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مكتسبات

تتبعت ع��ل��ى م��ض��ض ،وب��ح��ن��ق ك��ب��ي��ر ،ح��ل��ق��ة هذا
األس��ب��وع من برنامج «مباشرة معكم» التي اتخذت من
املرأة املغربية في يومها الوطني ،الذي يصادف العاشر
من أكتوبر موضوعا لها ،احللقة كان باإلمكان أن تكون
عادية جدا ،في أهدافها ومراميها ،لو حدث ومت االقتصار
على«الضيوف» الذين شاركوا في النقاش من املغرب فقط.

مشاركة متميزة لسناء الكشيري في معرض تشكيلي ببوزنيقة
الرباط ـ المصطفى الصوفي
شاركت الفنانة التشكيلية سناء الكشيري ضمن معرض فني اقامته
جمعية مبادرات الشباب املغربي ايام  7و  8و  9اكتوبر اجلاري ،فكانت
لوحاتها دائما متناسقة في الوانها ،وخصبة مبعانيها ،وجذابة مبواضيعها
وافكارها ،ملا تشكله من عمق في االداء ،ومسحة شاعرية تنعكس على
االلوان وحركة الريشة.
وشدت مشاركة الكشيري في هذه التظاهرة التي حتتفي في االساس
بالشباب املبدع انتباه العديد من املتتبعني واملتلقي ،وبخاصة ان لوحات
الفنانة في مجملها ،تشكل احد ب��وادر الفن التشكيلي الشبابي اجلديد
واملتميز ،القادر على خلخلة الذاكرة الفنية ،وطرح العديد من املواضيع في
قالب فني وفلسفي جميل يعطي للمارسة التشكيلية املغربية آفاقا رحبة
للحلم ،واملتعة البصرية الرائعة.
وحملت اعمال الشكيري في املعرض اجلمهور الى عوالم ساحرة كلها،
طرح السلئلة الوجود بلغة فنية ال تخلو من إبداع ،ومهنية عالية ،األمر الذي
يجعل من الرسم عند هذه الفنانه امللتزمة بقضايا الفن واجلمال واملجتمع
والوجود ،موهبة جتدد ،وابداع يتطور ،وفنون رقيقة تقدم للجمهور على
شكل باكلورة ألوان في كل زمان ومكان.
وكان من بني املشاركني في هذا اللقاء الطفلة سلمى ابو سليم التي،
اكدت رغم سنها الصغير ،أن في كفها الفنية قرصا رائعا لشمس تشكيلية
قادمة من أفق التمني ،وانها ستكون احد فنانات املستقبل واجليل اجلديد،
الذي سيحمل مشعل الفنون التشكيلية بأنامل ساحرة ومدربة تعرف كيف
تقيم حدود االناقة الفنية ما بني اللوحة ،وما بني ما يطمح اليه اجلمهور.
تعد جتربة الفنان التشكيلية املغربية سناء الكشيري إحدى التجارب

النسائية الشابة املتجددة ،فلوحاتها فيها فيض عالمات ورموز ،تبرز قيمة
األمل ،واحلياة ،وتعبر عن أحاسيس آدمية كالفرح واحلزن ،اخلير والشر،
السعادة ونقيضها ،السكينة وال��ث��ورة التي تخلق من فنها فنا ،يطرح
السؤال ،فتتناسل التفسيرات والتأويالت.
أن حركة الريشة ،وسحر األل��وان في أعمال الكشيري مينحها ،عالمة
أخرى من عالمات االختالف ،والتميز ،تلك احلركة ،متنح لزوايا اللوحة
دينامية خصبة إلنتاج فيض من املعرفة ،واألسئلة ،والكثير من اإلشارات
الدالة على عالم ،مخضب بحناء السريالية ،ثمة إذن عوالم غيبية ترتبط في
كثير من األحيان باحللم ،والرؤى السدميية ،واألفكار التي ال ميكن القبض
عليها كاملاء ،إنها حركات تبحث لها عن طريق مختصر ،كلما وصلت إلى
خط النهاية بدأت املسير من جديد باجتاه احملال واملستحيل.
وميكن اعتبار جتربة الفنانة احد االصوات الفنية اجلديدة واملعاصرة،
التي تنطق باللون ،تبحث لها بتقنية وأسلوب خاصني ،عن ما مييزها،
ويجعلها دائمة اخلضرة والنظارة في حديقة الفنون التشكيلية املغربية،
برؤية ج��دي��دة ،وتعبير تشكيلي مغاير ،ولغة فنية بعيدة عن املبتذل،
وخصوصية أنيقة ،تظهر الكثير م��ن القيم احلياتية ،وت��رس��خ ملبادئ
سامية جدا في الفنون التشكيلية ،مبادئ لها من البعد الكوني واإلنساني
واجلمالي ،ما يبرر تألقها في الكثير من املعارض سواء كانت فردية أو
جماعية.
باملناسبة تستعد سناء لتنظيم معرض ف��ردي بأحد األروق���ة الفنية
بالرباط ،كما انها تشارك ضمن برنامج امللتقيات اجلهوية للتشكيليني
الشباب ،وهي عبارة عن مسابقات في فن الصباغة لفائدة الفنانني املغاربة
الشباب الذين يترواح سنهم ما بني  20سنة و  35سنة ،ستتوج قريبا
بإقامة معرض للفنانني الفائزين.

