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:  19 واقع الفنون التشكيلية خالل جائحة كورونا
 تساؤالت أوليّة

  (1) بغداد-محمد حيرش

ّ ّمةمقد 

الجائحة خالل  التشكيلية  الفنون  وضع  على  هذا  نصنا  في  يتعلق   ،ركزنا  ال  ولكن 

بحثتنا هذا بتحليل مضمون األعمال الفنية املنتجة خالل الجائحة. إننا ال نحاول معرفة  

املرض، سرير   مثل:  املواضيع  من خالل عدد من  الجائحة  يعبر عن  الفنية  األعمال  أي 

املعاناة... املوت،  للفنان   1املستشفى،  املوت"  "انتصار  لوحة  في  مثال  موضح  هو  كما 

هذا العمل الفني هو العمل األكثر تمثيال لوباء  ، حيث أن  1562عام   2ي بروغيل الهولند

بمعرفة   مرتبط  بحثنا  موضوع  إن  األسود".  كان "الطاعون  إذا  التشكيلي    ما  الفنان 

الفنييستطيع   بالجزائر، فإن ذلك يكون صعبا وغير  و   .العيش من عمله  إذا تعلق األمر 

فئة   فقط  الفنانين،  لكل  فرض  متاح  ومثابرتها  الطويل  تاريخها  عبر  استطاعت  قليلة 

الثقافية   واملؤسسات  الجمهور  وتقدير  احترام  واكتساب  الثقافية  الساحة  في  نفسها 

والفاعلين في مجال الفنون التشكيلية. أما بالنسبة لآلخرين، فال مناص من امتهان مهن  

الت   أجل  من  الفني.  أخرى  الحقل  في  البقاء  من  على مكن  ينطبق  نفسه   كثير    والش يء 

  لهاالدول، حتى تلك التي   من
 
   .مةسوق فن محك

  

 
 ، وهران، الجزائر.31000مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، مدير البحث،  (1)

   https://mana.net/7319 عابدين "تفاعالت الفن مع الوباء الجديد "، مجلة معنى  : سارة مثال الحظ  1
2 Pieter Brueghel l'Ancien (1525-1569) est un peintre et graveur brabançon né à Bruxelles 

dans les Pays-Bas espagnols. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_l%27Ancien 
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التلقي   مستوى  على  صعوبات  العادية"  "الظروف  في  التشكيلية  الفنون  تعرف 

فرض   يتم  أين  الجائحة،  مثل  االستثنائية  للظروف  بالنسبة  أما  واالعتراف،  والتسويق 

ا غلق  ويتم  الصحي  والحجر  االجتماعي  العرض  التباعد  وأروقة  الثقافية  ملؤسسات 

مرس واملقتدر الصمود والبقاء  على الفنان املتحتى  من الصعب  يصير    ومدارس التكوين...

. من املهم هنا اإلشارة إلى أن وزارة الثقافة قد تفطنت إلى وضع الفنان  "الفني  الحقل"في  

وقد اشترطت من أجل ذلك أن يكون الفنان    . وبادرت إلى دفع تعويضات "رمزية" للفنانين

واملجلس  منتسبا إلى الديوان الوطني لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة "أوندا"  أو   مسجال 

واآلداب  للفنون  بين    .3الوطني  سنة    24ومن  مسجل  فنان  فقط  2019ألف  تحصل   ،

 .4 2020فنان على تلك التعويضات خالل شهري أفريل وماي  1100

مجال البيع والشراء عبر    وخاصة في  ،تنبية التي تتحكم أكثر في األنترنوفي الدول األج

وبيعهااألنترن الفنية  األعمال  عرض  استمرار  إمكان  من  األدنى  الحد  ضمنت  فقد    .ت، 

  حجم   مع منصات جديدة تتوافق    وإضافة إلى املنصات املوجودة سابقا، فقد تم إنشاء

أما بالنسبة للجزائر جد متواضعة.    كانت   فقد ظهرت محاوالت شبيهة ولكنها  ، الجائحة. 

الوضعف هذا  ظل  أنفسهم    ي  عن  والتعبير  الصمود  التشكيليين  الفنانين  بعض   حاول 

القمامة. حاويات  وحتى  الشوارع  جداريات  تزيين  خالل  يتم    ..من  ذلك  أن  واملشكلة 

رش،  مجانية وتطوعية، في حين أن العمل الفني يستدعي جملة من النفقات )الف  بطريقة  

  ، من جهةالكيمائية...( إضافة إلى الجهد والوقت.    األلوان واملواد   األلوان، مستحضرات 

ومن    . نجد أن غالبية الفنانين لم يحصلوا على التعويض املقدم من طرف وزارة الثقافة

  ف اتر عبحثا منهم على اال   ، تطوعيةن  يتزيهؤالء ينخرطون في أعمال  أن  نجد    ، جهة أخرى 

دورهم إثبات  في  غرار   ،ورغبة  املمرضون...(    فعله  ما  على  )األطباء،  األبيض  الجيش 

  ،ألطفال موجهة لبون األحياء من أجل تقديم عروض فنية  الذين صاروا يجو   ن و واملمثل

عوالجمعيات التي صارت ت باملجان على املستشفيات أو تصنع    أحيانا األقنعة وتوزعها صن 

  املجتمع... كل واحد حاول أن يقدم خدمة اجتماعية ويفيد  املعقماتأنفاق التطهير أو  

 لتجارية واالقتصادية والخدماتية. بما يستطيع في ظل توقف كثير من األنشطة ا

  

 
نهج محمد بلوزداد،  170الرئيس : السيد دادة سليم، العنوان : املكتبة الوطنية الجزائرية،  العنوان:   3

 cnal@m-culture.gov.dz-CNALDZ  -16108الجزائر -، الحامة127ص.ب 
4 https://www.aa.com.tr/ar ; https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar/22 
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ّاّتوالنهايّ اّتالبداي:ّ  جائحةالسياق 

الجزائر كل جمعة  محلي:سياق   ، وضع ما بعد الحراك وتأسيس  الحراك املستمر في 

الجديدة" الداخلية  "الدولة  املديونية  بسبب  الصعب  االقتصادي  الوضع  وهيمنة  ، 

 ... النشاط االقتصادي املوازي 

فلسطين  عاملي:سياق   ليبيا،  سوريا،  اليمن،  في  والتوترات    التوتر   ...الصراعات 

األمريكي  اإليديولوجي وهونكونغ،  اإليراني  الصين  بين  و،  التوتر  بين  القرن  أ  .م.صفقة 

بها الفلسطينيين  قبول  وعدم  الفلسطينية  القضية  حل  أجل  من  تنامي  ،  وإسرائيل 

 االستهالك العاملي، هدر الطاقات وتراجع احتياطات املوارد الطبيعية...

