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السكن الحر في الفن التشكيلي السوري

من خالل الفنانة التشكيلية السورية عتاب حريب

وصال العش)1)

مقدمة

إن	ما	يحمله	الفن	التشكيلي	السوري	من	أبعاد	إتيقية	حرة	يقدم	للعالم	روًحا	لحياة	صامدة.	لكن،	

يوشك	الفن	االنتحار	حين	تسلب	منه	تعيناته	الهووية	والتزاماته	السياسية	وسكنه	الحر.	إذ	ال	وجود	

لتشكيل	فني	من	دون	هوية،	وال	وجود	للوحة	من	دون	إتيقا،	وال	وجود	لبيت	من	دون	سكن	آمن،	وال	

يستكمل	الفن	مساره	من	دون	أن	يجد	في	الحرية	هدفه	األول	ومنزلته	الدقيقة	في	رسم	االلتزام	أيًضا.	

لذلك	تناضل	الفنانة	التشكيلية	السورية	عتاب	حريب	من	أجل	سكن	حر	لكينونتها	املمزقة	في	غربتها،	

وتتحمل	اآلالم	كلها	ليكون	الفن	مواجًها	للعنف	السيا�سي،	فوحده	الفعل	الفني	الذي	يحرر	الفنانة	من	

هذه	العبودية.	إذ	تفتح	التجربة	الفنية	للحرية	نورها	من	خالل	الوقوف	على	بعض	ترسيمات	وجوه	

النسوة	واألطفال	الحزينة	والبيوت	الحجرية،	ومن	خالل	صور	املساجد	وملسات	اللون	وعراقة	هندسة	

املعمار	وبساطة	البوادي	وترنيمة	األزهار	ومشهدية	صفاء	البحار	واألنهار	ونحت	بعض	من	حروفيات	

ونصوص	ديينية...،	وكل	ما	له	عالقة	باألرض	السورية	ومعاملها	التاريخية،	وبحقها	في	أمومة	حرمت	منها	

مكرهة،	فأبعدت	عن	أبنائها	الذين	سلبوا	منها	وتفرقوا	عبر	مدن	العالم.	وإن	كانت	الفنانة	التشكيلية	

السورية	عتاب	حريب	تجد	حريتها	في	فعلها	التشكيلي،	فهي	تجسد	جمالية	هذه	الحرية	في	اختيارها	

الفني	للوحات	تكون	لها	بمنزلة	البيت	الساكن	على	حد	اعترافها،	فتفعل	من	خاللها	كينونتها	الصامدة.

)1(	وصال	العش:	أستاذة	الجماليات	وفلسفة	الصورة	بجامعة	صفاقس.
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يطرح	 عندما	 يحدث	 الذي	 وما	 وتشكيلية؟	 فنية	 تشخيصية	 بصورة	 حرية	 نرسم	 أن	 يمكن	 فهل	

إشكال	الحرية	داخل	ساحة	الفن	السوري؟	وما	الذي	يقودنا	إلى	طرح	مسألة	السكن	الحر	في	الفن	

الالعدالة	 من	 اليأس	 ألن	 أم	 ومرفوًضا؟	 مستبًدا	 أصبح	 الحاضر	 الواقع/	 أألن	 السوري؟	 التشكيلي	

في	 يكن	حرا	 لم	 إذا	 اإلنسان	 ما	 إذ	 السوري؟	 الفنان	 كيان	 في	صميم	 بنيته	 نحت	 قد	 العالم	 هذا	 في	

اختياراته؟	وما	اإلنسان	إذا	لم	يكسر	عالقاته	املنمطة	من	أجل	مطلب	السكن	الفني	امللتزم؟

: مطلب الحرية 
ً

أول

السورية	 التشكيلية	 الفنانة	 لوحات	 فلئن	غيبت	 ومتلونة)2(،	 اليوم	مختلفة	 الحرية	 تجليات	 تبدو	

ا	طفولًيا	خصًبا	
ً
عتاب	حريب)3(	تفاصيل	الوجه	الجوهرية	في	أغلب	لوحاتها،	إال	أننا	قد	نرى	فيها	عامل

تغمره	الحرية	اإلبداعية	في	البحث	عن	ما	بعد	هذه	الجزئيات	املفصلة	والتشخيصية،	وعن	ما	وراء	زخم	

بعض	املساكن	والديار	وكل	هذه	املعالم	املعمارية	التي	تحرص	الفنانة	على	إبرازها	في	أغلب	لوحاتها،	

وقد	تغيبها	أحياًنا	أخرى،	ليحضر	املشهد	الطبيعي.

.Mike	Dufrennel,	Art	et	Politique,	)Paris:	UGE,	coll.	10/18,	1974(,	p.12	:انظر	)2(

من	 عدًدا	 وأقامت	 الحفر،	 قسم	 دمشق،	 بجامعة	 الجميلة	 الفنون	 كلية	 حريب	من	 عتاب	 السورية	 التشكيلية	 الفنانة	 تخرجت	 	)3(
ورشات	الرسم	لألطفال،	ودرست	في	كلية	الفنون	الجميلة	وكلية	التربية	ومعهد	الفنون	التشكيلية	بدمشق	وجامعة	القلمون	واليرموك	
تكوينها	 عمق	 وقد	 ثرية،	 تشكيلية	 ا	

ً
صيغ لوحاتها	 كست	 والسينما...	 واملسرح	 واإلعالنات	 واألزياء	 الديكور	 تصميم	 في	 عملت	 الخاصة.	

//:https 	،)2020 	/01/30( البنفسجي«،	 الظل	 الفنية،	صاحبة	 انظر:	خالد	اإلسماعيل،	»بطاقة	عتاب	حريب	 الثراء.	 األكاديمي	هذا	
/artist-visual-hreib-etab/ar/com.qisetna.www

https://www.qisetna.com/ar/etab-hreib-visual-artist/
https://www.qisetna.com/ar/etab-hreib-visual-artist/
https://www.qisetna.com/ar/etab-hreib-visual-artist/
https://www.qisetna.com/ar/etab-hreib-visual-artist/
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اقع  Imagination vs. Reality الخيال مقابل الو

 2017 Mixed Techniques

تبدع	الفنانة	التشكيلية	السورية	عتاب	حريب	فنًيا	في	رسم	ترسيمات	الحزن	والتيه	واملأساة	واأللم	

	،2017 سنة	 أنجزتها	 التي	 الواقع	 مقابل	 الخيال	 لوحة	 خالل	 من	 كلها،	 الحياة	 وتلوينات	 والحرب...	

