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Summary

This workshop grew out of concerns about recent 
political events in North Africa. Participants read 
current literature in Affect Theory, Sound Studies, 
the New Materialism and Object-Oriented Ontol-
ogy,” and came together to discuss the implications 
of this literature on their own work in North Africa. 
The guiding questions for the workshop were multi-
ple. How do the insights from the new materialism 
as well as the wider literature on sound and affect 
change the way we analyze recent events in North 
Africa? What can be gained from close examination 
of the materiality of affect and its concomitant poli-
tics? In order to address these questions, and to gen-
erate new ones, the Nordic Africa Institute in coop-
eration with New York University’s Department of 
Performance Studies, brought together scholars of 
North Africa whose work bears upon questions of 
aesthetics, politics and performativity for a work-
shop entitled The Materiality of Affect in North Af-

rica: Politics in Flux. In 2012, Dr Maria Frederika 
Malmström, senior researcher for North Africa in 
the Conflict, Security and Democratic Transforma-
tion cluster at the Nordic Africa Institute, partnered 
with Associate Professor Deborah Kapchan, De-
partment of Performance Studies, New York Uni-
versity, to infuse North African research with ideas 
circulating in the fields of the New Materialism and 
Affect Theory. Two workshops were planned, one 
in Egypt and one in US. In May 2013, Dr Malm-
ström, convened a group of North African and Eu-
ropean researchers in Alexandria to participate in 
a two-day workshop entitled Affective Politics in 
Transitional North Africa: Imagining the Future. The 
workshop was jointly arranged by the Nordic Af-
rica Institute and the Swedish Institute, Alexandria. 
This year’s workshop, held at New York University, 
was co-organized with Deborah Kapchan, to in-
clude American and North African scholars.
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Presentations of Abstracts, Biographies, and Discussions Day I

All abstracts and, with one exception, biographies 
reproduced here are as submitted by participants.

Welcoming Remarks and Introduction Day l
The organizers of the event introduced each other 
and themselves, and invited those around the table 
to do the same. Attendees provided their names, 
affiliations, and interests. Maria Frederika Malm-
ström and Deborah Kapchan concluded by wel-
coming the participants, looking forward to the 
discussions, and acknowledging the effect of the 
selected readings on their interpretation of events in 
North Africa and their own research.

Deborah Kapchan offered a provocative sum-
mation of the collection of literature presented to 
attendees, using quotes to highlight key themes. She 
noted that the conference was organized “around 
diverse readings, for the express benefit of coming 
together with a shared background knowledge – 
hopefully, one new at least in part to all [partici-
pants], so that a kind of interdisciplinary co-learn-
ing takes place at the same time as an intellectual 
and affective exchange.” The themes brought to 
bear on North Africa were: a Deleuzian perspective 
on sound and territory; attention to Affect Theo-
ry, exemplified by such people as Patricia Clough, 
Teresa Brennan, and Brian Massumi. Included as 

well was the New Materialism literature by Jane 
Bennett, Diana Coole, and Samantha Frost, as well 
as works by philosophers associated with Object-
oriented Ontology and Speculative Realism. There 
was work on Sound Studies by Steve Goodman, in 
which much of the above literature is synthesized.

“All of these works,” Kapchan noted, “stress the 
material aspects of public affect as well as its uncon-
tainability; the fact that my emotions change yours, 
yours change mine.” She continued: 

We become different subjects depending on the com-
munity that we frequent and the environments we 
inhabit. What’s more, habitation itself is created by 
the vibration of sound. Acoustic territories (Labelle) 
... Of course many of these issues bear upon very cur-
rent topics in MENA scholarship. How do people 
sense affect? How might sound create citizenship?” 

Drawing on the literature above, Kapchan’s remarks 
framed the themes of the conference. 

Deborah Kapchan (chair)
Deborah Kapchan is Associate Professor of Per-
formance Studies at New York University. A 
Guggenheim Fellow, she is the author of  Gender 
on the Market: Moroccan Women and the Revoicing 
of Tradition  (Univ. of Pennsylvania Press 1996), 
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and  Traveling Spirit Masters: Moroccan Music and 
Trance in the Global Marketplace (Wesleyan Univer-
sity Press 2007). In addition to her numerous ar-
ticles on sound, narrative, and poetics, she is also 
the editor of and a contributor to two collections of 
essays: Cultural Heritage in Transit: Cultural Rights 
as Human Rights (University of Pennsylvania Press 
2014), and Theorizing Sound Writing (under review). 
She is translating and editing a volume entitled Po-
etic Justice: An Anthology of Moroccan Contemporary 
Poetry.

Michael Frishkopf
Michael Frishkopf, PhD, is Professor of Music, Di-
rector of the Canadian Centre for Ethnomusicol-
ogy, folkways Alive! Research Fellow, and Adjunct 
Professor of Medicine at the University of Alberta, 
Canada.  His research focuses on the music and 
sounds of Islam, the Arab world, and West Africa, 
as well as  digital multimedia and global human 
development through musical participatory action 
research. He published an edited collection, Music 
and Media in the Arab World, organized an experi-
mental collaborative film,  Songs of the New Arab 
Revolutions, produced the Virtual Museum of Cana-
dian Traditional Music and Kinka: Traditional Songs 
from Avenorpedo, and co-produced Giving Voice to 
Hope: Music of Liberian Refugees and “Sanitation.” 
Current projects include a co-edited volume on mu-
sic, sound, and architecture in the Muslim world, 
and music for public health initiatives in Liberia, 
Ghana, and Ethiopia. 

The Affect of Materiality: Music, Soccer, and 
Martyrdom in Egypt
How does materiality become affective? In my pa-
per, I address this question theoretically and em-
pirically, grounded in interpretation and analysis 
of music and martyrdom among Egypt’s extreme 

soccer fans, the Ultras. To answer it, in my view, 
requires rethinking recent approaches to the rein-
corporation of materiality within social theory. In 
particular, I believe that the processes of material-
ity’s “affectivization” unfold at places often viewed 
– and glossed over – as materiality’s boundaries or 
negative spaces by those for whom materiality im-
plies an “object oriented” philosophy (as Harman 
characterizes Latour’s Actor Network Theory). Such 
theory connects realms of human and nonhuman 
objects quite effectively, but privileges the atemporal 
object – the material, bounded “thing”, implicitly 
assumed to be a discrete, countable solid, bounded 
mass – at the expense of the temporal nonobject – 
what may be regarded as a continuous, unbounded 
“flow” of uncountable stuff. But understanding 
affective materiality requires more than reversing 
this bias, so as to champion “flow” over “object.”  
Rather affectivization is positioned between object 
and flow, between the atemporal and the tempo-
ral, the nonhuman and the human, existence and 
nonexistence. The latter set of terms constitutes a 
category for philosophical inquiry –  a philosophy 
of flow – generally deemphasized, in Actor Network 
and related theory, in favor of the former – a phi-
losophy of objects, yet both are crucial for affect. 
I argue that the material becomes affective not in 
flow, but as it traverses the space between flow and 
object, between wave and particle theories of ma-
teriality in social life. Here, cognitive faculties are 
forced to recognize the continuous flux underlying 
an apparent reality of objects, as emotional faculties 
must recognize the ways continuous flows crystal-
lize as objects. At the point where solidity melts into 
liquidity, where liquidity freezes into solidity – the 
very cusp of “objectness” – tremendous emotion is 
unleashed, as categories reveal their fallibilities. Mu-
sic exists at this cusp, which is likewise emphasized 
in the concept of “martyrdom,” and sometimes they 
are twinned: emotional themes of martyrdom are 
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From the left: Maria Fredrika Malmström, Susann Ossman, Deborah 
Kapchan and Richard Jankowsky.

From the left: Maria Fredrika Malmström and Deborah Kapchan.
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expressed in the songs and chants of the Ultras, stir-
ring affect and galvanizing action. Such liquidity, 
comparable to Durkheim’s effervescence – a meta-
phor for fluids transitioning from liquid to gas – is 
visible, even palpable, in the swirling ebb and flow 
of the chanting or singing crowd, paradoxically es-
tablishing solidarity among participants, an emer-
gent if temporary social object neither human nor 
nonhuman: the intensely surging Ultras throng, 
fervently chanting in raging, anguished commemo-
ration of a fallen, martyred member, pulsating in 
unison, as a single, resonating body.

Discussion
One part from Michael Frishkopf’s presentation 
that the panelists especially discussed was the affect 
of materiality through the materiality of solidarity, 
as someone called solidarity “a superbody in which 
bodies flow together.” The heavy metal music and 
drumming that backgrounded the chants of the 
Ultras that Frishkopf talked about was discussed as 
both individual expression and agential in human 
solidarity. The affect produced by the Ultras’ moving 
bodies was also taken up in conversations of martyr-
dom and shahid. Some panelists expressed concern 
over the perceived scariness of the Ultras, inverted by 
the enchanting persona of Ramy Essam and the char-
acterization of the tortured body as having status of 

shahid. One scholar pointed out: “It is a liminal thing 
that is not easily recognizable, not available for politi-
cal action in the way dead bodies are.” 

Jessica Winegar
Jessica Winegar is an Associate Professor of An-
thropology at Northwestern University. She is the 
author of numerous articles on arts and culture in 
the Middle East, with a number of recent writings 
on Egypt’s uprising. She is also the author of the 
book Creative Reckonings: The Politics of Art and 
Culture in Contemporary Egypt (Stanford University 
Press, 2006), which won the Albert Hourani Book 
Award for best book in Middle East studies, and 
the Arnold Rubin Outstanding Publication Award 
from the African Studies Association. She is also a 
co-author, with Lara Deeb, of a forthcoming book 
entitled Anthropology’s Politics: Discipline and Region 
through the Lens of the Middle East (Stanford).

Egypt/Matter Out of Place
This presentation examined how matter perceived 
to be “out of place” in Egyptian homes and streets 
produces an affective response that shapes larger po-
litical positions towards protests, the government, 
and the Egyptian revolution more generally. Putting 
Mary Douglas’s classic work on purity and danger 
into conversation with Affect Theory and New Ma-
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Deborah Kapchan.

Michael Frishkopf. Students.

From the left: Jessica Winegar and Vincent Crapanzano.
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terialism literature, the paper explored how assign-
ing matter as out of place – particularly waste and 
bodies – is a political act, as is engaging or refusing 
to engage with this matter. For example, managing 
waste systems during the first 18 days of protest in 
Tahrir, and then focusing on the clean-up of food 
wrappers, broken stones used in battle, and dust 
the day after Mubarak fell, were deeply embodied 
ways of communicating refusal of the metaphorical 
and actual waste produced by the Mubarak regime, 
as well as a way of performing productive patriotic 
citizenship. Yet by 2014, continuing infrastructural 
dilapidation produced piles of food packaging on 
the streets (garbage removal) and excrement left in 
toilets (electricity and water), which in turn pro-
voked disgust as an affectual orientation shaping 
day-to-day engagements with politics big and small. 
Certain kinds of bodies, and their presumed affects, 
have also figured as matter out of place in ways that 
both shape and justify revolutionary or counter-rev-
olutionary orientations. The presentation focused 
on the protesting body in particular, positioned as 
matter out of place by the opponents to any protest, 
even if those opponents were subject to the same 
when they protested. This positioning of protestors 
as out of place is perhaps best exemplified in the 
common phrase, “What brought them there?” – a 
phrase which also points to an amorphous, danger-
ous actant. Thus supporters of any of the presidents 
from Mubarak onward, or none of them, routinely 
characterize their protesting opponents as uncivi-
lized, smelly, unkempt, eating the wrong foods, or 
having vulgar, loud speech. The affects of protest-
ing bodies become signs that the bodies are mat-
ter out of place, and the affect produced in those 
making the judgment then shapes their political 
positions. The paper concludes with the suggestion 
that these kinds of matter can never be completely 
put into place because experience cannot be fit into 
such contained categories (Douglas), and because 
the multiple interactions between elements that are 
made to form patterns of organization inevitably 
transform those elements (Coole and Frost).

Discussion
Jessica Winegar’s presentation generated questions 
about the materiality of dead or tortured bodies 
that have not yet been categorized. It also brought 
up the rage about the mistreatment of dead bodies 
during the uprising, dragged by police and piled on 
top of other bodies. Furthermore, the question of 
smell was brought up. One participant put forward 

the feeling of disgust in general, as well as the pos-
sibility of experiencing the value of garbage through 
an ethnographic encounter. The panelists discussed 
the negotiation of purity as well as the question of 
danger, for example in relation to the ambivalent 
status of garbage, excrement, and the liquefaction of 
the martyrs, the latter a purifying action that at the 
same time can be used in witchcraft. 

Winegar noted that the pollution and conceptu-
alization of matter out of place did not happen only 
after the protests were over. Many people talked 
during the revolution about how the protesters kept 
the square clean, and about the creation of a new 
kind of citizen who could take responsibility for 
public space. The discussion was future-oriented in 
terms of creating a better society.

The discussion ended with a Latourian turn, that 
is to say a network perspective on objects, where the 
garbage bag in itself is the body.

Hisham Aidi
Hisham Aidi’s research interests include cultural 
globalization and the political economy of race and 
social movements. He received his PhD in political 
science from Columbia University, and has taught 
at Columbia’s School of International and Public 
Affairs and at the Driskell Center for the Study of 
the African Diaspora at the University of Maryland, 
College Park. He is the author of Redeploying the 
State (Palgrave 2008), a comparative study of pri-
vatization and labor movements in Latin America 
and the Arab world. In 2002–03, Aidi was a con-
sultant for UNDP’s Human Development Report. 
As a journalist, he has written for various outlets. 
From 1999–2003, he worked as a cultural reporter, 
covering Harlem and the Bronx, forAfricana.com, 
The New African, ColorLines, and Socialism and De-
mocracy. More recently, his work has appeared in 
The Atlantic, Foreign Affairs, and Salon and on Al 
Jazeera. Since 2007, he has been a contributing edi-
tor for Souls: A Critical Journal of Black Culture, Pol-
itics and Society. In 2008, Aidi was named a Carn-
egie Scholar. In 2010, he was a Global Fellow at the 
Open Society Foundation. Aidi has most recently 
been the author of Rebel Music: Race, Empire and 
the New Muslim Youth Culture (Pantheon 2014), a 
study of American cultural diplomacy.

Race, Sufism, and American Public Diplomacy
Aidi will talk about the intermingling between Is-
lam and music in postwar America. He will describe 
how music is the realm where Muslim diaspora con-
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sciousness and identity politics are most poignantly 
debated and expressed today. Given music’s ability 
to shape identity, ideology, and group solidarity, he 
will also spotlight government attempts to shape 
music flows as a way to homogenize mass behav-
ior. Aidi’s lecture will focus on post-9/11 attempts 
to revive the jazz diplomacy program of the 1950s, 
and the State Department’s current efforts to use 
hip hop – and more broadly the civil rights move-
ment – for democracy promotion, strategic com-
munication, and perception management in the 
Muslim world. He will examine how American and 
British music diplomacy fits into larger attempts to 
promote a liberal Islam.

Discussion
Hisham Aidi’s presentation elaborated how regimes 
gain trust through deploying popular culture – mu-
sic of diplomacy – particularly through Sufism. 

The discussion of Aidi’s presentation noted the 
deployment of Sufi culture by the Moroccan govern-
ment and the Diaspora. One scholar asked: “What 
space is left for images that would not be recruited 
for the work of ideology”? Aidi responded from the 
particulars of the research material, and noted that 
while Sufis have attempted to reclaim their religion, 
the intertwining of Sufism with politics is difficult 
to escape.

One point was that each nation has particular 
relationships to the state and to Sufism. In Mo-
rocco, Sufism is described as otherworldly and 
transcendental, while in Tunisia saints tend to be 
ascribed to specific locales. The conversation con-
cluded with the initial question in the presentation: 
while cultural identities can be recuperated by the 
state, such as the Black Atlantic and Sufism, such 
cultures can never be completely captured by the 
state, because they are both transnational in moving 

across nation-states and produce deeply local mean-
ings in individual expressions. 

Ted Swedenburg
Ted Swedenburg is Professor of Anthropology at the 
University of Arkansas. He is the author of Memo-
ries of Revolt: The 1936–39 Rebellion (University of 
Minnesota Press, 1995) and the Palestinian National 
Past (University of Arkansas Press, 2003) and co-
editor of Displacement, Diaspora, and Geographies 
of Identity (Duke University Press, 1996) and Pales-
tine, Israel and the Politics of Popular Culture (Duke 
University Press, 2005). He has written about a va-
riety of popular music, including Palestinian rap, 
Egyptian revolutionary music, Nubian pop, French-
Algerian rai, and Andalusian music in Algeria. 

Youtube, Scopitone, Nostalgia
In the last few years, a large number of “vintage” re-
cordings from North Africa (and especially Algeria), 
previously unavailable, have been posted on music 
blogs, Soundcloud and Youtube. My particular in-
terest is Youtube videos of vintage rai recordings, 
posted by music fans and collectors who disguise 
their true identity with pseudonyms. Youtube ena-
bles a number of material practices: using old pho-
tos of the singer or images of Algeria to accompany 
the video; written comments with details about 
the artist and the song; footage of concerts or TV 
broadcasts. One common feature of such clips is for 
the broadcaster to open it with a spoken introduc-
tion, to show the record jacket, to place the disc on 
a record player (or the tape in a cassette player) and 
then start the song. In addition to music, we hear 
the crackle of the needle on the vinyl (or the hiss 
of the cassette player), reminding us of the materi-
ality of the vinyl/cassette and marking a return of 
materiality in a world where musical sound seems 
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to have escaped the material altogether and turned 
into mp3 ether. It also reminds us of a loss that is 
at the same time a recovery, a collector’s “find” that 
we also participate in. The sense that the sound 
is material is enhanced by the fact that we see the 
mechanism of the turntable or cassette machine be-
ing turned on and joined together with the grooves 
of the vinyl or the acetate of the cassette. The mate-
riality of the music is amplified as well by the pres-
ence of the record or cassette jacket, which is often 
faded, torn, marked with creases, inscribed with 
ink. This materiality of the seemingly lost, now 
found, inspires a range of affects, including: expres-
sion of nostalgia for the past when “real” rai was 
performed; a relived memory or old mood or event 
in Algeria associated with the song in question; a 
geeking out about the discovery of a “rare” tune. I 
also discussed Scopitones, a kind of film jukebox 
that screened some 280 films of Arab and Kabyle 
songs in bars and cafés patronized by Maghrebi im-
migrants in France between 1965 and 1980. The 
music films’ subject was typically the travails of life 
in exile, the rough work, troubles with European 
women, alcohol and the police, and nostalgia for the 
homeland. Some, particularly those featuring Salah 
Saadaoui, were quite amusing, bitter-sweet send-ups 
of the exile condition. Although the Scopitones are 
quite fascinating artifacts, they receive much less at-
tention than do the rai music postings, and so turn 
out to be less useful objects of study for the material 
production of affect.

Discussion
Ted Swedenburg’s presentation explored the affect 
of nostalgia invoked through social media, particu-
larly through the uploading of Youtube videos. He 
made the argument that music seems to work more 
through affect than through representation. Swe-
denburg discussed Youtube as a popular archive, 
distinct from how we might normally think about 
archives, because in this particular case, anybody 
can build and preserve artifacts. 

The researchers commented that individuals 
post videos in a variety of ways, for example, the 
videos of record players, which produce the sound 
of the crackling pop, which perhaps signals a return 
of materiality in a digital age. The videos evoke the 
ideas of loss, but also of recovery – the affective 
soundscape of people’s personal history produces a 
special kind of mood. The conversation ended with 
a detour through Scopitones, a kind of Arab juke-
box, with the screen of a small TV, playing films 

and music videos. Scopitones appeared in Arab ca-
fés, and allowed immigrants in the Diaspora, main-
ly male audiences, to relive their own experiences. 

Aomar Boum
I am a sociocultural anthropologist with a histori-
cal bent concerned with the social and cultural 
representation of and political discourse about reli-
gious and ethnic minorities in the Middle East and 
North Africa. My ethnographic work engages many 
cultural, social, political, and academic taboos in 
the Middle East and North Africa region, includ-
ing the place of religious minorities such as Jews, 
Baha’is, Shias, and Christians in post-independence 
nation-states. My multidisciplinary background 
and academic experience is at the intersections of 
Middle Eastern and North African studies, Islamic 
studies, Religious studies, African studies, and Jew-
ish studies. I have written on topics such as Mo-
roccan Jewish historiography, Islamic archives and 
manuscripts, education, music, youth, and sports. 
Much of my work has focused on the anthropology 
of Jewish-Muslim relations in an age of communal 
violence, especially generational Muslim memories 
of Moroccan Jews through ethnographic down and 
up strategies.

Soft Soundscapes: State, Space and Jewish-Muslim 
Ligatures in Morocco
In the last decades, the Moroccan state has used An-
dalusian sonic materialities in aesthetically designed 
urban festivals to produce tamed affect and cultivate 
political emotions of love that support its official 
views of Jewish-Muslim cultural understandings. 
Building on Nussbaum’s political emotions, I argue 
that the urban space is deployed to create a national 
feeling of love and respect channeled through the 
political and symbolic power of a political and eco-
nomic elite.

Discussion
Aomar Boum gave a presentation on Morocco, Jor-
dan, and Saudi Arabia, and interrogated the cul-
tural and political notions of love that structure 
nationalism as a communal form. He drew on re-
ligious studies and sound studies and the tradition 
of Haim Zafrani, and discussed the migration of 
Moroccan Jews to Israel, which reflected a new style 
of Andalusian regime. Aomar Boum emphasized 
that Spain remains a bridge. At the same time, Arab 
Andalusian practices are not imported from Spain, 
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but from soundscapes in Morocco. He also pointed 
out a Spanish desire to appropriate “togetherness” 
in Morocco through state-sanctioned world music 
festivals. The world sacred music festival was fur-
ther discussed in relation to the visible and invisible 
nature of the shared soundscape that point to the 
festival as a materialization of culture. 

The scholars addressed the Printempt Musical des 
Alizes and convivencia, and talked about the power 
of soft soundscapes as a mode of materiality that 
might speak to the hope of the Palestinian state to 
live side by side with Israel. Further, the participants 
took up questions of circulation and questioned the 
role played by certain individuals. For example, the 
director of the first festival of sacred music brought 
Israeli singers to Morocco. The panelists questioned 
the state’s role in creating a supposed sound context, 
and Aomar Boum stressed that Andalusian sound-
scapes are formalized through student unions and 
that the state is rarely included in the discourse. 

Jane Goodman
Jane E. Goodman is Associate Professor of Anthro-
pology at Indiana University. She has been conduct-
ing fieldwork in Algeria since 1990, and has been 
working with theater troupes in the Oran-Mosta-
ganem region since 2008. Her books include Berber 
Culture on the World Stage: From Village to Video 
(Univ. of Indiana Press, 2005) and, with Paul Sil-
verstein, Bourdieu in Algeria: Colonial Politics, Eth-
nographic Practices, Theoretical Developments (Univ. 
of Nebraska Press, 2009).

Materializing Uncertainty: Demolition and  
Protest in Algeria
My paper explores how Algerians experience, ana-
lyze, and negotiate the often precarious conditions 
of their lives in the early 21st century. I seek to iden-
tify and problematize what Anne Allison has called 
“the everyday effects and affects of how precarity 
gets lived.” My focus is on the kinds of public emo-
tions that are produced under authoritarian re-
gimes. I am particularly interested in uncertainty as 
a public emotion that authoritarian regimes regular-
ly produce and rely on. Algerians have long referred 
to a nefarious ghostly entity they call “Le Pouvoir” 
(the Power), an occult force invoked to account for 
everything from social injustice to infrastructural 
breakdown. Whereas Le Pouvoir is typically con-
strued as anonymous and invisible, I suggest that it 
is made palpable by being materialized in concrete 

events. One such event was the state-based demoli-
tion of a local theater as part of a public work project 
that I witnessed in 2009. I consider how the materi-
al destruction of the theater and the street protests it 
provoked became a site for the affective and embod-
ied production of uncertainty. I am also interested 
in how the “vibrational energy” (Henriques) of the 
street produced a sense of uncertainty and I trace 
how this was ultimately transformed into embodied 
action, producing the crowd as a corporate and cor-
poreal subject able to stand up to the approaching 
backhoe. More broadly, I link this event to a per-
vasive sense of precarity that characterizes all levels 
of Algerian society, as evidenced in discussions over 
the past few years about whether the ailing Algerian 
President Bouteflika is dead or alive.

Discussion
Jane Goodman evoked the space of the demol-
ished theater at the conference through images of 
the theater before and after it was torn down, and 
showed video footage of protesters and community 
members “milling about” in the street while bull-
dozers approached. One participant drew attention 
to the gendered dimension of the protest, where 
women and children were willing to fight, but there 
were only young men in the front. The “milling 
about” was about many things – a material uncer-
tainty, an effervescent ambivalence – which pro-
duced strong affects that could be seen on the video 
clips. The video of the spontaneous creation of the 
crowd was starkly paired with haunting images of 
loss. One participant suggested that when images 
of the demolished theater were broadcast, there was 
“no revolution” in them. 

