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حتقيقات

تانيا اخلوري* 

األماكن واألجساد يف فنون 

الثورات العربية

ظهور  ويتتبع  بها،  وتأثرها  العربية  الثورات  يف  متنوعة  فنون  تأثير  التحقيق  هذا  يناقش 

والفيديو  الصور  الفنون  هذه  وتطال  األجساد.  وعبر  األماكن  يف  وخصوصًا  فنية،  تعبيرات 

من  متجذرًا  نمطًا  أن  يف  التحقيق  كاتبة  وجتادل  وامللصقات.  والرسوم  واألغاين  والغرافيتي 

فنون جديدة يظهر، بكل ما يحمله ذلك من خماطر يتعرض لها الفنانون.

يقال 
إن التاريخ ُيصنع اآلن يف ميادين 

املدن العربية، أّما حاضرنا 

ومستقبلنا فيصنعان هما أيضًا اآلن يف الشوارع 

العربية ويتخطيان حدود الوطن العربي كي 

يصنعا زمنًا عامليًا جديداً. فخالل السنة املاضية، 

ومنذ انطالق أول ثورة عربية، احتلت جمموعات 

من الشعب األماكن العامة وحولتها إىل أماكن 

جتّمع وتظاهر وعمل سياسي هدفه التغيير.

جتّذر الفنون

تقول الفيلسوفة األميركية جوديث باتلر: 

"إن السياسة حتدث حيث يوجد اجلسد"، 

والسياسة التغييرية تبلورت يف العامل 

العربي من خالل وجود أجساد املاليين يف 

أماكن عامة مثل، ميدان التحرير املصري 

وميدان التغيير اليمني وحي امليدان 

السوري ودوار اللؤلؤة البحريني. ففي هذه 

امليادين، وكذلك يف مدن ُأخرى عبر العامل، 

وعبر حراك "احتلوا"، اعتصم املطالبون 

بحقوقهم، وُأسقطت أنظمة ديكتاتورية، 

وُعّدلت مراكز القوة، وأعيد خلق وتخيل طرق 

جديدة للمقاومة الشعبية واملدنية وحق 

االعتراض.  

وصناعة التاريخ هذه تصحبها صناعات 

ُأخرى ثورية أيضًا بطبيعتها، فاألشياء اجلميلة  * كاتبة وفنانة لبنانية.

الشعب الذي بمقدوره أن يجعل االلتزام فنًا، 

بإمكانه أن ينهض من جديد... ومتى أراد 

الفنان السوري جابر العظمة
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التي تصدر اليوم من الشارع العربي إىل العامل 

عبر الشبكة العنكبوتية هي الثورة على السلطة 

والقمع، وهي إرادة التغيير وحتويل األماكن العامة 

إىل أماكن احتجاح وعمل سياسي ويقظة شبابية 

مصحوبة بأمل كبير. 

وقد ساهمت الثورات يف إنهاء اجلمود الذي 

كان يعوق حركة الفنون يف املنطقة العربية، 

وسيطر موضوع الثورات على املنشورات والفنون 

البصرية والغرافيتي )رسوم احلائط( والفن الغنائي 

الشعبي. وأنتج بعَض هذه األعمال أشخاٌص 

يحسنون ركوب املوجة، لكن بعضها اآلخر كان هو 

"احلدث" السياسي بحد ذاته.

ويف حالة الثورات واالنتفاضات الشعبية 

يذوب بعض العناوين والصفات ببعضها اآلخر، 

فيلتحم لقب الفنان بلقب الناشط والثوري 

والراديكايل. ويف أجواء حماسية من األمل 

بالتغيير يستخدم األفراد كل ما يملكون من مواد 

وطاقات وطرق تعبيرية للمقاومة واملشاركة 

يف األحداث السياسية، ففي احلاالت امللّحة من 

العمل الثوري قّدم كل من املوجودين يف امليادين 

كفاءاتهم املتنوعة. األطباء عاينوا اجلرحى، 

واملغنون قادوا الغناء، وَمن يملك مواهب بصرية 

صّور وصمم ورّش رسومات على اجلدران.

لقد شارك كثيرون يف الثورة ودفعوا ثمن 

نشاطهم. ففي البحرين، على سبيل املثال، استهدف 

النظام األطباء حتديداً، وقتل منهم واعتقل كثيرين، 

لكن الذين استعملوا سباًل فنية يف النشاط السياسي 

كان لهم الصوت األعلى واحلضور األبرز يف 

الشبكة العنكبوتية، ويف اإلعالم، واحتلوا الصفوف 

األمامية يف مواجهة القمع يف امليادين.

