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خصائص فن الغرافيتي السوري منذ عام 2011

العمل الفني من الفضاء العام إلى وعي املتلقي

عالء رشيدي)1)

تمهيد

بحسب	موقع	)الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	السورية(	كتب	مجموعة	من	التالميذ	في	شباط/	فبراير	
البلد،	مستوحاة	من	أحداث	الربيع	في	مصر	 2011	شعارات	على	جدران	مدرسة	)األربعين(	في	درعا	
وتونس،	وفي	إثرها	بدأت	التظاهرات	املطالبة	بالتغيير	والحرية،	إنه	فن	الغرافيتي،	ذلك	الذي	اعتمده	
مجموعة	التالميذ	في	التعبير	عن	أفكارهم،	وهو	الفن	األول	الذي	ظهر	في	االبتكارات	الثورية	السورية،	
كانت	العبارات	التي	خطها	األطفال:	»إجاك	الدور	يا	دكتور،	يسقط	النظام،	ارحل	يا	بشار«)2(،	وذلك	
بحسب	الصور	املوثقة	في	املوقع	املذكور،	عبارات	كتبت	على	جدران	املدرسة	باللون	األحمر	املتقشف،	

ال	تحمل	أية	رموز	بصرية	أو	تقنيات	في	التخطيط،	بل	تكتفي	ببخ	العبارات	على	الحائط	وحسب.

ا	قصيًرا	نسبًيا	مقارنة	بالفنون	األخرى،	إال	أنه	انتشر	عاملًيا	
ً
على	الرغم	من	أن	لفن	الغرافيتي	تاريخ

أنواًعا	 الفنانون	 العالم.	وطّور	 الفنية	الغرافيتية	حول	 بسرعة	فائقة،	فتنوعت	األساليب	والتجارب	
عدد	 تطوير	 على	 الحديثة	 الصناعات	 ساعدت	 وقد	 والبوسترات.	 امللصقات	 غرافيتي	 منها	 جديدة،	
من	األدوات	املصنعة	خصيًصا	لتالئم	تقنيات	البخ	والرسم	والكتابة.	ومع	ظهور	الصحائف	املعدنية	
مفرغة	الحروف	لكتابة	الكلمات،	وفرشاة	البخ	الهوائية،	والرسوم	الزيتية	املعدلة،	تحرر	الفنانون	من	

أدوات	البخ	التقليدية	التي	كانت	خيارهم	األوحد	سابًقا.

يسعى	هذا	النص	إلى	التعريف	بتاريخ	املمارسات	اإلنسانية	في	الرسم	والحفر	والنقش	على	الجدران،	
	إلى	نشأة	فن	الغرافيتي	كما	نعرفه	اليوم	في	الواليات	املتحدة	السبعينيات	من	القرن	العشرين،	

ً
وصوال

والحركة	الفنية	والثقافية	التي	ترافقت	مع	هذه	النشأة،	والقضايا	السياسية	واالجتماعية	التي	تناولها	

)1(		باحث	وناقد	سوري.

https://cutt.us/cR9AZ	:السورية	للثورة	اإلبداعية	الذاكرة	موقع	األربعين،	مدرسة	جدران	على	املخطوطة	العبارات	صور	2((

https://cutt.us/cR9AZ


الدراساتالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

264

.	ثم	يتابع	البحث	
ً
فنانو	الغرافيتي	الرواد	في	بحثهم	املستمر	عن	مساحات	جديدة	للتعبير	رسًما	وكتابة

انتشار	فن	الغرافيتي	في	أوروبا	مع	الحركات	الثقافية	والفنية	املتمردة	على	الثقافة	املركزية	املهيمنة،	
وتعامل	سلطات	الدول	مع	هذه	الظاهرة،	ومن	ثم	نتعرف	على	تجربة	الغرافيتي	في	أميركا	الالتينية	التي	
ركزت	على	الفقر	والتفاوت	الطبقي	وعدم	املساواة،	وكذلك	تجربة	الغرافيتي	في	مخيمات	الصفيح	في	
جنوب	افريقيا،	لننتقل	بعدها	إلى	التجربة	الغرافيتية	اآلسيوية	التي	تميزت	بطابعها	الجمالي	التشكيلي.	
الغرافيتية	 الفنية	 التجربة	 مع	 العربي	 العالم	 في	 الغرافيتي	 فن	 ظهور	 إلى	 البحث	 ينتقل	 بعدها	 ومن	
	.2010 	إلى	النشاط	الفني	الذي	رافق	ثورات	الربيع	العربي	منذ	عام	

ً
للمخيمات	الفلسطينية،	وصوال

ذلك	كله	في	سبيل	التمهيد	لدراسة	التجربة	السورية	مع	فن	الغرافيتي	منذ	العام	2011.	ويقارب	النص	
املوضوعات	األساسية	التي	تطرق	إليها	إنتاج	فن	الغرافيتي	السوري،	ويبين	النص	الدور	الذي	لعبه	
فنانو	الغرافيتي	في	كل	مرحلة	من	املراحل	السياسية	واالجتماعية	السورية	طوال	السنوات	السابقات،	
ويبين	أيًضا	أبرز	التقنيات	وأبرز	األسماء	الفنية	التي	قدمت	أسلوبيتها	ومضامينها،	وفي	الخاتمة	يقدم	

النص	مجموعة	من	الخالصات	املتعلقة	بتجربة	فن	الغرافيتي	السوري.	

افيتي : تاريخ فن الغر
ً

أوال

ا عبر التاريخ
ً

الكتابة نقش

فالكتابة	 ا.	
ً
نقش أو	 حفًرا	 الكتابة	 تعني	 وهي	 اإليطالية،	 اللغة	 إلى	 	graffiato الكلمة	 أصل	 يعود	

األحفورية	على	الجدران	ظاهرة	موجودة	منذ	رسومات	الكهوف	األولى،	منها	تلك	املوجودة	على	جدران	
كهف	)السكو(	في	)فرنسا(.	وهي	رسومات	حققت	بالحفر	بوساطة	أداة	كالحجر	أو	أعواد	األخشاب،	
	كأن	ينفخ	البودرة	امللونة	عبر	عظمة	مجوفة	

ً
ولكن	اإلنسان	القديم	عرف	كذلك	تقنيات	البخ،	مثال

	وخياالت.	وفي	اليونان	القديمة،	عثر	على	عدد	من	القطع	الطينية	التي	تمت	الكتابة	
ً
لكي	يرسم	ظالال

والحفر	عليها،	واستخرجت	الحفريات	في	بومبي	ثروة	من	أعمال	الغرافيتي	ومنها؛	شعارات	انتخابية،	
وعبارات	بذيئة،	وكذلك	الرسومات)3(.	

الكتابة على الجدران بين البروباغندا والتمرد

بعت	)Anthropophyteia(،	وهي	أول	مجلة	مختصة	بفن	الغرافيتي)4(.	والحًقا	
ُ
1904،	ط في	العام	

آراءهم	 لنشر	 الجدران	 على	 الكتابة	 أساليب	 النازيون	 استعمل	 الثانية،	 العاملية	 الحرب	 أثناء	 في	

Nicholas	Ganz,	Graffiti	World:	Street	Art	from	Five	Continents,	)London:	Thames	&	Hudson,	2009(,	P.7 )3(

)4(	IBID.	P.8

https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Ganz%22
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اليهود.	 من	 الخالص	 على	 تحرض	 التي	 العبارات	 تلك	 منها	 وكان	 البروباغندا،	 من	 نوع	 في	 وشعاراتهم	
وباملقابل،	فإن	الكتابة	على	الجدران	كانت	أيًضا	وسيلة	للمقاومة	الشعبية	املعارضة	للنازية،	فخطت	
انتقدت	 البيضاء(،	وهي	جماعة	 )الوردة	 أفراد	جماعة	 لقد	خط	 العامة.	 األماكن	 آراءها	على	جدران	
العامة	 املناوئة	على	الجدران	 )1942(،	الشعارات	 أملانيا	بدًءا	من	عام	 في	 النازية	 وعارضت	السياسة	
إلى	أن	ألقي	القبض	عليهم	في	العام	التالي،	1943.	وتكرر	األمر	خالل	ثورة	الطالب	األوروبيين	في	أعوام	
على	 وعباراتهم	 آراءهم	 املتظاهرين	خطوا	 من	 فكثير	 العشرين،	 القرن	 من	 والسبعينيات	 الستينيات	
الطالب	 البوستر،	وطور	 الرسومات	وملصقات	 ملصقات	 املدة	 تلك	 في	 استعملت	 الجدران،	وكذلك	

الفرنسيون	مرسام	الـ	)Pochoir )5((	الذي	سيصبح	أساًسا	في	تقنيات	إنتاج	أعمال	الغرافيتي.

افيتي: الثمانينيات – نيويورك   نشأة فن الغر

فن	الغرافيتي	كما	نعرفه	اليوم،	حيث	يدّون	الفنان	اسمه	إلى	جانب	الرسم	أو	األحرف	التي	يرسمها	
على	الحائط،	هو	األسلوب	الذي	ظهر	في	نهاية	أعوام	السبعينيات	في	)نيويورك	وفيالدلفيا(.	فنانون	من	
أمثال:	)تاكي	183،	خوليو	254،	كات	161،	كورن	بريد(،	هم	من	بدؤوا	بتسجيل	أسمائهم	إلى	جانب	
رسومات	الغرافيتي	الجدارية،	ومنها	تلك	التي	حققوها	في	أنفاق	املترو	القريبة	من	)منهاتن(.	وسريًعا،	ما	
تجمع	في	)نيويورك(	فنانو	غرافيتي	من	كل	العالم	ينحدرون	من	ثقافات	مختلفة،	وينتمون	إلى	طبقات	
اقتصادية	متعددة.	لذلك،	انصب	اهتمامهم	على	الفور	على	القضايا	االجتماعية	بمثل	الفقر،	والعزلة	
الثقافية،	وشرط	العيش	في	الغيتو.	وعبر	هذه	النواة	األولى	توسعت	حلقات	املهتمين،	فأظهر	عدد	من	
الشبان	والشابات	في	أماكن	متفرقة	من	العالم	مقدراتهم	ومقدراتهن	على	تحقيق	كتابات	ورسومات	
غرافيتية.	بعضهم	استعمل	أسماء	حقيقية،	واآلخرون	ابتكروا	األسماء	املستعارة	أو	األلقاب	الفنية	

التي	أصبحت	منذ	ذلك	الوقت	تعد	شعاًرا	يميز	كل	فنان	في	تقديم	عمله)6(.

