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 مقدمة

 
ً

ما -�� هذا املقام-لن أتحدث طو�ال
ّ
-عن أنواع الفن و�شأتھ ووظيفتھ وخصائصھ وأهميتھ، وإن

بالسلطة وا�حر�ة والثورة السور�ة؛ فالكتب واألبحاث واملقاالت  تھعالقو الفن ودوره  -تحديًدا-سأتناول 

تبت �� �شأة الفن وتار�خھ وفلسفتھ كث��ة ومتنوعة وغنية، وقد
ُ

استفاضت �� ا�حديث  واملراجعات ال�ي ك

 عن ذلك �لھ. 

  -وع�� الرغم من أن الباحث�ن واملفكر�ن اختلفوا، وتباينت آراؤهم
ً

�� �عر�ف الفن  -كث�ً�ا أو قليال

وماهيتھ ودوره، وع�� الرغم من أن تلك اآلراء مهّمة جًدا، و�مكن ا�حديث ع��ا �� �ل زمان وم�ان، غ�� أن�ي 

ة وإ�حاًحا اآلن، حول أوضاع الفن والفنان�ن �� مثول نظام االستبداد، سأحاول أن أقارب رأًيا أك�� أهمي

وحول عالقة الفن بالسلطة والثورة، ودوره ووظيفتھ �� البلدان ال�ي ثارت شعو��ا، �عد أن ابتليت بأنظمة 

صادر البلدان وحر�ة  -بوجودها -ديكتاتور�ة استبدادية فاسدة، تنعدم
ُ
ا�حر�ات العامة وا�خاصة، وت

ف الفن واإلبداع قسًرا وطوًعا؛ �� خدمة "القائد" وحز�ھ ونظام حكمھ، وسأحاول الش
َّ
عوب مًعا، وُ�وظ

ال��ك�� ع�� دور الفن والفنان�ن �� األوقات العصيبة ال�ي تمر ��ا ا�جتمعات والشعوب، �� الثورات 

سي�ون عن الفن وعالقتھ  وا�حروب، واملراحل االنتقالية واملنعطفات ا�حاسمة �� تار�خها، أّي أن حديثنا

بالسلطة من جهة، ودوره ا�حتمل، أو املراد، �� الثورة وما يل��ا، وسأخص بالدرس والتحليل ما حدث، 

و�حدث اآلن، �� سور�ة ال�ي تقوم ف��ا ثورة شعبية وطنية استثنائية، تنشد ا�حر�ة والكرامة �جميع 

م من القمع والقتل والتدم�� والت�ج�� وا�جازر، ، ع�� الرغ2011السور��ن، بدأت �� منتصف آذار/ مارس 

املوال�ن للنظام، �ش�ل  1يرتك��ا رجال األمن وا�جيش "العقائدي" واإلعالم املّوجھ وقطعان "الشبيحة"

وح�ىي، غ�� أخال�� وغ�� مسبوق. وحديثنا سي�ون أقرب إ�� املقتطفات السريعة والشهادات ا�حّية ع�� 

ا�حوادث ال�ي عش��ا، وجّر�ت �عضها بنف�ىي، وال�ي ما زالت مستمرة ح�ى يومنا هذا، منھ إ�� البحث العل�ي 

 و��ائية، وال�ي تتطلب مز�ًدا من الوقت وا�جهد.  املوّسع الذي يحتاج إ�� دراساٍت متأنية وشاملة 

وا�حديث عن تلك ال�حظات الفاصلة �� حياة السور��ن ومستقبلهم، وعن دور الفن والفنان�ن ف��ا، 

ال يمكن أن �ستوي من دون �عّرف طبيعة الفن ووظيفتھ وعالقتھ بالسلطة وا�حر�ة، وطبيعة الثورة 

تبداد البع�ي الذي استمّر نحو نصف قرن، وعالقتھ بالفن السور�ة من جهة، وخصوصية نظام االس

 والفكر والثقافة، من جهة أخرى. 

                                                            
�لمة شعبية تطلق ع�� عصابات �ستقوي بالسلطة؛ فتعتدي ع�� الناس، و�سلب حقوقهم، من دون رادع أو محاسبة، وتحت أنظار  - 1

َبح": مجهول  -عادة -القانون، و��جل جرائمهم
َ

 ضّد مجهول. وقد ي�ون أصلها مشتق من �لمة "ش
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: الفن.. طبيعتھ ووظيفتھ 
ً

 أوال

د �� املع�ى و�� املب�ى، والفن  قة، متحرك ومتجّدِ
ّ
�شاط  �� جوهره�شاط ذه�ي وظاهرة اجتماعية خال

 ناعم ومسالم ثوري
ً

 �عد آخر ع�� تجديد نفسھ وهدم السائد ، وال يمكن أن ي�ون غ�� ذلك، �عمل جيال

ع إ�� قيم ورؤى فكر�ة وجمالية حديثة. 
ّ
 جديًدا �ستند إليھ، و�تطل

ً
ر؛ ليب�ي بديال

ّ
 الثابت الرس�ّي املتجذ

تّواق إ�� األفضل واألجمل واألك�� تأث�ً�ا �� بنية مجتمعھ و�يئتھ الثقافية، يأ�ي إ��  -بطبيعتھ -والفنان

�حاول إعادة صوغها، والبحث عن معاٍن جديدة لها، �� قالب شرطي اف��ا�ىي يحقق ا�حياة فيتأملها، و 

املتعة والفائدة؛ فيقدم اق��اًحا أو رؤ�ة معرفية جمالية، قد تفتح �غرة نحو املستقبل، أو ت��ك بصمة، أو 

 .
ً

 أثًرا �غ�� حياة الناس، و�جعلها أك�� غً�ى وجماال

�ي حاولت ع�� التار�خ السيطرة ع�� الطبيعة، من خالل ا�جهد وَمثلھ كمثل �ل ا�جماعات البشر�ة ال

العض��، لكن الفنان استطاع السيطرة ع�� الطبيعة باج��اده الذه�ي، من خالل فهمھ لها، وإدراك 

قواني��ا، والتأقلم معها تارة، من خالل مراقب��ا، ومحاولة �شر�حها، واإلجابة النظر�ة "الفكر�ة" عن أسئل��ا 

غامضة، وتارة من خالل التحدي واملغامرة، والتجر�ة العملية واالشتباك املباشر معها، بناء ع�� الصعبة ال

هذا الفهم واإلدراك، مرة من خالل األساط�� واملالحم، ومرة أخرى من خالل الرقص والطقوس الدينية ال�ي 

ال اإلبداعية وا�جمهور تحولت إ�� طقوس (أش�ال) فنية، رّ�خت ع�� العصور العالقة ا�جدلية ب�ن األعم

 . 3-2املتلقي لها؛ "ففي البدء ارتبط فن التمثيل بالطقس كما ارتبطت التالوة بالغناء"

ا �� التصدي لهذه التساؤالت والتحديات. و��اد عمر الفن "يوشك أن ي�ون عمَر 
ً
و�ان الفن سّباق

ي�ي أن �سبق الفُن العلَم والفلسفة . كما يقول "أر�ست فيشر" �� كتابھ "ضرورة الفن": "ومن البد4اإل�سان"

�� محاولتھ تفس�� ظواهر الطبيعة وكشف أسرارها. بدًءا من تأمل النجوم �� الليل وم�ائد الصيد �� ال��ار 

 إ�� اكتشاف اللباس واللغة والنار وال�جلة، وليس ان��اء بالكتابة والرسم والتمثيل والغناء والرقص. 

. ولكن "ليس با�خ�� وحده 5لعمل هو �شاط يم�� ا�جنس البشري"والفن "صورة من صور العمل، وا 

يحيا اإل�سان". وإذا �ان النشاط "العض��" ال بّد منھ؛ �ي �ستمّر �� العيش، ونل�ي حاجاتنا األساسية، 

�املأ�ل واملشرب وامللبس وامل�ان اآلمن؛ فالفن �شاط "ذه�ي" ال بّد منھ؛ لتلبية حاجاتنا الروحية واألخالقية 

 املعرفية. و 

                                                            
 .  8منشورات وزارة الثقافة السور�ة ص ، ترجمة األب الياس زحالوي، 1فيتو باندولفي، تار�خ املسرح ج - 2
ا ألنظمة االستبداد املتعاقبة ع�� التار   - 3 ا أساسي�

ً
، لكنھ �� الواقع �ان هدف

ً
 �خ..قد يبدو ا�حديث عن الطقس الف�ي سابًقا ألوانھ أو نافال

 .  27أر�ست فيشر، ضرورة الفن، ترجمة: أسعد حليم، الهيئة املصر�ة العامة للكتاب، ص  - 4
 املصدر السابق. - 5
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. وهذا أمر حقيقي و�حيح؛ فإذا �انت ا�حاجات 6"لكن اإل�سان ال �عمل فحسب، بل يحلم أيًضا" 

بحاجاتنا الف��يولوجية؛ فحاجاتنا الروحية ال حدود لها، وإذا �ان العمل  -�� ��اية األمر-املادية محدودة 

الواقع املتخّيل"، ضرورة للروح ضرورة للواقع املعاش، وال يمكن استمرار البشر من دونھ، فالفن "

والوجدان وا�حلم، وإلعادة إنتاج وصوغ هذا الواقع، والتحليق بھ أو التحليق فوقھ. أي أن هذا النشاط 

عب وال�حر 
َّ
الذه�ي يل�ي ويشبع ا�حاجات الروحية واألخالقية واملعرفية للبشر، عن طر�ق ا�حا�اة والل

يس كما هو �ائن، أو كما يدركھ العقل، وإنما كما يجب أن ي�ون، واإلدهاش، وإعادة صوغ الواقع املر�ر، ل

أو كما يتصوره ا�خيال؛ وهذا ال �ع�ي أن الفن �عيش بمعزل عن العقل والعلم، بل إنھ مالزم ورديف لهما، 

لكنھ �عيش وفق أح�ام مختلفة عن صرامة قوان�ن العلم واملنطق املرتبطة بالواقع املعاش وامللموس؛ 

ل، وليقدم لنا واقًعا هو "صورة عن الواقع" أو لينفلت م�� ا، و�حلق �� فضاء مفتوح ع�� املشت�ى واملتخيَّ

محا�اة لھ، �عرف سلفا أنھ وه�ي:(غ�� واق��)، لكننا نتواطأ معھ، ونقبلھ، ونصّدقھ كما لو �ان حقيقًيا. 

فعل نبيل تام، لها طول معلوم، وقد عّرف "أرسطو" ال��اجيديا �� كتابھ "فن الشعر" ح�ن قال بأ��ا: "محا�اة 

،و�نطبق هذا التعر�ف ليس ع�� ال��اجيديا 7بلغة مزدوجة بألوان من ال��ي�ن، تختلف وفًقا الختالف األجزاء"

فحسب وإنما ع�� الفنون البصر�ة والسمعية املعاصرة جميعها أيًضا، كما أشار إ�� ذلك أيًضا "فيتو 

بقولھ: "إن العمل الدرامي وهم مسر��، وابت�ار ا�حبكة ال ينطوي باندولفي" �� موسوعتھ "تار�خ املسرح" 

؛  8ع�� التطابق ب�ن املمثل وال�خص. و�درك ا�جمهور أن التمثيل محا�اة �حدث قد�ىي، وليس إعادة لھ"

و�ذلك ال ي�ون ��خة فوتوغرافية عن الواقع، بل صورتھ الفنية ال�ي تحمل بصمات الفنان، ورؤ�تھ 

 ية والفكر�ة ال�ي ال تكتمل إال بمشارك��ا مع اآلخر (ا�جمهور).ا�جمالية واملعرف

ولذلك عندما يقرأ الناس الكتب، أو يذهبون إ�� املسارح، أو دور السينما، أو معارض الرسم؛ فإن 

ما �شّدهم إ�� ذلك ليس التسلية واملتعة فحسب، بل املعرفة كذلك، والتوق األز�� إ�� التغي�� نحو األفضل، 

العميقة �� معرفة أنفسهم من خالل معرفة اآلخر�ن؛ فإْن �ان الِعلم يل�ي رغبات اإل�سان �� والرغبة 

اكتشاف قوان�ن الطبيعة، ومعرفة أدّق أسرار ال�ون، والسيطرة عل��ا؛ فإن الفن يل�ي تطلع ا�جماعات 

م أعماقھ البشر�ة وحاجا��ا الروحية ملعرفة ا�حقيقة، ومعرفة اإل�سان لنفسھ "اعرف نفسك،"، وفه

ع�� االندماج مع ا�جماعة، واالطالع ع�� تجر���ا، عن طر�ق الفن؛ وهذا يجعل النشاط  واالندماج معها

ا بطبيعتھ ووظيفتھ وأساليبھ. ا بالضرورة، و�جعل الفن ثور�� ا اجتماعي�
ً
 اإلبدا�� �شاط

ة الدماغية وألن اإل�سان البدائي، صاحب تلك القامة املستقيمة واليدين الطليقت�ن والقشر 

�سبب  -االستثنائية، ال يكتفي بتلبية حاجاتھ املادية فحسب (األ�ل والطرح والتناسل والعمل...)؛ فإنھ يتوق 

إ�� ما يجعلھ متم�ً�ا عن ا�حيوانات وفر�ًدا ب�ن  -إرادتھ اإل�سانية وقدرتھ ع�� التفك�� والتجر�ب واملغامرة

                                                            
 املصدر السابق.  6
 .18أرسطو، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، ب��وت، ص   7
 .  9، ترجمة األب الياس زحالوي، منشورات وزارة الثقافة السور�ة، ص1فيتو باندولفي، تار�خ املسرح ج 8
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"جميع ال�ائنات ال�ي تتشارك معھ تلك ا�حاجات. 
ً

ّدر أن 9إنھ "ير�د أن ي�ون أك�� اكتماال
ُ
. ولو اكتفى، أو ق

 وعارً�ا كما �ان، ال يكسو جسمھ سوى الشعر 
ً

يكتفي بتلبية تلك ا�حاجات العضو�ة فحسب، لبقي معزوال

 مع �ل ا�حيوانات املنقرضة واملعاصرة. 
ً

 قا�ًعا �� بدائيتھ، متماثال

 -وإذا �ان الصيد 
ً

ا بيو  -مثال  غر�ز��
ً

ا ب�ن اإل�سان وا�حيوان، قد أنقذ اإل�سان عمال
ً
ا مش��� لوجي�

البدائي من االنقراض؛ فإّن الفضل �� ذلك �عود إ�� اخ��اعھ واستخدامھ أدوات صيد لم يكن أي �ائن آخر 

يملك القدرة ع�� التفك�� �� استخدامها أو صناع��ا، مثل ا�حجارة "املنحوتة"، والع�ىّي املشذبة، وشباك 

إشباع غر�زة ا�جوع، ثم تحولت إ�� تلبية  -�� البداية-ماح وا�حراب املسننة ال�ي �ان هدفها الصيد، والر 

ا�حاجات الروحية للبشر؛ ولذلك ُ�عّد اخ��اع أدوات الصيد واستخدامها أول "فن" أبدعھ اإل�سان البدائي، 

ا ع�� جميع ا�خلوقات. والصيد هو الفن الذي سبق الفنون  ا�جميلة جميعها (النحت  وجعلھ يتفوق بھ بدني�

والغناء والتمثيل والرسم والرقص واملوسيقى...إ�خ)؛ فاخ��ع أدوا��ا ومواّدها، وطّور طقوسها �� تدّرج؛ 

 لتصبح فنوًنا مستقلة، تحا�ي حياة الناس ومشكال��م. 

 

 ثانًيا: عناصر الفّن األساسية

من املعروف أّن الفن، أّي فن، يحتاج إ�� ثالثة عناصر أساسية، ال بّد من أن تتوافر للفنان؛ �ي 

 يتمكن من إنجاز فنھ، أال و��: األداة واملادة واملوضوع. 

ل�حديث ع��ا �� تفصيل، لكن ال مناص من  -هنا-إّن قصة األدوات قصة طو�لة، ال يتسع ا�جال 

واحدة من أهم عناصر اإلبداع الف�ي الثالثة ال�ي �عمل السلطة االستبدادية � -�� �جالة-اإلشارة إل��ا 

 جاهدة ع�� تدجي��ا والسيطرة عل��ا؛ �ي تتمكن من السيطرة ع�� الفن وتحو�لھ إ�� تا�ٍع لها، و��:

و�� ال�ي �ستخدمها الفنان �� خلق فنھ، قد ت�ون قلم ال�اتب، أو فرشاة الرسام، أو  أداة الفن: -1

ر، وقد ت�ون جسد اإل�سان نفسھ.   إزميل النحات، أو ريشة العازف، أو آلة املصّوِ

 أو ألواًنا أو  مادة الفن: -2
ً

و�� املواد ا�خاصة ال�ي ُيصنع م��ا هذا الفن؛ وقد ت�ون خشًبا أو صلصاال

ا 
ً
 أو ح�ً�ا أو جسد اإل�سان كذلك.أوراق

: وهو واحد يتكرر ع�� العصور بأش�ال مختلفة، �� �ل الفنون ، أال وهو: "اإل�سان"، موضوع الفن -3

بما يحملھ من قيم أخالقية سامية، �ا�حق والعدل وا�خ�� وا�حب وا�جمال وا�حر�ة، و�ما يحملھ من 

قلق وتحدّيات وصراع مع الطبيعة، أو مع قيم معرفية وفكر�ة وأخالقية، وما واجھ، و�واجھ، من 

نفسھ أو مع أخيھ اإل�سان. وال يوجد فن ع�� التار�خ �ستطيع االدعاء أنھ عا�ج موضوًعا خارج هذا 

                                                            
 .14مصدر سابق، صأر�ست فيشر،   9
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"، بوصفھ غاية الفن وحاملھ ووسيلتھ؛ وقد تطور هذا املوضوع وتحولت أش�الھ اإل�ساناملوضوع "

از�ة ال�ي حلت م�ان دراما النبالء، وغ��ها من األش�ال من األسطورة إ�� الدين إ�� ال��اجيديا ال��جو 

 والتنويعات ال�ي �ان يفرضها تطور البشر�ة، والو�� االجتما�� السائد، �� �ل عصر من العصور. 

وا�جدير ذكره أن �ل فن من الفنون مختص بأدوات ومواد محددة، خاصة تلك الفنون ال�ي تطورت 

ختصاًصا ومالءمة لهذا الفن أو ذاك؛ فواحدنا ال �ستطيع أن �عزف ع�� أدوا��ا ع�� الزمن، وأصبحت أك�� ا

الكمان باملنشار، أو ع�� الناي بالريشة، أو ينحت ا�حجر بقلم الرصاص، أو يلعب ع�� البيانو باإلزميل 

واملطرقة. غ�� أن الفنون ا�جسدية جميًعا، �التمثيل والرقص والغناء، تتوحد ف��ا تلك العناصر الثالثة؛ 

 ليصبح اإل�سان نفسھ أداة الفن ومادتھ وموضوعھ. 

�� ا�جتمعات ا�حديثة، و�مكننا القول بإن اإلعالم ��  -للغاية-كما أن اإلعالم أخذ يلعب دوًرا كب�ً�ا 

التعتيم  العصر ا�حديث أصبح وسيلة را�عة من وسائل الفن وإنتاجھ؛ ملا لھ من قدرة ع�� ترو�جھ و�شره، أو

جمهور؛ ومن هنا تأ�ي أهمية التطّرق إ�� عناصر الفن �� بحثنا هذا؛ ملا لها من وشائج عليھ وحجبھ عن ا�

بنيو�ة جدلية م��ابطة مع �عضها �عًضا، من جهة، ومع السلطة من جهة أخرى؛ فسلطات االستبداد ع�� 

 ع�� التار�خ، تالعبت وسيطرت، ليس ع�� الطقس الف�ي فحسب، وإنما ع�� هذه العناصر تحديًدا أو

إذ وفر��ا لبعضهم ومنع��ا عن �عض آخر�ن، ومن تلك  الوسائل ال�ي ال غ�ى ع��ا �� عملية اإلنتاج الف�ي؛

الوسائل املسارح ومؤسسات السينما والتلفز�ون واملتاحف واملراكز الثقافية واملعارض ومشاغل الرسم 

هو موضوع الفن "اإل�سان"، بحيث ع�� اإلطالق، أال و  والنحت وال��بية الفنية، وغ��ها، كما صادرت أهّمها

ما هموم العبد املدّجن
ّ
، يصبح موضوع الفن ليس هموم "اإل�سان" ا�حر، وحياتھ وتطلعاتھ املشروعة، وإن

 املصفق ل�حاكم ونظامھ املستبد.

 

ا: خصائص الفن 
ً
 ثالث

 

 املرسل/ املتلقي

ا اجتماعي�ن، ع�� الرغم من أنھ �� 
ً
األساس إبداع فردي من الناحية التقنية، ُ�عدُّ الفن ظاهرة و�شاط

بة، كفن املسرح والرقص والسينما، وغ��ها من الفنون الدرامية  -طبًعا-إذا استثنينا 
ّ

الفنون ا�جماعية املرك

ا اجتماعًيا، تأ�ي من �ون املبدع "
ً
" أو الفنان، الرسام املرِسلا�جماعية. غ�� أّن طبيعة الفن، بوصفھ �شاط

اعر، الذي �ستطيع بمفرده أن ينجز اللوحة أو القصيدة، يحتاج حتًما إ�� اآلخر، أو النحات أو الش
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تجاملتلقي(
َ
 أو منجًزا؛ فال مع�ى لفّن ال �شاهده اآلخرون (ا�جمهور)؛ ألنھ ُين

ً
 -أساًسا-،)؛ �ي يصبح فنھ �امال

� الضلع األسا�ىي الثالث الذي ُ�عت� �ي ُ�عرض أو "ُ�س��لك" من قبل ا�جمهور، وال تكتمل حلقاتھ إال بالنقد:

للعملية اإلبداعية، فالنقد كما ذهب "بر�خت":"هو الوحيد املنتج �� العملية اإلبداعية". أي أن العملية 

 اإلبداعية ال تكتمل دائر��ا إال بھ. 

واملتلقي (القارئ أو املستمع أو املشاهد) ا�حقيقي للعمل الف�ي، ليس أقل أهمية من مبدع العمل. 

لھ وإعادة صوغھ. وإذا �انت مهمة املبدع إعادة إنتاج الواقع؛ فمهمة إنھ شر�ك 
ّ
�� صنعھ، شر�ك �� تمث

املتلقي إعادة إنتاج العمل الف�ي الذي يتلقاه، وقد تبدو �لمة "املتلقي" هنا غ�� دقيقة تماًما، ألن ا�جمهور 

بر�خت" اللبنة األساسية ال�ي  إذ جعلھ "برتولد ليس مجرد متلٍق، بل ركن أسا�ىي �� عملية اإلبداع الف�ي؛

. 10يقوم عل��ا املسرح، حيث قال �� كتابھ "نظر�ة املسرح امل�ح�ي": "املسرح من دون جمهور �ىيء ال مع�ى لھ"

 فهو غاية الفن وهدفھ وسبب وجوده واستمراه. 