فن ينقل الشارع إىل العامل

هناك فن ساهم يف نقل أحداث الشارع، وحّث 

الناس على اخلروج واملشاركة يف العمل الثوري، 

وإن كانت هذه املشاركة جمرد تناقل األخبار 

ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية. وقد أدى تناقل 

هذه الصور والفيديوهات إىل إجناح احلراك على 

األرض، ومشاركة العديدين يف النقاش السياسي.  

فألوف من الصور والفيديوهات كان يجري 

تناقلها يوميًا، وكانت تتضمن مشاهد اعتصامات 

ومعارك بين الثوار والشرطة والعصابات املسلحة 

التابعة لألنظمة القامعة، ومنها ما كان فنيًا، 

ومنها ما كان لغرض توثيقي. ونحن هنا لسنا 

بصدد احلكم على نوعية العمل الفني وماهيته، 

ولذلك، فإننا سنعتبر كل عمل اعتمد وسيلة فنية 

للتعبير فنًا، مدركين أن هذه املشاهد التي تنوقلت 

ووثقت أحداثًا بالغة األهمية، التقطها فنانون وغير 

فنانين بعدسات حمترفة، أو عدسات هاوية مثل 

كاميرات الهواتف النقالة. وشكل جميع تلك الصور 

ما يشبه أرشيفًا بدياًل للثورة. 

إن التكنولوجيا احلديثة والشبكة العنكبوتية 

جعلتا عملية التصوير وتناقل الصور، ثم توثيق 

احلدث، عملية أكثر ديمقراطية.  فاملواطن العادي 

حاز أدوات نقل احلدث والتقاطه حلظة حدوثه، 

كما أن اإلنترنت وهب املشاهد حق االختيار بين 

ما يحرك مشاعره وما يعجبه وما يصدقه. وبذلك، 

فإن العهد الذي كان فيه الرابحون يكتبون التاريخ 

قد انتهى، إذ بات بحيازة كل منزل ألوف امليغاوات 

من املعلومات )"الداتا"( التي تؤرخ األحداث املهمة.

لقد نقلت الصور الشارع املعتصم إىل العامل 

بأسره، وكشفت عن إجرام األنظمة القمعية، 

وأوجدت تأييداً شعبيًا عامليًا للثورة. كما حولت 

هذه الصور العفوية، بما حتمل من الشغف وإرادة 

التغيير، جماليات الثورة إىل نسق أو موضة، بحيث 

إن الفنانين حول العامل تأثروا بهذه املشاهد 

واستعملوا أفكاراً ومواد مماثلة يف أعمالهم، فضاًل 

عن أنه جرى تسييس كثير من املهرجانات الفنية 

والندوات الثقافية. 

وكثيراً ما مّثل كل من الشغف واملوت واللهفة 

واحلب والتضحية معامل يف الثورات. فالفنان 

واألكاديمي اللبناين طوين شكر يقول خالل ندوة 

عن اجلسد املعتصم يف مدينة فيينا، إنه ال بد من 

أن يتغير مفهومنا للصورة حين نشاهد يوميًا 
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فيديوهات صّورها مواطنون على هواتفهم 

النقالة، وحين ندرك أن أحدهم القى حتفه وهو 

يصور لنا ما يحدث يف شارعه، قاصداً بذلك 

الشاب السوري الذي صور قاتله يف حي طريق 

الشانكر يف ١ تموز / يوليو٢.١١.

فن يناقش السياسة

هناك فن يحتك بالسياسة ويناقشها، وبعضه 

يخاطب احلكام والسياسيين والشعب بطريقة 

مباشرة، بينما يقدم بعضه اآلخر اقتراحات 

للنقاش وللمداخالت. وعلياء املهدي الشابة 

املصرية التي وضعت صوراً عارية لها يف مدونتها 

خير مثال لذلك. فهي يف فعلها هذا أرادت أن تقول 

إن ثورتها هي ثورة على التقاليد والقيود الدينية 

واالجتماعية، وقد زار املاليين مدونتها وانتقدها 

كثيرون وهددها املتطرفون وصفق لها املعجبون. 

ولذلك، فإنها صاحبة مشروع فني ناجح  يف 

إحداث مساحة نقاش على نطاق شاسع، وهي 

ثورية تنتقد اجملتمع ومسلماته وحُتركه بشجاعة 

كبيرة. علياء املهدي من نساء مصر اللواتي عرين 

اجملتمع بتعريهن، وهي، على خالف "ست البنات" 

التي عراها العسكر وسحلها، وسميرة إبراهيم 

التي فضحت العسكر الذي أراد كشف عذريتها، 

أي تغليف حترشه اجلنسي بها بغطاء أخالقوي 

مريض، تعرت بكامل إرادتها. ولفعلها هذا كثير من 

جماليات العمل الثوري الفني.

