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تقديــــم
الت�شكيلي املُعا�رص يف
الفن
يتناول هذا العمل اجلديد الذي يُع ّزز قائمة �سل�سلة كتب ّ
ّ
البلدان العربيّة ،التي تُ�صدرها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -الألك�سو،
فني
تاريخ احلركة الفنيّة الت�شكيليّة يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية .وهو منتج ّ
عمار ،يف ُظروف اتّ�سمت ب�صعوبة جمع املعلومات
أدبي قيّم� ،أجنزته ال ّدكتورة تربة ّ
و� ّ
اخلا�صة ببع�ض الفنانّني الت�شكيليّني املوريتانيّني و�أعمالهم ب�سبب منط عي�ش
والبيانات ّ
املجتمع املوريتاين الذي طغى عليه لفرتة طويلة طابع التنقّل والترّ حال .ورغم هذه
عر�ضا �شامال لتجربة فنيّة ت�شكيليّة ثريّة جديرة
املعوقات ،يج ُد القارئ يف هذا الكتاب ً
بال ّدرا�سة والنّقد واملقارنة.
يُق ّد ُم الكتاب يف ُف�صوله ال�ستّة ظروف ن�ش�أة احلركة الفنيّة الت�شكيليّة يف موريتانيا
يتطرق �إلى دور امل� ّؤ�س�سات واملراكز حّ
واالتادات
والعوامل التي �أثّرت يف تط ّورها ،كما ّ
جّ
التجريدي
كالفن
واالتاهات واملدار�س الفنيّة املتن ّوعة،
الت�شكيلي،
بالفن
ّ
ّ
املعنيّة ّ
ّ
الرعيل الأ ّول املُ� ّؤ�س�س
والواقعي ّ
وفن النحت ،والكاريكاتريُ ،مرو ًرا بالتّعريف بجيل ّ
ّ
ال�شباب الذي جنح يف عملية
لهذ النّوع من الفنون و�أعمالهم ،و ُو�صوال �إلى جيل ّ
الت�شكيلي املوريتا ّين �إلى مرحلة التّجديد والإبداع.
بالفن
العبور ّ
ّ
ال�صور� ،أجنزها الأ�ستاذ املختار
عمار ُم�ؤلّفها مبجموعة من ّ
وقد وثّقت ال ّدكتورة تربة ّ
تعر�ض تن ّوع جّ
وجت�س ُد ازدواجيّة
ولد �سيدي حممد،
ُ
االتاهات الت�شكيليّة املوريتانيّةّ ،
الأ�صالة واملعا�رصة يف عدد من اللوحات الفنية املتميزة.
الفن الت�شكيلي يف
وت�أمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم �أن يكون كتاب ّ
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واملهتمني
موريتانيا لبنة جديدة تُرثي املكتبة الفنيّة العربيّة ،ومرج ًعا للباحثني والنقّاد
ّ
ال�سل�سلة
مبجال الفنون الت�شكيليّة املعا�رصة ب�صفة عا ّمة .و�ستُوا�صل املنظمة �إ�صدار هذه ّ
الراقي وبفنّانيه و ُمبدعيه
الفني
ّ
من الأعمال م�ساهم ًة منها يف مزيد التّعريف بهذا احلقل ّ
و ُر ّواده.
�أ.د .حممد ولد �أعمر
املدير العام
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توطئـــــة :
�إن الكتابة يف �أ�صول الفن الت�شكيلي يف بلد كموريتانيا ت�صطدم مبعوقات بحثية كربى نظرا الرتباط
هذا املجتمع تاريخيا بالبداوة والرتحال ال�شيء الذي يجعل احلديث عن اجلذور �أمرا يف غاية ال�صعوبة،
ذلك �أن امل�صادر التي اهتمت بهذا الفن نادرة بل تكاد تكون �شبه معدومة ،ويرجع ذلك �إلى عدة �أ�سباب
من �أهمها :
 - 1حمدودية املدن احل�رضية على جغرافية بالد �شنقيط �إذ يرتبط هذا الفن ب�شكل كبري بعوامل اال�ستقرار
والتح�رض .
 - 2عدم اهتمام املجتمع بهذا اجلانب من الفنون �آنذاك� ،إال �إذا ا�ستثنينا تلك الزخارف ذات البعد
املعماري الإ�سالمي والتي �سن�ستعر�ضها يف مو�ضعها.
وانطالقا من هذا ف�إن احلديث عن الفن الت�شكيلي يف موريتانيا يظل رهينا لبع�ض املعوقات التي نعترب
بع�ضها ذاتيا للمجتمع املوريتاين ،والبع�ض الآخر نتيجة طبيعية للم�ؤثرات احل�ضارية املزدوجة.
وقد ال مينعنا ذلك كله من جمع بع�ض �شتات املعلومات يف حماولة لتقدمي �صورة عن ن�ش�أته والإرها�صات
الأولى لتلك الن�ش�أة وجذورها لكي ال يكون املو�ضوع مبتورا من �سياقه الزمني واجلغرايف .ف�إذا كانت
هذه املنطقة ظلت حقبا عديدة يلفها الن�سيان ويكتنفها الغمو�ض ف�إن بع�ض الباحثني قد اهتدى من خالل
بع�ض احلفريات �إلى وجود مناذج قدمية ،ونظرا ل�ضعف تلك املحاوالت ف�إنها تظل �إ�شارات مفيدة ،خا�صة
�أن بع�ض امل�صادر تعترب تلك الر�سوم املوجودة داخل الكهوف �شاهدا حيا على وجود هذا الفن يف حقب
موح.
ما�ضية من تاريخ هذا البلد ،مما يوحي باالهتمام به يف فرتات قدمية كتعبري جمايل ٍ
وح�سبنا من تلك الإ�شارات �أنها جمرد داللة على �أ�شياء قد نب�سط احلديث فيها يف فقرات هذا الكتاب
الذي ن�أمل �أن نهتدي من خالله �إلى ما هو مفيد.
و�سنق�سم مو�ضوع هذا الكتاب �إلى اخلطة التالية:
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مقدمــــة :
ي�أتي هذا الكتاب ا�ستجابة حلاجة البحث يف جانب مهم من جوانب ا�ستنطاق اللغة الب�رصية ذات
الق�صي من العامل العربي والإ�سالمي ،وقد يكون  -ح�سب علمنا � -أول
نكب
امليزة اجلمالية يف هذا امل َ ِ
ّ
كتاب يتعر�ض لهذا الفن الذي ما يزال بحاجة ما�سة ملزيد من البحث والتنقيب واحلفر ال�ستبيان قيمته
العلمية واحل�ضارية..
وتقدم هذه الدرا�سة جملة من املحاور م�ضغوطة امل�ضامني عرب ف�صول �ستة:
يتعلق الأول بتاريخ هذا الفن وتنوع اجتاهاته وتعددها رغم ندرتها يف بالدنا (موريتانيا) ودور
امل�ؤثرات اخلارجية والتطور الداخلي الذي جاء نتيجة لعدة عوامل �سنب�سط احلديث عنها �ضمن ت�ضاعيف
هذا الف�صل .و�سيكون م�شغل تلك اللمحة التاريخية ن�ش�أة وتطور الفن الت�شكيلي يف مراحله الأولى،
تلك الن�ش�أة التي ت�أثرت بروافد خارجية حملتها القوافل التجارية وامل�سالك الربية ،كما كان لبع�ض
العوامل الداخلية دور يف تطويرها تفاعال مع بع�ض حاجات املجتمع االقت�صادية والأمنية .ففي الناحية
االقت�صادية تطورت ال�صناعة التقليدية بحكم احلاجة �إلى وجود �أدوات ت�ستخدم للزراعة وكذلك
�صناعة اخليام والأدوات املنزلية ال�رضورية ،ويف الناحية الأمنية ابتكرت احلاجة الأمنية املا�سة �صناعة
الأدوات الدفاعية كالف�ؤو�س وال�سيوف ،ويف مرحلة الحقة دعت ال�رضورة ل�صناعة املدافع التقليدية،
وتطور الفن لي�شمل الزخرف الذي ا�ستخدمه املجتمع لزينة املنازل  ..ويظل املحور الأ�سا�سي هو الفن
الت�شكيلي املعا�رص ومدار�سه واجتاهاته من الت�شخي�ص والتجريد والنحت واخلزف...
�أما الف�صل الثاين فيعر�ض ا�شتغال عوامل احلركة الفنية يف موريتانيا وازدواجية الأ�صالة واملعا�رصة،
وينق�سم هذا الف�صل �إلى عدة مباحث تعالج املو�ضوعات التالية :مرحلة الت�أ�سي�س ،مرحلة االنطالقة التي
نتج عنها �إن�شاء امل�ؤ�س�سات واملراكز التي �ستحت�ضن العرو�ض الفنية وور�شات التكوين ،واالحتادات
الفنية.
وقد حاولت يف الف�صل الثالث حتديد املدار�س واالجتاهات التي ميثلها اليوم عندنا جمموعة من
الر�سامني من عدة �أجيال يقدمون ر�سالة الفن الت�شكيلي يف التعبري عن خمتلف الر�سائل التي يريدون
تو�صيلها ،و�سي�شمل هذا الف�صل حماولة حتديد خمتلف االجتاهات التي ميثلونها يف موريتانيا كاملدر�سة
الواقعية والتجريدية والفن الفطري وكذلك النحت والر�سم الذي �سندرج حتته الكاريكاتري كجزء من
الر�سم ..وكذلك معاجلة بع�ض الر�سوم وقراءتها وحتليلها..
بينما �أفردت الف�صل الرابع جليل الت�أ�سي�س وقدمت من خالله مناذج من الفنانني الت�شكيليني �أرفقت
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�أعمالهم مبخت�رصات من �أجل التعريف بهم وقراءة لأعمالهم حتديدا الجتاهاتهم الفنية.
�أما الف�صل اخلام�س فخ�ص�صته جليل ما بعد الت�أ�سي�س ذلك اجليل الذي ميثل العبور �إلى التجديد؛ �أي
املرحلة التي قبل جيل ال�شباب.
ويف الف�صل ال�ساد�س والأخري حتدثت عن جيل التجديد وهو اجليل الذي �شوهد عطا�ؤه الفني خالل
الألفية الثالثة هذه ،وي�شتمل هذا الف�صل على تقدمي جيل من ال�شباب الذي اختار الفن الت�شكيلي مبختلف
اجتاهاته و�سيلة للتعبري متجاوزا بذلك العقبات..
وقد �أوجزت يف اخلامتة خال�صة ما تو�صلت �إليه من خالل نقا�ش جميع املحاور وحتليلها .
وهنا �سيكون ف�ضل ت�أليف هذا الكتاب الأول من نوعه عن الفن الت�شكيلي يف موريتانيا ،بعد اهلل
تعالى ،للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(الأل�سكو) التي اهتمت م�شكورة بت�أليفه ليكون بوابة
للبحث يف جمال ما يزال بكرا يف بالدنا ،وكذلك لوزارة الثقافة وال�صناعة التقليدية والعالقات مع
الربملان املوريتانية التي كلفتني بت�أليف هذا الكتاب �صحبة رائد الفن الت�شكيلي الأ�ستاذ املختار ولد