الجائحة  أصابعندما   ديسمبر  ت  في  ل  ت وانتشر   2019الصين  دول  تالحقا  جل  مس 

بدأ العالم شاشات   ون تجمع ي  الناس   ،  مع    هم حول  للتضامن  أو  األخبار  على  للحصول 

وعائال أن  و .  تهمأصدقاء  التواصل  يظهر  عزلت  هم تخرجأشبكات   .  ما  بطريقة  هممن 

ا خاًصا إلى حد كبير  في الظروف العادية، يكون املرض
ً
نا بشكل  تعزل  لكن الجائحة   ،حدث

هو الذي يثير    الرعب من غير املرئيغالًبا ما يكون  و ألننا لسنا وحدنا في وحدتنا.    ،جماعي

التي كانت  و يقود إلى التفكير في املخاطر العديدة    ، الخيال أكثر. إن عدم مرئية الفيروس

مرئية. الحالة،  غير  هذه  الحال  املخيال  ساعد  ي  وفي  كما هو  املجردة  األفكار  تصور  على 

كاموعند:        Blindness"   ،1995"خوسيه ساراماغو،   1947"الطاعون  "ألبرت 
ً
ومؤخرا

حيث استخدموا جميًعا العدوى كمجاز لعدوى    ؛ Ling Ma "Severance" 2018 لينغ ما

 .  ((Lévy, 2013 ال رجعة فيها للتفكير الجماعي القمعي

في   ساد  الجزائر،  من  البداية شعار  وفي  خير  "الوقاية  بدل  املوت"  من  خير  "الوقاية 

تم الترويج لفكرة أنه ال يوجد عالج    ،(2020)مارس    في الشهر األول ونه  إحيث    ،العالج"

: أدوية   تم اعتماد برتوكوالت عالجية على أساس ما كان مكتشفا من أدويةو ،  للجائحة

نجاح  أن    طباء واملختصون األ   أكدو   ...الدم  تجلط  ضد  املالريا، املضادات الحيوية، أدوية

الجميع.  تعاون  يتطلب  الصحي  الجائحة    الحجر  لتفش ي  الوبالنسبة  مستوى  ،  معالعلى 

هناك   أن  الواضح  العدوى   ال فمن  في  والواليات    مساواة  أوروبا  وبين  وإفريقيا  آسيا  بين 

الفئة األولى أعداد أقل وتحكم نوعا ما  ،املتحدة األمريكية الفئة    ،حيث يظهر عند  وفي 

 أ...(.  .م .سبانيا، واتحكم )إيطاليا،  قلةالثانية أعداد كبيرة و 
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تطبيق  ّ استدعى  الجائحة  في  والعزل التحكم  الذي ّ ، والتباعد  الحجر  أثر على  ّ الش يء 

واملوازية الرسمية  القطاعات  في  االقتصادية  ذلك  .األنشطة  تفعيل   ،وملجابهة  ّ تم 

االجتماعي  خالل   التضامن  التبرعات    من  بنكي بجمع  لحساب  الدولة  فيه    فتح  تصب 

النقدية رواتبهم،  بعض  تنازل   كما  ،التبرعات  عن  السامون  قوافل    والحظنا  املوظفون 

  .في كافة الواليات  للقرى واملعوزين  وأخرى   البليدة   والية   املساعدات الغذائية املتجهة إلى

سمةإن   أيضا  وهي  الدولة  تمارسها  رسمية  سمة  الخيري   التضامن  الجمعوي    العمل 

الجمعي الوعي  في  واملتأثرينلم لمنحة  الدولة    خصصتوقد  .  املتأصل  بالوباء    صابين 

 .. ألنشطة التجارية املتضررة.أخرى ل   امنحو منحة للفنانين و 

األبيض"كان   في    "الجيش  الطبيةممثال  وشبه  الطبية  املنيع"  الطواقم  ضد    " السد 

الجائحة الصور    . انتشار  الطبيين    املؤثرةويمكننا رؤية تلك  ،  تهمنهاية نوبا  عند للعاملين 

النظارات الواقية  ، بسبب آثار  خططة باللون األحمرواملوجوههم املنهكة الصور التي تظهر 

تراكمت   جلدهم.على   األثناء  هذه  إيطاليا   املوتىتوابيت    في  وفي  إسبانيا،  والتي    ...أ  .م.، 

املستشفيات امليدانية،    إنشاء  وترافق ذلك مع  .أو املقابر  ثالجث تتجه إلى محرقة    كانت

في ما حصل  أسر    مثل  تنتهي من  املركزي، مع صفوف ال  مانهاتن  االنتظارمنتزه    كما   ،ة 

تزلج حلبة  جماعية   اإسباني  في  تحولت  مقابر  الصناعية  األقمار  وأظهرت  مشرحة.     إلى 

إيران أجسام  نا وشهد.  في  على    ايوميا  بالستيكية    ،االتنق  المحجوبة  بأغطية  مغطاة 

،  صناعياحيث نعلم أن هناك شخًصا ما على قيد الحياة، يتنفس بجهاز تنفس    ،شفافة

يتبي   املريض أن    نحينها  غير    واملتهالك  الجسد  اإلبداعي  العقل  نقيض  للغاية وهو  محزن 

  املحدود.

سونتاّغحذرت  وقد   املرض ووصفه بشكل    5Susan Sontagّ سوزان  في  التفكير  من 

عام  وذلك  مجازي،   مقالها  كاملجاز"   1978في  "املرض  تجربتها  6بعنوان  من  املستوحى   ،

تعرض  وهي  "اإليدز واستعاراته".    بعنوان  1989عام    نصهاالخاصة مع السرطان، ثم في  

معينة وكيف   أمراض  التي نستخدمها لوصف  اللغة  إلى  التي نضيفها  العقابية  الشحنة 

 ألولئك الذين يعانون منها.   7التهاون األخالقيننسب 

 
5 Susan Sontag, née Rosenblatt à New York le 16 janvier 1933 et morte le 28 décembre 2004 

dans la même ville, est une essayiste, romancière et militante américaine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Susan_Sontag 
6 Voir : Sontag, S. (1979). La maladie comme métaphore, trad. française. Paris : Christian 

Bourgois . 
7 Voir : L'épidémie du sida en Afrique subsaharienne : regards historiens. Ph. Denis et Ch. 

Becker (dir). Karthala Editions. 2006.  
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  جائحةالربعة للّ زمنةاّل

هي  له    تصوير أفضل  يكون  جائحة، ربما  لللوباء أو  ل  العام  سار النظر في املمحاولة  عند  

  هذه ّ تشارلز روزنبرغ. في الواقع، يستخدم املؤرخ البارز  8"الطاعون"،  ألبرت كامورواية  

نظرة   على  للحصول  الوباء؟"  هو  "ما  مقاله  في  بين    ،لوباءل  معمقة الرواية  والجمع 

املالحظات املنبثقة من الخيال مع عقود من الدراسات التي توثق ثالثة من أخطر أزمات  

البشرية تاريخ  في  العمومية  في  ،الصحة  في    ممثلة  للكوليرا    1845و  1833األوبئة املدمرة 

ونه ظهور الوباء ك  روزنبرغ(. انطالقا من هذه االعتبارات، يصف  1992)روزنبرغ،    1866و

   :يتجسد عادة في أربعة فصول  ا درامي احدث

"، يبدأ أفراد املجتمع في االعتراف بعدد متزايد  التجلي التدريجّيخالل الفصل األول، "

مرض   انتشار  عن  الناتجة  الوفيات  أو  الحاالت  رواية  معد  من  توضح  هذا    " الطاعون " . 

