
السعدية  التشكيلية  الــفــنــانــة  ــرا  ــؤخ م ــت  ــارك ش
ــر) ضمن  ــادي ــأك ــي، ومــقــيــمــة ب ــف ــد آس ــي ــوال ــوع (م هــل
ــــذي أقــامــتــه  ــ� ال ــكــب ــات املـــعـــرض الـــــدويل ال ــي ــعــال ف
ــراكــش،  م ـــاب  ب ــــرواق  ب ــــدويل  ال ــن  ــف ال ــع  ــي رب جمعية 
املستوحاة  ــة  ــي ــداع اإلب أعــ�لــهــا  جــديــد  قــدمــت  حيث 
وفق  الــحــاملــة،  املغربية  ــة  ــن واألزم األمكنة  أجـــواء  مــن 
"التشخيصية  ــــار  إط يف  يـــنـــدرج  ــ�ي  ــعــب ت أســـلـــوب 
ــدة املــوقــف  ــي ســي ــدة". فـــاأللـــوان املــوحــيــة ه ــدي ــج ال
الطفولية  ـــوجـــوه  ال ــات  ــاع ــب ــط ان أن  كــ�  ـــبـــرصي،  ال
بقيم  يحتفي  تشكييل  ــثــاق  مــي ــابــة  ¶ــث واألنــثــويــة 
اللغة  تصبح  ــذا،  ــك ه والـــوئـــام.  ــام،  ــج ــس واالن ــة،  ــف األل
ضد  ــا  ــان ــي ب ـــة  ـــرمـــزي ال ـــعـــادهـــا  أب يف  الــتــشــكــيــلــيــة 
ــة  ــي ـــات اآلدم ـــرصاع ــحــروب وال ــل الــســلــطــة املــوحــشــة ل
وعمقت  إنــســانــيــتــهــا،  ــن  م ــة  ــي ــســان اإلن جـــردت  ــي  ــت ال
وبالفعل،  بــالــقــوة  ــت،  ــرس وك ــة،  ــودي ــوج ال جــراحــاتــهــا 
الــســعــديــة  ــة  ــان ــن ــف ال تــنــطــلــق  األريض.  جــحــيــمــهــا 
من  التشكييل  مــرشوعــهــا  وإنــجــاز  إعــــداد  يف  ــوع  هــل
لسليقتها  الــعــنــان  طــالــقــة  Àهيدية  رســومــات  عـــدة 
تنسج   Âـــ ل الـــبـــرصيـــة  ــا  ــه ــت ــل وملــخــي اإلبــــداعــــيــــة، 
تركيبية  ــة  ــوح ل ــل  شــك يف  تــعــبــ�يــة  ــصــة  ق ــوط  ــط خ
لعمليتي  خضعت  وقـــد  الــيــومــي  مــجــازات  ــن  ع تــنــم 
الــلــوحــة، يف آخــر  ــســت  ــي أل ــد واألســـلـــبـــة.  ــشــدي ــت ال

املطاف، رمزا للتقاسم والضيافة الرمزية ؟ 
الحقيقة  يف  هــو  ــوع  ــل ه الــســعــديــة  تــنــجــزه  مــا 
الحموالت  ذات  ــة  ــرسدي ال الــوحــدات  ــن  م مــتــوالــيــات 
ـــوع مــن االســتــكــشــاف  ـــه ن الــتــعــبــ�يــة املــتــعــددة. إن
ــاغــة املــرئــيــات الــواقــعــيــة  ــان يــعــيــد صــي ــط ــب ــت واالس
ــة. كل  ــق ــي ــلــمــســات دق واملــتــخــيــلــة بــحــس جــــ�يل، وب
ــارة عن  ــب ــي تــؤثــثــهــا الــفــنــانــة ع ــت ــفــة ال ــي الـــعـــواÍ األل
 Íعــا ــىل  ع يضفي  ـــذي  ال الــخــيــال  زاده  بــاطــنــي  ســفــر 
تنهض  ـــــورة.  مــظــهــرا وص ـــا،  ـــودي وج ــدا  ــع ب ــة  ــوح ــل ال
لونية  ــعــات  ــوي ــن كــت ــوحــة  ــل ل ــة  ــي ــل ــداخ ال ــدســة  ــن ــه ال
ــاء الــتــشــكــيــيل، وكــإيــقــاعــات  ــض ــف ومــشــهــديــة عــىل ال
لوحة  ــل  ك ــة.  ــي حــداث جــ�لــيــة  مــقــاربــة  تشكل  بــرصيــة 
ومقاماته،  ــه  ــوال أح بكل  املعنى  ــالء  ــت الم دعـــوة  هــي 
واملحاكاة  أخــيــولــة،  (الــفــن  األخــيــولــة  ملكة  عــرب  وذلــك 
الــتــشــاكــل  الــلــوحــات نــســتــشــف هـــذا  ــة). يف  ــخ ــس ن
ـــا×. إن  ـــي ـــك ـــØ الــــزمــــا× واملــــكــــا× وال ـــ�يل ب ـــج ال
ــات اآلدمــــيــــة، ونــقــدمــهــا  ــن ــائ ــك ــة Àــــرسح ال ــان ــن ــف ال
ـــحـــاءات املــرئــيــة  ـــاإلي ــرة مــفــعــمــة ب ــاي ــغ ــــورة م يف ص
ـــــداع اســتــبــطــانــا ملـــا يــثــوي  ــس اإلب ــي والــالمــرئــيــة. أل
Àكنت  مــا  ــذا  ه وهــواجــســه؟  بــشــذراتــه  الــواقــعــي  وراء 

ــه، ومــقــاربــتــه  ــل ــأوي ــن ت ــوع م ــل الــفــنــانــة الــســعــديــة ه
الباطنية،  وعينها  ــا،  ــه ــرت ذاك ــزون  ــخ م ــىل  ع اعــتــ�دا 
الشكلية،  ــات  ــان ــره ال ــجــاوزة  مــت الــفــردي،  ومتخيلها 
ــددة واملــتــنــوعــة  ــع ــت ومــشــتــغــلــة عـــىل الــتــجــلــيــات امل
تقليد  ــل  ك ــن  ع ــزاح  ــن ت الــلــوحــة  التشكيلية.  للمعا× 
 Âــة، ل ــي ــرف ــزخ ــاىل عـــىل الــقــيــمــة ال ــع ــت ــاÛ وت ــاك ــح م
للحظة  ــة  ــارب ــه ال ــات  ــاع ــب ــط االن ــاط  ــق ــت ال يف  تــنــخــرط 
ميثاق  مــن  ــه  ل ــا  ي فظيعة.  كــفــارقــة  ال  داليل  كــامــتــالك 
ــح بـــØ الـــزمـــن والـــفـــضـــاء، عـــن طــريــق  ــصــال ـــرصي ي ب
ــاغــيــة. عىل  ــة، والـــبـــنـــاءات الــصــب ــي ــون ــل ــلــمــســات ال ال
لــهــمــســات  ــع  ــم ــس ال يــصــيــخ  أن  ـــجـــ�يل  ال ــقــي  ــل ــت امل
يف  التشكيلية  مــغــامــرتــهــا  ــوض  ــخ ت ـــي  وه ــة  ــوح ــل ال
دوامـــة  إزاء  نــحــن  ــت.  ــاف ــه وت ادعــــاء  ــــدون  وب صــمــت 

الــواقــعــيــة  ــات  ــاع ــب ــط االن ذات  ـــح  واملـــالم ـــوجـــوه  ال
الــذاتــيــة  اإليـــحـــاءات  تــتــحــول  إذ  مــعــا،  والــتــجــريــديــة 
بال  ــلــمــعــنــى  ل ـــئ  ـــواط ش إىل  ــا  ــع م واملـــوضـــوعـــيـــة 
ــا قــريــحــة  ــه ــة جـــــادت ب ــي ــن ـــل لـــوحـــة ف ـــاف. ك ضـــف
تعب�ية  ـــوة  ق تــكــتــيس  ــوع  ــل ه ــة  ــســعــدي ال ــة  ــان ــفــن ال
ــدان  ــوج ــ�ت ال ــرج ــا بــكــل بــســاطــة ت ــه ــددة، ألن ــع ــت م

عرب ومن خالل التدفقات اللونية االنسيابية.
ـــدا×  وج كــفــيــض  اإلبــداعــيــة  ــة  ــري ــح ال تنبجس 
ـــــوان واملـــالمـــح االنــطــبــاعــيــة،  ـــاÍ األل يــتــدفــق مــن ع
ــص بـــرصي،  ــن ــاء الــتــشــكــيــيل ك ــض ــف ــث يـــتـــوزع ال حــي
يا  صــوفــيــة.  ــذة  ــل ب شبيه  ـــي  روح ــاع  ــب إلش ــة  ــع ــذري وك
ــة يف جــغــرافــيــات الــحــداثــة،  ــارق ــن مــعــ�ريــة غ لــهــا م

ــمــســات والـــحـــركـــات املــكــتــمــلــة. ال  ــل عـــرب إيـــقـــاع ال
أن  ـــك  ذل املــجــازفــة،  أو  لــلــمــصــادفــة  مــنــذور  يشء 
ــة هــلــوع  ــدي ــســع ــة ال ــان ــن ــف ــظــور ال ــن ــة مـــن م ــوح ــل ال
ــؤال  ــس وال الــنــظــر  إعـــادة  تستدعي  مفتوحة  ــة  ــال رس
تـــرتاءى  خفية  شــعــريــة  ــىل  ع ــوم  ــق ت ــا  ــه ألن ــل،  ــأم ــت وال
 ،Øرصـــ كــنــظــم  أي  بــــرصي،  ــف  ــي ــأل ــت ك ــن  ــاظــري ــن ــل ل
ننعت  أن  لــنــا  يــحــق  الــفــنــيــة.  للحساسية  ــت  ــح ون
التي  الــصــامــتــة  بــالــدهــشــة  الــفــنــانــة  هـــذه  ــات  ــوح ل
شــكــل  لــلــوحــة يف  املـــســـاحـــي  ـــفـــضـــاء  ال ـــخـــرتق  ت
ــهــا سفر  بــلــيــغــة، وكــأن تــنــويــعــات لــونــيــة ومــشــهــديــة 
السطح  يف  ــرا  ــف س ــد  ــص أق آن،  يف  وأفــقــي  عــمــودي 

والعمق معا.    
 (ناقد فني)
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تشكيل سين�

