خنس تنی الکم هر چهره این است :قتل مکن!
 لویناسدر سال  ۱۹۴۴یک شامره در لیست ورودیهای هیودی آشویتس ثبت شد  .XXVI/284وزیر وقت پروپاگاندای
آملان انزی آن قرابین را به خویب میش ناخت .شش سال قبل خودش به ایتالیا سفر کرده بود ات آن مرد نقاش را
که آن زمان در مدرسه هرن رم حتصیل میکرد ،مالقات کند .وزیر از قرابین دعوت بهمعل آورده بود ات برای جربان
خبط هیودی بودن ،به دس تگاه تبلیغایت انزی پیوس ته و اب هرنش هجان را اب عظمت نژاد آراییی آش نا سازد.
البته پاخس مردجوان قابل حدس است .کام اینکه رسنوشتش مه .اما آن شش سال پاایین اب جتربهی دو سال
ابزداشت در اردوگاه موقت و چهار سال فرار و زندگی خمفیانه و هنایتا مرگ در آشویتس سپری شد .اما نقاش
جوان فیلیکس نوئس بام که میدانست دیگر فرصیت ندارد در این برهه سلفپرترههایی کش ید که در ظاهر وضعیت
هیوداین را به منایش میگذاشتند اما به اهتامانمههایی بدل شدند که ات ابدیت روانند.
نقایشهای فیلیکس نوئس بام در این دوره بیشتر سلف پرتره است .تصویر صورت .چهرههایی اب چشامین خریه!
پرترههای نوئس بام مواهجه است .چهرههای نقایش او تهنا ابزمنایی ظاهر نیست  -رصف نشان دادن ترس از وضعیت
 بلکه مهواره از آن فراتر میروند .صورتهای نوئس بام خنس تنی و والاترین جلوهی دیگریست .آن تصویر ازخودش که صورت هراس ناک خواهرزادهش را به صورتش چس بانده ات از او دفاع کند.

(Nussbaum- Fear From (1941

تصویری از پرترهی خودش که جموز اقامتش را ابال گرفته و به پلیس/خماطب نشان میدهد ،در حایلکه س تارهی
زردی روی کتش دیده میشود .مرد و زین تکیده میانهی تصویر در صفی طویل به سوی اردوگاه ایس تاده و در
پسزمینه ،مرگ اتبوت بر دوش از آنجا خارج میشود.

(Nussbaum- Damned (1941
تصاویر او بیشتر از خیاابنها ،امتسفر و ای اش یا مؤکد بر صورتهاست .برای او وضعیت یعین انسان .پرترهها
در عنی حال که حایک از عظمت چهرههاست است ،پرسشگر نزی هست .مواهجه اب صورتهای نوئس بامی یک
مواهجه روزمره نیست که درگری حالت مو ای تغیریهای تصویر آن صورتها شومی بل به مراتب اصیلتر از آن
است .آن صورتها ما را مهواره در آزموین اخالیق در ارتباط اب "دیگری" قرار میدهد .نوئس بام از اردوگاه موقت
انزیها در بلژیک گرخیته و انگزیر چهارسال در خانه دوس تانش پناهنده بود .تصویر او در آن چهارسال نه تهنا
ساحت مواهجه ایشان در آزمون اخالیق وضعیت او که آوردگاه انتخاب هر انساینست که ات امروز به نوئس بام
نگریس ته است .در قبال مواجه اب آن چهرهها شام ابید انتخاب کنید که موضعاتن نسبت به دیگری چیست.
پرترههای او مواهجه اب صورتهاست.

(Nussbaum - Man with Yellow Star (1943

امانوئل لویناس که او نزی خود هیودی بود در «زمان و دیگری» مواهجه اب صورت را بالواسطه اخالیق میداند.
یعین این مواهجه است که رشط اماکن اخالق را فرامه میکند .ات هنگامی که یک من مفرد هستمی به تهنایی خویش
حمدود میشومی اما مهنی که "نگران دیگری" شدمی و به او عشق ورزیدمی ،انمتناهی و یبکران شده و به سوی
او حرکت میکنمی .ات زماین که دلواپس او هستمی ،ذیل این احرتام به دیگری اخالق زنده خواهد بود" .من اخالیق"
حیات دارد .به عقیده لویناس جایگاه ظهور و حصول دیگری چهره است .چهره ،صورت نه آن امریست که
بشود از آن طفره رفت و نه از آن جتاهل کرد (لویناس « )۱۹۸۴صورت» سوژه را به مست خود میکشد و
مهچون معامیی حل انشدین ابیق میماند .آنگاه که دو صورت اب یکدیگر مواجه میشوند؛ مهدیگر را ابزمیایبند و
به واسطهی درایفت مه ،دیگری از سایرین مامتیز میشود آنگاه به واسطهی این متایز نیکی اخالیق معنا میایبد.
«تهنا رش یبچهره است»

