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كمال ُباّلطه 

عني االآخر و�سورة الذات 
حول لوحة من اأعمال هاين ُزعرب1

يف �صنة 2009، فاز هاين زعرب مبنحة رينوار، و�ُصنحت له فر�صة ق�صاء ثمانية 
النطباعي  اأبدع  حيث  رينوار  زوجة  فيها  ُولدت  التي  القرية  اإي�صوا،  يف  مقيم  كفنان  اأ�صهر 
الفرن�صي كثريًا من لوحاته يف حمتف حديقة البيت الذي ا�صتاه هناك �صنة 1895.  ثّمة 
اليوم، يف مقربة هذه القرية، مثوى رينوار الأخري وحوَله قبوُر زوجته، واأولده الثالثة بيار، 

وجان، وكلود.

 �صّمت هيئة التحكيم، التي زّكت زعرب للح�صول على املنحة، ُكالًّ من �صويف رينوار 
ام، وليونيل بي�صارو، ابن حفيد كاميل بي�صارو، ومايا بيكا�صو،  الر�صَّ ابنة حفيدة  دوان، وهي 
مْت املنحة عرب جمعية رينوار التي اأن�صاأها  اإيفاجنيلني  ابنة فنان القرن الع�صرين.  وقد ُقدِّ
وكلود رينوار )ابن بيار( �صنة 1986، من اأجل احلفاظ على تراث املعلم الكبري. وكان الفنان 

الغّزاوي اأوّل فنان عربّي يح�صل على هذه املنحة.

اأما قرية اإي�صوا، التي تقع يف اإقليم �صامباين يف �صمال �صرقي فرن�صا، فاإنها تهجُع  
يف واد يتاخم نهر اأور�ص، اأحد روافد نهر ال�صني.  ا�صُتهر هذا الإقليم، على مدى اأكرث من اأربعة 
قرون،  باإنتاج خمور عالية اجلودة، وخا�صة نبيذ �صاردوين،  وبينو نوار، عالوة على ال�صامبانيا 
النهر، على مرمى  للفنان فيطالن على  ُقّدما  اللذان  اأما مكان الإقامة واملحتف  الفاخرة. 

حجر من منزِل رينوار القدمي، الذي �صيحّول، بعد حني، اإىل ُمتَحٍف خا�ّص.

رّحب كلٌّ من هاين و�صابرين بحما�ص �صديد بفر�صة اإقامة موؤقتة يف قرية رينوار، 
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الباري�صية ومكان عمله ت�صيقان تدريجيًا عليهما منذ ولدة  اأخذت �صّقتهما  اأن  وخا�صة بعد 
منطقة  يف  ن�صاأ  قد  كان  الذي  هاين،  اأّن  ذلك  �صنتني.  الآن  عُمره  �صار  الذي  قد�صي  ابنهما 
هي  من املناطق الأكرث ازدحامًا  �ُصّكانيًا يف العامل، وبعد ق�صاء ثالث �صنوات )تعلم خاللها  
التي عّجت  الفرن�صية  العا�صمة  والتعاي�ص �صمن كوزموبولية  قيد احلياة  البقاء على  �صروط 
بهدوء  للعمل  نادرة  فر�صة  منحته  اإي�صوا  قرية  اأنَّ  وجد  الإثنيات(،  فيها  وتعّددت  بالنا�ص، 
ل  والتحّدي،  التغيري  مغامرة يف  الفر�صة من  به هذه  وعدت  ما  ذلك  اإىل  ُي�صاف  وتوا�صل. 

�صيما واأنَّها القرية التقليدية ب�صكانها الأ�صليني الذين ل يتعدى عددهم  700 �صخ�ص. 

ونظرًا ملعرفة هاين و�صابرين املحدودة باللغة الفرن�صية، فاإّنهما، اإذ كانا ي�صتاءان 
اأحيانًا من بع�ص ت�صّرفات الباري�صيني العامة، التي كانا ي�صادفانها  يف ات�صالتهما اليومية، 
فقد رّحبا باإقامة بني اأهل الريف بعيدًا عن �صكان املدينة الكبرية. ومل يطراأ على بال اأي منهما 
اأنه، بالإ�صافة اإىل عدم متكنهما من اللغة الفرن�صية، فاإن اأيام ال�صتاء الأق�صر هناك، واأ�صُهر 
اإقامتهما  مكان  اإىل  ينتمي  الذي  املتجان�ص  املجتمع  عن  عزلتهما  من  �صتزيد  الطويلة  الثلج 
املوؤقت. فبعد اأن اعتادا على حياة منعزلة ن�صبيًا يف العا�صمة الفرن�صية، فقد كان توا�صلهما 

مع اأهل القرية يقّل�ص عالقاتهما اخلارجية اإىل احلّد الأدنى.