ابتكار مساحات جديدة للرسم والكتابة

يعد	ظهور	أول	عمل	غرافيتي	على	عربة	قطار	نقلة	نوعية	في	ابتكار	أماكن	للرسم	بحث	عنها	فنانو	
الغرافيتي،	ذلك	ألن	تنقل	العربات	يسمح	بانتقال	الرسالة	من	منطقة	إلى	أخرى	مع	رحالت	القطار،	
وبذلك	تصبح	مرئية	من	قبل	عدد	أكبر	من	الناس.	فنانون	عامليون	مثل:	)سيين،	لي،	دوندي،	ستاي	
هاي	149،	زيفير،	بيالد،	وإيززاويز(	أسماء	تميزت	سريًعا	بمواهب	أعمالهم	وجودتها	التقنية،	وأصبحت	

)5(		املرسام:	هو	سطح	رقيق	من	الورق	أو	اللدائن	أو	املعدن	ُمفرغ	منها	أجزاء	على	شكل	حروف	أو	تصاميم	بواسطة	وسيلة	مدببة)قد	تكون	آلة	
رقن	أو	قلم	رأسه	دقيق(	أو	حادة	)سكين	أو	منشار	خاص	أو	قالب	تقطيع	بالضغط(،	وتستخدم	لنسخ	كتابة	أو	رسم	على	سطح	ما	بأن	توضع	فوق	

السطح	املراد	الرسم	عليه،	ثم	توضع	الصبغة	املراد	الرسم	بها	على	ذلك	السطح	من	خالل	األجزاء	املفرغة	في	تلك	الصحيفة.

)6(		Nicholas	Ganz,	Graffiti	World:	Street	Art	from	Five	Continents,	P.8-9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Ganz%22
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الثمانينيات	ُمهرت	مجمل	قطارات	نيويورك	 القطارات	معارض	لرسوماتهم.	حوالى	منتصف	سنوات	
وسائل	 تحمي	 التي	 اإلجراءات	 األميركية	 السلطات	 اتخذت	 	1986 عام	 في	 لذلك	 الغرافيتي.	 بأعمال	
النقل،	فأحيطت	السكك	بشباك	ملنع	املارة	من	العبور	إلى	داخل	أنفاق	املترو،	وطلت	الحكومة	وسائل	
النقل	إلزالة	آثار	الغرافيتي،	لكن	الظاهرة	برمتها	انتقلت	إلى	أجزاء	أخرى	من	الواليات	املتحدة،	وكذلك	
انتشرت	ظاهرة	الرسم	على	القطارات	في	أوروبا.	وتمتلك	)كندا(	أكبر	عدد	من	رسومات	الغرافيتي	على	
قطاراتها،	وقد	طورت	أسلوًبا	خاًصا	بذلك	حمل	اسم	)مونيكورز(،	وهي	ظاهرة	الرسم	والكتابة	داخل	
عربات	القطار	املسافرة،	وتعود	في	أصولها	إلى	سنوات	الكآبة	في	الثالثينيات	من	القرن	العشرين،	حيث	
ا	
ً
راح	املواطنون	يصعدون	في	عربات	القطار	من	دون	سابق	تخطيط،	للتشرد	من	مكان	إلى	آخر	بحث
عن	العمل.	هذا	النوع	من	املسافرين	هم	من	تحولوا	في	النهاية	إلى	فناني	غرافيتي،	ألنهم	بدؤوا	يكتبون	

الرسائل	لبعضهم	بعًضا	في	عربات	القطار	املسافرة،	وهكذا	عرفت	هذه	الظاهرة	باملونيكورز.

غرافيتي القضايا السياسية واالجتماعية

أسلوبهم	 فابتكروا	 واالقتصادية،	 السياسية	 بالقضايا	 الجنوبية	 أميركا	 في	 الغرافيتي	 فنانو	 اهتم	
أميركا	 في	 الغرافيتي	 الفطري«)7(.	واستعلمت	فنون	 	Naïve«	باألسلوب الذي	عرف	 الرسم	 في	 الخاص	
ثقافًيا،	 الفقيرة	 املجتمعات	 االقتصادية،	وعزلة	 الطبقات	 بين	 التفاوت	 الفور	النتقاد	 الالتينية	على	
مجتمعات	الغيتو)8(.	)ساو	باولو(	و	)ريو	دي	جانيرو(	هما	املدينتان	األكثر	فاعلية	في	أميركا	الالتينية،	
ويمكن	القول	بأن	األساليب	القادمة	من	هاتين	املدينتين	البرازيليتين	هي	من	أكثر	األساليب	املؤثرة	في	
فن	الغرافيتي	العالمي	في	السنوات	األخيرات،	فقد	ابتكرتا	أسلوب	كتابة	األحرف	الفقاعية،	ورسومات	
الغرافيتي	 لقد	وظف	فن	 	.)9(Pixacao	 البيكساكاو	 بأسلوب	 البرازيل	 التخيلية.	وعرفت	 الشخصيات	
القارة	 شعوب	 فكرست	 والسياسية،	 االجتماعية	 القضايا	 مع	 للتعامل	 مباشرة	 الالتينية	 أميركا	 في	

.
ً

	في	النضال	االجتماعي،	وجعلته	فًنا	سياسًيا	بأبعاد	لم	يأخذها	قبال
ً
الجنوبية	الغرافيتي	فًنا	فعاال

ولم	يتوسع	فن	الغرافيتي	جماهيرًيا	في	أوروبا	إال	في	منتصف	الثمانينيات	من	القرن	العشرين،	حيث	
تأثر	فنانو	الغرافيتي	البريطانيون	باملوجة	األولى	التي	قدمت	إليهم	من	الواليات	املتحدة.	في	العام	1983،	

األداء	 في	 بالبساطة	 بااللتزام	 اهتمام	 مع	 التشكيلي،	 الفن	 نطاق	 في	 غالًبا	 التعلم،	 ذاتية	 فنية	 أعمال	 على	 يطلق	 مصطلح	 الفطري:	 الفن	 	)7(
واسترسال	في	خيال	الصورة.	

Joan	M.	Benedetti,	“Folk	Art	Terminology	Revisited:	Why	It	)Still(	Matters“	In	Roberto,	K.	R.	)ed.(.	Radical	Cataloging:	Essays	at	the	
Front,	(	London:	McFarland,	2008,)P.	113

لثقافة	 أو	 لعرقية	معينة	 الناس	خلفية	 أغلبية	 يعدهم	 السكان	 أو	كرًها	مجموعة	من	 فيها	طوًعا	 يعيش	 إلى	منطقة	 يشير	 الغيتو:	 	Ghetto	- 	 	)8(
معينة	أو	لدين.

)9(	وهو	أسلوب	كتابة	أحرف	تعود	أصوله	إلى	مدينة	)ساو	باولو(،	وفنانو	البيكساكاو	عرفوا	بمغامراتهم	في	تسلق	أعلى	أبنية	املدينة	ليضعوا	عليها	
كتاباتهم	ورسوماتهم،	مغامرين	من	دون	تغطية	تضمن	سالمة	حياتهم.

https://books.google.com/books?id=xoX2BgAAQBAJ&pg=PA113
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تشديد	 شهدت	 األخيرات	 السنوات	 لكن	 الغرافيتي.	 فناني	 من	 متنوعة	 مجموعات	 لندن	 في	 تشكلت	
أعمال	 فازدهرت	 مرخصة.	 غير	 أماكن	 في	 فني	 عمل	 إنتاج	 الصعب	 من	 وأصبح	 الحكومية،	 املراقبة	
غرافيتي	في	مدن	أخرى،	منها:	شيفلد،	هيل،	برايتون،	وبريستول	التي	عرفت	برسوماتها	الجدارية	ذات	
الطابع	السيا�سي	والتي	ينحدر	منها	فنان	الغرافيتي	املشهور	)بانك�سي(.	هو	رسام	الغرافيتي	املعروف	من	
التي	تعالج	موضوعات	ذات	طابع	 بالرسومات	الجدارية	 في	بريطانيا،	والتي	تعرف	 البريستول	 منطقة	

سيا�سي)10(.