احلبوب املنومة ....حتت الطلب

الدكتور بوشعيب المسعودي
إن احل���ب���وب امل��ن��وم��ة أح���دث���ت في
عصرنا احلديث ث��ورة كبيرة في عالج
األرق وع��دم ال��ن��وم .هناك أن���واع كثيرة
م��ن احل��ب��وب امل��ن��وم��ة م��ن البسيط إلى
امل��ع��ق��د وم���ن ال��ل�ين إل���ى األش����د .وهناك
عدة مجموعات ولكل خصائصه وآثاره
السلبية اجلانبية.
إن امل���ن���وم���ات ت��س��ت��خ��دم م��ن��ذ فجر
ال��ت��اري��خ .وال��ي��وم تتكون امل��ن��وم��ات من
م��ج��م��وع��ات غ��ي��ر م��ت��ج��ان��س��ة ومختلفة
امل��ف��ع��ول و ال��ف��ع��ال��ي��ة .وأص��ب��ح الناس
يستعملونها بسهولة بل بإفراط مبساعدة
بعض األطباء وبعض الصيادلة .وكما
لهذه احلبوب فوائد فلها مخاطر أيضا،
حسب نوعها وطريقة استعمالها.
منذ زمن بعيد ومنذ العصورالقدمية،
استعملت النباتات ،خلاصياتها املخدرة،
لعالج وتخفيف األلم وملساعدة املرضى
على ال��ن��وم .وال��ي��وم وف��ي العالم هناك
أنواع عديدة واختيار واسع للمنومات.

كما بدأت بعض احلكومات بإزالة أنواع
م��ن امل��ن��وم��ات م��ن ال���س���وق ،ألخطارها
وإس���اءت���ه���ا ل��ل��ج��س��م ال��ب��ش��ري عضويا
ونفسيا ،وخ��اص��ة االن��ح��دار واالن���زالق
إلى اإلدم��ان .وقد قررت الهيئات الطبية
حتديد املدة الستعمال هذا النوع أو ذاك
وال ننسى فضيحة «مخدر االغتصاب»
ال���ذي يسبب ف��ق��دان ال��ذاك��رة و ه��و من
املنومات البانزوديازبينية.
إن الرعاية الشاملة لألرق هي الهدف
األسمى وم��ن املهم العثور على مسبب
األرق قبل ال��ع�لاج .وال��ق��ض��اء على هذا
ال��س��ب��ب ي��ص��اح��ب��ه ال���ع���ودة إل���ى النوم
العادي في معظم احل��االت .ففي بعض
احل��االت مثال يكون املسبب هو اجلهد
النفسي والقلق من حالة حلظية ،وهنا
يجب معاجلة األرق مبزيل القلق....
إن البانزوديازيبني هي األكثر انتشارا
ملعاجلة األرق .ولهذه املجموعة خصائص
مهمة ورئيسية :مضادة للصرع وتساعد
على ارتخاء العضالت ومسكنة ومزيلة
للقلق .وه���ذا امل��ك��ون األخ��ي��ر ه��و الذي
يساعد على مكافحة اضطرابات النوم
املتصلة باإلجهاد أو القلق .ولكن العالج
يجب أن تكون مدته قصيرة وأن يستغنى
ع��ل��ى ال����دواء ت��دري��ج��ي��ا .وه���ذه األدوي���ة
ممنوعة عند امل��رأة احلامل وعند املرأة
املرضعة وعند األطفال.
وصنعت أجيال جديدة من املنومات
تدون من طرف األطباء حسب كل مريض
وحالته األرقية .كما أن هناك مواد اخرى
لها جوانب تساعد على النوم وتستغل