Farha Ghannam
Farha Ghannam is Associate Professor of Anthro-
pology at Swarthmore College. Her research and 
teaching focuses on globalization, urban life, iden-
tity, gender, and embodiment. She is the author of 
Remaking the Modern: Space, Relocation, and the 
Politics of Identity in a Global Cairo (University of 
California Press, 2002) and Live and Die like a Man: 
Gender Dynamics in Urban Egypt (Stanford Univer-
sity Press, 2013). Her articles have been published 
in key journals such as American Ethnologist, Visual 
Anthropology, City and Society, Ethnos, Jadaliyya, 
and International Journal of Middle Eastern Studies.
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Who Fed the Egyptian Rebels?  
Food as Vibrant Matter
During the January 2011 Revolution, rumors widely 
circulated in Egyptian national media accused the 
protestors in Tahrir Square of receiving daily finan-
cial allowances and KFC meals. The paper traced 
the journey of a young man, who was primarily 
motivated by these rumors, to Tahrir and his par-
ticipation in the protests. The presentation showed 
that his participation and political subjectivity were 
profoundly shaped by the energy generated by his 
interaction with other bodies, objects, forms, and 
signs that formed an “assemblage” (in Deleuze’s 
sense) that kept thousands connected to Tahrir until 
Mubarak stepped down. Drawing on Jane Bennett’s 
notion of food as “vibrant matter,” the paper shifted 
attention to how the accusations of the rebels went 
deeper to make claims about not only their political 
activism but also their moral stands and the very es-
sence of their embodiment and agency. These accu-
sations, the paper argued, presumed that food made 
the invisible visible and the visible invisible. The dis-
cussion highlighted the need to pay attention to the 
“agency of food” and how edible matters produce 
the materiality of our bodies and souls. We need to 
account for how humans and foods are part of an 
assemblage where both sides modify, transform, and 
produce new materialities that matter in the world.

Discussion
Farha Ghannam discussed the materiality of af-
fects through the example of food and eating. She 
showed various images, with one slide depicting a 
rebel in Tahrir holding a sign that read “I came in 
vain, where’s my Kentucky?”, a slide that met with 
an eruption of laughter in the room. Questions such 
as: What does food do to us? What do we do to 
food? were discussed. Furthermore, the scholars 

discussed how materiality produces one’s body and 
how it has an agency of its own, that does not de-
pend on humans, thereby decentering the human in 
cultural analysis. 

Susan Ossman
Susan Ossman is Professor of Anthropology and 
Director of Global Studies at the University of Cali-
fornia, Riverside. Her innovative designs for mobile 
ethnography are related to her life of international 
migration, her experiences directing international 
collaborative projects, and her practice as an art-
ist. Her analyses of globalization developed as she 
carried out fieldwork on media, mobility, aesthet-
ics, gender, and politics in North Africa, Europe, 
North America, and the Middle East. Susan con-
tinues to work out the theoretical implications of 
her fieldwork on mobility, most notably by refining 
the “three world” model, which she first developed 
in her study of beauty salons and has since used to 
analyze politics, media events, and experiences of 
migration. 

Susan’s publications include Picturing Casa-
blanca, Portraits of Power in a Modern City (Univ. 
of California Press, 1994) and Three Faces of 
Beauty: Casablanca, Cairo, Paris (Duke Univer-
sity Press, 2002), The Places We Share (Lexington, 
2007), and most recently Moving Matters, Paths of 
Serial Migration (Stanford University Press, 2013), 
which inspired the creation of The Moving Matters 
Traveling Workshop (MMTW), a mobile platform 
for exploring migration through art. The Son of Se-
mele Theater Ensemble (SOSE) in Los Angeles is 
also making the book into a play. Susan’s ongoing 
collaborative projects across anthropology and the 
arts also include “On the Line” and “Lifeworks.” 
Her paintings and installations have been exhibited 
in Europe and California. 
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Mute Matter
In this silent slide show I explored the themes of 
the seminar with reference to the visual artwork 
produced by artists of the MMTW for an exhibi-
tion at the Allard Pierson Museum of Mediterra-
nean Antiquities in Amsterdam in June 2014. The 
event also included a collaborative performance of 
the MMTW, but I chose to focus on the work we 
did amongst the valued objects in the muted light 
of the museum before the large audience arrived for 
the performance. Gluklya’s works interrogated the 
beautiful human form sculpted into hard marble 
by clothing statues in soft fabrics with awkwardly 
embroidered messages; Beatriz Mejia-Krumbein’s 
soft, stuffed heads contrasted with the hard angles 
of busts of great men; Kayde Anobile and Alexan-
dru Balasescu bathed an imposing statue of a god 
with images and texts about ordinary consump-
tion: where would a god procure his favorite brand 
of ambrosia nowadays?  Alejandro Ramirez inserted 
objects and developed works in the glass cases of 
the museum: the tennis shoes, portraits, and jewelry 
cast off or lost at sea were accompanied by texts in 
the same format as the museum objects. Many of 
the objects seem to have been lost at sea by their 
owners: things survived while people drowned, si-
lencing the objects. What of the silence of the an-
cient broche or lamp? My “wood/words: what goes 
up in smoke” was also displayed in a vitrine: seven 
bundles of words tied with red string sat side by side, 
unchanging over the centuries but accompanied by 
“scholarly” texts about where each parcel was un-
earthed. In another installation, I explore how the 
“smooth” surface of the Mediterranean seen as the 
font of civilization and as a homogeneous cultural 
region depends on folding war, conflict, and death 
into the rolls of history’s scroll. 

Discussion
Mute Matter was a verbally silent presentation that 
evoked a momentary silence before it quickly in-
spired questions regarding the political ramifica-
tions of a silent performance: Does the presentation 
double the muting? Does the performance of the 
presentation somehow challenge the muting? When 
are silences productive to dominant systems of pow-
er and when are they not? 

Ossman explained the exhibition as an interven-
tion in the museum space, and that the actual mut-
ing developed later, after she had worked within the 
museum for a while. After she reflected on the read-

ings, she thought muting would be a way to recreate 
the affect of the museum. 

One scholar found that because muting disrupts 
the normalcy of sound, something happens to mat-
ter and space. Another said: “I did not find it mute 
at all,” and explained that the written words detract-
ed from the silence and relieved the anxiety that 
was very clearly in the room. “The only moment 
of silence was when you finished and nobody said 
anything.” One participant noted that anxiety is an 
important affect and called the presentation trans-
gressive, as it transformed a verbal situation into a 
muted one. A student who listened to the presenta-
tions during the two-day workshop noted an anxi-
ety that came from seeing oneself in the museum 
as an object. The student pointed out that “muse-
umification” is a violent process, and that the anxi-
ety actually arose from the inability to listen to the 
spirit of so-called objects and indigenous peoples. 
This led participants to ask: What is mute? What is 
communication in the context of mute matter? Can 
we ever be mute? One scholar observed that silence 
can also be a privilege related to class, and shared an 
anecdote about meditations where all participants 
were white bourgeois who had the privilege of being 
silent at chosen moments. 

Zakia Salime
Zakia Salime is an Associate Professor in Sociol-
ogy and Women’s and Gender Studies at Rutgers 
University. Her first book, Between Feminism and 
Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco 
(University of Minnesota Press, 2011) explores the 
co-imbrication of Islamist and Feminist women’s 
movements. She is currently working on a co-edited 
volume on Geographies of Gender in the Arab Revo-
lutions. Salime’s work is published in Signs, Critical 
Sociology, and Sociological Forum, as well as in book 
chapters. In her ongoing research, Salime explores 
the intersection of politics and aesthetics in the hip 
hop scene in Morocco.

I Vote, I Sing: Hip Hop and the acoustics of Aesthetic 
Citizenship
“We are all enraged. Why don’t you arrest us,” 
chanted protestors in the courtroom during the trial 
of El-Haqed (“The Enraged”), a 24-year-old rapper 
from Casablanca. El-Haqed’s song “Long Live the 
People” is thought to be behind his first arrest be-
cause it disrupts “Long Live the King.” El-Haqed’s 
multiple arrests, and the sustained mobilization by 
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youth against them, reveal that the rapper is not 
only an iconic figure in the protest scene in Mo-
rocco, but also one of its greatest rallying forces. As 
groundbreaking events across North Africa and the 
Middle East continue to unfold, analysts have yet to 
grapple with the importance of hip hop as a subcul-
ture of resistance, a mode of contestation, but also as 
a place for the production of aesthetic citizenship in 
the region. This paper explores the rise of aesthetic 
citizenship in hip hop through Ranciere’s definition 
of police as the “partition of the sensible” and poli-
tics as a “repartition” of that “partition” through the 
relationship between politics and aesthetics. 

Discussion
After Zakia Salime’s presentation, some scholars 
wondered “why do we expect hip hop to do anything 
political at all,” and stressed that hip hop is seldom 
revolutionary and mostly about making money. 
Another scholar pointed to graffiti as perhaps in-
herently anti-capitalist, and that there is perhaps no 
way a musical form can be inherently revolution-

ary. However, Zakia Salime responded that the 
performers she talks of work in basic home studios 
created through a network of solidarity around rap 
music, and that these artists do not have the means 
to become superstars and are actually very worried 
about their work becoming like American rap. 

One scholar asked if the music or the lyrics can 
be seen as more or less responsible for producing a 
revolutionary affect. A student present, who had 
participated in several of the Egyptian uprisings, 
noted that the people she knows want to get away 
from formal politics. She emphasized that their way 
is politics through art – art is politics. One schol-
ar focused on another aspect of the presentation, 
namely fear and its relationship to silence. This re-
searcher claimed that hip hop allows the rapper to 
articulate and therefore shatter the apparatus of fear. 

Participants expressed the desire to have more 
material on sound that did not necessarily focus on 
intensity and terror. Several also underscored the 
value of using local theories of sound and affect to 
be able to theorize outside Western philosophy. 
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Fahra Ghannam
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Presentations of Abstracts, Biographies, and Discussions Day II

the conference, including how we can grasp the ma-
teriality of affect through ethnography. This had re-
minded her of some of Jessica Winegar’s methodo-
logical questions and suggestions at World Congress 
for Middle Eastern Studies (WOCMES) in Ankara 
this past summer, which she thought the partici-
pants should elaborate on over the course of this 
workshop. Jessica Winegar’s questions included: 
How can we push established discourses on the up-
risings and ask each other open questions? How can 
we articulate the limits of discourse? Jessica Wine-
gar had mentioned that silence during her fieldwork 
was most often mistaken for no action. She talked 
about the silence while cooking together with wom-
en in Egypt during the uprisings as a sign of the 
limits of discourse, and suggested that all need to 
call attention to listening to the silence. What is 
said? How will we grasp such things? Malmström 
suggested discussion on of how we can research the 
limits of discourse?

She opened up the second day with other chal-
lenging questions. How to show how the things 
that people make, make people? How will we un-
derstand, as Julian Henriques proposes in the con-
text of reggae sound systems in Jamaica, the current 
dynamics of North Africa through the materialist 
model of affect, by working and thinking through 
vibrations themselves? What are the implications of 
taking objects seriously in relation to ethics? If ob-
jects have agency, what about political responsibil-
ity? Jane Bennett discusses what she calls distribu-
tive agency by examining a real-life effect: a power 
blackout that affected 50 millions in North Amer-
ica in 2003. What are the consequences for under-
standing current events in North Africa through 
the lens of distributive agency in relation to ethics?

Maria Frederika Malmström (chair)
Maria Frederika Malmström is a Senior Research-
er for North Africa in the Conflict, Security and 
Democratic Transformation cluster at the Nordic 
Africa Institute in Uppsala, Sweden. She is also a 
visiting scholar at New York University, working 
from 2010-12 in the Center for the Study of Gen-
der and Sexuality and from 2012 in Performance 
Studies at the Tisch School of the Arts. Malmström 
was previously a Senior Lecturer at the Department 
of Global Studies at University of Gothenburg, 
Sweden, and at the Department of Cultural Stud-

Welcoming Remarks and Introduction Day II
Maria Frederika Malmström opened the second day 
with examples from her recent fieldwork, including 
photos and sound-clips from Cairo. Thereafter, she 
posed the theoretical questions for the day. Her field 
experiences have been full of chaotic moments, in 
which the materiality of affects became even more 
crucial. She pointed out how intense forces influ-
ence the sense of belonging and desire for comfort in 
times of chaos and political instability. Malmström 
commented on the notable absence of sound during 
her fieldwork in Cairo after the ousting of President 
Mohamed Morsi in July 2013, and the implications 
of this in today’s floating landscape. She observed 
that the days following the ouster were extreme 
in every sense. The silence during the pitch-black, 
night-time curfew and the sounds of war during the 
day were embodied, socially-shared experiences that 
changed the emotional color of life in Egypt. One 
of her points was that the sound of silence means a 
loss of navigation, a temporary lapse in orientation. 
As well, she underscored the importance of identi-
fying and attending to this vibrational politics of 
disruption and the affective rhythmic mobilization 
of bodies as something that can be exploited by con-
testing forces as a form of political violence. 

One scholar noted the ways in which silence and 
noise work through the imaginary: for example, tor-
ture, where perpetrators make the screams audible 
to invoke imagined scenarios of torture within the 
public imagination. Another participant discussed 
the class dimensions, and noted that upper class 
neighborhoods could not hear the riots, helicop-
ters, and violence. Some scholars drew comparisons 
with similar states of emergency, as in Gaza, and 
underscored how the affects of silence and violence 
are always related to differing experiences of par-
ticular moments. Another participant asked about 
the role of anthropologists in understanding the 
other, as opposed to understanding their own affec-
tive bodies: for example, people develop a tolerance 
for teargas or might immediately hear a sound that 
indicates a weapon, and will immediately respond. 
These examples show a competency and/or body 
memory, which would be different for a researcher 
unfamiliar with imposed state violence.

Malmström reverted to her welcoming presenta-
tion of the first day, in which she had given some 
theoretical starting points for the discussion during 
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ies, University West, Sweden. Additionally, she is a 
gender consultant for UNFPA and UNICEF and a 
member of several academic and policy networks. 

Paul Silverstein
Paul A. Silverstein is Professor of Anthropology at 
Reed College, Portland. He is author of Algerian in 
France: Transpolitics, Race and Nation (University of 
Indiana Press, 2004), co-editor of Memory and Vio-
lence in the Middle East and North Africa (Univer-
sity of Indiana Press, 2006) and Bourdieu in Algeria: 
Colonial Politics, Ethnographic Practices, Theoretical 
Developments (University of Nebraska Press, 2009). 
His current research and writing focuses on Berber 
(Amazigh) activism, emigration, and land politics 
in southeastern Morocco.

Living in the Ruins of the Colonial: Pétanque, 
Berber Activism, and Masculine Embodiment in 
Southeastern Morocco
Taking the case of the revival of pétanque, a French 
outdoors bowling game, among Berber/Amazigh 
male activists in southeastern Morocco, the paper 
explores coloniality as an embodied, materialized 
condition within the Moroccan postcolonial, sub-
sisting in a series of living ruins that orient the lives 
of inhabitants of oasis communities. As a game, pé-
tanque encapsulates the problematic of material con-
tingency, involving a pluripotentiality of outcomes 
arising from repeatedly shifting configurations of 
position determined in part by the micro-features of 
the terrain, and thus comments on lived precarity, 
where small events (e.g., a sudden thunderstorm) 
can have macroscopic effects in small-scale settings, 
and, yet, where broader social hierarchies and ma-
terial inequalities endure. Pétanque provides space 
for embodied masculine sociality across genera-
tional divides, reuniting men from notable families, 
which under the colonial protectorate had been the 

privileged interlocutors of French military admin-
istrators. The inter-village tournaments recapitu-
late regions of colonial administration and outline 
regionalist claims for self-determination that have 
become central to Amazigh cultural politics.

Discussion
Paul Silverstein discussed the ways pétanque in 
Morroco is shaped by age, political affiliation, com-
munity roles, and the rhythms of life, as well as by 
the materiality of playing fields and textuality of 
uniforms. He argued that pétanque regional tours 
map an imagined future control of the landscape. 

The participants debated whether using local 
languages such as Berber or French somehow de-
marcates spaces as more deeply anti-colonial. Other 
scholars pointed out the limits of the politics of au-
thenticity. The discussion questioned if pétanque 
functions as a continuation of colonial control or as 
an imagined space of independence from colonial-
ism.

Richard Jankowsky
Richard Jankowsky (PhD University of Chicago, 
2004) is Associate Professor of Ethnomusicology in 
the Department of Music at Tufts University, Med-
ford. He is the author of Stambeli: Music, Trance, 
and Alterity in Tunisia (University of Chicago Press, 
2010) and is guest editor of the forthcoming Blooms-
bury Encyclopedia of Popular Music of the World: 
Genres of the Middle East and North Africa. His cur-
rent research focuses on the sonic rituals of Sufism 
and saint practices in the Tunisian public sphere.

Toward an Ecology of Sufi Musical Affect in Post-
revolution Tunisia
In January 2013, hundreds of demonstrators in the 
well-to-do Tunisian towns of Carthage and Sidi Bou 
Saïd marched to protest the attacks on the shrine of 
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the local saint Sidi Bou Saïd by Salafis armed with 
Molotov cocktails. The Sidi Bou Saïd ‘Isawiyya Sufi 
order – which is based at the shrine – drummed and 
sang praise songs as it led the procession down the 
hill to the nearby presidential palace in Carthage. Al-
though many non-Sufis have heard ‘Isawiyya songs 
(during weddings and other lifecycle celebrations, 
stage performances, as well as annual street pro-
cessions), many in the procession were not familiar 
enough to sing along with this specialist repertoire. 
Once the procession reached the palace, however, 
and the Sufis paused their performance, the crowd 
broke into song. They sang the refrain to “Ra’īs al-
Abḥār” (Captain of the Seas), a praise song in honor 
of the saint and a well-known part of the repertoire 
of the mizwid genre of music, named after the goat-
skinned bagpipe. Mizwid, which is associated with 
youth and sha‘abī soundscapes, is both the best-sell-
ing genre of music in Tunisia and the most widely 
criticized for its often risqué lyrics that discuss alco-
hol, sex, family problems, and prison, in addition to 
themes such as exile, betrayal, and unrequited love. 
Praise songs, which also present complaints about 
the difficulties of life and express hopes for their 
resolution, are an important part of the mizwid rep-
ertoire. On the one hand, this public demonstration 
was remarkable not only because mizwid and Sufi 
music rarely share the same performative space, but 
also because it involved a mostly well-heeled group of 
demonstrators singing a song with strong working-
class associations. On the other hand, both mizwid 
and Sufism take part in a broader cultural complex 
in which saints, their shrines, and the practices sur-
rounding them serve as icons of neighborhood and 
regional identity, and also share religious values that 
are being mobilized in efforts to reject Salafism and 
its attempts to impose a politics of silence in post-
revolutionary Tunisia.

In this paper, I suggest that an ecological ap-
proach to Sufism and saints in the Tunisian public 
sphere may be productive in two ways. First, by fo-
cusing on what James Gibson calls “affordances,” it 
emphasizes that single events or phenomena (such 
as a mizwid praise song) may have multiple func-
tions or interpretations for different participants or 
even individuals. Second, an ecological model pro-
vides for the seen and unseen elements of musico-
religious experience, including physical spaces (the 
shrine, the street, the home); ritual and musical 
dynamics (ritual organization, progression, musi-
cal modes and rhythms, timbres, texts); individual 
inclinations, biographies, and interactions with 
others; and the broader religious and political “cli-
mate.” This approach suggests that through sonic 
practices, Sufism and the praise of saints resonate 
throughout Tunisian society, but do so in an ebbing 
and flowing way that depends on interactions with 
other forces in the environment, and may be am-
plified at specific historical moments such as this, 
when they are mobilized in public arena debates 
over the common good.

Discussion
The first question raised among participants was 
about the Salafi side of sound ecology, since Salafi 
ideology has its own complex ecology. How, for in-
stance, does a call to prayer continue through si-
lence? Several participants questioned what a Sufi 
affect might mean and expressed hesitancy about a 
Sufi/Salafi dichotomy: “In what way is it Sufi? Is 
it Sufi affect or political affect? Does what is hap-
pening in the demonstration indicate what is going 
on in Tunisia socially and politically?” One scholar 
pointed out that the ‘Isawiyya originated outside 
Tunisia, under a Moroccan leader. Another partici-
pant echoed these concerns of origin and transit, 
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Zakia Salime. Stefania Pandolfo.
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and questioned the specificity of the discourse to 
Tunisia and the appropriateness of ‘Isawiyya in a 
political demonstration 

Another issue was Martha Nussbaum’s construc-
tion of the aesthetics of confrontation, which might 
be a site for the development of a different kind of 
civility emerging from confrontation. 

One participant questioned the difference be-
tween silence, energy, and noise, and noted that 
each was capable of producing affect. Furthermore, 
other technologies, such as food and drink, might 
also enhance affect and relationality. This partici-
pant concluded: “How might the embodiment of 
these actions produce, find, or found satisfaction?” 

The panelists also discussed the performative 
ramifications of addressing a discursive body of 
theory that has to do with the non-discursive em-
bodiment of affect.

Stefania Pandolfo
Stefania Pandolfo is a sociocultural and psychologi-
cal anthropologist at UC Berkeley. Her work and 
teaching center on forms of life and subjectivity, 
imagination, and the experience of madness, with a 
focus on the Arab world, the Maghreb, and Islam, 
and in conversation with psychoanalysis and Islam-
ic thought. In recent years, her research and writing 
have addressed forms of the subject and ethics at the 
interface of psychical/psychiatric, political, and reli-
gious processes and discourses, in the confrontation 
with madness and social crisis and in the context of 
psychiatric hospital care, and of the Islamic heal-
ing of “maladies of the soul.” She is the author of 
Impasse of the Angels. Scenes from a Moroccan Space 
of Memory (University of Chicago Press, 1997), and 
Knot of the Soul. Madness, Psychiatry, Islam (Uni-
versity of Chicago Press, forthcoming 2015). She is 
co-author with Anne Lovell, Veena Das, and San-
dra Laugier of Face aux désastres. Une conversation à 
quatre voix sur la folie, le care, et les grandes détresses 
collectives (Editions d’Ithaque, Paris). 

Materialities of the Soul
My paper proposes a reflection on the question of 
destruction, transformation, and impasse in con-
temporary North Africa, which I address in terms 
of the related registers of the “soul/self (nafs, ruh, 
qalb) and the world, taking the lead from my own 
ethnographic work on melancholy and trauma in 
Morocco. 

Engaging with literature on New Materialism, 
as well with philosophical insights from Speculative 

Realism, and its reflection on temporality (“ances-
trality” of the time of trauma), and relating these 
to the psychoanalytic thought of the drive and the 
Arabic and Islamic medical-ethical tradition, I dis-
cuss my work on the maladies of the “soul/self” 
in Morocco as these are treated in contemporary 
Quranic therapies and, more in general, in the Is-
lamic medical/philosophical tradition that today is 
mobilized, to think at once about traumatic history 
and subjectivity. 

I discuss the materiality of the soul through my 
ethnography with a Moroccan Quranic therapist 
who practices humoral and spiritual healing (in-
cluding spirit exorcism) in a low-income neighbor-
hood in a Moroccan city, and who engages with 
the medical-ethical thought of Al-Ghazali (13th 
century), Ibn Sina (11th century), and Ibn al-Qayy-
im al-Jawziyya (14th century) as both sources and 
contemporary interlocutors and on the material/
spiritual nature of the nafs, the hart (qalb), and the 
problem of destruction and evil nested in the (hu-
man) soul as an ever-present potentiality and risk. 
I elaborate on the affect of melancholia (al-ka’ba, 
al-ikti’ab, al-mālankhūliyā as-sawdāwī), and of mel-
ancholic intergenerational transmission as a carving 
work of the inert and the inorganic at the core of the 
person and the community.

Discussion
The frontispiece and background of Stefania Pan-
dolfo’s presentation was a dynamogram, a mural 
portraying a giant serpent on the walls of an apart-
ment. The image sprung out of and outside of con-
sciousness, keeping the non-human time of trauma 
and evoking Latourian modes of existence. She 
spoke of how this efficacious image, beyond the 
memory of loss and humiliation, beyond the dialec-
tic of cure, the expression of impression, engages the 
madness of materiality. Pandolfo pointed out that a 
different ontology is required if this image is taken 
seriously, and she continued: “This image is not a 
representation,” citing the serpent’s non-discursive, 
nonvisual agency. 

The participants found that ancestral temporal-
ity in terms of the encounter with the dead, as well 
as detachment from the body, actually recalls an 
agency of objects. The political dimension of cures 
was also discussed. 

Vincent Crapanzano
Vincent Crapanzano (PhD Columbia) is a Distin-
guished Professor of Anthropology and Compara-
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tive Literature at the Graduate Center, CUNY. He 
has published extensively. His research interests in-
clude symbolic and interpretive anthropology, eth-
no-psychology, anthropology and literature, theo-
ries of interpretation, anthropology of law, religion; 
North Africa, South Africa, and the US. 

Fragility of Affect, Affective Fragility
The so-called “materialization” of feeling in the con-
scious mind really means a materialization of the re-
flection of that feeling through the medium of some 
realistic conception.
        
Kasimir Malevich
I begin with this quotation from the Russian Supre-
matist artist Kasimir Malevich to stress the com-
plexity of affect. I argue that affective states, includ-
ing trauma, are fragile, subject to continual changes 
in intensity and expression, as they respond to life’s 
contingencies, and, when valued in their specific-
ity, require performative continuance through re-
petitive exchanges, insistent glossing, ritualization, 
commemoration, etc. I think of affect not as a con-
ceptual isolate, but as one component of a constel-
lation of “affective states” that includes feelings, 
moods, emotions, and passions. They are resistant 
to clear definition, and this attests to the messiness 
– the paradoxical nature – of subjective experience. 
I stress the rhetorical, the political power, of the 
gloss on “affective states.” 

