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الملحق الثقافي

استجالء

الفنانة سناء الكشريي تعرض آخر أعمالها برواق النادرة بالرباط

تشكيلية من اجليل اجلديد الذي يرفض العيش في جبة اآلخرين
< الرباط ـ المصطفى الصوفي

تقيم الفنانة التشكيلية املغربية سناء الكشيري من  7يونيو املقبل ،والى غاية الرابع عشر من
نفس الشهر،آخر أعمالها( مع منتدى الشباب)  ،وذلك برواق النادرة بالرباط ،في محاولة حاملة
من الفنانة ،لقاء جمهورها بلوحات فنية جديدة ،ترسم فيها عواملها االبداعية اجلديدة التي
حتكي الف قصة وقصة تروى بني الريشة واللون.
عوالم غيبية

وتشكل اعمال الفنانة التي
س��ت��ع��رض ب��امل��ن��اس��ب��ة ،ف��رص��ة
حقيقية للمتلقي الكتشاف عوالم
غيبية ت��درك��ه��ا ال��ف��ن��اة وح��ده��ا،
لكنها حتاول بكل ذكاء فني كبير
ب��ان تشرك معها اجلمهور ،في
االحتفاء بتلك االلوان اخلرافية،
وبكل تلك االشكال الفنية التي
ت��وج��ده��ا ف���ي اع��م��ال��ه��ا ،وه��ي
اعمال مضمخة بعطر ابداعي ال
يوصف.

سفر فني حالم

املوضوعات اخلصبة واملتنوعة،
ومنها م��وض��وع السفر ال��دائ��م
باجتاه املستحيل وابراج احللم
ب��ح��ث��ا ع���ن ال��ت��م��ي��ز ،ان����ه سفر
اسطوري داخل الذات والتاريخ،
ورح��ل��ات ح��امل��ة داخ����ل امل��دي��ن��ة
ووس��ط العمران وذات املتلقي،
انها عوالم الفضيلة التي تبحث
عن خالصها الفنانة بحس فني
ان���ث���وي راق����ي ج����دا ،ان���ه بحث
فلسفي عن احلقيقة ،ت��ارة على
ظهر سفينة ،واخرى على ضفاف
شعرية تفصح عن ذات تشكيلية
لها الكثير من العالمات والرموز.

نبضات درامية معزولة

ورج��وع��ا ال��ى اعمال الفنانة
ال��ت��ي اوج��دت��ه��ا ف��ي ال��ع��دي��د من
ال اح��د ي���درك ان��ه ف��ي اعمال
املعارض السابقة ،ميكن التاكيد
الفنانة ،ميكن مالمسة نبضات
انها اعمال تركز على الكثير من
درامية ،من خالل النقر بالريشة

واالول�����وان على ارغ���ن العزلة
امللفوفة بالسعادة وال��ك��د .ان
ل��وح��ات��ه��ا اح���ت���ف���اء ب��اخل��وف
والنفور واحل���ذر ،وتكرمي لكل
رم��وز التاريخ وذل��ك من خالل
رس���م م�لام��ح ال��ق�لاع وامل��داف��ع
واحلواجز سواء كانت حقيقية
او تبدو كأضياف حاملة.
ه���ك���ذا ت��ت��ش��ك��ل ف���ي اع��م��ال
الفنانة لغة ح��وار فني عميق،
ح���وار ت��ط��رح اس��ئ��ل��ت��ه الكثير
م�����ن ال������رم������وز ،واالش����������ارات
ال��س��ي��م��ي��ول��وج��ي��ة ،ان���ه ح���وار
دف�ي�ن وص��ري��ح  ،ب�ين االن��س��ان
واالن����س����ان ،وب��ي�ن ال��ط��ب��ي��ع��ة،
وك���ل االش���ك���ال وامل����وج����ودات،
ان��ه ح���وار ،ف��ي امكنة وازم��ن��ة
اخرى بني االنسان واحليوان،
مم���ا ي��ع��ط��ي الع��م��ال��ه��ا ط��اب��ع
اخلصوصية والتميز.

