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قواعد النشر بالمجلة
مجلة جماليات ،مجلة دورية علمية محكمة ،تصدر عن مختبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية
الجزائرية ،وهي مجلة تهتم بنشر األبحاث والدراسات العلمية ذات صلة بالفنون البصرية بمختلف تمظهراتها
الفنية في الفنون التشكيلية وفنون التصميم وفنون السينما وفنون المسرح.

ترحب المجلة بمشاركة الكتاب واألساتذة والباحثين ،وتقبل للنشر الدراسات والمقاالت المعمقة وفقا للقواعد التالية:

 -1أن يكون محتوى العمل المقترح للنشر أصيال لم يسبق نشره ،وأن ال يتعدى حجمه  12صفحة وأال يقل عن
 8صفحات.

 -2تعطى األولوية في النشر للدراسات التطبيقية ،كما ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول االصدارات
الجديدة ذات صلة بالثقافة البصرية.

 -3تحرر الورقة البحثية بأحد اللغات التالية :العربية ،والفرنسية واإلنجليزية مع تقديم ملخصين أحدهما بلغة
التأليف ،واآلخر بلغة أخرى من اللغات السالفة الذكر في حدود  121كلمة لكل ملخص ،مرفقة بكلمات مفتاحية

ال يتجاوز عددها  2كلمات.
-

نوعية الخط  : Traditional Arabic 14باللغة العربية.

 12-

 Time New Romanباللغات األجنبية.

الهوامش  : Traditional Arabic 12باللغة العربية.

 Time New Roman 11 -باللغات األجنبية.

 العناوين  :بخط عريض ،مع مسافة  1سم بين األسطر. -4تلتزم الهوامش القواعد العلمية المنهجية للتوثيق العلمي ،وتكتب الهوامش بأرقام متسلسلة وتوضع في نهاية
الدراسة ،ويراعى عند كتابة الهامش ما يلي:

 -الكتاب :المؤلف ،عنوان الكتاب ،مكان النشر ،دار النشر ،سنة النشر،الصفحة.

 -الدوريات :المؤلف ،عنوان البحث ،اسم الدورية (البلد/المؤسسة) ،العدد ،السنة،الصفحة.

 الرسائل الجامعية :اسم المؤلف ،عنوان الرسالة ،الدرجة العلمية للرسالة (دكتوراه/ماجستير) ،التخصص ،اسمالمشرف ولقبه ،قسم/المعهد ،الجامعة ،السنة ،الصفحة.

 -النصوص االلكترونية :اسم المؤلف ،عنوان المقال ،تاريخ نشر الصفحة ،تاريخ االطالع عليه  ،عنوان الموقع

االلكتروني.

-5ال ترد األوراق البحثية المرسلة إلى المجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل.

 -6تخضع البحوث للتحكيم العلمي ،على أن يلتزم الباحثون بإجراء التعديالت واإلضافات إذا طلب منهم ذلك.
 -7يعبر مضمون الورقة العلمية عن آراء أصحابها وال يلزم المجلة أو المختبر.
 -8ال ترسل األوراق البحثية إال عن طريق البريد االلكتروني التالي:

laboraesthetique@gmail.com
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كلمة العدد

هل باإلمكان التحري في الخصوصية الجمالية التي تصدر عنها الفنون البصرية الجزائرية؟

سؤال بهذا العمق يذهب بنا إلى إشكال التلقي ألعمالنا الفنية ،ال سيما وأن ما كتب عنها في حقل النقد الفني،
ال يزال بعيدا عن أفق انتظار المتلقي المحلي .وهو ما انعكس سلبا على مكتبة الفنون البصرية عندنا بشكل
خاص ،بسبب الفقر المالحظ في مدوناتنا المتخصصة ،سواء في المجال اإلستطيقي المدرك للقيمة الجمالية
للعالمة البصرية أو في المجال التقني الذي يبحث في ماهية التشكيل للصورة األيقونية.

هذا ،وان ما يستأثر بالمالحظة في هذا السياق ،هو أن محصول التلقي ألعمالنا الفنية لدى اآلخر (اآلخر

العربي أو األجنبي على حد سواء) ،يعيش الوضع نفسه من حيث غياب المتابعة النقدية .مما يجعلنا نفكر أن
تسويقا لمنتجاتنا ال يزال غائبا في أبجديات األفق الثقافي عندنا .إذ ما معنى أن مدوناتنا الفنية باختالف أشكالها

التعبيرية ،ال تزال مجهولة في الضفاف األخرى ،إال القليل القليل منها...هل محليتنا الفنية بخصوصياتها
الجمالية ،بحاجة إلى إدراك محلي قبل أن يكون أجنبيا؟

نعتقد أن السياق اإلستطيقي للثقافة البصرية عندنا يحتاج إلى تفعيلها سلوكا اجتماعيا وذوقا إنسانيا متحض ار.

وقد تكون تخوم الكتابة حول هذه الجماليات ،مدخال لفهم وعينا الجمالي البصري ،ومجاال لتأصيل أهم
اإلشكاالت المعرفية والتقنية التي تزخر بها الفنون البصرية في الجزائر.

نحتاج إلى تضافر عدد من الحقول المعرفية في تشخيص الوعي الجمالي الذي احتضن الممارسة الفنية

وأبدع أشكالها الفنية ،من قبيل الحقل اإلستطيقي بشكل خاص ،والحقل الفلسفي بشكل عام ،فضال عن الحقل
السوسيولوجي والحقل النفسي والحقل التربوي ،والحقل الثقافي ،والحقل التاريخي ،وحقل اإلعالم...نحتاج بهذا
المعنى إلى استثمار حقيقي للجماليات ،تبدأ من البيت وتتكرس في الشارع والمؤسسات كلها ،حتى نتكون على

ذوق البصر ومقامات تأمله ومحبته.

د.عمارة كحلي
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ميتافيزيقا الخيال عند ابن عربي :بحث في الصورة والمعرفة.
د.محمد خطاب/جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

تمهيد في علم الجمال اإلسالمي
التجربة الجمالية في الوجود تتفرد بميزات تجعلها

كيف يمكن للذوق الحسي أن يكون ذوق

مفارقة لسائر التجارب التي يمارسها اإلنسان في

مشاهدة؟ كيف يرقى ذوق النظر والحس إلى مرتبة

اإلدراك .وتقترن تجربة الجمال في مثل هذه المواقف

والجمالية التي جعلت من العالم صورة يتمالها

هذا العالم .هي تجربة في الواقع تعتمد على فعل

الذوق الشهودي؟ وهذا هو لب الدراسات الفلسفية

بعنصر اللذة التي يستشعرها المتأمل لعالم األشياء.

الحس البشري بحواسه وأدوات إدراكه ،سواء تعلق

بين عدة مستويات فيها ،بما في ذلك المستوى

النفوس على نوع من التوترات الفنية والحساسيات

البحث سنتحدث عن عالقة فعل اإلدراك الجمالي

التي يدرك بها العارف الجمال في الوجود مركبة

سنحاول أن نميز في تجربة الجمال عند ابن عربي

األمر بما احتجب أو بما ظهر .وهذا معنى يحمل

اإلدراكي المحض والمستوى الروحي .وضمن هذه

الجمالية التي تسعى لإلبداع والخلق .إن الطريقة

بطبيعة التجلي التي أفاض في شرحها الشيخ األكبر

وليست مدرجة ضمن المعطيات المباشرة للحواس

للتأمل فال بد أن يكون فيه ذاك الجانب الحسي

مداركها في عملية تذوق جمال العالم ،ولكن هناك

من موقعه كعرفاني .فإذا كان الجمال موضوعا

فقط .حقا هناك دخل كبير للحواس على اختالف

المدرك الذي يؤثر على الرائي والسامع والمتذوق

أيضا عوامل خفية أدركها المتصوفة ومنهم ابن

الجمالية ،والذوق مصطلح شائك وبخاصة إذا ارتبط

الجمال اإللهي الذي هو جمال الكون .ولكن الجديد

بشكل عام .إن عنصر التذوق مطلوب في المسائل

عربي تشارك الحواس في تملي الجمال وبخاصة

بوجود اإلنسان بين عالم األشياء .وقد عبر ابن

في العرفان هو أن الشيء الجميل المدرك الذي

عربي في بعض نصوصه عن علم األذواق وقال

نستطيع أن نسميه العالم يدرك بذوق ويستمتع به.

فيه ":وهو العلم بالكيفيات فهي ال تقال إال بين

والمعرفة حاصل عملية إدراك الحواس للعالم بما فيه

وهذا ال يكون إال في العلم بما سوى اهلل مما ال

الحضور والغياب التي يمثلها المدرك بالنسبة

من التلذذ بالعلم المستفاد من النظر الفكري فهذا

وجوده والغياب يتمثل في إعادة استحضاره عبر

أربابها إذا اجتمعوا على اصطالح معين فيها...

من جمال ،وكذلك يمكن أن نق أر في النص حالة

يدرك إال ذوقا كالمحسوسات واللذة بها وبما يجده

للحواس التي تدركه وتتأمله ،الحضور يتمثل في

يمكن فيه االصطالح بوجه قريب .وأما الذوق الذي

المخيلة والذاكرة.

فإنه ذوق األسرار وهو خارج عن الذوق النظري

العارف ألنه يقف أمام حقيقة الحقائق .فإذا تعاملنا

يكون في مشاهدة الحق فإنه ال يقع عليه اصطالح

إن اإلدراك الجمالي مقرون بلذة قصوى يحسها

والحسي"(.)0

مع العالم على أساس أنه انعكاس لخالقه ،فجماله
من جماله ،فكيف يمكن التعاطي مع هذا الجمال؟
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للكرماني صاحب كتاب راحة العقل إجابة صريحة

في سيره إلى تحقيق المعرفة .فالعالقة بين الروح

يقول فيها " :فكلما كان الشيء المدرك أجمع للكمال

والحس هو الذي يخلق لنا حالة بل حاالت جمالية

خاصة ،ألن نقطة التقاطع تحدث حين المشاهدة

والجمال والزينة والبهاء والحسن والضياء والموافقة

لمدركه ،كان فرح المدرك له به أعظم ،ومسرته به

التي تبدأ من الحس فيغيب عن نفسه لتستمر الروح

الذوق ،وال نظن بأن تجربة ابن عربي تكمن فقط في

إليه ابن عربي في كثير من صفحاته المتعلقة بسبل

أشهر"( .)5والتعبير عن اللذة تجربة الحقة لتجربة

في أخذ المعاني والفهم من الحالة .هذا جانب نبه

األخذ من الكون .فالكون مشهد يتراءى لحواس

مجالها الديني أو العرفاني ،بل أيضا في مجال

العارف وعليه أن يأخذ منه ما يتقوت به في طريقه.

تعبيرها ورمزيتها .نخلص إلى أن التجربة الحسية

ويضيف ابن عربي فيما يتعلق بفعل المشاهدة التي

والجمالية خصوصا تجد نفسها في اللغة كما قال

غادامير( .)3وفيما يتعلق بمبدأ اللذة الجمالية فهي

سنبحث فيها في هذه الورقة نقطة مهمة وردت في

الفصوص القائم أساسا على خبرة التجلي اإللهي،

لذة حسية أو تبدأ من الحس وتنتهي إلى الروح أو

وهي حالة القرب بين ما يشاهده العارف وبين

الوجدان ،أي تصير لذة روحانية يحس بها العارف

البصر ،حيث يقول " :فكل مشهود قريب من العين

إحساسا خاصا يرتقي بها من مدارك النفس إلى

ولو كان بعيدا بالمسافة .فإن البصر يتصل به من

مدارج القدس .ونحن سوف ننهي مبحث اللذة

حيث شهوده ولوال ذلك لم يشهده ،أو يتصل المشهود

الجمالية بفكرة العروج الروحي أو سفر الروح في

بالبصر كيف كان"(.)6

المعاني والجمال الذي يتحسسه العارف خالل رحلته

إن هذا القرب الذي يعنيه ابن عربي بين

القلبية .وقد درج الباحثون على معاملة مبحث اللذة

المشهود والبصر إنما هو من إمالء التجربة ،فتجربة

ضمن نشاط الحس اإلنساني بربطه مع عمل

الشهود تفترض سلفا أن يلتقي طرفا هذه الخبرة

الحواس ،وليس فقط إدراك هذا ال اربـط بل إدراك

الروحية ،الذات والموضوع ،العين والمشهد ،الرائي

عالقته بالمع ـرفة" :وتكمن أهمية هذا المبحث في

والمرئي ،وكل واحد يتحقق باآلخر ،ونظن بأن

كونه المدخل األساسي إلى فهم طبيعة اإلنسان

المقصود من كالم ابن عربي هو حاجة المشهود

وعالقته بما حوله ،سواء أكان ذلك على الصعيد

الحسي أم النفسي أم العقلي أو الروحاني"(.)3

إلى عين تراه ،وليست العين بحاجة إلى المشهود.

إن تجربة الشيخ األكبر تؤسس على نصوص

ويفسر ابن عربي مسألة يقول عنها بأنه ال أحد قبله

قرآنية وأحاديث شريفة واستدل على أن " :الحق

قد ذكرها أو نبه إليها ،وهي المسألة التي جاء فيها

من

مشاهدة من أحاطته الظلمات " :فهم مع كونهم في

ذكر النفري بأنه كان من أهل الليل ،وكيف تكون

عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان :أي هو
عين

الحواس.

الحواس"

()2

والقوى الروحانية

أقرب

وهذا استدالل واضح وتفسير مباشر من

ظلمة الطبيعة على نور أضاءت به تلك الظلمة

الشيخ األكبر على القوة التي تمارسها الحواس على

لوجود المشاهدة"

الروح ،وهذا التماهي للذات وتجلياتها على قوى

( )7

المشاهدة تستدعي اإلبصار

حتى في الليل ،وكيف يمكن معرفة ذلك؟

اإلنسان ما هي إال مشاهدات يلحظها العارف وهو
3

يقدم ابن عربي شرحا نفسيا لهذه المشكلة

كمن يرى أنه استيقظ في النوم في حال نومه فيقول

المعرفية الخاصة بالتلقي عن الخيال والمشاهدة

في نومه :رأيت كذا وكذا وهو يظن أنه قد

استيقظ"( .)01وكل هذا الذي يذهب إليه الشيخ األكبر

ويقول عن أهل الليل دائما" :وهؤالء هم الذين

إنما دوران حول أمر أساسي وهو الحضرة اإللهية

يعرفون أن إدراك األشياء المرئية إنما هو من

التي تثير رغبة العارف في المعرفة وفي الحقيقة

اجتماع نور البصر مع نور الجسم المستنير شمسا

التي ال يستطيع الوصول إليها بالنظر العقلي .ثم

كان أو سراجا أو ما كان فتظهر المبصرات ،فلو فقد

ننبه إلى أمر خاص بابن عربي وهو أنه دائما يميل

الجسم المستنير ما ظهر شيء ،ولو فقد البصر ما

إلى االستئناس بالتأمل الباطني والتذوق الجمالي

أضاء شيء مما يدركه البصر مع النور الخارج

أصال"( .)8لذلك قلنا بأن أحد الطرفين يستدعي

والفني لمثل هذه المسائل ،فهي تحتاج إلى شخص

قد تجاوز بشريته وغاص في بحر الحقائق

الثاني وفقد الواحد قد يكون فقدا للجميع .فعلى

والمعاني.

مستوى التحليل الفينومينولوجي نجد بأن المبصرات

تستلزم وجود عين ترى وتشاهد ،إن لم يكن واقعا

لقد جعلنا التجربة الجمالية قائمة على أساس

عربي بلفظ آخر فقال الخيال " :فإن المكاشف

والمشهود ،وهي حالة يعضدها الوجدان والعرفان

الترقي من حالة إلى حالة بفضل العالقة بين البصر

موضوعيا فهو واقع في الوعي ،وربما دل عليه ابن

الذي قاد ابن عربي إلى فضاء التصوف الحقيقي،

يدركه بنور الخيال كما يدركه النائم ورفيقه إلى

ورأينا بأن مبدأ اللذة قائم على المشاهدة ،ولو

جانبه مستيقظ ال يرى شيئا كذلك صاحب

الكشف"(.)9

استطردنا مع الصوفية في شرح هذه المفردات لما

انتهينا من بحثنا ولكنا حاولنا أن نشيد جدار المعاني

كان هذا االستدراج ضروريا لبيان أن فعل

الجمالية بهذه األفكار التي يخدم بعضها بعضا .إن

المشاهدة تتم إبصا ار ولكن يعضدها الخيال ،فالخيال

تحسس اللذة يأتي من باب اإلدراك الذي يقوم به

قوة مصاحبة للبصر ،كما هي الرؤية بالنسبة للنائم،

العارف تجاه الموضوع ،وما يحصل له فيما بعد

وما قاله ابن عربي يتأسس على سند نصي ،فقط

يسميها الصوفية بأنوار التجليات التي ال تكون إال

يتحول إلى مفهوم من خالل القراءة والتأويل ،مثل

عن خيال ،ولابن عربي نص تمثيلي جميل يحاول

الحديث الذي يستدل به ابن عربي دائما سواء في

أن يصور العالقة بين قوة الخيال وأجزاء الحواس

الفتوحات أو فـي الفصوص ،وهـو قوله ﷺ " :الناس

ضمن جدلية األخذ والعطاء ،يقول عن الخيال وقد

نيام إذا ماتوا انتبهوا" فقد قال في تأويله " :إنك ال

استعار له لفظ خزانة التي ":جعلها مستقر جباياته

تشك أنك مدرك لما أدركته أنه حق محسوس لما

وموضع رفع والة الحس ،وفيها تخزن جبايات

تعلق به الحس ،وأن الحديث الوارد – ثم يسرد

المبصرات والمسموعات والمشمومات والمطعومات

الحديث – فنبه أن ما أدركتموه في هذه الدار هو

والملموسات وما يتعلق بها ،ومن تلك الخزانة تكون

مثل إدراك النائم بل هو إدراك النائم في النوم وهو

المرائي واألحالم التي يراها النائم ،وكما أن في

خيال ،وال تشك أن الناس في البرزخ بين هذه الدار

الجبايات حالال وحراما كذلك في المرائي مبشرات

والدار اآلخرة وهو مقام الخيال ،فانتباهك بالموت هو
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وأضغاث أحالم"
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وفي هذا النص تتجلى لنا كيفية

بين التجربتين .ال نستطيع أن نتخيل تجربة ما

تعامل ابن عربي مع المعاني المجردة ،وما المعنى

تحدث على مستوى الخيال المحض .فال بد من

إلى تشكيل بنية ذهنية متحررة من سلطة الفقه

إنتاج للصور والمعاني تبعا للتأمل الحاصل ،ثم بعد

التصوف .إن الشكل الذي اختاره ابن عربي للتعبير

الحقيقة .ولبيان ذلك نستطيع أن نتأمل تجربة العروج

وجود العالم الذي ندركه بحواسنا ثم نقوم بعملية

الذي يعطيه للخيال في عالقته بالحواس؟ إنه يسعى

ذلك تأتي عملية الفهم وتحصيل المعرفة وبلوغ

والجدل العقيم الذي مورس على العرفان وعلى فلسفة
عن مواقفه ومعانيه هو اإلمالء الرباني .فإذا لم

أو السفر الروحي ،فهي تجربة تجمع بين خبرتين:

هذا العرفاني الذي تخطى دهره كثي ار وكتب بهدى

العارف صو ار وتتجلى له مكاشفات ال يستطيع

خبرة التجليات اإللهية خالل هذا السفر وفيه يرى

نتحسس الينبوع الذي صدر منه ال نستطيع أن نتفهم

إيمانه بالمعرفة من الزاوية التي رآها تستحق النظر.

التعبير عنها ،أو تعجز قدرته العقلية على

ونحن نكتب في هذا الموضوع مستندين إلى

استيعابها ،وخبرة اإليمان الذي تشكله وتؤسسه فكرة

في غاية األهمية بذكر أخرى مهمة أيضا ،ولو

فكرة البرزخ أو الخيال مبدأ الوجود

السفر أوالمعراج.

نصوص ابن عربي قمنا على كره بإزاحة نصوص

أطعنا الهوى لخرج البحث عن مساره الذي سطر

مع الخيال ننتقل إلى أساس من أسس عرفانية

كيف نستطيع أن نميز بين الخبرتين؟ هل من

األولى ،لكونه يمتزج بكثير من المفاهيم التي تؤديه

يحتويهما؟ في الحقيقة ال نستطيع على مستوى

والمرآة .ولكن كيف يمكن أن نجد فيه ما يجعله أفقا

ابن عربي .وهو مفهوم عائم وال ينكشف من اللحظة

له.

باب الدوافع النفسية أومن خالل الفرق الذي

وتجعل منه صورة قابلة للفكر والتأمل ،مثل التجلي

المطلق أن نفرق بين التجربتين أو بين سائر

للفلسفة الجمالية على امتدادها؟ هل يمكن للخيال

المطلقة .فالتجربة الجمالية تستند إلى الحواس والى

نظرية تشمل ال العرفان وحده بل تشمل أيضا الفن

هدفها بعيدا عن إكراهات العقل وتوابعه .كذلك

فيه ،أوله سياقات متعددة؟

التجارب الروحية ألنها تجارب تنشد الحقيقة

األكبر أو نظرية الخيال عند الشيخ األكبر أن تكون

الممكنات الذهنية المتوقدة لكي تصل إلى تحقيق

والجمال واألدب؟ هل هناك سياق واحد للخيال يمتد

التجربة العرفانية أو تجربة التصوف ،فهي أيضا

إن التجربة الصوفية في مضمونها الحقيقي ال

تنشد بعيدا وتحاول تذوقه وتراه كامال جميال وجليال.

تفترق عن تجربة الفن أو الجمال .لذا نجد ابن

ربما كل الفلسفات التي تناولت مثل هذه التجارب

عربي حقا واحدا من منظري فلسفة الجمال في

تقاربت مفاهيمها من خالل أفق الحقيقة التي تظل

عصره وفي بقية العصور .إن المصطلحات تتغير

التجلي يعني ممارسة الخبرة الجمالية أو العرفانية

فاأللفاظ التي يستعملها هيدجر ليست بالضرورة أن

مستترة إلى أوان التجلي كما يقول العرفانيون .أوان

لكون المسألة معقودة بأزمنة وثقافات ومجتمعات،

على مستوى الجسد ،أي على المستوى الحسي الذي

تكون هي نفسها التي استعملها ابن عربي ،ولكن

يسعى هو بدوره إلى فهم العالم .فهذا هو الذي يوحد

األبعاد التي ذهبا إليها تكاد تكون بعيون واحدة ،لذا
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 له صور ومسميات تعيد إنتاجه " :البرزخ ،عالم

قلنا بأن التعبير عن المطلق واحد في جميع

األجساد ،علم سوق الجنة ،علم التجلي ،علم

العصور ،فقط تختلف الكيفيات واللغة.

التجسد للمعاني"....

هذا الكالم سيكون كافيا للبدء في تحديد مفهوم

 هو مجلى للصور في األجسام مثله مثل المرآة.

الخيال عند ابن عربي ،وقد ركزنا على بعض

المتون األساسية خاصة ،كالفتوحات المكية

 واسطة بين عروج الحواس وتنزل المعاني ،وهو

المكية ،في المجلد الثالث ،يقول فيه " :النوع

 ال يتغير وال يتبدل " ال يبرح " ،ومحصوله كبير

معنى البرزخ.

وفصوص الحكم .النص المفتاح ورد في الفتوحات

في عالم المعاني.

السادس من علوم المعرفة :وهو علم الخيال وعالمه

 أداته سحرية يحول المعنى المجرد إلى جسم أو

المتصل والمنفصل .وهذا ركن عظيم من أركان

شكل " اإلكسير ".

المعرفة ،وهذا هو علم البرزخ ،وعلم عالم األجساد

 ال يمكن أن تخلو منه الشريعة وال تنكره الطبيعة

التي تظهر فيها الروحانيات ،وهو علم سوق الجنة،

اإلنسانية.

وهو علم التجلي اإللهي في القيامة في صور

 داع إلى الحيرة من خالل مقاصده وما ينتهي

التبدل ،وهو علم ظهور المعاني التي ال تقوم بنفسها

إليه.

مجسدة مثل الموت في صورة كبش ،وهو علم ما

كل هذه المعاني متصلة بعالم الخيال وهي واحدة

يراه الناس في النوم ،وعلم الموطن الذي يكون فيه

في القصد ولكن ابن عربي يحاول أن يخلق حالة

الخلق بعد الموت وقبل البعث وهو علم الصور،

رمزية ذات تعدد خاص ،ولعل تعابيره مثل :علم

وفيه تظهر الصور المرئيات في األجسام الصقيلة

سوق الجنة مثال تثير كثي ار من التساؤل ،وهوال

كالمرآة ،وليس بعد العلم باألسماء اإللهية وال

يستعمل هذه المفردات مجانا بل لداع ولدافع معرفي

التجلي ،وعمومه أتم من هذا الركن فإنه واسطة

واضح ،فيحاول تقريب الصور متى سنحت له

العقد إليه تعرج الحواس واليه تنزل المعاني وهوال

الفرصة ،وقد أعطى شرحا لما يعنيه بلفظ سـوق

يبرح من موطنه ،تجبى إليه ثمرات كل شئ ،وهو

الجنة حيث قال " :وكذلك سوق الجنة تظهر فيه

صاحب اإلكسير الذي تحمله على المعنى فيجسده

صور حسان إذا نظر إليها أهل الجنان ،فكل صورة

بأي صورة شاء ال يتوقف له النفوذ في التصرف

يشتهيها دخل فيها فيلبسها ويظهر بها في ملكه

والحكم تعضده الشرائع وتثبته الطبائع ،فهو المشهود

ولعينه وهويراها في السوق ما انفصلت وال

له بالتصرف التام ،وله التحام المعاني باألجسام،

يحير األدلة والعقول".
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فقدت )03(".فقد كان ابن عربي واحدا من العرفانيين

وما يستنتج من النص

الذين يستدلون بالظواهر على المعاني المجردة

على طوله ما يلي:

انطالقا من تمثيالت حسية نابعة من صلب الثقافة

 الخيال معرفة ،فهو أداة من أدواتها ،وركن من

التي أنتجتها ،وال يخرج في ذلك على ما يعجز عن

أركانها.

تمثله المتلقي ،مثل الذي مضى في تفسيره للخيال
وتسميته بعلم سوق الجنة ،ولعله من خالل الشرح
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الذي ميز فيه هذا المعنى كان يقصد إلى تثبيت

التمثيل الرمزي لعالم الخيال باإلكسير والمرايا وطينة

مفهوم الخيال وجعله واحدا من المفاهيم الكبرى في

الخلق األولى ،وهو تمثيل تنتهي داللته إلى تجسيد

الصوفية.

الوجود األوالني في شكل ما وصفه ابن عربي

المعاني في الصور ،وارساء جدلية التقابل ،وتأسيس

التصوف اإلسالمي وبالتالي في نظرية المعرفة

بالخيال المنفصل تميي از له عن الخيال المتصل"(.)02

ولعل المطلع والمكاشف لمعـاني الشيخ األكبر

يالحظ مدى التفسيرات التي تنتجها الحضارة العربية

التفسير الذي أعطي للخيال يمنحه ميزة الخلق،

واإلسالمية عـلى هامش نصوصــه سواء ما تعلـق

واالرتباط بعالم الصور الحسية التي تحيط باإلنسان،

ثم هناك معنى اإلضافة التي يضيفها الخيال إلى

بالفتوحات أو بالفصوص أو بغيرها من الكتب.

ولعل عبد الكريم الجيلي (ت  826هـ) من أبرز

الوجود ممثال في لفظ اإلكسير الذي يملك القدرة
على التغيير ،وهذا التغيير يراه ابن عربي في القدرة

شراح بعض األبواب في الفتوحات ،ولفصوص

الممنوحة له من قبل اإلله " :وذلك أن الخيال وان

الحكم من الشروحات ما ال يحصى ،قد قال في

كان من الطبيعة فله سلطان عظيم على الطبيعة بما

كتابه شرح مشكالت الفتوحات " :ولما كان عالم

أيده اهلل به من القوة اإللهية"

الخيال وعالم المثال متشابهين ،كأنهما من جنس
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هذه المنحة هي

عبارة عن ميزة تضاف للخيال بحكم طبيعته

واحد ،وكان البرزخ أيضا شبيها لها ،قال تنبيها على

الخالقة ،في حين لو كان الخيال مجرد صفة عالقة

ذلك :البرزخ ما قابل الطرفين بذاته .أراد الشيخ

بالحسي وبعالم الصور ،ومنفصلة عن لحظة الخلق

رضي اهلل عنه ،أن يعلمك أن عالم الخيال برزخ،

ألمكننا الحديث حينئذ عن الخيال كظاهرة وليس

لكونه قابل طرفي الجسم والروح اإلنسانية بذاته .وأن

كوجود بتعبير جون ستاروبنسكي( .)07هذه الميزة

عالم المثال – أيضا – برزخ ،لكونه قابل طرفي

جعلت من الخيال لحظة أساسية في سياق عرفانية

المعنى والصورة بذاته .وأن العالم الذي تصير إليه

الشيخ األكبر ،إذ هو " :ليس مفهوما جزئيا في فكر

األرواح بعد فراقها لألجسام – أيضا – برزخ ،ألنه

ابن عربي ،ولكنه مفهوم تأسيسي .فهو الذي يفسر

قابل طرفي دار الدنيا ودار اآلخرة بذاته .فكل من

الوجود وحركة التجلي اإللهي ،بل هو الذي يفسر

هؤالء البرازخ بين أحكام طرفيه  ...ال بد له من

السلوك المعرفي القائم على الكشف الصوفي".

ذلك ،إذ هو ناشئ منهما .فالخيال بين أحكام الجسم
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إن الذي شغل صاحب كتاب الخيال الخالق في

وبين أحكام الروح .والمثال بين أحكام الصورة

والمعنى .والمحل الذي تقيم فيه األرواح بين أحكام

تصوف ابـن عربي هو هذه الطبيعة التي للخيال في

كان أقرب إلى روح الفتوحات منا – جزء مما

خـالقا" :والخلق من حيث هو كذلك ،فعل للقوة

الدنيا واآلخرة )01( ".وهذا الذي قدمه الجيلي – وقد

كونه وجـودا خالصا له القدرة عـلى اإليجاد فسـماه
الخيالية اإللهية ،إذ أن ذلك الخيال اإللهي الخالق

يحتويه النص األصل ،ولكن المعنى المؤكد في

هو باألساس خيال مطبوع بالتجلي .إن الخيال

العرفان فيما يتعلق بالخيال هو كونه الخالق للصور

الفاعل لدى العرفاني هو بدوره أيضا خيال يعتمد

واألشكال ضمن مواد ،يشبه اللغة الخالقة لبنية من

التجلي :والكائنات التي "يخلقها" تتمتع بوجود مستقل

التصورات الذهنية" :واتجهت عرفانية ابن عربي إلى
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وفريد في العالم الوسيط الخاص بها"( .)09ونحن هنا

مبنية على هذا الفهم ،وكل ما له عالقة بالمعرفة

ال نعتمد على جانب التأريخ للخيال أو للمفهوم ،بل

والحقيقة صار قابال للتأمل الجمالي الخالص .فلوال

عربي نفسه في أكثر من موضع ،االعتبار

سواه اهلل على أحسن صورة لما كانت هناك معرفة

بأهداب التاريخ نتتبع تطور المفهوم لدي المدارس

عالقة وطيدة بالخيال هو فهم هذا الرابط الخفي

شغف العارف باألسرار التي يمتلئ بها الوجود الذي

نحاول فهمه باالعتبار العرفاني الذي صاغه ابن

أصال .ومقصود ابن عربي في المعرفة التي لها

المفهومي يجعلنا أكثر حرية من لو أننا تعلقنا

الجامع بين اهلل الخالق والعالم المخلوق ،وأفضل ما

والفالسفة مثال ،مثل هذه الدراسات مفيدة لو أن

المجال مجال تأريخ للمفاهيم والتصورات ،ولكن

خلق فيه هو اإلنسان .ال بد إذن من تدخل الخيال

مجالنا مجال نقدي يبحث في صورة المفهوم وما

لكي يتصور فكرة االنعكاس ويعطي معرفة حول ما

ارتباط الخيال بالقوة اإللهية الخالقة بدءا من نص

وقد قال ابن عربي في ذلك " :ولوال قوة الخيال ما

ال يستطيعه البشر بما ركب فيهم من قوى إدراكية،

هي عناصره التي ركب منها .وقد استفدنا اآلن فكرة

ظهر من هذا الذي أظهرناه لكم شئ فانه أوسع

ابن عربي ،ولعل التصور اآلخر المتعلق بالخيال
هو الصورة الجامعة بينه وبين المرآة.

الكائنات وأكمل الموجودات ويقبل الصور الروحانية

وهو التشكل في صور مختلفة من االستحالة

نعثر في الصفحات األولى من كتاب ابن عربي

()50

فصوص الحكم على نص يجمع فيه بين لحظة

الكائنة"

صورة العالم على الذات اإللهية ألنها صورة منه،

وانكتبت في كتبه ،فبقوة الخيال استطاع أن يبرهن

فابن عربي يرمي إلى توطين فكرة

الخلق ومعنى المرآة ،وكان مقصوده هو انعكاس

الخيال وجعلها أساسية ،ومنها صدرت معارفه

حيث قال" :وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله

على جدواه في المعرفة.

مجلوة .ومن شأن الحكم اإللهي أنه ما سوى محال

الخيال ،نجده يركز على نوعين أساسيين هما:

في الفصل الذي ذكر فيه الفرق بين أنواع

وجود شبح مسوى ال روح فيه ،فكان كمرآة غير

إال ويقبل روحا إلهيا عبر عنه بالنفخ فيه ،وما هو

الخيال المتصل والخيال المنفصل .فأما األول فهو

الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل وال يزال .وما بقي

الخيال المطلق هو المسمى بالعماء الذي هو أول

األصل ويسميه ابن عربي بالمطلق " :إن حقيقة

إال حصول االستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول

إال قابل ،والقابل ال يكون إال من فيضه األقدس.

ظرف قبل كينونة الحق"

فاألمر كله منه ،ابتداؤه وانتهاؤه " واليه يرجع األمر

()55

استنادا إلى الحديث

الذي ورد عن الرسول ﷺ لما سئل " :أين كان ربنا

كله " كما ابتدأ منه .فاقتضى األمر جالء مرآة

قبل أن يخلق خلقه؟ قال :كان في عماء ما فوقه

كيف يمكن قراءة أفكار ابن عربي في السياق

هو الخيال األصل حيث فضاء الصور والممكنات

العالم")51( .

هواء وما تحته هواء" والمقصود من الشيخ األكبر

المعاصر؟ كيف يكون ابن عربي معاصرنا؟ هذه

واألعيان ،أما المتصل فهو لإلنسان ناتج عن

ناجحة بدأت من الفهم ،وانتهت إلى إنتاج معرفة

"فالفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصل أن

المعاصرة تبدأ من الفهم الخاص للوجود .فكل فلسفة

األصل أوعن المطلق ،ويقول تميي از بينهما:
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المتصل يذهب بذهاب المتخيل ،والمنفصل حضرة

ما كان ابن عربي يتحدث عن الخيال المتصل ألنه

ذاتية قابلة للمعاني واألرواح فتجسدها بخاصيتها ال

كان بصدد الحديث عن آفاق المعرفة وطرق

يكون غير ذلك ،ومن هذا الخيال المنفصل يكون

تحصيلها وعالقة العارف بالمعروف وشكل المعرفة

ما يوجد عن تخيل ،ومنه ما ال يوجد عن تخيل،

كانت تتركز أساسا على الحقيقة ،حقيقة الوجود بما

كيف يكون والطبيعة الحقيقية لهذه المعرفة ،وأسئلته

الخيال المتصل ،والخيال المتصل على نوعين :منه
كالنائم ما هو تخيل ما يراه من الصور في نومه،

فيها اإلنسان وكيف يمكن فهمها وتذوقها واالستعداد

من مثل ما أحس به أو ما صورته القوة المصورة

يستوعب القدرة اإلنسانية الذاتية المحضة حيث يتم

لتقبلها ،وهذا ما يكون ضمن فضاء الخيال الذي

والذي يوجد عن تخيل ما يمسكه اإلنسان في نفسه

إنشاء الصور واالحتفاظ بها واستعمالها واالستدالل

إنشاء لصورة لم يدركها الحس من حيث

مجموعها"( .)53وهو بهذا التمييز يحاول أن يجسد

بها واالستعانة بها على المعرفة والوصول إلى

يسنده للمطلق الذي ال بديل فيه واآلخر لإلنسان

لم تكن نظرية الخيال مطروحة فـي الثقافة العربية

وحقيقة الخيال التبدل في كل حال والظهور في كل

منها نظرية متكاملة لم تسعفنا الصفحات لتقصيها

غيره فهو موضوعي(.)52

عن مضمونها المسطر لها ،ونحن ما أتينا على

الحقيقة.

معنى التفاوت الموضوعي بين أفقين للخيال ،واحد
حيث التبدل واالختالف " :فإن الحقائق ال تتبدل،
صورة"

()51

واإلسالمية بشــكل كامل ،وجاء ابن عربي ليجعل

وهذا الذي يقبل التبدل خيال ذاتي أما

في شكلها المفصل ألن هذا األمر يخرج بالمقالة

قد رد بعض الدارسين مسألة الخيال عند ابن

ذكر الخيال إال لكي نوضح طبيعة التجربة الصوفية

عربي إلى أصول فلسفية قديمة ،فقط التغيير في

التي ال تستطيع أن تنفصل عن الخيال كقوة تحويل

مثل اإلكسير كما سماه ابن عربي أو كقدرة خالقة

األسماء واألوصاف" :وأشهر األسماء التي ابتكرها

ابن عربي اسمان ،الخيال المتصل ،وهو بشري

للمعاني ،أو كما رآها ابن عربي متمثلة في الكلمات

ذاتي ،والخيال المنفصل ،وهو خيال موضوعي.

وسماه الوجود الكتابي والوجود الرقمي" :فاألسماء

لخيال الذي ورثه ابن عربي من الفلسفة العربية ،هو

كل معلوم ،فيتصف ذلك المعلوم بضرب من

صورة الشيء في غيابه ،إما لحفظ الصور أو خلقها

الخيال والمرآة

متكلما بها كانت أو مرقومة ينسحب وجودها على

الخيال المتصل ،الذي هو خيال كتاب النفس أوا

ضروب الوجود"(.)57

مجموع الوظائف التي يقوم بها اإلنسان إلحضار
أو استعمالها في الحض على األفعال أو اإلثناء

لقد تقصينا بعضا من المعاني المتصلة بالخيال،

عليها .أما الخيال المنفصل ،الذي استلهمه من

وعلينا أن نجد صيغة ما توحد بين فعل التخيل وبين

النصوص الدينية ومن األدبيات الغنوصية ،فهو

المرآة وهي النقطة التي نود أن نعود إليها مجددا.

عبارة عن حضرة أو عالم ميتافيزيقي قائم بذاته،

إن السياق الموضوعي الجامع بين الصفتين هو

تقوم به أمثال وصور األشياء الطبيعية"( .)56وغالبا

حقيقتها ،صورة الفكرة على األقل .والمرآة شكل من

عالم منفصل عن اإلنسان وعن الوجود الطبيعي

االنعكاس .انعكاس تتم به معرفة الصورة على
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أشكال التجلي ،تجــلي المعاني والصور ،أو تجلي

كثيرة بخصوص الكثرة والوحدة فيما يتعلق بموضوع

الصور التي تتحول فيما بعد إلى معان .ولقد رأينا

الخيال والمعرفة ،وهو موضوع كأنه متصل بفكرة

بصفة خاصة حينما قال "فاقتضى األمر جالء مرآة

بحسب طبيعة المرآة في حد ذاتها.

المرآة التي تعكس الصور بحسب المرئي أوال ثم

كيف بدأ ابن عربي الفصوص بحديثه عن المرآة

العالم" ما معنى الجالء؟ إنه الوضوح الذي به

مسألة الكثرة لها عالقة بمعنى التجلي الذي ال

إن بداية الخلق افترضت وجود المرآة ،فهي بحكم

الشاعر الفارسي عبد الرحمن الجامي قوله " :إن

يفترق عن الخيال بحال من األحوال ،وقد ورد عن

تنكشف المسائل.

