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تماثيل الكيتش في سورية
عالمات االنتماء الديني وحدود الهوية الوطنية
عمار املأمون

(((

ملخص البحث

يتناول هذا البحث ظاهرة الكيتشً Kitsch-
متبنيا تعريفات عدة في سبيل تجاوز الغموض املحيط بهذا املفهوم،
َ
و«منتج أيديولوجي» ،و«نظام إنتاج» ،ويمكن رصده في سورية بعد عام  2011بوصفه
إذ نرى أنه «أسلوب»
«عالمة» تحيل إلى الظاهرة الدينية بشكلها الواسع والثقافة الوطنية الرسمية بصورة خاصة ،فالكيتش يختزن
هالة جمالية ،وفي الوقت ذاته خصائص أيديولوجية ،ما يجعل تمثال الكيتش أقرب إلى «غرض استخدامي»
واستهالكي منه إلى عمل فني.
ً
نسعى في هذا البحث إلى رصد أشكال الكيتش سابقة الذكر ،بوصفها أول نظام إنتاج كن�سي ،يرتبط بالظاهرة
الدينية املسيحية في دمشق ،وأشكال التعبير العلني عنها بشكل مادي ،كما في التماثيل الدينية املنتشرة في دمشق
ً
أسلوبا يتبناه الفنان ً
واعيا أو غير واع إلبراز عناصر جمالية مختلف على
القديمة ،كذلك ،نتتبع الكيتش بوصفه
قيمتها ،هذا االختالف في الحالة السورية تحول إلى تهدد لـ«هوية» الجمهور و«وطنيته» ،وهذا ما حاولنا رصده
ً
ً
“تمثال” لآللهة عشار نحت في دمشق ثم أزيل ً
الحقا ،ثم تناولنا الكيتش بوصفه ممثل عن الثقافة
حين تناولنا
َ
الوطنية الرسمية ،وذلك في قراءتنا تمثال حذاء عسكري نصب في مدينة الالذقية  .املقاربات الثالث السابقات
تحاول أن ترصد الجماليات التي يتبناها الكيتش ودالالتها األيديولوجية في ظل الثقافة الوطنية الرسمية في
سورية ،إلى جانب عالقة الكيتش مع املتلقي ،ذاك الذي يدعي أنه «يستهلك» وال «يتذوق»« ،ينفعل» وال « يفكر»،
في إثر تلقيه الكيتش املنتشر في الفضاء العام.
املقدمة املنهجية
إشكالية البحث
يحاول هذا البحث قراءة «الكيتش» بوصفه ظاهرة ثقافية وطنية في الحال السورية ،ليشير إلى السياسات
التي تحيط بإنتاجه وتلقيه واستعراضه ً
علنا ،فالكيتش ظاهرة جمالية ذات خصائص سياسية وثقافية تظهر
وتعبيرا ً
ً
ً
علنيا عنه ،وما نحاول رصده هو عالقة الكيتش
معيارا لالنتماء الوطني،
في الحال السورية بوصفها
ومدلوالته الدينية وحمولته األديولوجية مع الثقافة الوطنية والصراع على الهوية في سورية.
(((  عمار املأمون :صحافي وكاتب سوري.
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أهمية البحث
 1 .رصد ظاهرة الكيتش في الفضاء العام وعالقتها مع الثقافة الدينية والوطنية.
ً
2 .اإلشارة إلى خصائص الكيتش بوصفه شكل من أشكال الهيمنة األيديولوجية،
ً
ً
جماليا لها.
وتمثيل
3 .مساءلة جماليات الكيتش وعالقاتها مع الثقافة السائدة.
أهداف البحث
1 .اإلضاءة على تاريخ الكيتش ،ثم محاولة إيجاد نماذج عنه في الحالة السورية.
2 .رصد العالقة بين الصيغة األيدلوجية للكيتش والنظام الثقافي الرسمي.
3 .تجاوز أحكام «قبيح» و«جميل» املرتبطة بالعمل الفني ،ومحاولة رصد األثر الذي
يولده الكيتش في إثر استهالكه.
منهجية البحث
نحاول في هذا البحث تبني موقف نقدي من تماثيل الكيتش ينتمي إلى دراسات علم الجمال والدراسات
الثقافية ،وذلك عبر تحليل السياق الذي يظهر فيه الكيتش ،وعالقته مع الشروط اإلنتاجية والسياسية،
موظفين أدوات من النظرية النقدية والتذوق الجمالي ودراسات األداء.

املقدمة
ضمن تسجيل منشور عام  2013على منصة  ،YOUTUBEنشاهد أحد مقاتلي جبهة النصرة ،بعد هجوم على
ً
ً
ً
“منهوبا”،
تزيينيا
كنيسة في إدلب  -في رواية أخرى هجوم على منازل بعض املسيحيين في املنطق -يحمل تمثال
ً
ً
وعيدا وتهديدات تتلخص بأن هللا هو الوحيد الذي سيعبد في أرض الشام ،فمن وجه نظره،
مرددا
ويحطمه،
ً
التمثال بين يديه ليس إال صنما ،وال بد من تحطيمه اقتداء بالتقليد اإلسالمي القائل بتحطيم األصنام .وفي عام
كافرا أو ً
ً 2013
أيضا ،قطع جهاديون رأس تمثال املعري في معرة النعمان ،بوصفه ربما ً
ملحدا ،واألهم أن العملية
ً
ً
ليل ً
بعيدا عن األنظار ،األمر ذاته حصل عام  2013في بلدة معلوال ،حين ّ
ً
ضخما ملريم
دمر الجهاديون تمثال
تمت
العذراء.

تمثال العذراء الذي حطم في إدلب
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على الطرف املقابل ،قامت مؤسسة “ناجون” بحملة إلنجاز تمثال للمعري عام  ،2019يبلغ طوله  3أمتار و25
ً
سم ،ويبلغ وزنه أطنان عدة أنجزه الفنان السوري عاصم باشا .وأنجز النحات بهيج الخوري عام  2015تمثال
للعذراء يبلغ ارتفاعه  330سم ،ووزنه نحو 150كمُ ،
ور ِفع في بلدة معلوال في ريف دمشق ضمن احتفال مملوء
بالرموز الوطنية الرسمية السورية ،وذلك الستبدال ذاك الذي دمره الجهاديون حين اجتاحوا البلدة.
يشمل األمر ً
أيضا تماثيل حافظ األسد الذي حطمها املتظاهرون في مختلف أنحاء سورية ،ثم أعاد النظام
إنجاز غيرها ،وكأننا أمام معركة رمزية ومادية على الصروح ،فإن كان التمثال يعبر عن القوة والثبات في الزمن،
ً
وتحيط به هالة فنية وقدسية ،يأتي تدميره ً
منتصبا.
نفيا لهذه القيمة والقوى التي جعلته يقف

هذا التدمير والبناء ،واألخذ والرد ،يرتبط بقوة سياسية وعسكرية ومدنية ،كل منها يحاول ترسيخ شكل
رمزي أليديولوجيا ما يؤمن بها ،ويحاول التمثال تبنيها واستعراضها ً
ً
خصوصا أن هذه التماثيل تمتلك
علنا،
ً
موقفا من الظاهرة الدينية في سورية ،وتتحرك بين اإلسالم املتشدد الذي
خصائص دينية ،بصورة أدق ،تمثل
ينفي النحت والتماثيل بأشكالها كلها ،والتدين املسيحي الذي يعتبر النحت ً
جزءا من تقليده الكن�سي والديني
واالنتماء الوطني وقدسية «القائد الخالد».
ال قوانين تمنع النحت في سورية ،لكن هناك أعراف وأخالق عامة يتم االلتزام بها ،وال يحبذ تجاوزها ،هذه
املعايير مستمدة من الدين اإلسالمي بصورة عامة ،وتتجنب إثارة مشاعر ومعتقدات املسلمين في ما يخص
التماثيل ،في الوقت ذاته يرتبط األمر ً
أيضا بالثقافات الفرعية وعالقتها مع السلطة ،وموقف األخير منها.
ً
املثير لالهتمام هو التمثال األول ،الذي لم ينجز أحد بديل منه ،واملقصود هنا تمثال مريم العذراء ،ذاك
التزييني الذي يصنف كـ«كيتش» كما سنرى ً
الحقا ،إذ لم يسع أحد إلى أن يستبدل به آخر ،كونه ينتج بكميات

كبيرة  ،Mass productionويدخل ضمن نظام التزيين والطقوسية الدينية ،من دون قيمة فنية وتاريخية ترتبط
غرضا ً
ً
فريدا  ،فتحطيم هذا «التمثال» أثار املشاعر العاطفية واملوقف األيديولوجي ألنه يمس
به وحده بوصفه
املعتقدات ،ال ألن التمثال ذاته غرض يمتلك «قيمة فنية» ،لذا لم تتحرك مؤسسات أو أفراد إلعادة إنتاجه أو
استبداله ،وكأن التمثال نفسه غرض مادي ال يثير االهتمام ،إذ لم يتم الحديث عن تاريخه أو أهميته ،بل تحول
إلى جزء من خطاب انتقاد ورفض للجماعات املتشددة التي تدمر «الرموز» الدينية ،وتهين من يتبناها.
ال نحاول في هذا البحث النظر في العالقة بين التدمير والبناء ،سواء ذاك الذي قامت به التنظيمات املتشددة،
أم النظام السوري أم املتظاهرون في سورية ،أم أطياف املعارضة السورية ،بل اهتمامنا يتركز على مفهوم
ً
خصوصا التماثيل واملنحوتات بأحجامها املختلفة،
«الكيتش» في السياق السوري الرسمي التابع للنظام السوري،
وارتباطها بالظاهرة الدينية بأشكالها املختلفة ،والخطاب السيا�سي ،وطبيعة العالقات التي تدور حولها ،وعالقتها
مع الذوق العام ،إلى جانب اإلشارة إلى الجماليات التي يحتويها الكيتش ،ودوره الرمزي واأليديولوجي في ظل
الثقافة املهيمنة.

