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 احلوار اجلمايل مع العوملة
 أ. د.عقيل مهدي يوسف

 مقدمة:

يتعني علينا يف فنون العوملة اجلديدة، الانتقال من فهم أ فاكرها عرب )مونولوج( داخيل 

لغة ب نرجيس، حنيص من خالهل حماسننا الكونية امليتافزييقية، اىل حقيقة الكون املوضوعي

بفتح أ بواب نلج عربها عىل حضارة اليوم ونسترشف فضاءاهتا )ادلايلوج( احلواري مع الاخر، 

املس تقبلية من خالل تعميق حق الاختالف، ومساءةل العامل، مبثل مساءلتنا لثقافاتنا وفنوننا يف 

ادلاخل الوطين، ونبذ اخلروج عن روح العرص، وتفنيد ادلعاوى اليت يسوقها التخلف، ليخرجنا 

ا ، اليت يه وحدها من حيفز )الوعي الابداعي امجلايل بعدما حققهتبعيداً عن دروب احلداثة الفنية

العوملة من توصالت العلمن ومنجزات التكنولوجية للبحث عن حلول انجعة ملشالكت جاملية 

ختص واقعنا الفين املأ زوم، بطرح بدائل فنية، وحشنات تعبريية، وشلكية جذابة مبتكرة، وحمور 

قيقة، وجمازًا، يتطابق القول الفين امجليل، مع نصاعة الفعل ونقاءه، ح الرتس بات القبلية والطئافية، ل 

حىت حنّول فنوننا ومسارحنا من بعدها احليس واخليايل الزائف، اىل ختييل رؤيوي مجيل، ووعي 

تنويري حيتفي بأ بطال عاديني، قادرين عىل فهم انفسهم يف ظل رسة عوملية خاطفة، تعصف 

واملصدات العتيقة، لتبقى عىل فانتازاي الفنون املمزوجة برقة  بأ مواهجا العاتية لك السدود

املوس يقى، ورشاقة الباليه، وعبقرية اخلط وزخرفته، واللون واملعامر، وحسر السيامن، وحيوية 

املرسح، حىت يتعمق )حوار امجلال( املنشغل يف فهم الانسان واجملمتع، كام حاول الفنانون حتقيق 

ثلني م  ، سواء أ اكنوا من اخملرجني، او من الكتاب، او من العاملني منهذا احلمل الفين امجليل

ومصممني وموس يقيني وتقنيني، للحاق مبا أ فرزته العوملة من اماكنيات هائةل فنية، ليتوج الانسان 

 البس يط بتاج العوملة.

 مشلكة البحث:

ر ابتت )عوملة( الفنون متثل ظاهرة شاخصة معروفة مقرتنة ابلرأ ساملية احلديثة اليت تستمث

وجتعهل )سلعة( جتارية، تندج يف )حداثة انقصة(، كام ينعهتا )هامربماس( لكهنا تسعى اىل الفن، 

 التحديث بأ بعاد العوملية املتعددة، لتؤسس لنفسها مدينة معارصة شامةل.

ة، الكثري من التداعيات، اليت تذهب اىل التوجس من )أ خطارها( تثري )فكرة( العومل

ود، ال مر وضع تعاوين دويل منشدلى الرافضني لها، او تثري رضاًب من املباركة، حني تضعها 

اذلي يطرح علينا، الرتيث، يف الوقوع عند )مشلكة( حبثنا، ملعرفة اطراف الرصاع احلاصل بني 
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مكن يف العوملية، واملس تقبلية، وبني رسوخ )العقيدة( اليت تقطيب الفنون، كرضب من الثقافة 

النسق املضمر، املتحمك بصوغ موقف من العوملة، الس امي يف دول )الهامش( املس تقطبة بني 

لامتس معايري مالمئة،  دورين متقابلني، الاول االإقصايئ، والثاين الاستيعايب وما يقرتن هبام من اإ

 وّي من املنحرف، والوضوح من الغموض.لمتيزي الصواب من اخلطأ ، والس

السؤال هنا: هل ابالماكن مقاربة املعىن، والآليات، وادلوار العوملية يف الفنون، جلدل 

العالقة بني الثقافة املتحركة، والعقيدة الساكنة املضمرة، من خالل )حوار جاميل( مع هذه 

 العوملة؟!.

 هدف البحث:

طار ومًا ويف العوملة( ومقاربة كيفية تفاعلها يف الفن مع الكشف عن املنظومة الفنية يف )اإ

 املرسح )العرايق( خصوصًا بني احمللية، ومراكز الاس تقطاب الكربى.

 أ مهية البحث:

 يفيد منه املعنيون ابشاكلية العوملة عىل صعيد جتلياهتا الفنية.

 حدود البحث:

 العوملة الفنية يف املرسح. فكرة-الاحتالل بعد-العراق

 العوملة:مصطلح 

يقصد به تدفق ال فاكر، والسلع، وال فاكر بني البدلان )من املركز واىل ال طراف، ومهنا 

اىل املركز( هذه اخلاصية ترتبط ابلس ياسة ادلولية، والوطنية، وكذكل ابالقتصاد، واجملمتع، 

 والثقافة والفنون، وابلتايل اصبحت حامةل اوجه مركبة، عليا، جتمع الفاظ متداخةل مثل الشمولية،

 -س يوانلانرتان -والعاملية، وال مية، والكوكبية، فضاًل عن لفظ )العوملة( نفسه.. )تواتل

 يونيفرسال..( من )جلوبلزييش( و)موندالزييشن(.

 التعريف االإجرايئ:

دًا عن ثوابت الفين مع الواقع، بعي الفن تظهر يف موضوعة اجلدل الافرتايض "العوملة يف

ّب يف احمللية، جتمع مرجعيات متعددة، ولك مهنا يبتكر لغة فنية، تصالتارخي، واجلغرافية والهوية 

 منظور جاميل شامل بأ نساق افرتاضية".

 نظائر مصطلحية:

 للعوملة جذور سابقة، توزعت حتت مسميات خمتلفة مثل:

 الشمولية: اليت اخزتلت النظرة الرأ ساملية للفنون.
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 للفنون.ال مية: اليت متثلت ابلتنظري والتطبيق الش يوعي 

العاملية: اليت اجهتد )العامل الثالث بعيدًا عن مواهجات الاس تقطاب الليربايل، 

 والاشرتايك للفنون.

طار عوملي واحد، فس يح ال رجاء.  لكهنا اندجمت، واش تبتكت يف اإ

 -متخيةل: جغرافية 

عربت الفنون احلدود، من طرق خمتلفة، مهنا الرشاكت الانتاجية الرأ ساملية الكربى. 

اوةل استامثر املشالكت القامئة، بوساطة استامثرها لمنط جتاري من الفن، يف عامل جغرايف ميور حم

مبتغريات مناخية، وكوارث بيئية. هذا المنط الفين يقوم يف الافالم، او يف العروض املرسحية 

 لعىل الرصاعات واحلروب، وانتصار المنوذج ال مرييك للبطل )رامبو( وسواه من ابطال )اخليا

العلمي(، او من املسوخ وال بطال الوافدين من خمتربات جينية، متطورة تصنع )روبواتت( 

 برشية، وتقابلها اكئنات هامش ية فضاحئية، جنس ية، وخمنثة، وشاذة.

ة بنظرة احادية وادلينيتقوم بعض هذه النتاجات الفنية عىل تشويه الرموز التارخيية، 

ستامثر نيوي، ول ل الرموز املمثةل هل. فانشأ ت بغرض الااس تعالئية، تتصدى للمقدس ادليين وادل

اس توديوهات، ومدن سيامنئية، وفضاءات معامرية مرسحية، ومعارض للفنون التشكيلية وقد 

فنون ما وتقدم من خاللها الفنون الرتكيبية مثاًل، و تكون هذه البناايت موظفة بطريقة ابداعية، 

لومش اهميي( والنحت املتحرك وفون )الفعل(، واس تعراض ابعد احلداثة )اجلرافييت( والفن )املف

 عىل اجلسد البرشي.

اكن للمهندسة املعامرية، عراقية ال صل دورًا عومليًا كبريًا، ويه )زها حديد(، لتقدمي 

 طابع حضاري، وبرصي، يفوق التصور العادي.

رسحية م وليس من املس تغرب ان جند صدى ملشالكت البيئة اجلغرافية، يف عروض 

مك ابجلينات واجلرثويم، وطرائق التحعاملية عن اكرثة )جرنوبول(، والتلوث الاشعاعي والكميياوي 

رئية يف عامل حيارص فيه الانسان املهمش، مكباًل بقيود مالبرشية واحليوانية، وخالاي النبات، 

يف ملاين )ليس ن ( الا وغري مرئية، حائر بني العمل واخلرافة، اكذلي أ جراه املنظر واملؤلف التنويري

مرسحية )اناثن احلكمي( يف اخرتاع فضاء جغرايف جديد عن حبث لك من هيودي ومس يحي 

ومسمل، عن خامته اذلي ملث احلقيقة الواحدة ال صلية، لكن احلوار اذلي يديره الاكتب ينترص 

ارطة فنية خ اىل أ وجه احلقيقة املركبة، يف رشوطها الفكرية وقميها الاجامتعية، يف عروض ختلق

مفرتضة للعامل، خمتلفة عن العامل الواقعي يف التضاريس والامكنة واملواقع، حىت قيل ان )اوراب 



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 4 

ليست جمااًل جغرافيًا، امنا يه جمااًل متخياًل، لتصدر الصناعة الامريكية عىل العامل الاقتصادي 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ما جيرب اجلغرافية الفرنس ية والاملانية والايطالية تتوسل ؟؟؟؟؟؟؟؟

 -املرسيح: موت اجلغرافية يف العرض 

ه الرئييس يف عنارص العرض املرسيح، وهذا يقرتن مبا قررمل يعد املاكن مصدر التنوع 

( مبوت اجلغرافية يف كتاب )صدمات املس تقبل( وحنن نرى معه ان جغرافية 1791) –)توفلر( 

ديث القامئ لتكنولوجيا العرض احلالعرض املرسيح ابتت مندرسة، بفعل حركة الفضاء اجلديد، 

 عىل احلداثة، والتجريب، والابتعاد عن السكون.

