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 ممارسة الفنان بين االلتزام الفني والعنف السياسي  
    الفنان الفلسطيني أحمد ياسين نموذًجا

 

  
  أحمد ياسين

  

  ملخص تنفيذي

إّن غرض الفنان هو البحث عن أنماط فنية يحقق بها حريته، وسواء كان التزاًما سياسيًا أو فنيًا جماليًا، فإنه يحقق التزاًما أراده 
من خالل ما يرصده الفنان من إمكانات اإلثبات الفنان، الستجالء عالقة فنية متطورة. هذه العالقة تدخل ضمن آليات مفهوم الحياة، 

ن والسلب، أو التحقيق والنفي بين الذَّات المبدعة واآلخر المتقبل وبين الجدل الذي تحدثه الذّات في ذاتها وكيفية إظهارها. فهل يمكن أ
ساحة الفن؟ وما الذي يقود الفنان نرسم ثورة؟ وهل يمكن أن نثور على الرسم؟ وما الذي يحدث عندما تُطرح هذه االستشكاالت داخل 

إلى طرح مثل هذه األسئلة؟ أألن اليأس من الالعدالة قد رسم ترسيمته في صميم رغبة الفنان؟ هذه األسئلة ما يحاول البحث الذي بين 
  ويلتزم بقضية شعب. شتها، من خالل دراسة نموذج الفنان الفلسطيني، أحمد ياسين، بوصفه نموذَج فٍن يقاوم العنف السياسيقأيدينا منا
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  مقدمة

إّن الحديث عن المقاومة، بين السياسي والفني، يضعنا بالضرورة أمام مفهوم االلتزام، بقصد مقاومة العنف االجتماعي والقدرة 
شعبي وبمعنى على اإلبداع. وعلى الرغم هذه اإلمكانية في الفن، يبدو لنا أن هذا الفن الجديد في حاجة إلى العودة إلى األصلي، بما هو 

انبعاثه من المشاعر األولى والتجارب األولى لإلنسان. وإذا كان تناولنا فعل المقاومة، من خالل الفنان أحمد ياسين، ال نأمل به سرد 
تصور تاريخي لطريقة معينة في الفعل السياسي، فإنه جدير بنا أن نطرح المشكلة في صيغتها اإلشكالية: كيف نلتزم ونمارس الفن، 

  . )1(هو فعل مقاومة وثورة، في خضم العالقة بين الفني والسياسي؟ وهل تكون ثورة دون إنجاز؟ هنا، يجيب ميكال دوفران بالنفي بما

  

 أوًال: الفن، بما هو فعل مقاومة

شعور الثوري واإلنساني الّصارخ والحزن العميق رسم الفنان الفلسطيني أحمد ياسين، من خالل ممارساته الفنية، مقاومة شعبه وال
صرخة ثورية رهيبة يفزع بها الوجود  ،من خالل الفن ،يوّجه فهوالذي يغمر الفنان في غربته الوجودية والتزامه الفني. لذلك 

سه، يبين ميكال دوفران، في مستوى مؤسساتها جميعها. في اإلطار نف ،قصد تمثل األلم العميق الذي يقلق الحياة المعاصرةب ،اإلنساني
صاغتها المؤسسة، فإنهم بهذا المعنى يكونون عماًال  ةستراتيجيافي أثره الفلسفي (الفن والسياسة)، أّن رجال الفن إذا ُوضعوا من قبل 

ورية، ويخرج العلمية والصُّ  هوماتفي مخبر. لقد أراد دوفران، في السياق نفسه، تعويض هذا الفن بفن آخر يختار الثورة ويخترق المف
من مختبـره ويخالف أرضية المفهوم ويرفض المؤسساتية ويلتزم سياسيًا وفنيًا. هنا، يمكن للفنان أن يمنح فعله الفني معقولية متمثلة 

 في داخل الحياة التي يختارها.

 

 

هذا النمط من الفعل يمكن أن يتجسد  ألنّ  ،ضمن سجل حزبي ،في الممارسة الفنية ،ليس من الضروري استخدام فعل من المقاومة
عن معاناة  ،)2(لقد عبر الفنان الفلسطيني الشاب، أحمد ياسينو ،في التزام الفنان. من أجل ذلك أصبحت تجليات االلتزام اليوم مختلفة

بحق  »إسرائيل«ارسها فترجمت لوحاته االنتهاكات اليومية التي تم ،الفلسطينيين وآالم المشردين وقلق الالجئين على ألواح الصبار
 ،ا شوك التين القاسيمتحديً  ،أرض جديدة يتحملها الفنان ليكون الفن فعل مقاومةف ،ابتعد ياسين عن المألوف واللوح المحمول لقدشعبه. 