 أّما يف سورية، فهناك العديد من الفنانين 

الذين هم يف خضم املعركة ويف الواجهة، ونذكر 

منهم املمثلة فدوى سليمان التي قادت كثيراً من 

االعتصامات يف حمص، وحتولت إىل رمز للثورة، 

ورّدت بطريقة رائعة عن حتويلها إىل هذا الرمز 

بالتصريح التايل: "قالت يل إحدى الصديقات 

إنني أصبحت، شئت أم أبيت، رمزاً للثائرة العلوية 

الفنانة، وإنني يجب أن أنتبه إىل تصرفاتي أمام 

الناس ألبقى ذلك الرمز الذي ال تشوبه شائبة. 

أقول، إنني لست صنمًا، وإن الشعب السوري على 

حد معرفتي ُيسقط األصنام يف بلده، وأنا لست 

منافقة ألحتول إىل صنم ال حياة فيه. إن كنتم 

حّولتموين إىل رمز لتسلبوا حريتي، فليسقط الرمز 

ولتحيا احلرية: حريتي. وأنا لست علوية ولست 

فنانة. أنا الثائرة صحيح منذ مولدي على كل 

القيم البالية يف جمتمعي، الثائرة ألجل احلرية... 

فليسقط العلويون وليبَق اإلنسان فيهم، وليسقط 

السّنة والدروز واإلسماعيليون واإلسالم واليهودية 

واملسيحية، وليبق اإلنسان فيهم."١

ومن هؤالء الفنانين السوريين الذين شكلوا 

نبض الثورة، وساهموا يف العمل السياسي، 

كثيرون من اجملهولين  مصممي امللصقات 

)"البوسترات"(، ومنهم مؤسسو موقع "الشعب 

السوري عارف طريقه"، وجمموعة "أبو نضارة" 

وهي مكونة من سينمائيين مستقلين يصورون 

فيلمًا قصيراً نهار كل جمعة منذ بداية الثورة 

السورية حتى اآلن، كأنهم يشاركون يف 

اعتصامات نهار اجلمعة على طريقتهم اخلاصة. 

أّما الذين استعملوا فنهم للنقد السياسي 

علنًا، فقد دفعوا ثمن ذلك، مثل فنان الكاريكاتور 

السوري علي فرزات الذي أدى، قبل انطالق الثورة 

يف سورية، دوراً مهمًا يف إدارة نقاش وطني عبر 

موقعه اإللكتروين وصفحته يف موقع الفايس 

بوك، وتمكن من جذب آالف املعجبين. وقد ُعرف 

برسوماته اجلريئة التي تنتقد النظام السوري، 

كما أن رسومه خالل الثورة، شكلت رصداً حلركة 

الشارع. لكن يف ٢5 آب / أغسطس ٢0١١، يف 

أثناء عودته من مكتبه، تعرض لالعتداء من 

أربعة رجال ملثمين ضخام األجساد )ما يسمى 

بالشبيحة(، الذين أشبعوه ضربًا وشتائم، وهم 

يرددون له: "أنت تتطاول على أسيادك." وركز 

هؤالء على أصابعه فقاموا بتكسيرها بالعصي. 

وعرف فرزات تضامنًا رائعًا من جانب فنانين 

كاريكاتوريين عامليين بعثوا برسوم تضامنية 

تندد بالتعرض له. أّما عائلته فكتبت هذا التعليق: 

"الذين اقتلعوا حنجرة القاشوش مل يعلموا أن 

ماليين احلناجر ستولد وتتناثر يف كل أصقاع 
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العامل، والذين كسروا أصابع املبدع علي فرزات ال 

يعلمون أن ماليين األصابع سُترفع يف وجوههم 

وتقول وترسم: ال إلجرامكم أيها القتلة!"٢

وكان للعائالت نصيبها من بطش األنظمة 

فتعّرض والدا املوسيقى السوري املقيم يف أميركا، 

مالك جنديل، للضرب املبرح من طرف الشبيحة 

ألنه كتب سيمفونية كالسيكية وقدمها للثورة! ومن 

الصعب فهم ما هو اخلطر الذي تشكله املوسيقى 

الكالسيكية على النظام فهي بطبيعتها ال تقدم 

رسالة سياسية واضحة، لكن التعامل الوحشي مع 

والَدي الفنان جعلت رسالته أكثر وضوحًا، وفنه 

أكثر تسيسًا. وقد ُبث له مؤخراً فيديو ملقطوعة 

جديدة بعنوان "حرية، سيمفونية القاشوش"، 

وهي مقطوعة كالسيكية تبدأ بلحن ردية إبراهيم 

القاشوش على صور جليش ينزع آالت موسيقية 

من أيادي األطفال كي يكسرها!