ــا،  ــه ــوع ن ـــن  م األوىل  ـــي  ه ــة  ــي ــ�ئ ــن ســي ــة  ــق ــاب س يف 
ــالم  ــال هـــذه األيـــــام، مــجــمــوعــة أف ــرتي ــون ــات م ــاش ــزو ش ــغ ت
ــجــ�ات  ــف ــت ــعــظــم ال ــا م ــه ــت ــي ــدرام راديـــكـــالـــيـــة تـــحـــاå ب
بعض  األخــــــ�ة،  الــســنــوات  يف  ــــزّت  ه ــي  ــت ال اإلرهـــابـــيـــة 
طليعتها،  يف   Ûــــأ وي  . ــة  ــي ــرب ــع وال ــة  ــي ــرب ــغ ال الــعــواصــم 
ــراج  إخ مــن   »  Made in France– فرنسا  يف  «صنع  فيلم 
فرنسية).  وأم  ــري  ــزائ ج أب  مــن  ــود  ــول (م بوخريف  نيقوال 
من  «الــجــهــاديــة»  الــخــاليــا  انــتــشــار  كيفية   Øّيــبــ فيلم  وهــو 
ــه مــلــصــق الــفــيــلــم يف  ــي ـــق مــا يــشــ� إل ــا، وف ــس ــرن داخــــل ف

شكل واضح.
ــا» خـــالل ســاعــة ونــصــف  ــس ــرن يــكــشــف «صــنــع يف ف
ــون  ــي ــاب اإلره إلــيــهــا  يلجأ  ــي  ــت ال ــب  ــي ــال األس ــن  ع ــة،  ــاع ــس ال
ــي  ــواح ــض ال إحـــــدى  ــØ يف  ــم ــي ــق امل الـــشـــبـــاب  الصـــطـــيـــاد 
ــاً وثــقــافــيــاً،  ــادي ــص ــت ــاً واق الــبــاريــســيــة املــهــّمــشــة اجــتــ�عــي
ــة (عــاش  ــي ــال ــك ــتــم تــجــنــيــدهــم مــن حــركــات رادي حــيــث ي
عليها  يــغــلــب  ــة  ــل ــ�ث م ــة  ــي ضــاح يف  ــف  ــري ــوخ ب املـــخـــرج 
ــز الـــعـــنـــرصي).  ــي ــمــي ــت ــØ الـــفـــرنـــيس ويـــســـودهـــا ال ــم ــي ال
ــة «ســــــام»، وهــــو صــحــايف مسلم  ــص ق ــم  ــل ــفــي ال ـــــروي  وي
من  يتمكن  فــرنــيس)  ــري  جــزائ زيـــدي،  ماليك  ـــدور  ال (يلعب 
ــا دíــرتيــس  ــوده ــق ــة (ي ــي ــاب الــتــســلــل اىل داخــــل خــلــيــة إره
مؤلفة  ــغــامــض)  ال الــزعــيــم  دور  يف  الفيلم  نــجــم  ــورج،  ــن س
صــحــايف،  بتحقيق  قــيــامــه  إطـــار  ويف  ــاب.  ــب ش ــة  ــع أرب ــن  م
يتمكن  أن  قبل  الخلية  داخــل  يحدث  مــا  ــرسد  ب ــام  س يقوم 
ـــرق يف  ـــغ ـــس وال ـــاري ـــن شـــن هـــجـــوم عـــىل ب عــنــارصهــا م

دائرة العنف واإلرهاب.

جدل ونقاش

مــســاجــد  ــــة  ðأ دور  ـــن  ع ــم  ــل ــي ــف ال ــدث  ــتــح ي ـــ�  ك
الفيلم،  رأي  يف  غالبيتهم  يف  ــم  وه الفرنسية،  الــضــواحــي 
الجيل  اىل  يــقــدمــون  ــن  ــذي ال ــن،  ــشــّددي ــت امل  Øــ ــي األصــول ــن  م
وأيديولوجياتهم  عــقــائــدهــم  ــن  ع ورديــــة  ـــورة  ص الــنــاشــئ 
ــف  ــتــخــلّ ــة وال ــطــال ــب ــظــاهــر ال ــا م ــه ــلّ ــي تــخــتــفــي يف ظ ــت ال
ــورة  ــث وال للتمرد  ــز  ــواف ح منها  وتــجــعــل  ــفــقــر،  وال ــؤس  ــب وال
ـــل  ـــرذائ ـــرò، مـــصـــدر ال ـــغ ــمــع ال ـــات املــجــت ـــحـــراف عـــىل ان

والرشور واإلباحية واملخّدرات والخمور.
بعد   Øــ ــرت م وتــأجــيــلــه  الــفــيــلــم   Øمــضــامــ أن  ويــبــدو 
اىل  أخــــــ�اً  ووصـــولـــه   ،2015 عــــام  ـــس  ـــاري ب هـــجـــ�ت 
يف  ــقــاش  ون جـــدل  مــوضــع  جعلته  ــد  ق ــال،  ــرتي ــون م صـــاالت 
 .óالسين� الــعــمــل  ومــتــابــعــي   Øالــكــنــديــ ــقــاد  ــن ال أوســــاط 
ــو  ــد يف جـــريـــدة «ل ــاق ــن ـــــ�وò، ال ـــال ب ـــي ــث يــــرى دان ــي ح

ــة  ــي وحــرف «بـــذكـــاء  ــرض  ــح ــت اس ــم  ــل ــي ــف ال أن  ــــــــوار»،  دوف
 òالــغــر الـــواقـــع  ــن  م ــاً  ــع ــاب ون حــســاســاً  حقيقياً  ــاً  ــوع ــوض م
ــة».  ــي ــدرام ال ــرات  ــوت ــت ــال ب مثقلة  بقصة  ــه  ــدم وق الـــراهـــن. 
ــة لـــألعـــ�ل الــســيــنــ�ئــيــة يف  ــع ــاب ــت ــال غـــي، امل ــت ــان أمـــا ش
ــرج  ــخ ــشــة امل ــت عـــىل مــعــاي ــن ــأث ــــويل»، ف ــــوس صــحــيــفــة «ل
التي  املــهــّمــشــة  الــفــرنــســيــة  ــي  ــواح ــض ال ــوخــريــف أوضــــاع  ب
ـــه  ـــت ــا دعــــــاوى اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا، ودراي ــه ــي ــد ف ــاع ــص ــت ت
نحو   Øاملسلم  Øــ ــق ــراه وامل الــشــبــاب  ــانــحــرافــات  ب الــثــاقــبــة 
يصبحوا  ألن  مستعدين  وجــعــلــهــم  والــجــهــاد،  ــطــرف  ــت ال

الناقد  ــا  أم ـــريـــاء».  األب لقتل  مــوقــوتــة  قنابل 
عــنــد مشهد  ــف  ــوق ت فــقــد  كــاســيــفــي،  مــــارك 
تخطيط  ــــن  «ع يـــتـــحـــّدث  ــدل  ــج ــل ل ــ�  ــث م
الــشــانــزلــيــزيــه،  شـــارع  يف  ــة  ــي ــاب إره لعملية 
وتــســبــقــهــا عــمــلــيــات Àــويــهــيــة مــتــفــرقــة، ما 
ناتج  إمـــا  املــســبــق  التنبؤ  هـــذا  بـــأن  يــوحــي 
مبني  وإمــــا  مــبــدع   óــ� ــن ــي س خــيــال  مـــن 

عىل معلومات استخباراتية».

سلفيون

أن  يـــبـــدو   ،òــــار ــــغ امل الــســيــاق  ويف 
ــنــ� الــعــاملــيــة  ــســي ـــاً مـــن ال ـــع ــاً واس ــاع ــط ق
ــة األفـــالم  ــاع ــو صــن ــح ــــرتة، ن ــذ ف ــن يــتــجــه م
الذين  ــال  ــرج ال ¶قابلة  ــام  ــقــي وال السلفية 
ــا. ومــنــهــا  ــه ــون ــق ــن ــت ــع ــا وي ــه ــي ـــون إل ـــدع ي
ــل «ســلــفــيــون»  ــوي ــط ــي ال ــق ــائ ــوث الــفــيــلــم ال
ــــا× الـــصـــحـــايف  ــــت ــــوري لــلــمــخــرجــØ امل
ــوا  ــس ــرن ـــيس ف ـــرن ـــف ـــــاÍ، وال ــــد س ملـــØ ول

.Øمارغول
ــول  ــم ح ــل ــي ــف ـــوع ال ـــوض ــور م ــح ــم ــت ي
ــدة  ــام ــدة ج ــي ــق ـــاع ع ـــب ــم أت ــض ـــ�ع ي اجـــت
ــم مــزعــومــة اىل  ــي ــال ــع ـــن ت ــــة ع ومــــوروث
ــات مــتــشــّددة  ــاب اإلســـــالم. ويــتــضــمــن خــط
ــة وصــــوراً  ــادي ــجــه ملــنــظــري الــتــنــظــيــ�ت ال
وبــرت  رؤوس  ــطــع  وق ـــات  ـــدام (إع ــة  ــادم ص
ــث عـــرب شــبــكــة اإلنـــرتنـــت. ك�  ــب ـــــٍد) ت أي
«اإلرهــــاب»  مفاهيم  عــن  ــه  قــادت يتحدث 
تامة  بحرية  ــشــدد»  ــت «ال و  ــاد»  ــه ــج «ال و 
ــد،  ــشــه م ويف  ـــــارش...  مـــــب شـــكـــل  ويف 
 Øاملجتمع أحـــد  بــلــســان  الــفــيــلــم  ينطق 
الــطــبــيــعــي  «مــــن  ـــول:  ـــق ـــال ب مــــايل  يف 

لتتبع  الــلــه  ـــــر  أوام ضـــد  ــة  ــرشي ــب ال ــس  ــف ــن ال تــجــنــح  أن 
ـــــــواء... لكن  ــذه األه ــه ــدة ل ــب ــفــس وتــصــبــح ع ــن أهـــــواء ال
عىل  بــالــقــوة   Øالــعــاصــ ـــجـــربوا  ي أن  ــن  ــدي ــاه ــج امل عـــىل 

االستسالم»، مش�اً اىل هج�ت «تشاريل إيبدو».
ــا  ــورام ــان ــب ـــذه ال ــد يف ه ــي ــوح ــرò ال ــع ــورال ــض ــح ـــا ال أم
خيل  ــا  «ي الــطــويــل   òاملــغــر بالفيلم  فيتمثل  الــراديــكــالــيــة، 

الله» للمخرج املغرò نبيل عيوش.
مجموعة  لــســان  عــىل  الــتــطــرف  الفيلــــم  ويحكـــي 
ــ�ة (حـــي ســيــدي  ــق ــف ـــاء ال ـــي شــبــان يــقــطــنــون أحـــد األح