This said, I argue that we have to consider the 
expression of affect (now used loosely) in theatrical 

rather than dialogical or even monological terms. It 
calls attention to the role and effect of the observer’s 
affect on the observed exchange. This is particularly 
important today, given the crises in North Africa 
and the Middle East. I illustrate my argument by 
considering: 1) the ritualization of affect among the 
Hamadsha, a Moroccan Sufi tariqa; 2) the memo-
rialization and perpetuation of the Harkis’ feelings 
of betrayal and abandonment by the French; 3) the 
oscillation of the Harkis’ personal anger and their 
social outrage; and 4) emotional transfer, indeed 
engulfment, in my own – an observer’s – experi-
ences at an ‘Isawiyya musem (collective pilgrimage) 
in Meknes. 

Discussion
Vincent Crapanzano ended his remarks by evok-
ing lost time and space. He refused to enclose affect 
and emotion in general terms as objects of study. He 
stressed that affect cannot be described in any single 
term. Hence the questions, “how can anthropology 
come to understand affect? How can one declare 
what the affects of others are?”

Traumatic experience was parsed as both indi-
vidually and socially fragile. Crapanzano talked 
about the complexity of emotions in trauma and 
that the drive to preserve it implies a melancholic 
mood. Participants thereafter discussed memory of 
trauma, without the possible continuation of the 
pain. In this context, Shia practices of self-flagella-
tion, were, among other things, brought up. 
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From the left: Michael Frishkopf and Paul Silverstein. From the left: Aomar Boum and Jessica Winegar
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Abstracts and Biographies of additional researchers in the network

mance activism, on the one hand, and non-revo-
lutionary artistic production on the other. Our re-
search in North Africa proceeds through three case 
studies: the Moroccan rapper Mouad Belghaout, 
aka l7a9ed (El Haqed), Tunisian rappers El Géné-
ral and Armada Bizerta, and Egyptian singer Ramy 
Essam. All of these artists have been at the heart of 
their countries’ political protests, uprisings, and, in 
the latter two states, revolutionary movements since 
late 2010. 

I explore the aesthetic foundations, quali-
ties, influences, and dynamics of their most im-
portant works, contextualizing the ostensibly 
local/“indigenous” and international/“foreign” 
components of the overall sound, and how they 
influenced the reception of the music. Moreover, 
through in-depth interviews with the artists and 
discussions with their musical and activist peers, 
I also explore the phenomenology underlying the 
production and performance processes of the mu-
sic –how they experienced the movements of pro-
test, resistance, and rebellion, how they understood 
their role both musically and lyrically, and how they 
utilized specific technologies of music production, 
distribution, and consumption to greatest affect. Fi-
nally, and most originally, I explore how their views, 
experiences, and creative processes changed as the 
dynamics of protest evolved from the exuberance 
of revolutionary explosion, through the “grind” of 
continuing, to produce music intended to educate, 
motivate, and mobilize people after the revolution-
ary impulses that first brought them to prominence 
had been coopted, dispelled, diverted, and/or re-
pressed. 

In exploring these artists, their work, and their 
affective dynamics, I utilize theories of auratic (in 
the sense developed, conflictually, by Benjamin and 
Adorno), transversal, and emurgent (emergent and 
urgent) cultural production and their role in the 
creation of what Reynolds and I term the theater of 
immediacy, which we define as cultural (often, but 
not necessarily artistic) creation and performance 
for an intended audience that develops rapidly and 
in the context of intense sociopolitical struggle that 
destabilizes and even reconfigures previously domi-
nant, congealed structures and networks of power 
and identity. I also compare their explicitly artistic 
production with other forms of auratic and theatri-
cal “performance activism,” including the seminal 

This section includes the biographies and abstracts 
of researchers invited to take part in this workshop, 
but unable to attend for various reasons.

Mark LeVine

Mark LeVine is professor of History at UC Irvine 
and Distinguished Visiting Professor at Lund Uni-
versity’s Center for Middle Eastern Studies. His 
most recent books include One Land, Two States: Is-
rael and Palestine as Parallel States (Univ. of Califor-
nia Press, 2014), Heavy Metal as Counterculture and 
Controversy (Equinox, 2013), and the forthcoming 
The Five Year Old Who Toppled a Pharaoh (Univ. of 
California Press, forthcoming).

Revolution Music: Auratic Performance and the 
Theatricity of Activist Art in Morocco, Tunisia and 
Egypt
What makes art revolutionary? Is there a unique af-
fective component to art that inspires masses of peo-
ple towards revolutionary action against oppressive 
regimes? My research, part of a multi-year project 
entitled “Art at the Edge: Creativity and Conflict in 
the Middle East and Africa,” co-directed with my 
colleague, UCI Drama Professor Bryan Reynolds, 
explores specific affective qualities of revolutionary 
artistic production, circulation, and consumption 
and how they differ from other types of perfor-
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self-immolation of Muhammad Bouazizi, the flog-
ging of Asma’ Mahfouz, and the death of Khaled 
Said, all of which became moments and sites of au-
ratic, emurgent, and transversal power, but which 
were not themselves intentionally artistic. I ask how 
this theater of immediacy differs in terms of affect, 
intelligibility, and discursive intentionality from the 
artists I discuss and what these differences can tell 
us about the nature of art and its role in processes 
and movements of large-scale social and political 
change, particularly in a digital age in which the 
domination of cultural production by capitalist cir-
cuits and networks of power is no longer a defining 
characteristic. Finally, I ask whether the repeatabili-
ty of certain types of artistic production – for exam-
ple, songs, films, theater, poetry that can be sung, 
screened, read or otherwise publicly performed fre-
quently and by others – enables the production of re-
peated theater of immediacy that in turn generates a 
level of “theatricity” (artistically generated currents 
of social and political power flowing through staged 
performance) that sustain and strengthen the power 
of collective protest.

Abdelmajid Hannoum

The Crowd and the Banner
While the so-called Arab Spring of 2011 is often 
analyzed in terms of geopolitics, national politics, 
democracy, etc., the crowd as a material body has 
been overlooked. The materiality of the crowd and 
its affect is part and parcel of the larger struggle in 
which it is involved and determined to win. 

Small wonder that the first thing to be contested 
between the crowd and the political order against 
which it stands and which it challenges is its own 
size translated into numbers. One is often struck by 
the huge disparity between the number of the pro-
testing crowd given by its members and by its op-
ponents, usually the political regime and its insti-
tutions, especially the media. Consider the case of 
Morocco: the number given for the entire “crowd” 
that occupied the streets of Casablanca on 20 Feb-
ruary 2011 was one million according to the crowd’s 
organizers and its members, yet only 100,000 ac-
cording to the regime and its media outlets. In Tu-
nisia and in Egypt, the crowd was overwhelming 
and left little room for the regime to contest its size 
and minimize and manipulate its number, at least at 
the zenith of the protest (called then a “revolution”). 

While the paper examines the affect economy con-
cerning the crowd from both the perspective of the 
organizers (the crowd itself) and the state (especially 
its medias), it will also examine the banner as part of 
the protesting crowd. Political protests have always 
been associated with banners that distinguish them 
from other crowds and other protests. But in the case 
of the so-called Arab Spring, the banners were also 
distinct, not only by their almost unique message of  
 but also in the multilingual messages ,(dégage  ,(dégage ,إإررححلل))
they communicated in squares, in streets, and also in 
social and mass-media.  In Tunisia, the banners were 
in French, English, and Arabic, whereas in Egypt, 
they were clearly bilingual — Arabic and English. In 
Morocco, they were in Arabic, Amazigh, French, and 
Spanish. Analyzing the banners as part of the mak-
ing of the protesting crowd, a collective political body 
in and of itself, I will also examine these banners not 
only as means by which specific linguistic signs were 
transmitted, but also as signifying objects in and of 
themselves. The paper draws onfrom the work of 
Henri Bergson, Gustave LeBon, Maurice Merleau-
Ponty, Algirdas-Julien  Greimas, Marshal Sahlins to 
analyze both the affect economy of the crowd, but 
also the banners as constitutive of the crowd itself. 
Examples will be discussed from Tunisia, Egypt, and 
Morocco, where I myself was part of the crowd of the 
20th February movement in the city of Tangiers. 

Abdelmajid Hannoum, teaches anthropology at the 
University of Kansas. He is the author of Colonial 
Histories, Postcolonial Memories (2001) and Violent 
Modernity (2010). He is currently completing a 
manuscript on mobility, “illegality,” and cosmopoli-
tanism in Tangiers.
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Special Invited Guest 

Lila Abu-Lughod 
Lila Abu-Lughod, the Joseph L. Buttenwieser Pro-
fessor of Social Science, directs the Middle East In-
stitute and teaches anthropology and gender studies 
at Columbia University in the city of New York. A 
leading voice in the debates about culture, emotion, 
gender, Islam, and global feminist politics, her books 
and articles have been translated into 14 languages. 
Her scholarship, strongly ethnographic, has focused 
on the relationship between cultural forms and 
power; the politics of knowledge and representation 
of the Muslim world; and the dynamics of gender 
and the question of human and women’s rights in 
the Middle East. Her award-winning ethnographies 
include Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a 
Bedouin Society (1986); Writing Women’s Worlds: 
Bedouin Stories (1993); and Dramas of Nationhood: 
The Politics of Television in Egypt (2005). Her most 
recent book, Do Muslim Women Need Saving?, was 
published by Harvard University Press in 2013. 
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Summary of Discussions

The final discussions began by admitting the com-
plexities of the task ahead to make sense (in multi-
ple ways) of the material presented throughout the 
weekend, while also prompting the group to formu-
late potential responses. The scholars began to list 
complications and themes that resonated through-
out the weekend: translation and its limits; the con-
stant elusiveness of defining emotions; the evoca-
tive nature of poetics; the issue of affective politics; 
the agency of objects; technology and affect; Post-
Traumatic Stress Disorder; the trauma of war on 
the body; and the way we move through the world 
as anthropologists and compassionate translators of 
worlds. Another researcher provided the following 
questions: “Can theories be taken from one context 
and placed upon another? What are the dangers of 
modularizing theories?” Such questions returned 
the conversation to the different methodologies for 
anthropological research. The brainstorming elic-
ited multiple ways of presenting field research, such 
as through photos, videos, memoirs, and theater. 
The questions that followed raised, among other 
things, artistic expression and how it produces an-
thropology. 

While the debate about theory continued, po-
litical and ethical questions were also raised: “Who 
is responsible for death by drone strikes? Is the 
drone itself responsible or the person controlling the 
drone?” One scholar again brought up the need to 
think critically about the transgression of Western 
theory and/or theory produced by Western think-
ers into another region, particularly in the context 
of North Africa. “Is there any Arabic literature that 
covers this issue?” Western literature reflected a Eu-
rocentric bias, but different kinds of texts must be 
included. One participant proposed expanding the 
bibliography for an eventual future volume as a pos-
sible solution. 

The conversation returned yet again to the role of 
the researcher, as theories of materiality of affect are 
translated through the researcher’s own embodied 
analysis: “To what extent are we affected in the field 
and then doing the theorizing at home? To what 
extent are we theorizing in the field?” One scholar 
pointed out that the more we use the word “af-
fect” the further we move away from what we think 
we should be doing. The scholar pointed out that 
it better to start from experience. Another scholar 

responded that the literature actually helped her 
understand what she had experienced during field-
work and underscored the importance of attending 
more to the embodied aspects of feelings. Discussion 
continued on transmission and how affect travels 
through bodies and changes bodies. The conversa-
tion also considered the huge topic of labor, with 
questions such as: What are the labors of materiality? 

Love and pleasure in relief of pain and suffering 
were also brought up. One possibility suggested was 
thinking beyond negative affects and the sounds of 
torture in an attempt to think about love and pleas-
ure. Another presenter responded that she could 
not think about sectarianism in the Middle East 
without thinking about American interventions 
and without considering the ways in which America 
seeks to impose its ideology as the overarching way 
of thinking on other people. “We can think about 
love, but there are also other forces, and we need to 
think about accountability.” She concluded by ask-
ing how we could include love and pleasure with-
out losing sight of the very powerful forces involved 
in structuring these feelings. The conversation re-
turned to the important role of theory in thinking 
through the material realities experienced – mostly 
tangentially – by researchers. It became clear that 
the question of anthropology remains critical, obvi-
ously not only to North Africa and the Middle East, 
but also elsewhere. 

The goal of the conference was then re-outlined. 
The most important aspect of this conference was 
the combination of experience each participant 
brought from their respective fields combined with 
a shared literature in order to analyze recent events 
in North Africa through the prism of theories of 
materiality and affect. “How might we think about 
our own examples in relation to different materi-
alities? How can the data from the presentations be 
used to debate the theory on materiality and affect?” 
This provoked further questions:  “What is mate-
riality? What are the various ontologies at play?” 
One participant discussed the multitude of materi-
als that make matters come alive. This prompted 
another scholar to ask participants a final question 
about the possibility of decentering the human from 
cultural analysis:

“Can we really take the human out of anthropol-
ogy?” 
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Outcomes

This report is the initial outcome of the workshop 
exploring the possible contributions of American 
anthropologists and ethno-musicologists in theoriz-
ing affective politics in transitional North Africa. 
Roundtable participants agreed that further work-
shops exploring the tensions and potential of such a 
conversation could add greatly to the field of North 
African and Middle Eastern studies and beyond. 

The format of this workshop proved a success 
in that it provided opportunities for researchers to 
“think in innovate ways” about their fieldwork by 
reading the workshop bibliography beforehand. 
This also made critical and innovative theoretical 
discussion possible throughout the workshop. The 
research presented challenged the workshop texts as 

well, and will provide further insights into the field 
of materiality and affect studies, with a special focus 
on North Africa. 

While the focus was the materiality of affect in 
North Africa in particular, participants found that 
North Africa could be a region for furthering the 
entire field of anthropology, since it is still marginal 
within the discipline. Diverse research topics were 
covered, from the traumas of wars to military occu-
pation, the circulation of food, hip-hop as political 
nationhood, YouTube, nostalgia and more. 

Initial talks also took place for a future joint aca-
demic publication to address the complexities barely 
uncovered in the workshop discussions. 
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From the left/back: Aaron Madison,  Hisham Aidi, Richard Jankowsky, Aomar Boum, Zakia Salime, Susann Ossman, Jane Goodman, Paul Silver-
stein and Ted Swedenburg.
From the left/front: si Dåko’ta Alcantara-Camacho, Jessica Winegar, Farha Ghannam, Maria Frederika Malmström, Stefania Pandolfo, Deborah 
Kapchan, Michael Frishkopf and Students.
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Programme

The Materiality of Affect in North Africa: Politics in Flux Workshop
Dates:  October 3–4, 2014

Location:  Department of Performance Studies, Room 613, 721 Broadway, 6th Floor

Sponsors:  Department of Performance Studies, NYU, NYC and the Nordic Africa Institute, 
 Uppsala, Sweden 

Friday October 3
9.00 Welcome remarks by the organizers, Deborah Kapchan, Associate Professor of  

Performance Studies, affiliate professor of Music, Anthropology, MEIS at New York  
University, Department of Performance Studies, New York University, and  
Maria Frederika Malmström, Senior researcher for North Africa in the Conflict,  
Security and Democratic Transformation cluster at the Nordic Africa Institute Uppsala

9.30  Introduction, Deborah Kapchan

10.00 Session 1: 
 Michael Frishkopf, Professor of Music, Associate Director of the Canadian Centre for 

Ethno-musicology, and folkways Alive!, Research Fellow at the University of Alberta. 

 Jessica Winegar, Associate Professor of Sociocultural Anthropology, Northwestern 
 University

 Moderator: Deborah Kapchan

11.00 Coffee break

11.30 Session 2: 
 Hisham Aidi, Lecturer in Discipline of International and Public Affairs,  

Columbia University

 Ted Swedenburg, Professor, University of Arkansas

 Moderator: Maria Frederika Malmström

12.30 Lunch

13.30  Session 3: 
 Aomar Boum, Associate Professor, UCLA

 Jane Goodman, Department Chair, Associate Professor, Indiana University 

 Moderator: Deborah Kapchan

14.30 Coffee Break

15.00 Session 4: 
 Farha Ghannam, Associate Professor of Anthropology, Swarthmore College

 Susann Ossman, Professor, University of California

 Zakia Salime, Associate Professor, Rutgers School of Arts and Sciences:

 Moderator: Maria Frederika Malmström

16.30 Discussions

17.30–18.00 Summing up Discussions: Day one

18.30  Dinner 
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Saturday October 4 
10.00 Introduction, Maria Frederika Malmström

10.30 Session 5: 
 Paul Silverstein, Associate professor of Anthropology, Reed College

 Rich Jankowsky, Director of Graduate Studies, Associate Professor of Music in Ethno-
musicology, Tufts UniversityModerator: Deborah Kapchan

11.30 Coffee break

12.00  Session 6: 
 Stefania Pandolfo, Professor, UC Berkeley

 Vincent Crapanzano, Professor, the Graduate Center, CUNY

 Moderator: Maria Frederika Malmström

13.00 Lunch

14.00 Discussions and Summing up Discussions Day two 

17.00 Reception and summing up the workshop The Materiality of Affect in North Africa: Poli-
tics in Flux and Future Plans

18.30 Dinner 

How do the insights of what is heralded as ’the new materialism’ as well as the wider literature on sound 
and affect change the way we analyze recent events in North Africa?  What can be gained from a close ex-
amination of the materiality of affect and its concomitant politics? In order to answer these questions, and 
to generate new ones, The Nordic Africa Institute in cooperation with New York University’s Department 
of Performance Studies, will bring together scholars of North Africa whose work bears upon questions of 
aesthetics, politics, and performativity for a workshop entitled The Materiality of Affect in North Africa: 
Politics in Flux

Warmly Welcome!

Deborah and Maria

The Nordic Africa Institute, Uppsala in cooperation with
New York University’s Department of Performance Studies
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السبت 4 أكتوبر 

مقدمة، ماريا فردريك ماملسرتوم  10.00

الجلسة الخامسة:   10.30
بول سيلفرشتاين: أستاذ مشارك األنرثوبولوجيا بكلية ريد.  

ريتش جانكوفسيك: مدير الدراسات العليا، وأستاذ مشارك املوسيقى يف علم موسيقى األعراق، بجامعة تافت.  

اسرتاحة  11.30

الجلسة السادسة:   12.00
ستيفانيا باندولفو: أستاذة بجامعة كاليفورنيا ببريكيل.  

فينسنت كارابانزانو: أستاذ مبعهد الدراسات العليا يف جامعة مدينة نيويورك.  

رئيسة الجلسة: ماريا فردريك ماملسرتوم   
غداء  13.00

مناقشات وملخص مناقشات اليوم الثاين   14.00

حفل استقبال وتلخيص ورشة عمل الجوانب املادية لالنفعال يف شامل إفريقيا: سياسات يف حالة مد،   17.00 
وخطط مستقبلية

عشاء  18.30

كيف يغري الفهم العميق ملا برش به الباحثون/الباحثات باعتباره ‘املادية الجديدة’ والكتابات األوسع عن الصوت واالنفعال طريقة تحليلنا 

له؟  املصاحبة  والسياسات  لالنفعال  املادي  للجانب  املدقق  الفحص  من  نكسبه  أن  ميكن  الذي  ما  إفريقيا؟  شامل  يف  الحديثة   لألحداث 

لإلجابة عىل هذه األسئلة، وإلثارة أسئلة جديدة، يجمع املعهد االسكندنايف اإلفريقي بالتعاون مع قسم دراسات فنون األداء بجامعة نيويورك 

باحثني/باحثات يف موضوع شامل إفريقيا يستند عملهم/عملهن عىل أسئلة يف الجامليات، والسياسة، والحديث املقرون بالعمل، وذلك لورشة 

بعنوان الجانب املادي لالنفعال يف شامل إفريقيا: سياسات يف حالة مد

مرحبا وأهال وسهال!

ديبورا وماريا

املعهد االسكندنايف اإلفريقي بأوبساال، بالتعاون مع

قسم دراسات فنون األداء بجامعة نيويورك
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نامج ال�ب

ي حالة مد
ي شمال إفريقيا: سياسات �ف

الجانب المادي لالنفعاالت �ف

3-4 أكتوبر 2014 التاريخ:  

قسم دراسات فنون األداء، حجرة رقم 613 و 721، برودواي، الدور السادس  املكان:  

قسم دراسات فنون األداء بجامعة نيويورك، مبدينة نيويورك؛ واملعهد االسكندنايف اإلفريقي بأوبساال، يف السويد برعاية:  

الجمعة 3 أكتوبر

كلمة ترحيب تلقيها منظمتا الورشة: ديبورا كابتشان، أستاذة مساعدة لدراسات فنون األداء، وأستاذة منتدبة   9.00 
 يف املوسيقى، واألنرثوبولوجيا، ودراسات الرشق األوسط والدراسات اإلسالمية بجامعة نيويورك، وقسم دراسات 

 فنون األداء، بجامعة نيويورك. وماريا فردريك ماملسرتوم، من قدامى الباحثات يف مجموعة الرصاع، واألمن، 

وثقافة التحول الدميوقراطي يف شامل إفريقيا باملعهد االسكندنايف األفريقي بأوبساال.

تقديم، ديبورا كابتشان   9.30

الجلسة األوىل:  10.00
مايكل فريشكوف أستاذ املوسيقى، ومدير املركز الكندي ملوسيقى األعراق، وأساليب الحياة الشعبية الحية!،    

وزميل بحث، وأستاذ مشارك للطب بجامعة ألربتا. 

جيسيكا فاينجار أستاذة مشاركة لألنرثوبولوجيا االجتامعية-الثقافية يف جامعة نورثويست.  
رئيسة الجلسة: ديبورا كابتشان   

اسرتاحة  11.00

الجلسة الثانية:  11.30
هشام عائدي: مدرس ملادة ضبط الشئون الدولية والعامة، بجامعة كولومبيا.  

تد سويدنبريج: أستاذ األنرثوبولوجيا بجامعة أركانساس.  

رئيسة الجلسة: ماريا فردريك ماملسرتوم  
غداء  12.30

الجلسة الثالثة:    13.30
عمر بوم: أستاذ مساعد بجامعة كاليفورنيا، لوس آنجلس.  

جني جودمان: رئيسة قسم وأستاذة مشاركة بجامعة إنديانا.   

رئيسة الجلسة: ديبورا كابتشان  
اسرتاحة  14.30

الجلسة الرابعة:   15.00
فرحة غنام: أستاذة مشاركة لألنرثوبولوجيا، بكلية سوارمثور  

سوزان عثامن: أستاذة بجامعة كاليفورنيا  

زاكية سليم: أستاذة مشاركة بكلية روتجرز للفنون والعلوم  

رئيسة الجلسة: ماريا فردريك ماملسرتوم  
مناقشات  16.30

تلخيص مناقشات اليوم األول  18.00–17.30

عشاء    18.30
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النتائج

اإلسهامات  تستكشف  التي  للورشة  األوىل  النتيجة  التقرير هو  هذا 

يف  األمريكيني  األعراق  موسيقى  وعلامء  لألنرثوبولوجيني  املمكنة 

التنظري لسياسات االنفعال يف شامل إفريقيا التي تعيش حالة انتقالية. 

اتفق املشاركون يف املائدة املستديرة عىل أن املزيد من ورش العمل 

التي تستكشف ما يف هذا الحوار من مواضع توتر وإمكانات محتملة 

ميكن أن تضيف إضافة كبرية ملجال دراسات شامل إفريقيا والرشق 

األوسط وما بعدها. 

أثبتت صيغة هذه الورشة نجاحا إذ قدمت فرصا للباحثني/الباحثات 

بقراءة  امليداين  عملهم/عملهن  يف  جديدة"  مبتكرة  بطرق   "للتفكري 

املناقشات  أيضا  هذا  جعل  وقد  سلفا.  املعدة  الورشة  مراجع   قامئة 

البحث  قدم  الورشة.  طوال  ممكنة  الجديدة  وااالبتكارية  النقدية 

الفهم  من  املزيد  وسيقدم  أيضا،  الورشة  نصوص  حول   تساؤالت 

العميق ملجال دراسات الجانب املادي واالنفعال، مع تركيز خاص عىل 

شامل إفريقيا.

شامل  يف  لالنفعال  املادي  الجانب  عىل  الرتكيز  انصب  وبينام 

أن  ميكن  إفريقيا  شامل  أن  املشاركون  وجد  خاص،  بوجه  إفريقيا 

األنرثوبولوجيا  مجال  تقدم  عىل  املساعدة  من  ملزيد  منطقة  يكون 

غطيت  املعريف.  الفرع  هذا  يف  هامشيا  زال  ما  أنه  حيث  بأكمله، 

االستعامر  إىل  الحروب  صدمات  من  مختلفة،  بحث  موضوعات 

حالة  بوصفها  هوب  الهيب  وموسيقى  الطعام،  وتوزيع  العسكري، 

قومية سياسية، واليوتيوب، والحنني، وغري ذلك من موضوعات. 