اللوحات  اأثرًا ممّيزًا يف  التي تركت  النائية،  القرية  ما فاقَم عزلة هاين يف هذه 
التي اأنتجها اأثناء اإقامته هناك، كان الغياب الق�صري ل�صابرين وولدهما. فمنذ و�صولها اإىل 
فرن�صا، ا�صطرت �صابرين اإىل اأن تعود كل �صتة اأ�صهر اإىل الوطن، وذلك لكونها من مواليد 
اإذ مل ُيعتف  مدينة القد�ص. فهي ككل عرب املدينة الذين انحدروا من عائالت مقد�صية، 
القدمية  املدينة  على  اإ�صرائيل  ا�صتولت  اأن  منذ  فيها  ُولدوا  التي  املدينة  كمواطنني يف  بهم  
العرب   الأ�صليني من  البلد  اأهل  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ت  �صنة 1967. وهكذا عدَّ و�صواحيها 
اإل.  ‘مقيمني دائمني’. وبالتايل، ُمنحوا بطاقات هوية  حُتّدد و�صعهم كمقيمني لي�ص  د  جمرَّ
اأغلبية يهودية يف  اأبدًا عن منا�صرة  تتوقف  الإ�صرائيلية مل  الدميغرافية  ال�صيا�صات  اأن  ومبا 
نني، فقد ا�صتخدمت ال�صلطات الإ�صرائيلية كافة اأنواع احلجج والذرائع   القد�ص، على مرِّ ال�صِّ
ن من �صحب بطاقات الهوية هذه، بينما قامت، يف الوقت نف�صه، مب�صادرة املزيد  لكي تتمكَّ
بـ‘القد�ص  من الأرا�صي يف احلدود البلدية التي تو�ّصعت يومًا بعد يوم على امتداد ما �ُصّمي 
حاها،  الكربى’. وهكذا وجد اأكرث من اأربعة اآلف عربي من القد�ص اأنف�صهم، بني ع�صّيٍة و�صُ

عني االآخر و�سورة الذات
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وفقدان  هويتها  بطاقة  �صحب  تتجنب  �صابرين،لكي  ت  فا�صطرَّ راأ�صهم.   م�صقط  يف  غرباء 
حقها يف املواطنة يف مدينتها الأم بحجة اإقامتها يف اخلارج، اإىل اأن تقوم بتلك الرحلة اإىل 
قد�صي  ولدة  ومنذ  اأ�صرتها.  مع  �صهرين  مّرة،  كل  يف  تق�صي،  حيث  العام  يف  مرتني  الوطن 

اأخذت ت�صطحب الطفل معها.

ا هاين، الباقي وحيدًا يف اإي�صوا اأثناء اأ�صهر ال�صتاء الأكرث اكفهرارًا، حيث كانت  اأمَّ
الوافر  الوقت  اكت�صب  اأحد، فقد  اإىل  بكلمة  اأن ينطق  باأكملها من دون  الق�صرية  الأيام  مترُّ 
للتاأمل يف جتربة كيانه كغريِب دخيل يف حميطه الفرن�صي. ويف احلال بداأت تاأمالته تتح�ص�ص 

د التعبريي يف لوحاته. طريقها نحو التج�صُّ

على مدى عدد من الأ�صابيع، بعد  مغادرة �صابرين وقد�صي، عمل هاين ُزعرب على 
  ’ لوحة كبرية ل تنتمي ل اإىل متوالية ‘�صتاندباي’ ال�صابقة ول اإىل متوالية ‘در�ص يف الطريان
اللوحة عن  ولقد ك�صفت هذه  رينوار.  اإقامته يف قرية  اأثناء  اأُنتج معظُمها  والتي  تلتها،  التي 
ممّيزات فريدة خا�صة بها، خا�ص بوا�صطتها الفنان عراكه مع و�صعه احلياتي. على حني اأنَّ 
مو�صوعها الفني طرَح اأ�صئلة وجودية طاملا عّذبتُه منذ اأن بداأ ي�صعر بوجوده كدخيل يف املجتمع 