الضرورة دالة على كمال الخلق اإللهي ألنها هي

حضرة الحق سبحانه وتعالى يتجلى في كل نفس

الخالق ،وابن عربي يشير في الفصوص إلى تلك

ال يتجلى في آنين بتعين واحد وشأن واحد ،بل

بتجل مختلف وليس في تجليه أصال تكرار ،أي أنه

التي ستعكسه ،والعالم المخلوق سيكون صورة من

يظهر في كل نفس بتعين مختلف ويتجلى في كل

الوحدة في المعرفة بين الخالق والمخلوق ،وما دام

آن بشأن آخر"

اإلنسان نسخة الكون فقد اختصر العالم األكبر:

()30

وداللة التعين هي داللة الصورة

"فمن أراد أن يعرف النفس اإللهي فليعرف العالم

التي ال تنفصل عن الخيال الذي يمثلها ،والتجلي

وهذا من فعل الخيال في صورة المرآة .وكلما كانت

المادة ،فاهلل منزه عن أن يكون صورة ممثلة في نظر

فإنه من عرف نفسه عرف ربه الذي ظهر فيه"(،)58

الصوري هو تجل خيالي ال عالقة له بالشكل أو

المرآة مجلوة كلما كانت المعرفة أتم .فالخيال وجد

العارف .وقد قـال ابـن عربـي فـي الفصوص:

للعالم والوجود بما في ذلك اإلنسان .وما دامت

التجلي اإللــهي"( .)35وهذا التنوع كان سببه وجود

"فالشيء الواحد يتنوع في عيون الناظرين :هكذا هو

لترسيخ فعل المعرفة وتحقيق نسبة كبيرة من الفهم

المرآة .وما دام الخيال أداة تؤسس للكثرة في العين

المرآة تعـكس صورتين ،فاإلنسان مـن خاللها يعرف

معرفتـين أو كما قال ابن عربي بطريق المكاشفة:

الواحدة فهذا يعود لالستعدادات التي توجد في القابل

"فإذا دخلت جنته دخلت نفسك فتعرف نفسك معرفة

أو المتقبل للتجلي" :فالمتجلي من حيث هو في

بمعرفتك إياها .فتكون صاحب معرفتين"( .)59وليس

بحسب استعدادات المتجلي لهم" (.)33

نفسه واحد العين ،واختلفت التجليات أعني صورها

أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك

هذا فحسب بل إن اإلنسان في نظر ابن عربي

سنحاول أن نعطي قراءة بسيطة لما تحدث عنه

ابن عربي في مسألة الخيال ،فهو أوال ركز على

صورة متكثرة وليس واحدا بالضرورة ،ألن من طبيعة
المرآة أن تعكس الصور أوعددا من الصور والمرئي

المعطيات الروحية فيه ،واعتمد على الكشف ،أي

مراياه ،فمراتب الموجودات كلها كاألشكال ،وأنت لها

معرفة مختلفة تتعلق بالذات اإللهية من جهة

على الباطن الذي يستطلع أغوار الكون لكي ينتج

واحد ،فاإلنسان هو " :الوجه الواحد الكثير في مرائي
روح الخيال والمثال ،كالماء المطلق ،وتلونه بكل

وبالكون والوجود من جهة ثانية .فهذا العرفان ال

اهلل "لون الماء لون اإلناء" ،ولابن عربي إشارات

يميزون بين العوالم ويشيدون أفكارهم على سرح

إناء محقق"( ،)31واإلشارة هنا إلى قول الجنيد رحمه

يمكنه أن يتفق مع أرباب النظر العقلي الذي
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المنطق .إن المنطق في ذاته ممتنع في ساحة

 استوعبت تجربة ابن عربي تجربة األسالف

العرفان .كيف يمكن فهم نشأة العوالم الممكنة؟ كيف

وامتدت إلى من جاءوا بعده فصارت نموذجا

يمكن الحديث عن التجليات اإللهية التي ال تقبل

للتألق والجمال والكمال اإلنساني.
هوامش البحث

التكرار؟ كيف يمكن كذلك الفصل في مسألة الخيال
وتقسيمه إلى متصل ومنفصل؟ كيف يمكن للخيال

 .1ابن عربي ،الفتوحات المكية ،تحقيق ،أحمد شمس الدين ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط.133/6 ،2115 ، 2.

أن تكون له هذه الرتبة العالية في مجال العرفان؟

 .2أحمد حميد الدين الكرماني ،راحة العقل ،تحقيق ،مصطفى غالب،

إن األخذ باألسباب النظرية والمنطقية لم ينتج سوى

دار األندلس ،بيروت ،الطبعة الثانية ،1983 ،ص.193 .
 .3غادامير ،تجلي الجميل ومقاالت أخرى ،تحرير :روبرت

األخطاء في مجال الغيب أوفي مجال الروح .فهناك

برناسكوني ،ترجمة ودراسة وشروح :د.سعيد توفيق ،مصر،

أسرار وجودية تستدعي حقا نوعا من الرياضة

المجلس األعلى للثقافة ،1553 ،ص .283 .واألمر نفسه ينسحب

الروحية الفاعلة واالستعداد النفسي القويم واإليمان

على التجربة الدينية .ينظر الصفحة نفسها.
 .4سعد الدين كليب ،البنية الجمالية في الفكر العربي اإلسالمي،

الصادق بالغيب ،حتى يمكن ألنوارها أن تظهر

منشورات و ازرة الثقافة ،دمشق ،1997 ،ص.225 .

للعارف شيئا فشيئا.

 .2ابن عربي ،فصوص الحكم،تحقيق وتعليق ،أبو العال عفيفي ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،ط ،1581 ،2.الجزء األول ،ص.110 .

نجمل التجربة الروحية لابن عربي في النقاط

 .5ابن عربي ،فصوص الحكم ،الجزء األول ،ص.173 .

التالية:

 .3ابن عربي ،الفتوحات المكية.363/1 ،

 إنها تجربة فردية لم يكرر فيه ابن عربي غيره

 .8المصدر نفسه.363/1 ،
 .5المصدر نفسه.364/1 ،

من المتصوفة ،بل كان امتدادا لهم ،من حيث

 .11المصدر نفسه.470/3 ،

استيعاب الفكر وتذوق الحالة.

 .11ابن عربي ،التدبيرات اإللهية في إصالح المملكة اإلنسانية ،تحقيق،
خليل عمران المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة

 سارت التجربة وفق منطق الكشف اإللهي الذي

األولى ،2111 ،ص.33 .

ال ينكر دور العقل في العرفان ولكن يقيده

 .12ابن عربي ،الفتوحات المكية.464/3 ،

بفضائه وساحته.

 .13المصدر نفسه.469/3 ،
 .14عبد الكريم الجيلي ،شرح مشكالت الفتوحات المكية ،تحقيق،

 تجربة عارفة بمعجمها وطبيعتها وحدودها،

يوسف زيدان ،دار األمين ،القاهرة ،الطبعة األولى ،1999 ،ص.

وسارت وفق منطوق الثقافة التي أنتجتها

 ،195-194والتشديد في أصل الكتاب.
 .12عاطف جودت نصر ،الخيال ،مفهوماته ووظائفه ،الهيئة المصـرية

وأفرزتها.

العامة للكتاب ،القاهرة ، 1984 ،ص.94-93 .

 قامت هذه التجربة على ركيزة الذوق الخاص

 .15ابن عربي ،الفتوحات المكية.309/6 ،
Jean Starobinski, La relation critique, in l’Œil vivant II, .13

للمعاني من خالل الذهن المتوقد والثقافة التي

Gallimard, Paris 2001, p. 210.

 .18منصف عبد الحق ،الكتابة والتجربة الصوفية ،نموذج محي الدين

رعتها ظروف خاصة في سياق تاريخي غني

بن عربي ،منشورات عكاظ ،الرباط ،الطبعة األولى ،1988 ،ص.

بأفكاره ورجاله وأحداثه.

.276

 أفرزت هذه التجربة كثي ار من المفاهيم الجديدة

 .15هنري كوربان ،الخيال الخالق في تصوف ابن عربي ،ترجمة ،فريد
الزاهي ،منشورات مرسم ،المملكة المغربية ،د.ت ،ص.160 .

التي أضافت إلى المعجم الصوفي ليس فقط

 .21ابن عربي ،فصوص الحكم ،الجزء األول ،ص ،49 .والتشديد من

ألفاظا جديدة بل محموالت جديدة أللفاظ مألوفة

عندنا.
 .21ابن عربي ،الفتوحات المكية.467 /3 ،

في ميدان العرفان.

 .22المصدر نفسه.465/3 ،
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 .23المصدر نفسه.468/3 ،
 .24المصدر نفسه.470/3 ،
 .22محمد المصباحي ،نعم وال ،ابن عربي والفكر المنفتح ،منشورات ما
بعد الحداثة ،فاس ،الطبعة األولى ،2115 ،ص.134 .
 .25محمد المصباحي ،نعم وال ،ص.134 .
 .23ابن عربي ،الفتوحات المكية.465/3 ،
 .28ابن عربي ،فصوص الحكم ،الجزء األول ،ص.145 .
 .25المصدر نفسه ،ص.92 .
 .31ابن عربي ،تبصرة الطالب وطالبة القارب إلى موطن الغرائب
والعجائب ،ضمن الرسائل اإللهية ،تحقيق ،قاسم محمد عباس ،دار
المدى ،دمشق ،الطبعة األولى ،2007 ،ص .37.
 .31عبد الرحمن الجامي ،لوائح الحق ولوامع العشق ،ترجمة ،محمد
عالء الدين منصور ،المجلس األعلى للثقافة ،الطبعة األولى،
 ،2003ص.45 .
 .32ابن عربي ،فصوص الحكم ،الجزء األول ،ص.170 .

 .33ابن عربي ،الفتوحات المكية.433/1 ،
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سعادة الصفر  /بحث وتصحيح بوكرش محمد

كيفية اختراع األرقام المغاربية الغبارية االسالمية.
أ .بوكرش محمد

كيف طور العرب الرقم الهندي؟

هندسة ،كيمياء وطب إلى غير ذلك من العلوم
والصناعات الفنية األخرى.

جاء الفاتحون المسلمون من المشرق العربي إلى

بخالف شكل الهالل الذي كان ال يمثل اال نفسه

شمال إفريقيا ومعهم التجربة العربية التشكيلية التي

زمنيا..وبالتالي يمثل الهالل الواحد اليوم األول من

طورت رسم الرقم الهندي تشكيليا ،الرقم الذي اتخذوا

الشهر القمري وكتب بشكله مباشرة الرقم واحد " ("و

فيه من الهالل والقمر منطلقا لهم ومرجعا ومصدر

بالطريقة نفسها والتكرار نفسه كتبت اثنان بهاللين،

الهام تشكيلي..

وثالثة بثالثة أهلة ،وأربعة بأربعة أهلة .الرقم خمسة

األرقام العربية الهندية التي كان أساس رسمها

في نظرنا هو الشكل الذي أفاض حفيظة مسلمي

تكرار رسم األهلة ورسم دائرة تمام البدر التي تمثل

شمال إفريقيا وسبب نفورهم من هذه األرقام كونه

الرقم خمسة ( .) 1

يمثل تمام البدر (يمثل تجسيد شكل القمر بعينه)..

التربية والتكوين

نتساءل :هل بالفعل الطريقة التي نلقن بها رسم
أو تشكيل األرقام ألبنائنا طريقة مثلى ،علمية

دخلت المغرب الكبير أيام الفتوحات اإلسالمية

ومعرفية ،أم هي طريقة بدائية تعسفية غير تربوية؟.

 ..رفضها المسلم األمازيغي جملة وتفصيال بعد أن

الجواب طبعا يكون كالتالي :الطريقة..طريقة

عرف كل شيء عن اإلسالم ..خوفا من الوقوع في

تعسفية غير تربوية وعمرت طويال..في غياب

كل ما له عالقة بالوثنية ..قرر الباحث األمازيغي

في غياب التنقيب في الموروث وتصحيح ما ينبغي

الوقوع في معصية اهلل ..وبالتالي أخذوا باالقتباس

المسلمات بعد قرون من اختراع األرقام  ،ونحن في

فضاء مقصود ومحسوب يرمز به لمجمع العلوم

وتاريخه..

مكروه،وعمال بما جاء به اإلسالم من تعاليم لتفادي

البحث عن أمهات األشياء بالشرح والتصميم الوافي،

ابتكار واختراع بديل لها يفي بالغرض ويتجنب بذلك

تصحيحه ،هذا الموروث الذي بات وأصبح من

شكل الزاوية بديال للهالل ..الزاوية التي تعبر عن

عصر االختصاص والحديث عن الفن التشكيلي

والتعاليم..وهي الزوايا التي عرف بها المغرب الكبير

وبالتالي ..علينا إعادة النظر الجذري في

عموما والجزائر خصوصا كمدارس وهي موجودة
وناشطة

الموضوع لتدارك الوضع بالمراجعة والتصحيح لما

إلى اليوم كفضاء لتعليم القرآن والفقه

نلقنه ألبنائنا صو ار وأشكاال مبهمة ،صماء يصعب

وطرق الصوفية ،بعد أن كانت بمثابة الجامعات

حفظها في فترة وجيزة ويستغرق في ذلك الطفل سنة

تدرس العلوم الدينية والدنيوية كلها ،فلك رياضيات،

وأكثر حسب قدرات وقوة ذاكرته.
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لنفرض أن هذا الطفل أو الطالب أثناء
تدريسه الرسم  ،يطرح اإلشكال التالي ويسأل قائال

على سبيل المثال :ما الذي يمنعني يا أستاذ من أن
أكتب األرقام بترتيب مخالف للمألوف عمال بذوقي

الفني التشكيلي والهندسي كما تريدون منا دائما ؟.
ويكون بالتوزيع والترتيب البديل التالي...

الحل الوحيد الذي ال هروب منه أمام مثل

هذا الطرح الفني وهذا التساؤل ،هو إعادة رسم
األرقام بأشكالها الصحيحة ومضامينها التي ال تترك

مجاال للعبث بها ،بحيث يتضح هذا الشكل بالبيان
والتبيين حسب الوظيف الذي أخترع من أجله .ومنه

يكون رسم الواحد بالتعبير التشكيلي المجازي يمثل

فضاء واحدا داخله أو الزاوية التي ال تتسع إال
لشيء واحد وهو مضمونها ويحافظ على مكانه في

الترتيب مثل ما تعلم الكبير والصغير.

الرسم الصحيح لألرقام المغاربية اإلسالمية الغبارية
 -الرقم المغاربي البديل وكيفية اختراعه:
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15
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بعد أن قمنا بتصحيح هذه األرقام بيانيا التي
اكتشفنا أيضا أنها تخضع نسبيا لهذا التصميم
والتوزيع الثماني الهندسي المعمول به كشكل في

التصميمات

الهندسية

والزخرفية

اإلسالمية.

" "1و " "1" = "5دورة " "1واحدة أي  11عشرة.

موضحين رسم األشكال بالزوايا كفضاءات ضمنية

بديلة ألشكال األهلة التي تمثل في نظرنا أجزاء من
الكل ،أي تمثل أجزاء من دائرة الحياة.

وأصبح كل رقم يعبر عن شكل ومضمون،

وتتعدد الزوايا في كل منها بتعدد اختالف المضامين

إذا كان الرقم واحد يمثل جهد الرجل والرقم تسعة

في فضاءات الشكل الواحد ،بالترتيب التنازلي

يمثل جهد المرأة وهما يتكامالن ،ففارق الجهد

أوالتصاعدي ،أو في رسم كل شكل على انفراد..

المبذول من المرأة  5مرات جهد الرجل،ليتم هذا

ليمثل في النهاية كل شكل رقما وموقعا أو عددا

التكامل رغم العبئ الثقيل على كاهل المرأة الذي

بعدد مضامينه ،بعدد زواياه وفضاءاتها المقتبسة

يتطلب تضحية كبيرة منها لتتواصل هذه الدورة

نسبيا في نظرنا من دورة حياة كل فرد منا ،ونعني

الحياتية وتنقذ نفسها من االتفكك) 1 x "5"( +"1"..

بذلك مثال الحياة الزوجية ،حياة األزواج بنسب

= " "1دورة حياة " "1واحدة أي  11عشرة.

االختالف بينهما في دوائر حياتهم..

دورة4/2 :

لنفرض أن الزوج أو الثنائي األول يتمثل في

الثنائي أو الزوج واحد وتسعة من أقصى اليمين الى
أقصى الشمال والعكس صحيح..بحيث يمثل الواحد
الرجل وتمثل التسعة المرأة بالحياة بينهما  ،يكمل

فيها

الطرف

األول

الثاني

رغم

من أقصى اليمين الى أقصى الشمال اذا كان

االختالف

الرقم اثنان يمثل جهد الرجل والرقم ثمانية يمثل جهد

بينهما...والزوج يعتبر ثنائي في دورة حياتية من

المرأة وهما يتكامالن ففارق الجهد المبذول يكون

أربعة دورات كالفصول األربعة بالسنة.

أربعة مرات جهد الرجل:

" )"2"+"2"+"2"+"2"(+ "2أو ""1" =(4 x "2"(+ "2

دورة " "1حياة واحدة أي " ."11وهو جهد أقل حدة

وتضرر على المرأة بالمقارنة مع الزوج األول ()1،5

ليتم التكامل:

دورة.4/1:
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ويبرر هذا في نظري الحديث النبوي الشريف

" "2و " "1" = "8دورة " "1واحدة أي " "11عشرة.
الدورة 4/3:

الذي يخص التوصية  :أمك ثم أمك ثم أمك ليأتي
بعد ذلك األب .وهو الجهد المعقول والمقبول في
التكامل التمام دورة حياتية سعيدة :الدورات أربعة

مثلها مثل دورات األربعة فصول المختلفة :الشتاء،

من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال إذا كان

الربيع ،الصيف والخريف من دورة السنة بالمطابقة

الرقم " "3يمثل جهد الرجل والرقم " "3يمثل جهد

والتمثيل).

المرأة يتناقص العناء المعاش والجهد المبذول من

طرف المرأة ويقدر نسبيا

بالضعف  ..بالمقارنة

مع الدورة  1و  2بتكاملهما :

" )1+"3"+"3"(+"3أو ""1" = 1 + ) 2 x "3"( +"3

أما تعاملنا مع الرقم خمسة كان ممتنعا بالشكل

دورة " "1حياة واحدة أي ""11

الذي ال تكون فيه المرأة رجال وال الرجل امرأة

وبالتالي يتكامالن بأقل متاعب:

وبالتالي من المستحيل أن تجد المرأة الرجل الصورة

المطابقة لها لذا وجدنا الرقم خمسة فردي متوحد

بنفسه (ال يكمل إال نفسه):

" "1" = "2" – "2وهي نتيجة الجهد المبذول

" "3و " "1" = "3دورة " "1واحدة أي . 11

لمن يريد معاكسة طبيعة األشياء أي اختزال هذا

دورة4/4 :

بذات ذاك باالستنساخ..

" "2و " "1" = "2دورة " "1واحدة حياتية أساسها

من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ونحن

"أركان اإلسالم الخمسة" و"الصلوات الخمسة بدائرة

نتدرج لوسط األرقام ،نحو الرقم " "2تحديدا باحثين

اليوم الواحد ودوائر أيام العمر كله لكل واحد منا في

على الوسطية المعبر عنها في دين المعاملة دين

دائرة هذا الكون.

الوسطية ..

إذا كان الرقم " "4يمثل جهد الرجل والرقم ""5

يمثل جهد المرأة ففارق معاناة المرأة في هذه الدورة
الرابعة واألخيرة مرة ونصف جهد الرجل بمعنى

" "1" = )2+"4"( +"4حياة واحدة " "1أي 11
عشرة "5" ،و " "11" = "4عشرة.
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جسدت هذه األطروحة الرقمية والعددية الغبارية

المغاربية اإلسالمية بقطعة فضية وذهبية بمغربنا

الكبير  ،مهمتها الفيزيائية الوصل والفصل في شد

اللباس النسوي بدرجات وقدرات متفاوتة أهمها

أربعة..
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المراجع:

وهدفي حساب

20
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تأويالت تشكيلية لديناميكية خطية
من خالل تجربة ذاتية

د.هندة بوحامد :أستاذة تعليم عالي بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس –الجمهورية التونسية
المقـدمــــــة

والظواهر المتحولة التي من شأنها أن تكون منطلقا
لممارسة تشكيلية تأمل فك ار تجديديا في ظاهرها وفي

يستخدم الفنان الفراغ ليصوغ فيه عناصر مرئية،

باطنها وفي معالجاتها وفي رهاناتها القصوى كذلك.

حتى تتخذ مواقع مسافية مختلفة لتحقق بعدا حركيا

ولتحقيق هذه الغاية اتخذت من ظاهرية سرعة

تحتل به مختلف األمكنة التي من شأنها أن تعبر

القذف اإلشعاعي للضوء منطلقا للقيام بمقاربة فنية

عن هذا الفراغ .وبالتالي يبقى سطح الصورة

قد تحقق لنا إمكانات تشكيلية ثرية .وقد اخترت هذه

بمختلف أبعاده وقراءاته هو عالم الفنان الذي

الظاهرية المشبعة بالحركة لما تحمله من رمزية

يتكشف بقوانينه الخاصة على عوالم مترامية من

مندفعة في المكان وفي الزمان -أرضية صلبة

المفاهيم والتي بال شك ذات عالقة بمفاهيمه

ينبني عليها هذا المشروع.

ومفاهيم العالم الذي يعيشه .وهو ما يمكن أن

تعاملت مع هذا المفهوم ،أي اإلشعاع الضوئي

نالحظه عند ماكس بيكمان عندما يقول أن" :الخبرة

انطالقا من تجربة تشكيلية كانت عدسة الكامي ار

الراسخة في نفسي هي خبرة تجسيم المكان بواسطة

الرقمية وسيلة ساعدتني على أخذ عديد المشاهد

الخطوط واأللوان ،ومن خالل هذه الخبرة أحس

المتحركة أكان ذلك في رصد بعض الحركات التي

بالبعد الرابع المجهول لألشياء وللكائنات ،ذلك هو

نجدها في الشارع أو كتلك التي تصدر عن مختلف

البعد الذي أبحث عنه بكل عصب في روحي ".فقد

اآلالت الصناعية المتحركة.

حاول هذا الفنان أن يقدم لنا مفاهيمه وقوانينه
الخاصة به والتي تكشف عن عالقته بالمكان الذي

يقدمه من خالل األلوان والخطوط ...وهنا حاولت
التحول إلي عالمي الخاص أي عالم الفرشاة واللون
باعتماد قوانين ذاتية ومفاهيم ذات عالقة بالقوانين

التشكيلية .لذلك انطلقت من مفهومي اآللية والحركة
اعتمادا على اإلشعاع الضوئي كمبدأ لبحثي

التشكيلي ومحاولة التعبير عنه بلغة تشكيلية خطية
بعيدة عن أي محاكاة مفتعلة للعالم الخارجي وادراج

هذه اللغة ضمن حيز الزمنية والفضائية.

أعمال فوتوغرافية ذاتية

فتمثلت بداية البحث عن هذه المسألة من خالل

تبين االشعاع الضوئي المتأتى عن الحركة

التعامل مع مفهوم الحركة انطالقا من تجربة ذاتية،

السريعة

حيث حاولت االلتفات إلي األشياء المتحركة
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 -Iمفهوم اإلشعاع الضوئي اصطالحيا وتشكيليا
باالستلهام من التيارات الفكرية الحديثة.

إذا كان االنتقال من المشهديات الواقعية إلى
المشهديات الذهنية البحتة رهان هذا التوجه ،فالبد

أن ندرك أن مفهوم اإلشعاعي الضوئي والحركة
المصاحبة له يعكس العديد من المفاهيم األخرى من

أهمها (االمتداد ،االنفراج ،االنتشار ،االنعكاس،

التوهج ،الضوء ،الح اررة ،التشعب ،التفرع ،االلتقاء،

التمركز ،االنحراف ،االنكسار ،)2()...فاإلشعاع
الضوئي يعتبر في األصل ظاهرة علمية فيزيائية،
غير أنه يوفر لنا مصطلحات ومسميات يمكن

اشعاعات ضوئية مختلفة

استعارتها تشكيليا .ومن هنا نستطيع التطرق إلى

برسومات خطية وبتقنيات ومحامل مختلفة

هذه الظاهرة وتحليل مصادرها والمصطلحات التي

والنتيجة أنني تحصلت على تكوينات خطية

قد تتصل بها.

متسارعة وممتدة تشكل تكوينا مستعا ار ومندفعا في

لقد اتخذت هذه المسألة بعدا فكريا معمقا وهو

فضاء ال متناهي فيه تظاه ار بالحركة السريعة وما

األمر الذي نتلمسه على سبيل المثال في كتاب

ينتج عنها من إشعاع حركي ،حيث يحضر الخط

جيرار سيمون المعنون " :اإلبصار والوجود

مجسدا للكتلة اإلشعاعية وكمؤثث تشكيلي متميز

والظاهر"

بجميع تدرجاته المختلفة ( ،الخط اللين ،المنكسر،
الحاد،

الالمكتمل،

الممتد)...

فجميع

()3

حيث يؤكد هذا األخير على أهمية

اإلشعاع داخل الحقل البصري والرؤية

هذه

()4

ويعتبر أن

نظرية اإلشعاع أواالنكسار مكنت "بطلميوس"

الخصائص أحالتني على مفهوم الحركة اإلشعاعية.

()5

من

االنفتاح على بعض المفاهيم لإلشعاعات البصرية

على غرار تطلعات العلوم والفلسفات ،يصبح

مثل "اإلشعاع المتقارب و"اإلشعاع المتباعد والصورة

مفهوم الحركة في مشروعنا هذا من القضايا الفنية

المرآتية المنكسرة ""L’image miroitement réfracté

التشكيلية التي حاولت من خاللها البحث في

والعديد من المفاهيم األخرى ،وهو يخص بالذكر

التكوينات اآللية للخطوط الخارجية للكتلة اإلشعاعية

مفهوم "تحليل اإلشعاع في حالة المرآة Le miroirs

المتحركة بطريقة تختلف عن التناوالت العلمية

.cas du

والفلسفية لهذه المسألة( .)1لذلك يبقي الهدف

لقد اعتبر سيمون نظرية اإلشعاع الضوئي

األساسي في إطارنا هو البحث عن تكوين بصري

مسألة " تجريدية هندسية أو رياضية اهتم بها الفكر

وتصويري رمزي للحركة اإلشعاعية التي تتلخص

اإلنساني"

في الحضور الخطي المكثف والمسيطر بشكل

()6

وهو ما قمنا باإلشارة إليه سابقا باعتبار

أن هذه المفاهيم أي االنكسار واالنفراج واالنعكاس

متميز باعتبار ما يولده من إيقاع حركي.

واالنتشار وغيرها من المفاهيم العلمية القصوى قد
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اهتمت بظاهرة اإلشعاع الضوئي والحركي ،وبالتالي

نحو رمزية األشكال هي بداية جديدة قيامها على

فإن المفاهيم الفيزيائية يمكن أن توفر لنا دالالت ما

البحث عن المعنى الحقيقي للعالم من خالل إشارات

آرنست كاسبرر في كتابه المعنون " :فلسفة

إشارات رمزية كالفراغ والنزوح والتفرد باعتبارها

انفتاحا مثل فلسفة كانط عن الشكل ويقوم بتطويرها

اقترحت الخط كدال من الدوال الرامزة باستدراجه في

رمزية داللية ".وبما أن العالم أصبح يتلخص في

ورائية لتأويالت ومعالجات تشكيلية .لقد قدم لنا

إشارات أسست لبعض مبادئ فكر القرن العشرين،

األشكال الرمزية" رأيه حيث يتبنى فيه فلسفة أكثر
لتصبح مسألة من مسائل علم الظواهر أو

اللون والمساحة والفضاء .قد يكون هذا االختيار

أو االنفراج اإلشعاعي والضوئي فاتحة تنقلنا من ما

المقاربات المختلفة التي تناولته من الفيزيقا إلى

دالالت رمزية بحتة يفعلها الحضور الخطي الحركي

كيفية التحصل على نتيجة مستحدثة بالتعامل مع

 -1مفهوم الحركة استنادا للتيارات الطالئعية

عميقة بناء على ذلك؟

المعاصرة ضمن حضور الخط كمفعل للحركة عبر

بناء على هذا التمشي انبنت فكرة مشروعي

تشكيليا نستطيع إحالة هذا المفهوم على تيار الفن

من خالل تأويالت تشكيلية خطية .فهل سيساعدني

بسيطا في ظاهره ولكنه األصعب في باطنه باعتبار

الفينومينولوجيا .فلما ال تكون تجربة البث اإلشعاعي

الميتافيزيقا إلى الفن  ،وهو ما يدفعني للتساؤل عن

عهدناه من المشهديات الواقعية إلى مشهديات ذات

الخط ،والى أي مدى يمكن أن أصل إلى أهداف

باستدعاء الرمزية الخطية كنقطة انطالق ؟

التشكيلي الذي تأسس على ظاهرة اإلشعاع والضوء

الزمنية والحيزية.

البصري حيث اعتمدت تكوينات الفنان " فا ازرلي"

هذا االختيار لمفهوم اإلشعاع الضوئي بما فيه من

بذلك بالحركة التي تأتى من سطح الصورة نفسها

رمزية ،أن يحملنا لتكوين فيه بالغة تشكيلية تقوم

الخلفية والشكل يتآلفان من تواترات متقابلة تكمل

للخط أن يتفاعل مع المساحة واللون وأن يتمظهر

الفنان "إيتن" من خالل تعامله مع "الدائرة اللونية"

الضوئي والحركي؟

وكذلك "دولوناي" من خالل تعامله مع الحركة

لإلجابة على هذا الطرح حاولت أن أرتكز علي

مقتصرة على ما وصلنا إليه مع رمزية "غوغان"

وتطرقت للبعد الزمني في الحركة .وبالعودة إلى هذا

التي تكشف عن جواهر الألشياء ،ولم تعد التجربة

فضائي وزمني تعبر منه اشاراته التصويرية وتمكننا

حضور للخط كمفعل تشكيلي وما فيه من دالالت

على سبيل المثال على تراكم البنى الهندسية ،مهتما

علي تجسيم البعد الرابع أال وهو الزمن ؟ وكيف

وتسبب في اهتزاز شبكة العين على أساس أن

ضمن الزمنية والحيزية مؤسسا بذلك لفعل اإلشعاع

بعضها البعض .وهو األمر الذي نجد صدا له لدى

بعض العالمات واألمثلة الفنية التي عالجت

المركزية لإلشعاع الدائري .وبالتالي فلم تعد الحركة

المفهوم أي الحركة تعد هذه األخيرة " خط له اتجاه

وتعبيرية "فان غوغ" والتيارات التكعيبية والتجريدية
الفنية مقتصرة على ما نشاهده في الطبيعة والواقع

من تتبع هذه اإلشارة في مختلف اتجاهاتها"...

من خالل هذا القول لعفيف البهنسي  :إن " الذهاب

مفهوم الزمن ،لذلك تلتزم الحركة بنسق تفاعلي يدعم

وبالتالي فإن مفهوم الحركة يستدعى بالضرورة

باعتباره هذا النطاق الضيق .وهو ما يتأكد لنا جليا
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مفهوم الزمن .فقد دأب الفنانون على إبداع طرق

بلغت سرعة الضوء والواقع أن الجسم لم يعتريه

إلضفاء الحركة على العناصر المصورة وأقدم هذه

التقلص ولم يصبه االنكماش ،ولكن األمر يتعلق

التي تحكي حكاية ما مثل حكايات القديسين في

لقد اعتمد التصوير الحركي أو التصوير الفعالني

عند لحظة مميزة لحركة معينة من حركات جسد

فنانو هذه الحركة على سبيل المثال ( ارنست،

برؤية المشاهد لهذا الجسم.

الطرق هي اللجوء إلى مجموعة من الصور المتتالية

على نشاط الفنان أثناء العمل ،وبهذه الطريقة يربط

التصوير األوروبي ،حيث بدت اللوحة وكأنها تتوقف

اإلنسان أو الحيوان كمثال رامي القرص "لميرون"

أندريه ماسون ،جورج ماتيو ،بولوك ،وميشو) عملية

وغازالت الحرير "لفالسكاز" وبوابة الجحيم "لرودان"

التصوير بالقوانين الفيزيائية للحركة ،إذ تعتبر

الرسوم الخطية التي وضعها " ماسون" هي " خط

وغيرها من المحاوالت لتصوير األشياء والناس في

يدوي معقد أو خاضع ألسلوب"

وضع الحركة .إال أنه في الفن الحديث لم تعد
المسألة مجرد تجميد لحظة ما في العملية

()7

ولم يكن في

الفعل الحركي هنا إعادة لصورة ما وانما مثل حدثا

من األحداث باعتبار" أن الرسم الحركي له عالقة

الديناميكية ولكن تمثيل للعملية ذاتها .فقد ظهر الفن

الحديث في فترة تاريخية شهدت واقعا متغي ار ال

باالبتكار الذاتي أو السمو الذاتي".

بدأت هذه الفكرة تتبلور خاصة مع االتجاه التكعيبي

هذا المفهوم والتعرف على أهم خصائصه من خالل

نرى األعمال أو العناصر المصورة في اللوحة

الزمنية وذلك في خضم العديد من المفاهيم التي

لقد تطلب التعامل مع مفهوم الحركة الوقوف أمام

يمكن التعبير عنه إال بالفن الديناميكي المتغير ،وقد

الذي يعتمد على عالقات دينامكية متحركة حيث

أهم التجارب الفنية التي ارتبطت به ضمن إطار

فنرى

تحملنا نحو الحيزية -الزمنية أو الزمكانية من تكرار

تنظيما يتسم بالتواتر الديناميكي .ذاك ما نجد صدا

عند الممارسة التشكيلية استنادا إلي مرجعيات فنية

التكعيبة يحتويها إطار عام دائم الحركة

لإلشكال الخطية واللونية والشكلية وللفعل الحركي

المسطحات اللونية والخطوط تتشابك وتتفاعل لتخلق
له مع التجربة المستقبلية المتأثرة بنظرية النسبية

وفلسفية كما التعرف علي الخصائص الفضائية

تتحرك أو األجزاء التي تتحرك منها بشكل متكرر

بصفة مالئمة لفكرة المشروع.

لغاية الوصول إلي استثمار هذه المفاهيم تشكيليا

باعتبار أنها تعتمد على تصوير األجسام التي

بالعودة إلى مسار البحث من خالل مرحلة التحليل

واهتموا بتمثيل جوانب القوة لالتجاه الحركي فيما

يتعلق بحساسية الحركة من خالل إعطاء التأثير

كان حضور مفهوم الحركة مبنيا علي عديد

الخطوط والمساحات واأللوان فتظهر للمالحظ

وقع إدراجها ضمن حيز الفضائية والزمنية .وبذلك

بحساسية الحركة التي يضعها الفنان في قالب

الخصوصيات أال وهي اللون والمساحة والخط والتي

والمتفرج وتعطي التأثير للمشاهد بأنه في قلب

فقد كان مسار البحث مبنيا علي حضور هذه

وهو البعد الرابع .ويعتبرون أن الجسم كل ما أسرع

لألشكال والتقسيمات بالتركيز علي المعالجات

الصورة وكان تفاعلهم قائما على تفعيل الزمن أال

الخصوصيات لصياغة تكوينات وتشكيالت مختلفة

في حركته ازداد تقلصه بنسبة تسارعه حتى إذا ما

اللونية والتقنية التي من شأنها أن تحدث تناغمات
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ملمسية وحسية وبصرية تمكنني من نسج سلسلة

يتواصل خارج اإلطار أو نافذة تفتح على فضاء ال

تشكيلية من األعمال قوامها التناغم والتراكب

متناهي لتعطي وضعية نظر مختلفة تمثل جزءا من

والتواصل والتوالد وعمق التعبير وترجمة كل ذلك

كل .وقد تأسست تركيبية هذا العمل انطالقا من

من خالل حضور المادة اللونية بثوب لوني وشكلي

فعل التكرار والتوالد الخطي ،حيث يتضاعف الخط

 -2فاعلية الحضور الرمزي للخط الموجه مفعل

فيه إيهام بالحركة التي تأتي من التشكالت اللونية

ويتواصل في الفضاء ليؤلف تكوينا تأطيريا بنائيا

جديد.

لحركة الزمن.

نفسها والتي ال تبدو لها نهاية فعلية وال حصرية

فتبدو العالمة كما الرمز الخطي متواصال في
الفضاء الخارجي وفي مسار تخيلي يمكن حصر

مركزه في مجال محدود خارج اللوحة .لقد حاولت
أن اقتطع إطا ار أو فتحة من البث اإلشعاعي

باعتباره نقطة ارتكاز العمل ،فجاءت في تجاذب مع

الفضاء الخارجي كأنما تستجيب إلي قوى خارجية
ال يمكننا رؤيتها في ثنايا اللوحة ،فيدرجنا العمل
ضمن لعبة تشكيلية متماهية مع فضاء من الذبذبات

البصرية المترامية في أحضان الزمنية .وهو ما

أدركه "فا ازرلي" في فعل النظام المتكرر لألشكال
التي من شأنها أن تحيلنا إلى إيحاءات بالزمن(.)9

العمل عدد1

-3الخط المشع مؤسس لحركة االنفراج واإلفراز

أكريليك على قماش( 75سم 125 xسم)

اإلشعاعي.

لقد انطلقت بداية من الحركة اإلشعاعية اإلنفراجية

وذلك لصياغة مرتكزة علي الحضور الخطي ،فقد
حاولت استحضار المشهد اإلشعاعي حيث تحصلت

علي حركة مندفعة من األسفل نحو األعلى حيث

جاء التكوين إشعاعيا ومبثوثا يومئ بالضغط
والضوء والحركة باعتبار أن قلب زاوية النظر
بالنسبة ألفق النظر التقليدي يزيد في تفعيل البعد

الزمني من خالل تسريع المنظور(.)8

ولقد كان للتباينات اللونية بين الفاتح والداكن

واعتماد الخط المضيء وتنوعه وسط فضاء لوني

داكن دور في تدعيم التسريع المنظوري وفي توليد

العمل عدد2

االنطباع بالحركة .فالتشكيل الماثل أمامنا مقتطعا

أكريليك على قماش (57سم 507 xسم)
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-4االمتداد المحملي مولد إشعاعي وحركي.

بناء على العمل السابق الذي مثل لي مجرد
مالمسات أولى لفعل اإلشعاع حاولت التعمق في

الخفايا الخطية واإلشعاعية بالتأكيد على استدراج

الخط وسط مجموعة من اإلف ارزات اإلشعاعية .وهنا
تطلعت لنسج تكوين ذا تصاميم دقيقة من حيث

رسم الخطوط وذلك للبحث عن بناء محكم في
وضع المسارات حيث يأتي الخط مضيئا متذبذبا

بين إيقاع متكرر ومتواصل وغير مكتمل .فيحضر
العامل الزمني انطالقا من نقطة ثم ينحصر في
()10

الحركة ومن ثمة يصبح خطا

ويحضر بجميع

تدرجاته وتنوعاته وسط فضاء لوني داكن فيؤسس

لنا دينامية خطية ووحدة متكاملة من شأنها أن
تصيغ الفضاء أكان ذلك بالتوازي أو بالتكرار .لقد

استطاع هذا التكرار أن يعيد بناء الفضاء وأن
يكسبه صبغة زمنية حية باعتبار أن االنتقال في

الزمن من الوجهة الفنية في اآلداء يتطلب تك ار ار

متجاو ار في األشكال وأن تكون في صورتها
التجريدية حتى تندمج بعضها بعض ويكون ذلك

عامال هاما في إظهار الحركة الزمنية والمكانية.

ذلك ما نالحضه عند "زينون األيلي" في فلسفته

تقسيم1

الجدلية عندما يعتبر أن السهم المنطلق يمر في

أكريليك على قماش (75سم 505 xسم)

نقط عديدة متجاورة حتى يصل إلي هدفه .لقد

ساعدت المؤثرات اللونية المعتمدة على الزيادة في
تدعيم فعل المسارات الخطية كما أسست لفعل

الحركة اإلشعاعية فحملتنا ضمن مسار انفراجي
موجه ،وساعدت هذه الحركة على التظاهر ضمن
()11

حيز الزمنية

تقسيم2

فتبدو الديناميكية الخطية وكأنها

تجذب إليها البصر إلي حد التداخل بين الزمن

الفعلي المعاش واألزمنة المبدعة(.)12
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المستقيم الذي أصبح أشبه باإلشعاعات الضوئية
فالخط يتحرك بحرية ويتخذ مواقعه .لقد كانت هذه
النتيجة عبارة على تراكمات للمساحات اللونية
والسطوح الشفافة وما أنتجته أيضا التباينات اللونية

الخافتة من حيث التنويع في اللمسة وفي اللون
الواحد الذي ساهم في التقرب من القيم الضوئية
باحثا عن ثراء تشكيلي مالئم لتقسيم العمل فأصبح

الضوء يضيء اللون ،واللون يلون الضوء وكليها
يجلب النظر .لقد ساعدني المد المحملي في هذا
مجال الزيادة في استدراج الحركة المشعة وهو ما
دفعني للبحث عن تصميم واضح للمسارات بإحداث

المقاربات بين التباينات اللونية ( الفاتح  /الداكن)
وكذلك على مستوي معالجة اللون والخط ،وقد يكون

في ذلك بعدا زمنيا .وبالحديث عن هذه الزمنية
التشكيلية ،يساهم البعد الحسي في إعداد اللحظة

الراهنة انطالقا من اإلضاءة وتواصلية االمتداد

العمل عدد3

للضوء وللتذبذبات اإلشعاعية والتراكمات اللونية.

