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من حروب وصراعات عنيفة، داللة على  ،كان العنف بمظاهره التاريخية كافة

 من استعداده البيولوجي، ولكن هذه 
 
الوحش الكامن الذي ُيَعدُّ العنف نفسه جزءا

 من ثقافات اإلنسان األول في صراعه مع الطبيعة
 
 جزءا

 
وتأمين  ،الدالالت كانت أيضا

 أم قبيلة أم مدينة. غي
 
ر أن الحماية له ولوحدته االجتماعية، سواء أكانت أسرة

 ،التطور البشرّي استطاع ترويض هذا السلوك العنيف لصالح التصالح مع املحيط

 صار العنف فيها داللة على وبناء حضارة وصلت بسموّ 
 
ها الفكري واإلبداعّي آفاقا

 على العقل
 
 الذي صار املحرك األساس لنمّو البشر.  ،البدائية، وعدوانا
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ّوالعنف الفن

ال يمكن إغفال البيئة واملكان، الفكر والتفكير، وكالهما  ،الفّن واملجتمعفي العالقة بين 

حيث إنَّ البيئة الطبيعية واملكانية تبعث برسائل للمتلقي، فحجم الكياسة التي  ،يؤثر في اآلخر

ويؤثُر فيه، وحجم التلّوث البصري يمنح اإلنسان  اإلنسانتمنحنا إّياه البيئة ينعكُس على 

بشاعة، يضاف إلى ذلك املحيط أو البيئة التي يعيش فيها وانعكاسها على املجتمع، إذ كلما زاد 

االستبداد والتحريم ازداد العنف والخوف واالنكفاء، وهذا ما يغير من اللحظة االجتماعية التي 

 بسبب 
 
 من يعيشها الفرد، إذ يصبح أحاديا

 
التعميم اإليديولوجي على املجتمع، وبالتالي يغير أيضا

 اللحظة الجمالية للمتلقي.

 حين يتم تطويعه لخدمة السيطرة 
 
ن يزيد من العنف اإلنسانّي ليصبح مضاعفا فالدّيِّ

، ألن يكونوا أكثر ضراوة  وإلغاء اآلخر بكل أشكاله. إنه أشّد وأقس ى حيث يمنح منفذيه غطاء  
ًّ
دينيا

، حيث ال يمكن للثقافة والفن محاورة اإلنسانيةوإلغائية. فتظهر أقص ى أنواع البشاعة وقسوة 

ذلك النسق من التفكير. في الوقت ذاته وعبر تاريخ اإلبداع الجمالّي، استطاع الفنُّ مواكبة 

الحدث العنفي وتجسيده، فأصبح لدينا طرفان كالهما في الذروة: ذروة الجمال الذي يهذب 

ية، وذروة العنف الذي يدمرها. الفن يرسل الجمال، واإلرهاب يرسل البشاعة، ما النفس البشر 

 
ّ
رتا في الفّن يجعل الفّن في زاوية حرجة. وما من ريب أن الحربين العامليتين األولى والثانية قد أث

رت عن قسوة اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان. فلقد بأشكال وتجليات مختلفة عبّ  ،بشكل عميق

اعرية، حيث كان تشكلت االن
ّ

طباعية في مرحلة الحداثة، املدرسة الحاملة رفيقة الضوء والش

كانت تتشكل املدن  ،كما يقول مونيه. في هذه اللحظة ،د العصفور روادها يصورون كما يغرّ 

، وكانت عدة عواصم أوربية
 
 وعلمّيا

 
 وصناعّيا

 
  ،أبرزها باريس ،األوروبية، عمرانّيا

 
تشهد استقطابا

 وثورة فنية وإبداعّية. بالتوازي مع ذلك، كان عالم السياسة يمهّ 
 
، 9191د للحرب األولى ثقافّيا

 للبرجوازية، 
 
الحرب التي خلطت أوراق الفّن والفنانين بين مناصريها الذين رأوا فيها تطهيرا

رت ع األوروبي وحسب، بل غيّ ر املجتموالهاربين منها والناجين ومن قتل فيها. تلك الحرب لم تغيّ 

مسار الثورة الفنية واإلبداعية، وكان من أهم نتاجها املدرسة الدادائية التي جاءت بسخرية من 

 من تسميته
 
ا العبثية الفن واملجتمع واإلنسان وتاريخه الذي صنع تلك املأساة. الدادائية بدءا

من تاريخ  سيل دو شامب تعكس استهزاء  / ملار /املبولة/ والجوكندا بشاربينوأعمالها الفنية مثل /

، حيث يصبح الالمعنى هو موقف من العنف أو هو القدرة السلبية للفن، كما واإلنسانالفن 
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 أت يسميها غراهام كوليير، وهي انفالت من القدرة الجمالية في مواجهة الحرب التي أدّ 
 
 يضا

 النبثاق املدرسة امليتافيزيقية وغيرها. 

