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وترسبها.  األزمة  انتشار  كيفية  يف  »ماء«  مطبوعة  تنظر 
أيًضا  لكنها  للحياة،  مصدر  وهي  مًعا،  وسمٌّ  عالج  فاملياه 
وامللوِّثات  والسموم  الجراثيم  فيه  تتجمع  مننت  مائع 
يف  تتحرك  هي  فيها  سائلة  صفة  اليوم  وألزمات  وتتعفن. 
وهي  باالتجاه،  حس  أي  دون  من  توقعه  ميكن  ال  شكل 
تنحرس وتتدفق، مخرتقة عمق الشقوق ومتجاوزة البنيات 
بوابات  تفتح  وحني  االستقرار.  عىل  للحفاظ  املصممة 
يف  يبحث  الكتاب  هذا  خارًجا.  األمواج  تندفع  السدود، 
التداعيات السامة لقرص النظر اإليكولوجي، حرفيًا ومجازيًا 
لكن  والسياسة،  األعامل  عامل  يف  الفساد  ويحصل  آن.  يف 
كالسم املخفف باملياه، تبدأ قوى الفساد بتمزيق النسيج 
والغنب.  والعنف  النفايات  فتولّدت  والبيئي،  االجتامعي 
مناخية  فرتة  من  الكوكب  لكل  الشامل  التحول،  ونطاق 
فباتت  املعرفة،  فئات  أيًضا  يفسد  أخرى  إىل  المتناهية 
و»الطبيعة«،  »البرش«  مثل  مستقرة،  يوًما  كانت  كيانات 

أصبحت اآلن مائعة وعكرة.

املصّممني  باستطاع  »كيف  مقالته  يف  أديب دادا  يحاول 
التحديات  يبنّي  أن  الحياة؟«  لدعم  املالمئة  الظروف  خلق 
عىل  اإليكولوجي  التفكري  يفرضها  التي  الحقيقية 
مؤسس  هو  بريوت.  يف  خصوًصا  الحرضي،  التطوير 
وتصميمية  معامرية  مامرسة  وهي   ،theOtherDada
مصممة  مشاريع  عىل  تعمل  املعرفية،  للمجاالت  عابرة 
خصيًصا ملواقعها، وتجمع بني التأثريات االجتامعية والبيئية 
اإليجابية. وملامرسات كهذه أهمية خاصة يف السياق املحيل 
يف  اإليكولوجية  الحساسية  تُؤَخذ  قلاّم  حيث  واإلقليمي، 
اليومية.  اإلدراكات  إىل  والسياسات  التصميم  من  االعتبار 
تطوره  الحرضية  لالسرتاتيجية  مرشوع  عىل  املقالة  وتركز 
بريوت.  نهر  تأهيل  إلعادة  كمقرتح   theOtherDada
فالنهر املغلف يف اإلسمنت منذ العام 1968 والذي يتوسط 
نظامه  من  كل  عن  مقطوع  الجانبني،  من  رسيعة  طرقًا 
املرشوع،  ويقرتح  له.  املجاورة  واملجتمعات  اإليكولوجي 
)Beirut RiverLESS(، تدخالت  نهر بريوت«  »من دون 
النهر مبوقعه وتجدد وصول املتساكنني  مكانية تعيد ربط 