�حيح أن الفن �� ��اية املطاف مهنة، لك��ا ال �شبھ أي مهنة أو حرفة أخرى. إنھ املهنة الوحيدة ال�ي 

تمارس ا�حلم، وتحتاج إ�� ا�حر�ة. و�ضاعة الفنان �� ال�لمة املؤثرة والصورة ا�جميلة واملع�ى اإل�سا�ي 

ر بنا فكرً�ا ونفسيً 
ّ
ا، وتنّ�ي مشاعرنا وأذواقنا وإدراكنا، ثم العميق. ومهنة الفن تل�ي حاجاتنا الروحية، وتؤث

إن الفنان الناجح يصبح �خصية عامة معروفة، �سلط عل��ا األضواء، و�صبح رمًزا وقدوة للناس؛ ولذلك 

ب من 
ّ

ليس من النافل القول: إن الفن ظاهرة أو �شاط اجتما��؛ فهو كذلك ليس ألنھ �شاط جما�� مرك

،-و�سيجھ الف�ي، �العرض املسر��  عدة فنون أو عناصر، تدخل �� ت�و�نھ
ً

الذي يجمع فن األدب  -مثال

والتمثيل والتشكيل واملوسيقى واإلضاءة واملال�س واملكياج والرقص؛ لتش�ل، بواسطة اإلخراج، جديلة 

�املة اال��جام ع�� "خشبة" ُعرفت بـ "خشبة املسرح"، بل هو �شاط اجتما��؛ ألنھ �عمل �� ا�حقل 

 -ُوجد االجتما��، وألنھ 
ً

طلق عليھ اسم "ا�جمهور"، والذي  -أصال
ُ
لُيعرض أمام حشد، أو تجمع من الناس، أ

 لواله ملا �ان للفن مع�ى أو وجود.

، وال�ي بدأت تفقد أهمي��ا 
ً

ولو أردنا اختصار العناصر ا�ختلفة للفنون املركبة، ال�ي �انت طارئة أصال

إ�� نتيجة واحدة، �� العودة إ�� عناصر الفن األو��، أي:  �� النصف الثا�ي من القرن املا�ىي؛ لوصلنا دائًما

إ�� بذرتھ البكر، املتوافقة مع الطبيعة، وال�ي ال يقوم الفن بدو��ا، وتت�ون، مثل جميع ا�خلوقات، من 

قطب�ن أساسي�ن هما: املرسل "الفنان"، واملستقِبل "املشاهد أو ا�جمهور"؛ ونحن �ستطيع االستغناء عن 

 لفن باستثناء عنصر�ن: الفنان املبدع وا�جمهور املتفاعل. �ل عناصر ا

ّقحت، وُوضعت �� أحوال مواتية، أنتجت بالضرورة نبتة جديدة �� املع�ى أو 
ُ
هذه البذرة إذا ما ل

الرسالة، أو املع�ى القابل للوصول، للتلقي والفهم، علًما بأن املع�ى القابل للفهم اليصل بواسطة ال�لمة 

                                                            
 .11املسرح امل�ح�ي، ترجمة جميل نصيف، عالم املعرفة، ب��وت، ص برتولد بر�خت، نظر�ة   10
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ما بوسائل �عب��ية أخرى كذلك، م��ا السمعية �األصوات والنغمات، املنطوقة/ الن
ّ
ص فحسب، وإن

والبصر�ة �الرموز واأللوان والتشكيالت واإلشارات ا�جسدية وغ��ها، لكنھ �� �ل األحوال ال يصل إال عن 

ية، أو فوق وإنما يقف ع�� "دكة" تراب �عت�� "خشبة"، -�� العصور الغابرة،-طر�ق ا�حوار؛ فاملمثل لم يكن،

حجر عاٍر أو سفح تلة، يحيطھ الناس من �ل جانب، و�ان الضوء ضوء الشمس ال سواه، والنص طقس 

 طوط�ي أو أسطوري أو دي�ي، أّما املمثل فهو ا�جوقة أو القناع أو الشعر املستعار. 

األقنعة قرون عديدة مضت قبل أن �شرع املسرح �� االستعانة باملمثل األول املنفصل عن ا�جوقة، و�

عر املستعار وقطع الدي�ور واألدوات املسرحية ا�ختلفة. ولو ألقينا ع�� تار�خ املسرح نظرة؛ الكتشفنا 
َ

والش

أن العرض املسر�� يمكن أن �ستغ�ي عن جميع عناصره، باستثناء ركنيھ األساسي�ن: األول  -ببساطة-

سر�� �� جسده/ �خصھ، والثا�ي املرسل/ املمثل، وهو اإل�سان الذي يختصر جميع عناصر العرض امل

 املتلقي/ ا�جمهور، الذي يختصر �ل اللعبة املسرحية بحضوره.

كث��ة �� املصادر واملراجع ال�ي تحدثت عن الفنان / املرسل، وعن وجماليات اإلبداع، منذ أرسطو،   

 إ�� "م�� 
ً

خولد" مروًرا بمفكري عصر ال��ضة ودراسات "دافن�ىي"، وأبحاث "ستنسالفس�ي"، وصوال

و"بريشت" و"بي�اسو" وغ��هم. عديد الكتب والدراسات تناولت مهنة الفنان، باحثة ع�� العصور �� ماهيتھ 

من درس  -إال نادًرا -وأساليبھ وأدواتھ وآفاق تطوره، وهذا أمر طبي�� وضروري، لكن الغر�ب أال نجد

ركن الثا�ي للفن، األك�� عناصر الفن بحث �� ظاهرة ا�جمهور/ املتلقي! علًما بأنھ ال جماليات التلقي، أو

التباًسا وغموًضا؛ فماذا �ع�ي هذا املصط�ح؟ ومن هو جمهور الفن،؟ هل هو أّي تجّمع، أو حشد من الناس؟ 

 معھ، قادًرا ع�� التالقح واإلنجاب؟ 
ً

 فيھ، متفاعال
ً

ا من أر�ان الفن، فاعال  وم�ى ي�ون ا�جمهور ركًنا حقيقي�

 

 ا�جمهور 

 -إلشارة ال بّد من ا
ً
 �ش�ل مباشر "ا�جمهور�ة"، مرتبط ا�جماه�� أو إ�� أن مفهوم ا�جمهور أو -بداية

�علم السياسة واالجتماع، وغ��هما من العلوم اإل�سانية؛ ذلك ألّن ا�جمهور، أو الشعب، كما يحب أن 

حة ذا��ا ال�ي يلعب هو السا -إذن-مادة هذه العلوم وأدا��ا وغاي��ا. ا�جمهور  -أيًضا-�سميھ السياسيون، هو 

ف��ا السيا�ىي والفنان أو املثقف عموًما، وا�حر�ة �� ا�حاضنة وامليدان وموضوع الصراع بي��ما، و�� الغاية 

 من هذه اللعبة الفكر�ة والفنية.

وإذا �انت السياسة "فنَّ املمكن"، و�التا��؛ فن بناء اإلقناع ع�� دبلوماسية املراوغة؛ فإن الفّن هو  

 وأخ�ً�ا-ستحيل"، يؤّسس إقناعھ "فنُّ امل
ً

رطي املب�ي ع�� "الصدق الف�ي"، ولو تمعّنا  -أوال ل" الشَّ ع�� "املتخيَّ

�� عبارة "الصدق الف�ي"؛ الكتشفنا أّن الفن هو فن اإل��ام، أي: الكذب الساحر، أو الكذب املتفق عليھ، 
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الفنية: املرسل واملتلقي، وهذه متعة أو��،  أو بمع�ى أدق، التواطؤ اللذيذ وا�حوار املهموس ب�ن قط�ي اللعبة

 وليست األخ��ة ال�ي يقّدمها الفن، و�ذلك ي�ون الفن �� "كذبھ" أصدق من السيا�ىي ح�ى لو صدق! 

وإذا �انت ا�جماه��، �ل ا�جماه�� من دون استثناء، أي: الشعب، �� مادة الفعل السيا�ىي، سواء 

مح�ومة ��ا؛ فإن جمهور الفن جزء من هذا الشعب: ا�جزء أ�انت مشاركة �� هذه اللعبة السياسية أم 

 املسرح أو املشارك والفّعال �� العملية اإلبداعية؛ فال �عقل أن ي�ون �ل الشعب جمهوًرا للرسم أو

أن ي�ون �ل الشعب جمهوًرا  -كذلك-السينما، ع�� الرغم من أهمية �ل واحدة م��ا، وال �عقل املوسيقى أو

ق ا�خيل أو للرقص الشر��؛ لكن السلطات املستبدة �عمل ع�� جعل ا�جماه�� قطيًعا لسبا لكرة القدم أو

حة، بحيث يصبح جمهور الفن جمهوًرا مؤّ�ًدا السلطة.
ّ
ا واحًدا وثقافة واحدة ورؤ�ة واحدة مسط

ً
 يمتلك ذوق

هو العدد من الناس "األحرار" الذين يحبون و�ختارون هذا الفن أو ذاك؛ يؤمنون  -إذن-جمهور الفن  

بھ ويستمتعون بمشاهدتھ بملء إرادا��م، متأثر�ن ومؤثر�ن فيھ؛ فمن غ�� املعقول أن نج�� "الشعب" 

ن الفنون، كما السلطات �� غ��ه م النحت أو تذّوق التصو�ر أو قراءة الشعر أو بالقوة ع�� ارتياد املسرح أو

العهد الروما�ي ح�ن �انت تج�� الشعب بالقوة ع�� مشاهدة مصارعة "ا�جالدين" الدمو�ة، وال�ي �انت 

ع�� التصفيق واملشاركة اإلجبار�ة  -بالقوة،-كما تج��ه اليوم،  تجري �� أغلب األحيان ب�ن إ�سان ووحش، أو

رادق، وطقوس االنتخابات واملس��ات "ا�جماه��ية" الصاخبة �� احتفاالت التأييد، ومهرجانات ا�خيام وا لسُّ

�� املناسبات ال�ي تر�دها وتقررها السلطة، أو إجبار الشعب ع�� شراء �عض الكتب، وحضور �عض 

 العروض واملعارض التافهة ال�ي ي�ون أل�حا��ا حظوة لدى هذه السلطة أو تلك. 

يثة للساسة واملنظر�ن الذين نادوا، و�نادون، بـ "الفن ومن السهل اكتشاف األهداف النبيلة أو ا�خب

والفن الهادف واملقاوم وامل�افح واملل��م بقضايا ا�جماه��، والذي "يوحد األمة" و�ر�ي األجيال؛  ا�جماه��ي"،

أن يحتووا، أو يصادروا، أو �شار�وا  -بذلك-هذه الغاية فحسب! ير�دون  كما لو أن الفن ُوجد من أجل

ملن�َ� ملص�حة السلطة، أ�انت سلطة الدولة أم سلطة رأس املال أم سلطة الدين أم ا�حزب ا�حاكم الفناَن ا

أم ا�حزب املعارض. لم �عد تكف��م وزارات اإلعالم والتعليم والثقافة وغ��ها؛ ففرضوا ع�� هذا النشاط 

ا من أبواقهم األيديولوجية، يضعون من خال
ً
ق أيًضا أن ي�ون بوق

ّ
لھ شتات "األمة" تحت اإل�سا�ي ا�خال

 تحتاج إليھ أي سلطة؛ ليساعدها ع�� قيادة ا�جماه�� ورعاي��ا، 
ً

سيطر��م، أو يمّدونھ جسًرا ثقافًيا جميال

متنكر�ن، بذلك، لطبيعة الفنان ا�حر "ا�حرون" الذي يصعب، إن لم نقل �ستحيل، ترو�ضھ إال �� فضاء 

 � صوتھ. ا�حوار وا�حر�ة، فالفنان ا�حر يموت إذا غرد �غ�

ب
ّ

الذي  كما أرادوا للفن، وللثقافة عامة، وهذا يكمل املشهد، أن يؤدي دور الشرطي األخال�� املهذ

ا �� ترو�ض الشعب، وقد نجحوا �� ذلك أحياًنا؛ فأخفق الفن �� مثل هذه 
ً
يمكن أن يلعب دوًرا خبيث

رون للفن األحوال؛ ح�ى بات عدد كب�� من الفنان�ن املعروف�ن، ع�� امتداد الوطن 
ّ
العر�ي والعالم، ينظ

ًما ومر�ًيا وموّجًها؛ فتحول الفن، 
ّ
س وا�حز�ي، جاعل�ن الفنان معل الثوري والتعلي�ي والطلي�� واملل��م واملسيَّ
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الذي أوجدتھ البشر�ة لي�ون ف�حة للتأمل والتفك�� وا�حوار، إ�� أستاذ سمج، يحمل عصاه الغليظة و�لقي 

جانب �� الوطنية والقومية والعدالة االجتماعية واألخالق ا�حميدة، ووقفوا ع�� تالميذه درًسا أحادي ا�

رت أو حاولت اخ��اق هذا الفن 
ّ

 ع�� ذلك، �� وجھ األصوات واالق��احات واألش�ال الفنية ال�ي فك
ً
،عالوة

ب وقذفوها �ش�ى النعوت وال��م، داع�ن إ�� تحو�ل الفن إ�� من�� عقائدي شعارا�ي، يرتفع في
ّ
ھ الصوت، املعل

لعبارة طّنانة يطلقها �ادح �� وجھ بورجوازي،  -جمهوَر املسرح-وتنخفض القيم الفنية؛ فكم صفقنا نحن 

أو ملشهد ثائر يصرخ قبل أن يموت: "عاشت فلسط�ن"! فهل كنا نصفق للفن أم للشعارات ال�اذبة ال�ي 

 لك الشعارات؟ �انت تلهب مشاعرنا، و��يمن ع�� عقولنا؟ وهل كنا نر�ىى حي��ا �غ�� ت

ال يكفي أن يقول الفنان: "ال"، ذات الصبغة السياسية، �� وجھ حاكم ظالم، �� الوقت الذي �عمل 

ها،  -كذلك -فيھ آلية فكره وفنھ وفق الشروط واملواصفات ال�ي وضعها ذلك ا�حاكم، بل يجب عليھ
َ

أن يطلق

رد عل��ا، والبحث املستمر عن اق��احات "ال" اإلبداعية �� وجھ القوالب الفنية النمطية السائدة، بالتم

 وأساليب فنية جديدة، ت�ون أك�� ذ�اء وأك�� قدرة ع�� التعب�� عن إ�سانيتنا وذائقة عصرنا. 

كما أن ا�جمهور املنحاز ألف�ار مسبقة مقدسة، ال يص�ح أن ي�ون جمهوًرا مالئًما للفن؛ فالفن 

صادر، مسبق الصنع، لن ي�ون فًنا جيًدا ل�جما
ُ
إ�� تلك ا�حالة  -اليوم-ه��، وقد ي�ون من املفيد أن ندعو امل

الفطر�ة التفاعلية الرائعة ال�ي �انت ا�جماه�� �عّ�� ف��ا عن رفضها بواسطة البيض الفاسد والبندورة، 

أو�� أحسن ا�حاالت، بواسطة التشويش والصف��، وهذا ليس انحياًزا أو دعوة لفن الّرعاع، والتعصب، 

حر�ة التعب�� عن الرأي، وإ�� حق االختالف ب�ن رك�ي الفن ا�خالدين: املرسل ا�حر، واملتلقي  وإنما دعوة إ��

 ا�حر؛ �� زمن �سيطر فيھ ثقافة ا�خوف وا�خنوع، ويسيطر فيھ النقد املأجور واإلعالم املنحاز �لًيا للسلطة. 

 

 را�ًعا: الفن وا�حر�ة

ذكر قد يبدو هذا العنوان شعاًرا، أو خطاًبا 
ُ
ممجوًجا، ينت�ي إ�� قاموس السياسة وا�خطابة؛ فما إن ت

دون �سياطهم و"يخ�خشون"  11�لمة "حر�ة" ح�ى "يتحسس �عضهم أعقاب املسدسات"
ّ

و�لّوح ا�جال

بمفاتيح قيودهم الفضية، بينما يخ�ئ آخرون معاصمهم خلف ظهورهم، مشيح�ن بوجوههم محرج�ن؛ 

رفة َ�ُ�ت تأث��ها بفعل التقادم، علًما بأننا �سمع هذه كما لو أن مجرد سماع �لمة حر�ة، �عد 
ُ
��مة، أو ط

ال�لمة مئات املرات �� اإلعالم املرئي واملسموع، و�أش�ال مختلفة: حر�ة الوطن، حر�ة الشعب، حر�ة 

ال�لمة، حر�ة الرأي، حر�ة املعتقدات، حر�ة املرأة والطفل، االقتصاد ا�حر، املن�� ا�حر، اإلرادة ا�حرة، 

 عن الثالوث املقدس لـ "حزب البعث العر�ي االش��ا�ي": ا
ً

لسوق ا�حرة، شارع ا�حر�ة، ساحة ا�حر�ة؛ فضال

 الوحدة وا�حر�ة واالش��اكية. 

                                                            
 جملة الشه��ة لوز�ر اإلعالم النازي د.غو�لز: "عندما أسمع �لمة ثقافة أتحسس مسد�ىي".إشارة إ�� ا�  11
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لقد ولدت ا�حر�ة بوالدة و�� هذا ال�ائن العاقل املفكر ا�حالم الذي هو نحن، ولدت مع الو�� ومن 

�ة آالف السن�ن، وقد نادت با�حر�ة �ل التجمعات خاللھ، وع�� تطور معقد، استغرق من عمر البشر 

البشر�ة والديانات السماو�ة واألحزاب السياسية ا�ح��مة؛ معت��ة ا�حر�ة حًقا مقدًسا كحق العيش 

والعدالة وا�حب، وقد قال عمر بن ا�خطاب منذ أر�عة عشر قرًنا: "م�ى استعبدتم الناس، وقد ولد��م 

 أمها��م أحراًرا ؟". 

ا م��افًتا، أم أفرغ من محتواه؛ فهل أصبح
ً
ت ا�حر�ة بال مع�ى؟ هل غدا هذا اإلنجاز اإل�سا�ي فارغ

لتعود عبوديتنا إلينا بوجھ جديد، متحضر؟! هل كتب ع�� ا�حر�ة أن ُ��زم دائًما أمام السلطة املستبدة؟ 

من قوتنا.  قد يحدث ذلك، إن لم نقل: إنھ يحدث بالفعل؛ ألن ا�حر�ة �ائن غض، حساس، �ستمد قوتھ

، ونض�� 
ً

وا�حر�ة معرضة، ك�ل ال�ائنات ا�جميلة، ل�خراب واملوت، ذلك إْن لم نص��ا، ونمارسها ��اًرا وليال

 من أجلها، وندافع ع��ا ب�ل األس�حة اإل�سانية املتاحة، وأهمها الفن والفكر. 

قًيا وتطوًرا، والذي كثمرة ل�حر�ة، و�ابن شر�� للعقل وا�خيال األك�� ر  ومن هنا تأ�ي أهمية الفن

 أعلن، قبل والدتھ، عن توأمتھ العضو�ة مع ا�حر�ة، وما زال يزدهر مع ازدهارها و�نحط بانحطاطها. 

ما عن ا�حر�ة "الداخلية" ا�خاصة  بصدد ا�حديث عن ا�حر�ة السياسية -هنا -لست 
ّ
"ا�خارجية"؛ وإن

مركز�ة، وأك�� أهمية وخطورة  -�� رأيي –ة، إّ��ا باإلبداع واملبدع�ن، وال�ي ال يمكن فصلها عن ا�حر�ات العام

اإلبداع عموًما، يحتاج إ�� ا�حرّ�ة �� ثالث مواجهات حاسمة، كنا نحَسُ��ا  من ا�حر�ة ا�خارجية؛ فالفن، أو

 مواجهة واحدة ب�ن الفن والسلطة، و��: 

 ، و�� مواجهة سياسية أساسية. مواجهة الفن مع السلطة .1

لفنان مع ذاتھ، ومع فر�ق عملھ: �� الفنون املركبة، مثل: فنون املسرح ، يخوضها امواجهة ذاتية .2

 والسينما واملوسيقى والرقص، وكذلك الفنون الفردية، �األدب والرسم والنحت.

، يخوضها الفنان مع اآلخر، املتلقي أو ا�جمهور، وت�ون حّية �جالية، غنّية مواجهة موضوعية .3

 ونابضة. 

 -سر�� فقبل العرض "�� املطبخ" امل
ً

قة:  -مثال
ّ

تجري مواجهة ب�ن عدد من اآلراء ووجهات النظر ا�خال

ال�اتب، ا�خرج، املمثل، مصمم الدي�ور، وجميع عناصر العرض املسر�� األخرى، وال يمكن لهذه املواجهة 

ع�� أرضية من  الذاتية إال أن ت�ون مواجهة إبداعية متعددة األطراف، كما ال يمكن أن يجري ذلك إال

حوار وتبادل الرأي، ثّم اال��جام التام بي��ا، أي: وحدة الهدف واألسلوب، الضرور�ة ألي عمل إبدا��؛ ا�

فأنت ال �ستطيع إجبار مخرج أو ممثل ع�� املشاركة �� هذا العمل إال باختياره وإرادتھ ا�حرة، األمر الذي 

ع ا�جموعة من أجل تحقيقھ؛ تماًما يجعل من هذا العمل مشروًعا �خصًيا، ينت�ي إليھ و�دفعھ لالنخراط م

كعدم استطاعتك أن تج�� مواطًنا أن ينصاع ألمرك من دون فهم أو اع��اض أو ح�ى نقاش، وهكذا، تتحقق 
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أك�� التحديات ال�ي تواجھ مسألة ا�حر�ة، و�� صراع ووحدة األف�ار واإلرادات �� العمل الف�ي، وعالقة 

 الفرد با�جماعة املشاركة فيھ. 

لفنون الفردية، أي ال�ي ينجزها الفنان بمفرده، تحتاج إ�� املواجهة الذاتية تلك؛ فتجد وح�ى ا

الشاعر يحذف و�ضيف و�بدل هذه ا�جملة، أو تلك العبارة، عشرات املرات؛ ح�ى �ستقيم القصيدة 

ت" و�ستوي كما �شاء، وهو �� حاجة إ�� صفاء وحر�ة داخلية �سمح لھ أن �عّ�� عن نفسھ من دون "تابوا

تقليدية، أو قيود فرض��ا الرقابة السياسية أو العرف االجتما�� واألخال��؛ فكث�� من هؤالء املبدع�ن باتوا 

 ينشغلون باالحتيال ع�� الرقابة أك�� من ا�شغالهم بالعمل اإلبدا�� الذي يقومون بإنجازه.  

للتأمل وا�حلم وا�حوار  ال يمكن أن ي�ون إال من خالل ا�حر�ة و�واسط��ا؛ فهو مساحة -إذن-الفن 

مع الذات، كما أنھ مناسبة للتأمل وا�حلم وا�حوار مع اآلخر/ املتلقي؛ وهذا يقودنا إ�� ا�حديث عن املواجهة 

األساسية الثالثة ب�ن الفن وا�جمهور، فالفن ال �ستطيع أن ي�ون موجوًدا بال "مس��لك"/ جمهور، وال يكتمل 

إنتاج الفن واإلبداع �شبھ إ�� حد كب�� الدورة االقتصادية، مع فارق  إال �عملية النقد الف�ي؛ ألّن دورة

ل �� أّن الفن يحمل قيمة فكر�ة وجمالية، وال يمكن أن يتحول إ�� سلعة، تماثل ما تنتجھ 
ّ
جوهري يتمث

 املصا�ع ا�ختلفة ��دف الر�ح وسّد ا�حاجات؛ لذلك نالحظ أن الصناعة ال تحتاج إ�� حر�ة التفك�� والتعب��

 
ً

بقدر حاج��ا اآللة والدعاية ورأس املال واليد العاملة وا�خ��ة واإلدارة، بينما يحتاج الفن إ�� �ل ذلك، فضال

 عن ا�حر�ة الفكر�ة كشرط الزم. 