وحيث	اعتمدت	فيها	تقنيات	مختلفة،	وامتزجت	فيها	ألوان	العتمة	الداكنة	بألوان	نور	الحياة	وإشراق	

للحرية،	 عميقة	 إنسانية	 قيم	 ارتسام	 الفنانة	 حاولت	 القيود.	 كل	 من	 الفن	 فحررت	 امل�سيء،	 األمل	



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

208

اللون	األزرق	عن	تحررها،	وبروحانية	 الثورة	والتغيير،	وبإطاللة	 اللون	األحمر	عن	 بانسيابية	 فعبرت	

البنفسجي	 البريئة	والنقية،	وباللون	 الطفولة	 املمتع،	وبنقاء	األبيض	عن	 اللون	األخضر	عن	سفرها	

	من	السواد	الذي	يذكرها	بأعنف	املجازر،	وعن	ال	تناهي	
ً

عن	بصيص	األمل	الذي	تتخيره	الفنانة	بديال

املكان	وال	حدود	للزمان،	فما	انفكت	تشكيالتها	تحمل	معها	العبق	العطر	ولحظات	من	بقايا	ذكرياتها	

التي	تملكتها	أينما	حلت.	وإذا	كان	للمكان	ثقله	بحسب	الفنانة	التشكيلية	السورية	عتاب	حريب،	إال	أن	

له	متعته	الجمالية	وبساطته	املنعشة	لروحها.	إذ	تشكل	الفنانة	املكان	القريب	من	قلبها	بحب	ودفء	

كبيرين،	فتركز	اللون	البنفسجي	بدراجات	إشعاعه	كلها،	على	سهول	شمال	سورية	الشاسعة،	وعلى	

بعض	البيوت	الدافئة،	لتستدعي	من	خالل	تصويرها	املكاَن	أجمل	أحالمها.	يتراءى	لنا	أيًضا	في	لوحة	

يافعان،	 تمركز	شابان	 اللوحة	 الجانب	األسفل	من	 وفي	 الوسط،	 في	 نفسها	 الواقع«	 »الخيال	مقابل	

وبعض	مالمح	وخياالت	جموع	أو	أشخاص	انتظموا	بعيًدا	كمثل	السياج	وسط	فضاء	اللوحة.	إال	أنه	

يصعب	الكشف	عن	تفاصيل	وجوه	شخصيات	اللوحة،	التي	بدت	كاألشباح	أو	الشظايا.	لقد	تخيرت	

الفنانة	أن	تكون	مالمحهم	داكنة،	في	حين	فضلت	إضفاء	ألوان	الحياة	على	البيوت،	ألنها	تمثل	منبع	

األحالم	الحرة،	أما	األشخاص،	فأغلبهم	استلبت	منهم	حريتهم.	حضرت	لوحة	„الخيال	مقابل	الواقع”	

بتقنياتها	وألوانها	وتركيباتها	وخلطاتها	املختلفة	بقوة	في	رسم	التضاد	بين	الواقع	والخيال،	ال	سيما	في	

تحديد	الفنانة	للشخصيات	واألماكن	والخطوط	واأللوان	واملجسمات،	ما	يضيف	ثراًء	على	تشكيالتها	

الفنية.

لكن	قد	يعسر	علينا	قراءة	األبعاد	القصوى	اللوحة	التي	تزخر	بكل	هذا	التنوع	واالختالف	والتقابل	

والتضارب	والتضاد	بين	األلوان	والشخوص	واألزمنة	واألمكنة،	لذلك	سنحاول	تأملها	جمالًيا،	وتأويلها	

نباشر	 إن	 فما	 التشكيلية.	 شفراتها	 من	 القليل	 وتفّهم	 رموزها،	 بعض	 فك	 نستطيع	 نا	
ّ
عل فلسفًيا،	

اللوحة،	حتى	نغوص	في	أحضان	هذا	العمل	الفني،	»الخيال	مقابل	الواقع«،	ونالحظ	التناقض	بين	

املتقابلة...	 والتشخيصات	 املتباينة	 األلوان	 من	خالل	 نكتشفه	 ما	 وهو	 الخيال،	 وعالم	 الواقع	 عالم	

فنقبض	مع	الفنانة	التشكيلية	عتاب	حريب	على	أجمل	لحظات	املكان	والزمان،	فنحاول	املحافظة	

تظل	 الشخوص	 تلميحات	 وألن	 إليه.	 تشتاق	 الذي	 املكان	 وجمال	 الحرة،	 الفنانة	 أحالم	 سحر	 على	

محض	تمثالت	عابرة	محدودة	مقارنة	بالبيت	اآلمن	بالحرية،	على	الرغم	من	ُجُدره	األربعة	املغلقة،	فإن	

للذكرى	وهج	مملوء	باملعاني.
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إن	تكّون	مثل	هذه	الترسيمات	الذاتية	والكلية	في	مثل	هذه	اللوحات	الفنية،	يكشف	عن	استقاللية	

إلغاء	 البناء	التشكيلي	والخيالي.	من	أجل	 التي	تناضل	من	أجلها	داخل	هذا	 الفنانة	وحريتها	 ممارسة	

في	 املباني	 معمارية	 عراقة	 فتظهر	 التقليدي.	 التشكيلي	 واملحمل	 النسخة،	 باللوحة	 التقيد	 مفهوم	

أو	 أنه	جندي)4(	 لو	 كما	 العالم	 هذا	 في	 يثبت	وجوده	 الذي	 السوري،	 الفني	 التشكيل	 سورية،	وعمق	

مدافع	شرس	عن	حرية	األرض	الوطن،	وهذا	ما	يفسر	ملاذا	تضع	الفنانة	عتاب	حريب	كل	هذا	التضاد	

في	املشهد	التشكيلي،	فقد	احتاجت	دائًما	في	لوحاتها	إلى	ابراز	هذا	التقابل	الضروري،	لضبط	عالقتها	

مع	اآلخر/	الفرد،	والجماعات/	الحشد،	واملكان/	السهول	واملباني	والديار	وبيتها	الخاص.	وتبًعا	لذلك	

مع	 اللوحة	 فتوافق	 أيًضا،	 الواقع	 يؤكده	 ما	 وهو	 وجدالهم،	 وتعددهم	 واختالفهم	 تضادهم	 ضمان	

الحقيقة،	يشير	إلى	نقاء	الرسالة	النبيلة	التي	تدافع	عنها	عتاب	حريب؛	مطلب	الحرية.