 

 

 

 

 

 

 عن محاوالته ليكّون 
 
 عن العنف، والفن لم يتوقف يوما

 
إنَّ التاريخ البشري لم ينقطع يوما

زالت نقطة م البشعة التي جرت في إسبانيا مااملوقف الوجداني ضد هذه املظاهر، فعملية اإلعدا

 لها إسوداء، لكن الفنان جويا حوّ 
 
لتتحول هذه الذكرى إلى بالرصاص( لى لوحة )اإلعدام رميا

وقفة إنسانية تستدعي إشراقات العقل البشري ليكون ضد هذا التدمير. ومن هنا يكون الفن 

.
 
 بنائيا

 
 حضاريا

 
 مشروعا

 

 

 

 

 

 

 املبولة :مارسيل دو تشامب

ذها فرنسيس غويا عام 
 
 إثر االحتالل 8181لوحة نف
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ل التجربة
ّ
الفلسطينية  لقد واجهت الحداثة العربية مشكالت الحروب والعنف، وتشك

 ملا عاناه الفلسطينيون من اإلرهاب الصهيوني 
 
 لذلك في عاملنا العربي، نظرا

 
 خاصا

 
نموذجا

رت سورية وتصّد . الغاصب، وانعكس ذلك على التجربة الفلسطينية بخاصة والعربية بعامة

 لم يتعرض
 
للقضية  املشهد بين مثيالتها العربية في معالجة الحدث الفلسطينّي، وقلما نجد فنانا

 
 
أنه فلسطيني لكثرة أعماله عن  الفلسطينية، فكان العديد يعتقد أن الفنان برهان كركوتلي مثال

 فلسطين. وفي العموم، جاء اإلبداع الفلسطيني والعربي بمسار سياس ي وثوري واسع الطيف. 

، نشير إلى أنَّ الحدث العنفّي واإلرهابّي سبق وأن حدث في لبنان
 
فكانت الحرب  ،أخيرا

رت رت عنه أعمال عايشت وعبّ األهلية اللبنانية وانعكاسها على املجتمع والفن اللبناني، وهو ما عبّ 

  .عن مرحلة االحتالل اإلسرائيلي للبنان
 
ذلك في فن الغرافيتي بالرسم والخط على  وقد كان ظاهرا

 . وتجلى ذلك أالجدران
 
 ،غازي الخالديوالسوري  ،لدى أعمال اللبناني وليد رعد يضا

 ، وأوالفلسطيني عبد الحي مسلم
 
 .فنانين أوربيين يضا
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ّتموضع جديد للتشكيل

 من أبرز الوجوه الثقافية في سورية ،قبيل الحرب
 
 .كان النشاط التشكيلي السورّي واحدا

أسهمت الدولة بمؤسساتها، مثل مديرية الفنون الجميلة، والصاالت الخاصة، واملجتمع األهلّي 

في هذا النشاط، وتوسيع رقعته، سواء في الفعاليات الفنية أو امللتقيات النحتية، لكن ما إن بدأ 

ّي على مسرح الظهور، بدأ االرتباك والترقب إلى ما سيؤول إليه هذا الحدث. في الحدث السور 

الخمس سنوات األولى من الحرب، كان ثمة صدمة نفسية للفنانين، العديد منهم توقف عن 

. ثمة صمت تشكيلي رهيب داخل سورية في السنوات األولى، ةالعمل والبعض سافر خارج سوري

أنَّ الحدث السورّي ظرفي، لكن في الحقيقة كان العكس. إن التحول إذ ثمة اعتقاد في البداية 

نحو الحركة في النشاط التشكيلي تمثل في السنوات الثالث األخيرة، محاوالت بدأت في دمشق 

ت والدة حيث شهد ،7191وتستمر في عام  7192/7192وبعض املدن اآلمنة، وكان أكثرها في عام 