اللغة والبياض واألمل

ث��م��ة ف���ي اع���م���ال ال��ف��ن��ان��ة
س��ن��اء ال��ك��ش��ي��ري ،ب��ع��د سفر
ح���ال���م ب���اجت���اه امل��س��ت��ح��ي��ل،
م����ن خ��ل�ال����ه ك�����ان احل�������وار،
وكانت الدراما ،والتراجيديا
والكوميديا في ان واحد ،يشع
االمل الكبير الذي يتجلى من
خ�ل�ال ق��ي��م امل��وس��ي��ق��ى ول��ون
ال��ب��ي��اض ال��رق��ي��ق ،فضال عن
ال��دع��اء ال��ى ال��س��م��اء ،ورم��وز
الشمس والقمر والنجوم وما
ب��ي��ن��ه��م��ا ،ان���ه ف��رح��ة اجلسد
ال��ه�لام��ي وال��ت��رق��ب م��ن وراء
اجل��ب��ال واالس����وار والنوافذ
واالب�����واب وال��ش��واط��ئ التي
حتكي للعاشقني وللخاملني
والشعراء حكاية لن متحوها
السنني.

«ديوان الرجولة»

أول باكورة للشاعر محمد رشيد عابدي
< عبد الرحمان مسحت

ص���������������در ،ن����ه����اي����ة
األس�����ب�����وع امل���ن���ص���رم،
ديوان « :ديوان الرجولة
شعر قصصي» ،للشاعر
وال���زج���ال محمد رشيد
عابدي ،عن بالرباط ،من
اجل���م امل��ت��وس��ط ف��ي 62
صفحة .الديوان استهله
الشاعر بقصيدة حتت
ع���ن���وان» ب���داي���ة» ،يقول
فيها:
كلماتي في احمليط..
لذا قررت اعتزالها..
ث���م إن���ه���ا تستعمل
أقراص منع احلمل..
خ��ف��ت أن يتهمني
أهلي بالعقم
أو عدم الفحولة..
لذا أتيتها من حيث
لم أومر..
ف��ح��ب��ل��ت ف����ي ش��ب��ه
غيبوبة..
وولدت ذكرا اسمه :
« ديوان الرجولة»..
وق���د اع��ت��ب��ر الناقد
واخل�����ط�����اط امل���غ���رب���ي،
حميد اخل��رب��وش��ي في
مقدمة ذيل بها الديوان،
« دي�������وان ال���رج���ول���ة»،
«..م��ن��ج��ز شعري انبثق
من واقع مباشر..منفتح
على ع��وال��م اجتماعية،
تهم خصوصيات نوعية
في السيرورة التكوينية
ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل���غ���رب���ي،
مثل شخصية» املعلم»،

ب��ح��م��ول��ت��ه��ا امل��ع��رف��ي��ة
وال��ت��ن��وي��ري��ة وب��رم��زي��ة
معاناتها في اجلغرافية
البدوية ..ومتأمل عوالم
ال��ش��اع��ر م��ح��م��د رش��ي��د
عابدي ،عناء كبيرا في
كشف اشتغال السخرية
ك����آل����ي����ة خ���ط���اب���ي���ة
وإستراتيجية فنية
وجمالية تستحضر
العالم وال��ذات التي
ال وج���ود لها خ��ارج
جتاربها املعيشية..
سخرية تتجه صوب
ت���ش���ي���يء اإلن����س����ان
وإنتاج إيديولوجية
اخل����ن����وع وف��ل��س��ف��ة
االن���ه���زام »..ك��م��ا أن
دي�������وان ال���رج���ول���ة»
بناء لفظي منفصل
وم��ت��م��ف��ص��ل منفتح
ع�����ل�����ى ال����ف����وض����ى
وال�����س�����دمي وال��ت��ي��ه
املجتمعي وال��ذات��ي
وفق تشفير لغوي يعبر
ع���ن أع���ط���اب م��ت��ن��وع��ة،
وي��رص��د ع��وال��م الظلمة
وال����ق����اع  ،وال���ه���ام���ش
والسفلي.
وق���������ال ال���ص���ح���ف���ي
وال����ش����اع����ر م��ص��ط��ف��ى
ال��ص��وف��ي ،إن «دي����وان
ال��رج��ول��ة» ،يعقد هدنة
ب��ي�ن ال���ل���غ���ة ال��ف��ص��ح��ى
والدارجة ،في قالب فني
ج��م��ي��ل ،ب��ه��دف إي��ص��ال

الرسالة اإلبداعية ،التي
تعالج مشاكل اجتماعية
وعاطفية ،ب»نوستاجلا»
رائ��ع��ة ،حت���اول خلخلة
ال����ع����واط����ف وإن����ع����اش
الذاكرة ،حمل��اورة الذات
واآلخر.

