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�أي�ضا ً كما قال �آرث��ر داناتو ،ت�شمل عوملة الأعمال الأدبية تعني
يعب الفن عن �إن�سانيتنا ،حيث من املمكن �أن تتحول هذه
ب�أن ّ
الأع��م��ال لك�شف ع��ن احلقيقة وب�شكل خا�ص لأول��ئ��ك الرجال
والن�ساء الذين يبحثون عن معنى يف ه��ذه الأع��م��ال���(.ص،)28
غ�ير �أن ه��ذا ال��ق��ول لي�س �صحيحا ً ب���إط�لاق ،فنحن نعي�ش يف
ع�صر « مالية الأع��م��ال الفنية» �أي تلك القائمة على التمويل
املايل ،املمولة من ال�شركات التكنولوجية ،الأمر الذي يفقدها
وظيفتها النقدية ،وينهي تعزيزها للأنظمة والبنى التي يجب
م�ساءلتها� ،أو نقدها.
يف العمل الأول املختار يف هذا الكتاب (�ص ،)29يتحدث زباال عن
التناق�ض االجتماعي� ،أو «التناق�ض الأق�صى» ح�سب �سالفوي
جيجك ،لأن هذا التناق�ض يعترب اليوم كارثة كبرية ،حيث تدافع
الكثري من الآليات عن اخلطر احلقيقي �إذا مل يتم �أخذه بعني
االعتبار ،وذلك من خالل الأعمال التي يقوم بها بع�ض الفنانني
�أمثال :جوتا كا�سرتو ،فيليبو مينيلي ،وغريهم ،والتي ُتلقي بنا
يف التناق�ضات ال�سيا�سية ،املالية ،والتقنية ،تلك التي ت�ؤطر عاملنا
املعا�صر؛ �إذ �أن��ه��ا ال تهدف �إىل ك�شف تناق�ضات معينة اعتدنا
على جتاهلها ،بل لتك�شف لنا عن موقف وجودي بديل ،يختلف
ع��ن ال�سائد وامل��ف��رو���ض م��ن قبل الكثري م��ن ال��ق��وى يف العامل
الر�أ�سمايل املعا�صر ،فهناك الكثري م��ن الأع��م��ال الفنية التي
اعرت�ضت على غزو العراق ،ومل يتم �إنتاجها للمتاحف ،واملعار�ض
اخلا�صة ،بل �أنتجت لفن ال�شوارع ،والإن�ترن��ت ،وال�صحف� ،أي
لتلك الو�سائل املنت�شرة يف كل مكان� .صورة �سلفي مركبة لرئي�س
الوزراء الربيطاين الأ�سبق توين بلري وخلفه �آبار نفط حترتق،
ا�ستخدمت ه��ذه ال�صورة من قبل ن�شطاء املجتمع امل��دين على
امل�ستوى العاملي يف عام 2003م وذلك يف تظاهرات مناه�ضة لغزو
ال��ع��راق ،والتدخل الع�سكري يف تلك ال��ف�ترة ،ولنقد االدع���اءات
الر�سمية املختلفة لهذا الغزو ب�سبب النق�ص الكبري يف الأدل��ة
التي كانت ه��ي ال�سبب الرئي�سي يف ه��ذا ال��غ��زو ح�سب ال��رواي��ة
الر�سمية .حيث يتعر�ض زباال بنقد عميق لليربالية وتناق�ضاتها
املختلفة ،فهي لي�ست وجهة نظر �سيا�سية عابرة ،بل هي ر�ؤي��ة
�شاملة للوجود ،تقوم على دمج االقت�صاد ،ال�سيا�سة ،وحتى العلم،
لت�شجيع وفر�ض بع�ض القيم واملفاهيم ب�صفتها مبادئ كونية،
وعاملية ،ال ميكن اال�ستغناء عنها ،حيث عن طريقها مت فر�ض
الدميقراطية ،والر�أ�سمالية ،لي�س ب�سبب امتيازاتهما ومنافعهما
الكثرية ،بل ب�سبب �أن هذا النظام ميتلك املقدرة على تطوير هذه
الر�ؤى ،وتر�سيخها ب�شكل م�ستمر ،ويبدو �أنه �أبدي.