أّما َمن مل يتعرض للضرب واالعتقال، فاضطر 

إىل السفر لتجنب االعتقال، كالتوأم ملص اللذين 

ال يزاالن من منفاهما يشاركان عبر اإلنترنت 

وعبر عروض مسرحية يف بالد أُخرى، يف نقد 

النظام السوري وحث الشعب، والسيما الفنانين، 

على اتخاذ موقف حازم ضد النظام السوري. ويف 

شريطهما املصور: "نداء إىل مسرحيي سوريا"، 

يصّرح الفنانان: "األصدقاء األعزاء، سكوتكم 

مصيبة واملصيبة األكبر هي أن ترقصوا على دم 

الشهداء. هناك موقف يجب أن يؤخذ من طرفكم. 

ربما هذا املوقف سيجعلكم تخسرون ... ولكنكم 

سوف تفوزون بجائزة عظيمة: إنها احلق. تذكروا 

معاناتنا معًا. تذكروا... أن الفن للملوك قذارة 

وللشعوب طهارة."3

الشارع لنا

تقول منى سيف الناشطة املصرية الشابة التي 

ُعرفت بدورها يف الثورة املصرية وبنشاطها ضد 

احملاكم العسكرية للمدنيين: "من أعظم إجنازات 

الثورة املصرية أن شوارع البلد أصبحت لنا، ليس 

من حق أي أحد أن يمنعنا من شوارعنا، ال أمن وال 

إخوان وال عسكر."

إن الثورات غيرت مفهومنا ووعينا للمكان 

العام، إذ أسقطت األنظمة الديكتاتورية من 

امليادين التي احتلها الشعب ومكث فيها وردد 

"مش حا نمشي. هو يمشي"، خماطبًا بذلك َمن 

طالبه بفك خيم االعتصام، مستعماًل حججًا 

اقتصادية وتخويفًا أمنيًا بغرض حتجيم الثورة.

لقد تغّير احليز املديني خالل الثورات، فالشعب 

املنتفض خلق مساحات للتخييم واالعتصام 

والتفاعل االجتماعي، ووجد مكانًا جامعًا يسهل 

فيه تبادل املهمات وإبراز قوته الشعبية املضادة 

للنظام. ويف مكوثه يف تلك امليادين كسٌر للنمط 

املعيشي االعتيادي املنغلق الذي يعيشه عادة 

سكان املدن الكبرى مثل القاهرة.

وبعد أسابيع عديدة من الوجود يف هذه 

امليادين، زاد إيمان الثوريين بأن الشارع لهم، 

وبأنهم جزء ال يتجزأ من احليز املديني، وبالتايل 

لهم كامل احلق يف إعادة خلق نظام سياسي 

يشبههم، فبادروا إىل تنظيم املكان العام وفتح 

مستشفى امليدان وتنظيف املكان وتفتيش 

الداخلين والتواصل مع اخلارج. ومن اإلشارات 

اأُلخرى لظاهرة "الشارع لنا"، هناك فن الغرافيتي 

الذي ظهر وبكثرة يف جميع املدن العربية يف السنة 

املاضية. 

وبما أن الغرافيتي بطبيعته فن ثوري، فإنه 

ممنوع قانونيًا يف معظم بالد العامل، وفنانوه، يف 

أغلبيتهم، جمهولو الهوية، ويوّقعون رسوماتهم 

بأسماء فنية. وقد اسُتعمل هذا الفن عبر العامل 

من طرف املشاغبين الذين يريدون تغيير جدران 

مدينتهم على طريقتهم اخلاصة، فاشُتهر يف 

الضواحي الفقيرة للمدن، وُعرف بالشعارات 

السياسية واملسّيسة والناقدة والالذعة.

وأهمية الغرافيتي أنه يخاطب الشارع من 

خالل الشارع، ورمزيته عالية، فيخيل إلينا نحن 

املارة كأن جدران املدن حتدثنا عما تشهده 

شوارعها. وللغرافيتي يف الشارع العربي اآلن 
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أهمية كبرى، فهو كان أحد أسباب انطالق الثورة 

السورية.

ويف مصر قام فنانو الشارع مثل الشاب 

املسمى "جنزير" بتصميم جداريات كبرى عن 

شهداء الثورة املصرية، وبالتايل تذكير سكان 

القاهرة بثمن الثورة وحثهم على االنتفاضة ضد 

النظام. وعرفت الثورة السورية ظاهرة "الرجل 

البخاخ" يف إشارة إىل َمن يخاطرون بحياتهم لرش 

شعارات ثورية على عجلة يف جميع املدن الثورية 

حتى يف وسط دمشق. 

