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تنويعات فنية عن العتقال في سورية منذ عام 2011

عالء رشيدي)1)

: مختارات تاريخية عن العتقال في الفن التشكيلي العالمي
ً

أول

يمكن	العودة	عميًقا	في	التاريخ	في	البحث	عن	األعمال	الفنية	األولى	التي	حاولت	معالجة	موضوعة	

اإلنسانية	 الحضارات	 بأن	 هروود”	 ج.	 »بيرنهارت	 املؤلف	 يبين	 التعذيب«	 »تاريخ	 كتابه	 في	 االعتقال.	

وأصدر	 األسرى،	 تعذيب	 والعبرانيون	 البابليون	 مارس	 لقد	 واالعتقال.	 التعذيب،	 مارست	 جميعها	

األشوريون	والفراعنة	تدابير	تشريعية	الستخدام	التعذيب،	مثل	ما	كان	األمر	عند	الفرس	واإلغريق	

العصور	 وفي	 التاريخ.	 عبر	 التي	عرفت	 التعذيب	 الرومان	عدًدا	من	وسائل	 ابتكر	 وقد	 والقرطاجيين.	

الوسطى	مارست	قوى	التشدد	الديني	كثيًرا	من	آليات	التسلط	على	املجتمعات	مثل	الحبس	واالعتقال.	

القرن	 وشهد	 الالحقة.)2(	 العصور	 في	 والسياسية	 االجتماعية	 واستخداماتها	 السجون	 دور	 وتوسع	

العشرين	عدًدا	من	األنظمة	الشمولية	التي	مارست	االعتقال	والتعذيب.

لكن	تحديد	مادة	البحث	عن	االعتقال	تتطلب	منا	التعريف	باملعيار	املحدد	في	مقاربة	هذه	الظاهرة.	

الدينية،	 السياسية،	 املعارضة	 أساس	 على	 املبني	 الحرية	 حجز	 هو	 تحديًدا،	 باالعتقال	 املقصود	

الثقافية،	أو	الفكرية.	وهذا	ما	يفرض	علينا	تمييزه	بوصفه	ظاهرة	عن	ظواهر	أخرى	مرتبطة	به	للغاية،	

لكن	مقاربتها	فنًيا	وفكرًيا	مغايرة:

)1(	عالء	رشيدي:	كاتب	وناقد	سوري.

)2(	بيرنهارت	ج.	هروود،	تاريخ	التعذيب،	ممدوح	عدوان	)مترجًما(،	ط4،	)دمشق:	دار	ممدوح	عدوان	2017(،	ص14-13.
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1	 التمييز	بين	االعتقال	والحبس:	يهدف	االعتقال	إلى	حجر	حرية	أفراد	يملكون	.

آراًء	سياسية	أو	فكرية	مغايرة	للنظام	السيا�سي	أو	الثقافي	السائد.	أما	الحبس	فهو	

العقوبة	الواقعة	على	األفعال	اإلجرامية	بحسب	القانون	والتشريعات	الناظمة.	ومن	

بين	 نميز	 وهنا	 العام.	 للقانون	 باملنتهكين	 أو	 باملجرمين	 يتعلق	 ال	 االعتقال	 فإن	 ثم،	

االعتقال	وإيقاع	العقوبة	بناًء	على	فعل	جرمي.	وهذا	ما	يميزه	بوضوح	عن	الحبس	أو	

السجن	لعقوبة	قانونية.

2	 على	. قسًرا	 االعتقال	 يقع	 الصحي:	 والحجر	 والعزلة	 االعتقال	 بين	 التمييز	

الضحية،	وتحجب	عن	املعتقل	حريته	بغير	إرادته	وألسباب	سياسية	أو	فكرية.	تاريخ	

الحجر	 أما	 إرادي.	 العزلة	فعل	 لكن	 بالعزلة،	 املتعلقة	 الفنية	 باألعمال	 الفن	حافل	

ألسباب	صحية	فقد	مورس	بكثافة	على	الفنانين	عبر	التاريخ،	لكن	القسم	األكبر	منه	

يتعلق	بأمراض	أو	مشكالت	صحية	مختلفة	عن	تجربة	االعتقال.

3	 بموضوعة	. املتعلقة	 الفنية	 األعمال	 مقاربة	 عند	 والتعذيب:	 االعتقال	

االعتقال،	تظهر	أمامنا	بجالء	ظاهرة	التعذيب.	ليست	كل	األعمال	الفنية	التي	تقارب	

بممارسات	 مرتبط	 منها	 األكبر	 القسم	 لكن	 التعذيب،	 عن	 هي	 االعتقال	 موضوعة	

التعذيب،	حتى	أمكن	القول	إن	التعذيب	هو	الداللة	األوسع	على	وجود	حالة	اعتقال.

4	 ثقافة	. بين	 وأخرى،	 تاريخية	 مرحلة	 بين	 االعتقال	 تعريف	 معايير	 تختلف	

م	
ُ
الُنظ آراء	 تجرم	 ما	 دائًما	 السياسية	 فالقوى	 بين	منظومة	فكرية	وأخرى.	 وأخرى،	

تتعارض	 التي	 الدينية	تجرم	األفكار	واملمارسات	 القضاء	عليها،	والقوى	 التي	تحاول	

مع	منظومتها	الفكرية،	وينقلب	التاريخ	على	املباح	ليجعله	محرًما.	لذا،	هناك	تحول	

مستمر	بين	االعتقال	والعقوبة	على	مدار	التاريخ.

وبناًء	على	هذه	املحددات،	نقدم	في	هذا	القسم	مختارات	تاريخية	عن	االعتقال	في	الفن	التشكيلي	

العالمي.	اختيرت	ملساعدتنا	على	التعرف	على	خصوصيات	التجربة	السورية	ومميزاتها	الحًقا.

على	 زيوس	 أنزلها	 التي	 العقوبة	 هي	 الفن	 تاريخ	 في	 رسمت	 التي	 االعتقال	 حاالت	 أشهر	 تكون	 ربما	

بروميثيوس	في	امليثيولوجيا	اليونانية.	لقد	نقل	بروميثيوس	اختراع	النار	من	عالم	اآللهة	إلى	اإلنسان.	

تنطبق	على	هذه	الحادثة	التاريخية	كامل	العناصر	املتعلقة	بموضوعة	االعتقال.	فاإلنسانية	ترى	في	
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ببيروميثيوس،	حيث	 زيوس	 أنزلها	 التي	 العقوبة	 فإن	 ثم	 ومن	 لها،	 وانتصاًرا	 	
ً
فائدة بروميثيوس	 فعل	

قيده	إلى	جبل	بالسالسل	الحديدية،	ليترك	للطيور	والنسور	أن	تنهش	لحمه،	هي	بالنسبة	إلى	الحضارة	

البارزة،	 اإلغريقية	 امليثيولوجيا	 شخصيات	 إحدى	 بروميثيوس	 أصبح	 وتعذيب.	 اعتقال	 اإلنسانية	

رمًزا	إلى	الفكر	اإلنساني	التواق	إلى	املعرفة	والحرية.	وخصص	»أسخيليوس”	لهذه	الشخصية	ثالثية	

»روجيه	عساف«	 واملسرحي	 الباحث	 يكتب	 ق.م«،	 	465 األغالل،	 في	 »بروميثيوس	 إال	 منها	 يصلنا	 لم	

في	كتابه	»سيرة	املسرح	أعالم	وأعمال«:	»من	البديهي	أن	تشكل	هذه	املسرحية	مصدر	وحي	للشعراء	

اليونانية	 امليثيولوجيا	 هذه	 لوحات	 أشهر	 أما	 الطاغوت«)3(.	 وجه	 في	 اإلنسان	 بتمرد	 يتغنون	 الذين	

هي:	»بروميثيوس	مقيًدا،	بيتر	بول	روبنز،	Pete Paul Rubens،	1612”،	“بروميثيوس	يقيد	بالحديد،	

 Salvator	،روزا	سيلفاتور	بروميثيوس،	“تعذيب	1623”،	،Dirck	Van	Baburen	،بابورن	فان	ديريك

.”1847	،Thomas Cole	،كول	توماس	مقيًدا،	»بروميثيوس	1648«،	،Rosa

تحتل	حادثة	اعتقال	سقراط	ومحاكمته	وإيقاع	حكم	املوت	عليه	من	قبل	السلطة	األثينية	مكاًنا	

بارًزا	في	تاريخ	الفكر.	لقد	اعتقل	سقراط	ألسباب	تتعلق	بآراءه،	وحكم	عليه	باملوت	متجرًعا	السم	بتهمة	

إفساد	العقول.	املصدر	األول	الذي	وصلنا	في	وصف	املحاكمة	هي	»دفاع	سقراط«،	كتبها	»أفالطون«	

بتاريخ	399	ق.م.	يقدم	فيها	نسخة	من	خطاب	سقراط،	ومن	ثم	يصور	وفاة	سقراط،	وقد	ضمنها	أفالطون	

أربعة	حوارات	تروي	تفاصيل	األيام	األخيرة	من	حياة	الفيلسوف)4(.	وكذلك	من	املصادر	املهمة	“دفاع	

حيال	 ونظرته	 األخالقية،	 بحجج	سقراط	 فيها	 عني	 “كسينوفون”	 كتبها	 التي	 املحكمة”	 أمام	 سقراط	

“موت	سقراط،	 لوحتي:	 أبرزها	 الحدث	 هذا	 تتناول	 التي	 الفنية	 األعمال	 تعددت	 وقد	 املوت)5(.	 تقبل	

	،»1762 	،Jaques	Philip	 Joseph	de	Sainte	Quentin	،كوينتين	سانت	دون	جوزيف	فيليب	جاك

2009(،	ص60.	ويذكر	أيًضا	املؤلف	روجيه	 )3(	روجيه	عساف،	سيرة	املسرح	أعالم	وأعمال	العصور	القديمة،	)بيروت:	دار	اآلداب،	
عساف:	»أقد	نص	مستوحى	من	أسطورة	بروميثيوس	موجود	في	األشغال	واأليام	للشاعر	اإلغريقي	هسيودس،	القرن	السابع	قبل	امليالد.	
التمرد	 الرومانطيقية	حيث	جعله	الشعراء	والفنون	مثال	 ألهمت	أسطورة	بروميثيوس	عدة	أعمل	فنية	وأدبية	والسيما	في	عصر	 كما	
فان	 لودفيغ	 بروميثيوس،	 منجزات	 الراقصة	 السمفونية	 والقطعة	 غوته،	 لألملاني	 بروميثيوس	 بينها	 من	 تبرز	 الطغيان.	 على	 البطولي	

بيتهوفن«،	ومسرحية	»بروميثيوس	محرًرا،	شيللي”.

)4(	أفالطون،	املحاورات،	زكي	نجيب	محمود)مترجًما(،	)القاهرة:	الهيئة	العامة	املصرية	للكتاب	2001(	ص	59.

)5(	أي.	إس.	ستون،	محاكمة	سقراط،	نسيم	مجلى	)مترجًما(،	)القاهرة:	املجلس	األعلى	للثقافة	2002(،	ص	203-183
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»غاليلو	 العالم	 اعتقل	 وكذلك	 	.»1787 	،Jaques-Louis	David دافيد،	 لوي	 »موت	سقراط،	جاك	

الرغم	من	 عنها،	على	 التراجع	 وأجبر	على	 العلمية،	 آرائه	ونظرياته	 “	بسبب	 	Galileo Galilei غاليليه	

البراهين	العلمية	واملعرفية	التي	توصل	إليها،	أجبرته	السلطات	التصريح	بعدم	صوابية	آرائه	العلمية،	

بريخت	 »بروتولد	 األملاني	 املسرحي	 الكاتب	 برع	 لقد	 التجريبية.	 نتائجه	 يخالف	 ما	 املأل	 على	 واإلعالن	

السياسية	 والقيود	 املنهي،	 والواجب	 العلمية	 املعرفة	 بين	 الصراع	 في	معالجة	هذا	 	“ 	Bertolt Brecht

واالجتماعية	في	نصه	املسرحي	بعنوان	“حياة	غاليليه”	الذي	عرض	للمرة	األولى	1943،	وأعاد	املخرج	

األميركي	تجسيد	املسرحية	في	فيلم	سينمائي	في	عام	1970.	في	النص	املسرحي	والفيلم	يتم	التركيز	على	

الصراع	الداخلي	بين	املعرفة	والحياة	الشخصية.	وبينما	قد	يمثل	لنا	غاليليه	في	هذه	املسرحية	مثال	

العقل،	إال	أنه	أيًضا	يذكرنا	بمقدار	إنسانيته	وحاجته	إلى	االستمرار.	يكتب	»ريموند	ويليامز«	في	كتابه	

»املأساة	الحديثة«	عن	هذه	املسرحية:	»لو	اعتبرنا	أن	إذعان	غاليليه	كان	ملواصلة	عمله،	لكن	النقطة	

التي	يتم	اغالها	هي	غاية	هذا	العمل.	فإن	هدف	العلم	أن	يتمكن	الناس	من	معرفة	وفهم	العالم«)6(.	