 ،تزامهلقد عكس هذا الفن صمود الشعب الفلسطيني والوبداع المقاوم. ار مصدر قوة الفنان وعزيمة للخلق واإلبَّ نبتة الصَّ  تأصبحو
والخلق  يجسد به كينونته التي تطلب حرية االبتكار فهو ،من أجل فعل المقاومة ياسين فنيًا هو اختيار أراده الفنان التزام أحمدألن 
حقيقة أفكار الفنان تجد  . إنّ وكيّ ين الشَّ ار أو التِّ بّ ا في الصّ وجد الفنان الفلسطيني ضالته في الّطبيعة، وتحديدً ف ،بحث عن شيء جديدوال

 ا. م)3(»لكن حقيقة األثر ليست في الكاتب (الفنان)، أين هي إذًا؟ إنها في معنى األثر ذاته« ،حريتها في فعل اإلبداع واألثر الفني
  إذا لم يحقق وظيفته النقدية والفنية واقعيًا؟ ،الفن

                                                   
(1) Dufrenne, «Révolution dans l’art? », in Revue d’Esthétique, n° 17, dossier Art, révolution (Paris, Jean-Michel Place, 
1990), p.54. 

نابلس في الضفّة الغربيّة. باشر تجربته الفنيّة في الّرسم في جاح نجامعة ال /ويدرس الّرسم والفنون في كليّة الفنون ،من عمره العقد الثالثفي  :ان الفلسطيني أحمد ياسننالف )2(
  /https://www.palinfo.com/news/2016/1/26 . انظر:2015ديسمبر كانون األول/ على ألواح الصبّار في 

(3) Mikel Dufrenne, Esthétique et philosophie (Paris: Klincksieck, 1988), Tome.1, p.151. 
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من الذّاكرة في مقابل «به (الثقافة والمقاومة)، صورة حيًة تمثل المقاومة في هذا اإلطار، مثلما يقول إدوارد سعيد، في كتا
، )5(»الفن، ولكن ينبع دائًما من الفن-فن أو ضد-ال«. إن هذا المسعى لن يتحقق إال إذا أنتج الفنان فنًا آخر، يمكن تسميته بـ)4(»النسيان

ميكال دوفران. وهذا الفن ليس نتيجة هيمنة مؤسسة سياسية، فنحن بصفتنا قارئين ندافع عن ثراء كينونة هذه الممارسة الفنية،  وفق
 من خالل متعة المغامرة وااللتزام الحر المقاوم لكل سلطة، ولذلك، يحمل األثر الفني أسلوبًا وإبداًعا ومعنى يعبر عن ذاته. أال يغامر

نحو تجاوز ذاته حتى يدرك إستطيقيا؟ إّن األثر الفني يدفع بذاته إلى أن يكون موضوًعا إستطيقيًا، ليحقق استكمال  األثر بالتزامه
  وجوده الحي، لكن حيث يتعذّر على اإلنسان امتالكه واالستقرار فيه.

سيًا وفنيًا، ألننا نتعامل مع فنان . لذلك، يصعب عليه أن يتحول إلى منشطر سياأقد يقاوم الفنان بممارساته الفنية، خدمةً لمبد 
يلتمس مقاومة فنية، فهل يجب أن يُصاغ هذا المبدأ بثورة؟ هل يجب أن يتعين فنه سياسيًا؟ حين يطلب الفنان حرية فنه، فهو يسعى 

. لكن )6(»ولوجياأن يكون الفن نقيًا وثوريًا، على الرغم من الضغوطات التي تمارسها األيدي«إلى اإلبقاء على إمكانية وحيدة، هي 
، ولذلك كان حضور مفهوَمي الفن والسياسة ثريًا وجليًا في )7(»ال يستطيع الفنان أن يبقى محايًدا إطالقًا، ال مباليًا أو منشطًرا«

التي فضح » السيطرة«و» المراقبة«وما يمكن أن تنجزه السلطة في  ،)8(النصوص الدوفرانية، والسيما في كتابه (الفن والسياسة)
  كو أركيولوجيًا هرَمها.فو

  

  

 ثانيًا: الفن في مواجهة الوعي المؤسساتي

قد مقولة التطبيق النموذجـي توالمنحوتة على لوح التين الشوكي، أن ين» مستقبل«موسومة ب لوحته الاستطاع ياسين، من خالل 
عًدا آخر للخطاب الثقافي يتعلق بالقدرة على هناك ب«وفي هذا السياق، يرى إدوارد سعيد أن  والمبتهج للفن المنظم من قبل السلطة.