أن  ــررون  ــق وي البيــــضاء.  ـــدار  ال مدينة  جـــوار  يف  مــومــن) 
ــون بــتــفــجــ�ات انــتــحــــــــاريــة يف  ــوم ــق يــصــبــحــوا شـــهـــداء. وي
املــئــات  ـــرح  وج مقتل  ــن  ع ــرت  ــف أس مــتــزامــنــة  لــيــيل  ملهى 
ــر مـــاديـــة يف املــطــاعــم  ــائ ــس ـــاء وخ ـــري ــØ األب ــن ــواط مـــن امل
ـــاورة. ونــتــيــجــة هــذا  ـــج ـــز الــثــقــافــيــة امل ــادق واملـــراك ــن ــف وال
ــروف  ــع ــب املــجــتــمــع املــغــرò امل ــي الــعــمــل اإلجـــرامـــي، أص

بأصوليته بصدمة عميقة Í يعهدها من قبل.
قــصــة  تـــصـــويـــر  اىل  ــأ  ــج ــل ي  Í ـــوش  ـــي ع املــــخــــرج 
الكامنة  ــاب  ــب األس يكشف  أن  حـــاول  ـــا  ûوإ مــيــلــودرامــيــة، 
الشباب  بعض  ــجــوء  ول ــة  ــي ــاب اإلره الــتــفــجــ�ات  تلك  وراء 
ويــبــدو من  الــعــبــثــي.  والــتــفــجــ�  الــقــتــل  عــمــلــيــات  اىل 
ــل اىل  ــوص ــه، أنـــه ت ــات ــطــي ــع خـــالل وقـــائـــع الــفــيــلــم وم
ه�  االجــتــ�عــي  والتهميش  الفقر  أن  مــفــادهــا  قناعة 

.Øانتحاري Øتربتان خصبتان الستقطاب جهادي
اليومية  الــحــيــاة  ــواكــب  ي الفيلم  ــذا  ه أن  ــت  ــالف وال
ــى املـــوت،  ــة حــت ــول ــطــف ــد مـــن ال ــت À ألبــطــالــه، والـــتـــي
بــارقــة  فــيــه  تــلــوح  ال  تــشــاؤمــي  بنفس  مــســارهــا  ــم  ــرس وي
قادتهم  بــهــا  يــعــدهــم  ــي  ــت ال بالجنة  ــد  ــوع ال ســـوى  أمـــل 
ــة» يف  ــي ــال ــوري ــس ــح «ال ــالم ــم هـــذه امل ــرتج الــســفــلــيــون. وت
اللعب  الفتية  ـــؤالء  ه فــيــه  يــتــابــع  ـــذي  ال املــشــاهــد  أحـــد 

بكرة القدم قبيل تنفيذ العملية اإلجرامية!.
ـــزوات الــجــهــاديــة  ـــغ ــاق ذاتـــــه، تــخــتــتــم ال ــي ــس يف ال
الكندية  الــشــاشــة  اىل  الــكــبــ�ة  الــشــاشــة  ــن  م بانتقالها 
فيلم  وهــــو  ـــــــداً»،  أب ــي  ــن ــرتك ت «ال  بـــعـــرض  الــصــغــ�ة 
ــه دوريـــنـــجـــر،  ــي ــي ــزاف ــرج ك ــخ ــم ــل ــو× فـــرنـــيس ل ــزي ــف ــل ت
الــصــف  الــــعــــرò) يف  ــا  ــن ــي ــذة (ل ــي ــم ــل ت ــة  ــص ويـــحـــÂ ق
عرب  ــــــزواج  ب ــط  ــب ــرت ت 17ســــنــــة)   - ـــا  ـــام (ش ـــوي  ـــان ـــث ال
وتكتشف  ـــة.  ـــوري س يف  مــقــيــم  جـــهـــادي  مـــع  ـــت  ـــرتن اإلن
ـــذا األمــــر بعد  ــة ســــايس) ه ــي ــام ـــاس» (س ـــن ــا «إي ــه ــدت وال
إنــقــاذ  ــرق  ــط ال بشتى  فــتــحــاول  الــطــبــيــب.  لـــدى  معاينتها 
ــر  األم بــهــا  وصـــل  وإن  حــتــى  ـــــزواج،  ال هـــذا  ومــنــع  ابنتها 
املــجــهــول.  ــ�  ــص امل ــا مـــن  ــه ــراج الـــقـــوة إلخ ــ�ل  ــع ــت اس اىل 
 Ûــوا ــل ال الــفــتــيــات  ــن  م كــغــ�هــا  ليست  ــا  شــام أن  ــت  ــالف ال
ـــا  ûـــ�ة، وإ ـــق ــق مــهــمــشــة مــحــرومــة ف ــاط ــن ــقــمــن يف م ي
 Øب مــمــزقــة  مــراهــقــة  أنــهــا  إال  مــيــســورة  جميلة  فــتــاة  ــي  ه
الفيلم،  ــة  رســال ــا  أم الــــذات.  عــن  والــبــحــث  العبثي  الــرفــض 
ــة  ــي ــالم اإلس األرس  ــة  ــن ــح م ـــىل  ع ــــاءات  ــــإض ب ــص  ــّخ ــل ــت ــت ف
ــون أفـــكـــار املــنــظــ�ت  ــرشب ــت ــا الـــذيـــن ي ــه ــائ ــن يف إقـــنـــاع أب
ــون  ــاع ـــوقـــوع يف فــخ «ط ــدم ال ــع ــة الــهــدامــة، ب ــادي ــه ــج ال

العرص».

أفالم عن اإلرهاب تغزو الشاشات الكندية

مهرجان  يف  الــعــربــيــة  األفــــالم  ــن  م الــعــديــد  ــارك  ــش ي
الرسمية،  املسابقة  خــارج  أغلبها  ــان  ك وإن   ،2016 ــان  ك
يكرس  بحيث  وواعـــــدا،  ــا  ــزي رم يبقى  حــضــورهــا  أن  إال 
ــ� بعد  ــن ــســي ال ــا هــــذه  ــه ــت ـــدة عــرف ــنــامــيــكــيــة جـــدي دي

الحراك االجت�عي الذي انطلق يف 2011.
السين�  ــاد  ــق ن مــن  أجــيــال  قــلــم  يــعــرفــهــا  جــمــلــة 
ــاب"..  ــي ــاب يف مــهــرجــان كــان".."شــبــه غ ــي الــعــربــيــة: "غ
بــصــفــة  يــتــغــ�   Í ــــــر  األم ضــــعــــيــــف"..  "حــــضــــور 
ــجــمــهــور يــحــاولــون  ــة. لــكــن الــصــحــافــيــØ وال ــي ــال ــك رادي
 Øمتشبث ـــكـــأس،  ال مـــن  املــــيلء  ــنــصــف  ال ــــة  رؤي داðــــا 
ــي بــأي  ــوح ــي ت ــت ــات ال ــاي ــك ــح ـــحـــروف وال بـــاألســـ�ء وال

يشء له عالقة بالعرب.
معنى  "مــا  ــؤال  ــس ال عــن  ــة  ــاب اإلج استحالة  ـــام  وأم
قد  ــالت  ــأوي ت ـــام  أم ــاب  ــب ال يفتح  والـــذي  عـــرò؟"  فيلم 
ــة والــســيــاســة،  ــوي ــه ـــول ال ــا تــقــريــبــيــة ح ــان ــي ــون أح ــك ت
ــشــارك  ــي ت ــت ـــد األفـــــالم ال ــة رص ــاول ــح ــا ¶ نــكــتــفــي هــن

هذا العام يف النسخة 69 من املهرجان.
ــــذي يــتــ�هــى مــع املــهــرجــان  الــقــســم األهــــم وال
ــالم  ــألف ــة ل ــرســمــي ــة ال ــق ــه هـــي املــســاب ــرت ــع شــه ــصــن وي
للسين�  اســتــثــنــاء  íــثــل  ال   2016 والــعــام  الــطــويــلــة، 

العربية الغائبة عن السباق نحو السعفة الذهبية.

فيلم عرò وحيد يف فئة األفالم 
القص�ة

الــفــيــلــم  مـــشـــاركـــة  إىل  اإلشـــــــارة  تـــجـــدر  ــن  ــك ل
ـــــروف) لــلــمــخــرج لــطــفــي عــاشــور يف  ـــوش" (خ ــيس "عـــل ــون ــت ال
عــاشــور  لطفي  وكـــان  ــ�ة.  ــص ــق ال ــالم  ــألف ل الــرســمــيــة  املــســابــقــة 
ـــو ظبي  ــان أب ــرج ــه ـــرò يف م ــل فــيــلــم ع ــض ـــاز جــائــزة أف قــد ح
"بــو  ــوان  ــن ــع ب ـــر  آخ قــصــ�  فــيــلــم  عــن  ـــام 2014  ع  óالــســيــنــ�

لوالد".
ــا بــإخــراجــه املـــرسحـــي ال  ــض ويـــعـــرف لــطــفــي عـــاشـــور أي

سي� عرب "حب ستوري" مع املمثلة أنيسة داود.
ــيل عـــن ســعــادتــه  ــح وأعـــــرب لــطــفــي عـــاشـــور لـــإلعـــالم امل
تخيل  املستحيل  بـــاب  ــن  م ـــان  "ك أنـــه  ــدا  ــؤك م ــار  ــي االخــت ــهــذا  ب
من  الــعــريــق  للمهرجان  الــرســمــيــة  للمسابقة  الفيلم  ـــول  وص
بعمل  املــخــرج  ونـــوه  ترشحها".  قــدمــت  فيلم  آالف   5 نحو   Øبــ

الفريق الذي صور يف والية تطاوين بالجنوب التونيس.
للعام  الــقــصــ�  الفيلم  لفئة  الــذهــبــيــة  السعفة  ــت  ــان وك
 ."98 ــــواج  "أم فيلمه  عــن  ـــر  داغ إيــيل  لللبنا×  ذهــبــت   2015
ــرجــان  الــنــســخــة 69 مـــن املــه ـــذه  لــجــنــة تــحــكــيــم ه وتـــــرتأس 

الدويل املخرجة والكاتبة اليابانية ناعومي كوازي.