بمقابل	التشدد	الحكومي	في	بريطانيا،	عرفت	دول	أخرى	مثل	هولندا	انفتاًحا	على	الفنون	جعلها	
أكثر	تسامًحا	في	التعامل	مع	األعمال	الغرافيتية،	ولذلك	يعد	املشهد	الغرافيتي	في	هولندا	من	األكثر	
.	منذ	سنوات	السبعينيات	من	القرن	املا�سي	قدمت	مدينة	)أمستردام(	عدًدا	

ً
حيوية	في	أوروبا	قاطبة

من	النماذج	التي	ميزتها	على	صعيد	املشهد	الغرافيتي	العالمي،	ونظمت	أكبر	معارض	فن	الغرافيتي	خارج	
األماكن	 في	 الرسم	 منفتحة	على	ظاهرة	 وتتبنى	هولندا	سياسة	حكومية	 األميركية،	 املتحدة	 الواليات	
زل	الرسومات	والكتابات	أو	ُيحاِول	محوها.	أما	)برلين(	فقد	عدت	املدينة	األساس	لفن	

ُ
العامة،	فلم	ت

الغرافيتي	في	أوروبا.	ولعبت	دوًرا	مسهًما	في	حركة	الغرافيتي	العاملية	مع	فنانين	مثل	)أودم(	الذي	تميز	
الحكومة	 ولكن	 الغربية،	 أملانيا	 في	 الدهان	 بخ	 أسلوب	 اشتهر	 بدائية	لألحرف،	كذلك	 كتابة	 بأسلوب	
برز	 )باريس(	 وفي	 البيع.	 أماكن	 في	 الهوائية	 األلوان	والريش	 بخ	 بيع	علب	 إزالتها،	وحظرت	 عملت	على	
فنانون	مثل	)بليك	لي	رات(،	وابتكرت	فرنسا	امللصقات	املتكررة	في	الشوارع،	حيث	يظهر	امللصق	ذاته	
في	أكثر	من	موضع	في	مواقع	املدينة	كما	هي	أعمال	الفنان	)أرنست	بيغنون	أرنست()11(.	بينما	تميز	فن	
الغرافيتي	اإلسباني	بالشخصيات	الخيالية	التي	اشتهر	فيها	الفنان	)إل	مويل(،	وكذلك	الفنان	)كلوب(،	
غرافيتي	 برسومات	 اشتهرت	 إيطاليا	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 )دون(.	 الفنان	 فهناك	 الرموز	 رسوم	 في	 أما	
البخ	على	عربات	 أو	 الرسم	 الحالية	أصبح	من	الصعب	 املدة	 في	 أنه	 إال	 	،)12(Trainbombing	نوع	من
القطار،	بسبب	تشديد	املراقبة	األمنية.	ومع	ذلك،	تصنف	إيطاليا	من	الدول	املناصرة	للفن	املعاصر،	
حيث	عقدت	في	الثمانينيات	معرًضا	مهًما	لفن	الغرافيتي،	أسهم	فيه	عدد	من	الفنانين،	ومنهم:	)جان	
ميالنو،	 في	 البرادا	 نافورة	 عند	 املعروض	 العمل	 وهو	صاحب	 ماك	جو(،	 )باري	 باسكويات(،	 ميشيل	
منذ	العام	2003.	أما	في	روسيا،	وعلى	الرغم	من	أن	الشعب	الرو�سي	معتاد	على	الشعارات	السياسية	
والرسومات	السياسية	في	األماكن	العامة،	إال	أن	حركة	فن	الغرافيتي	نشطت	فيها	بشكل	متأخر	نسبًيا.	

Nicholas	Ganz,	Graffiti	World:	Street	Art	from	Five	Continents,	P.122 )10(

))1942- )11	Pignon-Ernest	Ernest(:	فنان	فرن�سي	ولد	في	نيس،	وعرف	بأعماله	امللتزمة	سياسًيا،	واملناصرة	لقضايا	الشعوب،	منها	بعض	أعماله	
املوجودة	في	فلسطين.

)12(	وهي	طريقة	من	الرسم	وكتابة	الكلمات	صممت	بشكل	خاص	ألجل	عربات	القطار،

https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Ganz%22
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وبعد	سقوط	االتحاد	السوفيتي،	تغيرت	حياة	فناني	الغرافيتي	رأًسا	على	عقب،	وبدأت	تظهر	للعيان	
رسومات	وأعمال	من	قبل	الفنانين	الروس.	لكن	القليل	من	فناني	الغرافيتي	الروس	ما	يزالون	فاعلين	
	فنية	من	جودة	عالية،	

ً
ا	مكثًفا،	وأعماال

ً
حتى	اليوم،	على	الرغم	من	أن	السنوات	املاضية	شهدت	نشاط

إال	أن	املدة	الحالية	تشهد	ركوًدا،	وابتعاًدا	من	الفنانين	الروس	عن	فنون	الغرافيتي)13(.

غرافيتي مخيمات الصفيح

املهملة	 السكنية	 املناطق	 في	 بظهوره	 هناك	 الغرافيتي	 تميز	 فقد	 أفريقيا،	 جنوب	 في	 األمر	 كذلك	
فن	 لنشأة	 الحاضنة	 البيئة	 بتهيئة	 فيها	 واالقتصادية	 السياسية	 األوضاع	 أسهمت	 التي	 واملهمشة	
الغرافيتي.	ظهرت	رسومات	الغرافيتي	األولى	من	املخيمات	الشعبية	الكبيرة	في	العاصمة	)كاب	تاون(،	
أدنى	من	 الفقر،	من	دون	وجود	أي	حد	 املرتفعة	لنسب	 املعدالت	 الصفيح	حيث	 وكذلك	من	أحياء	
الدور	الحكومي.	وكذلك	اكتسبت	ممارسة	الغرافيتي	طابع	املجازفة	املعرضة	للخطر	أو	املوت.	يعرفنا	
الفنان	الجنوب	أفريقي	)فيث	47(	على	صعوبات	ممارسة	فن	الغرافيتي:	»هناك	عدد	كبير	من	الناس	
املخاطرة	 عنصر	 ذلك	 إلى	 ويضاف	 الغرافيتي،	 فن	 ممارسة	 الصعب	 ومن	 الفقر،	 شدة	 من	 يعانون	
األمنية	التي	قد	يغامر	فيها	الفنان	في	حياته،	بسبب	انعدام	األمن	ومستويات	الجريمة	املرتفعة	التي	
سيارات	 من	 العديد	 هناك	 وكذلك	 للرسم،	 مناسبة	 أمكنة	 هنا	 القطارات	 الفنانين.	 حركة	 من	 تحد	
تزال	موسومة	 ما	 الداخل	والخارج،	وهي	 بالكامل	من	 عليها	 التي	رسم	 النقل	 القديمة	وعربات	 النقل	

بالرسوم	ألن	الحكومة	ال	تنفق	األموال	على	إعادة	طالءها«)14(.

الغرافيتي الجمالي

القارة	 عبر	 الغرافيتي	 فن	 انتشار	 إلى	 أدت	 ُمجددة	 ثقافية	 نهضة	 اآلسيوية	 الدول	 بعض	 عرفت	
الفنية	 املبتكرات	 إلى	هناك،	واالطالع	على	 االنتقال	 إلى	 الغرافيتي	 فناني	 بعدد	من	 ما	حدا	 اآلسيوية،	
اآلسيوية.	فالرسوم	الغرافيتية	منتشرة	انتشاًرا	جيًدا،	وبلدان	مثل	تايالند	والفلبين	تتميز	برسومات	
وهي	 الغرافيتي،	 فنون	 من	 متميزة	 حركة	 تشهد	 اليابان	 وتشهد	 وسنغافورة.	 في	 األمر	 وكذلك	 البخ،	
	على	هذا	الصعيد،	وذلك	بسبب	اإلقبال	الشبابي	الكثيف	

ً
مصنفة	كواحدة	من	أكثر	البلدان	حيوية

على	فنون	الغرافيتي،	ولتأثرهم	الواضح	بما	رأوه	من	حركة	فن	الغرافيتي	األوروبية	واألميركية.	بينما	
ذات	 للقضايا	 تتطرق	 بوستر	 وملصقات	 سياسية،	 قضايا	 ذات	 غرافيتي	 بفنون	 )أندونيسيا(	 تتميز	

الطابع	االجتماعي.

)13( Nicholas	Ganz,	Graffiti	World:	Street	Art	from	Five	Continents,	P.128.

)14(	IBID.	P.329.

https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nicholas+Ganz%22


269

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021الدراسات

غرافيتي العالم العربي

يكتسب	فيلم	)جدران	مخيم	الدهيشة)15((	أهمية	خاصة	ألنه	يطلعنا	على	املنابع	واملحاوالت	العربية	
الجدران	 الفلسطينية.	حيث	كرست	 املخيمات	 إلى	 األولى	 بداياتها	 تعود	 التي	 الغرافيتي،	 في	فن	 األولى	
لالحتفاء	بالشهداء	وتكريمهم	بالرسومات	وعبارات	التحية	والتقدير،	وكذلك	كانت	الحاجة	إلى	كتابة	
شعارات	الصمود	والنضال	واالنتفاضة	على	الجدران.	في	الفيلم	صور	أرشيفية	عن	املخيم	في	بداية	
نشوئه	في	األربعينيات	من	القرن	العشرين.	يشرح	لنا	فنان	الغرافيتي	)محمد	مناصرة(	البدايات	األولى	
املناضلين	 ورأيت	 الجزائرية،	 الثورة	 فيلًما	عن	 قد	شاهدت	 »كنت	 الجدران:	 على	 وكتاباته	 لرسوماته	
1968،	كانت	عبارته	األولى:	 كيف	يكتبون	على	الجدران«	لقد	بدأ	مبادراته	الفردية	األولى	منذ	العام	
املخيم،	 في	 وسياسية	 تنظيمية	 قوى	 مع	 عمله	 ينظم	 فهو	 اللحام(	 )محمد	 أما	 االحتالل(.	 )فليسقط	
فيقول:	»هذا	النوع	من	الرسوم	والكتابات	على	الجدران	يتطلب	التنظيم	وتقسيم	العمل	بين	عدد	من	

املشاركين،	لذلك	هو	يتطلب	التكليف	الرسمي	من	منظمة	سياسية«)16(.

أهالي	 بين	 السياسية	 الرسائل	 توصيل	 الفلسطيني	 الغرافيتي	 فن	 من	 األساسية	 الغاية	 كانت	 إن	
الخاصة	 والكتابة	 الرسومات	 هو	 الغرافيتي	 فن	 انتشار	 إلى	 أدى	 الذي	 الثاني	 العامل	 فإن	 املخيم،	
بتمجيد	الشهداء،	وتقديم	التحية	لهم	على	جدران	املخيم.	لذلك،	تحتل	الرسومات	الخاصة	بالشهداء	
التي	 األولى	 الغرافيتي	 أن	رسمة	 )علي(	 الفنان	 الفلسطيني)17(.	يوضح	 الغرافيتي	 األكبر	من	فن	 الجزء	
غرافيتي	 أهمية	 عن	 )أحمد	صالح(	 ويروي	 )كفاح(،	 الشهيد	 أخيه	 حياة	 تمجيًدا	ألجل	 كانت	 حققها	
الشهداء	التي	تبقيهم	في	الذاكرة،	ليبقي	قاطني	املخيم	في	استمرارية	مع	التاريخ	ومع	الشهداء.	وتردد	أم	
الشهيد	كفاح	ما	كتب	عن	ابنها	على	أحد	جدران	املخيم	في	مخاطبة	للشهيد:	»أظنها	طلقات	الغدر،	لو	

أبصرت	عيناك	تعتذر«)18(.	

