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الملحق الثقافي

مواضيعها الخصبة تختلف من اإلفريقية والفرعونية واألمازيغية

في أعمال الكشيري ...ال أحد يجادل في شاعرية األلوان وسريالية األحالم

< الرباط ـ المصطفى الصوفي

ك��ع��ادت��ه��ا ق��دم��ت ال��ف��ن��ان امل��غ��رب��ي��ة سناء ج��دي��دة ،بتقنية عالية ،وطريقة خ��اص��ة في
الكشيري ،في معرضها األخير ،ال��ذي افتتح إيجاد اللوحة التشكيلية.
ب���رواق ال��ن��ادرة ب��ال��رب��اط اخلميس امل��اض��ي،
فسحة فنية راقية ،من خاللها ،اكتشف املتلقي
عاملا فنيا جديدا تعيش بني أحضانه الفنانة،
عالم يهيم باحلس التجريدي والسريالي الذي
م��ن هنا نستشف أن الفنانة التشكيلية
ال يفضي إال إل��ى ط��رح الكثير م��ن األسئلة
التي يروقها توظيف األلوان البنية والبيضاء
الفلسفية املوحية.
سناء الكشيري خ�لال مشاركتها ،ضمن وأخرى مائلة إلى الصفرة ،حتاول أن تصنع
معرض جماعي أقامه منتدى الشباب ،قدمت لها عاملا من األلوان ،مييزها عن باقي الفنانني
للجمهور ،فيضا من أعمالها اخلالصة التي اآلخ���ري���ن ،أل����وان حت��اك��ي أط��ي��اف الطبيعة،
تؤلف فيها بني ال��روح��ي ،والشخصي ،وبني لكنها تعبر عن الكثير من العالمات والرموز،
الذاتي ،وبني ما يستطيع أن يروق اجلمهور ،التي تبرز قيمة األم���ل ،واحل��ي��اة ،كما تعبر
م��ن إب���داع���ات ف��ن��ي��ة ،مختلفة ،وذات مسحة ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان ع��ن أح��اس��ي��س آدمية
ك��ال��ف��رح واحل����زن ،اخل��ي��ر وال��ش��ر ،ال��س��ع��ادة
شاعرية وفلسفية.
والالسعادة ،السكينة والثورة التي تخلق من
فنها فنا ،يطرح السؤال ،فتتناسل التفسيرات
والتأويالت.
أن حركة الريشة ،وسحر األلوان في أعمال
تبقى الفنانة الكشيري وفية إل��ى اللون الفنانة الكشيري مينحها ،عالمة أخ��رى من
الكستاني ،ل��ون ال��ل��وز واجل��ب��ال ف��ي مواسم ع�لام��ات االخ��ت�لاف ،وال��ت��م��ي��ز ،تلك احل��رك��ة،
احلصاد ،لون احلجل البري ،وعيون العذارى ،متنح لزوايا اللوحة دينامية خصبة إلنتاج
في عز عشقهن للحياة ،إن اللون الكستنائي ف��ي��ض م��ن امل��ع��رف��ة ،واألس��ئ��ل��ة ،وال��ك��ث��ي��ر من
والبني ،متعة خالصة جتد فيه الفنانة انتشاء اإلش���ارات ال��دال��ة على عالم ،مخضب بحناء
برحلة صيد للجمال والسحر ،انه لون الهدوء ،السريالية ،ثمة إذن عوالم غيبية ترتبط في
والسفر البعيد ،لون الطبيعة في أول التهجي ،كثير من األحيان باحللم ،والرؤى السدميية،
ح�ين تقتبس م��ن ال��ق��در سحنته البرية التي واألفكار التي ال ميكن القبض عليها كاملاء،
تتألأل ،بعيدا كالسراب.
إنها حركات تبحث لها عن طريق مختصر،
ال أحد يجادل في شاعرية اللون األبيض كلما وصلت إلى خط النهاية بدأت املسير من
ال���ذي توظفه س��ن��اء ف��ي أعمالها ،خ�لال هذا جديد باجتاه احملال واملستحيل.
املعرض ال��ذي يستمر حتى األسبوع املقبل،
ح��ي��ث ي��ع��د اح���د ال��رم��وز احلقيقية لتنشيط
اللوحة التشكيلية ،انه لون السكينة والهدوء،
واحملبة التي ينشدها كل فنان على حدة في
هكذا هي أعمال الفنانة الكشيري ،تخفي
أعماله ،إنه لون السحر املتلفع بعظمة الثلج،
حني يهبط من أعلى اجلبال الكستنائية قطرة أكثر ما تقول احلقيقة ،بالتالي يستوجب على
املتلقي والناقد الفني بذل جهود كبيرة ملعرفة
قطرة.
هكذا يتناسق اللون البني والكستنائي خبايا وأس��رار بحر الفنانة من اجل البحث
باللون األبيض ليشكا معا لون السعادة لدى عن احملار ،انه عالم ساخن ودافئ ومتأللئ،
الفنانة ،التي ترى في تلك األل��وان بأشكالها ذو بصمة فلسفية تغازل اللوحة اخلالدة التي
رس���ال���ة إل���ى ال���ع���ال���م| ،وك���ل ع��ش��اق ال��ف��ن��ون ال متوت.
م��ن ه��ن��ا مي��ك��ن اع��ت��ب��ار جت��رب��ة الكشيري
التشكيلية الباحثني ع��ن أف��ق ج��دي��د ،وطلة