من   االفتتاحيخالل  النمط  يوم  التالي  املشاهد  صباح  مغادرته  عند  شعر    16:  أبريل، 

ريوالدكتور   ميًتا...  برنارد  فأًرا  كان  لقد  قدمه،  تحت  ناعم  طريقه   بش يء  في   استمر 

  ، شوارع وهران  فيالعديد من الفئران امليتة    ريويجد الدكتور  حيث    ،إلى الطابق السفلي

  -  األكثر أهمية عند محاربة الوباء  -لكن األمر يتطلب قدًرا كبيًرا من املحاضرات، وربما  

القبول   يعتبر  املجتمع.  تهدد صحة  أن هناك مشكلة خطيرة  مواطنيه  ثميًنا إلقناع  وقًتا 

مات الشائعة في تاريخ  من الس    ،العمل في مواجهة التهديدات املعديةبرامج  البطيء وتأخر  

الخيال"واألوبئة.   إلى "فشل  التأخر  عزى هذا  ي  الحاالت،  .  (Simondon, 2008)  في بعض 

في كثير من األحيان يمكن تفسير التأخر في االعتراف بالوباء بحقيقة أن االعتراف به قد  و

 االقتصادية واملؤسسية إلى الشخصية والعاطفية. ب بدءا  ،يهدد املصالح املختلفة

"، ينطوي على قيام املجتمع بإنشاء إطار فكري يمكن  إدارة الصدفّةالفصل الثاني، "

الوباءخالله فهم "مسببمن   في رواية  يو ".  ات  حاد حول سبب    نقاش  "الطاعون "حصل 

بين   الذي  النهج  امل   صاحب  الطبيبالوباء  الكاثوليكي  والكاهن    تفش يأن    يدعي علمي 

إلهي عمل  القصاص  ي    ، الطاعون  به  تبسبب  راد  التي  الخاطئة  الحياة    ستدعي أنماط 

ميت، بين الدين أو األخالق من جهة والعلم  املوباء  التوبة. كان هذا االنقسام في فهم ال

للعديد من املجتمعات في  ،أخرى من جهة   أن نستبعد  ىمض   ماسمة مميزة  ينبغي  ، وال 

 
8 Point.fr, « Coronavirus : l'épidémie fait exploser les ventes de « La Peste » de Camus », sur 

Le Point, 3 mars 2020 . 
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والثقافية   والروحية  الدينية  واملمارسات  املعتقدات  تلعبه  أن  يمكن  الذي   الدور 

 وباء.الفي التخفيف أو احتواء أو إلهاب 

لب الجمهور  ا يط   الوباء عرف على  بمجرد الت  ، ف " الجمهوّرمفاوضةّ الفصل الثالث هو " 

عادة اتخاذ إجراء جماعي من نوع ما. إن تاريخ األوبئة مليء بالحكايات التي توضح أهمية  

ألزمات. كما الحظ ل غير الفعالة  دارة  اإل   التي تسببها   تكاليف ال القيادة الجريئة والحاسمة و 

املؤرخين  من  صحتهم.    شد    عملية  ، العديد  بحماية  واملكلفين  الجمهور  بين   الحبل 

ت  عام  بشكل  الضروري  االعتبار    حقيق من  في  األخذ  مع  الجماهير،  بين  قوي   إجماع 

والضرورات  والطبقي،  االجتماعي  الهرمي  والتسلسل  املتنوعة،  الثقافية  واملواقف  القيم 

 .عدوى ال   يقاف إل تفشل أي محاولة  س ف   ، الجهود وإذا فشلت هذه    . االقتصادية والسياسية 

" هو أكثر مراحل  انتهاء املرض وإعادة النظر )تقييم الداءّ(ربما يكون الفصل الرابع "

العم الصحة  إدارة  في  املشاركين  األقل ألولئك  للقلق، على  إثارة    ينضع او الو   وميةالوباء 

أن  ل وبمجرد  تظهر.  كما  غامض  بشكل  األوبئة  تنتهي  ما  غالًبا  للوباء.  االستعداد  خطط 

العودة  في  الحياة  تبدأ  يتعافون،  أو  لإلصابة  املعرضون  األفراد  ويموت  الوباء   يتالش ى 

في    وضعها إلى   األصحاء  األشخاص  ويبدأ  ظهورهم.    وضعالطبيعي،  خلف   الوباء 

هذ أن  من  الرغم  املرحلةعلى  العميقة ت  أن    يمكن   ه  النظر  بإعادة  من    )التقييم(   ختتم 

الوبائية الالحقة  أفضل  الستعداد أجل ا تجاوز  ولكن في كثير من األحيان يتم    . لألحداث 

املرحلة الذاكرة  ىبالرض   هاته  فقدان  أو  الذات  الحدث.    )األمنيزيا(  عن  حول  املباشر 

األ   ،وبالتالي السؤال  الحكوم  اتاملجتمعحافظ  تكيف    :هو  حينها  ساس ي فإن  على    اتأو 

العام ملخطط االستعداد املكلف، و عاملصداقية و  اال ت لى الدعم  العاماتبنحافظ على    ،ه 

 ؟ جعل الجمهور مذعوًرا أو غير مكترث تماًماتمن غير أن 

ّ: الحجر الصحي والتباعد االجتماعيّ  واجه الجائحةم

أواخر العصور الوسطى، أصبحت  كان املعنى األصلي للمستشفى "مكان الراحة" وفي  

تم    ، يموتون. وخالل األوبئةملن  املستشفيات في أوروبا الغربية مؤسسات لرعاية العجزة و 

تحويل املباني املختلفة إلى مستشفيات من أجل عزل املرض ى عن األصحاء والعناية بهم.  

األنفلونزا سنتي   أودى وباء  الجائحة ليست ظاهرة جديدة، فقد  بحياة    1919-1918إن 

أوروبا وأمريكا. وإن كان هناك صمت ملحوظ يحيط   أكثر من نصف مليون شخص في 

ثقاف في  املجتمعاتباملرض  الثقافي، قبل  ة  في وعينا  دائًما موجوًدا مدفوًنا  كان  أنه  إال   ،
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 :  ظهور التصوير الفوتوغرافي بوقت طويل، في مفاهيم توضح إحساسنا بحتمية املوت مثل 

Danse Macabre  أوGrim Reaper   . 