لكن ا�حر�ة، ال يكفي أن ت�ون سياسية فقط، كحر�ة التعب�� و�عدد اآلراء وتنوع األف�ار �� ا�جتمع، 

نطالب ��ا ليل ��ار، وإنما نحن بأمس ا�حاجة إ�� حر�ة أخرى ليست أقل أهمية  وإلغاء أو �جم الرقابة، ال�ي

" ذي سطوة املبدعمن تلك، وال�ي يمكن أن نصط�ح عل��ا بـ"حر�ة املتلقي،"، وتحر�ر الرسالة اإلبداعية من "

�� ��اية اآلراء املسبقة، وهيمنة ا�خطاب التلقي�ي العقائدي، أحادي ا�جانب؛ فمن حق ا�جمهور أن ي�ون 

 بھ من قبل سلطة السياسية حيًنا 
ً

ا مفعوال
ً
 �� هذا ا�حوار، وليس مس��ل�

ً
ا فاعال ا عضو��

ً
املطاف شر��

 وسلطة الفن حيًنا آخر، كما جرت العادة منذ عقود. 

ال أحد ينكر ع�� الفن واإلبداع دوره التبش��ي، التنو�ري، ور�ما التثو�ري، الذي يمكن أن يقوم بھ؛ 

من البناء الفو�� للمجتمع والدولة، مثل العلم والدين والثقافة واإلعالم والتعليم، وإذا �انت  �ونھ جزًءا

م جميع وظائفھ األخرى، املعرفية وا�جمالية والثقافية، 
ّ
إحدى وظائف الفن �� التنو�ر، فال يجوز أن نقل

و دي�ي؛ ألن املتلقي بذلك ملص�حة هذه الوظيفة النافلة، وتحولھ إ�� مدرسة أو مخت�� أو اجتماع حز�ي أ

قة، �� إنجاز، أو إعادة 
ّ

يفقد متعة الكشف وا�خيال والتور�ة والتواطؤ وا�حس ا�جما�� واملشاركة ا�خال

إنجاز، الرسالة ع�� مشاهد��ا؛ و�التا��، قتل هذا الرأُي اآلخَر الذي يجلس �� الصالة، ومارس عليھ "القهر 

ة برّم��ا. أليس من األفضل أن �عت�� الفن اق��اًحا للمناقشة العملية اإلبداعي -بذلك-الفكري"؛ فقتل

ال نطرح املش�لة من دون �جيج أو قسر أو تحّ��  -إذن-وف�حة للتأمل.؟ أليست هذه طبيعة الفن؟ ملاذا 
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لهذا ا�حل أو ذاك؟ ملاذا ال ن��ك ا�جال لعقول وعيون وأذواق، مئات، ور�ما آالف، البشر الذين �شاهدون 

، �ي تفكر ف��ا، وتتأملها، وتتحاور معها، وتكمل معناها، وتتخذ املوقف الذي يقنعها، أو يتناسب اللوحة م
ً

ثال

مها وال نتعلم منا.؟ ومن قال إن الفن يملك ا�حقيقة؟   
ّ
 مع ذائق��ا ووع��ا؟ ملاذا يروق لنا أن �عل

ق��احات فنية جديدة، إّن الطبيعة التنو�ر�ة للفن، �عكسها قدرتھ ع�� النقد والتجاوز وتقديم ا

وعدم قدرتھ ع�� التعا�ش مع املألوف والعادي والسائد؛ فهو مدعو �ش�ل دائم للتفك�� والتجر�ب، مدعو 

للتمرد ع�� الثابت العر�� واخ��اقھ، والتفوق ع�� بنيتھ، ور�ما تقو�ضها، مستفيًدا من ر�ائزه األساسية �� 

 قليٍل من األعداء واملؤ�دين ا�جدد؛ ألنھ يحرك الساكن بناء عمارتھ ا�جديدة، و بذلك سيكسب عدًدا غ�َ� 

واحدة من  -أيًضا-الراكد، و��ئ األجواء للنقد وا�حوار الصاخب حول ا�خطاب ا�جديد. أليست هذه 

 التحديات ال�ي تواجھ مسألة ا�حر�ة والفن؟ 

طة، إن الفن ا�حر هو الذي يقود نفسھ ويعّ�� عن مشروعھ ا�خاص، وليس عن مشروع السل

"السلطة عايزة كده" أو مشروع أ�حاب العقول ا�جامدة أو أولئك الب��قراطي�ن الذين يقودون الفن من 

خلف امل�اتب ا�حز�ية واملنابر الدينية، أو ح�ى ذاك الفن الذي يتحول إ�� سلعة غاي��ا الر�ح فقط؛ فيقدم 

التلقي�ي الذي يضطهد املتلقي تحت  ل�جمهور ما يناسبھ أو يرضيھ "ا�جمهور عايز كده"، أو ح�ى ذاك الفن

ا، إن �انت جماه��ه  راية الفن املل��م، وال ي��ك لھ ف�حة للتأمل والتفك��؛ فالفن ال يمكن أن ي�ون حر�

 مجموعة من العبيد. 

ُيصنعھ ا�جتمع  -�� ا�حقيقة-قد �عتقد �عضهم أن املبدع ا�ختص هو من يصنع الفن، ولكن الفن 

ة، املادية والثقافية، �شارك �� خلق العمل �لھ، فالطاقات والقو 
ّ
ى البشر�ة واالجتماعية واالقتصادية �اف

 اإلبدا��، وتطّوره. إنھ �شاط اجتما�� ووط�ي بامتياز.

�حيح أن املبدع قد ي�ون فرًدا أو مجموعة أفراد، كما �� املسرح والسينما، لكن الفن ا�حّر عملًيا 

رد، بحر 
ُ
�ة املرأة وحر�ة الرجل، بحقوق الطفل وقوان�ن الس��، بمحو األمية مرتبط، سواء أأردنا أم لم ن

ومحار�ة الفساد والروت�ن، بحق العمل وسيادة القانون والعدالة االجتماعية، بالتعليم والقضاء الن�يھ، 

بالثقافة وال��اث والفن التشكي�� والشعر، إ��ا جزء ال يتجزأ من هو�ة الفن، كما أن الفن جزء ال يتجزأ 

 ��ا.م

كث�ً�ا ما تطرح علينا ال�حافة ا�حلية والعر�ية أسئلة عن أزمة املسرح والسينما العر�ية عموًما، 

والسور�ة م��ا بوجھ خاص: هل �� أزمة نص أم إخراج أم أزمة ممثل أم أزمة جمهور.؟ وكث�ً�ا ما كنا نجيب 

سؤال نقدي حقيقي ر�ما �� الف��ة �عصبية مدافع�ن عن أنفسنا بإجابات حادة، جادة، كما لو أن السؤال، 

األخ��ة بدأنا نكتشف أ��ا مجرد أسئلة خلبّية، حقيقية، ولكن يراد ��ا باطل؛ فهذه األزمات املعلنة ما �� إال 

أزمات تقنية عابرة يمكن تجاوزها �سهولة إذا �ان الفن يتنفس تنفًسا طبيعًيا هواء ا�حر�ة، والسؤال الذي 

ملاذا �عيش السينما أزمة خانقة، بينما تزدهر الدراما التلفز�ونية؟ وملاذا يزدهر  يطرح نفسھ �� هذا السياق:

 "دبالج" أفالم األطفال، وال تزدهر صناعة هذه األفالم؟ وملاذا تزدهر الر�اضة وال يزدهر فن الباليھ؟
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إن اإلبداع ا�حقيقي ال �ستطيع أن يجلس �� حضن االستبداد من دون أن �عبث ب�حيتھ، وأزمة 

اإلبداع ا�حقيقية �� أزمة هو�ة تّمت مصادر��ا، أزمة حر�ة وعدالة وفساد واضطهاد، أزمة خراب شامل 

فرده؛ فالفنون طال �ل �ىيء، وقامت بھ سلطة االستبداد �ش�ل ممن�ج، ولم �عد الفن قادًرا ع�� ترميمھ بم

ف، يرزح تحت سطوة العبودية واألح�ام العرفية وثقافة االس��الك والتقليد 
ّ
ال يمكن أن ينتجها شعب متخل

ّيب وعيھ. 
ُ
ّبلت يداه، أو غ

ُ
 واالنحطاط األخال��، والفنان ال �ستطيع أن يفعل شيًئا إذا ك

 

 خامًسا: حر�ة الصراخ أم صراخ ا�حر�ة؟

 

 صراخ "املع�ى"

بل ا�جمهور العر�ي "املثقف" ع�� الفنون الغر�ية؟ ملاذا يتب�ى املبدعون العرب مدارس الغرب ملاذا ُيق

 ُيحتذى و�قومون بتقليدها �� مجاالت األدب والتشكيل والسينما واملسرح؟ 
ً

 الفنية، ويعّدو��ا مثاال

صوص لو تحدثنا عن املسرح كمثال ؛ لواجهنا سؤال �سيط: ملاذا يتجنب ا�خرجون العرب الن

املسرحية العر�ية؟ وملاذا يقبلون ع�� النص األجن�ي، امل��جم، و�بتعدون عن النصوص ا�حلية، ال�ي يف��ض 

ا بنا و�عب�ً�ا عن هو�تنا الثقافية وعن واقعنا الراهن وإ�ساننا املعاصر؟
ً
 أن ت�ون أقرب إلينا، وأك�� التصاق

ولكن ما إن تدخل �� تفاصيلھ وأعماقھ سؤال كب�� وقديم، قد تبدو اإلجابة عليھ سهلة ووا�حة، 

ح�ى تكتشف كم هو شائك ومتشعب ومأساوي، ين�أ ا�جروح و�حرك ال�جون الثقافية الفكر�ة وا�جمالية 

د متوالية من األسئلة 
ّ
ال�ي كنا �عتقد أ��ا نامت منذ السبعينيات، ولكن السؤال الصعب غالًبا ما يول

 األصعب. 

ا شع ا، وإذا �ان أقل خ��ة وأهمية من الفنون فإن �ان الفن العر�ي، فن� ا مباشًرا وأحادي� ا دعائي� اراتي�

األجنبية؛ من حيث البنية الفنية والفكر�ة والنفسية، ومن حيث �شعب املوضوعات املطروحة، وحر�ة 

لو�� �� السينما والتلفزة، و طرحها، وقلة املمنوعات، وتنّوع األساليب، وغ�ى ال�خصيات والتطور التكن

عمق الدراما، وا�حوار الذ�ي ا�حر، والصراع املدروس واملنطقي �� املسرح واألدب، وإذا النص األجن�ي و 

امل��جم قد استطاع أن يجذب ا�خرج�ن العرب، و�حرك أخيل��م وعواطفهم؛ ع�� الرغم من أّن ال��جمة قد 

بلورة،  ا �� تأسيس، أوأفقدتھ كث�ً�ا من خصوصيتھ وحيو�تھ؛ فهل أسهم إخراج هذه املسرحيات وعرضه

تطو�ر، املسرح العر�ي، أو ع�� األقل النص العر�ي؟ وإذا �انت ال��جمة، بوصفها اإلطاللة واالطالع ع��  أو

ا؛ فهل ثّمة فرق بي��ا، �� العصر الذه�ي، عصر ا�خليفة  ا ومعرفي� ثقافات الشعوب األخرى، مطلًبا حضار��
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ر ا�حديث؟ ملاذا ��جع النص امل��جم أك�� من النص ا�ح��؟ أألن العبا�ىي املأمون، و��ن ال��جمة �� العص

 غر�بة 
ً
 عرض وذائقة

َ
 وأنماط

ً
مزمار ال�� ال يطرب، أم ألن مزمار ال�� مخروم؟ ألم يكّرس �ل ذلك أش�اال

 عنا (العلبة اإليطالية، الستارة، الدي�ور، املقاعد، الواقعية االش��اكية، املسرح امل�ح�ي، طر�قة األداء.

إ�خ)؟ ألم ُيضعف ذلك، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، بإقصاء أّي إم�انية خلق نمط مح��، والبحث عن 

 هو�ة إبداعية فنية وثقافية؟

ال شّك �� أن املكتبة العر�ية قد اغتنت ��ذه ال��جمات، وأ�اد أقول إّن املتلقي العر�ي أصبح مطموًرا 

�� أن املكتبة العر�ية ال تخلو من النصوص العر�ية القليلة املهمة،  -أيًضا-��ذه الكنوز امل��جمة، وال شك 

والت�اثر والنماء؛ وذلك ألسباب كث��ة  ال�ي �عت�� استثناءات أو طفرات لم يكتب لها، مع األسف، التطور 

�عيق ص��ور��ا ووصولها إ�� املتلقي، قبل خشبات املسرح ودور السينما ومعارض الرسم والنحت، وإذا �انت 

 أهم هذه األسباب �� حر�ة ال�لمة واملت�لم، كما يظن �عضهم، فحر�ة املستمع ليست أقل أهمية. 

 بالطفرات، وإنما بالظواهر العامة؛ إال إذا �انت الطفرات  تجدر اإلشارة إ�� أن البحث العل�ي ال 
ْ
�عبا

ل الفن العر�ي ظاهرة مكتملة ال�خصية؟ هل للفن العر�ي ُهوّ�ة؟ هل 
ّ
�� موضوع البحث وهدفھ؛ فهل ش�

رجم 
ُ
إ�� لغات العالم  -كما يجب-استطاع أن يبلور خصوصية ما، أو يقدم رافًدا للفن العال�ي؟ وهل ت

األقل؟ وإذا �انت اإلجابات عن �ل هذه األسئلة بالنفي فالسؤال األهم الذي ي��تب ع��  األساسية ع��

 اإلجابة هو: ملاذا؟

عن تحقيق ذاتھ، وتقديم مشروعھ الثقا�� املعر��؛ فيجب أال  وإذا �ان قد �جز الفن العر�ي "امليت"

ت دون ذلك؛ خاصة إذا �انت هذه عن اإلشارة واملالمسة، وتحليل العوامل ال�ي حال -األحياءَ -��جز نحن 

األسباب وتلك العوامل عميقة وإش�الية، معدية ومتعددة آثارها ا�جانبية: الفكر�ة وا�جمالية واالقتصادية 

والسياسية.. إ�خ؛ وتلك عوامل موضوعية لظواهر أحاطت، وتحيط، ليس بالفنان العر�ي فحسب، وإنما 

لتحدي األو�� لالستعمار: "ها نحن قد عدنا يا صالح باإل�سان والذات العر�ية كذلك؛ فمنذ صرخة ا

، ومنذ ال��ضة العر�ية األو�� و"الثانية"، مروًرا �عشرات ا�حاالت االستعمار�ة والثورات 12الدين"

واالنكسارات، ومالي�ن الشهداء ال�ي قدم��ا حر�ات التحرر الوط�ي، وقضية فلسط�ن، ومختلف األنظمة 

كر�ة، وان��اء بالنظام العال�ي ا�جديد(العوملة)، واالستعمار األم���ي املتجدد؛ السياسية، واالنقالبات العس

 وصناعة، أو تدج�ن، العقل العر�ي، تجري ع�� قدم وساق، خطوة خطوة، و�نجاح وحزم كب��ين. 

و�ان هذا الغليان السيا�ىي يفرض أجواء من ا�حماسة �� ا�خطاب اإلبدا��، ليس �� الوطن العر�ي 

ا �� �ل بقاع األرض، �� صورة حروب عاملية، صراعات أيديولوجية ضار�ة، انقسامات قومية فحسب، وإنم

وطبقية ومذهبية وحز�ية جعلت األرض ترتجف وتمور بمن عل��ا؛ مما جعل املبدع، العر�ي خاصة، يرزح 

                                                            
12   
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ّول خطابھ تحت وطأة أثقال ال �ستطيع رفعها، وال ح�ى زحزح��ا عن م�ا��ا، إال باالنفعال والصراخ؛ فتح

خطابة، وراح يواجھ ذاتھ والعالم بالشعارات الثور�ة الطّنانة، الصادقة حيًنا، ا�حاملة حيًنا آخر، وال�اذبة 

ا �ستغلھ  -دون أن يدري -�� أغلب األحيان؛ ليجد نفسھ
ً
ا" �� �جلة أنظمة الشعارات، و�وق وقد أصبح "برغي�

لكيل شّ�ى  -بدورها-الطوائف، وال�ي �انت مستعدة ش�ى األحزاب والقوى السياسية واألحالف العاملية و 

 أنواع الشتائم وال��م ألعدا��ا، أصدقاء األمس، ومختلف أنواع املدائح واإلطراء ألصدقا��ا، أعداء البارحة. 

الدراسة أو  عدد كب�� من الفنان�ن األوائل تأثروا بالفن الغر�ي الوافد عن طر�ق االستعمار، أو

قديم يرجع إ�� أواخر ا�حكم العثما�ي، وان��روا بالفكر والثقافات الغر�ية: الفر�سية  ال��جمة، وهذا موضوع

واإلن�ل��ية واإلسبانية واإليطالية، وغ��ها من البلدان األورو�ية، وعدد آخر درس �� الدول االش��اكية 

ر والثقافة االش��اكية، (االتحاد السوفيا�ي سابًقا، ودول املعسكر االش��ا�ي والص�ن) وان��روا أيًضا بالفك

ع�� الرغم من أن أغلب هؤالء ابُتعثوا بالواسطة، و�انت الدول االش��اكية مستعدة لقبول ح�ى "حثالة 

الطالب" الذين لم يجدوا فرصة إلكمال دراس��م �� بلدا��م، وعاد أغل��م حامل�ن شهادة "الدكتوراه" 

سيان: أحدهما ينت�ي للثقافة الغر�ية وقيمها بالثقافة والفنون ا�ختلفة؛ فنشأ لدينا تياران أسا

"البورجواز�ة"، وآخر ينت�ي إ�� الثقافة "االش��اكية" والواقعية االش��اكية، و�دافع عن قيمها وأف�ارها؛ ما 

أدى إ�� انقسام ا�حركة الفنية وتناحرها وشرذم��ا؛ و�ان لهذا االنقسام ا�حاد أسباٌب موضوعية، أهّمها: 

�� معسكر�ن: رأسما�� واش��ا�ي، وا�حرب الباردة ، واالنقسام الداخ�� ، ع�� أرضية أف�ار انقسام العالم إ

د أحزابا متنوعة، 
ّ
االستقالل، والتحرر الوط�ي من االستعمار، واملقاومة واالنحياز وعدم االنحياز؛ مما ول

�انت قد تحررت لتّوها  ألّن الشعوب العر�ية وهذا أمر طبي��؛تقدمية ورجعية وقومية ودينية ولي��الية، 

من االستعمار، وتر�د أن تثبت وجودها وهو���ا الوطنية والعقائدية وال��اثية "العر�ية اإلسالمية"، ع�� 

الرغم من أن إثبات الهو�ة الوطنية والقومية، وسنوات النضال الطو�لة ضّد استعمار حاول طمس هذه 

قوقع��ا، واالرتداد ��ا نحو املا�ىي املشرق وتقد�سھ، الهو�ة؛ أدى بتلقائية إ�� عزلة الثقافة العر�ية و 

والوقوف ع�� أطاللھ، واالكتفاء باج��اره، وعدم السماح ألّي "ر�ح" أن ��ب عليھ من ا�خارج: الغر�ي أو 

الشر��، خاصة �عد اغتصاب فلسط�ن، والتآمر عل��ا من قبل الغرب، علًما أن الثقافة العر�ية واإلسالمية، 

يلة، ال �ستطيع الر�اح اقتالعها ��ذه البساطة؛ ذلك إن �انت منفتحة ومتفاعلة مع غ��ها العظيمة واألص

   من الثقافات. 

هذا املناخ ا�حموم، غ�� املستقّر، لم �سمح للفنان العر�ي أن يلتقط أنفاسھ، ويعّ�� فيھ عن وجدانھ 

هم من �ل ذلك، الكشف عن عن همومھ �إ�سان، وعن رؤاه الفكر�ة وا�جمالية، واأل ‘ ورأيھ ا�حقيقي

دواخلھ، ومكنونھ العاطفي والنف�ىي.. فال وقت لديھ للعواطف، وال ل�حب واملشاعر اإل�سانية، والقضايا 

االجتماعية والفلسفية الشائكة ال�ي تصدى لها أسالفنا �� القرون الغابرة. ال وقت لديھ للتحليل والغوص 

رها وتأمل ا�جمال ال�امن ف��ا، وفهم الطبيعة، ورصد عالقة �� أعماق النفس البشر�ة، وس�� أغوارها وأسرا

اإل�سان ��ا، وصراعھ معها ومن أجلها؛ و�التوازي ، لم يكن ثّمة وقت للبحث عن أش�ال فنية جديدة. أي 
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ا عميًقا؟ كيف �ستطيع أن  أنھ لم يكن لديھ وقت للتفك�� والتأمل والفلسفة؛ فكيف �ستطيع أن ينتج فن�

إلبدا�� من دون أن يجد الوقت الالزم للتعب�� عن ذاتھ ومراكمة املعارف األساسية؛ إلعادة ينجز مشروعھ ا

 إنتاج ا�حياة ال�ي لم يتعّرف إل��ا �عد؟ 

رات "املوضوعية" ال�افية، والتنظ��ات األيديولوجية  و�ان يجد ل�ّل ذلك، أو �انوا يجدون لھ، امل�ّ�ِ

ھ �عيًدا عن ا�حقيقة، حقيقتھ، وتحّولھ إ�� آلة نفخ تصدر األصوات الناجعة، ا�حلية واملستوردة، ال�ي تبقي

ال�ي ير�دو��ا. ولم يكن الفنان العر�ي، كغ��ه من زمالئھ املبدع�ن �� العالم، منت�ً�ا إ�� خطابھ وشعاراتھ 

ن لديھ "املضمون"، كما لم يكن منت�ً�ا إ�� أدواتھ وأسلو�ھ الف�ي "الش�ل"؛ واألخطر من هذا وذاك أنھ لم يك

ا، كما أسلفنا؛ ألّن الشعوب العر�ية �انت وليدة، �عد قرون عديدة  رغبة �ي ينتبھ. قد ي�ون هذا األمر طبيعي�

من االستعمار، وال بّد لها من مراكمة ا�خ��ات وإثبات وجودها وهو���ا الوطنية والعقائدية، من خالل 

عر�قة لها أمجادها وتار�خها املوغل �� القدم،  حر�ات التحرر الوط�ي ال�ي تلت حقبة االستعمار؛ فنحن أمة

خا��ا أو ر�ما خذلها أو خذلتھ، و�� تحاول اليوم، �عد سبات �شبھ املوت، أن تنبعث من رمادها، وأول 

 االنبعاث صرخة؛ و�عدها تبدأ ا�حياة.