 ألف نون/ وعو صاالت جديدة مثل /
َ
من  رَ دة صالة فاتح املدرس، وصالة قزح للعمل، ما أكث

النشاط التشكيلي، ودخلت أجيال جديدة فيه من الخّريجين أو املتدربين لدى املعاهد الفنية، إذ 

 
 
 واضحا

 
 للتجارب الشابة وظهورا

 
، وكثرة

 
املرحلة الجديدة للسنوات األخيرة أفرزت تجارَب جديدة

، لتجارَب نسائية، بعضها فيها 
 
تحّدٍّ صارخ من خالل االشتغال على العاري كوسيلة للتعبير مثال

في وربما كتحّدٍّ ملوجة التطرف الديني، وال يغيب عنا املعرض الذي أقامه الفنان عصام درويش 

، والذي جاء بعنوان /جسد/ لفنانين سوريين 7191مع بداية املوسم لعام  عشتار  ةصال

 واضحة لوضعية ومنطقية التشكيل مخضرمين بعضهم رحل وبقيت أعمالهم، 
 
إذ ُيَعدُّ إشارة

 في هذه املرحلة في مواجهة املّدِّ السورّي في التعاطي الفنّي والثقافّي مع الجسد، ومهّم 
 
 أيضا

 
ا

ما الديني، في العموم ثمة مخاض جديد لحركة تشكيلية سورية بعض من عناصرها القديمة 

 فيها بقوة مثل عبدلكي،  يزال
 
حاضرا

دوارد شهدا، عبد هللا مراد، طالل معال، إ

 إسماعيلعلي مقوص، فؤاد دحدوح، 

نصرة، عدنان حميدة وآخرين. ربما ما 

، وهذا رأي العديد من  يؤخذ بعاّمةٍّ

التشكيليين، مفاده أن التجارب التي 

حضرت في السنوات األخيرة تحتاج إلرث 

يمكننا القول اآلن ثمة حركة تشكيلية 

ّ ،سورية في الخارج
 
 ،متباينة السوية أيضا

 وحركة تشكيلية سورية 
 
تعيش مخاضا

داخل الوطن يتموضع فيها ما هو مهم وما 

 هو غير ذلك.
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ريبي وبعضها تقني مثل فيفيان هي تجارب متباينة السوية، بعضها تج ،في العمل التشكيلي

، في العمل مثل النحات 
 
الصايغ، وبعضها متسارع في استغالل الفراغ، من التجارب املتأنية مثال

 يامن يوسف.

ظهرت تجارب جديدة بعضها شاب، ولم نسمع بها من قبل في سورية، وهي  ،وفي الخارج

 كانت متسارعة مللء فراغ واستغالل لتحول في الحراك ا
 
لتشكيلّي السورّي. يمكننا القول أيضا

  ،اآلن ثمة حركة تشكيلية سورية في الخارج
 
 وحركة  ،متباينة السوية أيضا

 
تعيش مخاضا

 تشكيلية سورية داخل الوطن يتموضع فيها ما هو مهم وما هو غير ذلك.
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لوحة السكين يوسف عبدلكي: 

 والعصفوّر

ّالسوري التشكيلعلى  لحربا أثر

ه من الطبيعي أو الضرورّي أن يتأثر الفنان بأي حدث 
ّ
يخص وطنه، بلده، مهما كانت إن

إن املسافة بين  .د الفنان ذلك في لوحته مباشرةطبيعة الحدث، لكن ليس بالضرورة أن يجّس 

ومن األهمية بمكان  .اللحظة اإلبداعية ملعالجة الحدث الفنان والحدث هي نسبية، إلى أن تأتي

 
 
، أن يكون بمنطق تشكيلي، ليس مباشرا

 
. بكل األحوالمعالجة أي موضوع، بصرّيا

 
فيما  ،ودعائيا

هناك الكثير من الفنانين لم تتأثر أعمالهم بما يحدث، بل تابعوا  ،يخص التشكيل السوري

قلة نوعية بعد عام » بطريقتهم نفسها، ويرى الفنان بطرس املعري بأنه
ُ
. ويؤكد «7199ال يوجد ن

 .«يت رهينة األسلوب نفسهاملواضيع اختلفت، ودخلت مواضيع جديدة لكنها بق»املعّري على أن 

 

 

هناك العديد من الفنانين في سورية  ،في الوقت ذاته

وخارجها توجهوا مباشرة نحو السيرة السورية، ولقراءة هذه 

سوف نقدم إضاءات عليها مع التركيز على بعض  ،السيرة

لوحة /السكين في : يقدم يوسف عبدلكي الفنية التجارب

 لعالقة العنف مع الجمال، الحرب  والعصفور/
 
 جديدا

 
فهما

 مع الفن، بداللة رمزية غير مباشرة تصلح ألي زمان ومكان. 