ً
تحوالت الكيتش والذوق الفني معرفة

ال يوجد تعريف دقيق للكيتشً ،Kitsch-
لغويا ،الكلمة أملانية ظهرت في القرن التاسع عشر ،وانتقلت نفسها
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إلى لغات العالم كلها ،وكأنها تلبية لحاجة جمالية ظهرت مع هيمنة الحداثة ،وازدياد القدرة التقنية على استنساخ
العمل الفني وإنتاجه بكيمات كبيرة وثمن رخيص ،ما جعل ً
جزءا من النتاج الفني يتحول إلى نموذج اقتصادي قائم
ً
على التصنيع بكميات كبيرة إلرضاء رغبات املستهلكين .ومن وجهة نظر فنية ،ال يمكن القول إن الكيتش ليس فنا،
فنا ً
وال حتى ً
ً
ً
تبادليا ذا خصائص فنية ،ومن وجهة نظر جمالية ،الكيتش مملوء باأليديولوجيا،
غرضا
رديئا ،بل
ويخلق رد فعل من نوع ما ،ومعرفة يكتسبها املتلقي في إثر استهالكه الكيتش.
هذا الغموض ما زال ً
قائما حتى اآلن في الدراسات األكاديمية ،وكأن الكيتش صفة داخل أي عمل فني ،يحاول
ً
خصوصا أن هذه
األخير نفيها عن ذاته ،كونها تهدد قيمته الجمالية ،إذ يمكن ألي عمل فني أن يتحول إلى كيتش،
الصفة ال ترتبط فقط باملنتج الفني بل باملستهلك والصانع ً
أيضا ،ففي محاضرة ألقاها األملاني هيرمان بروش عام
 1933بعنوان «مالحظات على مشكلة الكيتش» يناقش بروش الكيتش وعالقته مع الحقبة الرومانسية والعمارة،
ويشير في مقدمة املحاضرة ،بعد اعتذاره ،إلى أنه ال يحاول التفلسف ،وأن الكيتش يمثل «حالة املغالطة-
 ،falsehoodالتي تخاطب الشخص الذي يحتاجها ....فهو (الكيتش) مرآة يتعرف فيها (املستهلك) على صورته
ً
املزيفة ما يدفعه لالعتراف بأكاذيبه»((( ،هذا الكالم القا�سي ينسحب ً
خصوصا مستهلكيه
دوما على الكيتش،
ً
مستخدما صفات كـ«مريع» و«قبيح» ،و«انهيار من الكوني إلى الكيتش»،
وصناعه ،إذ يتابع بروش في املحاضرة
ً
ويطرح سؤال «من هي الجماعة التي يمثلها الكيتش ؟».

نقرأ في كتاب «في املعاني الرئيسية للكيتش» أن الكلمة نشأت عام  1870في دوائر الرسامين ،وأصلها غير
واضح ،ومن معانيها « كنس الفضالت من الشارع» ،أو «الفضالت» أو «البيع بثمن رخيص» أو «الهراء»(((،
ويختزل ميالن كونديرا ذلك في روايته «خفة الكائن التي ال تحتمل» بقوله إن الكيتش معناه «الخراء»(((.
ً
ً
ً
ً
وتارة ً
ً
وأحيانا
شخصا ،subject
نحن أمام كلمة غامضة ،تارة تكون صفة ،Adjective
منتجا  ،productوتارة
حالة ذوقية  ، état de goutونقرأ عن بعض مالمح الكيتش في كتاب ضخم لألملاني والتر بينجامين بعنوان «مشروع
األركيد ،“ the arcade project-وفيه يرى أن الكيتش يميع الحدود بين «العمل الفني والغرض االستعمالي»،
ً
ً
إحساسا آنيا
إحساسا بالدفء ...الكيتش فن يضمن  100باملئة
لكن املثير لالهتمام أنه يذكر بأن الكيتش « يولد
ً
ً
ً
ً
ومطلقا بالتوافر والجهوزية لالستهالك»((( ،ما يعني أن الكيتش يقدم رضا وإشباعا آنيا من دون أي جهد عقلي،
ومن دون حاجة إلى مسافة نقدية بين املتلقي و«الغرض» ،هناك تطابق بين ما نريد وما نراه أمامنا ،فال صعوبة
في تأويل الكيتش ،هو واضح وصريح ومتوافر وقادر على اإلجابة عن التساؤالت كافة بمجرد النظر إليه ،ويؤكد
بينجامين ً
أيضا القيمة «العاطفية» للكيتش ،ويمكن أن نضيف أن تماثيل الكيتش تمتلك خاصية يمكن وصفها
بـ«اإلزاحة الغروتيسكية» ،تلك التي تعيد تكوين أحجام الخصائص الداخلية للعمل ،وتتالعب بالقياسات لخلق
هالة أيدلوجية ومعالم واضحة ال تقبل الجدل.
ال يمكن وضع تعريف واضح للكيتش ،لكن يمكن رصد الشروط التي يظهر ضمنها ،والتي ترتبط باإلنتاج
والتلقي ،وطبيعة الجماليات التي يختزنها ،و يمكن القول إن هناك ثالث زوايا للنظر إليه .1 :هو منتج استهالكي
(2) Gilo Dorfles, Kitsch: the world of bad taste, 1ed, (UK: studio Vista Limited,1969), P49.
(3) Winfried Menninghaus,. Walter Benjamin and the Architecture of Modernity, (Australia: re. press, 2009), p39.
(4) Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, (USA: Harper Perennial,1984), p 248.
(5) Walter Benjamin, The arcades project. (USA: Harvard University Press, 1999), p395.
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يحقق قيمة أيديولوجية وجمالية ورضا ً
آنيا “التماثيل الدينية املسيحية ،نسخ تماثيل فينوس ،تماثيل الرموز
والقادة وغيرها .2 ،”..هو أسلوب يتبعه الفنان ،يتبنى ضمنه األنماط السائدة ،ويعيد إنتاجها من دون مسافة
نقدية سواء ساخرة أم جدية ،أو  .3صورة عن السلطة التي لم تعد تمتلك أدوات للتفسير و إبراز قوتها ،فتتبنى
ً
مقتبسا عن لسان عالم الالهوت ،R. Egenter
ما يسمى «جماليات الكذب» ،أو بحسب ما يصفها أومبيرتو إيكو
«رجل الكيتش أبو األكاذيب ،يستخدم الكيتش ليغرب الجماهير على كل مفاهيم الخالص ،كونه أشد قوة وقدرة
سحرية على املواساة»(((.
ال بد من اإلشارة أننا حين نتحدث عن «الذوق» ،و«التذوق» نتبنى مقاربة اإليطالي جورجيو أغميبين ،فالذوق
عملية عقلية ناتجة عن الخبرة الجمالية التي تحوي معارف تدعي «الحقيقة» ،فالتذوق ينتج عنه لذة وسعادة ،هذه
املعرفة تنتج عن «املرئي» ،في حين تلك التي تقدمها العلوم تنتج عن الالمرئي ،وهنا -بحسب تعبير أغيمبين -يبدو
الذوق كـ “معرفة ال تعرف ،لكن يتمتع بها ،هي متعة تخلق املعرفة”((( ،هذا التعريف الغامض في حال طبقناه
ً
«مرئيا» أي يمكن إبصاره و”تذوقه” ،ما ينتج معرفة ،بسبب خصوصية الكيتش
على الكيتش يظهر األخير بوصفه
ً
يمكن إدراك تاريخها ومعناها خصوصا في سياق الثقافة الوطنية في سورية ،أما “املتعة” الناتجة عنه أو رد الفعل
ً
العاطفي ،فبدأ بالفني املرتبط بالشكل “التمثال مثل وخصائصه” ،وتنتهي بالسيا�سي وحقائقه الالمرئية ،تلك التي
يمكن وصفها باأليديولوجية التي يمكن تفسيرها وفهم رد الفعل عليها الذي تم «التدرب» عليه كما سنرى ً
الحقا
في الحال السورية.