يرى )توفلر( ان تطور تكنولوجيا النقل، واالتصال، وتدفقات الاشخاص غرّيت من 

ابتت  –ايضًا  –املاكنية اجلغرافية، وتقلص العامل بنرشات التلفزيون الفوري املبشارة، وهكذا 

ة املتطورة شو( واهجزة الاضاء -ات اساس ية، لرت م لنا عرب )ادلااتخش بة املرسح تعج بتغيري 

آفاق اخمليةل مرتامية ال طراف للمخرجني، والكتاب، والتقنيني، وكذكل عوامل احامتلية  مفتوحة عىل أ

اصبحت هذه التكنولوجيا حمفزة للمغامرة الابداعية يف مثل هذه العوامل الافرتاضية املتفردة عىل 

اء ية )الثقيةل(، ابللطف ال ثريي الضويئ واللوين )خبفته( الالمادية، والقادرة عىل الاحيالكتةل املاد

ابحلجوم، والكتل، والرتكيبات، والتكوينات رسيعة التفكيك والرتكيب، والتاليش والانبثاق 

جمددًا من عوامل ساحرة ال تعرف احلدود، او الهناايت. وبذكل تغري الرتتيب اجلغرايف مرسحيًا، 

تغريت دالالت الفضاء واملاكن واحلجم واملوقع كام اكن يتعامل معها )الاخراج( من قبل، وابتت و 

 بفعل هذه التكنولوجيا مس مترة يف مسارها احلدايث، التقديم املناجه للسكون والتجمد او التحجر.

 ائقة، وظفهتااملاكنية برسعة ف وثقافته، حولت العالقات اجملمتع اجلديد، واقتصادايته،

 الفنون يف جتارهبا، وصواًل اىل خلق تأ ثريات فنية عىل امجلهور بأ فضل طريقة، وبلكفة أ قل.

فباتت ش باكت العرض املرسيح مثاًل، تتسع، وتتكثف، وترسع لتعرب حدود ال مكنة، 

من داخل العرض، مبثل ما غريت العوملة بيئة املواطن )اخلارجية( اليت متدد جحمها، لتصبح عاملية. 

 زمااًن وماكاًن.منظغطة 

 التارخي املكثف فنيًا:

ة، تغادر البعد عرب منظور العوملحني تتعامل )الفنون( مع اذلاكرة البرشية للتارخي، فاهنا 

الرأ يس املرتبط بتطور مراحل زمنية منذ القدم، اىل يومنا املعاش، وامتداده اىل ازمنة مقبةل، 

نة مفرتضة، فنية وجاملية، وتصبح يف حقل العوملة ازم  قادمة، لكن املعاجلة الفنية ختزتل انطباعات
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ال تكون لها مرجعية )موضوعية(، بل تتحول اىل )رؤية ذاتية( تتش ل عرب طبقات )النص 

 االإبداعي( الفين، نفسه.

ليش ابملس تغرب ان يتصدر اخلطاب الفين يف العوملة عىل التارخي املقرتن ابلتوثيق 

 وال زمنة.املوضوعي لالحداث، والشخصيات، 

آثر الفنية، بفواعل من الفنانني امللهمني الكبار. وعىل صعيد جتربت  نا تقرتن املنجزات، واملأ

عىل  –العربية يف التفاعل العاملي، ما ابتكره الفنانني امللهمني الكبار، واملرموقني، اكذلي اجنزه 

ي، عرب فمل )انبليون(، )يوسف شاهني( يف اخرتاقه للتارخي الفرنيس، والعامل اخملرج-املثالسبيل 

ليعيد انتاج رسدايته من وهجة نظر ابداعية )ثقافية( تلغي ثوابت ومرجعيات لك من املركزية 

 الفرنس ية، والهاميش املرصي، اذلي ابت اتبعًا محلةل الاحتالل النابوليوين.

 -احياانً  –هنا، تتحرك )املفاهمي( أ كرث من )الوقائع(، حىت ان )سوء الفهم( قد يقود 

دلى كبار املبدعني، اىل كشوفات ابداعية مذهةل، كام حصل مع اخملرج السيامنيئ الياابين 

يف تعامهل مع )لري( شكس بري، وحتويهل اىل جدلية ايابنية ممتزية هذا ينطبق ايضًا  )كريوساط(

ثقافة  دلى )فان كوخ(، و)دجيا(، وابلتايل يقود اشتباك عىل سوء فهم اصول فن النقش الياابين

لغرب وفنونه، مع فنون الرشق، اىل تأ ويل سوء الفهم، واللبس، والتناقض اىل حتفزي العبقرايت ا

الفنية اىل ابتاكر نتاجات فنية، تكتسح يف طريقها، راكمات سابقة، كّدس هتا ازمنة املايض، لكهنا 

 ابتت اليوم بال مغزى او دالةل.

حقة، عابرة ابتاكر ثورات فنية متالمازالت أ صداء التفاعالت بني فنون العامل، تقود اىل 

 وهجة النظر املركزية.

ل هنا انطلقتت من ارضية فنية وثقافية جامعية متفاعةل، من شأ هنا ان ترجتل اترخيًا 

 افرتاضيًا بدياًل من خالل الفنون.

يتجه )الفن( يف العوملة اىل صياغة حضارة )كوكبية( موحدة تقرتح اترخيًا مس تقبليًا 

من غري حساس يات  ،وان عاملي، يس تقطب اليه ثقافات الشعوب وفنوهنا جممتعةمشرتك، حتت عن

 حمتقنة!عرقية، او مهجيات سلفية موتورة، 

ترتكس  مرضية )عصابية(، ذكل ل ن العقل الزائف، تتحمك به خرافات انرثوبولوجية

بأ حصاهبا اىل هّوة مجعية بدائية، هذا النسق املضمر، يبقى متحكامً حىت حني يتخفى حتت واهجة 

ا الهتافت، هذ براقة، مزوقة، يف فنون ساذجة، غري نوعية، وغري مكمتةل لرشوطها االإبداعية.
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رؤية امجلالية البناءة، ربات اليتأ ىت من ركوب موجة العوملية الفنية، بعقلية حسرية متخلفة عن خمت

 وتصنيع يف ضباب ومهي هّدام.

س بق للمخرج العاملي الاجنلزيي )بيرت بروك( ان مجع يف عروضه املرسحية، ومن بيهنا 

ايضًا، جتاربه السيامنئية )احملدودة(، الكثري من املظاهر الفنية املدهشة، وادلاةل، ويه مس تقاة 

ص ابلرشق ال قىص وال دىن، ما جعل عروضه متتاز ابمجلال من العمق احلضاري، واملوروث اخلا

والابداع، والانتشار العاملي، مثل عروض، )مؤمتر الطيور(، و)املهاهبارات( معيدًا صوغ 

فارس ية، ، والاحلان يف املوس يقى، بطوابعها الال نغامال ساطري، واحلاكاي، املتشابكة اجلذور، مع 

 والهندية، والصينية، والياابنية.

وابلتايل تتضح من هذه التجارب س امي يف جتارب )اجوينو ابراب(، و)روبرتو جويل( من 

 تأ كيد عىل همينة ال طراف عىل املراكز ال وربية، بروح انسانية مشولية خالقة.

 تفصيل جامليات االإخراج:

 يفتقوم الفاعلية الاخراجية عىل حتقيق )وظائفيهتا( الفنية وامجلالية، حني جتمتع عنارصها 

ة عىل مس توى بنية اخلطة االإخراجيوحدة من نظام فين خاص، تتنامغ فيه عنارص العرض، 

النظرية، وعىل مس توى االإظهار الفين اخلالق، اذلي ينسج للجمهور معىن مجعيًا تاكمليًا، همام 

رة عىل مواقع احمللية، املتناث خصوصياهتا-ابلتايل –اختلفت مصادرها العاملية، وهمام تنوعت 

 )العامصة( او )املدن( او )الاطراف(.

قامة مثل هذا احلوار االإبداعي، املتبادل  برشط وجود )فاعل( اخرايج، قادر عىل اإ

 التأ ثري والتأ ثر مع اخمليالت الاخراجية العاملية.

 خيص اجلوانب الروحية والفكرية (Standardization)وهو )تقييس( ثقايف، فين 

لالبداع املرسيح، اذلي يمتتع بسمعة عاملية رفيعة، وان احاطته اسامء من فنانني عىل صعيد 

(، او ما تتبعه الصي  الامية شاكريا-جاجا-مادوان-جاكسوناملوس يقى والغناء )ماي ل 

Globalism املودة( وحسر حداثهتا و ،من تكريس ملاراكت جتارية عاملية لها مساراهتا اخلاصة(

فية لها، اس تجابة ملقتضيات السوق الرأ ساملية العاملية، واكتساهحا الشامل للمحليات الثقااليت متث 

 والفنية.