 

 

 

 

 

                                                           
  من جميع االقتباسات التي سترد خالل الورقة مذّيلة برمز النجمة هي عبارة عن شهادات تم أخذها من الفنانين

 التلفون أو لقاءات شخصية أو رسائل صوتيةخالل 
 
 .، وهي غير منشورة سابقا
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ويمكن أن يكون إدوارد شهدا كالعديد من 

 املصورين الذين ظلوا مخلصين ألسلوبهم

الحدث في  وموضوعاتهم، وهو يعتقد أن تأثير

، ف
 
 طويال

 
ي عمله األخير تجربته قد يأخذ وقتا

دمشق/ يش ي بدالالت  /سقوط إيكاروس فوق 

املرحلة ربما، التي صورها مستوحاة من أسطورة 

إيكاروس اليونانية حيث يخرج من املتاهة مع أبيه 

على أجنحة من الشمع، وال يسمع نصيحة أبيه بأن 

 يط
 
ير بشكل منخفض، لكن إيكاروس يحلق مستمتعا

 بالطيران، فتذوب األجنحة ويقع في البحر.

 

 عن الحدث السوري، لكن بمقومات تشكيلية مختلفة، ليست  لم يكن نزار صابور 
 
بعيدا

 في ذلك على الرماديات كملون بليغ 
 
 للغته التشكيلية، معتمدا

 
فا ِّ

ّ
مباشرة في الطرح؛ بل كان ُمكث

ومعرضه في صالة  ،سنوات/ في خان أسعد باشا 6في تعبيره عن املرحلة، وذلك عبر معرضه /

 مارك هاشم /القلمون/، حيث نّف 
 
ذ أعمال معرضه هذا حين كانت منطقة القلمون تشهد أحداثا

 :ليل صويلح في موقع الجمل بما حملعنفية. يكتب خ

 لحرب على ست سنوات من الجحيم السورّي في مفكرة تشكيلية »
 
أغلق نزار صابور قوسا

 ملا شهدته البالد من أهوال...
 
 بصرّيا

 
ي في أوراق هكذا وجد هذا التشكيل .«ضخمة أرادها توثيقا

 .1ى لرصد تاريخ املوت وتحوالتهنعي املوتى عتبة تشكيلية أول

 

 

 

                                                           
كانون األول/ديسمبر  77، الجمل بما حملعلى الفجيعة السورية"، « ست سنوات»خليل صويلح، "نزار صابور:  1

7196.https://goo.gl/H1k5RH 

لوحة سقوط إيكاروس فوق إدوارد شهدا: 

 دمشق

https://goo.gl/H1k5RH
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يشتغل مصطفى علي عمل  ،في النحت

/بقايا حرب/ وهو عبارة عن نصب ارتفاعه 

تسعة أمتار مقسم إلى سبع طبقات، إشارة إلى 

السبع سنوات الصعبة السابقة، استخدم في 

ُز  ِّ
ّ
عمله بقايا األشياء االستعمالية في املنزل. وُيرك

في هذا العمل على االنعكاسات السلبية التي 

 
ّ
 ان الحرب. ت على اإلنسان السوري إبّ حل

 

 

 نزار صابوّرللفنان لوحة 

 مصطفى علي: بقايا حرب
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هو /اإلنسان املنطلق من األنقاض/ وهو مبني  ،الذي يركز في على األمل ،أما العمل اآلخر

 من الشظايا ضمن مربع معدني فراغي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 في النحت
 
 فيه املأساة السورية، باستخدام  ،وأيضا

 
 مجسدا

 
 مهما

 
يقدم فادي يازجي عمال

مكعب في محيطه كائنات مستلبة تائهة تجهل 

يقدم  ،بعضها، غريبة، مبهمة. وفي عمل آخر

منحوتة /رأس في صحن/ وكأنَّ قطع الرؤوس 

أصبح غذاء القاتل اليومي، وربما فيها إحالة إلى 

ازجي للرأس رأس يوحنا املعمدان. ويعود ي

 مقطوعة، 
 
املقطوع في عمله شجرة تحمل رؤوسا

ر عن إضافة لذلك لوحاته التعبيرية التي تعبّ 

  املرحلة.