الكيتش املسيحي :الصراع الالمرئي على الحدود
عام  2015في دمشق تغير االسم الرسمي لحديقة القشلة املوجودة في دمشق القديمة ،وأصبح اسمها
ُ
الرسمي «حديقة شهداء السريان» ،وذلك بقرار من محافظة دمشق ،وش ِّيد نصب تذكاري بهذه املناسبة ،وفي
العام ذاته ،وضمن إحياء ذكرى مجزرة األرمن ،أطلقت محافظة دمشق على الساحة الواقعة عند قوس باب
شرقي في دمشق اسم «ساحة شهداء اإلبادة األرمنية».
هذه األفعال الرسمية والرمزية ترتبط بهوية املكان «املسيحية» ،هذه الهوية التي شعرت بتهديد في ظل
هجرة السكان خارج سورية ،وسياسات التوطين التي اتبعها النظام السوري في تعامله مع حلفائه من القوات
األجنبية ،ضمن ما يسمى «الهندسة الديموغرافية» ،والتي ال يمكن رصدها بصورة رسمية ،كون عمليات
ً
البيع والشراء املتعلقة بالعقارات مثل في دمشق القديمة ليست علنية ،لكن يمكن تلمس بعض الخالفات
والتذمر ضمن بعض األخبار املتداولة عن املنطقة ،والتي ترتبط بممارسة الطقوس الشيعية و انتشار الرموز
في املنطقة الدينية في املنطقة ،والتي ً
أيضا ال يمكن التعويل عليها بدقة كونها تفتقد لألرقام واإلحصاءات ،ومن
هم بدقة من يمارسون هذه الطقوس ،أما في ما يخص تغير طبيعة الفضاء العام في املنطقة «افتتاح املطاعم
الجديدة والبارات والنشاط الترفيهي» فهو ال يمت لبحثنا بصلة مباشرة.
ما نحاول القيام به هو رصد التماثيل الدينية املسيحية «الكيتش» في املنطقة ،وطبيعة توزعها ،وعالقتها
(6) Umberto Eco, The Open Work. trans. Anna Cancogni. (UK: Cambridge ,Mass, 1989), P185
(7) Giorgio Agamben, Taste. (India: Seagull Books, 2017). P22
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باالختالفات الطائفية والدينية ،لذلك قمنا بالتعاون مع الخبير السوري «أ .و» للعمل على األرض ،إذ قام
صورا للتماثيل املوجودة ً
ً
علنا ،ملعرفة توزع هذه التماثيل ،والشروط املحيطة
بجولة في الحي ،والتقط
ً
بظهورها ،وطبيعة التقسيم السكاني املرتبط بها ،إن كان موجودا .وأجرى الخبير مقابلة مع السيد «س»
الذي يعمل بـكل ما يتعلق بمستلزمات الكنيسة من التماثيل املسيحية املتنوعة األشكال واألحجام التي يمكن
مشاهدتها في أسواق دمشق القديمة ،وهدف املقابلة هو التعرف إلى شكل اإلنتاج والجماليات املتبناة في هذه
التماثيل.

تمثال العذراء في حارة القصبة-دمشق القديمة
تنتشر هذه التماثيل الكيتش بين املؤمنين بالديانة املسيحية ،ويمكن وصف هذه «األغراض التزيينية»
بأنها نسخ مصبوبة ألعمال «فنية» ال يمكن تتبع أصلها بصورة دقيقة ،وتستخدم بصورة طقوسية ،أو
بحسب ما تسميها الباحثة األميركية كولين ماكدانيال((( «املسيحية املادية» ،واملقصود بها مجموعة السلع
واملنتجات التي يستهلكها «املؤمنون» تستخدم ألغراض طقوسية وتزيينيه ،من مثل تماثيل يسوع ومريم
العذراء والقديسين ،والتي في الحال السورية توزع في املناسبات الدينية ،بمثل العمادة واألربعينية الالحقة
على وفاة أحدهم أو تنصب في الحارات والشوارع ،وما يجب اإلشارة إليه أن «س» يؤكد أن (هذه التماثيل
ً
ليست أصناما) ،فضل على أنها رخيصة الثمن  500إلى  2000ليرة سورية بحسب سعر السوق الحالي -أي من
1دوالر إلى  3دوالرات -وهدفها (عاطفي فقط) و(للذكرى) ،أي تستخدم لتذكر الناس بالعذراء أو يسوع.
ً
ً
اقتصاديا يختلف عن الكيتش بمفهومه الرأسمالي
نموذجا
هذه املنتجات في الحال السورية تشكل
(8) Colleen McDannell, Material Christianity: Religion and popular culture in America. (USA: Yale University Press, 1995), P4-6
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والبرجوازي ،لكنها تمتلك خصائصه الفنية والنفسية .أما الكنيسة((( فهي من تحدد الكمية وطبيعة
التماثيل املطلوبة ،وتصنعها ورشات موجودة في ريف دمشق ،تصب مادة «الريزين».

تمثاالن ليسوع والعذراء في حارة العبارة-دمشق القديمة
ما يثير االهتمام أن هذه املهنة بحسب «س» ال تخضع للعرض والطلب ،أي “لم يتغير استهالكها منذ
سنوات طويلة” ،لكن املثير لالهتمام أن “العاملين في هذه املهنة ال يصنفون كحرفيين ،بل محالت تبيع ما هو
مصبوب ومستنسخ”.
ً
مسبقا ،ترتبط بأحداث ومعجزات كنسية حدثت في الغرب ،أي ال
هذه التماثيل نسخ من نماذج موجودة

داللة على ما هو سوري أو محلي ،وفي أثناء الحديث معه يبدو أن «س» يعمل من دون أي ارتجاالت شخصية
حتى على مستوى التصاميم ،لكنه يشير إلى أن هناك بعض التماثيل التي تستورد من لبنان لكنها قليلة ً
جدا،
ويبرر ذلك بأن ثمنها مرتفع ،في حين إن هناك في محالت أخرى بحسب مالحظاته تحوي تماثيل صينية املنشأ،
لكن في الحالتين كلتيهما نحن أمام منتجات شعبية ،استهالكية ،متطابقة  ،تخدم وظيفة «استعمالية» ،ال تدعي
أنها فن ،بل غرض طقو�سي يرتبط باالنتماء إلى أيديولوجيا محددة ،تتفعل وظيفته عبر استهالكه واستعراضه.
ً
يؤكد «س» في املقابلة معه أنه التماثيل هذه ليست
(أصناما) ،ويستخدم هذا اللفظ بدقة ،ويؤكد أنها

ليست للعبادة ،ويشرح ذلك بقوله إنها ذات وظيفة «عاطفية» ،وهذا ما يحيلنا مباشرة إلى الكيتش فـ«قيمة»
هذه التماثيل ترتبط بنظام استهالكها واأليديولوجيا التي تمثلها ،ال الصنعة واملهارة املرتبطة بها -إن وجدت-
ً
خصوصا أن «الفنان» ال دور له في صناعتها ،وحتى الصانع منفي من االعتراف الفني الرسمي واملؤسساتي،
التماثيل نسخ عن نماذج جاهزة ،نسخ غير «مثالية» وغير «أصيلة» ،تختزل إلى غرض يمكن شراؤه ،وهذا

(((  يشير (س) إلى أن هناك من يعمل في هذه املهنة من غير املسيحيين ،بحسب قوله ،ووصفهم «س» بأنهم تجار ،ال يهمهم معنى وقيمة ما يصنعونه ،بل ما يهمهم
هو الربح من دون األخذ بالحسبان القيمة الدينية املرتبطة بهذه املنتجات.
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ال ينفي القيمة الدينية ،لكن في هذه الحالة يتحول التذوق إلى عملية ترتبط بالحس الذي يولده اقتناء/
ً
استهالك التمثال،
خصوصا في السياق السوري ،فاالستعراض العلني لهذه التماثيل في الحارات ،ووضعها
أمام «الجميع» مؤمنين أو غير مؤمنين ،يرتبط بمعالم املكان التاريخية.

