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يف اشتغاله بوسائط مختلفة مبا فيها الڨيديو، يعالج عيل رشي يف أعامله لحظتنا املعارصة حيث 
تزبد الكارثة وتتضّخم تحت قرشة حياتنا اليوميّة. يقّدم هذا املعرض، الذي يحمل عنوان 

»تصنيف األضاليل: حياة أجسام خامدة« جزًءا من مجموعة أعامل ُحّققت يف اآلونة األخرية 
تتناول العالقة املتقاطعة بني املعرفة العلميّة وتواريخ العنف. ويسائل العمالن املقّدمان هنا، 

اللذان يستخدمان مواد ُجمعت من مواقع حفريّات أثريّة، ومحميّات للحياة الرّبيّة، ومن دور 
للمزاد العلنّي حول العامل، البُنى املعرفيّة لألركيولوجيا ووظيفتها، فيحمالنها عىل اإلفصاح عن 

جوهرها األكرث قتامة، واملُتّسم أحيانًا ببواعث عنفيّة.

األركيولوجيا، الفرع املعريّف الذي ولد يف حقبة االستعامر املظلمة، هي علم تعيني اآلثار وحفظها. 
وأمام استمرار العجز عن زعزعة جذورها االستعامريّة من أساسها، فإّن هذا الحقل كام فضاءاته 

املالزمة، يبارش حضوره يف السجال املتعلّق ببناء البلدان، واألصالة اإلثنيّة، وبدعاوى الحق 
يف األرض. ويستكشف عمل الڨيديو التجهيزي »متحجرون«، الذي ُصوِّر يف اإلمارات العربيّة 

املتّحدة ويف السودان )الجنوب(، مواِقع أثريّة وفضاءات متحفيّة، حيث تُصنع، يف تلك املواقع 
والفضاءات، الرسديّات الوطنيّة املتخيّلة.

واألركيولوجيا، إذ تتعامل مع »أغراض ميتة«، كام باعتبارها مجااًل للبحث وطريقة لتعيني القيمة، 
تُنتج وقائَع حياتيّة، وذلك من خالل تأصيلها املزاعم القوميّة يف الثقافة واألرض. وتعود الحياة 
إىل األغراض امليتة عرب إدراجها ضمن حقل معريّف، حيث تُضاِعف قيمتها الرمزيّة املزعومة من 
حضورها ضمن سجّل القيمة املاديّة يف سوق اآلثار. ويحمل ذلك الحضور املُضاَعُف يف طيّاته 

بذور عنف تتبّدى من خالل تداول القطع األثريّة وانتشارها، أكانت قطع ُمرّحلة ومعروضة يف 
صاالت املتاحف األوروبيّة، أم منهوبة من متاحف العراق لتجد نفسها يف غرف جلوٍس يف لبنان، 

أم منتزعة عىل نحو فظيع من مواقعها يف سوريا.

ويُسائل العمل التجهيزّي »كُُسور«، الذي يُقّدم قطع أثريّة أصليّة وُمزيّفة استلّت من دور مزاد 
علنّي مختلفة، األهّميّة التي نوليها للقطع األثريّة ويدعو إىل التفّكر يف حيوات هذه القطع امليتة 
منذ نبشها وإخراجها من تحت األرض إىل انتشارها يف سوق اآلثار. ماذا تنبئنا هذه القطع األثريّة 

القدمية عن نظام قيمنا املعارص؟ وكيف نتواطأ مع حياة هذه القطع وموتها؟

نورا رازيان
رئيسة قسم الربامج واملعارض يف متحف رسسق
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 تصنيف األضاليل
أو َمن ينّقب عن متحف التاريخ؟

علي شري ولينا منذر

يف ١١ آذار ٢٠١١، رضب شامل اليابان زلزاٌل تاله تسونامي، مخلًّفا أكرث من ١٥ ألف قتيل ودماًرا 
هائاًل يف املواقع األثريّة الثقافيّة، مبا يف ذلك املتاحف التي يستضيف بعضها مجموعاٍت بأكرث من 
عرشين ألف قطعة. التسونامي دّمر متحف مدينة ريكوزنتاكا بالكامل، إذ أصابت األمواج املبنى 
من ثالثة إتجاهات. جداٌر من املاء أغرق الطابق الثاين، ثم إندفع عرب سقف الطابق األول جارفًا 