األكادميي  النرش  من  ملزيد  أيضا  أولية  محادثات  وجرت 

بالكاد يف  النقاب  التي كشف عنها  التعقيدات  للتعامل مع   املشرتك 

مناقشات الورشة. 
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ج.  ن جودمان، بول سيلفرشتاين، تد سويدنب�ي ، عمر بوم، زاكية سليم، سوزان عثمان، ج�ي آرون ماديسون، هشام عائدي، ريتشارد جانكوفسكي

وم، ستيفانيا باندولفو، ديبورا كابتشان، مايكل فريشكوف، طلبة. سي داكوءتا ألكانتارا-كاماتشو، جيسيكا فاينجار، فرحة غنام، ماريا فردريك مالمس�ت
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ملخص المناقشات

للمهمة  املركب  بالطابع  باالعرتاف  النهائية  املناقشات   بدأت 

املرتقبة، أال وهي مهمة جعل املادة املقدمة طوال نهاية األسبوع 

قابلة للفهم )بطرق متعددة(، مع حث املجموعة أيضا عىل صياغة 

الردود املمكنة. بدأ األساتذة يف وضع قامئة بالتعقيدات واملوضوعات 

وحدودها؛  الرتجمة  األسبوع:  نهاية  طوال  صداها  تردد  التي 

الشعرية  الدامئة لتعريف االنفعاالت؛ وطبيعة األساليب  واملراوغة 

االنفعالية؛  السياسات  ومسألة  الذكريات؛  الستدعاء  تؤدي  التي 

واالنفعال؛  والتكنولوجيا  املستقل؛  الفعل  عىل  األشياء   وقدرة 

بالجسد؛  الحرب  توقعها  التي  والصدمة  الصدمة؛  بعد  ما  وكرب 

أنرثوبولوجيا ومرتجمني  باعتبارنا علامء  العامل  وطريقة تحركنا عرب 

التالية: »هل ميكن  األسئلة  باحث آخر  بها. وقدم  للعوامل شغوفني 

آخر؟  سياق  عىل  وتحميلها  السياقات  أحد  من  النظريات  انتزاع 

هذه  أعادت  مجزأة؟«  وحدات  من  النظريات  تكوين  خطورة  ما 

البحث  يف  املستخدمة  البحث  مناهج  مختلف  إىل  الحوار  األسئلة 

البحث  لتقديم  الذهني طرقا عديدة  العصف  أثار  األنرثوبولوجي. 

الفيديو،  أفالم  و  الفوتوغرافية،  الصور  خالل  من  مثال  امليداين، 

ذلك  تلت  التي  األسئلة  أثارته  ما  بني  من  واملرسح.  والذكريات، 

التعبري الفني وكيف ينتج األنرثوبولوجيا. 

ومع استمرار الجدل حول النظرية، أثريت أيضا أسئلة سياسية 

وأخالقية: »من املسئول عن الوفيات التي تحدث من جراء القصف 

نفسها  طيار  بال  التي  الطائرة  هل  طيار؟  بال  التي  الطائرات  من 

األساتذة  أحد  أثار  فيها؟«  يتحكم  الذي  الشخص  أم  املسئولة  هي 

الغربية/أو  النظرية  اقتحام  يف  النقدي  للتفكري  الحاجة  أخرى  مرة 

النظرية التي أنتجها مفكرون غربيون لحدود منطقة أخرى، خاصة 

العربية  باللغة  كتابات  أي  يوجد  »هل  إفريقيا.  شامل  سياق  يف 

يركز عىل  تحيز  الغربية  الكتابات  يف  تجىل  املوضوع؟«  هذا  تغطي 

لقراءات  النصوص  من  مختلفة  أنواع  ضم  من  البد  لكن   أوروبا، 

توسيع  هو  ممكنا،  حال  املشاركني  أحد  اقرتح  الباحثني/الباحثات. 

قامئة املراجع ألي كتاب يصدر يف أي وقت يف املستقبل. 

لكن الحوار عاد مرة أخرى إىل دور الباحث، حيث أن نظريات 

للباحث/الباحثة  تحليل  خالل  من  ترتجم  لالنفعال  املادي  الجانب 

عملنا  يف  وننفعل  نتأثر  مدى  أي  »إىل  مادي:  شكل  يف  املتجسد 

امليدان  يف  نَنظِّر  مدى  أي  إىل  بيوتنا؟  يف  التنظري  نتوىل  ثم  امليداين 

استخدمنا  كلام  أننا  إىل  األساتذة  أحد  أشار  امليداين؟«  عملنا  أثناء 

نفعله.  أن  يجب  أننا  نظن  ما  عن  ابتعادنا  يزداد  »انفعال«  كلمة 

وأشار األستاذ إىل أن من األفضل البدء من التجربة. وأجابت أستاذة 

أخرى بأن الكتابات السابقة ساعدتها حقا عىل فهم ما مرت به من 

تجارب أثناء عملها امليداين وأبرزت أهمية إيالء مزيد من االهتامم 

للجوانب املتجسدة من املشاعر. واستمرت املناقشة فتناولت النقل 

الحوار  األجساد. واهتم  األجساد ويغري  االنفعال عرب  ينتقل  وكيف 

أنواع  ما  مثل:  أسئلة  مع  العمل،  موضوع  هو  كبري  مبوضوع  أيضا 

العمل الذي يضطلع به الجانب املادي؟

واملعاناة.  األمل  من  التخلص  ولذة  الحب  موضوع  أيضا  أثري 

يتجاوز  فيام  التفكري  املقرتحة  املمكنة  الحلول  إحدى  كانت 

التعذيب يف محاولة للتفكري يف الحب  االنفعاالت السلبية وأصوات 

يف  التفكري  تستطع  مل  بأنها  بقولها  أخرى  باحثة  واستجابت  واللذة. 

التدخالت األمريكية،  الطائفية يف الرشق األوسط دون أن تفكر يف 

لفرض  أمريكا  بها  تسعى  التي  الطرق  اعتبارها  يف  تأخذ  أن  ودون 

العامة.  التفكري  طريقة  لتصري  األخرى  الشعوب  عىل   أيديولوجيتها 

إىل  ونحتاج  أيضا  أخرى  قوى  توجد  لكن  الحب،  التفكري يف  »ميكننا 

كيف  عن  بسؤال  كالمها  وختمت  املسئولني«.  محاسبة  يف  التفكري 

للقوى  رؤيتنا  نفقد  أن  دون  لعملنا  واللذة  الحب  نضم  أن  ميكننا 

األحاسيس.  هذه  هيكلة  إعادة  يف  الداخلة  والطول  الحول   ذات 

التفكري  يف  النظرية  تلعبه  الذي  املهم  الدور  إىل  الحوار   وعاد 

من خالل الحقائق املادية التي يلمسها الباحثون/الباحثات بالتجربة 

الواضح أن مسالة  –وغالبا ما يحدث هذا بشكل عريض. وصار من 

إفريقيا  لشامل  فقط  ليس  وهذا  مهمة،  زالت  ما  األنرثوبولوجيا 

والرشق األوسط كام هو واضح، بل أيضا يف غري ذلك من األماكن. 

أهم  كانت  املؤمتر.  لهدف  العريضة  الخطوط  رسم  إذن  أعيد 

جوانب هذا املؤمتر الجمع بني الخربة التي أىت بها كل مشارك/مشاركة 

كتابات  وبني  منهم/منهن  بكل  الخاصة  عملهم/عملهن  ميادين  من 

إفريقيا  الحديثة يف شامل  األحداث  تحليل  أجل  سابقة مشرتكة من 

ميكننا  »كيف  واالنفعال.  املادي  الجانب  نظريات  منظور  خالل   من 

املادية؟  الجوانب  مبختلف  عالقتها  يف  الخاصة  أمثلتنا  يف  التفكري 

قدمت  التي  األبحاث  من  املأخوذة  البيانات  استخدام  ميكن  كيف 

املزيد  هذا  وأثار  واالنفعال.«  املادي  الجانب  نظرية  حول  للجدل 

التي  املتنوعة  الوجود  حاالت  ما  املادي؟  الجانب  »ما  األسئلة:   من 

تفعل فعلها معا؟« وناقش أحد املشاركني تعددية املواد التي تجعل 

من  يطلب  أن  عىل  آخر  أستاذ  هذا  وحث  بالحياة.  تنبض  األشياء 

املشاركني/املشاركات السامح له بسؤال آخر عن إمكانية نزع اإلنسان 

من مركز التحليل الثقايف: 

»هل ميكننا حقا إخراج اإلنسان من علم األنرثوبولوجيا9؟ 

يف هذا السؤال تورية لغوية، حيث ان علم األنرثوبولوجيا هو علم دراسة اإلنسان )املرتجمة(.  .9
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

ضيفة خاصة مدعوة 

ليىل أبو لغد 

ليىل أبو لغد، أستاذة العلوم االجتامعية الحاصلة عىل منحة جوزيف 

وتتوىل  األوسط  الرشق  معهد  تدير  وهي  للتدريس،  بوتنفايزر  ل. 

تدريس األنرثوبولوجيا ودراسات النوع االجتامعي يف جامعة كولومبيا 

يف مدينة نيويورك. وهي صوت رائد يف رضوب الجدل الدائر حول 

الثقافة، واالنفعال، والنوع االجتامعي، واإلسالم، والسياسات النسوية 

بقوة  أبحاثها  تتميز  لغة.   14 إىل  كتبها ومقاالتها  العاملية، ترجمت 

األشكال  بني  العالقات  عىل  فيها  ركزت  وقد  اإلثنوغرايف،  الجانب 

العامل  يف  التمثيلية  والصور  املعرفة  وسياسات  والقوة؛  االجتامعية 

اإلنسان  حقوق  ومسألة  االجتامعي  النوع  وديناميكيات  اإلسالمي؛ 

وحقوق النساء يف الرشق األوسط. تشمل دراساتها اإلثنوغرافية التي 

بدوي  مجتمع  يف  والشعر  الرشف  محجبة:  مشاعر  بجوائز:  فازت 

 Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin
 Writing وكتابة عوامل النساء: حكايات بدوية Society (1986)؛

Women’s Worlds: Bedouin Stories (1993)؛ ودراما القومية: 
 Dramas of Nationhood: The مرص  يف  التليفزيون  سياسات 

Politics of Television in Egypt (2005). أحدث كتبها نرشته 
املسلامت  النساء  تحتاج  هل  بعنوان   2013 يف  هارفارد   جامعة 

.Do Muslim Women Need Saving? إىل اإلنقاذ؟
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مد حالة  ي 
�ف سياسات  إفريقيا:  شمال  ي 

�ف لالنفعاالت  المادي  الجانب 

سابقا، بل حتى يعيد تشكيلها. وأقارن أيضا إنتاجهم الفني الرصيح 

الذي  واملرسحي،  املتميز  األدايئ«  العام  »النشاط  أشكال  من  بغريه 

أثر يف  النار يف نفسه بشكل  انتحار محمد بوعزيزي بإشعال  يشمل 

التي  أسامء محفوظ، وموت خالد سعيد،  األحداث وحركها، وجلد 

صارت جميعها لحظات ومواقع لقوة نارئة )ناشئة وطارئة( متميزة، 

ومتقاطعة مع غريها من القوى، لكن مل يكن مقصودا بها هي نفسها 

أن تكون فنية. سألت كيف يختلف مرسح الحالة الفورية هذا من 

الخطايب  والقصد  فهمه،  عىل  الناس  وقدرة  لالنفعال،  إثارته  حيث 

الفروق  هذه  به  تخربنا  الذي  وما  أناقشهم،  الذين  الفنانني  عن  له 

االجتامعي  التغري  وحركات  عمليات  يف  ودوره  الفن  طبيعة  حول 

والسيايس التي تحدث عىل نطاق واسع، خاصة يف عرص التكنولوجيا 

الرأساملية  الدوائر  سيادة  املميزة  سامته  من  يعد  مل  الذي  الرقمية 

كانت  إذا  عام  أسأل  وأخريا،  الثقايف.  اإلنتاج  عىل  القوة  وشبكات 

 قابلية أنواع معينة من اإلنتاج الفني للتكرار –مثال، األغاين، واألفالم، 

شاشات،  عىل  يعرض  أو  يغنى،  أن  ميكن  الذي  والشعر   واملرسح، 

متواتر  نحو  عىل  عاما  أداء  آخر  نحو  أي  عىل  يؤدى  أو  يقرأ  أو 

بشكل  الفورية  الحالة  مرسح  إنتاج  من  متكن  اآلخرين-  ومبعرفة 

املرسحية«  »الحالة  من  مستوى  بدوره  يولد  الذي   متكرر، 

)موجات من القوة االجتامعية والسياسية تتولد بفعل الفن وترسي 

عىل  تحافظ  مرسح(  خشبة  عىل  الفني  األداء  عمليات  خالل  من 

استمرارية قوة االحتجاج الجمعي وتشد من أزرها.

عبد المجيد هنوم

يتوىل عبد املجيد هنوم تدريس األنرثوبولوجيا يف جامعة كانساس. وهو 

مؤلف كتايب تواريخ االستعامر الكولونيايل، ذاكرات ما بعد االستعامر 

 Colonial Histories, Postcolonial Memories الكولونيايل 

 .Violent Modernity (2010) العنيفة  والحداثة   ،(2001) 

وهو يعمل حاليا عىل إمتام مخطوطة عن الحراك، و»انتهاك الرشعية«، 

والكوزموبوليتانية يف طنجة.

الحشود والراية

2011 من  الذي حدث يف  العريب  بالربيع  ما يسمى  ما يحلل  كثريا 

حيث الجغرافيا السياسية، والسياسات القومية، والدميوقراطية، إلخ، 

إن  أهملت.  املادية  األجساد  من  مجموعة  باعتبارها  الحشود  لكن 

األكرب  النضال  من  يتجزأ  ال  جزء  وانفعالها  للحشود  املادي  الجانب 

الذي تشارك فيه هذه الحشود وتصمم عىل الفوز به. 

ال عجب من أن أول يشء تشكك فيه كل من الحشود والنظام 

إىل  مرتجام  املعلن  هو حجمها  وتتحداه  تقف ضده  الذي  السيايس 

حشود  عدد  بني  الشديد  التباين  من  املرء  يذهل  ما  غالبا  أعداد. 

يعلنه  ما  وبني  الحشود  هذه  أعضاء  يعلنه  الذي  املتظاهرين 

معارضوها، وهم عادة من النظام السيايس الحاكم ومؤسساته، خاصة 

وسائل اإلعالم. فلنأخذ مثال حالة املغرب: بلغ إجاميل عدد »الحشود« 

التي احتلت شوارع الدار البيضاء يف 20 فرباير 2011 مليون نسمة، 

عددهم  لكن  وأعضائها،  الحشود  هذه  منظمي  ترصيحات   حسب 

الحاكم  النظام  ترصيحات  حسب  نسمة   100000 عن  يزيد  ال 

بأعداد  الحشود  فخرجت  ومرص،  تونس  يف  أما  اإلعالمية.  وقنواته 

حجمها  يف  للتشكيك  للنظام  كبريا  مجاال  تدع  مل  مهولة،  ضخمة 

االحتجاج  ذروة  يف  األقل  عىل  به،  والتالعب  عددها  من  والتقليل 

)الذي سمي حينئذ باسم »الثورة«(. 

يفحص البحث اقتصاد االنفعال املتعلق بالحشود من منظوري 

لكنه  إعالمها(،  وسائل  )خاصة  والدولة  نفسها(  )الحشود  املنظمني 

سيفحص أيضا الراية باعتبارها جزءا من الحشود املحتجة. ارتبطت 

حشود  أي  عن  متيزها  التي  بالرايات  دامئا  السياسية  االحتجاجات 

الربيع  أخرى وأي احتجاجات أخرى. لكن يف حالة ما يسمى باسم 

تكاد  التي  برسالتها  ليس فقط  أيضا،  متميزة  الرايات  كانت  العريب، 

التي  اللغات  متعددة  بالرسائل  أيضا  بل  )إرحل(،  فريدة   تكون 

االتصال  وسائط  يف  وأيضا  الشوارع،  ويف  امليادين،  يف  أوصلتها 

االجتامعية ووسائل اإلعالم. ففي تونس، كانت الرايات تحمل كتابات 

باللغات الفرنسية، واإلنجليزية، والعربية، أما يف مرص، فمن الواضح 

واإلنجليزية.  العربية  وهام  أال  بلغتني،  مكتوبة  كانت  الرايات  أن 

واألمازيغية،  العربية،  باللغات  كتابات  املغرب  يف  الرايات  وحملت 

والفرنسية، واإلسبانية. حني أحلل الرايات باعتبارها جزءا من صنع 

الحشود املحتجة، التي هي جسد سيايس جمعي يف نفسه ولنفسه، 

تنقل  وسائل  كونها  بحكم  فقط  ليس  الرايات،  هذه  أيضا  سأفحص 

موضوعات  باعتبارها  أيضا  بل  خاصة،  لغوية  عالمات  خاللها  من 

دالة يف نفسها ولنفسها. استند البحث عىل كتابات هرني بريجسون، 

وآلجريداس-جوليان  مارلوبونتي،  وموريس  ليبون،  وجوستاف 

جرمياس، ومارشال ساهلينز لتحليل كل من اقتصاد انفعال الحشود، 

وستناقش  نفسها.  الحشود  مكونات  أحد  باعتبارها  أيضا  والرايات 

أنا نفيس جزءا من  واملغرب، حيث كنت  تونس، ومرص،  أمثلة من 

الحشود يف حركة العرشين من فرباير يف مدينة طنجة. 
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ة حياتهم/حياتهن ي الشبكة وس�ي
ف �ف ف المشارك�ي ضافي�ي /الباحثات االإ ف ملخصات أبحاث الباحث�ي

بعنوان  يستغرق عدة سنوات  بحثي جزء من مرشوع  العدوانية؟ 

»الفن عىل الحافة: اإلبداع والرصاع يف الرشق األوسط وإفريقيا«، 

رينولدز،  بريان  األستاذ  زمييل  من  إدارته  يف  مبساعدة   أتواله 

البحث  يستكشف  إيرفني.  يف  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الدراما  أستاذ 

وتداوله،  الثوري،  الفني  لإلنتاج  النوعية  االنفعالية  الخواص 

من  األداء،  أنشطة  أنواع  من  غريه  عن  يختلف  وكيف  واستهالكه 

العمل  يتقدم  أخرى.  جهة  من  الثوري  غري  الفني  واإلنتاج  جهة، 

مغني  حالة:  دراسات  ثالث  خالل  من  إفريقيا  شامل  يف  بحثنا   يف 

الراب املغريب معاذ بلغوات، املعروف أيضا باسم )الحاقد(، ومغنيا 

رامي  املرصي  واملغني  بيزيرتا،  وأرمادا  الجرنال  التونسيان  الراب 

االحتجاج  مظاهرات  قلب  يف  الفنانون  هؤالء  جميع  كان  عصام. 

شارك  األخريين،  البلدين  ويف  وانتفاضاتها،  بلدانهم،  يف  السيايس 

الفنانون يف الحركة الثورية منذ 2010. 

الفنانني،  هؤالء  أعامل  ألهم  الجاملية  األسس  استكشف 

وخصائصها، وآثارها، وديناميكياتها، التي تتناص ظاهريا مع املكونات 

وكيف  عموما،  للصوت  والدولية/»األجنبية«  املحلية/»الداخلية« 

خالل  من  أيضا  استكشف  املوسيقى.  تلقي  يف  العوامل  هذه  تؤثر 

املوسيقيني  رفاقهم  مع  واملناقشات  الفنانني  مع  املعمقة  الحوارات 

املوسيقى  إنتاج  عمليات  خلف  الكامنة  الظاهراتية7  والنشطاء 

االحتجاج،  حركات  مع  تجربتهم  كانت  كيف  لديهم-  وأدائها 

أو  املوسيقي  سواء  دورهم،  فهموا  وكيف  والتمرد،  واملقاومة، 

 الغنايئ، وكيف استخدموا تقنيات خاصة يف إنتاج األعامل املوسيقية 

وأخريا،  االنفعال.  من  ميكن  ما  أقىص  إلثارة  واستهالكها  وتوزيعها 

واألهم أصال، استكشفت كيف تغريت أراؤهم، وتجاربهم، وعملياتهم 

االنفجار  االحتجاج من قلب زخم  ديناميكيات  اإلبداعية مع ظهور 

موسيقى  إلنتاج  لالستمرار،  املصاحبة  »القعقعة«  أثناء   الثوري، 

أن  بعد  وحشدها  فيها،  الدافع  وبث  الجامهري،  تعليم  بها  قصد 

إىل  أوال  يخرجون  جعلتهم  التي  الثوري  الدفع  نبضات  تعرضت 

إنهائها  أو  قمعها،  أو  مسارها،  أوتحويل  تفريق شملها،  أو  االحتواء 

مبزيج من اثنني أو أكرث من هذه األفعال. 

استخدمت يف استكشايف لهؤالء الفنانني، وعملهم، وديناميكيات 

املتطور  )مبعنى  املتميز  الثقايف  اإلنتاج  نظريات  لديهم  االنفعال 

والطارئ(،  )الناشئ  والنارئ8  وآدورونو(،  لبنيامني   والرصاعي، 

ودوره يف خلق ما أسميه أنا ورينولدز مرسح الحالة الفورية، الذي 

فه بأنه اإلبداع واألداء الثقافيني )وغالبا ما يكون فنيا، لكنه ليس  نعرِّ

كذلك بالرضورة( لجمهور يتوجه له املبدعون عن قصد، وهو جمهور 

يزعزع  شديد  اجتامعي-سيايس  نضال  سياق  ويف  الظهور،  رسيع 

استقرار الهياكل وشبكات القوة والهوية التي كانت سائدة ومتكتلة 

الذين والاليت دعوا  الباحثني/الباحثات  القسم سري حياة  يشمل هذا 

الحضور ألسباب  من  يتمكنوا  مل  لكنهم  الورشة،  للمشاركة يف هذه 

مختلفة، وملخصات أبحاثهم/أبحاثهن:

مارك ليفاين

مارك ليفاين أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا يف إيرفني وأستاذ زائر 

متميز يف مركز دراسات الرشق األوسط بجامعة لوند. تشمل أحدث 

دولتني  باعتبارهام  وفلسطني  إرسائيل  دولتان:  واحدة،  أرض  كتبه: 

 One Land, Two States: Israel and Palestine متوازيتني 

 ،as Parallel States (Univ. of California Press, 2014)
وموسيقى الهيفي ميتال باعتبارها ثقافة مضادة وأمرا مثريا للجدل 

 Heavy Metal as Counterculture and Controversy
الذي  الخامسة  ابن  الصبي  املرتقب  وكتابه   ،(Equinox, 2013)
 The Five Year Old Who Toppled a الفرعون  أسقط 

.Pharaoh (Univ. of California Press, forthcoming)

ن والطابع المرسحي   موسيقى الثورة: الأداء المتم�ي
ي المغرب، وتونس ومرص

/النشطات �ن ن لفن النشط�ي

فريد  انفعايل  مكون  الفن  يف  هل  ثوريا؟  الفن  يجعل  الذي  ما 

األنظمة  ضد  الثوري  العمل  نحو  باالتجاه  الشعب  جامهري  يلهم 

الظاهراتية )الفينومينولوجيا( يف الفلسفة وعلم النفس هي دراسة هياكل بنية الوعي والتجربة لدى الذوات الفاعلة يف عالقاتها ببعضها البعض وبغريها من املوضوعات املوجودة يف محيطها،   .7 

وهي أيضا منهج بحث كيفي يف العلوم اإلنسانية يعتمد غالبا عىل اللقاءات املعمقة مع عينة صغرية مختارة )املرتجمة(.

النارئ ترجمتي لكلمة مركبة استحدثها املؤلف واستخدمها، وهي باللغة اإلنجليزية emurgent  اآلتية من مزج كلمتي emergent  مبعنى ناشئ )حديث الظهور( وurgent  مبعنى طارئ،   .8

فاستحدثت مرادفا لها باللغة العربية من كلمة مركبة، مع رشح تركيبتها بني قوسني، كام فعل املؤلف يف النص األصيل )املرتجمة(.
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الشدة  يف  املستمر  للتغري  وعرضة  هشة،  الصدمات-  فيها  -مبا 

تكون  وحني  الحياة،  لطوارئ  استجاباتها  أثناء  عنها  التعبري  وطرق 

يتطلب  بالتقدير بسبب خصوصيتها،  قيمة تحظى  االنفعاالت  لهذه 

تبادلها،  عمليات  تكرار  خالل  من  أدائها  استمرار   استمرارها 

الطقوس  يف  وإدخالها  وتلميعها،  صقلها  مداومة  عىل  واملثابرة 

االنفعال كتصور منفصل  أفكر يف  إلخ. ال  الذكرى،  إحياء  ومناسبات 

التي  االنفعال«  »حاالت  من  كوكبة  مكونات  كأحد  بل  غريه،  عن 

املشبوبة.  والعواطف  واالنفعاالت،  واألمزجة،  املشاعر،  تشمل 

 وهي تقاوم أي تعريف واضح، وهذا يشهد لفوىض الخربات الذاتية 

)طبيعتها املتناقضة مع نفسها(. وانا أؤكد ما لصقل »حاالت االنفعال« 

وتلميعها من سلطة سياسية مجازية عليها. 