�سيدي حممد امللقب «خمي�س»� .أرجو من العلي القدير �أن يحالفنا احلظ يف تقدمي اجلديد واملفيد �إنه القادر
على ذلك.
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مدخـــل :
�سيكون تناولنا لهذا املو�ضوع الذي هو الفن الت�شكيلي املعا�رص يف موريتانيا من خالل عدة زوايا
من �أبرزها ازدواجية التاريخ واجلغرافيا وت�أثريهما على الن�سق الثقايف واالقت�صادي لبلد �صحراوي مثل
موريتانيا ،فت�أثري اجلغرافيا على جمرى الأحداث التاريخية كما جزم بذلك عبد الكرمي غالب« :وحينما
نقر�أ التاريخ يجب �أن نتلم�س فيه �أثر الأر�ض و�أثر الإن�سان» ( )1كان له كبري الأثر على رتابة تطوير هذا
حمدد له �أهدافه
الفن ،ومبا �أن �إن�سان هذه الأر�ض امل�سماة اليوم موريتانيا مل يعرف الفن الت�شكيلي كفن َّ
وغاياته نظرا لت�أثري البيئة ال�صحراوية وعوامل التعرية على امل�شهد احلياتي لل�سكان حيث مل ي�ستطع
الإن�سان �أن ي�أخذ من الواقع ما ي�ستطيع �أن ي�صيغه �صياغة جديدة فتت�شكل مالمح الفن الت�شكيلي كما هو
يف تعريف البع�ض لهذا الفن ب�أنه « هو كل �شيء ي�ؤخذ من الواقع ،وي�صاغ ب�صياغة جديدة� ..أي ي�شكل
ت�شكيلاً
جديدا .وهذا ما نطلق عليه كلمة (الت�شكيل)»( ،)2نظرا لداللة ذلك على الواقع وعلى خمتلف
ً
جوانب احلياة.
ومبا �أن هذه املنطقة التي نقوم بدرا�ستها لتقدمي �صورة عن الفن الت�شكيلي فيها ظلت بعيدة عن اهتمام
الباحثني ،ف�إن هذا الكتاب ي�أتي ل�سد ذلك الفراغ احلا�صل يف هذه املادة من الفنون الب�رصية.
فهذا البلد ال�صحراوي الذي مل يعرف عمرانا با�ستثناء ما ا�ستطاعت الدرا�سات احلديثة واالكت�شافات
الأثرية الك�شف عنه �أو ما ورد يف كتب الرحالة العرب كابن حوقل وابن بطوطة والوزان من ذكر لغانا
و�أودغ�ست و�أزوكي قبل �أن ت�صلنا معلومات �أكرث عن اجليل الثاين من احلوا�رض ميكن �أن ن�ستفيد منها
لوجود بع�ض الزخارف على واجهة بيوتها وداخلها مما يدل على ت�أثري رافد قادم من اليمن واملغرب
الأق�صى �أو الأندل�س على وجه اخل�صو�ص.
قد ال جند معلومات كافية عن هذه املنطقة قبل دخول الإ�سالم لكن ذلك ال مينعنا من موا�صلة
البحث والتنقيب يف حفريات امل�ستك�شفني الذين عربوا هذه املنطقة وجابوا جماهل ال�صحراء لتتبع بع�ض
الإ�شارات التي توحي ب�أمناط ح�ضارية .وح�سبنا من تلك الإ�شارات التي كانت الكهوف و�سفوح اجلبال
وال�صخور مكانا لها مما يدل على �أن الإن�سان القدمي كان هنا و�سجل ح�ضوره ب�آلية الر�سوم التي تركها
للداللة على وجوده يف فرتة �سحيقة.
«مثلت كتب الرحالني واجلغرافيني يف الع�صور الو�سطى (ح�سب التحقيب الأووربي ) م�صدرا
�أ�سا�سيا من م�صادر تلك الفرتة وخا�صة بالن�سبة ملنطقتي بالد ال�سودان وال�صحراء الكربى مبا فيها البالد
املوريتانية ذلك �أن القدماء كانوا يجهلون تقريبا كامل منطقة الغرب الإفريقي»)3(.
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�إن اهتمامنا باجلانب التاريخي لهذا املو�ضوع يندرج يف �سياق البحث عن الأ�صول من خالل الر�سوم
التي �سنقدمها كنماذج يف هذا الكتاب وربط احلا�رض باملا�ضي �أي ما يعرف بالأ�صالة واملعا�رصة وعن�رص
الإبداع لدى الفنانني الت�شكيليني املعا�رصين يف موريتانيا ،واهتمام �أجيال الر�سامني بتلك الإ�شكاليات
وح�ضور ذلك اجلدل القائم يف خمتلف النواحي الثقافية والإبداعية كالأدب والفن والتيارات الثقافية
واالجتاهات الفكرية.
والفن الت�شكيلي ر�سالة ح�ضارية ،فقد عرفه الأديب وال�شاعر جربان خليل جربان بقوله« :ال�شعر
ي�ضم �إنتاج
ر�سم ناطق والر�سم �شعر �صامت» ،كماعرفه بع�ض الباحثني بقوله« :فالفن مبفهومه ّ
ال�شامل ُّ
الت�شكيلي
الذاتية ال عن احلاجةّ � ،أما عن الفن
إن�سانية لتعب ِريه عن
الإن�سان ال
إبداعي ،و ُي ّ
ّ
عد من الثقافة ال ّ
ّ
ّ
نوع من �أنواع الفنون املتعددة و ُيعرف ب�أنه عمل فني من الطبيعة و ُي ّ
�شكل ت�شكيلاً
جديدا �أو ُي�صاغ
ً
فهو ٌ
ّ
ّ
بطريقة جديدة على ح�سب نهج و�أ�سلوب من يقوم بهذا العمل وهذا ما ُيطلق عليه ال ّت�شكيل والقائم به
ت�شكيلي ....الر�سم  :هو ٌ
ت�شكيلي يتط ّل ُب فعل عالق ٍة ما
تعبري
هو فنان
قائم بذا ِت ِه وهو ٌ
فني ُم�ستقل ٌ
ّ
عمل ّ
ّ
ً
خطوطا �رسيعة
�سم
البقع �أو اخلط �أو �أدا ٍة ما ،فقد ُي ّ
على ِ
الر ُ
الر ُ
�سم عن الأ�شياء بوا�سطة ُ
�سج ُل ّ
�سطح ما و ُيعبرّ ُ ّ
لبع�ض امل�شاهد �أواخلواطر �أو املالحظات يف حلظة ما».
�إذن ف�سيكون عملنا هو �إبراز ذلك النهج �أو الأ�سلوب و�إظهاره من خالل درا�سة وحتليل اللوحات
التي �سنخ�ضعها للقراءة ،وقد ال يخلو عمل كهذا من �صعوبات كبرية منها عدم وجود م�صادر وال حتى
مراجع �سبقتنا للحديث يف املجال مما ي�ستدعي منا القيام بدرا�سة وتتبع مراحل ن�ش�أة الإرها�صات الأولية
وتطورها حتى ن�صل لوقتنا الراهن ،وكيف �أ�سهم الفن الت�شكيلي يف مواكبة الق�ضايا الوطنية ،مقدمني
مناذج من خمتلف �أجيال الفنانني الت�شكيليني بالبلد..
وانطالقا من هذا �سيتم تناول هذا املو�ضوع بالتعر�ض لن�ش�أة وتطور هذا الفن يف موريتانيا ،ذلك
التطور الذي قد ت�أثر بروافد خارجية حملتها القوافل التجارية وامل�سالك الربية ،كما كان لبع�ض العوامل
الذاتية ملجتمعنا البدوي ال�صحراوي دور يف ن�ش�أة وتطور بع�ض من مظاهر الفن الت�شكيلي �أو ما يعرف
بال�صناعة التقليدية التي كانت من �أبرز الفنون �آنذلك ،فمن خالل ذلك تطورت ال�صناعة التقليدية
و�شملت الزخرفة والنحت والنجارة ،وكان العامل االقت�صادي والهاج�س الأمني �أهم الدوافع التي
�أ�سهمت يف التطور الداخلي لتلك ال�صناعات.
وميكن حتديد ثالثة �أنواع وجدت منها مناذج يف املراحل الأولى من ن�ش�أة هذا الفن يف بالدنا ح�سب
احلاجة لها �آنذك .ورغم بدائيتها ف�إنها تظل مناذج مهمة وهي فن النحت وا َ
حل ْرفيات وكذلك الزخرفة
التي كانت ت�ستخدم يف الأواين امل�صنوعة من الطني والتي راج ا�ستعمالها يف بع�ض املناطق من البالد
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خا�صة لدى املجتمعات ذات الأ�صول الزجنية �سكان ال�ضفة امل�ستقرين ،وهذا ما �سنعر�ض له يف �سياق
حديثنا عن تاريخ هذا الفن ،كما �سنعر�ض لأ�سلوب الفنانني املعا�رصين من خالل مدار�سهم الع�رصية
والتي تو�سعت اجتاهاتها وتعددت �أ�ساليب فنها فدخل الت�شخي�ص والتجريد..
وتعترب ال�صناعة التقليدية من �أهم املدار�س التي طورت الفن الت�شكيلي ح�سب احلاجة فاخليام والأدوات
املنزلية يف ظل احلاجة املا�سة ملجتمع من الرحل كمجتمعنا كانت مبثابة التطور الأفقي لتلك الإرها�صات
الأولية للفن الت�شكيلي ،كما كانت �صناعة �أدوات ال�صيد الربي هي الأخرى قد تطورت بفعل احلاجة
لل�صيد التقليدي ،وكذلك الأدوات احلربية للدفاع عن النف�س يف ظرفية �أمنية بالغة اخلطورة.
ويظل احلديث عن تطور هذا الفن عرب م�سارات خمتلفة �أمرا يف غاية ال�صعوبة نظرا لتداخل اجلوانب
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية..
وقد ات�ضحت لنا ع�صامية جيل الت�أ�سي�س لهذا الفن يف اجلمهورية اال�سالمية املوريتانية وحتى الأجيال
التي جاءت بعده ب�سبب غياب الدعم والت�شجيع .فهذا املجتمع ال�شعري ال يعطي وزنا للفنون الب�رصية بل
يقف منها موقفا متحفظا .ورغم ذلك ف�إن الفنانني الت�شكيليني يف موريتانيا ا�ستطاعوا العمل بجهودهم
الذاتية وبدعم من جهات خارجية� ،إذ كان للدعم الفرن�سي ممثال يف بع�ض ال�شخ�صيات وكذلك املركز
الثقايف الفرن�سي بنواك�شوط عا�صمة موريتانيا الدور الأبرز يف ذلك  ،حيث ا�ستطاع جيل الت�أ�سي�س �أن
ير�سم مالمح البداية لهذا الفن فت�أ�س�ست احتادات وم�ؤ�س�سات �سنعر�ض لتف�صيلها يف منت هذا الكتاب.
والتحق به جيل التجديد ليكمل امل�شوار الذي مازال –يف نظر البع�ض -يف طور النمو خجوال !..
وانطالقا من هذه العقبات ،التي حتيلنا جلملة من الق�ضايا جتب درا�ستها نظرا لتداخلها مع مو�ضوع
الدرا�سة ،ف�إن املنهجية ت�ستوجب حتديد املوقع اجلغرايف للمنطقة املدرو�سة لكي تت�ضح ال�صورة من خالل
الكيانات ال�سيا�سية وامل�ؤثرات اخلارجية التي تركت �أثرا ميكن �أن نعتربه بدايات لوجود هذا الفن يف
منطقتنا(موريتانيا).