ن اأحب.  املحيط به حيث انقطع عّما اأَِلف، وعمَّ

يف  اأّرقته  التي  الأ�صئلة  جل ّ فاإن  فيه،  نف�صه  وجد  الذي  العام  املناخ  هذا  ونتيجة 
تلك الفتة كانت تدور، دون وعي منه، حول مو�صوع الذات والآخر. مل ترتبط الأ�صئلة هذه 
ال�صابقة،  اللوحات  يف  ذلك  يتجلى  كما  اجلمعي،  والآخــر  ذاته  بني  التبادلية  بال�صيولة  املرة 
ق بها الوعي بالذات عرب اأَعنُي  ولكنها ركزت، بدًل من ذلك، على الكيفية التي مُيِكن اأن يتحقَّ

الآخرين، كما بنّي بول ريكور2.

لفنان  بالن�صبة  نادرة  كانت  فقد  اأفقي،  �صكل  تاألفت �صمن  ،التي  اللوحة  اأما هذه 
طاملا متّيزت كافة اأحجام لوحاته ال�صابقة بال�صكل العامودي.  وهي متّثل �صورة رجل جل�ص 
عاريًا يف ظلمٍة حالكة اأحاطت به من كل جهة.  اكت�صى ف�صاء اللوحة بكثافة عارمة من ال�صواد 
التي اأحرزها الفنان بو�صاطة  طبقات من الزفت. وبخالف �صكل الرجل اجلال�ص يف لوحات   
الذي حجب كافة  الزفت  �صواد  اأي�صًا  فيها  هيمن  التي  كّلها،  متوالية ‘�صتاندباي’ ال�صابقة 

كمال ُباّلطه
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واإن  اللوحة اجلديدة،  ُيالَحظ يف هذه  املتوالية،  لوحات  الرجل اجلال�ص يف كل من  ق�صمات 
ُغمر املكان فيها بوح�صة الليل نف�صه، اأن وجه الرجل ظهر، هذه املّرة، جليًا حتت م�صحة من 
ًا ل�صوٍء مو�صعّي  باهر ي�صمح لنا اأن نتبنّي  بيا�ص طب�صوري، بحيث بدا الوجه وكاأنه تعّر�ص َتوَّ

من خالله ق�صمات الرجل بو�صوح،  الق�َصمات التي حتدد مالمح الفنان.

ظلمة  يف  ن�صت�صف،  الوجه،  غمر  الذي  ال�صوء  من  ت�صّرب  غائم  ومي�ص  وبو�صاطة 
ان العاري الذي بدا جال�صًا يف خلوته، وقد انخف�ص راأ�صه اإىل الأمام  املكان، انحناءة ج�صد الفنَّ
حتى و�صل م�صتوى ركبتيه.  وفيما مت�ّصكت كلُّ يٍد من يديه باإحدى الركبتني، ك�صفت الفتحة 
اأحمر كاد  باإ�صعاع �صوء  اأنه ا�صتحم  اأما ذراعه الأمين، فيبدو  التلقائية ل�صاقيه عن ع�صوه. 
انعكا�صه اأن يت�صّبه بنغمة �صوء لر�صد درجة حرارة ج�صده. وثمة، من فوق الراأ�ص، تدىّل جهاز 
بت اأمام الوجه على  ميكانيكي يحمل ثالثة كامريات فيديو �صبيهة بكامريات املراقبة التي ُركِّ
ارتفاعات خمتلفة كما لو اأن هدفها اأْن ُتراِقب  حركات اجل�صد من زوايا خمتلفة. وهكذا، يبدو 
اأنه يف اللحظة التي و�صل فيها اجلال�ص اإىل تلك الو�صعية من انحناءته املنخف�صة، انفجر يف 

وجهه ال�صعاع اخلاطف من نور فال�ص اأوتوماتيكي.

