ا-فهوم التنظيمي

ماذا رأى علي بابا عندما شرعت له أبواب الكهف بالكلمات
السحرية "افتح يا سمسم"؟ ما الذي سرقه اللصوص وأخفوه
في العتمة؟
بينما تتكشف لنا قصة علي بابا واWربع Vحرامي ،نواجه
الوقائع حول ا-دى الذي يمكن أن يذهب إليه ا-رء ليطالب
باستحقاق لكنوز اeخر على أنها ملكه.
إننا كفريق القيم Vوالفنان Vا-فوض Vلهذا ا-وسم في
بارنسفنجر ،نجد أنفسنا غير غرباء عن مثل هذه ا Wفعال .إن
تجاربنا كأفراد من ذوي البشرة السمراء ،السكان اWصليV
وافراد اWكثريات العرقية  -باwضافة إلى التقاطعات الuحقة بV
الكويرية والعبور * التي نتنقل فيها  -تعني أننا نشهد مراًرا
وتكرارا كيف أن كنوز آثارنا ،ماضينا الحديث ،تجسيداتنا
الحالية ،وحتى العقود اeجلة وا-حتملة التي نتوقعها يتم محوها،
إيقاعها في شرك ،وعرضها ضد إرادتنا
على غرار رواية علي بابا ،يدخل لصوص قصصنا بشكل قسري
ويحتلون مساحاتنا  -يدعون ويتحكمون في الوسائل التي من
شأنها وصلنا إلى كنوزنا عبر ديناميكيات تتناسب معهم.
مثل هذه التجارب ا-عقدة للقوة تجعلها تجربة مبدئية ”ل}ستيuء"
وإن كان ذلك مؤقتًا-و)إعادة( وضع سياق -ساحة عرضالهيمنة مع برنامجنا ,ومن شأن هكذا أفعال أن تتطلب منا
معالجة وطرح أسئلة معينة من خuل ممارستنا ،مثل ما إذا كان
من ا -مكن حتى تخريب إرث هذه ا-ساحة التي تتجسد فيها
هذه الوظيفة ا -حددة ا-ضمنة في جوهرها وهيكلها ا-ادي.
"افتح يا سمسم"دعوة لuنضمام إلى هذا العنوان واáستجواب
من خuل احتuلنا لحديقة الحيوانات السابقة.إنه استكشاف،
تفكيك ،إعادة بناء...إنه فتح وافتتاح ,لنقوم بتقييم ا-عاني
ا-عطاة مسبقا لهذه ا -ساحة ،واستكشاف ما إذا كان ممكنًا
على ا wطuق ,إعطاء قيم جديدة وتوظيفها.

لذا ّكرر بعدنا الكلمات ا-فتاحية:
افتح ياسمسم
Open sesame Sesam öffne dich
Abre-te Sésamo
Açıl susam
ⵎⵙⵎⵉⵙⴰ ⵔⴰ
ﻣﺎ ھﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ؟
.ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﺑﯿﺎ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻀﻮء واﻟﺮھﺎب ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺨﻮف ،ﻓﺈن
اﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﺑﯿﺎ ھﻮ اﻟﻨﻮر اﻟﺬي ﯾﺨﺸﻮﻧﮫ.
ُﯾﻔﮭﻢ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ وﯾﻘﺎس وﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،اﻟﻔﻦ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ-
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺮء ﻟﻔﮭﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻢ-ﺗﻢ ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ ا ﻟﻤﺮﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﻨﺎ ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺬﻛﺮ
اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﺟﻨﺴﯿﺎ ،ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
إﻟﻰ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،ﻓﺈن وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪة ھﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻧﻘﺎط “اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ" اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت إﻟﯿﻨﺎ ﻋﺒﺮ عصر اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ
ھﺬا
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ؟ ﻣﺎ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ھﻨﺎك؟ أﻟﻢ ﻧﺨﻠﻖ ﻧﺤﻦ -اﻵﺧﺮون -إﻧﺘﺎًﺟﺎ ﺑﺪﯾًﻼ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ،أو
ﻏﺬﯾﻨﺎ اﺷﻌﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻄﺖ ﻋﺒﺮ ﺷﻘﻮق اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻹﻟﻘﺎء
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪًﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ؟
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺤﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯿﻨﺎ وﺣﺎﺿﺮﻧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل ھﺬا
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻟﻘﺎدم .ﻧﺮى ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﺑﯿﺔ ھﺬه ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻣﻌﺎﻧﯿﻨﺎ
وﺗﺠﺎرﺑﻨﺎ ووﺳﺎﺋﻞ ﻋﯿﺸﻨﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺑﺆري ﺗﺘﻄﻮر ﺣﻮﻟﮫ ھﺬه اﻟﺤﺒﻜﺔ.
ﻧﺤﻦ اﻷﻧﺼﺎر ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻐﺰون ھﺬا اﻟﻔﻀﺎء وھﻨﺪﺳﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎ وﺻّﻮرﻧﺎ ﻛﻤﻮﺿﻮع
ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ
حتى اﻵن ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ﻓﻲ دﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺘﻤﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎ أﺷﻜﺎﻟﻨﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﻠﻤﺎت.