Cris-  وأشهر	اللوحات	التي	رسمت	عن	هذه	املحاكمة	هي	لوحة	“محاكمة	غاليليو،	كريستيانو	بانتي،

.»1857	،tiano Banti

	“ 	Victore	 Hugo هوغو	 »فيكتور	 األديب	 رسمها	 التي	 الفنية	 األعمال	 إلى	 تالًيا	 بالتاريخ	 ننتقل	

1854،	بغاية	معارضة	حكم	اإلعدام	وداعًيا	إلى	إلغائه،	رسم	 مناهًضا	فيها	عقوبة	اإلعدام.	في	العام	

لوحة	بعنوان	“املشنوق”	يدين	فيها	هذه	املمارسة،	ويبين	مقدار	القبح	املرتبط	بها.	وكذلك	في	العام	

في	جو	من	عالم	 1857	رسم	لوحة	بعنوان	“عدالة”	يظهر	فيها	رأًسا	مقطوعة	من	املقصلة،	وطائرة	

سوداوي	رهيب.	وقدم	بين	عامي	1872-1873	مجموعة	من	سكيتشات	الحبر	عن	موضوعة	التعذيب.

يهمنا	في	القرن	التاسع	عشر	مجموعة	من	األعمال	الفنية	عن	االعتقال،	لخصوصيتها	من	حيث	

اللوحات:	 في	تجربة	شخصية.	أشهر	 الذين	عايشوا	االعتقال	 أنفسهم	 الفنانين	 إنها	رسمت	من	قبل	

»زنازين	السجن،	بيير	لوتري،	Pierre Letuaire،	1849«،	»زنزانة	فردية	في	سجن	سان	الزار،	وصالة	

»املتهم،	 	،»1870 	،Theophile	 Alexandre	 Steinlein ستينلين،	 ألكسندر	 تيوفيل	 السجناء،	 جمع	

 Honore	دوميه	“أونوريه	الساخرة	الرسومات	فنان	ووثق	1881”.		،Odilon	Redon	،ريدون	أدويلون

)6(	ريموند	ويليامز،	املأساة	الحديثة،	سميرة	بريك	)مترجًما(،	)دمشق:	وزارة	الثقافة	1985(،	ص287.
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Daumier”	محاكمته	بلوحة	ساخرة	بعنوان	“لديكم	الحق	بالحديث،	عبروا	بحرية،	1833”،	وهي	لوحة	

تظهر	الفنان	مكموم	الفيه،	محاط	بثالثة	رجال	يمنعونه	عن	الحركة	والحديث.	ومن	ثم،	يسخر	فيها	

الفنان	من	اعتقاله	ومحاكمته	التي	جرت	بسبب	رسوماته	الساخرة	من	الحكم.	وفي	عام	1871،	ناصر	

عليه	 إثرها	حكم	 وفي	 باريس،	 في	 الكومونية	 الحركة	 	”Gustave Courbet كوربيه	 »غوستاف	 الفنان	

بالسجن	لستة	أشهر،	وبغرامة	مالية	كبيرة	بسبب	آرائه	السياسية.	لقد	رسم	»كوربيه«	أماكن	السجن	

الكبير	في	فرساي	بلوحة	من	الفحم	في	ذلك	العام.	وفي	العام	التالي،	رسم	لنفسه	صورة	بورتريه	ذاتية	

وهو	في	سجن	سانت	بيالجيه.	وفي	عام	1890،	رسم	“فينسنت	فان	كوخ	Gogh	Van	Vincent	“	لوحته	

الشهيرة	بعنوان	“الفسحة	اليومية	للسجناء”.	على	الرغم	من	أن	هذه	اللوحة	رسمت	في	الحجر	النف�سي	

الذي	خضع	له	“فان	كوخ”	في	مصح	سان	ريمي	الريفي،	إال	أنها	تجسد	حالة	االعتقال	التي	استلهمها	

الفنان	من	رواية	“بيت	األموات”	لألديب	الرو�سي	“فيودور	دوستويفسكي”	التي	كتبها	من	تجربة	النفي	

في	سيبيريا.	كما	أنه	في	لوحة	فان	كوخ	يظهر	اإلداريون	املشرفون	على	املر�سى	من	العسكريين،	وليسوا	

من	األطباء.

التي	مارست	االعتقال	والتعذيب،	وكثرت	 لقد	عرف	القرن	العشرين	عدًدا	من	النظم	السياسية	

إبان	 ايطاليا	 في	 الفا�سي	 النظام	 خصوًصا	 املوضوعة.	 هذه	 تعالج	 التي	 الفنية	 واألساليب	 األعمال	

حكم	موسوليني،	والنظام	النازي	في	أملانيا	في	حكم	هتلر،	ومن	بعد	الحرب	األهلية	اإلسبانية	وحكم	

الجنرال	فرانكو،	والحقبة	الستالينية	في	االتحاد	السوفياتي،	وحكم	الجنراالت	العسكري	في	األرجنتين،	

وحقبة	أنطونيو	ساالزار	في	البرتغال.	ومن	بين	األعمال	الفنية	التي	تناولت	موضوعة	االعتقال	في	القرن	

العشرين	أختار	اإلضاءة	على	ثالثة	أعمال	ملا	تحمله	من	خصوصيات:	

العمل	األول	هو	»املقيد،	جوهو	ريسانين،	Juho Rissanen،	1900”	عمل	يفتتح	القرن	باالعتقاالت	

املمارسة	بحق	الفنانين،	وخصوصية	هذا	العمل	أن	الفنان	الذي	رسمه	عاش	بنفسه	تجربة	االعتقال.	

العمل	الثاني:	لوحة	الفنان	»إيغون	شيللي	Egon Schiele”	بعنوان	“اعتقال	الفنان	هو	جريمة،	هو	

أشبه	بقتل	الحياة	قبل	والدتها،	1912”،	هذه	اللوحة	رسمها	الفنان	كبورتريه	ذاتي	عن	نفسه،	بعد	أن	

	فاحشة	الجنسية.	اعتقل	“أوتو	ديكس”	بسبب	
ً
سجن	بسبب	رسوماته	التي	حوكمت	بوصفها	أعماال

الفحش	في	رسوماته	بحسب	حكم	الذوق	العام.	خصوصية	هذه	اللوحة	هو	عنوانها	أو	موضوعتها،	
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والغاية	من	رسمها	تجريم	اعتقال	الفنانين.	

 Andy	وررهول	»آندري	األميركي	للفنان	1968،«	الكبير،	الكهربائي	»الكر�سي	لوحة	هو	الثالث	العمل

الواليات	 في	 اإلعدام	 بحكم	 العمل	 استمرار	 على	 اعتراًضا	 اللوحة	 هذه	 الفنان	 رسم	 لقد	 	.”Warhol

املتحدة.	يرسم	فيه	الكر�سي	الكهربائي	الذي	تنفذ	فيه	عمليات	القتل	للمحكوم	عليهم	باإلعدام	في	جو	

من	األلوان	املتنوعة،	كما	هو	معروف	عن	أسلوبه.	لكن	كل	األلوان	مهما	تنوعت	فإن	اإليحاء	بعزلة	

األلوان	 مختلفة	 النسخ	 بين	 تجمعان	 اللتان	 الداللتان	 هما	 بها،	 املحيط	 العالم	 وقسوة	 اآللة،	 هذه	

من	رسم	الكر�سي.	خصوصية	العمل،	إضافة	إلى	قضيته،	هي	في	األسلوب	الفني،	فقد	ُرسم	الكر�سي	

الكهربائي،	أي	إحدى	وسائل	تنفيذ	حكم	اإلعدام،	وهذه	األسلوبية	ستظهر	في	التجربة	السورية.	حيث	

رسم	وسائل	التعذيب	وأدواته	بوصفها	موضوعة	كبرى	في	التجربة	السورية.
ُ
ست

ثانًيا: مقدمة

من	 أساًسا	 موضوعة	 االعتقال	 فبرز	 االعتقال،	 كلها	 سورية	 في	 املسلحة	 القوى	 مارست	 لقد	

كيفية	 في	 اإلبداعية	 التجارب	 تنوعت	 وقد	 	.2011 عام	 منذ	 السوري	 التشكيلي	 الفن	 موضوعات	

مقاربتها	هذه	املوضوعة،	وتعددت	األساليب	واألنواع	الفنية	بين:	النحت،	الحفر،	الرسم،	التصوير	

الضوئي،	الفن	الرقمي،	فن	التجهيز،	فن	الفيديو،	وفنون	األداء.	تسعى	املادة	إلى	استعراض	تنويعات	

األعمال	 في	 االعتقال	 ملوضوعة	 التعبيرية	 واإلشارات	 املفاهيمية،	 واملقاربات	 الفنية،	 األساليب	 من	

والتجارب	اإلبداعية.	وتحاول	اقتراح	تصنيف	موضوعاتي	في	ستة	أقسام؛

القسم	األول	يستعرض	»الفنون	املرافقة	للحمالت	الناشطية	املناهضة	لالعتقال«.	تتطلب	مواكبة	

الحمالت	 مواكبة	 في	 الطاغي	 الفن	 أن	 نجد	 الفنان.	 قبل	 من	 اإلنتاج	 في	 السرعة	 الناشطية	 الحمالت	

الناشطية	هو	فن	التصميم	الغرافيكي.	لكن	كيف	عبر	هؤالء	الفنانون	عن	موضوعة	االعتقال؟	وما	

األول	 رئيسة:	 أساليب	 ثالثة	 به؟	سنجد	 املتعلقة	 الرسالة	 استعملوها	إليصال	 التي	 البصرية	 الرموز	

وظف	فيه	الصورة	الواقعية	الحقيقة	للشخص	املعتقل	لتشكل	أساس	العمل	الفني.	الثاني	يعتمد	
ُ
ت
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على	توظيف	عناصر	بصرية	متعلقة	بمهنة	الشخص	املعتقل،	مثل	توظيف	اآللة	املوسيقية	للمعتقل	

املوسيقي،	وتوظيف	الكاميرا	للمعتقل	الناشط	في	مجال	اإلعالم.	الثالث	ابتكار	عناصر	بصرية	رمزية	

أرقام	 وهي	 األرقام	 أو	 الحديدية،	 القضبان	 أو	 القيد،	 توظيف	 مثل	 عام،	 بشكل	 االعتقال	 عن	 تعبر	

املسجونين	أو	أرقام	سنوات	االعتقال،	كما	سنرى.

القسم	الثاني	بعنوان	»االعتقال	واملكان«.	يطالع	الناقد	الباحث	في	مجال	األعمال	الفنية	املتعلقة	

تجارًبا	 نجد	 االعتقال.	 التعبير	عن	 في	 األساس	 الثيمات	 من	 واحًدا	 بوصفه	 املكان	 باالعتقال	حضور	

تقدم	السجن	بوصفه	مكاًنا	معمارًيا	هندسًيا.	تجارب	أخرى	تحاول	التقاط	الحالة	التعبيرية	للسجن	

كمكان،	وأعمال	فنية	تقدم	السجن	بوصفه	مكاًنا	شعرًيا	بتنويعات	مختلفة.	

إن	حضور	ثيمة	الجسد	يعادل	حضور	ثيمة	املكان	في	األعمال	الفنية	املتعلقة	باالعتقال،	لذلك،	

فإن	القسم	الثالث	يحمل	عنوان	»االعتقال	والجسد«.	يحضر	الجسد	باعتبار	االعتقال	حجز	للحرية	

الشخصية	املتمثلة	باعتقال	الجسد.	لكن	واحدة	من	التجارب	الفنية	تذهب	أعمق	بتصوير	العالقة	

بين	الجسد	واالعتقال،	لتجعل	من	الجسد	نفسه	أداة	اعتقال؛	أجزاؤه	يعتقل	بعضها	بعًضا.

القسم	الرابع	»االعتقال	واملمارسات	اإلنسانية«،	وتحت	هذا	العنوان	سنتعرف	إلى	تجارب	فنانين	

داخل	 اإلنسانية	 املمارسات	 الفنية	 أعمالهم	 في	 ورصدوا	 االعتقال	شخصًيا،	 تجربة	 عاشوا	 وفنانات	

املعتقل،	وممارسات	الضحايا	من	املعتقلين	واملعتقالت،	وممارسات	اإلداريين	من	سجانين	وجالدين.	