حارة الدير -دمشق القديمة
ما يهمنا في هذه التماثل هو انتشارها الجغرافي داخل دمشق القديمة ،وتوزعها في املناطق التي أشرنا إلى
أن هويتها تتهدد ،ويحاول سكانها املحافظة على انتمائهم إلى املكان ،وكأن املنطقة ترسم حدودها بصورة غير
مباشرة ،هذه الحدود تترافق مع طقوس دينية علنية شيعية ،وممارسات يقول بعضهم إنها «تهدد هوية
املكان» ،هذه الهوية التي ال تتجلى فقط في انتشار الكنائس ،بل تمتد إلى املستوى الشعبي الذي يتذمر من
انتشار العبارات الدينية والصور الشيعية في املكان.
ً
نفترض إذا أننا أمام صراع على الفضاء العام ،وشكلين بصريين تزينيين يرسمان هوية املكان ،كل منهما
يحمل ً
قيما أيديولوجية ،ال ترتبط بالقيم الجمالية للمنتجات «االستعمالية» بل بانتشارها وطبيعة توزعها،

هذا التجلي البصري للصراع ال يثير الشبهات ،بصورة أدق ،يتقنع بالطقوسية لتحديد االنتماء الوطني
والهوياتي ،وهذه إحدى خصائص استهالك الكيتش ،هناك خسارة للقيمة النقدية على حساب التزيين ورسم
املالمح العامة ،وهذا ما يمكن تتبعه بدقة في ملحق البحث في مالحظات الخبير.
ً
خصوصا أن «س» كان شديد التنبه حين سؤاله عن هذه األمور
هذه االستنتاجات ال يمكن حسمها بدقة،
بل حدد بوضوح أن «دمشق القديمة مزيج منذ زمن طويل» ،لكن بنينا هذه الفرضيات بناء على املالحظات
اآلتية:
1 .التماثيل املوجودة في العلن كافة مسيجة من قبل  ،2011ومن الصعب الوصول
إليها لتخريبها ،وهي موضوعة من قبل أصحاب املنازل ،وعلى الرغم من أن بعضها يعود إلى
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عام  ،2001إال أن ً
بعضا منها خرب ،ولم ُي َّ
رمم ،كذاك املوجود في حارة الدير.
2 .عدد املحالت التي كانت تبيع هذه التماثيل أغلقت أو تحولت إلى مهن أخرى.
 3 .أشار «س» إلى أن املستهلك األكبر لهذه املنتجات هو الكنائس ،في حين إن املارة
والسواح ال يشكلون النسبة األكبر ،إذ يشترون املسابح والتماثيل الصغيرة ،أما التماثيل
التي توضع في العلن ،وترتبط بأحداث من الفضاء الخاص «وفاة أحدهم ،أربعينية ”...فال
ً
ً
جنائزيا.
أيديولوجيا أو
يمكن حسم سبب وضعها ،سواء كان
ال تعكس هذه التماثيل هالة قوة ،أو «عظمة» أو حتى ما هو «سمو ،”Sublime-كونها ال تسعى إلى اإلتقان،
وال تراهن على الحجم ،هي أقرب إلى أغراض تذكارية شديدة الشخصية ،في الوقت ذاته ترتبط بتاريخ املكان،
واالنتماء إلى الحكاية املسيحية الكبرى ،فكثير من التماثيل بحسب «س» لها «أصول» أو نماذج أصلية ترتبط
بحدث ما يشرح املعجزة أو القصة ،إذ نرى تماثيل تحاكي أعمال «عذراء الكرة األرضية -فرنسا ،سيدة لورد-
فرنسا ،سيدة فاطمة -البرتغال.((1(»...
والكنيسة هي التي ترعى هذه الصناعة ،ما يحولها إلى مهمة طقوسية وأيديولوجية ،ال تتجاوز االنتماء
الوطني ،مع االحترام الكامل في الوقت ذاته لتاريخ املسيحية الضارب في القدم.

تمثال عشتار :العري الوطني ومغامرة املتسلل الليلي
انتشرت عام  2019موجة جدل مهولة على مواقع التواصل االجتماعي ضمن السياق السوري ،سبب
الجدل منحوتة لعشتار نفذت على شجرة في دمشق ،مقابل بناء جامعة دمشق القديم ،قبل الخوض في
التفاصيل ،ال بد من اإلشارة إلى الشروط املحيطة بظهور هذا التمثال ،والسياسات من خلفه.
ً
التمثال كان ً
مقصودا ،هذا الخطاب يرتبط بالتحرر الديني ،واالنعتاق
جزءا من خطاب عام ،ربما كان

من «األخالق امللتزمة» السياسة التي حاباها النظام السوري ،وروج لها في منتجاته الرسمية في رد فعل
على التشدد الديني الذي شهدته سورية ،هذا الخطاب تبناه بعض الفنانين ،مثل الفنان يوسف عبدلكي،
ً
ً
ً
سياسا أكثر منه ً
فنيا ،لكن كان رد
معرضا لـ«عارضات عاريات» .أثار املعرض جدل
الذي أنجز عام 2017
الفنان على منتقديه في مقال في صحيفة “القدس العربي” بأنه يبحث عن الجمال في الحرب واملوت والتشدد
ً
«هروبا من مناخ املوت،
اإلسالمي( ،((1وملاذا رسم العري ،فالجواب كان محاضرة سياسية انتهت بقوله
وروائح املوت ،وعفونة املوت ،إلى ما هو باق لدى البشر… الجمال» ،لن نعلق على كالم عبدلكي وال السياسات

( ((1عذراء الكرة األرضية :notre dame de medaille miraculeuse -وهو تمثال يحيل إلى ظهور مريم العذراء للقديسة كاثرين البورية في فرنسا عام .1830
سيدتنا لورد  :Notre Dame de Lourdes -وهو تمثال يحيل إلى ظهور مريم العذراء حول مدينة لورد في فرنسا مرات عدة.
سيدتنا فاطمة :Notre-Dame de Fátima -تمثال يشير إلى ظهور مريم العذراء أمام األطفال في قرية فاطمة في البرتغال خالل عام .1917
( ((1يوسف عبدلكي«،بعد سجاالت حادة حول معرضه األخير في دمشق :يوسف عبدلكي :وما بدلوا تبديال» ،القدس العربي.)2017/1/16( ،
https://cutt.us/gOth4
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وراءه لكن ما يثير االهتمام هو العوامل الذي أظهرت العاري الذي يثير الجدل لدى بعضهم( ،((1هي «العنف
السيا�سي ،التشدد الديني ،الهرب ،الجمال» بحسب رد عبدلكي.
أما منحوتة «تمثال عشتار» فهي جزء من مشروع «تحت سماء دمشق» املشرف عليه الفنان موفق مخول
الذي سبق له أن أشرف بالتعاون مع عدد من الطالب في كلية الفنون الجميلة على إنجاز عدد من املشروعات
التزيينية في العاصمة دمشق «جدار مدرسة دار السالم ،جسر الرئيس ،جدار مدرسة في حي املزة» ،كلها
مشروعات خالية من أي بعد سيا�سي ،تهتم بتحسين شكل العاصمة ،وإكسابها هوية بصرية جديدة ،ووصفها
كثيرون بأنها «قبيحة».
نستخدم كلمات من مثل قبيحة وبشعة ،ال بوصفها معايير جمالية ،بل رد فعل أولي انفعالي وعاطفي على
ً
أسلوبا
األعمال الفنية ،رد فعل استهالكي وسريع ،وآني الظهور ،وهنا يظهر مفهوم الكيتش مرة أخرى بوصفه
ً
يتبعه الفنان،
وموقفا من العمل الفني وخصائصه ،وهنا نعود إلى «املنحوتة» املذكورة التي أنجزها مجموعة
من الطالب ،تحت إشراف مخول ،وانتهى األمر “بإزالة الجزء العاري منها” ،بل صدور قرار رسمي بإزالة
ً
ً
التمثال ،والتبرير كان« :مراعاة للمعتقدات الدينية لدى البعض
واحتراما للفكر املختلف بين الشعب»(. ((1
املنحوتة التي استنسخها أو أعاد إنتاجها الطالب تعود باألصل لـ«روليف ملكة الليل» ،لن نناقش تاريخها
الوثني أو مكوناتها البصرية ،بل ما يهمنا هو الحجم ،فاألصلية تبلغ أبعادها اآلتي“ :الطول 50 :سم ،العرض،
 37سم ،السماكة4.8 ،سم” في حين إن املنحوتة في دمشق يبلغ طولها أمتار عدة ،كما يتضح من الصور،
واألهم أنها بال مالمح واضحة ،هي تقارب «الشكل العام» للمنحوتة األصلية ،ال تفاصيل أو غنى بصري ،مجرد
نسخة «رديئة» عن األصل ،ال تدعي اإلتقان ،بل وكأنها تراهن على العيوب.