"نظرة خاصة"

املسابقة  عــن  واإلفــريــقــيــة  العربية  السين�  غــيــاب  ورغـــم 
ـــارات الــرســمــيــة  ـــي ـــإن االخـــت ــة، ف ــل ــوي ــط ــة لـــألفـــالم ال ــرســمــي ال
ــــاب الـــذي  ــــرصي "اشـــتـــبـــاك" ملــحــمــد دي ــفــيــلــم امل شــمــلــت ال
لجنة  ـــــرتأس  وت ـــة"،  ـــاص ـــظـــرة خ "ن ــم  ــس ق عــــروض  ســيــفــتــتــح 

تحكيم هذه الفئة املمثلة السويرسية مارت كيلر.
األول  الــطــويــل  الــعــمــل  وهـــو  شخصية"  "أمــــور  فيلم  أمـــا 
ــج أبـــو الــعــســل فــيــعــرض أيــضــا ضــمــن فــعــالــيــات "نــظــرة  ملــهــا ح
ــة الــتــمــويــل  ــي ــال ـــة"، ويـــطـــرح االخــتــيــار مـــجـــددا إشــك ـــاص خ

اإلرسائييل لرشيط مخرجه فلسطيني من أرايض 1948. 
ـــان قــال  ــرجــان ك ــه ــوي مل ــســن وخــــالل املــؤÀــر الــصــحــفــي ال
عــىل ســؤال  ــو يف رد  íــر ف ـــ�ي  ت لــلــمــهــرجــان  الــعــام  املـــنـــدوب 
البلدان  ــن  م الــعــديــد  ــاك  ــن "ه الــعــربــيــة:  السين�  غــيــاب  حــول 

الغائبة ضمن العرشات التي تشملها قاðة اليونيسكو".

تونيس وتشادي ضمن "الحصص الخاصة"

ــن جــهــة أخــــرى، وضــمــن االخــتــيــارات الــرســمــيــة أيــضــا،  م
ــا تـــشـــاديـــة" لــلــتــشــادي  ــدي ــي ــراج يـــعـــرض "حـــســـØ هـــــربي. ت
ــم "حـــصـــص خـــاصـــة".  ــس ــن ق ــم ــد صـــالـــح هــــــارون ض ــحــم م
ــق  ــالح ــق وي ــاب ــس ــس الـــتـــشـــادي ال ــي ــرئ وحــســØ هــــربي هـــو ال
ــرب  ـــم ح ـــرائ ــة وج ــي ــان ــس ـــم ضـــد اإلن ـــرائ ـــاب "ج ـــك ــتــهــم ارت ب

وتعذيب" أسفرت خالل فرتة حكمه عن 40 ألف قتيل.
للمخرج  "شــــوف"  فيلم  كــذلــك  يــعــرض  الــفــئــة  نــفــس  ويف 
الفيلم  ويـــتـــنـــاول  ــــدي،  ــــدري ال كــريــم  ــيس  ــون ــت ال ــيس  ــرن ــف ال
مدينة  يف  ــدرات  ــخ ــامل ب االتـــجـــار  شــبــكــات  يف  ــاب  ــشــب ال وقـــوع 

مرسيليا جنوب فرنسا.

تظاهرات املوازية

ــة خـــارج االخـــتـــيـــارات الــرســمــيــة،  ــروض ــع ــــالم امل ـــا األف أم
ــان، عـــىل غـــرار  ــرج ــه ــم ــل ـــة هــامــة ل ـــوازي ــن يف أقـــســـام م ــك ل
ــ�ء  أس فتكشف   ،"Øــ ــرج ــخ امل ــي  ــوع ــب و"أس ــاد"  ــق ــن ال "أســبــوع 
السين�  يف  ــدا  ــدي ج نفسا  يــبــث  بـــدأ  لجيل  وصــاعــدة  ــة  شــاب
فرنسا  يف  ــــدوا  ول  Øملــخــرجــ ــــالم  األف هـــذه  ــب  ــل وأغ ــيــة.  ــعــرب ال
وتعترب  ــد،  ــل ــب ال ـــذا  ه إىل  لـــجـــؤوا  أو  ــن  ــاجــري ــه م ــــاء  آب مـــن 
البحر  ــوب  ــن ج دول  لــســيــنــ�  ـــ�  دع ــدان  ــل ــب ال  ÿـــ أك ــســا  ــرن ف

املتوسط ال سي� عرب اإلنتاج املشرتك.
مشاركة  ــن  ع كشفت   ،"Øــ ــرج ــخ امل ــوعــي  "أســب فــتــظــاهــرة 
"الــهــيــات"،  األول  عملها  ففي  فرنسية.  عــربــيــة-  أفـــالم  ثــالثــة 
قصة  بنيامينا  هــدى  الفرنسية   - املــغــربــيــة  املــخــرجــة  ـــروي  ت
يعج  ــي  ــواح ــض ال أحــيــاء  مــن  تــعــيــش يف حــي  ــي  ــت ال ـــا"  ـــي "دن

باإلسالميØ وبكل أنواع التجارة غ� الرشعية.
جعيدا×  لــرشــيــد  فــرنــســا"  "دورة  فيلم  ــك  ــذل ك ــ�  ــت واخ
ــة حب  ــص ق وهــــو   ،"Øاملـــخـــرجـــ "أســـبـــوعـــي  يف  ــة  ــمــشــارك ــل ل

تجمع بØ شاب مهاجر ومدربة سباحة يف باريس . 
الفيلم  فــئــة  يف  لــكــن  ــضــا  أي  "Øــ ــرج ــخ امل ــي  ــوع ــب "أس ويف 
البحر"  "قــنــديــل  برشيطه  ــــوري  أون ــان  ــي دام ــشــارك  ي الــقــصــ�، 

يف املسابقة. 
Àكنت  ـــاد"  ـــق ـــن ال "أســــبــــوع  فــعــالــيــات  ويف  ـــــ�ا  أخ
 óــــروا ــان عـــرب فــيــلــمــهــا ال ــي ــورج ــغ ــول ــه ب ــلــبــنــانــيــة فــاتــشــي ال
حمل  ــن  م ــة)  ــي ــن ــاألرم ب (تــرامــاتــون  "ربـــيـــع"  األول  ــل  ــطــوي ال
عاما.   55 منذ  تــقــام  الــتــي  الفئة  هــذه  إىل  مــرة  ألول  لبنان 
 òــر ــة يف بـــاريـــس وفــيــلــمــهــا مـــن إنـــتـــاج ع ــرج ــخ تــعــيــش امل
ــجــذور  ــن ال ــرتك، وهـــو يــتــنــاول مــســألــة الــبــحــث ع ــش ــرنــيس م ف

من خالل شخصية مغن أرمني كفيف.
ــالن لــبــنــانــيــان آخـــــران. فــاخــتــارت  ــم ـــان ع ــرض يف ك ــع وي
هو  طــويــال  ــا  ــي روائ فيل�  للتوزيع  املستقلة  األفـــالم  جمعية 
ــســ�ء"،  ال "مــن  ــوان  ــن ع ويحمل  رشف  وســـام  للمخرج  األول 
لعرضه   Íــا ــع ال ــاء  ــح أن مختلف  ــن  م طــويــلــة  ـــالم  أف جــانــب  إىل 
وســـام  ــــال  وق  .ACID الــجــمــعــيــة  بـــأفـــالم  خـــاص  ــســم  ق يف 
"األحـــدث  الفئة  هــذه  يف  فيلمه  عــرض  إن  ــس24  ــران ــف ل رشف 

واألدق يف اختياراتها يبعث عىل األمل".
ــل ضمن  ــق ــة ع ــي يــقــدم رشيــــط "غــــواصــــة" ملــن ـــــ�ا  وأخ
السين�  ـــــدارس  م ــــالم  ألف ــون"  ــي ــداس ــون ــف ــي ــن ــي "س ــرة  ــاه ــظ ت
ــات  ــوالي ال يف  للفنون  كولومبيا  جامعة  ــدرســة  م مــن  ــا  ــادم (ق

املتحدة).
الـــعـــرò اســتــثــنــائــيــا مـــن حيث  ــور  ــض ــح ال ـــذا  ــرب ه ــعــت وي
ــام  ــس األق يف  تــبــقــى  ـــروض  ـــع ال ــب  ــل أغ ــت  ــان ك وإن  ـــدد،  ـــع ال
لسين�  أكـــرب  دفـــع  نــحــو  كـــان  مــهــرجــان  يتجه  فــهــل  املـــوازيـــة، 

هذه املنطقة من العاÍ التي تشهد تغي�ات جذرية؟

أي موقع للسين� العربية يف مسابقات 
مهرجان كان؟

شك  ال  املــغــربــيــة،  السين�  ــن  ع حــديــث  ــل  ك   

ــ�ة  ــب ــك ـــن األســــــ�ء ال ـــىل الـــعـــديـــد م ــا ع ــن ــل يــحــي

ــوم  ــرح ــا مـــن امل ــالق ــط ــي بــصــمــت مــســارهــا، ان ــت ال

ــا  ــاص ــــذي شــكــلــت أفـــالمـــه إره ــور ال مــحــمــد عــصــف

ــد الــنــشــأة، خــصــوصــا  ــي ــة ق ــي ــن أولـــيـــا لــســيــنــ� وط

الــتــجــارب  أو  الـــضـــال"   ـــن  االب ـــودة  ع  " فيلمه  يف 

فيلم  وأهــمــهــا  الــبــوعــنــا×  ألحـــمـــد  ــفــيــلــمــيــة  ال

من  الـــركـــاب،  محمد  الــراحــل  سين�  أو  ــة"  "وشــم

من  أن  ــ�  غ ــراء"،  ــق ــف ال درب  "حـــالق  رشيــط  خــالل 

متتبع   ــل  ك تــســتــوقــف  ــي  ــت ال الــنــاضــجــة  الــلــحــظــات 

ــة املــخــرج  ــجــرب ـــغـــرò، ت ــع امل ــاب ــس ــن ال ــف ــار ال ــس مل

ــد مــن األفــــالم،  ــدي ــع ـــالل ال ــة، مــن خ ــربك ــن ســهــيــل ب

"مــعــركــة   ،1972 ســنــة  ويـــد"  ــد  ي ـــف  أل  " أبـــرزهـــا 

إنتاج  تــقــع"  لــن  ــرتول  ــب ال الــثــالثــة"  و"حـــرب  املــلــوك 

ــروج  خ ســجــل  الـــذي  ــــوك"  أم  " ـــط  رشي أو   ،1975

التعامل  خـــالل  ــن  م الــعــاملــيــة،  إىل  الــســيــنــ�  هـــذه 

ــه  ــع ــائ وق ــة  ــج ــال ــع وم إفـــريـــقـــي   óروا ـــ{  م ـــع  م

ـــة ســيــنــ�ئــيــا، حــيــث حــصــل عــىل الــعــديــد  ـــداث وأح

جــائــزة  بينها  ــن  م أنــــذاك،  املــهــمــة،  ــز  ــوائ ــج ال ــن  م

السنة  يف  ـــاز  ف كــ�   ،1984 ــة  ســن يف  ــكــان  ــي ــفــات ال

ــوطــنــي  ال ــرجــان  ــه ــم ــل ل األوىل  ــزة  ــائ ــج ــال ب ـــهـــا  ذات