)Nussbaum- Art in Exile (1943

از نظر لویناس مس ئهلی خنست هر چهره حالت معودی آن است .عرایین موقر اما اجتنابانپذیر خود صورت.
فقط در وضعییت که سوژه اب دیگری مواجه شود اماکن اخالق فرامه میآید .دیگری رشط وجود اخالق است.
حتا دیگری رشط وجود من است و هیچ چزی در دیگری بیشتر از صورت او شکننده نیست .پوست صورت
ظریفترین و یبحفاظترین عضو آدمیست .چشمهایش آزادی را از «من» میگرید .آزادی اینکه من میتواند
هراکری کند .صورت در عنیحال هتییدست است .نوعی فقر ذایت در چهره وجود دارد و تالش آدمی برای پهنان
کردن این فقر اب زدن ماسک ،پوشاندنش اب شالگردن ای ادا درآوردن ،مؤید یبحفاظ بودن صورت است .مؤید
عرایین و یبپناهی .گو تذاکر مهوارهی یک صورت به دیگری این است :به من آسیب نزن ای به نقل از خود
لویناس خنس تنی الکم هر چهره این است :قتل مکن!
نقایشهای نوئس بام حائز مهنی مقاماند .این مقام از مواهجه اب دیگری در صورت .او به خویب دانس ته است که
وضعیت س تارهزردها را نه اب خیاابنهای مطرود و ای اب فرارهای نمیهش بانه منیتوان به تصویر کش ید .تصویری از
خیاابین خلوت فقط تصویری از خیاابین خلوت است اما طننی هراس از خلویت یک خیاابن در صورت مردی
که در خود مچاهل الکهش را پاینی کش یده مواهجه مس تقمی بیننده اب یک وضعیت است .وضعییت که به خیاابین
خلوت منجر شده است .او در پرترههایش این فقر ،این یبپناهی را به تصویر میکشد .در بیشرت آاثرش این

ترکیببندی دیده میشود :هر چند در پسزمینه فیگور بدنهایی دیده میشود که تکیده و عراین مخ شدهاند اما
در پیشزمینه این صورت سوژهی یبدفاعیست که هرچند مغموم ویل منفعل نیست.
به عنوان مثال صورت او در نقایش سلفپرتره در مکپ سنسپرین (اردوگاه موقت انزی در بلژیک) سهریخست
فرو رفته در نوری گرفته ،اما انزیک پوست ،فشار دندانهایی برمهساییده ،نمیی از رس که زیر الکه دفرمه شده و
گویی رس از مججه هتییشده به پسزمینهی س یاه آسامن پیوس ته است .مهه تصویری از چهره ای ست که پرسش
میکند .تصویری از چشامین که میگوید :من مهتم میکمن.

(Nussbaum - Self Portrait from St, Cyperien Concentration Camp in France (1942

در نقایشهای او پسزمینه ،مکپ ،س تارهزردها در مرکز توجه نیستند .او «دیگری» را مرکز توجه قرار میدهد
و به آن ارزیش اخالیق -وجودی میخبشد .در نقایشهای نوئس بام آشویتس و انزیسم یک علت نیستند .معلولاند.
معلول اندیدهانگاری دیگری است .معلول فربهگی «خود ای سوژه» که پیش از این در تفکر اروپایی بیشرت معطوف
به خودش بوده است؛ از هایدگر ات هورسل در رشح و بسط سوژه دیگری را برنشمردهاند .پرترههای نوئس بام
کنایه به این اندیدهانگاریست .او جمبور شده دیگری را به پیشزمینه کشانده شام را اب آن مواهجه کند .حتا

سلفپرترههای او مه رصفا ابزمنایی از خودش نیست ،تصویری از یک «من» نیست .تصویری از صورت یک
دیگریست که بیینندهاش را جمبور به مواهجه اب آن میکند.
فلیکس نوئس بام در اوت  ۱۹۴۴در آشویتس کش ته شد .از او اتبلوهایی در خانه دوس تانش به جای ماند که
سالها بعد به منایش گذاش ته شدند .پرترههایی رسشار از اضطراب و نگراین؛ نگراین نه از وضعیت ،از فقدان
دیگری.

)Nussbaum- Inquietude (1944
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