(  ((1الجدل املثار كان سببه اتهام عبدلكي بالتطبيع مع النظام ،واستفادة األخير من اسمه ً
فنانا لتلميع صورته.
(  ((1د.م« ،الحكومة تسترد الحياء املخدوش وتزيل “عشتار” العارية (طب كنتوا غطوها)» ،سناك سوري)2019/11/9( ،
https://cutt.us/QVsmP
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روليف ملكة لليل النسخة األصلية  -املتحف البريطاني
ردود األفعال تجاه املنحوتة ارتبطت بالعري ،وجاء الرد الرسمي بوصفه تلبية للقيم األخالقية الدينية،
وانتقاد التشدد ،وعدم فهم بعضهم تاريخ «سورية» ،وكيف أن املنحوتة معيبة ،وغيرها من ردود األفعال
املرتبطة بـ«الحياء العام» ،وهذا يحيلنا إلى ما يتشابه مع رد عبدلكي ،إذ قال «سوريون فقط هم من كانوا في
افتتاح املعرض ،ولم يكن هناك ـ كما تصور أحد األصدقاء ـ روس يمألون القاعة ،ما أعرفه أن الروس جاؤوا
ليقودوا الطائرات الحربية ،ال ليزوروا املعارض ،لو جاء إلى االفتتاح أجانب لرحبت بهم كما يرحب أي فنان
بأي زائر ،ولكن لم يكن هناك إال سوريون ،وسوريون فقط .اختلفوا معنا ،ولكن دعونا نفرح بدقتكم وليس
بالخيال السارح على هواه ،».وهنا تظهر نزعة وطنية ما« ،السوريون الحقيقيون» فقط هم من يقدرون قيمة
الفن وجمالياته ،عري أو غيره ،هناك فئة تحاول إخفاء تاريخ سورية وتجلياته العلنية ،وتطمس معامله بحجج
الحياء ،هناك نزعة وطنية ارتبطت بتمثيالت العري الواضح سواء املعاصر أم التاريخي ،بوصفه شكل سورية
الحضاري ،ال ذاك الذي يمثله املتشددون أو املحافظون.
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تمثال عشتار في دمشق في أثناء اإلزالة وبعدها
لكن ،واملثير لالهتمام هو قلة االنتقادات التي وجهت لصنعة املنحوتة نفسها ،ألسلوب تشكيلها وتكوينها،
ً
ما يعيدنا إلى الكيتش ،بوصفه
أسلوبا يولد رد فعل آني ،رد الفعل هذا ال يرتبط بـ«الذوق» ،بل باأليديولوجيا
والعاطفة املفرطة ،وهذا ما نجحت به املنحوتة عبر تبني صناعها هذا األسلوب الذي ال يسعى إلى الكمال
واملطابقة مع األصل ،بل يراهن على العيوب الواضحة واملفضوحة ،ورد الفعل العاطفي هنا يرتبط بالذوق
على سبيل االفتراض ال باأليديولوجيا فقط ،كون القسم العاري أزيل منها.
لم هذا العنف تجاه أسلوب الكيتش الذي أدى إلى إعادة تشكيل املنحوتة ،بل إزالتها ؟ ،يمكن القول إن
األمر يرتبط بالحجم ،بالصيغة الكاريكاتورية املضخمة التي قدمت بها املنحوتة ،نحن أمام صرح لنسخة
رديئة التقليد ،ال مسافة نقدية عن العمل األصلي ،أي ليست «بارودي»( ،((1وال «باستيش»( ،((1بل نسخة
غير متقنة بحجم مهول باملقارن مع األصل ،وهذا ربما ما حرك الغضب تجاهها ،والرغبة بإزالتها ،األمر مشابه
ولو بصورة بعيدة لردود األفعال املرتبطة ببعض أعمال الفنان البريطاني جيف كونز ،فاألخير يضاعف
أحجام ما هو «لطيف» و« »Cuteو«كيتش» ً
مثيرا الجدل حول طبيعة القطاع الفني ،وما يحتفي به ،لكن
االختالف ،أنه يسعى لإلتقان ،كما في حالة منحوتة “الكلب” ،بعكس منحوتة عشتار التي تراهن على العيوب
وعدم اإلتقان ،أي إنها ببساطة فشلت في قيمتها كزينة ،بسبب صنعتها ،لكنها كيتش بامتياز لتوليدها رد فعل
تلب املطلوب منها.
عاطفي مباشر ،انتهى بالرغبة بالتخلص منها كأي سلعة يمكن رميها في حال لم ِ
(  ((1املقصود بها املحاكاة الساخرة وهي أسلوب فني يقوم على إعادة إنتاج عمل ما مع السخرية من مكوناته الفنية.
(  ((1املقصود بها االحتفاء ،وهو أسلوب فني يقوم على إعادة إنتاج عمل ما مع املحافظة على مكوناته الفنية ،واالعتراف بسلطتها وتكوينها الجمالي.
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واحدة من نسخ تمثال الكلب لجيف كونز
تم تجاهل ما هو جمالي باملنحوتة ودارت املناقشة حول بالعري ،ال الصنعة الفنية ،وبحسب مخول نفسه،
تظهر الخاصية األيديولوجية للعمل ،إذ يصرح « :ما حصل خلط بين تاريخ سورية وبين اإلغراء ،وقصور على
فهم املغزى من الفن .من أثارتهم املنحوتة هم قلة لكنهم تمكنوا من فرض وجهة نظرهم علينا ،وال يمكننا
تحديهم ،ألنه سبق ألمثالهم االعتراض على لوحات طرقية بحجة أنها «حرام» ...ولدى تجاهلنا ألصواتهم
حطموها في جنح الظالم ...لذا كان علينا أن نختار الحل األسلم ونزيل الجزء العاري من املنحوتة لنحافظ
عليها».
ال يوجد أي تعليق على الصنعة املرتبطة باملنحوتة ،بل إدانة لجهل جماهيري بالتاريخ الوطني الذي قوبل
برد فعل ديني ،وكأن املنحوتة الكيتش عالمة فاصلة بين التاريخ الوطني الذي يحتفي باالنفتاح والتنوع الديني،
والثقافة الشعبوية املغرقة في التخلف ،وهنا تظهر املقارنة| ،الكيوت” العمالق يجذب الناس بجمالياته
الـ« ،»Sublimويثير التعاطف اآلني والشعور بالود والرغبة باللمس ،أما الكيتش بحجم كبير فيحرك الكراهية
ً
خصوصا عشتار ،املعروضة في مكان
والغضب والرغبة بالتحطيم ،أي كالهما يولد رد فعل عاطفي بحت،
ً
عام عرضة لنظرات الجميع وأيديهم.
ً
ً
ً
مناديا برد فعل ما ،الحجم
مستفزا ،في الوقت ذاته يشد االنتباه
أسلوبا
و هنا يظهر الحجم مرة أخرى