 

 

 

 مصطفى علي: اإلنسان املنطلق من األنقاض

 فادي يازجي: تجسيد املأساة السورية
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حيث النص البصري  ،أعتقد أن من أهم من جسد املوت السورّي هو عمران يونس

. يقدم التجربة اإلنسانية القاسية التي 
 
املعمق والصعب الذي يصلح لكل األزمنة واألمكنة أيضا

ة الستقبال األحياء، إنها توابيت  هدفها املوت عبر رمزية التوابيت، التوابيت املفتوحة وهي ُمعدَّ

تبدو أشباحه ، فلالعصر. يشتغل بمنظور غريب، حيث تعتقد أن اللوحة مصورة من األس

كما يقول أسعد عرابي عن معرضه /صرخة في باريس/. ويؤكد  2ية األرضيةمتحررة من الجاذب

 على شخصياته بأنها ملتهبة العاطفة. لوحة الصرخة التي عرضت في باريس هي لجسدٍّ عارٍّ 
 
أيضا

 يعطي لألصابع
 
تلك املحاورة  فيه استطالة لليدين وتكبير لألصابع تجري من خاللها محاورة ودوما

 وكأنه في قبر. الصرخة ليست في الفم فقط، إنما في 
 
التعبيرية، الجسد ُمسجى في سترة حّيا

، اللون البرتقالي ليس أصفَر وال أحمَر هو لون االعتدال القابع في طرف 
 
استطالة اليدين أيضا

 عنصر أساس في التكوين. 
 
 اللوحة. البرتقالي هو إشراقة وملسة وهو أيضا

                                                           
 .7192تموز/يوليو  79، ضفة ثالثةأسعد عرابي، "توابيت "عمران يونس" املحمولة من دمشق"،  2

https://goo.gl/16Wbqq 

 

 لوحة الصرخةعمران يونس: 

https://goo.gl/16Wbqq
https://goo.gl/16Wbqq
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يجسد الفنان عبد الحميد فياض  ،التجارب السورية األخرى في السياق نفسهمن 

من خالل شخوصه وعناصر أخرى حسب املوضوع  ،بأسلوبه التعبيري املرحلة بكل تفاصيلها

الذي يعمل عليه في تأكيد على اللونّيات القاسية مثل األحمر. وهو يعتقد أن لوحته رافقت 

 ،رسمت أكثر من مئة عمل ،وحتى اليوم 7199منذ عام »ول: الحدث السورّي منذ بدايته، فيق

كلها تتمحور حول هذه الحرب اللعينة واملدمرة، التي أخذت كل لحظات حياتنا وجعلتنا ندور في 

 
ّ
قتها برؤيتي الخاصة وبحسب موقفي منها ومن أطرافها الالعبين فلكها مرغمين دون إرادتنا. لقد وث

وحتى رؤيتي ملستقبلها. وهناك لوحات لم أنشرها بعد، ألن إمكانية ونتائجها، منذ يومها األول 

فترض أن نكون األكثر وظرف نشرها ال يساعد اآلن. إنها حرب قذرة ونحن معشر الفنانين يُ 

 
 
 .*«حساسية ملفاعيلها وإال سيلعننا التاريخ يوما

 

 

 

 

 

 

 

 هذا، ومن التجارب التحديثية 
 
في العمل التشكيلّي، التجارب الشابة التي قدمت أعماال

 ،بسياقات بصرية تقارب فّن الطفل وإحساسات بدائية تحاكي املرحلة والحدث بطريقة مباشرة

مكنسة –بانيو)السطح التصويري  منها ياسر صافي، إذ يقوم بإضافة عناصر غير متوقعة على

تحاكي ما هو غريب، لكن ذلك ال يلغي أهمية  وقد أخذت أعماله صدى، ربما ألنها (كهربائية

 تجربته بالنسبة للكثير من النّق 
 
اد. هو يقارب الحدث عبر مفردات معينة مثل رجل يحمل مسدسا

ويصوبه على اآلخرين أو مثل لوحة /غرفة بماليين الجدران/ ويظل صافي مثار خالف حول أهمية 

 تجربته. 