ــة من  ــربك ــن ــل ب ــي ¶ــوســكــو، وíـــكـــن اعــتــبــار ســه

تلك  يف  ــا  ــن ــكــوي ت املـــغـــاربـــة   Øــ ــي ــ�ئ ــن ــســي ال أشــــد 

ــة االيــطــالــيــة الــكــبــ�ة،  ــدرس ــرتة، فــهــو خــريــج امل ــف ال

إىل  ـــــايض،  امل ـــرن  ـــق ال ــات  ــن ــي ــت س خــــالل  ــل  ــم ع إذ 

ــي... ــن ــي ــازول ــال ب ــث ــن أم ــخــرجــØ م ــار امل ــب ــب ك ــان ج

اإلنــجــيــل   " فــيــلــم  يف  لـــه  ــدا  ــاع ــس م ــل  ــم ع ــــذي  ال

 L'évangile selon Matthieu  " ماتيوه  حسب 

للمخرج  ــك  كــذل مــســاعــدا  اشــتــغــل  ــ�  ك   "، 1965

وغ�هم. أورسيني  فالنتينو 

 Øــرصــ ــة، تــكــويــنــه ال ــربك ــن ـــل ســهــيــل ب ـــد أه وق

ــد  ــأح وك واإلخــــــــراج   واإلنــــتــــاج  ــو  ــاري ــن ــي ــس ال يف 

خفايا  ــــأدق  ب  Øــ ــارف الــع ــة  ــارب املــغ  Øالــســيــنــ�ئــيــ

 Øواملتشبع ــة   ــه ج مـــن  الــســيــنــ�ئــيــة،  ــاعــة  ــصــن ال

ــــرى، إىل  ــن جــهــة أخ ــة، م ــل ــي ــرب األص ــغ بــثــقــافــة امل

خـــالل أرشطــتــه  مــن  ــة  ــي ــع ــواق ال ــق  ــري ط يــســلــك  أن 

التسلط  مــواجــهــة  يف  اإلنــســان  ــن  ع تــتــحــدث  ــي  ــت ال

واالستغالل.

إىل  ــخــرج  امل ســيــعــود    1972 ســنــة   ــن  م ــة  ــداي ب

املركز  يـــرأس  أن  قبل  كمنتج،  بــاملــغــرب  االســتــقــرار 

ـــى  ـــت ـــن ســنــة 1986ح ــــرò،  م ــــغ الــســيــنــ�ó امل

حدود سنة 2003.

ــه  ــودت ــة، ع ــربك ــن ــل  املـــخـــرج ســهــيــل ب ــج ــس وي

بفيلمه  ــة،  ــي ــرب ــغ امل ــيــة  ــنــ�ئ ــســي ال ــة  ــاح ــس ال إىل 

الجديد " مسيحي مكة" أو

فيلم  وهــو    "Le chrétien de la Mecque"

ــــــوزان  ــة الـــحـــســـن ال ــي ــص ــخ مــســتــوحــى مــــن ش

بغرناطة  واملـــــزداد  ــي،   ــق ــري اإلف ــون  ــي ل ب  املــلــقــب 

ــارة  عــب هـــو  ــم  ــل ــي ــف وال  .  1494 ــة  ســن ــة  ــي ــس ــدل األن

كب�ة  وأبــعــاد  مــســاحــة  ذات  تــاريــخــيــة  ــفــة  وق ــن  ع

الشخصية  ــذه  ــه ل ــرايف  ــوغ ــي ــب ال الـــرســـم  ــاوز  ــج ــت ت

املؤثرة. الديبلوماسية 

سعيد الحبيش

بورتري

عىل  يقع  ملا  تنصت  أناملها  حساسية  لكن  الفرنسية  سيت  ¶دينة  صفار  نرسين  املغربية  الفنانة  تقيم 

عرباللون   لتقربنا  املنطقة  عرفتها  التي  السياسية  بــاألحــداث  وج�ليا  فنيا  تنشغل  حيث  املتوسط  ضفتي 

من ثورات «الربيع العرò» بعد اقتفاء أثر بص�ت تربة بلدان املتوسط واالشتغال عليها...

التي  ــط  ــرواب ال عــن  أع�لها  خــالل  مــن  ــة1983،  ــن س ــاس  ف ¶دينة  الــنــور  رأت  التي  نــرسيــن،  تبحث  كــ� 

تجمع شعوب البحر األبيض املتوسط والتي Àكن من التداول الحر لألفكار...

من  مجموعة  قدمت  أن  لها  سبق  ــة2014،  ــن س بفرنسا  الجميلة  الفنون  معهد  خريجة  وصــفــار، 

ــر، تركيا،  ــجــزائ ــرب، ال ــغ ــــدويل: بــالــصــØ، فــرنــســا، امل ــة وجــ�عــيــة عــىل املــســتــوى ال ــردي ــارض ف ــع امل

هنغاريا وأوكرانيا ك� شاركت يف إقامات فنية دولية بكل من قطر وبلغاريا وهنغاريا ...

 Íالعا يجعل  الفن  أن  املتوسط،  ثقافات  تعدد  مــن  Àتح  التي  املغربية،  وتش�التشكنيلية 

عام  بشكل  الفن  أن  وتعترب   Íالعا إىل  نظرتنا  يف  وفه�  ــاء  ذك ويعطينا  الحدود  ويتجاوز  ــام  األم إىل  يتقدم 

ال íكن أن يزدهر يف ظل الحظر.

والجرíة  ــحــروب  ال انتشار  منتقدة   òالــعــر  Íالــعــا بها  íــر  الــتــي  ـــة  األزم جـــراء  بــاألســف  تشعر  كــ� 

واملعاناة التي أصبحت متكررة والظلم الشامل.

ثقافاتنا  تدم�  يــريــدون   Øاالرهابي أن  الفني،  عاملها  عن  الــحــوار  هــذا  يف  تحدثنا  التي  نرسين،  ــرى  وت

العدة  íنح  ــذي  ال التعليم  عىل  الرتكيز  الــقــرار  صناع  مــن   ــب  ــال ــط واالزدراء..وت الجهل  نتيجة  العرصية 

املعرفية للشباب للنضال ضد الهمجية ..

مجـازات الـيـومي
إيحاءات الفنانة السعدية هلوع

< ما الذي يعنيه التشكيل بالنسبة للفنانة نرسين صفار؟

كــبــ�ة،  تــعــبــ�  ــة  ــري بــالــنــســبــة يل ح الــتــشــكــيــيل  ــن  ــف ال  <
املستمر  بــالــبــحــث  ــــك  وذل عــمــيل  لــتــطــويــر   Ûــا ــي ح وأكـــــرس 
 .Íــا ــع ال ــرÛ إىل  ــظ ــشــكــيل مــتــوكــئــة عـــىل ن ال ــوى  ــت ــس عـــىل امل
لكنهم   اجـــتـــ�ع  عــلــ�ء  وال  ــة  ــف ــالس ف ــســوا  ــي ل ــون  ــان ــن ــف ــال ف

يقدمون خدمة للعاÍ من أجل النهوض بالذوق.

االتجاه  هذا  اخرتت  ملاذا  التجريد  طابع  لوحاتك  عىل  يغلب   >
دون غ�ه؟

ـــرب من  > الــتــجــريــد لــغــة تــعــبــ� جــد مــعــقــدة والــتــي أع
ــا ، ومــعــرفــة  ــدي ــس ــا وج ــا حــركــي ـــرب فــكــري ــا  بــحــريــة أك ــه ــالل خ
ــل عـــىل الـــــذات ...  ــم ــع ــ�ا وال ــب ــفــكــ�ا شــخــصــيــا ك تــتــطــلــب ت
 Íــعــا ــل بــØ ال ــاص ــح ــي ال ــط ـــك ال ــد  يف رأيــــي هــو ذل ــري ــج ــت ال

املرó والعاÍ املحسوس.

< ملاذا يطغى يف لوحاتك اللونان األصفر واألزرق؟
íثل  ــه  ــون ــك ل ــيل  ــم ع يف  ـــر  ـــف األص ـــون  ـــل ال ـــــف  أوظ  <
املناطق  أو  ــحــظــورة  امل األمــاكــن  ــىل  ع تـــدل  ــي  ــت ال ــات  ــالم ــع ال
اســتــعــارة  فــهــو  األزرق  ــون  ــل ال ..أمــــا  ـــرصاعـــات  وال ــة  ــدودي ــح ال

للبحر األبيض املتوسط.

<من هم الفنانون الذين  تأثرت بهم؟

ــخــرت،  ـــارد ري ـــ�ه ــــزغ، ج ــــب ـــــرت روزن ــل روب ــم ــــب ع >أح
أجــل   مــن   Øــ ــه ــل أوي ــــربت  أل ــا  ــض أي ــن  ــك ول وول،  كــريــســتــوفــر 
ــن  ــذي ال  Øــ ــان ــن ــف ال ــع  .. وجــمــي ــف  ــن ــع ــة وال ــاق ــط ال ــام  ــه ــل اســت

Àكنت من االلتقاء بهم بفرنسا التي أعيش فيها.

تتبع  عىل  فيها  اشتغلت  لوحات  قدمت  معارضك   أحد  يف   >
املتوسط.. بــلــدان   من  عــدد  يف  الق�ش  عىل  الرتبة  بص�ت  أثــر 

هل كان لها عالقة ¶ا تعيشه هذه املنطقة اجت�عيا و سياسيا؟
البحر  بــلــدان  كــل  مــن  الــرتبــة  ــ�ت  ــص ب أخــــذت  ــد  ــق >ل
ــــض املـــتـــوســـط  حـــيـــث أشـــتـــغـــل ضـــمـــن مــــرشوع  ــــي األب
عنها.. املــرتتــبــة  اآلثـــار  ــن  م الــعــديــد  يــقــدم  ـــذي  ال التصويرية 

عن  والــبــحــث  أكـــرب  سياسيا  وتــوجــهــا  شــعــريــة  قيمة  ويــشــكــل 
Àكن  ــوســط   ــت امل ــض  ــي األب الــبــحــر  شــعــوب  جميع   Øــ ب ــــط  رواب
 Øالضفت ــىل جــانــبــي  أعــيــش ع ــار...  ــك ــألف ل الــحــر  الـــتـــداول  ــن  م
ــة  ــي ــ�ع ــت ــشــكــل خــــاص لـــألحـــداث االج ــة ب ــاس ــس لــكــنــنــي ح
تشهد  الفنية  وأعـــ�يل  ــبــلــدان  ال بــهــذه  املتعلقة  والــتــاريــخــيــة 
"الربيع  مــن  انطالقا  الفني  التوجه  ــذا  ه بــدأت  بــذلــك...لــقــد  
ــات من  ــن ــي ــا لــبــحــثــي عـــىل ع ــرك ــح ــل م ــك ـــرò" الــــذي ش ـــع ال

بص�ت الرتبة يف جميع أنحاء املتوسط.