يرى )جيزن( ان احلداث، انزتعت )الفضاء( وفصلته عن )املاكن(، وبذكل عززت 

عالقات )عن بعد( بني أ انس ال يوجد بيهنم )التقارب( وهجاً لوجه، وك ن احلداثة يه عوملية منذ 

ابطراد، مبسافات افرتاضية متباعدة يف الزمان  Phantasmagoricة، ل هنا )ختيلية( البداي
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واملاكن والغياب واحلضور الا جند يف ذكل جتارب بيرت بروك وابراب، ومينوشكني وسوامه؟ يف 

املرسحية، احضت )العوملة( الثقافية، تعرّب عن نفسها يف )س ياقات مسارحنا  مثل هذه التجارب

كذكل يف فضاءات جديدة، خارج جاذبية )املاكن( الاقلميي اخلاص بنا، مثل: الوطنية(، و 

اس توديوهات التلفزيون، واملطارات، ومراكز الاس تجامم، والاقراص اللزيرية، اليت اخرتقهتا 

نا للعروض حياتنا احمللية، وطرائق تفضيالت  وأ ربكتالعوملة، وبذكل فدقت أ مكنتنا، حمليهتا، 

 ىت عىل مس توى )النخب( املرسحية نفسها.املرسحية اجلديدة، ح

 اخملرج العريب والتحدايت:

لعريب ا العرب والعراقيون الطرق الاخراجية اجلدلية يف صناعة العرض يتبادل اخملرجون

يعمتد عىل العريب يف ابتاكره للعرض، عىل وفق حمليته اخلاصة، او يتبادل مع خمرج عرايق، او 

خليجي او سوري او مغاريب، لّك حسب  او او سوداين مرصي او تونيس او مرصي، او لبناين

التأ ثري والتأ ثر، فرتى يف العرض تضمينات جديدة وافدة عىل طريقة العرض احمللية  –موقعه 

ه كالسابقة، متجاوزة التقاليد املرسحية الاقلميية السابقة، كام جرى عىل سبيل املثال ما اشرت 

املرشق فامي خيص املرسح الاحتفايل، والفرجة، واملرسح  اخملرجون العرب من املغرب اىل

 الشعيب، وطرق التعامل مع احلكوايت، والفوللكور، او الرتاث بش ل عام، ورمبا متدد تأ ثريها اىل

آفاق مرسحية عاملية  اكذلي حدث مع جتربة املرسح العاملي مع حاكاي الف ليةل وليةل. ،أ

يف منتصف س تينات القرن املايض، شاع مصطلح )العوملة( ليدلنا عىل ان مثة يشء ما 

عادة بناء العامل جذراًي. وبعيدًا عن اذلي جيري هناك ادلال عىل  جيري )هناك( وهو امليضُّ ابإ

 نيالية )الاس تعامرية( او ما بعد الاس تعامر جند ان الفنون انعطف تطورهاالس ياسة الكولو 

لوايت،  التارخيي، واملعريف اىل حمطات يعاد فهيا ابس مترار قياس انشطهتا الفنية، عرب الاكا

رين مبا تفرزه لتربز من خاللها اسامء لفنانني متأ ثوهمرجاانت املرسح والسيامن، والنوادي املوس يقية 

لفنية العاملية، بطرائق منوذجية، وك هنا عقدة او بؤرة قامئة عىل حماور خاصة يف ش بكة املدينة ا

تنوعة، والا العوملة الفنية املمتزية، مبعطياهتا املتدفعقة التجريبية ويف تركيباهتا النظرية يف فضاءات م 

دة عن ، الهتميش والانكفاء يف مدن حملية بعياخلارجة عن اجملال العوملي س يكون مصري الفنون

ش بكهتا الشمولية. ال مر اذلي تداركه خمرجوان العريب يف اكرث من حماوةل عىل الصعد الفنية اكفة 

أ ي فامي خيص اعامهلم التجريبية عىل صعيد النص، او الاخراج او تقنيات السينوغرافية، او 

 مس توايت التلقي والنقد.
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 مان:امليداي وتقلص الز 

االإطار العوملي للفنون، يتسع ماكنيًا، بتحوهل اىل )فضاء عوملي( غري حمدود، ويتقلص 

رسح، والتشكيل، فضائية مثل امل  –زمانيًا، ويتكثف اجامتعيًا، ويرتبط ابنتاج صور فنية ماكنية 

 فين الوطين، خبالف )اجملمتع الوزمانية مثل املوس يقى، والادب حتت مسمى )جممتع فين عاملي(

الكبري(، بأ فق عاملي، تسهم فيه كرثة من املؤسسات الفنية، ومن الفنانني، منفتح من طريق 

)االتصال( ويتكون من خالل الاعامل الفنية املشرتكة، بوعي جديد ذايت ملفهوم الوطنية املتخطية 

 للحدود الاقلميية، بوسائل فنية )مسعبرصية( ورشاكت انتاج فنية، وكذكل )ال ماكنية( الهنا

العمل،  وحزّي  حاجة امجلاعة الفنية، تنتقل اىل أ مكنة عشوائية، يمت اختيارها اعتباطيًا عىل وفق

يت هتدد الشامل للتحدايت ال ومصدر الرأ س املال )الانتايج( لالعامل الفنية املرتبط ابلوعي

تاح الوعي ف تروجي النتاجات الفنية عرب اسواق العامل الفنية )سيامنت، مسارح، وسائل اعالم..( وان 

 الفين وامجلايل عىل ثقافات الشعوب وفنوهنا، لتوظيفها يف خطاابهتا الفنية ومناغاة الآخرين، ومه

حمكومون ابدلورة الصناعية، واملالية العاملية، بيمن الرتوجي والكساد، للبضاعة الفنية، عرب )ال 

كومة، امنا وةل عاملية، وال حلاقتصادية فائقة تقود اجملمتع العاملي من دون وجود مادي دلمركزية( 

مفرتض حيّدها الرأ سامل الشمويل، وابلتايل تصبح هذه )العوملة( تعددية، مفتوحة بأ بعادها، 

وانفصاماهتا وتناقضاهتا الثقافية والس ياس ية حيث تقابل احداها ال خرى، عىل وفق مناطقها، 

 حولها الفن عن )البديل( اليت ودايانهتا، واعراقها وابلتايل اصبحت الرؤية الفنية، يه البديل

 اىل بدلان )زمنية( مفرتضة يف النتاجات الفنية ال الواقع الفزيايوي.

، وهكذا ابتت )افريقيا( مصنعة بثقافة اوربية، مصمت رقصاهتا، يف كرنفال افريقي مفرتض

اكذلي يصنعه )جان جينيه( يف مرسحية )السود( يف مسارح فرنسا، والغرب، وهو يش تق 

جتربته املرسحية من معايري )فن امجلال الزجني الاسود( ليخلق )زمنه( الافريقي، مبادة فرنس ية، 

 فرنسيهتا ايضًا.انزتعت عهنا 

 -رمقية: ميداي 

، اشاكل العوملة، بوصفها قامئة عىل عالقات، وتبدالت واكبت الفنون، ومهنا املرسح

نية زمنية رسيعة، تربط اجملمتعات احلديثة، بش باكت اقتصادية، وس ياس ية، وبيئية، لتنضغط يف ب 

زتايدة ركت الفنون يف أ طر م، وك ن املاكن يغنيه الزمان، وابلتايل حتproximityماكنية متقاربة 

قها عرب العامل، أ مناط الفنون، وتسوي الكثافة، ومتطورة العالقات بني دول املركز املتحمكة ابنتاج 

اىل جامهري انئية عن حواضهنا الغربية او جاذبة لها، عرب اخرتاق اجملال اجلوي، والبحري، والربي، 
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انت وحمافل فنية، ومؤمترات، ومعاهد للس ياحة الشامةل الاهداف، ومن بيهنا تكريس همرجا

 تتعهد الفنون، وتكرس برامج نوعية خاصة هبا.

فضاًل عن ميداي الاعالم امحلميية اليت جتهّز العامل الفين، وتضعه امامنا يف غرفنا، 

قائقها وجمازاهتا طران تفصيالتنا اليومية احلياتية، حباوتش ،ومنتدايتنا اخلاصة، برمشة عني خاطفة

كة، الفنية االإبداعية. وك هنا ختفف من اختالفاتنا الثقافية، وتدجمنا يف الاجتاه اىل غاية علومية مشرت 

عىل الرمغ من تنوع اخللفيات )الانرثوبولوجية(، والواقع املديين اذلي نعيش، حتت همينة هذه 

 لرمقي، يف أ فق واحد مشرتك.االتصاالت، والاعالم ا

 عوملة الفن وكينونتنا الوجودية:

اص خ )النقد الفين( اىل تقس مي الفنون اىل فرتات اترخيية بعيهنا تقرتن ابنتاج منط يتجه

من الفنون، خيص خلفياهتا اجملمتعية، وطبيعة اس ئلهتا النوعية، ومثة من النقاد من يذهب اىل 

فضية ( اخلاص بطابعه الفردي يف الفن، ليقدم جتربته عىل وفق هذه احلساس ية امل )العلو التخيييل

 اىل دروب احلداثة املتشابكة.

 قد تكون الفنون، بوصفها بعدًا ثقافيًا، تعترب )أ مرًا عاداًي( عىل وفق توصيف )راميوند

ن مل تقدم لنا  –وليامز(، ل هنا ليست خنبوية ابل ساس وك هنا حرصًا عىل املمتزيين، وامنا تذكران  اإ

ن س بل مارساتنا اليومية، وتصبح مصدرًا للمعاين الشخصية اليت تس تثريها فينا، ل   لك-مبارشة

 عقولنا، يف الفنون تطرح اس ئةل ختصص اغراضاً عامة ومشرتكة بني املتفرجني، لتودل معاين معيقة

 ووجداننا، ونكيفها حنن يف سلوكنا الفردي اخلاص.