إلى	نظارة	اللون	 إلى	بساتين	معرة	النعمان،	والحنين	 ما	زالت	الفنانة	تحتضن	إحساس	االشتياق	

تصريح	 بحسب	 طفلة،	 وهي	 تمتطيها	 كانت	 التي	 بالحصادة	 املمتع	 واللعب	 الحصاد	 لسنابل	 األصفر	

لها	عبر	حواراتها	وآثارها	الفنية،	في	أكثر	من	موقع	تواصلي.	إن	كل	هذه	املشاعر	التي	ترسلها	الفنانة	

املباني	 البحار،	ووثبات	صالبة	 الالمتناهية	لشمال	سورية،	وامتداد	عمق	 عبر	استحضارها	السهول	

عن	 الدفاع	 النبيل:	 الهدف	 فتصوب	 املسدسات،	 مثل	 للقارئ	 ترتسم	 وألوانها،	 أحجامها	 باختالف	

والحرب	 العالم	 بعيًدا	عن	وحشية	 يعاش	 أن	 في	 األجدر	 الحرية	 مطلب	 إنه	 وقضيتها.	 وديارها	 أرضها	

في	سورية،	لذلك	حاولت	الفنانة	البحث	عن	السلم	عبر	مالمح	الطفل	املرافق	لألم	في	لوحة	»الخيال	

مقابل	الواقع«،	فتتجلى	الحرية	فنًيا	عبر	حضور	مشاعر	األمومة	في	اللوحة،	وفي	اشتياق	عتاب	حريب	

السيا�سي	 الفنانة	رسالتها	فتواجه	الصراع	 أيًضا،	تمارس	 الحر.	وهنا	 إلى	رائحة	األرض/	األم	والوطن	

واالجتماعي	في	الخارج	بين	الفرد	والجماعة.	واملعروف	أنه	في	الخارج	تمارس	الحرية	بأشكالها	املتنوعة،	

بما	فيها	حرية	التعبير	وحرية	التفكير	وحرية	املعتقد	وحرية	السياسة.	فهل	نتبع	تصور	الجماعة	التي	

بما	 يؤمن	 أن	 الفرد	وتلزمه	بضرورة	 الجماعة	من	حرية	 أال	تحد	 الفنية؟	 اللوحة	 في	 كالسياج	 تمثلت	

تعتقد	به؟	تمارس	الجماعة	اإلكراه	على	الفرد	وتمنعه	من	حرية	االختيار،	إذ	االختيار	يخلق	من	الفرد/	

	ال	إنساًنا	خاضًعا.	وضمن	هذا	األفق،	حاولت	الفنانة	ارتسام	الذكريات	األليمة	
ً
املواطن	إنساًنا	مسؤوال

)4(	Mikel	Dufrenne,	Phénoménologie	de	l’expérience	esthétique,	t.1:	L’objet	esthétique,	3èmeédition,	)Paris:	PUF,	coll.	
Épiméthée/Essais	philosophiques,	1992(,	p.199.
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مع	كل	أم	سلبت	منها	أمومتها،	فاندرجت	في	لوحتها	مالمح	لصورة	أم	مع	ابنها،	فأعلنت	ضمن	منطق	بناء	

اللوحة	وسيرورتها	التشكيلية	عن	ميالد	أمل	جديد،	من	أجل	إرادة	الحرية.	

Dance And Death الرقص واملوت

 Mixed Techniques تقنيات مختلفة

2016 Unique Piece
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إننا	نظفر	بهم	الفنانة	وهي	تتفكر	الحرية	فعلًيا،	عبر	لوحة	»الرقص	واملوت«	لسنة	2016،	والتي	

اعتمدت	فيها	أيًضا	تقنيات	مختلفة،	وركزت	على	تقابل	الحركة	وتضادها	بين	وجوه	املوت	املبيد	ووجوه	

الرقص	الحر.	ينبع	أوجه	هذا	اإلبداع	الفني	لضالل	الوجوه	امليتة،	بحياة	اللون	الوردي	والبنفسجي	

في	بحث	مستمر	عن	أمل	جديد	وحياة	 واألزرق	السماوي،	وتبدو	الشخصيات	على	الرغم	من	موتها	

أفضل،	وتبدو	الرقصات	الشعبية	الفلكلورية	أكثر	تعبيًرا	عن	الحرية.	تحمل	لوحة	»الرقص	واملوت«	

اللوحة،	ضمن	محاولة	 تندرج	موضوع	هذه	 الحرية.	 وبقايا	شظايا	استيالب	 املميتة	 الوضعيات	 آثار	

لكن	 الحزينة)5(.	 عاملنا	وحضارتنا	 بها	 نعرف	 التي	 االجتماعية	 لالعدالة	 في	تشخيص	 السورية	 الفنانة	

لوحة	عتاب	حريب	التشكيلية	تضعنا	أيًضا،	أمام	فعل	اإلنسان	الحر	في	الرقص	الذي	يتناقض	مع	

مشهدية	املوت،	وتحضر	تبًعا	لذلك	حقيقة	تاريخية	مفادها،	أن	حرية	اإلنسان	هي	في	األصل	سياسية	

وإنها	أكثر	صورية	من	أن	تكون	واقعية	حيث	تمكن	الفنان	السوري،	معرفة	هذا	منذ	الحرب.	وبما	أن	

فإن	 التشكيلية	عتاب	حريب،	 الفنانة	 في	تصور	 األكبر	 القضية	 يحمل	 السيا�سي	 الفني-	 الطرح	 هذا	

الفعل	الحر	يقودنا	إلى	تأكيد	انفصال	مؤسستين	اثنتين:	الفن	والسياسة،	وإدراك	نسبيتهما	املستقلة،	

فكل	مؤسسة	تحقق	صيرورتها	لذاتها،	ألن	القول	بصالحية	القيام	بشيئين	في	اآلن	نفسه،	ال	يمكن	أن	

ميكال	 إليه	 ما	ذهب	 إلى	 استناًدا	 السلطة،	 في	 اإلنسان	 وأيًضا	من	 السيا�سي،	 اإلنسان	 إال	من	 يتولد	

الفنانة	عتاب	حريب	تجسيده	 دوفران	الذي	ينادي	بأهمية	الحرية	في	الفعل	الفني.	وهذا	ما	حاولت	

تشكيليا	ملا	قسمت	اللوحة	إلى	جزأين	فعليين:	الجزء	األعلى	السماوي،	حرية	التعبير	الجسدي	وجمالية	

الرقص.	أما	الجزء	الثاني،	أسفل	اللوحة،	حياة	الوجوه	الجامدة	واملكرهة	وصور	املوت	واالستيالب.

التشكيلية	 الفنانة	 طريق	 الرسم	 فكان	 الحر،	 بالفعل	 إال	 اإلنجاز	 عن	 املحض	 الرغبة	 تعبر	 ال	

السورية،	إلى	التعبير	الحر،	ولو	عددنا	»األدلجة	هي	الفعل	ولم	تكن	كذلك	فإنها	اليد	العاملة	للطبقة	

املسيطرة«)6(.	لذلك	كان	تواصل	الفنانة	عبر	الرسم	وحوارها	التشكيلي	مع	العالم	ما	يبعث	في	القارئ	

الحرية	 أجل	 من	 ويناضل	 متحرر،	 شعبي	 تدفق	 من	 الفن	 ينبعث	 أن	 بضرورة	 دوفران،	 مليكال	 والسياسة	 الفن	 كتاب  ينادي	 	)5(
 Dino	Formaggio,“Mikel	Dufrenne:	La	nature	et	le	sens	du	:انظر	الحزينة«.	حضارتنا	بها	تعرف	التي	االجتماعية	و»الالعدالة

	.poétique“,	Pourquoi	l’Esthétique	?,	Paris:	Jean-Michel	Place,	n°21,	)1992(,	p.189

في	 اإليديولوجية	 للعملية	 اثنتين	 خاصيتين	 تمييز	 دوفران،	 بنظر	 يجب	 	..Mikel	Dufrenne,	 Art	 et	 Politique,	 op.	 cit.,	 p.106  )6(
عالقتها	بالفن.	إما	اعتبار	الفن	تابًعا	ومؤدلًجا،	وإما	أن	اإليديولوجيا	مؤدلجة	من	قبل	الفن	فنتحدث	حينها	عن	»إيديولوجيا	في	الفن«.

