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تحاول مطبوعة »سامء« العثور عىل طرق ملعالجة الكلية. 
العامل.  إىل  ميثولوجية  بنظرة  عادة  تُربَط  عبارة  والكونية 
محددة  معتقدات  لوصف  تُستخَدم  عبارة  أيًضا  وهي 
ال  أنها  تُعتَب  غربية  غري  أو  حديثة  غري  معرفية  ألنظمة 
تطبق »مناهج علمية«، ولذلك ال ترقى إىل أن تكون معرفة 
حقيقية. تقلب هذه املطبوعة هذه العالقة، عارضًة الكونية 
فالكونية  معارصة.  تعقيدات  ملعالجة  ملّح  معريف  كشكل 
واملامرسات  اإلنسان،  حول  األسئلة  لطرح  منهج  هي 
أما  »عامل«.  يف  التفكري  وطرق  والخيال،  للعامل،  الصانعة 
الشبكات والعمليات املرتابطة التي تنترش عامليًا، بدفع من 
متزايد  شكل  يف  فتقلص  املتسارعة،  وتدفقاتها  الرأساملية 
والوطني  والدويل،  واملحيل  والصغري،  الكبري  بني  متييز  أي 
والغريب. وهذا يتطلب علاًم يعالج التشابكات املعقدة – 
فن يتعلق بـ»صورة العامل«. كيف ميكن للتفكري بالكونيات 
أن يساعدنا بإعادة امتالك املعرفة؟ أي شاعريات مطلوبة 

لإلبحار عب النوعية املتغرية الشكل للواقع؟

»املنطقية«،  الفئات  طي  إىل  الكوين  التفكري  مييل 
»استرييِسْمز«  البرصية  املقالة  يف  فوًرا  يظهر  أمر  وهو 
لوقتيات  البرصي  الرتاكب  يحصل  هنا  لـكابواين كيوانغا. 
غري  شكل  يف  التاريخية  االستمراريات  طاويًا  مختلفة، 
كطبقة  الزمن  ويبدو  للمقاطع.  العابر  الربط  من  متوقع 
املسطحة  الصفحة  عىل  منفرد  كسطح  وسميكة،  منفردة 
للسامء  والفضائية  الشكلية  املتخيالت  تتعايش عليها  التي 
املعارص  املتخيل  يالقي  التاريخي:  التحديد  وراء  والنجوم 
فيام  »الغربية«،  العلمية  التقنيات  تاريخ  الفضاء  لعرص 
املعامرية  باملشاريع  األفريقية  الفضائية  املعرفة  تُربَط 
هذه  للمؤمترات.  حديث  مركز  غرار  عىل  »املستقبلية« 
ميكن  جاملية  مختلفة،  »كونية«  جاملية  عن  تعّب  املقالة 
كثريًا ملجتمعات قدمية أن يكون فيها رواد فضاء من كواكب 
أخرى، وميكن كثريًا لهؤالء الرواد أن يعودوا من املستقبل 