أكريليك على قماش (75سم 210 xسم)

فعندما يواجه المشاهد اللوحة يمر بتجربة الرؤية

بناء على المرحلة التحليلية للوحة الخطية السابقة

ورغم أننا ندرك اللوحة من نظرة كلية من الوهلة

حاولت أن أنتقي فتحة إفراز إشعاعي وذلك

األولي إال أن ذلك يمر بمراحل زمنية باعتبار أن

بالمبالغة في حضورها ،حيث حاولت البحث عن

العمل الفني ليس هو بخارج الزمن ألنه دائما

هيكلة هندسية لألشكال من خالل التعامل مع

متواصل وحسي  ،)13( Charnelleفتنتقل العين من

االمتداد المحملي والتضادات اللونية والتعامل مع

جزئية إلى جزئية لتعود بعد ذلك إلى التكوين ككل

ثالثة أقطاب رئيسية أال وهي الخط والمساحة

إذا تستغرق هذه الحركة وقتا من الزمن ال متجانسا

والفضاء وذلك بحثا عن تركيب مغاير لإلشكال

حيث تتحكم فيه عوامل االمتداد كما االنقباض،

المصاحبة بالمزيد من التعمق بتغيير بعض

وبالتالي فقد حاولت التحكم قي توجيه عين المشاهد

االتجاهات عبر االنعراجات الطفيفة واالنحرافات

معتمدة على تنظيم الخطوط واأللوان وبقية العناصر

األفقية والعمودية المدعومة بتباينات لونية متأرجحة

المشكلة للعمل.

بين الشحن اللونية الباردة والداكنة حيث تأتي

الخطوط لتعبر اللوحة بالطول وبالعرض وتساهم في
رسم حدود األشكال التي يكون مصدرها التداخل

الناتج عن االنحرافات الخطية بالنسبة للخط
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-5الخط والمساحة جدلية تحظر بين االمتداد

الفضاء .وهنا حاولت البحث عن تكوين بنائي

واالرتداد الحركي.

يحضر فيه التواصل مع المبالغة في توالد األشكال

التي اكتسحت كامل فضاء اللوحة ويساهم اللون في
هذه العملية بإحداث اإليقاع وتكوين نوع من الذبذبة

البصرية الناتجة عن تجاور الخطوط واأللوان

المتكاملة .وفي هذا المجال تحضر اللمسة
المتأرجحة بين المادية اللونية وميوعتها تاركة
الساحة للفعل العفوي الذي يحدث من خالل

الممازجات اللونية التي تتوالد بإضافة مؤثرات

الرمادي واألسود واألبيض .لقد كان التعامل الفعلي

مع الخط تعامال مساهما في تأثيث الفضاء

وصياغته صياغة تجعل منه حقال فسيحا لجدلية

مركزية من الزمن المتحرك .ولقد دعمت كل هذه

العمل عدد4

المعالجات في تضخيم الفعل اإلشعاعي والحركي

أكريليك على قماش(75سم525xسم)

الذي أصبح يحيلنا إلي زمنية مؤقتة كتلك رصدناها

استنادا إلى المراحل السابقة من خالل تقسيمات

في بعض األعمال الخطية والحركية لفناني الحداثة

العمل  3واالمتداد الخطي للعمل  2تحصلت على

مثل "عارية تصعد الدرج" لمرسال ديشان حيث

تراكم للبناءات الهندسية التي يحضر فيها التجاور

يأخذنا الشخص الصاعد إلي حركة زمنية وايهامية

للخطوط عبر توزيع األلوان المسطحة والمتفاوتة

للوقت ،فهذا اإليقاع المتحصل عليه من شأنه أن

األعماق مما يؤدي إلى توهجها والتماعها وانتشارها

يحيلنا مجازيا إلي جدلية للوقت أو الدوام باعتبار أن

وتمددها وتقلصها مما نتج عنها تباينات متزامنة

تدرج الخطوط المائلة تضاعف في نسق المشهد

زادت في تعميق اإلحساس بالزمنية التي تتمظهر

حتى يتسنى خلق حركية في إيقاع تتابعي .وبحديثنا

من خالل فعل التكرار .قد تجذر أعمال أمبارتو

عن الزمنية نعتبر أن العملية التوالدية الخطية من

بوسيوني بكل قوة هذا اإلحساس بالزمنية حيث

شأنها أن تؤسس للحركة الديناميكية حيث تساعد

تحملنا الحركة السريعة في أعماله إلى المستقبل

الخطوط السريعة والمتتالية على تعميق هذا

ويتدعم ذلك بفعل التكرار والذبذبات التي تزيد في

اإلحساس بالزمن وتجعل للفضائية صبغة زمنية.

تضعيف النسق التصاعدي للعمل .إن تفعيل النسق

وهكذا جاء تعاملي مع العمل برؤية مغايرة في

الحركي في هذا التكوين مثل تنشيطا بصريا في

تفعيل البعد الزمني في التكوين حيث يندمج الشكل

مقابل تفاعل حركي متنوع ناتج عن تباين األلوان

بالخلفية التي تتخللها الحركة االنبثاقية واإلشعاعية

المتجاورة وتقابلها .ويتجلى حضور الخط مؤثثا

إلى أن يتحقق التواصل بين خطية األشكال

للفضاء حيث يواصل توالده الذاتي كما يواصل في

والخلفيات وسيطرة الخط .لقد أصبحت العين تتبع

توليد التقسيمات وذلك بإحداث نوافذ تنفتح في
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االتجاهات التي هيكلت العمل من خالل الرسم

بحثا عن فكرة االختزال حاولت تدعيم الفكرة

الديناميكي للخطوط المتتابعة الذي من شأنه أن

التحليلية السابقة باعتماد هذا الفعل االختزالي الذي

صبغة حية وديناميكية وذلك من خالل سرعة

بين الشحن الحارة والباردة في تأسيس فكرة االختزال

معينة من الزمنية في مباشرة العمل.

المؤثرة في الخط ضمن مساحة شاسعة تسبح في

يخرج من حركة الخط والمعالجات اللونية المتواترة

يجعل للفضائية بعدا زمنيا أعطى لفضائية العمل

حيث تأتي اللمسة بطريقة مشبعة باإلرتعاشات

الخطوط التي تجلب النظر إليها وتحيلنا إلي قمة
 -IIاإلطار والتأطير في عالقته بالقذف اإلشعاعي

مجموعة من اللطخات واألنسجة اللونية المختلفة

أحالتني األعمال في المرحلة السابقة إلى صيغ

األلوان نحو مسارات غير مألوفة في حركات عفوية

واحداث نقلة نوعية على مستوى تناول فكرة

غير علم منا حيث تأتي الخطوط الدقيقة والغليظة

يعد هاذين األخيرين مفهومين مكملين لبعضهما

اللوحة في حركة ال نمطية تحملنا إلي تظاهرات

في أحجامها وأسلوب تنفيذها وفق إيقاعات تقود

والحركي .

وتناغمية تجعل من اللون قوة خفية تتحرك على

مغايرة في تناول التركيب والتشكيل الفضائي

في بعض األحيان لتنتشر كالشظايا في فضاء

المشروع أي باعتماد نظام اإلطار والتأطير حيث

حسية متأتية من االختالفات اللونية ومن التضادات

البعض .وبالعودة إلى مفهوم اإلطار) (14يعد هذا

األخير هو كل ما يحيط أرجاء الصورة ،وقد يكون

مع األسطح األحادية اللون ،فتتسع بذلك اإلنفراجات

هذا اإلطار إما ماديا أو افتراضيا مما يعطي

الخطية حتى تتالشى ضمن ضبابية الخط واللون

األثر الفني.

جغرافية العمل ويؤثثان أرجاءه فيحضر الخط

لتترك المجال للخلفية ولإلطار اللذين يرسمان

للصورة أبعادا فكرية مختلفة على مستوى إنتاجية
-1السياسة العفوية للخط مؤسسة لتأطير الحركة

وتحضر اللمسة وتحضر المساحة المؤطرة وراء

غطاء شفاف يحضر فيه كذلك التقاطع والتشابك

والفضاء.

والتواصل الضوئي والخطي والحركي ،فتتموج

الحدود الخطية إلى أن تختفي بطريقة تجعلنا نبحث

عن آثارها ونفكر في خفاياها.

لقد مثل الضوء في تجربتي عنص ار هاما ،فنجد

أنفسنا أمام هذا العمل في مواجهة تطورات فضاء ال
نهائي ،يحضر هذا الفضاء المؤطر بمثابة األبواب

الشفافة ،إن كل موقع من هذه األبواب يعد مرك از
لالنطالق البصري .وأكدت هنا على فعل االختزال

والتغييب الذين نتج عنهما إرساء لفعل الحضور

العمل عدد7

والبحث عن تآلف تشكيلي بين العالقات الشكلية

أكريليك على قماش( 545سم 500xسم)

واللونية وذلك بصياغة مشهدية لفعل القذف
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اإلشعاعي وترسيخا للحضور الزمني وهو ما نجد

يعتبر أن اإليقاع إنما يعتمد علي التجميعات

صدا له عند بول كلي على سبيل المثال باعتبار أن

والتراكمات والتباينات وأيضا إحداث التواصل بين ما

يتالشى

اللونية على صياغة منظور لوني وتآلف تشكيليي

جميع هذه المعالجات لتفعيل البعد الزمني الناتج

التراكمات التي ساعدت علي خلق ديناميكية بنائية

عن الفعل االختزالي وهي السياسة الفكرية والعلمية

حيث استخدمت األلوان بكثافة للبحث عن انسجام

إن التقسيمات األفقية التي وقع التطرق إليها على

عند االنتهاء من الخطوط األولى للوحة مما أعطاها

تحضر الخطوط المتشابكة لتؤلف تكوينات متفاوتة

اللون اإلحساس بالزمن وقد عبر عن ذلك الفنان

المؤطرة هنا ضمن تقسيمات متتالية ومختلفة في

والموسيقي للعبة األلوان التي من شأنها أن تحول

كل ما هو حركة ونشاط وانحناء يكون مرتبطا بخط

معين بطريقة تؤسس للوحدة .وبقدر ما

هو ثابت وديناميكي .كما ساعدت المعالجات

بين الظاهرات اللونية والشكلية وذلك من خالل قوة

الخط بقدر ما يخلق صبغة زمنية .لقد جاءت

مع الفكرة واللحظة التي تتراءى فيها التركيبة وذلك

التي قادت إلى تأطير الحركة والفضاء.

حي از زمنيا .لقد تسببت القد ارت والقوي الكامنة في

مفهوم التأطير الفاعل في تجزئة الفضاء حيث

كاندانسكي من خالل كشفه عن البعد الزمني

بين عفوية اللون والخط واللمسة .تحضر المساحة
أحجامها وقد حاولت من خالل هذا التكوين أن

وجهة العمل التشكيلي نحو صبغة فنية -زمنية.

أصبح لكل إطار مركز بث إشعاعي خاص به.

والباردة أيضا في التقرب من الممازجات اللونية

دور في تحديد هذا المركز وان كان فيه شيء من

ضربات سريعة للفرشاة أو بإضافة مساحات لونية

وفي خضم كل ذلك ساعدتني التباينات الحارة

أتالعب على وضعية المركز اإلشعاعي حيث

باعتماد االختالفات الخطية سواء أكان عبر

ولعل للفراغ اإلطاري الخارجي في هذه المجاالت

التخيلية .ومن هنا حاولت إبراز عنصر الحركة

معينة فوق مساحات لونية أخرى أو بترك األلوان

واألفقي في شكل المساحات المؤطرة من خالل

الفعل العفوي لصياغة مشهدية للتجزئة والتي كانت

في حد ذاتها داخل لعبة التمازج التي كثي ار ما تبعها

والزمن في جزء منه من خالل فعل التكرار التدرجي

منطلقا لبنائية العمل.

رصد الحركة االنبثاقية في جوانبها المتعددة ،فجاء

العمل مبنيا علي نسق تكراري نشيط يحضر فيه
الزمن الذي يتدعم بدوره بفعل المعاودة في اللمسة
والمضاعفة في التقسيمات المختلفة األبعاد والتي

أتت في صورة نوافذ تشكل ما يمكن تسميته بلحظة

الوقوف في زمن الحركة .إن طرح هذا النوع من

الشكل يدعو المشاهد إلى لحظة تأمل والى تفحص
التركيبة التي خرقت النظام السابق من دون أن

تخل به بل خلقت مجموعة من البنائيات واإليقاعات
المختلفة كتلك التي يشير إليها بول كلي عندما
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 -2التعاقد في السلسلة مولد لفعل القذف

هذه التغيرات الشكلية هنا ركيزة تصويرية تخترق

اإلشعاعي.

الفضاء التشكيلي وهو ما يتدعم أكثر من خالل

طريقة استعمال اللمسة وتوخي السرعة في تحرير
الفرشاة الذين ولدا إيقاعا متواصال ومتقطعا في ذات

الوقت .لقد أصبحت الخطوط المنبعثة إشعاعيا
والتي جعلت من الخطوط البنائية أرضية لها تفتح

في جميع االتجاهات .فهي تكون في غالب األحيان
ساكنة أو متذبذبة .لقد ساهمت جميع هذه التقنيات
في إدراج العمل ضمن نسق تفاعلي يحمل المؤثرات

اللونية واللمسية والبصرية فدفعت ألبحث عن

العمل عدد8

الحركة وسط ثنائية االختزال والكثافة الخطية وسط

أكريليك على قماش ( 575سم 520 xسم)

تسطيح أحادي األلوان ،وعملت علي إظهار التضاد

كتوجه جديد وباالستناد إلى المرحلة السابقة من

بين ما هو حار وبين ما هو بارد وبين ما هو كثيف

البحث ،عملت على إرساء فكرتي الحضور والغياب

ومختزل .فتخيرت المناورة مع مجموعة من

ضمن تقسيمات إطارية .وحاولت إحداث التواصل

الثنائيات لصياغة مشهدية للهدوء والحركة وبالتالي

بين المشهديات السابقة وبالتالي إبراز القذف

حاولت رصد المشاهد السابقة رصدا لفعل الحضور

اإلشعاعى الذي بدأ بسيطرة الخط إلى حد اختزاله

والغياب باعتماد التقسيمات المحملية التي جاءت

حيث تحضر الحركة من خالل رؤية إجمالية

مختلفة األحجام بطريقة تدرجية ما بين األحادية

لالختزال ولكنها عميقة فيها أخذ ورد بين الحضور

والثنائية والثالثية .لقد شكل التعاقد والتقسيمات

المكثف للمسة واالختزال الخطى .لقد تأكد ذلك من

المحملية بعد كل ذلك سلسلة للقذف اإلشعاعي

خالل تباينات لونية فاتحة لغاية خلق مسارات قذف

والحركي.

إشعاعية من حيث التنويع في اللون الواحد للتقرب

-3التقسيمات الشريطية مفعلة لالنتشار والمد الضوئي.

من القيم الضوئية باعتماد تدرجات لونية باردة

ضمن التباين الكمي والكيفي ،فالفسيفسائية اللونية

دفعت ديناميكا الضوء الجتياح العمل كأنما هي قوة
كونية) .(15لذلك حاولت أن أستقي أسسا فيزيائية
ذات مرجعيات علمية

ألترجمها في البحث عن

تصور لفضائية العمل التشكيلي باالعتماد على

صيغ من التناسقات والحركات التي تساعد في

استحضار الصبغة الزمنية بقوة

)(16

العمل عدد9

ضمن التقسيمات

أكريليك على قماش(550سم 500 xسم)

المتراكمة وضمن الحركة والتحوالت البنائية .وتعد
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في هذه المرحلة حاولت التعامل مع التقسيمات

ضمن وصفات شعرية وتناغمية .لقد جاءت جميع

العمودية والشرائطية التكوين ،فلما ال تكون هذه

معالجاتي في هذه المرحلة رغبة مني في الحصول

التقسيمات أيضا منطلقا جديدا للمد الخطي كما

على فضاء أكثر تحر ار إلرساء جمالية قائمة على

لالنتشار الضوئي ؟ وألجل ذلك جاءت هذه

تناغم الفضاء الصباغي وانبعاثاته النورانية .

بالحفاظ على زاوية االنتشار اإلشعاعي حيث

الحركي.

 -4ال ازوية االنفراجية مولدة لفعل االنعكاس

التقسيمات في تجاذب مع المد واالنتشار الحركي
تحللت الخطوط واأللوان في انسيابية غنائية مما

خلق لنا "شعرية بصرية" محلقة في عالم ميتافيزيقي
ملئ بالرموز الشاعرية التي انطلقت من المزاوجة
بين الخطية التي ال تخلو من العفوية ومن هندسية

التكوينات الشريطية .لذلك جاءت المسارات
الشريطية عاكسة لمسيرة الحركة والضوء والخط مما

جعل " األجسام وكأنها تتحرك بسرعة داخل اللون".
وهنا حاولت التجميع والتأليف بين العناصر المشكلة

للعمل من تقسيمات عمودية ،كما عملت على
التنويع في وضع اللمسة والخط واختيار المسارات

عمل عدد55

التي تؤثثها التقسيمات الشريطية المساهمة في فعل

تقسيم رباعي

المد واالنتشار الضوئي لتظهر النتيجة في النهاية

تقنيات مزدوجة (550سم 200 xسم)

آثا ار تحكي قصتها مع الزمان والمكان .تلك اآلثار

التي صنعتها إمكانات الصدفة والضرورة أثناء
السيطرة علي الفضاء واعادة ترتيبه من جديد .ولعل

تراكم اللمسات التي حلت في هذا الفضاء تشهد

بذلك .فتراني أحيانا أتجول في أماكن التيه المنبعثة
من مختلف أرجاء التكوينات ،أماكن ال توحي
بالقلق المطبق ،بل تتحول األشكال فيها إلى تراكيب
غنائية تحتضن في أحشائها حوارات إيقاعية

وشعاعية ولونية وفق معان متولدة من األشكال

عمل عدد50

العفوية والهندسية .إنها المعاني التي تعددت

تقسيم ثالثي

طبقاتها من خالل أمزجة لونية وضوئية إلى حد

تقنيات مزدوجة (550سم 525xسم)

اإلشباع ،فيتدفق إكسيرها إلي حدود الكشف عن
"سيمفونيات" بصرية تجمع الفارغ منه بالمآلن
33

بحثا على تفعيل الديناميكية الخطية ،حاولت

والتشعب ،وما لها من نصيب هائل في التواجد

االستلهام من التكوينات الشريطية لتحقيق فكرة

ضمن قزحية تكرسها األلوان وما لهذه األلوان من

األشرطة بما هي عاكسة للحركة .ومن هنا اخترت

حاولت أن أعثر من خالل هذه المقترحات البصرية

هرمنة ناتجة عن تناسقها وتجانسها وتناغمها .لقد

االنعكاس الحركي الذي جاء وليدا عن فعل
وحدة الشريط كمولد حقيقي لالنعكاس حيث فعلت

وان بطريقة معينة على آثار "هوسرل" و"مارلوبنتي"

ثالثيات وفي أخرى إلى رباعيات تأثثها التقسيمات

قد جعل لننصهر فيه وألن نبحث في خفاياه وأن

وآخرين من "الفينومينولوجيين" الذين آمنوا بأن الفن

الحضور المحملي الذي جاء مقسما في أعمال إلى

يقدم لنا إمكانيات أعمق للنظر واإلبصار.

اإلطارية التي كانت في حد ذاتها معكوسة بالنسبة

الخاتــمة

للوحدة الوسطى والتي مثلت مرك از للبث اإلشعاعي.
لقد أصبحت الحركة اإلشعاعية منبعثة من الوحدة

الوسطى

الشبيهة

بالمرآة

العاكسة

إن أعمالي التصويرية تنحو في مسار روحي

لإلنتشار

يبتعد كل البعد عن تسجيل فكرة مسبقة التوثيق

الوحدة العمودية في خلق وحدتين إنفراجيتين

إنشائيا وتركيبيا وأن أبدع وفق إلحاح بداخلي

عندما يعلن في تحليله لالنكسار في أوضاع المرايا

على أجوبة صائبة تعكس هاجس بحثي التشكيلي

لمعنى محدد .لذلك حاولت أن أنتج أعماال متواصلة

واالنعكاس الخطي .وقد ساهم هذا االلتحام مع

يدعوني ويدفعني للعمل في هذا المشروع للعثور

ومتناسبتين وهو ما نجد صدا له لدى بطلميوس

العاكسة .إن االلتقاء مع العمودي يحيلنا على
مفهوم التناسب

)(17

المتمثل في الكشف عن العالقات الممكنة بين
التفاعالت الخطية التشكيلية والتحديدات المفاهمية

وقد أكدت بدوري على هذا

االلتقاء مع العمودي بتفعيل الزاوية االنفراجية

على اختالف منابعها العلمية والفنية والفلسفية والتي

من شأنها أن تضبط ديناميكية البث اإلشعاعي

بالتغيير في وضعيات المحمل وذلك للزيادة في

تضخيم االنعكاس الحركي وتفعيال للحضور الزمني

ودوره في تحقيق أعمال تشكيلية تصويرية ترتفع إلى

واإليقاعات). (18

عامة .ذاك ما ساعدني حقيقة على االستمرار في

الذي يأتي من خالل التسريعات والتخفيضات

مستوى القوانين المتحكمة في تطور الفكر البشري

من هنا تحصلت على فضاءات معنونة بإشارات

البحث المتواصل من خالل محاوالت جادة في

الوصول إلى هذا اليقين الملموس .وبقدر ما كانت

ضوئية كما لو أنها أزمنة مضاءة وحية .فالخط
يقطع جسد اللوحة من كل جوانبها ،فتبدو األشكال

هذه الرحلة مضنية وشاقة إال أنها تحمل من حين

اإلطارية لتنعكس في كل مكان من اللوحة إلى حد

الذي سعيت مخلصة إلدراكه .إضافة إلى كل ذلك

متناثرة ومبثوثة وأحيانا تأتي لتطفو على الصفيحة

إلي آخر لذة االكتشاف والبحث عن رحيق المجهول

أنها تخرج لتتواصل في الفضاء وفق إنجازات

تراءى لي أن منشأ مفهوم البحث التشكيلي ينبع من

محكمة تتكرر في استم اررية من دون تشابه مما

خالل اتصاله بمقومات الفعل اإلبداعي في مختلف

أخرى مثل التفرع واالنفراج واالنعكاس واالنكسار

وتمشي إنشائي .وهو ما لم يحمي هذه التجربة من

يحدث توازنا في فضاء تغمره مفاهيم واصطالحات

المجاالت الفكرية وما يرتبط بها من ديناميكية
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الحيرة والمتعة ليس على مستوى الفعل التشكيلي

والفنية التشكيلية والفلسفية أيضا بالتدحرج إلى مواقع

فحسب بل وعلى المستوى الذهني والفكري ،باعتبار

خلفية .إنها المواقع التي لن يعود فيها الفضاء

تشكيل .إن التطرق إلى مثل هذه القضايا المتصلة

اإلشعاع إشعاعا ،وال الحركة حركة ،وال أي شيء

بالمفاجآت .إال أن توحد هذه المجاالت وهذه

الهوامش

فضاء) ،(19وال الخط خطأ ،وال الضوء ضوءا ،وال

ما يحمله هذا المستوى من تحليل وتركيب كما من

شيء).(20

بمجاالت فكرية مختلفة يبقى مشوبا بالمخاطر كما

المعارف قد تكون مساعدة على الوقوف عند أهم

-1تبقى التناوالت العلمية والفلسفية من أهم التناوالت التي فهمت مسألة
الزمن والسرعة والفضاء وذلك منذ الفكر األرسطي إلى حدود الفكر

الحقائق اإلنسانية .إن مجالنا التشكيلي والذي

الحديث والمعاصر حيث صنفت هذه المسألة إما في مجال علوم الطبيعة

تعرض في هذه المرة إلى مسألة اإلشعاع الضوئي

( الفيزياء) أو العلوم الفلسفية واألنطولوجية .وهو ما نجده واضحا مع

وما ينتج عنه من ظاهرات ال يمكن له أن ينفصل

الفكر األرسطي من خالل كتابه في النفس أو أكثر البحوث حداثة
ونقصد بذلك بحوث ألبار أنشتاين.

عن بقية المجاالت الفكرية األخرى العلمية منها

والفلسفية .إنه الرهان الذي دافع عنه فيلسوف

2-Au XVIIe siècle, la nature de la lumière donne lieu à
deux théories opposées : l’une, avancée par Newton et déjà
proposée par les Grecs dans l’Antiquité, considère la
lumière comme corpusculaire; l’autre, développée par
Christian Huygens, soutient que la lumière a un caractère
ondulatoire. Par ailleurs, Kepler fonde l’optique
géométrique, tandis que Descartes découvre les lois de la
réfraction.
3 -Voir : Gérard Simon , Le regard l’être et l’apparence
dans l’optique de l’antiquité, Seuil, Paris, 1988.
4-Dans ce champ Gérard Simon dit : « Notre thèse est
qu’aucun de nos concepts -rayon -champ visuel vision
binoculaire, visible … » Ibid., p.23.
5 La théorie de la réflexion, celle la réfraction permet à
ptoléméen de prendre en compte la convergence ou la
divergence des rayons…et pour la même raison. L’image
miroitement réfracté… » Ibid., p.165

الحداثة كانط في كتابه نقد العقل المحض عندما

ربط مفهوم اإلنسانية بمعرفة الطريق الذي يوحد
مختلف المعارف التطبيقية منها والنظرية .والتي قد

تتمظهر من خالل الفن .وهو ما يتعمق أكثر فأكثر
في الفكر المعاصر مع جيل دولوز على سبيل

المثال الذي نظر إلى عالمنا من خالل ثالث
منطلقات فكرية تمثل وحدة إنسانية أال وهي الفلسفة

والعلم والفن .ولكن يبقى السؤال الذي يخالجني :هو

6-« La théorie de rayon lumineux, abstraction mathématique
nécessaire a l’esprit humain pour qui ‘il puisse s’orienter et
avancer sur un terrain qui paraissait impraticable » Ibid., p.
23.

هل انتهت رحلة البحث في ثنايا اإلشعاع والضوء
وما يحمله من تجليات ضمن الحضور الخطي إن

 7هربرت ريد ،الفن اآلن ،الطبعة أألولى ،1005 ،ص.511.

كان ذلك على مستوى وضع اللمسة واألخذ والرد

8-« Le basculement complet de l’angle de vision par rapport

مع الفرشاة والخط ومع جميع العالقات الحميمية

l’horizontalité du regard traditionnel intègre la dimension
» temporelle par le biais d’une accélération de perspective
Les futurismes, Giovani Lista , Grafiche, zanni, Italie, 2001,
p. 71.

التي جمعتني بها؟ أم أنني الزلت أتلمس بدايات
إشعاعات أخرى لبحثي التشكيلي ،إشعاعات قد

9-« A propos de Vasarely est d’opposer au « désordre
temporelle des art de sont temps » l’ordre intemporelle figuré
par l’univers spatial d’une polychromie distribuée dans des
structures géométrique » Michel Ribon , L’art et l’or du
temps , kimé, Paris, 1995, p.43.

تتعرف بطريقة من الطرق على ظاهرات أخرى،
ومواقع جديدة ،وتخضع إلى قراءات فكرية مستحدثة

قد تقلب موازين أفكارنا وتدخل على أهم منطلقاتنا

10 -« Le facteur temps intervient des qu’un point entre en
mouvement et devient ligne » P. Klee, théorie de l’art
moderne, Médiation, Denoël, Gauthier. P. 37.

التي اعتقدنا طويال في صالبة قوانينها كما هائال

 "-15يعتبر البعد الرابع أال وهو الزمن من العوامل الهامة التي تستند

من االرتباك ،ارتباك يحكم على معتقداتنا العلمية

إليه التجربة المستقبلية.فقد تعامل الفنانون التابعين لهذا التيار أمثال
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"جياكومو باال" ومارسيل دي شان" مع قانون الحركة من خالل تصوير
األجسام التي تتحرك أو األجزاء التي تتحرك منها بشكل متكرر" وكانوا
 وبالعودة إلى تجاربهم،يعتمدون علي التأليف التركيبي لموضوع الحركة
 ويعتبرون.عالجوا حركة الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة وجمعوا بينها
 حسن."أن "حركة شئ ما في اتجاه معين لمسافة معينة يقطع بعدا زمنيا
 سلسلة تصدر برعاية الشيخ، مذاهب الفن المعاصر.محمد حسن

.165. ص،الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
12-« Le dynamisme des lignes stimule le regard jusqu’à

confondre le temps de consommation avec les temps
d’exécution » Rachida Triki, Esthétique du temps picturale,
CPU, Tunisie, 2001, p. 47.

13-« La peinture écrit Merleau-Ponty « n’est jamais hors du
temps par ce qu’elle est toujours charnelle »
l’esprit, Gallimard, Paris,1554, p. 81.

L’œil et

14 -« Tout image a un support matériel, le cadre définisse le
dispositif de cette image et ce montre d’abord le bord de cet
objet .on peut distinguer deux formes de cadre : le cadre
concret qui est physique et visible et le cadre imaginaire ou
abstrait… », Jacques Aumont, L’image, Nathan, Paris, 1990,
p.108.
5 -« Le mosaïque des couleurs rendent le dynamisme de la 1
lumière en tant qu’énergie cosmique.. » Giovanni Lista, Les
futurisme, op.cit., p.76.

16 -« L’aspect temporelle est fortement présent sous la force
des sortie de champ, les rangées superposées sont les
supports de mouvement et de transformation structurelles.
Cette variation formelle est alors le support polyphonique et
temporelle .cette temporalité traverse le champ picturale,
y’introduit la variation » Paul Klee, temps de peinture avec
Mondrian, soulages, Chillida, Stella, l’Harmattan, 2000, p.75.
7-Voir, Gérard Simon, Le regard, l’être, et l’apparence, 1
op.cit, p.157.
8-Pour Henri Bergson « Le temps n’est pas un rythme 1
homogène il est différenciés par des accentuations, des
ralentissements et des accélérations, selon les rythme des
consciences » Henri Bergson, Matière et Mémoire, Paris,
PUF, 1939, p.233.
19-Voir par exemple la Critique de la raison pure de Kant de
la page 83 à la page 89, où il propose une nouvelle
conception pour la notion de l’espace. Flammarion, Paris,
1987.
20-Merleau-Ponty dégage une nouvelle relation entre le
monde et l’artiste, une relation bouleversante de l’esprit
classique vis-à-vis la vision du peintre, il dit : « La vision du
peintre n’est plus regard sur un dehors, relation physiqueoptique seulement avec le monde. Le monde n’est plus
devant lui par représentation : c’est plutôt le peintre qui naît
dans les choses comme par concentration et venue à soi du
visible, et le tableau finalement ne se rapporte à quoi que ce
soit parmi les choses empiriques qu’à condition d’être
d’abord auto figuratif. » L’œil et l’esprit, Gallimard, Paris,
1964, p. 69.
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اللوحة الفنية :من التشخيص إلى التجريد
تأليف :رومان إنغاردن

ترجمة وتقديم :أ .د  /كمال بومنير/قسم الفلسفة جامعة الجزائر2
رومان إنغاردن  Roman Ingardenفيلسوف

كان هذا الحل سليما فهو بدون شك الحل الممكن

بولوني معاصر ،وأحد أقطاب الفلسفة الفينومينولوجية.

الوحيد .ولكن ومع ذلك فإن فهم اللوحة الفنية يتطلب

في جامعة غوتنغن األلمانية في  ،5855ثم انتقل

غير أن هذا المشاهد يفتقر في كثير من األحيان

من المشاهد كشف المشكلة وحلها عبر النظر إليها.

ولد سنة  5981في مدينة كراكوف ،درس علم النفس

إلى نموذج سابق وتام ،وهذا حتى يتسنى له تحقيق

إلى دراسة الفلسفة سنة  5851بعد تعرفه على

هذا الغرض .والحق أنه يتعذر عليه الحصول على

الفيلسوف الفينومينولوجي الكبير إدموند هوسرل

هذا النموذج ما دام أنه يجهل تماما المسائل

 Edmond Husserlالذي الزمه إلى سنة  .5851ثم

التصويرية التي طالما كانت تقلق الفنانين المبدعين

واصل دراسته بجامعة غوتنغن إلى غاية سنة

حقا .هذا ،ويجدر بنا أن نشير بأن في الرسم

 ،5856وبعدها مارس التدريس بجامعة لفوف .من

التشخيصي  Figuratifيكون اختيار األشياء

أهم مؤلفاته :معرفة العمل األدبي ( ،)5815حول

واألشخاص والوضع الذي توجد فيه ،بل وحتى

بنية الصورة :دراسة في نظرية الفن (،)5816

الموضوع األدبي المذكور في العنوان أحيانا تقدم

دراسات جمالية ( ،)5875التجربة ،العمل الفني

للمشاهد مفتاحا في فهم مبادئ تركيب وتكوين

والقيمة ( )5866أسس نظرية المعرفة(،)5855

اللوحة الفنية .ومع ذلك ،بمقدورنا القول إن هذا

حول اإلنسان ( .)5851أما الكتاب الذي تضمن

المفتاح ال يقدم له في أحيان كثيرة هذه العناصر إال

آراءه الفنية والجمالية ،وخاصة في مجال فن الرسم

من الجانب الظاهر فقط .أوال وقبل كل شيء يجب

فقد جاء بعنوان حول الرسم التجريدي .توفي رومان

اإلقرار بأنه من المألوف أن يكون موضوع اللوحة

إنغاردن في  51جوان .5850

القديمة التي رسمت منذ قرون بالنسبة إلينا مبهما

ال شك أن ماهية اللوحة الفنية المجردة مختلفة

وغامضا ،وهذا بطبيعة الحال إذا كنا نفتقر إلى

تماما عن ماهية اللوحات الفنية التشخيصية .ففي

معلومات إضافية ومتممة .ومع ذلك ،حتى وان

الرسم التشخيصي– وبغض النظر عن تلك

فهمنا موضوع هذه اللوحة فإنه يبقى في بعض

الموضوعات التي تتكرر من خالل األساليب

األحيان غريبا وغير ممتع في نظرنا .ويمكن أن

واالتجاهات الفنية -فإننا نالحظ وجود سمات

نشير هنا مثال إلى العديد من الموضوعات المستقاة

مشتركة في عدة لوحات مثل كيفية رسم هذه

من األساطير اليونانية .ثانيا ،إن المشكل الفني

اللوحات أو التركيبات التي تتضمنها .أما فيما

والتصويري الذي يطرحه الموضوع قد يتعذر فهمه

يخص الرسم التجريدي فيمكننا القول ،ولكن بحذر

أيضا حتى وان تم عرضه بشكل جيد في اللوحة

شديد إن اللوحة الجيدة متولدة من مشكلة فنية ما

بحيث ال يستطيع المشاهد فهم المعنى والوظيفة

حينما تطرح ،بحيث يمكننا أن نجد الحل فيها ،واذا
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المتضمنين في هذه اللوحة ،أو على األقل ال

موقفا

يستطيع الوصول إلى فهم كامل لذلك ،وهذا على

التشخيصية ألن هذه اللوحات ليست "مجردة" بالقدر

اإلحساس بالمعنى .ولكن ومع ذلك ،يكتفي المشاهد

تغيرت بنيتها فقط .واذا كان األمر كذلك فقد يصعب

الرغم أنه في أحسن األحوال يستطيع الشعور أو

متناسبا

ومتوافقا

مع

اللوحات

الفنية

الكافي ،وبالتالي فهي تظهر للمشاهد عدة أشياء قد
علينا معرفة ما إذا كنا أمام لوحة فنية تعبيرية أو

العادي الذي ألف هذه اللوحات بفهم الموضوع

األدبي للوحة وال يدرك وجود إمكانية تحقيق فهم

لوحة مجردة .إذ ذاك ،ليس من اليسير في شيء

آخر .على هذا األساس ،اتسم موقف المشاهد من

فهم هذه اللوحة وادراك معناها.

ليس غريبا أن يحقق له نوعا من الرضا الجمالي،

المعاصر قد تمت وفق طريقتين متميزين وهما:

هذا ،وتجدر اإلشارة إلى أن بدايات فن الرسم

القيمة التصويرية للوحة بالطابع العاطفي ،ومع ذلك

غير أن طبيعته وأساسه المتأصلين في اللوحة ال

أوالهما تقوم على ما يسمى تبسيط األشكال

يتحققان في وعيه .والحق أنه إذا فهم "المشهد"

"الطبيعية" (األشكال المكانية واأللوان على وجه

بعدما الحظ ربما "دقة" أو "سالمة" بعض األشياء

بما يسمىالتشويه .ومن المالحظ أننا اتبعنا هاتين

الخصوص) لألشياء الممثلة .أما الثانية فهي متعلقة

المشخص في اللوحة وكان رد فعله عاطفيا تجاهه

الحقيقية فيها ،بحيث يعتقد أن لديه معرفة فيما

الطريقتين عبر تركيزنا على بقع األلوان التي تظهر

سيشعر بالرضا ولن ينتظر شيئا آخر من اللوحة.

باللوحة .وبناء على ذلك ،فإننا تحصلنا على لوحات

يقال -في الرسم التجريدي  Abstraitبل إنه يجهل

"األشياء" الموجودة في "الواقع" كالوحوش أو

يخص جانبها غير الفني ،لذلك فمن الواضح أنه

هذه األشياء وفق مبدأ موحد للتركيب اللوني الخاص

ومن المعلوم أيضا أن المشاهد "لن يرى شيئا" –كما

بمقدورها تصوير بعض "األشياء" مختلفة تماما عن

تماما ماذا "يجب عليه أن يرى" .واذا كان األمر

األشكال الغريبة .والحق أن هذه األشياء تنتمي في

الرسم ،ومن ثم سيشعر باالضطراب والحيرة .هذا،

والملموسة .غير أنه يجب أن نعترف في الوقت

كذلك ،فإنه لنحصل على المتعة المتعلقة بذلك

حقيقة األمر إلى النمط العام لألشياء الحقيقية

ومن المعلوم أيضا أن اللوحات المجردة قد تظهر لنا

نفسه بأننا استطعنا في كثير من األحيان التخلص

بعبارة أخرى قد تبدو لنا وكأنها بمثابة خلفية لها.

موضوعات أخرى مخيفة ومقلقة على نحو غير

التي تضمنها الرسم التجريدي ولن يعود في مقدوره

– استطعنا تغليب الجو العاطفي الذي تم التعبير

الفنية المجردة.

باالستناد إلى األشياء نفسها .لكن ،ومع ذلك ،يجب

في وقتنا الحالي شبيهة باللوحات التشخيصية أو

من

لذلك فمن المؤكد أن المشاهد سيتوجه نحو الترتيبات

الموضوعات

األدبية

(أو

تحويلها

إلى

مألوف) .بيد أنه – وبفضل العوامل التعبيرية للوحة

التوجه نحو ترتيبات أخرى ضرورية لفهم اللوحات

عنه ،وقد ساعد ذلك المشاهد على تفسير اللوحة

وبمقدورنا القول إن العامل الرئيسي لفقدان هذا

التخلص من هذا الموقف تماما إذا كنا نريد أن

التوجه يكمن في وجود عدد كبير من اللوحات الفنية

تنكشف اللوحة المجردة حقا للمشاهد في تشكلها

المجردة التي تجعل المشاهد حينما يتأملها يتخذ
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الخاص .لكن فيما يتمثل هذا التشكل الالفت للنظر

"النبيذ األبيض" مثال) وألوان السطح كلون السماء

الذي نسميه اليوم اللوحة الفنية "المجردة" ؟[]..

