ُوسع
تقارب مطبوعة «نار» تفاعل الجسد مع بيئته .وت ُّ
فكرة «الجسد» إىل ما وراء اللحم .فالجسد يُف َهم كمشاع
تتضح خصائصه املحددة من خالل عمليات استقالبية.
بيني متر عليه املواد وتُتض َّمن وتحفّز تأثريات
والجسد سطح ٌّ
وتُرتك آثار .وإذا ن ُِظر إىل كوكب األرض كذلك ،ميكن أن
يُقا َرب كجسد كامل ـــ تقوده الحرارة ويتضمن مواد ويولّد
تفاعالت .وميكن لهذا أن يعني أننا لسنا أوعية منفصلة
أو مستقلة ،بل نُظُ ُم طاق ٍة تصل ،عىل امتداد حيواتنا ،بني
العمليات الكونية الكلية لكوكبنا .نحن ال ُحبيبات الخيطية
( )mitochondriaلكوكب األرض ،العنرص املشارك األكرث
فاعلية يف البنية الفوقية االستقالبية األكرب للكوكب .هذا
النوع من التفكري يثري أسئلة حول التكافل ـــ الحضور
املتزامن لكائنات مختلفة ـــ باعتبارها مسألة من مسائل
العمل السيايس .كيف نهضم ونض ّمن الفارق ونجعله جز ًءا
م َّنا؟ كيف نصل إىل تجسيد التعددية؟ تتطلب أوقات األزمة
ليس فقط التحمل ،بل االبتكار والتساؤل حول املعنى
املحتمل للجسد أو للوعي أو حتى لـ«اإلنسان».
إن النار هي يف طرق كثرية قصة الحضارة .هي هدية
بروميثيوس إىل البرشية ،والبرش هم الكائن الذي يفتقر
إىل أي خصيصة خاصة به ،فخصيصته تكمن يف قدرته
عىل متلّك خصائص العامل من حوله ويستخدمها باعتبارها
ويوسع
له ـــ ليصنع أدوات ويخلق أشياء ويبني بيئات ّ
جسده .فالنار إذًا ال تغذي عمليات الحياة فحسب ـــ
تضمن حرارتها يف مجرد الكمية الصحيحة حيوية الكوكب
ـــ بل تعمل أيضً ا وسيطًا بني البرش وما يحيط بهم .والنار
هي ناقل ،لغة بالزمية تتحدث عن خلق العوامل وتدمريها.
يفكّر أتشيل مبمبي يف هذا األمر يف نصه «العامل الصفري:
أول وأخ ًريا قواعد اقتصادنا
املواد واآللة» ،حيث ت ُوضَ ع ً
ورشوطه .ال ،ليس «الرأساملية» بحد ذاتها ،بل اهتامم
أكرب متجاوز للتاريخ موجه إىل عالقات التبادل واالستهالك
واإلنتاج .ويبقى الصيد والجمع ،وهو تقسيم غابر بني
منطني من أمناط العمل ،بل طريقتني لربط النفس باآلخر،
الثنائية الكامنة تحت كل االقتصادات .ففي هذا النظام
ـــ من قبائل العرص الحجري الحديث إىل رواد األعامل
املعولَمني اليوم ،ومن اإلنفاق املرسف إىل القطاع املايل
حاسم
املعارص القائم عىل املضاربة ـــ يؤدي التدمري دو ًرا
ً
يف العملية االقتصادية .فالتدمري هو ما يعيق الرشوط
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الرضورية لكل من التكاثر االجتامعي والبيولوجي .وهي
للمفارقة قوة خالقة .تعتمد املقالة عىل العمل الفوتوغرايف
لسامي بالوجي الذي ت ُظهِر صوره الرائعة لقفار االستخراج
وبورتريهاته عن «املعذبني يف األرض» ودراساته عن
البنى التحتية يف الالمكان ويف كل مكان ،للعيان يف شكل
محرتف الهيكل الخارجي الصدئ لآللة العاملية التي تشغل
العملية املستمرة للرتاكم البدايئ الخاصة برأس املال .وال
يرى مبمبي هذه الصور صو ًرا لـ«نهاية العامل» بل كتبيانٍ
للمفهوم الذي يشري إليه باسم «العامل الصفري» ـــ عامل
التحول إىل آلة ،عامل حولت فيه النار املواد وخلقت روابط
كيميائية وجزيئية جديدة بني اللحم والنفط واملعدن ،عامل
غريب ينبثق عرب التدمري الخالق .كيف ميكن لهذا التحول
إىل املجهول أن يُعالَج؟ كيف ميكن للفن أن يلقي نظرة
ويعطي أذنًا مصغية ألمر يتجاوزه ويتجاوز كوكب األرض