حنن برسدايت املاكن اليومية، نقرتب من الوجود اخلاص بكينونتنا البرشية، لنجد لها 

جدوى وحنن خنوض يف قراان، ومدننا، حبثنا عن سلوى، او مغزى، سواء ذهبنا مش يًا اىل هذا 

ة، و قرران الارحتال ابلطائرة اىل منتجعات خاصة، قصيّ املقهىى، او زاوية يف شارع، او بيت ما، ا

عينا اخلاص، احلياة املضطربة الصاخبة، تبعاً ملا يقتضيه و  لكهنا جتعلنا عىل بيّنة من ُمرادان من هذه

 وكينونتنا يف البحث عن مرساتنا.

مل، احىت حني تدمهنا فنون العامل، يف عقر داران، فاهنا تطمنئ كينونتنا الوجودية يف الع

وبكيفياهتا الفنية الشالكنية، وحمتواها، جتعلنا نعيد انتاج س ياق املعىن، وما تس تلزمه رضورات 

)الهوية( الوطنية، وطرائق ارتباطنا ابلفضاء او ابملاكن، ومبعىن اذلات، وزمهنا اخلاص، وما 

 نتداوهل من قمي، وعادات، وقناعات، وامناط سلوك.
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 -للميض: الوجود الشخيص خارطة 

تتتنوع اذن اشاكل املاكن )الفضاء( يف اللوحة والعرض املرسيح والفمل السيامنيئ، تبعًا 

لية، ، وجدل حتاورمه مع الواقع اخلاريج، يف بيئات خمتلفة، وطنية، حم أ نفسهملتصورات الفنانني 

 واجنبية عاملية.

دوي، بوبذكل تكون هذه ال مكنة املعاشة، موجودة ببعد حقيقي )واقعي( مثلام اكن ال 

 عيس اوطاين، مبعىن حنن غري مرتبطني مباكن واحد اثبت، امنا حنن ايامن نوجد، يفيقول: ظهور ال 

هذا اجلانب من العامل، أ و يف اجلانب الآخر منه. او يظهر ماكن )معياري( حيوز عند اغلب 

ة القامئة يالتقليديني من الفنانني، اذلين حيتفون بثقافة قدمية شاخئة، ويقفون ضد احلضارة املدن 

لثقايف ا والاحتفال ابالختالف الثقايف هذا ومقاومة الغزو ،اليوم يف عامل احلداثة، حبجة الاصاةل

اخلاريج املغاير. وهناك من الفنانني من يصلون خبطاهبم املعريف، بوهجات نظر، يندمج فهيا 

طار جامع، مشرتك، خيص طرائق انتاج  لفنون وتسويقه ااخلطاب املفهويم للعوملة واحمللية يف اإ

 اىل امجلهور.

وال جيد هؤالء بأ سًا وال خريًا من هذا اجلدل املعريف يف نطاق الفن، امل يأ يت )بيرت 

العراق( ليدرس هناك الطرق الاحفتالية )الصوفية( ليفكك خطاهبا فامي بعد  بروك( اىل )شامل

طارمرسحيًا يف جتاربه العالمية، املس توعبة للمحىل يف  )ثقافة الانسان(  ، خيصمشويل عاملي اإ

 ايامن اكنت جذورها ضاربة يف الوجدان البرشي، ويف أ مكنة تواجده.

اعترب )جاكسون( ان الثقافات يه )خرائط للمعىن( من خاللها يصبح العامل واحضًا، 

ل هنا توفر للجمهور الاجتاه املطلوب، يف واقع صاخب مضطرب، وكذكل توهجه اىل معرفة 

ادليناميكية، مبقوالهتا  ،لمتيزي بني الفرعي والرئيس، يف هذه الثقافات اجملمتعيةالقواعد، واحلدود، وا

الاجامتعية )قوانيهنا( والايديولوجية )دينية، س ياس ية( والتكنولوجية )تقنيات بنيهتا التحتية( 

اته، وان تتثاقف مع الآخر لتس متد منه بعض صف برشط الا تفقد خصوصيهتا يف احلوار، ون

 تكون جزء من فس يفساء هذا الفضاء احلقيقي، والالكرتوين معًا.

 -حميل: تفكري يف عاملي وتطبيق 

آفاق خارجية  تتحرك-مثالً  –يف الفنون املرسحية  طالعها عىل ابالعروض احمللية اىل أ

ايل ترشد وعينا فة مرسحية مقطوعة، وابلتالثقافات العاملية، اليت تكتسح التمنيط اخلاص بثقا

يف نسقها  ملعارصةا امجلايل اذلي يفرتض امكنة وأ زمنة ختييلية، لكهنا منبثقة من رضورات احلياة

اذلي جيد معه اخملرجون لزامًا علهيم، اعادة التكيف مع جتارب احلداثة املرسحية،  العاملي. ال مر
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رين( الاجرايئ والنظري، والانتقال من مرحةل )المتوالترصف بدروسها الفنية، عىل الصعيدين، 

اىل مرحةل )ال داء( املبارش مع امجلهور تنبع هذه املعاجلات اخلالقة، يف املؤسسة املرسحية 

احلديثة، لتتفحص اجتاهات الاخراج، وارتباطه بنظرايته املتعمقة، اليت تش ل اطارًا مرجعيًا، 

س تجد للعروض، تعاد هندس هتا، وصياغهتا، يف ضوء ما ي  يةومعرفيًا، ما جيعل )املامرسات( الفعل 

ة، للعرض، وما حتف به من مكوانت مسعية وحركي من ابتاكرات برصية ختص اخلطاب الفين

رتبط ت تس متد معقها النظري ايضاً من املباحث النقدية، املتعمقة يف اخلصائص اجلوهرية، وابلتايل

ة )العاملية(، لية املس توى شلكهتا رموز الثقافة املرسحيالعروض املرسحية الصغرية، ببىن هرمية عا

وأ غنهتا املهرجاانت العاملية ايضًا، اليت يصنعها كبار اخملرجني، للحفاظ عىل سالمة البيئة 

الاخراجية من التلواثت العنرصية، واخلرافية، والزتمت السلفي. وكذكل من هشاشة الرتكيب 

كام  –خرايج العاملي، هو ما يش ل خملرجنا العرايق والتكوين للفنون هذا احمليط الرمزي الا

العراق، ان اطوار اترخيية مّرت عىل جتربتنا املرسحية يف العامل العريب، و  عرب-للمتتبعيتضح ذكل 

كبار خمرجينا يرتبطون بسلوك مرسيح ابداعي متأ ثر بتجارب اخراجية عاملية، مه بعيدون عنا 

قها مًا، لكهنم ميثلون لنا اماكنية ابداعية، تسمح لنا، بأ ن نطب جغرافيًا، او غري معروفني لنا متا

 حمليًا، ابلفعل، وابلتايل: نقّدم جتاربنا اخلاصة )بعد ان فكران علميًا، وترصفنا حمليًا( يف عروضنا

 املرسحية اجلادة.

 -حملية: مرسحيات عاملية برؤى 

املية الكربى، الاكرتالت الرأ سوالرصاع بني يف معلومة )الثورة( يف فنون العامل الثالث، 

وتذهب اىل دمومة الاحتاكر من قبل رشاكت الفن العاملية اليت تسّوق اشاكالً اس هتالكية مستند 

ّدها، ابلرثوات الوطنية املغتصبة، واملشرتاة بأ خبس الامثان او ص ومكررة، يفرزها، لتجعهل اسوة

قها اىل ت فنية ثورية مازالت يف طري واسرتداد الارادة الفنية، املناهضة لالس تغالل بفعاليا

آس يا، حارضة  مرسحنا العريب، ومنه العرايق، وابتت موضوعات امرياك الالتينية، وافريقيا، وأ

يل لالس تغالل، والاحتالل، عرفت فنوننا احمللية عىل سب  دلى فنانينا، ومرسحيينا، الرافضة

همر ادلين(  رمزية، كام يف لوحات )محمداعامالً فنية تشكيلية تقف ضد عوملة )ادلوالر( ال –املثال 

عىل سبيل املثال، او ردد الفضاء السمعي الاغاين الثورية ال مية دلى املوس يقيني وابالخص 

 -مثالً  –وتوادلت ال فالم الواثئقية، والروائية املعّدة  اليساريني، ومن بيهنم )مارس يل خليفة(

او مرسحيات أ عدت عهنا، مثل  عن رواايتت وقصص )بعضها من تأ ليف غسان كنفاين(
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حامد ابو  الفنان )محمد اكتب هذه السطور، وأ خرهجا الفلسطيين مرسحية )ام سعد( اليت أ عدها

 هامش(.

ا م الشاعر )معني بسيسو( اليت اخرج هل )سايم عبد امحلد( )ثورة الزجن(  وبرز

ابت موس يقية د( رضمبوس يقى عاملية وحملية فوللكورية، موظفًا فهيا امللحن )طارق حسون فري

عاملية، واختيار قرع عىل )الطبل( وملغزاه الوطين، ادلال عىل النفري امجلاهريي ملواهجة احلروب، 

آرات( للاكتب اليوانين )ثيواك( اذلي ارجتل الاحلان فهيا عىل  اكذلي وجدانه يف مرسحية )جرس أ

مناضل  ما قدمه اخملرجعرايق يف مناخ عرض عاملي. او  –عيل عبد هللا( بطابع عريب العود )

بية البرصية، الرقصات اجلنو  أ نغامداوود من رؤية فنية )بينية( جتمع شكس بري )الاجنلزيي(، مع 

والرفوف، وادانة التناحرات الطائفية احمللية وجشب احلروب العوملية ضد العراق وسط اجواء 

دان خشصيات دان( وجالف ليةل وليةل، وتراتيل نبوية مقدسة يف مرسحية )الاساكيف(، و)املي

امريكية تتفاعل وتتحاور وتتصادم مع اخرى عراقية، يف )تناقض( معارص، بني اطراف الرصاع 

 املتباينة حىت يف دائرة هذا الطرف نفسه او ذاك.