ما فيه، لينحرس يف رقعة إمتصاٍص ضخمة عاد منها إىل البحر ساحبًا معه القطع األثريّة املعروضة 
كام املحفوظة يف املخزن، وخاطًفا معه حياة ستة من موظّفي املتحف. إلتحق فريٌق من علامء 

اآلثار بفريق اإلنقاذ الذي سارع إىل املوقع. عملوا جنبًا إىل جنب، شّقوا الطريق عرب الحطام، 
سحبوا األجسام امليتة، سحبوا القطع األثرية.

يف نيسان ٢٠١٦، إنطلقت عمليٌة مّدتها ستة أشهر ملسح موقعٍ أثرّي شامل ساحة الشهداء، 
تحضريًا لبناء »متحف مدينة بريوت التاريخّي”١. يتكّون املتحف من مبنى وحديقٍة أثريّة تتكامل 
فيها البقايا مع مصدرها. رنزو بيانو، املهندس املعامرّي النجم الذي صّمم املبنى، إختار أن يدفن 

املتحف تحت مستوى الشارع، كرحلٍة يف أحشاء املدينة.

بعد سنواٍت قليلة من إفتتاح املتحف، ويف نهاٍر ما كان ليتميّز إال بهدوئه وصفاء السامء يف 
صباحه، إنزلقت الصفيحة التي يتشّكل منها فالق جبل لبنان، وهو ميتّد عىل طول الشاطئ 

اللبنايّن، واصطدمت بالصفيحة املجاورة لها٢. يف متابعات مركز بحّنس لألبحاث الجيوفيزيائيّة، 
ظهرت اإلشارات التحذيرية مبارشًة قبل وقوع الزلزال. وقبل أن يتمّكن املركز من إصدار تحذيٍر 
عام، تعاظمت موجة التسونامي قبالة شاطئ بريوت، وهبطت عىل املدينة الساحليّة، فدّمرت 

متحف التاريخ املشيّد حديثًا، أغرقته.

ملّا انحرست املياه، بدا موقع املتحف أقرب إىل مقربة. عملت فرٌق من علامء األثار جنبًا إىل جنب 
مع فريٍق من املؤرخني، اللغوينّي، قيّمي املكتبات، واملحنِّطني، يف محاولٍة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، 

وسحبه من الطني والطمي اللذين أعادا طمر املتحف الواقع تحت األرض. قطعٌة تلو األخرى 
تم استخراجها بحرٍص، ثم تنظيفها من الوسخ الذي غلّفها. عند إستخراج كّل قطعة من الرتاب، 
وكحال هاملت يف مشهد حّفار القبور رافًعا جمجمة يوريك ومخاطبًا إياها، أو، مثل طقس فتح 
الفم يف مرص القدمية، طلب الفريق العامل منها أن تفتح فمها للمرة األخرية، لتخرب عن أصولها، 

فتحيك عن حياتها ومصدرها.

١ مرشوٌع تابٌع لوزارة الثقافة، تنّفذه بالتعاون مع »سوليدير« وصندوق الكويت.
٢ يف العام ٥٥١، رضب زلزاٌل بريوت بقوة ٧،٦ درجة تقريبًا. بسببه، رضبت موجة تسونامي تدمرييّة البلدات الساحليّة يف فينيقيا 

البيزنطيّة، متسبّبًة بدماٍر هائٍل وغرق سفٍن عديدة. سّجلت وفاة حوايل ثالثني ألف شخٍص يف بريوت وحدها. يف دراسٍة نرشتها مجلة 
»جيولوجيا«، يقّدم دكتور إلياس عطا وزمالؤه يف »املركز الوطني لألبحاث الجيوفيزيائية« طرًحا يفيد بأن وترية حدوث هذه الهزّة 

التدمرييّة تتبع فاصاًل زمنيًّا مّدته ١٥٠٠ – ١٧٥ سنة، ما يعني أنها تشارف راهًنا عىل موعد عودتها.
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»يرجى عدم أخذ ممتلكات املتحف. هي كنوٌز دورها هام يف إعادة إحياء طبيعة تاكاتا، تاريخها، وثقافتها. )مجلس املدينة الرتبوّي(«، تقول اإلشارة. إال أن 
معظم أعضاء املجلس الرتبوّي ماتوا يف الكارثة، ال ميكن ألّي منهم/ن ترك هذه الرسالة. وبغض النظر عّمن كتبوها بإسم املجلس، ال شّك أنها ذات داللة.

