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حريات

المهدي بن بركة ليس نبيًا في وطنه
الرباط ــ سالم الفائدة
لم تمض أشهر على االعتداء الجسدي
على الكاتب والروائي عزيز بن حدوش
في منطقة تازناخت (جنوب املغرب)
ب ـس ـب ــب روايـ ـ ـت ـ ــه «ج ـ ــزي ـ ــرة ال ـ ــذك ـ ــور»،
لنفاجأ باعتداء جديد على أحد رموز
الثقافة املغربية الحديثة .يتعلق األمر
بـمـحــاولــة قـتــل ال ـكــاتــب عـبــد اللطيف
الـلـعـبــي (األخ ـب ــار  )2015/10/24في
بيته وتعنيف زوج ـتــه أم ــام نــاظــريــه.
وكان الروائي املغربي شعيب حليفي
ق ــد صـ ــرح ف ــي لـ ـق ــاء ث ـق ــاف ــي أقـ ـي ــم فــي
مدينة سـطــات قبل شهر عــن تعرضه
ملحاولتي اعتداء فاشلتني.
ت ــدف ـع ـن ــا ه ـ ــذه االعـ ـ ـت ـ ــداءات ال ـغــري ـبــة
وامل ــريـ ـب ــة إلـ ــى طـ ــرح أك ـث ــر م ــن س ــؤال
حــول وضــع املثقف املـغــربــي ومكانته
االعتبارية والــرمــزيــة فــي ظــل سياسة
ح ـك ــوم ـي ــة ت ـض ــع ال ـث ـق ــاف ــة وال ـت ــرب ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ض ـمــن آخـ ــر اه ـت ـمــامــات ـهــا.
ّ
الـحـقـيـقــة أن ه ــذه االعـ ـت ــداءات ليست
األولـ ــى مــن نــوعـهــا ،فـهــي ت ـضــاف إلــى
سلسلة مــن االنتهاكات والسلوكيات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدوّ فـ ـ ــي ال ـ ـظـ ــاهـ ــر م ـت ـف ــرق ــة
ومعزولة ،لكنها في الباطن مترابطة
ومـتـصـلــة جــوهــريــا ،ومـ ّ
ـوج ـهــة بــأيــاد
ترفض أن يكون للثقافة والحرية دور
ف ــي ق ـي ــادة ه ــذا ال ــوط ــن وان ـت ـشــالــه من
وضعية التخلف واألمية والجهل.
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ط ــال ـع ـن ــا بـ ـي ــان عـ ــن مـنــع
ن ـش ــاط ث ـقــافــي ك ــان مــزم ـعــا تنظيمه
ف ــي مــدي ـنــة بـنـسـلـيـمــان ب ـم ـبــادرة من
«ن ــادي القلم املـغــربــي» حــول الشهيد
امل ـهــدي بــن بــركــة وم ـس ــاره النضالي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـت ـ ـح ـ ــرري .ل ـ ــم ت ـك ـلــف
السلطة املحلية نفسها عـنــاء تبرير
أس ـبــاب امل ـنــع وحـيـثـيــاتــه ،بــل اكتفت
فــي رفـضـهــا الـشـفــوي بتعليل مـفــاده
ّ
أن وزارة الداخلية هي صاحبة القرار
لقاء من هذا القبيل ،ما
في ترخيص ٍ
يعتبر ّ
مسًا سافرًا بحق من الحقوق