انظر	املرجع	نفسه،	والصفحة	نفسها.
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على	التحرر	من	األدلجة	بأشكالها	جميعها.	ألن	األدلجة	تسهم	في	تكبيل	الفن	ونزع	طاقاته	اإلبداعية	

ا	مستجًدا	
ً
التفجيرية،	وهذا	ما	انتهت	إليه	الفنانة	التشكيلية	عتاب	حريب،	فجعلت	من	لوحاتها	بحث

تعين	 يكمن	طور	 العميق.	 الحر	 كيانها	 للمحافظة	على	 إيديولوجيات	مشوهة	 بدون	 عن	أرض	سالم	

الفن	السوري	في	املحافظة	على	هذا	العمق،	ال	أن	يشوه	حقيقته	ويفسدها،	بهذا	السلب	الذي	تختص	

به	األدلجة،	والذي	قد	يمارس	على	املتلقي	تشويًها	يتصادم	مع	مطلب	الحرية.

يمكن	اإلشارة	في	هذا	اإلطار،	إلى	أن	الفنانة	تدرك	بعض	الصور	الحرة	بخيالها	فتحدث	بممارستها	

التشكيلية	مشاهد	ثرية	تطفح	بمضامين	معبرة	دون	أن	تتواجد	مع	مشهدية	املكان	في	الزمن	الحاضر،	

تفاصيله	 بكل	 الذكرى	 بفعل	 يحضر	 الذي	 الفني	 اإلدراك	 بهذا	 لكنها	 التشكيلي،	 فعلها	 لحظة	 في	 أي	

املحسوسة	ورغم	غربتها	فهو	»إدراك	ينتجه	الخيال	عبر	التحييد،	أي	عبر	إحداث	تغيير	في	املرجعية	

مشهدية	 إلى	 حريب	 عتاب	 لوحات	 مواضيع	 مجمل	 تحيلنا	 النسخ«)7)،	 فعل	 من	 الفني	 الفعل	 يحرر	

استحضار	أجمل	التعابير	الحركية	الحرة،	في	فن	الرقص	الفلكلوري	وتوغل	بنا	داخل	وقائع	تاريخية	

وتعابير	صامتة	لبعض	الوجوه	املتأملة،	والتي	ال	يمكن	أن	تصمت	عنها	عين	القارئ،	التي	قصدت	اللوحة	

املشاهد	 تقابل	هذه	 القارئ	ال	يستطيع	ضمن	 لكن	 وتماهت	مع	رموزها.	 وألفت	محيطها	 التشكيلية	

وتضادها،	أن	يبقى	محايًدا،	ألنه	سيضمنها	مشاعره	وانفعاالته	وممارساته	التي	تجد	طريقها	إلى	التأويل	

الواقعي.	وذلك	ما	تقتضيه	العالمة	التشكيلية،	إذ	بواسطتها،	نكتشف	ما	تخفيه	رموز	لوحة	»الرقص	

واملوت«	من	آالم	وذكرى	في	عمق	الوجوه	واألمكنة	واألزمنة	والروائح	واألصوات	والرؤى	والصور	الثرية	

التي	حرم	منها	املواطن	السوري	جراء	استالب	حريته.	لذلك،	تتخذ	مقاربتنا	لعالقة	الفن	بالحرية	في	

أعمال	الفنانة	التشكيلية	عتاب	حريب،	صيغة	توهمنا	بأن	ما	تتمثله	من	صور	يتعلق	بمشاهد	متمثلة	

الزمنية	وسيرورتها	املتجددة.	فتفعل	 اللحظة	 في	الحقيقة	متخيلة	ومستحضرة	بعمق	 أمامها،	ولكنها	

فينا	الصورة	وتبلور	تصوراتنا	للواقع	وتؤثر	في	إدراك	املتقبل.	وضمن	السيرورة	التاريخية	نفسها	نواجه	

لوحات	فعلية	ومشخصة	بروح	مقاومة	وإرادة	حرة،	في	تغيير	نمط	العيش.	تلك	اللوحات	التشكيلية	

إذن،	فإن	»ما	يجب	 الرغم	من	صغر	حجم	مساحتها.	 الرحب،	على	 الفنانة	عاملها	 بها،	جسدت	 التي	

)7(	محمد	محسن	الزارعي،	»الفنطاسيا	واإلبداع	في	جمالية	الصورة	املتخيلة	عند	هوسرل«،	عن	الفنطاسيا	واإلبداع	الفني،دراسات	
في	فنومنولوجيا	الصورة،	نصوص	أعدها	للنشر	وقدم	لها	محمد	محسن	الزارعي،	)تونس:	منشورات	وحدة	بحث	ثقافات	فنية	ومعارف	

وتكنولوجيا،	2010(،	ص.35.
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	قبل	تعين	عالقة	اإلنسان	باإلنسان،	هو	عالقة	اإلنسان	بالعالم«)8(.	ألم	يصف	سارتر	
ً
تفحصه	أوال

العالم	اإلنساني	ككيان	ممزق	ومعنف	بين	عجزه	الخاص	وما	يمكن	أن	يفرض	عليه	سياسًيا؟

ومن	ثم،	تقودنا	لوحات	الفنانة	التشكيلية	عتاب	حريب،	إلى	إمكان	أن	نتخذ	من	جماليتها	بيوًتا	حرة	

	من	حرية	مسلوبة،	وبلسًما	فنًيا	لذاكرة	تحمل	
ً

جميلة،	وترسيمات	أللوان	الحياة	اآلملة،	ومأوى	بديال

كثيًرا	من	األ�سى	والقهر	والعنف	والسيطرة	والحرب.	هذا	ما	يعلن	عنه	الفن	التشكيلي	السوري	الذي	

والبيت.	 بعد	فقدان	األرض	 اللوحة	 في	عمق	 الحر	 الفني	 الحياة	والسكن	 إرادة	 بمنطق	مغاير:	 يبشر	

فكيف	للفنانة	أن	تلتزم	سياسًيا	وفنًيا	عبر	هذه	النافذة	التشكيلية؟

ثانًيا: السكن اإليتيقي في الفعل الفني

تخيرت	الفنانة	السورية	عتاب	حريب	في	ممارستها	التشكيلية	السكن	اإليتيقي	في	فعلها	الفني	الذي	

يتناقض	مع	اإللزام	األخالقي.	إذ	يرجع	أصل	مفهوم	إتيقا	»إيتوس«	إلى	هوميروس	الذي	يعطيه	معنى	