التعذيب.	 وهي	 أال	 باالعتقال،	 املرتبطة	 الثميات	 أبرز	 من	 واحدة	 القسم	 هذا	 في	 تطالعنا	 ولذلك،	

وتنقسم	األعمال	الفنية	حياله	إلى	قسمين:	أعمال	فنية	تعبيرية	عن	التعذيب،	وأعمال	فنية	توثيقية	

عن	التعذيب.

للمتلقي«.	 كتجربة	 »االعتقال	 عنوان	 يحمل	 فنية،	 تقنية	 أساس	 على	 مبني	 الخامس	 القسم	

سنتعرف	من	خالله	إلى	أعمال	فنية	تحاول	نقل	تجربة	االعتقال	إلى	املتلقي	عند	معايشته	لتجربة	تلقي	

العمل	الفني،	وُيبنى	ذلك	على	مستويين:	مستوى	التجربة	الحسية،	حيث	يدخل	املتلقي	إلى	مكان	من	

فن	التجهيز	مبني	ليوحي	بتجربة	االعتقال،	وعلى	مستوى	التجربة	البصرية،	حيث	تعتقل	حركة	عين	

الناظر	إلى	الصورة	بحركة	تكرارية	تقليلية.



ملف العددالعدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020

338

ال	يندرج	القسم	السادس	واألخير	تحت	إطار	االعتقال	السيا�سي،	بل	يتعلق	باعتقال	من	نوع	آخر،	

لكنه	برز	في	التجارب	الفنية	السورية	املعاصرة،	وهو	االعتقال	املمارس	من	قبل	الذكورة	على	األنوثة.	

هيمنة	 الفنية	 األعمال	 من	 مجموعة	 تدين	 الجندري”.	 »االعتقال	 عنوان	 القسم	 هذا	 يحمل	 لذلك	

الثقافة	الذكورية	على	الجسد	األنثوي،	وتعد	املمارسات	الناتجة	عن	هذه	العالقة	من	قبيل	اعتقال	

املرأة	جسدًيا،	ومن	ثم	فكرًيا.

في	الخاتمة	سنقرأ	»خالصات	واستنتاجات«	املستمدة	من	تجربة	البحث	النقدي	في	األعمال	الفنية	

املتعلقة	بموضوعة	االعتقال،	ونحاول	استخالص	بعض	املميزات	للتجربة	السورية	في	هذا	املجال	على	

املستوى	املوضوعاتي	وعلى	املستوى	الفني.

ا: تنويعات فنية عن العتقال في سورية منذ عام 2011
ً
ثالث

افقة للحمالت الناشطية املناهضة لالعتقال 1. الفنون املر

،	ظهرت	الحمالت	الناشطية	املناهضة	لالعتقال،	أو	املطالبة	باإلفراج	عن	بعض	املعتقلين	
ً
بداية

الترويج	 في	سبيل	 التشكيلية	 املتعددة	ومنها	 الفنون	 الناشطية	 الحمالت	 املعتقالت.	ووظفت	هذه	 أو	

البصري،	 التصميم	 الرسم،	 بين	 الغاية	 لهذه	 املوظفة	 الفنون	 تنوعت	 لقد	 بقضاياها.	 والتعريف	

اإلعالن،	والفنون	الرقمية.	نالحظ	في	األساليب	الفنية	املرافقة	لهذه	الحمالت	ثالثة	أنواع	من	املقاربة	

ملوضوعة	االعتقال:

عَتقل	بناًء	على	صورته	الشخصية.	لجأت	لهذا	األسلوب	
ُ
األسلوب	األول:	ُيرسم	أو	ُيصور	الشخص	امل

الحمالت	التي	طالبت	بأشخاص	محددين	مثل:	الحمالت	التي	خصصت	للفنان	يوسف	عبدلكي،	حملة	

صفحة	أمارجي	ألجل	املعتقل	عدنان	شيخو،	والبوسترات	التي	رافقت	حملة	زياد	الحم�سي،	والكاتب	

الصحفي	جهاد	محمد.

عَتقل.	في	تصميمه	الغرافيكي	
ُ
األسلوب	الثاني:	يتم	فيه	اختيار	الرمز	البصري	بالعالقة	مع	مهنة	امل
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خشب	 يتحول	 بصرًيا.	 عنصًرا	 املوسيقي	 الغيتار	 آلة	 يوظف	 املخطوف«	 الفنان	 للسجين،	 »الحرية	

إلى	 لإلشارة	 الكاميرا	 رمز	 ُيستعمل	 كذلك	 الحديدية.	 القضبان	 إلى	 الغيتار	 وأوتار	 إلى	سجن،	 الغتيار	

املعتقلين	من	اإلعالميين.

أو	مهنته،	 	
ً
عَتقل	خاصة

ُ
امل بالشخص	 ترتبط	 التي	ال	 البصرية	 الرموز	 الثالث:	استخدام	 األسلوب	

وإنما	هي	الرموز	القادرة	للتعبير	عن	االعتقال	بعناصره	العامة.	في	التصميم	الغرافيكي	املرافق	لحملة	

قدم	 اإلطار،	 هذا	 في	 املعصمين.	 عند	 الحديدي	 القيد	 رمز	 	
َ
ُوِظف الطعام«	 عن	 املعتقالت	 »إضراب	

املصمم	»فادي	زيادة«	ثالثة	تصاميم	بوستر	تتعلق	باملطالبة	باإلفراج	عن	املعتقلين،	وظف	في	كل	منها	

رمًزا	بصرًيا	مختلًفا.	في	األول	نرى	خريطة	سورية	خلف	قضبان	حديدية،	وفي	الثاني	جعل	من	القبو	

التي	 الثالثة	وظفت	صورة	األيدي	 الذي	يدخله	النور	من	فسحة	في	أعاله	رمًزا	لحرية	املعتقلين،	وفي	

مسك	بقضبان	السجن	رمًزا	للمطالبة	بالحرية،	وأضيفت	بجانبها	السنوات	التي	مرت	على	املعتقلين	
ُ
ت

في	االعتقال.
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عمل بعنوان: »الحرية للسجين الفنان املجهول«، صدقي اإلمام، تصميم، 2013
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عمل بعنوان: الحرية للمعتقلين، فادي زيادة، تصميم
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أيًضا،	مشروع	»عائالت	من	أجل	 وفي	املجال	الفنون	املوظفة	من	قبل	الحمالت	الناشطية	نذكر	

الفنون	 السياسيين	والكشف	عن	مصيرهم.	اعتمدت	 املعتقلين	 باإلفراج	عن	 الذي	يطالب	 الحرية«	

باص،	 في	 باالعتقال	 الخاصة	 والتصاميم	 والرسومات	 الصور	 فعرضت	 املتنقلة،	 الفنون	 توظيف	

واملوسيقى.	 الرسوم	 تتضمن	 العامة	 األماكن	 في	 جماعية	 عروًضا	 ليقدم	 مختلفة،	 أماكن	 في	 يتجول	

تخبر	املسؤولة	عن	الحملة	ليلى	كيكي:	»استلهمنا	فكرة	الباص	من	عالقة	األهالي	معه.	أخذ	املعتقلون	

بالباصات،	وينقلون	من	سجن	إلى	آخر	بالباصات	أيًضا،	كما	أنهم	سيعودون	بالباصات	كما	يتخيل	

األهالي،	فالباص	هنا	رمز	االعتقال	ورمز	الحرية	في	اآلن	عينه«)7(.

تحضر	األرقام	أيًضا	من	الرموز	البصرية	املتعلقة	باالعتقال.	وهي	إما	األرقام	التي	تعطى	للمعتقلين	

ضمن	نظام	السجون،	أو	أرقام	السنوات	التي	أمضوها	في	املعتقل.	تشدد	كثير	من	الشهادات	النصية	

للمعتقلين	واملعتقالت	على	فكرة	استبدال	األرقام	املعطاة	لهم	ضمن	نظام	السجون	بأسمائهم.	استبدال	

عَتقل	وتحويله	إلى	رقم.	هذه	األرقام	
ُ
الرقم	في	السجن	باسم	العلم،	هو	واحد	من	تقنيات	إلغاء	هوية	امل

من	 سلسلة	 وهو	 تخييل«،	 »فقط	 بعنوان	 الفني	 مشروعه	 في	 يعقوب«	 »مصطفى	 الفنان	 يستعملها	

صور	الرؤوساء	العامليين	مثل	»أنجيال	ميركل،	ورجب	طيب	أردوغان«،	واملسؤولين	السياسيين:	»رياض	

حجاب،	وستافان	دي	ميستورا”	صور	شخصية	لهم	وضعت	عند	جباههم	عبر	املعالجة	الرقمية	أرقاًما	

تماثل	تلك	التي	توضع	على	املعتقلين	في	نظام	السجون،	وأضيفت	آثار	التعذيب	على	وجوههم،	وكأنهم	

عَتقلين	املعذبين	جسدًيا،	واألرقام	
ُ
تعرضوا	للتعذيب.	تقنية	الفنان	في	هذا	املشروع	هي	أن	ينقل	حال	امل

التي	تسجل	عليهم	إلى	هؤالء	املسؤولين	عن	السياسية	العاملية،	والوضع	السيا�سي	في	سورية	على	وجه	

التحديد.

الشهر	 بيروت-برلين،	 هاتفي،	 اتصال	 عبر	 كيكي،	 ليلى	 الحرية”،	 أجل	 من	 “عائالت	 املشروع	 عن	 املسؤولة	 مع	 خاص	 لقاء	 من	 	- 	 	)7(
الرابع-2020.
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من مجموعة »فقط تخييل«، مصطفى يعقوب

2. العتقال واملكان

في	عدد	من	األعمال	الفنية	ُيجسد	االعتقال	بوصفه	مكاًنا	بالدرجة	األولى.	يخصص	الفنان	»محمد	

عَتقل	كمكان	هند�سي	في	سلسلة	لوحاته	بعنوان	»رقصة	الحرب«.	
ُ
املفتي«	واحدة	من	اللوحات	لرسم	امل

	تغلب	عليه	األلوان	الغامقة	من	األخضر	الغامق	إلى	البني.	تتخلل	املمر	على	
ً

نرى	في	اللوحة	ممًرا	طويال

الطرفين	أبواب	السجون،	وفي	آخره	درج	منار	بأضواء	الشمس.	إن	املعتقل	في	رسم	»محمد	املفتي«	

مكان	معماري	هند�سي،	له	مزاياه	العملية،	ال	إضافات	تعبيرية	من	الرسام	إال	األلوان	املختارة	لتكون	

غامقة،	حتى	إن	الزنزانات	تبدو	فارغة،	واملمر	غير	مأهول،	السجن	في	رسم	»محمد	املفتي«	هو	املكان	

املبني	هندسًيا	العتقال	البشر.
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لوحة من سلسلة رقصة الحرب، محمد املفتي، 2013

ويقدم	الفنان	»هشام	مراون”	تصميًما	غرافيكًيا	للُمعتقل	كمكان	في	سلسلة	صور	رقمية	بعنوان	

»منفردة«،	السجن	هو	باب	حديدي	مصمت	يمتد	على	كامل	الصورة.	يحوي	الباب	الحديدي	فتحة	

عتقل	
ُ
تطل	من	خلفها	عينا	املعتقل	إلى	الخارج،	تنظران	إلى	الناظر	إلى	اللوحة	مباشرة.	يبني	الفنان	امل

كمكان	بالنسبة	إلى	عين	املتلقي،	فيجعل	نظرات	املعتقل	نحو	الحرية	تقابل	الناظر	إلى	الصورة	وجًها	

ا	كبيًرا،	وفي	
ً
عَتقُل	الناظر	إلى	الخارج	شيخ

ُ
لوجه.	في	واحدة	من	الصور	بعنوان	»املنفردة	20«	يكون	امل

لتان	خلف	الباب	على	أنهما	عينا	طفل.
َ
عَتق

ُ
صورة	»املنفردة	18«	تدل	العينان	امل
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تصميم بعنوان »املنفردة«، هشام مروان، 2019.

ال	 الذي	 املعتقل	 »إلى	 بعنوان	 الحسن«	 الكريم	 »عبد	 للفنان	 لوحة	 في	 مكاًنا	 أيًضا	 عتقل	
ُ
امل نرى	

تمسكان	 بشريتان	 قبضتان	 نرى	 منتصفه	 في	 فتحة	 من	 زاهية،	 بألوان	 باب	 املرة	 لكنه	هذه	 أعرفه«.	