أّما يف البحرين، وعندما أزال النظام امللكي 

نصب دوار اللؤلؤة حيث كان يتظاهر البحرينيون 

سلميًا ضد النظام، فقد ظهرت يف البلد أعداد هائلة 

من رسومات نصب اللؤلؤة الذي بات رمزاً لثورة 

البحرين. وربما يتظاهر النظام امللكي البحريني 

بأن ليس هناك ثورة يف البحرين، ويتناسى العرب 

تلك اجلزيرة اخلليجية حيث حتكم أقلية ملكية 

أكثرية تريد التغيير، إاّل إن جدران املدن والقرى 

البحرينية تقول العكس، فهي مألى برسومات 

للؤلؤة مصحوبة بعبارات "عائدون إىل دوار 

اللؤلؤة" أو"صمود" أو "يسقط حمد".

الفن احلي من أجل االعتصام

بدأ الربيع العربي حين أقدم حممد بو عزيزي 

على حرق نفسه يف مكان عام، ممسرحًا بذلك 

تضحيته بنفسه لغرض سياسي، ومشعاًل بهذا 

املشهد الدرامي ثورات وانتفاضات عربية تناقلت 

كالعدوى، فخرج ماليين العرب إىل الساحات، 

بعضهم غّنى، وبعضهم رقص، وبعضهم كتب 

أشعاراً وشعارات مبدعة، وبعضهم صّور ونقل 

إىل العامل ما يراه. وقد أخرج كثيرون معهم فنهم 

إىل الشارع فُعرفت بلدة كفرنبل، يف ريف إدلب 

بسورية، بشعاراتها املبدعة، وُعرفت حمص 

وحماه برقصاتهما اجلماعية، وحدث يف امليادين 

ارجتاالت عدة، فُألفت األغاين الثورية الشعبية، 

وُصممت قبعات للحماية من حجارة األمن.

لكن الفن احلي كان ُيستعمل بكثرة من طرف 

ثوار ال يسمون أنفسهم "فناين عروض حية"، فقام 

بعض الناشطين بأعمال وأحداث خالقة كوسيلة 

اعتصام. 

ففي البحرين، وبعد أن ُمنع الناشطون من 

التجمع يف دوار اللؤلؤة وُهدم التمثال يف حماولة 

من النظام امللكي لسلب املكان العام من املواطنين 

والتضييق عليهم، قام عدد كبير من املعتصمين 

بقيادة سياراتهم يف العاصمة املنامة ببطء شديد 

معطلين بذلك حركة السير يف البلد. وحين ُأعلن 

تطبيق القانون العريف قام الناشطون بتصميم 

دمى على شكل معتصمين، وجمسم صغير لتمثال 

اللؤلؤة، ووضعوها يف الشارع وأخذوا يصورون 

من املنازل القريبة رجال الشرطة وهم يقذفون 

بالدمى يف صناديق سياراتهم.

أّما يف سورية، وحتاشيًا لالعتقال والتعرض 

للقتل، فإن بعض النساء الدمشقيات اعتمد طريقة 

خالقة لالعتصام هي تصوير تظاهرة منزلية 

من دون إبراز الوجوه، ثم نشر الفيديو يف موقع 

اليوتيوب. وَمن يصور االعتصامات بات اليوم أكثر 

معرفة بالطريقة األكثر مالءمة لتجنب االعتقال، 

إذ إنهم مؤخراً استبدلوا استعمال صوتهم لتعريف 

املشاهدين بمكان التظاهرة وزمانها بتصوير 

ورقة ُكتبت عليها هذه املعلومات بهدف جتنب 

التعرف إىل أصوات الناشطين. كما أنهم كانوا 

الوحيدين الذين يحملون اليافطات إىل اخللف 

ألن كاميراتهم وهواتفهم تصور االعتصامات من 

اخللف أيضًا لتجنب إظهار الوجوه. 

واشُتهر العديد من يافطات االعتصامات 

السورية، وخصوصًا تلك التي من مدينة كفرنبل، 

وأكثرها شهرة كانت يافطة ُكتب عليها: "يسقط 

النظام واملعارضة... تسقط األمة العربية 

واإلسالمية. يسقط جملس األمن... يسقط العامل... 

يسقط كل شيء." وُخصصت صفحة على الفايس 

بوك لـ "يافطات كفرنبل احملتلة"، وهي تتجدد كل 

أسبوع.

ويف فلسطين قام بعض الناشطين الذين ُسموا 
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"ركاب احلرية" بمحاولة ركوب باص خمصص 

للركاب من املستوطنين اإلسرائيلين فقط، وقد 

حتول عملهم هذا إىل حدث مسرحي تابعه اإلعالم 

والعامل بأسره عبر نقل مباشر يف موقع إلكتروين 

شارك فيه املشاهدون أيضًا بتعليقات واقتراحات. 

وهذا األمر يذّكرنا بأعمال "الهابينينغ" يف 

مسرح الستينيات )أي األعمال احلدثية املرجتلة(. 