فـ	 الجيد،	 العيش	 وأسلوب	 الوجود	 نمط	 هزيود	 مع	 يحمل	 وقد	 بالسكن،	 املفهوم	 هذا	 فيربط	 عينًيا	

„يتبطن	كيفية	اإلحساس	والتفكير	والفعل	مع	البحث	عن	التمييز	الذي	يرفع	إلى	مستوى	البطولة	التي	

إليها،	 كلها،	فيأوي	 الجميلة	 الصور	 التشكيلي	من	خالل	استحضاره	 الفنان	 أو	 الشاعر«)9(	 بها	 يتغنى	

)8(	Mikel	Dufrenne,	Pour	l’homme,	Essai,	)Paris:	Seuil,	coll,	Esprit	,1968(,	p.125.	

ethos	انظر:	عبد	العزيز	العيادي،	إتيقا	املوت	والسعادة،	ط.1،	)املغاربية	للنشر	والتوزيع،	تونس،	أفريل2005(،	ص.52.	 )9(	إتيقا:	
نميز	في	هذا	اإلطار	الداللي	بين	املقصد	األخالقي	)املوريس	الالتيني(،	الذي	يتعلق	بالقيم	والضوابط	االجتماعية	وبكل	املعايير	العالئقية	
املرتبطة	بالخير	والشر	والحالل	والحرام	والجميل	والقبيح...	والتي	يمكن	أن	تتحكم	في	توجه	اإلنسان	وسلوكه	اليومي	وحياته	االجتماعية	
ا	من	بعض	املطالب	

ً
العامة	وبواجباته	وتعامالته	ورغباته...	والذي	يلزم	الفرد	بتجنب	ما	يرغب	فيه	ويراقب	أفعاله	االجتماعية،	انطالق

والنواهي	 واألوامر	 اإللزام	 مقوالت	 إلى	 مستنًدا	 الفعل	 وصورية	 الواجب	 مقوالت	 إلى	 بالفرد	 األخالقي،	 املنزع	 يعود	 ما	 كثيًرا	 إذ	 الغائية.	
واملاقبلي	واملجرد	واملتعالي...	أما	املقصد	اإليتيقي،	)اإليتوس	اإلغريقي(	فيرتبط	بطريقة	توجيه	ذاتي	حر	وحياتي	جيد.	إذ	لهذا	املقصد	
الراقي،	استقاللية	في	التوجه	والفعل	واالختيار،	يتعقله	الفرد	من	أجل	بلوغ	هدف	حياتي	مميز.	كما	ترتبط	اإليتيقا	وفق	نفس	املعجم	
اإلغريقي	بفن	الحياة	وكيفية	العيش	وطريقة	الوجود	من	أجل	بلوغ	السعادة،	الهدف	األسمى	لإلنسان،	وهذا	في	تقديري،	ما	سعت	إليه	
الفنانة	السورية	عتاب	حريب	جاهدة.	وبالتالي،	فإننا	نشير	إلى	هذا	االختالف	الجوهري	بين	مفهوم	اإليتيقا	ومفهوم	األخالق،	فنفرق	بين	
الفعل	اإليتيقي	امللتزم	والفعل	األخالقي	اإللزامي.لذلك،	نالحظ	أن	مفهوم	اإليتيقا	يدخل	مجال	املمارسة	الفعلية	واملريدة	فيحضر	اليوم	
العالم.	يحمل	مفهوم	 في	هذا	 ترتبط	بكرامة	اإلنسان	وحقوقه	 التي	 السياسية	والفنية	والتقنية	ويناقش	كل	اإلجراءات	 كل	املجاالت:	
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ويسكن	فيها.

 Duo ثنائي

2014 Mixed Techniques

فإن	 السورية،	 الحرب	 منذ	 أميركا	 في	 تعيش	 حريب	 عتاب	 التشكيلية	 الفنانة	 أن	 من	 الرغم	 على	

	للنجاة	عبر	
ً

	بألوانه	البنفسجية	التي	تبعث	في	الروح	أمال
ً

املشهد	التشكيلي	لسكنها	الفني	يبدو	جميال

اإلتيقا	ديناميكية	تعبيرية	يتفرد	بها	الفرد/	اإلنسان	ويلتزم	بها	وينهم	بها	ويتفنن	بالعناية	بذاته	ورعايتها.	ونحن	في	هذا	الشأن،	إنما	نتفكر	
اإليتيقا	كهم	إستطيقي	يشغل	الفنانة عتاب	حريب	ويرهقها	في	كينونتها	املتجذرة	في	»االلتزام	السيا�سي«	لتتخير	طريقها	اإليتيقي	الحر.	

.Sous	la	direction	de.	André	Jacob,	Les	notions	philosophiques,	)	Paris:	PUF,	1990(,	p.874:انظر
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يظل	 التشكيلي	 املتخيل	 أن	هذا	 الرغم	من	 السبب،	وعلى	 ولهذا	 الحياة.	 وإيتيقا	 امللتزمة	 الفن	 نافذة	

داخل	الطرح	الالواقعي،	فإنه	تبًعا	لذلك،	يمثل	كالواقعي،	ويتوج	بسكن	فني.	إنه	باألحرى،	تأكيد	على	

التفاعل	بين	ذات	الفنانة	التي	أصبحت	تواجه	حياة	رتيبة،	تحياها	وحيدة	عبر	شقة	صغيرة،	أن	تمارس	

فنها	وفلسفة	حياتها	املتجددة	على	محمل	لوحاتها.	ومن	خاللها	يتجوهر	انتماؤها	إلى	أرض	اللوحة،	التي	

	من	الوطن	الذي	تحول	إلى	أرض	للموت.	لذلك	
ً

ألبستها	إنسانية	حياتها،	والتي	وجدت	فيها	حضًنا	بديال

لم	تصل	الفنانة	إلى	هذا	التعبير	العميق	ودقة	األحاسيس،	إال	بمواجهتها	لحدة	األلم	ونظرتها	اآلملة	التي	

نالحظها	في	الترسيمة	التشكيلية	للوحة	»ثنائي«	2014،	والتي	عبرت	من	خاللها	عن	التقنيات	الفنية	

الثرية	وعن	أجواء	شهر	رمضان،	فزوقت	جمالًيا،	املباني	بحلة	حروفية	وملسات	لونية	وتشكيالت	لبعض	

الخطوط	املنحنية	والدائرية	واملهللة،	وزينت	بجمالية	الخط	العربي	األبواب	والجدران	التي	احتفظت	

بمقاطع	من	نصوص	دينية	وذكر	لسير	نبوية.	لقد	جمل	اللون	البنفسجي	إطاللة	ضياء	اللوحة/	األرض	

والسكن	الحر،	التي	ما	انفكت	الفنانة	تبحث	في	أحضانها	عن	األمان	وإشراق	نور	األمل،	ال	سيما	من	

خالل	تمركز	الهالل	في	قلب	السماء.