ول�شرح ه��ذه الإ�شكالية ي�ستعني زب��اال ب�صمويل هنتنغتون يف
ك��ت��اب��ه ال�شهري «���ص��دام احل�����ض��ارات» وامل��ن�����ش��ور يف ع���ام 1996م،
حيث يقول» �إذا كانت املجتمعات غري الغربية ترغب يف الت�شكل
بالثقافة الغربية ،ف�إن ذلك �سيحدث كنتيجة للتو�سع ،والتنمية.
فالإمربيالية تعترب كنتيجة منطقية لتبعات العاملية ،لأن هذه
الأخرية خطرية على العامل غري الغربي فمن املمكن �أن ت�ؤدي
�إىل حرب بني احل�ضارات ،كما �أنها يف املقابل خطرية على الغرب
حيث من املمكن �أن تت�سبب بهزميته» .بالإ�ضافة لذلك ي�ستعني
زب��اال لت�أكيد وجهة النظر ه��ذه بفيل�سوف ال��ق��ان��ون الإي��ط��ايل
دانيلو زولو ،حيث ي�ؤكد زولو ب�أن الغرب قد بد�أ بجعل هذه القيم
حمايدة ،وذلك من خالل جعل الدفاع عن النف�س بو�صفه عمال

ً �إرهابيا ً كما هي املادة  51يف ميثاق الأمم املتحدة .ففي املح�صلة،
جند �أن هذه القيم امربيالية يف العمق ،لأنها ول��دت من قوى
ع�����ش��وائ��ي��ة ،وغ�ي�ر منظمة ،ف��ه��ي ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ال حت�ت�رم القيم،
واحلريات ،والثقافات املحلية للمجتمعات.
يف العمل الثاين يف هذا الكتاب(�ص ،)37يطرح منطا ً فنيا ً-كما
هو ح��ال كل ه��ذا الكتاب  -للمقاومة ،وع��دم القبول بالأنظمة
املفرو�ضة على الإن�����س��ان ،مب��ا فيها ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية وغ�يره��ا ،حيث تظهر ه��ذه اللوحة للفنان جوتا
كا�سرتو بعنوان الرهن العقاري ،والتي هي عبارة عن م�شنقة
مزخرفة ب��ال��دوالر ،يف �إ���ش��ارة وا�ضحة �إىل الأزم���ة التي خلقها
الرهن العقاري �إب��ان الأزم��ة االقت�صادية يف عام 2008م .فهذه
الأزم��ة �أ�صبحت مبثابة م�شنقة تهلك املواطنني املت�أثرين بها.
هناك الكثري من الأ�شياء التي ال تظهر يف هذه اللوحة  -ح�سب
زب��اال�-أو غري مرئية ،ك�سقف امل�شنقة ،ومالك املنزل ،حيث من
املمكن توقع �أن هذا ال�سقف ي�شري �إىل ُم ّ
الك هذه املنازل ،وهنا
ال تقت�صر فقط على الأ�شخا�ص ،بل يتم �إحالتها يف الكثري من
الأحيان للم�ؤ�س�سات الر�سمية واحلكومية وت�شريعاتها وقوانينها
املجحفة يف حقهم .فهذه الأزمة ال تعترب مفاجئة بهذا املعنى ،بل
هي متوقعة ،فهي تعترب امتدادا ً للرغبة العميقة بحفظ النظام
املايل احلايل مهما كان هذا الثمن الذي يدفعه املواطنون.
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،ي��ع��ود زب���اال لتحليالت االق��ت�����ص��ادي الفرن�سي
ال�شهري توما�س بيكيتي (����ص ،)38وذل��ك يف كتابه «ر�أ�سمال يف
القرن احل��ادي والع�شرين» ،من حيث �أن ه��ذه الأزم��ة مل تطح
بالو�ضع االقت�صادي املت�أجج وامل�ست�شري كالنار يف اله�شيم� ،إىل
تلك احل��م��اي��ة ال��ت��ي قدمها البنك امل��رك��زي واحل��ك��وم��ة لإن��ق��اذ
ال��ب��ن��وك ،خم��اف��ة �سقوط ال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي وت��داع��ي��ه ،لأنها
ح�سب بيكيتي لي�ست الأخرية يف هذه ال�سل�سلة مع بقاء وا�ستمرار
«الر�أ�سمالية املتوارثة املعوملة» التي يتم حمايتها من قبل الكثري
م��ن الأن��ظ��م��ة ال�سيا�سية .ف��ه��ذه االزم���ة املالية ال��ت��ي ح��دث��ت يف
2008م ،مل حت��دث فقط ح�سب الكثري من التحليالت ،ب�سبب
«ال��ظ�لال البنكية» �أو «فقاعة االن�ترن��ت» يف 2001م� ،أو ب�سبب
التكلفة الباهظة للغزو الأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق ،ب��ل ب�سبب ارت��ف��اع

الفائدة التناف�سية والرتاكمية ،التي وب�شكل ٍ �شبه حتمي �أو ال
مفر منه ،و�ضعت قيمة املال قبل ا�ستخدامه ومنفعته ،والربح
قبل الإن�سان.