ُيرى اجلال�ص، من منظور امل�صاهد، مبالمح الفنان وكاأنه ُمْنحٍن اإىل الأ�صفل على 
حني اأنَّه  ينظر اإىل الأعلى، نحونا. ويبدو يف هذه الو�صعية كما لو اأنه بوغت يف حلظة حميمّية 
خا�صة به وهو يف احلّمام . كما توحي حركة اجل�صد هذه وكاأنها الُتقطت حلظة �صماعه فجاأًة  
اأن �صك بح�صور غريمتوّقع ل�صخ�ص خلف بابه املغلق،  اأنَّه، بعد  اأو  وْقع خطوات يف اخلارج. 
انحنى متدنيًا اإىل الأمام يف هذه الو�صعية لكي يدّقق عرب �صق يف ال�صتائر اأو عرب ثقب مفتاح 
مّنا  بال�صوؤال: من  اللوحة  تواجهنا  ُتقاِبل نظرُته نظرتنا. وهكذا،  تفّح�صه هذا   الباب. ويف 
ينظر اإىل الآخر يف الواقع،  ومن الذي قد ينتابه ال�صعور باحلرج يف نهاية الأمر-اإذا كان ل بدَّ 

من احلرج ؟- اأَُهَو املُ�صاِهد اأم املُ�صاَهد؟

رنا اللحظُة الهاربة التي يقب�ُص عليها هاين زعرب يف هذه اللوحة ب�صكل لواع،  ُتذكِّ
املثال، حاملا  ففي هذا  الآخر.«  اإىل  »النظرة  لـمو�صوع  �صارتر يف حتليله  اأورده  الذي  باملثال 
يدرك �صاحب العني املتج�ص�صة خلف ثقب املفتاح اأن مو�صوع النظر ينظر بدوره اإىل الناظر 

3.honte »املراقب، ُيعاُد اإيقاظ الوعي بالذات مرافقًا مِلا يدعوه �صارتر الح�صا�ص بـ»العيب

عني االآخر و�سورة الذات



الآخر | �صيف 2011

185

هاين زعرب
 بدون عنوان، 2009  
)120 × 100 �صم.(
Association Renoir, Essoyes
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حماولته  ففي  ديريدا.   قدمه  اآخر  مبثال  م�صابه،  �صياق  يف  اأي�صًا،  اللوحة  وُتذّكر 
لالإجابة على ال�صوؤال: »من اأنا ؟«، افتتَح الفيل�صوف الفرن�صي كالمه بو�صف اإح�صا�صه بـ »احلياء«  
pudeur الذي �صعر به يف اأحد الأيام حلظة خروجه من حتت الدو�ص، ووجد اأن قطته تنظر 

اإليه يف العراء.4

ح الوعي بالذات، الذي جاء ا�صتجابًة لنظرة الآخر، كيف  يف  املثالني كليهما،ُيو�صِ
اأن يتغلبا على  اأن الرا�صد الذاتي يف مثال �صارتر، ومو�صوع الر�صد يف مثال ديريدا، ميكن 
»العيب« اأو على »احلياء« عند اإدراك اأن الآخر، �صواء اأكان اإن�صانًا اأم حيوانًا، يتقا�صم اأر�صيات 
تت�صاوى عليها الذات بالآخر؛ وبالتايل، يوؤدي تبادل النظرات اإىل توليد عالقة ُمتباَدلة  بني 

الواحد والآخر. 

اأما هذه اللوحة التي اأبدعها هاين زعرب يف اإي�صوا، فهي لوحته الأوىل التي تت�صم 
بكامل خ�صائ�ص ما ُعرف بال�صورة الذاتية؛ اإذ مّثلت تفا�صيلها ما خّل�صه ديريدا يف و�صفه 
ع.«5 لكن الفنان العربي  لل�صورة الذاتية autoportrait بقوله اإنَّها �صورة »ذاٍت، ومو�صوع، وموقِّ
عها هو نف�ُصه، فقد اأ�صماها  »بال عنوان.«  لو اأنه اأ�صماها  الذي جعل من ذاته مو�صوع لوحة وقَّ
نوعها  �صاد  التي طاملا  لّلوحة  التقليدي  الُعرف  ‘�صورة ذاتية’ لأدَرجها ذلك �صمن ت�صنيف 
َن�صَد  اأبدًا. فما كان قد  د هذا  ِليق�صِ ان، على ما يبدو،  يف تاريخ الفن الغربي. وما كان الفنَّ
ا هو م�صاألة اأكرث تعقيدًا اأّرقته طوياًل وهامت يف خمّيلته. اأعني اإدراكه الفطري  التعبريعنه اإنَّ
باأنه الآخر النموذجي يف اإي�صوا حيث اكت�صف اأن جمتمع القرية باأ�صرها كان يراقب ذهابه، 

واإيابه، ودقائق الأمور يف حياته اخلا�صة.