التي مصدرها السلطة واأليديولوجيا المسيطرة.  )9(»التحليل، بمعنى أن تتخطى القوالب الجاهزة وتضطلع بمهمة تصحيح األكاذيب
الجهد كله يعد جزًءا مهما  هذامن ثم، يجب أن تتوفّر في الفرد القدرة على التحليل والمساءلة الناقدة ومحاولة البحث عن البديل، ألن 

عدم القول إن رجال الفن «. لذلك، ينقد الفنان مقولة الوعي المؤسساتي، داعيًا إلى من أسلحة المقاومة الثقافية وتهديًدا مباشرا للسلطة
والمفهومي . إنّه كيان آخر جديد يضاف إلى البدء التأسيسي )10(»هم عمال مثل اآلخرين، لكن العمال هم رجال فن مثل اآلخرين

، من خالل ممارسة فنية جليلة تتمثل في صورة طفل حديث »مستقبل«، ويسميه ياسين »الفن الشعبي«للفن، وهذا ما يسميه دوفران 
                                                   

أن نستشهد في هذا اإلطار  نا. يمكن143)، ص2006دار اآلداب، (بيروت: ، (مترجًما) ين أبو زينةد، عالء ال(محاوًرا) لثّقافة والمقاومة، دايفيد بارساميانسعيد، ا إدوارد )4(
عب في كّل لحظةمن رغم على الف ،ايً ا حبالمقاومة الفلسطينيّة اّلتي تمثّل واقعً  سم ثمةه ن أإالّ  ،الّضغوطات اّلتي يعيشها الّش عر واألدب والّر  ،نشاط في السنيما والمسرح والّش

الثّقافة تمثّل أداة للمقاومة في مواجهة محاوالت  نياسيّة عندما تكون عرضة للتّهديد، فإسوعندما يتعلّق األمر بالهويّة ال«كلّها،  ياسيّةسقديّة والجماليّة والنبخطاباته وضروبه ال
  .ذاتيهما ا في المقاومة. انظر المرجع والّصفحةا كبيرً ي الثّقافي دورً نالمعنى، يلعب التّعبير الفوبهذا ». الّطمس واإلزالة واإلقصاء

(5) Dufrenne, Art et Politique (Paris: UGE, coll., 1974), p. 155.   
(6) Dufrenne, p.135. 
(7) Dufrenne, p.151. 

ة )8( ياس مّ  :لدوفران ،الفن والس تطيقي ،بطريقة ما ،أثر يض ة لـنلكو عنده، الوجه اآلخر للتّفكير اإلس ألة مناقض ياغة مس فينومينولوجيا التَّجربة «ه يفتح الّطريق أمام ص
تطيقية ة«فعالً  نه يجعل من الفنإ. »االس ليّةدالثورة ال«يتوقّف عند و ،»للمعارض مون النأل ،»ائمة األص عبينها قد تحمل مض ورةب ،موذجي أو الّش توّجه ناقض تغاير وت ص

ات التّراث األسمؤ عبي متحّرر نه أثر يرمي الفنإ«م. ظعيديولوجي المُ س ط تدفق ش تخدام». بكّل قّوته وس وى نتيجة إلعداد مخالف وب ليس هذا االس ورةس ر ص  ةغير مباش
  :انظر. »لالّعدالة االجتماعيّة التي تعّرف بها حضارتنا الحزينة«

Formaggio, «Mikel Dufrenne: La nature et le sens du poétique», trad. D. Férault, in Pourquoi l’Esthétique? n° 21 (Paris, 
Jean-Michel Place, 1992), p.189.  

   .143الثّقافة والمقاومة، صسعيد،  )9(
(10) Dufrenne, Art et Politique, p.269. 
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الوالدة. إنّه فن يجسد مثلـه العليـا: العدالـة والجمال والنضال، وتمثل هذه المفاهيم التاريخية تصوًرا عميقًا للظروف التي يعيشها 
  شأنه. لذلك، يتجسد الفن في الفعل التحرري وينبغي أن يكون مفهوًما من اإلنسان.الشعب ب

إن هذا الفعل يقودنا إلى تأكيد انفصال المؤسستين: الفن والسياسة، ونسبيتهما المستقلة، فكل مؤسسة تحقق صيرورتها لذاتها، في 
لفني، هو أن يحتاج هذه الخاصية العاطفية التي تقرب األثر بالكائن بعدها وميدانها الخاص. وإن ما يعبر عنه الفنان، داخل عالم األثر ا