املقدسة للشعب املغربي في التعبير
عن الرأي بكل حرية .في خضم القمع
والرقابة التي صارت تستعر حدتها
ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـت ـمــر م ـن ــع ال ـبــاحــث
املـعـطــي مـنـجــب -امل ـض ــرب حــالـيــا عن
الطعام -من السفر للمشاركة في لقاء
ثقافي دولي ألسباب واهية .أال تجسد
هــذه املـمــارســات نكوصًا وع ــودة إلى
ّ
زمــن ظــن الجميع أنــه مضى؟ يضاف
إلى محنة املثقف ومنعه محن أخرى
تـتـصــل بــالـنـشــر وال ـتــوزيــع واإلعـ ــام.
ب ـ ـ َـم ن ـف ـســر سـ ـل ــوك م ــؤس ـس ــة ثـقــافـيــة
مثل «سابريس» التي صارت ترفض
ت ــوزي ــع ال ـك ـتــاب امل ـغــربــي م ــن دون أن
يـتـكـفــل ال ـكــاتــب بــامل ـصــاريــف امل ــادي ــة
لـلـنـشــر؟ وك ـيــف نـفـســر الـتـصــريـحــات
املمنهجة واملـتـتــالـيــة لــوزيــر التعليم
الـعــالــي لحسن الـ ــداودي ال ــذي هاجم
«األدب واألدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن» ف ـ ــي لـ ـق ــاءات ــه
ال ـص ـحــاف ـيــة وال ــرسـ ـمـ ـي ــة؟ أال تـشـكــل
تـحــريـضــا عـلــى األدب وأه ـلــه أم أنها
م ـجــرد أقـ ــوال تـعـبــر ع ــن جـهــل مطلق
بـ ــدور األدب ف ــي ال ـب ـنــاء االجـتـمــاعــي

والثقافي والنفسي للمجتمع؟
في سياق العبث املستشري في املجال،
ن ـت ـس ــاءل حـ ــول خ ـل ـف ـيــات دعـ ــم وزارة
الثقافة لعدد من الجمعيات واألصوات
الـفـنـيــة ال ـتــي ت ــروج لـ ـل ــرداءة بماليني
الــدراهــم بينما تقمع وتسجن وتمنع
األص ــوات الـهــادفــة وامللتزمة بقضايا
الوطن واملجتمع وحريته (السنوسي

يستمر منع الباحث
المعطي منجب من
السفر خارج المغرب
/الحاقد /مستر كريزي)...؟.
أم ــام ه ــذا الــوضــع البئيس والـغــريــب،
أليس الزمن مناسبًا إلعادة النظر في
السياسة الثقافية ملعالجة االختالالت
الـخـطـيــرة ال ـتــي ص ــارت تـنـخــر البنية
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة لـلـمـغــرب؟ أال
ي ـف ـت ــرض اإلن ـ ـصـ ــات لـ ـص ــوت امل ـث ـقــف
التنويري قبل الـغــرق فــي مستنقع ال

يــرحــم؟ أال تـحـمــل الـتـصــريـحــات التي
قــدمـهــا الـكــاتــب عـبــد الـلـطـيــف اللعبي
بـعــد االع ـت ــداء دالالت كـثـيــرة؟ الظاهر
ّ
أن الكره الذي تحاول أن تزرعه بعض
األقالم واألفواه املأجورة تجاه املثقف
وصــوتــه داخــل املجتمع ،بــدأت تفقس
بـ ـي ــوض ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل املـ ـ ـن ـ ــاخ اإلق ـل ـي ـم ــي
واملحلي.
ّ
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن تـ ـ ـن ـ ــام ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
السلطوية ،املادية والنفسية ،تقتضي
لـحـظــة ت ــأم ــل وتـفـكـيــر وم ـس ــاء ل ــة .من
ّ
ال ــواض ــح أن ج ـســد امل ـث ـقــف والـثـقــافــة
أص ـبــح مـسـتـبــاحــا ،تـعـبــث بــه األي ــادي
ال ـ ـهـ ــوجـ ــاء مـ ــن كـ ــل صـ ـ ــوب (ال ـس ـل ـط ــة
والـ ـجـ ـه ــل وال ـ ـتـ ــزمـ ــت ،وضـ ـي ــق األف ـ ــق،
واالن ـت ـهــازيــة )...إنـهــا أم ــراض العصر
الـ ـت ــي ت ـن ـب ـغــي مــواج ـه ـت ـهــا بـشـجــاعــة
إلنقاذ الذات املجتمعية من االنحراف
والـ ـضـ ـي ــاع ،وتـخـلـيـصـهــا م ــن ال ـيــأس
ال ـ ــذي ي ــري ــد ب ـعــض م ــن يـهـمـهــم األم ــر
زرعه في قلوبنا.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـعـ ــي املـ ـمـ ـنـ ـه ــج وال ـ ـ ـسـ ـ ــاذج
إلق ـ ـ ـبـ ـ ــار صـ ـ ـ ــوت امل ـ ـث ـ ـقـ ــف وت ـه ـم ـي ــش

حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوره وتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــره ف ـ ـ ــي الـ ـس ــاح ــة
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة وبـ ـن ــاء ج ــدار
فـصــل عـنـصــري بـيـنــه وب ــن املجتمع،
م ــن طـ ــرف ب ـع ــض م ــن ت ــوه ـم ــوا أن ـهــم
ي ـم ـس ـك ــون ب ـ ــزم ـ ــام الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ي ـش ـكــل
تـهــديـدًا للمستقبل الثقافي الحداثي
والــدي ـم ـقــراطــي ل ـل ـم ـغــرب .املـجـتـمــع ال
ي ـح ـيــا بــال ـخ ـبــز وح ـ ـ ــده ،وال ـب ـط ــال ــة ال
ي ـص ـن ـع ـهــا سـ ـ ــوى الـ ـجـ ـه ــل ،والـ ـتـ ـق ــدم
والرقي الحضاري ال ّ
يشيده املجتمع
مــن دون ثقافة وأدب وفلسفة وعـلــم...
ّ
يصر بعضهم على إلغاء عقل
فلماذا
املجتمع ووج ــدان ــه وروح ــه وتــاريـخــه
الحي عبر الـعـصــور؟ أهــي الرغبة في
تحويل املغاربة إلــى قطيع خاضع ال
يفكر وال يعارض وال يطالب بالحرية؟
أال ت ـش ـكــل ال ــدع ــوة إلـ ــى إلـ ـغ ــاء األدب
ودوره ،واالع ـتــداء الجسدي والــرمــزي
على الثقافة وأهلها ،ممارسة تنم عن
رغبة بعض الجهات في تزييف الوعي
االجتماعي؟ أال يعتبر منع نشاط عن
املهدي بن بركة تكريسًا للرأي الواحد
املـ ـطـ ـل ــق ول ـل ـح ـق ـي ـق ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ح ــول
قـضـيـتــه ،وطـمـســا ل ـلــذاكــرة وال ـتــاريــخ
األصيل لشعب ظل يحارب منذ قرون
طــويـلــة ك ــل أش ـك ــال االحـ ـت ــواء والـظـلــم
واالستبداد؟
إنـنــا نقف الـيــوم فــي منعرج تاريخي
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض م ـ ـنـ ــا جـ ـمـ ـيـ ـع ــا أن نـ ـح ــدد
اخـتـيــاراتـنــا ومــواقـفـنــا ح ــول الـســائــد،
ل ـب ـنــاء مـسـتـقـبــل ث ـقــافــي ي ـح ـقــق آم ــال
الـبـسـطــاء وطـمــوحــاتـهــم .وه ــذا ال يتم
من دون وعي بحقيقة الواقع الثقافي
الــذي نحياه ونتابع تعثراته املزمنة،
ألسـ ـ ـب ـ ــاب واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ص ـ ـ ــار أغ ـل ــب
امل ـن ـش ـغ ـلــن ب ـه ـمــوم ال ـث ـقــافــة مــدركــن
ملراميها وانعكاساتها السلبية على
مستقبل األجيال القادمة.
عـلــى مــوقـعـنــا :بـيــان «ن ــادي الـقـلــم املـغــربــي»
حــول منع نـشــاط عــن املـهــدي بــن بــركــة في
بنسليمان