ومع   العمل  مع  عالقتنا  الحياة،  وتيرة  تغيرت  أكيدا،  أو  مضمونا  ش يء  أي  يعد  لم 

شهر  مة البارزة خالل  الس    ، اآلخرين. لم تعد الصلوات تؤدى في املساجد وخاصة التراويح

عطي وكذلك صالة الجمعة، علما أن الصالة في املساجد تنظم حياة الكثيرين وت  رمضان

واملرض ى والشيوخ  املتقاعدين  مثل  لوجودهم  أمثلما    ،معنى  املقاهي  توقفت  ..يضاهي   .

وكذلك   أغلقت سالعمرة  السنة...املقاهي  هذه  الحج  الكبرى،    وكذلك  يكون  املحالت 

واملنتزهات... اال  الحدائق  تدريجيا  اتج تم  الغلقه  العالم )  التدريجي  نحو  والحجر  9غلق   )

كثير   وتوقيف  النشاطات...والعزل  االختالط    من  تجنب  أجل  من  ذلك  تفش ي    ومنعكل 

تسريح  ولكن  العدوى.   البترول،  أسعار  )انخفاض  االقتصاد  على  مباشرة  آثار  ذلك  لكل 

املصانع...(. غلق  املقابل،  العمال،  ولكنها  فع    في  واملحلي  الوطني  التضامن  الجائحة  لت 

خالل  ب  كذلك   ضرت أ من  الدول  بين  عدم  التضامن  عن  املتداولة  اإلعالمية  األخبار 

دول فيها    طائرات   وسطو دول على حموالت   في البداية  مساعدة أوروبا إليطاليا وإسبانيا

    ..أدوية ومعدات طبية.

، باعتبار أن هذا األخير هو  (Flahaut, 2008)ّ البقاء في املنزل ّ قاعدة الحجر فين  متك

التسوق    :  ألغراض محدودة جًداو   لوقت قصير جداته إال  غادر ميجب  ال  حماية و ال الذ و امل

األساسية الضروريات  والدواءك  للحصول على  التمارين  أو    الطعام  أشكال  أحد  ممارسة 

املثال على سبيل  الدراجة   :يومًيا،  ركوب  أو  املش ي  أو  مع    -  الهوائية   الركض  أو  بمفردك 

مثال(. وبريطانيا  فرنسا  )في  أسرتك  بالدم  الحاجة    أفراد  التبرع  ذلك  في  بما  الطبية، 

وتجنب اإلصابة أو املرض أو الهروب من خطر ما أو تقديم الرعاية أو مساعدة شخص  

ال    ضعيف. حيث  فقط  ولكن  للعمل  ممكناالذهاب  املنزل.  يكون  من  يمكن  و   العمل 

أطفال لنقل  منازلهم  مغادرة  الضعفاء  األطفال  املدرسة.  همألولياء  وإلى  أيًضا    من  يمكن 

العائلة  ح أفراد  أحد  جنازة  ال أو  ضور  أجل  من  املنزل  الخدمات  عصول  حمغادرة  لى 

الخدمات االجتماعية والدعم املقدم للضحايا والخدمات التي تقدمها    :العامة الهامة مثل

و  واملعاشات.  العمل  املتقدمة  قدإدارة  للدول  إليها    أتيح  والوصول  الخدمات  توفير هذه 

 
 دول العالم تحكم إغالق حدودها ووقف حركة الناس لكبح انتشار الوباء .كورونا.. 9

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/21 
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عد   ّ ،تطبيق القانون ّ وفي حال اإلخالل بنظام الحجر والعزل يتم   حيثما أمكن ذلك.و عن ب 

 . هتنفيذ ةتتمتع الشرطة والسلطات املحلية بسلط حيث

الحجر   أهمية  الضعفاءاألّ في حمايةوتظهر  أكثر    70ّ يبلغون ّ الذينّ شخاص  أو  سنة 

الطبية( الحاالت  عن  النظر  ي  .)بغض  عن   قلوالذين  حالة    70  عمرهم  مع وجود  عاًما 

مثل أساسية  الخفيفة   صحية  األمد(  )طويلة  املزمنة  التنفس ي  الجهاز  أمراض   : 

الربو ومرض االنسداد الرئوي املزمن وانتفاخ الرئة أو التهاب الشعب    : إلى املتوسطة مثل

أو الحجر الصحي باختبار نمط آخر من الوجود غير االجتماعي    . الهوائية.. العزل   ويسمح 

اجتماعيا املنقوص  االجتماعي(    ،أو  )الوجود  املجتمع  في  الوجود  االنتقال من  يتم   حيث 

  : ال مراسيم زواج وبهامش حرية محدودة  االنفرادي من غير اآلخرينو إلى الوجود املنفرد  

دفن مراسيم  معدوما...و   وال  العمومي  الفضاء  يصير  عائلية،  زيارات  العزل  ولكن    ال 

حد  في  غاية  ليسا  الوقاية    ، ذاتهما  والحجر  أجل  من  وسيلة  مجرد  هما  تفش ي    من بل 

 البشري.    نوع ضمان استمرار ال تكمن فيالعدوى، فالغاية الحقيقية 

 ي  
 
كثيرةف  خل مخاوف  الوفيات  عدد  بدوننا؟ ّ:منها  تزايد  عاملنا  سيبدو    حيث   كيف 

مثل أماكن  نيويورك،    : صارت  في  بروكلين  باريس،  و جسر  في  كونكورد  ساحة  و ساحة 

روما،   في  بيتر  للطرق  و سانت  املخيفة  الصور  صدمتنا  لقد  فارغة.  ووهان...  شوارع 

، عالم بدون  عالم ما بعد اإلنسانألنها تظهر لنا ملحة عن مستقبل محتمل،    ،املهجورة

ّ. (Borrel & al. 2011) أولئك الذين بنوه

ّالجائحةحول مسبباتّ 

الطبيعة    فإن  قد يبدو هذا قاسًيا ولكن باملعنى الدقيق للكلمة،  نا،تهتم بالطبيعة ال  

إلى الجيل التالي.   ونقلها  الجينات  املحافظة علىال تهتم بأي شخص أو أي ش يء، باستثناء 

ة دون مناشدة  ف الكائنات الحي  فسر تكي    دارويّن  نأ  حيث  ، لتطور ا  مننحن نعرف هذا  

، ولكنه  علمية  أدلةباملثالية الغامضة. التطور الدارويني مدعوم    أي نوع من  هللا أو   إرادة

األحياء   عالم  وصف  باردة.  ميتافيزيقيا  جولدأيًضا  جاي  "منظر    التطور   ستيفن  بأنه 

نا على الهضم؟  تساعدعلى منا  ؤ أحشا  ي ف  التيهل نشكر القولونية    حمام بارد" للطبيعة.