الصورة لـ ميكاوا ساوري – جميع الحقوق محفوظة
مجموعة نورما جبور. بإذن من املؤسسة العربية للصورة.

٢١ نيسان ٢٠١١، قاعة العرض يف الطابق األول من متحف مدينة ريكوزنتاكاتا، مألى باألنقاض التي خلّفها التسونامي املرافق لزلزال رشق اليابان العظيم.
وفّر الصورة متحف ريكوزنتاكاتا – جميع الحقوق محفوظة
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مع ذلك، بقيت هذه القطع عىل صمتها بعناد، مل تكشف مالمحها شيئًا، وال حتى مصدر أو سبب 
هذا األثر. فتوّجب عىل َمن وجدوها واستخرجوها كتابة اإلجابات عنها. ومتاىش عمق الصمت 
الذي التزمت به القطع مع صخب حجج الفريق وكثافتها. إصطدم علامء اآلثار باملؤرّخني، إذ 

جادل األوائل بأنه يتوجب تأريخ القطع تبًعا ملوعد إستخراجها األصيّل، بينام جادل األخريين بأنه 
من األفضل تأريخها تبًعا ملوعد إستخراجها األحدث زمنيًّا. تدّخل أمناء املكتبات للقول بأن ذلك 

لن يفيد إطالقًا كوننا سنعجز بعدها عن متييز ماٍض عن ماٍض، فواجه اللغويّون هذه الحّجة 
باإلشارة إىل أن صيغ األفعال وجدت لتجعل اللغة أسهل، ولكنها مل تكن يوًما رشطًا لضامن فاعلية 

نظام. أراد املحّنطون أن يرّمموا كّل يشء فيُعاد إىل مجده األول يف زمن حياته. وردًّا عىل ذلك، 
برزت فكرٌة تسأل عاّم إذا كان ذلك يعني إعادة التشييد والطالء، أو إعادة خلق حالة التآكل 
األصليّة التي كانت القطع عليها ملّا إستضافها املتحف. مجلس النّواب أصدر بيانًا قال فيه أن 

مصدر القطع، مهام كانت طريقة تصنيفها، يجب أن يظهر بوضوٍح عىل أنه الجمهوريّة اللبنانيّة.

أخريًا، استُدعيت عاملة رياضيّاٍت للخروج من املأزق. إقرتحت تحديد ١٢ كومة وفرز القطع 
وتوزيعها عليها، بحيث تستوعب الكوم املختلفة كّل القطع. فانرصفت املجموعة لخلق تصنيفاٍت 

تبًعا لنظام أحرف »أبجد هوز حطّي كلٌم«، عىل الشكل التايل: )أ( األغراض التي فقدت الساعد 
األمين، )ب( األغراض التي تفتقد إىل الظّل، )ج( تلك التي تلهم املوسيقى، )د( أغراٌض وجدت 

مدفونة عىل عمق ١٠ سنتم من الطني، )ه( تلك التي تحتاج الصمت، )و( تلك التي تبدو وكأن 

موقع »متحف مدينة بريوت التاريخّي« للمعامري رنزو بيانو
الصورة لـ ندى غصن، نيسان ٢٠١٦
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املرض كان قد اشتّد عىل أصحابها يف زمن صناعتها، )ز( األغراض التي متت تحنيطها وهي حيّة، 
)ح( األشباح، )ط( تلك املرسومة باليّد، )ي( تلك التي تبدو برونقها يف الشمس، )ك( األغراض 

التي تشبه البرش لكنها ليست برشيّة، )ل( العكس صحيح.٣

بعد القول والفعل، تّم تصنيف كافة األغراض بعنايٍة وترتيبها عىل طاولة واسعة شديدة اإلضاءة، 
ضمن شبكٍة راقت للجميع، مقّسمة إىل ثالث خاناٍت عرضيّة وأربعٍ طوليّة. وتوافق الجميع عىل 
أن متحف مدينة بريوت املستقبيّل، رغم تخريبه لآلثار القدمية، تراه متّكن من إنتاج الكثري من 

اآلثار الجديدة.