أطياف الطبيعة

الرمز ينشط اللوحة

عالم دافئ ومتأللئ

احد التجارب الفنية اجلديدة واملعاصرة في
الساحة التشكيلية املغربية ،تبحث لها بتقنية
وأس��ل��وب خ��اص�ين ،ع��ن م��ا مييزها ،وع��ن ما
يجعلها دائمة اخلضرة والنظارة في حديقة
الفنون التشكيلية املغربية ،ب��رؤي��ة جديدة،
وتعبير تشكيلي مغاير ،ولغة فنية بعيدة عن
املبتذل ،وخصوصية أنيقة ،تظهر الكثير من
القيم احلياتية ،وترسخ 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.

رموز الشمس والقمر
ثمة ف��ي اع��م��ال الفنانة س��ن��اء الكشيري،
بعد سفر حالم باجتاه املستحيل ،من خالله
ك��ان احل���وار ،وك��ان��ت ال��درام��ا ،والتراجيديا
والكوميديا في ان واح��د ،يشع االم��ل الكبير
ال��ذي يتجلى من خ�لال قيم املوسيقى ولون
البياض الرقيق ،فضال عن الدعاء الى السماء،
ورموز الشمس والقمر والنجوم وما بينهما،
ان���ه ف��رح��ة اجل��س��د ال��ه�لام��ي وال��ت��رق��ب من
وراء اجل��ب��ال واالس���وار وال��ن��واف��ذ واالب���واب
والشواطئ التي حتكي للعاشقني وللحاملني
والشعراء حكاية لن متحوها السنني ،انها
اع���م���ال ت�ل�ام���س ع�ل�ام���ات ال��س��ف��ر ،واالم�����ل،
واستعمال الرموز واإلشارات بدون تشخيص
امل��واض��ي��ع ،ام��ا اج���زاء الطبيعة ف��ي اعمالها
فتبرز من خالل رمز الشمس والقمر والبحر
وال��س��م��اء واجل���ب���ل وغ��ي��ره��ا م���ن االش�����ارات
االخرى ،التي تهم املدينة كاألسوار واالقواس،
واالسواق الداخلية ،واالسلوب التجريدي ،من
خالل اش��ارات السراب والتقاطع واملربعات،
واالخ��ت�لاط وال���درام���ا ،واخل��ط��وط امل��ت��وازن��ة مسيرتها التشكيلة التي وصفها ب»املتميزة شكال الفنانني التشكيلني املغاربة ،وتعيش وسط عائلة
فنية من أم شاعرة وأب فنان ،كما متيزت السنة
ومضمونا».
وغيرها.

تجربة تتسم بالسكينة
وع���ن جتربتها الفنية ق���ال ال��ن��اق��د وال��ف��ن��ان
التشكيلي التهامي ب��ن ص��ال��ح» إن مواضيعها
اخل��ص��ب��ة ت��خ��ت��ل��ف م���ن اإلف��ري��ق��ي��ة وال��ف��رع��ون��ي��ة
واالم��ازي��غ��ي��ة ،م��وض��ح��ا أن ت��ن��اس��ق األل����وان في
أع��م��ال��ه��ا ي��ب��رز قيمة وق���وة شخصيتها الفنية
وعملها» ،موضحا ان ألوان أعمالها تتميز بالهدوء
والسكينة والتناسق واالن��س��ج��ام ،واحلميمية
مما مينح بكل سخاء وتركيز أعمالها هدفا في
احلياة ،موضحا أن هذا املنحنى ال جنده إال لدى
الفنانني املثقفني ،وسناء واحدة منهم التي تتميز
باالهتمام أيضا بالعديد من املواضيع االجتماعية
والسياسية وال��ك��ون��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ،فضال عن
اهتمامها بالبورتريه بطريقتها اخلاصة.
ولفت الفنان التهامي ال��ذي تتبع مسيرتها
بنجاح ،على انه رغم عصامية الكشيري ،إال أنها
تصقل موهبتها ب��ال��ق��راءة والتكوين والتكوين
املستمر ،وه��و ما يجعلها فنانة ذات قيمة فنية
بامتياز ،موضحا في نفس السياق أنها خالل
العشر سنوات املقبلة ستكون من بني الفنانات
العامليات.
وأش����اد باملناسبة ب��دع��م أس��رت��ه��ا الصغيرة
وب��خ��اص��ة وال��ده��ا ووال��دت��ه��ا لتجربتها الفنية،
وه��و م��ا يساعدها بشكل كبير على سبر أغ��وار
ال��ف��ن��ون التشكيلية ،وامل��ض��ي ق��دم��ا وب��ن��ج��اح في

يذكر أن الفنانة سناء الكشيري ،هي طالبة املاضية مبشاركات عدة ،منها مشاركة في معرض
حقوق بالرباط ،شاركت في العديد من املعارض جماعي ،نظم في إط��ار مسابقة ملتقى الفنانني
الفردية واجلماعية ،منها معرضني برواق مسرح التشكيليني الشباب برواق باب محمد الفاسي
محمد اخلامس وباب الرواح بالرباط ،مع النقابة بالرباط.