نجد	في	أحضان	لوحة	»ثنائي«	جماليات	فن	تصميم	املعمار	السوري	املتخيل	واملزوق	بحروفيات	

وكلمات	وأحاديث	نبوية	ونصوص	قرآنية	مقتطفة،	ولكنها	غير	مكتملة.	فمن	خاللها	تستدعي	الفنانة	

العقائدي	واالجتماعي،	فتتواتر	بزخم	 املوروث	 العربية	اإلسالمية	وجملة	من	 الديني	والهوية	 املعجم	

في	لوحة	ثنائي	التي	اعتمدت	فيها	تقنيات	فنية	مختلفة،	وطغى	عليها	اللون	األزرق	بطبقاته	املتدرجة،	

وبشكل	تصاعدي.	وعلى	الرغم	من	تواتر	جملة	الحوادث	الالمحتملة	في	حياة	عتاب	حريب	الشخصية	

والصادمة	للقارئ،	من	جراء	الحرب	على	سورية	-التي	نجدها	في	أكثر	من	موقع	إعالمي	وحواري	على	

بغد	 اآلمل	 حلمها	 يدعم	شرعية	 الحياة	 إيتيقا	 في	 متطور	 فني	 على	سلوك	 انفتاحها	 أن	 إال	 اإلنترنت-	

أفضل	وامتداده	إلى	اآلخر	املتقبل،	ومن	خالله	يترسخ	فعل	االلتزام.	وهو	ما	يعني	أننا	في	قراءتنا	مثل	

هذه	اللوحات	ال	نهتم	بجملة	النصوص	الواردة	في	اللوحة،	معزولة	عن	سياقها	التشكيلي،	وال	نتفهمها	

التي	 النبيلة	 الرسالة	 توصيل	 في	 اإلسهام	 قراءتنا	 من	خالل	 نحاول	 بل	 الفنان،	 مفصولة	عن	قضية	

ثرية	 عالمات	 أيًضا	 اللون	 في	 نرى	 وألننا	 جميعهم.	 السوريون	 خاللها	 ومن	 السورية،	 الفنانة	 تريدها	

،	اللون	األزرق	السماوي	على	كامل	
ً

	عميًقا	إلى	ما	يريد	الفنان	أن	نقف	عليها.	فإذا	ما	انتشر	مثال
ً

ومدخال

الفنانة	عتاب	حريب	 الخالدة،	إال	أن	حذق	 اللوحة،	وكشف	عن	عراقة	الحضارة	السورية	 مساحة	
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في	تقنية	األلوان	املائية	أكسب	اللوحة	جمالية،	تميزت	بشفافية	اللون	الحالم	املماثلة	لشفافية	فن	

الحياة.

إيتيقي	حر،	ومن	دون	 تخيرتها	كسكن	 التي	 لوحتها	 السماوي	على	مساحة	 الفضاء	 الفنانة	 تعانق	

	بينها	وبين	اللوحة،	فجعلت	من	فنها	وسيلة	نجاتها	إلى	عوالم	أكثر	أمًنا،	علها	
ً

ا	فاصال
ً
أن	تحدث	خط

تفتك	سكنها	املسلوب.	وهو	ما	يعني،	بصيغة	أخرى،	أن	سكنها	اإليتيقي،	قد	تخيرته	الفنانة	السورية،	

،	عرض	
ً
أوال باآلتي:	 اختزالها	 يمكن	 الثرية،	 املعاني	 من	 إلى	طبقات	 فتحيلنا	 لوحاتها.	 أغلب	 أرض	 على	

ملجموعات	سكنية	تختلف	في	أحجامها	وأشكالها	وألوانها.	ثانًيا،	كشف	جمالية	املعمار	وعراقة	الخط	

يؤكده	 الحياة،	وحيث	 بإيتيقا	 التعبير	عنه	 يمكن	 املعنى	األخير	 الحياة.	وهذا	 ا،	معنى	فن	
ً
ثالث العربي.	

موقف	الفنانة	التي	اكتشفنا	معها،	جمالية	هويتها،	التي	تؤسسها	من	جديد	على	فضاء	اللوحة،	سكنها	

الجميل.	فتحولت	اللوحة	إلى	نمط	حياة،	تناهض	االستبداد	والعنف	وتقف	في	وجه	الحرب	واإلكراه	

املفروض	قسًرا.

من	خالل	 إال	 تتحقق	 أن	 يمكن	 ال	 والتي	 الجماعة،	 دائرة	 خارج	 لهويتها	 الفنانة	 تؤسس	 ثم،	 ومن	

كشف	التضاد	والثنائيات	امللزمة	أحياًنا.	إنها	طريقة	نبيلة	في	التعبير	نكتشفها	من	خالل	لوحة	ثنائي،	

التي	نجحت	عتاب	حريب	في	صياغة	معماريتها	وتشخيص	هويتها	عبر	فضاء	أسطوري	حالم،	يتفرد	

بذكريات	مجيدة،	يظهر	حياة	مجتمع	متجانس،	ال	يستقيم	إال	بتنوعه.	لذلك	عبرت	لوحات	الفنانة	

ينتج	 اللوحة،	 وفي	حضن	 واإلنسان.	 واملكان	 الحياة	 قيمة	 تثمين	 أجل	 من	 التنوع،	 هذا	 السورية	عن	

الفنان	السوري	بيئته	الخاصة،	ال	يقبل	التصنيف	ألي	جماعة،	ويكتفي	أن	يكون	فرًدا	واحًدا	وفناًنا،	

يتحرك	بإيتيقا	متفردة،	فيخرج	عن	كل	تصنيف،	سوى	التصنيف	الفني	امللتزم.	بوصف	الفنان	ينتمي	

إلى	هوية	إبداعية،	نعمل	جاهدين	على	الكشف	عن	عمقها	ورموزها	بكل	اللغات	والقراءات	املمكنة،	

الفن	 في	 تجربة	 وعلى	 السوري،	 التشكيلي	 الفن	 في	 األولى	 الشرارات	 هذه	 قيمة	 على	 شاهدة	 لتبقى	

وااللتزام	السيا�سي.