واسُتعملت طريقة الهابينينغ يف السعودية أيضًا، 

بهدف االعتصام، وذلك حين استقلت الشابة منال 

الشريف سيارتها، علمًا بأن النساء السعوديات 

ممنوع عليهن القيادة. وصّورت الشريف فيديو عن 

عملها هذا، تكلمت فيه على موقفها حيال القانون، 

وقد جرى توقيفها. 

أغاين الثورة

يف ليلة من تموز / يوليو ٢0١١ ُنشر وُوزع 

كثير من مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت لفنان شعبي 

سوري يغني رديات يف األعراس، وكان يلقي 

رديات منددة بالنظام السوري بطريقة ساخرة 

وشعبية وفرحة. ومن الصعب مشاهدة الفيديو 

من دون االبتسام ملشهد حماسي جميل، ولفكاهة 

كلمات فنان شعبي يقود آالف املتظاهـرين وهم 

يهتفون وراءه : "يا بشار َمنَّك منـا / خذ ماهر 

وارحل عنا / وشرعيتك سقطت منا / يا الله ارحل 

يا بشار."

ويف الصباح التايل استيقظت وأنا أردد األغنية 

التي تبقى كلماتها الظريفة عالقة يف الرأس ألجد 

خبراً مفجعًا عن اغتيال صاحب األغنية، إبراهيم 

القاشوش، كما روي. وأفادت الرواية بأن مغني 

الثورة ُذبح واقُتلعت حنجرته وُرميت جثته يف نهر 

العاصي.

ومل تصمت األغنية، وإنما شاهدها وتناقلها 

املاليين منذ تلك اللحظة، وما زالت حتى اآلن 

نشيد الثورة، وقد ُنّظمت وقفات احتجاجية منددة 

بقتل القاشوش ومتهمة النظام السوري بإرسال 

"شبيحة" لقتله. وإذا كان النظام قتل هذا املغني 

الشعبي، بحسب ما روي، فهذا اعتراف منه بأن 

الفنانين هم من قادة الثورة، وأنهم شديدو التأثير 

يف جمتمعاتهم. فالفنان ال يحرك املشاعر فقط، بل 

يساهم أيضًا يف النقاش بشأن إعادة تخّيل احلياة 

يف ظل أنظمة سياسية متعددة. فالفن بطبيعته ال 

يتأقلم مع حكم العسكر ومنطق االستبداد.

وُسمي القاشوش "بلبل الثورة"، وبعد استشهاده 

ُمنح اللقب للشاب العشريني من مدينة حمص عبد 

الباسط ساروت، وهو شخصية جذابة ومعروفة، 

إذ إنه حارس منتخب الشباب وحارس نادي 

الكرامة. وقد أبدى معارضته للنظام وتأييده 

للمتظاهرين منذ بداية الثورة يف سورية، ثم علم 

بأنه مطلوب من األجهزة األمنية بتهمة حماولة 

تشكيل إمارة سلفية، فصّور بيانًا ُنشر وُوزع يف 

اإلنترنت، وصّرح فيه بتأييده الكامل للثورة من 

أجل احلرية، واعتبر التهم التي ُنسبت إليه أكاذيب، 

وحّمل النظام مسؤولية أي خطر يتعرض له الحقًا. 

لقد أصبح ساروت أيقونة من أيقونات الثورة، كما 

ظهرت غرافيتي يف مدينة بيروت ـ منذ أن زاد 

عدد الناشطين السوريين فيها ـ لوجه عبد الباسط 

ساروت وهو يرفع إشارة النصر. 

وهناك بعض العروبيين الذين ينتقدون 

موسيقى الراب على أنها فن مستحدث من الواليات 

املتحدة األميركية، وأنه ال يشبهنا وليس من 

شيمنا وعاداتنا، كأن البلوز واجلاز، املستخدمين 

يف أغاين عربية ذات قيمة عالية، جاءا من ريف 

عّكار يف لبنان! وكثيراً ما كان الراب لسان حال 

شباب الضواحي احملرومة وجذوره إفريقية 

األصل، ولذا، فإن بعضنا يعتقد أن الراب العربي 

من أفضل املوسيقى املستقلة العربية. وهنا نذكر 

فرق: "جنرال" من تونس، و"الفرعي" من األردن، 

وحممد الديب من مصر )من وجوه ميدان التحرير(، 

و"طفار" من بعلبك لبنان، وغيرهم من فناين الراب 

والهيب وهوب.

عالوة على ذلك، ُعرف فنانون مستقلون 

خالل الثورة مثل، رامي عصام وأغنيته الشهيرة 

"ارحل" التي صدحت يف ميدان التحرير وكلفته 
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ضربًا وتعذيبًا من طرف اجليش املصري يف ٩ 

آذار/ مارس ٢0١١، ومريم، الشابة املصرية 

صاحبة الصوت الرائع، والتي وقفت تخاطب الشعب 

املصري خالل مهرجان "الفن ميدان" ـ وهو أول 

مهرجان يحتفي بالثورة املصرية يف امليادين ـ 

لتقول "بعده طرحك من احلساب للعساكر والكالب." 