تشكيل

«معرض الفنون» في األونيسكو :بحثًا عن ضوء الشمس
عبيدو باشا
ال ت ــزال «جمعية الفنانني اللبنانيني
لـلــرســم وال ـن ـحــت» ،تتعامل مــع الــزمــن
ّ
ع ـبــر س ــاع ــة رم ـل ـيــة ،ال ألن أنـشـطـتـهــا
أصغر من بيروت ،املدينة الهائلة ،بل
ألنها تشدد على تثبيت شبكات القراءة
أم ــام جـمـهــور ال ي ــزال يــربــط مشاغله
وتــاري ـخــه بـيــومـيــاتــه االجـتـمــاعـيــة .لم
يصب الكسل «الجمعية» مع العديد من
األسماء بقيادتها آخرهم الياس ديب.
ال يزال الرجل ،في ملكة تواجده ،يقيم
تمريناته العملية على كل ما يؤصل
حضور اللوحة في الحياة اللبنانية.
آخر التمرينات ذات مفهومات وأفكار
ال تخضع نفسها ،للمناسبة ،قــدر ما
ّ
تخضع نفسها للمساءلة .ذلك أن جمع
الفنانني في «معرض الفنون البصرية
الـ ـ ـس ـ ــادس» ف ـ ــي قـ ـص ــر األونـ ـيـ ـسـ ـك ــو،
سيساهم فــي امـتــاك ه ــؤالء الفنانني
مـلـكــة ال ـتــواجــد ودف ـع ـهــم إل ــى الـتـحــرر
م ــن أوض ـ ــاع الـ ـب ــاد ،املـتـكـ ّـيـفــة م ــع كل
شـ ــيء ،س ــوى ال ـف ــن .ك ـمــا سـيـسـهــم في
ّ
التحرر من أنفسهم ،بدفعهم إلى قراءة
انتاجاتهم كأشياء جــامــدة ،ال بــد من
تأصيل حـضــورهــا ،ال بالتشبث بها،
ب ــل بــالـقـفــز فــوق ـهــا وفـ ــوق اســالـيـبـهــا.
األساليب ال تشكل سياقًا في العرض،
في النحت واإلنشاء واإلبداع اللونيني.
الـسـيــاق مـصــدر إي ـح ــاء .لـعــل املـعــرض
اآلخر (املقبل) ،ينخرط في هذا املفهوم
ّ
مــن دون أن نعتبر أن ف ــرد الـلــوحــات،
ال ـك ـث ـي ــرة ،غ ـيــر امل ـت ـشــاب ـهــة ،خ ــدع ــة ال
عالقة لها بالتاريخ ،قدر ما لها عالقة
بالجغرافيا.