موريتانيا املوقع واملجال:

عرفت املنطقة ت�سميات متعددة عرب تاريخها ،وكل الت�سميات كانت تعرب عن
املرحلة التي �شاع فيها ا�ستخدام ذلك اال�سم .وهذا يقت�ضي منا معرفة الت�سميات التي عرفتها املنطقة
وداللتها التاريخية واجلغرافية ،وحتى حتوالتها االجتماعية وكذلك املناخ ..وقد يكون امل�سعى العلمي
يف ذلك لدينا تو�ضيح ال�صورة �أكرث وما �أ�سهم به الفن الت�شكيلي يف تلك ال�سياقات وجتليات ذلك يف
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�أ�سلوب الفنانني الت�شكيليني من خالل ري�شتهم الفنية .و�أوردنا ذلك لكي نقدم للقارئ ملحة مكتملة عن
هذه الدولة امل�سماة موريتانيا والتي �سيكون م�شغل هذا الكتاب الأ�سلوب الفني الذي يحوي كنه هذا
البلد ح�ضاريا وواقعه ع�رصيا من خالل مل�سات فنه الت�شكيلي عرب مراحله املا�ضية واحلا�رضة.

 -التعريف بالت�سمية وداللتها:

عرفت املنطقة ت�سميات متعددة عرب تاريخها ،وكل الت�سميات كانت تعرب عن مرحلتها التي �شاع فيها
ا�ستخدام ذلك اال�سم.
 1ـ �شنقيط :عرفت املنطقة بهذا اال�سم يف فرتة كانت الثقافة مت�ألقة ،حيث �أ�صبح هذا اال�سم مفخرة
لهذا البلد ملا يرمز �إليه من ثقافة عربية �إ�سالمية قل نظريها يف تلك الفرتة ،و�شنقيط هذه مدينة وتعني
2
الكلمة لغويا( « :عيون اخليل) باللغة الأزيرية.»...1
وهناك تف�سريات �أخرى منها ما ا�ستطرده د .التجاين« :وي�ضيف بع�ض �سكان املنطقة تف�سريا �آخر
لكلمة �شنقيط وهو� :أن (قيط �أوكيط) ربوة ب�أعالها مكان يعرف ب (�شن) �أ�س�ست فيه مدينة ،ف�أ�ضيف
جزء الربوة �إلى كلها ،ثم �أطلق علما على املدينة ،ف�صار ا�سمها (�شنقيط) .3
وين�ضاف �إليها لفظ بالد ،فيدل داللة عموم على القطر كله ،بحيث �إذا �أطلق لفظ (مدينة �شنقيط)
دل على مدينة عتيقة �أ�س�ست –على امل�شهور -يف الن�صف الثاين من القرن(7هـ13-م)� ،أما �إذا �أطلق
لفظ (بالد �شنقيط �أو بالد ال�شناقطة) �أو �أطلق على االطالق (�شنقيط) فيدل ا�صطالحا على القطر كله،
والن�سبة �إليه علم على �سكانه ،قال ال�شيخ حممد املامي« :لأن ع َل َم �أهل املنكب الربزخي عند �أهل الأم�صار
ال�شناقطة.4
وقد �شاعت هذه الت�سمية خالل القرون املا�ضية ،وانت�رش هذا اال�ستعمال بعد ت�أليف �أحمد بن الأمني
كتاب «الو�سيط» حيث �أو�ضح فيه �أن «�شنقيط» يف الأ�صل تطلق على مدينة من مدن �آدرار( )5التي تقع
فوق جبل يف جهة غرب ال�صحراء الكربى ،ثم ي�سمى به القطر كله ،ف�صار من باب ت�سمية الكل با�سم
اجلزء (.)6
 1ـ لغة �أزير :مزيج من اللغة ال�صنهاجية واللغة ال�سنوكية.
 2ـ التجاين ولد عبد احلميد� ،سيدي عبد اهلل ولد احلاج �إبراهيم� ،ص.19 :
 3ـ التجاين ولد عبد احلميد� ،سيدي عبد اهلل ولد احلاج �إبراهيم� ،ص.19 :
 4ـ م �س� ،ص.20 :
 5ـ �آدرار :منطقة يف ال�شمال املوريتاين بها واحات من النخيل وه�ضاب ،وتوجد بها �أقدم الآثار التي تدل على ا�ستيطان الإن�سان الأول
باملنطقة قبل امليالد.
 6ـ ددود ولد عبد اهلل ،احلركة الفكرية يف بالد �شنقيط�،ص.24 :
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وقد ا�ستعمل هذا اال�سم للداللة على البلد من طرف الباحثني ال�شناقطة والأجانب على حد �سواء.
وقد حاول بع�ض الباحثني �أن يبني �سبب التطور الداليل الذي مبوجبه �أ�صبح ا�سم املدينة علما على
القطر كله بظروف مل يحددوها ،مما جعل من هذه املدينة منطلقا لركب احلاج ال�سنوي :كان الركب
مي�شي من �شنقيط كل عام ،ويحج معهم من �أراد احلج من �سائر الآفاق.7
و�إلى هذا تو�صل د .ولد احل�سن �إلى نتيجة بقوله« :و�أول ما يجب املبادرة �إلى ا�ستبيانه �أن �إطالق ا�سم
�شنقيط على هذا البلد مل يكن من فعل �أبنائها ،بل هو تو�سع يف اال�ستعمال امل�رشقي ،جند تعليله املرتبط
باحلج عند ابن احلاج �إبراهيم».8
وبهذا كان �أهل �شنقيط (املدينة) يفخرون ب�إطالق ا�سم مدينتهم ا�سما علما على القطر كله ،يف فرتة
زاهرة من تاريخ العلم والثقافة ،قال حممد بن �سيدينا العلوي ق�صيدة ميدح بها �أهل �شنقيط:

بكم ت�رضب الأمثال �رشقا ومغربـــــــــــــا

*

وينتمي �إليكم كل من جاء من قطـــر()1

ورغم ما لت�سمية بالد �شنقيط من قيمة وجاللة يف نفو�س �أهلها ،ف�إن البالد قد عرفت ت�سميات �أخرى،
تفاوتت يف كرثة اال�ستعمال يف م�ؤلفات العلماء ،كما كانت لها دالالت �سيا�سية� ،أكرث منها ثقافية.
وتنتمي �إلى �شنقيط تاريخيا جمموعات من �سكان القطر.
 2ـ �صحراء امللثمني :يرد ا�ستعمال هذا اال�سم عند الرحالة اجلغرافيني العرب الأوائل ،و تعبرّ هذه
الت�سمية عن احلالة ال�سكانية للبالد حيث كانت املنطقة يف هذه الفرتة جماال يكاد يكون خال�صا ل�صنهاجة
اللثام.9
وهناك من يذهب �إلى �أن قيام دولة املرابطني يف بحر القرن اخلام�س الهجري ،كان على �أكتاف
مرحلة من انت�شار �صنهاجة يف ال�صحراء ،و�سيطرتهم على املمالح وامل�سالك التجارية ،بعد نزوحهم
عن مدينة «�أودغ�ست» وارتدائهم اللثام ،حتى �صار علما لهم بني الأمم والأقوام وهذا ما �أوحى لأحد
ال�شعراء:
قوم لهم �رشف العلى من حميــــــــر * و�إذا انتموا ملتونة فهم هـــــــــم

ملا حووا �إحراز كل ف�ضيلـــــــــــــــــــة

*

غلب احلياء عليهم فتلثمـــــــــوا()2

 7ـ م�.س�.ص.24 :
 8ـ جمال ولد احل�سن ،ال�شعر ال�شنقيطي يف القرن الثالث ع�رش الهجري� ،ص.14 :
 9ـ ددود ولد عبد اهلل ،احلركة الفكرية يف بالد �شنقيط� ،ص.25 :
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 3ـ بالد التكرور :فهذا اال�سم كان ن�سبة �إلى مملكة �صغرية ،كانت عند الغرب لبالد ال�سودان ،غري
بعيدة من م�صب نهر ال�سينغال ،حيث م�ضارب كدالة ومملحتهم ال�شهرية �آوليل .ويعتقد �أن لدخول امللك
التكروري للإ�سالم وم�شاركته مع املرابطني يف حركتهم الإ�صالحية ،دورا يف �إ�شاعة ا�سم مملكته على
املنطقة بكاملها.10
ويعترب ددود �أن عبارة التكرور ،قد و�سع مدلولها لي�شمل كل افريقيا ال�سوداء امل�سلمة ،وقد ا�ستخدمها
امل�شارقة للداللة على الركب احلاج القادم من هذه املنطقة ،والذي كان ي�ضم –يف بع�ض الأحيان -كل
�سكان املنطقة بدون متييز ،وقد تو�سع يف ا�ستخدام هذا اال�سم حممد بن �أبي بكر الربتلي 11يف عنوان كتابه
امل�شهور« :فتح ال�شكور يف معرفة �أعيان علماء التكرور» حيث ترجم لأجيال من علماء املنطقة حتت
هذا اال�سم.12
 4ـ بالد ح�سان :يرمز هذا اال�سم لداللة �سيا�سية ،فح�سان ن�سبة �إلى بني ح�سان الذين وفدوا على
املنطقة خالل القرن الهجري العا�رش ،و�شكلوا يف القرن املوايل �إمارات.
 5ـ بالد ال�سيبة�( :أو املنكب الربزخي) فهذان اال�سمان ا�ستخدمهما العالمة ال�شيخ حممد املامي،
وهما يحمالن عبارة غياب ال�سلطة املركزية ،يف الأول منهما خا�صة� ،أما الثاين فريمز للبعد� ،أو �أنه مكان
ق�صي ،وقد �شاع ا�ستعمالهما قبل جميء امل�ستعمر الفرن�سي ،رغم �أن ا�ستعمالهما ظل حمدودا ،وال يوجد
�إال يف املرا�سالت بني الفقهاء.
 6ـ بالد املغافرة :وتعترب هذه الت�سمية �سيا�سية حم�ضة ،وهي مثل (بالد ح�سان) �إال �أن البع�ض كان يحبذ
ا�ستعمالها ومن ذلك ما ذهب �إليه التجاين حني قال:
«قال حممد فال ولد بابه“ :هذه البالد ال�صحراوية التي ت�سمى عند من �أدركنا من الكبار يف عرفهم
بالد املغافرة”.13»...
وقد الحظ التجاين �أن املجال ال�شنقيطي قبل جميء امل�ستعمر ،كانت تتوزعه �إمارات املغافرة ،يف ما
ميكن �أن يطلق عليه �سيطرة �سيا�سية ،خا�صة بعد انت�صارهم يف حرب « �رش بب»� .أما املنكب الربزخي
فلم يت�سع ا�ستعمالها �إال يف كتابات نادرة ،وخا�صة عند ال�شيخ حممد املامي.
 10ـ ددود ولد عبد اهلل ،احلركة الفكرية يف بالد �شنقيط� ،ص.26 :
 11ـ الربتلي :الطالب حممد بن �أبي بكر ال�صديق الربتلي الوالتي ،ولد �سنة 1140هـ1727 -م وتويف 1219هـ 1850 -م عامل و�صويف وم�ؤرخ
له كتاب « فتح ال�شكور ،»...انظر اخلليل النحوي� ،ص.507 :
 - 12ددود ولد عبد اهلل� ،ص.26 :
 - 13التجاين ولد عبد احلميد� ،سيدي عبد اهلل� ،ص.22 :
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� - 7أر�ض البي�ضان :قد راج ا�ستعمال هذه الت�سمية عند النخبة املثقفة من الباحثني العرب ،خالل
القرون املا�ضية ،وقد حددها ددود بقوله« :لعل الباحـث �إليا�س �سعد كان �أقرب �إلى و�ضع الأمور
يف ن�صابها عندما الحظ �أن مفهوم «الوطنية» مل يكن وا�ضحا مبا فيه الكفاية عند فقهاء املنطقة ،يف
الفرتة املدرو�سة ،و�إن كان له من معنى فقد كان متعلقا بكل م�سلمي �إفريقيا الغربية ،وهي منطقة كان
يطلق عليها ا�سم غري وا�ضح املعاين ...وكان هناك متييز بني التخوم ال�شمالية كما لو كانوا بي�ضا ب�شكل
عام ،ولذلك يطلق عليهم م�صطلح (البي�ضان) بينما يعترب جريانهم اجلنوبيني �سودا فيطلق عليهم ا�سم
ال�سودان».14
والبي�ضان هم �أغلبية �سكان املنطقة ،الذين ينتمون �إلى �أ�صول عربية و�صنهاجية.
بيد �أننا نف�ضل�...إطالق (بالد �شنقيط) على القطر ب�سبب ما حتمله الإ�ضافة �إلى (�شنقيط) من معان
هي التي تعك�س ال�صورة احلقيقية للتاريخ امل�رشق لهذا البلد .قال اخلليل النحوي« :و�إمنا كانت �شنقيط
مركز �إ�شعاع علمي ،حتمل الن�سبة �إليه تلقائيا جملة املعاين التي تتناثر يف الرتاجم :عامل ،فقيه ،حمدث،
حافظة� ،شاعر ،راوية لأيام العرب و�أ�شعارها.15 »...
وقد ظلت هذه الت�سمية تراوح مكانها �إلى �أن جاء امل�ستعمر الفرن�سي فبعث لنا من مرقد روماين قدمي،
ت�سمية ال عالقة لنا بها ،وال وجود لها يف تاريخنا ال�سيا�سي وال الثقايف وال احل�ضاري(:موريتانيا)  ،وهي
التي ورثناها من امل�ستعمر الفرن�سي ،الذي ي�سعى ال�ستئ�صال اجلذور احل�ضارية لهذا البلد وجتريده من
خ�صو�صياته الثقافية ،ثم �أ�صبحت الت�سمية عند اال�ستقالل �سنة ( 1960اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية).
�أما ما يتعلق بالت�سميات الأخرى التي �أطلقت يف فرتات �سابقة من تاريخنا ،ف�إن ا�سم «بالد �شنقيط»
كانت له ال�صدارة والرواج ،خا�صة يف الدرا�سات الأكادميية ،التي تهتم بالت�أريخ لفقه املنطقة� ،أو لأدبها،
�أو ملختلف درا�سات العلوم الإن�سانية ،فكل الدرا�سات التي �أجنزت عن هذه املنطقة ،اختار لها �أ�صحابها
ت�سمية بالد �شنقيط ،وذلك ما ات�ضح لنا �أثناء عر�ضنا لأهم الدرا�سات التي تناولت املو�ضوع.
�أما عن املجال الزماين �أي الإطار التاريخي ،فقد اهتم امل�ؤرخون العرب بهذه املنطقة خالل القرون
الهجرية الأولى ،ويعترب ابن حوقل ،يف القرن الرابع الهجري� ،أول من كتب عن املنطقة ،لكن ال�صيغة
الو�صفية يف كتابه « �صور الأر�ض» طغت على املعلومات الواردة يف كتابه ،ومع ذلك يظل مرجعا ذا
قيمة تاريخية .ويعترب ما كتبه البكري يف القرن اخلام�س ذا �أهمية كربى حيث يقول عنه ددود« :فقد جاء
هذا الكتاب مت�ضمنا �صورة وا�ضحة للتوزع ال�سكاين يف ال�صحراء (النطاق الكدايل يف اجلنوب الغربي،
 14ـ اخلليل النحوي ،املنارة والرباط� ،ص9 :