تمد، �� ومن جهة أخرى، لو ألقينا نظرة تار�خية سريعة ع�� تطور الفن �� بلداننا؛ لوجدنا أنھ اع 

عمومھ، املوهبة والهواية الفردية ال�ي لم تجد مدرسة تنم��ا وتطورها �ش�ل عل�ي؛ فتدريس "املهن" الفنية 

�ان يمارسھ فنانون معروفون، يتخذون ألنفسهم تالمذة، أو مر�دين يدر�و��م ع�� الرسم واملوسيقى 

، إال �� النصف األول من القرن املا�ىي، و والتمثيل، ولم تظهر األندية الفنية والثقافية �� ا�حياة املدنية

�انت ��دف إ�� تنمية املواهب الشابة وتطو�رها؛ فأّدت دوًرا كب�ً�ا �� تار�خ ا�حركة الفنية. أما املدارس 

�شئت أول مدرسة للفنون 
ُ
واأل�اديميات؛ فلم تظهر �ش�ل فع�� إال �� النصف الثا�ي من ذلك القرن؛ إذ "أ

، وال�ي ��دف إ�� إعداد وتخر�ج الكفاءات املتخصصة 1957، و�� اإلسكندر�ة 1908ا�جميلة بالقاهرة سنة 

، وظهرت أ�اديمية 1959�� مجاالت الفن التشكي��، و�شأ �عدها معهد دراسات املوسيقى العر�ية عام 

، و�� 1979. وأّسست ا�جمعية امللكية للفنون ا�جميلة �� عمان 1958الفنون ا�جميلة العليا �� �غداد 

-1833. أما �� سور�ة، إذا استثنينا رائد املسرح الغنائي العر�ي، أحمد أبو خليل القبا�ي "1983البحر�ن 

، وأقامت معرًضا جماعًيا فنًيا �� �لية ا�حقوق، ثم 1940"، فقد أّسست أول رابطة �شكيلية عام 1903

�شكيل أقدم �لّية فنية للتعليم �عددت ا�جمعيات ال�ي ��تم بالفن التشكي�� �عد االستقالل. ويعود تار�خ 

الذي ينظم مالك املعاهد العليا التا�عة لوزارة  /99م، وذلك استناًدا إ�� القانون رقم /1960العا�� إ�� العام 

، ثم  197713ال��بية، ومن بي��ا املعهد العا�� للفنون ا�جميلة؛ تبعھ املعهد العا�� للفنون املسرحية عام 

. وقد خّرجت هذه املعاهد عدًدا كب�ً�ا من الكفاءات والقامات الفنية 14"1990عام املعهد العا�� للموسيقى 

 ع�� ا�حركة الفنية، خاصة �� ف��ة الستينيات والسبعينيات. وامللفت 
ً
املرموقة ال�ي تركت بصماٍت وا�حة

                                                            
13 www.discover-syria.com/bank/2755 
14 www.syrianmusicacademy.org 
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لفنون سنة أن ت�اثر وتطور هذه األ�اديميات واملعاهد املتخصصة، �ان يؤدي غالًبا إ�� تراجع وانحطاط ا

، �� ساحة األمو��ن مطلع السبعينيات، والفن السوري 15�عد أخرى؛ فمنذ أن ارتفع "السيف الدمشقي"

ي��اجع، و�فقد هو�تھ وعفو�تھ ومواهبھ، والسبب الرئيس �� ذلك �عود إ�� استقرار واستيطان نظام 

الضر�ة القاضية، �عد من "تحقيق" االنتصار ع�� الشعب السوري ب -أخ�ً�ا-االستبداد، الذي تمكن 

ن أيًضا من تدج�ن فنھ وفنانيھ، ومنعهم من مزاحمتھ، واتخذهم أجراَء تا�ع�ن؛ أو
ّ

ا  الثمانينيات، وتمك
ً
أبواق

 تصدح �شعارات تمّجد قائده ونظامھ العسكري. 

ھ �ان مظلًما، ع�� الرغم من أن ا�حياة ال ي
ّ
د أن

ّ
مكن هل �ان الواقع مظلًما إ�� هذه الدرجة؟! من املؤك

أن ت�ون سوداء فقط، وال بّد من أن يخ��مها الضوء �ش�ل أو بآخر؛ فقد استفقنا ع�� مدافع نابليون 

األو��، ونحتاج، �عد هذا الدوّي ا�جبار، �حظة صمت �ستوعب املوقف، لكن الدوّي ما زال مستمًرا ومتواتًرا 

ا صه ا؛ ليصبح اليوم أم��كي� ا و�ر�طاني� ا وضراوة، وتّوج األمر بأحزاب منذ قرن�ن ونيف، فر�سي�
ً
ا، أشد فت� يوني�

وأنظمة استبدادية تا�عة، جعلت معظمنا، �ي ال نقول جميعنا، يصاب إّما بالدوار، أو ��ست��يا الصراخ 

املنفعل، أو بالصمم، ولكن الغليان الفكري ال ي�ون موازً�ا أو مواكًبا للغليان السيا�ىي الوط�ي والقومي 

؛ ولذلك يجب أال نخاف من فحسب، بل ي�ون �� ط
ً

 ومقتوال
ً

 وقاتال
ً

 بھ، مقاتال
ً

 فيھ ومنفعال
ً

ليعتھ، فاعال

؛ ليف�ح امل�ان �جيل جديد، وخطاب فكري 
ً

 أو آجال
ً

صراخنا الذي �ان؛ فهو مخاضنا، و سيتوقف عاجال

ا ومسؤولية، أظنھ بدأ �� ثورات الر�يع العر�ي املطالبة ب
ً
ا�حر�ة وف�ي مختلف، ي�ون أك�� عمًقا وصدق

ق �� الفراغ، من دون حامل اجتما�� حضاري، 
ّ
والكرامة، ثم إن الظاهرة الفنية ال يمكن أن تتبلور أو تتخل

 وأحوال تار�خية مواتية. 

 

 صراخ "املب�ى"

ال �ستطيع بالتأكيد فصل الش�ل عن مضمونھ، أو املضمون عن ش�لھ، إال عند الضرورات 

اإلجرائية لدراسة أو تحليل ما؛ ذلك للعالقة العضو�ة ا�جدلية ال�ي تر�ط بي��ما. فال ش�ل بال مضمون، وال 

وال�خرة  مضمون بال ش�ل، و�ل �ىيء �� هذا ال�ون لھ وجود مادي ومعنوي، ح�ى سنبلة القمح الفارغة

الصّماء والنبع ا�جاف واملفاهيم واألرقام ا�جردة، ل�ّل م��ا مب�ى و مع�ى، وإذا �انت الطبيعة تتحمل األش�ال 

ا�جميلة و"ا�جليلة" ال�ي يفوق إبداعها طاقة البشر، و�صعب عل��م فهمها وإدراك غايا��ا، مثل: ال��اك�ن 

الت والغابات واملوت وا�حياة؛ فإن اإلبداع اإل�سا�ي ال والبحار والعواصف وا�جبال والسماء والث�ج والشال

يتحمل إم�انية خلق أش�ال ال مع�ى لها، أو معان ال ش�ل لها؛ فالفن يتم�� عن بقية النشاط البشري �ش�لھ 

 املتمّ�� واملتجدد. 

                                                            
 نصب تذ�اري، لھ واجهتان من الزجاج امللون الذي يحمل أعالم الدول املشاركة �� معرض دمشق الدو�� أصبح من أشهر رموز دمشق.  15
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؛ فليس من العدل، بل من غ�� املمكن،  16وإذا �ان �حيًحا "أن الش�ل محافظ وأن املضمون ثوري "

تحو�لھ إ�� "ش�ل م��افت ومضمون تافھ!". �ستطيع سلطة االستبداد، بجهازها القم�� واأليديولو��، أن 

تتشبث باألش�ال القديمة وتتجاهل، بل قد تطمس، أّي محاولة لتجديدها، كما �ستطيع أن �عمل 

الدة ال�ي ال تتغ��. لكن الش�ل املالئم ملضمونھ �� الفن املستحيل؛ �ي تضفي ع�� الفن طا�ع األشياء ا�خ

ا�حقيقي، ال ينشأ عن رغبة السلطة، أو رغباتنا ال�خصية؛ فهو نتيجة ل��اكم وتطور هائل�ن �� البنية 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية، يفّجر السائد، وال �ستطيع قوة أن تقف �� طر�قھ؛ إذا ما �ش�لت 

 ة املواتية �� مجتمع ما.األوضاع التار�خي

عن املضمون وما آل إليھ الفن العر�ي من نزعة نزقة منفعلة، يرافقها �جز �امل -آنًفا-وقد تحدثنا 

عن  تحقيق الذات، وإفساح ا�جال واسًعا لكث�� من الصراخ وا�ج�جعة، ال�ي �جع��ا سلطات االستبداد، 

  وقليل جًدا من الطح�ن والهمس الذي يطمح إليھ الفن.

وإذا ما ألقينا نظرة عامة ع�� الش�ل (البنية الفنية واألساليب والتقنيات �� املسرح والفن التشكي�� 

، ولو تفحصنا املنظور ا�جما�� لهذه الفنون، 
ً

 ومآال
ً

واملوسيقى)؛ الكتشفنا أن األمر لم يكن أفضل حاال

تبدة وجمهور جاهل وثقافة وفكر آخذين �� ا�حسبان األوضاع ا�حيطة واملؤثرات املتعددة: من سلطة مس

وفلسفة جمالية، ال�ي لعبت دوًرا حاسًما �� �شكيل بني��ا ومس����ا؛ لعرفنا سبب �سطيحها و��ميشها وعدم 

 قدر��ا ع�� التطور، و�جزها عن بلوغ وحد��ا املتم��ة، مب�ى ومع�ى. 

ية ذات مضام�ن فكر�ة �ان املبدع العر�ي "مضطًرا" إ�� التحزب، واالنضواء تحت راية أيديولوج

ثور�ة "حر�ات التحرر"؛ مما قاده بالضرورة إ�� التحزب الف�ي أيًضا، أي: صناعة أش�ال فنية توائم تلك 

املضام�ن وتن�جم معها، و�ان مضطًرا لت��ير هذه األش�ال والتنظ�� لها، والدفاع املستميت ع��ا، تحت راية 

السر�الية  راية الفن للفن، أو الثور�ة، أو ال��اثية أو ش��اكية، أوالواقعية تارة، وتارة تحت راية الواقعية اال 

راية "بر�خت" واملسرح امل�ح�ي  والتعب��ية والرمز�ة، مّرة تحت راية "ستا�سالفس�ي" ومسرح املعا�شة، أو

ّرة مسرح "جان فيلر" الفق�� أو "�انتور" التشكي��، وم مسرح "م��خولد" "البيومي�انيك"، أو التعلي�ي، أو

موضة الستينيات والسبعينيات، والبحث العقيم عن  -حينئذ-أخرى تحت راية ال��اث ال�ي أصبحت 

"ظواهر مسرحية عر�ية"، كتبت ف��ا ا�جلدات؛ لتثبت أ��ا �انت موجودة عند العرب، �السامر والراوي 

وجودية أو البنيو�ة، أو وا�ح�وا�ي �� املسرح والقصة، وفن الزخرفة وا�خط �� الرسم والتشكيل، أو راية ال

"مسرح التسييس" الذي ابتكره سعد هللا ونوس �� بياناتھ املسرحية، و�يانات املسرح العر�ي لعبد الكر�م 

رنا مضامي��ا بمسرح 
ّ

برشيد، وغ��ها من البيانات ال�ي يذكرنا عنوا��ا ببيانات االنقالبات العسكر�ة، وتذك

حتفا�� الغر�ي. ومن املؤسف أن هذه الك��ة والتنوع لم تكن لتدل املسرح اال  التغر�ب امل�ح�ي التعلي�ي، أو

                                                            
 .170ار�ست فيشر، ضرورة الفن، ص   16
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ع�� ال��اء، بقدر ما دلت ع�� التقليد األع�ى، والتخبط وا�خوف وال�حالة الفكر�ة واإلبداعية؛ وذلك 

 �سبب محاولة فرض أش�ال لم يكن �سمح ��ا امل�ان وال الزمان، ولم يفهمها ا�جمهور. 

 -ة والفنية الغر�ية، وال�ي �� فإذا �انت املدارس األدبي
ً

اتجاهات فكر�ة فلسفية، قد نمت  -أصال

وترعرعت �� سياق زم�ي تار��� تراك�ي؛ فإن املبدع�ن واملفكر�ن العرب لم ي�ونوا أك�� من مرآة، أو صدى 

ا لهذه املدارس والفلسفات والعقائد الفكر�ة وا�جمالية؛ فاضطراب الزمن، وعدم 
ً

ش ا، ومشّوِ
ً

ش مشوَّ

بة؛ لم االس
ّ

تقرار السيا�ىي والفكري، وال�جوم الثقا�� الغر�ي والشر��، والصراعات العر�ية العر�ية املرك

�سمح للمبدع العر�ي بالتقاط أنفاسھ، والتأمل ا�حر املتأ�ي، واملراكمة الكمية والنوعية، وا�حفر العميق؛ 

ة عر�ية وعقل عر�ي وقاعدة للبحث عن ُهوّ�ة فنية متمّ��ة، وإنجاز ش�ل ف�ي مستقل �ستجيب لفلسف

معرفية منجزة. ومن أراد م��م خلق ش�ل فّ�ي خاص ومتم�� وقع �� مطب عزلة هذا الش�ل عن جذوره 

ال ُيصَنع �� الهواء، منقطًعا عن أرومتھ؛ وهذا ما  -أيًضا-املفقودة، الفلسفية وا�جمالية؛ فالش�ل الف�ي 

 فكري �� العمل اإلبدا��.ترابط الش�ل الف�ي واملضمون ال -مرة أخرى -يؤكد 

وهكذا، عندما يصبح الفنان تا�ًعا للسيا�ىي، ي��ز ا�خطاب األيديولو�� كغاية �� ذاتھ، ع�� حساب 

�ل العناصر الفنية امل�ونة للفن؛ فاملوضوع، وا�حال هذه، يتم اختياره بإيحاء من ا�خطاب األيديولو��، 

اع واللون واإليقاع يقاد بواسطة ا�خطاب وا�حبكة "تف��ك" �خدمة ا�خطاب األيديولو��، والصر 

إ�� �خصيات سوداء أو بيضاء، ذات �عد واحد؛ و�� إما  -جميعها-األيديولو��، وال�خصيات تتحّول 

�خصيات أبطال مناضل�ن، أو خطباء محنك�ن يلهبون حماس ا�جماه��، أو خونة مرتزقة، متبّجح�ن 

ا�حاكم، وأحياًنا ح�ى لو �ان هذا ا�حزب خارج السلطة؛ متآمر�ن ع�� أمن الدولة وسالمة األمة أو ا�حزب 

و�ذلك انقلبت وظيفة الفن من حوار ذ�ي، يقدم للناس املتعة ا�جمالية والفائدة املعرفية، إ�� م�ان ل�جلد 

د.
ّ
 والّتجل

فمن أهم خصائص ال�خصية املسرحية أو التشكيلية (اللوحة" أ��ا �عيش وتتطور وتفكر وتلقى 

ن ال�اتب، ومن خالل شروطها املوضوعية ا�خاصة ��ا، الزمانية وامل�انية، الفكر�ة مص��ها بمعزل ع

واالجتماعية والنفسية. فالواقعية: "طباع أنموذجّية �� أوضاع أنموذجية" كما وصفها "أ�غلز". والكتابة، 

التدخل �� �� بالفعل "فّن إخفاء املضمون". وكذلك فنون السرد: القصة والرواية، ال�ي �سمح لل�اتب ب

فها بأسلوب جميل 
ّ
ا�حدث ووصف سلوك ال�خصيات، ال �سمح لنفسها باملباشرة وكشف الغايات؛ إذ �غل

ة الكشف ومتعة املشاركة، لكّن �اتًبا 
ّ

ا، يح��م ذائقة وعقل املتلقي، و�تيح لھ لذ
ً

ممتع، إن لم يكن مدهش

و �عتقد  -اإلعالن التجاري واإلعالن السيا�ىي"والفارق �سيط جًدا ب�ن  -�عّد املسرح من�ً�ا للدعاية واإلعالن

أّن باستطاعتھ قلب العالم بواسطة مسرحية أو لوحة أو فيلم سينمائي أو قصيدة، ال �ستطيع إنجاز 

مسرحية متعددة األصوات واألف�ار والعواطف؛ ألن �خصياتھ ستفكر و�سلك بأمر منھ، و�التا��؛ تتحول 

 فسھ، موّزًعا ع�� عدد من ال�خصيات. �لها إ�� صوت واحد، هو صوت ال�اتب ن
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قد يقول قائل: إن مسرح "برتولد بر�خت" ومن قبلھ "بيس�اتور" ومن �عدهما "بي�� فا�س"، و"�امو"، 

ر�ن بفكرة  -أيًضا-و"غور�ي"، و"شفار�س" و"برنارد شو"، وغ��هم من الكتاب الغر�ي�ن، �انوا 
ّ

دعائي�ن ومبش

ع�� فكرة أخالقية "ال�اثرسز" أو  -أساًسا-ال��اجيديا اليونانية انبنت  أو فلسفة أو "آيديا" محددة، بل إّن 

 -التطه��، وهذا �حيح، ولكن بر�خت األملا�ي 
ً

اعتمد �� تجر�تھ املسرحية، ع�� الفلسفة األملانية:  -مثال

ن، منذ مسرحيتھ األو�� 
ّ

"طبول "هيجل، نيتشھ، ماركس" وع�� الثقافة األملانية: "غوتيھ، شيلر".. وقد تمك

�� الليل"، وح�ى مسرحيتھ األخ��ة "مؤتمر ماس�� األدمغة"، من أن يؤسس اتجاًها ذا هو�ة وطنية وا�حة، 

ا الفكر األرسطي بالفكر 
ً
منطلًقا من الفكر والعقل األملاني�ن، متكًئا ع�� ال��اث الغر�ي والشر��، رابط

مذهًبا مسرحًيا جديًدا "املسرح  -صغ��"�� كتاب صغ�� ا�حجم: "األرغانون ال-املارك�ىي؛ ليقدم للعالم 

امل�ح�ي"، ونظر�ة جمالية أو طر�قة جديدة "التغر�ب"، وال�ي أّدت دوًرا سلبًيا �� مسرحنا، من حيث التوجھ 

 نحو الشعاراتية والتعليمية.   -تحديًدا-

بيكت ع�� �امو وسارتر الوجودي�ن، وع�� صموئيل  -أيًضا-ذكرُت بر�خت �أنموذج يمكن أن ين�حب 

ْي الواقعية االش��اكية، وغ��هم الكث�� من  و�ونيس�و العبثي�ن، وع�� ماي�وفس�ي وغور�ي، مؤس�ىَ

 التعب��ي�ن والسر�الي�ن والرمز��ن.. إ �خ. 

إ�� أّن املسؤولية ال تقع فقط ع�� عاتق الفنان؛ وإنما ع�� واقع موضو��  -أخ�ً�ا-وال بّد من اإلشارة 

املبدع مع املؤسسات الثقافية واملسرحية، ومع مسؤولية ا�جمهور  مر�ر، تتشابك فيھ مسؤوليات

والسياسة الثقافية عموًما، ومستوى التطور ا�حضاري �ش�ل خاص؛ فمن ا�خطأ االعتقاد أن وجود رسام 

أو موسيقي أو مخرج أو ممثل جيد، كفيل بوجود فن جيد؛ إذ ال يمكن للفن ا�جيد أن يولد أو ينمو أو 

ا.يتطور �� ظل اال  ا أم حز�ي� ا أم ديني� ا أم اجتماعي�  ستبداد، أ�ان هذا االستبداد سياسي�

 

 سادًسا: من ا�حزب القائد إ�� األب القائد

�عد نصف قرن من ا�حكم الشمو�� العر�� ل�حزب الواحد، "حزب البعث العر�ي االش��ا�ي"، الذي 

واحتالل هضبة ا�جوالن  1967و�عد هز�مة ، 1963استو�� ع�� السلطة بانقالب عسكري �� آذار مارس عام 

من دون مقاومة، وتأث��ه البالغ �� وجدان السور��ن، سرعان ما تحّول نظام البعث �� السبعينيات، إ�� حكم 

فردي أم�ي استبدادي، إثر انقالب عسكري آخر "ا�حركة الت�حيحية" نّفذه وز�ر الدفاع "حافظ األسد"، 

طر�ة بالدبابات واعتقلهم، واستو��، �عد ذلك، ع�� جميع السلطات: ح�ن طّوق رفاقھ �� القيادة الق

، صالحيات كب��ة لرئيس ا�جمهور�ة،  1973التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ حيث كرس �� دستور 

خّولتھ �عي�ن ا�ح�ومة ورئيسها، و�سمية رئيس الوزراء ونّوابھ والوزراء ونّوا��م، وإقال��م وإحال��م إ�� 
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و�عي�ن املوظف�ن املدني�ن والعسكر��ن، وإ��اء خدما��م، كما خّولتھ التشريع ورئاسة مجلس  ا�حاكمة،

القضاء األع��، ووضع السياسة العامة للدولة؛ فقد نّص دستور ا�جمهور�ة العر�ية السور�ة �� املادة 

ا�جمهور�ة.  ع�� "أن الوزارة ال تمتلك صالحية رسم السياسات، وليس لها من مرجعية سوى رئيس 11717

و�� مسؤولة تجاهھ، وليست مسؤولة أمام مجلس الشعب، كما هو ا�حال �� أسس النظام ال��ملا�ي؛ مما 

يحّد من دور مجلس الشعب �� التأث�� ع�� قرارات ا�ح�ومة وسياسا��ا، و�جعل واليتھ محصورة �� 

التنمية، وليس لھ ا�حق �� �عديلها ، وإقرار املوازنة العامة وخطط 18)3-71"مناقشة سياسة الوزارة" (املادة 

� إصدار التشريعات والقوان�ن �عد موافقة رئيس ا�جمهور�ة الذي 19)79(املادة 
ّ
؛ ألّن مجلس الشعب يتو�

يخولھ الدستور القيام بمهمات التشريع �� غياب مجلس الشعب، بل أيًضا �� حال وجوده إن دعت 

لس�ن ال تحتاج إ�� إقرار من ا�جلس ا�جديد. وقد نص الضرورة. كما أن التشريعات ال�ي يصدرها ب�ن مج

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية واإلدار�ة العليا للدولة،  -1ع��: " 115الدستور السوري �� مادتھ 

و�ت�ون من رئيس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء، ويشرف ع�� تنفيذ القوان�ن واألنظمة و�راقب عمل أجهزة 

 119. بحسب هذه املادة واملادة 20�شرف رئيس مجلس الوزراء ع�� أعمال الوزراء" -2. الدولة ومؤسسا��ا

ال�ي تصف الوز�ر بأنھ "الرئيس اإلداري األع�� لوزارتھ، و�تو�� تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص 

��م ينفذون ، أي أن الوزارة ورئيسها مجرد موظف�ن تنفيذي�ن ليس لهم أي دور سيا�ىي. كما أ21بوزارتھ"

السياسات العامة للدولة وال يرسمو��ا، وال يمتل�ون صالحية �عديلها أو �غي��ها. واملادة الوحيدة ال�ي �ش�� 

، وال�ي تنص ع�� أن: "يضع رئيس ا�جمهور�ة، 94إ�� دور مجلس الوزراء �� صنع السياسات �� املادة 

 ع�� �ون الرئيس هو 22ع�� تنفيذها" بالتشاور مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرف
ً
. عالوة

القائد العام ل�جيش والقوات املس�حة، واألم�ن العام �حزب البعث العر�ي االش��ا�ي، ورئيس مجلس 

م، من �عض األحزاب القومية 1973القضاء األع��، ورئيس ا�ج��ة الوطنية التقدمية ال�ي �ش�لت عام 

زًءا من نظام ا�حكم، وهو الذي �عتمد رؤساء البعثات والشيوعية املوالية للنظام، وأصبحت ج

الدبلوماسية، وهو الذي يقوم �عملية التشريع خارج إطار مجلس الشعب، وهو الذي يرأس السلطة 

القضائية و�ضمن استقاللها، وهو الذي �ع�ن رئيس وأعضاء ا�حكمة الدستور�ة، وهو الذي يحل مجلس 

 ئة العامة وحالة الطوارئ ! أي أن الرئيس هو الدولة ذا��ا ب�ل أر�ا��ا.الشعب، وهو الذي �علن ا�حرب والتعب

قائًدا للدولة وا�جتمع، كما ورد �� املادة الثامنة من الدستور السوري:  -بدوره-و�ان حزب البعث 

� "حزب البعث العر�ي االش��ا�ي هو ا�حزب القائد �� ا�جتمع والدولة، و�قود ج��ة وطنية تقدمية، �عمل ع�
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. لكّن هذا ا�حزب سرعان ما 23توحيد طاقات جماه�� الشعب، ووضعها �� خدمة أهداف األمة العر�ية"

ھ خطب ومقابالت وأقوال 
َّ
ُهّمش �عد ذلك بالتدر�ج، وُهّمشت معھ ا�ج��ة الوطنية التقدمية، لتحلَّ محل

إ�� مرحلة "األب القائد للدولة  "األب القائد"، وتنتقل البالد من مرحلة "ا�حزب القائد �� الدولة وا�جتمع"

 وا�جتمع".