أن	كبلت	 بعد	 الفني	والسيا�سي،	 االلتزام	 في	 إنسانية	 تعبر	لوحات	عتاب	حريب	عن	تجربة	 لذلك	

الحرب	الفنانة	وأقصتها،	وعنفتها،	فتحركت	ذاتها	الفنية	بفعل	إبداعي	ملتزم،	ومنحت	العالم	واآلخر	

ا	مغايًرا	في	فن	الحياة.	إنها	تحضر	بفنها	في	حضن	العالم	اإلنساني	وتلتزم	بقضيتها	في	أدق	تفاصيلها،	
ً
إدراك
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وهذا	سر	هذا	التعاقب	بين	الفن	التشكيلي	وفن	الحياة	أو	إيتيقا	الفن.	فهل	هي	»جمالية	السياسة	التي	

يجب	أن	نفكر	فيها«)10(	أم	إنها	ممارسة	فنية	تولد	االلتزام	الفني	وفن	الحياة	من	أجل	النجاة؟

	بأعباء	
ً

ابنها	البكر،	يجعل	منها	كائًنا	يم�سي	مثقال تعترف	الفنانة	عتاب	حريب	بأن	أملها	في	فقدان	

العالم،	وأن	روحها	تتعذب	كل	لحظة	ألنها	تجهل	املكان	الذي	دفن	فيه	ابنها،	لكنها	تحتفظ	في	حياتها	

بأسلوب	فني	للنجاة	فتقول:	»هنا	في	شيكاغو	أذهب	إلى	مقبرة	قريبة	من	الحي	الذي	أسكن	فيه،	أرمي	

بجسدي	على	شاهدة	قبر	ال	أعرف	صاحبها	وأضمها	إلى	قلبي،	وكأن	روح	ابني	تسكن	هنا	تحتها.	أجلس	في	

بيتي	الصغير،	على	الكنبة	أقرأ،	ومن	النافذة	أرى	األطفال	يذهبون	إلى	املدرسة	ويعودون،	وأنا	ما	زلت	

أكثر	األحيان	أقف	في	نفس	املكان	خلف	النافذة«)11(.	لذلك	كان	الفن	التشكيلي	متنفًسا،	وفن	نجاة،	

ا،	يزيد	في	قدرتها	على	الصمود	واإلبداع	واملقاومة.
ً
وسكًنا	منقذ

من	خالل	هذه	النافذة	التأويلية	لقراءة	بعض	اللوحات	الفنية	التي	أبدعتها	عتاب	حريب،	نكتشف	

التزاًما	فنًيا	يواجه	كل	أشكال	العنف	في	العالم،	وبعض	من	التراكم	الغاضب	للحرب	السورية	الحامية.	

أال	تسعى	الفنانة	بهذا	األفق	التشكيلي	إلى	تقريب	القضية	السورية	إلى	العالم؟	إنه	أسلوب	تشكيلي	

يقترن	بضرب	من	الوعي	الجدي	وامللتزم	في	اآلن	ذاته	لإلنسان،	وحيث	تجد	الفنانة	مرآتها	الحرة	وتعبيريتها	

التصويرية	داخل	اللوحة	التي	تلبسها	حياة	وسكًنا	أعمق.	وإذا	كانت	»اإلتيقا	هي	التي	تعرف	كينونة	

اإلنسان	إنسانيا«)12(	كما	يعبر	عن	ذلك	باتوشكا،	فهل	يمكن	أن	يتعين	الفن	كفعل	إتيقي	مستقل؟	

إن	املوضوع	الذي	يطرحه	الفن	التشكيلي	السوري،	هو	موضوع	كينونة،	وموضوع	اإلنسان	املقاوم	

السلطوية)13(  العالقات	 كل	 مع	 تعارض	 في	 فيدخل	 الحر	 السكن	 أجل	 من	 متجددة	 ثورة	 وموضوع	

)10(	Mikel	Dufrenne,	Art	et	Politique,	op.	cit.,	p.171.

/https://alarab.co.uk	،)2019	/07	/05	(	،»اللوحة	هو	بيتي	سوريا،	في	بيت	عندي	يعد	لم	حريب:	»عتاب	قطريب،	أكرم	)11(

)12(	ورد	هذا	القول	لبتوشكا	في	كتاب	عبد	العزيز،	إيتيقا	املوت	والسعادة،	مرجع	مذكور،	ص.229.

واملشاعر	 األفكار	 باألحرى	 أو	 والدين	 األخالق	 الشامل،	 معناه	 في	 الكل	 بهذا	 نقصد	 لكننا	 سياسية،	 يوسائل	 الكل	 هذا	 يصبح	 	)13(
واملؤسسات	في	املجتمع.	انظر:	

Benedetti	Croce,	La	philosophie	comme	histoire	de	la	liberté,	contre	le	positivism,	)Paris:	Seuil,	Février	1983(,	pp.239-
244.

https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/
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اإللزامية.

إن	»عقالنية	اآلثار	الفنية	لها	هدف	مقاوٌم	للوجود	اإلمبريقي:	تنظيم	اآلثار	بطريقة	عقالنية	يعني	أن	

نؤسسها	بصرامة	في	ذاتها”)14(	نحو	مجاالت	لها	غايات	تحفظ	الذات	اإليتيقية	وفن	الحياة،	رغم	األلم	

املتصدع.	من	هنا	يتحول	مسار	الفن	التشكيلي	في	سورية	إلى	أداة	مقاومة	والتزام.	فمن	الجدير	إعادة	

أبرياء،	وهمش	علماء،	وهجر	شباًبا...	 اليوم	لتفهم	الواقع	األليم	الذي	شرد	عائالت،	وقتل	 تفحصه	

الفني،	فإنه	حيز	ال	ينفصل	عن	الواقع	السيا�سي	 الفنان	هو	األثر	 وما	دام	الحيز	الذي	يتعامل	معه	

الرسالة	 قيمة	 القارئ	 في	 ويوقظ	 ا،	
ً
انكشاف السوري	 التشكيلي	 االنهمام	 هذا	 ينتظر	 لذا	 فيه.	 للفعل	

نتابع	 نباشرها	ونتفاعل	معها	حين	 التي	 الصادمة	 اليقظة	 تلك	 تقوم	بدور	فاعل	وفعال.	 التي	 الفنية	

بعض	األعمال	الفنية	الجديرة	باالهتمام،	ألنها	تسعى	إلى	مقاومة	العنف	بكل	أشكاله	واالنفتاح	على	

اإلتيقي	في	فن	الحياة.	ولعل	حضور	الحروفية	والكتابات	على	مساحة	اللوحة	ما	يعزز	إتقان	الفنانة	

للتقنيات	املختلفة	وفق	جمالية	في	اإلخراج	وتعبيرية	في	اللون	والتزام	في	ترسيمات	الحياة	اإليتيقية.	كل	

هذا،	خلق	نوًعا	من	التوازن	الفني	وحبكة	تشكيلية	في	صياغة	املوضوع،	خاصة	في	مستوى	التأليف	

بين	املتضادات	في	العمل	نفسه.

إن	هم	الفنانة	التشكيلية	السورية	عتاب	حريب،	هو	االلتزام	السيا�سي	و	جمالية	فن	الحياة،	إال	

الغالب	يظهر	خاصة	 إلى	تعينات	هذا	األفق،	ألن،	تصورها	 أنها	ال	تكتفي	في	لوحاتها،	بمجرد	اإلشارة	

الشعري	 منه	 استبعد	 عالم	 في	 هو	شعري،	 ما	 كل	 وفي	 الطفولية	 الذكريات	 داخل	 االنصهار	 هذا	 في	

الذي	 لهذا	االستالب،	 مناقًضا	 تقف،	موقًفا	 اإلنساني.	وهي	حينما	 منه	 الطفولي	وسلب	 فيه	 وعنف	

يميت	اإلنسان،	فإن	املطالبة	بالسالم	مع	لوحاتها	الفنية،	تصبح	ضرورية	لفن	الحياة.