وهناك، بقيت القطع التي ماتت مرًّة وُدفنت، ثم استُخرجت فرتاجعت عن املوت، معروضًة تحت 
ضوٍء نظيف، أبيض حّد اإلزرقاق، يف مشهد موٍت متواصٍل خالد. املايض البسيط صار ماضيًا أسبق.

حسبام يقرتح برونو بولستني وهرني دوداي يف مفهوٍم يقارب ما بني اآلثار وعلم املوت، ميكن 
لعلم اآلثار أن يصبح أخريًا إستحضاًرا لألرواح.

إلى ذكرى خالد األسعد 4

لينا منذر كاتبة روايات خيالية ومرتجمة أبرصت النور وترعرعت يف بريوت. نرُِشت روايتها 
القصرية األوىل »الرجل األعور« )The One-Eyed Man( يف »حكايات: مختارات من كتابات 
 )Hikayat: An Anthology of Lebanese Women’s Writing( »بقلم نساء لبنانيات

 Warscapesو Bidon ونرُِشت أعاملها أيًضا يف .Telegram Books الصادرة عن
و Chimurenga وThe Berlin Quarterly. درّست منذر الكتابة اإلبداعية يف الجامعة 

األمريكية يف بريوت والجامعة اللبنانية األمريكية. حائزة عىل العديد من املنح الدولية، منها منحة 
Akademie Schloss Solitude األدبية يف أملانيا يف ٢٠١٠-٢٠١١، ومنحة اليونيسكو-أشربغ 

للكتابة يف الربازيل عام ٢٠١4.

٣ هو تعبري استخدم للمرة األوىل خالل طاولة نقاش عقدت يف »سنس« يف العام ١٩٩٨، وتم نرش محرض جلساتها يف العام ٢٠٠٥ 
archaeothanatology

4 باحث وعامل آثاٍر سورّي خرس حياته وهو يحمي اآلثار يف مدينة تدمر يف آب /أغسطس ٢٠١٥
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طعُم األرض

أوزما ز. ريزڤي

 »ال مفّر لنا، نحن األركيولوجيّون، من أكل القذارة واستهالكها عىل الدوام«.
 »ال يفرتض باملسلمني أكل القذارة. إن فعلوا، فهم أشبه بالكانيباليني«.

 »لكّنك تأكل خاك الشفاء١ ...«؟
»حفنة صغرية فقط – ال ميكن أكل الرتاب ألنّنا من الرتاب«.

محادثة بين المؤّلفة وباحٍث في علم األمراض، الشارقة، اإلمارات العربّية المّتحدة

طعُم األرض لذيذ٢.

هذا يف الحقيقة تعريُفام هو أريّض. كّل حفنة تراب تحمل معها طعم مشهدها الطبيعّي املتاميز. 
قضيت وقتًا طوياًل من حيايت وأنا أحاول فهم نواحي األرض وطعامتها املختلفة. مثّة أمٌر بالغ 

الخصوصيّة يف تذّوق مشهٍد طبيعّي وتجريب طعم الرتاب. وما يجعل األمر فعاًل كانيباليًّا، هو 
نفسه ما يجعله فعاًل بالغ الحّسيّة. وهذا عىل حّد سواء يتعلّق بإدراك الوجود واالنتامء من 

خالل حوايس. فيغدو لساين مشهًدا طبيعيًّا، وأكون من خالله مسؤولة عاّم أّدعيه. أتوقّع من رمل 
الساحل أن يكون مالًحا، عىل الرغم من جفافه وُحبَيْبيَِّته.