يوسف العاين، واخملرج قا م محمد وسايم عبد امحليد ان قّدما  للاكتب املرسيح س بق

لتجارب جتربة متفاعةل مع ا قاعة اخلدل يف بغداد، ومه خيوضون( يف 1791مرسحية )اخلرابة( عام )

املعارصة يف املرسح العاملي، او ما خيص املرسح الس يايس، والواثئقي اجلديد، ابستامثر البوسرت 

الس يايس، والاغاين الثورية، وحشذ النقد التأ وييل، يف تقومي املوروث الاسطوري، وحتوالت 

عامة(، بيئة حديثة ختص الرصاع الكولونيايل يف الرشق العريب ) الفلولكور املرسيح ونقهل اىل

و)العراق( خاصة، وهو فن تفاعيل مع ارادات الشعوب وكفاهحا من اجل نيل اس تقاللها الوطين، 

مببادرة فنية مرسحية جاءت كرد فعل ثقايف للحرب الباردة احملتدمة بني الرأ ساملية العاملية 

رسحيًا، ش يوعية السوفياتية، واملعسكر الاشرتايك، بغرض تفكيكها م وبني ال الامريكية والغربية، 

آلياهتا التناحرية من وهجة نظر متقاطعة مع تكل احلروب املهددة للسمل العاملي،  وحتليل ادواهتا، وأ

يف وضع اشاكيل، تطرح فيه لك هجة جحجها عىل وفق ما متليه علهيا مصاحلها الاقتصادية، 

 لتايل لو عدان اىل مرسحية )اخلرابة(، فاننا جند فهيا ذكل الانعاكسوالس ياس ية، والثقافية واب

 طرف او ذاك. اخلضوع لهذا ال املوضوعي للموقف العاملي، جتاه قضااي مصريية ختص الهمينة، او

اس تطاع الفنان العرايق ان يوظف جامليات املرسح الاملاين، والرويس، مبا خيدم التجربة 

ية املتصارعة الس ياس   منن احلراك الفين العاملي، وتنشط من احلراكتالوطنية اليت متثل جزءًا 

 العربية. بدلاننا-ايضاً  –عىل ارضية ما مّسي ابلعامل الثالث اذلي خيص 
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 كرست افاكر برخت الثورية من خالل اخلطاب املرسيح التحرييض اذلي هذه التجربة

انبثاق اجتاه  م الطليعية، وكذكلاس تقطت اجيااًل متتالية من الفنانني املرسحيني يف جتارهب

ام ك)برصي( اترة يتوازى مع النص، واخرى يتفوق عليه، ويتجاوز مرجعيته، او جنسه الاديب، 

فعل محيد محمد جواد مع مرسحية هاملت، او حمسن العزاوي يف تغيري اطار العرض، ومضامينه 

حلركة املرسحية ة، متأ ثراً ابوابعاده الشلكية، او ما كرسه صالح القصب من تركيبات برصية حركي

 التجديدية يف رومانيا، وبولونيا، املمتردة عىل االإرادة املركزية لدلوةل الشمولية.

 وصارت جتارب اخرى تسعى اىل التطرف يف الاحنياز اىل فكر النص وادبيته ودراميته

بوصفه وحدة فاعةل من وحدات العرض، او الغلو يف تصعيد احلراكت ادلينامية البرصية اىل 

 درجة الغلو الرساييل العبيث اخلارج عن لك ال طر اجلادة والهازةل.

 فنون املعامر البغدادي يف الغرب:

، (منذ س بعينيات القرن املايض، عرفت لندن، ابهامتهما اجلاد ابلبناء الهنديس )املعامري

لبناء العامرة العاملية، املتأ ثرة ابصول رافدينية، اكذلي قام ابلتخطيط هل، )جين بغداد(، وهو يضع 

بغداد(، وللمدينة الس ياحية وسواها من خمطوطات  مشاريعه التصمميية )لالوبرا( او )جلامعة

 تركت عىل رفوف ادلوائر الهندس ية املعنية دون حماوةل تنفيذها.

ا املعامري، املمزي ابلطرز املعارية الرفيعة لبناء املسارح، ودور لندن عرفت ابهامتهم

لوايت الفنون التشكيلية واس توديوهات الفن،  ن هنر )التميز( اكن عىل اجلانب الثاين مالاوبرا، واكا

ينتصب معامر املرسح الرمسي يف لندن، وبقربه مت انشاء مرسحاً جتريبيًا، صغريًا، بطراز بغدادي، 

رية ملهرفة الزخرفية، وامعدته، وجدرانه، والوانه، وهو ما يعزت بتصمميه ال س تاذ املعامبتفصيالته ا

 )مور( ويقف خفورًا امام طلبته ومن بيهنم الطالب العرايق حينذاك، واملهندس اخلري اليوم.

الاس تاذ )موفق الطايئ(، اذلي مازال يتذكر عالقة ذكل التفاعل املعامري بني بغداد، 

 من العوملة.ولندن، كرضب 

اذلي افادت منه العبقرايت الهندس ية العاملية اليت تنقل الروح البغدادية احللمية من 

الرشق اىل عوامل الغرب، اىل لندن قلب اوراب احلضاري، ويف عقر الامرباطورية الربيطانية 

 اً العظمىن لتس تقبل معامرًا يصدر خميالها املعامري، بدل من بدلان الهامش، اذلي اكن اتبع

 (1) للكولونيالية الاس تعامرية وابت س يدًا معامراًي ملرسح لندين.
                                                 

عن الاسوو تاذ )مور( الاجنلزيي، وهو يأ سووف الزاةل مبىن  3/3/2116 -سوووق الرسوواي -احلديث مع )موفق الطايئ( اترخي( 1)

ش به ابل وبرا، املدرسة اليت خترج مهنا، ومثل كثري من رواد  رسح مدرسة )التفيض(، ا رصة، ومازال اهامل م رسح يف الب امل

 الش بيل(.املرسح، وامههم )حقي 
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 عوملة السيامن:

من مظاهر العوملة عىل صعيد السيامن العربية، ومواكبهتا للسيامن العاملية، هو حماوةل 

اخملرجني العرب املسامهة يف هذا املسار الابداعي، واكن اغلب عن طموح املمثلني العرب 

ملمثل رمبا نتذكر واقعة فنية، اشرتك فهيا ا املشهورة. ل هذه الافالم العامليةالاشرتاك يف مث

املرصي )امحد رمزي( يف الفمل الامرييك )س بارتاكوس حمرر العبيد( حيث مثل فيه دورًا 

، )أ خرس(، مع مثلني امرياكن، قدموا لنا مشولية )الامرباطورية الرومانية( حتت ظل  ًً صامتًا

 الطاغية )القيرص(.

لكن املشاركة الفعاةل حقًا، عىل الصعيد العاملي، حققها الفنان معر الرشيف املنحدر من 

يل من فاتن حاممة املسلمة ليحقق اجنازاً ادائيًا عامليًا مع كبار مث اصول لبنانية مس يحية، ومزتوج

 يئ.الغرب، وامرياك. ما جعلنا حنتفي بتجربته )الكوكبية( اخلاصة اببداعنا العريب السيامن

لهذا املمثل العاملي، وهو ينطق ابللغة الاجنلزيية، امثال هذه التعددية اللغوية، توفر 

الفرصة الساحنة للوصول اىل العاملية ابلفن، وتربط صاحهبا ابلهنا والهناك، بني ال مكنة العربية 

. هذا .والامكنة العاملية، يف فضاءات الفن السيامنيئ، حيث تذوهبا احداها ابالخرى احمللية

جو( الفضاء الفين اجلديد متثل برواية الرويس )ستيفان زفاجي( اذلي اقرتن امسه بفمل )ادلكتور زيفا

 ابخراج امرييك، واس توديوهات هوليوودية.

هذا عىل صعيد السيامن، ولكن هناك شاهداً اخر، خيص املرسح وجتربة الفنان الفرنيس 

س يكية، نون الغرب، اكلباليه، واملوس يقى الالك)موريس بيجار( مبرسحه الشامل، وقيامه مبزج ف 

ابلفنون الرشقية، والهندية، والرقص الشعيب، واجلاز والافريقي، اذلي انترش يف امرياك، ومبثل 

هذه الطريقة وسواها، وجد املوروث الفين اخلاص ابلعامل الثالث، فرصته للولوج اىل اطر النظرة 

 رسح.د، والاس تثنايئ يف اللغة الفنية عىل صعيد امل امجلالية الغربية واخصاهبا بغري املعتا

تقوم الثقافة املرسحية الرصينة عىل االإبداع، ال عىل الاس هتالك  -الفنون ضد الاس تالب:

والنقل او التقليد اجلاهز للمنجزات الفنية للآخر، بعيدًا عن رصاعات القوى الكربى، 

قوة سواق، املنهتكة للس يادة الوطنية بواحتاكرات املال، وس يطرة البورصة املهمينة عىل الا

ا والتفنن يف التسليح التدمريي، واجلرومثي، واقتالع الاوطان بذرائع ش ىت، جيمتع فهيالعسكر، 

ف مفهومات حمددة لهذه )الآليات( التجارية واملعلوماتية، اليت يق الاقتاصدي، ابلتقين، حتت

مهنا بعض الفنانني موقف املعارض املتصدي ل رضارها، ويقوم مبسريات احتجاجية ضد 

س ياساهتا احلربية والاملانية، او يبارك اجيابياهتا اخلاصة بقبول حركة املهاجرين من الاطراف 
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عونة مريكية، ونقل التكنولوجيا واملعرفة وتقدمي الاستثارة واملاىل املراكز املدنية الاوربية والا

واحلوار الفين والثقايف عرب احلدود، وتشجيع االإبداع، ومؤسساته الوطنية، ونقل اخلطاب امجلايل 

 )العريب( عرب )العامل( اىل جامهري متنوعة الثقافات، وخمتلفة اللغات، والاوطان.