 عبد الحميد فياضلفنان لوحة ل
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يذهب عالء حمامة في أخذ عناصر من املنزل ويستخدمها في  ،وقريب من هذه األسلوبية

 على الحدث  معرض حقائب إشارة منه للهجرة والرحيل،
 
وقد اعتمد هذان الفنانان أيضا

 إبراهيمأعمال عمر  ،السورّي كموضوع ألعمالهما. ومن التجارب التي قاربت الحدث العنفّي 

ماله وذلك برسمه للوحوش والطيور ووجوه املقيم في فرنسا، ولكن رغم املباشرة في بعض أع

 متعبة، إال أنها تكتس ي أهمية فنية وتشكيلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحة للفنان عالء حمامة
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د أنها: ،في إشارة من الفنان بطرس املعري حول تأثير الحرب في الفن
ّ
عملت إضافات » أك

ت الرقمية ومعالجة الكاميرا ومجاالتIllustration  والـفي طرق تعبير جديدة، مثل الفيديو آرت 

 لألبنية املهدمة،  ،في هذا الصدد املذكور . *«الصور 
 
نجد أعمال تمام عزام حيث يأخذ صورا

 جديدة عبر الفوتو مونتاج مثل /تمثال ا
 
ها مشاهد لحرية/ أو يضيف عليويشكل منها أشكاال

للحرب مثل لوحة القبلة، في إشارة منه أن الحب والقبلة هما بديٌل للحرب، نعم هما  ةنقيض

 بديٌل للحرب. 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة للفنان تمام عزام
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ّسورية خارج فنانوّن

إنَّ العديد من الفنانين السوريين الذين درسوا في الغرب، استقروا هناك ألسباب مختلفة 

 
 
 مهما

 
مثل مروان قصاب  ،ومارسوا نشاطهم الفنّي في أملانيا وفرنسا ودول أخرى، وأكدوا حضورا

. وطيلة مّدة الحربباش ي، عمر حمدي، ماهر بارودي وآخرين 
 
 وسورّيا

 
 ،لهم مكانتهم، عربّيا

، وقد توزع و شهدت أوروبا هجرات متزايدة تمركزت في أملانيا  السويد وتركيا وهولندا بشكل رئيسٍّ

آخرون في لبنان والخليج وفرنسا. ال يمكننا معرفة العدد الحقيقّي للفنانين املهاجرين، لكن تقّدر 

، إنما هم معروفون أعدادهم بوجهٍّ عاّمٍّ بنحو مئ
 
تي فنان، الجزء األكبر منهم غير معروف سوريا

 من 
 
 والقى بعضهم دعما

 
 جديدا

 
ضمن أماكن حياتهم في بلدانهم ومدنهم. في الغرب أخذوا تموضعا

 مؤسسات وشركات، وبالتالي استطاعوا

فنانون بال إقامة امللتقيات مثل ملتقى /

لم حدود/ في أملانيا، وأطلقت أسماء عديدة 

تكن معروفة على نحوٍّ واسعٍّ هنا، واشتغلت 

على تسويق نفسها عبر وسائل التواصل 

 من الحدث السورّي 
 
االجتماعّي، متخذة

 أساسية. 
 
 سمة

يقول الفنان بطرس املعري املقيم في أملانيا حول هذه  ،ولإلضاءة على هذا الجانب

لقد استفادت واستغلت اهتمام الخارج باملوضوع السورّي، فكثرت األعمال »التجارب: 

التراجيدية، وكان أكثرها استجداء، صار فيها األمر مثل لهاث، ليتم اللحاق باملوسم. ثمة جهات 

. ليس بالضرورة أن يكون 
 
تساندك، تقبل أي عمل بسبب الحرب في سورية، حتى ولو كان إعالنيا

ملهم البروباغندا التي تالحق الحدث. أغلب الذين هاجروا يتعكز على الحدث، له عالقة بالفّن، ا

وأكثر الذين تسّوق لوحاتهم ممن يحاكون الحدث، وال ُيحاكون الفّن، ليس بالضرورة الجميع. مع 

إن معالجة الحدث السياس ّي ليست باألمر السهل «*. نهاية الوقت، يبقى الفن واملنطق التشكيلي

، فهو 
 
 عبر املفردات والرموز وغيرها. من األهمية بمكان أن نرى  تشكيليا

 
يدفعك للمباشرة دوما

الحدث التشكيلي بقامة عالية وليس العكس، فقد ظهرت أعمال لفنانين سوريين كثر فيها بؤس 

يبقى املنطق »فإن الزمن يفرز أو كما قال بطرس املعري  ،تشكيلّي واضح، وفي املحنة

 .*«التشكيلي

إن معالجة الحدث السياس ي  ليست باألمر 

، فهو يدفعك للمباشرة 
 
السهل تشكيليا

 عبر املفردات والرموز وغيرها. 
 