الصافية مثال .على هذا األساس ،وحينما نضع على

هذا ،وبمقدورنا القول إن في معظم اللوحات

مساحة اللوحة بعض الصباغ الملونة يبرز لون

الفنية التي تبرز ميال إلى التجريد تدفع البقع اللونية

اصطناعي وظيفته الطبيعية تتمثل في إبراز "سطح"

أشياء غير عادية وغريبة كأن يرى مثال "أزها ار"

الطرائق الخاصة مع الحذر الشديد حتى نتخلص

غريبة أو "نبات" أو "حجارة" الخ .واذا كان األمر

بشكل أو بآخر من هذه الوظيفة أو لصرفها إلى

لبعض المظاهر التي بمقدورها أن تجعل المشاهد

نرسم على اللوحة اللون "األزرق" للسماء الصافية

لألشياء المتميزة بدورها عن األشياء التي تظهر

الصباغ الملونة يظهر لون اصطناعي تكون وظيفته

التعبير بلوحات نصف مجردة.

ببعض الطرائق الخاصة حتى يتم إزالة بكيفية أو

"اللوحة المرسومة" بوضوح .ويكفي القيام ببعض

الموجودة على هذه اللوحات المشاهد إلى تخيل رؤية

شيء آخر مثلما هو عليه الحال عندما نريد أن

كذلك ،فإن هذه البقع بمثابة مرتكزات نوعية حساسة

مثال .وعندما نضع على مساحة اللوحة بعض

يرى بعض األشياء أو األشكال الخارجية المماثلة

الطبيعية هي إبراز مساحة "الرسم" .ويكفي القيام

عادة في العالم الحقيقي .يتعلق األمر هنا إذا صح

أخرى وظيفة اللون أو تحويلها نحو شيء آخر مثلما

والحق أنه يمكن أن تكون لهذه اللوحات بعض

الجوانب المتضمنة للقيمة الجمالية ،وبالتالي ،فهي

هو عليه الحال حينما نريد رسم لون "أزرق" السماء

نمطا خالصا من اللوحات الفنية المجردة .وبناء

قد يختفي إلى حد ما في الرسم على الزجاج فقط،

أعمال فنية؛ ولكن ،ومع ذلك ،ال يمكن اعتبارها

الصافية على اللوحة .والحق أن طابع األلوان هذا

على هذا ،إذا استطعنا ،فيما يخص كل هذه

حينما ننظر إلى الزجاجية ،ولكن من دون التخلي

بإمكانها أن تظهر للمشاهد أشياء غريبة وغير

تظهر أيضا .واذا كان األمر كذلك ،فإن الطرائق

عنه تماما ألن اللون المكاني للسطح يمكن أن

اللوحات ،تكوين مثل هذه األشكال الخارجية التي

موجودة في الطبيعة فمعنى ذلك أنه من غير

التي يكون بمقدورنا تطبيقها على اللوحة الفنية

الممارسة.

التطبيق على اللوحة التجريدية .إذ من المعلوم أنه

التشخيصية إلبراز لون المساحة غير ممكنة

الممكن تحقيق مصادرة التجريد المطلق للوحة في

من الممكن أيضا إبراز –على اللوحة التشخيصية-

هذا ،ومن المعلوم أن صعوبة تحقيق هذه

المصادرة – باستثناء الرسومات الزجاجية مختلفة

مساحات األشياء المصورة بواسطة الصباغ الملونة

باأللوان التي تغطي مساحة اللوحة من حيث هي

مساحة "الرسم" .لكن ،إذا لم تكن هناك أشياء

األلوان التي تزين بها الكنائس وسواها -متعلقة

(المنازل ،األدوات ،الناس) واخفاء –إلى حد ما-

ألوان مصطنعة نجدها في حياتنا اليومية على

مشخصة ستظهر المساحة الملونة من جديد

على السطح التي تجعلها في الوقت نفسه مرئية.

وفي هذه الحالة سيكون صعبا للغاية تجاوز

عبر"الرسم".

األشياء المادية غير الشفافة ،والموجودة بوضوح

الطابع الخاص للون المساحة اعتمادا على مختلف

والحق أنها متميزة عن األلوان المكانية (على غرار
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"الرسم" ال تختفي عادة ،وهذا ليس بسبب أنها تغطي

البقع الملونة المتجاورة واخفاء مساحة "الرسم" عن
حقل الرؤية ،حتى تسمح ببروز الظواهر اللونية

ألوان المساحة .والحال أن بقع األلوان قد تستعيد في

التجريدية .ولكن وعلى الرغم من ذلك يبدو أنه من

غير المشخصة في اللوحة .وهنا ال يمكن أن ينتقل

بعض األحيان ،بالنظر إلى شكلها ،بعض األشياء

الخالصة أو بعبارة أخرى للعمل على وجود اللوحة

المشاهد إلى اللوحة التجريدية .ولذلك فمن المؤكد

الممكن أن توجد مثل هذه اللوحة .وليس غريبا أن

أن األمر متعلق بزخرفة من نوع خاص ال بلوحة

يظهر في كثير من األحيان فضاء ثالثي األبعاد

تجريدية أي بتركيب لوني مستقل بذاته يتجاوز

تقريبا الذي ال يتميز بوضوح ولكنه مع ذلك حاضر

"الرسم " نفسه أو بعبارة أخرى بما أننا نستعمل في

وموجود .ومما ال شك فيه أن مظهر اللون الخالص

الرسم التجريدي ألوان المساحة التي تغطي مساحة

للمساحة قد وقع بالفعل غير أن الوظيفة التي

"الرسم" فإن العديد من اللوحات "المجردة" ليست

يفترض أن تظهر شيئا آخر غير اللون ال يمكن

كذلك بالمعنى الحرفي .وبالتالي فهي ال تمثل سوى

إخفاؤها .وبناء عليه ،نجد أنفسنا من جديد أمام الحد

بعض القيم الزخرفية التي يكون بمقدورها التمييز في

الفاصل بين لوحة تجريدية ولوحة نصف تجريدية.

عمل فني بين التكوين الفني لقطعة من الخشب

واذا كانت نوعية وشكل وكيفية توزيع األلوان في

المزينة واللوحة الملونة .غير أن هذا كله متوقف في

اللوحة غير متعارضة مع تكوين الرؤى سنحصل

حقيقة األمر على معرفة ما إذا كان بإمكان بقع

حينئذ على لوحة تشخيصية بدال من لوحة نصف

األلوان أن تسترعي اهتمام المشاهد وتصبح في

مجردة.

نهاية األمر موضوعا لمعاش

ومن المالحظ أن في معظم اللوحات التي تعتبر

]..[esthétique

"مجردة" يتعلق األمر بالفعل ببعض مساحات الرسم

جمالي Vécu

ليس من شك أن هناك بعض الصعوبات التي

المطلية بألوان مبرقشة؛ وقد نجد في أغلب األوقات

تؤثر ال محالة في تكوين اللوحات الفنية التجريدية.

خلفيات رسمت عليها أشكال هندسية منتظمة إلى

والحق أن الرسامين أقدر من غيرهم على إخبارنا ما

حد ما ،ويمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال

إذا كان تكوينهم النظري ومهارتهم المتطورة من فهم

بعض متوازيات السطوح والدوائر والمثلثات ،الخ.

تصوري لتجاربهم المباشرة بواسطة لغة نظرية تسمح

والحق أن هذه األشكال ليست خيالية ومشخصة في

بتعاون الفنانين والمنظرين الذين يبذلون قصارى

مظاهر معينة .ولكن ومع ذلك ،يتم إظهار بعض

جهدهم لفهم مقاصد وابداعات األولين (الفنانين).

األشكال الثنائية البعد حسيا أو وبنائيا على اللوحة.

ويبدو أن الفنانين يمتلكون في هذه اللحظة عددا

غير أنه يجب أن نشير هنا إلى أن في كثير من

كبي ار من التجارب المتنوعة ،لكن ومع ذلك ،فهم

األحيان ال نفهم لماذا تظهر هذه األشكال في وقت

يفتقرون إلى القدرة على تبليغها للغير؛ وبالمقابل،

واحد ومنظمة في الوقت نفسه على مساحة اللوحة

يتمتع المنظرون بمهارة لغوية وصورية فائقة وبعض

بدقة على هذا المنوال دون غيره .وهكذا ،عندما

األفكار بخصوص اللوحات المنجزة ،غير أن

تكون البقع الملونة التي تغطي مساحة اللوحة أقل

تجربتهم المباشرة ومهارة إجرائهم الذي يقودنا من

انتظما وفي الوقت نفسه غامضة فإن مساحة
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التوقعات األولى لعملية التركيب أو التكوين إلى

تفاصيلها (بالمقارنة مع الكيفية التي تتشكل منها

اللوحة الفعلية غير كافية للحديث عن تعاون مثمر

هذه األشياء العينية أمام اإلدراك البصري) .وبدال

هذا ،واذا نحن أولينا النظر إلى اللوحة التجريدية

األلوان ،ستظهر على اللوحة بقع أهم نسبيا من هذه

أوال :تكون اللوحة "تجريدية" حينما ال يحتوي

على التفاصيل المتعلقة بنطاق الشكل الخاصة

مضمونها أي موضوع مصور (إنسان ،أشياء)

بالشيء نفسه ،سيظهر شكل مكاني مرسوم وفق

ثانيا :تكتسي اللوحة طابعا "تجريديا" حينما –ولكي

سادسا :وبمعنى مغاير لما أشرنا إليه سابقا ،يمكن

من عدد كبير من الرسومات التحضيرية لبقع

بينهما (الفنانون والمنظرون).

الرسومات التحضيرية نفسها أو بدال من التركيز

يمكننا أن نوجز ذلك في النقاط التالية:

خطوط كبيرة للشيء المصور والمماثل.

وبالتالي ،ال يتحقق في الموضوع تشخيص ما.

أن نتحدث اآلن عن لوحة "تجريدية" عندما تبرز

يتم فهمها بدقة -يجب أثناء حدس البقع الملونة

تشوهات في شكل ولون األشياء المشخصة؛ وهي

"غض الطرف" عن الوظائف الناتجة عن هذه البقع

تشوهات بالمقارنة مع األشياء الفعلية والمماثلة.

في تكوين المظاهر وبصورة غير مباشرة تبيين

األشياء المشخصة .وعلى نفس المنوال ،يجب غض

ومن الواضح أن هذه التشوهات ليست ناتجة عن

النظر عن الوظيفة الطبيعية لهذه البقع الملونة

عجز تقني في "نقل" هذه األشياء الملموسة على

ثالثا :من المعلوم أن اللوحة قد تتخذ طابعا "تجريديا"

بذلك ،يجب أن تؤدي وظيفة فنية خاصة .واذا كان

يحقق تناسبا خاصا للصفات اللونية .ألجل ذلك،

وبالتالي لدى المشاهد -هو عملية "تجريد" بالنسبة

باعتبارها تحديدا أو حص ار لمساحة للرسم الفعلي.

اللوحة وانما هي متأتية من قصد الفنان الواعي،

عندما تكون معزولة عن محيطها البصري بقدر ما

الفهم سليما فإن ما يحدث على مستوى اللوحة –

من الضروري عزله بهذه الكيفية حتى يتسنى لنا

إلى أشكال وألوان لبعض األشياء الحقيقية التي

رابعا :تكتسي اللوحة طابعا "تجريديا" (في حالة ما

وبحسب اللوحة فإن الوظيفة الفنية التي تتسبب في

يحدث انطالقا من شيء فعلي وتناسب مثالي

كبير.

بذلك "غض النظر" عن هذا المحيط.

تعتبر نموذجا أساسيا في عملية اإلبداع الفني.

إذا حققت "نجاحا" فعليا) وهذا بقدر ما تمثل عرضا

مثل هذه "التشويهات" يمكن أن تكون سليمة إلى حد

وضروري للصفات الخالصة (وهذا ما يشبه الفكرة

سابعا :أخيرا ،بإمكاننا القول إن اللوحة التشخيصية

خصوصية البقع الملونة –أو بتعبير هوسرل تحقيق

يتعلق بالرؤية الخالصة؛ فاللوحة "التجريدية" تتطلب

المثالي .ولكن ومع ذلك ،تيسر اللوحة "التجريدية"

التاريخية واألدبية كموضوعات مشخصة وشروطها

تتضمن إلى حد ما لوحة "تجريدية" تشمل كل ما

األفالطونية) .ألجل ذلك سنغض النظر عن

فعل "التفاكر" - Idéationإذا أردنا فهم هذا التناسب

من المشاهد القيام بعملية" تجريد" الموضوعات

للمشاهد عملية هذا الفعل.

الفيزيائية ،وعند اللزوم أيضا ،القيام بتجريد شروطها

النفسية .واذا فهم "التجريد" بهذه الكيفية فكل ما ال

خامسا :في مستوى ثان ،تكون اللوحة "تجريدية"
عندما تتضمن أشياء مشخصة ولكنها تبسط مختلف

يكتسي طابعا "تشخيصيا" في اللوحة سيتم وضعه
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بين قوسين .وما يتبقى من اللوحة من جانب عيني
بعد عملية التجريد هو مجرد لحظات نوعية وبصرية

خالصة قد تشكل من دون شك أساس بعض
الخصائص التصويرية التي تتضمن قيمة جمالية.

والحق أن الرسامين الذين أسسوا الرسم "التجريدي"

متفقون على أن هدف الرسامين الحقيقيين هو إبداع
لوحات فنية "تجريدية" ،غير أن جمهور المشاهدين
لم يفهموا دوما كيف يجب النظر إلى اللوحات بشكل

سليم ومناسب .واذا كان األمر كذلك فإن اللوحات
التجريدية الخالصة وحدها ستسمح لنا من دون شك

بفهم الرسم التشخيصي كله.5

Roman Ingarden, Sur la peinture abstraite,
traduit de l’allemand par Marc de Launay,
Paris, éditions Hermann, 2013, pp 25-30.
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الجماليات البصرية الجزائرية ومحنة التجربة الوجودية والمعرفية
د .جمال بلعربي /مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية  -الجزائر
مقدمة:

المسبقة ،وبعبارة أخرى هي تجربة في غاية

تتمتع التجربة الجمالية البصرية الجزائرية ببعض

اإلبداعية عندما يتعلق األمر بإنتاج العالمات

الخصوصيات التي ال يمكن تجاهلها عند مناقشة

والتدليل بواسطتها ،لكنها تجربة ال تتمتع بقراءة قادرة

هذا المبحث ،ولعل تلك الخصوصيات تساعد على

على فك شفرتها بالروح اإلبداعية نفسها .وسوف

قراءة األعمال الفنية وعلى وضعها في سياقها

نوزع نقاشنها على المحاور التالية:

التاريخي ،فتبرز قيمتها الفنية الحقيقية ،وتساعد

 -جذور الجماليات البصرية في التجربة الفنية

على ربطها باألطر المعرفية التي تنشأ داخلها،

الجزائرية

وباألنساق االجتماعية المحددة لمعالمها وداللتها.

 -مفارقات اللقاء مع الفن األوروبي

ونجد ذلك في األعمال السينمائية والتشكيلية

والسينوغرافية

والملصقات

واللوحات

 -إكراهات العقائديات المستعارة

اإلشهارية

 -جماليات الفوضى في مجتمع التحول االرتجالي

وغيرها من الملفوظات التي تتشكل باألدوات

 -إكراهات العولمة والثورة التقنية

التعبيرية والجمالية البصرية والتي تتسلل الجماليات

 -5جذور الجماليات البصرية في التجربة الفنية

البصرية واإلبداع الفني من خاللها لخدمة أغراض

التواصل التجاري(.)5

الجزائرية:

من تلك الخصوصيات يمكن أن نذكر التجربة

التجربة الجمالية مرتبطة بالحياة اليومية لإلنسان،

السياسية واألطر اإلديولوجية المرافقة لهذه المرحلة

الفنانون من دروس في مؤسسات التكوين بمختلف

الفنية نفسها وتاريخها في مجتمعنا ،والظروف

وال يمكن أن نقتصر في تصورها على ما يتلقاه

أو تلك ،والتصورات والمفاهيم الجمالية المتشكلة

أنواعها ،ولذلك عندما نتحدث عن التجربة الجمالية

التجربة الفنية األوروبية خالل فترة االستعمار وما

في الحسبان كل التاريخ الفني ،بل والثقافي بصفة

نحاول في هذه الورقة أن نناقش التجربة الفنية

في الثقافة الجزائرية تشمل كل التعابير التي أنتجها

عامة والجماليات البصرية خاصة ،يجب أن نأخذ

داخل األنساق الثقافية للمجتمع ،والتفاعل مع

بعدها ..إلخ.

عامة للمجتمع .وبهذا المعنى فإن التجربة الجمالية

والجمالية البصرية الجزائرية ،وبشكل خاص التجربة

اإلنسان الجزائري منذ رسومات الكهوف قبل التاريخ

اقترحناه ،لنتوصل في النهاية إلى أنها تجربة غنية

اإلشهارية اليوم ،مرو ار بالتجربة التشكيلية الخاصة

نفسه ،تجربة يكتنفها الكثير من الغموض واألحكام

الدولة اإلسالمية ثم التجربة الفنية للثقافة اإلسالمية،

إلى ما ينجزه الفنانون ومصمموا الملصقات

السينمائية والتشكيلية ،في اإلطار اإلشكالي الذي
باإلبداعات واألفكار واالنفعاالت ،لكنها في الوقت

بالتعابير األمازيغية لسكان شمال إفريقيا قبل توسع
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وهي تشمل أيضا تجربة الفن االستشراقي وابداعات

دالالت هي األخرى غنية بخلفيتها الدينية

األوروبيين والجزائريين خالل مرحلة االستعمار ،ثم

واالجتماعية ،كشكل شاهد القبر وشكل القبة

تجربة البحث عن معالم تشكيلية وجمالية بصرية

والخامسة والقلب والمفتاح والسنبلة والهالل والنجمة،

موافقة للهوية الجزائرية الناشئة مع الحركة الوطنية

إلخ .تجربة حياتية تتخذ فيها العالقات المكانية بين

تجربة الواقعية االشتراكية وما أنتجته من أعمال

األسرة وفي المجتمع .ويخضع توزيعهم في فضاء

األشخاص دالالت خاصة ترتبط بمكانتهم في

خالل فترة االستعمار ثم ما بعد االستعمار ،بما فيها

المنزل إلى منطق محدد حسب وظائفهم داخل

ومن تمرد ،وتأثير الموجة الجديدة الفرنسية في

السينما الجزائرية ،وتأثير سينما الهامش النضالي

األسرة وحسب أدوارهم ومهنهم وظروفهم المهنية

في أوروبا  -الكتلة الشرقية  -وأمريكا الالتينية،

وغيرها من المتغيرات التي تشتغل في إطار نسق

الجزائرية بسينما الجبل ،والسينما الجديدة ،ثم مرحلة

ومعنيه.

والمسرح ..ألخ ،بدون أي إطار فني أو تصور فكري

الجماعية ،عبر تاريخ التجربة الجمالية الجزائرية

اجتماعي يتحكم في صياغة داللة ذلك التوزيع

سينما المقاومة ،أوما يسمى في تاريخ السينما

لقد حاولت بعض األداءات الفردية ،وأحيانا

اإلبداع الفردي في مجال السينما والفن التشكيلي

المعاصرة ،أن تستثمر المخزون الجمالي للمجتمع

أو بحث جمالي واضح؛ وهو نوع من التجريب

الجزائري في تشكيل األعمال الفنية الجزائرية ،مثل

الجمالي بأدوات فوضوية ،لكن من دون فكر وال

منمنمات محمد تمام المستمدة من التراث التشكيلي

جماليات فوضوية؛ ثم تجربة ليبرالية دون نظرية فنية

الفارسي في طبعته اإلسالمية ،واألعمال التشكيلية

متشبعة بقيم الحرية كما تكرسها المجتمعات الليبرالية

لمجموعة أوشام ذات الجماليات وأدوات التعبير

والفلسفات المرافقة لها؛ ثم تجربة تستعمل أدوات
التجريب الفردي "الساذج" ،دون مشروع فكري وال

المستمدة من التراث الشعبي األمازيغي الموجود في

خالل كل ذلك ،وبالموازاة معه ،هناك تجربة

ورسومات باية "الساذجة" المستقاة من نظرة خاصة

جمالي وال سياسي واضح.

المنسوجات واألواني الفخارية والوشم على األجساد،

حياتية يعيشها الناس ،وهي تنتج قيمها وتبلورها

إلى البستنة وتزيين المالبس ،والتجربة السينمائية

المفاهيم القادرة على التعبير عنها ،وهي ما يفترض

الجزائرية وديكور المنازل العائد للعهد التركي وما

وتطورها ،في غياب األنساق النظرية ،وفي غياب

عند رشيد بن حاج ،حيث يستثمر فن العمارة

أن تشكل المادة السيميائية الخام ألية تجربة جمالية.

تبقى منه في منازل القصبة .وأفالم محمد عماري

يحتل فيها لون الحناء قيمة خاصة واللون األخضر،

الجزائري في معاناته خالل الفترة االستعمارية وما

تتميز هذه التجربة الحيوية بثقافة لونية غنية ومتميزة

ومحمد لخضر حامينا ،الباحثة عن صورة لإلنسان

لون أغطية أضرحة أولياء اهلل الصالحين ،واللون

بعدها من خالل تصورات إديولوجية شديدة االرتباط

األئمة وحفظة القرآن ،واللون األصفر المرتبط في

جبار واستثمار تفاصيل الحياة اليومية للمرأة ،بل

األبيض ،لون األكفان ومالبس الحجيج ومالبس

بفترة ما كان يسمى بالحرب الباردة .وأفالم آسيا

بعض المناطق بهوية معينة ..إلخ .ولألشكال فيها

لإلنسان ،في منطقة جبال شنوة .وأفالم بلقاسم
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حجاج ،والعمق األمازيغي لهوية اإلنسان الجزائري.

الكبرى ،ثم إدخالها للفن السينمائي ،على سبيل

والكثير من األعمال السينمائية والتشكيلية التي تم

التسويق ثم إلنجاز بعض المشاهد ،ثم كفن سينمائي

ذي نزعة كولونيالي ووظيفة ملحقة بالمشروع

إنتاجها للتعبير عن سياسات معينة وعن برامج

االستعماري ،لحقه تعبير سينمائي مقاوم ورافض

سياسة وعن مناسبات وطنية ودينية ذات أهمية ما

لإلستعمار.

بالنسبة للمجتمع الجزائري حسب رؤية سياسية

لقد جاء اإلستعمار بتجربة جمالية جديدة مختلفة

معينة.

في كل شيء عن التجربة المحلية ،وفي الوقت نفسه

لكن خالل كل ذلك ،نجد التجربة الجمالية

جاء بمستوى احترافي وأكاديمي أوروبي لم يكن

البصرية ،على الرغم من التنوع في شكل التعبير،

المجتمع الجزائري قد بلغه ولم يكن قاد ار على

تحافظ على درجة عالية من التشابه على مستوى

التعامل معه على الفور .كما جاء اإلستعمار

شكل المضمون وهو ما سنحاول أن نناقشه خالل

بأغراض فنية جديدة ،وبفنون برمتها جديدة ال يملك

الفقرة الموالية.

 -2مفارقات اللقاء مع الفن األوروبي:

المجتمع الجزائري أبسط أدوات التعامل معها ،مثل

السينما والباليه والنحت .وأمام هذه الصدمة يمكن

كان اللقاء مع اإلستعمار صداميا في كل شيء،

الحديث عن ثالثة ردود أفعال شهدتها التجربة

بما فيه الفن .فبالمقاييس الراهنة ،وحتى بالمقاييس

الجمالية:

األوروبية للقرن التاشع عشر ،ال يمكن الحديث عن

 -رفض الجماليات األوروبية باعتبارها مرتبطة

التجربة الجمالية في المجتمع الجزئري قبل اللقاء

بالمجتمع االستعماري ومعبرة عنه ومنتجة من أجله،

االستعماري ،سوى في إطار الفولكلور ،فكل ما

وفي مقابل ذلك التمسك بالفولكلور المحلي باعتباره

أنتجه اإلنسان الجزائري خالل تلك الفترة كان عبارة

يمثل الجماليات المحلية والمعبرة عن هوية

عن ممارسة جمالية غير مقننة مدرسيا وغير

الجزائريين .مثل هذا الموقف نجده عند المتشبعين

خاضعة ألية حركة فكرية تحاول أن تعيها وترافق

بالثقافة الدينية والتقليدية سواء منها الثقافة الشعبية

تطورها ولعل ذلك يرجع إلى الصفة االجتماعية

أو الثقافة العالمة ذات الطابع الديني ،كما نجده

للفنون البصرية في مجتمعات الدولة اإلسالمية :لقد

ديكو ار لسكنات األحياء الشعبية وأماكن العبادة

كانت الفنون البصرية دائما مرتبطة بوظيفة ما وفي

والمقدسات ذات القيمة الدينية .وهو رد فعل تلقائي

أغلب األحيان كانت وظيفة تزيينية ،مثل زخرفة

وعفوي لدى المواطن الجزائري تحت وقع صدمة

المساجد والمشربيات والتطريز وتزيين الكتب

االحتالل وعملية توسع وتغلغل اإلداة اإلستعمارية

والسروج وقبضات السيوف  ..إلخ .وكانت تعتمد

على الزخرفة التجريدية وعلى الخط العربي ولم تكن

في الجزائر.

الجزائري مع نظريات الجمال ومفاهيم وأدوات

االستعماري وتكوين فئة من الجزائريين للعب دور

تحبذ تصوير المخلوقات الحية( .)1وأول لقاء للفن

 -في مرحلة الحقة ،هي مرحلة استتباب الوجود

الوسيط بين اإلدارة االستعمارية و"األهالي" ،استعارة

التعبير الفني المدرسي والمحترف ،كان نتيجة إنشاء

تلك الجماليات المعبرة عن المجتمع األوروبي وقيمه

اإلدارة الفرنسية للمعاهد الفنية في المدن الجزائية
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ونمط الحياة التي يكرسها ،على اعتبار أنها قيم

نتجت عن اللقاء بين الثقافتين ،لكن ليس على يد

كونية وثقافة فنية مدرسية ومتكئة على الفكر

الجزائريين بل على يد الفنانين األوروبيين ،في إطار

والفلسفة والنظريات المكرسة عالميا في مجال الفن.

ما يسمى بمدرسة الجزائر( ،)1المدرسة االستشراقية.

ونجد هذا الموقف لدى المتشبعين بالثقافة الغربية

وهي عبارة عن مجموعة من األعمال الفنية بحث

الفرنسة والمنحدرين من أسر المشتغلين في سوق

ثم عن روح المجتمع الجنوبي وقيمه ومالمح ثقافته،

نجد تلك األعمال الفنية ديكو ار لإلدارات الرسمية

وبكل تأكيد كانت هذه التجربة مهمة في تكسير

أصحابها عن "سحر الشرق" وغرائبيته (دوالكروا)،

من أبناء الطبقة الوسطى المتخرجة من المدارس

محاولة لفهمه واالقتراب من نبضاته (إيتيان دينيه).

العمالة التي كانت تتيحها اإلدراة االستعمارية .كما
والمؤسسات الثقافية والعلمية العصرية والمرافق ذات

حاجز الغرائبية الذي تشكل بين التجربة الفنية

 -استثمار التصورات الجماليات وأدوات التعبير

تماما والمنخرط في تجربة جمالية كان كن الصعب

ورموز تعبر عن المجتمع الجزائري ،وتقدم أعماال

وهو التقاطع الذي ربما حققته تلك األعمال

العالقة بالحياة العصرية بصفة عامة.

األوروبية واإلنسان الجزائري النابت في ثقافة مغيرة

الفني األوروبية في البحث عن أدوات فنية وعالمات

أن تتقاطع مع الجماليات األوروبية لتلك المرحلة،

تحترم المقاييس االحترافية والفنية المكرسة عالميا،

اإلستشراقية.

وفي الوقت نفسه تعبر عن خصوصيات المجتمع

لكن الللقاء مع التجربة الفنية األوروبية لم يكن

المحلي وعن األفكار والقيم الجديدة التي يكرسها أو

أبدا سلميا وال هادئا ،بل كان صداما عنيفا في أعلى

ينشدها .ومجد هذا الموقف لدى أصحاب النزعة

درجات

باألساس ونهضوي التوجه يحاول أن يقيم جس ار بين

والدالالت .فلوحات العري التي تعتبر نوعا تشكيليا

مع المجتمع الجزائري .ولعل األعمال الفنية المنتجة

القصور والمكاتب والمتاحف ،ال مكان لها على

بالمضامين والمواضيع ،في ظروف سياسية عينة،

من أصله .ويرفض تجسيد األشخاص والحيوانات،

الوطنية ذات الطابع العصري ،وهو موقف سياسي

االستفزاز؛

على

مستوى

األغراض

والمضامين واألفكار وحتى أدوات التعبير والعالمات

القيم الجمالية الكونية وسلم القيم الجمالية المنسجمة

من أهم األنواع ،والتي تزين أمامن العبادة وأفخم

في هذا السياق كانت في بدايتها تهتم بشكل خاص

اإلطالق في مجتمع يرفض تصوير الكائنات الحية

أكثر من اهتمامها بالجماليات وان كانت اآلن تقترح

ويرفض محاكاة كل خلق ذي روح .وكذلك العالقات

لالنتباه مثل الرسم بالرمال والرسم على الجلد

وتماثيلهم وأفالمهم ومسرحياتهم ،تختلف جذريا في

أدوات تعبير جديدة ذات خصوصية محلية مثيرة

االجتماعية التي تصورها لوحات األوروبيين

والسيراميك والنحت على أغصان النخيل  ..إلخ.

سلم قيمها عن العالقات االجتماعية المكرسة آنذاك

تجربة جمالية جزائرية.

المشاهد الحميمية مثل العناق والتقبيل التي تتمتع

وفي هذا السياق فقط يمكن أن نتحدث عن مالمح

في المجتمع الجزائري .ويكفي أن نشير إلى بعض

 -إلى جانب هذه التوجهات المتالحقة ،ثم المتزامنة

باهتمام خاص من الفنانين ،كمواضيع للتصوير

في نهاية المطاف ،كانت هناك تجربة فنية متميزة

ولالستثمار في التدليل واإليحاء وبناء األنساق
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السيميائيى أيضا؛ مثل تلك المشاهد تتنافى مع سلم

ضدها إن اقتضى األمر .فقد كان الفن أداة من

القيم األخالقية المكرس في المجتمع الجزائري لتلك

أدوات التعبير اإلديولوجي ،ال أكثر.

كما تجاوزت اإلكراهات العقائدية مستوى األنساق

الفترة وربما المستمر في كثير من تفاصيله إلى

واألفكار والعالمات ،لتكرس عددا من الرموز

اليوم.

يمكن أن نستنتج من هذه الحقائق أن الفنان

(المنجل والمطرقة ،الوجه البائس ،الجرار ..إلخ)

كان أمام خيارات واضحة توجب عليه أن يتخذ منها

فيها أن تعبر عن المجتمع بقدر ما كان يشترط فيها

واإليقونات (لينين) ،والمشاهد ،ولم يكن من المهم

الجزائري المقبل على هذه التجربة الجمالية الجديدة

موفقا صريحا وواضحا أيضا :إما أن ينخرط في

أن تمتثل لألنماط المكرسة من طرف األمميات

للضوابط االجتماعية المحلية أو أن يبتدع طرقا

الواحد) .وبالنسبة للتجربة الجزائية ،صادف أن

االشتراكية والمكاتب السياسية لألحزاب (أو الحزب

التجربة األوروبية برمتها أو أن يخضع تجربته
للتعامل مع الموقف؛ كأن يختار التجريد مثال مثلما

حدثت الصدمة أثناء بداية التجربة ومع مجتمع كان

مثل بعض فناني السبعينيات ،وغير ذلك من الحلول

بدايتها ومن الصفر في أغلب المجاالت مما أدى

إلى جانب حل الهجرة ،أي الخروج من المجتمع

اإليديولوجية المرحلية على أنها قيم كونية ومفاهيم

اجتماعي ذي تجربة جمالية غير صدامية .وهو ما

أدى هذا إلى تنمية وتكريس بعض ردود األفعال

يفعل محمد خدة ،أو يتخصص في تاريخ الجزائر

عليه أن يعيش جميع تجارب الحياة دفعة واحدة من
في بعض األحيان إلى بلورة بعض القيم والمفاهيم

الكثيرة التي لجأ غليها الفنان الجزائري .وكل ذلك

مطلقة.

الذي يثير هذه اإلشكالية واختيار التواجد في سياق
لجأ إليه عدد من الفنانين الجزائريين من سينمائيين

وبعض القيم والمفاهيم لدى الفنانين الجزائريين ،مثل

 -3إكراهات العقائديات المستعارة:

معينة ،وضبط نومونكالتو ار للمواضيع واألغراض

طرح القضايا االجتماعية ،خاصة من وجهة نظر

ومسرحيين وتشكيليين.

الفنية ،بل شهدت فترة السبعينات بحثا حقيقيا عن

بعد صدمة االستعمار والمفارقات التي أحدثتها

لغة للفن التشكيلي الجزائري ولغة للسينما الجزائرية،

في الجماليات البصرية الجزائرية ،جاءت مرحلة

بمعنى البحث عن نومونكالتو ار مغلقة للعالمات

التجربة العقائدية لما بعد االستقالل ،تعززها

التي تشتغل بها الجماليات البصرية الجزائرية ،وكأن

السياقات السياسية واألمنية الدولية وتغذيها التيارات

مثل هذه الغاية ممكنة.

الفكرية المكرسة في تلك الفترة ،وتتبناها الدولة بكل

بطبيعة الحال لم تقتصر هذه الظاهرة على

مؤسساتها وهياكلها وأطرها .وهي مرحلة لم تكن أقل

الجماليات البصرية ،بل شملت جميع مجاالت

صدامية عن سابقتها .فقد كانت تتعامل مع الفن

وأنواع التعبير الفني واإلبداعي .حيث كان الفنان

باعتباره مضمونا ذا طبيعة نقابية وفي أحسن

بهذا المسعى يضيق على نفسه مجال اإلبداع

األحوال مطلبية ،له إطاره الفكري المعد مسبقا ونسقه

ويفرض على نفسه نمطية تتنافى تماما مع حيوية

العقائدي المغلق وله رسالته السياسية المباشرة والتي

اإلبداع الفني وحريته .بل كانت الحرية في هذا

تتشكل خارج التجربة الفنية وبدونها ،وتتشكل حتى
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السياق مرادفا لليبيرالية التي كن على الفنان أن يفق

بلجيكية أو متعددة الجنسيات ،ينجزها جزائريون

ضدها ،من مطلق وجوده الوظيفي الفاعل ضمن

مهاجرون .ولعل هذه الحقيقة تعبر بصدق عن

إليها مهمة بلورة األفكار والقيم والمعارف في مشروع

الجزائري وظاهرة السينما ،فبعد أن ولدت السينما

العالقة الصدامية التي تشكلت بين المجتمع

األنتيليجنسيا ،الفئة المتنورة في المجتمع والموكلة
تمكين الطبقة الكادحة من ممارسة السلطة في

الجزائرية في الجزائر على هامش السينما الفرنسية

المجتمعات ذات التوجه اإلديولوجي نفسه ،كثي ار ما

الكولونيالي ،لكن من داخل الوجود الكولونيالي ومن

وكنوع من أنواعها ،السينما المقاومة للمشروع

مجتمع غير طبقي .وكما كان يحدث في

تحولت األعمال الفنية إلى ترجمة متواضعة لتلك

بعض هوامشه ،انتقلت السينما الجزائية إلى الخارج،

األفكار الجاهزة ،وكثي ار ما كانت تغيب أهم قيمة في

مع بداية الثمانينات ،لتصبح من جديد ،نوعا

التجربة الجمالية :الذات .لصالح المطلب النقابي

سينمائيا فرنسيا ،سينما المهاجرين .ثم سينما أبناء

المادية

المهاجرين ،كنوع يحاول الخروج من الهامش ليحتل

على الرغم من قصر مدة تلك التجربة ،فقد أثرت

اندماج تلك الفئة من المواطنين في الحراك

والموقف

السياسي

ومنطق

الجدلية

والتحليالت السياسية النسقية الجاهزة.

مجاال مركزيا في الثقافة الفرنسية ،ربما تعبي ار عن

بشكل عميق على اإلبداع الجزائري إلى درجت أنه

االجتماعي الطبيعي.

لمآزقه المتولدة عن النمطية اإلديولوجية .فالسينما

االرتجالي:

 -4جماليات الفوضى في مجتمع التحول

بقي لسنوات طويلة بعد ذلك دون أن يجد مخرجا
الجزائرية المنتجة داخل الوطن ،بقيت أكثر من

بعد الخروج من نفق العقائديات وجد المبدع

السبعينيات ومن أفكارها ومن صورها ومشاهدها.

بصرية تبلورت فيها قيم ومفاهيم ال يملك مفاتيحها.

في بعض التقنيات الخاصة بالسينما المقاومة،

الباردة وال السياقات الفكرية لحركات التمرد في

االستعمار .وولم تكن لهم أية خبرة في تصوير

على خلفية نقاش فكري حول وجود اإلنسان وماهيته

عشريتين غير قادرة على التخلص من جماليات

الجزائري نفسه يتيما أمام عالم فني ذي جماليات

حيث اكتشف السينمائيون أن كل خبرتهم تختصر

جماليات ال تأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحرب

والسينما المباشرة ،الوثائقية والنقدية ،وسينما مكافحة

بعض المناطق من العالم .جماليات تتطور وتتبلور

العواطف اإلنسانية والعالقات اإلجتماعية خارج

في حداثة (وما بعد الحداثة) لما بعد الحربين

الطبيعية اليومية كما يقدمها الواقع المعيش وليس

مثل المواطنة والعالمية والعولمة ،التي شهدت

في المهجر ،كان للسينما الجزائرية تجربة

سياق حركات تمرد على مختلف القيم والبحث عن

سياق النقد العقائدي ،أي العالقات في سيرورتها

العالميتين وما بعد الحرب الباردة .وحول قيم جديدة

الواقع كما تتصوره ،أو كما تتوهمه ،العقائديات.

حركات تمرد على القيم الفنية المكرسة أكاديميا ،في

مختلفة ،وهي تجربة تمتد من الهامش ،السينما

مفاهيم جديدة تكرس مزيدا من الحريات في التواصل

عمق التجربة األوروبية ،كسينما أوروبية ،فرنسية أو

تتماشى مع نموذج العولمة المفاهيم الكونية للحياة.

المهاجرة بمواضيعها وجمالياتها وطروحاتها ،إلى

واإلبداع والعالقات اإلنسانية بشكل عام .قيم
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وجد الفنان الجزائري نفسه خارج هذا السياق،

سمات المنتج الفني وفي الوقت نفسه تعبر عن

وربما خارج التاريخ الفني العالمي ،يحاول أن يعيش

العالقة الهشة بين الممارسة الفنية ومؤسسات

وجود فعال لألطر األكاديمية ودون نقد تشكيلي وال

منذ البنداية بين التجربة الجمالية األوروبية وبين

تعمل وفق قوانين وضوابط األسواق الفنية .وفي هذا

حاضرة بشكل أو بآخر ،إلى اآلن .بل لقد أثرت تلك

المجتمع وتعبر عن عالقة المغايرة التي تم تسجيلها

تجربته بصورة فردية وبإمكانيات شخصية ،دون

المجتمع الجزائري وهي مغايرة بقيت امتداداتها

نقاش فكري جمالي ودون وجود سوق لمنتجه الفني
اليتم هو يعيش تجربته من خالل شبكة من

التجربة السيميائية اإلدراكية للجماليات البصرية

األجنبية يختلط فيها السعي لتحقيق ربحية ما مقابل

التصورات والعوائق تتحكم في إنتاج العالمات

وتسويقها إعالميا والسعي في الوقت نفسه لتحقيق

الوسامة في وجه الفقير البائس والباكي ويتفنن في

أدواته الفنية.

الحسناء ،رغم توفره على جميع مواصفات الجمال

الجزائرية .فقد تشكلت في أذهان الفنان مجموعة من

العالقات مع المؤسسات الرسمية ومع المؤسسات

وتصور القيم الجمالية من خاللها .بحيث يرى الفنان

العمل الفني مع السعي لتطوير التجربة الفنية

نقلها واغنائها باإلسقاطات ،وال يراها في وجه األميرة

درجة من االستقاللية والحرية تساعده على تطوير
في هذه الفوضى ،بكل تأكيد ،عمل الفنان

والوسامة بجميع المقاييس ،وذلك بطبيعة الحال

التي يختار التواجد داخلها ،فهو أحيانا يستفيد من

الثقافة الغارقة في النسق العقائدي ،على الرغم من

المحلية والدولية ،ويسعى للفوز بصفقات إنجاز

()1

بسبب الخطاطات الذهنية التي اكتسبها في إطار

الجزائري على تطوير تجربته وفق متطلبات السوق

كون الجمال وادراكه يقوم على أساس إنساني شامل

التمويل الحكومي المناسباتي ،ويسعى لنيل الجوائز

بما فيه من مظاهر فيزيائية وتوجيه سياسي

األعمال الفنية اإلحتفالية الضخمة التي يعرضها

وغيره.