ال تـسـمـيــات وال تــوصـيـفــات مـغــالـيــة.
ِّ
ه ــذا ص ـح ـيــح .غ ـيــر أن م ــا ُع ــل ــق على
ج ــدران قصر األونيسكو ال يـقــدم في
ع ـص ــر ال ـع ـم ــومل ــة املـ ـتـ ـن ــام ــي ،فــوضــى
مــرئ ـيــة رن ــان ــة .ه ـن ــا ،ال ـف ــن الـلـبـنــانــي
املعاصر .ليس كله .بعض حضوراته
الفيزيائية والروحية ،بانضواء كامل
ف ــي ال ــزم ــن ال ـج ــدي ــد .ال تـ ــزال الـلــوحــة
اللبنانية ذات حضور .ال تــزال تطرح
أس ـئ ـل ــة الـ ـه ــوي ــة .وتـ ـب ــوح ك ـم ــا ي ـبــوح
عــاشــق بـمـصــادر إيـحــاءاتـهــا .ال تــزال
ت ــري ــد ت ــوك ـي ــد الـ ـ ـب ـ ــداءة ،م ــن الـ ـت ــوازن
ً
اللوني إلى الطبقات التحتية ،وصوال
إلى الهارمونيا بني الظاهر والباطن.
حلو اللوحة ومــرهــا .حلوها ومرها،
بالتفاوت ،بعدم بناء لحظات اللقاء
بـ ــن ال ـ ـلـ ــوحـ ــات .بـ ــن ل ــوح ــة ت ــوض ــح
معناها بطريقة جديدة ،كما هي الحال
مع لوحة الفنان حسن جوني .لوحة
ال تـتــرجــم ه ــوى ال ـف ـنــان ،بالتعبيرية
امل ـجــازيــة ،حــن تـقــود التعبيرية إلــى
كـتــابــة طـقــس تشكيلي خ ــاص .ذئــاب
ت ـه ــاج ــم امل ــديـ ـن ــة .ال ت ـخ ـل ــط ال ـل ــوح ــة
ال ــواض ــح ب ـغ ـيــر الـ ــواضـ ــح ،م ــا تفعله
بـعــض الـلــوحــات األخ ــرى ،ألن جوني
شأنه شــأن بعض الفنانني اآلخــريــن،
ص ــاح ــب ل ــوح ــة ب ـع ـي ــدة ع ــن ال ــذب ــذب ــة
ال ـت ـش ـك ـل ـي ــة ،م ـ ــن ب ـل ــوغ ـه ــا الـ ــواضـ ــح
لــانـتـمــاء ال ــواض ــح .طــريـقـتـهــا عــابــرة
ل ـل ـحــدود .خـلــق بــاملـحـيــط ،بتفكيرات
ال ـع ـمــل امل ـع ــاص ــر .وق ــائ ــع مـحـســوســة
وي ــومـ ـي ــة ،ي ــدف ــع ب ـه ــا ال ـف ـن ــان خ ــارج
األوهــام ،بتقنيات الظواهر الحركية،
بتجريب مستمر وبــدون إيضاحات.
وبني لوحة بعيدة عن الهبوب .لوحة

ال ـي ــاس ديـ ــب ،ال ت ـتــوقــع ردود الـفـعــل
وهي تحشد نفسها بكافة التأويالت
ّ
امل ـع ـقــولــة .ل ــوح ــة ت ـعــلــق نـفـسـهــا على
ال ــري ــح ال ع ـلــى ال ـح ــائ ــط .ل ــوح ــة ضــد
أق ــراص الـعـمــى .أرب ـعــة أجـ ــزاءُ ،يـ ِّـعــرف
الجزء منها باآلخر (ع ــرس .)...تسخر
هــذه اللوحة من اللوحات التقليدية،
بــدون سخرية مباشرة ،بإفادة كاملة
م ـ ــن ال ـ ــوع ـ ــي ب ــاملـ ـس ــائ ــل الـ ـج ــوه ــري ــة

كل لوحة والدة خاصة .والدة
استدراج عالقة بالحتميات الباهتة
أو بالعالمات المزدوجة
بالفنون املعاصرة.
ك ــل لــوحــة م ـمــارســة .ك ــل لــوحــة والدة
خ ـ ــاص ـ ــة .والدة اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ع ــاق ــة
بــالـحـتـمـيــات الـبــاهـتــة أو بــالـعــامــات
املزدوجة .لن ُيضم عمل ميشال روحانا