الرباط تستضيف املهرجان الدولي الثامن عشر لسينما املؤلف
تستعد مدينة الرباط الحتضان فعاليات ال��دورة الثامنة عشر ملهرجانها
الدولي املتخصص في سينما املؤلف من  22الى  30يونيو اجل��اري حتت
شعار “ الثقافة والفن في خدمة التنمية “  .ومعلوم أن هذا املهرجان املتميز
تشرف على تنظيمه سنويا وف��ي نفس التوقيت تقريبا “ جمعية مهرجان
الرباط الدولي للثقافة والفنون “ بدعم وتعاون مع عدة شركاء من داخل املغرب
وخارجه .
وقد سلط رئيس هذه اجلمعية ورئيس املهرجان األستاذ عبد احلق منطرش
واملدير الفني اجلديد للمهرجان الناقد والصحافي األستاذ مصطفى الطالب
وممثل املعهد الفرنسي بالرباط وأعضاء آخرين من اجلمعية املنظمة  ،في ندوة
صحافية بعض األضواء على محتوى الدورة  18لهذه التظاهرة السينمائية
وظروف تنظيمها واالكراهات املالية التي الزالت تعوق سيرها العادي  .ويبدو
من خ�لال امللف الصحفي ،ال��ذي وزع على ممثلي وسائل االع�لام املختلفة
احلاضرة في الندوة  ،أن البرنامج العام للمهرجان حافظ على فقراته األساسية
وعلى رأسها املسابقة الرسمية  ،التي ستشارك فيها أفالم من البرازيل والصني
واي��ران وفرنسا وبلجيكا وهوالندا وتركيا وأملانيا وبورتوريكو واسبانيا
والعراق واملغرب واألردن ومصر واالمارات العربية املتحدة وتونس ولبنان
 ،وذل��ك للتباري على جائزة احلسن الثاني الكبرى وجائزة يوسف شاهني
وجوائز أخرى أمام جلنة حتكيم تترأسها الكاتبة والباحثة السيكولوجية
غيثة اخلياط وتضم في عضويتها أربع نساء أخريات هن املمثلة املغربية
أسماء احلضرمي واملمثلة املصرية بوسي واملخرجة واملمثلة السورية واحة
الراهب ومديرة االنتاج طماريس كنالس من بورتو ريكو  ،باالضافة الى
رجلني فقط هما املنتج كيتيا توري من الكوت ديفوار واملخرج التركي سونيت

سيبينويان  .وباالضافة الى املسابقة الرسمية  ،التي تشكل عروضها القوية
شكال ومحتوى العمود الفقري للمهرجان  ،يحفل برنامج دورة  2012بفقرات
أخرى نذكر منها  :تكرمي السينما التركية من خالل بعض رموزها املتألقني
عامليا  ،تكرمي رائد السينما املغربية في شقها األمازيغي املخرج واملنتج محمد
أومولود العبازي  ،تكرمي مؤسسة صندوق اجلنوب لدعم السينما مع عرض
ستة أفالم حظيت بهذا الدعم ملخرجني من املغرب وتايالند والبرازيل وايران
والتشاد  ،استرجاع خاص بالسينما املغربية يتضمن عرض ستة أفالم هي :
نساء في مرايا لسعد الشرايبي و الوثر اخلامس لسلمى بركاش و ماجد لنسيم
عباسي و األح��رار السماعيل فروخي واملنسيون حلسن بنجلون و األندلس
مونامور حملمد نظيف  ،عروض ألفالم وثائقية  ،عروض ألفالم حول الهجرة
 ،عروض لألطفال  ،موائد مستديرة حول مواضيع “ رقمنة قاعات السينما
باملغرب “ و “ متويل سينما اجلنوب “ و “ دور اجلهات وجل��ن الفيلم في
االنتاج والرقي بالقطاع السينمائي “  ،معرض “ كلنا ضد القرصنة “ ...
جتدر االشارة في األخير الى ان الدورة  18ملهرجان الرباط الدولي لسينما
املؤلف تشهد عودة قوية للجمعية املغربية لنقاد السينما  ،بعد تهميش طالها
في دورات سابقة خصوصا بعد ابعاد املدير الفني سابقا الناقد واالستاذ
اجلامعي حمادي كيروم  ،الذي ساهم في ارساء دعائم هذا املهرجان في شقه
السينمائي منذ دورته األولى في منتصف التسعينات من القرن املاضي  ،وذلك
من خالل مشاركتها في ندوة “ النقد األدبي والنقد السينمائي  :أية عالقة ؟ “
الى جانب كلية اآلداب أكدال بالرباط و تشكيلها للجنة حتكيم خاصة بالنقاد
السينمائيني ومتكينها من خيمة داخل معرض “ كلنا ضد القرصنة “ لعرض
اصداراتها والتعريف بها وتوقيع اجلديد منها بحضور مؤلفيها ...