إذ كان بإمكان الفنان ياسين قطع  اإلنساني. لذلك، يساهم قارئ األثر في تصير اإلرادة الحرة للفنان، حين يتفّكرها جدليًا وعاطفيًا،
لقد عالج دوفران، في ملتقى (العقالنية  ا الطبيعي.جذور الصبار والرسم عليها في مرسمه الخاص، ولكنه أصر أن يبقيها في مكانه

كندا، مسألة عقالنية األثر، مثلما دافع عن الفن الحر بالقول: إنّه إذا ما حاولنا في اليوم) الذي نظمه قسم الفلسفة في (كلية آوتاوى) 
العقالنية وفي اآلثـار المنجـزة تطبيقيًا، ال بما الهروب من لحظات العقالنية، فذلك ليس إلى الالعقالنية، ألّن البحث يتعلق بما قبـل 

. )11(»أوًال على التطبيق في الفن، فبهذا يجب فهم خطاب نيتشه: ُوهبنا الفن كي ال تُميتنا الحقيقة«يقال في الخطاب. ويشدد دوفران 
ه بأحذيته الكبيرة لكي يمتلكه، ويتعذّر إّن الفن عند الفنان ياسين يقوم بحركة يظهر بها عالًما ويفتحه، لكن ال يمكن ألحد أن يخترق

  علينا سكناه عنفًا أو قوةً أو قهًرا.

تتحقق الحرية عند مباشرة القارئ األثر وتظل عالقة ما دام األثر ال يزال في طور التمثل الّصوري أو نتيجة انعطافه أو خضوعه 
ثر الفني، بوصفها الوجه الحر لألثر عند مواجهة السلطة، إذ . يتلمس ياسين القوة الفاعلة في حياة األ)12(لما هو سياسي وانحنائه له

يكمن هم الفنان الفلسطيني األول في أن يصنع في البداية أثره الفني. لكن السلطة قهرية بطبيعتها وكليانية، وهي تصبح موضوعيًا 
المؤسسة الفنية، فلماذا تقع مقارعة تمثل  أداة للطبقة المسيطرة. وال تنفّك السلطة تمارس سيطرتها على المؤسسات كلها، بما فيها

 !نظام؟ قد تكون العودة إلى التيار التقليدي في الفن أسلوبًا أرادته الواقعية، حتى تمّجد النظام المعطى وتعظمه النظام، بما يحمله من ال
ص دوفران قائًال: لكن، ما الذي نقوله وما الذي ال نقوله؟ ما الذي ال نبينه، وما الذي ال نفعله؟ لتوضيح هذه  إّن الرقابة «األسئلة يشّخِ

فكيف للفنان أن  . أال يمكن الحديث عن سياسة في الفن؟ نقول فن في الحرب، مثل قولنا مسرح في الجمال؟)13(»أصبحت مستبطنة
  يلتزم سياسيًا ضمن الموضوع اإلستطيقي؟

  

  ثالثًا: إستطيقا السياسة وااللتزام الفني

طرح الفني الذي يضعه ياسين هو أن الجمال إشراق الحقيقة الحية وأن الحقيقة واقعية وأن حضور الفكرة إّن ما يبهرنا في هذا ال
 الفنية في التين الشوكي تجسد حرية تطلب تحرًرا رغم اآلالم الشوكية. كأّن ياسين يقول مخاطبًا العالم: نعم نمتلك طاقات جبارة وإبداع

 والعالم،ي. إن مشاركة التين الشوكي في نسق الممارسة الفنية هو انفتاح على الحرية ونقد النظام خالد، لكننا بحاجة إلى العالم اإلنسان
التي يشير إليها دوفران ليست إستطيقية في مقامها األول، » النظام«، فإّن فكرة »الكوسموس«وإذا كان النظام، بمعناه الواسع هو 

ستطيقية ال يرتاد هذا المقام الفني، ليثبته ويهتم به ضمن مقاومته. لكن النظرة اإل ، إال أّن الجمال)14(»بوليسية«و » سياسية«لكنها، 
، فما معنى هذا التعاقب بين الفن والسياسة؟ )15(»إنها السياسة التي تتبع الفن«يلهمها هذا النظام، ولذلك يعلن دوفران منطقًا مغايًرا: 

   يعد هذا االنفصال دخوًال في الفوضى؟ أليست الفوضى فن؟وما الذي يصوره لنا تراث كل منهما إذا ما انفصال؟ أال