(أك ـ ــواري ـ ــل م ـن ـظــر ط ـب ـي ـعــي /اك ـس ـتــرا
واقعية) مع لوحة تجريد فادي زيادة
(الزمن) .ال تستطيع اللوحتان العيش
معًاّ ،ال ألنهما ال ترغبان بالتعايش،
بــل ألنـهـمــا ال تستطيعان الـتـعــايــش،
إال بــدفــاتــر امل ـف ـكــرات .لـكــل ذات ـهــا .لكل
أسلوبها .غير أن اللوحتني ال تمتلكان
ق ــوة دالل ـي ــة واحـ ـ ــدة .ال تـمـتـلـكــان مــاء
واح ـ ـدًا ومـلـحــا واح ـ ـدًا .ه ــذا ض ــروري،
إال ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ج ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ي ـت ــوج ــه
إل ــى جـمـهــور م ـحــدد .لــوحــة ليلى كبه
لوحة س ــرادق وطنية ،تشرح الكتابة
ب ــال ـت ــراث ،م ــن إف ــادت ـه ــا م ــن ال ـت ـجــارب
التراثية .لوحة ماي ياسني (تشيللو)
ل ــوح ــة ف ـن ــون م ـط ـب ـقــة ع ـل ــى ق ـيــاســات
الجاهز ،أو هي ترجمة رؤيــة حتمية،
ألنها تسبق الرؤى بالفنون الخاسرة.
لوحة نــدى طرابلسي ،لوحة جمهور
أول ل ـل ـف ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة .امل ـي ـكــس
مـيــديــا ف ــي لــوحــة رب ـيــع ان ـ ـ ــدراوس ،ال
تتخطى أفخاخ الفنون الحديثة ،وهي

تستخدم مــا يمتلك الفنان مــن إدراك
ب ـع ـيــد ع ــن إدراك امل ـت ـخ ـص ـصــن .كــل
لوحة عالم .لوحة وجيه نحلة لوحة
فـنــان تـلــويــن ،تبحث ألــوانــه فــي أمــور
الـقــارة .عشرات األسـمــاء ،بني مفاهيم
التحرير ولعنات االنتقام من كل أمر
ف ـن ــي .حـ ـ ٌ
ـرب ت ـه ــدد ب ــاالن ــدالع ف ــي كل
لحظة ،بني ذئبية البعض وصبيانية
ال ـب ـعــض ال ـهــائ ـجــة .ع ـقــل س ــاح ــة عند
البعض ،ومتاهة لدى آخرين .هنا ،ما
خفي من تجعدات الكون ،وهناك عزف
على قيثارات التشكيل .عصب الفكر
بالفكرة ،ال باللوحات الخاضعة إلى
الفكرة
املسلمات أو الخارجة عليها.
ّ
ب ـ ــأن ال ـه ـن ــدس ــة امل ـع ـم ــاري ــة ف ــي ص ــف
الـلــوحــات إلــى جــانــب بعضها ،سوف
تتبعه تجارب ملفوفة بمالءات الخير
الـتـشـكـلـيــة ال ـن ــدي ــة .ع ـقــل ري ــاض ــي في
أول األمر ،ثم وقوف على نوافذ العني.
ال تـ ـب ــرر ال ـق ـص ـي ــدة حـ ـض ــوره ــا ،ول ــو
حجبها لبعض الوقت ،بطن املحارة.
ال سوية في املعيار .ال سوية منهجية.
واقعية في جوارها تجريد ،وواقعية
سحرية وتعبيرية وترميز وتكعيب
وتـعــريــب .كــل ش ــيء« .مـعــرض الفنون
البصرية السادس» دعوة إلى الخروج
مــن الـخـمــول التشكيلي ،خ ــروج على
الـ ـظ ــال ،ف ــي ال ـط ــري ــق إلـ ــى اسـتـبـيــان
ضــوء الـشـمــس ،على لــوحــة املتوسط.
لــوحــة غنية بــاألضــواء .ال ينقص ،إال
استخراجها .من «قصر األونيسكو»،
سينتقل امل ـع ــرض إل ــى «م ــرك ــز الـعــزم
ّ
ويستمر
الثقافي» في في طرابلس غدًا
ح ـت ــى ال ـ ـسـ ــادس م ــن ت ـشــري ــن ال ـثــانــي
(نوفمبر).