1948،	ولكنه	وقع	 2019.	ومخيم	الدهيشة	هو	مخيم	للنازحين	الفلسطينيين	نشأ	في	عام	 اللبن،	 )15(	جدران	مخيم	الدهيشة،	إخراج	تمارا	أبو	
تحت	سلطة	االحتالل	اإلسرائيلي	في	عام	1967.

)16(	عالء	رشيدي،	»أربعة	مقاربات	نسائية	وإنسانية	في	أربعة	أفالم	وثائقي«،	موقع	رمان	الثقافي،	)2019(.
	https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5315&page=1

)17(	الصورة	رقم	1.

https://www.rommanmag.com/view/posts/ وثائقية«.	 أفالم	 	4 في	 وإنسانية	 نسائية	 مقاربات	 »أربعة	 رشيدي،	 	عالء	 )18(
postDetails?id=5315&page=1

https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5315&page=1
https://www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=5315&page=1
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الصورة رقم 1 من فيلم جدران مخيم الدهيشة، تحية إلى غسان كنفاني.

في	 العربي،	فانتشر	 الربيع	 تزامن	أحداث	 العربي	 العالم	 في	 الغرافيتي	 ولكن	االنتشار	األوسع	لفن	
ا،	
ً
ا	فنًيا	نشيط

ً
العالم	العربي	منذ	عام	2011،	في	كل	من	تونس،	مصر،	وسورية،	ولبنان،	وأنتج	حراك

فبرزت	مجموعة	من	األسماء	الفنية	من	كل	العالم	العربي	تحمل	كل	منها	خصائصها	املميزة،	أبرزهم	
الكاليغرافيتي)19(،	و)ضياء	رامبو(	من	 ُيعد	مؤسس	ما	يعرف	بفن	 التون�سي	)السيد	آل	السيد(	الذي	
يضمنان	 اللذان	 الدايم(	 وسامي	 الجوابرة	 )منذر	 فلسطين	 ومن	 التخيلية،	 بشخصياته	 السعودية	
القضايا	السياسية	واالجتماعية	إلى	أعمالهم،	ومنها	حقوق	املرأة،	والثنائي	اللبناني	)إشكمان(	اللذان	
واللبناني	 والتسلطية،	 الحكومية	 األجهزة	 أيدي	 من	 املدينة	 بيروت	 وأماكن	 شوارع	 استعادة	 يرغبان	
)يزن	الحلواني(	الذي	تميز	برسومات	النجوم	من	الفنانة	صباح	إلى	فيروز،	وكذلك	الشاعر	)محمود	
مع	 التي	شكلت	 أمين(	 )هبة	 تبرز	 السوري	فارس.	ومن	مصر	 الطفل	 الشهيرة	عن	 درويش(،	ورسمته	
كسر	 تحاول	 التي	 عجاوي(	 )ليلى	 األردن	 ومن	 العرب«،	 الشوارع	 فنانو	 »مجموعة	 فنانين	 مجموعة	

الصورة	النمطية	عن	املرأة	من	خالل	أعمالها.	

أنه	 ولو	 راهًنا،	 العربية	 الدول	 أغلب	 في	 تراجع	 العربية	 الثورات	 رافق	 الذي	 الفني	 النشاط	 لكن	
شهد	استمرارية	وتراكًما	في	التجربة	التونسية	واملغربية،	إال	أن	التجربة	املصرية	واللبنانية	والسورية	
ا.	فيبين	اإلحصاء	الذي	خلصت	إليه	دراسة	من	موقع	)الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	

ً
شهدت	تراجًعا	ملحوظ

)19(	أسلوب	يدمج	بين	الحروفية	العربية	وفن	الغرافيتي.
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عامي	 األق�سى	 مداه	 بلغ	 نموذًجا	 على	حيطان	سراقب	 املوثقة	 الغرافيتي	 أعمال	 عدد	 بأن	 السورية(	
	في	العام	2014،	ومن	ثم	10 

ً
	كل	عام،	لتنخفض	تالًيا	إلى	42	عمال

ً
2012-2013	بما	يقارب	126	عمال

أعمال	في	عام	2015،	وتصل	أدنى	مستوياتها	في	العامين	2016-2018،	بمعدل	9	أعمال	فقط	في	العام.	
هي	نسبة	بمعدل	متناقص	منذ	ذروة	2012،	حتى	2018.

وتتعدد	األسباب	التي	أدت	إلى	تراجع	اإلنتاج	الغرافيتي	العربي	والسوري،	منها:	الرقابة	األمنية	من	
التقبل	 الفنانين،	وصعوبة	 يهدد	حياة	 ما	 الفني	ومضامينه،	 النوع	 املختلفة	على	هذا	 السلطات	 قبل	
االجتماعي	ملمارسة	فن	الغرافيتي	وظهوره	في	الفضاء	العامة،	وآثار	الحرب	والدمار،	والنزوح	القسري	
وهجرة	الفنانين،	وكذلك	عدم	وجود	مردود	مادي	يساعد	الفنانين	على	التخصص	وعلى	االستمرارية	
العنف،	 من	 املتضررين	 لألطفال	 النف�سي	 الدعم	 نشاط	 في	 ّوظف	 الفن	 هذا	 لكن	 الفني،	 اإلنتاج	 في	
وفي	 لبنان،	 في	 السوريين	 األطفال	 مدارس	 وفي	 الجدران،	 على	 الفنانين	 برفقة	 األطفال	 رسم	 بنشاط	

نشاط	الفنون	في	مخيمات	اللجوء.	

افيتي ثانًيا: التجربة السورية في فن الغر

عبارات االنتفاض السيا�سي على الجدران

انطلقت	التجربة	السورية	املعاصرة	مع	فن	الغرافيتي	مع	األحداث	السياسية	واالجتماعية	في	عام	
2011.	تناولت	أعمال	فن	الغرافيتي	السورية	املوضوعات	جميعها	التي	تناولتها	الفنون	السورية	منذ	
عام	2011	وحتى	اآلن.	فقد	اهتم	اإلنتاج	الغرافيتي	السوري	على	حمل	القضايا	السياسية	والتعبير	عن	
آراء	الفنانين	والفنانات	باألحداث	االجتماعية.	فكانت	مجموعة	من	الكتابات	التي	انطلقت	في	مناطق	
متعددة	من	البالد،	والتي	تدعو	املواطن	السوري	إلى	االنتفاض	وتحصيل	الحرية،	والنضال	والتمرد.	
وطالبت	النظام	الحاكم	بالرحيل،	فكتبت	وخطت	عبارات	منها:	»ألنها	ثورة	حياة«)20(	في	محاولة	تشجيع	
املجتمع	على	االنتفاض،	أو	الرسم	الذي	يقدم	جسًدا	إنسانًيا	محبوس	الرأس	في	قفص	حديد،	الفنان	
وعبارة	 رسم	 في	 أو	 لعقولكم«)21(.	 »الحرية	 عنوان:	 العمل	 هذا	 منح	 دمشق	 دوما-ريف	 من	 املجهول	
واألسود،	 باألبيض	 بحرية	 جامًحا	 تجسد	حصاًنا	 والتي	 يوسف(،	 )همام	 للفنان	 البو	شوار	 بأسلوب	

كتب	عبارة:	»عش	عزيًزا«)22(.	

)20(	الصورة	رقم	2.

)21(	الصورة	رقم	3.

)22(	الصورة	رقم	4.
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اقب. الصورة رقم 2 »ألنها ثورة حياة«، حيطان سر
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الصورة رقم 3 »الحرية لعقولكم«، فنان مجهول، دوما-دمشق.
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الصورة رقم 4 »عش عزيًزا«، همام يوسف.

كذلك	خطت	الشعارات	التي	كانت	تردد	في	الهتافات	والتظاهرات،	كما	هو	الحال	على	أحد	جدران	
الرقة	التي	كتب	فيها:	»واحد	واحد	واحد	الشعب	السوري	واحد«.	أما	أسلوب	الغرافيتي	على	جدران	
	خطت	

ً
سراقب	فقد	تميز	باقتباساته	من	القصائد	واألغاني	واملأثورات	الفكرية،	ففي	تلك	املدة	مثال

الفنانة	 قدمتها	 أغنية	 عرفت	 التي	 )إيلي	شويري(	 الشاعر	 قصيدة	 من	 مقاطع	 على	جدران	سراقب،	
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)ماجدة	الرومي(:	»قوم	اتحدى	الظلم	اتمرد	كسر	الخوف	يلي	فيك«،	أو	مجموعة	أخرى	من	اقتباسات	
إلى	 »أحن	 أبي«،	 يا	 »أنا	يوسف	 بغيرك«،	 منها	عبارات:	»فكر	 )محمود	درويش(،	 الشاعر	 من	قصائد	
خبز	أمي«.	وغيرها	من	املأثورات،	واألقوال،	واالقتباسات	الشعرية	والنثرية	التي	تحتوي	املضامين	التي	
يرغب	الفنانون	الناشطون	في	إيصالها	كرسائل	في	الكرامة	والثورة	والحرية،	ومنها	عمل	غرافيتي	من	
حملة	)كش	ملك(،	ترسم	فيها	صورة	الكاتب	اللبناني	)سمير	قصير(	بجانب	عبارة	مقتبسة	من	كتاباته	

باللغة	اإلنكليزية:	»عندما	يزهر	الربيع	العربي	في	بيروت،	يحين	وقت	تفتح	الورود	في	دمشق«)23(.	