هنا يضاعف الخصائص الشكلية من مثل “عدم االتقان ،السطح غير املتقن ،عدم التناسق ”...تلك التي تشكل
الكيتش بحجمه الصغير تميزه ،لكن حين تضخيمه يتحول إلى جزء جوهري من العمل الفني يق�ضي على قيمة
األصل أو النسخة األصلية صغيرة الحجم في حالنا هذه.
نالحظ أن املنحوتة من عمل «فنان» أو «فنانين» عدة ،أي هناك تصور مسبق لها ،ما يعني أن الكيتش
يتجلى ضمن خصائص أسلوبية ،وهنا نستعيد نص لـودفيج جيز يقارن فيه رجل الكيتش بالسائح ،ويفترض
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أن رجل الكيتش « هو الذي يحاول أن يصل املنطقة التي يقرر فيها ما هو فن وما هو كيتش»( ((1واملقارنة مع
السائح ترتبط بأن األخير مرروه آني وعالقته مع العمل الفني موقتة  ،وفي ما يخص الكيتش ،هو واحد من
أهم املستهلكين ،يجمع ما يذكره باملكان ،من دون االهتمام الدقيق بالخصائص الفعلية للغرض الذي يشتريه
ً
شخصيا ،من ثم جمهور الغاضبين من املارة في
او يتلقاه ،هو يبحث عن أثر سريع وتجربة معرفية ترتبط به
الشارع أو مشاهدي الصورة على وسائل التواصل االجتماعي ،واملنتقدين ملنحوتة عشتار لم يجدو فيها سوى
«القبيح» و«الفاحش» ،وهي الخصائص األسلوبية املضخمة التي وقعت أعين املارة عليها ،من ثم نفي ً
فورا
مفهوم «الجمال» على حساب األخالق التي تنتمي للمعرفة ،املعرفة الراسخة واملتداولة ،والتي عادة يمثلها
ً
ً
حرفيا
الكيتش ،والتي يمكن للجميع امتالكها
ومجازيا ،لكن في حالة املنحوتة ،املعرفة الراسخة أو القيم التي
ً
ً
يدعي من أنجز املنحوتة مختلف عليها ،سواء دينيا أم أخالقيا ،وهنا يظهر وللمفارقة« ،الذواقة» أو «L’homme
 ”de goutالذي يتطابق في هذه الحالة مع رجل الكيتش القادر على تحويل أي �شيء إلى كيتش ،عبر رد فعله وذوقه،
بصورة أدق قادر على رسم الحد بين «الجميل» و«القبيح» ،فرجل الكيتش يريد «أن يمأل وقت الفراغ بأق�صى
أشكال املتعة مقابل أقل جهد ممكن ،بالنسبة إليه ،املثالي ،هو املتعة التي ال جهد فيها «( ، ((1وهذا ما لم تحققه
املنحوتة ،ألنها ببساطة شديدة راهنت على واحدة من أخطر خصائص الكيتش ،وهي « قوته الغامضة الهذيانية،
وقدرته الحلمية الفائقة ،ووعده بالتطهير السهل»( ،((1و هذا يرتبط بعالقة الكيتش مع الفانتازم ،فاملنحوتة
دخلت في عوالم غامضة ،غير منطقية ،ليست عوالم الجمال ،بل عوالم عاطفية متناقضة ،الرغبة بتحطيمها
تنبع من ال فائدتها القصوى من وجهة النظر الجمهور ،هي ربما «خراء» على حد تعبير ميالن كونديرا.
ً
التشابه بين «الذواقة» و«رجل الكيتش» هو قدرة كليهما على تحديد مفهوم «الفن» ومستواه إن كان هابطا أو
ً
ساميا ،ومع التحفظ على هذه التعابير ،كالهما قادر على نفي عمل ما من التداول أو حتى جعله يتال�شى ،وهنا تظهر
قادرا على رسم الحدود ،رجل الكيتش يمتلك ً
املفارقة ،إن كان الذواقة يمتلك رأس مال رمزي وفني يجعله ً
أيضا
ً
ذوقا ً
خاصا يمنحه السلطة نفي العمل الفني أو صفة «الفن» ،فاالختالف يظهر بطبيعة «املعرفة» التي يمتلكها كل
منهما ،والذي يولدها ما هو «مرئي» وظاهر في العمل الفني.

ال نحاول هنا أن ننفي صفة «الفن» عن املنحوتة ،وال توجيه أصابع االتهام إلى أحد ،لكن اإلحالة إلى العالقة
بين «الذوق» كعملية عقلية ،وموقف الفنان نفسه ،إذ قام بتعديل املنحوتة ً
الحقا إلزالة القسم العاري منها،
لكن املثير لالهتمام هو حدث ليلي يذكره مخول ،إذ يقول إن أحدهم في جنح الظالم أزال املنحوتة بأكملها(،((1
ً
رد الفعل هذا ال يبدو مرتبطا بالعري ،فالـ«عري» في الفضاء العام ليس األول من نوعه في دمشق على األقل،
فمظاهر العري موجودة في العاصمة دمشق ،بمثل الصور في السينمات العلنية أمام املارة ،أو حتى “مانيكانات”
الثياب العارية التي تحمل ذات مالمح التمثال ،هذا الزائر الليلي ،الذي قام بتخريب التمثال بأكمله ،ال يمثل
املوقف األخالقي فقط الرافض للعري ومالمحه ،بل ً
أيضا رجل الكيتش بصورة ما ،ذاك الذي يرى أن الفن يجب
(16) Gilo Dorfles, Kitsch: the world of bad taste, 1ed, (UK: studio Vista Limited,1969). p159
(17) Gilo Dorfles, Kitsch: the world of bad taste, 1ed, (UK: studio Vista Limited,1969), P259
(18) Matel Calinescu, Faces of modernity: Avant-garde, decadence, kitsch, 1ed (USA: Duke university,1977), p228
(  ((1وسام كنعان« ،من يخاف من عشتار في دمشق» ،جريدة األخبار.)2019/12/12( ،
https//:al-akhbar.com/Last_Page279194/
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املحافظة عليه ،في حين إن الكيتش يمكن التخلص منه ،وهنا نعود ملقارنتنا السابقة ،فإن كان الذواقة عاصم
ً
باشا أخفى /دفن أعماله في يبرود في ريف دمشق ،خوفا عليها من القصف والنهب بسبب قيمتها الفنية ،الزائر
أيضا كان ً
الليلي املجهول الذي أزال املنحوتة ً
خائفا وذا موقف من قيمة املنحوتة الفنية دفعه إلى إخفائها.
بالعودة للسؤال األول ،وهو األهم ،الذي ال يتعلق بالجمهور بل «بالجماعة التي يمثلها الكيتش” ،والذي
يطرحه بروخ ً
شعريا ً
ً
نوعا ما ،الجماعة التي يمثلها
سابقا ،يظهر الجواب إن كررنا السؤال في الحال السورية
ً
خصوصا أننا نتحدث عن عمل قام صناعه أنفسهم
الكيتش هي املؤسسة الرسمية ومن وكلتهم بالقيام بالعمل،
بتخريبه ً
الحقا ،من دون أي دفاع أو محاولة للوقوف بوجه «الرأي العام» ،ما يعيدنا إلى سؤال العمل الفني
واالختالف بينه وبين التزييني ،األخير القابل للمحو واالستبدال ،ألن رد الفعل األولي تجاهه كان الرفض ،الذي
كان محمل برسائل أخالقية بعكس رد الفنانين أنفسهم ،الذين نفوا الوطنية عن الرافضين ،واتهموا بالجهل ،ال
فقط بتاريخ الفن ،بل بتاريخ سورية نفسه ،وهنا تظهر سياسة السلطة وما تبيحه ،هي تقدم «خطاب زائف» لم
َ
ُيتفق عليه في الفضاء العام ،بل يستخدم لتصنيف األفراد والتشكيك في وطنيتهم.

تمثال الحذاء العسكري :وجه السلطة «القبيح»

ً
جمهورا
يضع األميركي هارولد روزينبرغ خصيصتين للكيتش « .1 :هو فن ذو قواعد راسخة» ،و«.2فن يمتلك
وتأثيرا متوقعً ،
ً
ً
محددا،
ورضا متوقع»( ،((2ال ينفي روزينبيرغ صيغة «الفن» عن الكيتش ،ويرى أنه يكتسب
خصائصه من «الثبات» املرتبط بالقواعد ،والجمهور واألثر ،والرضا ،وهي عناصر ترتبط بالتذوق الجمالي ،وكأن
الكيتش ،كما ذكرنا ً
سابقا ،يراهن على رد الفعل الذي يثيره ،أو املعرفة الراسخة التي يخاطبهاً ،
بعيدا خصائصه
البنيوية الثابتة ،تلك التي تكسبه «فنيته» بكلمات أخرى ،يمكن تحويل أي غرض إلى كيتش في حال تم التعامل
معه كذلك ،بشرطي «الفن» و«الثبات».
قبل الخوض في هذه املناقشة ،ال بد من اإلشارة إلى شكل من أشكال الكيتش املسمى بالوطني ،أي ذاك الذي
يتعامل مع الرموز السياسية ،ويحولها إلى منتجات يمكن بيعها وشراؤها ،بوصفها عالمات علنية على االنتماء،
ً
سواء بصدق أم بصورة ساخرة ،فهذه املنتجات تخلق ً
متوقعا كونها تراهن على املعرفة الثابتة ،في الحال
أثرا
السورية نراها في صور بشار األسد على الثياب ،و”شكالت” املفاتيح والتماثيل الصغيرة ،و غيرها من املقتنيات
ً
مسبقا ،كونها تمثل السلطة التي يجب االحتفاء بها ً
علنا.
االستهالكية التي رد الفعل تجاهها مضبوط
رد الفعل املضبوط والثابت تجاه هذه املنتجات يتم التمرين عليه قبل تقديم رمز جديد ،أي يتم «تدريب»
ً
األفراد على رد فعل محدد تجاه هذا الرمز الوطني ،وهذا ما يرتبط ً
أيضا بالكيتش ،بوصفه «اتفاقا على الكذب»
بصورة فنية ،هذا التمرين في الحال السورية ،وكأي بلد قمعي ،يعتمد على مجموعة من أشكال األداء العلني التي
ً
«تعلم» األفراد ،و تخلق لديهم عرفا حول طبيعة رد الفعل ،و هنا نشير إلى الذوق مرة أخرى ،بوصفه عملية
عقلية نتاج معرفة ما ،تنتج رد الفعل العاطفي ،أي ال حاجة إلى مسافة نقدية أو إمعان العقل ،كون رد الفعل
ً
مسبقا ،و مرتبط في حالة سورية بالخوف وإنتاج الطاعة العلنية ،هذ التمرين يصفه الباحث الصيني
«مبرمج»
(20) Harold Rosenberg, Pop Culture and Kitsch Criticism, Dissent 5.1 (1958), p 260
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تاو وانج( ((2في أثناء حديثه عن الثقافة في ظل ماو ت�سي تونج ،إذ يرى أن رد الفعل ينتج عن تلقي املنتجات
ً
خصوصا املسرح ،إذ تتحول هذه املنتجات إلى سيناريو على املواطنين اتباعه في حياتهم اليومية ،وأداؤه
الرسمية،
ً
ً
علنا أمام أعين السلطة وتحديقتها ،وكأنه تمرين على رد فعل محدد مسبقا ال بد من اتباعه ليتم االندماج ضمن
الثقافة الوطنية الرسمية.
لفهم املقاربات النظرية السابقة وعالقتها مع الكيتش الوطني في الحال السورية ،نشير بداية إلى حملة «لنداوي
جراحكم» التي انتشرت في سورية عام  ،2014وهي رسالة بسيطة وواضحة يقدمها إعالم النظام الرسمي ،إذ
نشاهد صورة لحذاء عسكري وفوقها عبارة «لنداوي جراحكم» منتشرة على اللوحات اإلعالنية في الفضاء
العام ،في إشارة إلى أن الجيش السوري يلعب ً
دورا في حماية الوطن من أعدائه الداخليين والخارجيين ،تبدو
ً
خصوصا أن السلطة اختارت رمز الحذاء العسكري الذي يشكل في سورية محط
الحملة ساذجة أو مستفزة،
خالف بسبب الدور الذي لعبه الجيش السوري.