عتقل	هنا	مكان	يعزُل	اإلنساَن	عن	
ُ
بالقضبان،	يقف	عليهما	عصفوران	من	اللون	األصفر	يصدحان.	امل

رغبته	في	التواصل	مع	العصفور،	الذي	يرمز	للحرية.	أما	في	الصورة	الفوتوغرافية	بعنوان	»سجن«	

للفنانة	»ريما	بدوي«	فترى	حضور	امرأة	محجوزة	خلف	ستار	زجاجي.	الحاجز	الزجاجي	ممتد	على	كامل	

مساحة	الصورة.	تضع	املرأة	يديها	على	الزجاج	العازل	بين	داخل	الصورة	والناظر	إلى	الصورة.	املكان	

مغلق	تماًما	في	هذه	الصورة	الفوتوغرافية،	وحضور	املعتقلة	–	املسجونة	في	الداخل	معزول	تماًما	عن	

قدرة	املتلقي	على	اختراقه	بالنظر.
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تصوير ضوئي بعنوان »سجن«، ريما بدوي، 2011.
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والصمت”،	 اللغة	 “خيانات	 بعنوان	 الشعرية	 أعماله	 مجموعة	 في	 بيراقدار”	 »فرج	 الشاعر	 يعنى	

االعتقال	 تجربة	 في	 ساعداه	 والفن	 الشعر	 أن	 الشاعر	 يرى	 والفن.	 الشعر	 مع	 املسجون	 بعالقة	

عَتقَل	بوصفه	
ُ
الشخصية	التي	عاشها.	في	عملين	فوتوغرافيين	مميزين	يقدم	الفنان	“شادي	أبو	كرم”	امل

مكاًنا	شعرًيا،	هي	معالجة	مميزة	للمنفردة،	حيث	يظهر	ظُل	املسجون	مناًرا	باألبيض،	وهو	يؤدي	حركة	

راقصة	داخل	الحبس.	األنوار	في	املكان	مؤلفة	من	األبيض	واألسود	تسبغ	على	املكان	تعبيرية	شعرية.	

املكان.	يظهر	الشخص	 النورانية	الشعرية	على	 عتقل	تضفي	
ُ
امل الراقص	للشخص	 إن	حركة	الجسد	

عتقل	عند	“شادي	أبو	كرم”	في	حال	ذهنية	من	التوازن،	وفي	حال	نفسية	من	التسامي،	أما	املكان	
ُ
امل

فهو	مكان	شعري.	

تصوير ضوئي بعنوان: »إلى شادي أبو فخر«، للفنان شادي أبو كرم، 2011.
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يظهر	املصور	الفوتوغرافي	»جابر	العظمة«	السجن	مكاًنا	شعرًيا	أيًضا.	نراه	في	الصورة	الفوتوغرافية	

التي	يخصصها	الفنان	العظمة	من	ألبومه	»جراح«	ملوضوعه	االعتقال،	وهي	بعنوان	»األقبية«.	لكن	

الشعرية	في	هذا	العمل	الفوتوغرافي	ليست	نورانية،	بل	على	العكس	تماًما،	تحمل	عناصر	جحيمية.	

اللون	األحمر	القاني	يطغى	على	املكان،	بينما	األجساد	البشرية	هي	ظالل	أخيلة	سوداء،	موزعة	على	

طبقات	داخل	الصورة،	تؤدي	بأغلبها	حركات	ت�سي	باأللم	والرغبة	بالخالص.

تصوير ضوئي بعنوان »أقبية« من ألبوم جراح، للفنان جابر العظمة، 2013-2012
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يقدم	الكاتب	»لؤي	حسين«	لتجربة	اعتقاله	في	كتاب	»الفقد«.	يركز	فيه	على	اإلحساس	باملكان،	

يخصص	 كذلك	 املكان«.	 »تقليص	 عليه	مصطلح	 يطلق	 ما	 الضيق،	 باملكان	 الجسد	 تحديًدا	عالقة	

ملوضوعة	 األسود	 بالحبر	 رسًما	 »جمهرة«،	 بعنوان	 رسوماته	 مجموعة	 من	 عمران«	 »محمد	 الفنان	

االعتقال.	عنوان	الرسم	هو	»املشط	األصفر«،	ويحضر	فيه	املعتقل	كمكان	كثيف	بحضور	الجسد	

البشري.	سطح	اللوحة	هو	أرضية	املعتقل،	األجساد	البشرية	فيه	تصطف	الواحدة	بجانب	األخرى،	

حاضرة	بكثافة	متراصة	بعضها	إلى	بعض،	كل	منها	في	وضعية	غير	مريحة،	تحتل	مساحة	أضيق	من	

االرتياح.	نلمح	الشخصيات	املرسومة	بعضها	في	حال	النوم،	اآلخرون	مستيقظون،	لكن	ما	يوحد	بينهم	

عتقل	في	رؤية	
ُ
هو	التجاور	في	مساحة	ضيقة	تلغي	خصوصية	املحيط	الخاص	بكل	جسد	مرسوم.	امل

»محمد	عمران«	هو	مكان	تجاور	األجساد	املحشورة	الفاقدة	خصوصياتها.	

املشط األصفر، محمد عمران، من مجموعة رسومات جمهرة، حبر أسود، 2020.
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3. العتقال والجسد

	أساًسا	في	األعمال	الفنية	املتعلقة	بموضوعة	االعتقال.	وتتنوع	تجليات	الجسد	
ً
يحضر	الجسد	ثيمة

في	األعمال	الفنية	املتعلقة	باالعتقال.	

الواقعي.	 األسلوب	 على	 السجن	 في	 املعتقل	 جسد	 حال	 رسمها	 في	 دريعي«	 »سمر	 الفنانة	 تعتمد	

تضرًعا	 األعلى	 إلى	 رأسه	 ويرفع	 الصدر،	 عاري	 الظهر،	 إلى	 اليدين	 مكبل	 األرض،	 على	 يركع	 السجين	

الفنان	 التعبيري.	يرسم	 التصوير	 إلى	 أكثر	 املعتقلين	فتميل	 لوحة	»عبيدة	فياض«عن	 أما	 للخالص.	

ثالثة	أجساد	في	حال	الوقوف،	مكتفة	اليدين	خلف	الظهر؛	جسدين	ذكوريان	وآخر	أنثوي.	إن	الحال	

التي	تبدو	عليها	األجساد	الثالثة	توحي	للناظر	إليها	بفقدانها	القدرة	على	الحركة،	ال	دالئل	على	االعتقال	

أو	التعذيب	مباشرة	أمام	عيني	الناظر،	لكن	الحالة	التعبيرية	التي	توحي	بها	األجساد	تبين	أنها	مستلبة	

الحرية،	مستلبة	القدرة	على	الحركة،	ومزروعة	في	فضاء	مكاني،	هو	فضاء	اللوحة،	بطريقة	قسرية.	

في	لوحة	الفنان	»أنس	سالمة«	يظهر	الجسد	املعتقل	من	الجذع	حتى	الرقبة؛	الرأس	مبتور،	يحلق	

عتقل	في	هذه	اللوحة	
ُ
بعيًدا	عن	الرقبة،	وحدها	شرائط	بيضاء	تجمع	بين	الرقبة	والرأس.	الجسد	امل

جسد	مشتت،	مفصول	عن	رأسه،	كأن	الجسد	املعتقل	يقترب	إلى	االضطراب	في	حال	من	عجز	اإلرادة.	

ال	يمكن	تثبيت	رأس	الجسد	املعتقل	إلى	الرقبة،	ألن	األجزاء	كلها	في	حال	عطالة.		وفي	لوحة	الفنانة	

»مريام	سالمة«	بعنوان	»ُوجَد	داخل	سجن	األسد«،	يمتلئ	سطح	اللوحة	بوجه	بوتريه	تعبيري	إلنسان	

تب	على	الجبهة	باللون	األسود	
ُ
ال	تظهر	مالمحه،	األعضاء	في	وجهه	مشكلة	من	مساحات	لونية	فقط،	وك

رقم.	ما	يعيدنا	إلى	رمز	األرقام	البصري	املتعلق	بأرقام	املعتقلين.	ولوحة	»السجين«	للفنان	»إبراهيم	

دندل«	تتألف	أيًضا	من	بورتريه	تعبيري	للشخص	املعتقل	باللون	الرمادي،	وضعت	على	عينيه	عصابة	

تب	عليها	رقم	املسجون	في	الزنزانة.	
ُ
ك
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بدون عنوان، أنس سالمة، تصوير، 2017.

من	 مجموعة	 الجباعي”	 »غسان	 املسرحي	 األديب	 يقدم	 املوز«	 »أصابع	 القصصية	 مجموعته	 في	

“ساحة	 بـ:	 التنفس	 ساحة	 يصف	 بالضوء.	 خصيًصا	 واملرتبطة	 عتقل،	
ُ
امل بحياة	 املتعلقة	 التفاصيل	

من	الضوء،	مسيجة	بأقدام	العنكبوت،	مسيجة	بالخوف”)8(.	يتحدث	في	القصة	التي	تحمل	عنوان	

	كأصابع	كريستالية،	ومن	ثم	
ً
“املشنقة”	عن	عالقة	املسجون	بالضوء،	حيث	يظهر	له	الضوء	بداية

كأنابيب	شفافة	قادرة	على	اختراق	الحيطان،	ومن	ثم	كرماح،	وأخيًرا	كقضبان	سجن.	الحكاية	تروى	

إلى	النظر	خارج	الزنزانة،	وحين	رأى	ما	يجري	في	خارج	جحيم	 عن	سجين	أشقر	نحيل	قاده	فضوله	

السياسات،	 لألبحاث	ودراسة	 العربي	 املركز	 )الدوحة:	 )مترجًما(،	 نهار	 املعارض،	حازم	 الفن	 األخرى:	صناعة	 مريام	كوك،	سورية	 	)8(
2018(،	ص240
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في	 القصة)9(.	 األديب	صاحب	 تعبير	 على	حد	 الرؤية	 قتلته	 لقد	 بالضوء،	 إلى	مشنوق	 تحول	 الزنزانة	

لوحة	»القليل	من	األمل«	للفنان	»خلدون	عزام«	يظهر	جسد	املعتقل	بالكامل،	هو	مستلٍق	على	األرض	

هذه	 في	 عندها	عصفور.	 يقف	 نافذة	 من	 املكان	 إلى	 نور	 يدخل	 خلفه	 من	 الظهر،	 إلى	 اليدين	 مكبل	

النافذة.	األمل	هو	من	يصنع	 القادم	عبر	 النور	 عتقل	من	
ُ
امل اللوحة	يتشكل	جسد،	وحضور	الجسد	

حضور	الجسد	املعتقل	بكامل	تكوينه.

لوحة بعنوان »القليل من األمل«، خلدون عزام، 2015.

)9(	املرجع	نفسه،	ص242.
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االعتقال	في	أعمال	الفنانة	»سالفة	حجازي«	مفهوم	مركب	جسدًيا	بامتياز.	في	صورة	منفذة	رقمًيا	

تحولت	 املعدة	 تالفيف	 حديدية.	 قيود	 أمعاؤه	كسالسل	 تخرج	 البطن	 مشقوق	 إنسانًيا	 نرى	جسًدا	

	عن	
ً
إلى	قيد	حديدي،	تخرج	أداة	االعتقال	من	الجسد	نفسه.	في	صورة	أخرى،	نرى	الرأس	مفصوال

	إلى	الجسد،	
ً

الجسد،	لكن	كل	منهما	مكبل	إلى	اآلخر	بسالسل	قيود	حديدية،	ليصبح	الرأس	معتقال

	بالرأس	املنفصلة	عنه.	في	هذه	الصورة	أعضاء	الجسد	يعتقل	بعضها	بعًضا.	
ً

	ومكبال
ً

والجسد	معتقال

اللوحة،	 أيمن	 برأسه	من	 املكان،	يطل	 الخروج	من	 املعتقل	وهو	يحاول	 الجسد	 ثالث	نرى	 وفي	عمل	

من	 التحرر	 الصورة	 في	هذه	 الجسد	 يحاول	 األيسر.	 الطرف	 من	 لكن	 ذاته،	 املغلق	 املكان	 إلى	 يدخل	

املكان،	إال	أنه	يصطدم	بالتكرار،	كأن	الجسد	معتقل	بشكل	مطلق،	ال	متناه،	داخل	التكرار	في	املكان	

املنغلق	ذاته،	أي	عالم	اللوحة.
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من مجموعة »جاري التنفيذ«، سالفة حجازي، تصميم، 2011- 2015
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من	 املعرض	 يتشكل	 االعتقال.	 ملوضوعة	 “سجون”	 معرضها	 نوايا”	 »إيمان	 الفنانة	 خصصت	

بين	 من	 الناظرة	 املعتقلين	 أعين	 إنها	 والبؤبؤ،	 العيون	 محاجر	 فيها	 نرى	 التي	 اللوحات	 من	 مجموعة	

سالسل	قضبان	السجن	الحديدية	إلى	الخارج،	ناظرة	مباشرة	إلى	عين	الناظر	في	اللوحة.	تتراكب	األعين	

بعضها	فوق	بعض،	وتنظر	للناظر	للوحة	مباشرة	من	بين	قضبان	مرسومة	بعامودية	في	اللوحة.	حدقة	

العين	وحدها	التي	تظهر	بين	القضيب	الحديدي	واآلخر	للزنزانة.	ُيختزل	الجسُد	املعتقُل	هنا	بالعيون	

الناظرة	من	اللوحة	إلى	عين	املتلقي.	تتفاوت	اللوحات	في	درجة	التجريدية،	فتتداخل	قضبان	الحديد	

يصبح	 املرسومة.	 الوجوه	 لتشكل	 القماش	 سطح	 على	 اللونية	 الكتل	 وتتراكم	 الزنازين،	 جدران	 مع	

التمييز	صعًبا	بين	تعابير	الوجوه	وبين	خطوط	هندسة	الجدران	وكذلك	خطوط	القضبان	الحديدية.	