الفيروس الذي ي  املناعية وينتشر بين السكان املضيفين؟   دمر هل يجب أن نعطل    أنظمتنا 

 لصحتناال هذه الكائنات الحية ليست شريرة أو نبيلة، و 
ً
 دمارا

ً
فهي ببساطة   ،تسبب عمدا

وينتج   ويعيش  طبيعي،  بشكل  يأتي  ما  أنو تفعل  يعني  ال  حساسة.    ها هذا  غير  أو   قاسية 
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  لكنها   ،كثيًرا من منظور تطوري  من الواضح أن صراعنا مع الكائنات الحية األخرى يهمنا

 . (Perdijon, 2018)ّ ال توجد مؤامرة في الطبيعةألنه   ،ليست دراما

املقابل،   أعمق  في  ش يء  وهناك  الطبيعة  في  خيرًيا  شيًئا  املتدينين  من  العديد   يرى 

الديني التفاؤل  صار من  فقد  فيه    ،  يشترك  للطبيعة  أوسع  مفهوم  ن،  املوحدو هناك 

واآلن  األصليو ن  الفنانو ن،  املشركو  النظرة  السياسيو ن،  إنها  السياسات.  وصناع  ن 

العالم في املقام األول    يصور ّ ،ةالنظر األسطوريوجهة  ومن    حيث  ،األسطورية للطبيعة

  على أنه   عن النوايا الشخصية املتنافسة وليس  )مؤامرة الطبيعة(  قصة دراميةعلى أنه  

 من القوانين املوضوعية.   منظا

الصدد،   الرئيس  في هذا   ترامبّ وصف 
ً
قائال العظيم  بأنه عدونا  التاجي  :    الفيروس 

وبعد أسابيع قليلة، "سننتصر في هذه الحرب!" ولكن    ."لن يكون للفيروس فرصة ضدنا"

إلحاق  ون  قصدأناس ي أي اء ضارين  أعدباملعنى الدقيق للكلمة، يتم خوض الحروب ضد  

إنه    ،ضري  ههذا ال يعني أنو   ،. الفيروس التاجي مثل كل فيروس أو مرض آخرناالضرر ب

  ت ليس  ها نرى أن الطبيعة يمكن أن تكون مرعبة، ولكن  داروينبعد  و .  فقط  ريد التكاثر ي

أخالقًيا  نعندما  ولكن  .  اخير   ليستو   اشر  إطاًرا  فإنلضع  املنتشر،  فسره  ن  نالفيروس 

بوضوح نفهمه  ونحن  أسطورية  الحضاري   بطريقة  وتراثنا  ثقافتنا  مفاتيح    هناك   .وفق 

 
ً
تعدينا على الطبيعة   ناأنعلى أساس  مع الوضع،العديد من الليبراليين يتعاملون أخالقيا

جلبت   البيئية  وخطايانا  الالبكر  أسطورية    أيضا  اليسار يقترح  و عقاب.  لنا  حول  مأساة 

الذين  أننا    ويرى الغطرسة  مفهوم   الجائحةهذ  جلبنانحن  أنفسنا.    ه  البابا    يرى و على 

اإلنسان  ّ فرانسيس معاملة  الطبيعة على سوء  انتقاًما من  تكون  األوبئة قد    ، للبيئةأن 

 .لكنها بالتأكيد ردود الطبيعة" ،لطبيعةاانتقام   و ه  ا: "ال أعرف ما إذا كانت هذ  قال حيث

عقاًبا على اإلطالق، واإلساءة البشرية للبيئة    ليس  واالنقراض  واالفتراس   التطفلإن  

لها الرئيس ي  السبب  حيثليست  العدوى    ،  وانتقال  املباشرة  غير  اآلثار  معظم   تنتج 

 مع بيئاتنا الحضرية.  هامن تدجين الحيوانات وتكييف

تخيل أننا في حرب على  عندما نف  املخيف،   حياد الطبيعة ضد    ا قوي  البشر خياال   ينتج

يمكننا أن    ولكن هل   .سخيًفا في الواقع  ذلك  قد يكون ف  ، األنواع مع عدو شريرمستوى  

كلما كنا أكثر عرضة للخطر،  ف  ،أقاربنا   على حياة  بقاءاال   و نفعل خالف ذلك؟ الرهان ه

املقدمة.  في  األسطوري  خيالنا  ظهر  بالنسبة    كلما  ولكن  لقاًحا،  الطب  يجد  أن  نأمل 
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بح  مختبرات  لديهم  ليس  الذين  املعركة.ألولئك  في  الخيال  يساعد  أن  يمكن  أن    ثية، 

عدون مع  حرب  حالة  في  أننا  ذلكتخيل  فإن  التضحيات    ،  تقديم  على  سيساعدنا 

نو الشخصية.   أن خطاياأن  علىتخيل  الطبيعة  قد  بيئتنا  نا  انتقام   ستساعدنا    ، جلبت 

يمكن  وعليه،    البيئة.  إعادة النظر في عالقتنا معفي االستعداد بشكل أفضل للمستقبل و 

مجهري أعداء  مع  درامي  صراع  أنها  على  حياتنا  تخيل  يساعدنا  القلوب   ينأن  تغيير  في 

تغيير النتيجة الفعلية لألوبئة.    ،التضحية وبالتاليبلهام  اإلوالعقول، وتشجيع القناعات، و 

أيضا أن و  العلم    علينا  في  ثقتنا  انضع  الصحة، ونستخدم خيالوفي  نا  لعاملين في مجال 

القصة   هذه  نهاية  يكون  حتى  ومسؤولية،  إنسانًيابعناية  فقط    انتصاًرا  انتصاًرا  وليس 

أن ال    يرى ف  فيلسو ال  ، فإنالالهوتيةصورات  ت  قاوم الي  معلال  وإذا كان  وطنًيا أو سياسًيا.

 .  (C. Larrère & R. Larrère, 2015)ش يء له قيمة جوهرية حتى نتخيله نحن البشر  

 2020-2019الفنون التشكيلية خالل جائحة كورونا 

 ؟  تعابير ثقافية أم حضاريةالفنون هل 

ضمن  أم    )التغيير العميق/التنوع(  هل تندرج الفنون التشكيلية ضمن مجال الثقافة

الحضارة من  )الظهور/الشمولية(  مجال  نريد  ماذا  آخر:  بسؤال  مرتبط  السؤال  وهذا  ؟ 

نريد منها إظهار العمل الفني الجميل الذي يحقق للمتلقي املتعة  الفنون التشكيلية؟ هل  

والبهجة أم أننا نريد منها أن تغير طريقة نظرته للعالم واالنتقال من املظاهر السطحية  

في القرن الثامن عشر باللغة األملانية. إن     "Kultur"مصطلحلقد ظهر     إلى عمق األشياء؟

بفكر   اس  التنوير االنبهار  إلى  العليا  أدى  للطبقات  مميزة  عالمة  الفرنسية  اللغة   تعمال 

املساواة   مفهوم  أجل  الفرنسية، وصراعها من  الثورة  في  األملان  املثقفون  رأى  أملانيا.   في 