من حملة «لنداوي جراحكم” في دمشق
لم يقتصر األمر على الحملة اإلعالمية ،بل شهدت وسائل اإلعالم الرسمية شخصيات علنية وأخرى مغمورة
«تبجل» الحذاء العسكري ،إما عبر تقبيله ،أو وضعه على الرأس ،ما حوله إلى غرض فيتي�شي ،يبجل و«يقدس»،
ً
أحيانا ،وال يجوز انتقاده ،هذه املظاهر العلنية التي ارتبطت بالحذاء
في الوقت ذاته مرهوب الجانب ودنس
العسكري ،برمجت عن خوف أو قناعة ردود األفعال تجاهه ،واكتسب هالة ،املساس بها يعني نفي الصيغة
الوطنية عن الفرد.

(21) Tuo Wang,The Cultural Revolution and overacting: Dynamics between politics and performance, 1ed, (USA: Lexington Books, 2014), P6-8
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زهير عبد الكريم وكوثر البشراوي على التلفزيون السوري الرسمي
هذا التمرين على االحتفاء برمز وطني وتحوله إلى «مقدس» تبنته السلطة الرسمية عام  2014بوضوح تام،
إذ ُدشن بمناسبة الذكرة الـ 86لتأسيس الجيش العربي السوري نصب تذكاري في مدخل مدينة الالذقية ،وهو
حذاء عسكري ضخم ورصاصة ضخمة وقبعة ،ضمن احتفال رسمي.
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من حفل تدشين تمثال الحذاء العسكري في مدينة الالذقية
الصورة الغروتيسك التي نراها تتطابق مع واحدة من خصائص الكيتش ،اإلزاحة الغروتيسكية ،عبر
نزع عنصر من سياقه ثم تضخيمه و انتظار رد فعل واحد وثابت تجاهه ،أال وهو في هذه الحالة «االحتفاء»
و«االحترام» بسبب الصيغة الرسمية املحيطة به ،أما املعرفة التي يراد تولديها من هذا النصب «زائفة ،»False-أي
إنها تستخدم التذوق الجمالي وشرطه لترسيخ حقيقة سياسية وأيديولوجية ،ال تترك مسافة للمناقشة العقلية،
بل فقط تقديم فرض الطاعة املرتبط باالنفعال العاطفي والزائف ،األهم أن النصب يراهن على «الزيف»،
و«االبتذال» كونه محرك لقيمة عاطفية واحدة ،هي الطاعة الناتجة عن الخوف ،في ذات الوقت هو ال يسعى إلى
اإلتقان ،ما يهم رد الفعل املتطابق الذي يولده ،والذي سبق للناس رؤيته في وسائل اإلعالم الرسمية ،وهنا يظهر
ً
أسلوبا لعكس الرسالة األيديولوجية الثابتة ،أال وهي الطاعة العمياء ،أي املعرفة التي
الحجم مرة أخرى بوصفه
تتكرر مباشرة من دون الحاجة إلى التفسير.
نحن أمام تمثال ،يتبنى بوضوح خطاب السلطة ،يعكس الحكاية التي تريد ترسيخها ً
ماديا ،الجيش السوري
ً
أفرادا ذوي قيمة وطنية فقط ،بل فكرة أساسها الحذاء العسكري ،الغرض االستهالكي
ليس مؤسسة فقط ،وال
ً
والقابل لالستبدال يتحول إلى تمثال ذي «قيمة» يدشن رسميا ،والذي بالنظر إلى مكان وجوده ،أي في الالذقية ،ال
في العاصمة ،يركز على طبقة واحدة هي «الجيش» ،و يحكم على أهل املدينة ووطنيتهم بصورة مهينة عبر عالقتهم
مع هذا الرمز ،وهنا تبرز سياسية هذا النصب ،فعدم وجوده في العاصمة ،ووضعه في مدينة روج أنها تمثل الجيش
سعيا ً
السوري ،تعكس ً
طبقيا ،يصفه هيلمت والسر سميث حين حديثه عن النصب التذكارية الصغيرة في املدن
األملانية الصغيرة بقوله «األغراض التي تمثل األمة وتشير إلى العواطف الوطنية ،ال تعتمد بوضوح على املنطق
الواضح لأليديولوجيا ،بل على خصائص الكيتش لخلق التناغم»( ،((2لكن أي تناغم في الحالة السورية؟ ربما

(22) Helmut Walser Smith, Monuments, Kitsch, and the Sense of Nation in Imperial Germany. Central European History (2016), P325.
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ً
خصوصا
يرتبط باألمر بقراءة أقلوية يروج لها النظام السوري ترتبط بسكان املدينة والحكم عليهم بالعسكرة،
أن الصرح ال يحتفي بالشهيد ،وال بمفكري املدينة أو حتى قادتها العسكريين ،بل بأغراض عملياتية واستهالكية
يمكن استبدالها ،أما الحجم الكبير ورداءة الصنع ،فتخلقان هالة ال ترتبط بـ«قيمة» العمل الفني ككيتش فقط،
بل ً
ً
خصوصا أن هناك هالة
أيضا باأليديولوجية املحيطة بهذا «الغرض» ،ورد الفعل املنتظر حين النظر إليها،
ً
من «الزيف» تحيط به ،تلك التي ال تقدم ً
وعدا بالخالص ،بل اتفاقا على عدم الصدق ،يفعله الخوف ،والرغبة
بمماثلة النموذج الوطني املقترح.
ضمن قراءة ما بعد حداثية يعلق الباحث األمريكي فريدريك جيمسون على أشكال اإلنتاج الفني في القرن
العشرين ،ويرى أنها تتحرك بين البارودي والباستيش والكيتش ،األهم أنها محكومة بالنوستالجيا ،والحنين إلى
ً
زمن ماض متخيل ،زمن الحقيقي ،يعاد إنتاج رموزه بصورة ساخرة ،ويضرب مثال في لوحة فان غوخ «الحذاء»
املنتجة عام  ،1888بوصفها تعكس معاناة طبقية وشخصية ،هي تختزن ً
ً
أيديولوجيا يرتبط بالطبقة التي
موقفا
ً
مستعيدا لوحة «غبار األملاس»
تقوم بالعمل ،فهذا الحذاء ال يمكن استبداله بسبب فقر صاحبه ،ويتابع املقارنة
التي أنتجها آندي وارهول  ،1980والتي تحوي على نسخ نيغاتيف من صور ألحذية بالية ،برأيه هذه الصورة تركز
على التماثل ،واالستهالك ،إي يمكن استبدالها ،رميها وشراء غيرها ،أشبه بصورة نيغاتيف ألصل غير حقيقي،
وهذا ما يسميه بالال-عمق(.((2
يمكننا االستطراد معتمدين على الكيتش املتمثل بالحذاء العسكري في سورية ،بوصفه يمثل القدرة على
االنتقال الفردي في الوقت ذاته السطوة واملنزلة على األرض ،هو يعكس جاهزية الجيش وقدرته ،هذه الرواية
الرسمية النوستالجية تقابلها رواية «جيش أبو شحاطة» أي الذي ال يمتلك حذاء ،والعاجز على االنتقال ،وهنا
تظهر املنحوتة املقصودة بوصفها كيتش ،يحتفي بماض وهمي« ،هذياني» اتفق على حقيقته من قبل السلطة
ومؤيدها ،األهم ،أنه ال يراهن على الصنعة الفنية ،بل على الحلم الذي يفعله الكيتش ،وذاك املتخيل الذي يرى
في الجيش السوري مؤسسة ذات سطوة وهيبة على األرض ،تتجلى بالحذاء نفسه بشكله املادي الغروتيسكي.