تنقل	 أو	 تستنجد،	 كأنها	 املتلقي،	 إلى	 	
ً
مباشرة والناظرة	 اللوحة	 من	 الخارجة	 العيون	 تتوسع	حدقات	

الوحيد	 العنصر	 لتصبح	 اللوحة	 كامل	سطح	 العيون	 تحتل	 اآلتية	 اللوحات	 في	 والفزع.	 الهلع	 لحظة	

املرسوم	بألوان	األزرق،	األحمر،	واألسود.	تحمل	هذه	العيون	املحدقة	الشحنة	التعبيرية	والوجدانية	

البيان	 في	 تكتب	 التي	 نوايا”	 »إيمان	 أعمال	 في	 فقط	 ليس	جسدًيا	 السجن	 إن	 املرسومة.	 للشخوص	

الخاص	للمعرض:	“طبًعا،	في	معر�سي	سجون	أتناول	املعتقل	في	سورية،	ولكن	كذلك	هناك	السجون	

روايته	 في	 وهواجسنا”)10(.	 أفكارنا	 ومجتمعنا،	وسجون	 عالقاتنا	 بداخلنا،	سجون	 النفسية،	سجون	

“بقايا	من	زمن	بابل”	يؤيد	الروائي	“عماد	شيحة”	رؤية	الفنانة	عن	امتداد	السجن	من	مكان	الزنزانة	

إلى	العالم.	في	هذه	الرواية	يظهر	السجن	ممتًدا	على	مساحة	العالم.	إن	السجن	الحقيقي	هو	املمنوع	

السيا�سي،	واملفروض	من	القواعد	االجتماعية،	والسائد	من	القيم	الثقافية	املقيدة	للحريات.

)10(	إيمان	نوايا،	من	البيان	الخاص	ملعرض	سجون،	2017.
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من معرض »سجون، إيمان نوايا، 2017، بيروت.

4. العتقال واملمارسات اإلنسانية

تأثرت	الفنانة	»عزة	أبو	ربيعة«	بتجربة	الفنان	اإلسباني	»فرانشيسكو	غويا«	الذي	سجل	مشاهد	

حصلت	في	أثناء	الحرب	الثورة	في	إسبانيا	بلوحات	من	فن	الحفر.	هذه	الرغبة	عند	الفنان	في	التعبير	

في	 الفنانة	 تكتب	 أعمالها.	 إنتاج	 في	 ربيعة«	 أبو	 »عزة	 الفنانة	 لدى	 الفاعل	 املولد	 هي	 عن	مشاهداته	

الكتاب	املرافق	ملعرضها	»أثر«:	»أنا	من	جيل	1980،	كبرت	ولم	أجد	مرجًعا	مكتوًبا	أو	مرسوًما	يسجل	

ما	حصل	في	الثمانينيات؟	وال	أريد	للجيل	الذي	يليني	أن	يطفو	بال	ذاكرة.	سأسجل	ما	عشت	وأترك	هذا	

األثر	في	أعمال	الحفر«)11(.

)11(		-	عزة	أبو	ربيعة،	“أثر”	كتاب	عن	املعرض	)بدعم	من	مؤسسة	آفاق	2015(،	ص2.
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االعتقال	 تجربة	 عن	 بصرية	 	- ذاتية	 ربيعة«	شهادة	 أبو	 »عزة	 الفنانة	 قدمت	 املعرض	 لوحات	 في	

املعتقل،	هي	 اإلنسانية	داخل	 االعتقال	من	خالل	ممارسات	 اللوحات	تجسد	 بنفسها.	 التي	عايشتها	

املتتبع	ألغلب	 لكن	 اللوحات،	 في	إحدى	 التعذيب	 في	حالة	 الجسد	 لقد	رسمت	 املعتقالت.	 ممارسات	

إنه	عالم	 بعضها	مع	بعض،	 اللوحات	 تشكله	 التي	 الحكائي	 السرد	 نوًعا	من	 يتلمس	 املعرض	 لوحات	

في	 اليومية،	ببعض	املمارسات	والعادات،	وكثير	من	الحاالت	اإلنسانية.	 النسائي	بتفاصيله	 املعتقل	

إحدى	اللوحات	ترسم	الفنانة	مجموعة	من	األجساد	النسائية	املتكومة	على	األرض	بحالة	الفزع	تنظر	

إلى	الناظر	للوحة.	في	لوحة	أخرى	نجد	حوًتا	أزرق	ضخًما	يحمل	أسرة	السجن	على	ظهره	متوجًها	إلى	

البحر.	وهو	حلم	يقظة	تشاركته	املعتقالت،	وهي	أن	ينتقلن	من	على	أسرتهن	في	الزنزانة	إلى	ظهر	حوت	

أزرق	ضخم	ينقلهن	إلى	الحرية،	بحسب	ما	يروي	النص	املرافق	لهذه	اللوحة.	

معرض أثر، الفنانة عزة أبو ربيعة، حفر، 2018
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 معرض أثر، الفنانة عزة أبو ربيعة، حفر، 2018

شهادات	 فيها	 تروي	 وهي	 توثيقية.	 رواية	 »نيغاتيف”	 روايتها	 حسن«	 ياسين	 »روزا	 األديبة	 تعد	

املعتقالت	وتفاصيل	حياتهن	اليومية	في	املعتقل.	وإن	كانت	رواية	“نيغاتيف”	شهادة	نصية	للمعتقالت	

السياسيات،	وإن	معرض	“أثر”	للفنانة	“عزة	أبو	ربيعة”	يحاول	أن	يقدم	شهادة	بصرية	عن	يوميات	

عتقلة	في	السجن،	كيف	
ُ
االعتقال	النسائي	تحديًدا.	ففي	لوحة	حفر	ترسم	الفنانة	لحظة	استقبال	امل

عن	 تكتب	 التالية	 اللوحة	 في	 تعبيرها،	 بحسب	 على	 جلدها	 مسام	 بين	 للتفتيش	 مالبسها	 من	 تعرى	

كنا	 أمتار	 ثالثة	 من	 مكعبة	 »في	غرفة	 اللوحة:	 في	 الظاهرة	 األرض	 على	 املستلقيات	 النساء	 مجموعة	



359

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020ملف العدد

عتقلة	املصابة	بالصرع	والتي	ال	يقدم	لها	
ُ
خمسة	عشرة	امرأة«،	وفي	لوحة	أخرى	ترسم	حكاية	املرأة	امل

ضرب	املرأة	الحامل	حتى	تفقد	جنينها.	وللتعاضد	اإلنساني	داخل	املعتقل	
ُ
الدواء.	وفي	لوحة	مماثلة	ت

بين	السجينات	حضور	في	لوحة	أخرى	من	لوحات	الكتاب	أيًضا.	

العمل	الوحيد	في	سلسلة	أعمال	معرض	»أثر«	الذي	يظهر	جسًدا	ذكورًيا	يتناول	موضوعة	االعتقال	

أيًضا.	نلمح	الحضور	الذكوري	من	الخلف،	يبدو	للناظر	إلى	اللوحة	ظهر	الشخص	املعتقل	وبروفايل	

ا	باللون	
ً
وجهه	الجانبي.	ترسم	الفنانة	على	كامل	الكتلة	املصورة،	الظهر	البشري	واللوحة	مًعا	خطوط

األخضر	القاني،	هي	تمثل	القضبان	الحديدية	للسجن،	كما	تمثل	آثار	التعذيب	أو	الضرب	على	الظهر	

في	اآلن	عينه.	تتحول	قضبان	الحديد	للزنزانة	إلى	آثار	التعذيب	على	ظهر	املعتقل.	وأخيًرا	نذكر	اللوحة	

املخصصة	لزيارات	أهالي	املعتقلين	في	السجن	املركزي.	تجسد	الفنانة،	كما	نرى	في	اللوحة،	وجه	الزائرة	

من	خلف	الشباك	الحديدي	الذي	يفصل	السجين	عمن	يزوره،	يبدو	وجه	الزائرة	كأنه	انعكاس	من	

الذاكرة	أيًضا.	

عَتِقلين	هي	
ُ
امل عتقالت،	فإن	ممارسات	

ُ
امل يتابع	يوميات	 أبو	ربيعة«	 الفنانة	»عزة	 وإن	كان	معرض	

األكثر	تواتًرا	في	األعمال	الفنية	املتعلقة	باالعتقال،	خصوًصا	ممارسات	التعذيب.	يظهر	التعذيب	ثيمة	

أساًسا	في	األعمال	الفنية	املتعلقة	باالعتقال.	في	عام	2013،	وفي	معرض	في	مدينة	»أربيل«	قدم	الفنان	

التعبيرية	 الحالة	 تقديم	 على	 فيها	 تقتل”.	شدد	 “ال	 بعنوان	 رسوماته	 مجموعة	 مالفا”	 »عمر	حمدي	

األجساد	 نرى	 ولكننا	 الجلد،	 أو	 الضرب	 أفعال	 الرسومات	 في	 نشاهد	 ال	 للتعذيب.	 الخاضع	 للجسد	

فقط،	وهي	نحيلة،	بألوان	بين	الرمادي	واألسود،	مقيدة	من	األذرع،	وفي	لوحة	أخرى	تكون	مقيدة	من	

الفنية،	 الخيارات	 في	 الفنان	 يبرع	 الهواء.	 في	 متدلية	 يجعلها	 إلى	حامل	خشبي	 الساق،	ومربوطة	 عند	

أقبية	 في	 املعتقلين	 معاناة	 إدانة	 منها،	وهي	 املراد	 بالتعبير	 اللوحة	 التي	تشحن	 واللونية،	واألسلوبية،	

السجون	من	خالل	نقل	حالهم	املعنوية،	والنفسية،	والجسدية	أيًضا	عبر	العمل	الفني.
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من مجموعة »ل تقتل«، عمر حمدي مالفا، معرض أربيل، 2013.
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شمة«	 »سارة	 الفنانة	 قدمت	 األهلية«	 الحرب	 »بورتريهات	 بعنوان	 معرضها	 وفي	 	،2014 عام	 في	

مجموعة	من	اللوحات	املستمدة	من	ممارسات	التعذيب	وحاالته.	كتبت	الناقدة	»ساشا	كرادوك”	عن	

أسلوب	الفنانة	في	هذا	املعرض:	»يجمع	أسلوب	سارة	شمة	في	هذا	املعرض	بين	الواقعية	والرمزية«)12(.	

من	املهم	اإلشارة	إلى	األسلوب	الذي	أشارت	إليه	الناقدة،	فاللوحات	التي	تقدمها	الفنانة	في	هذا	املعرض	

التعذيب،	 أدوات	 رؤية	عن:	 تقدم	 هي	 وإنما	 تالية،	 فنية	 تجارب	 في	 كما	سنرى	 التوثيق،	 إلى	 تسعى	 ال	

وضعيات	التعذيب،	والحاالت	النفسية	الذهنية	والجسدية	للخاضع	للتعذيب.	في	لوحة	بعنوان	“لحم”	

نجد	الشاب	الخاضع	للتعذيب	مقيًدا	بسالسل	من	يديه	وقدميه	إلى	األعلى،	يتأرجح	في	الهواء	بجسده	

“سارة	 لوحات	 يميز	 ما	 إن	 اللوحة.	 إلى	 الناظر	 إلى	 مباشرة	 وينظر	 معلق،	 عاٍر	 لألسفل.	جسد	 املتدلي	

الذهنية	والنفسية	والجسدية	للخاضع	 الحال	 التعذيب	هي	الحرص	على	نقل	 التعبير	عن	 في	 شمة”	

للتعذيب،	والشحنة	التي	تبثها	الفنانة	في	اللوحات	من	خالل	ضربات	الفرشاة	لتصبح	قادرة	على	نقل	

قسوة	فعل	التعذيب،	وعبثيته،	ووحشيته.