أيًضا،	 وحينها	 مصيرها	 ومواجهة	 اآلخر	 مواجهة	 السورية،	 الفنانة	 تستطيع	 الفنية	 الرغبة	 بهذه	

ينصهر	االلتزام	في	الفعل	والكينونة	إلدراك	ما	تتضمنه	قصدية	فعلها	التشكيلي.	وألن	املوضوع	الفني	

ليس	شيًئا	آخر	غير	األثر	الفني	الحر،	فإن	املشكل	الذي	يطرحه،	يتعلق	بإدراك	مقام	كل	موضوع	فني.	

ا،	أن	نعرف	األثر	الفني	–الذي	نفترضه	كمعطى	مباشر-	بالتقائه	باملوضوع	الجمالي،	فإن	
ً
إذا	جاز	إذ

.Théodore	Adorno,	Théorie	esthétique,	M.	Jimenez	)trad(,	)Paris	:	Klincksieck,	1989(,	p.366 )14(
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املوضوع	الفني	الذي	يمارسه	الفنان	السوري،	هو	الذي	نتعلم	منه	االلتزام	السيا�سي.	في	حين	يتوقف	

األثر	الفني	في	جزء	كبير	منه	على	حقيقة	الواقع	اإلمبريقي	في	العالم	والذي	حين	نتساءل	عن	كونيته	

ا	إلى	صحوة	كونية	مقاومة	وروًحا	تأويلية	ملتزمة.
ً
يبدو	محتجًبا،	يحتاج	األثر	الفني	إذ

لقد	حقق	الفعل	الفني	والتشكيلي	السوري	مناظرات	تواصلية	مع	العالم	مع	ما	حققه	من	شبكة	

عالقات	متنوعة،	ينقد	من	خاللها	الواقع	ويصور	عنفه،	على	الرغم	من	العملية	»التهذيبية«)15(	التي	

يسم	بها	كارل	بوبار	مفهوم	الفن،	والتي	كثيًرا	ما	تؤثر	في	الدولة	وأجهزتها،	ألن	نوعية	هذا	الفن	السيا�سي،	

يقوم	بدور	املشاركة	الخالقة	للجمهور	عبر	العالم.	وفي	هذا	املقام،	تكشف	الفنانة	التشكيلية	السورية	

أعمالها	 لبعض	 التأويلية	 قراءتنا	 لنا	 السيا�سي.	وتكشف	 لاللتزام	 الخاص	 عتاب	حريب	عن	تصورها	

الفنية	عن	مقاربة	التفكير	في	اإلنسان	وهو	يواجه	العنف	وصور	التسلط	كلها.

عن	 ومفاهيم	 وإحساسات	 مشاعر	 فيه	 ويوقظ	 إنساني،	 هو	 ما	 اإلنسان	 التشكيلي	 الفن	 يعلم	

ديمقراطية	جذرية	وأصلية	للفن)16(.	فما	الفرق	بين	أن	نضع	التجربة	الفنية	في	قلب	التفكير	أو	في	قلب	

الحياة؟	وكيف	نولج	الفن	داخل	حياة	الشعوب؟	هل	بالتزامها	سياسًيا	وفنًيا؟	إن	الفن	الذي	يخلق	

الطبيعي	واألصلي	من	 إلى	 النازع	 الفن	 يواجهه	 الرغم	مما	 والثوري،	على	 املثور	 الفن	 بالتزام	هو	 ذاته	

استنكار	من	طرف	السلط	السياسية.	إذ	كثيًرا	ما	كانت	هذه	النزعة	الطبيعية	ترفض	من	قبل	رؤساء	

األكاديميات	الفنية،	ألن	موضوعاتها	تهدد	مشاعرهم،	سواء	أكانت	سياسية	أم	اجتماعية	أم	أخالقية.	

لكن	تبقى	مسألة	السكن	اإليتيقي	شأًنا	يرتسمه	املبدع،	سواء	كان	فناًنا	تشكيلًيا	أم	كاتًبا	أو	شاعًرا	أو	

ا.	فهل	يمكن	للوحات	تضمنت	صور	واقعية	أن	يتخذ	منها	القارئ	ثورة	ملحمية	
ً
ا	أو	قارئ

ً
ا	أو	عامل

ً
فيلسوف

أو	كفاًحا	ينظر	إلتيقا	أصيلة	وأصلية؟

)15(	Karl	Popper,	Art,	Action	et	participation,	L’artiste	et	 la	créativité	aujourd’hui,	2èmeéd,	)Paris:	Klincksieck,	1985(,	
p.272.

)16(	ال	تتولد	هذه	الديمقراطية	الجذرية	والفاعلة	في	الفنون،	إال	إذا	كان	املوضوع	الذي	يهدف	إليه	واقعيا	ويكون	تبًعا	لذلك،	إنتاج	
الحياة	األصلية	 وتعابير	فعلية	لصور	 وملتزمة	 ملعان	معبرة	 وإنتاج	صور	 إبداع	 الفعل،	فعل	 في	ذات	هذا	 فعل	وممارسة،	كما	يشترط	

والواقعية...
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خاتمة

العوالم	 هذه	 تضافر	 وإن	 وحر...	 وفنطا�سي	 وخيالي	 واقعي	 نفسه	 اآلن	 في	 عالم	 الكل،	 عالم	 إنه	

سياسًيا،	 التزاًما	 فنًيا	 أثًرا	 يحّمل	 فقد	 ونقيضه.	 الواقعي	 بين	 ويجمعها	 دالة،	 	
ً
كينونة املفهوم	 يصور	

يتحمل	مسؤولية	 الفن	ال	 أن	 الرغم	من	 الدفاع	عن	وطن	حر.	وعلى	 للعنف	من	أجل	 	مقاوًما	
ً

وفعال

اإليديولوجي،	فإن	ما	يظهره	هو	هذا	العالم	اإلنساني	الحر	بأدق	تفاصيله.	لكن،	املغزى	األعمق	هو	

أن	نساير	صيرورة	الفن،	ونعين	مضمونه،	ونتفهم	معانيه	ونستعيد	بذلك	فاعلية	املتلقي	حتى	نضمن	

	مقاوًما	ودقيًقا	لألثر	الفني.	وهذا	هو	شغل	السيميولوجيا،	ألنه	ال	يكفي	الحديث	عن	بهجة	الفن	
ً

تأمال

ومتعته،	بل	ينبغي	أن	نطرحه	وسيلة	تدافع	الحرية	وتوحد	العالم	اإلنساني	في	أدق	تفاصيله	الحية.	

وإنما	شأن	الفن	أن	يعبر	عن	معنى	الواقع	وعن	مبادئ	إنسانية	لترتسم	ضمن	خارطة	اآلخر،	وتتصير	في	

الفن	هما	سياسيا	منكبا	داخل	مهمة	يدركها	الفنان	بالرقص	الحر	واملبدع	مع	أثره.
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