من ّودوما

بمكان أن نرى الحدث التشكيلي األهمية 

ّ.بقامة عالية وليس العكس
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صاالت العرض مع اندالع الحرب في سورية، والعديد منها انتقل خارج البلد. لقد تأثرت 

فقد  ،وقد أسهمت هذه الصاالت بالنشاط الفنّي في البلدان التي استقرت بها. أما في دمشق

بعد أن كانت في ذروة ازدهارها حيث توسع نطاق  ،انخفض مستوى النشاط، وبالتالي التسويق

 التسويق خارج سورية.

لقد كانت مؤسسات الدولة مثل: 

املتحف الوطنّي، وصالة الشعب، واملراكز 

 الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، 
 
حاضنا

 لنهضة الحركة التشكيلية 
 
أساسا

السورية، قبيل ظهور الصاالت الخاصة، 

ولقد كان املعرض السنوّي للفن 

التشكيلّي السورّي الذي تقيمه وزارة الثقافة كل عام، تظاهرة كبرى وهامة. وكانت الوزارة تقتني 

. لقد جّس  ،األعمال الفنية
 
ك التشكيلي السورّي د املعرض السنوّي تطور الحراوالتزال طبعا

 
ّ
ظهرت صاالت ذات بعد فنّيٍّ  ،قه عبر الكتالوج املطبوع لألعمال املشاركة. وبالتزامن مع ذلكووث

وفيما بعد صالة السيد  ،وصالة نصير شورى ،وحميمّيٍّ مثل صالة إيبال للفنان ممدوح قشالن

 عن سعدهللا ونوس. وقبيل
 
 ،الحرب بسنوات أتاس ي التي أقام بها الفنان أحمد معال معرضا

رت هاوس، وأيام التي قامت على احتكار الفنانين عبر عقودها معهم، ظهرت صاالت كبرى مثل اآل 

وهي صاالت عمالقة لها عالقات خارجية كبيرة، استطاعت إيصال اللوحة السورية للسوق 

أغلب الصاالت إما أغلقت أو هاجرت، سواء إلى لبنان، أو تركيا،  ،الخارجية. لكن في مّدة الحرب

أو اإلمارات، مثل دار كلمات، أيام، أتاس ي، عشتار، تجليات، عالبال، قزح، فاتح املدرس 

والصاالت التابعة للمراكز الثقافية األجنبية، بينما بقيت صاالت مثل غاليري مصطفى علي، 

هذه األثناء نشطت بعض املحافظات اآلمنة مثل الالذقية عبر يضاف لذلك املراكز الثقافية، وفي 

 كافيه هيشون، وأماكن أخرى.

 عن عودة افتتاح الصاالت من جديد في السنتين األخيرتين بعد العودة 
 
وكما أسلفنا سابقا

كصالة قزح التي يديرها السيد سامر قزح الذي يقول عن  ،التدريجية لألمان بدمشق

البحث عن منافذ للفنان  حاولُت  ،الة عرض للفن التشكيلّي السورّي كص ،من جتهي»تجربته:

لتقديم نتاجه، ولتأمين الحياة في وقت أصبح فيه الفّن آخر املتطلبات داخل البلد، وذلك عن 

ظهرت صاالت  ،بيل الحرب بسنواتق

عمالقة لها عالقات خارجية كبيرة، 

استطاعت إيصال اللوحة السورية للسوق 

ة الحرب أغلب  الخارجية. لكن في مد 

 .الصاالت إما أغلقت أو هاجرت
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 بالبداية، ومن ثم االنتقال إلى لبنان ومحاولة 
 
طريق إقامة املعارض بالداخل وتسويقها خارجيا

والذي  7192/ في بيروت عام رييرة للفّن السورّي مثل /سورية آرت فإقامة نشاطات جماعية كب

 من مختلف األجيال، ومن مختلف دول اإلقامة، عرضت نتاجاتهم على  61ضم أكثر من 
 
فنانا

الجمهور، وتمت تغطيته من مختلف وكاالت األنباء، وسلط الضوء على الفّن التشكيلي السورّي، 