، اخلاضع ا، مبثل ما تصفي امراض الفكر احمليل التقليديوتغربل مفاهمي العوملة ومقوالهت

تالب واهدار حقوق الطفل، وتعممي اس  ، والتفوق البغيض للرجل عىل املرأ ة، للخرافة-احياانً  –

 الانسان، وهدر كرامته، وتدمريه.

ة، الثراء هوايتنا العاملي نفتاح عىل )العوملة( ونقل اخلصوصية الوطنية اىليمت الاوبذكل 

اكت بادةل مع الثقافات املتفاعةل مع ارثنا الثقايف، وتراثنا التارخيي واملعارص، املنفتح عىل ش باملت 

 .الفين-الثقايفانتاج فنية عابرة للحدود الاقلميية، للتعريف مبنجز البرش 

بثورة االتصاالت اليت حولت ثقافة العامل، اىل قرية كونية واحدة، ينتقل فيه )مفهوم( 

ن ديث( هيلكي، بنيوي، تقين ملموس يف واقع احلدث الفين اخلاص بعوامل الفنواحلداثة، اىل )حت

 املتنوعة.

 -ال مركة: فنانون امرياكن ضد 

الس ياسة مواقف دولية ضد العوملة، ومهنا )املنتدى الاجامتعي  ظهرت عىل صعيد

آخر مكن(، ليناهض العوملة، بطرازها الامرييك، املمتثل )مبنظمة  العاملي( اذلي يرفع شعار )عامل أ

التجارة ادلولية( اليت تكرس س يطرة )رأ س املال( يف العامل وس ياسة الليربالية اجلديدة مبثل ما 

اٍل اهنا اعلنت بصوٍت ع ، )ان أ قوى دوةل يف العاملالوالايت املتحدة، قدرّصح )نعود جومسيك(

تنوي ان حتمك العامل، ابلقوة(، واضاف )ان مسؤويل الادارة الامريكية لن يسمحوا ل ي منافسني 

 للوالايت املتحدة الآن او يف املس تقبل(.

 خللق عامل حماوةلويطرح )جومسيك( بدياًل لهذه الامرباطورية العنفية الامريكية، يف 

آخر ال يسوده الكره، واخلوف وادلمار.  أ

يك من املفكرين الفكرية، من امثال جومس رمبا يفيد الفنانون يف جتارهبم الفنية، ومواقفهم

 من كبار املؤلفني والرسامني واملوس يقيني والسيامنئيني الامرياكن اذلين انهضواالكبار، وكذكل 

ضااي اس يني الامريكيني، بطرح فكرة مغايرة )للعوملة( تتبىن قهذه الفكرة )املقولبة( دلى الس ي

الانسان عىل الصعيد الاجامتعي، وما يتعلق برصاع الاغنياء والفقراء، واحلروب الكونية )كام 

كولونيالية )فيت روك( اليت تدين احلروب ال –يف مرسحية ميجان تريي( اليت اخرهجا جعفر عيل 

 موقفه الرصحي ضد اس تعباد العامل، او )لكيفورد اوديتس( يف الامريكية، او يوجني اونيل يف
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مرسحية )يف انتظار اليسار(، او )تنيس وليامز( يف مرسحية )عربة امسها الرغبة( اليت اخرهجا 

لتعذيب يف ا للسيامن )ايليا اكزان( وما تبثه الآن شاشات السيامن الامريكية من اهوال وفضاحئ

 فهيا اقىس انواع الانهتااكت حلقوق البرش، ال مر اذلي تضاعفالسجون الكوكبية اليت متارس 

ليشمل السيامن الرمقية، الافرتاضية، اليت ابتت ك هنا من مالمح مل خيربها العامل من قبل، لشّدة 

 عنفها، وخوارقها وجعائهبا الفضائية املرعبة واملزلزةل.

 رصاع الثقافة والعقيدة:

يقف الفنان املرسيح الامرييك والاوريب املتنور ضد الامربايلية العاملية اليت حتول 

)عقيدة( عاملية، تتصارع فهيا احلضارات بداًل من ان تتحاور مع ثقافات وحضارات )العوملة( اىل 

دي نعاملية رشقية وغربية معروفة بعراقهتا، واصالهتا الفنية، والابداعية، كام يف الرتاث الفين اله 

والصيين، والياابين، والعريب، والفاريس، والرتيك.. اذلي اغرتفت من معينه ثقافات اوروبية 

 خمتلفة.

خطاب العوملة،  مع ذلا ليس مقبواًل ملرسحنا العريب، وفنوننا ان تتنصل من مسؤوليهتا

اكره، فالانساين، بقميه الروحية الرفيعة، املنترصة لالنسان همام تنوعت اعراقه، واداينه، وا

ومواطنه ل هنا ال تلتفت اىل اخللف، بل تصنع )فنواًن( جديدة مس تقبلية، وتقلل من همينة 

الاعالم العاملي الاحادي املزنع، اذلي جيعل الانسان احادي البعد، عىل حد توصيف )ماركوز( 

لقهيا امجلايل عرب تقاميً امريكية! ويطرح منوذجاً )فنيًا( كونياً للسيامن واملرسح والفنون، وطرائق  يعّمم

 عوامل اجلذب، وتروجي )العقائدي( للتفوق الامرييك.

 اليوم ال ننفر من ان تدخل الاغنية الاجنبية، يف برامج تلفزيونية حملية عربية، جنبًاص

اىل جنب مع اساطني امللحنني املؤسسني العرب، وتتنافس عىل حيازة )اللقب( الابداعي الفين 

آالتنا التقليدي. بل جند )ارحتالغنايئ  –اخلاص هبا، يف دعوة )مغايرة( للمأ لوف املوس يقي  ال( أ

هتا اياملوس يقية، واصواتنا الغنائية اىل عقر )الوالايت املتحدة( فيث صاالهتا ومسارهحا، ومنتد

الفنية، مبثل ما ترسل لنا )امرياك( )الاوزع( الالكرتوين، احملّمل بأ وزان واحلان اغنيات عراقية 

وعربية، وك هنا تس متع اىل صداها يف بيئات خليجية، او مغاربية، او مدنية، او ريفية، او حصراوية. 

 جعلها مأ ثرة ملكرورة اىلولكن طرق )العوملة( الفنية هذه نقلهتا من مأ لوفية احلياة ووقائعيهتا ا

 .فنية، متفردة، تزنع عن نفسها القشور العادية املتصلبة

من ددة يف التجربة الفنية، تتفرع الاشاكل الفنية اىل أ بعاد متع -املثقف العاملي والعوملة نّصًا:

اقتصادية، اىل س ياس ية، اىل اجامتعية، اىل اجتاهات جتريبية حداثية يف مارسات الفن، هبذه 
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اليت تراهن عىل مقوالت، يف الفهم، تغرّي يف  (ultidimensionality)الابعاد املتعددة 

الاطار السابق اذلي كنا، ننظر من خالهل اىل الفنون، واىل احلياة اخلاصة والعامة واكهنا حتفزان 

 عىل اكتشاف التقاليد الفنية، ونعيد برجمهتا وترتيهبا يف خارطة ذهنية مفتوحة عىل االإبداع،

واملغامرات اخملطط لها، واحملسوبة بدقة يف اخرتاق الوضع الثقايف الفين، السائد، وجتاوز 

احاديته، والاصغار للمعارض التشكيلية، والفنون السيامنئية واملرسحية واملوس يقية، الوافدة 

 اىل دولنا، ويه تعرب احلدود الوطنية.