اعتبارنا  يف  نضع  أن  البد  أننا  إىل  وأذهب  هذا،  قويل  أقول 

محكم(  غري  استخداما  اآلن  )املستخدم  االنفعال  عن  التعبري 

حوار  بعبارات  حتى  وال  حوارية،  بعبارات  ال  مرسحية  بعبارات 

من طرف واحد )مونولوج(. وهذا يستدعي االنتباه إىل دور وأثر 

أهمية  لهذا  يالحظه.  الذي  املتبادل  التعامل  عىل  املالِحظ  انفعال 

األوسط.  والرشق  إفريقيا  شامل  بأزمات  تسليام  اليوم،   خاصة 

الطابع  1( إضفاء  اعتباري:  يف  آخذ  بأن  حجتي  أوضح   وأنا 

الطقيس عىل االنفعال بني أفراد طريقة الحامدشة الصوفية املغربية؛ 

الجزائريون  الجنود  به  شعر  ما  ذكرى  واستمرار  و2( تخليد 

ونبذهم  لهم  الفرنسيني  بخيانة  أحاسيس  من  للفرنسيني  املوالون 

للفرنسيني  املوالني  الجزائريني  الجنود  انفعاالت  3( تذبذب  لهم؛ 

االنفعال،  و4( انتقال  االجتامعي؛  وغضبهم  الشخيص  الغضب  بني 

ملتحف  حج جامعي  لرحلة  الحظتها  كام  اجتياح  عملية  حقا  وهو 

العيسوية يف مكناس يف تجربتي الخاصة كباحث. 

المناقشة

واملكان  الزمان  باستدعاء  مالحظاته  كارابانزانو  فينسنت  ختم 

املركبة  واالنفعاالت  البسيطة  االنفعاالت  حرص  ورفض  املفقودين. 

يف اإلطار الضيق للمصطلحات عامة باعتبارها موضوعات للدراسة. 

هنا  ومن  مفرد.  مصطلح  بأي  وصفه  ميكن  ال  االنفعال  أن  وأكد 

االنفعال؟  فهم  إىل  التوصل  لألنرثوبولوجيا  ميكن  »كيف  سؤال،   ثار 

كيف ميكن لشخص أن يعلن ما هي انفعاالت اآلخرين؟«

هشة  تجربة  باعتبارها  الصدمية  التجربة  كارابانزانو  حلل 

طبيعة  عن  وتحدث  كليهام.  واالجتامعي  الفردي  املستويني  عىل 

عليها  للحفاظ  الدافع  وأن  الصدمة،  حالة  يف  املركبة  االنفعاالت 

املشاركون  ناقش  )سوداويا(.  عميقا  اكتئابيا  مزاجا  ضمنا  يشمل 

األمل.  الستمرار  احتامل  وجود  دون  الصدمة،  ذكرى  ذلك  بعد 

الشيعة  مامرسات  أخرى-  أشياء  السياق-ضمن  هذا  يف   وأثري 

يف جلد أنفسهم. 
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عمر بوم، جيسيكا فاينجار.مايكل فريشكوف، بول سيلفرشتاين.
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

 حالة عالقة مع اآلخرين. وخلص هذا املشارك إىل سؤال »كيف ميكن 

لتجسيد هذه األفعال أن ينتج اإلشباع أو يجده أو ينشئه؟« 

تناول  عن  يتفرع  الذي  األداء  أنواع  أيضا  الحضور  وناقش 

مجموعة نظرية خطابية لها عالقة بالتجسد غري الخطايب لالنفعال.

ستيفانيا باندولفو

ونفسية،  اجتامعية-ثقافية  أنرثوبولوجيا  عاملة  باندولفو  ستيفانيا 

وتدريسها  كتاباتها  يف  تركز  بريكيل.  يف  كاليفورنيا  بجامعة  تعمل 

الرتكيز  مع  الجنون،  وتجربة  والخيال،  والذاتية،  الحياة  أشكال  عىل 

التحليل  العريب، واملغرب، واإلسالم، وتدخل يف حوار مع  العامل  عىل 

السنوات  يف  وكتاباتها  أبحاثها  تناولت  اإلسالمي.  والفكر  النفيس 

العمليات  التقاء  نقاط  عند  واألخالقيات  الذات  أشكال  الحديثة 

والخطابات النفسية/الخاصة بالتحليل النفيس، والسياسية، والدينية، 

الرعاية  سياق  ويف  االجتامعية،  واألزمة  الجنون  مع  املواجهة  يف 

لـ  اإلسالم  معالجة  ويف  والعقلية،  النفسية  األمراض  مستشفى  يف 

 »أمراض الروح«. وهي مؤلفة كتايب الطريق املسدود أمام املالئكة: 

 Impasse of the Angels. املغربية  الذكرى  ساحات  من  مشاهد 

 Scenes from a Moroccan Space of Memory (University
(of Chicago Press, 1997، وعقدة الروح: الجنون، واألمراض 
 Knot of the Soul. Madness, واإلسالم  والعقلية،  النفسية 

 Psychiatry, Islam (University of Chicago Press,
(forthcoming 2015. وشاركت مع آن لوفيل، وفينا داس، وساندرا 
 Face aux désastres. Une conversation لوجري يف تأليف كتاب

 à quatre voix sur la folie, le care, et les grandes détresses
 .collectives (Editions d’Ithaque, Paris)

الجوانب المادية للروح

املسدود  والطريق  والتحول،  الهدم،  مسألة  التفكري يف  بحثي   يقرتح 

ذات  السجالت  حيث  من  أتناوله  الذي  املعارص،  إفريقيا  شامل  يف 

)النفس، والروح، والقلب(  »الروح/النفس«  البعض  ببعضها  العالقة 

االكتئاب  عن  اإلثنوغرايف  امليداين  عميل  من  بزمامها  آخذة  والعامل، 

العميق والصدمات يف املغرب.

الفهم  وأنواع  الجديدة،  املادية  عن  السابقة  للكتابات  رجعت 

الفلسفي النابع من الواقعية التأملية وانعكاسها عىل الحالة الزمنية 

التحليل  )»الحالة السابقة عىل« زمن الصدمة(، وربطت ذلك بفكر 

واإلسالمي.  العريب  الطبي-األخالقي  والرتاث  الدافع،  عن  النفيس 

والنفس«  »الروح  أمراض  عن  بحثي  أناقش  سبق  مام   انطالقا 

يف املغرب كام تعالج يف العالج املعارص بالقرآن، وبشكل أكرث عمومية 

اليوم،  حشده  يجري  الذي  اإلسالمي  الطبي/الفلسفي  الرتاث   يف 

وذلك ليك أفكر عىل الفور يف التاريخ الصدمي والحالة الذاتية. 

اإلثنوغرايف مع  للروح من خالل عميل  املادية  الجوانب  أناقش 

البديل والروحي )مبا يف ذلك  العالج  بالقرآن، ميارس  معالج مغريب 

طرد األرواح الرشيرة( يف حي فقري مبدينة مغربية، وينشغل بالفكر 

قيم  وابن   ،)11 )ق  سينا  وابن   ،)13 )ق  للغزايل  الطبي-األخالقي 

ويعمل  معارصين،  ومتحدثني  مصادر  باعتبارهم   )14 )ق  الجوزية 

الهدم  ومشكلة  والقلب،  للنفس،  املادية/الروحية  الطبيعة  عىل 

الوجود.  دائم  وخطر  كاحتامل  )اإلنسان(  روح  يف  الساكنني   والرش 

االكتئاب،  )الكآبة،  العميق  االكتئاب  انفعال  تناول  يف  واتوسع 

عرب  االكتئاب  من  النوع  هذا  انتقال  ويف  السوداوي(  امليالنخوليا، 

قلب  يف  عضوي  وغري  خامل  هو  ما  تصور  نحت  كقطعة  األجيال 

الشخص واملجتمع املحيل.

المناقشة

للحركة،  رسام  وخلفيته  باندولفو  ستيفانيا  بحث  واجهة  كانت 

سكنية.  شقة  حوائط  عىل  ضخام  ثعبانا  تصور  مكربة   جدارية 

قفزت الصورة خارجة من الوعي وعنه، محافظة عىل زمن الصدمة 

غري اإلنساين ومستدعية أمناط التورية للوجود. وتكلمت عن كيف 

فيام  املادي،  الجانب  بجنون  الكفاءة  ذات  الصورة  هذه  ترتبط 

والتعبري  الشفاء،  جدلية  ويتجاوز  واالمتهان،  الفقد  ذاكرة  يتجاوز 

نظرية  يلزمه  األمر  أن  إىل  باندولفو  أشارت  االنطباعات.  عن 

قائلة:  واستمرت  بجدية،  الصورة  هذه  أخذت  إذا  جديدة   وجود 

بقدرة  تستشهد  بهذا  وهي  متثيلية«،  صورة  ليست  الصورة  »هذه 

الثعبان غري الخطابية وغري البرصية عىل الفعل. 

وجد املشاركون أن الحالة الزمنية السالفة من حيث اللقاء مع 

املوىت، وباعتبارها انفصاال عن الجسد، تستدعي ألذهانهم حقا قدرة 

األشياء عىل الفعل. ونوقشت أيضا األبعاد السياسية للشفاء. 

فنسنت كارابانزانو

جامعة  من  الدكتوراه  درجة  عىل  حاصل  كارابانزانو  فينست  د. 

املقارن  واألدب  األنرثوبولوجيا  يف  مرموقا  أستاذا  ويعمل  كولومبيا، 

عىل  كتابات  نرش  نيويورك.  مدينة  بجامعة  العليا  الدراسات  مبركز 

الرمزية  األنرثوبولوجيا  البحثية  اهتامماته  تشمل  واسع.  نطاق 

واألدب،  واألنرثوبولوجيا  األعراق،  نفس  وعلم   والتأويلية، 

شامل  يف  والدينية  القانونية  واألنرثوبولوجيا  التأويل،  ونظريات 

إفريقيا، وجنوب إفريقيا، والواليات املتحدة األمريكية. 

هشاشة النفعال، الهشاشة النفعالية

 إن ما يسمى »إضفاء الصبغة املادية« عىل الشعور يف العقل 

 الواعي يعني يف الحقيقة إضفاء الصبغة املادية عىل انعكاس 

هذا الشعور من خالل وسيط له تصور واقعي ما.

كازيم�ي مالفيتش

أبدأ بهذا االقتباس من الفنان التفوقي6 الرويس كازميري مالفيتش ألؤكد 

االنفعال  حاالت  أن  إىل  أذهب  وأنا  لالنفعال.  املركب  الطابع   عىل 

التفوقية )السوبرماتيزم( مدرسة يف الفن التجريدي الهنديس نشأت يف روسيا يف بدايات القرن العرشين، تصور لوحاتها اشكاال هندسية أساسية )املربع، واملستطيل، واملثلث، والدائرة(   .6 

ملونة بعدد محدود من األلوان )املرتجمة(.
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املدائح وهي تقود املسرية من  الطبول وغنت  الرضيح-  –ومقرها 

الرغم  وعىل  بقرطاج.  القريب  الجمهوري  القرص  إىل  التل  أعىل 

العيسوية  أغاين  إىل  استمعوا  الصوفيني  غري  من  الكثريين  أن  من 

الحياة،  دورة  بعتبات  االحتفاالت  الزفاف وغريها من  )يف حفالت 

الكثري  يكن  مل  الشوارع(،  يف  السنوية  مسرياتها  ويف  املرسح،  وعىل 

الخاص  النوع  هذ  يف  املشاركة  يألفون  املسرية  يف  املشاركني  من 

وتوقف  القرص،  إىل  املسرية  وصلت  أن  وما  األغاين.  مخزون  من 

الحاشدة  الجامهري  انفجرت  حتى  أغانيهم،  أداء  عن  الصوفيون 

وهي  األبحار«،  »رئيس  أغنية  من  املتكررة  املقاطع  غنوا  بالغناء. 

معروف  جزء  أنها  كام  الصالح،  الويل  رشف  عىل  مديح  أغنية 

واملسمى  املِزِود،  باسم  املعروف  املوسيقي  الجنس  مخزون  من 

املاعز.  جلود  من  املصنوعة  القرب  مبوسيقى  تيمنا  االسم   بهذا 

الجنس  وهو  والشعبية،  الشبابية  الصوتية  بالبيئة  املِزِود  يرتبط 

املوسيقي الذي يحقق أفضل املبيعات يف تونس، كام أنه األكرث تعرضا 

فاحشة  تكون  ما  كثريا  التي  أغانيه  بسبب  واسع  نطاق  للنقد عىل 

عالوة  والسجن،  األرسية،  واملشكالت  والجنس،  الخمر،  وتناقش 

واحد.  طرف  من  والحب  والخيانة،  النفى،  مثل  موضوعات   عىل 

أما املدائح، التي تقدم أيضا الشكوى من صعوبات الحياة، وتعرب عن 

األمل يف حلها، فهي جزء مهم من مخزون املِزِود. من جهة، كانت 

املِزِود  موسيقى  ألن  فقط  ليس  ملحوظة،  العامة  املظاهرة  هذه 

نفسها،  األداء  مساحة  يف  يتشاركان  ما  نادرا  الصوفية  واملوسيقى 

بل ألنها شملت أيضا جامعة من املتظاهرين معظمهم من األثرياء 

أخرى،  جهة  ومن  قوية.  عاملية  طبقية  تداعيات  لها  أغنية  يغنون 

يلعب  أوسع  ثقافية  تركيبة  يف  والصوفيني  املِزِود  من  كل  يشرتك 

فيها األولياء الصالحون، وأرضحتهم، واملامرسات املحيطة بهم دور 

أيضا  ويشرتكان  اإلقليمية،  والهوية  السكنى  الحي  لهوية  الرموز 

ومحاوالتها  السلفية  لنبذ  محاولة  يف  تُحَشد  التي  الدينية  القيم  يف 

لفرض سياسة صمت عىل تونس بعد الثورة.

واألولياء  للصوفية  البيئي  املدخل  أن  إىل  البحث  هذا  يف  أشري 

بطريقتني.  مثمرا  يكون  قد  العام  التونيس  املجال  يف   الصالحني 

جيمس  يسميه  ما  عىل  بالرتكيز   – املدخل  هذا  يؤكد  أوال، 

 جيبسون »إتاحة البيئة للفعل«- أن األحداث أو الظواهر املنفردة 

تفسريات  أو  وظائف  لها  يكون  قد  للِمزِود(  املديح  أغنية  )مثل 

يتيح  ثانيا،  األفراد.  حتى  أو  املشاركني  ملختلف  بالنسبة  عديدة 

املوسيقية- للخربة  املرئية  وغري  املرئية  العنارص  البيئي  النموذج 

الدينية، مبا يف ذلك املساحات املادية )الرضيح، والشارع، والبيت(؛ 

وتسلسل  الطقيس،  )التنظيم  واملوسيقية  الطقسية  والديناميكيات 

النغامت، واألمناط واإليقاعات املوسيقية، واأللوان الصوتية لآلالت 

الذاتية،  والسري  الفردية،  واالتجاهات  والنصوص(؛  املغنني،  أو 

األوسع.  والسيايس  الديني  »املناخ«  و  اآلخرين؛  مع   والتفاعل 

األولياء  ومدح  الصوفية  صوت  صدى  أن  إىل  املدخل  هذا  يشري 

الصالحني يرتدد من خالل املامرسات الصوتية عرب املجتمع التونيس، 

لكن هذا يحدث بطريقة جزر ومد تعتمد عىل التفاعل مع القوى 

تاريخية  لحظات  يف  تكبريها  وميكن  البيئة،  يف  املوجودة  األخرى 

من  العامة  الساحة  عىل  يدور  فيام  تُحَشد  حني  هذه،  مثل  خاصة 

جدال حول الصالح العام.

المناقشة

البيئة  من  السلفي  الجانب  عن  كان  املشاركني  بني  أثري  سؤال  أول 

املركبة.  الخاصة  بيئتها  السلفية  لأليديولوجيا  أن  حيث  الصوتية، 

كيف يستمر اآلذان مثال أثناء الصمت؟ تساءل عديد من املشاركني 

ترددهم  عن  وأعربوا  الصويف،  االنفعال  يعنيه  أن  ميكن  قد  ما  عن 

بشأن ثنائية الصويف/السلفي املتعارضة: »بأي طريقة هو صويف؟ هل 

هو انفعال صويف أو انفعال سيايس؟ هل يشري ما يحدث يف املظاهرة 

األساتذة  أحد  أشار  وسياسيا؟«  اجتامعيا  تونس  يف  يجري  ما   إىل 

مغريب.  قائد  بقيادة  تونس،  خارج  ظهرت  »العيسوية«  أن   إىل 

العيسوية  منشأ  بشأن  القلق  هذا  نفس  آخر  مشارك   وردد 

مالءمة  ومدى  لتونس،  الخطاب  خصوصية  يف  وتشكك  وانتقالها، 

وجود العيسوية يف مظاهرة سياسية.

مسألة أخرى، هي بناء مارثا نوسباوم لجامليات املواجهة، التي 

قد تكون موضعا لظهور نوع مختلف من الكياسة ينبع من املواجهة.

والضجيج،  والطاقة،  الصمت،  بني  الفرق  عن  مشارك  وتساءل 

تقنية  أن أشكاال  االنفعال. كام  إثارة  قادر عىل  أن كال منها  والحظ 

يف  والوجود  االنفعال  أيضا  تقرر  قد  والرشاب  الطعام  مثل  أخرى 
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

 Memory and Violence in the Middle East and إفريقيا 

 ،North Africa (University of Indiana Press, 2006)
الكولونيايل،  االستعامر  سياسات  الجزائر:  يف  بوردو  وكتاب 

 Bourdieu in النظرية  والتطورات  اإلثنوغرافية،  واملامرسات 

 Algeria: Colonial Politics, Ethnographic Practices,
 Theoretical Developments (University of Nebraska
وأبحاثه  دراساته  يف  حاليا  سيلفرشتاين  يركز   .Press, 2009)
العام،  نشاطهم  املغرب:  رشق  جنوب  يف  )األمازيغ(  الرببر   عىل 

وتهجريهم، وسياسات األرض لديهم. 

 : ن أطالل الستعمار الكولونيالي  العيش ب�ي
بر   لعبة الكرة الحديدية والنشاط العام لل�ب
ق المغرب ي جنوب �ش

والتجسد الذكوري �ن

يتناول البحث حالة إعادة إحياء لعبة الكرة الحديدية -وهي إحدى 

نشطاء  بني  الطلق-  الهواء  يف  تُلَعب  التي  الفرنسية  البولنج  ألعاب 

خاللها  من  ويستكشف  املغرب،  رشق  جنوب  يف  )األمازيغ(  الرببر 

يف  مادي  شكل  يف  متجسدة  حالة  باعتباره  الكولونيايل  االستعامر 

املغرب بعد التحرر من االستعامر الكولونيايل، باقية يف شكل سلسلة 

 من األطالل الحية التي توجه حياة سكان املجتمعات املحلية للواحات. 

املادية،  الطوارئ  إشكالية  بإيجاز  الحديدية  الكرة  لعبة   تلخص 

و تشمل تعدد احتامالت النتائج، وهو أمر ينشأ عن تكرار تغيري ترتيب 

مكونات املوقع، الذي تحدده جزئيا السامت الدقيقة املميزة لألرض، 

باملخاطر، حيث ميكن  تعلق عىل حالة عيش حياة محفوفة  وهكذا 

كبرية  آثار  فجائية(  رعدية  عاصفة  )مثل  صغرية  ألحداث  تكون  أن 

 يف مواقع صغرية، ولكن حيث ميكن أن تتحمل هذه املواقع أشكاال 

توفر  املادية.  املساواة  وعدم  االجتامعي  الهرمي  الرتاتب  من  أوسع 

لعبة الكرة الحديدية مساحة للسلوك االجتامعي الذكوري املتجسد 

مرموقة،  عائالت  من  رجال  وتعيد جمع شمل  األجيال،  فوارق  عرب 

العمل  ميزة  الكولونيايل  االستعامر  حامية  تحت  لهم  كان  ممن 

متحدثني لرجال اإلدارة العسكرية الفرنسية. تعطي مسابقات البطولة 

بني القرى يف هذه اللعبة خالصة موجزة ملناطق اإلدارة االستعامرية 

بحق  اإلقليمية  لالدعاءات  العريضة  الخطوط  وترسم  الكولونيالية، 

تقرير املصري الذي صار مركزيا للسياسة الثقافية األمازيغية.

المناقشة

ناقش بول سيلفرشتاين الطرق التي تشكل بها متغريات السن، واالنتامء 

السيايس، واألدوار االجتامعية، وإيقاع الحياة، والجانب املادي للمالعب 

املغرب.  يف  الحديدية  الكرة  لعبة  املوحدة  اللعب  مالبس   ونصية 

اإلقليمية  الحديدية  الكرة  لعبة  لعب  رحالت  أن  إىل  ذهب   وقد 

ترسم خريطة لتحكم مستقبيل متخيل يف سامت أرض املنطقة. 

مثل  املحلية  اللغات  استخدام  كان  إذا  فيام  املشاركون  تجادل 

مضادة  باعتبارها  ما  بشكل  املساحات  يحدد  الفرنسية  أو  الرببرية 

حدود  إىل  آخرون  أساتذة  وأشار  الكولونيايل،  لالستعامر  بعمق 

سياسات حالة األصالة. تساءلت املناقشة عام إذا كانت لعبة الكرة 

وظيفة  أو  الكولونيايل  التحكم  استمرار  وظيفة  تلعب  الحديدية 

مساحة متخيلة من االستقالل عن االستعامر الكولونيايل.

ريتشارد جانكوفسكي

من  الدكتوراه  درجة  عىل  جانوفسيك  ريتشارد  د.  حصل 

موسيقى  لعلم  مشارك  أستاذ  وهو   ،2004 يف  شيكاغو  جامعة 

وهو  ميدفورد.  يف  تافت،  بجامعة  املوسيقى  بقسم  األعراق 

تونس  يف  والغريية  والنشوة،  املوسيقى  ستامبيل:  كتاب   مؤلف 

 Stambeli: Music, Trance, and Alterity in Tunisia
 (University of Chicago Press, 2010) ، وهو محرر زائر لـ 
يف  أجناسها  العامل:  يف  الجامهريية  للموسيقى  بلومزبريي  موسوعة 

 Bloomsbury Encyclopedia إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

 of Popular Music of the World: Genres of the Middle
East and North Africa، وهي عىل وشك الصدور. يركز بحثه 
األولياء  للصوفية، ومامرسات مريدي  الصوتية  الطقوس   الحايل عىل 

الصالحني يف املجال العام يف تونس.

 نحو بيئة من انفعالت الموسيقى الصوفية 
ي تونس بعد الثورة

�ن

الراقية،  التونسية  املدن  من  بوسعيد،  وسيدي  قرطاج  مدينتا 

هجوم  عىل  احتجاجا   2013 يناير  يف  مظاهرات  فيهام  خرجت 

املحيل  الويل  رضيح  عىل  املولوتوف  بزجاجات  املسلحني  السلفيني 

سيدي بوسعيد. دقت الطريقة الصوفية العيسوية لسيدي بوسعيد 
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وم. .ماريا فردريك مالمس�ت ريتشارد جانكوفسكي
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ي
َ كتابها، والمناقشات: اليوم الثا�ف تقديم ملخصات االأبحاث، وِس�ي

البعض؟  لبعضنا  مفتوحة  أسئلة  ونوجه  جانبا  االنتفاضات   عن 

فاينجار  جيسيكا  ذكرت  الخطاب؟  حدود  عن  التعبري  ميكننا  كيف 

أن الصمت الذي القته أثناء بحثها امليداين كثريا ما كان يعترب -عن 

الصمت  عن  جيسيكا  تحدثت  فعل.  حدوث  عدم  الخطأ-  طريق 

الذي ران أثناء اشرتاكها يف الطهو مع النساء يف مرص أثناء االنتفاضة 

باعتباره عالمة دالة عىل حدود الخطاب، وأشارت إىل أن الجميع 

قيل؟  الذي  ما  الصمت.  إىل  لالستامع  انتباههم  حشد   يلزمهم 

كيف  عن  مناقشة  ماملسرتوم  اقرتحت  األشياء؟  هذه  نفهم  كيف 

ميكن أن نبحث حدود الخطاب. 

كيف  تحدي.  فيه  آخر  بسؤال  الثاين  اليوم  ماريا  وافتتحت 

الناس؟  تصنع هي  الناس  يصنعها  التي  األشياء  أن  نوضح  أن  ميكن 

الصوتية  النظم  كيف سنفهم –كام يقرتح جوليان هرنيك يف سياق 

لشامل  الحالية  –الديناميكيات  جامايكا  يف  الريجي  ملوسيقى 

من  والتفكري  بالعمل  لالنفعال،  املادي  النموذج  خالل  من  إفريقيا 

الجد  محمل  عىل  األشياء  أخذ  آثار  ما  نفسها؟  الذبذبات   خالل 

الفعل،  عىل  قادرة  ذات  لألشياء  كان  لو  باألخالقيات؟  عالقتها  يف 

تسميه  ما  بينيت  جان  تناقش  السياسية؟  مسئوليتها  عن  فامذا 

واقعي،  حي  مؤثر  بفحص  االنتشار  الفاعلةعىل  الكيانات  قدرة 

 50 أصاب  إظالم  إىل  أدى  الذي  الكهربايئ  التيار  انقطاع  وهو  أال 

 مليون نسمة يف شامل أمريكا يف 2003. ما عواقب فهم األحداث 

عىل  الفاعلة  الكيانات  قدرة  عدسة  عرب  إفريقيا  شامل  يف  الحالية 

االنتشار يف عالقتها باألخالقيات؟

وم )رئيسة الجلسة( ماريا فردريك مالمس�ت

شامل  مجموعة  يف  الباحثات  قدامى  من  ماملسرتوم  فردريك  ماريا 

املعهد  يف  الدميوقراطي  والتحول  واألمن  الرصاع  يف  إفريقيا 

االسكندنايف-األفريقي بأوبساال يف السويد. وهي أيضا أستاذة زائرة 

دراسات  مركز  يف   2012-2010 من  وعملت  نيويورك،  بجامعة 

دراسات  يف   2012 ومن  الجنسية،  والطبيعة  االجتامعي  النوع 

سابقا  ماملسرتوم  وعملت  للفنون.  تيش  مدرسة  يف  األداء  فنون 

جوتنربج  بجامعة  العوملة  دراسات  قسم  يف  أقدمية  ذات  محارضة 

السويد.  غرب  بجامعة  الثقافية  الدراسات  وبقسم   بالسويد، 

كام أنها مستشارة النوع االجتامعي لصندوق األمم املتحدة للسكان 

واليونيسيف، وعضو يف عدة شبكات أكادميية وسياسية. 