أّما فرقة إسكندريال فقد ُعرفت بأغنية "يحكى أّن" 

التي ُوصفت بـأنها "أجمل أغاين الثورة"، وهذا مقطع 

منها: "يحكى أن. أّن إيه... شعبنا مسك النور بإيديه. 

يحكى أّن... كان يا ما كان... اللي أراده شعبنا كان. 

يحكى أّن، جيل ورا جيل، مصر اتولدت يف التحرير. 

يحكى أّن يا أبناء، شمس الثورة من الشهداء. يحكى 

أّن يا حرية، ثورتنا ثورة عربية، فجر وصبح وضهر 

وعصر، تونس ليبيا سورية مصر."4

فنون ساخرة

إن متابعة أخبار الثورات عبر مواقع 

التواصل االجتماعي تتطلب وقتًا وأعصابًا 

جبارة، ألنها كثيرة وسريعة وغير خاضعة ألي 

مراقبة. ولذا، فإنها يف كثير من األحيان تكون 

أشبه بأفالم الرعب. ففي موقع التويتر أخبار ال 

تنتهي عن القتل واالعتقال والتعذيب ومشاهد 

عنيفة وطلبات إغاثة وتعليقات قاسية، وقلياًل 

ما يتناقل الناشطون أخباراً سارة أو أوضاعًا 

اعتيادية، فمثاًل أنت تقرأ ناشطة بحرينية تقول: 

"بدأ األمن واملرتزقة برمينا بالغاز. أكاد أختنق 

ورأيت ولداً مغمى عليه"، لكنك ال تقرأها أبداً تقول: 

"بات جيراين يبتسمون يل أكثر منذ بداية الثورة." 

ويف ظل هذا الدفق من األخبارالسيئة، تأتي 

بعض الروابط لفيديوهات مرحة أو ساخرة 

لتضفي جواً آخر ناقداً ومضحكًا مثل الشرائط 

املصورة للتوأم السوري ملص وهما يسخران 

من نظام األسد ومن "املنحبكجية" يف طريقة 

بهلوانية الذعة، واملرأة السورية حتت القناع 

يف برنامج "عنزة ولو طارت"، والتي تتناول 

بعض األحداث السياسية وتقوم بتشريحها 

ونقدها. أّما من مصر فأتانا "البرنامج؟" الذي 

يقدمه باسم يوسف بطريقة ساخرة ومميزة وهو 

يتحدث بصوت الشاب املصري الثائر وينقد 

احلكم العسكري والتشدد الديني معًا. ففي حلقته 

عن الفتاة التي سحلها اجليش املصري ودهس 

صدرها العاري إاّل من صدرية زرقاء، نقد باسم 

يوسف كل َمن تكلم بالسوء عن تلك الفتاة من 

أقوال رجال دين إىل تصريحات عسكرية خمادعة 

إىل مذيعي أبواق احلكم، وأضحكنا على كذبهم 

واختالقهم روايات خيالية عنها، ثم أنهى حلقته 

بطريقة مؤثرة كافية إلبكاء َمن هم حساسو القلب 

مثلي، وهو يخاطب الفتاة املصرية التي ُلقبت 

بـ "ست البنات": "أختي أنت التي أنا ال أعرفها. 

لست أنت َمن تعرى. وجود أشخاص يفكرون هكذا 

يف اجملتمع قد عرى البالد كلها. نضعك على 

رأسنا من فوق. أنا آسف."

أّما موقع "خرابيش" )كرتون لشباب اإلنترنت 

العربي(، وفيه جمموعة من الفيديوهات الساخرة 

هدفها املساهمة "يف بناء صناعة ترفيهية عربية 

تخدم مستخدمي اإلنترنت يف العامل العربي"،5 

فهو موقع لفيديوهات كرتونية قصيرة تنقد 

حكام العرب وجيوشهم بطريقة كاريكاتورية 

الذعة وبمواهب بصرية متطورة، نذكر منها 

فيديو "ملاذا انتحر ستيفن"، وهو يصور اخملرج 

الهوليوودي ستيفن سبيلبرغ ينتحر من شدة 

مفاجأته بالشباب املصريين ألنهم قادرون على 

تركيب صور متحركة بأقل من يوم واحد بحسب 

قول اجليش. واملؤلف بذلك يضحكنا على تدين 

قيمة روايات عسكرية اّدعت من على التلفزيونات 

أن الناشطين رّكبوا صور العنف الذي يستخدمه 

اجليش ضدهم، كأنهم فعاًل قادرون على تركيبها 

بهذه الطريقة الهوليوودية، وبهذه السرعة، وأيضًا 

باستخدام برنامج "الفوتوشوب"، وهو برنامج 

لتركيب وحتسين الصورة الثابتة ال الفيديو طبعًا! 