م����ح����م����د رش����ي����د
ع��اب��دي ،ش��اع��ر غنائي
وق��اص مغربي ،تنفس
احل���ي���اة ب��ب��ن��ي يخلف
ب��خ��ري��ب��ك��ة .مهتم بفن
ال���ع���ي���ط���ة وع���ب���ي���دات
الرمى .أذيعت له عدة
قصائد ضمن برنامج
إذاعة .غنى له األستاذ
امل����رح����وم ع���م���اد ع��ب��د
الكبير أغ��ن��ي��ة وطنية
ع�����ام  .1994ل����ه ق��ي��د

ملمح التقليد في « تخليص االبريز
في تلخيص باريز »،لرفاعة رافع
الطهطاوي . 2/2
•

أول حل���ظ���ة ن��ص��ي��ة
تعقب العنوان في كتاب
« اإلبريز « هي خطبته ،
ولفظة اخلطبة هي اإلسم
ال�����ذي ي������رادف امل��ق��دم��ة
ع��ن��د امل��ص��ن��ف�ين ال��ع��رب
القدامى  .وفيها اليخرج
الطهطاوي عن األغراض
امل���ط���روق���ة ف���ي ال���ث���رات
من بسملة وتسبيح لله
وشكر لنعمائه والصالة
ع��ل��ى ن��ب��ي��ه  ،ث���م كشف
ل��دواع��ي تأليف الكتاب
وذل��ك من خالل تدوين «
األمور الغريبة واألشياء العجيبة « التي شاهدها أثناء
جميع محطات وأطوار سفرته إلى باريس « ليبقى ذلك ،
كما يقول  ،دليال يهتدي به إلى السفر إليها طالب األسفار
« ( ص. )11

•

رموز واشارات سيميائية

وم���ن ن��اح��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي
توظفها الفنانة ميكن التأكيد
ان سناء تعمد الى التركيز على
اس��ت��ع��م��ال ال���رم���وز واالش�����ارات
بدون تشخيص املواضيع ،حيث
تبرز من خ�لال اط��راف االنسان
واالدوات ال��ت��ي يستعملها في
حياته» رج��ل ،ي��د ،وع�ين ،مدفئة
ح��ص��ن ،م��������راة ،».....ف��ض�لا عن
حركات االنسان من خالل حركات
االنحناء واالندهاش واالستقامة
والتكوير.
اما اجزاء الطبيعة في اعمالها
ف��ت��ب��رز م��ن خ�ل�ال رم���ز الشمس
والقمر والبحر والسماء واجلبل
وغيرها من االش���ارات االخ��رى،
ال���ت���ي ت��ه��م امل���دي���ن���ة ك���االس���وار
واالق��واس ،واالس��واق الداخلية،
واالسلوب التجريدي ،من خالل
اش�������ارات ال����س����راب وال��ت��ق��اط��ع

واملربعات ،واالختالط والدراما،
واخلطوط املتوازنة وغيرها.

لغة تشكيلة شاعرية

ع��م��وم��ا مي��ك��ن ال��ت��أك��ي��د على
ان ل����وح����ات ال���ف���ن���ان���ة س��ن��اء
ال��ك��ش��ي��ري ،اع���م���ال ال��ك��ث��ي��ر من
ال���ف���ي���ض االب�����داع�����ي وال���ف���ن���ي،
اجلميل ،وبالتالي ف��ان أعمالها
األخيرة ستكون مناسبة حقيقية
لالحتفاء بالعديد من املواضيع،
وال���رم���وز واالش������ارات بطريقة
فنية راقية ،مما يجعلها احدى
فنانات اجليل التشكيلي اجلديد
واملتميز ،الرافض في العيش في
جبة االخرين ،والبحث له عن ما
مييزه من حيث االسلوب والرؤيا
واللغة التشكيلية التي تبقى لغة
ابداعية خالصة بكل التجليات
احلاملة.