يف  الفال�ص  ب�صوء  اأبرقت  التي  الفيديو  كامريات  -اأي  الر�صد  جهاز  فاإّن  وهكذا 
وجه الفنان من غزة- هو مبثابة اإ�صارة مفتاحية ُتدخل بعدًا رمزيًا م�صتعارًا من العامل الذي 
ح، من  ُيلمِّ ان  الفنَّ اأنَّ  يبدو  اإذ  وقد�صي.  �صابرين  اأي  اآنذاك،  فيه،  اأحّباوؤه  تواجد  اأن  �صادف 
خالل ال�صكل ال�صبابي لقلب مبّقع بالأحمر يعوم يف الف�صاء -بني جهاز املراقبة الأمين ووجه 
الفنان- ومن خالل قلٍب ثاٍن ُبّقع بالأبي�ص والأخ�صر، ويظهر يف الواجهة الأمامية لّلوحة وهو 
يغطي نهاية �صاقه اليمنى، اإىل �صلة بني عامل اإي�صوا املحيط، وعامل املدينة الذي �صهد ولدة 

�صريكته يف احلياة، هذه املدينة التي يحمل ابُنه ِا�صمها.
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القد�ص  ملدينة  القدمية  البلدة  داخــل  كّلها،  وال�صاحات  والأزقــة،  ال�صوارع،  ففي 
ملراقبة  الفيديو  كامريات  من  موؤلفة  ر�صد  اأجهزة  الإ�صرائيلية  ال�صلطات  ن�صبت  العربية، 
حتّركات اأهل املدينة كاّفًة، على مدار ال�صاعة.  ويف ظلمة الليل، ُت�صعل الأ�صواء الكهربائية 
وبذلك  الباهر.  بال�صوء  القدمية   والقناطر  ــدران  اجل وتتقد  املعامل،  لتو�صيح  ال�صاطعة 
ال�صرقي  اأن �صقط اجلزء  اأ�صوارها. فمنذ  اإىل �صجن داخل  العرب  املقد�صيني  َل مدينة  تَتحوَّ
�صة لنظام  من مدينتهم حتت ال�صيطرة الإ�صرائيلية، خ�صعت اأحياوؤهم برّمتها للعني املُتج�صِّ
املراقبة بالكامريات. وفيما ظهرت ملء العني ع�صراُت احلواجز الع�صكرية ونقاط التقتي�ص، 
على طول ال�صفة الغربية وعر�صها، وعند معابر قطاع غزة املحا�صر وخَماِرجه، يبقى اأرفع 
الفنان  اإح�صا�ص  كان  حيث  اإي�صوا،  ويف  مرئيني.  غري  القدمية  القد�ص  ملدينة  مراقبة  جنود 
العربي باأنَّ اأهايل القرية ُيراقبونه على نحٍو دائم، مّثلت هذه املراقبة اخلفية �صكاًل م�صابهًا  

ِلل�صجن الذي يديره مراقبون لمرئيون.

�صي املُتخّيل يف اللوحة   ل ُبدَّ لنا، لكي ُندرك طبيعة العالقة بني جهاز املراقبة الَتج�صُّ
ونظام العقاب الذي اأن�صاأته اإ�صرائيل على اأر�ص الواقع،  من العودة اإىل الدرا�صة الثاقبة التي 
و�صعها مي�صيل فوكو يف  حتليله  ملو�صوع مرئية وخفاء ناظري ال�صجن. فبح�صب فوكو، لي�ص 
اأقل وح�صية  املرئيني  ال�صجن غري  ناظري  قبل  ال�صجناء من  يواجهه  الذي  بالعقاب  التهديد 
من ذاك الذي يواجهه ال�صجناء من نظراء وحّرا�ص ال�صجن املرئيني. وينطلق فوكو، لإي�صاح 
هذه النقطة، من فكرة ال�صجن الذي ُعرف منذ اأواخر القرن الثامن ع�صر يف بريطانيا با�صم 
البانورامي  املنظر  معنى  بني  مقاطعها  جمعت  التي  الكلمة  هذه   ،Panopticon ‘بانوبتيكون’ 
العام ومفهوم الفح�ص الب�صري الدقيق. وقد مّت الت�صّور املعماري لهذا ال�صجن كبناء دائري 
يتو�صطه برج مراقبة مركزي. وي�صمل زنزانات انفرادية بنافذة واحدة تطل على الربج. هكذا 
الربج قادرًا على  بينما يكون م�صرف واحد يف  الآخر  ال�صجناء بع�صهم عن بع�صهم  ل  ُيف�صَ
مراقبة ما يجري داخل الزنزانة. وبح�صب فوكو اأي�صًا، مت تاأ�صي�ص عالقة ال�صيطرة على توتر 
فعلى  وهكذا  ذلك«  من  التحقق  من  ن  يتمكَّ اأن  دون  »مرئيًا  بكونه  وعيه  عن  الناجت  ال�صجني 
ال�صجني »األ يعرف اأبدًا اإن كان ُينظر اإليه يف اأية حلظة ... ]ولكن املهم[ هو اأن يدرك متام 