اجتماعي مستقل اقتصاديا ومؤمن اجتماعيا كمهني

األلفية الماضية وبداية األلفية الحالية من تطور

االجتماعية وضحى بأسرته من أجل القضايا

بعمق ،ومع هذا التغيير ،غير طريقته في الممارسة

غير أن التحوالت العمالقة التي شهدتها النهاية

الممولون .في كل ذلك يسعى لتحقيق وجود

تكنولوجي بدرجة غير مسبوقة ،غير حياة اإلنسان

وكإنسان ،وليس كمناضل أو نقابي تنازل عن حياته

العامة .فقد بينت التجربة الجديدة أن المجتمع غير

الفنية وتصوره وفهمه للتجربة الجمالية .وهذا قد فتح

له القوانين التي تحمي حقوقه كمؤلف وحقوقه

الدنيا.

أفق التجربة الفنية الجزائرية على اتساع بحجم

جاهز ليوفر للفنان صفة اجتماعية واضحة ويوفر

 -5إكراهات العولمة والثورة التقنية:

االجتماعية والمهنية ،وأن عليه أن يمارس نشاطه
الفني في إطار الهواية وأن يمتهن مهنة أخرى

تعمل العولمة على سحق التجارب الفنية المحلية

مثل هذا الوضع يؤثر على تطور الحركة الفنية

حتمية تستهدف جميع الخصوصيات المحلية التي

الضعيفة واالنتشار بدال منها كجزء من عملية إزالة

أساسية يحقق بها وجوده اإلجتماعي.

بطبيعتها تتنافى مع المد العولمي .وهي في أحسن

ويضعها في إكراهات جمالية وموضوعية تتحكم في
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بفضل

األحوال تعيد تلك التجارب المحلية إلى مكانها

تقنيات

التواصل

المتطورة

ونشر

الطبيعي :الفلكلور .فحتى الخصوصية المحلية التي

المعلومات والصور والتسجيالت من خاللها بشكل

القرن العشرين ،عبر العالم ،أصبح عليها اآلن أن

ينخرط في حركة فنية في أي مكان آخر وأن يجعل

فهي في أقل التقديرات يتوجب عليها أن تنتج شفرات

المؤسسات الرسمية من أي نوع ومن أية جنسية

آني ،أصبح في مقدور أي فنان في أي مكان أن

تباهت بها الحركات الفنية في النصف الثاني من

إبداعاته موضوع تواصل عالمي بدون موافقة

تكون خصوصية محلية ذات مواصفات "عولمية".
تقبل الفك عالميا وتتشكل وفق قيم جمالية ذات أبعاد

وبدون أن يدفع أي مقابل .وهذا الوضع الجديد كفيل

الجديدة ،والتي ال مكان فيها للمحلي المطلق،

يحتاجها .ويخرجه من العزلة القاتلة التي كانت

شعوب العالم ،إال كفلكلور غرائبي يثير الفضول

ولعل مفهوم االغتراب قد تغير ولم يعد يعني

اآلن ،في هذا السياق التاريخي ،تمكن الفنان

ولكن تتشكل ضده ،بل ربما أصبح يعنى اختيار

الجزائري من إعادة صياغة بروتوكول المقاربة

مثل ذلك التواجد السلبي في سيرورة التاريخ .لم يعد

يكتسب تجربة فنيا انطالقا من الضوابط المحلية أو

بصفة عامة من خارجه ،من المؤسسات التي

ثم يقدم المنتج الفني "المناسب" ،ويحاول أن يوسع

كظاهرة نفسية ،يتشكل داخل اإلنسان ،وداخل

بأن يغني تجربة الفنان ويمده بالمعارف التي

عالمية تتوافق مع تقنيات اإلتصال والتواصل

تجعل الكون حوله ضيقا ووهميا فيزداد اغترابا فيه.

والمغلق ،والعصي على القراءة من طرف مختلف

اإلنسان المستضعف داخل منظومة تتشكل بواسطته

الثقافي أكثر مما يحقق من المتعة الفنية.

االغتراب مفوضا على الفنان أو على اإلنسان

الجمالية لمنتجه ،وبدال من أن يسعى إلى أن

تسحقه ومن األنساق التي تخنقه ،بل أصبح،

اإلديولوجية أو السياسية أو حتى الجمالية المدرسية،

الفنان ،ومن خالل طريقته في تصور وجوده

من دائرة انتشاره قدر المستطاع إلى أوسع ما يمكن،

يعمل الفنان اآلن على استثمار الخبرات الفنية

وتصور العالم .والنضال من أجل الخروج من حالة

المكرسة عالميا ،ومتابعة ما يجري على الساحات

االستالب هذه ،لم يعد نضاال اجتماعيا أو طبقيا بل

مختلف التجارب عبر العالم ،بمعنى أنه يحاول أن

المترسبة خالل عشريات كاملة من مصادرة الحريات

نعتقد أنه فعل إنساني يسعى للتخلص من القيم

التي تستقطب الفنانين واألفكار الفنية والمفاهيم من

يبني تجربته كفنان يسعى إلى التواصل عبر الفن

الشخصية من أجل القيم المكرسة داخل األنساق

باللمسات الفنية المحلية والشخصية ،مستعمال كل

نفسها.

العولمة .إنه يعود من جديد إلى التاريخ العالمي،

فرصة لتتشكل في سياقات عالمية بامتياز ،ولعل

العقائدية واألنساق المضادة لها والتي تعمل باآلليات

واإلبداع داخل الفن ،ثم يعمل على إغناء منتجه

في هذا االتساع المطلق تجد الجماليات البصرية

ما تتيحه التكنولوجيا والتقنيات واألفكار التي توفرها

ذلك يظهر في البداية في الفنون الخفيفة مثل الفن

ومن الباب الواسع ،كفنان مبدع وليس كمناضل أو

التشكيلي والنحت ،التي يستطيع الفنان أن يمارسها

فضولي أو مكلف بإنتاج رسالة ما.

بصورة فردية وبوسائل شخصية ،لينتقل بعد ذلك إلى
50

الفنون الثقيلة مثل السينما والسمعي البصري

وأن تساهم إبداعاتهم في بلورة الجماليات الجديدة بما

والمسرح .وما يمكن أن نالحظه على األعمال

تتيحه العولمة من اتساع وامكانيات للتواصل والتبليغ

والتعبير.

التلفزيونية الجزائرية خالل السنوات األخيرة يبين

الهوامش:

بوضوح أنها تسير في اتجاه االندماج في تجربة

إقليمية راهنة ،وهو اندماج لم يكن ممكنا قبل ثالثين

-Athanassopoulos, Vangelis. La publicité dans l'art .1
contemporain 1. L'Harmatan, Paris 2009. P. 14.

سنة مثال .ولعل الوتيرة البطيئة التي يسير بها هذا

Islamic art and geometric design. The .2
metropolitan museum of art, New York 2004,
p. 10.

التطور ترجع إلى أسباب تنظيمية سياسية أكثر مما

L'école d'Alger. Muset des beaux-arts de Bordeaux, .3
2003.
-Alain. Propos sur l'esthétique. Stock, Paris 1923, p. .4
17.
- Cinema tools 4 manual user. Apple Inc. .2
Cupertino, CA, USA 2009. p. 9.

ترجع إلى أسباب من داخل الظاهرة الفنية نفسها.

فالتكنولوجيا اآلن تعمل على تيسير العمليات التقنية
القديمة المعقدة والمكلفة والتي تحتاج إلى وسائل

ضخمة(.)7

خاتمة:

حاولنا في الفقرات السابقة أن نناقش إشكالية

الجماليات البصرية الجزائرية أمام محنة التجربة
الوجودية والمعرفية ،لنتبين في األخير أنها تجربة
وليدة تاريخها ،وتحمل بصمات ذلك التاريخ ،لكنها
وليدة مجتمعها أيضا ،فهي قد استثمرت محطات
تاريخها في إطار ما تتيحه الحياة االجتماعية في
خضم يوميات ال تنتظر المنظرين وصناع المفاهيم،
بل تندفع في وجود تاريخي ما تصنعه اجتهادات

الناس وابداعات الفنانين .وهي تجربة ،حسب

المقاييس الجمالية األوروبية الحديثة ،لم يكن لها أي
وجود عالم أو أكاديمي قبل اإلستعمار ،وحتى أثناء

الفترة اإلستعمارية ،تميزت تلك التجربة بالتردد أمام
الظاهة الفنية األوروبية بجمالياتها وأنواعها وفنونها.

فبقيت تلك التجربة هامشية ،تمارس بأدوات الهواة،
لتجد نفسها خارج سياق التاريخ بعد مغامرة

إديولوجية مفلسة .غير أن جهود الفنانين واصرارهم
على اإلبداع والتميز فيه ،مع ما أتاحته التطورات

التكنولوجية من أدوات وقيم ومفاهيم ،أصبح في
مقدورهم أن ينخرطوا في الحركات الفنية العالمية
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اإلزدواجية اللغوية وترجمة الشعار اإلشهاري -حالة الجزائر

أ.محمد كمال عبد اإلله /قسم الفنون بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
يضطلع اإلشهار في الوقت الراهن بدور

توظف وألي جمهور؟ وهل تحقق اإلزدواجية اللغوية

اقتصادي هام في الدول المتقدمة ،إذ يعتبر أحد

والتعدد اللساني في الجزائر قصدية الرسالة

الوسائل اإلعالمية الشفوية أو المكتوبة ،المرئية

إن اإلشهار صناعة وممارسة اجتماعية تخص

اإلشهارية ؟

األنماط التواصلية لترويج البضائع والسلع عبر

الثابتة أو المتحركة من خالل أسلوب مباشر

سلوك

الزبون أو بأسلوب غير صريح قصد االستمالة

حيث إنها " كل ما يدخل من قيم الحضارة في عقل

وصريح يتوجه فيه المعلن (المشهر) بإعالنه نحو

ونمط

حياة

الفرد

ضمن

منظومته

المجتمعاتية ،وهذا إشارة ضمنية إلى الثقافة من

واإلغراء العاطفي .واذا كان اإلشهار وخطابه يشكل

اإلنسان ووجدانه وسلوكه وينعكس على حياته

وسيلة تواصلية يؤثر في سلوكنا وآرائنا وأنماط عيشنا

االجتماعية والفكرية لثقافية والعلمية ،وما يتصل من

تبليغية تعتمدها الشركات والمؤسسات قصد تحقيق

ونعلم أيضا أن الثقافة مجموعة من العناصر

تطبيقات في الحياة العامة والخاصة"(.)1

اليومية ،فإن الترجمة االشهارية أصبحت وسيلة
أهدافها والتأثير على ثقافة المستهلك ،خصوصا مع

التي تدخل في بنائها كالمعرفة ،العقيدة ،الفن،

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وتفتح العالم على

بوصفه فاعال اجتماعيا يقع تحت تأثير أفكار

التبادالت التجارية .وعليه ،أصبح من الضروري

الثقافة أيضا أي شيء يتعلمه اإلنسان ويشاركه فيه

األخالق ،القيم والحضارة ...التي يكتسبها الفرد

ظهور ثورة علمية في مجال االتصاالت وتطور

ومعتقدات تتناسب مع محيطه االجتماعي .وتعتبر

الثقافات األخرى من خالل فتح الحدود وتكثيف
على الشركات والمؤسسات التجارية التفكير في

أعضاء المجتمع بصفة عامة.

يتمتعون بثقافات ولغات مختلفة إلى درجة أن هذه

السلوك العام يتكون ويتطبع بخصائص الثقافة التي

ولقد أكدت االتجاهات السلوكية الحديثة أن

اعتماد استراتيجيات للتواصل مع المستهلكين الذين

الشركات أصبحت تتوجه حاليا نحو مستهلك

يعيش فيها الفرد .وفي أغلب األوقات ،فإن الفرد

إن الخطاب االشهاري جزء ال يتج أز من الثقافة.

تحت تأثير معتقدات وآراء ثقافية معينة تناسب

كتلك التي ترتكز فقط على الجانب الفني أو

لتغيير معتقداته ،إال إذا أخرج عن نطاق ثقافته

حين يتصرف بطريقة معينة فهو ال يدري أنه واقع

يتعايش مع لغات متعددة في رقعة جغرافية واحدة.

والبيئة التي يعيش فيها ،وقد ال تتاح له الفرصة

لذا ،ال يمكن تناوله من منطلقات أحادية الجانب

واتصل بثقافات ومجتمعات أخرى.

الجمالي أو التقني دون ربطه باإلطار السوسيو-

وعليه ،فإن اإلشهار صناعة ثقافية تتأثر

ثقافي واللساني الذي ينتج فيه.

ومن هذا المنطلق هل ترجمة الشعار االشهاري

في الجزائر تخضع لمحددات معينة ؟

بالمحيط وتؤثر فيه قصد تحقيق األهداف التسويقية

للمؤسسة المنتجة ،ووسيلة تهدف إلى ترويج مبادئ

وأية لغة
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إنسانية واجتماعية بين األفراد والمجتمعات مثل نشر

حيث تتجه عملية الترجمة نحو ثقافة النص

صورة التكافل االجتماعي والتضامن الوطني

المستهدف ،ويتم تحديد الترجمة من خالل وظيفتها

أو األطفال في سياق ديني مثل اإلعالنات

إنها تشكل حوصلة للمقاربات اللسانية والثقافية،

في مناسبات أخرى.

العوامل داخل نصية  Intratextuelوالعوامل خارج

وليس انطالقا من تكافؤها بالنسبة للنص األصلي.

والمتمثل في حمالت التبرع بالمال لفائدة المحتاجين

وتعتمد أيضا طريقة مميزة في التحليل قصد إبراز

االشهارية الظرفية التي تبث في شهر رمضان أو

نصية  Extratextuelالموجودة في النص.

ومهما كان الطابع اإلنساني  universelللرسالة

 .1العوامل خارج نصية :حسب منظور نورد ،يجب

االشهارية ،إال أنها يجب أن تترجم إلى لغة
المستهلك المحلي ،بسبب عدم وجود لغة مشتركة

على المترجم أن يقارن شكل النص األصلي مع

االشهارية حديث النشأة ،ولقد طرح Pierre Hurbin

االختالف ،إذ تساهم هذه العوامل في تحديد صورة

االشهاري(.)2

إليه ،وسائل االتصال ،وسياق وزمن استقبال

بين الشعوب .ويعتبر البحث في مجال الترجمة
تساؤال

حول

إمكانية

ترجمة

لغة

شكل النص الهدف من أجل كشف أوجه
النص الهدف من خالل المرسل وقصده ،المرسل

الخطاب

ومن جهته تطرق كلود تاتيون Claude Tatilon

النص ،سبب إنتاج أو استقبال النص ،ووظائف

النص.

لمسألة ترجمة النص االشهاري ،حينما يتساءل إن
( )3

كان ترجمة أم تكييفا ؟

وحسب نظر فيليب إمون

 .2العوامل داخل نصية :تساعد هذه العوامل
المترجم في اتخاذ ق اررات تتعلق بإمكانية فعل

 ،Phillipe Emondفإنه يتساءل إن كانت الترجمة

الترجمة وتتمثل في :الموضوع ،المضمون،

االشهارية هي عبارة عن عملية تكييف أم إعادة

صياغة ؟ (.)4

التضمين والقصد ،التمفصل ،العناصر غير

اللفظية ،العناصر المعجمية ،تركيب الجمل ،النبرة

ولقد حاولت العديد من المقاربات والنظريات

والتنغيم.

تقديم إجابات لتساؤالت مختلفة طرحتها الترجمة،

وعليه ،يسمح هذا التحليل بالتعرف على مشاكل

ولكن لم يتم تسليط الضوء بما فيه الكفاية لمسألة

الترجمة التي قد تواجه المترجم مهما كانت مهارته

النقل االشهاري لما تكتسيه هذه العملية المعقدة من

وكفاءته في ميدان الترجمة.

تحوالت مستمرة.

أما من وجهة نظر فارمير  ،Vermeerفإنه يرى

تقترح النظريات الوظيفية في الترجمة االشهارية

وخصوصا نظرية السكوبوس

( )2

أن نظرية السكوبوس تم إدراجها ضمن علم

 ،Skoposمقاربة

الترجمة ،إذ يعتبرها العامل األساسي في عملية

نظرية وطريقة في التحليل ،الهدف منها تسليط

الترجمة ،إذ تسمح بمعرفة إن كان النص المترجم

الضوء حول مسألة العالقات بين مختلف اللغات

مناسبا أم ال ،ألن وظيفة النص الهدف تحدد فعل

من جهة ،وبين اللغة والثقافة من جهة أخرى .وتركز

الترجمة

هذه المقاربة أيضا اهتمامها وقبل كل شيء على

النصوص البراغماتية ووظائفها في الثقافة الهدف
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ويرى فارمير ،أن السكوبوس يعتبر المبدأ

وعليه ،يستوجب على المترجم أخذ بعين االعتبار

الرئيسي الذي يحدد نشاط (السيرورة ،االختيارات

كل هذه الخصوصيات الثقافية وتشريعات البلدان

والق اررات) بالنسبة للمترجم( .)5ويضيف المختص

المستهدفة بالترجمة االشهارية لتفادي أي رفض قد

ترم قاعدتين أساسيتين
نفسه أن على المترجم اح ا
هما:

 -قاعدة االنسجام

Cohérence

يعرقل نجاح اإلعالنات االشهارية مما سيؤدي إلى

خسارة في األرباح قد يتكبدها المنتج ،المشهر
والمترجم معا.

بحيث يكون النص

ومن جهة أخرى ،يتعين على المشهر أو مصمم

الهدف منسجما بشكل صحيح لكي يتم إدراكه من

اإلعالن أيضا أن يكون على دراية كبيرة بالثقافة

طرف الجمهور الهدف.

الموجودة في المجتمع المستهدف باإلشهار ،وأن

 -قاعدة األمانة  ،Fidélitéبحيث يحاول النص

يأخذ بعين االعتبار التكوين الثقافي للفرد وسياقه

الهدف إقامة عالقة مع النص األصلي كي ال

السوسيو-ثقافي ،خاصة وان كان التكوين الثقافي

تصبح الترجمة أكثر حرية.

للفرد في مجتمع ما أو جماعة معينة قد يختلف عن

إن العنصر الثقافي يحدد طبيعة الترجمة

التكوين الثقافي لفرد آخر في مجتمع أو جماعة

االشهارية باالعتماد على التكافؤ الثقافي مع مراعاة

أخرى .ولعل غياب هذه الحقائق عن أذهان كثير

خصوصيات كل مجتمع حتى أصبح الرهان

من المشهرين في بعض المجتمعات هي سبب

االقتصادي ال يمكن له أن يستغني عن الرهان

الثقافي نظ ار لمتطلبات اإلشهار وترويج المنتوجات،

رئيسي في عدم فاعلية إعالناتهم االشهارية حيث قد

االشهارية تواجه صعوبات خالل انتقالها من ثقافة

الثقافي للمستهلك (المتلقي) بحيث قد يخدش

نجد إشها ار ذو نمط ثقافي ال يتماشى مع النمط

ولكن هذا األمر ال يعني بالضرورة أن الترجمة

مشاعره ،أو يمس بأشياء تتعارض مع ثقافة وتقاليد

إلى أخرى وهذا ما تشهده االشهارات العالمية.

مجتمعه

ومن هذا المنطلق ،يجب اإلشارة إلى جانبين

ويوظف اإلشهار اإلسقاط الثقافي للتعبير عن

أساسيين يعتمدهما المترجم خالل نقله الشعار

نمط عيش الفرد-المستهلك وذلك بإبراز خصوصياته

االشهاري:

الثقافية ونقل تقاليده وممارساته االجتماعية وأصالته

 .1المحددات السوسيو-ثقافية ،والمتعلقة بالدين،

من خالل صور متحركة أو ثابتة تظهر اللباس

التقاليد ،الممارسات ،التصرفات العرقية والحس

التقليدي والرقص الشعبي الممزوج بأغاني تقليدية

الوطني وسلوكيات الشراء.

 .2المحددات القانونية ،وتخص المنتوجات والسلع

لمختلف المناطق الجزائرية ،وهذا ما نجده واضحا

والترويج وهذا وفق تشريع كل بلد .ويمكن أن يكون

الساحات

من خالل اللوحات اإلشهارية التي عرضتها شركة

الممنوعة من التداول والمحظورة من اإلشهار

موبيليس

الحظر مرتبط بنظام أو وضع سياسي معين ،وقد

لالتصاالت

في

مختلف

العمومية إضافة إلى اإلعالن اإلشهاري الذي بثه

التلفزيون الجزائري في هذا الشأن.

يختلف من بلد إلى آخر.
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لقد تطرق هارولد دوويت السوال H. D.

ورمزها التجاري المرتبط بها ألن مصمم الشعار أخذ

الجماهيري

بعين االعتبار الخصوصية الجيو-ثقافية للمجتمع

Laswell

( )3

لمسألة

االتصال

الجزائري بسبب توظيفه لغة عامية تتناسب مع

( )communication de masseمن خالل اعتماده

إدراك المتلقي للمعنى.

مخططا تواصليا ،الهدف منه هو إبراز تأثير الرسالة

واذا أخذنا مثال اتصاالت الجزائر ،فقد استعملت

في نفس المتلقي حيث ركز على هذه الطريقة التي

شعا ار مختص ار و موج از يرمي إلى جعله سهل

تبقى حسبه ناجعة في تحليل طبيعة الرسالة
( )8

التواصلية ،وذلك عبر طرحه خمسة تساؤالت

الحفظ واإلدراك من طرف المتلقي (موبيليس والكل

في

يتكلم) وهو اعتراف ضمني من الشركة في قدرتها

شكل برنامج تلخصت فيمايلي - :من المرسل؟:

تحليل خصوصيات المرسل الذي سيقوم بتوجيه

على توفير شبكة واسعة ألكبر عدد ممكن من

الرسالة.

المشتركين قصد حثهم على استعمال خدماتها

 -ماهية الرسالة؟ :تحليل خصوصيات والعناصر

الهاتفية.

 -ما هو السياق؟ :تحليل الظروف والسياقات التي

واشتقاقات جديدة تتماشى ومتطلبات العصر من

 -من المستهدف؟ :تحليل خصوصيات المتلقي أو

تحقق االنسجام في المعنى والداللة حتى أصبحنا

ويقوم النص الكتابي للشعار على استعمال صيغ

المتعلقة بطبيعة الرسالة.

خفة وسرعة ،وذلك من خالل توظيف جمل مفككة

ترافق الحدث الذي بنيت من خالله الرسالة.

نالحظ أن لغة اإلشهار أصبحت لغة داخل لغة.

"المستهلك" من حيث ميوالته ورغباته وأيضا من

ونجد في الواقع الجزائري ،استعمال بعض الكلمات

حيث انتمائه الجغرافي.

 -أية قناة ؟  :تحليل مختلف الوسائل المستعملة

الهجينة من طرف بعض المؤسسات كشركات

 -أي هدف؟  :تحليل قصد وآمال األشخاص الذين

أساليب لغوية تتالءم وطبيعة المجتمع الجزائري من

االتصاالت التي تنشط في الجزائر والتي اعتمدت

(السمعية ،البصرية والمكتوبة) في نشر الرسالة.

خالل توظيف شعار " l’appel à 4 D.A vers gaa

يتناولون الكلمة من خالل توظيف أساليب لغوية و

 "les réseauxو"عيش "la vie

بالغية ترمي إلى إثارة انتباه المتلقي.

 -أي تأثير؟  :تحليل نتائج التواصل من خالل

( )5

.

والمالحظ في هذا المثالين هو استعمال لغة

هجينة بين اللسان العربي واللغة العامية واللغة

دراسة طبيعة استجابة المتلقي للرسالة الموجه

الفرنسية .وهذا النوع من الخطاب نجده مستعمال

لفائدته.

بشكل كبير من طرف مصممي اإلشهار إذ يعتمدون

فحتى يترك الشعار أثره المطلوب ال بد أن يكون

سهال يعلق في الذاكرة دون جهد يذكر من قبل

أسلوب التعدد اللغوي في نفس الرسالة االشهارية

المستهلك ،وأن يكون موزونا ومباش ار ،ولنأخذ مثال

ألنه يعكس حقيقة واقعا ثقافيا واجتماعيا معينا.

الهاتف النقال في الجزائر( :نحبها ،ونحب لي

يسمح بتحقيق تعايش للغات متعددة (العربية

شعا ار لشركة نجمة لالتصاالت المعروفة في مجال

واذا تطرقنا إلى المشهد اللساني في الجزائر ،فإنه

الفصحى ،العامية الجزائرية ،األمازيغية ،والفرنسية)،

حبها) ،فهذا الشعار بات العنوان الرئيسي للشركة
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وهذه الظاهرة ليست خاصة بالجزائر فقط ،بل نجدها

العربية مما يجعل المشهد الجزائري يتمتع

في كثير من البلدان .ويمكننا أن نتساءل حول سبب

ثقافي وكوكتيل لغوي فريد من نوعه.

بتنوع

اختيار المصمم كلمة "قع" بالعامية على حساب

وفي هذا اإلطار ،عمل مصممو اإلشهار في

كلمة "كل" بالعربية؟ ولإلجابة على هذا السؤال يجب

الجزائر على أخذ بعين االعتبار الواقع اللساني في

سبب اختيار العامية على اللغة العربية الفصحى،

(اللغة العربية الفصحى واللغة العامية الجزائرية

الجزائر والذي يتميز بالتعايش بين مختلف اللغات

إدراك العالقة القائمة بين المنتج والمستهلك لمعرفة

واألمازيغية والفرنسية) مما أدى إلى توظيف شعارات

باعتبار أن قوة الكلمة المستعملة تثير لدى المتلقي

قبول أو رفض المنتوج المقترح .وهذا ما دفع العديد

اشهارية متعددة اللغات بهدف استمالة المتلقي وشد

من المؤسسات التجارية الجزائرية إلى القيام بعملية

انتباهه قصد اقتناء منتوج معين.

من طرف الجزائريين ،وخير دليل عندما يسأل

إمكانية لجوئه إلى توظيف أساليب االقتراض

ويتمتع الشعار االشهاري بخصوصية تتمثل في

انتقاء الكلمات األكثر استعماال في الحياة اليومية

الجزائري عن الكمية فسيقول "شحال" عوض قوله

 Empruntاللغوي بالنسبة للكلمات الدخيلة على

إن المجتمع الجزائري ،هو مجتمع متعدد اللغات

يثري سجله اللغوي الوافد من اللغات األخرى ،وهذا

اللغة العربية ،وهذا ما يجعل الخطاب االشهاري

كلمة "كم".

أين تستعمل من خالله وبشكل مستمر لغتين هي

ما نالحظه من خالل استعمال شركة موبيليس

اللغوي في الجزائر بتحقيق تعايش لغوي للعديد من

بالحروف الالتينية مثل:

لالتصاالت كلمات إشهارية باللغة العامية مكتوبة

العربية والفرنسية وحتى العامية ،حيث يسمح المشهد

اللغات وهذا راجع للثروة اللسانية التي يتمتع بها

Sellekni- Arselli-

 Kallemeni - BatelNeghmati

المجتمع الجزائري .ولقد ورثت الجزائر واقعا لغويا

الغرض من استعمال هذه الكلمات المكتوبة

جميع الدوائر الحكومية وكذا التعليم وحتى الشارع،

تسهل على المستهلك الجزائري إمكانية التعرف على

اإلعالم المكتوبة :الجرائد والمجالت التي لديها

والمحافظة على الطابع العامي للكلمات المنسوخة

منذ االستقالل ،تمثل في استعمال اللغة الفرنسية في

بالحروف الالتينية هو أن موبيليس أرادات أن

حيث شغلت اللغة الفرنسية مكانة مهمة في وسائل

االنتماء اللغوي للخطاب االشهاري من جهة،

انتشار واسع( .)11ولقد استطاعت الجزائر من خالل

بالحروف الالتينية من جهة أخرى .واستعملت شركة

كلغة رسمية في جميع االستعماالت اإلدارية

اإلستراتيجية اللغوية نفسها مثل:

تأسيس منظومة تشريعية من فرض اللغة العربية

جيزي

الرسمية.

لالتصاالت

في

- Ranati

رسائلها

- Imtiyaz

االشهارية

Hadra

ونجد أيضا أن اللغة االنجليزية كانت موضوع

ولكن الواقع الجزائري يفرض منطقه اللغوي من

اقتراض من طرف جيزي حينما تستعملها في

خالل انتشار اإلعالنات االشهارية في الفضاءات

الخطاب االشهاري مثل:

العمومية حيث تستعمل لغات أخرى بجانب اللغة

)(L’itinérance
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Roaming

Free -

هذه اإلستراتيجية اللغوية المنتهجة من طرف بعض

واألمر نفسه بالنسبة للغة االيطالية حينما

تستعمل كلمة  Gratissimoمن طرف جيزي وكلمة

المؤسسات التجارية جعل المتلقي الجزائري يتكيف

 Racimoو Gostoمن طرف موبيليس أو كلمة les
Bellissima

من طرف شركة

مع الكلمات المستعملة في الخطاب االشهاري والتي

فيات Fiat

تحيله لواقع اجتماعي يعيش فيه وتعبر حقيقة عن

هوية ثقافية ولغوية ينتمي إليها ضمن مجتمع

االيطالية لصناعة السيارات.

جزائري متفتح على اللغات والثقافات األخرى بدليل

وجدير بالذكر أن اإلشهار في الجزائر لم يكتف

التنوع الثقافي واللغوي الموجود عبر مختلف

فقط بإدراج كلمات مقترضة من العامية وكتابتها

المناطق واألقاليم.

بالحروف الالتينية ،بل تم كتابة اللغة العامية

تخضع عملية ترجمة الشعار االشهاري من لغة

بالحروف العربية للتعريف بمنتوج معين تجاه متلقي

إلى أخرى لعدة مقاربات ترجمية ،انطالقا من

مما يجعله يتكيف مع مضمونه ،مثل استعمال

شركة جومبو والمتخصصة في صناعة المواد

االعتماد على الترجمة الحرفية ووصوال إلى الترجمة

الحرة .تترجم الشعارات االشهارية حرفيا ،والبعض

الغذائية شعا ار باللغة العامية للترويج لمنتوجها مثل:

منها يعتمد على التكافؤ والتكييف ،في مضمون

"البنة كيما تحبوها".

الرسالة االشهارية ،أما الشعارات األخرى فإنها تتمتع

أما شركتي جيزي وموبيليس لإلتصاالت ،فلقد

بحرية في الترجمة.

ركزتا على االمتزاج اللغوي الذي يتمتع به

وال تزال الترجمة االشهارية في الجزائر فتية،

الجزائريون حينما ينتقلون من لغة إلى أخرى في

التعبير الشفهي( ، )11حتى أصبح األمر شبه عادي

ألنها وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف

مترجمي اإلشهار ،إال أن الترجمة لم ترق إلى

بالنسبة لهم ،وهذا األمر دفع بمصممي اإلشهار

المستوى المطلوب ،بل اعتمد مصممو اإلشهار

التركيز على توظيف اإلشهار الممتزج بين العربية

الترجمة الحرفية في كثير من األحيان ،باعتبارها

والفرنسية قصد تحقيق العملية االتصالية بين

أسلوبا سهال ،ال يكلف الكثير بالنسبة لهم ،مع العلم

المرسل والمتلقي ،ومثالنا على ذلك:

أنه كان من األجدر استعمال إعالنات عالمية يتم

)« Eich la vie »(12
)« Allo wala walou »(13
)« L’appel à 4 DA vers gaa les réseaux »(14
)« Maak yal khedra, zidi l’kedam »(15

تكييفها مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري،

وهنا يمكن أن نحكم على نوعية الترجمة وكفاءة

وما يمكن استخالصه من هذا االستعمال

المترجم.

للتعاقب السنني  ،Alternance codiqueهو أن اللغة

الهوامش:

مثلها مثل الصورة يلعبان دو ار مهما في تحقيق

( )1باسم علي خريسان ،العولمة والتحدي الثقافي ،بيروت ،دار الفكر

الرسالة االتصالية وفي تقديم المنتوج لدى المتلقي

العربي ،ط ،2111 ،1ص.ص .35-38

والمستهلك الجزائري ،ألن المغزى من التعاقب

(2) Voir P. Hurbin, « Peut-on traduire la langue de la
publicité ? », in Babel, Vol 18, n°3, 1972.
(3) Voir C. Tatilon, « Le texte publicitaire : traduction ou
adaptation », in Meta, Vol 35, n°1,1990.
(4) Voir P. Edmon, « La traduction dans les agences de
publicité », in Meta, Vol 21, n°1, 1976.

السنني تجاري وهوياتي ،كونه يراعي اللغة بوصفها

جزءا ال يتج أز من البناء الهوياتي( .)15ولقد حاولت
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 وتستعمل في علم الترجمة،) كلمة يونانية تعني القصد والهدف2(
H.

إلبراز نظرية ظهرت في ألمانيا على يد هانس فارمير

 وبعد ذلك ساهمت كل من. مع نهاية السبعينياتVermeer
 منM. Ammann

 ومرغاريت أمانCh. Nord كريسيان نورد
.تطوير هذه المقاربة الوظيفية

(6) Voir H. Vermeer, « Skopos and commission in
translation action », in Chersterman, p.p 173-187.
Dwight Lasswell (1902-1975) est un
politologue et psychiatre américain, s'est fait un nom en
modélisant la communication de masse. Pour lui, il s'agit
de la décrire à travers les questions : « Qui, dit quoi, par
quel canal, à qui et avec quel effet ? ». C'est la stricte
reprise des cinq questions que Quintilien adressait à tout
apprenti rhéteur.
(8) Voir Mattelart & Mattelart, Histoire des théories de la
communication, Paris, éditions La Découverte, 1995.

(7) Harold

 ألنه،) استعمل هذا الشعار من طرف شركة جيزي لالتصاالت5(
تعبير لغوي يمكن فهمه وادراكه في جميع المناطق المختلفة للجزائر

.حيث تنتشر عدة لهجات جهوية
(10)

Voir à ce sujet le tableau qui démontre en chiffre le
nombre de diffusion des journaux algériens dans
l’ouvrage de Kahoula Taleb Ibrahimi, Les algériens et
leurs langues. Eléments pour une approche
sociolinguistique de la société algérienne, Alger, El
Hikma, 2ème édition, 1997, p.40.
(11) Voir Latifa Kadi, « Un lieu de rencontre des
langues et des cultures : les publicités de la téléphonie
mobile » in Synergie Algérie, n°7, 2009, pp.289-293.

 ولقد،" "عش الحياة:( يمكن ترجمة هذا الشعار إلى العربية12)
استعملت أسلوب األمر باللغة العربية الفصحى عوض "عيش" باللغة
.العامية
 " ألو أو ال شيء" والى: ( يمكن ترجمة هذا الشعار إلى العربية13)
« Allo sinon rien » : الفرنسية

 دج4  " المكالمة ب: ) يمكن ترجمة هذا الشعار إلى العربية14(
" باللغة العربية "جميع" أوGaa " لجميع الشبكات" وتعني كلمة
.""كل

) شعار إشهاري تم استعمله من طرف شركة نجمة لالتصاالت12(
بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس

Le Quotidien  ولقد تم نشره في جريدة. بأنغوال2111 إفريقيا لألمم

 ولقد اعتمد مصمم.2115  جانفي18  بتاريخ االثنينd’Oran
اإلشهار الشعار نفسه باللغة العربية وتم ترجمته إلى اللغة العامية
." زيدي القدام، " معاك يا الخضرا:على النحو التالي
)15( Voir à ce sujet : Belkacem Boumedini, « L’alternance
codique dans les messages publicitaires en Algérie. Le
cas des opérateurs téléphoniques » in Synergie Algérie,
n°6, 2009, pp.99-108.
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سيميائية الصـــورة الخزفية في عمل الفنانة التونسية سناء الجمالي بعنوان "اختيار"

الباحثة الجامعية نادية غموري /المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين -جامعة القيروان
البصرية من أحجام ومواد وألوان وظالل وأضواء.

يهتم هذا المقال ببناء جمالية االفتراض الذهني

والتجريبي الذي يطرح نمط الفرجة في المنتج

وهذا أيضا يمكن أن يكون صائتا فهو ال يلفظ ولكنه

اإلبداعي وطرق تمثلها في الحقل الفن التشكيلي في

يشكل مشهدا بأسره يعبر عما يخالج ذات الفنان إن

على منتج إبداعي قد جلب انتباهي للفنانة الخزافة

المشاهد جميع العالمات الخطابية المتداولة لدى

لم نقل ذواتنا نحن المشاهدين .فقد تحضر في هذه

مجال الخزف الفني وسوف نحاول تسليط الضوء

التونسية سناء الجمالي بعنوان "اختيار".

اللسانيين والسيميائيين من إشارة ورمز وأيقون
وايماءة ومخطط ومجسم وعالمة ومجاز…

إن بعض األعمال الخزفية تتطلب تعامال معينا

إن الدراسات السيميائية التي تتناول العمل

يكاد يقترب من العرض المشهدي-الفرجوي ،بحيث

التشكيلي وبصفة خاصة المنجز الخزفي تظل

تخضع هذه األعمال إلى عملية التفكيك والتركيب

شحيحة نوعا ما .فماهي المكونات السيميائية

البنيويين ،ألن كليهما (المنتج الخزفي والمشهد

للمشهد التشكيلي في المنتج اإلبداعي الخزفي للفنانة

الفرجوي) ،يعدان تجسيدا يشتغل حي از فضائيا ولهما

الخزافة التونسية سناء الجمالي على مستوى البنية

بعدا منظوريا .حيث إن هذه األعمال الخزفية تخرج

من الحامل االعتيادي إلى حوامل غير متوقعة.

والداللة والوظيفة؟ هذا ما سنتناوله في هذه األنحاء

لتتخذ بعدا سيميائيا تؤكد عمق التشكيل الخزفي من

الدراسية.

إيحائيا محمال معه معاني ورؤى يمكن أن تكون

تجربة سناء الجمالي ،مفردة بصرية ديناميكية

نقدية .وهذا البعد السيميائي يتطلب اإللمام بتقنيات

تساعد على خلق الصورة المعبرة في الفضاء

ويعد التعامل مع الجسد وتحوالت حركاته في

خالل تركيبته البنائية والجمالية مكتسيا طابعا

الخزف وعالقة اإلضاءة بالمشهد ودراسة المنظور،

البصري ،وهو أسلوب عمل فني معاصر ،سعى إليه
البعض من الفنانين بهدف الوصول إلى

من خالل تفسير هذا الخطاب الجمالي وأشكاله

البصرية والتقنية.

جانب

بصري معين من خالل إدخال األداء الذاتي وتفاعل

وفي هذا النمط من التشكيل الخزفي ،سوف نركز

المادة مع الجسد وتحوالته التي تغير في كل مرة

بمجموعة التماثيل الصورية ،التي تخلق عنصر

وينطوي المشهد الخزفي ،في المنتج اإلبداعي

صورية ترتكز على مستوى من الخطاب يجمع بين

موضوعه ،ودالالته ال ترتهن إلى قياسات تقنية أو

من األطر المكانية للعمل الفني.

فقط على المقاربة المشهدية أو ما يسمى أيضا

لسناء الجمالي ،على قدر كبير من التعبير عن

الفرجة البصرية الحية النابضة بالحركة .وهي تماثيل
خاصيتي الصائت والصامت .صائت يحيلنا على

أبعاد ضوئية فحسب .بل تنبع أساسا من تشكلها

التماثيل الخزفية ،وصامت يحيلنا على السيميائيات

في منجزها التشكيلي .والتي تستند إلى عناصر

لسانيات مسموعة نسمعها في ضجيج حركات

المكاني وبعدها التفضوي من خالل خلقها للمشهدية
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واألدب والثقافة ،مدخل إلى السيميوطيقا مقاالت

ومؤثرات من تدبير الفنانة-الخزافة .وهي صورة
مشهدية تجمع المواد المختلفة ،األشكال ،األحجام

مترجمة ودراسات من إشراف سي از قاسم ونصر

بحسب أطرها المكانية ووضعيات جسيماتها ،حتي

أنواع العالمات كاأليقون والرمز واإلشارة وغيرها…

حامد أبو زيد ،وهو يعد نموذجا سيميائيا لتطبيق

واأللوان واإليقاع في عالقات بصرية متغيرة ،معبرة

اتخذت بعدا سيميائيا موحيا لرسائل عدة.