لحود  أدريان  ويتتبع  جًدا.  املطلوبة  حكمتهم  ليشاركوا 
و»املعرفة«  الدينية  »الحكمة«  بني  االصطناعي  الفصل 
الرتجمة  عمليات  من  تاريخية  عملية  باعتباره  العلمية، 
املعرفية والتعاون املفهومي يف مقالته »املانداال والنموذج«. 
كيف يفرس الفكر الغريب، املتجذر بصالبة يف تقاليد التوحيد 
الروحانية  الديني الذي يشمل األديان اإلبراهيمية وكذلك 
فاعل،  عامل  إىل  حاجة  مثة  التغري؟  لإلغريق،  »العلامنية« 
القوانني. ولطاملا  أو  الطبيعة  أو  الشكل  أو  الله  أكان  سواء 
أُعِطي هذا العامل صفة خارجية يف تقليد ديني – فلسفي 
والغزايل،  سينا  بابن  ومروًرا  بأرسطو  بدًءا  تتبعه،  ميكن 
ولّدت  التي  »التوحيدية«  فالكونية  التنوير.  بعرص  وانتهاًء 
اإلمباطورية والقطاع املايل والتغري املناخي، تقوم يف شكل 
لذلك.  تفسري  األشياء ومثة  فارقة: تحصل  متني عىل سببية 
يفوق  شكل  يف  التغري  يتذبذب  حني  يحصل  ماذا  لكن 
القياس، وحني يذوب تعدد الروابط – سواء أكانت وصايا 
ربط  الذي   – علمية  قوانني  أو  فلسفية  نظريات  أو  دينية 
قاباًل  العامل  سبيل  يعود  ال  وحني  النجوم،  بحركة  األجسام 
للتفسري؟ ماذا يحصل حني تنهار األسواق، وتتفكك الدول، 
ويترضر املناخ يف شكل ال رجعة فيه، ويُحرَم أشخاص متتعوا 
تشعبات  بيلني تان  تلتقط  حقوقهم؟  من  يوًما  باملواطنة 
السياسية  الكونيات  تتخيل  كيف  تسأل  إذ  الغموض، 
الالجئون.  الحالة  هذه  يف  هم  محددين،  أشخاص  وكالة 
واسمها  اقرتاحات،  عرشة  من  املؤلفة  مجموعتها  وتعتمد 
»الخصوصيّات األّوليّة: املخياّمت باعتبارها أشكااًل هندسيّة 
يف  البحوث  من  سنوات  عىل  للكونيّات«،  ممثِّلة  مسطّحة 
األمكنة واألقاليم والبنية التحتية يف جنوب رشق األناضول. 
هنا، أنتج التالقي الجيوبوليتييك بني تركيا وسوريا والعراق 
كثرية  رسمية  وغري  رسمية  ملستوطنات  تأسيًسا  وكردستان 
تان من تلك  لالجئني. وتقدم املقالة مادة برصية جمعتها 
املواقع – خرائط ورسوم بيانية وصور – حني حاولت تطوير 
أدوات نظرية إلعادة تصور »مخيم الالجئني« وراء األعراف 
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وتُقرتَح  والضحوية.  واالستثناء  بالعزل  املتعلقة  السياسية 
املخيامت كنسقيات يجري فيها سكانها ارتجاالت إسمنتية 
املتعلقة  والتجارب  معيشية.  إسرتاتيجيات  وينرشون 
باملشاعية ورسم الخرائط االجتامعية واالقتصادات البديلة، 
العامل املقرتحة داخل املخيامت.  تبّي كلها مامرسات صنع 
مع  العمل  وسائل  املؤقتة  االقرتاحات  هذه  وتسّهل 
املخيامت – سواء لناشط أو عامل اجتامعي أو معامري أو 
مهندس – التي تسعى إىل استخراج إمكانية إعادة تنظيم 
التحدي  تتبّع  رمبا  وميكن  و»املشاعات«.  السيايس  الفضاء 
التعبري عن مرشوع معارص للمشاعية إىل قيام  املتمثل يف 
الرأساملية املبكرة وتطويقها ومصادرتها الصادَمي لألرايض 
والفصل  للتغريب  تاريخية  عملية  بذلك  فأطلقت  املشاع، 
بيدرو نيڨيس ماركيز  ويعالج  الحارض.  وقتنا  إىل  تستمر 
األمر يف مقالته »كم من طبيعٍة ميكن للطبيعة أن ترعى؟ 
اإلنسان، ومذهب الطبيعات املتعددة، واالختالف«، حيث 
وهم  بـ»الحديثي«،  املتعلق  العاملي  الرأي  يف  النظر  يعيد 
»البدايئ«  لآلخر  معارضة  يف  نفسها  عن  عّبت  مميزة  فئة 
عند التقاء االستعامر االستيطاين باألمريكتي. ويف هذا الوقت 
متاًما، اخرُتِع »البرشي« وأُعِطيت »الطبيعة« صفة خارجية. 
وأصبح الذين اعتُِبوا »متوحشي« أو »طبيعيي« – النساء 
والحيوانات  األوروبيي  وغري  األصلية  والشعوب  واألطفال 
 – نفسه  األرض  وكوكب  البرش  عن  الخارجة  والكائنات 
أقاليم للرتاكم البدايئ يجب ضمها إىل نظام إنتاج واستغاللها 
العنف  فهم  ويجب  املتناول.  يف  هي  رخيصة  كموارد 
برشية«،  كـ»رأساملية  اإلمبيايل،  بالجشع  املغذى  املعريف، 
)بيض،  معلّمة  غري  كفئة  »البرشي«  عىل  الحفاظ  أن  أي 
الكوين  التنظيم  إعادة  لتكّشف  حاسم  حديثون(  ذكور، 
عىل  املقالة  تبني  وإذ  للكوكب.  املال  رأس  أجراها  التي 
عمل األنرثوبولوجيي فيليب ديسكوال وإدواردو فيفريو دي 
األمريكية  الهندية  الكونيات  بكثافة  درس  وكالهام  كاسرتو، 
كتحدٍّ  األصلية  الشعوب  »منظورية«  تقرتح  أمازونيا،  يف 