بول سيلفرشتاين

ببورتالند.  ريد  بكلية  األنرثوبولوجيا  أستاذ  سيلفرشتاين  أ.  بول 

والِعرق،  السياسات،  عبور  فرنسا:  يف  جزائري  كتاب  مؤلف  وهو 

 Algerian in France: Transpolitics, Race القومية   واألمة 

 ،and Nation (University of Indiana Press, 2004)
وشارك يف تحرير كتاب الذاكرة والعنف يف الرشق األوسط وشامل 

ي
كلمة ترحيب ومقدمة اليوم الثا�ف

افتتحت ماريا فردريك ماملسرتوم اليوم الثاين بأمثلة من بحثهاامليداين 

القاهرة.  من  صوتية  ومقاطع  صورا،  ضم  حديثا،  أجرته   الذي 

يف  تجاربها  كانت  لليوم.  النظري  السؤال  ذلك  بعد  طرحت  ثم 

الجانب  فيها  اكتسب  فوضوية،  بلحظات  مليئة  امليداين  العمل 

إىل  ماملسرتوم  ماريا  أشارت  األهمية.  من  املزيد  لالنفعاالت  املادي 

كيف تؤثر القوى الشديدة يف اإلحساس باالنتامء والرغبة يف الراحة 

ماملسرتوم  علقت  السيايس.  االستقرار  وعدم  الفوىض  أوقات  يف 

بعد  القاهرة  يف  امليداين  بحثها  أثناء  للصوت  امللحوظ  الغياب   عىل 

عىل  ذلك  وآثار   ،2013 يوليو  يف  مريس  محمد  بالرئيس  اإلطاحة 

تلت  التي  األيام  أن  ماريا  الحظت  اليوم.  املوجود  املائع  املشهد 

عزل مريس كانت متطرفة يف كل يشء. كان الصمت يف عتمة الليل 

البهيم مع فرض حظر التجول، وأصوات املعارك أثناء النهار خربات 

للحياة يف مرص.  االنفعايل  اللون  متجسدة غريت  اجتامعية مشرتكة 

فقدان  يعني  الصمت  صوت  أن  ماريا  طرحتها  األفكارالتي  ومن 

أيضا عىل أهمية  االتجاه. وأكدت  التجول، حيود مؤقت عن  حركة 

إليها،  واالنتباه  الذبذبات  عىل  املعتمدة  التشويش  سياسة   تحديد 

للقوات  ميكن  كيشء  لألجساد  االنفعايل  اإليقاعي  والحشد  هي 

املتنازعة أن تستغله كشكل من أشكال العنف السيايس.

والضجيج  الصمت  بها  يعمل  التي  الطرق  األساتذة  أحد  الحظ 

جعل  إىل  مرتكبوه  يعمد  حني  مثال،  كالتعذيب  املُتََخيَّل:  خالل  من 

التعذيب  عن  متخيلة  سيناريوهات  الستدعاء  مسموعة  الرصخات 

للصمت،  الطبقية  األبعاد  آخر  مشارك  وناقش  العامة.  مخيلة   يف 

والحظ أن أصوات الشغب، والطائرات املروحية، والعنف مل تصل إىل 

سمع ساكني أحياء الطبقة العليا. وقارن بعض األساتذة بني حاالت 

الصمت  انفعاالت  أن  كيف  وأكدوا  غزة،  يف  مثلام  مامثلة،  طوارئ 

معينة.  لحظات  يف  حدثت  مختلفة  بتجارب  دامئا  تتعلق  والعنف 

اآلخر،  فهم  يف  األنرثوبولوجيا  علامء  دور  عن  آخر  مشارك  وسأل 

يكتسب  فمثال،  أنفسهم:  هم  االنفعالية  ألجسادهم  فهمهم  مقابل 

يسمعون  قد  أو  للدموع،  املسيلة  الغازات  تحمل  عىل  قدرة  الناس 

فجأة صوتا يشري إىل وجود سالح، وسيستجيبون فورا. توضح هذه 

لجسد  بالنسبة  سيختلف  الذي  ذاكرته،  و/أو  الجسد  كفاءة  األمثلة 

باحث غري معتاد عىل العنف الذي تفرضه الدولة.

األول،  اليوم  يف  ألقتها  التي  الرتحيب  لكلمة  ماملسرتوم  عادت 

املؤمتر،  أثناء  للمناقشة  النظرية  البداية  نقاط  بعض  فيها  وقدمت 

التي شملت كيف ميكننا أن نفهم الجانب املادي لالنفعال من خالل 

املنهجية  واالقرتاحات  األسئلة  ببعض  هذا  وذكرها  اإلثنوغرافيا. 

الرشق  لدراسات  العاملي  التجمع  فاينجار يف  التي طرحتها جيسكا 

املشاركني  أن  اعتقدت  والتي  املايض،  الصيف  يف  بأنقرة  األوسط 

شملت  الورشة.  هذه  درب  عىل  العمل  يف  يتوسعوا  أن  ينبغي 

الراسخة  الخطابات  نزيح  أن  ميكننا  كيف  فاينجار:  جيسيكا  أسئلة 
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

»يحيا الشعب« للحاقد وراء أول اعتقال له، ألنها تشوش عىل أغنية 

والحشد  للحاقد،  املتعددة  االعتقال  مرات  تكشف  امللك«.  »يحيا 

الدائم للشباب ضدها عن أن مغني الراب ليس مجرد رمز يف مشهد 

املتظاهرين  قوات حشد  إحدى  أيضا  هو  بل  املغرب،  يف  االحتجاج 

فيه. ومع استمرار حدوث أحداث رائدة عرب شامل إفريقيا والرشق 

األوسط، ما زال عىل املحللني أن يشتبكوا مع الهيب هوب باعتباره 

النضال،  أمناط  من  ومنطا  املقاومة،  ثقافات  من  فرعية   ثقافة 

املنطقة.  يف  جاملية  صبغة  ذات  ُمواطَنة  إلنتاج  مكان  أيضا  لكنه 

يستكشف هذا البحث صعود املواطنة الجاملية يف موسيقى الهيب 

املعقول«،  »تقسيم  بأنها  للرشطة  رانسيري  تعريف  هوب من خالل 

العالقة  »التقسيم« من خالل  بإنها »إعادة تقسيم« ذلك  وللسياسة 

بني السياسة والجامليات. 

المناقشة

نتوقع  »ملاذا  سليم  زاكية  بحث  تقديم  بعد  األساتذة  بعض  تساءل 

من الهيب هوب أن يفعل أي فعل سيايس أصال؟«، وأكدوا عىل أن 

األموال.  يهتم غالبا بجني  ثوريا، وأنه  نادرا ما يكون  الهيب هوب 

وأشار أستاذ آخر إىل أن الجرافيتي رمبا كان ضد الرأساملية بحكم 

طبيعته، وإنه رمبا ال يوجد سبيل ألن يكون أي قالب موسيقي ثوريا 

تتكلم  الذين  املؤدين  بأن  ردت  سليم  زاكية  لكن  طبيعته.  بحكم 

من  أنشأوها  منازلهم،  يف  بدائية  استوديوهات  يف  يعملون  عنهم 

خالل شبكة من التضامن حول موسيقى الراب، وأن هؤالء الفنانني 

ال ميلكون وسيلة يرتقون بها إىل مصاف النجوم املشهورين، وأنهم 

قلقون حقا عىل أن يتحول عملهم إىل ما يشبه الراب األمرييك.

املوسيقى  اعتبار  املمكن  من  كان  إذا  عام  آخر  أستاذ  وسأل 

واألغاين مسئولة بشكل ما عن إثارة انفعال ثوري. وكان بني الحضور 

بأن  ونوهت  املرصية،  االنتفاضات  من  العديد  يف  شاركت  طالبة 

 معارفها يرغبون يف االبتعاد عن السياسة الرسمية. وأكدت أن سبيلهم 

األساتذة  أحد  وركز  سياسة.  الفن  الفن-  خالل  من  السياسة  هو 

عىل جانب آخر من جوانب البحث، هو بالتحديد الخوف وعالقته 

الذي  للفنان  يسمح  هوب  الهيب  أن  األستاذ  هذا  ادعى  بالصمت. 

ميارسه بالكالم، ومن ثم يحطم جهاز الخوف.

الصوت،  عن  املادة  من  املزيد  يف  رغبتهم  عن  املشاركون  وعرب 

مادة ال تركز بالرضورة عىل شدة الصوت والرعب. وأكد عدد آخر 

واالنفعال  للصوت  املحلية  االنظريات  استخدام  قيمة  عىل  منهم 

للتمكن من التنظري خارج الفلسفة الغربية.
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 Moving Matters, Paths of Serial Migration (Stanford
ورشة  نظموا  من  ألهم  ألذي   ،University Press, 2013) 
متجول  منرب  وهي  بإنشائها،  املتحركة  املواد  عن  املتجولة  العمل 

الستكشاف الهجرة من خالل الفن. كام أن فرقة ذا صن أوف سيمييل 

مرشوعات  تشمل  للمرسح.  الكتاب  تعد  آنجلس  بلوس  املرسحية 

سوزان التي يتعاون فيها الفن مع األنرثوبولوجيا أيضا »عىل املحك«، 

التي  الرتكيب  وأعامل  لوحاتها  عرضت  وقد  الحياة«.  »ألعاب  و 

أنتجتها يف أوروبا وكاليفورنيا.

المادة الصامتة

حلقة  موضوعات  فيه  استكشفت  للرشائح.  صامت  عرض  هذا 

فنانو  أنتجها  التي  البرصية  الفنية  األعامل  إىل  بالرجوع  البحث 

مبتحف  معرض  يف  املتحركة  املواد  عن  املتجولة  العمل  ورشة 

 .2014 يونيو  يف  بأمسرتدام  األوسط  الرشق  آلثار  بريسون   آالرد 

شملت املناسبة أيضا تعاون ورشة العمل املتجولة عن املواد املتحركة 

الذي أديناه  العمل  الرتكيز عىل  يف أداء عروض فنية، لكني اخرتت 

الجمهور  توافد  قبل  للمتحف  الخايب  الضوء  يف  الثمينة  األشياء  بني 

الغفري ملشاهدة العرض. أثارت أعامل جلوكليا تساؤالت عن شكل 

الجسد اإلنساين الجميل املنحوت من الرخام الصلد، بكسوة التامثيل 

الرؤوس  أما  نحو غريب؛  عليها رسائل مطرزة عىل  ناعمة  بأقمشة 

مع  فتباينت  ميجيا-كرومباين  بياتريز  قدمتها  التي  املحشوة  اللينة 

كايدي  وغمر  العظامء؛  للرجال  النصفية  للتامثيل  الصلبة  الزوايا 

ونصوص  بصور  لإلله  عظيام  متثاال  بالسيسكو  وألكسندرو  أنوبيل 

الصنف  يحصل عىل  أن  إلله  أين ميكن  من  العادي:  االستهالك  عن 

املفضل له من طعام اآللهة يف هذه األيام؟ ووضع أليياندرو رامرييز 

تنس،  أحذية  للمتحف:  الزجاجية  الخزائن  يف  أعامال  وأنشآ   أشياء 

فيه  فقدت  أو  البحر  يف  ألقيت  وجواهر  وجوها،  تصور  ولوحات 

ملعروضات  املصاحبة  النصوص  صيغة  بنفس  بنصوص  مصحوبة 

فقدوها  أصحابها  كان  لو  كام  املعروضات  من  كثري  تبدو  املتحف. 

يف البحر: بقيت األشياء وغرق الناس، فارضني الصمت عىل األشياء. 

عميل  أيضا  وعرض  القديم؟  املصباح  أو  الربوش  صمت  عن  ماذا 

فاترينة.  يف  دخان«  شكل  يف  يتصاعد  الذي  ما   »خشب/كلامت: 

إىل  جنبا  مصفوفة  أحمر  بخيط  مربوطة  الكلامت  من  لفائف  سبع 

جنب، ال تتغري عرب القرون، لكن تصحبها نصوص »علمية« حول أين 

نقبنا عن كل لفافة منها. ويف عمل تركيبي آخر أستكشف السطح 

»الناعم« للبحر األبيض املتوسط، الذي يعترب وعاء املاء املقدس الذي 

تعمدت فيه الحضارة، وإقليام ثقافيا متجانسا، وأوضح كيف يعتمد 

عىل نشوب الحرب، والرصاع، واملوت يف ثنايا ملفات التاريخ. 

المناقشة

لحظيا  صمتا  واستدعى  نطق،  بال  صامتا  الصامتة  املادة  بحث  كان 

قبل أن يرسع بالسامح بإلهام الحارضين بأسئلة بخصوص ما يتفرع 

هذا  عىل  البحث  تقديم  يضاعف  هل  الصامت:  األداء  عن  سياسيا 

بحثها  لتقديم  الباحثة  أداء  يتحدى  هل  الصمت؟  فرض  من  النحو 

الصمت بطريقة ما؟ متى تكون لحظات الصمت مثمرة لنظم القوة 

السائدة ومتى ال تكون؟ 

رشحت سوزان عثامن املعرض باعتباره تدخال يف حيز املتحف، 

وأن الصمت الفعيل حدث فيام بعد، بعد أن عملت يف املتحف لفرتة. 

يكون  قد  الصمت  أن  اعتقدت  القراءات،  سوزان  تأملت  أن  بعد 

طريقة إلعادة خلق انفعال املتحف.

وجد أحد األساتذة أن الصمت يعطل الحالة الطبيعية للصوت، 

تقديم  أجد  »مل  آخر:  وقال  واملكان.  للامدة  ما  يشء  يحدث  لذلك 

وطأة  من  قللت  املكتوبة  الكلامت  أن  ورشح  أبدا«،  صامتا  البحث 

الغرفة.  عىل  بوضوح  خيم  الذي  القلق  من  وخففت   الصمت 

يفه  ومل  بحثك  تقديم  أنهيِت  حني  الوحيدة  الصمت  لحظة  »كانت 

مهم،  انفعال  القلق  أن  املشاركني  أحد  والحظ  شفة«.  ببنت  أحد 

ناطقا  إنه حول وضعا  للحدود، حيث  بأنه متجاوز  البحث  ووصف 

يومي  عرب  األبحاث  إىل  استمع  طالب  والحظ  صامت.  وضع  إىل 

املتحف كأنه يشء.  لنفسه يف  املرء  قلقا أىت من رؤية  العمل   ورشة 

وأشار الطالب إىل أن »املتحفة« عملية عنيفة، وأن القلق نبع فعال 

من العجز عن اإلنصات لروح ما يسمى باألشياء والسكان األصليني. 

يف  التواصل  ما  الصامت؟  ما  التساؤل:  إىل  باملشاركني  هذا  أدى 

أبدا؟ الحظ أحد  الصامتة؟ هل ميكن أن نصري صامتني  املادة  سياق 

أيضا،  بالطبقة  متعلقة  ميزة  يكون  أن  ميكن  الصمت  أن  األساتذة 

املشاركني  جميع  كان  تأمالت  جلسة  عن  حكاية  للحارضين  وحىك 

يف  بالصمت  املتمتعني  البيضاء  البرشة  ذوي  الربجوازيني  من   فيها 

لحظات يختارونها. 

زاكية سليم

زاكية سليم أستاذة مشاركة لعلم االجتامع ودراسات املرأة والنوع 

املعنون  األول  كتابها  يستكشف  روتجرز.  بجامعة   االجتامعي 

بني النسوية واإلسالم: حقوق اإلنسان وقانون الرشيعة يف املغرب 

 Between Feminism and Islam: Human Rights and
 Sharia Law in Morocco (University of Minnesota
(Press, 2011 التداخل بني الحركات اإلسالمية والحركات النسوية. 
وهي تعمل حاليا يف كتاب تشارك يف تحريره عن الجوانب الجغرافية 

 Geographies of Gender للنوع االجتامعي يف الثورات العربية

in the Arab Revolutions. تنرش كتابات زاكية سليم يف مجالت: 
 ،Critical Sociology سوسيولوجي  وكريتيكال   ،Signs ساينز 

نرشت  كام   ،Sociological Forum فورام   وسوسيولوجيكال 

يف فصول من كتب. تستكشف زاكية سليم يف بحثها الجاري التقاطع 

بني السياسة والجامليات يف عروض الهيب هوب يف املغرب.

: الهيب هوب  ي
، أنا أغ�ن ي ي النتخا�ب

 أنا أدلي بصو�ت
وصوتيات المواَطنة الجمالية

أنشد املتظاهرون يف قاعة املحكمة أثناء محاكمة الحاقد )»الغاضب«(، 

والعرشين  الرابعة  يف  البيضاء  الدار  من  مغريب  راب  مغني  وهو 

أغنية  أن  يُعتََقد  تعتقلوننا؟«.  ال  فلامذا  حاقدون،  »كلنا  عمره:   من 
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

 Live and Die like a Man: Gender االجتامعي يف حرض مرص

 Dynamics in Urban Egypt (Stanford University Press,
(2013. نرشت مقاالتها يف مجالت مهمة مثل أمريكان إثنولوجيست 
 Visual أنرثوبولوجي  وفيجوال   ،American Ethnologist
 ،City and Society سوسايايت  آند  وسيتي   ،Anthropology 
وإثنوس Ethnos، وجدلية Jadaliyya، وإنرتناشونال جورنال اوف 

 International Journal of Middle ستاديز  إيسرتن  ميدل 

.Eastern Studies

؟  ن  من الذي يطعم المتمردين المرصي�ي
الطعام باعتباره مادة نابضة بالحياة

دارت شائعات عىل نطاق عريض يف وسائل اإلعالم القومية املرصية 

التحرير  ميدان  يف  املتظاهرين  تتهم   ،2011 يناير  ثورة  أثناء 

كنتايك  مطعم  من  ووجبات  يوميا،  مالية  جيب  مرصوفات  بتلقي 

إىل  ذهب  شاب  رحلة  البحث  تتبع  املقيل.  للدجاج  تشيكن  فرايد 

البحث  تتبع  ثم  الشائعات،  هذه  من  بدافع  أوال  التحرير  ميدان 

الشاب  هذا  مشاركة  أن  البحث  أظهر  التظاهرات.  يف  مشاركته 

وذاتيته السياسية الفاعلة تشكال بشكل عميق بالطاقة التي ولدها 

والعالمات  واألشكال،  واألشياء،  األجساد،  من  غريه  مع  تفاعله 

عىل  حافظ  ديلوز(  لدى  الذي  )باملعنى  »تجمعا«  شكلت  التي 

البحث  استند  مبارك.  تنحي  حتى  التحرير  مبيدان  اآلالف  ارتباط 

بالحياة«،  نابضة  باعتباره »مادة  الطعام  بينيت عن  إىل فكرة جان 

ليصل إىل مزاعم،  املتمردين  اتهام  تفاقم  إىل كيفية  االنتباه  ليحول 

األخالقية،  مواقفهم  عن  أيضا  بل  السيايس،  نشاطهم  مجرد  عن   ال 

البحث  ذهب  نفسها.  الفاعلة  وذواتهم   ، تجسدهم  وجوهر 

الخفي  جعل  الطعام  أن  مسبقا  افرتضت  االتهامات  هذه  أن  إىل 

مرئيا واملريئ خفيا. أبرزت املناقشة الحاجة إىل االنتباه إىل »قدرة 

الطعام عىل الفعل« وكيف تنتج املواد القابلة لألكل الجانب املادي 

واألطعمة  البرش  أن  كيف  تفسري  إىل  نحتاج  وأرواحنا.  ألجسادنا 

جزء من تجمع يتوىل فيه الجانبان تعديل وتحويل وإنتاج جوانب 

مادية جديدة ذات أهمية للعامل.

المناقشة

ناقشت فرحة غنام الجانب املادي لالنفعاالت من خالل مثال الطعام 

تصور  رشائح،  عىل  محملة  مختلفة  صورا  عرضت  وقد  وتناوله. 

عليها  مكتوب  بالفتة  ممسكا  التحرير  متمردي  أحد  منها   واحدة 

»أتيت بال جدوى، أين نصيبي من وجبة كنتايك؟«. وأثار عرض هذه 

قبيل:  من  أسئلة  نوقشت  الغرفة.  يف  الضحك  من  موجة   الرشيحة 

األساتذة  ناقش  كام  بالطعام؟  نفعل  ماذا  الطعام؟  بنا  يفعل  ماذا 

خاصة  قدرة  له  أن  وكيف  الفرد  جسد  املادي  الجانب  ينتج  كيف 

املركز  عن  البرش  تبعد  وبهذا  البرش،  عىل  تعتمد  ال  الفعل  عىل   به 

يف التحليل الثقايف.

سوزان عثمان

العوملة  دراسات  ومديرة  األنرثوبولوجيا  أستاذة  عثامن  سوزان 

للبحث  الجديد  تصميمها  يتعلق  ريفرسايد.  كاليفورنيا،  بجامعة 

اإلثنوغرايف املتجول بحياتها كمهاجرة عىل املستوى الدويل، وخرباتها 

فنانة.  فهي  الفني،  وأدائها  الدولية،  التعاونية  املرشوعات  إدارة  يف 

عن  ميداين  بحث  عىل  عكوفها  أثناء  للعوملة  تحليالتها   ظهرت 

وسائل اإلعالم، والحراك، والجامليات، والنوع االجتامعي، والسياسة 

األوسط.  والرشق  الشاملية،  وأمريكا  وأوروبا،  إفريقيا،  شامل  يف 

امليداين  لعملها  الضمنية  النظرية  اآلثار  تطوير  يف  سوزان  استمرت 

 عن الحراك، ويلحظ أنها فعلت ذلك بصقل منوذج »العوامل الثالثة« 

الذي أنشأته ألول مرة يف دراستها عن صالونات التجميل، واستخدمته 

منذئذ لتحليل السياسة، واملناسبات اإلعالمية، وتجارب الهجرة. 

البيضاء،  الدار  تصوير  لسوزان:  املنشورة  األعامل  تشمل 

 Picturing Casablanca, حديثة  مدينة  يف  القوة  وجوه  صور 

 Portraits of Power in a Modern City (Univ. of
(California Press, 1994، و ثالثة وجوه للجامل: الدار البيضاء، 
 Three Faces of Beauty: Casablanca, وباريس  والقاهرة، 

Cairo, Paris (Duke University Press, 2002)، واألماكن 
 .The Places We Share (Lexington, 2007) بيننا  املشرتكة 

املتسلسلة الهجرة  مسارات  متحركة،  أشياء  كتاب  هو  وأحدثها 
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مد حالة  ي 
�ف سياسات  إفريقيا:  شمال  ي 

�ف لالنفعاالت  المادي  الجانب 

المناقشة

العربية  واململكة  واألردن،  املغرب،  عن  بحثا  بوم  عمر  قدم 

الذي  الحب  عن  والسياسية  الثقافية  األفكار  وفحص  السعودية، 

يبني القومية باعتبارها قالبا مجتمعيا. واستند يف بحثه إىل دراسات 

هجرة  وناقش  زعفراين5،  حاييم  وتراث  صوتية،  ودراسات  دينية، 

اليهود املغاربة إىل إرسائيل، وهي هجرة يتجىل فيها أسلوب جديد 

زالت  ما  إسبانيا  أن  بوم  أكدعمر  األندليس.  النظام  أساليب  من 

مامرسات  تستوَرد  ال  نفسه  الوقت  ويف  املغرب[.  إىل  ]يصل  جرسا 

املغرب.  الصوتية يف  البيئات  األندلسيني من إسبانيا، بل من   العرب 

معا«  العيش  »حالة  الحصول عىل  يف  إسبانية  رغبة  إىل  أيضا  وأشار 

التي  العاملية  املوسيقى  مهرجانات  خالل  من  املغرب  يف  املوجودة 

تأذن بها الدولة رسميا. ونوقش مهرجان املوسيقى املقدسة الدويل 

مبزيد من اإلسهاب يف عالقته بالطبيعة املرئية والخفية للبيئة الصوتية 

املشرتكة التي تشري إىل املهرجان باعتباره تجسيدا ماديا للثقافة. 