إنسانيا  الشامل  الــدمــار  مــن  موجة  الــيــوم   Íالــعــا يعيش   >
السوري  الشعب  لها  يتعرض  مــجــازر  هناك  جهة  فمن  ومــاديــا 
أن  للفن  íكن  ..هــل  ــا  أوروب ترضب  إرهابية  عمليات  أيضا  وهناك 

يقاوم مثل هذه البشاعة؟
ـــة ..بـــالـــحـــرب  ـــأزم ـــر ب í òـــر ـــع ـــاÍ ال ـــع ـــف ال ـــألس >ل
الكيل،  والــظــلــم  مــتــكــررة  أصبحت  الــتــي  ــاة  ــان ــع وامل والــجــرíــة 
هندستنا  ــة،  ــعــرصي ال ثقافاتنا  ــدمــ�  ت يــريــدون  ــون  ــي ــاب االره
واالزدراء...  الــجــهــل  نتيجة  ــا  ــن ــ�ل وأع كــتــبــنــا،  ــة،  ــ�ري ــع امل
قد   òــر ــع ال  Íــا ــع ال يف    Øــ ــان ــن ــف ال جــمــيــع  ــن  م ــة  ــق واث لكنني 
الشه�ة  فــاملــقــولــة  الهمجية.  هـــذه  ــد  ض أسلحتهم  ــدوا  ــش ح
ــا فــائــدة  ــحــديــث،"م لــهــولــدرلــØ،الــتــي قــالــهــا يف فــجــر الــعــرص ال
أيــضــا  تــنــطــبــق  الـــــــرضاء؟"  و  الـــبـــأســـاء  زمــــن  يف  الـــشـــعـــراء 
يتحمل  أن  ــان  ــن ف كــل  عــىل  ينبغي  ـــن  ـــك ...ول ــا  ــن ــن راه عــىل 

مسؤوليته.

<هل ما نعيشه يتعلق بتد× مستوانا الفني ؟
 Íعا عــديــدة،تــجــاهــل  ــوات  ــن س ،طيلة  الــحــظ  لــســوء  >تــم 
مبكر.يجب  وقـــت  يف  أطــفــالــنــا  لتغذية  وتعليمها  ــفــنــون  ال
عىل   Øويــتــعــ الــحــســنــة،  ـــادارت  ـــب امل جميع  نشجع  أن  علينا 
للشباب  الــعــدة   ــح  ومــن التعليم  الــرتكــيــزعــىل  الــقــرار  ــاع  صــن
للتعليم،وليس  األولـــويـــة  ــل.  ــجــه وال الهمجية  ــد  ض للنضال 
 .òالــعــر  Íــعــا ال يف   حقيقية  مطلقة  قيمة  ليكون  فــقــط،  فنيا 
ــدود،  ــح ال ويتخطى  األمــــام  إىل  يــتــقــدم   Íــا ــع ال يجعل  فــالــفــن 

.Íويعطينا ذكاء وفه� يف نظرتنا إىل العا

 Øالجميلة"بالص للفنون   Øبك ¶تحف"تشونغ  <عــرضــت 

خاص  وذوق  الصيني  للمتلقي  مواصفات  هناك  هــل  نظرك  يف 
البلدان  يف  عليه  ماهو  عن  تختلف  البلد  ذلك  يف  الفنية  بالسوق 

األخرى؟
الصØ،لقد  يف  إقــامــتــي  خـــالل  ــة  ــع رائ تــجــربــة  يل  ــت  ــان >ك
الكربى  املــتــاحــف  ــرف  ط مــن  ــدا  ج ـــا  وودي ــا  ــئ داف استقبال  ــان  ك
يــســبــق يل   Í ـــر ـــوأم ـــÿ،وه أك أعــجــبــنــي  مـــا  ــن  ــك ــØ. ول ــك ب يف 
كب�  ـــــرتام  اح ــا  ــه ــدي ل  Øالــصــ أن  بــلــدي،هــو  يف  رأيـــتـــه  أن 
من  كــبــ�  دعـــم  ــع  م وتشجعهم  الــشــبــاب   Øالصيني  Øللفنان
ما  عــكــس  وعـــىل  كــبــ�.  بشكل  الــشــبــاب  ــات   ــوح ل رشاء  خـــالل 
املتوسط  وحـــضـــارات  ــرب  ــغ امل يف  أقـــل،  بشكل  ـــدث،وإن  ـــح ي
لديك  أو  شيخا  كــنــت  إذا  إال  ــك  ب االهـــتـــ�م  يــتــم  ال  حــيــث 
ــه وهــــذا ما  ــقــدســون ــاب وي ــشــب ــيــون يـــقـــدرون ال ــن ــصــي خــربة.ال

يعطي املشهد  حيوية فنية استثنائية.

<ما هي مشاريعك املستقبلية؟
بص�ت  بــأخــذ  املتعلق  ــي  ــرشوع م يف  ــدم  ــق ــرازت إح >أوال 
من  مــجــمــوعــة  ــــداد  إع ــم  ث ــوســط  ــت امل ــيــض  ــحــراألب ــب ال ¶نطقة 
أن  ـــــعـــــده...وأود  وب الــصــيــف  ـــذا  ه يف  ¶ونبلييه  املـــعـــارض 
ــث أجــمــع  ــي ــرش، ح ــن ــال ــــرشوع يــتــعــلــق ب أتـــقـــدم أيــضــا يف م
ــخــاصــة.  ــرÛ ال ــظ ــا مـــن ن ــالق ــط ــوص والـــلـــوحـــات ان ــص ــن بـــØ ال
يف  نشيط  ـــدور  ب ــام  ــقــي ال ــفــرصــة  ال يل  سنحت  ــو  ل ـــب  أرغ ــ�  ك

البناء الفني يف بلدي املغرب
كاتب صحايف

òخالد الكطا <

> عبد الله الشيخ

التجريد هو ذلك الزواج الحاصل بØ العاÍ املرó والعاÍ املحسوس

معارض

ـــــدورة  ال يف  ــك  ــي ــس ــك امل مـــشـــاركـــة  ــد  ــس ــج ت
ـــوحـــات الـــشـــارع"  ــان جــــدار "ل ــرج ــه ــة مل ــي ــان ــث ال
 Âاملكسي  òاملــغــر ــايف  ــق ــث ال الـــتـــ�زج  ــاط  ــرب ــال ب
ـــن الـــجـــداريـــات  الـــــذي عــكــســتــه مــجــمــوعــة م
ــة األنـــــوار  ــم ــاص ـــىل واجـــهـــات ع ــة ع ــالق ــم ــع ال
وتتقاطع  ــارض  ــح ال ــع  م ــة  ــراق ــع ال فيها  ــجــاور  ــت ت

أيقونات املايض والحارض واملستقبل.
 22 ــن  م املنظمة  ــظــاهــرة،  ــت ال هـــذه  ـــالل  وخ  
من  ـــادرة  ـــب ¶  2016 مـــاي  فـــاتـــح   إىل  أبـــريـــل 
البولفار   – والثقافية  الفنية  الــرتبــيــة  جمعية 
إبــداع  يلتقي  للمتاحف،   الوطنية  واملــؤســســة 
"إس  ــك  ــي ــراف ــغ ال مصممي  مــن   Øــ ــن الث ــرتك  ــش م
ــرب)،  ــغ (امل و"مــاشــيــ�"  (املكسيك)  ــا"  ك إن  طــي 
نقلوا  ــن  ــذي ال ــك)،  (املــكــســي "ســانــ�"  ــن  ع فــضــال 

باملناسبة تصوراتهم عىل الجدران.
للفن   Øـــرســـمـــ ال ـــن  ـــذي ه إنـــجـــاز  وتــــم   
ــدان ضــمــن 19 جــداريــة  ــوج الــلــذيــن ي ــرضي،  ــح ال
املكسيكية  ـــة  ـــوكـــال ال ــا  ــه ــان ــض ــت اح ــم  ــاس ــق ــت ت
بهدف  الــتــنــمــيــة،  ـــل  أج مــن  الــــدويل  ــتــعــاون  ــل ل
بالقسم  املكلف  حسب  ــــارة"،  امل مــع  "الــتــفــاعــل 
ســفــارة  يف  الــــــدويل  والـــتـــعـــاون  ــيل  ــص ــن ــق ال

املكسيك بالرباط، انريÂ باريديس فرياس.
للسفارة  ــايف  ــق ــث ال "الــربنــامــج  أن  ــــاف  وأض  
الــثــقــايف  الـــحـــدث  ـــذا  ه أن  مــوضــحــا  طـــمـــوح"، 
ــرب  ــغ ــتــعــزيــز الــتــقــارب بـــØ امل ــل فــرصــة ل ــث í

واملكسيك ونرش ثقافتيه�.
ـــان الـــحـــرضي  ـــن ـــف ـــــال ال  مــــن جـــهـــتـــه، ق
ــÂ "ســـانـــ�"،  ــي ــس ــك واملــــصــــور واملـــصـــمـــم امل
ـــس، أن  ـــوي ـــل ــي إدغـــــــار ف ــق ــي ــق ــح واســــمــــه ال
ـــدار  ج مـــهـــرجـــان  يف  ـــة  ـــداري ـــج ال ـــوحـــات  ـــل ال
 Øالثقافت  Øــ ب ــارب  ــق ــت ال يف  مساهمته  تعكس 

املكسيكية واملغربية.
ــذي  ال  ،Âاملــكــســيــ ــان  ــن ــف ال هـــذا  ويستمتع   
بــنــرش  مــــغــــزى،  وذا  جـــ�لـــيـــا  حـــســـا  ــك  ــل ــت í
فن  يف   Øــ ــت ــاف ــق ــث ال ـــرتق  ـــف م يف  ـــه  ـــارات ـــك ـــت اب

الشارع عىل جدران العاصمة.
مكسيكية  مــشــاهــد  ــه  ــ�ل أع ــىل  ع وتــهــيــمــن   
ــات  ــوان ــي ــح ــة لــألطــفــال ووجــــــوه ال ــوري ــل ــك ــل ف
ــة الــالتــيــنــيــة  ــي ــك ــري ـــوه األم ـــوج وغـــ�هـــا مـــن ال
ــي يــرســمــهــا عـــىل الـــجـــدران مـــع نـــوع من  ــت ال

الرسيالية.
ــال،  ــث امل سبيل  ــىل  ع أعـــ�لـــه،  إحـــدى  وتـــربز   
 òــاي املــغــر ــش ــر يــصــب ال û ــاع ــن ــدي ق ــرت رجـــال ي
ــرجــØ مـــن حي  ــف ــت ــام مـــع امل ــع ــط ــاســم ال ــق ــت وي

اليوسفية بالرباط.
(كـــارلـــوس  ـــا"  ك إن  طـــي  "إس  أعــــ�ل  ـــا  أم  
الفنانان  ــــايس)،  أن ــدي  ــه (م ــ�"  "مــاشــي و  ــو)  ــان ك
فتستهدف  األطـــلـــيس،  ضــفــتــي  مــن  املــنــحــدران 

بالدرجة األوىل األطفال.