في احلاجة الى ثقافة الفيلم الوثائقي
ح��ي��ن��م��ا ق���ررن���ا مب��دي��ن��ة خ��ري��ب��ك��ة
امل��غ��رب��ي��ة ،امل��ع��روف��ة بثنائية ال��ف��وس��ف��اط والهجرة
بشقيها،القانوني والسري ،اضافة مهرجان دولي
متخصص
في ثقافة الفيلم الوثائقي ،لم يكن االمر من باب،
توليد مهرجان آخر ،لينضاف الى سلسلة املهرجانات
املوجودة في بالدنا ،بل االمر يتعلق مبشروع ثقافي
اتى ضمن سياقات علمية وثقافية مختلفة .ان الغاية
من مهرجان دولي للفيلم الوثائقي بهذه املدينة التي
ولدت من رحم الفوسفاط ،وصنفت ضمن خانة املدن
العمالية ،والتي عاشت فترة زمنية طويلة تناضل
من اجل ان يصبح لها كهامش جغرافي ذلك الفعل
 /احلدث الثقافي لتمارس اقالمها الثقافية وفي كل
املجاالت  ،حياة ثقافية داخ��ل محيط املدينة ،الذي
نخرته الهجرة وكبدته العديد من املآسي ،وان كانت
بعض النماذج من الهجرة ناجحة وايجابية ،وعادت
بالنفع املادي واالجتماعي عليها ،لكن هذا اليعني ان
العديد من الفئات رهنت مصيرها ،بهذه الهجرة ،مما
عمق اجلرح لدى العديد من االسر التي اكتوت بفعل
ه��ذه الهجرة .مدينة خريبكة التي اكتوينا بحبها
وعشقها حلد النخاع ،اردنا ومن خالل هذا املشروع
امل��ول��ود م��ن رح��م جمعية م��ول��ودة وات��ي��ة م��ن عالم
املجتمع املدني ،املؤمن بدور املبادرة الثقافية احلرة
واملستقلة ،واملنحازة لالنسان املغربي في شموليته
ال��ث��ق��اف��ي��ة واحل��ض��اري��ة امل��ت��ج��ذرة ف��ي ك��ل احلقب
التاريخية التي قطعناها،بكل نقط ضعفها وقوتها
،لكن وحدها الثقافة هي تلك االداة التي وبجانب
مكونات اخرى ،من املمكن اليوم ان نوظفها في الدفاع
عن ذواتنا ،في خضم عوملة مخيفة ومرعبة وعلى
الرغم من بعض عناصرها االيجابية ،والتي ينبغي
اال تخفي الغابة الكبرى التي يعد البعض لرمينا
فيها  ،ه��ذا البعض املتحكم في كبريات الشركات
ال��ع��امل��ي��ة ،وال��ت��ي ت��ري��د تشيئ وتبضيع وتضبيع
االنسان كانسان خلقه الله وكرمه فوق هذه االرض
.هنا ،اذن،ت��ط��ف��و ال��ى السطح قيمة الثقافة والفن
بشكل ع��ام ،وم��ك��ون السينما بشكل خاص،وثقافة
الفيلم الوثائقي بشكل اخص،حيث الكل اليوم يؤكد
ان الصورة هي اداة من ادوات فضح هذه العوملة
املرعبة واملخلخلة لكينونة االنسان.