ر «يمكن أن تلتمس هذه االستشكاالت من استعارة طرحها دوفران في (الفن والسياسة):  إنها إستطيقا السياسة التي يجب أن نفّكِ
ليس تفكيًرا علميًا وال «رفه بقوله: يعو» التفكير اليوتوبي«. لكن دوفران ال يكتفي بهذا الّطرح مما يجعله يعين )16(»ونعيشهافيها 

. لذلك، فإننا أمام سيرورتان، األولى داخلية ترتبط )17(»تفكيًرا حكيًما، ولكنه تفكير يولد االلتزام وهو مستقبل اإلنسان في العالم
بلو نيرودا الذي عرف بالمبدع، والثانية خارجية وسياسية واقعية، ويمكن أن تُتَفَهَّم عن طريق القارئ. إن مثال ذلك الشاعر با

برومانسيته الحالمة، ولكنه تحول بشعره إلى إطاللة الروح الدرامية بعد ذهابه إلى إسبانيا خالل الحرب األهلية. كيف لهذا الشاعر 
أن يكتب عن الورود الحالمة واألوراق الخضراء، والحال أن البراكين القاتلة تعصف وطنه وتنزف دمه؟ لذلك، كتب هذا الشاعر 

                                                   
  ورد هذا القول لنيتشه في مقالة دوفران: )11(

«La raison aujourd’hui», in Rationality Today, La Rationalité aujourd’hui, (Collection Philosophica), dirigée par Guy 
Lafrance, directeur Benoît Garceau et William Dray, vol.13, édité par Théodore F. Geraets, Editions de l’université 
d’Ottawa (Canada, 1979), p. 22. 

  :نظرا )12(
Frank Popper, Art, Action et participation: L’artiste et la créativité aujourd’hui, 2ème éd. Paris, Klincksieck, 1985 (Ouvrage 
couronné par le prix: E. Souriau, Correspondance des arts en 1982), p. 272.    
(13) Dufrenne, Art et Politique, Pp.135- 136.   
(14) Dufrenne, Art et Politique, Pp.135- 136.   
(15) Dufrenne, Art et Politique, p.134.   
(16) Dufrenne, Art et Politique, p.134.   
(17) Dufrenne, Art et Politique, p.173.  
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 ممارسة الفنان بين االلتزام الفني والعنف السياسي  
    الفنان الفلسطيني أحمد ياسين نموذًجا

، فقد يكون لعالم األثر الشعري قدرة )18(»هلم، وشاهد الدم في الشوارع«مقاوم في إحدى قصائده، وهو يكرر العبارة مرات ثالث: ال
  لتزام بواقع.على الدفاع عن قضية إنسانية واال

فما الذي يطلبه الفنان  ،يمكن للفن تحقيق الديمقراطية الجذرية، لكنها ال تتحقق إال إذا كان الموضوع الفني من إنتاج فعل مبدع
؟ إذا كان الفنان يطلب حرية فنه، فإنه يطلبها ليستطيع االلتزام بما يريده فعليًا. لكن المسار المنطقي للفعل المقاوم »المحارب« ياسين

ليس الفن الذي جعل هو أن يكون متبادًال، وأن مفهومه يتجذّر في أعماق الحياة. إنّه أحمد ياسين الفنان الذي جعل من الفن ما يريده، 
ت منه ما يريده. وعلى الرغم من النداءات اإلنسانية التي يدمجها ياسين في أثره، إال أن استشكاالته، من هذا القَبِيِل االلتزامي، سّجل

اختالفًا في القراءات ورصد بعض المرجعيات التي تطلبها عمله على التين الشوكي، فترجمت عن انجذاب إلى بعض االتجاهات 
. لذلك، ترجم هذا الفنان عن مناقشته )20(، وهي أيًضا علم المعرفة المحسوسة)19(»فن جمالية التفكير«لواقعية في اإلستطيقا، بما هي ا

  لتزام السياسي، وعالقتها باألثر الفني، للبحث عن سبيل يحقق الفنان من خالله حريته.بعض القضايا المتعلقة بالمقاومة والفن واال

أن عقالنية «األثر الفني هو أحد العوالم الممكنة، فإنه يحقق إحدى إمكانات الكينونة التي تكمن في فن االلتزام، لـوبما أّن عالم 
. إننا نستأنف، )21(»اآلثار الفنية لها هدف مقاوم للوجود اإلمبريقي: تنظيم اآلثار بطريقة عقالنية يعني أن نؤسسها بصرامة في ذاتها