ع�� أجهزة األمن وا�جيش العقائدي؛  -طيلة الثالث�ن عاًما من حكمھ -وقد اعتمد "األب القائد"

فعسكر ا�جتمع بحجة املقاومة واس��جاع ا�جوالن ا�حتل، وأطلق شعار "ال �ىيء �علو فوق صوت 

ية والعمل املد�ي، وسّيس القضاء وأسس للفساد املعركة"، وأل�� منذ البداية، ا�حياة السياس

والب��وقراطية وا�حسو�ية، وابتلع الدولة واملؤسسات، وكّم األفواه �ش�ى الطرق، ومنع �شكيل األحزاب 

املعارضة وإصدار ال�حف املستقلة، وأقفل النوادي الر�اضية والفنية، وفتح املعتقالت للمثقف�ن 

وا�حام�ن الشرفاء. وقّسم ا�جتمع إ��: "موال�ن"؛ �ستطيعون أن يفعلوا واملفكر�ن ورجال الدين والقضاة 

ما ير�دون، متجاوز�ن �ل القوان�ن، ومعارض�ن "معادين"؛ ال حقوق لهم ع�� الرغم من �ل القوان�ن ال�ي 

تح�ي هذه ا�حقوق، ووضع "الرجل غ�� املناسب �� امل�ان غ�� املناسب"، وأع�� من شأن الفاسدين؛ 

م العلماء واملفكر�ن واملثقف�ن والفنان�ن، ومجمل الطبقة الوسطى فرفعهم 
ّ
إ�� م�انة ال �ستحقو��ا، وحط

ا �سبب موقف، 
ً
ال�ي ينتمون إل��ا؛ فحبس شاعًرا �سبب قصيدة، وشّرد رساًما �سبب لوحة، وقتل ضابط

اس، وحرمهم من أ�سط �ل الن -بذلك-وح�ى رجال األمن بقوة القانون ومنع محاكم��م، إال بأمر منھ، وأذّل 

حقوقهم اإل�سانية �� التعب�� وا�حر�ة والعدالة االجتماعية والكرامة اإل�سانية، وأصبحت "املوافقة 

ال بّد م��ا �� �ل حاالت التوظيف والسفر ورخص قيادة املركبات، وشهادة  -وثيقة شبھ رسمية-األمنية" 

تاج إل��ا الناس، وتحولت سور�ة، �شع��ا حسن السلوك، وفتح بقالية، أو أي حالة معيشية أخرى يح

كيلوم�ً�ا مر�ًعا، إ�� مزرعة، تديرها  185000العظيم، وتار�خها العر�ق، وأرضها الغنية ال�ي تتجاوز مساح��ا 

مجموعة من ضباط األمن وا�خ��ون واألميون واالن��از�ون والفاسدون، خاصة �عد قضائھ ع�� حركة 

 -بذلك -يات، وإطالقھ شعار: "قائدنا إ�� األبد األم�ن حافظ األسد"، متجاوًزااإلخوان املسلم�ن �� الثمانين

منسوب ظلم وعسف �ل الدول الشمولية وطغاة العالم املعروف�ن ع�� التار�خ، مّمن حكموا شعو��م 

با�حديد والنار، كفرعون ون��ون وا�حجاج وستال�ن وهتلر وموسولي�ي وفران�و و�نوشيھ و�ول بوت، 

ن الطغاة، الذين �انوا يمثلون دكتاتور�ات وطنية، أو متنورة ع�� األقل، بينما �ان نظام ا�حكم وغ��هم م

ًفا �� الوقت نفسھ.
ّ
 �� سور�ة مستبًدا ومتخل
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ف صاحبھ سنوات طو�لة 
ّ
فماذا �ستطيع الفن أن يفعل �� بلد، مجرد النطق فيھ ب�لمة "ال" قد ي�ل

وهل �ستطيع الفكر والفن، والثقافة عموًما التساوق مع "�عم"  من ال�جن والذل وال��ميش، ور�ما املوت؟!

ھ-دائًما؟! وما الذي �ستطيعھ الفّن مع جمهور استمرأ 
ُّ
الذّل، وام��ن ا�خوف، ع�� تلك السن�ن الطو�لة،  -جل

ِبل تمجيد الطاغية، الذي وعده بالوحدة وا�حر�ة واالش��اكية وتحر�ر ا�جوالن ودحر إسرائيل؟
َ
 وق

حها الفنان السوري ع�� نفسھ منذ عقود، و�ان ا�جواب دائًما �الشوكة �� ا�حلق؛ فأنت أسئلة طر 

إن قلت: "�عم" ر�حت العالم وخسرت نفسك وفنك، و إن قلت، أو فكرت أن تقول: "ال"، تحتاج إ�� طاقة 

د تفوق طاقة البشر �ي �ستطيع الصمود، ليس أمام استبداد كهذا فحسب، وإنما أمام مجتمع بات يمّج 

 االستبداد و�فّضلھ ع�� الفن والفكر وا�حر�ة!! 

وهذا قد ي�ون �حيًحا أحياًنا، لكن ماذا بمقدور ‘ ثمة من يظن أن الفّن قادر ع�� مواجهة القمع

الفن أن يفعل إذا لم ي��ك املستبد أّي هامش، �ستطيع الفنان من خاللھ أن �عيش، ويع�� عن نفسھ، 

الفّن وعناصره الثالثة:  -نفسها-الفنان أن يفعلھ إذا صادرت السلطة  و�تفاعل مع جمهوره؟ ما الذي بيد

"األداة واملاّدة واملوضوع"، وسيطرت ع�� الطقوس الفنية، وأغلقت الدائرة عل��ا من جميع ا�جهات، وتركت 

ا مسموًما ُيفقد الفنَّ قدرتھ ع�� التأث��، و�م�خھ نيشاًنا مزّ�ًفا أو وساًما شا
ً

�ً�ا ع�� بذ�اء وخبث، هامش

-"سعة صدره وديمقراطيتھ وانفتاحھ"؟ فقد �ستطيع  -مرة �عد أخرى -صدر النظام؛ ليثبت للعالم ا�حر

 
ً

ا!  -مثال ا�حصول ع�� رخصة لتصو�ر فيلم؛ لكنك ال �ستطيع ا�حصول ع�� موافقة لعرضھ جماه��ي�

قيم أمسية شعر�ة واحدة، و�ستطيع أن تنشر ما �شاء من شعر، وع�� وزارة الثقافة؛ لكنك ال �ستطيع أن ت

أو تلقي قصيدة �� مق�ى! و�ستطيع أن تنشر ما �شاء من مسرحيات وقصص وروايات، لكنك ال �ستطيع 

ا! والسبب �� ذلك أّن   تلفز�وني�
ً

ا أو مسلسال أن تجسدها ع�� خشبة املسرح أو تحّولها ِفلًما سينمائي�

ب�ً�ا لن يتجاوز األلف، بينما عدد املشاهدين السلطات، ب�ل �ساطة، تدرك أن عدد القراء مهما �ان ك

سي�ون مئات األلوف؛ لذا تمنع الفنان أو املثقف من لقاء جمهوره، وهو القطب األهم �� العملية اإلبداعية 

 والثقافية. 

كما أدرك النظام منذ البداية أهمية ال��بية والتعليم؛ فوضع يده عل��ا، وقام �عملية تطه�� شاملة 

بوي؛ فأ�عد املعلم�ن واملدرس�ن وح�ى اإلدار��ن غ�� البعثي�ن أو غ�� املوال�ن، ونقلهم إ�� وزارات ل�جهاز ال�� 

أخرى، �الزراعة واإلدارة ا�حلية وال�حة والنقل، وأقام منظمات تر�و�ة عقائدية تمّجد ا�حزب والقائد، 

ب ا�جامعات واملعاهد، كمنظمة طالئع البعث لألطفال، وشبيبة الثورة للشباب، واتحاد الطلبة لطال 

، ع�� جميع أش�ال النشاط املد�ي �النقابات املهنية وا�جمعيات 1980وسيطر �ش�ل �امل، �عد عام 

واالتحادات، خاصة نقابة الفنان�ن، واتحاد الكتاب والتشكيلي�ن وال�حفي�ن، ووضعها مباشرة تحت 

ا املركز�ة؛ فحّولها بذلك إ�� ما �شبھ إشراف القيادة القطر�ة �حزب البعث ال�ي تختار رئيسها ومجالسه

أن تكتب التقار�ر األمنية، وتحيك الدسائس  -�� تلك النقابات-الفروع األمنية؛ حيث بات من املعتاد 
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وامل�ائد ب�ن الزمالء الكتاب والفنان�ن وال�حفي�ن؛ لتحصل ع�� الوالء أو املركز أو العطاء، أو ع�� األقل 

 إ�� تف�ىي ظاهرة التكتالت و"الشللّية" وشراء الذمم والتآمر.  -�ش�ل غر�زي -ا�حصول ع�� الر�ىى؛ مما أدى 

وقد فطن النظام السوري، خاصة �� العقدين األخ��ين، إ�� أمر لم يفطن إليھ أحد سوى َسدنة 

"هوليود" الذين �انت لهم الر�ادة �� اخ��اع فن الدعاية وصناعة النجم السينمائي؛ و�ان الهدف "الهليودّي" 

ستثمار النجم �� "شباك التذاكر" وا�حصول، من خاللھ، ع�� أك�� قدر ممكن من الر�ح؛ فالتقط النظام ا

 ع�� االستثمار املادي. واملطلوب من 
ً
ا، عالوة ا وإعالمي� السوري تلك الظاهرة، وقرر االستثمار ف��ا سياسي�

 حّية متنّقل النجم،
ً
ا، أن ي�ون دعاية ا وعر�ي� ة للنظام؛ فيخرج �� املناسبات الوطنية �عد إشهاره محلي�

والقومية ال�ي يقيمها، و�ظهر ع�� وسائل إعالمھ؛ ليشيد بالقائد وعظمتھ وأهمية نظامھ "الوط�ي والتقدمي 

املعادي لإلم��يالية والصهيونية"! ويشارك �� االحتفاالت، واألعمال املسرحية والتلفز�ونية والشعبية، ال�ي 

 و�املقاومة واملما�عة.  �شيد بـ "سور�ة األسد"

ا، يقوده جن�ال "مثقف"؛ ملتا�عة ا�حياة  ا خاص� وقد أفرد النظام، �� التسعينيات، "جناًحا" أمني�

ال�خصية و السرّ�ة للفنان�ن واملثقف�ن، ورصد حر�ا��م وسكنا��م وخصوصيا��م؛ فُقّدمت لهم اإلغراءات 

، وُعّهرت الفنانات؛ فأصبحت الواحدة 24ونمر سيارات املادية املتنوعة، من أموال وشقق سكنية وشال��ات

بت لهّن، ولهم، ملفات فساد، مالية وأخالقية، �ستطيع 
ّ
م��ّن ال �ستطيع خوض السباق إال بجسدها، كما ُرت

السلطة استخدامها، عند ا�حاجة، ضّد أ�حا��ا؛ فتمنع �شغيلهم لدى شر�ات اإلنتاج، وتمنع ظهورهم 

 الفن إ�� ع�� وسائل اإلعالم الرس
ُ
مية وا�خاصة، وتلك عقو�ة قاتلة للفنان كما �علم؛ و�ذلك قلبت السلطة

ماخور، وأج��ت الفنان ع�� التخ�� عن ضم��ه، وجعلتھ شاهد زور ع�� عصره ومجتمعھ، أو مجرد آلة أو 

سلعة رخيصة، ليست قابلة للبيع والشراء فحسب، بل وقابلة ل��و�ر ا�حقيقة والكذب ع�� ا�جمهور 

ميل القباحة وتقبيح ا�جمال كذلك؛ وهذا التسليع للفن والفنان، �ان أسوأ بكث�� من �سليع الفّن �� وتج

 وظلًما. 
ً
 أك�� النظم الرأسمالية وحشية

وقد عّ�� عن ذلك أصدق �عب��، بيان "تجّمع فنا�ي ومبد�� سور�ة من أجل ا�حر�ة" إذ جاء فيھ: ".. 

نا، املقاومة 
ُّ
ْنِكُر حقَّ الرأي وتحتكره و�ش��يھ لقد حاول �عضنا، أو �ل

ُ
بالفّن، وصوَن حِقّ الرأي �� أوضاع ت

دمها، وحاضروا ِبنا �� الشعر واملوسيقى 
َ

َر لنا جميًعا املثوُل أماَم َعبْيِد ا�خابرات وخ ِدّ
ُ
وتبيع َ�ْعَضُھ، وق

نا، أو هزَّ برأِسِھ وتآلف 
ُّ
ل

ُ
مع العبودية، وخاَض والسينما واملسرح بوصفهم فقهاء. وصمت �عضنا، أو �

ا، ونال �عاطف األغلبية.  ا وأخالقي� نا، َمَعاِرَك وهمّية ضدَّ زمالئھ �� األ�ىى. وصمد �عضنا فني�
ُّ
ل

ُ
َ�ْعُضَنا، أو �

 املبدع�ن السور��ن لعقود طو�لة 
ُ
ة.."، وجاء �� م�ان آخر من البيان: "لقد حوِصرْت ُمخيلة

َ
َهَب �� الُعْزل

َ
وذ
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ّبْيَحَ��ا؛ فان���وا �� مؤسساٍت فاسدة ووز 
َ

 مدير��ا وش
ُ
 األمنية

ُ
ّيلة

َ
خ

ُ
اراٍت فاسدٍة ونقاباٍت فاسدٍة. اخ��َعْت ا�

ُنوه.".
َ
ْون

َ
سوا طقس الوالء الشف�ي وق دَّ

َ
  25القوان�ن والدسات��، وق

 فهل يفعل النظام الرأسما�� ذلك بالفنان�ن واملبدع�ن؟

�حيح أن النظام الرأسما�� حّول جميع األشياء الثمينة إ�� سلع، بما �� ذلك الفن طبًعا، و�ان 

فقدان النظام الرأسما�� العدالة بالهدف الوحيد، رّ�ما، هو فائض القيمة أو الر�ح، ومع اع��افنا 

لم وجشع ووحشية وع�� الرغم من اع��اضنا ع�� ظاالجتماعية واملساواة، شأنھ شأن األنظمة الشمولية، 

ا مالئمة للتنافس،  -هذا-هذا النظام؛ لكننا يجب أن �ع��ف بأن مفهوم "�سليع الفن" 
ً
أوجد أيًضا سوق

ا لإلبداع، لم يكن موجوًدا من قبل، وُوجدت، من خاللھ، دينامية جديدة، وآليات متناغمة،  ا حر�
ً

ومناخ

جًدا، و"استديوهات" تصو�ر سينمائي  و�نية تحتية �ان الفن �� حاجة ماسة إل��ا: مسارح متنوعة

وتلفز�و�ي، ومشاغل وورش عمل ومح��فات للرسم والنحت واملوسيقى والرقص والغناء، وتكنولوجيا 

متطورة، ورأس مال ضروري، ودعاية و�سو�ق وتنّوع، ومعاهد عليا متخصصة، وتر�ية فنية، ونقابات 

 عن مناخ ديمقراطي، كفل 
ً

حر�ة التعب�� والتشكيل والتجر�ب والنقد مهنية، وسيادة قانون، فضال

واالختالف وا�حضور الثقا�� والتفاعل ا�جماه��ي؛ األمر الذي حرر الطاقات اإلبداعية للفنان�ن، وأطلق 

العنان �خيال��م وأف�ارهم الفنية، وأصبح ا�جميل والعميق واملؤثر هو الدكتاتور واملستبد الوحيد �� مجال 

�ل ذلك إ�� حراك ثقا�� واجتما�� غ�� مسبوق، حّقق إنجازات كب��ة، وقفزات الفن واإلبداع؛ وقد قاد 

سريعة �� �ل ا�جاالت، وخالل وقت قص��، �� حالة لم �عرفها ا�جتمعات البشر�ة من قبل، خاصة �� مجال 

 الثقافة والفكر والفن.

ار�ة البائسة؛ رؤوس األموال الصغ��ة و"الد�اك�ن" التج -�� التنافس االقتصادي-وكما سقطت 

فسرعان ما سقط "الفنانون الصغار"، أشباه املبدع�ن، الذين �انوا عبًئا ع�� ا�حركة الفنية �� أورو�ا، 

 ال يصمد ف��ا إال أ�حاب املواهب 
ً
ووقوًدا ألنظمة االستبداد �� بالدنا، و�ات الفن "البورجوازي" ساحة

من اخ��اق ا�جدار اإلسمن�ي للنظام  -�� ال��اية-ا�حقيقية واملشاعر اإل�سانية العميقة، الذين تمكنوا 

ا، وهكذا، لعب الفنانون دوًرا  -بواسطة الفن-الرأسما�� املتوحش، وتفوقوا عليھ  ا وإ�ساني� ا ومعنو�� أخالقي�

ا،   إبداعية غنية خالدة، �� ظل الديمقراطيةكب�ً�ا ومهم�
ً

البورجواز�ة ال�ي قد ت�ون مخادعة،  وقدموا أعماال

ا مالئًما للفن والثقافة وا�حراك املد�ي؛بامل
ً

لت مناخ
ّ
فلم �عد الفنان مطارًدا  ع�ى السيا�ىي، غ�� أ��ا ش�

أنجز �سبب معارضتھ للسلطة، أو مجرد بوق �سبب والئھ لها، بل تفّرغ لفنھ وحّرر طاقاتھ اإلبداعية؛ ف

 عظيمة جعلتھ رمًزا لشعبھ و�لده؛ وأصبحت 
ً

ا من ال��اث الف�ي  -تلك األعمال الفنية-أعماال جزًءا مهم�

تذكر �� جميع أنحاء األرض "شكسب��" أك��  -اليوم-والثقا�� ا�خالد لإل�سانية جمعاء؛ بحيث باتت البشر�ة 

                                                            
 . 2011�انون األول/ د�سم��  27بيان تجمع فنا�ي ومبد�� سورة من أجل ا�حر�ة "أمار��"   25
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، و "مولي��" أك�� من "ملك  27، و "ماي�ل أنجلو" أك�� من أسرة "آل مديت�ىي"، 26من امللكة "إل��ابيث"،

 و"م��خولد" أك�� من "ستال�ن" 29أك�� من "هتلر" و"غو�لز" ، و�عرف "هاو�تمان" و"بر�خت" 28الشمس"

، و"لور�ا"  31، و"بابلو ن��ودا" و"إيزابيل الليندي" أك�� من ا�جن�ال "بنوشيھ"، 30و"ر�يبھ جدانوف"

. ولو ألقينا نظرة ع�� الفن �� ظل االستبداد؛ لوجدنا أن األخ��  32و"بي�اسو" أك�� من ا�جن�ال "فران�و"

ا  فة، من حيث الش�ل، بالشعارات الوطنية الطّنانة والقيم الفنية يؤسس عملي�
ّ
لالبتذال والتفاهة املغل

ا من محتواها، و�قرب أشباه الفنان�ن والعبيد، و�حارب املوهو��ن  السامية، بينما ُيفرغ تلك القيم عملي�

ا منھ أنھ �ستطيع  �جمهور "قطي�ّ�"  -هبدور -جعل الفن يتآ�ل من داخلھ. و�ؤّسس  -بذلك-واألحرار، ظن�

ساذج، بال ذائقة، يتقن التصفيق، ويستجمل القبيح املصطنع، ويستقبح ا�جميل ا�حقيقي؛ فتتش�ل ع�� 

سنوات االستبداد الطو�لة ذائقة حاضنة، وحامية لفن السلطة وفنان��ا، ومناخ معاٍد للفن ا�حر 

 الديمقراطي األصيل.      