ويرتبط مفهوم األيقون  Iconبالسيميائي األمريكي

والمنهج السيميائي له تداول كبير في الدراسات

شارل سندرس بيرس  ، CH.S.Peirceويدل على

األدبية .وهو يعتمد على قراءة شكل الخطاب تفكيكا

كل أنظمة التمثيل القياسي المتميز عن األنظمة

وبناء ،وتحليل بنية النص كنسق من العالقات

اللسانية .وتعبر األيقونة عن الصورة القائمة على

وذلك قصد الوصول إلى البنية العميقة التي تنحت

والعالمات

الداخلية والداللية والتركيبية والتداولية والبصرية،

التماثل بين الدال والمدلول .وتشتمل األيقونة

موضوعة المرجع وتساهم في إنتاج معنى .وهو

البصرية.

الرسومات

البحث عن كيفية انبثاق المعنى والداللة ورصد

التشكيلية

والمخططات

والصورة في مفهومها العام برأي جميل

عالقة الدال بالمدلول ،ودراسة أنظمة التواصل داخل

الحمداوي ،هي تمثيل للواقع المرئي ذهنيا أو

العمل.

بصريا ،أو إدراك مباشر للعالم الخارجي الموضوعي

كما يتسلح هذا المنهج بمجموعة من اآلليات

تجسيدا وحسا ورؤية .ويتسم هذا التمثيل بالتخييل

وضعها روالن بارت وجريماس وجوزيف كورتيس

عالقة محاكاة مباشرة ،أو عالقة انعكاس جدلي ،أو

السوسيرية والمفاهيم البيرسية والمصطلحات التي

والتحويل ،فتكون عالقة الصورة بالواقع التمثيلي

وأمبرطو إيكو وغيرهم ،كالعالمة ،والنسق ،والشفرة،

عالقة تماثل ،أو عالقة مفارقة صارخة .وتكون

والمحور التركيبي ،والتشاكل ،والسمات.

بصرية .وبتعبير آخر ،تكون الصورة لفظية ولغوية

والدال والمدلول ،واإلشارة ،والرمز ،واأليقون،

الصورة تارة صورة لغوية وتارة أخرى صورة مرئية

ونجد من الدراسات القيمة في مجال سيميائيات

وحوارية .كما تكون صورة بصرية غير لفظية.

الستين من دراسات سيميائية مثل كتاب مبادئ في

بشكل كلي اختصا ار وايجازا ،وتكثيفه في عدد قليل

الصورة ما كتبه روالن بارت  R.Barthesفي سنوات

وللصورة أهمية كبيرة في نقل العالم الموضوعي

علم األدلة( ،)1حيث يورد فيه إشارات سيميائية

من الوحدات البصرية.

تتعلق بالمسرح ومشهدية المنتج اإلبداعي ،والذي

ومن هذه المناهل قد نستفيد ،حيث يمكن لها أن

تجسما وفعال وتواصال ،ومتمي از كذلك بكثافة

على العمل الفني التشكيلي ،ضمن ما يسمى

عده فنا مركبا موسوما بتعدد األشكال السيميائية

تساعدنا على رصد الحاالت والتحوالت التي تط أر

العالمات.

بسيميائية الفعل أو إن صح التعبير سيميائية التشكل

البصري للمنتج الخزفي في تجربة سناء الجمالي.

وهذه العالمات قد تكون أيقونات تماثلية أو رموز

اعتباطية أو إشارات معللة تنزع إلى مبدأ التضمين.

وقد يكون األنموذج الخزفي هنا عامال سيميائيا

إلى جانب ذلك كتاب أنظمة العالمات في اللغة

وقد يظهر هذا األنموذج في شخوص تتخبط في
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الطين أو أجسام وأشكال مأستلة موزعة تارة على

خاص من الحركات واإلشارات واإليماءات .ففي

حواملها وتارة أخرى حرة تتطاير في فضاء أمكنة

نسق الوجه ،يمكن الحديث عن شفرة حركية وايمائية

من دالالتها التصويرية .ليتخذ الخزف دو ار حركيا-

وعلى مستوى اليدين ،يمكن الحديث عن إيماءات

المقومات الجسدية من حركات واشارات وايماءات

وايماءات الكف ،وايماءات األصابع… وبهذا يتحول

تتكون من تحول وضعيات الجسد ،وايماءات الرأس،

عرضها .وهي أفكار تنسج حقلها السيميائي لتثري

الكتف ،وايماءات الساعد ،وايماءات الذراع،

كوريغرافيا .بحيث إن المشهد أصبح ينبني على

الجسد هنا إلى عالمات ورموز واشارات وأيقونات

وتحركات تموقعية.

وذلك قد ساهم في توليد البؤر الداللية ونحت

ومفردات بصرية تدعم الصورة التواصلية للمشهد

البعد السيميائي ،من تعابير الوجه ،ونسق اليدين،

تضمين.

الخزفي

ونسق الجسم ،ونسق الرجلين .ولكل نسق معجم

بما

تحتمله

من

مشاهد توضح مكونات المشهد من حركات جسدية ومواد أخرى
من معادن مختلفة مثل المسامير واألعواد خشبية واألسالك
الحديدية إلى جانب ذلك نجد تعبيرة الوجه ...وكل ذلك قد ساهم
في خلق المشهد التصويري الفني ونحت الرسالة التي كانت
الفنانة سناء الجمالي تريد تبليغها.
تفاعل الجسد مع الطين يساهم في بناء سيميائية المشهد التشكيلي.
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مساهمة اإلضاءة في تشكيل المشهد الفني البصري

وهكذا فالمشهد الخزفي في هذه النماذج المعتمدة،

وعنصري اإلضاءة والظالل في المشاهد التالية،

ينبني على تفاعل الجسد مع المادة ومع الفضاء

قد ساهما في بناء مشهدية المنجز التشكيلي الخزفي

في نحت سميائية المشهد ،وهذا له أهمية كبيرة في

تنوع الخطوط واألشكال واأللوان .بحيث برز الغائر

من خالل خلق أوجه عديدة ومتنوعة قائمة على

المحيط وتكامل عنصري اإلضاءة والظالل ودورهما

من الناتئ واالنحناء والتقويس ،والتضاد والتقابل،

عملية التدليل والترميز.

ولإلضاءة أنواع بحسب اختالف حاالت توجهها

األملس واألحرش ولألشكال والكتل والخطوط

وتموقعها أمامية كانت أم خلفية ،علوية كانت أم

واأللوان والحركات دالالت سيميولوجية ،فهي تهدف

ولقد كان ذلك مهما في رصد الحركات االنفعالية

الفنان.

إلى الكشف عن الحقيقة الداخلية والعميقة في نفسية

أرضية .وطبيعية أم مصطنعة ،متحركة أم ثابتة...
للجسد ومالمحه في المشهد الخزفي في منجز سناء

الجمالي وتحديد تموقع الشكل.
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تعبيرة الوجه كجسم بما فيه من مالمح ملطخ

هيأة الجسد االنساني وتفاعلها مع األجسام

بالطين

األخرى

الخطاب المدهش والمثير ،وهو خطاب اصطناعي،

أما الدرجات اللونية قد تتجلى في حاالت في

وليس طبيعيا ،بمعنى أن اشتغال العالمة يتضمن

المشهد قوية وحاالت أخرى ضعيفة بحسب قوة

عملية إبداعية في التوصيل تعنى بتحويل الواقع إلى

انعكاس األشعة الضوئية واتجاهها.

تصور جمالي ،فالصورة بوصفها عالمة لها قدرة

إذا نحن إزاء مشهد سيميائي حركي يعتمد على

داللية ديناميكية تشير إلى شيء غير كيانها أو

توليد مجموعة من المفردات البصرية ،والتي تتحول

معناها التقليدي"(.)2

بدورها إلى رموز واشارات وأيقونات دالة تساهم في

الهـــــوامش:

خلق المعنى حسب مقاماتها السياقية ،ومستلزماتها
التداولية ،وذلك عن طريق إثارة الناظر-المشاهد،

 .1بارت (روالن)؛ مبادئ في علم األدلة ،ترجمة وتقديم
محمد البكري.

وخلق توقعات جمالية غير منتظرة .منتج مفتوح

 .2القصب (صالح)؛ مسرح الصورة بين النظرية

متعدد الدالالت ،وقابل لكل االحتماالت والتأويالت

والتطبيق ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،

الممكنة.

إدارة الثقافة والفنون ،الدوحة ،قطر ،الطبعة األولى

وما شد انتباهي في تجربة الفنانة الخزافة سناء

سنة  ،2003ص .41

الجمالي هو البعد التلقائي في تكوينه للمنتج الخزفي

المراجع:

الذي يتأسس على ما يختمر في ذاتها .وعملها ال

 .1بيير جيرو؛ علم اإلشارة /السيميولوجيا ،تر :منذر
عياشي ،طالس للدراسات والترجمة والنشر ،دمشق،

يخلو من بعد سيميائي متعدد الدالالت والمعاني،

سوريا ،سنة .1552

فالصورة "تحمل معها عوالم وتصورات ميتافيزيقية
قادرة على خلق استجابة تنفجر مدلوالتها لتشكل هذا
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 .2جميل حمداوي؛ دروس في لسانيات التواصل ،مطبعة
المقدم ،الناظور ،ط  ،1سنة .2112
 .3جميل حمداوي؛ المسرح السيميائي عند المخرج
العراقي صالح قصب ،ديوان العرب :منبر حر للثقافة
والفكر واألدب ،األربعاء  12سبتمبر .2111

 .4روالن بارت؛ المغامرة السيميولوجية ،تر :عبد الرحيم
حزل ،دار تينمل للطباعة والنشر ،مراكش ،ط  ،1سنة
.1553
 .2روالن بارت؛ مبادئ في علم األدلة ،تر :محمد
البكري ،عيون المقاالت ،الدار البيضاء ،الطبعة

األولى سنة .1585
 .5شاكر عبد الحميد؛ عصر الصورة ،سلسلة عالم
المعرفة ،عدد ،311:يناير .2112
 .3صالح القصب :مسرح الصورة بين النظرية والتطبيق،
المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث ،إدارة الثقافة

والفنون ،الدوحة ،قطر ،الطبعة األولى سنة .2003
 .8قدور عبد اهلل ثاني؛ سيميائية الصورة ،مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط  ،1سنة .2113

 .5نوال بن براهيم؛ جمالية االفتراض من أجل نظرية
جديدة لإلبداع المسرحي ،دار األمان ،الرباط ،الطبعة
األولى سنة .2115

 .11يانيس كوكوس؛ السينوجرافيا والرفقة الجميلة ،تر:

سهير حمودة ونو ار أمين ،أكاديمية الفنون ،القاهرة،

مصر ،وحدة اإلصدارات رقم  ،15ط  ،1سنة .1554
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أساليب إثبات الهوية الثقافية في الفن التشكيلي الجزائري
د قجال نادية /قسم الفنون البصرية بجامعة مستغانم
ولما افتكت الشعوب العربية

إن الحديث عن الهوية الثقافية في الفن التشكيلي

سيكون سابقا ألوانه إذا لم نتطرق أوال إلى حقيقة

استقاللها التفت

الغرب إلى تصدير التحوالت العالمية وطبعها بطابع

اقتصادي في منهج جديد للسيطرة على العالم

العولمة باعتبارها تهديدا صريحا لهذه الهوية وسببا
مباش ار في ظهور دعاة تأصيل الفن الذين تمسكوا

اقتصاديا يرتبط بقاؤه بوجود إيديولوجيا ثقافية تدعم

تدفق الغزو الثقافي والفكري وكل ما يحمله سيل

جديدة تبهر هذه الشعوب المقهورة المغلوبة على

الشعوب المستحدثة العمران والشعوب التي عرفت

وفكرية واقتصادية وعسكرية" ،قصد إحالل شكل

الحضارة قديما ويصبغها بصبغة واحدة تحت شعار

جديد من االستعمار خلفا لالستعمار العسكري الذي

بالشخصية الثقافية في ردة فعل طبيعية لمقاومة
العولمة الجارف من غثاء

عملية تصدير هذه التحوالت بغرس منظومة قيمية
أمرها و"المصدومة بأنظمة وطروحات سياسية

يطمر الفوارق بين

استدمر ودام طويال (.)5

مسايرة العصر وركوب موجة ما بعد الحداثة .

 /5حقيقة العولمة واستهدافها لألمة اإلسالمية

وهذا النوع الجديد من االستعمار أشد خطورة

لقدرته على الفتك عن بعد بالقيم باعتبارها الدعامة

تحمل العولمة روح الهيمنة الغربية التي تسعى

األساسية للهوية الثقافية واإلخالل بمعايير ومقاييس

إلى انصهار كل الثقافات في ثقافة واحدة مسيطرة

أفعال أفراد المجتمع التي تحدد السلوك وتضبط

تجرد األمم من تاريخها وعراقتها لتلبسها عباءة

النشاط اإلنساني على كامل األصعدة والمستمدة

التبعية تحت مسميات مستحدثة ومراوغة وبأساليب

مباشرة من تشريع الدين اإلسالمي .أي أن هذه

ماكرة .وال شك أن األمة العربية اإلسالمية

اإليديولوجيا والحركة الفكرية التي تكون البعد الثقافي

المستهدف الرئيسي بالنظر إلى العداوة التاريخية

للعولمة تعمل على اختزال الكون كله في هوية

المزمنة التي تبلورت في الحمالت الصليبية

والتوسعات

االستعمارية

بترساناتها

واحدة متجانسة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا لتأسيس

الحربية

ثقافة واحدة وازالة الحدود والحواجز الثقافية والفكرية

وسياساتها االحتاللية ،التي قامت على دراسات

واالقتصادية بين األمم في محاولة لبناء المجتمع

سوسيولوجية وأنثروبولوجية معمقة رصدت نقاط

البشري على مقياس الثقافة الواحدة :ثقافة الشركات

الضعف والقوة قصد تطوير المناهج االستعمارية

العابرة للجنسيات والقوميات التي

للقضاء على مقومات الهوية الثقافية لألهالي وعلى
رأسها الدين واللغة باعتبارهما الركيزتين األساسيتين

يهيمن عليها

عنكبوت اللوبي الصهيوني المتحكم في رؤوس المال

العالمية والمتجذر في النظام الحاكم للواليات

والعنصرين الفاعلين القادرين على بعث الحضارة

المتحدة األمريكية .ونذكر على سبيل المثال عائلة

من رمادها.

روتشيلد اليهودية التي تعد أغنى عائلة عرفها
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 /2النظرة الدونية للذات تحول دون إثبات الهوية

التاريخ البشري إذ تملك نصف ثروات العالم بما

الثقافية في الفن التشكيلي الجزائري

يعادل ( )700تريليون دوالر .ومعظم أفرادها من

الداعمين للحركة الصهيونية وكان لهم تأثير ملموس

وبالعودة إلى الحديث عن أساليب إثبات الهوية

في بعض أحداث التاريخ كدعمهم المالي للقوات

الثقافية في الفن التشكيلي الجزائري ال بد أن ننطلق

بناء وامتالك قناة السويس.

في تحليل وتقييم هذه األساليب ،وهي أن العولمة

البريطانية أثناء الحمالت النابوليونية ومساهمتهم في

في دراستنا من مسلمة ثابتة نبني عليها منهجيتنا

والجدير بالذكر أن أول من استخدم مصطلح

العولمة هو مستشار الرئيس كارتر

اختراق صهيوأمريكي للقيم والمعايير والمثل المستمدة
من ديننا الحنيف وأن هذه القيم بمثابة العمود الفقري

Zbiginiew

 Brzezinskiحين أكد على ضرورة تقديم الواليات

لهويتنا الثقافية ،لذلك يتوجب علينا تجريد مصطلح

األمريكية القائمة على الحرية وحقوق اإلنسان (.)1

اإلعالم الغازية كي تقدمه إلى الشعوب المستهدفة

المتحدة األمريكية لنموذج كوني للحداثة يحمل القيم

العولمة من كل األغلفة الجذابة التي تلفه بها وسائل

وتحت غطاء شعارات جذابة مثل التطور

في شكل مكسب أو هدية العصر المبهرة ،وعليه

والتبادل الثقافي وضرورة تحديث الحياة البشرية في

األساليب المعنية بالدراسة في إثبات الهوية الثقافية

الذاتي للقيم والمبادئ والمثل واألخالق وكل ما

استقامة الفنان التشكيلي في التعريف بها ،كما يجب

ثقافة معولمة مهيمنة تحتكر

صورة فوتوغرافية هي سالح فتاك إن لم نحسن

ومواكبة العصر والرقي واالنفتاح االقتصادي

نتخذ من القيم والمبادئ معلما لسبر غور نجاعة

مجال تكنولوجيا المعلومات يختبئ سالح الدمار
يؤسس الهوية الثقافية للمجتمعات

تقوم على أنقاضها

المسلمة

الجزائرية ،نستدل من خالله على مدى انحراف أو

كي

أن نسلم أيضا أن األيقونة سواء كانت رسما أو

المعلومات ووسائل االتصال العابرة للحدود الوطنية

استخدامه في زمن العولمة استخدم ضدنا ،وبالتالي

يمس ذاتية األفراد واألمم ملغية أي مجال

الثقافي في خضم الزخم الفكري والثقافي الذي

للشعوب والحدود الشخصية لألفراد

فكري

تبارز بغزو

فإن مهمة الفنان التشكيلي الواعي بخطورة الغزو

للتعدد الثقافي(.)1

تفرضه العولمة ال تقل أهمية عن مهمة اإلعالمي

وحسب الفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه

ومهمة السفير الثقافي في مجابهة هذا الغزو.

جارودي "فإن العولمة نظام يمكن األقوياء من
فرض ديكتاتوريات ال إنسانية تبيح افتراس

وما يمكن مالحظته بجالء في الساحة الفنية

الجزائرية أن الرسامين ثالثة أصناف :صنف منبهر

المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق"،

بالفن الغربي المعاصر والموضات العابرة ينظر
بعين االحتقار إلى كل ما هو محلي ينبذ األصيل

كما وصفت "بالعقل اإللكتروني ،والثورة المعلوماتية

القائمة على المعلومات واإلبداع التقني غير المحدد

والقديم ويمجد عباءة التبعية والتقليد األعمى في

دون اعتبار لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم

محاولة بائسة لركوب موجة المعاصرة لعلها تمنحه
سحنة المتحضر وهو من حق عليه ظن العالمة

والحدود الجغرافية والسياسية القائمة".

ابن خلدون حين عقد فصال في أن "المغلوب مولع
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وأما الصنف الثاني فيتمثل في دعاة االستغراب

أبدا باالقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر
أحواله وعوائده"()1؛ نراه يلهث وراء الجوائز الغربية

الذين يفترض بهم حسب ما ينظرونه من أهداف

األكثر شهرة التي ال تمنح في عصر الهيمنة إال

أنهم الدفاع المتقدم والحصن الواقي للهوية الثقافية

لمن يثبت لها الوالء من خالل الجهر بنبذ القيم

من أخطار العولمة ،بما أنهم يرفعون شعارات رنانة

الشريحة من المثقفين المرتع الخصيب للعولمة

المد الثقافي الغربي الذي صاحب التوسعات

مثل وجوب مجابهة المركزية األوروبية ،والحد من

والمبادئ والتنكر ألصوله وبني جلدته ،وتمثل هذه

الثقافية إذ نجدها تتغنى بنظرية البرناسية الال دينية

االستعمارية بحصره في حدوده الطبيعية ،والقضاء

من أي هدف ديني أو تعليمي أو إصالحي أو

كنموذج يجبر الشعوب على تبنيه كي تساير ما

طلبا للمتعة بعيدا عن أي مضمون اهتماما

الكفة الراجحة للوعي األوروبي والكفة المرجوحة

للخيال الماجن المهين ويسفه القواعد العلمية

بموضوعية وحياد ينصفان كل الحضارات البشرية،

على الهيمنة العالمية للثقافة الغربية التي فرضت

التي تبيح كل المحظورات تحت شعار تحرر اإلبداع

بعد الحداثة .واعادة التوازن للثقافة اإلنسانية بتعديل

تاريخي أو تنويري ليصبح الفن هدفا في حد ذاته

للوعي

بالمظهر ،على حساب الجوهر مما يطلق العنان
األكاديمية التي تقوم عليها بالغة اللغة التشكيلية

وتصحيح فلسفات التاريخ األوروبي في القرنين

من منظور ونسب وقياسات وتشريح وعلم البصريات
ويستأثر الغموض واإلبهام

الالأوروبي،

واعادة

كتابة

التاريخ

الثامن عشر والتاسع عشر خاصة والتي صاغت

التاريخ كله بانحياز للحضارة الغربية(.)7

وكل أشكال التجريد

ونفهم من هذا أن االستغراب هو نقيض

األبكم على أي رسالة بصرية لغياب الموضوع

لالستشراق الذي وظف كأداة للجوسسة ودراسة

أساسا حيث يدعى الجمهور إلى المعارض الفنية
الخرساء كي تقدم له القطيعة على قماشات رسم

الشعوب سوسيولوجيا وتاريخيا ونفسيا ،ورصد نقاط

جهيد في اقتفاء أثار الفرشاة أمال في استنباط أي

،وجمع أكبر رصيد معرفي عن الشرق وعلومه من

األولى على قماشة الرسم .وأحيانا ال يجني المتلقي

نجد أنصار االستغراب يصبون في مصب

القوة والضعف خدمة للجيوش االستعمارية الغربية

ملونة قصد إبهاره بدل إخباره ليكتشف بعد جهد

معنى ،أنه كان مطرودا منذ وضع الرسام الخطوط
سوى الشعور باإلهانة

خالل ترجمة المخطوطات العربية ،ولكن في الواقع

أمام قطع من العهر

االستشراق نفسه لعدة أسباب أهمها :عدم القدرة على

يفسر بالرجعية والعقد النفسية والتخلف عن مسايرة

يستحيل االنطالق من عقدة احتقار الذات للوصول

التخلص من تلك النظرة الدونية للذات .وبالتالي

المزركش باسم (الفن للفن) وأي رد فعل رافض منه

ما بعد الحداثة .ونخلص إلى القول إن األيقونة عند

إلى إثباتها ،علما أن هذه العقدة خلفها االستعمار،

يعتمد عليها في صد الغزو الثقافي ألنها هي عينها

الحضارية التي عرفها الشرق بانهزامه أمام الغرب .

وأن االستغراب في حد ذاته هو وليد الصدمة

هذه الفئة من الرسامين مجردة من هويتها الثقافية ال

وتفاقمت العقدة باتساع الفارق بين الشرق والغرب

أحد تجليات العولمة بل ومن أدوات الغزو الثقافي

في شتى المجاالت االقتصادية والعلمية والفنية

الموظفة في الفتك الذاتي بالهوية وطمس الذات.
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والعسكرية وفقدان األمل في اللحاق به والتخلص من

ونبدأ بالقسم األول ويتمثل في مجموعة الفنانين

هيمنته المركزية العالمية في ظل االعتماد عليه في

الذين اقتنعوا بواجب إثبات الذات بدافع التميز عن

والمفرش والملبس وما إلى ذلك(.)6

عن المعايير والقيم التي تقوم عليها هذه الهوية

تحصيل الغذاء

والدواء

الغير قصد منح اللوحة هوية ثقافية بغض النظر

والتكنولوجيا والسالح

بحيث يسهل التعرف على جنسية الرسام من خالل

ومنه ،بات االستغراب مجرد ""ظاهرة نفسية

عمله الفني ،على عكس معظم األعمال الفنية

واجتماعية وثقافية معاصرة ،يتميز األفراد الذين

يجسدونها

ومحاكاته".

بالميل

()5

نحو

الغرب

والتعلق

المعاصرة والحديثة التي ال تتضمن أي داللة أو

به

رمز يحيلنا على موطن الرسام أو انتمائه الحضاري

وبدل دراسة الغرب وفق ما يخدم

والثقافي .وهنا تنحصر العديد من األعمال الفنية

مصلحة الشرق وقع أنصار االستغراب في التبعية

التي تنهل من رموز الرسوم الشعبية الشائع

والتقليد باالقتناع واالنبهار بالموروث الحضاري

استعمالها في الخضاب والسجاد والخزف ،وهي

الغربي فتجردوا من العباءة الدينية والثقافية واللسانية

رموز تضم أشكاال من الفن اإلسالمي وأشكاال من

والتراثية وانتهجوا اإلبدال والتغيير بدل النقد واالغتنام

الموروث الشعبي غير اإلسالمي المحمل بالمعاني

وانقلب النقد إلى الذات المرتهنة وبات الغرب قدوة

ونموذجا ومنهال( .)9وأصبح االستغراب أداة تهويد
فكري

()8

السحرية ،والذي يحتاج إلى اإللمام بالثقافات الشعبية
والدراسات األنثروبولوجية الستنباط معانيه .ومن

تخدم الغرب بالمجان ودون عناء بتطوع من

ثمة ،فإن إقحام هذه الرموز بشكل عشوائي في

النخبة العربية المثقفة من الحداثيين المنبهرين

تكوينات معاصرة تكعيبية أو نصف تجريدية ،يخل

بالحضارة الغربية والمناهضين لقضايا األمة انطالقا

بالرسالة البصرية المقدمة للمتلقي ،وقد يقدم خطابا

من مركب نقص .ونخلص إلى القول إن أنصار

االستغراب هم نظريا

يناقض العقيدة اإلسالمية التي تعتبر

الدفاع المتقدم ضد الغزو

الدعامة

األساسية للهوية الثقافية ،وسبب تكريس العولمة لكل

الثقافي غير أن واقع الحال يثبت أنهم الفئة المثقفة

المعول عليها في عملية التهويد الفكري وترسيخ

ترساناتها اإلعالمية في حربها المعلنة ضد

األهداف و درجات الوعي عند الرسامين

الرموز المحملة بالمعاني المتوارثة من زمن الوثنية

العولمة الثقافية.
تباين

المسلمين .فحين نتصدى للعولمة بمجموعة من
والتي كانت توظف اعتقادا في قدرتها الميتافيزيقية

الجزائرين المتمسكين بالهوية الثقافية

على إبعاد

وأما الصنف الثالث فهو المعني بالدراسة وهو

الشر وجلب الخير مثال  ،نكون قد

ضربنا بأهم مقوم لهويتنا عرض الحائط  ،ألن العبرة

الفئة المتمسكة بإبراز الهوية الثقافية للعمل الفني

ليست في تميز الشعوب عن بعضها بالرموز

وتنقسم هذه الفئة أيضا إلى أقسام متمايزة من حيث

واألشكال ،وانما العبرة في اختالف المعتقد والمبدأ

درجة الوعي ونجاعة المنهج المتبع ووضوح الهدف.

الذي يحاربنا الغرب اليوم بسببه .

ولعل سر هذا التباين يكمن في اختالف الهدف

ونجد من بين الرموز الشائعة االستعمال الثعبان

الرئيسي إلثبات الهوية من جهة  ،واختالف تحديد

مثال الذي يعتقد أنه له القدرة على تفجير الينابيع

مقومات الهوية وقيمها من جهة أخرى .
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وتفتح النبات الحبي كالقمح والشعير واألرز ،كما

كما أننا ندين في تألق حضارتنا لديننا اإلسالمي،

يرمز أيضا إلى العلم ،ويدل الحوت على الخصوبة

وحتى الغرب هو مدين تاريخيا للمسلمين في انتقال

السمكة في األساطير العربية والحضارات السامية

الذي عرفه في زمن استبداد الكنيسة والنظام

والتجدد ،وفي الميتولوجيا ما يؤكد هذا المعنى إذ أن
والمعتقدات الدينية غالبا ما تدل على االنبعاث

()50

وتستعمل بعض األشكال في إبعاد العين الشريرة

العلوم إليه للخروج من عصر الظلمات وقمة الجهل
اإلقطاعي.

وبما أن القيم والمعايير والمبادئ الدينية ليست

كاليد والصليب والنجمة والعين وما إلى ذلك(.)55

دافعا لفلسفة هذه الجماعة ،نجدها تضم أيضا الفنان

وتحمل خطابا متعدد المعاني إذا ما حشرت

كهوف الطاسيلي والرموز الشعبية القبائلية منهال

وعليه ،تختلف قراءة الرموز من مجتمع إلى آخر

اإلسباني دونيز مارتيناز الذي اتخذ من تصاوير

بعشوائية في العمل الفني؛ وفي الوقت الذي توظف

لفنه .وهنا نتساءل عن إغفال الرسام للهوية الثقافية

شاشات التلفاز ،والحاسوب والهواتف النقالة ،يتبع

خبرته بحثا في التراث الشعبي الجزائري عن

الصورة في غزو وتهويد الفكر العربي المسلم عبر

اإلسبانية وتكريس ما ينيف عن أربعة عقود من

الفنان التشكيلي في بالدنا هذه األساليب المحاطة

عناصر لتكوينات جديدة متجددة للوحاته ،ومنحها

يتصدى للسيل بإصبع يده اليسار.

الدافع الحقيقي لنهل الموضوعات من التراث الشعبي

بالغموض ،والمليئة بالتناقض إلثبات ذاته كمن
ونحن ال ننكر على جماعة أوشام التي تضم

كال من مسلي ،وسعيداني ،وباية ،وبن بغداد،
وزيرارتي ،ودحماني ،وعبدون ،ومارتيناز ،سعيهم
في تأصيل الفن بالنهل من الموروث الشعبي
وتوظيف القوى المبدعة الناجعة ضد أتباع الوضاعة

والسطحية الجمالية ،والتعريف بالتراث المحلي

هوية تختلف عن هوية صاحبها .ونفهم من هذا أن

ليس قضية حفظ الهوية إنما البحث عن التميز
والجمال واإلبداع بإخراج الفن الشعبي في حلة

معاصرة أو بحثا عن التحرر في التعبير التشكيلي

كما أفصح هذا الرسام اإلسباني الذي مارس
التدريس بمدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة منذ

السبعينات.

المستمد من الحضارات التي تعاقبت على بالدنا،
ومحاولة االنطالق من المحلية إلى العالمية في

خطاب يعتبرونه"أقوى من القنابل"

(،)51

إثباتا للذات

وبحثا عن حيز للثقافة المحلية وسط الثقافة الغربية

المهيمنة ،إال أن هذا غير كاف لمجابهة العولمة
التي تستهدف قيمنا المستمدة من ديننا .فالحرب
أساسا حرب عقيدة قبل إن تكون حرب حضارات،

صورة دونيز مارتيناز أمام إحدى لوحاته مأخوذة من فيلم دونيز
مارتيناز رجل في حرية لكلود هيرش .في تكوين تكعيبي وزع الرسام
عناصر من الرموز األمازيغية مع المحافظة على الذوق الشعبي
القبائلي في اختيار األلوان مما يجعل ذوق الرسام امتدادا لذوق المرأة
القبائلية في اختيار ألوان النسج واألشكال الزخرفية والمعاني السحرية
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اإلسالم" بحضور بعض الجزائريين الوطنيين واألب

وضمن السياق نفسه يندرج عمل الرسامة

العصامية باية محي الدين التي اتخذت من التراث

الروحي للثورة الجزائرية مصالي الحاج للرد على

فبدت مثل قطع

الحرب الصليبية األوروبية على اإلسالم ومشاريعها

وحفاظها على خاصية التطويق والتسطيح والتكرار،

االستعمار الفرنسي إدانة واضحة مثل لوحة عهود

العصافير واآلالت الموسيقية الشعبية ،واألزهار

الدين اإلسالمي بعدة أعمال تصف خشوع األهالي

الشعبي مصدر إلهام للوحاتها

المفترية( .)57ورسم العديد من اللوحات التي تدين

مكبرة من المنمنمات ،بالنظر إلى صفاء األلوان
مع اإلسراف في استعمال الرموز القبائلية وتصوير

والنساء

الفقر ومعركة حول فلس واألهلي المحتقر ،وخص

بعفوية ،بعيدا عن أي قواعد أكاديمية.

في أداء

وكان بيكاسو من المعجبين بأعمالها التي نالت

العبادات وكرس فنه لتدوين التراث

الصحراوي الجزائري المهدد بالزوال بعد أن الحظ

شهرة عالمية رغم بساطتها.

سرعة توسع االستيطان الفرنسي جنوبا على حد

تصريحه .

وبالعودة إلى المعيار الذي تحدثنا عنه سابقا

وهنا نفهم أن باية لم تزعج برسمها في حدود

يتجلى لنا أن هذه الرسامة ما كانت لتشتهر أعمالها

لو أنها تطرقت في موضوعاتها لقضايا أكثر أهمية

المذهب الساذج االستعمار الفرنسي ،وال األوساط

أشبه بعالم األميرة شهرزاد .وبالمقارنة بين لوحاتها

لوحاتها خير شاهد على محدودية القدرات الفنية عند

الغربية المثقفة مثلما فعل الرسام دينيه ،بل (تعتبر

من التعبير عن الجمال ،واستحضار عالم خيالي

ولوحات الرسام الفرنسي المسلم نصر الدين دينيه ،

شعب يدين لفرنسا بجلب الحضارة له كما زعم

نالحظ كيف عتم اإلعالم الغربي على أعماله التي

االستدمار الفرنسي ،وتبقى هي

 ،5851حيث أصبح هذا العام التاريخ الفاصل بين

األهالي ،بتنمية قدراتهم على التعبير من خالل

بلغت ذروة العطاء الفني بعد إعالن إسالمه سنة

المثال الحي

والدليل القاطع على إنسانية الفرنسيين وتعاطفهم مع

()51

أبسط أشكال التعبير الفني البدائي)؛ وهو ما يفسر

وفنيا وسياسيا وسجل التاريخ له مواقفه المضادة

بيكاسو ،بأعمال ال تختلف في بساطتها وعناصر

(المستشرق الموهوب) و(المرتد صديق العرب)

سر اهتمام األوساط الغربية المثقفة بما فيها

علما أن الرجل ناصر اإلسالم والمسلمين علميا

وصراعاته الحادة ضد ما نعته "بالعفونة االستعمارية

بنائها عن أي رسم شعبي قبائلي ،نراه يوميا في

القذرة التي أجبرت على العيش وسطها" ،ذلك أنه

محالت الصناعات التقليدية وفي القرى واألرياف

ساءه ما كان يالقيه األهالي من إهانة السلطات
االستعمارية

وظلمها( .)51وألقى

سنة

على األطباق واألواني الفخارية.

5811م

بباريس محاضرته المدوية الموسومة "بأشعة نور
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سلة فواكه وعصافير  ،ألوان ترابية على الورق األسود ،رسمت سنة  ،5858طولها  505سم وعرضها  75سم ،عرضت بالمركز
الثقافي الفرنسي بالجزائر سنة 5890

التسبيح :رقم  198في دليل بن تشيكو  ،زيت على قماشة الرسم ،طولها  516سم وعرضها  500سم  ،تمثل المجموعة التي
تعودت على التسبيح على سطح بيت دينيه وربما يكون الشخص الجالس إلى اليسار نفسه شيخ زاوية الهامل حسب الشبه الملحوظ
بينهما  ،وقد رسمه في صورة بديلة سجل عليها عبارة ( إنك لفي واد وأنا في وادي) ويقصد بها الفرق بين المسلم العربي والغربي
المسيحي وظفت في تزيين واجهة كتاب الشرق في نظر الغرب

في لوحات هذا النوع من الرسامين

وأما القسم الثاني من الفنانين المتحمسين إلثبات

الهوية الثقافية فيتمثل في مجموعة من الرسامين

نصادف

مجموعة من المتناقضات التي تشوه شخصية العمل

الذين يكتفون بحضور بعض الدالالت التي تشير

الفني بحيث تجتمع على سبيل المثال عناصر من

أصبع أي مواطن جزائري على بطاقة التعريف

تعبيرية أو وحشية أو تكعيبية أو نصف تجريدية

ووعيه ومواقفه تجاه قضايا أمته وعقيدته .

يصعب فهمها وهنا نعود إلى معيار الهوية لنتساءل

إلى موطن اللوحة والتي يمكننا تشبيهها

العمارة اإلسالمية مع العري في تراكيب فنية حديثة

ببصمة

وتتخللها بعض الرموز الشعبية في رسالة معقدة

الوطنية بغض النظر عن قناعات هذا المواطن

71

ما أهمية إبراز االنتماء إلى وطن في عمل فني

على عكس فلسفة أنصار النظرية البرناسية الذين

نتبجح من خالله بفقدان قيمنا ومبادئنا باستعراض

جردوا الفن من الغائية واتخذوه هدفا في حد ذاته

العولمة ببضع رموز تثبت جنسية العمل مع

األخالق والقيم والقديم ،وتدافع عن التحرر باسم

بحثا عن المتعة والجمال في فلسفة ملحدة تنبذ

أجساد نسائنا في المعارض الدولية ؟ هل نصد
االندماج شبه الكلي في ثقافة الغرب الالدينية التي

الفن وتهتم بالشكل وتغفل المضمون(.)56

الهوية التي تجردت من قيمها فهي هوية جوفاء

الجزائريين قدراتهم ومهاراتهم الفنية للتعبير عن

وأما القسم الثالث فيضم مجموعة الفنانين األكثر

وديننا وعاداتنا وتراثنا بأساليب مختلفة فاعتمد

ووعيا بما يجري حولنا كرس العديد من الرسامين

تبيح المحظورات باسم الجمال؟هنا ال قيمة لهذه

موضوعات مرتبطة بتاريخنا وقضايا أمتنا الراهنة

فارغة من محتواها .

وعيا نسبيا بضرورة التصدي للغزو الفكري الغربي،

البعض على تقنيات مستمدة من المذهب الكالسيكي

الذين نراهم يميلون إلى بالغة اللغة التشكيلية وعيا

في تجسيد الشبه والظل والنور وتدرج األلوان مثل

تعجز النصوص الطويلة عن إيصالها إلى المتلقي،

التحرير في لوحات زين بها متحف المجاهد

وتنحصر أعمالهم ضمن النظرية

في صورة

الرسام حسين زياني الذي خلد صور شهداء ثورة

بقدرة الصورة على التعبير في مشهد واحد عن أفكار

بالجزائر العاصمة كما أبدع في رسم األمير عبد

فيولي هؤالء الفنانين أهمية بالغة لمضمون الرسالة

البصرية

القادر ،مجسدا نورانيته وورعه ووقاره

االنعكاسية التي تؤكد العالقة الجدلية بين الفنان

مهيبة  ،فانفرد بذلك عن الفنانين األوروبيين الذين

والمجتمع وهي نظرية تأثير وتأثر وترى أن الفن

رسموا األمير انطالقا من نظرة استشراقية سطحية

مرتبط بالتاريخ واألرض والمجتمع والحضارة والثقافة
والدين واألخالق له وظيفة إصالحية تعليمية تنويرية
.

األمير عبد القادر بريشة الرسام حسين زياني
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واذا عدنا إلى معيارنا في سبر غور نجاعة

وهناك من اتخذ من الفن التصغيري اإلسالمي

الرسام في إثبات الهوية نأخذ على محمد راسم رغم

وسيلة للتعبير عن خصوصيات المجتمع الجزائري

مثل الفنان محمد راسم ،الذي كان دائب البحث عن
جذور فنه المحلي الموروث كي يثبت لزمالئه من

كل ما بذله من جهد في التعريف بالثقافة الجزائرية
أنه وقع في تقليد المستشرقين حين أقدم على

أبناء المعمرين في مدرسة الفنون الجميلة  ،إبان

تصوير مشاهد العري مقدما صو ار ال تمت لتقاليدنا

المستمدة من الحضارة اإلسالمية ،ودحض مزاعم

الشالل ،علما أن تجريد المرأة المسلمة واستعراضها

بصلة تظهر نساء الجزائر عاريات يستحممن في

االحتالل الفرنسي أن للجزائر عراقتها وفنونها

في الصالونات الغربية في حد ذاته يجسد فكرة

فرنسا التي ادعت أن الجزائريين متخلفون وبدائيون

وأنها صاحبة فضل في جلب الحضارة الغربية لهم.

السبي واختراق الفن ألسوار العرض باختراق الغزاة

وكان يضمن لوحاته عبارات ثورية مخبأة بين

ألسوار المحروسة.