حقيقي للنظام العاملي للحديثي. وتكون »اإلنسانية« هنا 
نسبية، فهي مادة تخص املنظور املحدد الذي يتخذه كائن 
بل عملية  اإلنسان حالة،  يكون  العالقة مع وكالة – ال  يف 
أو مامرسة تبني يف شكل فاعل »منظوًرا مشرتكًا«. ويتمثل 
التحدي اليوم يف االنتقال إىل ما وراء العامل اإلقصايئ املتمحور 
حول نفسه الخاص بالحديثي، ويف البناء الفاعل لطريق إىل 
كينونة ما بي عوامل متعددة، يكون فيها »البرشي« يف تحول 
»دائم«. طبًعا، ال ميكن التقليل من شأن الدور املهم الذي 
تؤديه اللغة يف خلق العوامل وتدمريها، وهذه نقطة انطالق 
ملساهمة عمر بّرادة وسارة ريغز، »كائنات صغرية مضيئة 
تقع من األعىل – عن اللغة والسامء«. هذه املقالة، بصفتها 
الالتيني  واألمرييك  العريب  الشعر  من  شفافًا  استخالًصا 
الصويف،  والتقليد  األمريكية،  الهندية  والكونية  الحديث، 
الشعرية  ومواقفها  هي  تنظر  املعارصة،  والجيوبوليتيكا 
والبرصية املرافقة يف استعامر الفكر واسرتقاق الخيال. ويف 
املوارد،  إىل  وصواًل  االستعامرية  الهيمنة  عنت  لو  الواقع، 
مادي  كأفق  األخرية،  الحدود  فالسامء هي  واملاء،  كاألرض 
وذهني. التغري املناخي، األقامر االصطناعية، الطائرات من 
هذه   – االفرتايض  الواقع  املراقبة،  السحاب،  طيار،  دون 
كلها وسائل ميكن من خاللها إبطال فرز السامء أو إعادة 
خضعت  فلو  للحداثة.  املدمرة  القوة  عب  كأقاليم  فرزها 
بناء  اتُِخذ  موقف  وهذا  اللغة،  فستتبعها  للهيمنة  السامء 
األصلية  بالشعوب  الخاصة  الكثرية  الخياالت  فرضية  عىل 
والفولكلورية التي تربط الكلامت بنجوم والساموات بنص. 
يجب  السامء  برسائل،  تزخر  املاء  بوجوه،  تزخر  السامء 
السامء  ستقودنا،  السامء  الصور،  مصدر  السامء  تَقَرأ،  أن 
إىل  وصواًل  فقط  ترتاكم  هي  ترحل،  ال  الكلامت  ستخوننا. 
والسامء،  األرض  بي  املتزايدة  واملسافة  التشويش.  نقطة 
وتجريد األرض والهواء، ليسا مجرد فقدان للحميمية؛ هو 
عنف نهايئ وقيامي موجه إىل كون من العالئقية الداخلية 

وتعايش االختالفات.
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