الذي يتعين بعمق في اإلنسان الفنان، وبما هو طريقـة في الوجـود اإلنساني،  )22(يرورة فعل االلتزام الفنيستشكالي، صبهذه الّطرح اال
فكيف للسياسة، إذا كانت تدبيًرا للمدينة، أال تعمل على تنمية روابط «لكنه يبقى فضاًء ال ينفصل عن الواقع السياسي والفعل فيه، 

وكيف يتمّكن فعل الفنان من أن  )23(»يوية ما هو إتيقي، لتبني ذاتها وإياه في ما يطلب ويرغب؟إيتيقية غير قهرية وأال تفتح ذاتها لح
  يتجذَّر فعليًا في الممارسة الفنية الملتزمة؟

  

  رابعًا: الممارسة الفنية الملتزمة، بما هي فعل إتيقي

ر مسارها، من دون أن تجد في السياسة وسيلتها ال يمكن اختزال زاوية النظر هذه في بعٍد من دون آخر، وال تستكمل إيتيقا األث
المقدمة والسابقة عليها، وال سيما حين تعطي الموضوع منزلته الدقيقة. إن هذا النظر ال يخلو من العودة المستمرة إلى األثر ذاته 

ع للمسار التكوني و(الصَّيروري) والمبدع ذاته والمتلقي ذاته أيًضا، وإّن ما يتحمله األثر ضمن عالقاته السلطوية أو التنفيذية يشر
لفعل الفنـان  )24(»سكن«الرتسام واقع معين ومعالجته. يقودنا البحث عن المقاومة والفن عند الفنان ياسين إلى اإليتيقي، من حيث هو 

لفن ذاته ويتالزم ، وبذلك ينفتح المقام في صلب ا)25(»ترك الفعل فريسة للعنف هو التخلي عن معناه ومن ثم عن إتيقيته«الحـر. لكن 
، مثلما )26(»صيغة التالزم ذاتها ال تعني التوازن بقدر ما تثير إشكال طبيعة الرابطة بين اإليتيقا والسياسة«اإليتيقي مع السياسي. إّن 

ق بين الفنان والعالَم. أن انفتاح الفنان على هذه التجربة الفنية يتطلب التزاًما عميقا وفعليًا من ِقبَِل الفنان، ليتقوم بذلك التوافق العمي
ويمكن تهيئة شرط التحرر القويم، باستئناف هذا التوافق الّطبيعي، إال أن الجديد لدى ياسين هو أن يشترك مفهوم الفن مع مفهوم 

على طريق إن القوة في أن نلتزم «اإليتيقا في نقطة تقاطع، هي الممارسة الفنية الملتزمة. يقول دريدا في كتابه (الحقيقة في الرسم): 
  وكيفية إزاحة الّصمت الفكري. )27(»معين ونستمر على هذا الّطريق. إنه احتفال التفكير

من ثم، فإن الرغبة المحض ال تعبر عن اإلنجاز إال بالفعل، أي حين تتصير الرغبة فعًال وممارسة. ولو نظرنا إلى الممارسة 
حاربة لإلنسان الفنان. لقد رفض ياسين تكبيل الفن ونزع طاقاته التفجيرية، الفنية بوصفها الفعل، لكانت اليد الحديدية المسيطرة والم

 مما جعله يحتفظ بوظيفة إيتيقية جليلة، فهذا التأويل الفلسفي للوحاته يصف هذا التعين الجميل، عبر تقديمه إيتيقا عميقة للفن. من ثم،
قا، هما: إما عّد الفن سكنًا خاصا وحًرا، وإما أّن لكل إيتيقا فنها، وإّال، يجب تمييز خاّصيتين اثنتين للممارسة الفنية في عالقتها باإليتي

فما سّر التراكم الغاضب للمعـارك الحاميـة والعنيفة لـدافنشي؟ ولماذا هذا االقتران التراكمي للنوع الحيواني في آثاره؟ أال يسعى، 

                                                   
  . 146سعيد، الثّقافة والمقاومة، ص  :انظر )18(

(19) A. G. Baumgarten, Esthétique, précédée des Méditations philosophiques quelques sujets se rapportant à l’essence 
du poème et de la Métaphysique, trad., prés. et notes par J.-Y. Pranchères, (Paris: éd. de l’Herne, 1988), p.245. «Art de 
la beauté de penser». 
(20) Baumgarten, Esthétique, p.245. «La science de la connaissance sensible». 
(21) T. Adorno, Théorie esthétique, trad. M. Jimenez, (Paris: Klincksieck, 1989), p.366.  