يف العمل الثالث(�ص )43ي�سلط الكاتب ال�ضوء على جانب �آخر
من ه��ذه الأزم���ة التي يعي�شها الفرد يف القرية العاملية ،وذلك
عن طريق لوحة فنية للفنان الإيطايل ال�شاب فيليبو منيلي،
املعنونة ب»تناق�ض» ،والتي تظهر عددا كبريا من دجاج الرتكي
حم�صورا يف مكان مغلق ويف اخللف مكتوب باخلط العري�ض
وباللغة الإجنليزية «تويرت» .ففي هذه امل��رة يرمينا منيلي يف
التناق�ض التكنولوجي يف ع�صرنا احلايل كما يقول زباال ،وذلك
يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي مثل تويرت،
وفي�سبوك ،وان�ستغرام ،وفليكر وغريها من الربامج املختلفة،
مت�سح الهويات الفردية ،واالختالفات الطبيعية بني الب�شر ،كما
�أنها تدعي احلياد وال�شفافية جتاه اجلميع يف حني �أنها لي�ست
ك��ذل��ك .ولفهم ذل��ك ب�����ص��ورة �أك�ب�ر ،و�أو���ض��ح ،ي��ق��ول زب���اال ،ب�أنه
ينبغي العودة لت�أ�سي�س هذه ال�شبكات والتي ابتد�أت بن�سخ وميزات
خمتلفة ،لأنها مل تبد�أ من �أج��ل الب�شر� ،أو الدميقراطية ،كما
تبدو الآن ،بل من �أجل ربط احلوا�سيب ببع�ضها البع�ض ،لتناقل
وتداول املعلومات والبيانات ،وهو ما جعل تيم برنارد يل خمرتع
ال�شبكة العاملية يتحدث عن �أن ال�شبكة عبارة عن «م�ساحة من
الرطانة» �أو احلديث ،لأن هذه الوظيفة التفاعلية بني الب�شر
وفيما بينهم تعترب املهمة الأ�سا�سية لل�شبكة.
يف اخل��ت��ام ،ن�ستطيع القول �إن ما يطرحه ه��ذا العمل ،مبعان ٍ
كثرية ،وب�صيغ خمتلفة ،هو �أن املقاومة لي�ست ع�سكرية فقط،
�أو ن�ضالية باملعنى القدمي ،بل من املمكن �أن تتخذ الكثري من
ال�صيغ املتفاوتة ،والتي ي�أتي الفن ب�أ�شكاله املختلفة كالنحت
والر�سم الفني على ر�أ�سها لأنها ب�إمكانها �أن ت�صل لأعداد ٍ كبرية
م��ن امل�شاهدين ،واملتفرجني ،ع��ن طريق عر�ضها يف ال�ساحات
ال��ع��ام��ة ،وامل��ع��ار���ض ،وال�����ش��وارع وغ�يره��ا م��ن ال��ط��رق املختلفة.
بالإ�ضافة لذلك ،جند �أن هذا العمل ينخرط وب�شكل ٍ كبري يف
ال�صراع ال�سيا�سي ،والأن��واع الكبرية للمقاومة التي من املمكن
�أن يقوم بها الفنان ،فهذه االعمال ذات مواقف وجودية جذرية،
جتاه ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،بل ولكل املواقف احلياتية
املختلفة.