، ابجناز ني لٌك لوحده، او جممتعنيعوملة الفنون، تتبدى من خالل قيام الفنانني العاملي

معليات مزتامنة، مرتابطة من حيث الرؤى الفنية، والتقنيات، ووسائط امليداي، بطرق معقدة، 

 ومؤثرة عىل تلقينا )الوطين( لها حىت ان تصدت لها، وقاومهتا اذلائقة الفنية املتعارضة معهان لتثري

، روج من مأ زق املفهوم الاخزتايل التقليدياشاكلية: احمليل والعاملي، والكوين واخلاص، للخ

ني، للفنون، والاقرتاب من س مييائيته وترمزياته، وطرائق تواصهل مع املتلقني املتنوعني، واخملتلف

، تش بع اذلائقة فنية -للوصول اىل معرفة )مغزى( ال مناط الفنية هذه، بوصفها نصوص ثقافية

 ا الفكري.امجلالية، وتوفر لها املتعة الوجدانية والرض

 -بيين: الرتمجة تنوع وتعدد الس ين 

الرتمجة للنصوص والعروض املرسحية، أ كدت عىل احلرص املتبادل بني البرش، وجتارب 

عنه  تنوع الثقافات واالتصال ابلآخر، والبحث ادلؤوبالشعوب الابداعية، املفضية اىل احرتام 

لغاء حاةل ) قافتنا اجملمتعية الالتواصل( مع العامل، للتقريب بني ثعرب التارخي، واختالف اجملمتعات، الإ

لقادر ا مع الآخرين، من خالل تبادل اللكامت والصور والاصوات ييرسها لنا اذلاكء الانساين

عىل التأ ويل، وأ مهية القراءة اخلاصة برتمجة النصوص، واعادة انتاهجا عىل الصعيد احمليل، مبس توى 

اته ين للبرش، ومعق ختيالته اخلاصة ابلزمن الابداعي وفضاءمن التلقي يمثن فيه اذلاكء الف

آخر اكرث جدارة، يقودان اىل مشاطرة  املفتوحة، وتيسري الانتقال من منط ثقايف حمدود اىل منط أ

 الآخرن والتفاعل مع معاانته.

وية واحدة، اذلين يشرتكون جبذور لغ برضب ما يسمى ابلتفامه )البيين( بني الاقوام

 ل مثاًل بني اللغات من جذور )التينية( او )سالفية( مثاًل.اكذلي حيص

الرتمجة تعزز احلوار الثقايف، وهو رهان القرن احلادي والعرشين يف سوق كوكيب، بطبيعة 

 الوس يط ادلاخيل للثقافة. ثقافية حوارية لتجنب الاخطار وحنّل الازمات الراهنة، هبذا
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م  مرسح الا م الناطقة ابعداد مخمة تتلكاو من خالل )التنوع اللغوي( اكذلي جنده يف

لغات متنوعة، وكذكل ايضًا )متعددة( حسب اعراقها، ولغاهتا اخملتلفة يف جذورها واصولها 

غات( فهو يدخل هنا حتت عنوان )املتعدد الل الاوىل، وقد يكون احدان جييد اكرث من لغة اجنبية

رميل يدون اكرث من لغة مثل: انس تاس الككام اكن حال بعض مرتمجينا العرب والعراقيني ما جي 

يف العراق عىل سبيل املثال ومصطفى جواد، وجربا ابراهمي، وعناد غزوان، ومجيل نصيف يف 

ذ يردد فيه )ان من  دعوة شكبري اىل الانفتاح، نتذكر هنا نص مرسحية )س يدان من فريوان( اإ

 يبقى يف "حمهل" يظل عقهل "حمليًا"(.

، ومتجددة، الاخرضارلفنية ان تذبل، بعيدة عن سهوب العامل دامئة ذلا ال نريد لورودان ا

 فواحة العطر.

 -اللفطي: املشرتك 

 ه الرشاكتتش ل ش باكتيعيش )الفنان( يف ظل العوملة هنا، وهناك يف عامل مضطرب، 

آلية  والهوايت وتقنيات االتصاالت، اليت جتعل )الفن( بضاعة قابةل للخسارة، والرحب، وتتعلق بأ

 السوق، وطرائق انتقال النقود ورؤوس الاموال.

اليت تغرّي حىت من طبيعة )تلقي امجلهور( لل عامل الفنية، سواء من حيث اشاكلها الفنية 

 خملتلفة!االصادمة، او من حيث ال مكنة املرجتةل، غري املكرسة اصاًل، لتلقي اخلطاابت الفنية 

حىت املوضوعات ابتت خارج نسق )الميني واليسار(، بعد ان انتقلت اسرتاتيجيات 

الرشاكت العوملية، اىل اجتذاب عامل من دول خمتلفة، وحبثت عن اسواق برضائب اقل، 

ة واخرتقت الانتاجية عىل دول متفرق وفككت الانتاج املركزي لدلول املصدرة اىل توزيع حقولها

، تامثرات )فنية( وطورت مشاريعها الرحبية عرب الاعالم الثقايف، والفينخدود دول )متعاونة( ابس 

 بعد عدم جناهحا ابخرتاق دول )ممتنعة( علهيا.

وابلتايل ابت ماكن الانتاج، والاس توديوهات، ومطاخب الربامج الفنية، يذهب اىل 

 البعض. اامكنة استامثر بعيدة عن مراكز دولها الاحتاكرية، واملتنافسة عىل تقويض بعضه

مع مصطلحات اخرى، فالعاملية هنا  Globalismus)العاملية(  قد يتداخل مصطلح

تعين: ذوابن املاكن احمليل، ابلعاملي )جممتع  Globalitatتعين: الاختالف، والتنوع، والشمولية، 

فهىي تضّم مؤسات املال والرشاكت والتجارة ادلولية  Glodalisierungوالعوملة  جتاري مشويل(.

قنيات الاعالم واالتصال، ودميقراطية وحقوق انسان عاملية، وس ياسات دولية متعددة املراكز وت 

 (.حكومية.)ا م متحدة، منظامت غري 



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 17 

 أ بطال بال بطوةل:

يف عروضنا املرسحية، ومه جييدون عالقات خارجة عن يظهر )أ بطال( دراميون جدد 

 ( و)املعارضة(، والارجتال وعدم الرتابط حىت عىلالطر عن ال طر التقليدية، مثل )الالمواطنة

صعيد النسق الالكيم واحلواري، واحلريك الرتباطها مبفهومات )ما بعداحلداثة(، وما جتّره 

)التكنولوجيا( من تمكمي ومقاييس جذرية، ومن تغييب لعالقات )احلضور( التقليدي، وزرع 

آفاق )عدمية( تتباىه بتدمري الثوابت السابقة، ومؤ  ض مرسحية، سساهتا الآفةل، بنصوص، وعروأ

ل، مبركزية البطل، وتنشط من الهوامش، ومن )الشاذ( واملبتذتقّوض نفسها من ادلاخل، لتفتك 

اخلاوية،  الاصنام القارة يف املهنجيات التقليدية، واحلياة اليومية يف رغبة جاحمة للمغايرة، وحتطمي

 ي، اىلامئة عىل اوارص الرتامح والتاكفل العشائر اليت ابت من الرضوري انتقالها من جممتعات ق

رد البرشي النظرة الوجودية اخلاصة ابلف جممتعات )عوملية( تقوم عىل )تعاقدية( رأ ساملية، تعزز

ر( عن منط حياته اليت يضيهئا مبشاعر وجدانية ختيلية، كام يف تنظريات )هيدج يف حرية ابختيار

كرة املأ وى وامحلاية، وتأ ويل املاكن، يف عامل تتصارع )الوجود هناك( وشاعرية )ابشالل( عن ف

فيه احياز ثقافية وايديولوجيات، واسوار عاملية وحملية من عرقيات ووطنيات واداين، وجنوسة، 

 governanceوجنس ية وبيئات متنوعة، وابلتايل: تصبح للفن رضورة يف الاهنامك بو)احلومكة( 

املدنية،  حيرتم املالثقايف، والفين للشعوب يف ظل ع التنوعوالاخنراط يف تعاون ثقايف دويل حيرتم 

ات، وال يكرس وجاميل يرّحب ابلتناقض يغمر نفسه يف التعاطق مع ثقافات الآخر، مبوقف فكري

 فرجالثقايف مبناطق ختص هذا امجلهور، او ذاك، حيث يتفاعل )املت التجانس، دون حتديد املنظور

هو املي(، امام )العرض املرسيح( التجرييب، العوملي، اجلديد، و احمليل(، كام يفعل )املتفرج الع

للوعي امجلعي يف نظرته الساكنة، واخملدرة  Common- Senceيبحث عن مفهومات خترتق 

لل فاكر وللعامل، وللفنون، لتحرض ذائقية املتلقي، وتفتح عينيه، عام اكن معميًا عنه ال يبرصه، 

 رمغ خشوصه املادي، امامه.

 -جديدة: عوملة فنية 

ة، والطليقة واملفتوحخيطط فنانوان العرب، لالشرتاك يف املهرجاانت العابرة لدلول، 

حبريهتا االإبداعية، متفاعةل حىت مع رشاكت انتاجية تسهّل انتقالها )كوكبيًا( من خالل عبوران 

ة او تشكيلية او موس يقية حيلو)احمللية(، واخنراطنا يف )العاملية( الغناء جتربتنا الفنية بثقافات مرس 

غريات اخلارجية، ل ن الت او سيمنئية، واثراء حقولنا هذه ابملعرفة واملراس واملامرسة التطبيقية.

ها، يه ابذلات لكها ترتبط ابلفنون اليت تواكب، وتصنع لنفس  والاقتصادية.الس ياس ية واجملمتعية، 
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 ،رافية حمددةا اخلاصة تنتقل من أ مكنة جغمتغريات ختص انسقهتا الفنية وامجلالية من داخل نواهت

اىل جغرافية افرتاضية، وكون فين موازي، يف فضاء الكرتوين، يف موجة عامئة، متدفقة من 

الته الابتاكرات املتوادلة ينسف فهيا املبدع العامل القدمي للواقع بواقع افرتايض حيركه، يكشف تفاع

آلية التواصل، والانقطاع اليت خيتارها الفنان يف موقفه م فنه  نمع فضاءات مبتكرة، من خالل أ

آاثرها عىل جممتعه الواقعي،  اواًل، ومن العامل اثنياً ومن جممتعه اثلثًا. وهو يفكر يف متغريات العوملة، وأ

لواقع، ا لّك ذكل من اجل جتويد طريقته الابداعية يف ابتاكر فنون مس تحدثة، قادرة عىل جتاوز

آليات حتويهل، مس تعينًا ابلفنون القادرة عىل حتقيق عو  دة، خيتارها هو ملة جديومتفاعةل مع أ

مبسؤولية، وبكفاءة حرفية ونظرية مبدعة. وقد يصطدم برقيب يّدعي لعب دور )حامئية( فكرية 

protectionists حماواًل )تقييد( انتقال ال فاكر الفنية من اخلارج اىل ادلاخل الوطين، بدوافع ،

عند  رشوع الاس تعامريأ خالقية ودينية اترة، او ايديولوجية س ياس ية اترة أ خرى الإيقاف امل 

حّده، وعدم السامح هل الس تغالل مرحةل ما بعد الاس تعامر، للتسلل اىل اوطاننا حتت س تار 

 )العوملة(، لنبقى حنن حضاايه ال زليني.