 15ـ التجاين ولد عبد احلميد� ،سيدي عبد اهلل ولد احلاج �إبراهيم � ،ص.22 :
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واللمتوين يف الو�سط ،وامل�سويف يف ال�رشق) ولعالقات �صنهاجة مع جريانهم ال�شماليني واجلنوبيني،
كما ت�ضمن رواية معا�رصة للأحداث التاريخية ،التي كان لها ما بعدها يف تاريخ املنطقة� ،إحداث ظهور
احلركة املرابطية».16
وح�سبنا من حركة املرابطني �أنها تعترب هي التي مهدت ب�شكل فعلي لرت�سيخ الإ�سالم يف املنطقة
وت�أمني التوا�صل بني هذه املنطقة وحوا�رض �شمال وغرب �إفريقيا ،و�إن كانت جمموعات اخلوارج وقبلها
بي�سري الدولة الفهرية بالقريوان قد �أ�سهما ب�شكل كبري يف عوامل الت�أثري� ،إال �أن حركة املرابطني متيزت
بتوحيد املنهج وا�ستمرارية ذلك التوا�صل الذي ي�ستدعي منا املقام ذكر تلك املعابر الربية التي كانت
�رشيانا تن�ساب معه الأفكار واملنهاج وبع�ض الأمناط احل�ضارية كفن الزخارف وبع�ض الأدوات ،وذلك
ما �سنف�صله �ضمن حماور هذا الكتاب.
املهمة ،والتي ا�ستطاعت �أن تر�سم معامل
ومبا �أن املقام هنا لي�س مقاما لب�سط تلك الأحداث التاريخية ّ
البلد �سيا�سيا وثقافيا واجتماعيا ،ف�إننا �سرنكز على معرفة مناخ وت�ضاري�س املنطقة؛ نظرا ملا للمناخ من
ت�أثري على البنية الب�رشية ،التي �أنتجت �أ�سلوب الفن ومقت�ضياته ،والتي من �ضمنها املو�ضوع املدرو�س
(الفن الت�شكيلي) ومرجعيته احل�ضارية و�أبعاده التاريخية ،يف �إطار زماين ،و�ضمن حتوالت تاريخية ذات
دالالت ومغزى.
ج ـ املوقع
تقع بالد �شنقيط يف الركن اجلنوبي الغربي من الوطن العربي� ،أي يف غرب �إفريقيا بني خطي عر�ض
 15و� 27شماال و بني خطي طول  5و  17غربا  ،وتطل على املحيط الأطل�سي ب�رشيط يبلغ  600كلم مرت.17
د -الت�ضاري�س
�إن الت�ضاري�س باملنطقة جزء من �إقليم �إفريقيا ال�سفلى ،الذي يقع غرب العمود الفقري لت�ضاري�س
ال�صحراء الكربى...
وتعترب الكثبان الرملية ،والعروق وغطاءات الرمل ال�صفة ال�سائدة يف البالد وكذلك التالل.
وتتوزع مناطقها الت�ضاري�سية على النحو التايل :املنطقة ال�ساحلية يف الغرب ،واملنطقة ال�صحراوية يف
18
ال�رشق ،واملنطقة اخل�صبة يف اجلنوب.
 16ـ التجاين ولد عبد احلميد� ،سيدي عبد اهلل .35،
 17ـ ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية ،حممد الرا�ضي بن �صدفن �أ�ستاذ التاريخ� ،ص.15 :
 18ـ حممد الرا�ضي بن �صدفن ،ال�سيا�سة اال�ستعمارية الفرن�سية� ،ص.15 :
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هـ -املناخ
يتميز مناخ هذه املنطقة بالرياح اجلافة التي جتوب م�ساحة القطر على مدار ال�سنة ،وكثريا ما تكون
هذه الرياح حمملة بالأتربة والرمال ،لكونها قادمة من ال�شمال ال�رشقي ال�صحراوي.
هذه هي بالد �شنقيط من حيث املوقع والت�ضاري�س واملناخ  ،ويحيلنا هذا �إلى فهم الظروف املختلفة
التي �أحاطت ن�ش�أة الفن الت�شكيلي التي �سنتحدث عنها يف الف�صل املوايل ب�إذن اهلل.
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الف�صــل الأول

الفن الت�شكيلي يف موريتانيا
ملحة تاريخية

فكما هو مبينّ يف املقدمة ف�إن تقدمي ملحة تاريخية عن هذا اللون الفني يف بلد �صحراوي وبدوي متنقل
تقت�ضي تلم�س الآثار والأ�ساليب التي ت�شرتك يف مدلولها الفني وغر�ضها الإبداعي مع الفن الت�شكيلي،
مر مبراحل ميكن �أن نعتربها ن�ش�أة وتطورا مبعيارية ذلك الزمن.
والذي ّ

النـــ�ش�أة :

يتطلب احلديث عن ن�ش�أة هذا الفن العودة �إلى الدرا�سات التي قدمها باحثون فرن�سيون فرتة اال�ستعمار
الفرن�سي للبالد خالل القرن الع�رشين ،والتي متيزت با�ستقدام فرق بحثية كان البع�ض منها مدنيا خمت�صا
يف درا�سة الآثار والبع�ض الآخر قادة ع�سكريني فر�ضت عليهم مهمة �شق الطرق وتعبيدها درا�س َة
املنطقة خا�صة ال�صخرية منها“ :ويرجع اكت�شاف مواقع الفن ال�صخري يف �صحراء موريتانيا املعروفة -
والتي قد �أعطت درا�ستها نتائج هامة عن تاريخ املنطقة والتحوالت البيولوجية واالجتماعية والأن�شطة
االقت�صادية التي مرت بها ،وكذا تطور البنى والآالت يف هذه البالد � -إلى عدد من املكت�شفني من بينهم
خمت�صون يف علم الآثار ،نذكر منهم باحثني مثل تيودور مونو ،الذي كان له الف�ضل يف درا�سة موقع
الغالوية ( .)1936-1936كما �شارك بع�ض الع�سكريني مثل املالزم ترانكارت �سنة  1934يف اكت�شاف
عدد من الر�سوم والنقو�ش الليبيو بربرية يف منطقة تكانت واملالزم كو�سبيي الذي الحظ وجود الر�سوم
يف كهف بحان ،يف حني يعود الف�ضل يف اكت�شاف ر�سوم البي�ض �إلى املالزم جراردة �سنة .”1932
لقد �أوردنا هنا املكت�شفني الأوروبيني لأن اكت�شافاتهم در�ست فن النحت يف فرتات �سحيقة من
تاريخ هذه املنطقة ،بينما ظلت الدرا�سات العربية والتي كانت �سابقة لدرا�سات الأوروبيني مقت�رصة على
و�صف املوقع اجلغرايف و�شكل العمران به كما هو �ش�أن ابن حوقل وابن بطوطة « :ويعترب ابن حوقل
يف القرن الرابع الهجري� ،أول من كتب عن املنطقة ،لكن ال�صيغة الو�صفية يف كتابه “�صورة الأر�ض”
طغت على املعلومات الواردة يف كتابه»(.بحث دكتوراه تربة بنت عمار�،ص.)116:
�أما ابن بطوطة (779 - 703هـ) الذي زار املنطقة املوريتانية فقد اكتفى بذكر بع�ض مظاهر احلياة العامة
وكذلك قوة الرياح وت�أثريها على الرمال � ،إذ يقول �« :إمنا هي رمال فت�سفيها الريح ،فرتى جباال من
الرمل يف مكان ،ثم تراها قد انتقلت �إلى �سواه» (حتفة النظار ،ابن بطوطة� ،ص.)688:
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ويقول الباحث احل�سني ولد ابوي ولد اباه رئي�س جمعية احلفاظ على مدينة «كمبي �صالح» لوكالة
«�سبوتنيك»� ،إنّ «عامل احلفريات الفرن�سي ،بونيري دي ميزير� ،أجرى حفريات هامة عام  1914وتلتها
حمالت �أخرى جرت عامي  1939و ،1950وقد تركت هذه احلفريات واالكت�شافات �أثرا �إيجابيا على
موقع املدينة(كومبي �صالح) فبينت �أطالل املدينة الإ�سالمية وهند�ستها املعمارية الفريدة«.
وقد اطلعت على ما كتبه الباحث الطيب ال�سخاوي يف بحثه « :ما قبل التاريخ من خالل الفن
ال�صخري (�آدرار منوذجا ) والذي زار املنطقة منذ وقت ي�سري وقدم �صورا ومعلومات ميدانية اعتمد فيها
على املعاينة وحتليل مادة النقو�ش والكتابات التي تعرب عن وجود ب�رشي قدمي يف منطقة ال�شمال املوريتاين:
“�إن كل حقب الع�رص احلجري القدمي توجد �آثارها يف موريتانيا ،حيث مت العثور على �أدوات حجرية
بدائية تعود �إلى الع�رص احلجري القدمي تعرف بالأدوات “الآ�شولية”  ،كما مت العثور على �صناعات
حجرية متو�سطة ،عرفت بال�صناعة العطرية ،وهي �أكرث تقدما �شيئا ما من ال�صناعات الآ�شولية ال�سابقة
عليها وهي تعرف ب�صناعات الع�رص احلجري املتو�سط ،كما مت العثورعلى بع�ض الأدوات احلجرية ذات
االنتماء املت�أخر �شيئا ما لأواخر الع�رص احلجري القدمي� ،أي الفرتة املت�أخرة من الع�رص احلجري القدمي
الثقافة املو�سرتية»( .الطيب.)..
وقد حدد لنا الباحث الطيب املوقع الأكرث وجودا للآثار حني �أكد �أن القطع الأثرية التي تنتمي
لفرتة الع�صور احلجرية توجد يف ال�شمال وخا�صة منطقة ازويرات «�أم �أرواكن ،والأزرڤ ،واحلمامي
وكلب الدباغ حيث مت العثور يف هذه املواقع على �آثار ا�ستقرار ب�رشي تعود للع�رص احلجري القدمي ،كما
مت العثور على بقايا عظام حيوانات خمتلفة يف املنطقة (فيلة -حمري البحر -خنازير -متا�سيح� -أبقار)،
وغالبية الأدوات التي مت العثور عليها هي �أدوات �آ�شولية بامتياز» (الطيب).
و�أكدت البحوث التي قيم بها للبحث عن النقو�ش الأ�سلوب الأول لإن�ســـــــــان تلك الفرتة:
«من �أهم ال�شواهد الدالة على الع�رص احلجري احلديث يف موريتانيا تلك النقو�ش والر�سوم ال�صخرية
( )gravures et peintures rupestreاملنت�رشة يف جل الأقاليم املوريتانية ،فرغم �أن الأدوات احلجرية،
والقطع اخلزفية املنتمية للع�رص احلجري احلديث تعترب دليال على متثيله يف موريتانيا� ،إال �أن اللوحات
ال�صخرية تعترب الأهم ،ملا ت�صوره من م�شاهد الرعي وال�صيد والزراعة التي تعترب من �أهم اخل�صائ�ص التي
متيز احلجري احلديث عن غريه»(الطيب)..
وتظل ن�ش�أة هذا الفن يكتنفها الغمو�ض على الرغم من املحاوالت البحثية اجلادة التي قام بها
امل�ستك�شفون الغربيون ،وبتحليلها واكت�شافها ميكن �أن ن�صنف حتت حمور الن�ش�أة الأ�ساليب التي وجدت
�آنذك مقدمني مناذج.
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 1ـ النحت:

يتميز هذا الأ�سلوب الفني ب�أنه كان الأقدم زمانيا ح�سب الباحثني الغربيني ،وقد ا�ستطاع �أن ينقل
لنا �صورة معربة عن الإن�سان واحليوان وبع�ض مظاهر احلياة يف فرتات حددها الباحثون بثالثة �آالف
�سنة قبل امليالد تقريبا ،وقد ظل النحت على ال�صخور هو الو�سيلة �شبه الوحيدة التي يخلد بها الإن�سان
وجوده ،وميكننا �أن ن�ؤكد �أن �أ�سلوب النحت هو �أول ظهور للفن الت�شكيلي فقد كان �إن�سان تلك الفرتة
يقلدها الطبيعة بنحتها على ال�صخور .وقد وزع الباحثون الغربيون مناطق موريتانية من خالل النحت
كل ح�سب اهتمامه واملظاهر التي ظهرت فيما تركه �إن�سان تلك املرحلة التاريخية“ :وتتميز الر�سوم
ال�صخرية يف موريتانيا بتوظيف التقنيتني الغالبتني يف هذا الفن وهما تقنية النق�ش وتقنية الر�سم ،وتعترب
الأولى هي الغالبة والأكرث انت�شارا ،كما متيز الفن ال�صخري املوريتاين بتنوع امل�شاهد فيه واحتوائها
�أحيانا على عدد مهم من احليوانات ومناظر ال�صيد والفرو�سية ،كما يتميز هذا الفن بانت�شاره على رقعة
جغرافية وا�سعة تبد�أ من بري �أم اغرين يف �أق�صى ال�شمال �إلى منطقة احلو�ض يف �أق�صى اجلنوب ال�رشقي”.
(درا�سة ولد نافع).
و�إذا كانت �آدرار تتميز بوفرة النقو�ش و الر�سوم ال�صخرية ف�إن لها خمزونا �أثريا وافرا ي�شكل نتاج
ثقافات متعددة ،فقد �أكدت هذه الآثار �أن جمموعات ال�صيادين التي كانت تنت�رش يف املنطقة قد �سبقت
جمموعات املنمني امل�ستقرين جزئيا وهو ما ي�ؤكد �أنه وقبل فرتات اال�ستقرار والتح�رض كانت املنطقة �آهلة
مبجموعات ب�رشية ظلت جتوب هذه املناطق
ك�صيادين غري م�ستقرين خالل فرتات زمنية
�سحيقة.19.
وت�ؤكد بع�ض الر�سوم وجود جمموعات
ب�رشية بدائية قد اعتمدت على ال�صيد الربي
وخلدت ذلك بكتاباتها بدماء الوحو�ش
التي كانت ت�صطادها للنق�ش على ال�صخور،
وذلك ما تو�ضحه لنا اللوحة التالية من فن
الأ�ستاذ املختار ولد �سيدي حممد «خمي�س»
التي تتحدث عن فرتة غابرة من تاريخ �سكان
لوحة �آكريليك مائية
هذه املنطقة:
 19ـ ولد ختار ،م�.س�.ص.59.
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تظهر هذه اللوحة �إن�سانا بدائيا يلب�س قطعة جلود وير�سم على �صخرة �صورة حيوان بري يف داللة
بالغة على �أهمية ال�صيد الربي وبجنبه �آلة حرابة لقتل الوحو�ش ..
وقد ظل لبا�س اجللود قائما حتى فرتات مت�أخرة من تاريخ هذه البالد وذلك ما ذهب �إليه الباحث
الدكتور �سيدي �أحمد ولد الأمري يف قوله « :ذكر التاجر والنا�رش الربتغايل فالنتني فرناندي�ش الذي زار
بالدنا �سنة � 1505أي بدايات القرن ال�ساد�س ع�رش �أن الكثري من �سكان هذه ال�صحراء ال�شنقيطية يف ذلك
الزمن كانوا يلب�سون اجللود ،ومنهم من ال يجد من تلك اجللود �إال ما يغطي به بع�ض الأماكن اخلا�صة من
بدنه»( .مقال للدكتور �سيدي �أحمد ولد الأمري من�شور يف موقع رمي �آفريك بعنوان« :من تاريخ الألب�سة
والأزياء يف موريتانيا  ،بتاريخ 01:ـ  05ـ .)2018
وقد ارفقها بهذه ال�صورة:

�صورة لرجل يلب�س جلدا وبجنبه ح�صان.

ويظل النحت الفن الأقدم .فالإن�سان القدمي ا�ستخدم النحت تقليدا للطبيعة وملوج البحر وما ترتكه
الأمواج من خطوط ي�ستطيع الإن�سان �أن يقر�أها وما ت�ؤثر به الرياح على الرمال وحتى ال�صخور...
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فقد نحت الإن�سان القدمي على ال�صخور �صورا لوحو�ش برية مما ي�ؤكد لدينا قوة اعتماد �إن�سان تلك
الفرتة على ال�صيد الربي كو�سيلة �أ�سا�سية من و�سائل العي�ش.
وقد متكن الباحثون الأوروبيون منذ مطلع القرن الع�رشين من العثور على الكثري من املواقع التي حتتوي
على لوحات فنية بديعة يف الكهوف وعلى �سفوح املرتفعات ال�صخرية ،حيث تعرب تلك اللوحات
فعمرها مزارعا و�صيادا
ال�صخرية عن حقبة زمنية عا�شها الإن�سان املوريتاين قدميا على هذه الأر�ض ّ
وفنانا..

ويظل �آدرار من بني املناطق الأكرث ح�ضورا ملعامل فن تلك احلقبة الغابرة من تاريخ موريتانيا مع مناطق
�أخرى بع�ضها مازال ع�صيا على الك�شف.
�إن ا�ستخدام الإن�سان البدائي للنحت كو�سيلة تعبريية قد خلد به اهتمامه ومنط عي�شه ،وخلف به
الدليل الوحيد لالطالع على طبيعة تلك الفرتة .وتظل ال�صخور املكان املنا�سب للنحت نظرا لقدرتها
على حفظ تلك الر�سوم النحتية يف مواجهة عوامل تعرية قوية كالرياح واملطر و�أ�شعة ال�شم�س احلارقة
يف مناخ جاف..
ويك�شف لنا الباحث امل�رصي حمدي عبا�س عبد املنعم من خالل كتابه  « :الفن ال�صخري املوريتاين
ت�سجيل جديد  ..»:وللمرة الأولى� ،أن الإن�سان القدمي عا�ش يف موريتانيا يف ع�صور ما قبل التاريخ،
وكان له منجزات �أبرزها الر�سوم ال�صخرية التي تعك�س مدى تفاعل الإن�سان املوريتاين مع بيئته ،وتكمن
�أهمية الكتاب يف �أن ال�صحراء املوريتانية ت�ضم عددا ال ي�ستهان به من النقو�ش والر�سوم والكتابات
ال�صخرية ،التي تعك�س امليول الفني لل�سكان الذين قطنوا هذا الق�سم من ال�صحراء الكربى ،عرب الع�صور
املختلفة.
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وهكذا ويف هذه الو�سيلة التعبريية يربز لنا بقوة ر�سوم احليوانات كوحيد القرن واجلمال واخليول
وو�سائل ال�سالح مثل الرماح..
تعرب تلك الر�سوم والنحوت املنت�رشة يف �آدرار عن الثقافات القدمية يف املنطقة �سواء على امل�ستوى
االقت�صادي �أو االجتماعي ،فرغم رتابة بع�ض تلك الر�سوم �إال �أنها تعترب �شواهد حية على الثقافات القدمية
يف املنطقة.
و«يجب االعرتاف بالرتابة الوا�ضحة عموما ،فالر�سوم متثل دائما �أبقارا مقلدة �سابقة للإبل ودروعا
م�ستديرة ومظاهر من �صيد النعام و متثيل اجلمال الليبية الرببرية»
قدم ذلك الو�صف من طرف الباحث  :ت .مونو �سنة 1938م للفن ال�صخري يف موريتانيا والذي يرتكز
ِّ
�أ�سا�سا يف الواليات ال�شمالية ،مثل �آدرار ،ويعترب الطابع العام للفن ال�صخري يف موريتانيا هو الب�ساطة ح�سب
ت.مونو مقارنة مع الفن ال�صخري يف �إفريقيا ال�شمالية ويف ال�صحراء الو�سطى و ال�رشقية ،و رمبا يكون
تف�سري ذلك �أن هذا الإنتاج الفني والعقلي لالن�سان مل يظهر مبوريتانيا �إال م�ؤخرا با�ستثناء �أق�صى ال�شمال.
ومن املالحظ �أن الر�سوم ال�صخرية يف املنطقة مل تعرب فقط عن فن ت�شكيلي قام به بع�ض الهواة من
معمري املنطقة خالل فرتات ما قبل التاريخ ،بقدر ما يعترب معلومات هامة مكنت الباحثني من التعرف
على احلياة الطبيعية يف املنطقة خالل تلك الفرتات ،حيث ج�سدت تلك الر�سوم والنقو�ش ال�صخرية،
�صورا حليوانات منقر�ضة (فيلة – وحيد قرن – غزالن – زرافات – �أبقار  -عربات ) ...
“وي�شكل اجلمل والغزال والظبي والنعامة العنا�رص الأكرث متثيال بالإ�ضافة �إلى حاالت قليلة تتعلق
باحلمري والأغنام والكالب ،والأ�سماك والثعابني والتما�سيح واخلنازير الربية”.
يعترب موقع الغالوية من �أكرث املواقع الأثرية املوريتانية ثراء ملا يحتويه من لوحات �صخرية مهمة.
متثل هذه اللوحات نقو�شا ملجموعة من الأبقار والغزالن ،واحلمري ،ومن خالل املالحظة الب�سيطة
ف�إن املنطقة يف الوقت الراهن عبارة عن �صحارى قاحلة� ،إال �أنه من خالل هذه اللوحات التي ظلت
حمفوظة على ال�صخر رمبا لآالف ال�سنني ن�ستطيع اجلزم ب�أن الطبيعة املناخية للمنطقة �إبان نق�ش هذه
اللوحات كانت مغايرة متاما ملا هي عليه الآن.
بالإ�ضافة �إلى هذه الر�سوم التي تعرب عن ذلك الإن�سان الفنان املبدع القادر على ت�صوير ما ي�شاهده بكل
دقة وروعة ،فقد الحظنا �أن هذه ال�صور توجد على بع�ضها كتابة تت�شابه �إلى حد كبري مع كتابة التيفيناغ.
ويرى الباحث ميطر �أن “تيفيناغ جمع تافينيق  Tafineqالتي تعني الكتابة بالأمازيغية التوروكية .كما
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تعني النقو�ش والر�سوم وكذا احلروف الأبجدية ،بل وميكن القول ب�أن هذا املعنى الأخري هو املق�صود يف
بع�ض احلاالت”.
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ونظل دائما يف املنطقة ال�شمالية من موريتانيا ليطالعنا موقع �أمكجار بنقو�شه ور�سوماته الأثرية:
«تقع �أمكجار على الطريق الرابط بني �أطار و�شنقيط ،وهي تتميز بوجود بع�ض املواقع الأثرية التي
تنتمي �إلى فرتات ما قبل التاريخ ،وخا�صة الع�رص احلجري احلديث النيوليتي ،كما توجد بهذه املنطقة
بع�ض «الر�سوم» ال�صخرية اجلميلة والتي تتميز بكونها ر�سوما ببع�ض امللونات الطبيعية التي وظفها
القدماء لر�سم �أ�شكال ب�رشية و�صور لبع�ض احليوانات التي مازالت حتتفظ بها تلك املرتفعات واملالجئ
ال�صخرية (�أ�شكال �آدمية� -أ�سود -زرافات -حمري)( ».الطيب).