ك��ع�لاج ل�ل�أرق ك��م��ض��ادات الهيستامني
امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ع��ل�اج الزكام
واحلساسية ،زي���ادة على أدوي���ة أخرى
ضد احلساسية وض��د االكتئاب وكذلك
بعض املسكنات.
وال���واج���ب ع��ل��ى امل��ري��ض أن يدرس
نومه وطريقة االستفادة منه ،وفي حاالت
االضطرابات الكبرى يجب عليه استشارة
الطبيب ليساعده على معرفة السبب
وفك املشاكل نفسية كانت أم عضوية .إن
أغلبنا يقضي يومه في حياة مضطربة
ومم��ل��وءة باملشاكل التي تغير حياتنا
البيولوجية وت��ؤث��ر على نومنا بصفة
مستمرة وملحة .ويبدو ألغلبنا سهولة
احل��ل السريع وه��و أخ��ذ امل��ن��وم .والذي
يجب تذكيره هو اآلثار اجلانبية واملشاكل
التي يسببها هذا احلل السريع :تغيير
شهية املستهلك ،بعض أعراض اجلهاز
الهضمي كالغثيان والقيء ،التأثير على
اجلهاز التنفسي وخاصة عند أمراض
الربو ،وهناك عالقة مباشرة بني اإلصابة
ب��ال��س��رط��ان وت��ن��اول احل��ب��وب املنومة.
واختالط احلبوب املنومة بالكحول هو
مزيج مميت .واخلطر الكبير هو االدمان
ع��ل��ى ه���ذه احل��ب��وب امل��ن��وم��ة وأع���راض
أخ���رى كجفاف احل��ل��ق وال��ف��م والدوخة
وف��ق��دان ال��ت��وازن اجل��س��دي وتغيير في
الرغبة اجلنسية....
وح����ذار م��ن اك��ث��ار ت��ن��اول احلبوب
امل��ن��وم��ة ب�����دون االس��ت��ع��ان��ة بالطبيب
املعالج.

املهرجان الوطني للشعر
األمازيغي في دورته السابعة
ابراهيم بووماي
ب�������ش�������راك�������ة
م���������ع امل����ع����ه����د
امل��ل��ك��ي للثقافة
األم�����ازي�����غ�����ي�����ة
وامل��������ج��������ل��������س
اجل��������م��������اع��������ي
ألك����ادي����ر تنظم
جمعية إينوراز
ال��دورة السابعة
ل����ل����م����ه����رج����ان
ال��وط��ن��ي للشعر
األم������ازي������غ������ي ،
ال����ذي ستنطلق
فعالياته اليوم على الساعة السادسة مساء
باملركب الثقافي محمد جمال ال��درة بأكادير
وسيستمر على م��دى يومني ،وستقدم خالله
ق��راءات شعرية مبشاركة شعراء ،وستتخلله
ف��ق��رات موسيقية ،م��ع توقيع دي���وان شعري
أمازيغي للشاعر محمد وافي بعنوان saysa” :
. ”n tassa
وس��ت��ن��ظ��م ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ه��رج��ان مائدة
مستديرة حول موضوع “ :الشعر األمازيغي
احلديث واستلهام التراث” بتنسيق مع رابطة
تيرا ( )TIRAللكتاب واألدب��اء باألمازيغية ،
ومبشاركة عدد من الباحثني والنقاد والشعراء
واملهتمني .