ملوسم  الحجرة  موسيقى  مهرجان  الباحثون/الباحثات  تناول 

الربيع والتعايش، وتحدثوا/تحدثن عن قوة البيئات الصوتية الناعمة 

يخاطب  أن  ميكن  الذي  املادي  الجانب  أمناط  من  منطا  باعتبارها 

إرسائيل.  مع  جنب  إىل  جنبا  العيش  يف  الفلسطينية  الدولة   آمال 

الذي  الدور  عن  وتساءلوا  التوزيع  مسائل  الحارضون  تناول  كام 

للموسيقى  األول  املهرجان  أفراد معينون. فمثال، أحرض مدير   لعبه 

عن  الحارضون  وتساءل  املغرب.  إىل  إرسائيليني  مغنني  املقدسة 

عىل  بوم  عمر  وأكد  املفرتض،  الصويت  السياق  خلق  يف  الدولة  دور 

أن االتحادات الطالبية هي التي شكلت البيئات الصوتية األندلسية 

ونادرا ما دخلت الدولة يف الخطاب الدائر بشأنها. 

ف جودمان ج�ي

جني إ. جودمان أستاذة مشاركة لألنرثوبولوجيا بجامعة إنديانا. ظلت 

تجري عمال ميدانيا يف الجزائر منذ 1990، وتعمل مع فرق مرسحية 

الرببر عىل  ثقافة  كتبها  مبنطقة أوران-مستغنم منذ 2008. تشمل 

 Berber Culture on the الفيديو  إىل  القرية  من  العامل:  مرسح 

 World Stage: From Village to Video (Univ. of Indiana
كتاب  سلفرشتاين  بول  مع  باالشرتاك  وألفت   ،Press, 2005)
واملامرسات  الكولونيايل،  االستعامر  سياسات  الجزائر:  يف  بوردو 

 Bourdieu in Algeria: النظرية  والتطورات  اإلثنوغرافية، 

 Colonial Politics, Ethnographic Practices, Theoretical
 .Developments (Univ. of Nebraska Press, 2009)

ي الجزائر
التجسيد المادي للشكوك: الهدم والحتجاج �ن

بداية  يف  حياتهم  الجزائريون  يعيش  كيف  بحثي  يستكشف 

تكون  ما  كثريا  التي  أحوالها  ويحللون  والعرشين  الحادي  القرن 

أسمته  ما  تحديد  إىل  أسعى  فيها.  ويتفاوضون  باملخاطر  محفوفة 

حياة  عيش  كيفية  وانفعاالت  اليومية  »االنفعاالت  آليسون  آن 

عىل  أركز  نقديا.  تفكريا  طرحته  فيام  والتفكري  بالخطر«  محفوفة 

استبدادية.  حكم  نظم  ظل  يف  الناتجة  العامة  االنفعاالت  أنواع 

تنتجه  عاما  انفعاال  باعتبارها  بالشكوك  خاص  بشكل  مهتمة  وأنا 

منذ  الجزائريون  أشار  عليه.  وتعتمد  بانتظام  االستبدادية  األنظمة 

زمن طويل إىل كيان شبحي رشير يسمونه )السلطة(، سلطة خفية 

البنية  انهيار  إىل  االجتامعي  الظلم  من  يشء  كل  لتفسري  تستدعى 

مريئ،  وغري  الهوية  مجهول  ككيان  منوذجيا  السلطة  تُبنى   التحتية. 

يف  ماديا  بتجسيدها  ملموسة  جعلوها  الناس  أن  إىل  أذهب  لكني 

عام  يف  بنفيس  شهدته  ما  املناسبات  هذه  من  ملموسة.  مناسبات 

2009 من هدم الدولة ملرسح محيل كجزء من مرشوعات األعامل 
التي  واملظاهرات  للمرسح  املادي  التدمري  أن  أعترب  وأنا  العامة. 

أثارها هذا الفعل فجابت الشوارع ردا عىل هدمه قد صارا موضعا 

تنتج  بكيف  أيضا  مهتمة  وأنا  للشكوك.  واملتجسد  االنفعايل   لإلنتاج 

كيف  وأتتبع  )هرنيك(،  بالشك  اإلحساس  الشارع  ذبذبات«  »طاقة 

تحول هذا يف نهاية املطاف إىل فعل متجسد، منتجا الحشد باعتباره 

ذاتا جامعية وجسدية فاعلة قادرة عىل مواجهة املجرفة التي تقرتب. 

الخطر  بوجود  منترش  بإحساس  أعم  بشكل  الحدث  هذا  وأربط 

يتضح  كام  الجزائري،  املجتمع  مستويات  جميع  مييز  الذي  املحدق 

من املناقشات عرب السنوات القليلة املاضية حول ما إذا كان الرئيس 

الجزائري املريض بوتفليقة ميت أم حي.

المناقشة

املهدوم  املرسح  حيز  املؤمتر  يف  لألذهان  جودمان  جني  استدعت 

فيديو  وعرضت  تحطيمه،  وبعد  قبل  للمرسح  صور  خالل  من 

مع  الشارع  يف  »يتسكعون«  املحيل  املجتمع  وأفراد  للمتظاهرين 

النوعني  مشاركة  أبعاد  إىل  املشاركني  أحد  نبه  البلدوزرات.  اقرتاب 

عىل  واألطفال  النساء  كانت  حيث  املظاهرة،  يف  ورجال  نساء  من 

أهبة االستعداد للعراك، لكن الشبان فقط هم من شغلوا املقدمة. 

كان »التسكع« ألشياء عديدة –شكوك مادية، أو فورة تردد- أثارت 

انفعاال قويا ميكن مشاهدته يف مقاطع رشيط الفيديو. اقرتن الفيديو 

الفقد  للحشد بشكل مذهل مبطاردة صور  تلقائيا  الذي صور خلقا 

للناس. أشار أحد املشاركني إىل أنه أثناء إذاعة صور املرسح املهدم، 

»مل يكن يف هذه الصور ثورة«. 

فرحة غنام

أبحاثها  تركز  سوارمثور.  بكلية  لألنرثوبولوجيا  مشاركة  أستاذة 

وموادها التعليمية عىل العوملة، والحياة الحرضية، والهوية، والنوع 

الحديث:  صنع  إعادة  كتب:  مؤلفة  وهي  والتجسد.  االجتامعي، 

املكان، وإعادة التوزيع، وسياسات الهوية يف القاهرة يف عرص العوملة 

 Remaking the Modern: Space, Relocation, and the
 Politics of Identity in a Global Cairo (University of
(California Press, 2002، وعش ومت رجال: ديناميكيات النوع 

حاييم زعفراين مفكر وكاتب مغريب متخصص يف تاريخ اليهود املغاربة، جمع وحفظ الكثري من األعامل املوسيقية لليهود املغاربة وشعرهم الشفاهي )املرتجمة(.  .5
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

السامت املشرتكة املميزة لهذه الكليبات أن مذيعها يفتتحها مبقدمة 

بصوته، يعرض فيها ما عىل غالف التسجيل، وأنه يضع االسطوانة عىل 

لتشغيله(،  جهاز  التسجيل يف  )أو رشيط  االسطوانات  تشغيل   جهاز 

خربشة  للموسيقى  باإلضافة  ونسمع  األغنية.  إذاعة  يف  يبدأ  ثم 

اإلبرة عىل مادة الفينيل املصنوع منها االسطوانة )أو هسيس جهاز 

لالسطوانة  املادي  بالجانب  يذكرنا  مام  التسجيل(،  أرشطة   إذاعة 

الفينيل/رشيط الكاسيت، ويضع عالمة تشري إىل عودة الجانب املادي 

للموسيقى يف عامل يبدو فيه صوت املوسيقى وقد فر بعيدا عن املادة 

بخسارة  أيضا  يذكرنا  أثريية. وهو  إم يب3  إىل موجات  متاما وتحول 

هي يف نفس الوقت اسرتداد ملا فات، »لقية« جامع التسجيالت التي 

نشارك نحن أيضا يف االستامع إليها. ومام يعزز اإلحساس بأن الصوت 

التسجيل  تشغيل رشائط  آلة  أو  الدوار  القرص  آلية  نرى  أننا  مادة 

أو  الفينيل  مادة  عىل  املحفورة  األخاديد  مع  وتتالمس  تدور  وهي 

تكبري  عىل  يساعد  ومام  التسجيل.  رشيط  حالة  يف  األسيتات  مادة 

رشيط  أو  االسطوانة  غالف  وجود  أيضا  للموسيقى  املادي  الجانب 

التسجيل، الذي غالبا ما يكون باهتا، ممزقا، به ثنيات، مكتوب عليه 

اآلن،  عليه  وعرث  فقد،  قد  أنه  يبدو  ملا  املادي  الجانب  هذا   بالحرب. 

الحنني  عن  التعبري  تشمل:  االنفعاالت،  من  بنطاق  املستمع  يلهم 

والعودة  تعزف؛  »الحقيقية«  الراي  موسيقى  كانت  حني  للاميض 

للعيش يف ذكرى أو حالة مزاجية قدمية ارتبطت يف الجزائر باألغنية 

»نادرة«.  نغمة  الكتشاف  الشديد  بالحامس  واالنتشاء  املذاعة؛ 

وناقشت أيضا السكوبيتون، وهو نوع من اآلالت التي تعمل بالعملة 

لعرض األفالم، عرضت حوايل 280 فيلام ألغنيات عربية وقبائلية يف 

الحانات واملقاهي التي يديرها مهاجرون مغاربة يف فرنسا فيام بني 

1980-1965. كان املوضوع النموذجي للفيلم املصاحب للموسيقى 
التعامل  ومشكالت  الشاق،  والعمل  املنفى،  يف  الحياة  متاعب 

للوطن.  والحنني  والرشطة،  والكحوليات  األوروبيات،  النساء   مع 

و كان بعضها مسليا جدا، وبالذات التي يظهر فيها صالح سعداوي، 

إذ كان يرسل عربها رسائل حلوة-مرة عن أحوال املنفى. وعىل الرغم 

تلقى  فاتنة، فهي ال  فنية  السكوبيتون تعرض أعامال  أن أجهزة  من 

الراي املرفوعة عىل اإلنرتنت،  الذي تلقاه أعامل موسيقى  االهتامم 

ومن ثم صارت أدوات أقل فائدة لدراسة اإلنتاج املادي لالنفعال.

المناقشة

الوسائط  تثريه  الذي  الحنني  انفعال  تد سويدنبريج  استكشف بحث 

اليوتيوب.  عىل  الفيديوهات  رفع  خالل  من  وخاصة   االجتامعية، 

وقد ذهب إىل أنه يبدو أن املوسيقى تفعل فعلها من خالل االنفعال 

اليوتيوب  سويدنبريج  ناقش  التمثيلية.  الصور  تقديم  خالل  من  ال 

العادية  تصورنا  طريقة  عن  منفصال  جامهرييا،  أرشيفا  باعتباره 

بالتحديد، ميكن ألي  الحالة  لألرشيفات ومتميزا عنها، ألنه يف هذه 

كان أن ينشئ أعامال فنيا ويحفظها. 

فيديوهات  يرفعون  األفراد  أن  والباحثات عىل  الباحثون  علق 

فيديوهات  تبث  فمثال،  متنوعة،  مختلفة  بطرق  اإلنرتنت  عىل 

خربشة  صوت  لالسطوانات  املشغلة  أب  والبيك  الحايك  أجهزة 

الجانب املادي للموسيقى  التي رمبا تكون إشارة إىل عودة  اإلبرة، 

الفقد،  أفكار  تجلب  والفيديوهات  الرقمية.  الوسائط  عرص  يف 

الصوتية  البيئة  تنتج  إذ  أفكار اسرتاداد ما ضاع،  أيضا  لكنها تجلب 

وانتهت  خاص.  نوع  من  مزاجا  للناس  الشخيص  للتاريخ  االنفعالية 

املاكينات  من  نوع  وهو  االسكوبيتون،  مع  قصرية  بجولة  املناقشة 

تذاع  صغرية،  تليفزيونية  شاشة  ولها  بالعملة،  تعمل  التي  العربية 

االسكوبيتون  ماكينات  ظهرت  لألغاين.  وفيديوهات  أفالم   عليها 

يف املقاهي العربية وسمحت ملهاجري الشتات –ومعظمهم جمهور 

من الذكور- بإعادة العيش يف تجاربهم.

عمر بوم

أنا متخصص يف األنرثوبولوجيا االجتامعية الثقافية مع ميل تاريخي 

الدينية  لألقليات  والثقافية  االجتامعية  التمثيلية  بالصور  لالهتامم 

والعرقية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا والخطاب السيايس عنها. 

يرتبط عميل اإلثنوغرايف بالكثري من املحرمات الثقافية، واالجتامعية، 

إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  واألكادميية  والسياسية، 

والبهائيني،  اليهود،  مثل  الدينية  األقليات  موقع  ذلك  يف   مبا 

والشيعة، واملسيحيني يف الدول القومية بعد االستقالل. تقع خلفيتي 

شامل  دراسات  تخوم  عىل  التخصصات  متعددة  األكادميية  وخربيت 

والدراسات  الدينية،  والدراسات  اإلسالمية،  والدراسات  إفريقيا 

مثل  موضوعات  عن  كتبت  وقد  اليهودية.  والدراسات  اإلفريقية، 

اإلسالمية،  واملخطوطات  واألرشيفات  املغرب،  يهود  تاريخ  مخطط 

والتعليم، واملوسيقى، والشباب، واأللعاب الرياضية. ركزت الكثري من 

يف  باملسلمني  اليهود  عالقات  عن  اإلثنوغرافية  التقارير  عىل  كتابايت 

اليهود  العنف املجتمعي، خاصة ذكريات أجيال املسلمني عن  عرص 

املغاربة من خالل سياسات إثنوغرافية متغرية.

ن اليهود  بيئات صوتية ناعمة: الدولة، والمكان، والروابط ب�ي
ي المغرب

ن �ن والمسلم�ي

ملواد  املادية  الجوانب  األخري  الِعقد  يف  املغربية  الدولة  استخدمت 

إلثارة  جامليا  مصممة  حرضية  مهرجانات  يف  أندلسية  صوتية 

دعام  بالحب؛  تتسم  سياسية  انفعاالت  وغرس  مستأنسة،  انفعاالت 

آلرائها الرسمية عن رضوب التفاهم بني اليهود واملسلمني. وبناء عىل 

كتاب االنفعاالت السياسية لنوسباوم4، أذهب إىل أن املجال البيئي 

واالحرتام  الحب  من  قومية  مشاعر  يخلق  بحيث  منظم   الحرضي 

للنخبة  والرمزية  السياسية  القوة  قنوات  خالل  من  للناس  تصل 

السياسية واالقتصادية.

مارتا نوسباوم فيلسوفة معارصة وأستاذة جامعية أمريكية. تقول مارتا نوسباوم يف كتابها االنفعاالت السياسية إن الحب إذا ساد مجتمعا يكون كفيال بتوثيق أوارص العالقات اإليجابية بني   .4 

أفراده ومساعدتهم عىل تحقيق أهدافهم املشرتكة، وتخليصهم من مشاعر سلبية مثل الخوف، والكراهية، ونبذ اآلخر، والحسد، والتنافس )املرتجمة(.



– 10 –

مد حالة  ي 
�ف سياسات  إفريقيا:  شمال  ي 

�ف لالنفعاالت  المادي  الجانب 

الِعرق، والصوفية، والدبلوماسية العامة لأمريكا

أمريكا  يف  واملوسيقى  اإلسالم  بني  التداخل  عن  عائدي  سيتحدث 

يجري  الذي  العامل  هي  املوسيقى  أن  كيف  سيصف  الحرب.  بعد 

الشتات  مسلمي  وعي  حول  أشده  عىل  اليوم  الحار  الجدل  فيه 

هذا  عن  التعبري  فيه  يجري  كام  بهم،  الخاصة  الهوية  وسياسات 

 الوعي وتلك الهوية. وتسليام بقدرة املوسيقى عىل تشكيل الهوية، 

أيضا  الضوء  عائدي  سيلقي  الجمعي،  والتضامن  واأليديولوجيا، 

كطريقة  املوسيقى  املد  موجات  لتشكيل  الحكومة  محاوالت  عىل 

عائدي  محارضة  سرتكز  الجامهريي.  السلوك  عىل  التجانس  لفرض 

برنامج  إحياء  إلعادة   9/11 بعد  جرت  التي  املحاوالت  عىل 

خمسينيات  يف  موجودا  كان  الذي  الجاز  موسيقى  ديبلوماسية 

األمريكية  الخارجية  لوزارة  الجارية  واملحاوالت  العرشين،  القرن 

 الستخدام الهيب هوب )وحركة الحقوق املدنية عىل نطاق أعرض( 

يف  اإلدراك  وإدارة  االسرتاتيجي،  والتواصل  للدميوقراطية،  للرتويج 

املوسيقية  الدبلوماسية  تناسب  كيف  وسيفحص  اإلسالمي.  العامل 

األمريكية والربيطانية املحاوالت األكرب للرتويج لإلسالم الليربايل. 

المناقشة

توسع بحث هشام عائدي يف تناول كيف حصلت النظم الحاكمة عىل 

الدبلوماسية-  –موسيقى  الجامهريية  الثقافة  حشد  خالل  من  الثقة 

وخاصة من خالل الصوفية. 

والشتات  املغربية  الحكومة  عائدي حشد  بحث  مناقشو  الحظ 

للصور  بقيت  مساحة  »أي  األساتذة:  أحد  سأله  الصوفية.  للثقافة 

من  عائدي  رد  األيديولوجي؟«  العمل  أجل  من  تحشد  لن   التي 

خصوصيات مادة البحث، والحظ أنه بينام حاول الصوفيون االدعاء 

بحقهم يف مامرسة طقوس دينهم، فمن الصعب الفرار من التداخل 

بني الصوفية والسياسة. 

معينة  خاصة  عالقات  بلد  لكل  أن  أثريت  التي  املسائل  من 

مهتمة  بأنها  الصوفية  توصف  املغرب،  ففي  وبالصوفية.  بالدولة 

بالعامل اآلخر ومتسامية، بينام متيل تونس إىل نسب األولياء ألماكن 

البحث:  طرحه  الذي  األول  بالسؤال  الحوار  اختتم  معينة.  محلية 

السود  األطلنطيون  مثل  الثقافية،  الهويات  تسرتد  أن  للدولة  ميكن 

هذه  عىل  تستويل  أن  إطالقا  للدولة  ميكن  ال  لكن  والصوفية، 

بني  تحركها  حيث  من  للقوميات  عابرة  ألنها  بالكامل  الثقافات 

 الدول القومية وألنها تنتج معاين محلية شديدة العمق يف تعبريات 

األفراد عن أنفسهم.

ج تد سويدنب�ي

تد سويدنبريج أستاذ األنرثوبولوجيا بجامعة أركنساس. وهو مؤلف 

 Memories of Revolt: 1939-1936 كتب: مذكرات ثورة: مترد

 The 1936-39 Rebellion (University of Minnesota
 Palestinian الفلسطيني  القومي  واملايض   ،Press, 1995)
 ،National Past (University of Arkansas Press, 2003)
الجغرافية  والجوانب  والشتات،  التهجري،  كتب:  تحرير  يف  وشارك 

 Displacement, Diaspora, and Geographies of للهوية 

وفلسطني،   ،Identity (Duke University Press, 1996)
 Palestine, Israel and الجامهريية  الثقافة  وسياسات  وإرسائيل 

 the Politics of Popular Culture (Duke University
الشعبية،  أنواع مختلفة من املوسيقى  (Press, 2005. وكتب عن 
املرصية،  الثورة  وموسيقى  الفلسطينية،  الراب  موسيقى  تشمل 

الفرنسية-الجزائرية،  الراي  وموسيقى  النوبية،  البوب  وموسيقى 

واملوسيقى األندلسية يف الجزائر.

ن اليوتيوب، والسكوبيتون، والحن�ي

يف  ويوتيوب  وساوندكالود،  املوسيقية،  املدونات  مواقع  عىل  نرش 

السنوات القليلة املاضية عدد كبري من تسجيالت املوسيقى »القدمية« 

قبل.  من  متاحة  تكن  مل  الجزائر(  من  )وخاصة  إفريقيا  شامل  من 

فيديوهات  من  يوتيوب  موقع  عىل  ينرش  مبا  خاصا  اهتامما  أهتم 

املوسيقى  محبو  يرفعها  التي  القدمية،  الراي  موسيقى  لتسجيالت 

مستعارة.  بأسامء  الحقيقية  هويتهم  ويخفون  تسجيالتها  وجامعو 

ميَكِّن اليوتيوب الناس من مامرسة عدد من األفعال املادية: استخدام 

الفيديو؛  الجزائر لتصاحب  للمغني/املغنية أو صور من  صور قدمية 

متحركة  وصور  واألغنية؛  الفنان  عن  تفاصيل  عن  تعليقات  وكتابة 

من  التليفزيونية.  اإلذاعات  من  أو  موسيقية  حفالت  من  مقتبسة 
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

املتميزة  بورين  آرنولد  وجائزة  األوسط،  الرشق  دراسات  يف 

مع  أيضا  اشرتكت  وقد  اإلفريقية.  الدراسات  جمعية  من  للنرش 

الرا ديب يف تأليف كتاب يرتقب صدوره قريبا ، بعنوان سياسات 

الرشق  عدسة  خالل  من  واإلقليم  املعريف  الفرع  األنرثوبولوجيا: 

 Anthropology’s Politics: Discipline and Region األوسط

.through the Lens of the Middle East (Stanford)

ي غ�ي مكانه
ء �ن ي

مرص/ال�ش

اليشء »يف غري مكانه«  البحث كيف ميكن إلدراك وجود  درس هذا 

يف بيوت مرص وشوارعها أن ينتج رد فعل انفعاليا يغري شكل مواقع 

إياها  دافعا  عموما؛  املرصية  والثورة  الحكومة،  هي  أكرب،  سياسية 

عن  دوجالس  ملاري  الكالسييك  الكتاب  بحثي  وضع  االحتجاج.   نحو 

الطهارة والخطر يف حوار مع نظرية االنفعاالت والكتابات التي صدرت 

عن املادية الجديدة، مستكشفا كيف يكون تعيني يشء عىل إنه يف غري 

مكانه )خاصة النفايات واألجساد( عمال سياسيا، مثل االنشغال بأمر 

هذا اليشء أو رفض االنشغال به. فمثال، كانت إدارة نظام التخلص من 

النفايات يف األيام ال 18 األوىل لالحتجاج يف ميدان التحرير، ثم الرتكيز 

املستخدمة  املحطمة  واألحجار  األطعمة،  مغلفات  من  تنظيفه   عىل 

طرق  كلها  مبارك،  سقوط  تال  الذي  اليوم  يف  والرتاب  العراك،  يف 

مجسدة لتوصيل رفض الناس لإلهدار املجازي والفعيل الذي ارتكبه 

نظام مبارك، عالوة عىل كونها طريقة ملامرسة املواطنة بشكل منتج 

ووطني. لكن استمرار تداعي البنية التحتية بحلول عام 2014، أدى 

 إىل وجود تالل من مغلفات األطعمة يف الشوارع )تداعي نظام التخلص 

خدمات  )تداعي  املراحيض  يف  والرباز  البول  وترك  القاممة(،   من 

يشكل  انفعايل  كاتجاه  االشمئزاز  بدوره  أثار  مام  واملاء(،  الكهرباء 

االنشغال اليومي بالسياسات، الكبري منها والصغري. كام اعتربت أيضا 

أشياء يف غري مكانها،  املفرتضة  أنواع معينة من األجساد وانفعاالتها 

بطرق شكلت االتجاهات الثورية أو املضادة للثورة وبررتها. ركز البحث 

يضعه معارضو أي مظاهرة  عىل الجسد املحتج بشكل خاص، الذي 

يف موضع اليشء الذي يف غري مكانه، حتى لو كان هؤالء املعارضون 

مثال  أفضل  كان  رمبا  يحتجون.  كانوا  اليشء حني  لنفس  تعرضوا  قد 

 لوضع املحتجني يف موضع اليشء الذي يف غري مكانه العبارة الشائعة 

»إيه اليل وداهم هناك؟«، وهي عبارة تشري إىل فاعل منوذجي خطري 

ال شكل له. وهكذا، فإن مؤيدي أي من الرؤساء من مبارك فصاعدا، أو 

من ال يؤيدون أيا منهم، اعتادوا عىل متييز معارضيهم املحتجني بشكل 

 روتيني باعتبارهم غري متحرضين، أو رائحتهم كريهة، أو غري مهذبني، 

أو يأكلون أطعمة من الخطأ أكلها، أو يتكلمون بصوت سوقي مرتفع. 

يصري انفعال األجساد املتظاهرة عالمات دالة عىل أن هذه األجساد يشء 

يف غري مكانه، واالنفعال الذي تثريه هذه األجساد لدى من يصدرون 

هذه األحكام يشكل مواقفهم السياسية. يختتم البحث باإلشارة إىل أن 

هذه األنواع من األشياء ال ميكن أبدا وضعها متاما يف مكان، ألن خربات 

الحياة ال ميكن أن تالئم مثل هذه الفئات املقيدة بحدود )دوجالس(، 

التي  العنارص  بني  املتعددة  التفاعالت  تُْدِخل  أن  من  مناص  ال  وألنه 

تشكل أمناط التنظيم تحوالت عىل هذه العنارص )كول وفروست(.

المناقشة

لألجساد  المادي  الجانب  تساؤالت عن  فاينجار  أثار بحث جيسيكا 

الميتة أو المعذبة التي لم تصنف في فئات بعد. كما أثار الغضب 

من إساءة معاملة أجساد الموتى أثناء االنتفاضة، تلك األجساد التي 

جرها رجال الشرطة وكوموها فوق غيرها من الجثامين. كما أثير 

سؤال الرائحة. عبر أحد المشاركين عن شعوره باالشمئزاز عموما، 

كما أثار مسألة إمكانية لمس قيمة القمامة من خالل لقاء إثنوغرايف. 