�أخريا ً ،ف�إن الفن وحتديدا ً مع مارتني هايدغر يف كتابه «�أ�صل
العمل الفني» قد حرر الفن من ال�صيغة اجلمالية التقليدية ،
واملل�صقة به لفرتات زمنية طويلة ،لي�صبح اجلمال بذلك تعبريا
ً وجوديا ً ب�شريا ً ،كما �أنه قد حتول �إىل مُنتج للعامل ،وللمواقف
امللتزمة بق�ضاياه امل�صريية ،والوجودية املختلفة.
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علي الرواحي *

هل يستطيع الفن إنقاذنا؟
سنتياغو زباال

في كتابه األخير “هل يستطيع الفن إنقاذنا؟” وعلى مدى ثالثة فصول متداخلة ،يقوم الفيلسوف اإلسباني سنتياغو زباال بطرح أسئلة
مستخدما في ذلك مقولة الفيلسوف
مختلفة حول الفن وذلك من منطلق العلوم اإلنسانية وعالقتها بالظاهريات والفكر النقدي،
ً
األلماني مارتن هايدغر» اهلل فقط يستطيع إنقاذنا» والتي قالها في نهاية مشواره الفلسفي حيث نُشرت في صحيفة دير شبيغيل
أن اهلل هنا حسب قاموس الفيلسوف هايدغر ليس ذلك المعنى التقليدي والحرفي الذي تم تأويله على هذا
األلمانية بعد وفاته ،غير َّ
األساس لدى الكثير من المشتغلين بالحقل الفلسفي ،بل يعني بذلك كما تناوله هايدغر في عمله المهم «أصل العمل الفني»
مفهوما مختلفا .
ا�ستخدم مفهوم اخلال�ص �أو الإنقاذ ب�صيغ ٍ خمتلفة يف الكثري
م��ن الأع��م��ال الفل�سفية والأدب��ي��ة التي �سبقت عمل زب��اال ه��ذا،
حيث جند �أن الهرمنيوطيقيا الفو�ضوية من املمكن �أن تنقذنا
�أو ُ
تخل�صنا كما هو عنوان الفيل�سوف الإي��ط��ايل ج��اين فاتيمو
ب��اال���ش�تراك م��ع زب��اال يف ع��ام 2011م .منذ ف�ترة طويلة وزب��اال
باال�شرتاك مع فاتيمو يراهنان على الطارئ واملهم�ش وال�ضعيف
ودروه يف خال�ص العامل و�إنقاذه ،لذلك ي�أتي هذا العمل كت�أكيد
على هذا امل�سار وت�أ�صيل له ،بالعودة للكثري من امل�صادر الفل�سفية
املختلفة وال��ت��ي حت�ضر بع�ضها ك��م��ا ه��و ح���ال ه��اي��دغ��ر ب�شكل
م��رك��زي ومكثف وحم���وري ،ورمب���ا توجيهي �إىل درج���ة كبرية،
لي�س ب��دءًا بالعنوان فقط ،بل كذلك بطريقة املعاجلة وجعل
الفن املحور الرئي�سي ،كما جند �أن هناك الكثري من الأ�سماء
الفل�سفية الراهنة حت�ضر بقوة يف هذا العمل كما هو احلال لدى
�آرثر دناتو ،جاك ران�سيري ،ومايكل كيلي ،وغريهم.
ثمة فرق مفاهيمي �أ�سا�سي ي�سعى زباال للتفريق بينهما يف بداية
هذا العمل ،وهو تفريق مركزي ،ي�ؤثر يف الفهم ،وبالتايل يف عدة
الت�أويل املمكنة ،وهما :غياب الطارئ ،والدولة الطارئة ،حيث
�أن املفهوم الأول يحيل �إىل م�سار فل�سفي هايدغري بامتياز وهو
مغاير للآخر ،يف حني �أن املفهوم الثاين يندرج يف م�سار فالرت
بنيامني ،كارل �شميدت ،وجورجيو اجامنب .ففي اجلانب الأول
ال يحيل املفهوم الهايدغري �إىل «ال�سيادة املعلقة يف احل��االت
اال�ستثنائية» ،بل يحيل �إىل «تعليق الوجود» الذي يت�ضمن �أي�ضا
تعليق القرار من قبل املُ�شرع.