الإدراك باأنه، على الدوام، مو�صوع النظر.«6

‘ال�صجني’  و�صع  تتلّم�ص  اأن  العامة،  الو�صعية  هذه  �صياق  امل�صاهد، يف  لعني  مُيِكن 

كمال ُباّلطه
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املُراقب يف لوحة هاين زعرب اخلارجة عن ُعرف ال�صورة الذاتية وقواعدها. على حني يبدو 
�صاحبها من خالل تفا�صيلها وكاأنه يخاطب ُم�صاِهده، من دون كلمات، بقوله: »ميكن اأن اأكون 
مو�صوع نظرتك كما ميكن اأن تكون مو�صوع نظرتي. اأما لقاء نظرتينا فهو ما يجعل ُكلَّ واحٍد  
مّنا واعيًا باأنا الآخر. والآن، بعد اأن جعلتني نظرتك واعيًا باآخرّيتي، اأدرك اأنني ل اأ�صتطيع 
اأن اأكون قادرًا اأبدًا على روؤيتك من حيث تراين. ولكن عرب انك�صايَف العاري، اأقّدم نف�صي لَك 
ك�صخ�ص لي�ص لديه ما يخفيه. فاأن ُترى من اأي مكان يف العامل اخلارجي هو جزٌء من كونك 
و�صَعْتني  الذي  ال�صجن  الر�صم احلرية من  وهكذا مينحني  فيه.  م�صتجيبًا  مو�صوعًا  ُمعَترَبًا 

عيُنك فيه.«

�صكره  يعرّب عن  اأن  الفنان  توّخى  اإي�صوا،  اإقامة هاين زعرب يف  مّدة  انتهْت  حني 
اأّية  اأع�صاء جمل�ص اجلمعية فر�صة اختيار  ا�صت�صافته، فمنح  التي  وتقديره  جلمعية رينوار 
لوحة ي�صاوؤونها من اللوحات التي اأجنزها خالل اإقامته. وبعد ا�صتعرا�ص كاِمَل الأعمال التي 

راأت النور يف قرية رينوار، اأجمع اأع�صاء املجل�ص على اختيار لوحة »بدون عنوان.«

يف   2006 عام  ا�صت�صافته  منذ   باري�ص   يف  يقيم  غزة.  قطاع   ، رفح  يف    1976 مواليد  من  زعرب  1 هاين 
املر�صم الفل�صطيني التابع للمدينة العاملية للفنون اجلميلة هناك. اقُتب�ص هذا الن�ص من اأحد ف�صول درا�صة باللغة 

Between Exits: Paintings by Hani Zurob  الإنكليزية حول اأعمال الفنان التي �صتن�صر حتت عنوان
 Paul Ricœur, Philosphie de la volonté: Le volontaire et l’involontaire (Points, Paris 2009)  و  Soi-même comme 2

un autre (Points, 1996).

 Jean Paul Sartre, L’être et le néant (Gallimard, 1976) p. 259-260. 3
Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, ed. Marie-Louise Mallet (Galilée, Paris, 2006) p.15-793. 4

 Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle: l’autoportrait et d’autres ruines, (Réunion des Musées Nationaux, 5
 Paris, 1995).

Michel Foucault, Surveiller et punir, (Gallimard, 1998). 6
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