 

 سا�ًعا: ظاهرة النجم �� سور�ة

�عد اجتياح ال�و�ت وحرب ا�خليج ��يأت األوضاع املالئمة، التقنية والفنية واإلنتاجية، النطالق 

الدراما السور�ة وانتشارها؛ وذلك �سبب تدفق األموال ا�خليجية عل��ا واالستثمار ف��ا. و�ان املعهد العا�� 

ً�ا من الطالب الذين سيصبح عدد للفنون املسرحية بقسميھ: التمثيل والنقد املسر��، قد خّرج عدًدا كب�

م��م نجوًما للدراما السور�ة �� مجال التمثيل، وكذلك اإلخراج والتأليف، كما تخّرج من الدول االش��اكية، 

خاصة، عدد من الدارس�ن للسينما واملسرح والتلفز�ون والفنون التشكيلية والبصر�ة واإلعالم؛ ليش�لوا 

 �ن النطالق الدراما السور�ة. األرضية والطاقة البشر�ة املالئمت

                                                            
 ال�ي عاش وليم شكسب�� وأبدع مسرحھ �� عصرها، "العصر اإلل��ابي�ي". ابنة امللك هن�ي الثامن ، 1603- 1558ملكة إن�ل��ا وإيرلندا   26
 ميالدي. 18ح�ى القرن  15أسرة إيطالية حكمت فلور�سا. قام أفرادها بدور حيوّي �� تار�خ إيطاليا وفر�سا، بدًءا من القرن   27
. وهو أحد أبرز ملوك البور�ون، تو�� ا�حكم وهو �� سن ا�خامسة إال أنھ لم يكن 1715ح�ى وفاتھ  1643ملك فر�سا لويس الرا�ع عشر من   28

 .. و�ان يلقب بملك الشمس الهتمامھ باألدب والفن1661يملك السيطرة الفعلية ح�ى تو�� رئيس الوزراء "ال�اردينال مازار�ن" �� عام 
 1862غرهارت هاو�تمان و .وز�ر الدعاية السياسية �� عهد أدولف هتلر وأملانيا الناز�ة 1945 - 1897�شر�ن األول/ أكتو�ر  29  :لزغو�جوز�ف   29

 .1912حصل ع�� جائزة نو�ل �� األدب لسنة  .أديب أملا�ي، �عد من أهم أدباء ا�حركة الطبيعية �� أملانيا 1946 –

ر مسر�� رو�ىي 1940 -1874فسيفولود مايرخولد   30  ِ
ّ
سوفيي�ي. صاحب نظر�ة "البيو مي�انيك" �� املسرح، وأحد  –: ممثل ومخرج ومدير وُمنظ

ا رواد فن اإلخراج املسر�� ا�حديث عاملًيا.. ولد �� مدينة بن�ا ومات �� املعتقل بموس�و �سبب خروجھ عن الواقعية االش��اكية ال�ي أسسه

ر الواقعّية االش��اكية �� عهد ستال�ن، إعالمي ". وهو سيا�ىي و 1948-1896أندري الكسندروفيتش جدانوف "
ّ
ومؤسس مكتب وُمنظ

 .1947ال�ومنفورم (مكتب االخبار الشيو��) 
�� أوغستو بنوشيھ: ديكتاتور التشي�� السابق، وأحد أشهر جن�االت الواليات املتحدة �� أم���ا الالتينية، واملسؤول عن مقتل الرئيس التشي  31

 
ُ
 .1990–1974، حكم �شي�� من نتخب سلفادور ألليندي واالنقالب عليھامل

 . قتل الشاعر املعروف لور�ا وشرد الرسام العال�ي بي�اسو.1975إ��  1936ديكتاتور إسبانيا من عام   32 
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لقت أوضاع غامضة؛ 2000و�عد موت حافظ األسد عام 
ُ

، وتور�ث نظامھ البنھ �شار األسد، خ

ات تلفزة، وإذاعات، و�حف "مستقلة"، وشر�ات إنتاج درامي، ودور 
ّ
إل�شاء استثمارات، وشر�ات، ومحط

�� و�صري، ال حصر لها. تمّولها رؤوس �شر، ومكتبات، ودور عرض سينمائي، وشر�ات " دبالج" وإنتاج سم

أموال سوداء مر�بة، ال �عرف املراقب من �شرف عل��ا من تّجار وضّباط كبار متقاعدين، وأبناء مسؤول�ن 

متنفذين، مثل: شركة شام الدولية، وسور�ة الدولية، والصقر، والشرق، والغزال، والفردوس، وعرب، 

بة ال�جيبة؛ لتأخذ م�ان مدير�ات القطاع العام �� وزارة الثقافة: وساما، وراما، وغ��ها من الشر�ات الغر�

مدير�ة املسارح، ومؤسسة السينما، ودائرة اإلنتاج �� التلفز�ون العر�ي السوري بوزارة اإلعالم، وال�ي بدأت 

تضمحل وتذوي أمام تلك الشر�ات الصاعدة ال�ي بدأت تفقس وتنتشر وتزدهر؛ والالفت �� األمر أن أغلب 

لشر�ات الدرامية �ان يديرها فنانون من الدرجة الثانية، غ�� موهو��ن أو معروف�ن، ُوِضعوا �� الواجهة ا

مقابل أن يقوموا بأدوار "البطولة" �� تلك املسلسالت ال�ي ينتجو��ا؛ ليتمكنوا من إ�عاد أو ��ميش الفنان�ن 

ي ورأس املال ا�خلي��، نجوًما للدراما املوهو��ن، وليكرَّسوا �عد ف��ة وج��ة، عن طر�ق اإلعالم السور 

السور�ة. وال أرغب �� ذكر أسما��م؛ أل��م ال �ستحقون ح�ى الذكر �� بحث كهذا، لكن الشعب السوري 

�عرفهم فرًدا فرًدا، ويعرف اآلن، �عد وقوفهم مع النظام القاتل، أ��م �انوا قبل الثورة "شبيحة" الوسط 

عب السوري وتطلعاتھ، و�ضاف إ�� هؤالء عدد كب�� من الكتاب الف�ي، وأصبحوا �عدها معادين للش

وا�خرج�ن ومديري اإلنتاج والتصو�ر، ومصم�ي املال�س والدي�ور، والفنانات ا�جميالت، والفنان�ن 

 املرتزقة، وجوقة من العامل�ن �� الدراما واإلعالم السوري. 

ب واإلعالم والر�اضة والفكر والسياسة وإذا �ان للنجومية مفاهيم، ومجاالت متعددة �� الفن واألد

ر املوهبة ا�حقيقية وا�جدارة اإلبداعية واملعرفة، 
ّ
وغ��ها، فإّ��ا، جميًعا، وقبل �ل �ىيء، تحتاج إ�� توف

والقدرة املستمرة ع�� ترسيخ تلك النجومية وا�حافظة عل��ا؛ فقد �سمح لك األوضاع أو الصدفة أن تصبح 

ق والنجاح يحتاج إ�� كفاءة معرفية وفنية نادرة، وهذا األمر نجًما متألًقا �سهولة، لكن 
ّ
االستمرار �� التأل

ُ�عّد أك�� صعو�ة من مرحلة الس�� إ�� النجومية؛ وهنا تكمن عظمة الفن الذي يلفظ أشباه الفنان�ن، أو 

النجومية، فنا�ي الصدفة، واملتسلق�ن نحو النجومية، بل إّن املوهبة ا�حقيقية، بوصفها جوهر اإلبداع و 

ال �ستطيع الثبات واالستمرار إال من خالل املعرفة، وصقل املواهب وتطورها، لكن الساحة الفنية 

غرقت 
ُ
بالنجوم الذين لم تصنعهم الصدفة، أو األوضاع االستثنائية، بل صنع��م السلطة  -فجأة-السور�ة أ

ة مرسومة، وعن طر�ق الواسطة والعالقات ال�خصية حص
ّ
ًرا؛ �ي تتمكن من السيطرة قصًدا، ووفق خط

باتوا نجوًما قبل أن يتخرجوا �� املعهد العا��  -اليوم-عل��م والتحكم ف��م؛ فكث�� من الفنان�ن املعروف�ن 

للفنون املسرحية، أو �شار�وا �� أعمال تكرسهم، أو تر�حهم ليصبحوا نجوًما واعدين، وهناك عدد كب�� 

لتمثيل أو الغناء، �عد أن عمل سنوات طو�لة مستخدًما (آِذًنا) �� نجًما �� اإلخراج أو ا -فجأة-آخر أصبح 

 
ً

التلفز�ون، أو راقًصا �� فرقة الدبكة، أو مغنًيا �� املرا�ع الليلة واألعراس. وإذا ما دققنا �� األمر قليال

مكن أن املقّرب من النظام يمكن أن يصبح نجًما كب�ً�ا �سهولة ويسر، و�� أي مجال يختاره، و� سنكتشف
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أن يذوي و�نطفئ فجأة، بالطر�قة نفسها، دون سبب وا�ح؛ ح�ى أن كث�ً�ا من املشكالت، املادية ال�ي �انت 

حّل، 
ُ
من خالل فروع األمن، أو بتدخل �عض مسؤو��  -غالًبا-تطفح ب�ن "النجوم" وشر�ات اإلنتاج، �انت ت

 السلطة، وليس عن طر�ق نقابة الفنان�ن كما ُيف�َ�ض.

نان�ن الكبار الذين أّسسوا نجومي��م، �� وقت مبكر من الستينيات، ع�� املوهبة وح�ى جيل الف

والت�حية والكفاح الف�ي، اضطّر من بقي م��م ع�� قيد ا�حياة، إما إ�� مسايرة النظام، وممارسة االن��از�ة 

تحت تصّرف  ، وإّما إ�� وضع نفسھ وفّنھ33 السياسية والتقّية الفنية، بدرجات مختلفة ومتفاوتة طبًعا

، ومن رفض هذا وذاك، �ان نصيبھ ال��ميش 34النظام القم�� املتفاقم، والدفاع عنھ �ش�ل وا�ح ومعلن

 . 35أو الت�ج��، ور�ما ال�جن أو املوت

ن �عض الفنان�ن 
ّ

وع�� الرغم من جميع تلك األوضاع االستثنائية القاسية واملعادية للفن، تمك

ا، من تحقيق كث�� م ا، خاصة �� مجال السور��ن فردي� ن اإلنجازات اإلبداعية، ا�حدودة ولك��ا املهمة جد�

الفّن التشكي�� واملسر�� خالل الستينيات ومطلع السبعينيات، والسينمائي �� السبعينيات، و�عض 

 
ً

األعمال الدرامية التلفز�ونية �عد التسعينات، ولو عاش الكث�� من الفنان�ن واملثقف�ن السور��ن أحواال

؛ ل�انوا عالمات متم��ة �� الفن السوري والعر�ي والعال�ي؛ لك��م فضلوا ال��ميش واملنا�� ع�� أن أفضل

 ُيباع وُيش��ى ��م، وأن ي�ونوا أدوات رخيصة بيد نظام مستبد، وشهود زور ع�� عصرهم وتار�خهم. 

ا، �ان ي ا ومعنو�� نادي با�حر�ة و�جميع والسؤال اآلن: ملاذا يقف فنان "مل��م" "نجم" "شبعان" مادي�

القيم اإل�سانية النبيلة، �� مسرحياتھ ومسلسالتھ التلفز�ونية وأفالمھ وأغانيھ ولوحاتھ وتصر�حاتھ، ملاذا 

يقف ضد الشعب الذي أحبھ واح��مھ وآمن بھ؟ وملاذا يقف مع نظاٍم يقتل الشعب بال رحمة أو رادٍع أخال��؛ 

 انية النبيلة؟ �جرد أنھ نادى بتلك ا�حر�ة والقيم اإل�س

                                                            
وسعد الدين  "نحنا جنودك يا �شار"،لبشار األسد أمثال أنور البابا "أم �امل" و"فنان الشعب" رفيق السبي��، "أبو صياح" الذي غ�ى مؤخرا   33

بقدو�س ونجاح حفيظ "فطوم حيص بيص" وهالة شوكت وثراء د��ىي ونا�� ج�� وفهد بالن و"إغراء" وأديب قدورة وط�حت حمدي وشكيب 

 بر...غنام وسل�ى املصري وغسان ج��ي وفردوس أتا�ىي وعالء الدين �وكش وغ��هم من املطر��ن العابر�ن وشعراء املناسبات واملنا
أمثال در�د �حام "غوار الطوشة" ومطرب القدود ا�حلبية صباح فخري وغازي ا�خالدي وع�� عقلة عرسان وأسعد فضة ومها الصا�ح والكث��   34

 ..من التشكيلي�ن الذي �سابقوا لرسم الصور ونحت تماثيل القائد وأوالده غ��هم
" وأم�� ال��ق محمد عبد الكر�م الذي مات وهو يحلم ببيت يأو�ھ، وال�وميدي الساخر أمثال ��اد قل�� "حس�ي ال��زان" و�اس�ن بقوش "ياسينو  35

وم�ى واصف وطبعا نزار  محمود ج�� و�اسر العظمة والتشكي�� لؤي كيا�� وفاتح املدرس و�وسف عبدل�ي والفنان يوسف حنا وثناء د��ىي

 ..غ��همقبا�ي وأدونيس ومحمد املاغوط وزكر�ا تامر ور�اض الصا�ح ا�حس�ن و 
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قد يقف الفنان مع السلطة موقف رأي وفكر ومبدأ، لكن هل يتحّول إ�� متطّرف يحمل السالح، 

ا يطالب  محّرًضا ع�� القتل والسفك والهتك، ويشارك جيش النظام �� قتل الشعب، و�بلغ بھ اإلجرام حد�

 ؟ 36فيھ بحرق الشعب السوري بالكيماوي 

، أو أن يحمل بندقية يقتل ��ا ح�ى العصاف��؟! وهل �ستطيع الفنان أن ي�ون مجر 
ً

 ًما أصال

وا�جواب الذي يخطر �� البال مباشرة: هو أن هذا النوع من الفنان�ن �ان أكذو�ة كب��ة ��خصھ 

رضت ع�� الناس. وشهرتھ مدفوعة األجر سلًفا، لم �ستحّقها 
ُ
عن -وفنھ؛ فهو صنيعة نظام االستبداد، ف

دقھ مع نفسھ، ومع جمهور أحّبھ؛ فالفنان ال يملك إال سالح ال�لمة والصورة بجهده وإبداعھ، وص -جدارة

ّر إ�� حمل 
ُ
ال�ي تدافع عن القيم اإل�سانية السامية، وال�ي يتبناها الفن ويعمل من أجلها، وإذا ما اضط

 السالح فيجب أن يحملھ دفاًعا عن تلك القيم، ال عن قاتل القيم. 

ا إ�� حّد ما؛ لذلك سنحاول قد يب -كهذا-غ�� أّن جواًبا   تحليل الظاهرة  -�� ما ي�� –دو ساذًجا وسطحي�

 �ش�ل أوسع و�عمق أك��، و�ما أوتينا من معطيات.  

 

ان الشعب أم فنان السلطة؟
ّ
ا: فن

ً
 ثامن

ع�� "الفنان�ن املل��م�ن بقضايا  "فنان الشعب" صفة، أو لقب شرف، أطلقھ النظام الستالي�ي

الشعوب وهمومها". هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن؛ فلم ينل هذا اللقب، أو األوسمة األخرى 

، أو أولئك الفنان�ن العمالقة الذين لم 37ا�ختلفة، إال الذين ير�ىى ع��م النظام الستالي�ي و"ا�جدانو��"

 �ستطع النظام طمس مواه��م الفذة. 

"ر�ىى السلطة" هذا، �ان ُ�َعّد، وما يزال، معضلة تار�خية معقدة، شغلت ع�� العصور املثقف�ن و

جميًعا، و�� �ل العصور؛ فهو عبء وهدف و "شر ال بّد منھ"، خاصة عند مثقفي الدول ا�ح�ومة بأنظمة 

ا بأ��م "أقرب الناس ا�� ا�خيانة" ليس فقط " أل��م ، 38شمولية استبدادية؛ ولذلك يوَصف املثقفون حق�

، كما قال لين�ن، وإنما ألنھ طر�ق الفنان�ن األقصر واألسهل لبلوغ الشهرة وال��وة.  39األقدر ع�� ت��يرها "

                                                            
 كما فعلت النجمة "رغدة" أو رغداء محمود �عناع. و�� ممثلة سور�ة ولدت �� حلب ألب سوري وأم مصر�ة. وكما فعل غ��ها ممن ارتدوا اللباس   36

مضان العسكري وحملوا السالح وشار�وا أو حرضوا ع�� قتل السور��ن معنوً�ا ع�� األقل، أمثال زه�� عبد الكر�م و�شار اسماعيل وزه�� ر 

 وسالف فواخر�� وسوزان نجم الدين وغسان مسعود وع�� الديك وفراس ابراهيم ونجدت أنزور وغ��هم ممن امل�جل�ن بقائمة العار السور�ة.
 �سبة إ�� جدانوف.  37

 كما وصفهم فالديم�� أيليتش لين�ن" مؤسس الدولة السوفياتية.  38
 املالحظة السابقة نفسها.  39
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�� تجارب الشعوب ال�ي ثارت ضد  -أيًضا-واصطفاف الفنان مع املستبد بالضّد من شعبھ، ظاهرة ملسناها 

خاصة �� مصر. غ�� أن ما حدث �� سور�ة مختلف تماًما  الظلم ع�� التار�خ، و�� �ل ثورات الر�يع العر�ي،

عّما حدث �� تلك الثورات، أو �� أّي ثورة من الثورات ال�ي عرفها التار�خ املعاصر؛ فالسلطة العسكر�ة �� 

سور�ة حكمت أك�� من أر�ع�ن عاًما با�حديد والنار، و�نت جداًرا متيًنا ومحكًما من الذل وا�خوف والشعور 

هذا ما جّر�ھ وعرفھ السور�ون جميًعا من دون استثناء، وعند اندالع ثورات الر�يع العر�ي ال�ي بالعار؛ و 

بدأت بتو�س ثم مصر فاليمن فليبيا، تصاعدت وت��ة املطالبة باإلصالحات السياسية �� سور�ة قبل أن 

متوهًما أنھ تمكن من تركيع  تفّجر الثورة براكي��ا �� أرجاء البالد؛ إال أن النظام لم يك��ث لتلك املطالبات،

ا "علمانية  ا�جتمع السوري، وأنھ من غ�� املمكن انتقال تلك االحتجاجات إ�� سور�ة، باف��اضها بلًدا علماني�

ا "ا�ج��ة الوطنية التقدمية"، و�وصفها بلد مواجهة ومما�عة ومقاومة للمشاريع  ا تقدمي� البعث"، وديمقراطي�

ال أّن االحتجاجات سرعان ما انتقلت إ�� سور�ة �عد هروب ز�ن العابدين بن ع�� اإلسرائيلية واألم��كية؛ إ

من تو�س، وتنّ�� حس�ي مبارك عن الرئاسة �� مصر؛ فاندلعت التظاهرات املناهضة للنظام �� أغلب املدن 

 السور�ة، خاصة دمشق ور�فها، أمام ارتباك قواه األمنية وعدم قدرتھ ع�� التصديق.

؛ فواجهتھ السلطة 2011ب السوري هدم جدار ا�خوف، �� منتصف آذار/ مارس لقد قّرر الشع

ن من أن �عيد بناء جدارها مرة أخرى بواسطة الوحشية 
ّ

ا م��ا أ��ا ستتمك �عنٍف لم �سبق لھ مثيل، ظن�

 يحر 
ً

د من عنفها عنًفا مقابال
ّ
ف املنفلتة ال�ي يمكن أن تؤدي إ�� صدمة الرعب، أو �� أسوأ األحوال، يتول

الثورة عن مسارها السل�ي؛ فاعتقلت أطفال املدارس، وأمرت رجال األمن بقتل املتظاهر�ن السلمي�ن 

 ثالثة مجهولة بقتلهم، ووصفت املتظاهر�ن باملندس�ن والسلفي�ن واإلرهابي�ن 
ً
�ش�ل عشوائي، وا��مت جهة

طت عل��م قسًما آخر من الشعب السوري 
ّ
"املوال�ن املس�ح�ن" والعمالء. وعندما فشلت وحشي��ا، سل

املعروف�ن �� أوساط الشعب باسم "الشبيحة"؛ فتالعبوا بالسلم األه��، و�الفسيفساء الدينية واملذهبية 

والقومية ال�ي تمّ�� ��ا السور�ون منذ قرون، وعندما فشلت �ل محاوال��ا؛ قررت �سليط ا�جيش السوري 

ر�خ واملدافع الثقيلة، وحاصرت دباباتھ ع�� شعبھ؛ فقصف أحياء دمشق، من جبل قاسيون، بالصوا

املدن، وقصف��ا بالطائرات وال��اميل املتفجرة وصوار�خ س�ود والقنابل العنقودية والفراغية والنابالم، و�ل 

ما تملكھ اآللة ا�حر�ية ا�جهنمية من معدات وذخائر وأس�حة فتاكة، �ان �عّدها النظام لـ "مواجهة 

فاشية جيشها باقتحام ا�حافظات السور�ة واحتاللها، وأطلقت شعار إسرائيل"، ثم أمرت السلطة ال

"األسد أو نحرق البلد" وارتكب ا�جيش "الوط�ي" ا�جازر البشعة والفظائع القذرة، وحرق البيوت وسرقها 

�عد تدم��ها، واغتصب النساء وذبح األطفال بال رحمة أو رادع أخال�� أو إ�سا�ي، وحاصر املدن، وجّوع 

�، و�ّجر املالي�ن من النازح�ن الذين ُدمرت بيو��م، ووصل األمر بتلك السلطة حّد استخدام األس�حة األها�

الكيماو�ة ضّد الشعب األعزل، مّدعية أن اإلرهابي�ن هم من فعلوها! وأن سور�ة "تحارب اإلرهاب نيابة عن 

دم�ن من ا�خارج والعمالء امل��بص�ن العالم"، وتتعّرض ملؤامرة �ونية من قبل تنظيم القاعدة واملس�ح�ن القا

 �� الداخل!  
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 فهل يحق للفنان، �� مثل هذا الوضع اإلجرامي غ�� املسبوق، أن يقف مع سلطة قاتلة كهذه.؟ 

 وهل ُ�عّد هذا املوقف وجهة نظر؟ وكيف يمكن للفنان أن يتخ�� عن شعب كهذا!؟ 

يقول �عض "املثقف�ن" اليسار��ن والقومي�ن والعلماني�ن، سلًفا ومنذ البداية، إ��ا "ثورة إسالمية 

سنّية"! وأك�� دليل ع�� ذلك أ��ا خرجت من ا�جوامع، ولم تكن كذلك �� البداية، لكّ��ا تحولت �سبب 

رهم للثورة ومواقفهم املنافقة املشينة. وهل يحق للمثقف أو الفنان أن �ع
ّ

ّدها ثورة إسالمية ؛ أل��ا �انت تنك

تدفق من ا�جوامع!؟ وما العيب �� ا�جامع إذا تحّول من رمز دي�ي إ�� رمز وط�ي جامع ل�ل األديان والطوائف؟ 

ا واحًدا، ال بل ركزت شعارا��م �لها ع�� الوحدة  ثم إّن ذلك حدث من دون أن يطلق املتظاهرون شعاًرا طائفي�

�ة والكرامة من قبيل: "الشعب السوري ما بينذل"، و"واحد واحد واحد الشعب الوطنية، واملطالبة با�حر 

رّدد 
ُ
السوري واحد"، و"هللا سور�ة حر�ة و�س". ومن منا ين�ىى أغنية "سميح شق��": "يا حيف" ال�ي �انت ت

ا وال متديًنا، ومن ين�ىى األغا�ي الوطنية  -بامتياز- من مآذن دوما، ع�� الرغم من أن سميح شق�� لم يكن سني�

البن حماه (القاشوش): "يال ارحل يا �شار، و سور�ة بدها حر�ة، و يا محالها ا�حر�ة"، أو أغا�ي "عبد 

الباسط ساروت" "جنة جنة جنة، سور�ة يا وطّنا"، و"يا وطنا يا غا��"، و"حرام عليك"، وشراكتھ مع الفنانة 

 "فدوى سليمان" �� تظاهرات حمص الشه��ة؟ 

لم يحمل أيٌّ من املتظاهر�ن بندقية أو ح�ى سك�ن مطبخ مدة تز�د ع�� ستة أشهر؛ ومن جهة أخرى، 

إذ �ان الشبان والشابات وطالب ا�جامعات واملوظفون واملهندسون واألطباء وا�حامون و�ل شرائح الشعب 

مر  �شار�ون ف��ا، و�واجهون الرصاص بصدور عار�ة، وُ�قتلون، وهم يحملون الورود واملاء ل�جيش الذي
ُ
أ

. كما �ان للمرأة �� هذه الثورة دور كب�� وأسا�ىي؛ حيث خرجت للتظاهر، محجبة وغ�� محجبة، 40بقتلهم

مسلمة ومسيحية، ومن جميع األقليات العرقية واملذهبية، وهتفت ضد العنف، وصّورت التظاهرات 

بت، واستشهدت، وأثبتت للقا�ىي 
ّ

والدا�ي أن الثورة وأسعفت ا�جر��، وأغاثت النازح�ن، واعُتقلت وُعذ

 ثورة جميع السور��ن. 