 الفن الثالثة: عوملة

اسهام املرسح يف العوملة، يعمق الالجتانس )المنطي(، وكذكل القدرة عىل استنطاق 

ا امجلايل، من حيث الرؤى والافاكر الفلسفية، ورصاعه –لالبداع الفين ايديولوجية مرادعفة 

 بني قطيب، املادية واملثالية.

آفةل،  وتعزيز القدرات عىل التحمك ابحلمتيات القاهرة املزعومة، اليت يه نتاج ثقافة فنية أ

ريف واالإبداعي عابالإماكن تعزيز البديل لها بنظام جاميل قميي جديد، يس متد من )العوملة( تواصهل امل

عرب التحليق يف فضاء عاملي، للعروض املرسحية اليت تتوزع بني ارجاء العامل، اليت تزداد من 

خاللها خربة وثراءاً معرفيًا جامليًا، جتعلنا نتساءل عن دوران الفين، اذلي تنتظره منا العوملة، بغية 

فادة مجهوران العريب )العرايق( وكذكل يفيد من فنوننا العامل  ايضًا. اإ

عىل  –لّت لنا ان علوم التكنولوجيا قد ح ولو تلفتنا لتجربتنا املرسحية )احمللية( لوجدان

)سينوغرافية( اكن من املس تحيل حتقيقها، او اجنازها عىل خش بات  مشالكت-املثالسبيل 

 مسارحنا التقليدية.

هذا ما تعنيه )عوملة الثقافة( يف اهنا تنقل الينا التقنيات وال فاكر، وتقّرب بني العادات 

عوملة الثالثة(، بعد علهيا )ال أ طلقوالتقاليد بني الشعوب، عرب احلوارات الثقافية املتعددة، اليت 
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ية اخلاصة ثان العوملة الاوىل، بعد انهتاء احلرب العاملية الثانية وانشاء )الا م املتحدة(، وال 

 )ابقتصادايت السوق(.

واختالفًا يف  اللغات الفنية تنوعًا، أ كرثالعوملة الثقافية، جتعلنا عىل تفاعل واحض، مع 

 العامل.

س تفتح لنا الثقافة الثالثة هذه، مكنات مركبة ملهمة الستامثر التداخل بني نظرايت 

 يستبق العمل بيقية، ابنصهار خاّلق الالعلوم، وجتريبياهتا املادية ونظرايت الفن، وحقوهل التط 

 الآخر، بل يتعاضدان معًا للتقدم والتطور والابتاكر عىل هدى ثقافة اثلثة. أ حدهاموالفن 

 النتاجئ والاس تنتاجات

ها يه هل، توظيف  اوالفن للعوملة،  خنلص اىل ان )مشلكة البحث( تعلقت بتوظيف

آلية اقتبطرق تفاعلية، ختص مشلكة )فنية( ابداعية يف  آلياهتا اخلاصة، وبوصفها أ صادية، أ

وس ياس ية، وجممتعية، متدفقة برسعة، من مصادر مشولية تضغط الزمان واملاكن، لتجعل من 

 العمل الفين )كبسوةل زمانية وماكنية( متنقةل )مثل طائرة( بني الشعوب.

و )القبول(، اواكن لزامًا علينا التطرق اىل موقفنا امجلايل مهنا، بني حّدين من )الرفض( 

بعد ان انتقلت اىل مؤسساتنا الفنية، وانشطتنا الابداعية، من املراكز الكربى الصناعية، اىل 

 بدلاننا، املسامة ابلعامل الثالث لنخلص اىل )النتاجئ( ومناقش هتا مع الاس تنتاجات:

 ا هنتدفق املعاجلات الاخراجية العاملية، غرّيت من طبيعة الثوابت التقليدية للفنون، وم

 املرسح، يف العراق.

  مجع العوملة الفنية بني النظرية الشمولية للجامل مع أ دوات تطبيقية، ادارت براجمها احلديثة

 عقول ومواهب اخراجية، وادائية متثيلية، وتقنية متنوعة، ملواكبة موجات العوملة الفنية.

  لت يه افه حيث انتقغالبة من همينة املركز، واحيااًن يتوازى املركز مع اطر ظهور حاالت

و مقمية ا اىل عوامصه، ومدنه، وارايفه، من خالل جتارب فنية حملية، هماجرة اىل هناك،

 لعوملة فاميالانعاكس الفين ل او الاشرتاك يف همرجاانت عاملية، ووطنية للفنون، فضاًل عن

آخر، من حيث الاستيعاب لفكرة العوملة  بني ال طراف نفسها، وتفاوهتا من بدل اىل أ

 ومامرس هتا التطبيقية يف الفنون.

 .وفدت الينا جتارب عاملية يف الفنون يف حاالت متناقضة من القبول، او الرفض 
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  تنّوعت التجارب الاخراجية دلى جيل من الش باب، اذلي تعرفنا من خالهل عىل أ مناط

مرسحية، وجتارب ختص الاعالء من اجلسد الانساين يف العرض املرسيح، مثل )ادلراما 

دانس(، و)الكوريوغراف(، و)عروض اجلسد(، و)مرسح البيئة(، و)املرسح الاميايئ 

 الصامت(، ومرسح )الشاعر(، و)مرسح الفضاءات خارج ابنية املرسح(، وسواها.

  ،حفّز فضاء العوملة الفين، الكثري من الفنانني عىل توظيف تقنيات، وبراجميات تكنولوجية

ة عىل )ادلااتشو( القامئ التقليدية، ابس تخدام خففت من حضور ادليكورات، واملناظر

افرتاض عوامل لونية، وتكوينات فضائية، مضطردة يف تاكثرها، وتكرارها، وامتداداهتا غري 

 احملدودة والقابةل للتوظيف الاخرايج، بطرائق مرنة غري معهودة.

 خملرجني، اكن احيااًن ا فنانينا يف مقاربة جامليات العوملة عند املركز، من قبل بعضالفهم  سوء

 مرسحية للجامعة املتفاعةل، والهدف املوصل اىل اجلديد، بعيداً عن نقطة انطالق اىل ثقافة

 )التابوات( او التحرميات يف حقل الفن املرسيح.

 او  ،ااثرت املفاهمي العوملية يف الفن خالفات )نقدية( من منطلقات فلسفية نظرية

 الفات لفظية.ايديولوجية متخربة، وما ابتت خ

 الفن احمليل اىل االإسهام يف حضارة موحدة، تضم ثقافات خمتلفة يف املرسح، يه حضارة  اجته

احلداثة العوملية، واحلاجة اىل وصل ما انقطع عنا من جتارب مرسحية هممة، واجربتنا عىل 

عادة قراءة موروثنا املرسيح ابس ئةل فنية واخراجية جديدة.  اإ

 تكوين  ترتيب العنارص الفنية، وتبين التشظي، يف ابتت العروض منقلبة عىل

املشهد املرسيح، وتقطيعه مونتاجيًا، بال تسلسل سبيّب، او تاكمل مزعوم، امنا برؤية حلمية، 

 وانتظار عدم قادم.
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 اخلالصة:

العوملة، وّحدت الفنون، هبوية جامعة، وليست هوايت فرعية منغقةل عىل نفسها، 

ة، وحتول املفهوم ادلموية العشائري مفهوم )القرية( يف مفهوم )الاانسة(، والقرابةوابلتايل اخرتقت 

 اىل )قرية( تصنعها )ميداي( الاعالم، والاخبار، والفضائيات..

ما أ فىض اىل رضب من التذبذب بني مرجعيتني، عوملية رأ ساملية وبدلان انمية، تنتقي 

انكفاء  ان( اىل )العامل( املتحرض التقين، صاحبهانقذاف )الفن اعاملها الفنية، مضن تأ ويل خاص.

 مريع، اصويل، يمتوقع يف ومه خرايف، مشحون ابالنفعاالت وامحلاسات السلفية املضلةل.

يف الطرف الآخر، يف الغالب، تنترص رمزية الفنون، ل ن العوملة الفنية، اثرت التخييل 

ن العامل، ف تكل التجارب املنقطعة عيف لك ماكن خبال االإبداعي، ومعقت من الثقافة الانسانية

والرافضة للمرشوع احلضاري قدمت تسطيحًا للفن، بقشور ايديولوجية زائفة، تعيل، او ترّوج 

 للامدي، املبتذل، عىل املفهوم )املعريف امجلايل( يف احلوار املفقود مع فنون العوملة بعد حميط تبىن

نهتج طريقًا ثقافيًا ت  ،بتكرة، ومعايري حداثيةفيه للفنون عوامل الكرتونية، وتوظف مصطلحات م 

 مغايرًا للثنائيات التقليدية، مثل الميني واليسار والااكدميي والبس يط املهتافت.
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