حتى؟ أخذت الرا خالدي دور الفن يف التوسط مع فنائية
البرش وصاغت سلسلة من ثالث رسائل موجهة إىل فنانني
أفراد يف مقالتها «العني الحاسدة (عنوان مؤقت) ثالث
دعوات إىل معرض ـــ املسودة األوىل» .وإذ ميزج صدق
مراسالتها وهشاشتها بني التجربة الشخصية والطرائف
واإلشاعات والتساؤالت والشكوك ،يكشفان طرق وجود
اإلبداع يف «محادثة المتناهية» مع اآلخر .ما هي العني
الحاسدة إن مل تكن ملحة لآلخر الذي يتجاوز تقديره حدود
الجسد ،فيجتاح جسدك ويذكّرك باحتاملية املوت؟ إذا
حاولت الحضارة الغربية منذ عرص التنوير إلغاء النظرة
املتقلبة إىل اآلخر ،هل تستطيع «العني الحاسدة» إذًا أن
تكون مامرسة للمقاومة الخاصة بالشعوب األصلية أو
احتامل
ً
إقرا ًرا مبساحة خارجية أو قوة ملزمة تثري ،سحريًا،
آخر بسكنى العامل؟ إذ تربط هذه األفكار بالسياق األوسع
للمنطقة ،حيث انفجر التقليد وتشوه وانهار وأصبح غري
خصوصا يف فلسطني ،حيث يسعى
قابل للتعرف إليه،
ً
الجهاز السيايس إىل العثور عىل نفسه يف شكل ملح ،تفكر
خالدي يف الرتدد وكذلك الحرية الجذرية اللذين تقرتحهام
كينونة الشعوب البدائية كحالة من حاالت انعدام الدولة
ـــ أي كجسد خطا متجاوزًا حدوده االصطناعية ،فاحتل
مكانًا خارجيًا مسكوت ًا عنه .وترص فرانسواز ڤريجي يف
مقالتها «يف عمق نار الرأساملية :العبودية واالستعامر
والطبيعة الرخيصة» ،عىل أن أي تف ّحص للجسد يجب أن

يعود إىل هذا الجسد املعطى صفة عنرصية واملستع َبد
واملستع َمر الذي حفرت عليه الرأساملية االسرتقاق .ويف
حوار مع اإليكولوجيا النقدية لجيسون دبليو مور ،التي
تقدم رأس املال كقوة تربز يف الوقت نفسه من «شبكة
الحياة» وتؤثر فيها ،حيث الطبيعة قالب لطاملا استُن ِفد
دروسا سياسية
باالستمالك االستعامري ،تنسج فريغيس
ً
ونظرية من مشاركتها الخاصة بالنضاالت الساعية إىل
تصفية االستعامر يف جزيرة ريونيون .وتقدم مقالتها
نقاشات ومفاوضات راهنة حول التغري املناخي ،من
ضمن عملية تاريخية أكرب ،ميكن للمرء أن يسميها «عرص
الرأساملية» ،حيث يُوضَ ع عىل املحك تآكل الحقوق والربوز
الرشير كل يوم للجانب العنرصي ،وأشكال جديدة من
االستعامر ،وأشكال جديدة من االستمالك عند مستوى
رسع .واملنظور الجسدي املقدم هنا ،هو منظور
عاملي ُم َّ
يرى األجساد ـــ املفهومة باعتبارها «طبيعة رخيصة»
ومصد ًرا ينبغي استغالله ـــ الحطب الذي يغذي أفران
نظام عاملي ،حيث تُستخ َرج القيمة رسيعة الزوال ،بهدف
الحفاظ عىل نظام يقف عىل حافة االشتعال التلقايئ .كيف
ميكننا أن نواجه السلطة؟ كيف نعتنق خطورة موقفنا؟
أن نقاتل بغضب ،أن نشتعل ،أن تسكرنا الحرارة ،أن
نحرتق ،أن نقدم أنفسنا عىل املذبح ،أن نشتهي نهاية ـــ
تشكل لحظات أحالم اليقظة هذه األسس الخطابية ملقالة
إليزابيث بوفينليل« ،نريان ،ضباب ،رياح» .البنية الرسدية
الجوهرية هي تاريخ شخيص ذايت التفكري يتنقل من رمي
املبيدات الحرشية املرسطنة يف رشيفبورت بوالية لويزيانا،
إىل مجموعات األلعاب الكيميائية املخصصة لألطفال ،إىل
العنرصية البيئية التي دمرت بوفالو ونيويورك وديرتويت
(والية ميشيغان) ،وأخ ًريا إىل أرايض «الدرميينغ» (الحلم) يف
شامل غرب أسرتاليا ،حيث يفرض الخيال الكربوين سيادة
سامة عىل الجسد الكامل لألرض وعىل «الكارابينغ» (املد
البحري) ويظهر يف شكل انبثاقات جسدية عىل لحمهام.