)12(	من	البيان	الخاص	املرافق	للمعرض،	بورتريهات	الحرب	األهلية،	سارة	شمة،	2018.
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معرض »بورتريهات الحرب األهلية«، سارة شمة، لندن، 2014.



363

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020ملف العدد

الشخصية	 االعتقال	 لتجربة	 املخصصة	 »القوقعة«	 روايته	 في	 خليفة«	 »مصطفى	 الروائي	 يكتب	

الفنانة	 لوحات	 تقاربه	بصرًيا	 ما	 الوصف	هو	 التعذيب،	هذا	 في	لحظات	 الجسدي	 الشعور	 له،	عن	

اللسان	 األسنان.	من	 ويتعمق،	وتصطك	 األلم	 ويعم	 وينتشر،	 الخدر	 يزداد	 »الجسد!	 »سارة	شمة«:	

وحتى	املستقيم	ارتجاف	واحد:	األنف،	األذنان،	الكفان،	القدمان،	كل	هذا	ليس	من	الجسد.	تتساقط	

الدموع	برًدا	وبكاًء	فتتجمد	على	الخدين	وزوايا	الفم	املرتجف،	والسؤال:	متى	سأسقط	أرًضا«)13(.

إلى	 اللغة	من	محاولة	وصف	صورة	الجسد،	 ما	يحاوله	األديب	»مصطفى	خليفة«	تجسيده	عبر	

الدخول	عميًقا	للتعبير	عن	احساسات	الجسد،	ومن	ثم	العودة	إلى	وصف	وضعية	الجسد،	واملشاعر	

بين	البكاء	والتجمد،	هي	املحاوالت	البصرية	التي	يمكن	أن	نتلمسها	عند	تأمل	لوحات	الفنانة	»سارة	

لعملية	 بنايلون،	وكأنها	تخضع	 وأنثوية	ملفوفة	 نرى	رؤوًسا	بشرية	ذكورية	 أكثر	من	لوحة	 في	 شمة«.	

خنق.	نرى	أيًضا	أدوات	التعذيب	كالشنكل،	والحبل،	والقيد،	كلها	حاضرة	في	اللوحات.	لكن	الفنانة	

التعابير	 تكتفي	 العذاب.	ال	 األلم،	وحاالت	 العيون،	وتعابير	 الوجوه،	ونظرات	 تعابير	 تركز	على	رسم	

اإلنسانية	في	هذه	اللوحات	أن	تنقل	لنا	حالة	التعذيب،	بل	هي	تسعى	لقول	ما	هو	أكثر	شمولية	وأوسع	

الفنانة	 اللوحات	ترسم	 إنها	تنقل	األلم	بطريقة	روائية.	وفي	واحدة	من	 التعذيب،	 من	محض	لحظة	

وجهها	الشخ�سي	في	حالة	االختناق،	كأنها	ترغب	أن	تعيش	بذاتية	بصرية	تجربة	التعذيب.	هذا	العيش	

الذاتي	–	البصري	هو	نوع	من	التنويعات	في	التعبير	عن	موضوعة	التعذيب	لدى	الفنانة.	وإن	كانت	

الفنانة	قد	عايشت	هذه	التجربة	عبر	التخييل	فقط.	

)13(	مصطفى	خليفة،	القوقعة،	ط7،	)بيروت:	دار	اآلداب	2019(	،	ص	180.
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تصوير ضوئي بعنوان اإلذلل، الفنان سومر خضر، 2013.

»أسئلة	 السجن:	 في	 يعايشها	 التي	 األحداث	 رواية	 كيفية	 في	 »القوقعة«	 رواية	 في	 السارد	 يهجس	

أي	 إمكان	 في	 هل	 أين؟	 إلى	 ولكن،	 البداية؟	 هذه	 هل	 فيه؟	 حشرت	 الذي	 هذا	 عالم	 أي	 وأسئلة؟	

األعمال	 سلسلة	 إن	 أسئلة«)14(.	 تطارد	 أسئلة	 كهذه؟	 عوالم	 تخيل	 مخرج	 أو	 سيناريست	 أو	 كاتب	

الفوتوغرافية	للفنان	“سومر	خضر”	تقدم	واحدة	من	تنويعات	اإلجابة	على	هذه	األسئلة.	فسلسلة	

صوره	الفوتوغرافية	تقدم	ما	يشبه	املشاهدات	السينمائية،	تحوي	مشهًدا	وسرًدا	وشخصيات،	وكلها	

تنويعات	عن	املمارسات	املتعلقة	بالتعذيب،	وباأللم،	مصورة	بأسلوب	مسرحي.

)14(	املرجع	السابق،	ص35.
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التاريخ	البشري،	لقد	 الفنان	عن	صورة	ضوئية	بعنوان	»اإلذالل«:	»على	مدى	عصور	من	 يكتب	

	عاري	
ً

أدركنا	أن	اإلذالل	هو	أحد	أهم	املناهج	التي	أتبعتها	الديكتاتوريات«)15(.	في	الصورة	نرى	معتقال

الظالل	 أن	 إال	 ثابتة	 الصورة	 أن	 ويخنقه.	رغم	 الوجه،	 يخفي	 أبيض	 رأسه	كيس	 الصدر،	ُوضع	على	

اللونية	للكتل	املصورة	تبينها	في	حالة	حركة،	كأن	املشاهد	يتابع	صورة	ثابتة	لحركة	مستمرة	تعبر	عن	

التعذيب	أو	الفعل	الواقع	على	الجسد	املعتقل.	إن	املشهد	املصور	فوتوغرافًيا	مصنوع	تخييلًيا	من	

قبل	الفنان،	لذلك	يمكن	تلمس	أسلوبية	سينمائية	–	مسرحية،	باألدق	أسلوبية	مشهدية	ال	تسعى	إلى	

إعادة	محاكاة	الواقع،	بقدر	ما	تسعى	إليجاد	اللغة	السردية	املالئمة	للحدث.	مقابل	املعتقل	مطمش	

الرأس	ال	نجد	محقًقا	أو	سجاًنا،	بل	شاًبا	شبيًها	بمالبسه	باملعتقل،	يؤدي	حركة	من	التفجع	على	حال	

املعتقل.	

عتقل	عارًيا،	مالمح	الوجه	
ُ
في	صورة	ضوئية	أخرى	للفنان	بعنوان	»الخارج	من	أمله«	يصور	جسد	امل

غائبة،	ويؤدي	حركة	من	االنكماش	تجعل	أطرافه	كأنها	متراكبة	األذرع	واألكتاف.	إن	عنوان	العمل	الفني	

»الخارج	من	أمله«	يوحي	باللحظة،	بالحالة	الحسية،	بالحالة	الجسدية	التي	أراد	الفنان	تجسيدها	عبر	

هذه	الصورة.	باإلمكان	االستعمال	في	وصفها	مع	مجموعات	صور	أخرى	من	سلسلة	الفنان	»سومر	

تصور	 ثالث	صور	 وهي	 املوضوعة.	 هذه	 عن	 تعبيرية	 باعتبارها	صوًرا	ضوئية	 االعتقال،	 عن	 خضر«	

ا	بكيس	قما�سي	على	الرأس،	لذلك	مالمح	الوجه	غائبة،	هو	جزء	من	
ً
الجسد	املعذب	وحيًدا،	مخنوق

تجربة	الضياع	التي	يرغب	الفنان	الفوتوغرافي	في	نقلها	من	حال	الخاضع	للتعذيب	إلى	املتلقي	الناظر	

إلى	اللوحة.		تشكل	الصور	الفوتوغرافية	مجموعة	من	املشهديات	التي	تروي	حال	الخاضع	للتعذيب	

النف�سي،	والذهني،	والجسدي،	توحي	بالحركة	والثبات	في	اآلن	عينه،	توحي	بالتعبير	عن	األلم	وبالرغبة	

في	الخالص	في	الحركة	الجسدية	نفسها،	توحي	بالتحرر	واالنحباس	في	الحالة	الذهنية	العامة.	الحضور	

اإلنساني	في	كل	منها	يوحي	بالعزلة،	وبالعجز،	وبالخضوع	إلى	األلم،	وبالخضوع	إلى	رغبة	التعبير	عنه	

والتحرر	منه	في	اآلن	عينه.

)15(	من	البيان	املرافق	للصورة،	من	على	موقع	الفن	والحرية:
https//:www.facebook.com/search/top?/q20%%=D8%B3%D988%%D985%%D8%B12%%D8%AE%D8%B6%D8
%B1&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/search/top/?q=%20%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%20%D8%AE%D8%B6%D8%B1&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%20%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%20%D8%AE%D8%B6%D8%B1&epa=SEARCH_BOX
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إلى	 عدنان	 الطبيب	 السجين	 ذات	 تنقسم	 حداد«	 »فواز	 للروائي	 األعداء«	 »السوريون	 رواية	 في	

ذاتين؛	الذات	األولى	هي	ذات	الطبيب	عدنان	نفسه،	أما	األخرى	فهي	ذات	جديدة	ولدت	في	السجن،	

بالعبارات	اآلتية:	»يغرق	عدنان	 الذاتين	 انقسام	 الكاتب	لحظة	 77.	يصف	 وتحمل	رقم	السجين	أي	

في	تأمالته،	ويغرق	الرقم	77	في	مخاوفه،	ينتاب	األول	اليأس،	وينتاب	الثاني	الرعب.	كالهما	يتراجعان	

نحو	الداخل،	حتى	افترقا	أكثر	مما	هما	مفترقان،	في	داخل	كان	شديد	اإلظالم،	يفقد	كل	منهما	نفسه	

فيه«)16(.	في	واحدة	من	صور	“سومر	خضر”	يستعمل	الفنان	تقنية	التكرار،	أي	االزدواج.	كأننا	أمام	

عتقل	في	لحظة	الصورة	منقسمة	إلى	ذاتين؛	
ُ
تراكب	صورتين	بعضهما	فوق	بعض،	ما	يوحي	بأن	ذات	امل

إنها	اإليحاء	بالفردانية	–	املنعزلة	من	جهة،	واالزدواجية	–	املتكاثرة	من	جهة	أخرى.

تصوير ضوئي، الفنان سومر خضر، خارًجا من أمله، 2012.

)16(	فواز	حداد،	السوريون	األعداء،	)بيروت:	دار	رياض	الريس،	2014(،	ص204.
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هي	 التوثيق	 غاية	 التعذيب.	 ممارسات	 لتوثيق	 الفنية	 رسوماته	 البقاعي«	 »نجاح	 الفنان	 يوظف	

بشكل	 نشرها	 األسود،	 بالحبر	 وهي	سلسلة	رسومات	 الرسام.	 لهذا	 الفنية	 التجربة	 تميز	 التي	 السمة	

الفنان	 فيها	 وثق	 التي	 الصحفية	 واللقاءات	 والنصوص	 التصريحات	 من	 مجموعة	 ترافقها	 واسع،	

املرسومة،	 التعذيب	 عملية	 اسم	 تبين	 معلومات	 املعتقل	 رسومات	 ترافق	 عتقل.	
ُ
امل تجربة	 معايشته	

ومكان	ممارستها	في	السجون	السورية.	