الصحراء مختلفة. رمل الصحارى الساخن يلسُع اللسان عىل نحٍو يكبح كّل مذاق. ما أاُلقيه حينها 
هو الَحرُّ فقط. وال يسفع الرمل لساين وحسب، بل ايًضا عيَنّي وجلدي. وهو يصّد بسخونته، عىل 

نحٍو غريزّي، كّل تشّكل ألّي مالحظة تجريبيّة. ويستلزُم االعتياد عىل تلك السخونة اعتياًدا عىل 
مذاق السخونة. وتعتاد قلّة قليلة من األركيولوجيّني الذين يعملون يف الصحراء، مّمن أعرفهم، 

عىل مذاق السخونة. وتغدو مقاربتنا لُحبيبَات املشاهد الطبيعيّة مقاربة ُمغاِيرة حني نلحظ متّنع 
تلك الُحبيبات. فُنعيد النظر، إذ ذاك، بعالقتنا الحميمة مع األرض، حتّى أنّنا ندرك جميًعا، وبغّض 

النظر عن فعل االبتالع، أّن ما هو قذر ليس القذارة.

ما األكرث نجاعة يف إعادة تنسيق الُنظم االستعامريّة للعامل القديم من اتّباع منهجيّة اعتالء الخّط 
الفاصل بني التقّزز والرغبة؟ باعث تفكيك النهج االستعامرّي يف األركيولوجيا هو ما يُشري إىل 

التجريبيّة املعياريّة لألنساق الهرميّة الخفيّة يف بُنى املعرفة. أّما القذر واملقّزز والجائر معرفيًّا، 

١ »خاك الشفاء« ترجمتها »تربة الشفاء«. خاك يف الفارسيّة تعني تربة، ويف هذا املقام هي طني قرب الحسني يف كربالء، العراق. لالطالع 
عىل مجمل املحادثة حول املوضوع وغريه ماّم كتبته املؤلّفة، أنظر:

Rizvi, U.Z. 2012. Ingesting the Material from Ganesh war to Karbala: Reconstituting the Analytic and Recog-
nizing Centrifugality in Archaeological Theory. Archaeologies. Volume 8, Number 1: 77-84.

٢ »لذيذ« هي الرتجمة العربيّة لعبارة »أومامي« اليابانيّة التي وردت يف النّص األصيل.
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فهي قدرة العلم عىل تبيان اإلجحاف٣. ويؤثّر تقنيع ذلك اإلجحاف فيكّل شكل من أشكال 
املشاهد الطبيعيّة. وال يشمل هذا مظاهر املذاق الشخيّص، واألكرث شيوًعا، الجيومورفولوجيا 

وحسب، بل أيًضا نواحي البحث والذكريات اإلنسانيّة وغري املدركة، عىل حّد سواء.

هنا، عىل هذا الخّط الدقيق، تأنس هذه املقالة فيام تسعى إىل التعّمق والحميميّة يف فهم 
املشهد الطبيعّي لالنسياب واللباقة. عمليّة التعرّف عىل هذا املشهد الطبيعّي بطيئة بالرضورة، 

ألنّني إذ أقرتب من األرض فإّن الوقت ينهار ويُقصيني. أجد نفيس محاولة اكتشاف آثار ثالثة 
آالف عام قبل التاريخ الجيّل يف ساحل اإلمارات العربيّة الرشقّي، لكن املشهد الطبيعّي يراوغ، بال 

زمٍن، بني عمق الصورة وهامشها، فيُعاند نظريت األركيولوجيّة ويُفحم دراستي. أُجرّد من الِصيغ 
الغائيّة التي قام عىل أساسها املسح األركيولوجي، وألْفى نفيس متأرجحة عىل نرثة، وذاك موقف 

يسمح يل باستخدام فهاًم أركيولوجيًّا غريبًا، إذ يتّصل بالحارض عن طريق عالقته بالراهن، كام 
يتّخذ مسافة نقديّة صارمة.