وقد عملت آلة السلطة ع�� شيطنة الثورة األهلية واملدنية، وتصفية كفاءا��ا وناشط��ا السلمي�ن 

عمًدا، و�خطة مدروسة، كما أطلقت، من �جو��ا، سراح العناصر ا�جهادية املتطّرفة، ال�ي سرعان ما 

�� "ج��ة النصرة" وغ��ها من التنظيمات اإلسالمية املتطرفة،  قادة لأللو�ة املس�حة -فجأة-أصبح �عضها 

بينما اعتقلت الفنانات والفنان�ن، من مسرحي�ن وسينمائي�ن و�شكيلي�ن و�حفي�ن أحرار، واعتدي عل��م 

 الفنان�ن ا�حقيقي�ن؛  41أو ع�� ذو��م بالضرب
َ
وال��ديد بالقتل. لقد أيقظت حر�ة الناس البسطاء حر�ة

                                                            
 دار�ا أنموذًجا.غياث مطر ورفاقھ ��   40
 املوسيقي مالك جند��.  41
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�عت حنجرة  42�م، ودفعوا أثماًنا باهظة �سبب مواقفهم؛ حيث ُهشمت أصا�ع الرسامفانحازوا إل�
ُ
، وان�

 ، وُ�ّجر املئات من الفنان�ن والفنانات. 45، وقتل السينمائي بقذيفة دبابة 44، واقُتلعت عينا املصور  43املغ�ي

 

 ال�لمة والصورة والدولة ا�جديدة

السالح الوحيد الذي حملھ ناشطو وناشطات الثورة �ان الصوت والصورة، وأ�اد أقول: إّن الفن، 

أنھ �ان  أولهما�� هذه املرحلة، �ان �عيش "عصره الذه�ي". وقد وضعت هذه العبارة ب�ن قوس�ن لسبب�ن: 

ا، حالھ حال جميع الثورات �� الدنيا، قام بھ شبا  ومباشًرا وشعبي�
ً

ا مرتجال ب ال يملك إال ا�حماسة فن�

والصدق واملوهبة الفجة أحياًنا، واإلحساس الوط�ي العميق بضرورة التغي��؛ لكن تأث�� هذا الفن �ان كب�ً�ا 

ا �� التعب�� عن الثورة، ونقل مجر�ا��ا إ�� العالم بوسائل �سيطة، �الهاتف ا�حمول و�ام��ات الفيديو  جد�

ملونتاج واإلخراج، والشعر الشع�ي والغناء واأل�حان ال��اثية ال�ي مارسوا بواسط��ا فن التصو�ر وا

واملوسيقى، والرقص "الصو��" ا�جما��، �� ساحات االعتصام، وطقوس ا�جنازات والدوران بالتوابيت 

موا من خاللها فّن الرسم وا�خط 
ّ
املرفوعة فوق الرؤوس، واللوحات الساخرة البسيطة، والالفتات ال�ي �عل

ع��ت عن نبض ومشاعر السور��ن، وعن الطا�ع الشع�ي لثور��م الفر�دة اليتيمة، وقد عّ��  والنحت، وال�ي

ف�ح سور�ة عن صراع  -أيًضا-عن ذلك 
ُ
بيان فنا�ي ومبد�� سور�ة األحرار، حيث جاء فيھ: "اليوم ت

ُ�ّج بفّن التظاهرات وُحلولها ا�حركية البصرّ�ة، و�الغناء والرقص وا
َ
ِيلت�ن: األو�� ت

َ
ل�خر�ة، وتمجيد ُمخ

َعْن 
ْ
ل

َ
َرْه وت

ْ
ك

َ
جساِد القت�� واملعتقل�ن، وتقتل ا�حياة، وت

َ
 األخرى ع�� أ

ُ
ّيلة

َ
خ

ُ
ة، وترقص ا� جمال ا�حياة وا�حر�َّ

�ة " �انت أرًضا خصبة ملمارسة الفن واإلبداع  -تلك-أن ف��ة التظاهرات السلمية  والسبب الثا�ي، 46ا�ُحِرّ

ن ف��ا؛ وهذا ما افتقدناه �عد انحسار التظاهر السل�ي، وطغيان صوت بمختلف أنواعھ، ومشاركة الفنان�

 الرصاص واملدافع. 

ا.؟   والسؤال الذي يطرح نفسھ: هل �انت هذه الفنون فن�

لن أ�جأ كث�ً�ا إ�� التنظ�� والتحليل �� هذا املقام؛ اح��اًما لتلك املشاعر ا�جميلة ال�ي أفرزها 

 ع�� حاجة الفن السور�ون، لكن ال بّد من الـتأك
ً
إ�� االستقرار، وتراكم ا�خ��ات واملعرفة،  -عموًما-يد بداية

إ�� تجاوز، ور�ما هدم، الب�ى والرموز السائدة، وح�ى  -�� �عض املراحل-وصقل املواهب وفرزها، وحاجتھ 

خالل عقود؛  "الكالسيكية" املتجذرة ال�ي بناها النظام القديم، ودافع ع��ا، وجعلها ��يمن بالقوة واإلكراه

                                                            
 رسام ال�ار��ات�� ع�� فرزات.  42
 املغ�ي إبراهيم القاشوش.  43
 فرزات يحيى جر�ان.املصور   44
 السينمائي باسل �حادة وتامر العوام.  45
 مصدر سابق.  46
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ن من إثبات وجوده إال �عد سنوات 
ّ

ليحّل محلها فّن جديد، يولد مع والدة الثورة، لكنھ ال ي��ّ�خ، وال يتمك

 طو�لة. 

وع�� الرغم من أن الثورة مدعوة إ�� ا�حفاظ ع�� مورو��ا الثقا�� واإلبدا��؛ إال أ��ا تكنس �� طر�قها 

البالية، السياسية واالجتماعية وا�جمالية والثقافة  ليس سلطة االستبداد فحسب، بل و�ل مفرزا��ا

غر�ال ��ّز البالد ليصطفي أفضل ما ف��ا،  -��ذا املع�ى-والفنية، ال�ي �انت �عيق تطورها ورسوخها؛ فالثورة 

متخلًصا من شوائ��ا وقذاها؛ فمن طبيعة الثورات إفساحها ا�جال واسًعا ل�ل دمامل ا�جتمع وأوساخھ 

السطح، ور�ما هذا هو السبب األول الذي يجعل أشباه املثقف�ن والفنان�ن يتمّس�ون بالسلطة أن تطفو ع�� 

القائمة، و�خافون املستقبل؛ فما يخشاه أشباه الفنان�ن وقليلو املوهبة، �� ثورة مثل الثورة السور�ة، أو 

سان. إ��م يخشون ح�ى هذا أّي ثورة مماثلة، هو أن تنتج دولة حقيقية، تح��م ا�حر�ة والقانون وحقوق اإل�

االحتمال؛ ألنھ لن ي�ون لهم أي دور �� تلك الدولة ا�جديدة ال�ي سي�ون ف��ا الفنان نجًما بمواهبھ وجهده 

 ال�خ�ىّي.

 

 سداد الدين مّرت�ن

بالشهرة واالح��ام وال��وة املفاجئة، والذين تم تكريسهم  -�� ظل السلطة-هؤالء الذين ينعمون 

إنما  -هنا- بّد لهم من أن �سّدوا الدين ألسيادهم، وعندما نتحدث عن ال��وة املفاجئة نجوًما �غ�� حق، ال

نتحدث عن األجور الباهظة ال�ي يتلقاها "نجوم" الدرجة األو�� خاصة! وال�ي وصلت �� السنوات األخ��ة إ�� 

لتصو�ر، فاملعدل "مالي�ن الل��ات السور�ة" للمسلسل الواحد، وخالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من ا

 عن التكر�م والتكريس 
ً

السنوي لدخل �عضهم قد تجاوز ا�خمسة عشر مليوًنا �� السنة الواحدة، فضال

واملهرجانات، والكث�� من ا�خدمات األخرى ال�ي تقدمها السلطة لهذه الفئة؛ علًما بأّن "الدرجة األو��" ال 

ّي أسس، و�أي حق؛ فال املوهبة، وال ا�خ��ة، وال االل��ام أحد �علم ملاذا يصل إل��ا هذا الفنان أو ذاك، وع�� أ

بقضايا ا�جماه��، وال ا�جوائز أو الشهادات أو األعمال املتم��ة، أو حب الناس والشهرة ا�جماه��ية، تص�ح 

ألن ت�ون مقياًسا لتصنيف الفنان، وال ح�ى نقابة الفنان�ن، ا�جهة امل�لفة بتصنيف مراتب أعضا��ا 

؛ فاملقياس الوحيد �� نظام االستبداد هو وأجورهم، يم
ً

كن أن ُيؤخذ ��ا؛ لت�ون مقياًسا صا�ًحا وعادال

 الوالء والطاعة.

ا، وتتوافر ف��م �ل هاتيك الشروط، لكّ��م، �سبب مواقفهم السياسية، ال  ثمة فنانون موهو�ون حق�

ت اإلنتاج ال�ي تب�ّ�هم؛ يصبحون نجوًما من تلك الدرجة، بل ُي���ون وحيدين يواجهون السوق وشر�ا

فيبحثون عن أّي عمل؛ �ي �شار�وا فيھ، وال يجدونھ غالًبا، وقد �عيشون �� ضائقة مادية ومعنو�ة، 

ا �� األوساط 
ً
تضطرهم �عض األحيان، إ�� ترك املهنة ال�ي أصبحت مهينة ومستباحة. وقد أصبح مألوف
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لفنان، إذا أراد الوصول، أن يبحث عن ضابط �� الفنية، كما �� األوساط الشعبية، أنھ ع�� الفنانة أو ا

األمن، أو مسؤول متنّفذ �� النظام، �سانده �� التلفز�ون أو نقابة الفنان�ن، أو ح�ى �� أحد املال�� الليلة؛ 

ا ومشهوًرا؛ فكم من موظٍف ُع�ن حاجًبا أو محاسًبا أو راقًصا �� التلفز�ون 
ً
ق �عدها، و�صبح معروف

ّ
�ي يتسل

 مشهوًرا! ع�� الرغم من أن قوى العر�ي الس
ً

وري، وأصبح ب�ن ليلة و�حاها مخرًجا أو مدير إنتاج أو ممثال

 مثل 
ً

العالم لو اجتمعت؛ لتصنع شاعًرا مثل املتن�ي و�وشك�ن، أو رساًما مثل لؤي كيا�� وفان �وخ، أو ممثال

�عرفون"؛ هكذا صعدت "فئة" شار�� شابلن، ملا استطاعت فعل ذلك. ولم يتساَو "الذين �عرفون والذين ال 

من الفنان�ن ال �ستحق ما وصلت إليھ، وسقطت فئة كب��ة من أ�حاب املواهب ا�حقيقية، الذين ال يتقنون 

أساليب العالقات العامة، وال �عرفون من أين تؤ�ل الكتف، أولئك ا�خلصون لف��م، املؤمنون بقضي��م، 

 يطان. والذين لم يكن لد��م استعداد لبيع أنفسهم للش

تخم 
ُ
� "النجم" الذي تم تصنيعھ �عناية عن �ل تلك امل�اسب ال�ي أ

ّ
بات من الصعو�ة بم�ان أْن يتخ�

��ا، ويعود إ�� حجمھ الطبي��؛ و�اتت القضية بالنسبة لھ قضية حياة أو موت؛ فحسم أمره، ووقف مع 

�� اإلعالم الرس�ي، النظام ح�ى ال��اية، ومع وقوف أمثال هؤالء الفنان�ن ضد شع��م، وظهورهم 

وتصر�حا��م ومواقفهم املأجورة، وتبّن��م أ�اذيب السلطة وتلفيقا��ا، ودفاعهم عن جرائمها املكشوفة، 

�جل أسماؤهم �� 
ُ
فون من جانب الشعب كخونة، و� تتعمق أزم��م؛ فيسقطون قبل سقوط النظام، وُ�صنَّ

ين مرت�ن، و�ان هذا حال دون الدَّ فئة من الفنان�ن السور��ن الذين وقفوا مع  القوائم السوداء، فيسّدِ

 االستبداد ضّد شع��م.. 

دين، الذين يمل�ون  هناك فئة ثانية من الفنان�ن الذين يمكن أن نصفهم با�خائف�ن القلق�ن، أو امل��ّدِ

ز 
ّ

ا من بطش النظام الذي رك
ً
بقية من ضم�� �ّ�، ويعرفون ا�حقيقة، لك��م ال يجرؤون ع�� البوح ��ا، خوف

ش�ل كب��، �� بداية الثورة، ع�� الفنان�ن، واستخدمهم أ�شع استخدام �� التسو�ق �خطابھ الديماغو�� �

ا، أو اكتفى 
ً
ّر إ�� الكالم مرتب�

ُ
القاتل، �عض هؤالء تحول إ�� متفرج وآثر الصمت، و�عضهم اآلخر اضط

جانھ لھ، وخوفھ من بالتأسف ملا يحدث، وعّ�� �� �ل املناسبات وا�حافل عن رفضھ للقتل، واست�

 املستقبل، وحبھ الكب�� لوطنھ الغا�� سور�ة وشع��ا العظيم. 

 "مّضطهدين 
ً

ومن املالحظ أن أغلبية هذه الفئة �� من فنا�ي الدرجة الثانية، الذين �انوا أصال

ومظلوم�ن ومهّمش�ن" من جانب السلطة والوسط الف�ي مًعا، و�انت أصوا��م وق��ا منخفضة أيًضا؛ فهم 

سدون زمالءهم "النجوم" وال يجرؤون ع�� نقدهم، وهم متوترون غ�� راض�ن �� الوقت نفسھ، يظنون يح

أ��م �ستحقون أك�� مما حصلوا عليھ، وأ��م كسبوا أقل مما �انوا يطمحون، لقد �انوا رمادي�ن ولم يطالبوا 

م الصراع؛ �ي يقفوا أخ�ً�ا بحقوقهم، و�قوا كذلك �عد الثورة، ومن املرّجح أن يظلوا صامت�ن، منتظر�ن حس

مع املنتصر، كما وقفوا قبل ذلك مع القوي املقتدر، وقد تمكن �عضهم، حيث سمحت األحوال، أن �غامر 

ا أو منافًقا؛ فصار ب�ن ليلة و�حاها نجًما جديًدا من نجوم الفن والثورة! كما كشفت 
ً
بإعالن موقفھ، صادق
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لشباب نجوًما حقيقي�ن، طمس النظام الفاسد مواه��م بالفعل، عن أن ب�ن هؤالء الفنان�ن ا -أيًضا-الثورة 

ا �� الثورة، إ�� جانب الفنان�ن الكبار املعروف�ن الذين وقفوا مع شع��م  ف��زوا من جديد؛ ليؤّدوا دوًرا مهم�

  47قبل الثورة وخاللها..

 

 حامي األقلّيات

إال أن �سّم��ا "فئة األقلّيات" ال�ي صّدقت، و�� الساحة أيًضا ثّمة فئة ثالثة من الفنان�ن، ال �ستطيع 

أو شاءت أن تصدق، وصف النظام للثورة بأّ��ا مؤامرة سلفية سنية ظالمية متعصبة، �ش�ل خطًرا وجودًيا 

ع�� األقليات الدينية واملذهبية، كما �ش�ل خطًرا ع�� الفن والفنان�ن؛ فلعب النظام تلك الورقة، وجّيش 

األقليات"، ومن املعروف أن هذا  "حماية شعار ن�ن واملثقف�ن؛ لتقف معھ تحتاألقليات، خصوًصا الفنا

الشعار �ان قد طرحة االستعمار الفر��ىي وال��يطا�ي، �� وجھ السلطة العثمانية، منذ قرن تقر�ًبا، إّبان 

عهد الثورة العر�ية الك��ى، علًما أن تلك األقليات �انت �عيش لقرون خلت �� أمن وأمان، خاصة �� ال

ف"، وتلك املقولة امل��افتة لم تبناها �عض الفنان�ن فحسب، بل وكث�� من املثقف�ن 
ّ
العثما�ي "املتخل

والسياسي�ن كذلك، إذ وجدوا ف��ا "ورقة توت" �س�� عر��م، وطوق نجاة ي��ر مواقفهم الطائفية، و�نقذهم 

 من حرج الوقوف ضد شع��م مع سلطة ال ترحم. 

قنا النظر �� هذ
ّ
ه املقولة؛ لوجدنا أ��ا لعبت بالفعل دوًرا كب�ً�ا وخط�ً�ا �� التجييش الدي�ي ولو دق

 ومضموًنا؛ 
ً

والطائفي والقومي، و�� انقسام ا�جتمع السوري وانحراف ثورتھ عن مسارها الوط�ي شكال

هدف�ن أساسي�ن من أهداف النظام، �ستطيع من خاللهما  -منذ البداية-فتطييف الثورة و�سليحها �انا 

كسر الوحدة الوطنية ال�ي أجمعت ع�� إسقاطھ، وتحو�ل الثورة من ثورة وطنية جامعة إ�� ثورة دينية 

 فئو�ة، ومن ثورة مدنية سلمية، إ�� مجرد مؤامرة تقودها عصابات إرهابية مس�حة. 

وقد وقعت املعارضة املس�حة �سرعة �جيبة �� ذلك الفّخ الطائفي، فسّمت كتائ��ا املنشّقة عن 

النظام، بأسماء رموز دينية طائفية بارزة عند املسلم�ن "السّنة"، وتحولت شعارا��ا فجأة من جيش 

شعارات، ينادي ��ا �ل السور��ن، "اسقاط االستبداد والفساد، وإقامة نظام مد�ي ديمقراطي �عّددي 

��ي ا�جو�ىي" وعادل �جميع السور��ن"، إ�� شعارات طائفية ثأر�ة، تطالب بإسقاط "النظام العلوي النص

وإقامة "الدولة اإلسالمية"، وقد جاراها �� ذلك قسم كب�� من املعارضة السياسية �� الداخل وا�خارج: 

                                                            
ص��ي وفدوى سليمان ولو�ز عبد الكر�م ور�م ع��  أمثال مي س�اف وفارس ا�حلو وأصالة نصري وسميح شق�� و�وسف عبدل�ي  و�ارا  47

وجالل الطو�ل وعزة البحرة وهيثم حقي ووليد القوت�� وأسامة محمد وطارق عبد ال�� وعدد كب�� جًدا من املمثل�ن واملطر��ن وا�خرج�ن 

ثورة لتشكيل "تجمع فنا�ي ومبد�� سور�ة والتشكيلي�ن واملوسيقي�ن الشباب الذين ال يتسع ا�جال هنا لذكرهم، ممن تداعوا منذ بدايات ال

 من أجل ا�حر�ة". 
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"ا�جلس الوط�ي"  واالئتالف الوط�ي"، خاصة �عد انتصار اإلخوان �� تو�س ومصر، والذي ساهم و�ّجل �� 

جعل عدًدا كب�ً�ا من الفنان�ن والناس العادي�ن تطييف مقابل للثورة، وتحر�ف طبيع��ا السلمية املدنية؛ ما 

املنتم�ن إ�� األقليات، يصدقون مقولة النظام، و�قفون �� صّفھ؛ علًما بأن نظام االستبداد �� سور�ة ليس 

نظاًما طائفًيا أو عائلًيا "أسدًيا"، كما يصفھ �عضهم، وإن �ان �ستخدم الطائفية والعائلية و�مارسها عند 

كَمثل �ل األنظمة الدكتاتور�ة املستبدة �� العالم؛ فمنذ انقالب البعث وح�ى ثورة أطفال ا�حاجة، َمثلھ 

درعا، شاركت هذا النظاَم السورَي �� ا�حكم و�� صنع قراراتھ، جميع األديان والقوميات واملذاهب 

 وعلو��ن ومسيحي�ن ودروًزا وإسماعيلي�ن وأكراًدا وتركماًنا وزعماء عشائ
ً
ر وقبائل وغ��هم، والعائالت: سنة

و�� املقابل انخرطت �� ا�حراك الثوري ضّد النظام �ل أطياف وفئات الشعب السوري. فاالستبداد، كما 

�علم جميًعا، ال دين لھ وال طائفة، والثورة الشعبية الوطنية أيًضا، ال �ستطيع أن ت�ون دينية أو طائفية، 

م�ن من حقوقهم الدينية ح�ى يثوروا و�طالبوا ��ا، مثل ثم إن املسلم�ن الّسّنة أو غ��هم، لم ي�ونوا محرو 

 بناء املساجد واملدارس الدينية وحر�ة العبادة وممارسة الشعائر الدينية وغ��ها. 

ا، غ�� أنھ ال بّد من اإلشارة �سرعة إ�� عدة نقاط  ا مختص� ا أو سياسي� ا فكر��
ً
ومع أن بحثنا ليس بحث

ا عميًقا مسهًبا ال مجال لھ اآلن: متعلقة ��ذا املوضوع الذي يتطلب 
ً
 بحث

ا، ونحن لم �سمع، ولم يخ��نا التار�خ عن فن  - ا أو طائفي� ا أو عنصر�� الفن ال يمكن أن ي�ون ديني�

ا أو  سّ�ي أو علوي، �اثولي�ي أو برو�ستان�ي أو بوذي أو ح�ى وث�ي. كما ال يمكن أن ي�ون �عثي�

ا، ا" أو شيوعي� ا أو "إخواني� حاول استخدام الفن �خدمة مثل هذه  48�حيح أن �عضهم ناصر��

العقائد، لكن التار�خ أثبت فشلھ تماًما، ولم تكتب لھ ا�حياة، بينما الفنون الفرعونية 

واآلشور�ة واإلغر�قية ما زالت منذ قرون تنال إ�جاب البشر�ة ؛ ملا تحملھ من نظرة عميقة 

لدة، وكذلك الفنون اآلسيو�ة "الصينية ل�حياة والنفس البشر�ة والقيم اإل�سانية ا�خا

والهندية واليابانية" تلقى إ�جاًبا لدى ال��ودي واملسي�� واملسلم وامل�حد واألورو�ي واألفر�قي 

�شاط إ�سا�ي عابر لألديان  -بطبيعتھ وجوهره-واألم���ي.. وهذا ما يثبت أن الفن العظيم 

 ومرّوًجا والطوائف والدول والقوميات واللغة، عابر للزمان و 
ً

امل�ان، وهو إما أن ي�ون حامال

ومدافًعا عن القيم اإل�سانية العليا للبشر�ة، �ا�خ�� وا�جمال والعدالة وا�حب والكرامة 

وا�حر�ة، أو ال ي�ون؛ فسالح الفن هو األف�ار وا�حوار واإلقناع، وليس القسر والقتل والدمار، 

لـ "بودل��"،  49والشر؛ ح�ى "أزهار الشر" مضاّد للعنف والتعصب والكراهية -بطبيعتھ-والفن 

�انت تدافع عن ا�خ�� وا�حب النظيف. والفن إذا ثار �انت ثورتھ سلمية ومدنية بامتياز، ال 

تراق ف��ا الدماء، وإنما تتقارع ف��ا األف�ار وا�حجج وال��اه�ن؛ فهو يقاتل من أجل ا�جمال وليس 

                                                            
 مثل الكنيسة �� العصور الوسطى، والناز�ة والفاشية والصهيونية وغ��ها �� العصر ا�حديث.  48
 "أزهار الشر"، عنوان ديوان للشاعر الفر��ىي شارل بودل�� الذي قال عنھ "إنھ محاولة الستخراج ا�جمال من الشر".  49
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ويشيع أجواء من األلفة وا�حبة والتواصل ب�ن القبح، إنھ يب�ي وال ��دم، و�جمع وال يفرق، 

جميع الناس، ومن منا ال �عرف دور املوسيقى �� شفاء املر�ىى، ودور الرسم �� املعرفة 

وا�جمال، ودور املسرح �� تنمية الوجدان واألحاسيس البشر�ة وا�خيال. إنھ غذاء الروح 

 اإل�سانية. 