حاالت  خاللها  من  متكنت  التي  الطرق  ومتثّل  املحيطني. 
التنظيمية،  الضوابط  إلغاء  بسياسات  الخاصة  الفشل 
ليس فقط يف تدمري البيئات املعاشة، بل كذلك يف حرمان 
ولّوثت  التقليد  أبطلت  إذ  تخومها،  املجتمعات من سياق 
أنجيال أندرسون  هموم  من  هاًم  والروح،  األرض  من  كاًل 
جزءين،  من  املؤلَّفة  فمساهمتهام  وأنجيال ميليتوبولوس. 
»لسنا نشطاء« و»الُغباريّة« ، هي نتاج لتعاونهام الطويل 
يف  الجارية  للتعدين  املعادية  النضاالت  ضمن  من  األمد 
الرشكة  تبني  حيث  اليونان،  رشق  بشامل  هالكيدييك 
الحفرة  مفتوح  للذهب  منجاًم  غولد«  »إلدورادو  الكندية 
وقت  متضية  عملهام  من  كثري  وشمل  سكوريس.  غابة  يف 
قضاياهم  وتبّني  املنطقة  يف  املحليني  القرويني  مع  كثري 
فيلمية  موادَّ  أنتجتا  االنخراط،  هذا  ومن  ومخاوفهم. 
وفيديوية، وأطلقتا تجمعات ونقاشات، وأذاعتا بثًا حيًا عرب 
وسياسية  فلسفية  مبسائل  الجارية  النضاالت  ربط  الراديو 
أساسيًا  دوًرا  يؤدي  استخراجيًّا  نظاًما  املنجم  وميلك  أكرب. 
الضوابط  بإلغاء  املدفوع  العاملي  املال  رأس  عمليات  يف 
وسكانه  العامل  تختزل  للسوق  أجنبية  وبقوى  التنظيمية 
وذات  مالية  صفات  معطاة  وحدات  مجرد  إىل  وبيئاتهم 
سكوريس  منجم  ضد  فالنضال  وهكذا  مضاربة.  قيمة 
مجتمعات  تجريه  الذي  األوسع  الذايت  التنظيم  من  جزء 
السكان األصليني واملسلوبني واملحرومني واملستعَمرين ضد 
االقتصاد  يقاوم  أن  للمرء  ميكن  كيف  ووكالئه.  املال  رأس 
االستخراجي الشمويل هذا؟ كيف السبيل إىل إعادة تنشيط 
ترياق؟  عن  تبحث  سياسية  فلسفة  يف  »عنارصي«  هو  ما 
األشكال  من  ترياق  إىل  السم  تحويل  الحالة، هو  يف هذه 
اللحظة  تلك  اإلرادة(،  )ضعف  األكراسيا  من  املعارصة 
القصرية النظر عند الترصف عكس الرأي األفضل، عند فعل 
الخطأ حتى لو علِمَت أنه سيؤذي كرثًا ويفيد قلًة. والغربة 
عن التقليد تالقيها يف األغلب محاوالت إلعادة ربط الجسد 
والسامء  واملياه  األرض  اكتشاف  وإعادة  وتطهريه  باألرض 
كعالج من رشور الحداثة. تحمل مروة أرسانيوس هذا الهم 
يف نصها التجريبي »السقوط ليس انهياًرا«. الراوية هنا هي 
العام  يف  تخلت  باليه مرصية  راقصة  وهي  صالح،  ماجدة 
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1977 عن عملها املرسحي لتسافر يف النيل لتشاهد رقصات 
السكان املحليني وتراقبها وتسجلها وهي رقصات اعتقدت 
هي وكرث غريها أنها كانت تختفي. وتربط األطروحة التي 
كتبتها صالح، وهي يف جزء منها أدب رحالت ويف جزء آخر 
بني  للرقصات،  تدوين  مدخالت  ثالث  جزء  ويف  إثنوغرافيا 
حركة األجساد وحركتها هي باتجاه مصب النيل والحركات 
األعظم لكوكب األرض وعملياته الجيولوجية. والباليه، وهو 
اخرتاع حديث يقوم عىل التخيل امليكانييك للجسد باعتباره 
هو  »الدولتي«:  املرشوع  من  جزًءا  كان  لطاملا  طائرة،  آلة 
وتعبئته  املواطن  جسد  لعسكرة  املطلوب  املنطق  يوسع 
هو  والهدف  والتحمل.  اإلنهاك  روتينات  عىل  وكشفه 
الوصول إىل جسد قوي وأمة قوية. أما الصهر الذي كانت 
كان  فرمبا  والنهر،  الراقص/الراقصة  بني  إليه  تسعى  صالح 
رًدا عىل فهم االنهيار الذي يوضحه تاريخ الكارثة يف طرق 
وإجهاد  الراقص/الراقصة،  تعب  مختلفة  وأوقات  مختلفة 
كعملية  الهزمية  صياغة  إلعادة  سبيل  من  هل  النضال. 
من عمليات التطور، ال كهدف نهايئ بل كبداية غري واثقة 
ليشء مل يأِت بعد؟ من هذه الفرضية »املستقبلية«، ينطلق 
أيوين تشاردرونيت ومخلوقاٌت فضائّيٌة باألخرض يف مقالته 
 ،»)Phototroph( التغذية  ضوئيّة  كائناٍت  إىل  »التحّول 
يُتخيَّل  العلمي  الخيال  الجد لحظات يف  آخًذا عىل محمل 
كاندماج  البرشي  للجنس  املستقبيل  التطوري  املسار  فيها 
تكافيل مع الحياة النباتية التمثيلية الضوئية. وتنظر املقالة 
يف تاريخ مبادئ »التكافل« يف علوم الحياة. والخيال التايل 
خبري  وضعها  التي  الكتابات  لدى  أصاًل  موجود  للبرش 
القرن  بداية  يف  فرنادسيك  فالدميري  الجيولوجية  الكيمياء 
واملجال   )biosphere( الحيوي  املجال  حول  العرشين 
البرشية،  الذاتية  التغذية  تشمل  وقد   .)noosphere( نو 
علميًا  تكنولوجيًا  تدخاًل  النفس،  تغذية  عىل  القدرة  أي 
القيود  من  البرشية  آن  يف  سيحرر  الحياة  عمليات  يف 
الجديد  املخلوق  هذا  سيجعل  فيام  للنوع،  االستقالبية 
مسؤواًل أكرث أمام بيئته النشيطة. وتتفحص املقالة نظريات 
املخربية  والتجارب  التطور  مجال  يف  املختلفة  املعرفة 
املتعلقة بتحالفات التطور التعاييش بني الطحالب املعتمدة 