فبالصورة االتية من عالم ثقافة الفيلم
الوثائقي سنعبر عمن نحن ؟ وم��اذا نريد من هذا
ال��ع��ال��م ؟ وك��ي��ف ينبغي ان نعطي لثقافة الفيلم
الوثائقي مساحته الطبيعية ليقول قوله؟ وكيف
ميكن ان نتحاور مع ذواتنا ومع اآلخر بواسطة هذا
املكون الفني والثقافي ؟بل بواسطته ميكن ان نساهم
في تصحيح صورتنا لدى اآلخر ،الذي منط صورتنا
وخزنها لدى وعي وال وعي املتلقي ،في خانة العنف
والتطرف والتخلف الخ؟.
م��ن ه��ن��ا اقتحمنا ه���ذه امل��غ��ام��رة
الثقافية ،وعانقنا كل همومها  ،في افق ان نقول قوال
بسيطا ومركبا في اآلن نفسه،نحن من قبيلة عشاق
ثقافة الصورة اوال واخيرا ،وما بني االول والثاني
،وبواسطة ه��ذا العشق للصورة ال��ذي اكتوينا به
،نريد ان ننشغل بها انشغاال معقلنا ،نقصد توظيف
هذا العشق لثقافة الصورة في النافع والصالح ،
ب��ل ف��ي االن��ف��ع واالص��ل��ح ،املنحازلالنسان كانسان
،ال��راف��ض لكل مظاهر العنف والتطرف واالقصاء
والتهميش،من هنا تاتي اهمية احلاجة ال��ى هذا
الشكل التعبيري الفني ،الذي ال زال يقاوم في بالدنا
من اجل نزع بطاقة تعريفه الفنية عوض النظر اليه
كمساحة زمنية توظف في سد ال��ف��راغ فقط سواء
في التلفزيون او غيره من بقية الوسائط االعالمية
االخ���رى  .بثقافة الفيلم الوثائقي ،اذن ،نصحح
تصوراتنا ومتثالتنا حول ذواتنا وحول االخر ،بها
ايضا نتحاور ونكسب ثقافة مبنية على عمق التامل
والتحليل والتفكيك والتصحيح وتقبل اآلخر ،كما ان
هذا اآلخر عليه ان يعرفنا كمنظومة ثقافيةوجمالية
وعلمية وحضارية وانسانية ،ال كمجرد سوق تفنن
في نهبها استعماريا ،وشدها اليه دوم��ا من اجل
ترويج بضاعته،وايجادحلول ازمته في ما نصدره
اليه كمنتوج خام .
من هنا وفي اعتقادي املتواضع تاتي
احلاجة الى ثقافة الفيلم الوثائقي كمشروع ثقافي
وفني وجمالي وانساني نريد من خالله ان ندافع عن
ذواتنا ونتحاور بهدوء وبحكمة .

< الدكتور الحبيب ناصري
باحث مغربي

الخطبة :

المقاالت :

أس��ل��وب امل��ق��االت ف��ي التقليد الكتابي العربي يفتح
الباب لالستطرادات وييسر املضي في توظيف النكات
الطريفة والشوارد الغريبة  ،وذلك أحيانا من غير وجود
وحدة موضوعية أو رابطة منطقية  .وفي مقاالت كتاب
« تخليص اإلب��ري��ز» جن��د نفس القاعدة حيث يقول ( :
 .....فما قصرت في أن قيدت في سفري رحلة صغيرة
 ،نزهتها عن خلل التساهل والتحامل وبرأتها عن زلل
التكاسل والتفاضل  ،واستظهارات ساطعة )  .ورغم أن «
عبارة هذا الكتاب بسيطة  ،أي غير متكلف فيها التنميق
« ( ص ، )214فإنها مع ذلك لم تستطع أن تتخلص من
ثقل السجع في سياقات عديدة  ،ومن ذلك قوله عن شارل
العاشر حني أخفق في إحكام قبضته على ثورة الشعب
الفرنسي في يوليوز  « 1830فعاد عليه ما فعله بنقيض
م��راده  ،وبنظير ما نواه ألض��داده  ،فلو أنعم في إعطاء
احلرية لفرقة بهذه الصفة حرية  ،ملا وقع في مثل هذه
احليرة  ،ونزل عن كرسيه في هذه احملنة األخيرة « ( ص
 . ) 238وما يؤكد كذلك ارتباط الطهطاوي بالثرات األدبي
القدمي هو أن املقاالت املذكورة التكاد تخلو من شواهد
شعرية قدمية يراد لها أن تكون وسيلة بيان وشرح وتأكيد
حلاالت وأوضاع وجتارب وعوائد من مدينة أوربية حديثة
هي باريس  ،وهذا ما يضاعف عنصر املفارقة في كتاب «
تخليص اإلبريز « فلكي يصف مثال األحوال الغائمة في
شتاء باريس يلجأ إلى شواهد شعرية من املوروث األدبي
القدمي ( ص . ) 63 – 62