ا، ووقفت هذه  - الفئة من الفنان�ن ضدها، لهان األمر، ولوقفنا لو �انت هذه الثورة دينية حق�

جميًعا ضّدها، كما حدث �� الثمانينات خالل "انتفاضة اإلخوان املسلم�ن"، ولك��ا �انت مجرد 

وهم طائفي، أو لنقل القشة ال�ي رماها النظام و�علق ��ا، هو و�ل من ال يتقن السباحة، وال 

ا ي يؤمن بالتغي��؛ رتديھ الفنان، وهو �علم، قبل غ��ه، أن االستبداد فاستحالت قناًعا مسرحي�

والقمع الوح�ىي الذي مورس، خالل نصف قرن، ع�� أجيال من الشعب السوري ب�ل فئاتھ، 

هو سبب الثورة، وهو الذي أخرج الشعب إ�� الشوارع والساحات، �عد أن حطمت تلك األجيال 

ستبداد والفساد والتخلف، الصاعدة جدار ا�خوف، وقررت رفض الظلم والعيش �� ظل اال 

واملطالبة با�حقوق املشروعة ألي إ�سان سوي، يتوق إ�� ا�حر�ة، و�ناء مجتمع حديث يصون 

 -إذن-الكرامة اآلدمية والوطنية و�حقق العدالة االجتماعية واملساواة ل�جميع؛ فلم تكن الثورة 

من الناس؛ لُتقتل ��  نتيجة مؤامرة عاملية خارجية أو داخلية طائفية، ولم تخرج املالي�ن

الشوارع والساحات بأمر من العدو ا�خار��، أو انتصاًرا للسّنة وحقوقهم املهضومة، بل بأمر 

من ك��ياء السور��ن، وانتصاًرا لكرامة اإل�سان واملواطن السوري، وحقوقھ األساسية 

 املشروعة. 

تح، ينبذ التطرف وال يميل دين منف -�� جوهره-و�� هذا السياق تجدر اإلشارة إ�� أن اإلسالم  -

إ�� التعصب والعنف؛ والدليل ع�� ذلك عشرات اآليات القرآنية واألحاديث النبو�ة الناهية 

عن العنف والعصبيات، و�� بالد الشام، ومنذ معاو�ة بن أ�ي سفيان، أول خليفة أموي وثا�ي 

 ال م�ان فيھ لل
ً

تطرف والتعصب الدي�ي. مؤسس للدولة اإلسالمية، �ان اإلسالم إسالًما معتدال

�انت  -أيًضا-ليس ألن بالد الشام �انت مهد ا�حضارات والديانات السماو�ة فحسب، بل وأل��ا 

ا للتجارة ب�ن شعوب الشرق والغرب "طر�ق ا�حر�ر"؛ ما حّول تلك  ا ومستقر� ع�� التار�خ ممر�

واألعراق والثقافات، كذلك البالد إ�� سوق عاملية، و�وتقة إ�سانية، تم��ج ف��ا جميع الديانات 

�شأت �� بالد الشام والعراق، ع�� السن�ن، أغلبية حر�ات التجديد الفكري �� اإلسالم، مثل: 

املع��لة وا�ج��ية والصوفية وإخوان الصفا، وغ��ها من ا�حر�ات ال�ي أكدت إم�انية االج��اد، 

 ع�� ا�حمالت الصليبية ع�� ب
ً
الد الشام ومصر ال�ي استمرت وقبول اآلخر والتعا�ش معھ. عالوة

دوًرا كب�ً�ا �� معرفة اآلخر واالنفتاح عليھ؛ فلو �ان  -�ش�ل أو بآخر-، و لعبت 50قرن�ن تقر�ًبا

"الّسّنة" متعصب�ن ملا أصبح "حافظ األسد" رئيًسا ل�جمهور�ة العر�ية السور�ة ذات األغلبية 

                                                            
 .1291–1096أواخر القرن ا�حادي عشر إ�� الثلث األخ�� من القرن الثالث عشر: من   50
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الغنية ال�ي يت�ون م��ا الشعب  الّسنّية، وملا ُوجدت، و�قيت ح�ى اليوم، لوحة الفسيفساء

 السوري، و�تعا�ش معها منذ أك�� من سبعة قرون، ع�� األقل، من دون انقطاع.

أخ�ً�ا ال بّد من االع��اف بأّن النظام نجح �� حرف الثورة عن مسارها، وتحو�لها إ�� ما �شبھ  -

صود الذي أج�� ا�حرب األهلية أو الطائفية؛ و�ان ذلك �سبب عنفھ املفرط، واستفزازه املق

ا، و�سبب وقوع املعارضة املس�حة �� فّخ  د بدوره عنًفا مضاد�
ّ
الناس ع�� حمل السالح، وول

الطائفية الذي نصبھ النظام، و�جز ا�جيش ا�حر، أو تخليھ عن حماية التظاهرات وا�حراك 

السل�ي، الذي اّد�� أنھ ا�شق عن جيش النظام لتلك الغاية، وكذلك بروز �عض الكتائب 

اللت�ن أعلنتا والءهما لتنظيم القاعدة، وس�وت  51املس�حة املشبوهة أمثال "النصرة وداعش"

�عض القوى السياسية املعارضة، الطائفية بطبعها "اإلخوان املسلمون"، عن تلك الكتائب 

الغر�بة عن ثقافة الشعب السوري. كما أّدت ا�حطات الفضائية واإلعالمية املعروفة، وال�ي 

ا �� التجييش الطائفي وانحراف الثورة عن مسارها؛ تم إ�شاؤه
ً
ا ع�� أرضية الثورة، دوًرا خبيث

إضافة إ�� مجموعة كب��ة من األوضاع والعوامل ا�حلية واإلقليمية والدولية املعقدة، ال�ي 

 دفعت الثورة السور�ة دفًعا نحو التطرف و"إجهاض" مشروعها الوط�ي الديمقراطي. 

قد األمل بالنصر وقد أحبط ذلك �لھ ا� -
ُ
حراك املد�ي، وتراجعت التظاهرات السلمية وف

القر�ب، ومع ذلك بقيت الثورة، وما زالت مستمرة، ولن �عود ال�جلة إ�� الوراء، ف�ل ما �� 

ا واحًدا، هو نظام االستبداد السيا�ىي، وأصبح اآلن  األمر أن الشعب السوري �ان يقاتل عدو�

د النظام السيا�ىي/ العسكري، واالستبداد الدي�ي املس�ح يقاتل عدو�ن اثن�ن هما: استبدا

الطارئ، الذي سرق ت�حيات الشعب السوري وسيطر بقوة السالح ع�� �عض األماكن 

ل بالقوى 
ّ
ا�حررة من شمال سور�ة، وراح يفرض أجندتھ الدينية املتخلفة واملشبوهة، و�ن�

نت الوطنية والديمقراطية تحديًدا، خاصة الفنان�ن واإلعال 
ّ

ح�ى -مي�ن، لكن الثورة ال�ي تمك

من إسدال الستار ع�� نظام االستبداد، ودفعھ إ�� مز�لة التار�خ، فتحت الطر�ق أمام  -اآلن

عصر جديد من تار�خ سور�ة، عصر ا�حر�ة والديمقراطية والدولة املدنية ال�ي لن ي�ون ف��ا 

 زمن وك��ت الت�حيات.م�ان ألي ش�ل من أش�ال االستبداد أو التفرقة، مهما طال ال
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 تاسًعا: الفن والثورة

 -هنا-هناك فرق ب�ن مصط�حات كـ "الفن والثورة" و"الفن الثوري" و"ثورة الفن"، ما نتحدث عنھ 

رى هل لعب الفن دوًرا ما �� الثورة السور�ة، قبلها 
ُ
هو الفن والثورة، والعالقة التفاعلية املتبادلة بي��ما. ت

ية؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديھ �� الفن وا�حركة الفن -بدورها-وخاللها؟ وهل أثرت، أو ستؤثر الثورة 

 �ل م��ما �� تطو�ر و�غي�� اآلخر �� املرحلة املقبلة.؟ 

 -ال شّك �� أن الشعب السوري فو�� بدمھ و�جاعتھ، ووجد نفسھ 
ً
أمام وحش �اسر مدّجج  -�غتة

ة بالسالح، كما فوجئت السلطة الفاشستية ��جاعة هذا الشعب وتصميمھ ع�� النصر، و�ان أمام الثور 

ثالثة حلول ال را�ع لها: إما ا�حوار مع النظام، أو التدخل ا�خار��، أو �سليح الثورة وا�حسم  -منذ البداية-

، فلم �ع��ف ��ا، ورفض ا�حوار معها، كما رفض 
ً

العسكري، غ�� أن النظام أنكر الثورة الشعبية أصال

 بمواجهة اآللة العسكر�ة الغرب التدخل، وتواطأ مع النظام، وترك الشعب السوري وحيًدا أعزَل 

املتوحشة، ال�ي ترتكب ا�جازر وجرائم اإلبادة الشاملة املوصوفة، ع�� مسمع ومرأى من "العالم ا�حر" 

ومجلس األمن الدو��، علًما أن قصف املدن باألس�حة الثقيلة محّرم، ويعاقب عليھ القانون الدو��، كما 

النظام، ألسباب مختلفة، تم ذكرها سابًقا. ولم يبق  وقف عدد ال بأس بھ من شرائح الشعب السوري مع

أمام الثوار سوى حمل السالح للدفاع عن أنفسهم، وهو حق طبي�� ومشروع �� جميع األديان السماو�ة 

والقوان�ن البشر�ة، وقد ساعد �� ذلك ا�شقاق عدد كب�� من ضباط وأفراد جيش النظام الشرفاء، الذين 

�م، وسرعان ما تحول مسار الثورة السل�ي املد�ي إ�� صراع عسكري مس�ح، رفضوا املشاركة �� قتل شع�

ا وقذًرا،   وعشوائي�
ً

أّجج العنف، وأعطى النظام امل��ر والذريعة السياسية ؛ ليصبح عنفھ هذه املرة شامال

 طال املس�ح�ن والنشطاء السلمي�ن واملدني�ن مًعا، كما طال البيئة ا�حاضنة لهم �� �ل أنحاء سور�ة
ً

، قتال

ر، أو لشعب ُيمزَّق، أو   وت�ج�ً�ا، ولم �عد النظام القاتل يحسب حساًبا لوطن ُيدمَّ
ً

وذبًحا وخطًفا واعتقاال

لدولة ت��ار، وع�� الرغم من فشلھ، خالل أك�� من سنت�ن ونصف، �� وأد الثورة، وفقدانھ السيطرة ع�� 

عتھ بفشل ا�حل األم�ي الذي اختاره منذ البداية، عدٍد كب�ٍ� من املدن والقرى ا�حررة، وع�� الرغم من قنا

استمّر �� غّيھ وغطرستھ مدعوًما من روسيا والص�ن وإيران وامليليشيات الطائفية التا�عة لها، معّرًِضا 

البالد �خاطر التقسيم والتمزق الدي�ي والعر�� وا�حرب األهلية املرّوعة والتدخل األجن�ي، وتحو�ل سور�ة 

إيرا�ي"، وتصفية ا�حسابات -شي��" أو "سعودي-لتحقيق املآرب الطائفية اإلقليمية "س�يإ�� ساحة صراع 

ا منھ أن ذلك يمكن أن يبقيھ �� السلطة أو �ساعده ع�� إعادة إنتاجها.  -الدولية "رو�ىي  أم���ي"، ظن�

 الفناَن، خالل نصف قرن، من حق ا�حر�ة والتعب��، باملنع واملراقبة 
ُ
والقهر وكما حَرمت السلطة

تحاول اليوم حرمان الشعب السوري �لھ من حق ا�حياة، ألنھ خرج مطالًبا  الفكري واملالحقة واالعتقال،

با�حر�ة والكرامة والتغي��. أما "الصروح الثقافية والفنية" ال�ي بناها النظام، مثل املراكز الثقافية واملسارح 

ستشفيات ومؤسسات الدولة عموًما، فها هو يدمرها واملكتبات واملدارس واملعاهد الفنية وا�جامعات وامل
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و�حّولها إ�� ر�ام، أو إ�� ج��ات قتال وُمعتقالت وغرف �عذيب للناشط�ن، كما حّول �ل املنظمات الشعبية 

زّ�فة ال�ي صنعها، إ�� شر�ك �� االعتقال وال��هيب والقتل، وم��ا نقابة 
ُ
وا�جمعيات األهلية والنقابات امل

 كيلي�ن واتحاد الكتاب العرب وغ��هما. الفنان�ن والتش

وإذا �ان الفنانون األحرار قد "تأقلموا" مع االستبداد خالل نصف قرن م�ىى؛ فلم �عد أمامهم �عد 

الثورة سوى الصمت، أو التواري عن األنظار، أو الهروب خارج البالد، خاصة أولئك الذين شار�وا أو وقفوا 

�ا، وهذا أمر مفهوم؛ ألن الفن ال يتقن العنف، وال �ستطيع ممارستھ أو مع الثورة أو �ّجلوا موقًفا ملص�ح�

مواجهتھ بالعنف، وليس مطلوً�ا من الفنان أن يحمل البندقية و�طلق الرصاص؛ فهو ال �ستطيع أن يفعل 

شيًئا �� ساحة غ�� ساحتھ، وإْن حمل الفنان السالح ؛ فإنھ ينقلب من فنان إ�� مقاتل، شأنھ �� ذلك شأن 

 طالب أو الطبيب أو املهندس أو معلم املدرسة أو السيا�ىي، ح�ن يتحّول إ�� مقاتل.ال

 

 وقد انقسم هؤالء الفنانون إ�� أر�عة أقسام: 

ا من بطش النظام.  -
ً
 قسم هاجر إ�� ا�خارج �� وقت مبكر أو متأخر، وال ُ�سمح لھ بالعودة خوف

�سبب خوفھ من النظام، و�جزه  وقسم بقي �� الداخل وال �سمح لھ بالسفر؛ فصمت وانكفأ؛ -

 عن الفعل �� ظل ا�حرب والدمار واألحوال الراهنة.

وقسم يحاول أن يفعل شيًئا داخل املناطق "ا�حررة" ال�ي وقعت �� أيدي جهادي�ن متطرف�ن،  -

ا واستبداًدا وعدوانية من النظام. 
ً

 أك�� بطش

ا ع -
ً
ن أن يلعبھ قبل وقسم ال �س��ان بھ، استغل األوضاع الراهنة؛ فهاجر بحث

ّ
ن دور لم يتمك

 الثورة. 

بالقلق وا�حن�ن وا�خوف ع�� وطنھ  -عموًما-أما الفنان الذي يمكن أن نطلق عليھ "املهاجر"، فيتسم 

حر�ة التعب��، من دون خوف، إال أنھ بات منقطًعا  -بفضل الثورة –وأهلھ، وع�� الرغم من أنھ أصبح يمتلك 

ا فيھ؛ عن جمهوره وناسھ، و�فتقر لالستق
ً
رار واال��جام مع محيط طارئ، الذي وجد نفسھ فجأة متورط

 لها: لغو�ة وفنية 
ً

فعاش غر�ة مزدوجة، إن لم نقل متعددة األوجھ، وتحديات طارئة لم يكن مؤهال

واجتماعية وحضار�ة؛ فبات همھ الوحيد التعر�ف بنفسھ، واال��جام مع محيطھ، والتعر�ف بثورتھ، 

 ل بانتصارها. والدفاع ع��ا، والت�جي

فالفن كما أو�حنا، �� صفحات سابقة، �شاط �شري معقد، ينتج أدواتھ و�ر�خ أساليبھ ومضامينھ 

ع�� ص��ورة تار�خية ال تنقطع، ��دم و�ب�ي باستمرار، لكن الفن ا�جديد ال ي�ون مجرد قلب صفحة أو 

ًيا، لكنھ ال �ستطيع ترسيخ إسدال ستارة ع�� املا�ىي؛ إذ قد يتمكن سريًعا من تب�ي مضام�ن جديدة �ل



 
 42 

أساليب وأش�ال مالئمة لها بنفس السرعة والسهولة؛ ألن املضام�ن عموًما ت�ون جاهزة، خاصة �� زمن 

الثورات؛ ف�ي "موجودة ع�� قارعة الطر�ق" كما يقال، لكن األش�ال ا�جديدة يجب اخ��اعها، وهذا يحتاج 

 -عادة-وأحواٍل موائمة لتحقيقها. ولذلك يت�ئ فن الثورة  إ�� وقٍت طو�ٍل، ومهنّية عالية، ودراسة متأنية،

ع�� املوروث ا�جاهز، وتنشأ �� هذه الف��ة االنتقالية ظاهرة ما �س�ى بالفن املباشر أو املرتجل أو الشع�ي 

أو التحر��ىي، الذي يجب أن يصل إ�� �ل الناس، والذي يقدم املضمون ع�� الش�ل مج�ً�ا ال مختاًرا، تحت 

ارع وضرورة وأهمية الشعار؛ فيجعلھ متماهًيا أو متشا�ً�ا، من حيث الش�ل، مع الفن القديم، ضغط الش

ا جوهرً�ا �� وحدة العمل الف�ي ال�ي ال �ستغ�ي ع��ا 
ً

"زمن االستبداد والشعارات"؛ وهذا بدوره يحدث شرخ

لية اإلبداعية ب�ن العمل اإلبدا��؛ فالهدف األساس ألي فن جديد هو إنجاز الوحدة والت�امل �� العم

 . 52الش�ل واملضمون؛ ألن "املضمون ليس مجرد ما يقدمھ الفنان بل أيًضا كيف يقدمھ"

لذلك نالحظ أن األعمال ال�ي تم إنجازها �� ظل الثورة، سواء �� الداخل أو ا�خارج، و�ش�ل خاص 

يدة لش�ل قديم، لكن �� مجال األغنية، لم تتمكن من إنجاز أغنية جديدة، بل مجرد �لمات "مضام�ن" جد

هذه املضام�ن ا�جديدة للفن والثقافة عموًما، ومن خالل العالقة ا�جدلية القائمة ب�ن الش�ل واملضمون، 

ستعمل حتًما ع�� تفج�� األش�ال القديمة، وخلق أش�ال جديدة تتواءم معها، ولو ألقينا نظرة سريعة ع�� 

 -تار�خ الشعر العر�ي ا�حديث 
ً

ة، ثم "الشعر املنثور" لوجدنا أن إرهاصاتھ بدأت �� وقت "شعر التفعيل -مثال

مبكر جًدا، �� الشعر األندل�ىي وشعر امل�جر، لكنھ لم يأخذ ش�لھ ا�جديد، و���ّ�خ إال �� النصف الثا�ي 

من القرن العشر�ن، ثم إن العناصر األساسية الالزمة لإلبداع ت�ون غ�� متوافرة �� زمن الثورات وا�حروب؛ 

الفنون جميعها، بل �عض م��ا، مثل: الغناء، والفنون الشعبية، والرسم، والتصو�ر، والسينما  فال تزدهر

الت�جيلية، والغرافيك، واإلعالم، واألدب؛ فالفنون الفردية �ستطيع التعا�ش مع الفو�ىى وعدم 

لعروض االستقرار، بينما �ستحيل ع�� فنون �املسرح، والسينما الروائية، واملوسيقى السمفونية، وا

الراقصة، وغ��ها من الفنون ا�جماعية املركبة، االستجابة السريعة �حر�ات التغي��؛ نظًرا إ�� حاج��ا إ�� 

 األمن واالستقرار. 

إّن عظمة الثورات �� تار�خ الشعوب تكمن �� �و��ا تفتح الطر�ق املغلق أمام التغي�� وخلق عالم 

جديد، مع ا�حافظة ع�� املنجزات والقيم اإل�سانية األساسية: االقتصادية واالجتماعية والثقافية و 

طو�لة، بل عقوًدا مليئة األخالقية، ال�ي راكم��ا البشر�ة ع�� مس����ا الطو�لة، وقد �ستغرق ذلك سنوات 

باآلالم واآلمال والت�حيات الباهظة، لكن الشعوب ال ��زم إْن قررت فرض إراد��ا، وسمحت األوضاع 

التار�خية املالئمة بذلك، وليس للفن واإلبداع إال أن يواكب اإلرادة الشعبية ويستجيب �حركة التار�خ، إن 

ف مثل الس
َ

 لطات القديمة خارج التار�خ. لم يكن �� طليع��ا، وإال فإنھ سُيقذ

                                                            
 .178ص أر�ست فيشر، ضرورة الفن،   52
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ا لشعبھ �� صنع الثورة فحسب، بل وعليھ 
ً
أن �شارك  -�عد ذلك-غ�� أّن الفن ال ي�ون �ش�ً�ا وشر��

�� بناء مجتمعھ ا�حديث، من خالل بناء الثقافة الوطنية الديمقراطية ا�جديدة، وإعادة إنتاج القيم 

ان السوري مدعو، اليوم أك�� من أي وقت م�ىى، للدفاع اإل�سانية الك��ى، وترسيخها والدفاع ع��ا، والفن

عن وحدة الشعب السوري ب�ل أطيافھ وم�وناتھ. مدعو للدفاع عن طموحاتھ املشروعة �� إسقاط نظام 

االستبداد، و�ناء دولة القانون، وتحقيق حلم السور��ن �� ا�حر�ة والعدالة االجتماعية، ومدعو للص�� 

لشعب العظيم، وإشاعة األمل، ع�� الرغم من ا�جراح، بمستقبل سورّي والصمود والثقة بالنفس و�ا

مشرق، واإلسهام �� ت�حيح مسار الثورة، واستعاد��ا من أيدي الطائفي�ن والتكف��ي�ن، الغر�اء عن �سيج 

لتعم��، ليس ما هّدمتھ اآللة العسكر�ة من �شر وحجر و�جر فحسب،  -أيًضا-ا�جتمع السوري، ومدعّو 

 ّدمھ النظام "السابق" خالل نصف قرن، من قيم فنية ومعرفية وجمالية وأخالقية. بل وما ه

 الفنان السوري مدعو إلعادة الكرامة للفن، وإعادة النظر �� وظيفتھ ودوره �� بناء املستقبل.  
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