يف مرحلــة مبكــرة مــن عالقتي مع اإلمارات، هي رمّبا املرحلة املفّضلة، كنت يف موقع تل أبرق، 
الحقل األثري يف إمارة الشــارقة. كانت األرض تُنّقب من قبل رجال يرتدون الســلوار قميص، 
ويتحّدثون بلغات متعدّدة من جنوب آســيا. توقّف الرجال عن العمل حني وصلت برفقة 

ســائقي، يك يشــاهدوا امرأة ترتدي السلوار قميص وتجوب املوقع، مستعرضة تواريخه مع من 
يتولّون إدارة الحقل واملرشوع. تســّنى يل ســامعهم وهم يتســاءلون فيام بينهم عن هويّتي. وراح 
ســائقي، املولود يف هذه األرض عندما كانت ال تزال جزًءا من »اإلمارات املتصالحة«، لكن الذي 

يحمل جواز ســفر بنغايل، يرشح لهم ما أقوم به. »إنّها تبحث عن أناس مثلنا عاشــوا هنا منذ زمن 
بعيد«، ومن الحوار الناشــئ ذاك، باللهجة املحكيّة، ابتدأ برنامج بحثي املتعلّق بتعيني مواقع 
حضارة الهاربان يف اإلمارات العربيّة املتّحدة. وســألت الســائق فيام بعد عن الحوار الذي دار 

بينــه وبــني هــؤالء الرجال، فقال يل أنّهم جميًعا يعتقدون بروعة أن تتمّكنوا )أنتم األركيولوجيون( 
من اإلظهار للعامل أن ســّكان جنوب آســيا يقيمون هنا منذ خمســة آالف عام. أجبتُه أن الثقافة 
تتحّول، وال ميكننا إقامة صالت مبارشة بني ما كان يحصل منذ خمســة آالف عام وبني ما هو 

حاصل اليوم. قال يل »صحيح«، وأرفقها بابتســامة خفيفة تكاد ال تُرى، »لكن ســيكون عظياًم لو 
أُعلِمنا أنّنا نحن من حّقق ذلك التحّول الثقايف عىل هذه األرض«. أســكتتني ومضُة االبتســامة 

تلك وأكملُت مســح الرمال عن جبيني. كان وجهانا مغطّيان بالرتاب والعرق، وكان يوًما عاصًفا 
مشهوًدا يف ذلك املوقع.

مثّة ما هو فريد يف طعم األرض اللذيذ هذا. أنّه يجعل لسان املرء ثقياًل ومتمّنًعا. أعتقد أّن هذا 
الشعور يتحّمل جزًءا من املسؤوليّة يف إرساء الكانيباليّة )الوحشيّة(، والتي هي عىل األرجح 

شديدة التمّنع. ويرّجح أن يكون هذا أيًضا ما يسبب شعوري العنيف يف كّل مرّة أخوض فيها 
باألرض، حفرًا باملعول أو نزواًل بالرفش إىل األعامق. اعتقدت أن تفضييل لألبحاث البطيئة مرّده 

التقّدم يف العمر وحْسب، لكن األمر ببساطة رمّبا يعود إىل التهامي الكثري من القذارة وبدأت 
أستشعر األمل الناتج عن ذلك. أعتقد أن هناك بعض الحكمة يف هذا التعاطف، لكّني لست 

مؤّهلة بعد لالعرتاف.

Rizvi, U. Z. 2015. Decolonizing Archaeology: On the Global Heritage of Epistemic Laziness. Two Days After ٣
Forever: A Reader on the Choreography of Time, edited by Omar Kholeif, Sternberg Press. Reader for the 
Cyprus Pavilion, 56th Venice Biennale.
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يف اآلونة األخرية وأنا يف السيّارة عرب الساحل الرشقي قرب الكلباء، توقفت عند بعض املناطق 
الداخليّة حيث تُصطاد األسامك، وتحّدثت إىل بعض الرجال الذين بدو وكأنّهم صيّادين. تحّدثنا، 
بهندستانيّة ملتبسة، عن ذلك الساحل ورغبتي يف فهم طبيعته. والتقطت يف أثناء حديثنا بعض 
الرتاب عن األرض حولنا يك أستشعر ملمسه بني أصابعي، وأتبنّي حجم الحبيبات. ضحك الرجال 
إثْر ذلك، وقالوا يل أنّه سيكون صعبًا فهم هذه الـ»ميتي« )الرتبة\األرض\الرمل( ألنّها مزيج من 