د في إعالن انتمائي والتزامي دأستطع أن أعيش حياة ساكنة أو غير ملتزمة. ولم أترلم « مة كتاب الثّقافة والمقاومة، قول إدوارد سعيد اآلتي:دفي مق ،ديفيد بارساميان يورد )22(
سعيد، : لقهر اإلسرائيلي المسلّط. انظرالواقع المعطى واا من التزام المفّكر بالقضيّة الفلسطينيّة ورفض لقد نشأ هذا القول انطالقً ». بواحدة من أقّل القضايا شعبيّة على اإلطالق

  .13مقاومة، صالثّقافة وال
  . 66ص )،2005 ،شرندار صامد لل (تونس: إتيقا الموت والسعادة ،العيّاديعبد العزيز  )23(
 .62ص، العيّادي، إتيقا الموت والسعادة )24(
 .64صالعيّادي،  )25(
  . 64العيّادي، ص )26(

(27) Jacques Derrida, La vérité en peinture (Paris: Flammarion, coll. Champs, 2005), Pp.38- 39. 
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دي المستكشف في اآلن ذاته النتفاضات ومعارك بهذا األفق، إلى تقريب أسلوب جديد يقترن بضرب من التلقي اإل يتيقي الفني والّجِ
  اإلنسانية؟

لكننا لن نكتفي بهذه المناظرات الفنية، مع ما حققته من شبكة عالقات خاّصة تنقد الواقع وتصوره. إنّها تكشف عن تصورها 
موضوع كينونة تريد أن تقاوم إتيقيًا بمواجهتها الخاّص للمقاومة، أي بين ما هو فني وسياسي، فالموضوع الذي يطرحه الفن هو 

هدافًا اآلخر السياسي. إنّها ديناميكية اإلرادة الذَّاتية التي تتصير في فعل الذَّات المقاومة ويمكن أن تكون مشروًعا للعالَم الذي يحمل أ
ا وانغلقت على ذاتها، بانحصارها في المجال اإلستطيقي. وظيفيةً ويرتبط بااللتزام السياسي والفنيِ. لقد عانت المسألة الفنية فقًرا إيتيقيً 

 لذلك، يبدو أن تحرير الفن من التفكير الصُّوري أمر ضروري، مثلما أن نهاية الفن أو موته ال يبرر أبًدا عدم انفتاح الفن على العالم،
االستشكاالت التي صاغها الفنانون  يهمنا استعادةما ستطيقية في تناسبٍ مع التجربة الملتزمة فنيًا، ألن فالمطلوب هو إحياء التجربة اإل

  وارتسمها ياسين فنيًا، لتظهر ضروب مفهومية مختلفة.

ليس الموضوع اإلستطيقي شيئًا آخر غير األثر الفني المرئي لذاته، وهو الذي نتعلم منه فن المقاومة. ويحتاج األثر الفني صحوة 
ههنا بالضبط يحدث انزالق داللي يجريه التفكيك عمًدا، «تفكيكية، ليكون أكثر إبداًعا، وإستطيقية أو جمالية وروح التزامية ونقدية 

يرد بسخرية الذعة على الجمهور  آنج . لذلك نجد ميكال)28(»وكإحدى مقوماته، من مفهوم األساس إلى الجذر ومن األصل إلى الهاوية
تفرقني عن تمثالي، لكن الحجارة ال تكّف عن فراق التمثال، وما لم أكره هذه الحجارة التي «الذي لم يدرك بعد الهم اإلستطيقي: 

. إّن االنشغال الفني المبدع بالمقاومة، وهو في هالة )29(»تستجب النظرة لحل رموز التمثال، فإن الحجارة تبقى في هذا التأمل ذاته
فنان، ومسؤوليته أمام األثر والعالم، استجالًء مجده وشرفه، يعبر عن ما تقوله كينونته العميقة ويكشف عن ضرورة تأصيل حرية ال

ليست الديموقراطية « للقيمة الوظيفية والنقدية للفن. إّن الفن يعلم اإلنسان كيف يقاوم ويوقظ فيه البحث عن ديمقراطية جذرية للفن، فـ
ية هو الفن المثور والثوري، وهو . إّن الفن الذي يخلق ذاته بحر)30(»أن نضع الفن للجميع، ولكن أن نضع الجميع تحت إمرة الفن

. إذًا، يعبر الفن بفعل المقاومة المستمرة عن حقيقته وحريته وحياته )31(»إلى حد التضحية بالكل من أجل إبداعه«الفن الذي يصل 
  الفعلية.