الزخارف المتداخلة تحث على الجهاد( ،)55وقلد

وهناك من الرسامين المعاصرين من كيف

والسالم والشخصيات الدينية المعروفة مع استعمال

الفن التشكيلي المعاصر مع االعتماد على الخط

المدرسة اإليرانية في تصوير النبي عليه الصالة
الهالة على مستوى الرأس،

مهاراته ومعارفه في تحديث الفن اإلسالمي لمواكبة
العربي كعنصر أساسي في التعبير والتكوين

كما رسم األسطول

الجزائري وشخصية خير الدين بربروس ،ومجالس

والتزيين باإلضافة إلى عناصر من التراث المادي

من عمارة ونسج وما إلى ذلك .ومقارنة بجماعة

الطرب الشعبي في بيوت القصبة ،وليالي رمضان

أوشام التي انحصر بحثها في دراسة الرموز الشعبية

وما إلى ذلك مما يعرف بتاريخ وثقافة سكان

األمازيغية ،نالحظ أن مجال البحث والدراسة

المحروسة ،باالعتماد على أسلوب متميز يحافظ
على سحنة المنمنمات اإلسالمية ،مع التعمق نوعا

للتوصل إلى الشكل النهائي للوحة أوسع وأغنى

المنمنمات

البصرية أوضح وأشد بالغة ألنها تعتمد في كثير

استعمال اللون الذهبي مما أكسب الصور مزيدا من

مأثورة تدعمها العناصر الزخرفية واأللوان التعبيرية

ما في دراسة البعد الثالث دون الخروج عن حدود

المنظور

العفوي،

حتى

ال

تفقد

بكثير عند هذه الفئة من الرسامين .وحتى الرسالة

خصائصها .وتميز محمد راسم باإلسراف في

من األحيان على نصوص قرآنية ،وحكم وأقوال
والدرجات اللونية المدروسة بعناية مع مراعاة

التأنق ،واعتمد على األلوان النقية والتزم بخاصية

دالالتها في حدود علم السيماء كي تحافظ على

التناظر والتقابل في تأطير المنمنمات بالسالسل

وحدة

واألركان المزخرفة وهو أمر غير معمول به في

خطابها البصري ،ونذكر من بين هؤالء

الرسامين الفنان كور نور الدين الذي تستحق

المنمنمات الفارسية التي تتسم بكسر اإلطار وخروج

أعماله دراسة قائمة بذاتها .

بعض العناصر إلى الهامش ،وفق المساحة التي

وفي الختام يمكننا القول إن إثبات الهوية الثقافية

يتركها الخطاط للرسام في المخطوط ،وهي خاصية

للعمل الفني يرتكز أساسا على مراعاة المعايير

أعاد بعثها أنصار المنمنمات الحديثة اليوم .

والقيم المستمدة من ديننا اإلسالمي ،وأي انحراف
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عن هذه القيم

يشوه الشخصية الثقافية  ،ويهدر

( )5ينظر الطيب آيت حمودة  :االستشراق واالستغراب واالستعراب،
الحوار المتمدن ،العدد .2111 / 15/15، 3481:

جهد الرسام سدى بحثا عن ذاته في بقايا الحضارات

( )3صالح الطائي ،االستغراب ،رحلة مع رؤى الدكتور طالب محيبس

المتعاقبة على بالدنا ،لعله يجدها في الرموز

الوائلي في كتابه " توظيف االستغراب في الدراسات التاريخية العربية"،
شبكة النبأ المعلوماتية -االثنين /2أيلول/22 – 2113/شوال.1434/

الشعبية ومعانيها السحرية المستمدة من الديانات

http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/salehaltaei.htm

الوثنية .كما أن إثبات الذات يجب أن يكون

( -)8الطيب آيت حمودة  ،المرجع السابق.
( )5ينظر  :صالح الطائي ،المرجع السابق.

بالتصدي الواعي للفكر التهويدي الذي اتخذ من

( )11علي زيعور ،الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم ،دار األندلس

الصورة وسيلة للغزو الثقافي ،من خالل حسن

1584،م ،ص.81.
()11

استغالل األيقونة في الدفاع عن مقومات الشخصية

Farida Benouniche, Bijoux et parures d’Algérie,
collection Art et culture, ministère de l’information et de la
culture, Alger 1977, tom 2, p.13.
) Mesli « gouache et monotypes » ,galerie M’Hamed 2(1
Issiakhem, 1986.

باالنتصار للقضايا العادلة المتعلقة بالمصير

)13( Mourad Bourboune , Nasreddine Dinet : les chemins de

الوطنية والثقافية ،وحسن انتقاء اللغة التشكيلية وقوة
الرسالة البصرية ،في نصرة الحق ودحض الباطل

la lumière , Actualité de L’émigration n°61,
29 Octobre 1986, p.36.
(14) Dinet Rollince Jeanne , La vie de Etienne Dinet 18611929, Paris, Maisonneuve, 1938, p.154.

المشترك للدول اإلسالمية .وأن يوظف الفن في

اإلصالح ونشر الوعي والتعليم واعادة صياغة

)12( Bentchikou Koudir et Daho Kitouni Keltoum ,Etienne

التاريخ وتصحيح األفكار الخاطئة السائدة ألن
الهوية تعني أيضا

Dinet el hadj Nasreddine , musée national Cirta Constantine,
2002, p.8.

االنتماء ،واالنتماء يكون

( )15ينظر :وليد قصاب ،مقاالت في األدب والنقد ،دار البشائر،

بتوضيح االتجاه السياسي والديني والدفاع عن

دمشق ،ط1425 ،1 .هـ ،ص .13 ،15.
()13

الرأي .ويجب أن ال يكتفي الفنان بدور المحايد

المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1588،ص.21-18.

الباحث عن الجمال والخيال إن كان فعال من

المهتمين بإثبات الهوية الثقافية ألعماله الفنية ،ألن
التحوالت الجيوسياسية والتهديدات األمنية تتطلب

مزيدا من الفطنة والجد والعمل على تكريس الفن في

خدمة الدين والوطن .
الهوامش

( )1سليمان كايد ،دور الجامعات في مواجهة تحديات العولمة الثقافية
وبناء الهوية العربية األصيلة والمعاصرة ،جامعة القدس المفتوحة  ،ب
ت  ،ص.2 .
( )2المرجع نفسه ،ص.2.
( )3ينظر  :زغو محمد،

أثر العولمة على الهوية الثقافية لألفراد

والشعوب ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية  ،2111 /4 ،ص.
.53
( )4عبد الرحمان ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون،

ينظر:إبراهيم مردوخ ،الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر،

تحقيق:د.محمد

االسكندراني ،دار الكتاب العربي ،بيروت لبنان 2115 ،م ،ص.145.

( )2ينظر :حسن خنفي  ،علم االستغراب ،الدار الفنية للنشر والتوزيع،
القاهرة1551 ،م ،ص.35.
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جمالية العنوان في السينما الجزائرية بالمهجر

فيلم " » Le Thé au harem d’Archimèdeلمهدي شارف أنموذجا

أ .خيرة بوعتو /قسم الفنون بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

اهتمت الدراسات األدبية الحديثة ،غربية وعربية

بالعتبات ( )seuilsكما عند جيينت Genette

هوامش النص كما عند هنري

( )1

ويعد تحليل العنوان

)(5

أو

ذا أهمية ،لما له من

وظائف شكلية وجمالية وداللية ،ولعده عالمة أو

ميـتران H.

عالمات لغوية ،مما يعطيه دو ار عالميا مهما،

غريـفل  ،Ch. Grivelأو ما يسمى اختصا ار بالنص

يشكل صعوبة من حيث التعريف" ،ربما كان

ودالليا أساسيا بالنسبة للعمل الذي يتصدره .كما انه

 ،Metterandأو العنوان بصفة عامة عند شارل
( )2

التعريف نفسه ،يطرح أكثر من أي عنصر آخر

الموازي  ،le paratexteوقد أثار مصطلح paratexte

للنص الموازي بعض القضايا ،ويتطلب مجهودا في

أو  la paratextuelitèفي استعماالت وتوظيفات

التحليل ،ذلك أن الجهاز العنواني ،كما نعرفه منذ

جيرار جيينت إشكاال في الترجمة.

النهضة ...هو في الغالب مجموعة شبه مركبة،

فيستعمل محمد بينس مصطلح (النص الموازي)،

أكثر من كونها عنص ار حقيقيا ،وذات تركيبة ال

ويرى أنه تلك "العناصر الموجودة على حدود

تمس بالضبط طولها "). (6

النص ،داخله وخارجه في آن ،تتصل به اتصاال

وألهميته واإلشكاليات والقضايا التي يثيرها

يجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من

العنوان ،خصص له علم جديد له أصوله ونظرياته

تعيين استقالليته وتنفصل عنه انفصاال يسمح

ومناهجه ،أو حقل نقدي استراتيجي جديد يتصل

للداخل النصي ،كبنية وبناء ،أن يشتغل وينتج

اتصاال وثيقا بعلوم النص ،وهو علم العنوان

دالليته").(3

 ،Titrologieو ممن اختصوا به ،نذكر كلود دوشيه

وبالرجوع إلى المصطلح األصل في الفرنسية،

 ،Claud.Dوليو هوك  ،Leo Hoekوهنري ميتران

نجده يتكون من شقين  texteوتعني النص في

 ،H.Metterandولوسيان غولدمان ،L.Goldmann

العربية ،و paraوهي أداة تصدير متناقضة ،وترجمة

وشارل غريفل  ،CH.Grivelوروجر روفر Roger

للموازي ،بمعنى المحاذاة والتفاعل معا ،وتعني في

 ،Roferوجيرار جينيت  ، G.Genetteالذي خصه

الوقت نفسه القرب والبعد ،المشابهة واالختالف،

بفصل في كتابه عتبات  ،Seuilsوتناوله من حيث

الداخل والخارج ،وفي الوقت نفسه ثانويا تابعا

هو نوع من أنواع التعالي النصي ،باعتباره أحد

للنص ،فهو ليس فقط في جانبي الحدود التي تفصل

عناصر النص الموازي.

الداخل عن الخارج ،انه الحدود بعينها والستار الذي

يشكل غشاء شغافا بين الداخل والخارج فيصنع

ويظل ليو هوك المؤسس الفعلي ل(علم

بذلك غموضها تاركا خروج ما هو داخلي ،ودخول

العنوان) ،فقد قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح،

يجمعها).(4

اللسانيات ونتائج السيميوطيقا ،وتاريخ الكتاب

مستندا إلى العمق المنهجي واإلطالع على

ما هو خارجي ،انه يفصلهما وفي الوقت نفسه
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والكتابة ،حيث رصد العنونة رصدا سيميوطيقيا من

وتفكيك العمل ،وفي هذا الصدد يقول جان كوهن:

خالل التركيز على بناها وداللتها ووظائفها) .(7ففي

"يقوم العنوان في الخطاب بوظيفة المسند إليه أو

مداخلة تقدم بها ليو هوك خاصة بالرواية الجديدة،
ركز فيها على صيغ العنونة التي تميزت بها الرواية

الموضوع العام ،وتكون كل األفكار الواردة في

الخطاب مسندات له ،أنه الكل الذي يكون هذه

الجديدة ،ومنها فيما يخص البنية الصرفية النحوية،

األفكار أجزاءه ").(13

استعملت الجمل الفعلية ،وصرف الفعل إلى

ويحدد القراءة المناسبة له ،فانه يعلن عن مقصدية

واضافة إلى أن العنوان ،يعين طبيعة العمل،

حيث لم تعد تستعمل الجمل االسمية فقط ،بل

الماضي واألمر والمستقبل ،وقل استعمال األعالم

كاتبه ،بما فيها مراميه اإليديولوجية ،فهو إحالة

وعالقة العنوان والعمل ،هي باألساس "عالقة

شكال من الحوارية التناصية ،والتي باإلمكان أن

تناصية ،وتوضيح للمعنى" .فغدا التشكيل العنواني

والنعوت في تشكيل العنوان.

نطلق

جدلية ،بدون النص يكون العنوان وحده عاج از عن
تكوين محيطه الداللي ،وبدون العنوان يكون النص

عليها

التناصية

العنوانية

titrique

 ،intertextualitéوالتي تسعى إلى تشكيل العنوان

باستمرار عرضة للذوبان في نصوص أخرى")،(8

على نحو يعالق معه ال نصه تحديدا ،وانما عناوين

للعمل وعالمة عليه وله ،كما انه ينتسب إلى

وضع الباحثون للعنوان بنية نظرية تشتمل أربعة

فنية أو سياسية أو مذهبية أو إيديولوجية.

وهي العنوان الرئيسي ،العنوان المشبه أو العنوان

والعنوان " قبل كل شيء خطاب للنص") ،(9وهو

الفرعي ،إشارة التجنيس وتعرف أيضا باإلشارة

أخرى "(.)14

وعليه يعد العنوان أكثر من هام ،باعتباره وسما

القصدية التي مصدرها مرجعية ما سواء فكرية أو

أيضا بمثابة "نص بصدد نص"

)(10

عناصر ،متفق عليها ،وان اختلف في تسميتها،

حسب غريفل.

الشكلية ،ثم العناوين الفرعية أو الداخلية ،وقد يغيب
احد هذه العناصر ،أو تتبادل المواقع ،فال توجد

ويطرح العنوان إشكاليات عديدة على مستوى

دائما مجتمعة.

االشتغال ،وذلك لطبيعته ولصعوبة ضبط وظائفه،

وما يط أر على الجنس من تغير وتعديل يط أر

فيعد نصا مضغوطا  micro-texteأو ،إذا ما اعتبر

أيضا على العنوان ،وهذا ما يجعل العناوين تختلف

أنه يمكن للجملة أن تشتمل على نص ،فيكون

بين فترة ازدهار الجنس وانحطاطه ،فالعنوان يتغير،

النص برمته مكونا مباش ار من مكونات الجملة،
فتصبح جملة العنوان بنية نصية

وبالتالي قد يقصر أو يطول ،ويؤثر عليه العامل

structure

الزمني ،فأسامي األعمال القديمة تختلف عن

 textuelleلدى نحاة الجملة) ،(11أو نصا في غاية

األسامي الحديثة والمعاصرة .وباعتبار العنوان قصدا

القصر صاحب اكتفاء ذاتي قائم لوحده ،وبإمكانه

للمرسل فانه يتأسس على نقطتين ،تتصل األولى

الترويج لنمط خطاب خاص به يعالق سواه من

بعالقة العنوان بخارجه ،سواء كان واقعا اجتماعيا أو

العناوين ).(12

سيكولوجيا ،أما الثانية فتتمحور حول عالقة العنوان

كما يعده الباحثين إجراء ناجح في مقاربة العمل،

بالعمل وأيضا بمقاصد المرسل من عمله ،والتي –

باعتباره المدخل األساسي للولوج للعمل ،قصد تأويل
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المقاصد – تتضمن صورة افتراضية للمستقبل،

الجميل ،ولكن في عالقات تلقيه ،وعليه يتضح أن

عليها يتشكل العنوان ال كلغة ولكن كخطاب.

المتلقي عنص ار فاعال في إنتاج الجمالية ،ومن ثم

تعود كلمة "العنوان" في لسان العرب إلى مادتين

في إنتاج الداللة.

كثي ار ما تطرح إشكالية مدى ارتباط العنوان

مختلفتين هما" :عنن" و"عنا" ،ورد في مدخل "عنا"

بالعمل التابع له و مدى استقالله عنه ،وان كان يعد

ما يلي" :وعنوان الكتاب :مشتق في ما ذكروا من

جزءا من التجربة الجمالية أم جزءا قائما بحد ذاته،

المعنى ،وفيه لغات :عنونت وعنيت وعننت ...قال

ابن سيده" :العنوان والعنوان سمة الكتاب .وعنونه

واستقالل العنوان يتعلق بنوع الفن ،ونوع العنوان
نفسه ،فيميز العنوان في فنون الرسم والموسيقى

عنونة وعنوانا وعناه ،كالهما :وسمه بالعنوان .وقال

والسينما ،انه مصنوع من مادة مخالفة لمادة العمل،

أيضا :والعنيان سمة الكتاب ،وقد عناه وأعناه،

وهذا ما يمنحه استقاللية عن العمل ،عكس ما في

وعنونت الكتاب وعلونته .قال يعقوب :وسمعت من

األدب من شعر ورواية ،حيث تتشابه مادة العنوان

يقول أطن واعن أي عنونه واختمه ،قال ابن سيده:

والعمل ،وهنا استقاللية العنوان لن تكون تامة مهما

وفي جبهته عنوان من كثرة السجود أي أثر ،حكاه

اللحياني"(.)12

تحققت حيث " يرتبط العنوان على نحو ما بالنص،

حتى ولو بجزء ضئيل منه ،قد يصل في ضآلته إلى

وسواء استعملت اللفظة الفرنسية ( )titreأو

جملة واحدة "(.)15

اإلنكليزية ( )titleأو اإليطالية (  ) titroأو األسباني

لكن هذا ال يمنع أنه يشترك في خصائص عديدة

( ،)titoloفإنها جميعا ذات معنى واحد أو تقريبا،

مع عنوان العمل األدبي ،سواء تطابقا أو تشابها فان

وذلك الشتقاقها من كلمة (تيتولوس) ()titulus

كان عنوان القصيدة مفصوال طباعيا بمسافة مائزة

الالتينية ،والتي تعني الالفتة المعلقة على الدكان

تجعله يرسم حدود هذا النص ،ويؤثر في شكله،

والملصقة التي توضع على قارورة لتبين محتواها،

كما

تعني

المعلقة

للبيع...الخ(.)15

في

عنق

العبد

وعنوان الرواية مفصول بصفحة كاملة عن بداية

المعد

النص ،فان العنوان في الفيلم مفصول بصريا
(صوريا) عن الفيلم بمسافة زمنية ،تمتد إلى دقائق

ويرى الحمداوي أن للعنوان أهمية على المستوى

تسمى هذه المسافة الزمنية بالجينيريك ،وهو تقديم

اإلعالمي (اإلشهار) أوال ،على المستوى الفكري

للفيلم أين يرد من خالل لقطات مصحوبة بكتابة

ثانيا ،وعلى المستوى الجمالي ثالثا ،مع أنه قد

تعرف بعنوان الفيلم وكذا المخرج والسيناريست

يختلف ترتيب هذه المستويات سواء بالنسبة لواضع

والمنتج والشركة المنتجة وجميع العاملين من تقنين

العنوان ،أو لظروف وضعه.

وللعنوان أيضا عالقة بأفق التوقع( ،)13فقد "يلتقي

وفنيين ،حيث يسبق أحداث الفيلم وفي حاالت أخرى

يصحب انطالق األحداث ،ويرد أيضا في نهاية

أفق المتلقي مع أفق العنوان( النص األصغر) ،قبل

أن ينتقل إلى النص األكبر ،فيتعزز مع األفق

الفيلم.

الجمالية وفق أصحاب التلقي ،ليست خصوصية في

تخصص له ملصقة اشهارية موجودة عند باب قاعة

التخييلي الذي تولد أول وهلة أو يخيب"( ،)18إذ أن

ويتميز أيضا على العنوان في العمل األدبي بأن
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السينما ،والبعيدة بخطوات عن قاعة العرض ،فال

عنصر الدعاية ،المتمثل في إعالنات الصحف،

يوجد فيلم ،مهما كان نوعه بدون ملصقة عليها

إضافة إلى ملصقة الفيلم .على العكس أثناء

الممثلين الرئيسين ،إضافة إلى اسم المنتج والشركة

من صور الفيلم ،فال يظهر إال مرة واحدة -عند

العناصر على الملصقة ،وحتى العنوان قد يكتب في

عنوان الرواية ،يظل بصحبة القارئ على امتداد

العرض ،حيث ال يصبح العنوان إال مجرد صورة

عنوان الفيلم واسم المخرج ،وكاتب السيناريو واسم

انطالق عرض الفيلم ضمن الجنيريك -في حين

المنتجة ،ويختلف موقع كل عنصر من هذه

مجموع صفحات الكتاب( ،)21فعادة ما نجد العنوان

األعلى أو في الوسط أو يمينا أو يسارا ،وتمثل

مكتوبا أعلى صفحات الكتاب.

"الملصقة للعنوان ما يمثله تماما غالف الكتاب

للعنوان"(.)21

ويمثل العنوان أعلى اقتصاد لغوي ممكن ،وهذه

فمن أولى عالمات القراءة الفضاء الذي يحتله

الصفة على قدر كبير من األهمية ،إذ أنها – في

العنوان من الملصقة وتشكله البصري ،والشكل

المقابل– ستفرض أعلى فعالية تلق ممكن ،مما

في تشكل عبارة ،فتكون حروفا أو أرقاما أو عالمات

للعنوان ،وهي فعالية تتضح من خالل البحث عن

يجعل المتلقي فعال بشكل كبير في عملية تلقيه

الهندسي له ،فقد يحمل العنوان رسالة العمل ،تختزل

مطبعية أو بياضا ،وقد تتسع الحروف وتضيق ،وقد

دالالت العنوان من خارج العمل ،وعن تفاصيل

يختلف نوع الخط ،أو شكل الكتابة ذاتها بين

تلك الدالالت التي استقاها من خارج العمل.

رسم ،وهنا تلتقي بالغة العنوان بصناعته ويتم

إلى الضد ،يحتاج إلى تأويل بعيد أو االستعانة

كاملة من داخله ،وحين يلج المتلقي العمل تتحدد

تتشكل ألوان مختلفة وتتصل وتنفصل ،كما قد

وقد يبلغ العنوان من اإليحاء يتجاوز الحد لينقلب

مستقيمة أو معوجة ،كما يصاحب العنوان صورة أو

بالمرسل حتى يفك الغموض ،ومن هذه العناوين

التوافق بين التشكل والمقصد .فأصبح يتطلب

حرف  -k -عنوان لكتاب وضعه اإليطالي Dino

جماليات خاصة من حيث التركيب وابراز حروفه

 ،Buzzatiوعنوان الفرح لكتاب الفنسي برنانوس

وكتاباته بخطوط مختلفة ،وهذا ما يجعل العنوان

 ،Bernanosوقد قال عنه " :قد تعثر في كتابي هذا

مستقل نوعا ما عن عمله ،وهذا أيضا ما يجعل

على كل شيء عدا الفرح "( .)21وهذا ما عناه امبرتو

المتلقي يحلله بطرح عدة تأويالت ،قد تتعزز أو

ايكو بالجمالية حين قال" :إن شأن العنوان أن يبلبل

تنتفي عند تلقي الفيلم.

األفكار ،ال أن يرتبها "( ،)22وقد تناولها ليسنغ من

وتشترك العناوين الروائية في عدة نقاط مع

عناوين األفالم الروائية ،وطبعا باستبعاد عناوين

قبله في قوله ":ينبغي أن يكون العنوان مثل رائحة

تتميز به عناوين األفالم ،أنها شديدة االرتباط بعالم

تكون قيمته"(.)23

األفالم المأخوذة عن األعمال األدبية ،ولكن ما

األطعمة ،فعلى قدر بعده عن كشف فحوى الكتاب

اإلنتاج السينمائي ،سواء قبل اإلنتاج أو أثناءه أو

كما للعنوان وظيفة بصرية أو االيقونية ،تهدف

العنوان الدور األهم ،فهي قبل العرض ،من خالل

للبحث عن المماثلة أو المشابهة بين العالمات

حين عرض الفيلم .أما المرحلة التي يلعب فيها

إلى تأويل األلوان واألشكال ،والخطوط االيقونية
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حل المركز الجزائري للفنون والصناعة السينمائية

البصرية وبين مرجعها االحالي ،أي أنها تركز على

الكاييك ( )CAAICوالمؤسسة الوطنية لإلنتاج

الفضاء البصري والطباعي ،وهذه الوظيفة ذات

أهمية بالغة في السينما ،متمثلة في دور الملصقة

السمعي والبصري ) ،(ENPAوالوكالة الوطنية

لألحداث المصورة.

اإلعالمية والجينيريك.

فكيف هي نوعية وطبيعة عناوين األفالم

()22

)"(ANAF

وحين تنعدم الموارد من جهة ،و تسوء حالة

الجزائرية بالمهجر ،وهل تعد عناوين أفالم المهجر

صاالت العرض ،من الجهة األخرى ،يصبح إنتاج

أسماء عينت ألفالم؟ ،وما عالقة العناوين بالتوجه

سينمائي دون وجود قاعات مطابقة للمقاييس

وهل العنوان نقطة وصل بين الفيلم و المتلقي؟و

توزيع وقاعات ،فبعث السينما يمر بالضرورة عبر

العناوين دور الوسيط الفيلمي -دور الوسيط بين

لهذا التناقض" انعدام تنظيم الوسائل والهياكل التي

األفالم مستحيال ،وال يمكن أن يكون هنالك نشاط

حامال أيديولوجيا ،ومعرفيا موجها أم أنها مجرد

العالمية ،ألن السينما هي بالدرجة األولى قضية

الفكري واإلبداعي؟.

استرجاع واعادة تهيئة القاعات ،ويظل السبب واحد

كيف هي عالقته بأفق التوقع؟ .هل لعبت هذه

جميع أجزاء الفيلم  -المحافظ على تكامل أجزاء

تسمح للسينمائيين باالزدهار في عملهم وبواسطته

قد واجهت السينما الجزائرية في منتصف

فمثلت تلك األوضاع ظروفا قاسية دفعت بشكل

ذلك كان رصيدها ما بين سنتي  1588و 1552مثال

ما يمكن من المؤسسات المتبقية ،واما إلى المغامرة

في بلدانهم األصلية"(.)25

التفاعل الفيلمي؟.

ما الممثلين والمخرجين إما إلى االبتعاد والعمل بأقل

الثمانينات صعوبات خاصة في جانب التمويل ،ومع

حوالي  22فيلما ،لتنتابها حالة من التدهور تصل مع

في اتجاه البحث عن آفاق جديدة بعيدا عن الجزائر،

إلى "تعرض السينما الجزائرية لصعوبات مالية

العمل ،مما أسفر عن نشوء ظاهرة في اإلنتاج

مشاريع كانت قد أقدمت على بدئها ،أما الظاهرة

ولكن وجود هذه الظاهرة يمتد إلى سنوات

خاصة فرنسا التي فتحت لهم بعضا من أبواب

حلول التسعينيات إلى حالة ركود ،ويرجع السبب
كبيرة ،حيث لم تجد الموارد الالزمة والكافية إلنجاز

السينمائي الجزائري صارت تسمى (سينما المهجر)،

األخطر ،فهي انقطاع هذه السينما عن جمهورها

الثمانينات ،من خالل جيل من المخرجين

صاالت العرض في شتى أنحاء الوطن ،مما أدى

وهو تصنيف يتوقف ،ليس على أساس موضوع

المهاجرين ،اللذين تناولوا موضوع الهجرة.

بسبب قلة اإلنتاج التي تزامنت مع إغالق العديد من
باختناق هذه السينما ،التي وقعت ضحية عوامل

هذه السينما -وان كان إحدى أهم مواضيعها ،-بل

فإهمال قاعات العرض وكذا الوضع السياسي

مخرجين مهاجرين أو مخرجين فرنسيين من أصول

داخلية وخارجية أجهزت عليها"(.)24

على وضعية مخرجيها ،فنميز في سينما المهجر،

األمني الذي شهدته الجزائر في فترة اإلرهاب أدى

جزائرية ،أو ما تعرف " ،"cinéma beurوتخص

اإلنتاج العمومية" ،فبين العامين  ،1555 ،1558تم

المنحدرين من إفريقيا الشمالية أو المولودون

إلى تجميد السينما ،إضافة إلى تفكك مؤسسات

كلمة "("beurمؤنث الكلمة  )beuretteالمهاجرين
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تصنف بحسب التبعية للثقافة واللغة العربية ،رغم أن

بفرنسا ،وهنا نستحضر فيلم "،" beur blanc rouge

لمخرجه محمود زموري المنتج  .2115من خالل

هذا "  " beurال يعرفها.

الجالية الجزائرية المغتربة وصعوبة اندماجها في

تعبير" مهاجر من الجيل الثاني" الذي يعد مفارقة،

فيعد إذن " "beursأبناء المهاجرين ،ويستعمل

فيلمه يروي المخرج محمود زموري جزءا من معاناة

فهم أفراد ولدوا بفرنسا ،وعليه فالتعبير الصحيح هو"

المجتمع الفرنسي ،وركز على تعايش الثقافتين

ابن

العربية والغربية ،والفيلم يدور في إطار كوميدي

للعنصرية في هذه التسمية غموضا في منحى

بسيط ،وتتمحور القصة حول شاب من أصل

السياسة والمجتمع الفرنسي ،فمن جهة يعد هؤالء "

جزائري ولد بفرنسا متشبث بجذوره يعيش في وسط

 "beursمواطنين فرنسيين خاضعين لجميع واجبات

عائلي متمسك بالتقاليد الجزائرية ،هذا الشاب كان

المواطنة مثل الضرائب أو الخدمة العسكرية...الخ.

أول المناصرين الذين اجتاحوا ميدان "ستاد دو

ومن جهة أخرى ،يرفضهم هذا المجتمع ويضعهم

فرانس" عقب هزيمة المنتخب الجزائري أمام نظيره

على الهامش بسبب ظاهرة العنصرية المستورة

الفرنسي في مباراة ودية .لقد كانت تلك الهزيمة

كالتمييز العنصري في التشغيل ،السكن ،إفراط

قاسية على الشاب البطل المحوري للفيلم واعتبرها

الشرطة في مراقبتهم ،وهي جنحة على أساس

إهانة ،وهذا الذي دفعه إلى اقتحام الميدان ومنع

الشكل ،وغالبا ما يستخدم في التعامل اإلداري

مواصلة اللقاء ،وانطالقا من هذا الحدث الواقعي

تعبير" فرنسي منحدر من الهجرة"(.)31

نسج المخرج حكايته ليعبر عن التمزق الذي يعيشه

وعليه ،فكلمة " " beurتعبير كاريكاتوري للتفريق

الشباب الجزائري المقسمين بين مسقط رأسهم فرنسا

بين المهاجرين والفرنسيين ،وظل هذا التعبير

والجزائر وطنهم األصلي.

اختيار لمن يريد اإلشارة إلى نقطة االختالف

ويطرح عنوان الفيلم مشكل عند الترجمة فكلمة -

وبطريقة تحاول أن تكون متحضرة ،كما انه لترسيخ

 -beurتعني صاحب األصل المغاربي المولود
بفرنسا ،ألبوين مهاجرين( ،)23وبالبحث في أصل

التمييز بينهم وبين الفرنسي.

لكن تظل مسألة الترجمة مستعصية ،فلو

الكلمة ،وجدناها ناتجة عن عكس للمقطع اللفظي

استخدمنا كلمة مهاجر كبديل ل" " beurال تعبر عن

لكلمة "عربي" بالفرنسية" ،- arabe: a-ra-beu -

المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ،فالمهاجر مولود ببلده

فأصبحت ،beu-ra-a :ثم كلمة " " beurبعد دغم

األصلي،

حرف" ،"aوهي إذن كلمة اصطالحية قلبت حروفها،

فرنسي ،وبالتالي فهذه الكلمة من غير الممكن

الكلمتين لنفس المعنى ،وتعنى بالمهاجرين من

شمال

أفريقيا

المستقرين

والتي

ترادف

في

الفرنسية

كلمة

" ،"immigréeعكس " " beurالذي ولد بفرنسا ويعد

كما تعطي أيضا كلمة" ،"rebeuوتستخدم هاتين
بفرنسا(.)28

مهاجر"(.)25

وترى

المنظمات

المضادة

ترجمتها ،حيث أن الترجمة ستفقدها معناها الحقيقي،

وبعض

مما يؤثر سلبا على المعنى الذي أراده المخرج

الفرنسيين من أصول مغاربية (قبائلية ،شاوية،

للعنوان.

توارقية )...يعترضون على هذه التسمية التي
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االبتعاد واالقتراب في الوقت نفسه بين كلماته،
فابتعاد الكلمة األولى " بور" عن الحقتيها المنتميتن
لمعنى واحد ،أال وهو اللون رغم اختالف هذين

اللونين" أبيض" و"أحمر" ،وهذين األخيرين يشكالن
تحالف ضد الكلمة األولى "بور" .ليؤسس العنوان

في في الوقت نفسه كتلة ملتحمة بين كلماته لغياب

عالمات الفصل بينها ،فلو وجدت أي عالمة فصل

أو توقف بينها سواء نقاط أو فاصلة أو غير ذلك،

الستنتج تنافر وتضاد بينها ،فيبدو أن اختيار

المخرج مؤسس على نية وقصد هذا التحالف.

كبير ضمن الملصقة ،فكتب
ويحتل العنوان جانبا ا

لكن أال يوجد ضمن هذا التحالف الواضح لبنية

كلمة "  ،"ROUGEوضع هالل ونجمة باللون

عالمة التوقف يتوجب عدم التوقف ،بمعنى أن

باللون األسود ،بخط سميك ،وضمن حرف " "Oمن

العنوان تنافر ورفض كل كلمة لألخرى ،فانعدام

األحمر ،مع دعوة الرجل الذي يدس برجله كلمة "

الحركة منتظمة ضمن هذا الكل ،فحين نبدأ في

 "ROUGEللتفكير ،وآخر يدس برجله حرف "" R

القراءة ال يمكن التوقف للمواصلة ،إذ يشكل العنوان

من كلمة "  ،"BEURإضافة إلى انه مرتدي بدلة

تداخل ويفقد بدايته ونهايته ،فيمكننا حينئذ البداية من

بالعلم الفرنسي ،ويدل على رفض هؤالء المهاجرين

توقيفنا أو منعنا ،خصوصا بعد معرفة واكتشاف

زرقاء ،مما يحيل مباشرة إلى اللون األزرق الموجود

النهاية ونتجه نحو البداية بما أنه ال شيء يمكنه

لهذه الكلمة ،استنادا لتعريف كلمة "بور" ،أما وجود

سبب هذا االختيار للمخرج ،يمكن تأكيد هذه

لرمزيتهما للعلم الجزائري ،وعليه تعلن الملصقة عن

نبدأ بأي لون نريد ،حيث يمثل هذا المهاجر احد

احدهما فرنسي واآلخر جزائري .وجملة هذا العنوان

مغاربي األصل.

النجمة والهالل ،فداللة على أصلهم الجزائري،

الفرضية -فألوان العلم يمكن قراءتها دون ترتيب،

صراع هذا المهاجر النتمائه لعالمين مختلفين،

األلوان العلم الفرنسي ،ألنه فرنسي ،رغم انه مهاجر

مطابقة لتعبير استخدم سنوات  ،1551للتدليل على

وفي هذا الصنف أيضا نجد الفيلم األول للمخرج

تعدد الجنسيات واألعراق بفرنسا ،وهو" black blanc

محمود زموري Prends 10 000 balles et casse-

 ،"beurوقد تكون مستمدة من عنوان أغنية "black

 ،toiسنة  ،1581وفيلم Le thé à la menthe

" and white bluesل .)32( Serge Gainsbourg

للمخرج عبد الكريم بهلول ،لسنة  ،1582وفي السنة

ونالحظ أن العنوان بور أبيض أحمر ينطوي

نفسها فيلمين ،أحدهما للمخرج مهدي شارف Le

على تنظيم حركي على الرغم من أنه ال فواصل وال

 ،Thé au harem d'Archimèdeواآلخر للمخرج

توجه هذا التحرك العنواني ،ويأخذ تنظيمه من هذا

 ،1551ويعد هؤالء المخرجين من األوائل ضمن

عالمات توقف بين الكلمات ،التي كان بإمكانها أن

رشيد بوشارب  ،bâton rougeوفيلمه  Chebسنة

81

 cinéma beurالذين تناولوا موضوع الهجرة .وكذا

المخرج مالك شيبان في أفالمه
(،)1554

Douce France

هذه

الحياة،

الجزائرية"(.)33

hexagone

ويتجاهل

مسؤولية

الحكومة

ثم يقدم المخرج علي غالم ،فيلمه الثاني عن

(voisins, ،)1552

 ،)2112( voisinesومخرجين آخرين منهم رابح

موضوع الهجرة ،وهو  ،L'autre Franceوفي السنة
نفسها ،فيلم  Quitter Thionvilleللمخرج محمد

زعيماش ،رشيد جيداني..الخ.

فإذا كانت البدايات األولى للسينما الجزائرية قد

الكما ،يليه فيلم حب في باريس لمرزاق علواش ،

ارتبطت بالثورة ،وتجارب أخرى تتحدث عن الواقع

سنة  ،1585بإنتاج فرنسي ،وفيلم Ali au pays des

بالمهجر ،أو هاجروا في أعمار مبكرة ،جاءت

ولكن يتعرض إنتاج العديد من األفالم الجزائرية

أفالمهم تحمل همومهم الخاصة ،والصراع العنيف

بأموال فرنسية إلى ضغوطات ،إذ على المخرج أن

إليه ،وخوفهم من العودة إلى وطنهم األصلي.

المخرج فيلمه األول ويكون قويا جدا ألنه متجذر في

 miragesفي السنة نفسها ،وأفالم أخرى كثيرة.

الجزائري ،فإن المخرجين الشباب الذين ولدوا

ينتج أفالما توافق رغبات الجهة المنتجة ،ف" يخرج

بين ثقافتهم وثقافة المجتمع األوروبي الذي ينتمون

شيء عميق للغاية ،فيحصد الجوائز ثم يتدفق عليه

أما عن أول األفالم عن موضوع الهجرة ،فنجد

فيلم مكتوب للمخرج علي غالم ،سنة  ،1531وقد

الدعم المالي (الغربي) من العدم ،من بعدها تبدأ

منعت الرقابة الجزائرية هذا الفيلم ،الذي يتناول حياة

الضغوطات المشبوهة التي يمارسها الممولون

مطالبة المخرج بتوسيع جمهوره") .(34ويجب أال نعتقد

المهاجرين من شمال أفريقيا في فرنسا ،فيكشف عن

أنه سيكفي "المشاركة في اإلنتاج مع "الكبار"

البؤس الذي يعيشون فيه ،والمعاملة العنصرية التي

واالستثمار في هياكلهم ذاتها وبالتالي االقتحام

يتلقونها من قبل الفرنسيين ،وكذا من قبل الشرطة

الناجع للتوزيع الدولي للفيلم عن طريقها لكي تتحسن

الفرنسية ،وذلك من خالل متابعة الشاب الجزائري

أحمد ،وهو أب لثالثة أطفال ،يهاجر من الجزائر

األحوال ،صحيح أنها ستتحسن ،لكن تحسنها لن

يكون إال في صالح الطرف اآلخر").(35

إلى فرنسا.

كما تتصف أغلبية أفالم هاته السينما المهجرية

ليلي هذا الفيلم ،فيلم العابرون من إخراج

بالسلبية ،إذ تسعى إلى تشويه الواقع الجزائري ،سواء

 ،Annie Tresgotسنة  ،1531وهو فيلم طويل،

بالتركيز على عادات وتقاليد لم تعد محور المجتمع

ويعتبرون هذا الفيلم ردا على فيلم مكتوب ،على

وال اهتمام الجميع ،أو استخدام فترة اإلرهاب لوصف

أساس أنه يحذر من الهجرة إلى فرنسا ،وبالتالي

الجزائر بالعنف والقتل الهمجي ،وكذا بتقديم قصص

يهاجم الحكومة الجزائرية التي ترسل إلى فرنسا كل

ألفراد ليسوا بالضرورة صورة للواقع ،بل ألنفسهم،

عام عشرات اآلالف من المهاجرين بموجب اتفاق

بمعنى ممكن أن يوجدوا في أي فترة ،وليسوا

خاص مع الحكومة الفرنسية ،لتوريد األيدي العاملة

استثناءا نتاج هذا الواقع ،وقلة من األفالم هي

غير الفنية ،وهو اتفاق عقدته فرنسا مع كل دول

واضحة في عالقتها بالواقع ،سواء عن حياة ومعاناة

المغرب العربي ،وليس مع الجزائر فقط" ،ففيلم

المهاجرين ،أو عن تناول مرحلة اإلرهاب .فيمتد

العابرون يحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية بؤس
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خطاب هاته األفالم لثقافة ثالثة يتبناها هؤالء

للفيلم ،فالفعل هو أساس السرد وآليته في تقديم

المهجريين ،وهي ثقافة تمهد لظهور ثقافة جديدة،

الحدث الفيلمي.

قطعت جذورها بالثقافة األم ،وفشلت في الوقت نفسه

وعلى صعيد األسماء يكثر هذا النوع من

في االندماج بالثقافة المحيطة بها ،مما يجعلها

العناوين بشكل ملفت ،إذ يشكل اسم العلم في

قليلة.

االستثمار التناصي من خالل فيلمي شوشو،

العنوان حاف از القتناص المتلقي ،ويتجلى هذا

سطحية أحيانا في نظرتها للواقع ،ومتصلة به أحيانا
بالتمعن في البنى التركيبية للعناوين ،تتمظهر

ورشيدة .واختيار هذا االسم للشخصية الرئيسية –

العناوين مثل عنوان فيلم تحيا الجزائر للمخرج نادر

الشخصية الفيلمية ال يعدو العنوان إال أن يكون

رشيدة -هو في النهاية مجرد اختيار ،فهذه

الهيمنة المطلقة للجملة االسمية ،باستثناء بعض

مكناش المنتج عام  ،2114الدال على الزمن

اسما لها ،ال اقل وال أكثر ،وعليه فالعنوان ال يؤدي

المضارع ،وعنوان فيلم بركات للمخرجة جميلة

إال وظيفة التسمية تماما كأي اسم ،ال وظائف أخرى

صحراوي المنتج عام  ،2115وهو كلمة جزائرية

للعنوان .مما جعله هامشي بالنسبة لعمله ،ومن
صنف العناوين المحايدة ،التي تهدف فقط لمنح

تعني فعل "كفى" ،ومن هذه الناحية تمارس العناوين

العمل اسما وفقا لعادة منح العمل عنوانا.