 )2مستوى المنظور :

النكاد نشك في غزارة معرفة الطهطاوي بعوائد أهل
باريس وخاللهم وتقاليدهم ومن��ط عمارتهم ومعاشهم
ومعارفهم وصنائعهم وفنونهم إلخ  ...كما ال نشك في
صدق سريرته وتنزهه « عن خلل التساهل والتحامل «
( ص  ، ) 11وع��ن التزيد واملبالغة « وق��د أشهدت الله
سبحانه وتعالى على أن ال أحيد في جميع ما أقوله عن
طريق احلق « غير أنه ظل مع ذلك تقليديا في أحكامه ،
وظل يلزم نفسه بقاعدة ان اليستحسن « إال ما لم يخالف
نص الشريعة احملمدية « ( ص  . ) 11وتسللت إلى موافقة
عن باريس وعن عوائد وثقافة الفرنسيني ما اعتبره « دي
ساسي « ببعض « املسائل يعتقد أنها من أوهام اإلسالم
« ( ص  . ) 214فرؤية الطهطاوي رؤية تقليدية لعادات
وعلوم وصنائع شعب انخرط في األزمنة احلديثة  ،لكن
هذا اليعني أن صاحب « تخليص اإلبريز « يقف موقفا
رافضا من حداثة باريس وحضارة أهلها  ،بل إنه يدعو
إلى محاكاة الفرنسيني في علومهم وصنائعهم ومعارفهم
ويتمنى أن يكون كتابه مدخال « يوقظ به من نوم الغفلة
سائر أمم اإلسالم من عرب وعجم « ( ص  . ) 12إن املقصود
بتقليدية الطهطاوي أن عدته املفاهيمية ومناذج متثيله
وأنحاء تأوله للثقافة الباريسية احلديثة  ،ظلت مركوزة
في املاضي  ،متتح من مرجعية تقليدية  .وهذا ما جعل
مجمل شواهده الشعرية وأمثاله وحكمه النثرية مستمدة
من الثرات العربي  ،هكذا فكلما ساق واقعة من باريس
أو عادة من عادات أهلها أو خصلة من خصالهم أو طبعا
من طباعهم لم يكن يستشهد من أشعارهم بل كان ينقل
من أشعار العرب القدامى ويفزع إلى حكمهم ومأثوراتهم
إل��ى ح��د أننا الن��ك��اد جن��د مقالة م��ن م��ق��االت « اإلب��ري��ز «
تخلو من ديوان أشعار وأحكام العرب كما أن التسميات
واالصطالحات واألوصاف التي كان يوظفها الطهطاوي
لم تكن نابعة من املقام التداولي للغة الفرنسية  ،بل كانت
مستوحاة من امل��وروث العربي  ،فالثورة تسمى الفتنة
والدميقراطية هي الشورى والبرملان يسمى ديوان رسل
العماالت والقصر امللكي هو سراية السلطان ونحو ذلك
من االصطالحات التي حتتاج إلى نحت ملرادفات جديدة
لم تألفها الثقافة العربية .

خاتمة :

إن كتاب « تخليص اإلبريز في تلخيص باريز « مصنف
رائد في مجال استنهاض الهمم العربية وبعث اإلرادات
وحتفيز األمة العربية القتداء حدو « األفرجن « في حتصيل
العلوم وحيازة الصنائع والفنون واإلمساك بناصية /
زمام احلضارة  .غير أن ما الحظنا من إشارات وإملاعات
سالفة يجعلنا متأكدين بأن رفاعة الطهطاوي  ،وإن كان
يفتنت مبظاهر احلداثة الباريزية وبتجليات التجديد في
مختلف مظاهر احلياة والعمارة  ،فإنه لم يستطع أن
يتحرر من قيود التقليد التي كانت تشده إلى امل��وروث
البياني العربي وإلى املرجعية املعيارية والقيمية لإلسالم
وللثقافة العربية  .وهذا ما قادنا إلى التشديد على ملمح
املفارقة واإلنفصام في أنحاء تناوله للثقافة واحلضارة
الباريزيتني

< عبد االله مرتبط
باحث في اإلشهار والتواصل