و�إ�ضافة لدرا�سة النحت يف موريتانيا يقدم لنا الباحث امل�رصي الدكتور حمدي عبا�س يف اجلزء
املتعلق بفن ال�صخور مبوريتانيا «وهي :و�ضع النقو�ش �أو الر�سوم يف عالقة كل منهما بالآخر ،وو�ضع
ال�سطح ال�صخري الذي يحوي النقو�ش �أو الر�سوم يف حد ذاته ،و�شكل ال�سطح ال�صخري ،والت�صدعات
وال�شقوق واخل�صائ�ص الطبيعية الأخرى لل�سطح ال�صخري.
وتكمن �أهمية الكتاب ال�صادر عن مركز درا�سات النقو�ش واخلطوط والكتابات مبكتبة الإ�سكندرية،
يف �أن ال�صحراء املوريتانية ت�ضم عد ًدا ال ي�ستهان به من النقو�ش والر�سوم والكتابات ال�صخرية التي
تعك�س الطابع الفني لل�سكان الذين قطنوا هذا الق�سم من ال�صحراء الكربى عرب الع�صور املختلفة.
فهما �أف�ضل ملا�ضي موريتانيا ب�صفة خا�صة وال�صحراء الكربى
وقد حتقق درا�سة هذه التقاليد الفنية ً
�شاهدا من ال�شواهد املهمة لبيئة كانت م�أهولة بكثافة قدميًا
ب�صفة عامة؛ �إذ يعترب الفن ال�صخري املوريتاين
ً
و�أ�صبحت الآن �صحراء قاحلة ،و�أداة متكن الباحثني من ت�صور جانب من طبائع اجلماعات وال�شعوب
التي قطنت موريتانيا وفهم اجلوانب البيئية والثقافية التي كانت موجودة �آنذاك».:
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وانطالقا من هذا �ستظل كل الدرا�سات التي ا�شتغلت على ال�صخور يف الع�صور القدمية تعتمد على
�أ�سلوب النحت الذي �سيتطور بعد ذلك لتظهر احلروف بدالالت مهمة كالكتابة على القبور وملكية
احليوان والأ�شجار ..وح�سبنا من تلك احلرفيات �أن احلرف العربي كان الأكرث و�ضوحا والأقوى دورا.

 1ـ احلرفيات :

وميكن �أن نفرت�ض وجودا للحرف العربي يف املنطقة مع بداية الوجود العربي الذي حدده امل�ؤرخون
بحملة عبد الرحمن بن حبيب الفهري �سنة 116هــ التي نتج عنها حفر تلك الآبار التي كانت مبثابة
ال�رشيان الذي غذى منطقة موريتانيا بحوا�رض العامل الإ�سالمي ليتعزز ذلك �أكرث مع دور اخلوارج
الأبا�ضيني وال�صفريني باملنطقة خالل القرن الهجري الثاين ،حيث ن�شطت الطرق الربية التي حملت
احلرف العربي ..
ويف هذا ال�سياق يجب �أن نقدم �أنواعا لتلك امل�سالك واجتاهاتها لكي ن�ستبني قوة ت�أثريها وقد كانت
ثالثة خطوط عبور قدمية للقوافل� :أحدها رابط بني «توات» و«تنبكتو» مرورا «بتاغازة» و«تاودين»
و«التة» .والثاين رابط بني «�سجلما�سة» 20و«�أودغ�ست» ،21مرورا ب «وادان» و«�شنقيط».و�أما الثالث
ف�ساحلي ،يبد أ� من ما�سة ووادان وينتهي عند �سان لوي�س بال�سينغال مرورا مبنازل كدالة».22

	
  

�سم 06 :مرت يف مرت و.50
قافلة من ر�سم الفنان الت�شكيلي املختار امللقب
خمي�س من الفن الواقعي املمزوج بالرتاث

 20ـ �سجلما�سة :حاليا مدينة باملغرب تقع و�سط واحة كبرية جنوب الأطل�س ،مقابلة ملدينة الري�صاين يف تافياللت ،وقد ت�أ�س�ست �سنة 140هـ
وهي �أول عا�صمة �سيا�سية م�ستقلة يف املغرب عن اخلالفة بامل�رشق ،حني �أ�س�سها بنو مدرار اخلوارج ،وهي حاليا متثل موقعا �أثريا.
 21ـ �أودغ�ست :عا�صمة جمموعة �صنهاجة بالبالد املوريتانية حاليا ت�أ�س�ست 140هـ على يد هذه املجموعة بعد دخولها اال�سالم ،وهي الآن
خراب يف الناحية ال�رشقية من موريتانيا.
 22ـ عبد اهلل ولد ابن حميدة :ن�ش�أة ال�شعر العربي الف�صيح يف بالد �شنقيط� ،ص ،10 :وهذه كلها �أ�سماء �أماكن ،بع�ضها يف املغرب واجلزائر
وموريتانيا ومايل وال�سينغال حاليا .ولكن معظمها يف موريتانيا.
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تعرب اللوحة عن تلك القافلة التي و�صلت يوما لهذه الربوع حاملة الإ�سالم واللغة العربية وربطت
هذه املنطقة ب�شبكة من حوا�رض العامل الإ�سالمي من �رشقه �إلى غربه عرب تلك امل�سالك الربية التي حددنا
مواقعها.
مع الوجود العربي �أثناء احلركة املذهبية التي �سعى اخلوارج وجتار ال�سنة و�أ�صحاب الدعوة ال�شيعية
لل�سيطرة على املنطقة من خالل القوافل التجارية وجد احلرف العربي مكتوبا ب�صيغ خمتلفة ،ومبا �أن
املنطقة مل تكن مهي�أة لإقامة حوا�رض كربى ف�إن مالمح الثقافة العربية وجدت مبثوثة متمثلة يف احلرفيات
التي وجدت منحوتة يف ال�صخور وداخل الكهوف..
و�إذا كانت بع�ض الدرا�سات قد ذكرت وجودا حلروف قبل وجود احلرف العربي داللة على
ح�ضارات ب�رشية قدمية قد و�صلت مناذج منها ملنطقة موريتانيا احلالية ،ف�إن ذلك مل يرتك �أثرا كبريا وظل
حمدود الت�أثري“ :على كل حال هذا ما ت�ؤيده الر�سوم والكتابات الليبية الرببرية التي تعود �إلى تلك الفرتة
وامل�صادر اليونانية والالتينية القدمية املكتوبة ،و�إن كانت معلوماتها م�ضطربة و�أقرب �إلى الأ�سطورة يف
بع�ض الأحيان منها �إلى احلقيقة( ”..الناين ولد احل�سني� ،صحراء امللثمني� ،ص.)34

هكذا يظل احلرف العربي �أكرث ا�ستمرارية وح�ضورا يف فن النحت يف تاريخ هذا الفن يف موريتانيا،
وح�سبنا من ذلك �أن الثقافة العربية تنت�رشعادة �شفاهيا قبل التدوين ،فما كان من �إن�سان هذه ال�صحراء �إال
�أن اعتمد احلرفيات يف �أغرا�ض �أخرى قبل انت�شار الثقافة العربية كتابة وتدوينا ،وقد ا�ستخدمت كتابة
احلرف العربي على احليوانات الأليفة مثل البقر والإبل �أ�سا�سا ،وكانت له داللة مميزة مللكية القبيلة ،فلكل
قبيلة حرفها الذي متيز به ملكيتها من احليوان وبع�ض �أماكن الأر�ض فينحتون احلرف على ال�صخور
ويكتبونه على احليوان داللة على امتالك ذلك احليوان �أو الأر�ض ،وبهذا يكون نحت احلرفيات له دور
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اقت�صادي وجانب قانوين قد تعارف �أهل املنطقة عليه وكانت الأحكام الق�ضائية تعتمد على ذلك احلرف
مما جعله ي�سمى حمليا بـ“ال�شاهد” �أي �أن هذا احلرف ي�شهد على �أن هذه الدابة �أو اجلبل ملك لقبيلة ما
�أو �شخ�ص ما.

لوحة مائية للفنان :خمي�س� :سم.A4 :

وظلت احلروف الأبجدية تلعب دورها
يف حفظ املمتلكات .

و�صل اخلط العربي �إلى منطقة ال�ساحل وال�صحراء عرب نف�س الطريق التي �سلكها الإ�سالم ،وكان على
الأرجح بن�سخته الكوفية ال�شمال �أفريقية القدمية ،وقد ا�ضطلع الإبا�ضية بالدور الأ�سا�سي يف ذلك ،نظرا
للعالقة التي ربطتهم مبنطقة ال�ساحل الإفريقي ومدنها ،ال �سيما �أوداغ�ست وغانه ،وغاو وتادمكة-
ال�سوق ،ومن الأكيد �أنه كان لهم �أثر كبري يف ن�ش�أة اخلط العربي يف املنطقة .وتدل نقائ�ش قبور الإبا�ضيني
يف مدينة تادمكة ،على �أن �أول االت�صاالت عرب ال�صحراء ،و�أقدم جهود الدعوة للإ�سالم يف منطقة
ال�ساحل ،كانت من عمل التجار الإبا�ضيني ،و�أنه رمبا مل يكن للم�سلمني ال�سنة ح�ضور معترب يف تادمكة
�إال اعتبارا من �أوائل القرن 5هـ11/م ،ومن ذلك التاريخ بد�أت التقاليد ال�سنية لكل من طرابل�س والقريوان
يظهر ت�أثريها يف املنطقة ،واللتان كانت لديهما تقاليد را�سخة يف �صنع نقائ�ش القبور يعود تاريخها �إلى
ما قبل ذلك القرن ،وكانتا مرتبطتني بالتجارة عرب ال�صحراء مع تادمكة ،وميكن �إثبات ت�أثري القريوان على
اخلط العربي يف املنطقة على �أ�سا�س �أ�سلوبي .و�أقدم نق�ش بخط عربي يوجد يف املنحدرات القريبة من
مدينة ال�سوق ،ويعود تاريخه �إلى 404هـ 1013/م ،وهو �أقدم ن�ص مكتوب باق يف منطقة ال�ساحل وغرب
�أفريقيا ب�أكملها ،ومن الوا�ضح �أن الكتابة ال�ساحلية ت�أثرت بالقريوان.
ومن املحتمل �أنه كان لنقائ�ش القبور امل�ستوردة من الأندل�س بع�ض الت�أثري يف اخلط ،و�أن تكون
ا�ستهوت بجمال خطها و�إتقانها اخلطاطني املحليني ،لكننا نرجح �أن ذلك الت�أثري ظل حمدودا ،حيث
حالت و�سائلهم املتوا�ضعة دون اال�ستفادة منه كثريا( .حممدن �أحمدو ،اخلط ال�سوقي :عندما تدب احلياة
37

يف نقائ�ش القبور ،جملة حروف عربية ،العدد  ،47يناير � ،2019ص  ،35 - 34و :اخلط العربي الإفريقي
و�سو ٌم ور�سو ْم ،جمل�س الل�سان العربي مبوريتانيا ،نواك�شوط� ،2019 ،ص .)14

لوحة مائية للفنان خمي�س� ،سم.A4 :
تتناول وجود كتابة احلرف العربي
على القبور يف فرتة مبكرة �أي حدود
الن�صف الأول من الألف الهجرية الأولى.