النتائج
1 .يظهر الكيتش في الحالة السورية الدينية بصورة طقوسية ضمن الثقافة املسيحية
التي تهيمن عليها الكنيسة وتحدد جمالياته.
2 .ال يشكل الفضاء العام في دمشق القديمة مساحة صراع واضحة املعالم في ما يخص
الثقافة املسيحية واملكونات األخرى في املنطقة.
3 .الكيتش في الحال السورية ،كما في تمثال عشتار ،استخدم لتصنيف وطنية وهوية
األفراد ضمن خطاب يتهم بعضهم بالجهل بالتاريخ الوطني.
4 .كيتش الحذاء العسكري أشبه بعالمة على خطاب السلطة شديد الوضوح ،الخالي
من املسافة النقدية ،والذي يطالب بالطاعة سواء كانت جدية أم ساخرة.
(23) Fredric Jameson, Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism.1ed, (USA: Duke university press, 1991). P 6
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امللحق
في هذا امللحق نقرأ مالحظات الخبير في أثناء جولته في املدينة القديمة ،ورصده توزع التماثيل العلنية،
وطبيعة هذا التوزع ،النص مكتوب بضمير املتكلم كونه قائم على مالحظات الخبير وخبرته في املكان.
“قمت بعدة جوالت في «الحي املسيحي» أو حي باب توما في دمشق القديمةً ،
بدءا من باب توما وحتى باب
ً
مرورا بالحارات واملناطق اآلتية :شارع باب توما /طريق الحجر ،وحارة الدير،
شرقي ثم قوس النصر،

والقصبة ،وجعفر ،واملسبك ،والعازرية ،وحنانيا ،واملسك ،والعبارة ،والزيتون ،والشارع املستقيم،
والجوانية ،والبوالد ،وسفل التلة ،والدوامنة ،واملصبنة ،وطالع الفضة ،واآلسية ،واملريمية ،والقيميرية،
والبكري ،وذلك ملالحظة وجود وتوزع املظاهر املسيحية (التماثيل) في املنطقة.

1 .عدد التماثيل وتوزعها:
ً
تمثال ،ما بين موجودة ،أو مزالة ً
تماما (من الذاكرة فقط) ،أو مزالة /مخربة (مع
رصدت حوالي ()25
بقاء أثر لها) ،فعلى سبيل املثال أذكر وجود تمثال أعلى الدرج املؤدي من ساحة باب توما (بجانب املخفر) إلى
الحارات الداخلية ،في زاوية إلى اليمين ،لكن ال يوجد له أي أثر له ً
حاليا ،وربما تخرب أو تضرر في تفجير باب
توما  2012أو بفعل قذائف الهاون ،أو أزيل ببساطة ،وكذلك أذكر وجود تمثالين في زاويتين بحارة املسك
(القريبة من باب شرقي) ،لكن أحدهما لم يعد له أي أثر ،واآلخر مزال ،لكن وضعت مكانه صورة صغيرة
للعذراء

وفي زقاق فرعي من حارة الدير يوجد تمثال للعذراء متضرر مع األخذ بالحسبان أن هذه الحارة تساقط
فيها عدد كبير من قذائف الهاون ،ويمكن ً
طبعا -أن تكون أزيلت تماثيل أخرى من دون بقاء أثر لها ،ومن دونأن أذكر أو أعلم بوجودها.
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بصورة عامة ،فإن التماثيل املزالة أو املخربة -وفق مالحظتي -تقع في الحارات األقرب إلى شارع أو ساحة
خارجية (ساحة باب توما أو شارع باب توما أو شارع باب شرقي) ،بينما التماثيل املوجودة والسليمة ً
تماما تقع
في حارات داخلية ،ال يقصدها -على األرجح -سوى سكانها.
إذا اعتبرنا أن شارع باب توما حتى القشلة يقسم املنطقة إلى جهتين يمنى ويسرى ،فإن التماثيل تكثر في
ً
اليسرى ،أي في شرقي الحي األكثر التصاقا بالسور ،واملعروف بمنطقة الكاثوليك ،وحاراتها الرئيسة هي حارة
الدير (نسبة إلى دير الالتين /الرهبان الفرنسيسكان) وحارة العازرية (نسبة إلى دير اآلباء العازريين) ،إضافة
إلى الشارع املستقيم جهة القشلة حتى باب شرقي ،أما في الجهة اليمنى واملعروفة بمنطقة الروم (األرثوذوكس)
فتوجد بضعة تماثيل لكن ليس في عمق الحارات األرثوذوكسية ،بمثل التمثال في حارة البوالد ،وهو ً
غالبا
مرتبط بكنيسة الكلدان الكاثوليك املوجودة في الحارة ،وليس من وضع السكان املحليين.
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املناطق ذات الغالبية األرثوذوكسية من السكان ،من مثل الجوانية واآلسية واملريمية وسفل التلة وساحة
الدوامنة وغيرها ال أثر فيها ألية تماثيل أو مظاهر شبيهة.
ً
سكانا مسيحيين
بالطبع فإن هذه الحدود بين مناطق األرثوذوكس والكاثوليك ليست قطعية ،وقد نجد

(أرثوذوكس أو كاثوليك أو بروتستانت) ومسلمين (سنة أو شيعة أو غيرهم) في املنطقتين كلتيهما ،وال سيما
ً
حديثا.
.

2طبيعة التماثيل وأحجامها:

تسمى هذه التماثيل والزوايا على لسان السكان املحليين بالـ «مزارات» ،أي إنها مزارات للعذراء مريم،
ومن ثم فمعظم التماثيل للعذراء ،وقد نجد معها أو إلى جانبها املسيح أو املسيح الطفل ،والقديسين ريتا أو
تيريزا أو شربل (وهم قديسون كاثوليك) ،وفي حالة نادرة وجدت ً
مزارا فيه تمثال للمسيح فقط ،وآخر فيه
تمثال للقديس يوسف (أبو يسوع) فقط ،في حارة العازرية ،وهو ً
غالبا تابع للدير وليس من وضع السكان.

ً
تقريبا واحد في املزارات معظمها ،واألصل األقرب إليه هو أيقونة عذراء الكرة
شكل تمثال العذراء
األرضية من ظهور العذراء للقديسة كاترين البوريه (كنيسة األيقونة العجائبية  -باريس فرنسا) ،أما العذراء
بيدين مضمومتين فهي أقرب إلى سيدة لورد ً
(أيضا فرنسا).
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ولم أتوصل إلى أصل العذراء مع املسيح الطفل ،أما تماثيل املسيح فمعظمها للقلب األقدس ،وهي عبادة
كاثوليكية تبلورت في إثر ظهورات أو أعاجيب في فرنسا ً
أيضا.

ً
ً
ً
ً
بالستيكيا
زجاجيا أو ربما
معدنيا ،وبدرجة أقل
قفصا
التماثيل معظمها موضوعة في ما يشبه شبكة أو
ً
شفافا ،لذلك من الصعب ملسها أو تخمين املادة التي صنعت منها ،مع تفاوت ملحوظ في درجة اإلتقان ،وأظن
أن بعضها جاهز ،أو «صب» قوالب جبصين أو ريزن ،وليست نحت فنان ،وبعض األقفاص ربطت على
قضبانها شرائط أو خيوط أو قطع قماش أو قطن (أظن فيه زيت مقدس) ،وهي «نذور» (للشفاء من مرض أو
تحقيق طلب ،)...وبعضها ً
أيضا يحمل قاعدة شموع.
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ً
التماثيل معظمها ال تحمل ً
اسما أو تاريخا ،مع بعض االستثناءات (املسبك والبوالد والعبارة) ،إضافة إلى
تمثال من عام  2007تقدمة مرسالت املحبة لألم تيريزا (الراهبات الهنديات) ،وبعضها يحمل عبارات دينية أو
ً
مثل التمثال في أدناه يحمل عبارة (غير واضحة في الصورة) ،وهي «من كان للعذراء ً
عبدا لن
أبيات من ترانيم،
يدركه الهالك ً
أبدا» ،ويعتقد أنها من أقوال القديس شربل.

ً
تقريبا ،مع بعض االستثناءات األكبر
أحجام التماثيل متوسطة بشكل عام بارتفاع يصل إلى نصف متر
ً
حجما في الصور التالية ،وهذا التمثال ً
ً
غالبا وضعته الكنيسة ،كما ذكرت سابقا).
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