جمعاء.   للبشرية  بالتقدم  وعًدا  الرجال،  بين  الحقوق  املقابلفي  حركة    ،وفي  فإن 

والزخم" التي    Sturm und Drang  "العاصفة  الرومانسية  عن  نشأت  أدبية  حركة  تعتبر 

عام   ازدهار   1770ولدت حوالي  الفرنسية خالل  الثورة  اإلمبراطور   األنوار قبل  عهد  في 

الثاني ، في عمل  جوتفريد هيردر  يوهان، ادعى  1774وفي وقت مبكر من عام    .فريدريك 

  ،  (Voksgeist)ة" لكل شعب مثير للجدل بعنوان "فلسفة أخرى للتاريخ"، فكرة "العبقرية الوطني 

عبر عن معارضته عاملية التنوير والذي شعر به  و مؤكدا أن تنوع الثقافات ثروة البشرية  

بالنسبة  ونه  ك إلى كل شعب فخره.  يعود  أن  الطريقة  بهذه  يأمل  وكان  فكرية.   إمبريالية 

ًرا محدًدا يجب تحقيقه.  ، فإن كل شعب يملك من خالل ثقافته الخاصة قد  هيردرإلى  
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وكل ثقافة تعبر عن جانب من جوانب اإلنسانية بطريقتها الخاصة. وهكذا يمكن النظر  

 ملفهوم "الثقافة".  بنسبية 

"الثقافة مصطلح  وروحي    "يعبر  وفكري  فني  إثراء  في  ويسهم  حقيقي  هو  ما  كل  عن 

"الحضارة" الثقافة على    ،حقيقي ملصطلح  إلى  يفتقرون بشكل فردي  النبالء  كان  حيث 

التي لديها العديد -وتمثلت مهمة البرجوازية األملانية    .ن" للغايةمتحضرو الرغم من أنهم "

الطليعيين املثقفين  امل  -من  تعليم  وقت    واطنين في  في  وتعزيزها  األملانية  الثقافة  وتطوير 

اإلمارات.   من  العديد  إلى  ومقسمة  بالكامل  مجزأة  ألملانيا  السياسية  الوحدة  فيه  كانت 

ن إلى إعادة تأهيل اللغة األملانية، على عكس املحاكم األميرية  و سوف يسعى هؤالء املثقف 

الفرنسية.   تستعمل  كانت  من  و التي  األملانية  الروح  الفني تعزيز  التعليم  فكرة    خالل 

(Bildung)    عام األساسية  األنظمة  صياغة  في  الثقافي  رابطة    1818والتأثير  بفضل 

كارلسروه   (Bürger)برجوازية الس    .في  أظهرت  إن  التي  الفكرية  للطبقة  املميزة  مات 

والروحانية  ،ثقافتها والعمق  الصدق  وجه    ،أي  على  أملانية  فصاعًدا  اآلن  من  عتبر  ست 

 .دالتحدي

كان دعم التعليم للفني الحي من خالل إنشاء الجمعيات واملتاحف ومنح العديد من   

االطالع عليها والتثقف  الجوائز، فضال عن تنظيم املعارض الكبيرة التي تسمح للجمهور  

جاء    -منها هنا  الفنية   - 10ocumentad دوكيمونتا ّ مصطلح ومن  التطورات  أحدث  حول 

تفسير  يمكن  املبتكرة،  وحدته  األوروبية  بنيت  لشعب  التاريخي  التطور  هذا  ضوء  في   ه 

هاجم   ولقد  والسياسية.  اإلقليمية  الوحدة  تحقيق  قبل  حتى  الثقافة،  األول  املقام  في 

وواجهوا التقدم املزعوم    ،وأتباعه ما أطلقوا عليه "اإلنسانية املتحضرة"   ستيفان جورّج

على اإلنسان  حيث  ولم يتطلعوا إلى انتصارات جديدة للتكنولوجيا على الطبيعة،    بالنقد

أن يحرر نفسه من املجتمع وعلى علم االجتماع أن يصبح أنثروبولوجيا. إن الخطر الذي  

التأثير   من  الرغم  وعلى  الروح.  فقدان  هو  والتقنية  العلمية  الحضارة  عليه  تنطوي 

على فكرة تنوع الثقافات، يركز املفهوم الفرنس ي على  األملاني، فإن فكرة الوحدة تسود  

 
في أرض  هي معرض فني حديث ومعاصر، يقام كل خمس سنوات في كاسل    La documentaلدوكمنتا 10

يستمر إصدار  100  هيس.  باستثناء  أحداث  2017  يوم،  أقيمت  فترتين.  إلى  تقسيمه  تم    الذي 

Documenta 14   سبتمبر   17يونيو إلى    10في أثينا باليونان ومن    2017  يوليو  16أبريل إلى    8في الفترة من  
 .في كاسل بأملانيا 2017

https://fr.wikipedia.org/wiki/Documenta 



 بغداّد-محمد حيرش

94 

البشري  الجنس  ووحدة  اإلنسان  املميزة    من  مقلال   ،فكرة حقوق   لشعوب.  لالخصائص 

 الحضارة". "وال يقبل املثقفون الفرنسيون التعارض بين "الثقافة" و

 الفن التشكيلي وحركات التضامن بين الفنانيّن

العالم كله    ،كبيرةحداث  أفي   19كوفيد   تسبب  نعلم    من غير أن نكون فجأة توقف 

الفنانين، فإن هذه فرصة فريدة سمحو ومع ذلك،    .إلى متى لهم    ت بالنسبة للعديد من 

وفي الواقع، ووفًقا لطبيعة    .ةالفني  أساليبهمبإنشاء واستيعاب واستغراق الوقت لتطوير  

الفنانون   يستفيد  اإلبداع،  فترات  تتطلبها  التي  تحسين  الهدوء  أو  إنتاج  في  ذلك  من 

ال  وبسبب   .تقنياتهم العديد من  تأجيل  أو  وغيرها  العرض  أروقة  وإغالق    تظاهراتإلغاء 

والثقافية الفنية  الفضاءات  االنكماش  ف  ،من  من  النجاة  الفن  مجتمع  يستطيع  هل 

 ؟  الذي سببته الجائحةاالقتصادي  

عتبر دائًما    ه، حيث أنأوقات األزماتمضمرة، ال تظهر إال  يظهر أن للفن قيمة   كان ي 

آمًنا حيث   استثماًرا  األزمات،  أوقات  املأن    في  تفقد    صنفةاألعمال  تلك    قيمتها ال  في 

على  الظروف الواقع  هذا  يؤثر  ولكن،  املتخصصة.لقليفئة  .  املعارض  أو  الفنانين  من    ة 