عىل  عالوة  الطهارة  يف  النظر  وجهات  تبادل  الحارضون   ناقش 

مسألة الخطر، يف عالقتهام مثال بالحالة املتناقضة للقاممة، وإفرازات 

الجسد من بول وبراز وما إىل ذلك، وتحول دم الشهداء املتجلط إىل 

السيولة، واألخري فعل تطهري ميكن أن يستخدم أيضا يف السحر.

الحظت فاينجار أن الدنس وتصور وجود الشيء في غير مكانه 

لم يحدثا فقط بعد انتهاء المظاهرات. فقد تحدث الكثيرون أثناء 

الثورة عن كيف حافظ المتظاهرون على نظافة الميدان، وعن خلق 

نوع جديد من المواطنين يمكنه أن يتحمل مسئولية املجال العام. 

وكانت املناقشة تسترشف املستقبل من حيث خلق مجتمع أفضل.

وانتهت املناقشة بانعطافة التورية، أي النظر لألشياء من منظور 

الشبكة، حيث يكون كيس القاممة هو نفسه الجسد. 

هشام عائدي

للثقافة،  الكوكبي  التحويل  عائدي  هشام  بحث  اهتاممات  شملت 

هشام  حصل  االجتامعية.  والحركات  لألعراق،  السيايس  واالقتصاد 

كولومبيا،  جامعة  من  السياسية  العلوم  يف  الدكتوراه  عىل  عائدي 

الدولية والعامة بجامعة كولومبيا  العالقات  التدريس يف كلية  وتوىل 

ماريالند  بجامعة  اإلفريقي  الشتات  لدراسات  دريسكيل  مركز  ويف 

 Redeploying بكوليدج بارك. وهو مؤلف كتاب إعادة توزيع الدولة

the State (Palgrave 2008)، وهو دراسة مقارنة عن الخصخصة 
والحركات العاملية يف أمريكا الالتينية والعامل العريب. عمل عائدي من 

2002 – 2003 مستشارا لتقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج 
األمم املتحدة للتنمية. وهو أيضا صحفي، كتب لعدة صحف، وعمل 

من 1999 – 2003 مراسال ثقافيا، غطى األحداث الثقافية يف هارمل 

 The آفريكان  نيو  ذا  ومجلة   ،Africana.com ملوقع  والربونكس 

New African، ومجلة كلرالينز ColorLines، وجريدة سوشياليزم 
آند دميوكرايس Socialism and Democracy. ثم ظهرت كتاباته 

 ،  The Atlantic ذي أتالنتيك  يف وقت أحدث يف جرائد ومجالت: 

والجزيرة   ،  Salon وصالون   ،  Foreign Affairs آفريز  فورين   و 

 ،Souls وعمل منذ 2007 محررا مشاركا لجريدة صولز .Al Jazeera
ومجتمعهم.  وسياساتهم،  السود،  بثقافة  معنية  نقدية  جريدة  وهي 

كارنيجي.  مؤسسة  من  دراسية  ملنحة   2008 يف  عائدي   ورشح 

ويف 2010 صار زميل بحث كوكبي يف مؤسسة املجتمع املفتوح. وأحدث 

ما أنتجه عائدي تأليفه لكتاب موسيقى التمرد: الِعرق، واإلمرباطورية 

 Rebel Music: Race, Empire والثقافة الجديدة للشباب املسلم

 ،and the New Muslim Youth Culture (Pantheon 2014)
وهو دراسة عن الدبلوماسية الثقافية األمريكية. 
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مد حالة  ي 
�ف سياسات  إفريقيا:  شمال  ي 

�ف لالنفعاالت  المادي  الجانب 

املجموعة  لصالح  عموما،  أهميتها  من  بها  املتعلقة  والنظريات 

مهامن  كليهام  لكنهام  األشياء،  فلسفة  املصطلحات-  من  األوىل 

املد،  حالة  يف  انفعاليا  يصري  ال  املادي  أن  إىل  أذهب  وأنا  لالنفعال. 

بني  واليشء،  املد  بني  الواقع  الفضاء  اخرتاقه  اثناء  كذلك  يصري  بل 

االجتامعية.  الحياة  يف  املادي  للجانب  والجزئ  املوجة  نظريتي 

يف  املوجود  املستمر  املد  إدراك  عىل  املعرفية  امللَكات  ترَغم  هنا، 

امللَكات  تدرك  أن  البد  حيث  لألشياء،  الظاهرية  الواقعية  خلفية 

متخذة  املستمرة  املد  موجات  بها  تتبلور  التي  الطرق  االنفعالية 

متحولة  الصالبة  فيها  تذوب  التي  النقطة  وعند  أشياء.   شكل 

نقطة  الصالبة-  إىل  متحولة  السيولة  تتجمد  وحيث  السيولة،  إىل 

كشف  أثناء  هائل،  انفعال  يُطَلق  نفسها-  اليشء«  »كينونة  بروز 

عند  املوسيقى  توجد  بها.  أخطاء  وجود  الحتامل  التصنيفات  فئات 

هذه النقطة، وهو ما نؤكده باملثل يف مفهوم »االستشهاد«، وأحيانا 

عن  وأناشيدهم  األلرتاس  أغاين  تعرب  البعض:  ببعضهام  يخلطان  ما 

الفعل.  وتحفز  االنفعال  فتحرك  لالستشهاد،  االنفعالية  املوضوعات 

هذه السيولة–مقارنة بالفوران لدى دوركايم، وهو استعارة لتحول 

السوائل من الحالة السائلة إىل الغازية- مرئية، بل ملموسة يف دوامة 

تؤسس  أنها  املفارقات  ومن  املنشدة/املغنية،  الجامهري  مد  أو  جزر 

مؤقتا-  كان  لو  –حتى  اجتامعي  يشء  ظهور  املشاركني،  بني  تضامنا 

ليس إنسانيا وال غري إنساين: حشد األلرتاس املتدفق يف موجات مد 

لشهيد  األليمة  بالذكرى  متغنني  غاضب،  بحامس  منشدين  عارمة، 

نابض  واحد  كجسد  تام،  تآلف  يف  نابضني  صفوفهم،  بني  من  سقط 

بانفعال مشرتك.

المناقشة

الجزء الذي ناقشه املجتمعون بالذات من بحث مايكل فريشكوف 

هو انفعال الجانب املادي من خالل الجانب املادي للتضامن، حيث 

األجساد  فيه  تتدفق  التي  الفائق  »الجسد  التضامن  أسمى أحدهم 

معا يف موجات مد«. نوقشت موسيقى الهيفي ميتال والطبول التي 

تبطن خلفية أناشيد األلرتاس التي تكلم عنها فريشكوف باعتبارها 

تعبريا فرديا ويف الوقت نفسه تعبريا عن الذات الفاعلة يف التضامن 

االستشهاد  عن  حواراتهم  يف  أيضا  الحارضون  ناقش  اإلنساين. 

األلرتاس.  ألفراد  املتحركة  األجساد  عن  الناتج  االنفعال  والشهيد 

وعرب بعض الحضور عن اهتاممهم بحالة الرعب التي يدركها الناس 

عصام  رامي  شخصية  عقب  عىل  رأسا  تقلبها  والتي  األلرتاس،  من 

بالشهيد.  بوصفه  عليا  منزلة  يف  املعذب  الجسد  ووضع  الساحرة 

وأشار أحد األساتذة إىل أنه »أمر معلق بني حدين يصعب إدراكه، 

غري متاح للفعل السيايس بالطريقة التي تتاح بها األجساد امليتة«. 

جيسيكا فاينجار

نورثويست.  جامعة  يف  مشاركة  أستاذة  فاينجار   جيسيكا 

وهي مؤلفة لعدة مقاالت عن الفنون والثقافة يف الرشق األوسط، 

أيضا  وهي  مرص.  انتفاضة  عن  الحديثة  الكتابات  من  عدد  مع 

مؤلفة كتاب الحسابات اإلبداعية: سياسات الفن والثقافة يف مرص 

 Creative Reckonings: The Politics of Art and املعارصة

 Culture in Contemporary Egypt (Stanford University
كتاب  ألفضل  حوراين  ألربت  بجائزة  فاز  الذي   ،Press, 2006) 
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جيسيكا فيانجار، فينسنت كارابانزانو.ديبورا كابتشان.

طالبات وطلبة.مايكل فريشكوف.
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كابتشان وديبورا  وم  مالمس�ت فردريك  ماريا 

السوق:  يف  مطروحا  االجتامعي  النوع  كتاب  الصفة  بهذه   وألفت 

 Gender on the Market: نساء املغرب وإعادة التعبري عن التقاليد

 Moroccan Women and the Revoicing of Tradition
(Univ. of Pennsylvania Press 1996)، وكتاب أسياد األرواح 
الكوكبي  السوق  يف  الوجد  ونشوة  املغربية  املوسيقى  املسافرون: 

 Traveling Spirit Masters: Moroccan Music and Trance
 in the Global Marketplace (Wesleyan University
(Press 2007. عالوة عىل مقاالتها العديدة عن الصوت، والرسد، 
مجموعتني  يف  ومشاركة  محررة  أيضا  وهي  والشعر،   والحكايات، 

الثقافية  الحقوق  انتقالية:  حالة  يف  الثقايف  اإلرث  املقاالت:  من 

 Cultural Heritage in Transit: باعتبارها من حقوق اإلنسان

 Cultural Rights as Human Rights (University
الصوت  لكتابة  التنظري  و   ،of Pennsylvania Press 2014)
املراجعة). قيد  زال  (ما   Theorizing Sound Writing 

مختارات  الشعرية:  العدالة  بعنوان  كتابا  وتحرر  ترتجم  وهي   

 Poetic Justice: An Anthology of املعارص  املغريب  الشعر  من 

.Moroccan Contemporary Poetry

مايكل فريشكوف

د. مايكل فريشكوف أستاذ املوسيقى، ومدير مشارك املركز الكندي 

بحث،  وزميل  الحية!،  الشعبية  الحياة  وأساليب  األعراق،  ملوسيقى 

عىل  أبحاثه  تركز  بكندا.  ألربتا  بجامعة  للطب  مشارك  وأستاذ 

إفريقيا،  وغرب  والعريب،  اإلسالمي،  العامل  يف  واألصوات  املوسيقى 

كام تركز عىل الوسائط الرقمية املتعددة والتنمية البرشية الكوكبية 

من خالل البحث املوسيقي القائم عىل الفعل واملشاركة يف النشاط. 

العريب  العامل  يف  والوسائط  املوسيقى  بعنوان  مجموعة  وحرر  نرش 

Music and Media in the Arab World، ونظم فيلام تجريبيا 
 Songs of the الجديدة  العربية  الثورات  أغنيات  بعنوان  تعاونيا 

للموسيقى  االفرتايض  املتحف  وأنتج   ،New Arab Revolutions
آفينوربيدو  من  تقليدية  أغنيات  والكينكا:  التقليدية   الكندية 

 Virtual Museum of Canadian Traditional Music

 ،and Kinka: Traditional Songs from Avenorpedo
وساعد يف إنتاج فيلم عىل قرص مدمج بعنوان إعطاء صوت لألمل: 

 Giving Voice to Hope: Music الليبرييني  الالجئني  موسيقى 

بعنوان »مرافق صحية«  فيديو  ، وفيلم   of Liberian Refugees
“.Sanitation”. تشمل مرشوعاته الحالية كتابا يشارك يف تحريره 
عن املوسيقى، والصوت، واملعامر يف العامل اإلسالمي، واملوسيقى من 

أجل مبادرة للصحة العامة يف ليبرييا، وغانا، وإثيوبيا.

انفعالت الجانب المادي: الموسيقى، وكرة القدم، 
ي مرص

والستشهاد �ن

السؤال  هذا  أتناول  انفعاليا؟  املادي  الجانب  يصري  أن  ميكن   كيف 

املوسيقى  وتحليل  تفسري  أساس  عىل  وعمليا،  نظريا  بحثي  يف 

واالستشهاد بني مشجعي كرة القدم املرصيني املتطرفني يف تعصبهم 

لنواديهم، أال وهم األلرتاس. تتطلب اإلجابة عىل هذا السؤال يف رأيي 

املادي  الجانب  دمج  إعادة  إىل  الحديثة  املداخل  يف  التفكري   إعادة 

إضفاء  »عمليات  بأن  خاص  بشكل  أؤمن  االجتامعية.  النظرية  يف 

الصبغة االنفعالية« عىل الجانب املادي للواقع تظهر يف أماكن كثريا 

بطرق  وتلميعها  بصقلها  الجاذبية  عليها  ويضفون  الناس،  يراها  ما 

سطحية باعتبارها حدود الجانب املادي، أو يراها من يتضمن الجانب 

سلبية  فضاءات  األشياء«  نحو  »متجهة  فلسفة  لهم  بالنسبة   املادي 

)كام مييز هارمان نظرية شبكة الفاعلني لالتور(. تربط هذه النظرية 

عوامل األشياء البرشية وغري البرشية بشكل فعال جدا، لكنها تعطي 

ميزة لليشء الالزمني –املادة، »اليشء« املحدود بحدود الذي يفرتض 

إحصاؤها  ميكن  بحدود،  محدودة  صلبة،  محددة،  كتلة  أنه  ضمنا 

مد«  »حالة  يعترب  أن  الذي ميكن   – الزمني  الاليشء  – عىل حساب 

مستمرة بال حدود ملادة عصية عىل اإلحصاء. لكن فهم الجانب املادي 

يتغلب »املد«  التحيز، بحيث  أكرث من عكس هذا  يتطلب  لالنفعال 

اليشء  بني  باألحرى  االنفعالية  الصبغة  إضفاء  يقع  »اليشء«.  عىل 

واملد، بني الالزمني والزمني، غري اإلنساين واإلنساين، الوجود والعدم. 

التساؤل  فئات  من  فئة  املصطلحات  من  األخرية  املجموعة  ن   تكوِّ

الفاعلني  شبكة  نظرية  تقلل  التي   – املد3  فلسفة  الفلسفي- 
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تتلخص نظرية املد لعامل النفس األمرييك من أصل إيطايل ميهايل شيكزينتميهايل يف أن البرش يكونون أسعد ما ميكن حني يغمرهم مد الرتكيز العميق يف أي يشء يفعلونه أو أي موقف يعيشونه   .3 

بحيث ال ميكن ألي مؤثر أن يشتت انتباههم ويفسد تركيزهم )املرتجمة(.

. وم، سوزان عثمان، ديبورا كابتشان، ريتشارد جانكوفسكي وم، ديبورا كابتشان.ماريا فردريك مالمس�ت ماريا فردريك مالمس�ت
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/الباحثات، والمناقشات- اليوم االأول ف َ حياة الباحث�ي تقديم ملخص االأبحاث، وِس�ي

الباحثات/الباحثني  حياة  ِسرَي  وجميع  امللخصات،  جميع  نرش   نعيد 

هنا كام قدمها املشاركات/املشاركون)باستثناء واحدة(. 

كلمة ترحيب وتقديم اليوم االأول

قدمت منظمتا الورشة بعضهام البعض كام قدمت كل منهام نفسها، 

أنفسهم/أنفسهن.  لتقديم  املائدة  حول  الحارضين/الحارضات  ودعتا 

ماريا  وختمت  واهتامماته.  وانتامءاته،  اسمه،  منهم/منهن  كل  قدم 

فريدريك ماملسرتوم وديبورا كابتشان بالرتحيب باملشاركني/املشاركات، 

معربتني عن تطلعهام للمناقشات، ومعرتفتني بتأثري القراءات املختارة 

عىل تفسريهام ألحداث شامل إفريقيا وعىل أبحاثهام الخاصة.

املقدمة  الكتابات  ملجموعة  تلخيصا  كابتشان  ديبورا  قدمت 

األفكار  إلبراز  منها  اقتباسات  باستخدام  للحارضين/الحارضات، 

السامعني/السامعات.  ألذهان  منشطا  التقديم  هذا  وكان  الرئيسة، 

لتحقيق  مختلفة،  قراءات  »حول  نُظِّم  املؤمتر  أن  نوهت  وقد 

أن  نأمل  بالتجمع معا عىل خلفية معرفية مشرتكة،  املعلنة  الفائدة 

]املشاركني/املشاركات[،  لجميع  جزئيا-  األقل  -عىل  جديدة   تكون 

بحيث يحدث نوع من التعلم املشرتك بني جميع التخصصات املعرفية، 

يكون يف الوقت نفسه تبادال ثقافيا، وانفعاليا«. املوضوعات املقدمة 

واملكان؛  الصوت  دولوزي1 عن  منظور  إفريقيا هي:  بشامل  املتصلة 

كلوف،  باتريشيا  مثل  بأناس  ممثلة  االنفعاالت،  نظرية  إىل  واالنتباه 

تناولت  التي  الكتابات  أيضا  توجد  برينان، وبريان ماسومي.  وترييزا 

املادية الجديدة للمفكرين جان بينيت، وديانا كول، وسامانتا فروست، 

عالوة عىل كتابات فالسفة مرتبطني بعلم الوجود املتجه نحو األشياء، 

والواقعية التأملية. كام يوجد بحث عن دراسات الصوت بقلم ستيف 

جودمان، فيه توليف بني الكثري من الكتابات التي سبق ذكرها.

تؤكد  الكتابات  هذه  »جميع  أن  كابتشان  الحظت   وقد 

عىل الجانب املادي لالنفعاالت العامة وعىل استعصائها عىل االحتواء؛ 

انفعااليت«.  تحرك  وانفعاالتك  انفعاالتك،  تحرك  انفعااليت  أن  عىل 

ومضت تقول: 

فيه  نعيش  الذي  املحيل  املجتمع  حسب  مختلفة  ذوات  إىل  نتحول  نحن 

الصوت  السكن نفسه تخلقه ذبذبات  أن  التي نسكنها. واألدهى  والبيئات 

»كتاب األرايض الصوتية )لالبيل(«2 ... تؤثر الكثري من هذه املسائل بالطبع 

يف موضوعات تتناولها حاليا دراسات الرشق األوسط وشامل إفريقيا. كيف 

يشعر الناس باالنفعال؟ كيف ميكن أن يخلق الصوت املواطنة؟« 

وضعت ملحوظات كابتشان إطارا ملوضوعات املؤمتر استنادا للكتابات 

سالفة الذكر. 

ديبورا كابتشان )رئيسة الجلسة(

األداء  فنون  دراسات  ملادة  مشاركة  أستاذة  كابتشان   ديبورا 

جوجنهايم،  بجامعة  بحث  زميلة  أيضا  وهي  نيويورك.  جامعة  يف 

جيل دولوز فيلسوف فرنيس معارص، تتلخص فكرته عن اختالف الذات عن اآلخر يف أن هذا االختالف ليس نتيجة فكرة مجردة عن اليشء اآلخر، بل هو نسق من العالقات الفارقة الواقعية،   .1 

تخلق بني الذات واآلخر أمكنة، وأزمنة، ومشاعر حقيقية )املرتجمة(.

براندون البيل فنان وكاتب وواضع نظريات وأستاذ جامعي أمرييك، تستكشف كتاباته العالقة بني الثقافة والحياة االجتامعية، مع تركيز عىل الصوت. يتناول البيل يف كتابه األرايض الصوتية   .2 

كيف تساعد دراسات الصوت عىل توضيح فهمنا ملجتمعنا املعارص )املرتجمة(.
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ف قائمة المشاركات/المشارك�ي

الداعيتان

أستاذة مساعدة ملادة دراسات فنون األداء، وأستاذة منتدبة يف املوسيقى، واألنرثوبولوجيا،  ديبورا كابتشان 

ودراسات الرشق األوسط والدراسات اإلسالمية بجامعة نيويورك، قسم دراسات فنون األداء، 

بجامعة نيويورك.

من قدامى الباحثات يف مجموعة الرصاع، واألمن، وثقافة التحول الدميوقراطي يف شامل   ماريا فردريك ماملسرتوم 

إفريقيا باملعهد االسكندنايف األفريقي بأوبساال. 

المشاركون/المشاركات

مدرس ملادة ضبط الشئون الدولية والعامة، بجامعة كولومبيا.  هشام عائدي 

أستاذ مساعد بجامعة كاليفورنيا، لوس آنجلس. عمر بوم 

أستاذ مبعهد الدراسات العليا يف جامعة مدينة نيويورك.  فينسنت كارابانزانو 

أستاذ املوسيقى، واملدير املشارك للمركز الكندي لعلوم موسيقى األعراق، وأساليب الحياة  مايكل فريشكوف 

الشعبية الحية! وزميل بحث يف جامعة ألربتا. 

أستاذة مشاركة لألنرثوبولوجيا، بكلية سوارمثور. فرحة غنام 

رئيسة قسم وأستاذة مشاركة بجامعة إنديانا.  جني جودمان 

مدير الدراسات العليا، وأستاذ مشارك املوسيقى يف علم موسيقى األعراق، بجامعة تافت. ريتشارد جانكوفسيك 

أستاذة بجامعة كاليفورنيا.  سوزان عثامن 

أستاذة بجامعة كاليفورنيا ببريكيل.  ستيفانيا باندولفو 

أستاذة مشاركة بكلية روتجرز للفنون والعلوم. زاكية سليم 

أستاذ األنرثوبولوجيا بكلية ريد.  بول سيلفرشتاين 

أستاذ األنرثوبولوجيا بجامعة أركانساس.  تد سويدنبريج 

أستاذة مشاركة لألنرثوبولوجيا االجتامعية-الثقافية، بجامعة نورثويسرتن. جيسيكا فاينجار  

ي الشبكة
باحثون إضافيون �ف

أستاذ تاريخ الرشق األوسط بجامعة كاليفورنيا يف إيرفني. مارك ليفاين 

أستاذ مشارك األنرثوبولوجيا بجامعة كانساس. عبد املجيد هنوم 

ضيفة دعيت خصيصا للورشة 

أستاذة األنرثوبولوجيا ودراسات املرأة والنوع االجتامعي بجامعة كولومبيا. ليىل أبو لغد 
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مد حالة  ي 
�ف سياسات  إفريقيا:  شمال  ي 

�ف لالنفعاالت  المادي  الجانب 

ملخص

الحديثة  السياسية  باألحداث  اهتاممنا  من  الورشة  هذه   نبعت 

عن  الحالية  الكتابات  املشاركون/املشاركات  قرأ  إفريقيا.  يف شامل 

وعلم  الجديدة  واملادية  الصوت،  ودراسات  االنفعاالت،  نظرية 

هذه  وقع  ملناقشة  وتجمعوا/تجمعن  األشياء،  نحو  املتجه  الوجود 

الكتابات عىل عملهم/عملهن يف شامل إفريقيا. كانت األسئلة التي 

هت الورشة متعددة. كيف ميكن لفطنة املادية الجديدة والنطاق  َوجَّ

طريقة  من  تغري  أن  واالنفعال  الصوت  عن  الكتابات  من  الواسع 

تحليلنا لألحداث األخرية يف شامل إفريقيا؟ ما الذي ميكننا الحصول 

يصاحبه  وما  لالنفعاالت  املادي  للجانب  املدقق  الفحص  من  عليه 

من سياسات؟ توىل املعهد االسكندنايف األفريقي بالتعاون مع قسم 

دراسات فنون األداء بجامعة نيويورك جمع شمل باحثني وباحثات 

دراسة  أعاملهم/أعاملهن عىل  يف  يعكفون  ممن  إفريقيا  من شامل 

األسئلة،  هذه  تناول  أجل  من  األداء  وفنون  والسياسة  الجامليات، 

املادية  الجوانب  بعنوان  ورشة  يف  وذلك  جديدة،  أسئلة  وإثارة 

د.  اشرتكت  مد.  حالة  يف  سياسات  إفريقيا:  شامل  يف   لالنفعاالت 

ماريا ماملسرتوم، من قدامى الباحثات يف مجموعة الرصاع واألمن 

االسكندنايف  املعهد  يف  إفريقيا،  شامل  يف  الدميوقراطي  والتحول 

دراسات  بقسم  األستاذة  كابتشان،  ديبورا  األستاذة  مع  األفريقي 

األبحاث  متدا  يك   ،2012 عام  يف  نيويورك  بجامعة  األداء  فنون 

املادية  مجاالت  يف  تدور  بأفكار  إفريقيا  شامل  عن  تجرى  التي 

لورشتني،  األستاذتان  خططت  االنفعاالت.  ونظرية  الجديدة 

وجهت  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  واألخرى  مرص  يف  واحدة 

الباحثني  2013 ملجموعة من  مايو  الدعوة يف  ماملسرتوم  ماريا  د. 

األسكندرية  إىل  للحضور  وأوروبا  إفريقيا  شامل  من  والباحثات 

للمشاركة يف ورشة عمل ملدة يومني بعنوان: سياسات االنفعاالت 

الورشة  نُظِّمت  املستقبل.  تصور  إفريقيا:  شامل  تحوالت  إطار   يف 

السويدي،  واملعهد  اإلفريقي  االسكندنايف  املعهد  مع  باالشرتاك 

نيويورك،  بجامعة  العام  هذا  ورشة  وعقدت   باإلسكندرية. 

من  وباحثني  باحثات  لتضم  كابتشان،  ديبورا  تنظيمها  يف  واشرتك 

أمريكا ومن شامل إفريقيا.
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