التمثيل الضويئ والحيوانات البحرية بهدف تسييق النقاش 
حول »مستقبل« اإلنسان. ويف عودة إىل موقع نهر بريوت 
إلثارة التوتر األدايئ الذي يلتقي به املايض والحارض يف شكل 
من  مقتطفات  جيّسكا خزريك،  سيناريو  يقدم  هذياين، 
»حني نفينا، بقيت املياه«، روايات متناقضة ومربكة ومنرية 
الخيط  ويركز  التاريخي.  للحدث  الرسدي  املنطق  تلّوث 
العلامء  أحد  وهو  رزق،  ويلسون  الدكتور  عىل  األسايس 
 )SEDRA Group( »الثالثة املنتمني إىل »مجموعة سيدرا
التي شكلته الحكومة اللبنانية يف العام 1988 للتحقيق يف 
إيطاليا  من  رشعي  غري  شكل  يف  استوردتها  سامة  نفايات 
مجموعة من مجموعات املافيا تحالفت مع حزب سيايس 
أحد  اتُِّهم  حني   1995 العام  يف  التحقيق  وتوقف  لبناين. 
أعضاء املجموعة بأنه »شاهد زور.« لكن »سيدرا« أجرت 
ومصادر  النفايات  ملواقع  عالجية  خططًا  واقرتحت  بحوثًا 
الطاقة يف لبنان، وهذا تاريخ غري مكتوب للخيال املتجاوز 
مثة  هنا،  اليوم.  بريوت  نهر  عىل  فوًرا  تطبيقه  ميكن  الذي 
مشاهد  ستة  يف  تدور  ملرسحية  محرضة  إسمنتية  خشبة 
مرسح سيايس عبثي تتمنى فيه »نادي شهود الزور«، وهي 
تحّول  موقع  يف  التنقيب  للفنانة،  العاملة  الهويات  إحدى 
تبدو  كثرية  وتظهر شخصيات  مكب.  إىل  طويل  زمن  قبل 
العامل إىل راقصة  الدكتور رزق  مرتابطة وغري مرتابطة، من 
إىل متساح وأخريًا ابن الهيثم العاّلمة العبايس الذي عاش يف 
البرصيات،  بعمله يف  اليوم  الحادي عرش، واملشهور  القرن 
زور«،  »شاهد  نفسه  يسمي  الوقت  ذلك  يف  كان  لكنه 
ادعى الجنون حني عرف أن رغبة الخليفة يف وقف فيضان 
النيل كانت مستحيلة علميًا. هل ابن الهيثم أحد األشباح 
السياسية  السلطة  التعاون املعقد بني  التي تسكن  الكثرية 
والبيئة املادية واملعرفة العلمية؟ العمل، من خالل ضغطه 
التواريخ  توطينه  وإعادة  املتفاوتة  الوقتيات  وترسيعه 
للمضطهدين«  »عودة  عىل  يرص  »قصيص«،  باعتبارها 
كعالج  العاملة  الحرضية،  للذاكرة  واعيًا  وتلويثًا  رضورية، 
متاثيل يداوي داًء مبزيد مام كانت هي الداء. كيف السبيل 
التي متلك يف شكل  النفايات والتهجري هذه  إىل طرد قوى 

غري رسي عىل اإلطالق البيئة املبنية؟
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