الحرو  الصراعات،  املتكررة،  األزمات   ونتيجة 
 
تمك والجوائح،  واألوبئة  الفنانون ب     ن 

  ، بداعاإل   من أجل فرصة للكثيرين    ا الوضع هذويعتبر    .من ابتكار وسائل مقاومة وحماية

   the artistpledge# سواء كانت حركة    ،عديد من حركات التضامن  خصوصا مع وجود

  لى إبقاء سوق الفن إالفنانون    هدفي  حيث  في كيبيك، 11solidaire up-popفي إنجلترا أو  

الفنانين الذين  من أجل مساعدة  بادرة  امل  ماثيو بوروّز. وعلى سبيل املثال، أطلق  طاينش

العمل. وتكمن   أنفسهم عاطلين عن  الراغبين    الفكرةوجدوا  الفنانين  أنه يجب على   في 

إلى االنضمام  صور   املبادرة،   في  الت  هملاعمأ  أحد   نشر  عالمة  باستخدام  صنيف  للبيع 

#artistsupportpledge   يورو. وبالتالي، يتم شراء   200العمل عن  قيمة  زيد  تيجب أال  و

والعائلة األصدقاء  وكذلك  والجامعين  العمالء  شبكة  قبل  من  تصل  و   ...األعمال  عندما 

إلى   للفنان  اإلجمالية  لالستثمار    1000املبيعات  املبلغ  هذا  على  الفنان  يوافق   يورو، 

 يورو. 200في عمل فنان آخر مقابل  

 
ّهي 11 الشبكات    خالل  من  بهم  وااللتقاء  األعمال  رجال  اكتشاف  للعمالء  يتيح  افتراض ي  حدث 

 . أبريل 13مارس إلى  23أسابيع، من  3ملدة  االجتماعية
https://bouclemagazine.com/2020/03/pop-up-solidaire-un-evenement-virtuel/ 
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كرونتين   العثور    :  (Quarantine)مزادات  املمكن  مجموعة  من  أوكشنز في    فورتيز 

"12Forties Auctions"  على أعمال للفنانين الناشئين  الفايسبوكصفحة    املوجودة على ،

عرض عملين باملزاد    فيالصيغة املقدمة    وتتمثل ن الذين لديهم أعمال راسخة.  الفنانو و 

األعمال  هذه  من  بعمل  مهتم  شخص  وأي  الواحد،  اليوم  للمزايدة.    7لديه    ،في  أيام 

يكون على اتصال مباشر مع الفنان. ويحصل كل فنان تم    باملزاد،الشخص الذي يفوز  و 

أعماله في مجموعة " " على أعلى مبلغ يتم رهانه  13e la quarantaineLes Encans dإبراز 

 على عمله.  

ما أدى إلى دمقرطة الفن،    نترنيت،صلت تغيرات عميقة بعد وصول األ وعليه، فقد ح

والوكالء،   املعارض  على  السابق  في  يعتمد  كان  الذي  اليوم  فالفنان   ،اريادي  افنانصار 

االهتمام    الحرفيمن    قريبا فريدة،  أعمال  إنشاء  إلى  باإلضافة  عليه،  يجب  الذي 

مواقع التواصل االجتماعي  وأظهرت بعض الدراسات نمًوا في بيع األعمال على    بتسويقها.

األخرى و  األنترنيت  هيسكوس  مواقع  لتقرير  وفًقا   .14Hiscox  عبر الفن  مبيعات  فإن   ،

  . ، ستزداد على األرجح في السنوات القادمة2019نترنت، التي كانت تنمو بالفعل في عام األ 

السنوات  و  في  القاعدة  هو  يصبح  أن  ينبغي  بما  التعجيل  إلى  الحالية  األزمة  أدت  لقد 

ألن  نترنت،  األ أعمالهم عبر    عرضوبالتالي، من املهم أن يستعد الفنانون ل  املقبلة.القليلة  

الس في  للبقاء  أمر ضروري  سيكون  وق ذلك  وباملثل،  أجل  استراتيجية  وضع    يهم عل.  من 

مجتمعلنترنت  األ على    لتواجد ا الطلباتواالستفادة    فني  بناء  الجائحة   من  انتهاء     بعد 

 أو حتى قبل ذلك. 

 
عام   12 في  املزاد  دار  فيليبس  هاري  ا   حيث  (،لندن )في وستمنستر    1796أسس 

ً
اعتراف فيليبس  اكتسب 

وال   .بونابرتدولًيا من خالل بيع لوحات من ملكية امللكة ماري أنطوانيت واألدوات املنزلية من نابليون  
كان هاري فيليبس مبتكًرا يجمع   .الوحيد الذي أجرى عملية بيع داخل قصر باكنغهام  ،يزال بيت املزاد

الظهور  وحب  األعمال  فطنة  املزادات  ،بين  قبل  املتقنة  املسائية  االستقبال  حفالت  قدم  وهي .  حيث 
 https://www.phillips.com/about. .ممارسة قياسية في أعمال املزاد اليوم

أوكشن   إن  13 البصريين   Forties Auctions زفورتيز  الفنانين  عمل  تعزيز  في  مهمتها  تتمثل  مبادرة   هي 
باألزمة  املرتبط  االقتصادي  االستقرار  عدم  فترة  خالل  إضافي  بدخل  تزويدهم  أجل  من  كندا  في 

 . الصحية
https://reseauartactuel.org/les-encans-de-la-quarantaine 

متخصصة  Hiscox  هيسكوكس 14 تأمين  شركة  الثمين    ،هي  والتراث  الفنية  األعمال  مجال  في  تعمل 
املهنية  املدنية  إنشاؤه ...واملسؤولية  إدراجه   1946عام    اتم  وه  اوتم  لندن،  بورصة     ة موجود  يفي 

 FTSE 250 ". https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiscox في مؤشر
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 2020جوان -الفن التشكيلي في الجزائر خالل فترة الجائحة مارس

املمتدة من  الفترة  كلي  اجزئي  ا حجر   2020جوان    إلى  مارس  عرفت  الذياأو  الش يء   ،  

عن  املعارض    ولكن تم في املقابل تنظيم عدد من  معارض للفنون التشكيلية،منع إقامة  

زيارة افتراضية للمتحف. وبالنسبة للفنانين    بوهران   متحف أحمد زبانة  نظم  بعد، حيث

املنضو  أو  الفايسبوك  على  يملكون صفحة  فقد  و الذين  اتحادات،  أو  تحت جمعيات  ن 

الفنية أو لوحات زمالئهم وأصدقائهم، حرصواصلوا   على تعريف   ا منهم عرض لوحاتهم 

جميل  هو  ما  نشر  ومواصلة  بأعمالهم  الفني    ، واستطيقي  الجمهور  الذوق  على  حفاظا 

 (Amadiau, 2016 ; Bonnet, 2013)  الفنية. في الساحة والظهور وإثبات الحضور 

الجمالية   املدن وإضفاء ملستهم  بتزيين  التشكيليون  الفنانون  انشغل  املقابل،  في  وفي 

يلة  . أما بالنسبة للتعويض املالي املخصص للفنانين، فهناك فئة قلالفضاءات العمومية

لتنظيم   املهنة/النشاط لم تخضع لحد اآلن  الحصول عليه وذلك نظرا ألن  تمكنت من 

أجلهم... من  ويفاوض  نشاطهم  الفنانين وينظم  يحص ي  تمثيلي  بال  نقابي  من  رغم  وذلك 

التشكيلية   للفنون  الوطني  االتحاد  اليوم يحمل اسم االتحاد   UNAP15وجود  الذي هو 

والثقافة   للفنون  قامت  UNACالوطني  وقد  الجزائريين  .  للعمال  الوطني  االتحاد  نقابة 

الفنانين    ، وذلكالفنانين ضمن هيئتها  من   احتضان فئة ب اعتراف كثير من  في ظل عدم 

عن العمل    املميزةبها، نظرا ألنهم ال يعتبرون أنفسهم عماال، فنشاطهم له خصوصياته  

 والوظيفة.   