الصورة رقم 5 »الربيع العربي بين بيروت ودمشق، سمير قصير«، كش ملك.

حمالت ناشطية وأعمال فنية بال أسماء مبدعيها

هي	 الحرية	 نحو	 والسعي	 االجتماعي	 والتغيير	 السيا�سي،	 االنتفاض	 موضوعة	 إن	 القول	 يمكن	
إلى	موضوعات	أخرى	 ينتقل	 التي	دخل	فن	الغرافيتي	السوري	في	حيزها،	قبل	أن	 املوضوعات	األولى	
ستفرضها	أحداث	املرحلة	التاريخية.	لكن	قبل	االستفاضة	في	التعرف	على	التجربة	السورية	مع	هذا	
الفن،	ال	بد	من	التوقف	عند	خصوصية	تميزه.	فكما	رأينا	في	قسم	تاريخ	فن	الغرافيتي،	فإن	ممارسات	
هذا	النوع	الفني	لم	تعد	ممارسات	فنية	إال	عندما	وضع	الرسامون	والخطاطون	أسماءهم،	وتوقيعهم	

)23(	الصورة	رقم	5.
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بجانب	أعمالهم،	ومن	هنا	انتقل	إلى	الحيز	اإلبداعي	كما	رأينا	في	الثمانينيات	من	القرن	العشرين	في	
نيويورك.	لكن	التجربة	السورية	ستفرض	خصوصية	إخفاء	االسم	حتمًيا	لضرورات	أمنية،	من	مثل	
الخوف	من	االعتقال	والتعرض	للعنف	والقتل	أو	االختطاف.	لذلك،	فإن	أرشيف	اإلنتاج	الغرافيتي	
	على	)موقع	الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	السورية(	وحده،	هو	

ً
960	عمال السوري	الكبير،	يصل	إلى	حد	

باسم	 موثقة	 الغرافيتية	 األعمال	 فإن	معظم	 لذلك،	 األعمال.	 الفنانين	أصحاب	 الذكر	ألسماء	 نادر	
حيطان	 دوما،	 )حيطان	 الصفحات:	 هذه	 من	 ونذكر	 الصورة،	 نشرت	 التي	 األلكترونية	 الصفحات	
حمص،	حيطان	إدلب،	حيطان	سراقب(	أو	صفحات	املراكز	اإلعالمية	لتنسيقيات	املناطق:	)املركز	
اسم	 إلى	 تشير	 ال	 الصور	 هذه	 وغيرها.	 بنش(	 لتنسيقية	 اإلعالمي	 املركز	 دوما،	 لتنسيقية	 اإلعالمي	
الفنان	في	األحيان	معظمها.	فتتضمن	املعلومات	التوثيقية	في	أرشيف	موقع	)الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	
إلى	الصفحة	اإللكترونية	التي	نشرته	على	شبكة	 السورية(:	تاريخ	العمل،	مكانه،	ومضمونه،	إضافة	
اإلنترنت.	أما	من	األسماء	الفنية	النادرة	املوثقة،	نذكر:	)نور	حاتم	زهرة(،	)عزيز	األسمر(،	)أبو	مالك	

الشامي(،	)همام	يوسف(،	وعمل	وحيد	للفنانة	)رباب	البوطي(.

إن	ذلك	يحجب	عنا	إمكان	تمييز	األساليب،	والتقنيات	الفنية	املميزة	للفنانين،	ودراستهم،	والتعريف	
بهم،	لكننا	باملقابل	نجد	عدًدا	من	الحمالت	اإلعالمية	التي	خصصت	ملجال	الغرافيتي	بوضوح،	وحققت	
عدًدا	من	األعمال	على	الجدران،	أو	في	األماكن	العامة،	حمالت	مثل:	)غرافيتي	الحرية،	حملة	عيش،	
السابقة	 الغرافيتية	 الحمالت	 كل	 ثورة(.	 ربيع	 ثورة	ونص،	حملة	 املدني،	حملة	 للشباب	 نبض	 حملة	
صممت	من	قبل	الناشطين	لتوصيل	مضامينهم	عبر	فن	الغرافيتي،	ولتشجيع	ممارسة	ظاهرة	كتابة	
العبارات	ورسم	الصور	في	الفضاءات	العامة.	لكن	األعمال	املنجزة	بقيت	تحت	اسم	الحملة	من	دون	
طلق	على	فنانو	الغرافيتي	لقب	)الرجل	

ُ
أن	تشير	إلى	أسماء	األشخاص	الذين	أنجزوا	هذه	األعمال.	وأ

 2012 العام	 في	 باكًرا	 الحياة	 الذي	فارق	 )نور	حاتم	زهرة(،	 أبرزهم	 في	املجهول.	كان	 البخاخ(	إلبقائه	
بين	 بأنه	كان	من	 باكًرا،	 بأن	يعرف	اسمه	 الحياة،	ما	سمح	 اغتالته	وسحبت	منه	 من	جراء	رصاصة	
الناشطين	تحت	اسم	)الرجل	البخاخ(،	ونشر	الناشطون	من	بعد	وفاته	بعض	الرسومات	التي	نسبوها	
إليه.	في	روايتها	)الذين	مسهم	السحر(	وثقت	الروائية	)روزا	ياسين	حسن(	بإحدى	شخصيات	روايتها	

تجربة	الرجل	البخاخ	في	سورية.

السلطة والفن الفضاء العام، البحث عن أماكن بديلة

أماكن	 على	 للعثور	 باستمرار	 سعوا	 العالم	 عبر	 الفنانين	 فإن	 الغرافيتي،	 فن	 تاريخ	 في	 رأينا	 كما	
املعارض	 بعدها	 ومن	 املترو،	 وأنفاق	 والقطارات	 الجداران	 منها	 وعباراتهم،	 رسوماتهم	 لبث	 جديدة	
العامة،	لتجعلها	 العالم	العربي	وكما	في	سورية،	فإن	األنظمة	الحاكمة	تحتكر	املساحات	 في	 الفنية.	
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أماكن	مشيدة	وفًقا	للبروباغندا	أو	الخطاب	السيا�سي	املطلوب	انتشاره،	وهي	كذلك	تعكس	من	خاللها	
هيمنتها	الرمزية.	في	مقاله	بعنوان	)جماليات	االحتجاج	الحدث	الفني	في	مواجهة	الحدث	اليومي(	يكتب	
	ال	تؤثر	فقط	على	وعي	األفراد،	بل	على	حركتهم	وتنقلهم	في	املكان	

ّ
)حامد	العظم(:	»هذه	الهيمنة	الرمزية

الحكاية	 لترسيخ	 الوقت،	هي	أسلوب	 في	ذات	 الجدران،	 أمام	هذه	 يفعله	 أن	 ما	يمكن	 العام	وطبيعة	
الجدران	 تمتلئ	 التي	 الوطنّية	 وإنجازاته	 الحاكم	 للحزب	 رسمّي	 غر	 بتاريخ	 ِأشبه	 ورموزها،	 الوطنية	
ل	تهديًدا	لهذه	الحكايات	

ّ
بأحداثها	التي	توافق	عليها	السلطة.	انطالق	الثورة	في	سورية	عام	2011	شك

حّول	 على	جدار،	 أطفال	 بلعبة	 بدأ	 وما	 للعلن،	 تظهر	 األخرى	 الحكايات	 بدأت	 إذ	 ورموزها،	 املهيمنة	
ل	أحياًنا	رد	فعل	وتعليًقا	

ّ
الجدران	-إن	بقيت	قائمة	بسبب	القصف-	إلى	مساحات	للتعبير،	بل	وتشك

سريًعا	على	الحدث	السيا�سّي،	هي	تنتقد	في	ذات	الوقت،	لتصبح	آثاًرا	مرئية	عن	رفض	النظام	القائم،	
ال	فقط	مادًيا،	بل	رمزًيا	بوصفه	قيًدا	حتى	على	البصر	واللسان«)24(.

ومن	هنا	برزت	أمام	الفنان	السوري	ضرورة	اللجوء	إلى	أماكن	جديدة	في	محاولة	توصيل	الرسائل	
السياسية	واالجتماعية	ألعماله،	ولم	يقتصر	األمر	على	جدران	الساحات	العامة،	بل	لجأ	الرسامون	
والخطاطون	السوريون	إلى	ابتكار	أماكن	جديدة،	فنجد	بعض	الكتابات	داخل	جدران	صفوف	املدارس	
تعبيًرا	عن	اختراق	السلطة	التربوية	تطالب	برحيل	النظام.	ويتضمن	كتاب	)قصة	مكان	قصة	إنسان	
بإسقاط	 يطالب	 أبواب	سيارة	محترقة،	 بانياس	وضع	على	 السورية)25((،	غرافيتي	من	 الثورة	 بدايات	
في	إسرائيل«.	 بانياس	ال	 في	 أنت	 »انتبه	 السيارة	شعار	آخر	ساخر،	يقول:	 النظام،	ورفع	على	سقف	
كذلك	ابتكر	الرسامون	والكتاب	فكرة	الكتابة	على	الفتات	كرتونية،	أو	على	أقمشة،	لقد	حاولوا	جعل	
كل	األشياء	منصة	لتدوين	أفكارهم	البصرية	واللغوية،	وإيصالها.	لكن	ذلك	كله	يقوم	أساًسا	على	فكرة	
تصوير	الرسم	أو	العبارة،	ونشرها	عبر	شبكة	اإلنترنت.	فمع	التجربة	السورية	برزت	خصوصية	جديدة،	
وهي	أن	غاية	العمل	الفني	الغرافيتي	ليست	مخاطبة	العابرين	من	حوله،	بل	تصويره،	ونقله	عبر	شبكة	
اإلنترنت	من	خالل	الصفحات	اإلعالمية	التي	ذكرناها	آنًفا.	ويمكن	القول	إن	التجربة	السورية	تدخل	
في	 الفيزيائي	 التواصل	 كان	 الفني،	فبعد	 العمل	 تلقي	 إلى	مرحلة	جديدة	من	عملية	 الغرافيتي	 مع	فن	
ا	للتلقي،	أصبح	التلقي	مع	التجربة	السورية	يتم	عبر	النشر	في	مواقع	التواصل	االجتماعي	