وفاءها لتقاليد العنونة االسمية ،إذ تعد -االسمية-

العنوان الثاني الذي يحمل اسم الشخصية

خاصة مميزة في بنية العنوان وجملته ،حتى تكاد

الرئيسية شوشو وهو اسم لرجل مخنث ،وان كان

تكون الخاصية األساسية في العنونة.

كما أن االسم يعلو على الزمن وتحوالته،

الفيلم من نوع الكوميديا الذي قد يسمح له مثل هذه

والعنوان ذو التركيبة االسمية يضمن له الثبات ،مما

العناوين البسيطة والسهلة الحفظ أيضا ،والتي لها

واالسم في مسألة الوظيفة ،واذا كانت تعد صفة

القواعد ليست فنية في النهاية ،حيث يراعى في

االسمية معيار للعنونة ،فان العنونة بالجملة الفعلية

صياغته ما يراعى تماما في إنتاج الفيلم ،وهذا

الحالة إلى انكسار مسافة االختالف بين العنوان

العنونة طريقا مغاي ار في االشتغال على صعيد

الوقت نفسه يحدد الداللة الزمنية لحدث العنوان).(36

نوعين :منها الجملة الممتدة وتشتمل حكايات من

بعد تجاري أكثر من أي بعد آخر ،إال أن هذه

يؤدي إلى اختفاء مسافة االختالف بين العنوان

العنوان من العناوين السيئة صياغة وداللة .لتأخذ

تعد خرقا وانزياحا عن المعيار ،وتؤدي في هذه

طبيعة جملة العنوان ووظيفتها ،فتتوزع العناوين على

واالسم ،فالعنوان الفعلي يؤدي وظيفة التسمية ،وفي

الواد ،إن شاء اهلل األحد ،والجملة البسيطة بالد رقم

فعل" تحيا" ،فالتحية ال تتحقق إال في الزمن

الحاضر ،وهو في تحققه مرهون بقراءة ما ينطوي

واحد ،شوشو،العالم اآلخر ،مذكرات المهاجرين،

من القوة التي يمتاز بها الفعل المضارع بطبيعته

وبناء على ذلك تسهم كلمتا" الواد ،األحد" في

 ،beur blanc rougeتحيا الجزائر ،رشيدة ،بركات.

عليه العنوان ذاته ،ونالحظ أن العنوان يأخذ فاعليته

الحركية ،فضال عن اإليحاء إلى السمة السردية

التعيين والتحديد سواء المكاني (الواد) أو الزماني

(األحد) ،أما العناوين المندرجة في الجملة البسيطة
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فتشمل اإلعالم عبر اتساع التأويل فيها ،فكلما وجد

علواش ،حيث كتبت كلمتا العنوان باللغة الفرنسية

الخبر كلما ازدادت كمية اإلعالم المنشور.

" "l'autre mondeولونت هاتان الكلمتان بلون العلم

غير أن ما يلفت االنتباه في خطاب العناوين

الجزائري مع النجمة والهالل -كما هو موضح في

على مستوى المسند إليه (المبتدأ) أم المسند

وعليه يتضح أن العالم اآلخر هو الجزائر ،واذا

الصورة.-

اشتغال آلية الحذف النحوي ،وسواء أكان الحذف
(الخبر) ،فانه يترك ثغرة في خطاب العنوان تصدم

أضفنا لهذا المعطى صورة المرأة المحجبة بخمار

التساؤل ،واإلخبار عن المسند إليه كما هي حال

عناوين "شوشو ،رشيدة ،بركات" ،ذلك أن النقص

األفق ،والتي تحتل جل الصورة ،وخلفيتها التي تمثل

الصحراء ،نجد الفيلم واضحا في اتجاهه منذ

الداللي يجتاح هذه العناوين بحذف الخبر أو

البداية -انطالقا من الصورة ،-وهو اعتباره لهذه

الوظيفة

وتتفاوت هاته العناوين في تجسيد موضوع

االستراتيجية للعنوان باستقطاب اهتمام المتلقي

أفالمها والذي يدور حول حياة المهاجرين المغاربة

المتلقي ،وتخلق تساؤل العنوان ،مما يدفعه إلى فك

المفعول به :لفعل كفى"-بركات".-
هذا

الحذف

من

شأنه

تحقيق

أسود وبمالمحها الحزينة وكذا اتجاه نظرها نحو

الصورة العالم اآلخر -الجزائر.-

عامة والجزائريين بخاصة بفرنسا ،ورفض المجتمع

واثارته ،ولذلك يعد الحذف خاصية مكونة للعنوان،

الفرنسي لهم ،نجد في المقدمة عنوان فيلم بور

يؤسس بها صدمة لدى المتفرج تلقيا ،والغموض

أبيض أحمر الذي يصرح ساخ ار بهاته العالقة

نصا إذ "أن الحذف يقود إلى نوع من الغموض
واإليهام من طرف الكاتب") ،(37باشتغاله على

المستحيلة بين المهاجر والعالم الفرنسي ،ومن تم

يمكن للعنوان أن يحقق وظائفه في التعيين واإلغواء

اهلل األحد برمزيته نحو حلم المهاجر من خالل بطلة

المستويين التركيبي والداللي ،ومن غير ذلك ال

صعوبة االندماج ،نجد أيضا عنوان فيلم إن شاء

والتأسيس لفعل التلقي الذي يغدو رهين فعالية

الفيلم ،وكذا العنوان الواضح للفيلم الوثائقي مذكرات

العنوان في إنجازه.

المهاجرين ،ليبتعد عنوان فيلم شوشو عن موضوع

أما عناوين األفالم ذات أسماء مجهولة لألمكنة،

فيلمه ويرتبط باسم بطله.

فال يمكن معرفة هوية هاته األمكنة إال بعد رؤية

ملصقة الفيلم ،التي قد
تكشف أحيانا عما لم
يقوله

العنوان،

ففيلم

العالم اآلخر لمرزاق

علواش الذي تم إنتاجه
عام  ،2111من ملصقة

الفيلم ،ندرك أي عالم
يقصد مخرجه مرزاق
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أما الفيلم الوثائقي  -مذكرات مهاجرين-

عالمية ،و منها ثالثة أفالم من إخراج سرجيو ليون

للمخرجة يمينة بن قيقي المنتج عام ،1553وعلى

 ،- Sergio Leone-تحمل عبارة البدء نفسها il -

 ،-était une foisوهي كالتالي :فيلم Il était une

الرغم من كون الملصقة تعلن بعض الشيء عن نوع

 ،fois dans l'Ouestسنة  ،1555وفيلم Il était une

الفيلم ،إال أنها تحمل دالالت مهمة تمس موضوع

 fois la révolutionسنة  ،1531وفيلم من نوع

فيلمها ،فتظهر صورة قديمة باللونين األبيض

الحركة  ،Il était une fois en Amériqueسنة

واألسود ،تتكون من رجلين يمشيان على الطريق

 .1584إضافة إلى الفيلم الوثائقي األمريكي Il était

بمحاذاة جدار ،كتب عليه" فرنسا للفرنسيين" ،وهي

 ،une fois l'Amériqueمن إخراج George

صورة حقيقة للمهاجرين المغاربة ،ويرمز هذا الجدار

 ،Stevens Jr.المنتج سنة  ،1533وفيلم آخر لروبير

إلى الحاجز الذي يفصل بينهم وبين فرنسا

دي نيرو  ، Robert De Niroبعنوان Il était une

والفرنسيين ،فالرفض الدائم لهم من طرف المجتمع

 .fois le Bronxوكذا المسلسل التلفزيوني الفرنسي

الفرنسي ،هو سبب معاناتهم.

واختيار المخرجة لهذه الصورة ،جاء مناسبا

 ،Il était une fois... L'Hommeالذي بث سنة

المهاجرين ،وكتب العنوان "mémoires d'immigrés

فهذا االستدعاء لعنوان سبق وجوده ضمن قائمة

األخرى"

لمشاهدة الفيلم ،لمحاولة المقارنة بين ما سبقه من

وكتبتا باللون األبيض ،حتى يتضح العنوان أكثر

سواء من خالل الصياغة البسيطة المتداولة ،أو

لموضوع الفيلم انطالقا من عنوانه ،الذي يدور حول
"مع

فارق

""d'immigrés

في

الخط،

بخط

حيث

أسمك

كتبت

من

 ،1538من إخراج ألبرت بريي .Albert Barillé

العناوين العالمية ،مبرره إثارة واغواء المتلقي

كلمة

أفالم لنفس العنوان ،كما يسهل حفظ هذا العنوان

 ،"mémoiresألن هؤالء المهاجرين هم محور الفيلم،
وسط الصورة القديمة ،إضافة إلى داللته في أمل

الرتكاز العنوان على مرجع عالمي .لكن هذا

كلمة""d'immigrésعلى خط أحمر ،يليه جملة" trois

عناوين عالمية عديدة سبقته لتلك الصياغة ،ويفقد

ثالث أفالم وثائقية ليمينة بن قيقي ،وتلي ذلك

الصياغة للعنوان هي في األصل مرتبطة باللغة

التناص يفقد مكانة العنوان لدى المتلقي ،باعتبار أن

اندماج هؤالء المهاجرين بالمجتمع الفرنسي ،وكتبت

العنوان أيضا خصوصيته وانتماءه ،ألن هذه

 ،"documentaires de Yamina Benguiguiأي

الفرنسية ،ويتغير مسار العنوان عند ترجمته ،ويفقد

العناوين الثالثة لألفالم :اآلباء ،األمهات ،األبناء.

بالتالي هاته الميزة في تناصه مع عناوين عالمية.

أما داللة األحمر الذي كتبت عليه كلمة

وفي إطار التناص مع الخطاب السردي الشعبي

مهاجرين ،فيحمل معنى الخطر الدائم الذي يحيط

يتقدم بركات،

بهم العتبارهم دخالء على المجتمع الفرنسي ،على

الرغم من أن أبنائهم مولودين بفرنسا ،ويعتبرون

تحيا الجزائر ،إذ تحمل مفردة

"بركات" بعدا شعبيا ،فكثي ار ما يحفل الموروث
الشعبي ،أو الذاكرة الشعبية الجزائرية بالكثير من

فرنسييين ،إال أن المجتمع فرنسي يرفضهم.

العنوان األصلي لفيلم حكايات من الواد Il était

األمثال ،فيستدعي العنوان األول الكلمة األكثر
تداوال في المجتمع الجزائري ،ويستثمر الصدى

 ،une fois dans l'ouedيستعيد عدة عناوين ألفالم
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الداللي للكلمة ،كما يتجلى في الخطاب الشعبي

شارف الحاملة للعنوان نفسه ،وتعد قصة الفيلم قصة

اليومي ،حيث تدفع هذه الكلمة إلى السيطرة على

حقيقية عاشها الكاتب ،فالفيلم من نوع السيرة الذاتية،

بنهاية قد تحمل الحل أو الحد من وضع سيء

إلى فرنسا للعمل – تماما كوالد الكاتب ،-ثم تبعته

األبطال يعلنون عن يأسهم من وضع وجدوا فيه،

بحي الصفيح بالضاحية الباريسية ،ومن خالل لغة

أعاق هذا العنوان عملية التلقي خارج حدود المتلقي

ولد في الجزائر ،لكنه ليس جزائريا ،فهو يعيش في

ويروي الفيلم حكاية مجيد الشاب المغترب ،قدم والده

أجواء الخوف والذعر المتضمن في الفيلم ،مما تنبئ

العائلة بما فيها األم ومجيد ،وسكنت هذه العائلة

اعتبا ار لما يحمله معنى الفيلم ،ففي نهاية الفيلم نجد

فاختيار العنوان إعالن عن هذا اليأس ،حتى وان

مجيد ،يمكننا معرفة الصراع األساسي للفيلم :مجيد

الجزائري ،و هذا ما يحمل العنوان هويته باعتبار

فرنسا ،ولغته األولى هي الفرنسية ،وهو أيضا ليس

أمر آخر يتعلق بخطاب الفيلم و مدى هويته.

الجزائريين المهاجرين بفرنسا و وضعية هؤالء األبناء

الفيلم جزائريا ،لكن بعيدا عن ربطه بالفيلم ،فذاك

بفرنسي ،حيث تتشكل هوة بين األبناء واآلباء

في حين أن العنوان الثاني يحيلنا على عبارة

في المجتمع الفرنسي ،وتصارعهم بين قيم آباءهم

تتردد كثي ار بين الجزائريين ،فتحيا الج ازئر مرتبطة

وقيم هذا المجتمع ،ورفض هذا األخير لهم مما

بنشيد الجزائر الذي كتبه الشاعر مفدي زكريا.

تدعى أم مجيد بمليكة ،ال تحسن نطق الفرنسية

تقريبا منذ حرب التحرير واستمرت بعد االستقالل،

يجعلهم يدورون في حلقة مفرغة.

ويمثل عنوان فيلم إن شاء اهلل األحد ليمينة بن

جيدا ،وتواصل في ممارسة جميع التقاليد الجزائرية

قيقي ،مثاال آخر عن ارتباط عناوين أفالم المهجر

بفرنسا ،في تربيتها ألوالدها ،في لباسها الجزائري -

لبلوزة ،-في حديثها خاصة حين ال تجد للكلمات

بالخطاب الشعبي ،ولكنه يتميز أيضا بتناص-

إضافة إلى الخطاب الشعبي -مع الخطاب الديني،

الجزائرية مرادفات لها في اللغة الفرنسية ،ويظهر

فكلمة "إن شاء اهلل" المتداولة بين المسلمين

تمسكها بكل ما هو جزائري ،إن هذه المرأة مجرد

وأن كل شيء بإرادته و لن يحدث شيء إال إذا أراد

كثي ار لبلدها الجزائر ،وهي ذات شخصية قوية ،حتى

جسد يعيش على األرض الفرنسية .تشتاق مليكة

والمستمدة من الدين اإلسالمي ،وتعني إن أراد اهلل،

ذلك .إضافة إلى تناصه مع معتقدات غربية ،مما

حين تبكي وتصلي تضرعا هلل فذلك بسبب وضعيتها

الثقافتين العربية والغربية ،باستخدام المخرجة لكلمة

دائم مع ابنها مجيد حول امتناعه عن العمل ،بحجة

ترتبط بيوم الرب ،وهذا ما يزيد العنوان ثقال وقوة

والمخدرات ..الخ .إذا كان مجيد يعاني ،فألنه ال

يدل على ازدواجية ثقافة هذا المهاجر ،وتواصله مع

المعيشية السيئة ،وعلى مسار الفيلم ،األم في صراع

األحد ذات المفهوم المسيحي لدى األروبيين ،حيث

البطالة ،وجميع أصدقاء مجيد مدمنون على الكحول

لحمله هذا الزخم من الخطابات.

ينتمي ال إلى الج ازئر وال إلى فرنسا ،رغم أنه يتحدث

ومن األفالم األولى المهمة للسينما المهجرية فيلم

الفرنسية ويحمل الجنسية الفرنسية ،لكنه يعيش

) Le Thé au harem d'Archimède(38من نوع

صراعا بين عادات وتقاليد آبائه والقيم الفرنسية

الد ارما االجتماعية ،مقتبس عن رواية المخرج مهدي

الجديدة.
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األخرى للبطل الضد ،كما قد يكون صديق للبطل.

والمالحظ أن الجزائر ذات جانب ايجابي في

الفيلم ،فحين تتذكر مليكة الجزائر ،تسترجع األلوان
للطبيعة،

الحية

الجزائري..الخ،

ورائحة

التوابل

وبعد متابعة الفيلم تتضح هوية كل قدم ،حيث يلجأ

مجيد إلى المطبخ لغسل رجله في حوض غسيل

والرقص

األواني ،حين يجد أمه بالحمام وهي تغسل ألبيه
المريض ،فمن هاته اللقطة تتضح أن القدم المتقدمة

هي لمجيد ،أما األخرى فلصديقه بات ،وذلك عند

نزع هذا األخير لحذائه في بيت جوزفين.

وجاءت وضعية هذين القدمين رمزية لتالزم هذا

المهاجر بهذا الفرنسي ،فتعد فرنسا وطن ابن
المهاجر الذي كبر فيها ،ويؤدي جميع واجباته ،لكن
ال يتمتع بكامل حقوقه مثل أي مواطن فرنسي،

ويظل بعيدا عن بلده األصلي -الجزائر ،-لطبيعة
االختالف بين البلدين ،وبالتالي بين مجتمعين وبين

قيم وعادات مختلفة،

تظهر أيضا الداللة االيجابية من خالل لغة

وتتوزع األحداث على مستوى الملصقة إلى

مليكة ،خاصة حين تتوسل إلى ابنها برفق وهي

قسمين ،قسم يشمل شخصيتا مجيد وبات ،أي

السيئ ،عكس المشاهد التي تصف الحي ،و بالتالي

الفيلم ،لكنهما يمثالن معا ثنائيا متماسكا وال يتفارقان

منطقة الوسط ،فهما متالزمان رغم أن مجيد بطل

تبكي ،بأن يحاول أن يجد عمال ،ويصلح حاله
فرنسا ال وجود فيها للجانب االيجابي .وتعلن نهاية

حتى اللحظة األخيرة من الفيلم ،وأسفل هذا القسم

الفيلم ،استحالة افتراق هذا المهاجر عن فرنسا ،رغم

كتب العنوان باللون األصفر وبخط كبير .أما القسم

يعود االطار الزمني للملصقة إلى فترة الليل

واألصدقاء ،أي فرنسا إجماال ،فهي ما جمعهما وما

ما يعانيه ،فيبدو أن قدرهما واحد.

األعلى فيمثل بيئة الشخصيتين بما فيها المدينة

وذلك من خالل الظالم المخيم والعمارات المضيئة،

سيجمعهما وأيضا ما يمكن أن يتسبب في فراقهما،

وعلى الجهة اليسرى من الصورة ،قدم بسروال جينز

أو في بقاءهما معا.

عن األخرى ،وهذه األخيرة بحذاء طويل من الجلد

 d'Archimèdeالبد من ترجمته ،ولكن هناك إشكال

أزرق وحذاء رياضي ،وتبدو هذه القدم متقدمة قليال

قبل المرور إلى تحليل عنوان Le Thé au harem

األسود.

في كلمة " " haremالتي تترجم عادة بحريم ،و من

فمن المحتمل أن إحداهما لبطل الفيلم ،ومن

ضروري تعريفها و من ثم ترجمتها.

المفترض القدم المتقدمة قليال ألهمية البطل في

الفيلم أكثر من غيره من الشخصيات ،وقد تكون
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وتلحق كلمة "حريم " بالنساء سواء خليالت أو

وانتقاال ألحداث الفيلم ،ال نجد أث ار للعنوان،

بمكان إقامة هذه الشخصية ،والكلمة ذات معنى

حيث ذات يوم ،قدم بالو  balouإلى الحي  -ويعد

ماعدا حادثة ليست ذات دور درامي هام بالفيلم،

عاديات ،المحيطات بشخصية مهمة والمتواجدات

بالو أحد زمالء بات ومجيد أثناء الدراسة -بسيارة

مختزل في اللغة الغربية ،مرتبط بالمرأة المجاورة أو

ما تعرف بالجارية ،أما المعنى الشرقي فمحصور

فاخرة ،وامرأة جميلة ونقود كثيرة متناثرة بالزجاج

الداخلي للسيارة ..الخ .وبعد ذهاب بالو ،تذكر بات

في " محرم أو ممنوع على الرجال" ،فكلمة حريم:
الذي محرم مسه ،فال يدنى منه).(39

الواقعة التي حدثت أثناء الدراسة ،حيث أخطأ بالو

وقد ترجمنا عنوان الفيلم " Le Thé au harem

في كتابة نظرية أرخميدس على السبورة " Le té au

 "d'Archimèdeإلى شاي في حريم أرخميدس،

 -(41)"harem darchimedكما هو موضح بالصورة،

وقبل أن نربط العنوان بفيلمه نفسره باعتباره وحدة

وبالتالي يكتب عنوان الفيلم ،وقد اندهش الجميع

شخصية تدعى أرخميدس والمعروفة تاريخيا هو

بالمال ،واتفقوا على أنه من المؤكد أن مصدره غير

283ق.م ،في سيراقوسة ،يعتبر أحد أهم مفكري

ليصحح األستاذ لبالو الكتابة الصحيحة،

مستقلة ،وننتقل لتفسير كلمة "أرخميدس" ،وأهم

للحالة التي أصبح عليها بالو ،وتساءلوا من أين له

أرخميدس عالم الطبيعة والرياضيات ،ولد عام

شريف.

العصر القديم ،فالفيزياء مستندة على النموذج الذي

وبالتالي يفسر المخرج عنوان فيلمه ،ويفك لغز

بصناعة اآلالت ودراستها.

 ،"harem d'archi ahmedأو عنوان الفيلم " Le Thé

طور من قبل أرخميدس) ،(40وكان شديد الولع

العنوان ،وعليه ،فسواء عنوان الرواية " Le thé au

ولكن عند ربط العنوان بفيلمه ،ابتدء من

 ،"au harem d'Archimèdeال فرق بينهما إال

الجنيريك ،كما تظهر في الصورة ،جوزيت Josette

مسألة فصل كلمة  d'Archimèdeوالتي تعني

برفقة ابنها ستيفان  ،Stéphaneوهما في طريقهما

أرخميدس ،فعنوان الرواية مقسم إلى كلمتين d'archi

ستترك جوزيت ابنها لدى مليكة لتذهب للعمل.

أبقاها أو فصلها ،فهو لعب بالكلمات ،وتعد هذه

إلى بيت مليكة أم مجيد ،في الصباح الباكر ،أين

و ،Ahmedوفي النهاية الكلمة ال تعني شيئا سواء

الجملة تماثال صوتيا ، homophoneلكلمة نظرية
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أرخميدس  ،le théorème d'Archimèdeوالتي سبق

بالفيلم ،حين يرفض مجيد في التكوين المهني بحجة

ذكرها ،والمعروفة بقانون الوزن النوعي.

أن نظره ضعيف ،وعلى العكس فنظره جيد ،فقط

وبعد معرفة المعنى الحقيقي للعنوان ،يتبين

ألنه مهاجر جزائري ،بدليل أن الشاب الموالي كان

أمر في غاية التعقيد ،ألن أكثر العناوين األدبية

فالعنوان يقوم برهانات في اإليقاع بالمتلقي ،بإثارة

وسياسية أو انفعاالت شخصية كان األديب

إخراج الفيلم ،فالمخرج لم يعد في عنونته للفيلم،

حامال للنظرات ،وسيقبل في التكوين ألنه فرنسي.

صعوبة ترجمة هذا النوع من العناوين ،والتي "هي
مرتبط بخلفيات أو موروثات حضارية واجتماعية

انتباهه ،ويغدو العنوان لعبة مثيرة ضمن عملية

أسيرها") .(42وهذه األخيرة أنسب لحالة الكاتب

مقتنعا بوفاء العنوان للفيلم وااللتزام به فحسب ،وانما

صالحه ،على اعتبار أن العنوان يفقد معناه الذي

ال يتحقق إال بتفخيخ خطاب العنوان باإلثارة تركيبا

عليه أن يقلق المتفرج ،ويدفعه لمشاهدة الفيلم ،وهذا

والمخرج ،ونالحظ أن ترجمة هذا العنوان ليست في

أراده له المخرج ،وفي الوقت نفسه قد تزيد ترجمته

وداللة ،و يمثل العنوان انزياحا على موضوعه ،مما

كذلك بلغتها األصلية ،وعلى التركيبة التي أرادها لها

المخرج لهذا الخطأ المرتكب -واحتمال كبير أن

يصعد من غرابة العنوان ،فضال عن استثمار

في إغواء المتلقي ودفعه للمشاهدة .وبالتالي تظل

الواقعة حقيقية .-فهذا العنوان الساخر هيمن عليه

واضعها ،وهذا النوع من العناوين ال يمكن معرفة

داللته إال بعد مشاهدة الفيلم.

االنزياح وخرق المألوف ،وهكذا أضفى المخرج على
العنوان قوة تمارس فعل ضغطها على التلقي،

فالعنوان ال يكشف شيئا عن مضمون الفيلم،

فتحول العنوان إلى عنصر جمالي ،باتخاذه صفة

وهذا يعود إلى غموضه ،وأن الغموض ال يتجلى في

العنوان فقط ،وانما أيضا في العالقة التي تربطه

األهمية موازاة مع الفيلم.

اختراع صلة بينهما .فجاء مخادعا ومضلال للتلقي،

وبصورة أخرى هي لعبة دالئل تختزلها عناصر

ولعبة العنوان ما هي في الحقيقة إال لعبة اللغة،

بالفيلم ،والتي تبدو عبثية ،مما يضطرنا إلى محاولة
وال يعبر عن محتوى الفيلم وال يصور الداللة

العنوان التي تستفز وتحيل أيضا على التالعب،

محتوى الفيلم وبالتالي قد كسر أفق توقع المتلقي،

ذات حياة خاصة ،فنحن نصنع الكلمات وهي تصنع

في التحديث.

خالل هذا التوريط ،وظيفته التجاذبية التي هدفها

والمراوغة ،وعلى الفجوات" ،فالكلمات كصنع إنساني

الحقيقية التي ينطلق بها الفيلم ،بمعنى أنه ال يعكس

نفسها") .(43وعليه يورط العنوان المتلقي ،ليكتسب من

بل مجرد لعب بالكلمات .فجاء العنوان تجريبيا رغبة
وجهة نظر المخرج لم تكن عشوائية في اختيار

الجذب ،وتشويق المتلقي ،ليصبح ملء الفراغ من

لهذا العنوان أن يكون صورة أخرى لفرنسا ،فهذا

وهذا العنوان استطاع أن يكون مدعاة إلى

مهمة الطرف المتلقي.

العنوان ،بل له غايته من ذلك ،حيث أراد المخرج

التناقض بين مستوى بالو التعليمي والحال الذي

المحاورة ،و المشاكسة في سخريته من المتلقي ،إذ

الوجه السلبي لفرنسا .ويؤكد ذلك من خالل مشهد

يشكل فيما بعد عملية التواصل بين المتلقي والفيلم،

تتشكل صدمة التلقي من خالل مبدأ اإلثارة ،الذي

أصبح عليه مقارنة مع حال أصدقائه ،يدل على
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وتسهل عملية التقارب ،فيثير هذا العنوان فاعليته،

( )8نعيمة فرطاس ،سيميائية العنوان عند الطاهر وطار ،مجلة أفق
http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=2811
)5(Carlos Bergeron, Le titre comme unité rhétorique de la
narration, Université du Québec- mai 1993, p 65.
)11(Charles Grivel, Production de l'intérêt romanesque, ed.
Mouton, France, 1973, p. 173.

وال يستجيب ألفق توقع المتلقي ،الذي تحدده ثقافة

القارئ وتعلمه وقراءاته السابقة أو تربيته األدبية
والفنية ،فخيب تطلعاته التقبلية عن طريق المفارقة

()00عمارة كحلي ،كتابة مالك حداد من منظور جمالية التلقي ،إشراف:

واالنزياح ،مراعاة مع معرفة المتلقي الخلفية .حيث

األخضر بن عبد اهلل ،رسالة ماجستير ،جامعة وهران ،0999،ص.
.087

يتكئ العنوان في الفيلم على إحداث فجوة داللية

( )05ابن األخضر عبد اهلل  ،في البدء ..كان العنوان و كان ..فهل

لدى المتلقي ،فهو يولد أسئلته في عملية التلقي،

في غد سيكون ؟  ،مداخلة خاصة بمؤتمر النقد األدبي السادس،

نظ ار لعدم اكتماله دالليا ،فثمة حذف تركيبي ،األمر

جامعة اليرموك – أربد  ،األردن  ،ص.01 .
( )03جان كوهن  ،بنية اللغة الشعرية  ،ت :محمد الولي ومحمد

الذي يخلق غموضا ،يقع على المستوى الداللي لدى

العمري ،دار توبقال للنشر ،المغرب ،ط،0986 ، 0.ص. 060.

المتلقي ،يدفعه إلى مشاهدة الفيلم ،لحل الفجوة

( )01ابن األخضر عبد اهلل  ،م .س ،ص.01 .
( )02ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد العاشر ،د ار صادر ،بيروت،

وتفسيرها وتأويلها.

لبنان ،طبعة جديدة محققة ،ط ،5111 ،3.ص.306.

الهوامش:

kondratiev-

( )1وقد تناول جيرار جيينت العتبات في كتابه الذي يحمل العنوان

)06(Nouveau

Larousse encyclopédique,
zythum, v.2, 2003,Paris, France, p. 1546.

( )13يعد مفهوم أفق التوقع مفهوما هاما في دراسة التلقي ،و ينقسم أفق

نفسه  Seuilsبتعرضه لعناصر النص الموازي  Paratexteأو ما

التوقع عند ياوس إلى نوعين ،أفق توقع الجمهور وأفق توقع العمل،

يعرف بأنواع التعالي النصي .ويعد جيرار جينيت باحثا وناقدا فرنسيا،

إذ األول أفق سابق لوجود العمل ذاته ،ويتشكل أساسا من التجارب

قدم في عمله أشكال  ،1أشكال  ،)1555( 2أشكال )1532( 3

الجمالية السابقة ،ومن الموروث الثقافي الخاص ،أما الثاني ،فالمؤلف

عناصر السردية ،وتناول اللغة وأصولها واألجناس األدبية ،وكرس

هو المسؤول عنه ،ألنه يوجه عمله إلى جمهور معين و يحدد طريقة

مؤلفه طروس ( ،)1582للحديث عن التناصية .يربط منهجه العام

قراءته سابقا .وفي نظر ياوس أن العمل األدبي الكبير هو الذي يغير

باللسانيات و الداللية ،و هو واحد من أهم ممثلي التحليل البنيوي

أفق انتظار عصره(حميد سمير -النص وتفاعل المتلقي في الخطاب

ونظرية األشكال األدبية ،من أعماله :مدخل إلى معمارية النص،

األدبي عند المعري -دراسة -منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،

خطاب جديد للحكاية.

سوريا – . )www.writingarab.org -2005.ويوضح ياوس أن أفق

( )2واخترنا " النص الموازي الستعمالها األكثر " ويقابله في العربية

االنتظار هو الحالة القبلية التي يكون عليها المتلقي قبل استقباله

مفاهيم متعددة ،غير أنها ال تخرج جميعها عن المعنى المراد

للعمل اإلبداعي أو األدبي ,ويستند على ثالثة عناصر رئيسية هي:

بالمصطلح ،فهناك من يترجمه باإلطار الموازي ،أو الموازي النصي،

الجنس األدبي والتناص والتخييل .وقد أكد ياوس على أن اآلثار

أو الجهاز المقدماتي ويترجمه حليفي شعيب بالخطاب المحاذي،

األدبية الجيدة هي تلك التي تنمي انتظار الجمهور بالخيبة ،إذ اآلثار

ويسميه بالل عبد الرزاق بالمكمالت ويترجمه عبد اإلله قيدي

األخرى التي ترضي آفاق انتظارها وتلبي رغبات قرائها المعاصرين

بالمصاحبة النصية ،كما يسميه سعيد يقطين بالمناص .ويترجمه فريد

هي آثار عادية جدا تكتفي عادة ،باستعمال النماذج الحاصلة في

الزاهي بالمحيط الخارجي أو محيط النص الخارجي.

البناء والتعبير ،وهي نماذج تعود عليها القراء.

( )3جميل حمداوي ،لماذا النص الموازي ؟ ،مجلة دروب

( )08بسام قطوس ،سيمياء العنوان ،عمان ،األردن ،مطبوعات المكتبة

www.doroob.com.

()1سعيد األيوبي ،عتبات النص في ديوان " ادم الذي" ،مجلة عالمات،

الوطنية ،ط ،5110 ،0.ص .21

ع ،09 :ص.www.saidbenkrad.com .12 .

( )09نريمان الماضي ،العنوان في شعر عبد القادر الجنابي ،جريدة

( )2في تناولنا للعنوان استعنا بالدراسات األدبية في هذا المجال ،أوال

إيالف 26 ،ديسمبر -2005
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphLibrary/2005/12/115
872.htm.

لتوفرها وثانيا لمدى التداخل الشديد بين العنوان األدبي والعنوان
ال فني ،ولهذا فقد استعملنا العديد من المفاهيم كالنص والعمل والفيلم،

)21( Francis Vanoye, Récit écrit, Récit filmique, ed.

فلم يكن خلطا بقدر ما كان ضرورة البد منها.

Nathan, France,1989, p.15.

)21( Ibid., p.15.

)5(_ G.Genette, Seuils, coll. Poétique, ed.Seuil, Paris, 1984,
p.54.

( )7جميل الحمداوي ،صورة العنوان في الرواية العربية  ،مجلة جدار-
www.jidar.net
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( )22محمود الهميسي ،براعة االستهالل في صناعة العنوان ،مجلة

()42رمضان مهلهل سدخان ،إشكالية ترجمة عنوان العمل األدبي:

الموقف األدبي  ،نوفمبر ،ديسمبر ،العدد  ، 313السنة  ، 23أيار

دراسة حالة -دراسات الترجمة ،ع ،1:كلية اآلداب ،جامعة البصرة،

 ، 1553دمشق ،اتحاد الكتاب العرب،ص.121 .

العراق ،1000 ،ص.76.

)23( G.Genette,Seuils, op.cit, p. 87.

( )13بير غيرو ،علم الداللة ،تر :منذر عياشي ،دمشق ،دار طالس

)24( Ibid., p.87.

للدراسات والترجمة والنشر ،ط،0988 ،0.ص.61 .

( )25عبد الحكيم مزياني ،السينما الجزائرية على منعطف طريق،
مهرجان لوكارنو السينمائيwww.euromed-2999 .90. 22 ،
cinemas.org.

()25سعيد جاب الخير ،قاعات السينما ..أفالم إباحية وأوكار
للمكبوتات

الجنسية،

جريدة

الشروق

اليومي2115/13/12،

www.chourouk.com

()23محمد هوندو ،من أجل سينما وطنية ،مجلة الشاشتان ،ع،23 :
أكتوبر ،1581الجزائر،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،ص.11 .
)28( Larousse- dictionnaire de français , juin 2002, p.41.
)25(Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org.
)31( Ibid.
)31( Ibid.
()32

وهذه األغنية من كلماته ،ومن أداء ،Joëlle Ursull

وموسيقى  ،Georges Augierوولد  Serge Gainsbourgيوم
2افريل 1928

بفرنسا ،موسيقي وسينمائي فرنسي ،وكانت له

اهتمامات أدبية ،وأخرج العديد من األفالم ،وشارك في البعض
تمثيال ،توفي يوم  2مارس .1001

libre

Wikipédia,
l'encyclopédie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Gainsbourg

( )33سمير فريد ،السينما العربية ،بيروت،دار الطليعة ،ط ،1.فبراير
 ،1581ص.113 .
( )34عبد الحكيم مزياني ،السينما الجزائرية على منعطف طريق ،م.
س.
( )32محمد هوندو ،من أجل سينما وطنية ،م .س ،ص .11
( )36نعيمة فرطاس ،سيميائية العنوان عند الطاهر وطار ،م.س.
( )37م.ن

( )38وهو الفيلم الطويل األول للمخرج ،والحائز على جائزة جان فيغو
 Jean Vigoسنة 1085وجائزة فيلم الشباب بمهرجان كان ،للكاتب

والمخرج السينمائي مهدي شارف من مواليد سنة  1052في
تلمسان ،بمغنية ،هاجر والده إلى فرنسا ،و بعد فترة ،قدمت عائلته،

وترعرع الكاتب بحي الصفيح  ،les bidonvillesدخل بعدها السجن
في سن العشرين النحرافه ،وحين خروجه اقسم باالعتدال ،وعمل
في مصنع ،وتابع أيضا كتابة روايته هاته ،بعد أن كان قد كتب

بعض األوراق في سن السابعة عشرة.

()35ابن منظور ،لسان العرب ،المجلد الرابع ،بيروت،دار صادر،
طبعة جديدة محققة ،ط ،2114 ،3.ص.52 .
()49ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.www.wikipédia.org-
4- Mehdi Charef, Le thé au harem d'Archimède , pr.
(Costa-Gavras, France ,1985.)41
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متابعات بصرية
د .محمد شرقي /جامعة أحمد بن بلة وهران1
شاركت في إنتاج فيلم مسيء لصورة الثورة الجزائرية

من غير مراقبة جانبه المضموني .ولعل مضمون
الفيلم هو الذي أضحى يمثل نقطة الخالف داخل
الخطاب الفيلمي ،بحيث يصدم المتلقي بالصورة
السلبية للكفاح والنضال الثوري ،ويفجع أمام تهاوي

الرمز (المجاهد) داخل بنية فنية هجائية أخفت
جمالية الفيلم على المستوى التقني .وأمام هكذا

تناول مضموني تحول هذا العرض إلى فيلم

إشكالي ،أتصور أنه يشوش على الذاكرة الثورية
خصوصا ،ومركبات األمة والمجتمع الجزائريين
عموما ،هذا إذا أخذنا في الحسبان أن مشهدية هذا

الفيلم تستحضر تداعيا هوياتيا إن شعوريا أو ال
شعوريا.

إن تركيب مضمون الفيلم من أفق هوياتي يقودنا

إلى مأزق األنا عند لياس سالم ،والذي ينتمي فنيا

ملصقة الفيلم

إلى مجموعة مخرجي سينما المهجر ،إذ حاول هذا

البطاقة الفنية لفيلم الوهراني :

المخرج تجاوز مركب الهوية بتصور بديل داخل

مدة الفيلم2 :سا و8د

خطابه الفيلمي ،وبكل أدوات الحرفية السينمائية

السيناريو :لياس سالم

(سيناريست ،ممثل ،مخرج) .لقد أراد لياس سالم أن

اإلخراج :لياس سالم

يفرض تصوره لمجتمع ما بعد االستقالل وقراءته

البطولة :لياس سالم

للرمز الثوري بموضوع تناول فيه مسار المجاهد

اإلنتاج :مشترك بين دار أمساال Dharamsala

جعفر/الوهراني ،الذي ساير نزوات صديقه السياسي

 ،%35اليت ميديا ،والوكالة الوطنية لإلشعاع

حميد وسط جو مخمور وداعر تغيب فيه كل القيم

الثقافي.

التي استبدلت بأفق أسود من االنتهازية والفساد

تاريخ الصدور :نوفمبر .2114

واإلقصاء ،مفضال تربية لقيط من جندي فرنسي

اللغة :فرنسية ،لهجة جزائرية.

مجهول اغتصب زوجته المتوفاة ،وأخفى عنه

أثار فيلم الوهراني منذ ظهوره زوبعة إعالمية

الحقيقة التي اكتشفها هذا الطفل عندما صار شابا.

كبيرة ،واستهجانا من لدن كثير من األوساط الثقافية

وأسجل جملة مآخذ على الفيلم ألخصها فيما يلي:

والسياسية التي ألقت بالالئمة على و ازرة الثقافة التي
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خمر متواصلة تكاد تغطي ربع زمن الفيلم أو

 -1تحول الجزائر (ثورة /استقالل) إلى مخمرة

يزيد.

كبيرة ،إذ هناك أزيد من  11مشهدا لجلسات

 -6يجهل الوهراني وصاحبه وسائق السيارة أن قرية

 -2سب مجاني للذات اإللهية ( 5مرات أو يزيد).

قديل وقتها كانت تسمى سانت كلو ،وعلى

 -3جلسة شواء وخمر تبين منحنى الهوية (شرخ

الهوية) بالنسبة لهذا المخرج ،إذ نسمع في أحد
"لم

الحوارات:

واإلسالم...

نقم

نحن

لصالح

بثورة

جزائريون

الرغم من ذلك أسموها قديل أثناء الفترة

الدين

االستعمارية!

متوسطيون،

مغاربيون ،أفارقة ،"....هل تم إقصاء العروبة
واإلسالم في مخامر الوهراني للياس سالم؟ !

 -4مشهد

استهزائي

من

الفصحى(مشهد ساخر وساذج).

اللغة

العربية

 -2يورد الفيلم في أحد حواراته ما يلي" :الشعب
الجزايري عمره ما ثار ضد فرنسا ،ثار ضد

االستعمار"...؟ !
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