كتب	موقع	»فرانس	24«	عن	أعمال	الفنان	»نجاح	البقاعي«:	»تثير	الرسوم	الكبيرة	بالحبر	األسود	

الرعب،	وتروي	ما	عاناه	أو	ما	كان	شاهًدا	عليه	هذا	األستاذ	السابق	في	الفنون	البالغ	التاسعة	واألربعين	

تحاول	 يائسة	 أيد	 الجالدين،	عيون	فزعة	وغائرة،	 العمر،	أجساد	محطمة	عارية	تحت	ضربات	 من	

دون	جدوى	حماية	أعضاء	جسمها	الحساسة«)17(.	تسجل	اللوحات	بالتتابع	األوضاع	واملمارسات	التي	

عتقل	من	لحظة	الصعود	إلى	السيارة	إلى	االنتقال	إلى	السجن.	تصور	اللوحات	أساليب	
ُ
يتعرض	لها	امل

مخصصة	 لوحة	 الحديدي،	 القفص	 إلى	 األملاني،	 الكر�سي	 من	 املختلفة	 التعذيب	 وأنواع	 التحقيق،	

لطريقة	تعذيب	“بساط	الريح”	إلى	التعليق	في	الهواء	والضرب	بالكرباج	والقضبان	الحديدية.	رسومات	

“نجاح	البقاعي”	تركز	على	األجساد،	األجساد	املهشمة	واملتهالكة	من	شدة	التعذيب،	األجساد	النحيلة،	

األجساد	املتراص	بعضها	فوق	بعض،	والجثث	من	املوتى.	تركز	شهادات	الفنان	على	األماكن	الضيقة	

املكتظة	بعدد	املسجونين	الذي	يفوق	مساحة	املكان	االستيعابية.	رسومات	عن	التجاور	بين	أجساد	

األحياء	وجثث	املوتى،	وعن	عمليات	نقل	الجثث	والتخلص	منها	بأقل	أنواع	الرعاية	أو	االحترام.		تظهر	

ا،	تحملها	بالشاحنة	أو	تتخلص	منها	في	مقابر	جماعية.
ً
الرسومات	كيف	تنقل	مجموعة	من	الرجال	جثث

.xHxKW/pw.2u//:https	.)2018(	،24 فرانس	التعذيب«،	مع	معاناته	برسومه	يروي	البقاعي	نجاح“	)17(

https://2u.pw/xHxKW
https://2u.pw/xHxKW
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من مجموعة »بيروقراطية املوت«، رسومات الفنان نجاح البقاعي، 2016
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في	الرسومات	املؤلفة	 العوالم	 التوثيق،	إن	 في	 في	الرغبة	 البقاعي«	 يتميز	مشروع	رسومات	»نجاح	

األجساد،	 الشخصيات،	 الفرشاة	 ترسم	 بيضاء.	 خلفيات	 على	 األسود	 الحبر	 هي	 وحيدة	 ألوان	 من	

يعمل	 تدمر«	 »سجن	 الوثائقي	 الفيلم	 في	 جرى.	 ما	 سرد	 إعادة	 هي	 والغاية	 واحد،	 بلون	 واملمارسات	

املخرجان	»لقمان	سليم	ومونيكا	بورغمان”	على	إعادة	بناء	سجن	تدمر	أمام	املشاهد،	إلعادة	تجسيد	

املمارسات،	واليوميات،	واألحداث	التي	يرويها	مسجونون	لبنانيون	سجنوا	لسنوات	في	سجن	تدمر.	في	

هذا	الفيلم،	تستخدم	املشهدية	السينمائية	إلعادة	رواية	األحداث،	وإعادة	تمثيلها.	تبدأ	إعادة	املحاكاة	

من	إعادة	بناء	املكان	الذي	تمت	فيه	األحداث،	إلى	املمارسات	من	التعذيب،	أو	تمثيل	األحداث	التي	

إلى	تقاسم	األدوار.	وتسرد	على	املشاهد	القصص	والحوارات	 عاشها	املسجونون	من	تنظيم	الطعام	

التي	اختارها	املسجونون	أنفسهم.	يمكن	القول،	إن	رسومات	»نجاح	البقاعي«	تقدم	املقاربة	نفسها،	

تسعى	إلى	الغاية	ذاتها	التي	بني	عليها	الفيلم	الوثائقي	»سجن	تدمر«.	وهي	غاية	إعادة	تجسيد	األحداث،	

وإن	كانت	في	الفيلم	الوثائقي	تجسيًدا	أدائًيا،	وسمعًيا	-بصرًيا،	وحكائًيا،	فإن	رسومات	»نجاح	البقاعي«	

وأداءات،	 شخصيات،	 أيًضا	 رسوماته	 في	 فتحضر	 هذه،	 التجسيد	 إلعادة	 التشكيلي	 املعادل	 تقدم	

	وممارسات،	كما	يحضر	العنصر	الحكائي	بوضوح.
ً
وأفعاال

5. العتقال تجربة للمتلقي

تتميز	تجربة	الفنان	»دينو	أحمد	علي«	بعدد	من	الخصائص	الفنية،	أبرزها	السعي	نحو	نقل	تجربة	

االعتقال	بصرًيا	وحسًيا	إلى	املتلقي	عبر	تجربة	تلقي	العمل	الفني.	في	معرضه	بعنوان	»حرية	التوهم«	

تقسم	األعمال	إلى	نوعين	من	األنواع	الفنية:	الصور	الرقمية،	وفن	التجهيز.

ليقابل	 املعرض	 إلى	صالة	 املتلقي	 يدخل	 الرؤية«،	 زاوية	 	– نظر	 »وجهة	 بعنوان	 التجهيز	 عمل	 في	

في	 تلتقط	صورته	من	قبل	كاميرا	مثبتة	 إلى	الجدران،	 ا	باألسود	واألبيض	ممتدة	من	األرضية	
ً
خطوط

الزاوية	املقابلة	من	الصالة،	تنقل	مباشرة	ما	تسجله	على	شاشة،	وعبر	النظر	من	زاوية	رؤية	معينة،	

يبدو	الزائر	لعمل	التجهيز	وكأنه	في	حال	اعتقال	بصري.	يكتب	الناقد	»محمد	عمران«	عن	هذه	التقنية:	

»هو	تجهيز	فني	تفاعلي	قائم	على	مفهوم	األنامورفوزي،	أي	إعادة	تركيب	الصورة	املشوهة	من	خالل	
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النظر	إليها	من	نقطة	محددة،	فتبدو	تحت	تأثير	اإليهام	البصري،	حقيقية«)18(.

املقابلة	من	فضاء	 الزاوية	 في	 املوضوعة	 الكاميرا	 »نور	عسلية«	فتكتب	عنه:	»تسمح	 الناقدة	 أما	

التجهيز	بتصوير	حركة	األشخاص	داخل	الفضاء،	وتقوم	بعرضها	على	الشاشة،	مما	يسمح	للمتلقي	

بمشاهدة	نفسه.	وتسمح	لنا	الكاميرا	بمراقبة	ردود	أفعال	املشاركين،	باإلضافة	إلى	جعلهم	جزًءا	من	

العمل	الفني	نفسه.	هذا	التجهيز	التفاعلي	يعتمد	على	العالقة	بين	املرسل	واملتلقي،	وهو	متنوع	وفق	

عناصر	أربعة:	مفهوم	املشروع	الفني،	تجارب	الفنان	في	الوجود	الواقعي،	املرجعيات	البصرية	للمتلقي	

وتجربته	داخل	الفضاء«)19(.

	في	كتابه	»العمل	الفني	وتحوالته	بين	النظر	والنظرية«	يكتب	املؤلف	»خليل	قويعة”	عن	الحركة	

التفاعلية	للجسد	الناظر،	حيث	يصبح	املتلقي	أمام	العمل	الفني	ذاتية	خالقة	تبصر	وتتلمس	وتسمع	

وتشعر	بحرية	في	إطار	تجربة	جسدية	حية،	وتقول	في	هذا	الصدد	الفنانة	“ليجيا	كالرك”:	“إن	إشراك	

علي	 أحمد	 دينو	 نفسه،	 الفنان	 أما	 نفسها”)20(.	 للذات	 النفساني	 البناء	 بغاية	مساءلة	 يتم	 الجمهور	

التفاعلية	البصرية:	“عناصر	املشهد	البصري	غالًبا	ما	تكون	غامضة،	 فيكتب	عن	هذا	الجانب	من	

	للصور	لتصبح	حاملة	للمعنى.	في	الحقيقة،	
ً

لذلك	فإن	الذهن	ال	يتوقف	عن	تأويل	اإلشارات	ليبني	تأويال

إن	الدماغ	ال	يتوقف	البحث	عن	معنى	في	كل	ما	يقابله،	حتى	لو	كانت	اإلشارات	التي	يتالقاها	خالية	

من	املعنى”)21(.

)18(	محمد	عمران،	»دينو	أحمد	علي:	املتفرج	مستدرًجا	إلى	زنزانة	“،	موقع العربي الجديد،	)1	نيسان	2015(.
 https2//:u.pw/xwLP1.

)19(	نور	عسلية،	حرية	التوهم:	دينو	أحمد	علي،	)باريس:	منشورات	أوربيا	2015(	ص10.

ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 )الدوحة:	 النظر،	 انشائية	 في	 محاولة	 والنظرية،	 النظر	 بين	 الفني	 العمل	 قويعة،	 خليل	 	)20(
السياسات2018(،	ص210.	

)21(	أحمد	علي	دينو،	من	البيان	الخاص	باملعرض	الفني	»وجهة	نظر«،	باريس،	2014.

https://2u.pw/xwLP1
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تجهيز من معرض حرية التوهم، دينو أحمد علي، غاليري يوربيا، 2015.
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املتلقي	 إلى	 لنقلها	 الفنان	دينو	أحمد	علي	 التي	يعتمدها	 البصرية	 إن	تجربة	االعتقال	الحسية	–	

كتجربة	للعمل	الفني	في	أعماله	من	فن	التجهيز،	تتجلى	أيًضا	بوصفها	ركيزة	أساًسا	في	أعماله	الرقمية	

مادة	 على	 واملطبوعة	 رقمًيا	 املنفذة	 الصور	 من	 مجموعة	 وهي	 آرت”،	 »األوب	 تقنية	 عل	 تعتمد	 التي	

للناظر	 ليخلق	 واملتجاورة،	 املكرورة	 والسود	 البيض	 الخطوط	 بين	 الفنان	 يناغم	 حيث	 البوليستر،	

أو	 البصري	ألشكال	مكرورة	 الهند�سي	 التوزيع	 النوع	من	 يعتمد	هذا	 إرساله.	 املراد	 املعنى	 اللوحة	 إلى	

مينمالية-تقليلية،	على	نظريات	الهنغاري	»فيكتور	فازاريلي”،	والفنانة	البريطانية	“بريجيت	لويز	رايلي”.	

في	 تتعلق	بموضوعة	االعتقال.	 الفنان	ضمن	هذا	األسلوب	 التي	حققها	 الرسومات	 مجموعة	من	

أسفل	 من	 لولبية	 بطريقة	 يتكرر	 الشائك	 السلك	 موتيف	 العين	 تتابع	 بعنوان	»سلك	شائك«	 لوحة	

االعتقال	من	خالل	 تجربة	 تعيش	 الصورة	 إلى	 الناظرة	 العين	 الطرفين.	 أعالها	عند	 إلى	 اللوحة	 عمق	

تكرار	»املوتيف”	نفسه	في	الصورة،	ما	يحبس	البصر	بحركة	لولبية،	تكرارية.	تحضر	التقنية	ذاتها	في	

لوحة	بعنوان	“سجن	إفرادي”	حيث	نرى	الحضور	اإلنساني	من	منظور	علوي	يقف	في	منتصف	قلب	

تتابع	 كلتيهما	 اللوحتين	 في	 للسجون.	 الحديدية	 القضبان	 “موتيف”	 من	حوله	 يتكرر	 بينما	 الصورة،	

العين	الناظرة	الشكل	الهند�سي	املتشكل	من	التقنيات	التي	اختارها	الفنان،	فتأسر	العين	بحال	من	

العين	 إن	 الحديدية.	 القضبان	 أو	 الشائكة	 األسالك	 مثل	 عتقل	
ُ
بامل تتعلق	 لعناصر	 الكثيف	 التكرار	

الناظرة	إلى	اللوحة	هي	التي	تدخل	في	مدار	التكرار	واالعتقال	داخل	العناصر	التي	يقدمها	العمل	الفني.
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تصميم بعنوان »أسالك شائكة«، دينو أحمد علي، 2015

التوقف	عند	عمله	 بد	من	 الفنان	»دينو	أحمد	علي«،	ال	 في	أعمال	 الحديث	عن	االعتقال	 وعند	

بعنوان	»أنا	املعتقل	أنا	هنا«	الذي	يضع	املتلقي	أيًضا	أمام	تجربة	تفاعلية	مع	الصورة.	تتألف	الصورة	

تب	داخل	الصورة	
ُ
عتقل،	ك

ُ
من	مجموعة	من	الخطوط	السود	والبيض	التي	تشكل	ما	يشبه	قضبان	امل

باللغة	اإلنكليزية	عبارة	»أنا	هنا«،	وعند	التدقيق	بالشكل	البصري	املتشكل	داخل	اللوحة،	تلمح	العين	

حضوًرا	إنسانًيا	متوارًيا	خلف	هذه	الخطوط	املتراصة.	ينجح	هذا	العمل	بتحقيق	ازدواجية	الظهور	