ً
املكان	شرط

أو	وسائل	اإلعالم	األخرى.	لم	يعد	لفن	الغرافيتي	من	خصوصية	أخرى	سوى	أنه	صورة	فوتوغرافية	
عن	مكان	فيزيائي	تحقق	فيه	العمل	الفني	وتم	تصويره.	صحيح،	هي	صور	فوتوغرافية،	لكن	عن	وقائع	
في	 الغرافيتي،	وهي	حضوره	 لفن	 املميزة	 الروح	األساسية	 الجغرافي،	مما	حافظ	على	 املكان	 في	 حادثة	

)24(	حامد	العظم،	»جماليات	االحتجاج	الحدث	الفني	في	مواجهة	الحدث	اليومي«،	مجلة	الجديد	ملف	ثقافة	الهامش،	ع	54،	)تموز	2019(.
https://cutt.us/dTLnz	

)25(	موقع	الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	السورية،	قصة	مكان	قصة	إنسان،	بدايات	الثورة	السورية،	)بيروت:	مؤسسة	فريدريش	إيبرت،	2017(،	ص	
	.29
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الفضاء	الفيزيائي	وما	يعنيه	ذلك	من	أبعاد	سياسية،	ثورية،	وجمالية.

غرافيتي الشهداء والشهادة

وكما	هي	بدايات	تجربة	الغرافيتي	الفلسطينية	التي	بدأت	مع	رسومات	وعبارات	التبجيل	للشهداء،	
كذلك	في	التجربة	السورية،	كانت	املوضوعة	التالية	للدعوة	إلى	االنتفاض	والحرية،	هي	غايات	إيصال	
تلك	 في	 السوري	 الغرافيتي	 اإلنتاج	 من	 كبير	 قسم	 ويخصص	 والضحايا.	 للشهداء	 والتقدير	 التحية	
املرحلة	تخليًدا	لذكرى	شهيد	أو	توجيه	التقدير	إليه.	فنذكر	رسومات	وعبارات	غرافيتي	عن	شخصيات	
ثورية	فارقت	الحياة	مثل:	)املخرج	باسل	شحادة،	الناشط	محمد	الحاف،	املمثلة	مي	سكاف،	املغني	
عبد	الباسط	الساروت،	وغيرهم(،	في	إحداها	توجه	التحية	إلى	الشهيد	املخرج	)باسل	شحادة(	بتنقية	
الطريق«)26(.	 يشتقلك	 رح	 »باسل	 لبورتريه:	 رسم	 تحت	 عبارة	 وخط	 باألسود،	 واألبيض	 شوار	 البو	
لقد	جعلت	العبارات	املخطوطة	على	الجدران	وسيلة	للتواصل	معهم،	كما	الغرافيتي	البارز	على	أحد	

حيطان	سراقب،	يخاطب	الشهيد	ويكتب	رسًما	عبارة:	»أبو	صالح،	كيف	هي	السماء؟«.

)26(	الصورة	رقم	6.
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افيتي املطالبة باإلفراج عن املعتقلين غر

حمالت	 وتصميم	 املعتقلين،	 عن	 باإلفراج	 املطالبة	 قضية	 في	 الغرافيتية	 األعمال	 أيًضا	 وظفت	
واسعة	من	نشطاء	اجتماعيين	وفنانين	غرافيتي	ألجل	إثارة	الجدل	حول	اعتقال	شخصية	ما	بعينها،	
أو	حول	املطالبة	باإلفراج	عن	املعتقلين	بالصورة	األعم.	وكانت	هذه	الحمالت	األكثر	تميًزا	من	حيث	
مستوى	االبتكار	في	الرسومات	والرموز	البصرية.	فكانت	عبارات	مرسومة	الكلمات،	ورسومات	تختار	
رقم«)27(،	 مجرد	 لست	 املعتقل	 »أنا	 أو	 أرقاًما،	 ليسوا	 املعتقلين	 بأن	 لتقول	 بعناية	 البصرية	 الرموز	
للمطالبة	 حملة	 من	 أكثر	 الحرية(	 )غرافيتي	 صفحة	 وخصصت	 بيننا«)28(.	 املعتقلين	 زمالءنا	 و»نريد	
باإلفراج	عن	معتقلين	بعينهم	أو	عن	إلغاء	ممارسات	االعتقال	التعسفية	بصورة	عامة.	وهنا	يتالقى	فن	
الغرافيتي	مع	اإلنتاج	الفني	السوري	كله،	من	األدب	إلى	املسرح	والفن	التشكيلي	واملوسيقى	والغناء.

الصورة رقم 7 »املعتقل ليس مجرد رقم«، حملة ثورة ونص

)27(	الصورة	رقم	7.

)28(	الصورة	رقم	8.
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الصورة رقم 8 »نريد زمالءنا املعتقلين بيننا«، فنان مجهول.

انتقاد السلطات املتعاقبة

يرى	الكاتب	)عمار	املأمون(	في	مقالته	)فنون	الهامش	الصراع	مع	الشكل	القائم(	أن	فن	الغرافيتي	
من	فنون	الهامش	التي	تمثل	تمرًدا	وتشويًها	للفضاء	العام	كما	يريده	املركز	أو	السلطة،	كما	أنه	تمرد	
الغرافيتي	كمخالفة	قانونية،	كون	 القديمة	املركزية	نفسها،	فيكتب:	»يأتي	فن	 الفنية	 على	األشكال	
املنتج	النهائّي	يعد	تشويًها	للفضاء	العام	وال	بّد	من	إزالته،	كما	أن	عملية	إنتاجه	خطرة،	كون	العاملين	
فيه	يتعرضون	للمالحقة	القضائّية	أو	االعتقال«)29(.	وهذا	ما	يفتح	على	سؤال	مهم	حول	كيفية	تعامل	
الحكومات	مع	إنتاجات	فن	الغرافيتي.	فهناك	كثير	من	الدول	التي	يسود	االعتقاد	بأنها	تشجع	الفنون	
وحرية	التعبير،	إال	أنها	ضاقت	ذرًعا	بفنون	الغرافيتي	وبدأت	تحظر	ممارسته	في	األماكن	العامة،	وتمنع	
الحظر	 أتى	 فقد	 املدينة،	 في	 برزت	 كلما	 آثاره	 ملحو	 وتسعى	جاهدة	 تحت	شروط	صعبة،	 إال	 مزاولته	
الحكومي	األول	من	أوروبا،	ما	لم	يكن	متوقًعا	للمراقبين	لحساسية	الحكومات	األوروبية	اتجاهه.	ذلك	

)29( عمار املأمون،	»فنون	الهامش	الصراع	مع	الشكل	القائم«،	مجلة	الجديد	ملف	ثقافة	الهامش،	ع	54،	)تموز/	يوليو	2019(.
		shorturl.at/uHKMW		

file:///D:/%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86%2015/%20
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في	 ينشط	 لذلك	فهو	فن	 السورية،	 التجربة	 في	 الفن	 يواجهها	ممارسو	هذا	 التي	 الصعوبة	 يؤكد	 كله	
األماكن	الخارجة	عن	السلطة	املركزية،	لكنه	ما	يلبث	أن	يخفت	ما	إن	تتكرس	سلطة	جديدة.	ففي	
النظام	 انتقاد	 إطار	 في	 األولى	 األعمال	 اندرجت	 املركزية،	 السلطة	 التي	خرجت	عن	 السورية	 املناطق	
في	 النظام«،	 عن	 النظام،	مش	صورة	 على	 »ثورة	 املعارضة:	 تنتقد	 غرافيتية	 أعمال	 فهناك	 الحاكم،	
انتقاد	مليل	املعارضة	إلى	إعادة	إنتاج	فكر	السلطة	في	منهجها	وسلوكياتها.	ومن	ثم	ظهرت	أعمال	تنتقد	
بعض	ممارسات	الجيش	الحر:	»الجيش	الحر	هللا	يهديك«،	واملعارضة	الخارجية:	»إلى	معارضة	الخارج	
لن	يزيل	التراب	رجس	خطيئتكم«،	وانتقاد	لتنظيم	الدولة	اإلسالمية	داعش:	»الدولة	اإلسالمية	باغية	
وستمحا«)30(.	لقد	منح	فن	الغرافيتي	الفنان	السوري	القدرة	على	التعبير	واالستمرار	بالنقد	بحيوية	
لتعدد	السلطات	املتشكلة،	سواء	أكانت	السلطات	الحاكمة،	أم	العسكرية،	أم	السياسية	أم	ممارسات	

الجيش	الحر.