أتربة مواقع بناء، وأّن العديد من مشاريع التطوير التي نّفذت يف الساحل استخدمت رمواًل 
أحرضت من أمكنة أخرى. وقد جرى البناء عىل الساحل نفسه، متاًما كام حصل يف كّل النواحي، 
باستخدام رمول استحرضت من سياقات مختلفة عديدة. وكان هذا الساحل يف األساس، يف ماّدة 

تربته، ساحاًل كوزموبوليتيًّا. وتعلّق سؤايل األخري، الذي طرحته عليهم، بالعائالت املحليّة التي 
متتهن الصيد، أللقى جوابًا مفاده أن معظم تلك العائالت مل يعد يحيى يف املنطقة. وغادرت 

بسؤال ظّل عالًقا يف الهواء يتعلّق بهويّة هؤالء الرجال، لكّني مل أحظ بفرصة طرحه، إذ رسعان ما 
، ومستغلق. وساد الصمت ليمأل املسافات بيننا، وعدت إىل األرض  ا، وعريضًّ غدا األمر شخصيًّا جدًّ

مرّة أخرى أبحث عن أجوبة.

بعد ذلك بأسابيع قليلة، كنت يف مكتب عامل آثاٍر وجغرايف يف هوبوكني، نيوجرييس، وتحّدثنا عن 
ساحل اإلمارات املتحّول. وليك نعرف املشهد الطبيعي العائد إىل ثالثة آالف عام قبل التاريخ 

الجيّل علينا إجراء التنقيب انطالقًا من الساحل نحو املناطق الداخليّة. ما هي الطريقة األخرى 
التي ميكن من خاللها الحصول عىل بعض املعلومات املتعلّقة بساحل كان يتحّول باستمرار؟ 

وقد استشعرت اندفاعة استعامريّة يف داخيل تسعى إىل معرفة يشٍء أثبت تحّوله. فأنا ما زلت 
يف مقتبل العمر ويتملّكني الفضول، وأميل إىل كسٍل معريّف فيام خّص العنف الذي قد أعيد 

استحضاره عرب إجراء هذا البحث. إنّها فقط بعض الحفر هنا وهناك.

كان الصيّادون خالل حديثي معهم يشريون، معظم الوقت، إىل البحر، ويقولون أنّهم من كّل 
مكان، فيشعر املرء أزاء ذلك أّن عالقاتهم متّس األرض عىل نحو غامض. ومثّة شعور راحة بديع 
يتعلّق بسيولة االنتامء إىل مكان يشهد تحّواًل مستمرًّا مع كّل مّد وَجْزر. وتتمثّل إحدى قناعايت 
الدفينة، رمّبا، يف اعتقادي أنّنا نحن املنتمون إىل اليابسة، نستشعر انتامءنا بيقينيّة أكرب، ونرى 

إمكانيّة يف التنقيب عنه. نحن من الرتاب، ويف األمر يقني أنطولوجي يتعلّق بانتامئنا إىل األرض. 
وذاك كأنّه يشري إىل أّن أصالتنا تتكّون من حسبنا. ماذا لو أّن أرض هذا الساحل هي كوزموبوليتيّة 

يف تكوينها، ماذا لو أن كّل حبّة رمل تتحّدر من مكان مختلف، من تاريخ ولغة مختلفني؟
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قضيُت وقتًا طوياًل، خالل انشغايل املبكر بالجيومورفولوجيا، وأنا أفّكر بأنظمة التكوين 
األيولوسيّة4، وتحديًدا بالرواسب الطفاليّة – وببطء تلك األنظمة يف مجرى الزمن، خصوًصا يف 

البيئات الصحراويّة حيث تنتقل الكثبان مبساعدة الرياح. راقبت عيّنات الرياح وهي تحمل 
حبيبات الرتاب الغرينيّة بإحكام، يف عصفة إثر عصفة، وتعيد إيداعها يف موضع آخر. طبيعة 
الرياح املعطاءة تلك متّسني، وأنا أدرك نزوعها إىل التقلّب، لكّنها تبقى مختلفة عن الطبيعة 

