
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 واWربعV حرامي، نواجه 
الوقائع حول ا-دى الذي يمكن أن يذهب إليه ا-رء ليطالب 

باستحقاق لكنوز اeخر على أنها ملكه.

إننا كفريق القيمV والفنانV ا-فوضV لهذا ا-وسم في 
بارنسفنجر، نجد أنفسنا غير غرباء عن مثل هذه ا Wفعال. إن 

 VصليWتجاربنا كأفراد من ذوي البشرة السمراء، السكان ا
 Vحقة بuضافة إلى التقاطعات الwكثريات العرقية - باWوافراد ا

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 عرض 

الهيمنة 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
ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵎⵙⵎ

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 لإلنسانیة التي یستخدمھا المرء لفھم 
العالم-تم تشخیصھا ا لمرضي في محیطنا لتركیز تجارب الذكر 

األبیض 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 االنحرافات عن المعرفة 
التي حدثت ھناك؟ ألم نخلق نحن -اآلخرون- إنتاًجا بدیًال للمعرفة، أو 

غذینا اشعة النور التي سلطت عبر شقوق التجربة البشریة إللقاء 
الضوء على العدید من المسارات التي یمكن المضي قًدما 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 األنصار، الذین یغزون ھذا الفضاء وھندستھا المعماریة 

المعادیة، لتقدیم لمحة عن عالم لطالما قّدمنا وّصورنا كموضوع 
للتركیز علیھ

حتى اآلن یستمر التنویر في دفعنا إلى العتمة، لكننا صنعنا أشكالنا 
 الخاصة من النور في ھذه الظلمات.