يف حوارمع التشكيلية املغربية نرسين صفار

ــة تـــطـــوان فــعــالــيــات  ــن ــدي تــحــتــضــن م
ــدى الـــدويل  ــت ــن ـــارشة مـــن امل ـــع الــــــدورة ال
ــة تـــطـــوان،  ــن ــدي ـــة املـــرســـومـــة ¶ ـــألرشط ل
ــاي  م  14 إىل   10 مـــن  الـــفـــرتة  يف  ــــك  وذل

الجاري. 
تنظمه  ـــــذي  ال ــــــدويل  ال املـــنـــتـــدى 
املعهد  مـــع  بـــرشاكـــة  شـــــوف"،  "جــمــعــيــة 
ــطــوان،  ــت ــفــنــون الــجــمــيــلــة ب ــل ــي ل ــن ــوط ال
هذه  ينعقد  الثقافة،  وزارة  مــن  ــدعــم  وب
الشباب  ــون  ــدع ــب "امل شــعــار  تحت  السنة 
ــة".  ــوم ــرس ــجــال األرشطــــة امل ــرش يف م ــن وال
التي  بـــاألعـــ�ل  ـــــدورة  ال تحتفي  حــيــث 
الثقافة،  وزارة  قبل  ــن  م بــدعــم  حظيت 

يف قطاع األرشطة املرسومة. 
ــة شــوف  ــي ــع ـــس جــم ـــي ــــايل، رئ ــــن ــد ال ــي ــع واعـــتـــرب س

ــن األرشطـــة  ف ديــنــامــيــة يف  يــهــدف إىل خــلــق  إûـــا  ــم  ــدع ال ــان، أن هـــذا  ــرج ــه امل ــر  ــدي وم
املنتدى،  يسايرها  الــتــي  الدينامية  ــي  وه البعيد.  املـــدى  عــىل  ــرب،  ــغ امل يف  املــرســومــة 
عىل  ــن حصلوا  ــذي ال الــشــبــاب   Øاملــبــدعــ ــل  ك إىل  ــــدورة،  ال هــذه  يف  ـــوة،  دع يــوجــه  وهــو 
أجــل  ــن  م املــتــحــركــة،  والـــرســـوم  ــة  ــرســوم امل األرشطــــة  ــطــاع  ق يف  الــثــقــافــة  وزارة  دعـــم 

مزيد دعمهم وعرض أع�لهم والتعريف بها، ومواكبة مراحل إنجازها.
ـــالم الفن  ــد بــوعــبــيــد، أحـــد أع ــوزي ــفــنــان ب ال ــرم املــنــتــدى يف هـــذه الــــدورة  ــك وي
ـــحـــضـــارات يف  ــن وال ــف ـــخ ال ـــاري ـــي وت íـــاد ـــرò، أســـتـــاذ الـــرســـم األك ـــغ الــتــشــكــيــيل امل
الفن  ــخ  ــاري ت ــاذ  ــت وأس ــوم،  ــي ال وإىل   ،1980 منذ  الجميلة،  للفنون  الــوطــنــي  املعهد 
تــطــوان  ــز  ــرك مل واملـــؤســـس  واملـــديـــر  ــوان،  ــط ــت ب ــة  ــي ــســان اإلن ــوم  ــل ــع وال اآلداب  كلية  يف 
الجميلة،  للفنون  الــوطــنــيــة   ــة  ــدرس امل خــريــج  هــو  بوعبيد  ــد  ــوزي وب ــحــديــث.   ال للفن 
بالعاصمة  الجميلة  للفنون  امللكية  ــة  ــي íــاد األك ــج  ــري وخ السبعينيات،  ــة  ــداي ب يف 
وطنيا  املعتمدين  ـــد  وأح ــاحــف،  ــت امل عــلــم  ـــرباء  خ ــن  م ويــعــد  بــروكــســيــل.  البلجيكية 

يف ترميم األع�ل الفنية وتقييمها.   
اسمه  ارتــبــط  كــ�  ــطــوان،  ت ملــدرســة  الجديد  بالجيل  بوعبيد  بــوزيــد  ــم  اس ارتــبــط 
الث�نينيات  وبـــدايـــة  الــســبــعــيــنــيــات،  نــهــايــة  ــوان،  ــط ــت ب ــع"  ــي ــرب ال ــرض  ــع "م يف  وملـــع 
ــرتدد  ت وهــي  ــردة،  ــف ــت وم مــتــجــددة  هــويــة  الفنية  ــه  ــ�ل أع وتحمل  املـــايض.  ــرن  ــق ال ــن  م
لونه  الــتــشــكــيــيل  ــان  ــن ــف ال ـــذا  ه مــنــحــت  مــشــخــصــة،  ــة  ــدي ــجــري وت تشخيصية   Øبــ مــا 
ـــجـــارب األجــيــال  ــد يف ت ــت ــم ــاó وظــلــه امل ــن ــث ــت ــه االس ــل ــك ـــاص، وش ـــخ الــتــشــكــيــيل ال

الالحقة. 
 Øب جمعت  الــتــي  ــادرة  ــن ال ـــ�ء  األس مــن  يعد  الفنية،  تجربته  جــانــب  إىل  هــو  و 
ــات  ــدراس وال والكتب  األعـــ�ل  مــن  العديد  أصــدر  حيث  عنه،  والكتابة  الفن  مــ�رســة 
 Øالفنان ـــــه  دورات مــن  دورة  كــل  يف  ــدى  ــت ــن امل ويــســتــضــيــف  وتــاريــخــه.  ــن  ــف ال عــن 
ــــدورة،  ــة. هـــذه ال ــوم ــرس ــــة امل ــي األرشط ــام ــن رس ـــخـــارج، م ــة املــقــيــمــØ يف ال ــارب ــغ امل
قصص  ــدع  ــب م عــفــيــف،  ــد  ــال خ فــرنــســا  يف  املــقــيــم   òــر ــغ امل ــان  ــن ــف ال ــدى  ــت املــن يستعيد 
هشام  ــدا،  ــن ك يف  املــقــيــم   òــر ــغ امل الــفــنــان  املــنــتــدى  يستضيف  ــ�  ك الــعــلــمــي.  الــخــيــال 
وينرش  الــســنــة.  ــهــذه  ل الــثــقــافــة،  وزارة  ــدعــم  ب مــشــاريــعــه  أحـــد  حــظــي  ـــذي  ال عــبــســة، 

هشام عبسة أع�له يف مجموعة من الصحف واملجالت الكندية والفرنسية.
الــفــرنــيس  بــالــفــنــان  ــدى  ــت ــن امل جــمــهــور  يلتقي  ــا،  ــض أي ــدى،  ــت ــن امل ــوف  ــي ض ـــن  وم  
األرشطـــة  ــىل سلسلة  ع واملـــســـؤول  وكـــاتـــب،  ســيــنــاريــســت  وهـــو  ــســو،  كــاي كــريــســتــوف 
عاش  حيث  اإلفــريــقــيــة،  بــالــقــارة  معرفة  ــه  ول ــن".  ــات ــارم "ه الــنــرش  دار  ــدى  ل املــرســومــة 
ــة.  ــــة املــرســوم ــن األرشط ـــة يف ف ـــارق ــدعــØ األف ــب ــن امل ـــرش لــلــعــديــد م يف مــدغــشــقــر، ون
املــرســومــة  األرشطــــة  ــا×  ــن ف "مــعــجــم  بــإصــدار  اإلفــريــقــيــة  تجربته  كــايــســو  تـــوج  وقـــد 

يف إفريقيا".
ضيفا  فــرنــســا،  يف  يقيم  ـــذي  ال الـــدفـــايل،  الــجــيــاليل  ــري  ــزائ ــج ال الــفــنــان  يــحــل  ــ�  ك
اللعبة  شخصيات  رســـم  وقـــد  ــوق،  ــرم م مــرســومــة  ـــة  أرشط ـــام  رس وهـــو  ــتــدى.  املــن ــىل  ع
إىل  تــحــولــت  ــتــي  ال اللعبة  وهـــي   ،Assassin’s Creed ســانــغــريــد"  ـــا  "أس الــشــهــ�ة 

رشيط مرسوم سيعرض يف هذه الدورة. 
ـــد تــألــقــت هــذه  ــدى، وق ــت ــن ــان الــكــرارجــي ضــيــفــة عــىل امل ــن ــل املــرصيــة ح ــح وت
ــا ضــمــن وقــائــع  ــه ــ�ل ـــرض أع ـــم مــجــمــوعــة مــن األرشطـــــة، وســيــتــم ع ــة يف رس ــدع ــب امل

هذه الدورة من املنتدى الدويل العارش لألرشطة املرسومة ¶دينة تطوان.  