حتى السامء تبدو عىل وشك االشتعال ،ويبدو حملها من
ثقيل ـــ هل علينا أن نستعد لاللتامع الضويئ
االلتهابات ً
األخري؟ النار هي حافز رأس املال الكيميايئ؛ هي تحرق
األرض ،مطلقة عملية تالية ملنح صفات برشية .هل
سيختنق البرش باملادة نفسها التي تحتاج خالياهم إليها
للتنفس؟ أم هل ستضع سيناريوات يوم القيامة التي

يعتربها النوع البرشي حال ًيا عمله الفني كامل الرشوط
الالزمة لينهض من الرماد منط حياة تاليًا لالنقراض؟
ت ُبذَر البذور السامة ملرحلة تالية للحياة يف قلب جسد
السكان األصليني ،ويف الجسد املثيل جنس ًيا ،ويف الجسد
األنثوي ،ويف الجسد الفقري ،ويف الجسد امللون ـــ كل هذه
الجسديات غري البيضاء وغري املذكّرة وغري املغايرة جنسيًا.
بيد أن جميع الذين يشارفون عىل االختفاء ،سيكشفون
حضور كائنات تحمل ،من منظور املستقبل ،عالقة متوارثة
رشا» والذي هو مجرد أثر لذكاء مقبل.
مبا ُس ِّمي يو ًما «ب ً
يبدو أن تقلي ًدا فكريًا آخر بات مل ًحا هنا ،تقليد مييض إىل
أبعد من تثمني ما وراء البرشية أو بث الحياة يف املادية
ـــ تقليد من الالمعرفة األرضية ،رمبا يُؤلَّف من ِحكَمٍ
ضائعة وغامضة تسبق الوعينا الحضاري .الغموض الحيوي
لكوكب األرض ،الذي تولّد خصوصياته العنارصية تكشفًا
لتقنيات ،هو محور مقالة إليزابيث فون سامسوناو،
«النار ـــ العنرص ،النوعية ،الطاقة ،الذات» .يف محاولة
لتحويل رواية «الثقافة» وبروزها باعتبارها مدفوعة
بالتقنيات النارية ،يُنظَر إىل تاريخ الحضارة البرشية
باعتبارها تكشفًا ملنهجيات تتعقد يف شكل مستمر
تستهدف االستفادة من قوة النار ،لكأنه مدفوع يف شكل
الوا ٍع بحنني كوين تا ٍل لصدمة إىل الحرارة الخالقة العظمى
للتشكيل األويل للكوكب ككرة مشتعلة من الحجارة
املصهورة .يف الواقع ،إن التفكري بكوكب األرض يعني
إبطال التفكري بكوكب األرض ،ومقاربة الكوكب باعتباره
عالقة غري معروفة بني السطح والعمق ،حيث وجودنا
شبه الحريب عىل جلده الهش يجهل متا ًما ما يوجد يف
عمق أعامق قلبه الربكاين .يسجل البرش ،بوصفهم تجليات
مرتبطة باألرض لتنقية كونية ،القيم الداخلية للكوكب
ـــ ينم انزياحنا الحراري عن التقاط تكنولوجي للطاقة
الشمسية الحرة التي تعوض عن ت ّربد قرشة كوكب األرض.
ومدانا الحراري ،الذي يستنكره كرث باعتباره األمر الذي
سيقيض علينا وعىل عاملنا يف نهاية املطاف ،هو تعبري فاعل
عن كوكب األرض نفسه ورغبته يف الدفء واالتحاد مع
الشمس وارتقاؤه إىل املوت الحراري للكون .هل «االحرتار
العاملي» إذًا تعبري تقني عن الذاتية الفاعلة للكوكب حيث
عب
ت ُع َّبأ الحياة كأداة لضامن الوجود املستمر ألرض لن يُ َّ
عن رغباتها الحقيقية أب ًدا بلغة ميكن أن يفهمها البرش؟
أشكان سپهوند
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