هذا منوذج من اخلط العربي على قرب مبدينة تنيكي التاريخية ،وهي حا�رضة علم ت�أ�س�ست يف ن�صف
القرن الهجري ال�ساد�س تبعد ع�رشين كلم من مدينة وادان احلالية �شمال موريتانيا.
لقد كانت كتابة احلرف العربي يف موريتانيا ت�شبه �إلى حد كبري احلرف املغربي مع اختالف ب�سيط
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يف نهاية احلرف ويرجع �سبب ذلك االختالف �إلى طبيعة الأدوات امل�ستخدمة يف فنية اخلط كما �أكد
لنا ذلك الأ�ستاذ خالد موالي �إدري�س خالل مقابلة �أجريناها معه ،وبذلك كان �شكل احلرفيات املنحوتة
ي�شبه �إلى حد كبري �شكل احلرف املغربي مع م�سحة حملية مزيج بني الثقافة ال�صنهاجية وال�سودانية ،وتطور
احلرف العربي مع ذلك االزدهار العلمي الذي �شهدته حوا�رض العلم يف مدن� :شنقيط ووالتة وت�شيت
ووادان لتظل تلك املخطوطات �شهادة على جمال احلرف يف هذه البالد ،ذلك احلرف الذي انتقل من
ر�سمه على القبور والكهوف واحليوان �إلى رفوف الكتب النفي�سة ،ومازالت مدننا القدمية تزخر به يف
�شكله الذي ي�شبه اخلط املغربي مع اختالف يف �آخره.

غالف كتاب فيه منارة م�سجد �شنقيط وخمطوطاتها
املدينة[�شنقيط] عدة طرق جتارية عرب ال�صحراء ،وكانت مركزا جتاريا مهما يف القرن الـ11

«عرفت
هــ .حيث كانت قوافل اجلمال ت�ستخدم واحة املدينة للراحة ويف وقت الحق� ،أ�صبحت مكان جتمع
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للحجاج يف طريقهم �إلى مكة املكرمة .ومع مرور الآالف من الرجال على املدينة باتت هذه الأخرية
حمل تبادل الأفكار الدينية والعلمية وازدهرت بذلك �سمعة املدينة ال�صغرية .و�رسعان ما حتولت من جمرد
حمطة لال�سرتاحة� ،إلى وجهة رئي�سية لعدة قرون ،يتوافد عليها الزوار من جميع �أنحاء غرب �إفريقيا
لدرا�سة الدين والقانون ،وعلم الفلك ،والريا�ضيات ،والطب ..قبل ن�صف قرن من الزمن ،كانت املدينة
يتبق منها اليوم �سوى خم�س مكتبات
حتت�ضن  30مكتبة والآالف من املخطوطات القدمية .ولكن مل ّ
ت�سهر على حمايتها وحرا�ستها عائالت قدمية حتاول جهدها لنقل هذا الإرث والكنز الأدبي للأجيال
القادمة .ولكن مع ذلك ،تعاين هذه املخطوطات الثمينة ،من ت�أثري املناخ ال�صحراوي القا�سي ،وبد�أت
�صفحاتها تتال�شى وتتحول �إلى غبار ( ».من مقال ن�رش يف جريدة البيان الإماراتية عن خمطوطات مدينة
�شنقيط ،بتاريخ  13 :مار�س .)2016

«وكان الرحالة الربتغاليون يف القرن اخلام�س ع�رش امليالدي �أول من ذكر مدينة �شنقيط يف خمطوطاتهم
حيث و�صفوها ب�أنها «قرية �صغرية» .وجاء �أول ذكر لها يف امل�صادر العربية على يد عبد الرحمن ال�سعدي
الذي قال «�إن قا�ضي تنبكتو �أيام حكم الطوارق لها هو �أحد �صنهاجيي حا�رضة �شنقيط ويدعى حممد
ن�ض وهو الذي بنى جامع �سيدي يحيى ال�شنقيطي».
ّ
بد�أ ازدهار �شنقيط التجاري وت�ألقها الثقايف يف القرن  ،17وبلغ �أوجه يف القرنني  18و 19ح�سبما �أكد
م�ؤرخو املدينة .ويف هذا الإطار تتحدث امل�صادر عن خروج قافلة جتارية �ضخمة ذات يوم من �شنقيط
40

م�ؤلفة من � 32ألف بعري ،مما يعك�س �أهميتها كملتقى للتجارة ال�صحراوية �إ�ضافة لكونها كانت ولعقود
املنطلق ال�سنوي لركب احلج ال�صحراوي.
تعززت هذه ال�صورة الإيجابية عن �شنقيط وعلمائها يف البالد العربية خالل القرنني املا�ضيني بفعل ما
حظي به العلماء ال�شناقطة من مكانة وما تركوا من انطباعات ح�سنة يف املراكز العلمية امل�رشقية واملغربية
التي حلوا فيها.
وا�ستطاعت املدينة �أن حتافظ على مكانتها التجارية والثقافية حتى نهاية القرن  19رغم ما عانته من
م�صاعب و�رصاعات داخلية وخارجية.
وتعترب مكتبات �أهل حبت ،و�أهل �أحمد ال�رشيف ،و�أهل حامني ،و�أهل عبد احلميد ،و�أهل
الوداعة ،و�أهل ال�سبتي ،و�أهل اخلر�شي �أبرز ال�شواهد القائمة اليوم على ما�ضيها املتميز علميا وثقافيا.
ومع �أن حا�رضة �شنقيط �أ�صبحت منذ القرن العا�رش الهجري مركز �إ�شعاع علمي وثقايف �إال �أن �أهلها مل
يهتموا بتدوين حركتهم العلمية وتوثيق �أحداثها والت�أريخ لها مما �أ�ضاع الكثري والكثري من تراثها.
وكان �أن ق�ضت عاديات الزمن على �شنقيط الأولى لتقوم على �أنقا�ضها املدينة احلالية مبا حتويه من
كنوز تراثية وثقافية من�سية.
وما تزال مدينة �شنقيط حية ت�صارع عاديات الزمن وتقاوم الظروف ال�صعبة والعزلة القاتلة»(امل�صدر:
موقع املحظرة).

	
  

خمطوط موريتاين ملعلقة النابغة الذبياين كتب فيها املنت بحجم كبري باللونني الأحمر والأ�سود مع �رشح بخط بحجم �صغري.
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وهذه الطريقة البديعة يف اخلط اعتمدها املوريتانيون منذ فرتات تاريخية قدمية .وتوا�ضعوا عادة على
يكمل املنت
�أن يكتب املنت باللون الأ�سود �أما ما يكتب باللون الأحمر فهو ال�رشوح ف�إن كانت ن�صا ّ
كتبت باحلجم الكبري ،وي�سمونه “ االحمرار” كاحمرار ابن بونه على �ألفية ابن مالك ،و�إن كان ل�رشح
املفردات واملعاين كتب باحلجم ال�صغري وي�سمونه “ طرة” .وي�صنع اللون الأ�سود من الفحم وال�صمغ
العربي بينما ي�صنع الأحمر من احلجارة احلمراء التي ت�سمى حمليا بـــ“ :ا ُ
حل َّم رْ َيه” حتل يف ماء مع ال�صمغ
العربي.
وعلى الرغم من �أن احلرف العربي ظل من �أهم مفاخر هذه البالد وظلت املرا�سالت والعقود حتفظ
بخط عربي مع م�سحة حملية جميلة ف�إن ا�ستعمال اخلزف ظل موجودا �أي�ضا يف املنطقة خا�صة عند
جمتمعات القرى ،فبه تزين املنازل والأدوات واملزرك�شات اجلميلة التي تعرب عن منط جمايل وح�ضاري..
فقد اهتم �أهل القرى واملدن بها لتزين البيوت الطينية والأدوات املنزلية ،وذلك يف حماولة من تلك
املجموعات الب�رشية املوجودة يف املنطقة ا�ستخدام فن اخلزفيات للتعبري عن ذوقها الفني و�أغرا�ضها
االقت�صادية.
وعلينا �أن نذكر الت�شكيلي الأول ،الراحل البا�شا ولد �شيخنا ولد البا�شا ،الذي حتمل العملة املوريتانية
خطه ،فقد كان خطاطا ماهرا ومبدعا ،و�صفته �صحيفة فرن�سية ب�أنه يخط وعينه على الأندل�س ،وكان
�أول فنان ت�شكيلي موريتاين ي�ستنطق جماليات اخلط العربي باحرتافية ت�صل امل�ستوى العاملي ،ومن خالل
عمله ،كان البا�شا مبثابة الأب الروحي للحركة الت�شكيلية املوريتانية ،يف جانب اخلط العربي الذي
ا�ستنطقه بجماليات بالغة الرثاء ،ودفع ذلك جمموعة من ال�شباب للخو�ض يف مغامرة اخلط ،م�شكلني
�أول نواة للفن الت�شكيلي احلديث� ،أبرزهم اخلطاط حممد عبد اهلل ،وولد �أحمد �سامل ،وبذلك �شاهد
املوريتانيون للمرة الأولى روعة وجماليات خطهم العربي(جريدة اخلليج العربي ،املختارال�سامل).

 2ـ اخلــزف:

يعترب فن اخلزف من الفنون الت�شكيلية املرتبطة باال�ستقرار وهذا يجعلنا نعترب �أن غالبية جمتمعنا كانت
بعيدة عن االهتمام بالتعبري ب�أ�سلوب خزيف نظرا لبداوته وعدم ا�ستقراره ،لكن ذلك �أي�ضا ال مينعنا من ذكر
بع�ض النماذج التي ظهرت بداياتها خالل الع�رص الو�سيط  ،ويعتقد البع�ض �أن بع�ض املجموعات الزجنية
التي ا�ستقرت يف منطقة �شمال البالد قد ا�ستخدمت فن اخلزف يف القدور والأواين املنزلية واتخذت من
الطني واحلجارة مادة ل�صناعة ذلك ،وي�ستخدمون النار حلرقها لكي تكون �صلبة �أي ما يعرف باجل�ص،
لكن الرحالة العرب الذين زاروا املنطقة مل يذكروا ذلك �إال عن احلوا�رض ذات االرتباط بدولة مايل .فابن
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بطوطة –مثال -ذكر يف رحلته �أن �سكان منطقة والتة والقرى التي ترتبط بدولة مايل كانوا ي�صنعون من
اخلزف �أدوات مزرك�شة بديعة « وينق�شونها نق�شا ح�سنا» (ابن بطوطة�،ص.)692:

لوحة مائية  ،من الفن الواقعي الرتاثي� ،سم .A4 :للفنان خمي�س
تظهر �سيدة موريتانية من اجلنوب املوريتاين تقوم بزخرفة قدر .