، 7192ات البث اليومية، والكثير من النشاطات حتى عام بزمن أخبار الحرب التي غطت ساع

 وأور 
 
 عربيا

 
 ويفرض حضورا

 
. و استطاع الفنان السورّي في ظروف الحرب، أن يقدم نتاجا

 
بيا

ثمة غياب للنقد عن متابعة أعمال الفنانين، والحوارات البينية بسبب تباعد  ،وطيلة الحرب

املتواتر أحد أهم السلبيات طيلة تلك املّدة، والتي  التسويق غير الدائم وغير ُيعد املسافات، و 

 على تجاوزها
 
 .*«بحاجة إلى جميع السوريين للعمل معا

 في نشر الثقافة  ،ومن التجارب املهمة
 
 مهما

 
انتقال دار كلمات إلى تركيا لتلعب دورا

 »البصرّية في الشرق األوسط. ويقول صاحبها عدنان األحمد: 
ّ
 للجميع، ينا إننا طرحنا وتبن

 
مشروعا

لم أعد أصدق أنَّ بعضهم يحمُل عن طريق مشروع اللوحة في  .منصة لفنون الشرق األوسط

هذا العالم سوى مشروع واحد هو الفن لغاية تجارية، الفن لغاية الربح التجاري. لم يعد في هذا 

 أننا آخر مؤسسة في هذا العالم تعمل
 
ملشروع ثقافّي،  الزمان الرخو مشروع ثقافّي، ويكفينا فخرا

 .*«دونما اهتمام منا بالربح والخسارة
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ّالحرب ضد الجمال

في  ،في ظل املشهد املعتم للسوريين، ثمة صحوة لدى بعضهم، أي من جيل الشباب

تجربة مهرجان  ،إيقاظ شمعة الجمال كرّدِّ فعلٍّ على هذه الحرب القذرة. من بين هذه التجارب

بعنوان /الفّن سيخلص العالم/ وقد تنامت  7192الدلبة في مشتى الحلو التي بدأت من عام 

 
 
لذلك  هذه التجربة في السنوات املقبلة نحو فعاليات في مجال النحت والرسم والتصوير، إضافة

خطوة مهمة املوسيقا واملسرح وفعاليات أخرى. إنَّ تجربة مشتى الحلو نحو تكريس الجمال لهي 

شهدنا العديد من الفعاليات مثل ملتقى التصوير  ،في مواجهة الحرب والعنف. وفي الوقت ذاته

للجامعة الدولية، ملتقيات النحت على الرمل، ومهرجان الوادي، ومعارض متنقلة، مثل: معرض 

 شموع السالم الذي عرض في دمشق والالذقية وفعاليات أخرى.

 الصورة والحرب

 لها. في الحروب ،ة أو تمثال أو أثر أو مكان عبر التاريخكلوح ،الصورة
 
 ،شهدنا تحطيما

الدينية، حيث في كل حقبة يتم إقصاء ما قبلها. شهدنا  أو تتصارع اإليديولوجيات السياسية 

ذلك عند تحطيم األصنام، تماثيل بوذا... وفي هذه الحرب شهدنا في البداية تحطيم تمثال ملريم 

 في تدمر. "داعش"ري في معرة النعمان، تحطيم أمكنة أثرية من قبل العذراء، تمثال املع

ووجدنا أنفسنا داخل معطفها. لن  ،لن نستطيع قول ش يء. إن هذه الحرب حدثت

لتغيير املاض ي. هي سبع  أخرى ولن نستطيع الرجوع سبع سنوات  ،نستطيع مناقشة األسباب

سنوات عجاف، صعبة على الجميع، انعكاساتها غير محدودة. يخصنا نحن اآلن األدب والفن 

والثقافة كحقل نعمل به. هي أثرت في كّلِّ ش يء في هذا الحقل. هي خلطت كل األوراق الثقافية 

إلى أن  ،لماتحرف والكاأل تيب األوراق وسيرتبها باألرقام و والفنية، لكن الزمن والتراكم سيعيد تر 

 أكثر وليكون نصل إلى /كتاب الحرب
 
/ الذي سيموضع الحراك اإلبداعي في الذاكرة ليكون جليا

 ذاكرة اإلبداع السوري املهمة.

ّ
 
ّما في كتاب الحرب. أنا اليوم أقدم ورقة من أوراق الحرب، ربما أجدها يوما
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