	ومن	بين	أبرز	املوضوعات	النقدية	التي	حملتها	اإلنتاجات	الغرافيتية	السورية	كان	موضوعة	انتقاد	
فنجد	عمل	غرافيتي	 	 العام.	 البصري	 الحيز	 في	 أو	حضوره	 املجتمعية،	 الثقافة	 في	 السالح،	حضوره	
والسالح	 زينة،	 العقل	 زينة،	 مش	 »السالح	 تحته:	 وكتب	 املسدس	 يصور	 دمشق،	 ريف	 في	 حائط	 في	
	من	

ً
للمقاتلين	آالت	موسيقية	بدال مسؤولية	مش	امتياز«)31(،	وفي	رسم	غرافيتي	آخر	يحمل	الرسام	

األسلحة	والبنادق،	في	دعوة	إلى	ترك	السالح	واالستبدال	به	اآلالت	املوسيقية،	دعوة	من	الحرب	إلى	
الحائط،	 وراء	 متخفًيا	 عيناه	 تبرز	 لطفل	 صورة	 برسم	 الطيران،	 سالح	 استعمال	 وينتقد	 الفن)32(.	
ا	من	الطائرة،	مع	عبارة:	»الطيران	الحربي	في	األجواء«)33(.	ونجد	في	رسومات	على	

ً
ويتلصص	للسماء	خوف

جدران	)بنش(	صورة	لبرميل	متفجر	يسقط	على	األبنية،	ومن	ثم	ظهرت	األعمال	التي	تنتقد	استعمال	
في	 غارقة	 تبين	خارطة	سورية	 إدلب	رسومات	 السكنية،	فظهرت	من	 املناطق	 في	 الكيماوية	 األسلحة	
اللون	األحمر،	وعليها	إشارة	خطر	األسلحة	الكيماوية،	بينما	كتب	الناشطون	من	حملة	)نبض	حمص(	
عبارات	ساخرة:	»الكيماوي	تحت	سقف	الوطن«،	و»النووي	خط	أحمر«	في	سخرية	على	التحذيرات	
الدولية	الواهية.	وترسم	على	جدران	كفرنبل	أرواح	األطفال	الصاعدة	إلى	السماء،	مرفوعة	ببالونات	

عليها	إشارة	األسلحة	الكيماوية،	وتعنون	الصورة:	»موت	اإلنسانية	في	سورية«)34(.

)30(	مقولة	على	وزن	»الدولة	اإلسالمية	باقية	وستعود«	التي	كانت	شعاًرا	يرددها	أتباع	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	داعش.

)31(	الصورة	رقم	9.

)32(	الصورة	رقم	10 + 11.

)33(	الصورة	رقم	12.

)34(	الصورة	رقم	13.



الدراساتالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

282

الصورة رقم 9 »السالح مش زينة العقل زينة«، فنان مجهول، ريف دمشق.

 من السالح«، حيطان إدلب.
ً

الصورة رقم 01 »اآلالت املوسيقية بدال
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اقب.  من السالح«، حيطان سر
ً

الصورة رقم 11 »اآلالت املوسيقية بدال

الصورة رقم 21 »الطيران الحربي في األجواء«، حيطان إدلب.



الدراساتالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

284

الصورة رقم 31 »السالح الكيميائي وموت اإلنسانية في دوما«، حيطان كفرنبل.

الغرافيتي السوري يخاطب الثقافات األخرى

في	سورية،	عاضدت	املدن	املعرضة	للقمع	والحرب	بعضها	بعًضا،	وكما	حدث	في	األغاني	والهتافات،	
ثم	 ومن	 األخرى.	 إلى	 املدن	 من	 رسائل	 تحمل	 التي	 الغرافيتي	 فن	 من	 والرسومات	 العبارات	 برزت	
انقضت	مرحلة	مجرد	التعبير	عن	الرفض	السيا�سي	واألعمال	الغرافيتية	التي	تقتصر	على	شعارات	
الثورة	والحرية	والكرامة	إلى	ضرورة	املناقشة	في	موضوعات	سياسية	واجتماعية	مثل	الدولة	املدنية	
بّينت	ضرورة	 الثوري.	هذه	املوضوعات	 أو	دور	األمم	املتحدة	أو	موضوعة	تسلح	أو	سلمية	الحراك	
إرسال	رسائل	فكرية	وثورية	وأخالقية	بين	املدن	السورية	واملناطق	املقطعة	األوصال،	فلجأ	الفنانون	
الجارية	من	 األخالقية	 واألسئلة	 السياسية	 األحداث	 اآلراء	حول	 لتبادل	 الغرافيتي	 إلى	فن	 السوريون	
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حولهم.	أصبح	البخ	أو	الكتابة	على	الجدار	وتصويرها	ونشرها	على	اإلنترنت	وسيلة	للتعبير	عن	اآلراء	
املطلوبة	في	الراهن	السيا�سي	واالجتماعي،	وأصبح	وسيلة	للتواصل	بين	املناطق	املحاصرة،	واملنعزل	
بعضها	عن	بعض.	كما	أصبح	وسيلة	تواصل	بين	عدد	من	اللغات	»القوميات«.	فالغرافيتي	فن	قائم	
على	اللغة	الحتوائه	على	عبارات،	فقد	استعملت	هنا	مفردة	»اللغات«	في	اإلشارة	إلى	الكردية	والسريانية	
املوجودة	في	الثقافة	السورية،	فنجد	غرافيتي	بالكردية:	»آزادي«،	»كوردي	وعربي	واحد«،	وغرافيتي	
بالسريانية	لكلمة:	»حيروثو«	التي	تعني	الحرية«.	لكن	الفنان	السوري	سرعان	ما	وجد	نفسه	مضطًرا	
ليس	ملخاطبة	الشعب	السوري	وحده،	أو	العربي	بحكم	اللغة،	ولكن	تكيف	مع	ضرورة	إنتاج	أعمال	
غرافيتية	تحاكي	شعوب	الدول	املؤثرة	في	القضية	السورية.	فنجد	على	حائط	في	سراقب	عبارة	مكتوبة	
باللغة	الفارسية،	ملونة	ومخططة	بطريقة	فنية،	وتحمل	عنوان:	»من	دمشق	إلى	طهران«،	وال	توجد	
التي	حفظت	 الوثيقة	 اإليراني.	 للمجتمع	 املكتوبة	واملوجهة	حتًما	 الفارسية	 للكلمات	 مرادفات	عربية	
طهـران،	 إلى	 دمشق	 من	 سيعبـر	 األخضر	 »الطريـق	 الفارسية:	 للعبارة	 ترجمة	 لنا	 تقدم	 العمل	 هذا	
ا	كـل	الطغـاة،	طريـق	حـٍب	وإنسانيـة«.	وكذلك	أنتجت	عبارات	غرافيتي	باللغة	األملانية	لتعرف	

ً
ُمسِقطـ

املجتمع	األملاني	بأفكار	الساعين	إلى	الحرية:	»الحياة	من	دون	حرية،	كالجسد	بال	روح«	برسالة	موجهة	
غرافيتي	 كذلك	 دائًما«،	 ينتصر	 »الشعب	 األملانية:	 باللغة	 أخرى	 عبارات	 ونذكر	 األملاني،	 القارئ	 إلى	
في	 الحقيقة	 عن	 ا	

ً
بحث الحياة	 فارق	 الذي	 جاكييه(	 )جيل	 الفرن�سي	 الصحفي	 لروح	 الفرنسية	 باللغة	

أبًدا	كما	هي	روحك	املقدسة،	هنا	 باللغة	الفرنسية:	»الحقيقة	لن	تموت	 سورية،	كتب	في	الغرافيتي	
سورية	التي	لن	تن�سى	تضحياتك«.	بالطبع	تحضر	األعمال	الغرافيتية	باللغة	اإلنكليزية:	»أطفالنا	هم	
في	 لوثر	كينغ(	 )مارتن	 أطلقها	 التي	 العبارة	 	حلم«	وهي	 »لديَّ الواعد«،	 املستقبل	 أطفالنا	هم	 الثورة،	

حملته	للدفاع	عن	الحقوق	املدنية،	وأيًضا	هناك	غرافيتي	باللغة	التركية.

الغرافيتي السوري والقضايا العاملية

األخرى	 الثقافات	 مع	 للتخاطب	 السوري	 الفنان	 أمام	 التخاطب	 فرصة	 الغرافيتي	 فن	 أتاح	 لقد	
إليصال	قضيته،	وأتاح	له	أن	يتضامن،	ليتضامن	الفن	السوري	مع	القضايا	العاملية	أيًضا.	هذا	ما	
تمتاز	به	أعمال	الفنان	)عزيز	األسمر(،	فرسوماته	وعباراته	تتعلق	بقضايا	عاملية،	في	إحداها	يدافع	
الفائت	قدم	 العام	 وفي	 العصر«)35(.	 ليست	جريمة،	واإلعالم	سالح	 »الصحافة	 الصحافة:	 مهنة	 عن	
أقدام	 تحت	 الحياة	 فارق	 الذي	 افريقية	 أصول	 من	 األميركي	 املواطن	 فلويد(	 )جورج	 لـ	 كبيًرا	 رسما	
الشرطة	األميركية،	وكتب	بجانبها	بالعربية	واإلنكليزية:	»ال	أستطيع	التنفس«،	بعمل	فني	تضامني	مع	
التي	عاشت	 بيروت	 إلى	مدينة	 إدلب	 برسم	وعبارات	من	 األميركيين.	وكذلك	تضامن	 األفارقة	 حقوق	

)35(	الصورة	رقم	14.
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كارثة	انفجار	مرفأ	وأجزاء	كبرى	من	املدينة.	كذلك	لدينا	عمل	غرافيتي	ملجموعة	)كش	ملك(	يجسد	
)أنس	 الفنان	 بينما	نجد	 السودانية.	 الثورة	 أيقونة	 التي	أصبحت	 )آالء	صالح()36(	 السودانية	 الهّتافة	
	غرافيتًيا	على	أحد	جدران	

ً
سالمة(	وقد	قلب	قناة	اإلرسال	واالستقبال	بين	سورية	والعالم،	فقدم	عمال

الفنية	كلها	 اليرموك.	هذه	األعمال	 إلى	األطفال	في	سورية	وفلسطين	ومخيم	 العاصمة	أوسلو،	تحية	
تدمج	القضايا	العاملية	في	اإلنتاج	الفني	الغرافيتي	السوري)37(.

الصورة رقم 41 »الصحافة ليست جريمة«، الفنان ربيع األسمر، حيطان إدلب.

)36(	الصورة	رقم	15.

)37(	الصورة	رقم	16.
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الصورة رقم 51 »آالء صالح هتافة الثورة السودانية«، كش ملك، حيطان إدلب.