وأن��ا هنا ال أنتقذ وج��ود األخ��ت التونسية ،واألخت
املصرية في «بالتوه» النقاش ،بل على العكس من ذلك
متاما فوجودهما ،كان من املمكن أن يثري النقاش ،لكن
لو كنا نحتفل باليوم العاملي للمرأة ،أي يوم ثامن مارس
حيث من املمكن طرح قضية املرأة للنقاش في شموليتها،
من احمليط إلى اخلليج ،حتت عنوان «املرأة العربية ما قبل
الربيع العربي وما بعده» من أجل التقييم.
لكن السؤال هو :ماذا مت تقييمه خالل حلقة  10أكتوبر؟
ال شيء ،بل على العكس من ذلك متاما ،مت تعومي األمور
على بعضها ليس إال ،..صحيح كلنا ع��رب ومسلمني
ونحن نفتخر بذلك ،لكن لكل دول��ة خصوصياتها وهي
إضافة نوعية لنا كعرب ،مما يعني أن��ه قبل القيام بأي
تقييم ،يجب ط��رح السؤال ح��ول ماهية الربيع العربي؟
وماذا يعنيه الربيع العربي بالنسبة لتونس ،وماذا يعنيه
بالنسبة ملصر؟ أو بالنسبة لليمن مثال؟ أقول مثال ،لكون
ربيعنا املغربي ليس هو بالضرورة الربيع املصري ،ألنه
وببساطة متناهية ،مشاكلنا ليست هي بالضرورة مشاكل
الشعب املصري ،واألكثر من ذلك:ثر من ذلك ميكن ان نقو
ليس هناك مجال للمقارنة.
ليست هناك مجال للمقارنة ،ألنه بالرغم من وضعنا
االق��ت��ص��ادي ال��ذي ي���راوح مكانه ،أو على األرج���ح الذي
نعايشه بني «مد وجزر» لكوننا جزء من العالم وهي مسألة
جد طبيعية مبا أن العالم يعيش أزمة مالية ،إال أننا أحرزنا
خطوات على درب الدميقراطية ،فالدولة املغربية وضعت
منذ  1962دستور يواكب الدميقراطيات العاملية احلقة
ونقحته عشرات املرات ،ودستور الفاحت من يوليوز2011
شكل ثورة بجميع املقاييس.
شكل ث��ورة ،ويواكب الدميقراطيات احلقة من حيث
مت��ك�ين املجتمع امل��غ��رب��ي م��ن امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ترسخ
الدميقراطية ،بل هي املدخل الذي البد منه ،أضف إلى ذلك
أن الدولة املغربية قبل ذلك بكثير مكنت األسرة املغربية
من مدونة جد متطورة تضمن التوازن واحلقوق ،وأشياء
أخ��رى ،مما يعني أننا على ال��درب ،لكن مع ذل��ك نطالب
لكوننا نهفو لألفضل ألننا أم��ة ناهضة طامحة تهفو
لألفضل.
أمة تقارن واقعها بتاريخها املجيد ،وجتد أن تاريخها
املجيد ترجح كفته ،مما يعني أننا نحاول ربط املاضي
باحلاضر ،لكوننا أمة لها تاريخ عريق ،ونساؤنا كان لهن
والزال وسيبقى وضع متميز يضرب في أعماق تاريخنا
املجيد ،واألكثر من ذلك فاملتتبع ملسارنا احلديث أي منذ
االستقالل يجد أن ب�لادن��ا تتميز بالكثير م��ن االعتدال
والليونة ،وهي قيمة مضافة لنا كأمة حيث دعا أبو األمة
املغفور له امللك محمد اخلامس فجر االستقالل إلى حترير
املرأة وتعليمها وأعطى املثل باألميرات اجلليالت من خالل
التعليم ،والعمل بتكليفات سامية جد دالة.
نحن أمة عربية ،إفريقية ،متوسطية ،ال تقارن مع
الغير ،صحيح نتعاون ونتكامل مع األشقاء واألصدقاء
والشركاء ،ونراكم التجارب لكن منوذجنا كمغاربة منوذج
فريد متفرد ونحن نفتخر بذلك ،والدليل أن الكثير من
الدول حتاول أن حتدو حدونا في جتاربنا ،كان ذلك على
مستوى التنمية االجتماعية ،آو ما مت حتقيقه لصالح
املرأة نصف املجتمع ومكتسبات كثيرة نفتخر بها.

habibarachid67@yahoo.fr

تهنئة

ازدان ف� ��راش س �ي��دي أم�ي�ن ال��دري �س��ي وزوجته
ل�لاال�س�ع��دي��ة ب��وح�م�ي��دي مب��ول��ود ذك��ر أخ �ت��ارا ل��ه من
األسماء محمد املامون.
وبهذه املناسبة السعيدة تتقدم حسناء بوحميدي
أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي أف��راد األس��رة بأحر
التهاني إل��ى شقيقتها وزرج �ه��ا ،متمنية للكتكوت
ال�س�ع�ي��د أن يحفظه ال �ل��ه وي��رع��اه وي�ج�ع�ل��ه ق��رة عني
لوالديه ،ولألم الشفاء العاجل.