 بوسع«قد تكشف بعض الرسومات عن مواضيع واقعية، مثلما تكشف بعض النصوص أيًضا عن عنف الواقع وهيمنته، فـ 
، حينئذ نتحرر )32(»ستطيقية، واإلنسان نفسه إلى أثر فنيإالفيلسوف أن يحول الحياة، مثلما كانت لدى اليونان القدامى، إلى ظاهرة 

من عبودية الواقع واآلخر. يبقى هذا الفن الثوري، على الرغم من ذلك، الشاهد الذي يفضي إلى ارتسام حقيقة فعلية مفادها أن األثر 
د وفي على عصره. وإذ نعترف أن للفن مكانته التاريخية ونكشف عن أفق ممكن للتحاور مع تيارات فلسفية، فمن الفني أكبر شاه

إنّه التاريخ الذي يسمح بأن يحكم على الثورة وإنّه المؤرخ الذي يسميها عندما يكون غير خائٍف من «أجل تدعيم قول دوفران: 
  ية أن يتخذ منها القارئ ثورة ملحمية أو كفاح ينظر إليتيقا أصيلة؟، فهل يمكن للوحة تضمنت صورة واقع)33(»الكلمة

  

  خاتمة

ينفتح الفن مع أحمد ياسين على تعددية المعنى، وهو ما سعينا إلى تفسيره وتأويله بمتعة اإلحساس بااللتزام السياسي الحاضرة 
ثر الفني في فعله وانفتاحه المقاوم، فتلك هي إنسانية الفنان دائًما وراء لعبة الدور في تمثلها الفني وصورها المختلفة. ذلك هو معنى األ

تطيقية الحرة وأصالته المتجذّرة في تربته اإليتيقية التي ليست فقط وفاءً للذّات ذاتها، بل وفاء غير محدود لألثر الفني. تفتح التجربة اإلس
ثًرا فنيًا التزاًما سياسيًا وفعًال مقاوًما للدفاع عن طبقة مسلوبة، وقد للكينونة نورها، وللمقاومة فعلها المقاوم في نقد الواقع، فقد يحمل أ

يعبر الفن عن العالم الواقعي والخيالي. تتضافر هذه العوالم وتصور المفهوم، بوصفه كينونة تحمل داللة، وهذا هو شغلنا اليوم، ألنه 
ولة يأتي أيًضا، بوصفه آلة أو وسيلة تمثل تكون الكل وتوّحد ال يكفي الحديث عن الدولة بأنها آلة رادعة، فهذا الّطرح لمعنى الد

بالقانون وتدافع عن نزعاته ضد الخصوصية الجهوية أو أي عدوان خارجي. إّن من شأن الفن أن يقاوم ويعبر عن معنى الواقع وعن 
الكشف عن فعل ث يتجذّر اإلشكال في مبادئ إنسانية ترتسم ضمن خارطة اآلخر، ويتصيّر هما سياسيًا مْنكبا في مهمة جمالية وحي

هذه هي المقاربة التي حاولت تحليل كيف للفنان أن يكون مسؤوًال ومقاوًما، وكيف لألثر المقاومة في العالقة بين الفني والسياسي. 
  ستطيقي (جمالي) وإيتيقي (أخالقي) قادر على تثويرنا.إالفني أن يتحول إلى موضوع 

                                                   
» تشابك«ه يوجد نأ نفسه، في اإلطار المسكيني، . ترى األستاذة249ص )،2011، شر والتّوزيعنبن شيخة المسكيني، الفن يخرج عن طوره (بيروت: جداول للن أّم الزي )28(

لعّل هذا التّشابك هو الّذي ومع هيغل وهيدغر.  نبين ما يعبّر عنه كانط بأحكام التدبّر ومفهوم األصل الّذي تميّزت به الخطابات الفلسفيّة في الف ،مرئي يصعب اإلمساك بهغير 
  .249ص ،الفن يخرج : المسكيني،كشف عنه فعل التّفكيك. انظر

(29) Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, 3ème éd, (Paris: PUF, coll., 1992), p.46.  
(30) Dufrenne, Art et Politique, p.138. 
(31) Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, p.674. 

  .109المسكيني، الفن يخرج، ص )32(
ه ال يمكن الحكم على نيجيبنا بأومشروعه؟  نهل يحقّق الذي يريد القيام بثورة في الف :يتساءل دوفران. art?, p.51.’Dufrenne, «Révolution dans l انظر: )33(

  .,p.54 Dufrenne :أيًضاالمرجع ذاته انظر  ».انين أن تكون ثوريّة؟نهل يمكن آلثار الف«فنقول على لسان دوفران:  ا،ؤال إذً سان إالّ بما ينتجه. يتغيّر طرح النالف
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