الصورة رقم 61 »من أوسلو إلى أطفال العرب«، الفنان أنس سالمة، العمل في مدينة أوسلو-النرويج.     
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افيتي النزوح والهجرة القسرية غر

النزوح،	 ظاهرة	 إلى	 تتطرق	 السورية	 الغرافيتية	 األعمال	 فيها	 بدأت	 التي	 املرحلة	 تحديد	 يصعب	
ظل	 في	 العيش	 والصعوبات	 اللجوء،	 تجربة	 بعده	 ومن	 البحر،	 عبر	 والركوب	 القسرية)38(،	 والهجرة	
التهجير	القسري،	وإشكاليات	املنفى.	لقد	عالج	الفن	التشكيلي	السوري	هذه	املوضوعات،	لكن	من	
في	 أنه	يجب	أن	ينتج	 قبل	فنانين	منتشرين	في	دول	املهجر	والشتات،	لكن	خصوصية	فن	الغرافيتي	
	تعاون	الفنان	)ربيع	األسمر(	مع	منظمة	

ً
داخل	الجغرافية	السورية،	ما	يصعب	من	مهمة	تحقيقه.	فمثال

)بصمة(	اإلعالمية	لتحقيق	عمل	على	جدار	بنش	في	إدلب	يرسم	فيه	خيم	الالجئين	السوريين	التي	تحمل	
شعار	األمم	املتحدة،	وثمة	رسم	ألم	مهجرة	تحمل	طفلها،	وكتب	فوقها	عبارة:	»خذوا	خيمتكم	وأعيدوا	
شرت	فيه	من	حلب	صورة	عمل	غرافيتي	باللون	األخضر	مرسوم	على	

ُ
لي	وطني«)39(،	في	الوقت	الذي	ن

الصخر،	وهو	عبارة	عن	خيمة	كتب	تحتها	عبارة:	»الخيمة	بعمرا	ما	بتصير	بيت«.

افيتية الخاصة بالنزوح والهجرة القسرية«. الصورة رقم 71 »من األعمال الغر

)38(	الصورة	رقم	17.

)39(	الصورة	رقم	18.
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الصورة رقم 81 »خذوا خيمتكم وأعيدوا لي وطني«، الفنان عزيز األسمر، مؤسسة بصمة، إدلب.

وهكذا	ال	يتوقف	اإلنتاج	الغرافيتي	السوري	عن	التطرق	إلى	املوضوعات	األكثر	راهنيه،	فبعد	اللجوء	
وصعوبات	الهجرة	القسرية،	برزت	خالل	السنة	املاضية	موضوعة	جديدة،	وهي	املتعلقة	باالقتراحات	
الدولية	الرامية	إلى	عودة	الالجئين	السوريين	إلى	مناطقهم	وبلداتهم.	منذ	عام	2017،	ظهرت	مجموعة	
رسومات	تبين	صعوبة	العودة	إلى	املناطق	املدمرة،	لكن	األعمال	التي	برزت	خالل	السنة	املاضية	تحمل	
مضموًنا	سياسًيا	أيًضا،	فظهرت	من	إحدى	جدران	)نوى،	درعا(	عبارة:	»ال	عودة	لالجئين	إال	برحيل	
	أيًضا	عن	املوضوع	بعبارة	مماثلة:	»العودة	تبدأ	برحيل	األسد«.	

ً
األسد«،	وحقق	)عزيز	األسمر(	عمال

وكأن	فن	الغرافيتي	بعد	الرحلة	الطويلة	واملضنية	مع	تجارب	املجتمع	السوري،	استطاع	في	النهاية	أن	
يعيد	زخم	البداية،	زخم	املجاهرة	بالرأي	السيا�سي،	واإلعالن	عن	املطالب.	

غرافيتي الفنون فوق الدمار

املوضوعات	 مع	 السورية	 الغرافيتية	 األعمال	 تتناولها	 التي	 املوضوعات	 تتماثل	 	2011 العام	 منذ	



الدراساتالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

290

التي	حضرت	في	الفنون	السورية	األخرى	مثل	الفن	التشكيلي،	واألغنية،	واملسرح،	والسينما	واألدب.	
لكن	امليزة	التي	تخص	فن	الغرافيتي	عن	باقي	الفنون	هي	ضرورة	إنتاجه	في	مكان	فيزيائي	موجود	داخل	
الخريطة	السورية.	ومع	هذه	امليزة	تصبح	موضوعة	االستمرار	-على	الرغم	من	الدمار-	أميز	املضامين	
تفترض	 فيزيائي	 مكان	 في	 الفني	 العمل	 إنتاج	 خاصية	 أن	 الفن.	فصحيح	 هذا	 يقدمها	 أن	 يمكن	 التي	
	في	وجدان	املتلقي.	وهذا	ما	توحي	به	

ً
	مؤثًرا	وفاعال

ً
كثيًرا	من	الشروط،	إال	أنها	تحمل	عند	إنجازها	دليال

للمتلقي	الرسومات	والكتابات	التي	تعبر	عن	رغبة	االستمرار	فوق	الدمار.	هذه	الرسومات	والكتابات	
الفنان	 يضع	 والدمار	 الركام	 فوق	 املتحطمة،	 واملنازل	 املهدمة	 األبنية	 فوق	 تحديًدا	 وتخطط	 ترسم	
رسمته	أو	مقولته	التي	تعبر	عن	االستمرارية	بعد	الخراب	التام.	ومن	هذه	النوعية،	تأتي	أعمال	الفنان	
أنها	سطح	 كما	 املهدمة،	 واألبنية	 الركام	 فوق	 رسمها	 بأماكن	 تمتاز	 الذي	 الشامي(	 مالك	 )أبو	 باسم	
قماش	اللوحة،	فيطليها	بلون	األسود،	ليرسم	فوقها	قلًبا	أحمر	كبيًرا.	في	مجموعة	األعمال	هذه	يشكل	
الخراب	األرضية	للرسمة	أو	العبارة،	لنقرأ	فوق	حطام	البيوت:	»باقون	هنا	مهما	متنا«،	»بعد	املوت	
حتًما	ستولد	الحياة«.	وكذلك	حرص	الناشطون	الفنانون	في	حملة	)ربيع	ثورة(	على	التوجه	إلى	األبنية	
املدمرة	للرسم	عليها	وتلوينها،	وتصميم	الشكل	البصري	والعبارات	اللغوية	التي	توحي	باالستمرارية	بعد	
الدمار.	وفي	هذا	املنحى،	جسد	الفنان	التشكيلي	)تمام	عزام(	بدقة	وبجمالية	موضوعة	الحياة	ما	بعد	
الدمار،	حيث	تستلهم	تصاميمه	البصرية	التدميرية	لتحولها	إلى	عمل	فني.	وفي	هذا	اإلطار	يقول	فنان	
الغرافيتي	)عزيز	األسمر(:	»ربما	يرى	الناس	البيوت	املهدمة	على	أنها	باطون.	لكنها	بالنسبة	لي	مكامن	
ذكريات.	أرى	البيوت	املهدومة	على	أنها	أجساد	تطلب	أال	نهجرها.	أسياخ	الحديد	الخارجة	من	الركام	
تشبه	األوردة	التي	تنبض	بالحياة.	عندما	أكتب	أو	أرسم	على	جدار	أشعره	يشكرني،	ألنه	مريض	وأنا	

أعمل	على	تضميد	جراحه«)40(.

)40(	د.م،	عنب	بلدي،	»إدلب	رسائل	ثورية	على	جدران	بنش،	من	تقرير	تلفزيوني	عن	الفنان	عزيز	األسمر«،	موقع	عنب	بلدي،	
https://www.youtube.com/watch?v=167h7reZKvA&t=19s&ab_channel=EnabBaladi.

https://www.youtube.com/watch?v=167h7reZKvA&t=19s&ab_channel=EnabBaladi
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الخاتمة

1	 على	الرغم	من	املحاوالت	النادرة	سابًقا،	إال	أنه	يمكن	عّد	عام	2011	شاهًدا	على	النشأة	األولى	.
واألساسية	لتجربة	فن	الغرافيتي	السوري.

2	 واالقتصادي،	. السيا�سي،	 الراهن	 موضوعات	 إلى	 السوري	 الغرافيتي	 الفني	 اإلنتاج	 تطرق	
السلطات	 إدانة	 السالح،	 إدانة	 القمع،	 إدانة	 االنتفاض،	 إلى	 الدعوة	 والثقافي:	 واالجتماعي	
عودة	 موضوعة	 اللجوء،	 حياة	 القسري،	 والنزوح	 الهجرة	 موضوعة	 املتعاقبة،	 املتعددة	

الالجئين.

3	 تتسم	تجربة	اإلنتاج	الفني	الغرافيتي	السوري	بغياب	أسماء	الفنانين	وصانعي	األعمال،	وذلك	.
املعلومات	 فخلت	 الناشطين،	 الفنانين	 بهؤالء	 يحيط	 الذي	 والقمع	 األمنية	 املخاطر	 بسبب	

التوثيقية	أية	أسماء	لفنانين	إال	في	ما	ندر.

4	 التوعوية	. والحمالت	 الناشطية،	 الحمالت	 طابع	 السورية	 الغرافيتية	 التجربة	 على	 طغى	
التثقيفية	بالحقوق	السياسية	واملدنية.

5	 مزية	فن	الغرافيتي	على	غيره	من	الفنون،	هو	ضرورة	إنتاج	العمل	الفني	ضمن	حيز	فيزيائي	من	.
الفضاء	العام	داخل	الخريطة	السورية.	ما	جعل	لبعض	املوضوعات	ألًقا	خاًصا	حين	يتناولها	

فن	الغرافيتي	مثل:	اإلعمار	بعد	الدمار،	والفن	فوق	الخراب.

6	 بينما	شهدت	السنوات	من	2011	حتى	2013،	كًما	كبيًرا	من	إنتاج	األعمال	الغرافيتية	العربية	.
السورية،	فقد	شهدت	السنوات	من	2017-2019	تناقًصا	كبيًرا	في	اإلنتاج	الغرافيتي	العربي	

والسوري	أيًضا،	بحسب	ما	بينته	إحصاءات	موقع	)الذاكرة	اإلبداعية	للثورة	السورية(.




