نظمت مؤسسة المعمل للفن المعاصر المعرض وأصدرت المطبوعة بدعم سخي من الوكالة السويدية للتنمية
والتعاون (سيدا) والاتحاد الأوروبي.

رسائل الى فر يتز وبول