ونذكر أيضًا فيديو "لن أعيش يف دبابة أبي" 

الذي يصور الرئيس السوري يندب حظه ألنه 

ُأجبر على متابعة ما بدأه أبوه، وكذلك املسلسل 
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السوري"حرية وبس" الذي اعتبره البعض "سالح 

السخرية الشامل ضد النظام السوري."6

تعليب فنون الثورة وتصديرها

هناك حاليًا اهتمام عاملي بالشباب العربي 

وبانتاجاتهم الفنية واألدبية، وقد كانت حصة 

العرب وأعمالهم كبيرة جداً خالل كثير من 

املهرجانات الفنية لهذه السنة.

ففي إجنلترا، على سبيل املثال، ُعقدت 

مهرجانات عديدة موضوعها الفن العربي، 

ورافقها ندوات وعروض أفالم وحفالت موسيقية 

وقراءات مسرحية لشباب عرب حتى خيل إلينا أن 

جميع صاالت إجنلترا تهتم بالشأن العربي وتدعم 

ثوراته. لكن هل هناك تأييد فعلي من طرف الدولة 

البريطانية للشباب العربي؟

ففي افتتاح مهرجان "شّباك" الذي دعا إليه 

عمدة لندن احملافظ امللقب بالبهلوان "خلفة" 

دمه، قررت احلكومة البريطانية ترحيل  الشاعر 

البحريني علي اجلالوي الذي سبق أن اعُتقل يف 

بلده مرتين بسبب كتاباته الناقدة للنظام، وقد 

رفضت بريطانيا طلب جلوئه. وكان من املضحك 

املبكي سماع خطاب رسمي للعمدة يشدد على 

دعم بريطانيا الثقافة العربية بعد ساعات من 

ترحيل كاتب عربي تعرضت حياته للخطر بسبب 

أدبه.

إن تدريج الفن الثوري من طرف املهرجانات 

والصاالت الفنية يمكن أن يشارك يف إيصال 

أصوات الثوار إىل العامل ومشاركة اجلمهور يف 

النقاش من أجل التغيير وخلق دعم دويل. لكن 

فن الثورات اليوم ال ينحصر بالفن الذي يعّبر 

عن الثورات، أو بذلك الذي يمجدها، بل إن ما 

يحدث اليوم هو تغيير يف مفهوم الفن السياسي. 

فالفن الثوري بات اليوم هو الـ "حدث" أو العمل 

السياسي بعينه. وهذه الثورة، يف مفهومنا للفن 

امللتزم، قام بها فنانون شاركوا يف ثورات العرب، 

ومواطنون استعاروا من الفن طرقًا لالعتصام 

واملقاومة، كما أن األنظمة العربية الديكتاتورية 

دفعت أيضًا إىل جتذير الفن، ألنها كثيراً ما 

قمعت الفنانين وقامت وتقوم باعتقالهم وقتلهم، 

وبالتايل، جعلت فنهم أكثر التزامًا وثورة عليها. 

وربما نرسل قريبًا إىل احلكام العرب، وهم يف 

السجن، رسالة نشكرهم فيها على جعل فننا أكثر 

ثورة وجمااًل وقربًا إىل الشارع وإىل الشعب. 

http://www.youtube.com/watch?v=2gHtDfHkYhM

http://www.al-sham.net/1yabbse2/index.php?action=printpage;topic=32689.0

h t t p : / / s y r i a n c h a n g e . c o m / 2 0 1 2 / 0 1 / 2 1 / % D 8 % B 1 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8

%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-

%D9%85%D9%84%D8%B5-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%

86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1/

http://www.youtube.com/watch?v=oKvs2Y34tvY

http://kharabeesh.com/
انظر مثاًل: 

http://www.france24.com/ar/20110708-freedom-of-all-art-youth-ironically-youtube-syria-bashar-
assad-creativity-repression-media
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املصادر
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املغني املصري رامي عصام.

املصدر: موقع قديتا

رسم غرافيتي يف بيروت من وحي الفتاة املصرية التي تم ضربها يف القاهرة.

املصدر: موقع جدران بيروت



183 حتقيقات األماكن واألجساد يف فنون الثورات العربية

رسم للفنان السوري جابر العظمة بعنوان: عن شاب يدعى القاشوش.

غرافيتي يف البحرين.

املصدر: صورة ملاثيو كاّسيل
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من ملصقات "الشعب السوري عارف طريقه"، بعنوان: كما دافع الفلسطينيون عن أنفسهم.