في	بصر	 الصورة	 تخلفه	 الذي	 األول	 االنطباع	 عتقل،	هو	غائب	عن	
ُ
امل بالشخص	 املتعلقة	 واالختفاء	

املتلقي،	لكنه	ما	يلبث	أن	يحضر	عند	فك	البنية	الهندسية	التي	بنيت	عليها	الصورة،	إنها	تجربة	لذهن	

املتلقي	عبر	حاسة	البصر،	ليدرك	جدلية	الحضور	والغياب	التي	يعايشها	املعتقل	في	الذاكرة	الجمعية.
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تصميم بعنوان »أنا املعتقل هنا«، دينو أحمد علي، 2015

6. العتقال الجندري

إضافة	إلى	االعتقال	باملعنى	السيا�سي،	يمكن	اإلضاءة	على	تجارب	فنية	تناولت	موضوعة	االعتقال	

الثقافي،	وخصوًصا	ذلك	املتعلق	بالنوع	االجتماعي،	أو	التمييز	املبني	على	أساس	الجنس.	في	هذه	األعمال	

الثقافي	مفروًضا	على	جسد	املرأة	أو	على	فكرها.	في	مشروعها	بعنوان	»الديكتاتورية	 يظهر	االعتقال	

التشدد	 قوى	 فرضتها	 التي	 االعتقال	 أداة	 على	 تنويعات	 األنصاري«	 »هبة	 الفنانة	 تقدم	 الجديدة«	

املفردة	 املرأة	 وجه	 على	 املفروض	 النقاب	 يشكل	 لسيطرتها.	 الخاضعة	 املناطق	 في	 املرأة	 على	 الديني	

البصرية	األساسية	في	هذا	املشروع	من	التصوير	الضوئي.	تقدم	إحدى	الصور	الفنانة	نفسها،	وهي	
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ترتدي	النقاب	الذي	يحجٌب	كامل	الرأس	وكامل	الوجه،	تبقى	العيون	وحدها	ظاهرة	للعين	الناظرة.	

تدين	الفنانة	في	مشروعها	هذا	النقاب	املفروض	على	املرأة،	بوصفه	واحًدا	من	أدوات	االعتقال.	يتابع	

الفنانة.	 قبل	 من	 النقاب	مصنوعة	 على	 تنويعات	 اآلتية	 الفوتوغرافية	 الصور	 مجموعة	 في	 املشروع	

يظهر	النقاب	في	مجموعة	الصور	هذه	يحمل	عنصًرا	ساخًرا	في	مظهره	املاثل	أمام	املتلقي	بحيث	يمكن	

تلقي	هذه	املجموعة	من	الصور	الفوتوغرافية	بوصفها	تنويعات	ساخرة	على	النقاب	كأداة	اعتقال.

من مجموعة الفوتوغراف »الديكتاتورية الجديدة«، هبة األنصاري، 2016
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فن	 من	 	
ً

عمال األبوية«	 ذكرى	 »في	 عنوان	 يحمل	 الذي	 معرضها	 في	 أديب«	 »ريتا	 الفنانة	 تخصص	

التجهيز	بعنوان	»اللجام،	التاج،	والجزرة«	ملوضوعة	اعتقال	الجسد	األنثوي	من	قبل	الرجل.	يحاول	

العمل	تجسيد،	توثيق	أدوات	استعملت	في	فرض	السلطة	الذكورية	في	التاريخ	على	املرأة.	يجد	املتلقي	

وتعذيب	 ملعاقبة	 السادس	عشر	 القرن	 في	 أوربا	 في	 استعملت	 أداة	 »وهو	 لجام	حديدي:	 أمام	 نفسه	

ملنع	 اللسان	 على	 بجزء	حديدي	مسطح	 وتضغط	 املرأة	 رأس	 األداة	حول	 هذه	 توضع	 املرأة،	 وإذالل	

املرأة	من	الكالم،	ثم	يقودها	الرجل	في	األماكن	العامة	من	خالل	ربطها	بحبل	ليخبر	العامة	بأنه	قام	

بتأديبها«)22(.	ارتدت	الفنانة	بنفسها	هذه	األداة،	لعيش	التجربة	ذاتًيا،	وأضافت	إلى	معرضها	أربع	صور	

فوتوغرافية،	تظهر	فيها	الفنانة	تحت	سلطة	هذا	وسطوته،	القيد،	أداة	االعتقال	للجسد	األنثوي.

تصوير ضوئي بعنوان »اللجام، الجزرة والتاج«، معرض في ذكرى األبوية، ريتا أديب، 2019

)22(	ريتا	أديب،	من	البيان	الخاص	باملعرض:	في	ذكرى	األبوية،	)بيروت:	معرض	الرميل،	2018(.



377

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020ملف العدد

رابًعا: خالصات واستنتاجات

أقدم	في	الخاتمة	مجموعة	من	الخالصات	واالستنتاجات	املستمدة	من	التجربة	النقدية	البحثية	

في	موضوعة	األعمال	الفنية	املتعلقة	بموضوعة	االعتقال.	تشمل	الخالصات	واالستنتاجات	كل	فقرة	

من	الفقرات	الست	التي	قسمت	إليها	املوضوعة.	وستتألف	من	مستويين:	خالصات	واستنتاجات	على	

مستوى	املوضوعاتي،	وخالصات	واستنتاجات	على	املستوى	الفني.

1	 املستوى	. على	 لالعتقال:	 املناهضة	 الناشطية	 للحمالت	 املرافقة	 الفنون	

القضايا	 في	 لتوظيفها	 الفنون	 إلى	 الناشطية	 الحمالت	 لجأت	 	،
ً
مباشرة املوضوعاتي:	

تلعبه	 الذي	 والدور	 والفن،	 املجتمع	 بين	 العالقة	 إلى	 يحيلنا	 وهذا	 عنها،	 املدافعة	

السياسية	واالجتماعية.	على	 القضايا	 إطار	طرح	 في	 املجتمعات،	ودورها	 في	 الفنون	

البصرية	 التشكيلية	والرموز	 املعادالت	 العثور	على	 الفنانون	 الفني:	حاول	 املستوى	

التي	تساعدهم	على	إنتاج	األعمال	الفنية	املتعلقة	بموضوعة	االعتقال.	وهذا	يفيد	

الناقد	في	إدراك	أولى	األساسيات	في	عملية	إنتاج	االعتقال	فنًيا.	وهي	ضرورة	العثور	

على	املعادالت	التشكيلية	والرموز	البصرية	القادرة	للتعبير	عن	املوضوعة،	وإيصال	

الرسالة	من	املرسل	الفنان	إلى	املرسل	إليه	املتلقي	عبر	لغة	الفن	التشكيلي.

2	 االعتقال	واملكان:	على	املستوى	املوضوعاتي:	االعتقال	في	املخيلة	الجمعية	.

على	 الحركة.	 وحرية	 التعبير،	 وحرية	 الجسدية،	 الحرية	 فيه	 تحجز	 بمكان	 مرتبط	

ما	 باالعتقال.	 املرتبطة	 الفنية	 األعمال	 في	 أساسية	 ثيمة	 املكان	 إن	 الفني:	 املستوى	

يجعل	الحساسية	املتعلقة	بإدراك	واملكان	وتحليله	ونقده،	واحدة	من	الحساسيات	

األساسية	التي	على	الناقد	اللجوء	لها	في	حال	الكتابة	أو	التحليل	في	األعمال	الفنية	

املتعلقة	باالعتقال.

3	 الجسد	. حاالت	 تجسيد	 املوضوعاتي:	 املستوى	 على	 والجسد:	 االعتقال	

التجارب	 من	 واحدة	 االعتقال،	 حالة	 في	 وهو	 واملشاعراتية،	 والنفسية،	 الذهنية،	

بمقدار	 الفني:	 املستوى	 على	 االعتقال.	 موضوعة	 عن	 التعبير	 في	 حضوًرا	 األكثر	

عن	 الفنية	 األعمال	 في	 املكان	 موضوعة	 تجاه	 الناقد	 عين	 بحساسية	 أوصينا	 ما	
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االعتقال،	نشير	إلى	الحساسية	األخرى	الغاية	األهمية	هي	حضور	الجسد	في	األعمال	

الفنية	املتعلقة	باالعتقال،	ويتجلى	هذا	الحضور	بثالثة	مستويات:	الجسد	املحجوب	

الحالتين	 عن	 التعبيرية	 حالته	 في	 الجسد	 للتعذيب،	 الخاضع	 الجسد	 الحرية،	 عن	

السابقتين	كلتيهما.

4	 نوعان	. هناك	 املوضوعاتي:	 املستوى	 على	 اإلنسانية:	 واملمارسات	 االعتقال	

األول	 النوع	 اإلنسانية؛	 املمارسات	 محور	 عبر	 لالعتقال	 الفني	 التجسيد	 أنواع	 من	

األعمال	الفنية	التي	تجسد	يوميات	املعتقلين،	واألعمال	الفنية	التي	تجسد	ممارسات	

ا،	وأكثر	الثميات	حضوًرا	
ً
التعذيب.	ويعّد	التعذيب	واحد	من	أكثر	املوضوعات	ارتباط

من	 نوعان	 أيًضا	 هناك	 الفني:	 املستوى	 على	 باالعتقال.	 املتعلقة	 الفنية	 األعمال	 في	

األعمال	الفنية	في	مقاربتها	ملوضوعة	االعتقال؛	النوع	التوثيقي	الذي	يوظف	الفن	في	

غاية	توثيق	ممارسات	التعذيب،	والنوع	التعبيري	وهي	األعمال	التي	تتناول	التعذيب	

في	 كلها	 تقنياته	 الفني	 العمل	 يوظف	 إنسانية،	حسية،	جسدية.	 بوصفه	موضوعة	

محاولة	التعبير	عنها.

5	 االعتقال	تجربة	للمتلقي:	على	املستوى	املوضوعاتي:	رغبة	الفنان	في	توظيف	.

التقنيات	واألساليب	الفنية	لنقل	تجربة	االعتقال	إلى	املتلقي	عبر	عيش	تجربة	العمل	

إلى	املتلقي.	على	املستوى	 الفنان	الفنون	بغاية	نقل	هذه	التجربة	 الفني.	لقد	وظف	

الفني:	أطلعنا	على	مستويين	من	مستويات	محاوالت	الفنان	لتوظيف	العمل	الفني	في	

نقل	تجربة	االعتقال؛	املستوى	األول:	التجربة	البصرية،	حيث	يتحكم	العمل	الفني	

اللوحة	ليفرض	عليها	حركة	تكرارية	تقليلية	تماثل	 أو	 بحركة	النظر	داخل	الصورة	

التجهيز	 فن	 استعمل	 حيث	 الحسية،	 التجربة	 الثاني:	 املستوى	 االعتقال.	 شعور	

لتصميم	أماكن،	صاالت	معارض،	توحي	للزائر	أي	املتلقي	بمعايشة	تجربة	االعتقال	

جسدًيا،	ومن	ثم	حسًيا	وذهنًيا.

6	 االعتقال	. يجري	 أن	 يمكن	 املوضوعاتي:	 املستوى	 على	 الجندري:	 االعتقال	

خارج	فضاء	السجن.	ويشمل	املمارسات	السلطوية	التي	تفرضها	ثقافة	على	أخرى،	

املمارسات	 تشبه	 التي	 الفنية	 واألعمال	 آخر.	 فرد	 على	 فرد	 آخر،	 على	جنس	 جنس	

السلطوية	الذكورية	على	الجسد	األنثوي	بفعل	االعتقال	هي	واضحة	الرسالة.	على	
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املستوى	الفني:	نالحظ	في	األعمال	الفنية	املتعلقة	هذا	القسم	أنها	تجارب	نسائية،	

الفني.	 العمل	 من	 جزًءا	 كفنانات	 الذاتي	 جسدهن	 وظفن	 النساء	 الفنانات	 وأن	

بوصفه	 الفني	 العمل	 يدينه	 الذي	 الساخر	 النقاب	 ارتدت	 الفوتوغرافية	 فاملصورة	

النحت،	 فنانة	 وكذلك	 فيه.	 نفَسها	 الصور	 من	 واحدة	 في	 وقدمت	 اعتقال،	 أداة	

في	صورة	 والتقطت	 بنفسها،	 النسائي	 الجسد	 يعتقل	 الذي	 الحديدي	 التاج	 ارتدت	

االعتقال	 في	 الذاتية	 التجربة	 إن	 هذه.	 االعتقال	 ألداة	 إدانة	 في	 تجربتها	 فوتوغرافية	

للفنانتين	هي	جزء	من	محاوالت	التعبير	عن	املوضوعة.
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