يف ال��ف�����ص��ل الأول وامل��ع��ن��ون ب��اجل��م��ال��ي��ات ال��ط��ارئ��ة �أو اجل��م��ال
الطارئ (���ص ،)13يت�ساءل زباال م ُكمال ً بذلك ت�سا�ؤل هايدغر
حول «هل ما يزال الفن جوهريا ً و�ضروريا ملعرفة كيف حدثت
احلقيقة يف تاريخنا الوجودي �أو غري ممكنة التحقق عن طريق
ال��ف��ن؟» وه��و يف ذل��ك يوا�صل ط��رح ذل��ك ال�����س���ؤال ال��ذي طرحه
�سابقا الفيل�سوف الأملاين هيجل ،والذي عن طريقه من املمكن
�أن ي�صبح الفن منف�صال عن اجلماليات والثقافة باملعنى الكبري
للمفردة .ولكن� ،أال يُفرت�ض بالثقافة �أن تدعم الفن لتطوير
الكثري من الفر�ص يف هذا املجال؟ كما يت�ساءل زباال موا�صال
ً بذلك طريق هايدغر ،ال��ذي يذهب �إىل �أن��ه من ال�ضروري �أن
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يت�سم الفن بـ «ثقافة �سيا�سية» ،و�أن ينف�صل الفن من تعبرياته
اجلمالية فقط� ،إىل اتخاذه موقفا ً انطولوجيا ً من العامل ،بكل
ما فيه من ق�ضايا وت�سا�ؤالت خمتلفة.
يف هذا ال�سياق يطرح امل�ؤلف �س�ؤاال ً حول �إمكانية قيا�س الت�أمل
�أو التفكري ،ذل��ك �أن��ه وانطالقا ً من هايدغر ،وب�سبب تداخل
الفل�سفات ف���إن الفن واملنطق واملعرفة وغريها ،ت ُنتج احلقيقة
بطرق خمتلفة ،وتطرح ت�سا�ؤالت حول اخلري واجلمال والأخالق
وغريها ،وذلك يعود ب�سبب التداخل بني الذات واملو�ضوع ،حيث
مت اختزال العامل يف ال�صورة الإعالمية �أو تلك التي يتم عن
طريقها تخليد الكثري من الأح��داث واملواقف الب�شرية .فالفن
باملعنى ال��وا���س��ع للكلمة ،مب��ا فيها ال�����ص��ورة ،والأغ��ن��ي��ة ،التي ال
تختلف م��ن ح��ي��ث الطبيعة يف ال��ع��امل ،غ�ير �أن��ه��ا تختلف من
ناحية اال�ستخدام التجاري لل�سلعة� ،أو البناء التاريخي ،فهذا
االخ��ت�لاف لي�س م��ن ناحية ال��ع��م��ق� ،أو االه��ت��م��ام� ،أو ال��درج��ة،
فهي من املمكن ان ُتعرب عن احلقيقة ،لكنها ال متتلك القوة
كما هو الو�ضع يف �صورة العمل الفني ،وهو ما جنده وا�ضحا ً
يف �صورة «م�شروع رواندا» �أو �صورة « ق�ص�ص اجلنود من العراق
و�أفغان�ستان» ،فالفن اجليد �أو املتميز من املمكن �أن يك�شف لنا
عن الو�ضع الطارئ الذي نعي�شه� ،أو ي�ساعدنا على التعامل معه
من الناحية الواقعية �أو النظرية.