ّخاتمة
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  إحدى التي هي  "السيدة داالوي"    1925  في جميع أنحاء العالم، جعلت بطلة روايتها عام 

األنفلونزا  اتالناجي وت  ،من  الحياة  والصداقة...  يقلتحتضن  يبي    بالزهور  الذي  ن  الش يء 

الوباءبأ بعد  ما  فترة  للتشاؤم  /ن  فترة  هي  ما  أكثر  للتفاؤل  خصب  مجال  هي  الجائحة 

 والنحيب.  

سنواتتزول    لن  الجائحةولكن   ذلك  يستغرق  قد  مواصلة    ،سريعا،  يستلزم  ما 

الش يء الذي يؤدي إلى  الواسع،  الفتح التدريجي املحدود أو  الوقاية حتى خالل  إجراءات 

العادات من  كثير  عادات  تغيير  املصافمثل  العناقح:  املقاهي  ة،  على  التردد  التقبيل،   ،

ال أو  املكتظة  الحافالت  وركوب  مغلقة  وجو واملطاعم  أماكن  في  أشخاص  مع   د 

نظرا    ..ة.زدحمم   و أ واالحتفالي،  الجماعي  شكلها  في  العبادات  إلى  نظرتنا  ستتغير  كما 

 لالنقطاع الذي حصل في هذا املستوى. 

ومن املتوقع أن تميل الحكومات إلى تشجيع وتفضيل املشتريات املحلية، خاصة بين  

التخطيط   للفنان  يمكن  لذلك  األزمة.  وبعد  أثناء  والفنانين  والحرفيين  الصغار  التجار 

أعماله   مهرجانات  ةاملحلي  عارض امل  فيلعرض  إلى  الفنان  جهوية  أو االنضمام  . وسيدرك 

أنه ال  البارزة  الوكالء  صاحب املشاريع  أو    من أجل  يمكنه االعتماد فقط على املعارض 

اال بل    ،االزدهار  و   امهتم عليه  أعماله  عن ي فكالتبتسويق  ذلك  ويكون  دخله.  تنويع  في  ر 

طريق بيع املنتجات املشتقة أو تأجير األعمال أو إعطاء الدروس أو الحصول على حقوق  

من    األكثر أهميةو   فعلون ذلك.ن معظم الفنانين الذين يعيشون من فنهم يأ  ، إذالنشر

. وتمثل األحداث التي  مجددا واالستعداد النتعاش السوق   كوينهو الحصول على الت  ذلك

فرص حالًيا  وسيصمد  ة  نشهدها  للعالم،  فريدة  برؤية  أنفسهم  عن  للتعبير  للفنانين 

 ف.قدرة على التكي  الفنانون ذوو امل

وهل ستغير الجائحة    ، ج من بيوتناال نعرف حتى اآلن كيف ستبدو الحياة بعد أن نخر 

أدى   لقد  العالم؟  بها  نرى  التي  والطلبات  الطريقة  الحاجات  تلبية  تأجيل  إلى  اإلغالق 

الفتح    اليومية بعد  أنه  واالقتصادية    ةالتدريجي  ةالعودو ونتوقع  االجتماعية  الحياة  إلى 

الكبير واآلني على املواد الغذائية، الخدمات، سوق    ، أنوالسياسية... نرى تزايد الطلب 

سيؤدي   الطلب  زيادة  فإن  وعليه،  السيارات...  شراء  السفر،  االستشفاء،   العقار، 

 نا بل أمامنا. دة األسعار ولن تكون األزمة وراءإلى زيا
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مقاال     يكون  النص ألن  هذا  يرتقي  لم  ألنه مجرد    علميا وربما  للكلمة،  التام  باملعنى 

تصورات أولية من أجل مناقشة وضع استثنائي. الوضع الذي لم تختبره اإلنسانية من  

واستفهام.   نقد  وموضع  آلخر  مجتمع  من  مختلفة  املجابهة  وسائل  تبقى  لذلك  قبل، 

تضارب   ظل  في  وخاصة  األسئلة،  لعديد  وطرحا  عميقا  تفكيرا  األمر  يستدعي  وعليه، 

الوقاية  املعل وطرق  العدوى  مسببات  حول  واالختالف  اإلعالمي  التعتيم  ومات، 

وباعتبارنا نعيش هذا الوضع، فإنه    وبروتوكوالت العالج الفعالة وآجال اختراع التطعيم... 

من الصعب تكوين فكرة واضحة ونهائية، وقد يحتاج األمر إلى فترة زمنية أطول من أجل  

مسافة ووضع  الكافية  املعطيات  نتائج    جمع  إلى  الوصول  تسمح  الظاهرة،  مع  مقبولة 

 علمية.   
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Annexes 

 

 

 

 

 

Exposition virtuelle de six artistes peintres à Oran16 

“Sanit Arts” s’invite au Mamo“ 

  

 
العب كرة  ( هو الجزائر العاصمةب 2014 سبتمبر15   - وزو تيزي  1920 بسبتمبر  28) :اسماعيل خباطو 
 .196317سنة  يعتبر عميد املدربين الجزائريين وأول من درب املنتخب الجزائري  ،قدم ومدرب

   

 
16 https://www.liberte-algerie.com/culture/sanit-arts-sinvite-au-mamo-338038 
17 Street Art : Alger aux couleurs des légendes. Par M-A D. Samedi 20 juin 2020 

https://www.dzfoot.com/football-en-algerie/urban-art-alger-aux-couleurs-des-legendes-

183230.html 
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في العشرية    يلاغت  ، حيث1995جوان    11وتوفي في    1961ولد في    ، املعروف بــ "ياماها"حسين دهيمي  

  .199518قبل نهائي  االسوداء أيام
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18 Street Art : Alger aux couleurs des légendes. Par M-A D. Samedi 20 juin 2020 

https://www.dzfoot.com/football-en-algerie/urban-art-alger-aux-couleurs-des-legendes-

183230.html 
19 https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84089 