اإلنسانيّة الغادرة. ال ميكنني إاّل أن أفّكر يف أيولوس، حافظ الرياح، الذي أُطلق اسمه عىل هذه 
األنظمة والعمليات. كانت هديّته إىل أوديسيوس يك يجد طريق العودة إىل موطنه إيثاكا، 

كيًسا مغلًقا بإحكام يضم ريًحا محبوسة. ذاك االنحباس املحكم للرياح جعل ملشهدها قيمة، إذ 
ستساعد يف رحلة العودة البحريّة إىل الوطن. وافرتضت الطبيعة البرشيّة أّن القيّم يف الكيس ال 
بّد أن يكون شيئًا ماديًّا. وبفتح الكيس الختبار الرياح، فإّن اإلعصار العاصف الذي حّل، والعجز 

عن بلوغ الوطن، عّقد بعض الطبيعة ببعضها اآلخر، أمتثّلت األخرية باملشهد الطبيعي للبرش، 
أو الرياح والبحار. ذلك التعقيد البالغ يف أشكال الطبيعة موجود يف مكان ما يف تاريخ تعلّمي 

الشخيص املتعلّق بدراسة املشهد الطبيعي. 

أجد نفيس مأذونة وقادرة يف تذّوق الرمال وليس يف أكلها. أرى بأنّنا من الرتاب، لكن حني يبّدل 
هذا األخري طريقة إحساسنا يف االنتامء، فهو جائٌر. وأرى أنّه يف تفكيك استعامريّة مقاربتي 
العلميّة، فإّن االنتباه ال ينبغي أن ينحرص يف أجساد املشهد الطبيعّي ويف جوهرها السيايس 

وحسب، بل يجب أن يتعّداها إىل كيفيّة قيام املشهد الطبيعي مبعاندة ما أعتِمَده من توثيق. 
كلام أشعر باالقرتاب من إدراك هذا املشهد الطبيعي ومن إدراكه يل، فهو يتبّدل ويتحرّك. 

وبرصاحٍة، رمّبا يكون األمر سيّان بالنسبة يل، ألنّني أتبّدل مع كّل طعم أرض جديد.

 ُنشر هذا المقال أول مرة في مجلة New Inquiry اإللكترونية
 5 تشرين الثاني 2015

4 أيولوس هو إله الرياح يف امليثولوجيا اليونانيّة. »أنظمة التكوين األيولوسيّة« تعني أنظمة التكوين الريحيّة )من رياح(.
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أوزما ز. ريزڤي أستاذة مساعدة يف األنرتوبولوجيا والدراسات املدينية يف معهد برات للفنون 
والتصميم يف بروكلني، وباحثة زائرة يف قسم الدراسات الدولية يف الجامعة األمريكية يف الشارقة. 

من أحدث مؤلفاتها:
Crafting Resonance: Empathy and Belonging in Ancient Rajasthan )2015(

Decolonizing Archaeology: On the Global Heritage of Epistemic 
Laziness )2015(

World Archeological Congress Research Handbook on Postcolonial 
Archaeology )2010(
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الصالة املتناظرة ٢

كُُسور، ٢٠١٦
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صحراء الشارقة يف اإلمارات العربيّة املتّحدة. يصّور »الحّفار«، الحياة اليوميّة لسلطان ذيب خان، الباكستاين 

الذي توىّل عىل مدى عرشين عام، حراسة بقايا مقربة من العرص الحجرّي.

أوقات العرض:

٢٣ أيّار – ٣ حزيران: من اإلثنني إىل الجمعة عند الساعة ١٢:٠٠ و١٦:٠٠

٢٥ متّوز – ٢٩ متّوز: من اإلثنني إىل الجمعة عند الساعة ١٢:٠٠ و١٦:٠٠ 
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»تصنيف األضاليل: حياة أجسام خامدة« جزء من سلسلة معارض 
تُنظَّم يف الصالتني املتناظرتني عن أعامل حديثة لفّنانني يف بداية 

مسريتهم املهنية. 

متحف نقوال إبراهيم رسسق
 شارع مطرانيّة الروم األورثوذوكس

األرشفيّة، بريوت، لبنان
www.sursock.museum