املنتدى الدويل العارش لألرشطة 
املرسومة بتطوان

مهرجان جدار "لوحات 

الشارع" بالرباط

 السعدية هلوع

ــة  ــحــادي ـــــدورة ال ــي ال ــف ــة آس ــن  تــحــتــضــن مــدي
ــي املــنــظــمــة من  ــف ـــرشة لــأليــام الــســيــنــ�ئــيــة آلس ع
وتخييل"  ــة،  ــاف ــق ث أدب،   " الــبــحــث  ــق  ــري ف طـــرف 
ــام  أي ـــك  وذل  " واملــوســيــقــى  السين�   " شــعــار  تحت 

11،12،13 ماي الجاري.
بــالغ  ــــــــدورة، حــســب  ال ــــذه  ــضــمــن ه ــت ت و 
السين�  ــة  ــالق ع ـــول  ح دولــيــة  نــــدوة   ،Øللمنظم
 Øــ ــــذة جــامــعــي ــــات ـــة أس ـــارك ـــش بــاملــوســيــقــى ¶
املــــيــــدان  يف   Øومـــتـــخـــصـــصـــ  Øمـــوســـيـــقـــيـــ  ،
ــر،  ــزائ ــج ال  : ـــدة  ع دول  مـــن   Øقـــادمـــ  óــ� ــن ــســي ال
فرنسا،  ــة،  ــكــي األمــري املــتــحــدة  الـــواليـــات  إســبــانــيــا، 
ــاإلضــافــة  ــرتا ب ــل ــج ــغــال، تــونــس، إن ــن ــســي ـــا، ال روســـي

إىل املغرب .
محاور  لــعــدة  الــتــطــرق  سيتم  ــدوة،  ــن ال وخـــالل 
عىل  ــقــى  املــوســي كتمثيلية  ومــتــكــامــلــة  مختلفة 
ــنــ�،  ــســي ــى الــكــالســيــكــيــة وال ــق ــي ــوس الـــشـــاشـــة، امل
ــة  ــم ــي ـــى، الــســيــنــ� وت ـــق ـــي ـــوس بـــولـــيـــوود وامل

املوسيقى وأخ�ا السين� والسمفونية.
عــــروض  ــــدوة  ــــن ال ـــش  ـــام ه عــــىل  ـــام  ـــق ت و 
إىل  بــاإلضــافــة  تطبيقية  وورشــــــات  ــيــة،  ــنــ�ئ ســي

حفل موسيقي ختامي.

ــث رشــيــد  ــاح ــب ــــح ال ــا لــلــنــدوة، أوض íــد ــق وت
ــــــام الــســيــنــ�ئــيــة  ـــر األي ـــدي ــم، مـــؤســـس وم ــي ــع ن
ربطت  ــهــا،  نــشــأت ــذ  ــن وم ــ�،  ــن ــســي "ال أن  ــي،  ــف ــآس ب
ـــه "حتى  أن "مــضــيــفــا  املــوســيــقــي  ــالــفــن  ب مــصــ�هــا 
ظهرت   ،Ûـــو ص طــابــع  ذات  األفــــالم  تصبح  أن  قــبــل 

املوسيقى كمرافق دائم لألفالم الصامتة".
ــكــرا اســتــحــالــة  ـــه ظــهــر مــب ــث إن ــاح ــب ــــال ال وق
كــالــســيــنــ�  ـــن شـــامـــل  ف ــى يف  ــق ــي ــوس امل ـــاوز  ـــج ت
ذلــك  و  أســاســيــة  حــمــولــة  ذو  املــوســيــقــي  الــفــن  ألن 
لخلق  وتــبــنــوه  ــ�  ــن ــســي ال صـــنـــاع  ــه  ــب ــوع ــت اس ـــا  م
ـــا،  ـــدرام ال ـــاع،  ـــق اإلي (تـــرسيـــع  مختلفة  ـــرات  ـــؤث م

التأث� العاطفي). 
فيلم  عــــرض  ــظــمــة  ــن امل ــة  ــجــن ــل ال واخــــتــــارت 
ــان  ــورم ــلــوش ف ــــوس" رائــعــة مــي ــاح "أمــــادي ــت ــت االف
االخــتــيــار  وقـــع  بين�   ،  1984 ســنــة  ــه  ــرج أخ ـــذي  ال
كفيلم  ــو×  ــن ــع امل ــد  ــم أح تــحــفــة  ــــحــــال"،  "ال عـــىل 

لالختتام. 
بحفل  الــتــظــاهــرة  ـــن  ع الـــســـتـــار  ـــدل  ـــس وي
ــحــق  ــد ال ــب ــه فـــرقـــة ع ــي ــحــي ــى األفــــــالم ت ــق ــي ــوس مل

الوردي.

اإللكرتونية  الثقافية  "ذوات"  ملجلة  الــجــديــد  ــعــدد  ال ملف  يــتــنــاول 
التي تصدر بالرباط موضوع "السين� العربية .. املسار والتحول".

ــة "مــؤمــنــون بال  ــس ــؤس ــا م ــدره ــص ــة الــتــي ت ــل ــج ــف امل ــل ـــارب م ـــق وي
 óالسين� بــاملــنــتــوج  أوال  تتعلق  ــة،  جــوهــري وإشـــكـــاالت  أســئــلــة  حــــدود" 
ــه يف  ــات ــي ــل ــج ـــعـــه، وت ـــوزي ـــه، وأشــــكــــال ت ـــات ـــي ــه وآل ــات ــي ــن ــب الــــعــــرò، وب
من  فيه   Øوالــفــاعــلــ املــتــعــددة،  وأقــطــابــه  واألجــنــبــيــة،  العربية  املــهــرجــانــات 

منتجØ، ومخرجØ، وممثلØ، وموزعØ، وأرباب قاعات.
ــا  ــطــوره ــة، وت ــي ــرب ــع ــنــ� ال ويـــقـــدم املــلــف نــبــذة عـــن مــســار الــســي
ــان، والــــدول  ــن ــب ـــرزهـــا مــرص ول ــة، أب ــي ــرب ــع ــدان ال ــل ــب يف مــجــمــوعــة مــن ال
و¶عطيات  ـــام،  ـــاألرق ب ــززة  ــع م واملـــغـــرب،  ــر،  ــزائ ــج وال ــس،  ــون ت ــة:  ــي املــغــارب
ــا بعد  ــه ــت ــزي ــرك ــ�، وانـــتـــقـــال م ــن ــي ــس ــول هــــذه ال ــح ــت ــة تـــيش ب ــي ــوع ــوض م
يعرف  ـــذي  وال ــرب،  ــغ امل خــاصــة  املــغــاربــيــة،  الــبــلــدان  إىل  ــة،  ــرصي امل ــادة  ــري ال

نقلة نوعية يف مجال الفن السابع.

معجبي  ــم  ــض ي ــو  ــدي ــي ف أضــخــم  يف 
ــرب، قـــام عــدد  ــغ ــامل الــســيــنــ� الــهــنــديــة ب
رقصة  ¶ــحــاكــاة  ــة  ــارب ــغ امل ــاب  ــشــب ال ــن  م
ـــان"  ف "جـــابـــرا  ــب  ــي ــل ك يف  شــــاروخــــان 
للقاعات  خــرج  ـــذي  ال "فـــان"  فيلم  ــن  م
ــة، يف  ــل ــي ــل ـــــام ق ــل أي ــب ــة ق ــي ــ�ئ ــن ــي ــس ال
ــق فــئــة مــن الــشــبــاب  ــØّ تــعــلّ ــب ــوة ت ــط خ

الهندية وأغانيها. بالسين�  املغاربة 
ـــذي  ال ــو  ــدي ــي ــف ال هــــذا  يف  وظـــهـــر 
ــوع  ــب ــة األس ــهــاي ــوب ن ــي ــوت ــي ـــرش عــىل ال نُ
ــة  وشــاب شـــابًـــا   40 يـــقـــارب  مـــا  املــــايض، 
ــارب  ــق ي ـــا  م إىل  واحــــتــــاج  ــة،  ــي مــغــرب
ـــن اإلعـــــــداد والـــرقـــص  ـــــام م ــــرشة أي ع
ـــتـــوضـــيـــب، لــيــكــون بـــالـــتـــايل ثــا×  وال
ــرا  ــاب ــة "ج ــي ــن ــّص أغ ــخ ــرò ي ــغ ــو م ــدي ــي ف
لألغنية  املــغــربــيــة  النسخة  بــعــد  فــــان"، 
ــاج  ــت ــف ــد ال ــب الـــتـــي أداهــــــا الـــفـــنـــان ع

لجريني.
ــــ�ن، أحــــــد أفــــــراد  ــــث وقـــــــال ع
ــداًء  إه يعّد  الفيديو  هــذا  إن  املجموعة، 
 Øمالي ــوب  ــل "ق أرس  الــــذي  ــان  ــاروخ ــش ل
الــفــكــرة  أن  عـــن  ــا  ــحــدثً مــت املـــغـــاربـــة"، 
تضم  بــفــيــســبــوك  مــجــمــوعــة  يف  ــــدأت  ب
مع  ــــوازاة  م الــهــنــديــة،  السين�  معجبي 
ـــول كل  ــيــة "جـــابـــرا فــــان" ح ــاح أغــن ــج ن
شباب  بــهــا  احــتــفــى  إذ   ،Íالـــعـــا أقــطــار 
ـــا  وروســـي ــا  ــس ــرن ــف ك ـــ�ة  كـــث دول  ـــن  م
وبوليفيا  واملــكــســيــك  ــا  ــي ــوب وكــول ــدا  ــن وك
تقديم  مــغــاربــة  شــبــاب  لــيــقــّرر  ــا،  ــ�ه وغ

مساهمتهم يف هذه األغنية.
ــاب  ــب ش ـــو  ـــدي ـــي ـــف ال يف  ـــظـــهـــر  وي
ــة  ــام ــع ال الــــفــــضــــاءات  يف  ـــصـــون  ـــرق ي
ــم  ــه ــازل ــن م يف  ـــون  ـــص ـــرق ي ــــــــرون  وآخ
الـــخـــاصـــة، ويــتــحــدث عـــثـــ�ن عـــن أن 
كانت  العمل  ــقــت  راف الــتــي  الــصــعــوبــات 

الــتــقــطــوا   Øاملــشــاركــ أن  مــنــهــا  كـــثـــ�ة، 
ــّ�  ــة، م ــول ــم ــح ــفــهــم امل ــهــوات ــع ب ــاط ــق امل

جعل بعض املقاطع ضعيفة الجودة.
الكث�  ــــالق  إغ أن  ــر  ــذك ــال ب ــر  ــدي ج
عىل  ســلــًبــا  ــــر  أث ــ�  ــن ــي ــس ال دور  ـــن  م
املجتمع  يف  ــديــة  ــهــن ال األفــــالم  ــار  ــش ــت ان

تجمع  ــــدور  ال هـــذه  ــت  ــان ك إذ   ،òاملــغــر
ورغــم  لكن  بــولــيــوود،  عــشــاق  مــن  اآلالف 
الشباب  مــن  مهمة  ففئة  ــع،  ــرتاج ال ــذا  ه
ــنــ�  ـــد الــســي ـــدي ـــة تـــتـــابـــع ج ـــارب ـــغ امل
الــهــنــديــة وتــحــفــظ أغــانــيــهــا وســ� 

نجومها.

أيام سين�ئية بآسفي 

كريستØ دانست

السين� العربية..
املسار والتحول

مغاربة يحاكون رقصة شاروخان