ينق�سم اجلزء الثاين من هذا العمل ،لأربعة �أق�سام من �ضمنها:
التناق�ض االجتماعي املعا�صر ،كاملدينة �أو احل�ضر ،ونداء البيئة،
حيث �أدت لظهور اثني ع�شر عمال ً فنيا ً ،فهذه الأعمال املختلفة،
وال��ت��ي تفاوتت طبيعتها ،ح�سب ك��ل عمل على ح��دة لالهتمام
ب��ق�����ض��اي��ا خم��ت��ل��ف��ة ،وم��ت��ف��اوت��ة ،ك���ال���ذوب���ان اجل���ل���ي���دي ،وت��ل��وث
املحيطات ،والأ���ش��ج��ار ،وال��ت��ي ك��ان��ت داف��ع��ا ً لالهتمام بالبيئة،
واالحتبا�س احلراري ،والت�صحر وغريها من الق�ضايا املختلفة،
ذلك �أن هذه امل�سائل قد حدثت ب�سبب «التناق�ض االجتماعي»
وال���ذي ت��ول��د ع��ن ط��ري��ق ال�سيا�سة ،وال��ت��م��وي��ل امل���ايل ،واالط���ار
التكنولوجي الذي يحتوي الإن�سان وي�سيطر عليه ،حيث جت�سد
يف م�ساكن ال�صفيح ،وامل�شردين ،وت���أث�ير البال�ستيك ،وغريها
من املنتجات� .إذا كانت مهمة الفن الأ�سا�سية تتعدى اجلانب
اجلمايل لت�صل �إىل اتخاذ موقف �سيا�سي� ،أو وجودي من احلياة،

ف�إن الفنان املبدع هو الذي يقوم بهذه املهمة ،لأن املقاومة بكل
معانيها ال�سلمية ،والوجودية املختلفة تقع على عاتقه ،بالرغم
من املواقف املرتاجعة التي اتخذها بع�ض املبدعني واملثقفني
جتاه الكثري من الق�ضايا العامة وغريها� ،إال �أن هذا الرتاجع «
ح�سب هايدغر » ال يعني ف�شل املو�سيقيني ،وال ٌك ّتاب ،والر�سامني،
بل يعني بالعك�س من ذل��ك �أن �أعمالهم قد جنحت ب�شكل غري
م�سبوق.
غ�ير �أن ال�����س���ؤال ه��ن��ا :م��ن ه����ؤالء امل��ب��دع��ون؟ وك��ي��ف جن��ح��وا يف
الك�شف عن الوجود بهذه الطريقة اجلديدة واملبتكرة ،كما هو
احلال يف الأعمال الفنية؟
والإجابة هي �أنهم �أولئك الذين تراجعوا من املوقف الالمبايل
�أو غ�ير امل��ك�ترث جت��اه الثقافة ال�سيا�سية ،ب��اجت��اه الك�شف عن
املتبقي من الوجود كل ح�سب طريقته ،و�أ�سلوبه ،وحتديدا من
خ�لال الفن �أو الأ���س��ل��وب الفني ،وه��ذا م��ا جعل هايدغر يقوم
بتفريق مفاهيمي جذري بني «اللذين ينقذوننا من الطارئ» �أو
«ي�ضعوننا يف الطارئ» (�ص ،)26لذلك ف�إن هذه الأعمال الفنية
ال تندرج يف خانة الأعمال احلرفية� ،أو امل�شغوالت� ،أو املنتجات ،بل
يف تلك الأعمال الوجودية التي تهدف للقب�ض على املتبقي من
الوجود ،وك�شفه بطريقة �أخرى ،خمتلفة ،بطريقة فنية ،مبتكرة،
مكتنزة بالر�ؤى الإبداعية ،واملواقف ال�سيا�سية ،وهو ما يجعل
هذه الأعمال يف �صراع �ضد الت�ضحية لي�س بالواقع الثقايف ،بل
التوجهات الوجودية ،الباحثة عن احلقيقة الوجودية املخفية.
حيث �أنها ال تخ�ضع� ،أو ال تبحث عن ر�ضى املنظمات �أو ال�شركات
التكنولوجية ،بل ترمينا �أو تدفعنا �أو توجهنا �إىل هذه احلقائق
م��ن خ�لال التعبري ع��ن التناق�ضات االجتماعية التي نعي�شها
ب�شكل م�ستمر ،والتي تتج�سد يف املوقف من البيئة ،واملدينة،
وه��و ما يتطلب «موقفا ً وج��ودي��ا ً خمتلفا ً » كما ق��ال هايدغر،
من ه�ؤالء املبدعني والفنانني ،وذلك لي�س من خالل التجربة
املتولدة عن اخلربة لهم ،بل من خالل املفاهيم ،والت�أويل املغاير
الذي يتم اتباعه من قبلهم .حيث �إن هذه البدائل من املمكن �أن
تتولد �أو يتم الك�شف عنها عن طريق الأدب� ،أو امل�سرح �أو الفن.
يف هذا ال�سياق ،تك�شف الكثري من الأعمال الفنية عن مقاومتها
للعوملة ،ورغبة مبدعيها يف �أال ت�شمل اجلانب اجلمايل فقط ،بل