هذا النق�ش البديع هو الذي �أ�شار �إليه ابن بطوطة حمددا �إياه يف مناطق �سودانية مما جعل ت�أثريها على
مدن وحوا�رض موريتانية جماورة �أمرا واردا جدا .وقد انعك�س ذلك على الفن والزخرف..
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ويف �إ�شارة بالغة الداللة ي�ؤكد ابن بطوطة ا�ستعمال بع�ض مناطق موريتانيا احلالية للقدور التي يو�ضع
فيها املاء وت�ستعمل لطهي الطعام و�أغرا�ض �أخرى..
هذه الأدوات التي ت�صنع من الفخار واملزخرفة ظلت خا�صة ب�سكان احلوا�رض نظرا حلاجتها
لال�ستقرار ،حيث ال تالئم الرحل �أهل البوادي الذين ينتجعون املرعى ويحملون �أمتعتهم على اجلمال
واخليول واحلمري...
هكذا كان مو�ضوع الفن اخلزيف مبوريتانيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بقرى �سكان اجلنوب وال�رشق �أي
ال�سكان ذوي الأ�صول الزجنية املزارعني الذي فر�ض عليهم واقعهم اال�ستقرار فكانوا ي�صنعون حاجتهم
من الأواين و�أدوات الطبخ والأدوات املنزلية من الطني فيقومون بنق�شها وزخرفتها ،ال�شيء الذي ا�شرتك
معهم فيه �سكان احلوا�رض ،فا�شتهرت تلك املدن بفنها الزخريف ،مما ي�ؤكد لدينا فر�ضية ت�أثري الرافد
الذي حملته القوافل التجارية من حوا�رض الغرب الإ�سالمي وخا�صة الأندل�س �إلى هذه الربوع فكانت
زخرفة بيوت املدن القدمية كوالتة وتي�شيت ووادان و�شنقيط ،تعبريا �أمينا عن تلك امل�ؤثرات ،هذه املدن
التي كانت ن�ش�أتها يف بداية الن�صف الأخري من الألف الهجرية الأولى ،حيث نالحظ طبيعة الزخرف
والنقو�ش التي ت�صنع من اخلزف وتتزين بها مداخل املنازل وواجهات البيوت..
وقد نتحفظ على ا�ستعمال تلك املدن لفن الزخرف يف بداية مرحلة ت�أ�سي�سها لأن ابن بطوطة الذي
زار والتة �سنة 754هـ1354/م و�أقام فيها خم�سني يوما مل يذكر تلك الزخارف .وقد ف�رست �أوديت
دبيغودو ذلك بكونه متعودا على �أنواع الزخارف اجلميلة بحيث مل ت�سرتع زخارف والتة اهتمامه .ومل
حت�سم ق�ضية �أ�صول زخارف وال تة و�إن كان البع�ض يربطها بال�شاعر واملعماري الأندل�سي الأ�صل �أبي
�إ�سحاق ال�ساحلي املعروف بالطويجن الذي جاء به امللك من�سا مو�سى من حجتة ،وبنى له بيتا يف قاعد
ملكه قبته مزينة بالأ�صباغ امل�شبعة كما يقول ابن خلدون.
وانطالقا مما ذكرناه من دور القوافل التجارية من خالل املعابر الربية التي حددنا مواقعها داخل احليز
اجلغرايف يف منطقة موريتانيا احلالية والتي حملت معها بع�ضا من فنون العمارة يف حوا�رض الغرب
الإ�سالمي والأندل�س على وجه اخل�صو�ص ،وذلك ما يالحظه الزائر لتلك احلوا�رض ب�شكل وا�ضح مع
م�سحة حملية ال تخطئها العني ،وب�إمكاننا �أن نعترب ذلك الرافد الوافد قد امتزج مع الأمناط الفنية املحلية
لتت�شكل يف خلطة مميزة مت ا�ستعمالها ب�شكل فعلي يف القرن التا�سع �أو العا�رش خا�صة يف مدينة والتة.
وت�رشح بنت �سيد �أحمد �أن املواد امل�ستعملة يف زخرفة منازل والتة هي مواد م�صنعة حمليا من قبل
الن�ساء �أنف�سهن .وهي خليط بني مادة ال�صمغ العربي ،املعروف حمليا با�سم “العلك” ،و�أنواع من الطني
الأبي�ض والأحمر.
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لوحة مائية �آكريليك للفنان خمي�س تنتمي
للفن الواقعي الرتاثي �سم A4 :

هكذا ا�ستعمل �سكان والتة فن الزخرف لتزيني املنازل و�إثبات �صالت كانت قائمة مع حوا�رض
وعوا�صم �سيا�سية ومدن ثقافية تقا�سمت معها جوانب ثقافية واجتماعية عديدة ..
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 3ـ ال�صناعة التقليدية :

�إن احلديث عن ال�صناعة التقليدية مبوريتانيا هو حديث عن التاريخ الثقايف واالجتماعي واالقت�صادي
جلزء كبري من تاريخ املنطقة قد يكتنف الغمو�ض بدايته وبع�ضا من حمطاته لكن بع�ض الإ�شارات التي
وردت خا�صة عند باحثني موريتانيني معا�رصين مثل حممدو ولد حممدن يف كتابه املجتمع البيظاين
وكذلك الناين ولد احل�سني يف كتابه� :صحراء امللثمني ،وهما �أ�ستاذان بق�سم التاريخ بجامعة نواك�شوط،
قد ا�ستعر�ضت من خالل �إ�شارات ت�أ�صيال للفنون التي كانت موجودة يف املنطقة خالل الع�رص الو�سيط،
فكانت ال�صناعة التقليدية من �أبرزها و�أكرثها حيوية ،حيث متيزت جمموعة كبرية من ال�سكان باال�شتغال
بها فكانوا ي�صنعون “منتوجات متنوعة ت�شمل الأواين اخل�شبية والنحا�سية وامل�صنوعات اجللدية والن�سيج
واحللي واخلزف ،امتزجت فيها ح�ضارات خمتلفة منها العربية والأفريقية وحتى الرومانية والرتكية ،مع
احتفاظها بطابعها املحلي الذي يعود لآالف ال�سنني”.
قد ال جند من بني الباحثني من ي�ستطيع �أن يحدد لنا بداية فعلية لظهور فن ال�صناعة التقليدية وبروز
جمموعات خمت�صة به ،وقد ذكر الدكتور حممدو ولد حممدن عن ال�صناع التقليدين يف معر�ض حديثه
عن ال�صناعة التقليدية قوله « :تطلق على �أفراد هذه ال�رشيحة ت�سميات متعددة من �أهمها “احلدادين”
و“ملعلمني” ،وهم ميار�سون ن�شاطا حرفيا متعددا يجمع بني النجارة واحلدادة و�صياغة الذهب و�صناعة
اجللود ..وتتميز ال�صانعات التقليديات يف هذا املجال حيث برعن يف اخلياطة والزخرفة والتنميق وكل
ما يت�صل بال�صناعات اجللدية ف�صنعن على وجه اخل�صو�ص �أغطية اجللود(الفراء) والو�سائد والأغماد
املزخرفة ف�ضال عن زخرفة الآالت املو�سيقية» (.حممدو حممدن ،املجتمع البيظاين� ،ص.)328 :
ومل يحدد لنا الدكتور متى ظهر هذا الفن ولكنه اكتفى بتحديد وظيفة تلك ال�رشيحة وحمدداتها الفنية،
ويعترب الزخرف الذي ا�ستخدمه ال�صناع هو الأ�سلوب الفني املميز ل�صناعتهم ،فقد ا�ستخدموه كما
ذكر الدكتور الباحث يف كل الآالت التي ا�شتغلوا عليها والتي متثل اجلانب االقت�صادي ال�صناعي الأبرز
باملنطقة.
وانطالقا من هذا ف�إذا حاولنا حتليال وقراءة لتلك الزخارف التي طغت على الأدوات والآالت
والأثاث ف�إننا نكاد نلم�س �أ�سلوبا ح�ضاريا خا�صا بهذه املنطقة ال�صحراوية التي تطغى فيها الألوان
ال�صفراء والرمادية مع وجود للون الأزرق الباهت ان�سجاما مع لون ال�صحراء وزرقة �سمائها و�صفاء
�أفقها �أحيانا.
بحرفيني مبدعني ميتلكون مهارات وتقاليد جمالية خالقة ،ن�سائية
“ي�صح القول �إن موريتانيا تزخر ِ
ورجالية ،متوارثة تعبرّ بالفعل وبالنتيجة عن امتالكهم جلودة فنية عالية ومتقدمة ،وتربز ب�صدق اخلربة
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الفكرية والوجدانية والقدرة االبتكارية للفرد كما للجماعة ،وال �سيما يف جمال الزخرفة اجللدية والنق�ش
على اخل�شب واملعدن والعاج و�صناعة الأواين و�أدوات الطبخ واللعب ال�شعبية وخمتلف اللوازم والو�سائط
التي يقت�ضيها العي�ش بالفيايف وال�صحارى والتي غالبا ما جتمع بني اجلوانب النفعية (اال�ستعمالية)
واجلوانب اجلمالية( ”..امل�صدر ال�سابق).

مناذج من ال�صناعة التقليدية ت�شتمل على خلخال
لزينة الن�ساء ي�صنع من الف�ضة البي�ضاء ت�ضعه
الن�ساء قدميا يف �أرجلهن ،وو�سادة زينتها اخلطوط
مبختلف الألوان املتقاطعة.

�أما الناين ولد احل�سني يف كتابه املعنون بـ� :صحراء امللثمني فقد اعترب �أن بداية ال�صناعة التقليدية تعود
�إلى وجود جمموعة البافور التي يعتقد هذا الباحث �أنها من �أ�صول يهودية قادمة من جنوب املغرب والتي
ا�ستوطنت منطقة �آدرار �شمال موريتانيا يف فرتة حددها ب�أنها قدمية وذلك يف قوله “ :فريجعون جتارة
الذهب وا�ستغالل املعادن �إلى الوجود اليهودي القدمي يف ال�صحراء ،هذا ف�ضال عن درايتهم ب�صناعة
اجللود والأخ�شاب واملعادن ( ”..الناين ولد احل�سني�،ص .)77:ون�ستطيع �أن نعترب �أن هذه املجموعة قد
تكون ا�ستجلبت معها بع�ض الأدوات لل�صناعة التي �ستتطور بعد ذلك نظرا للحاجة املا�سة لها.
وقد ال ن�ستبعد �أن للح�ضور القرطاجي يف املنطقة خالل القرن الثامن قبل امليالد والذي ا�ستجلب
معه منطا ح�ضاريا مل يكن معروفا يف املنطقة متمثال يف الأواين اخلزفية والأدوات املنزلية والآالت احلربية
و�آليات الزراعة(..غالب� ،ص 62 :ـ .)63
هذا وقد ظلت ال�صناعة التقليدية تواكب حاجة املجتمع وتتطور ح�سب متطلباته ومن بني املنتجات
احلرفية التقليدية يف موريتانيا :خياطة اخليم الرتاثية و�صناعة امل�ستلزمات املنزلية ،مثل الأواين واملالب�س
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واملطرزات وال�سجاد واحل�صري والفخار ،وم�ستلزمات ركوب اجلمال واخليل ،مثل ال�رسوج ،ف�ضال عن
الغزل والن�سيج.
وهكذا تظل ال�صناعة التقليدية يف موريتانيا فنا حرفيا ي�سهم يف اقت�صاد البالد ويحافظ على املوروث
التقليدي مع حاجتها ملزيد من التطوير ومواكبة حاجيات الع�رص .و�سنجد �أنها اليوم تابعة لوزارة الثقافة
وال�صناعة التقليدية التي ت�سعى منذ بع�ض الوقت لال�ستثمار فيها وحتث املواطنني على الإقبال عليها.
ونالحظ حت�سنا يف ذلك فكثري من املنازل �أ�صبحت مقتنياتها املنزلية من ال�صناعة التقليدية املزخرفة
بالنقو�ش ،وقد طور الفنانون التقليديون �صناعاتهم لتواكب املتطلبات ،فبدال من بع�ض �أدوات اخليمة
املتنقلة �أ�صبحت لدينا كرا�سي وطاوالت وجممعات مفاتيح ال�سيارات مع االحتفاظ بتلك الأدوات
القدمية لغر�ض احلفاظ على الرتاث املادي ،ويف هذا ال�سياق يرفع الفنانون التقليديون مطالبهم ب�رضورة
العناية واال�ستثمار يف قطاعهم .ويقول القائمون على ال�صناعة احلرفية يف موريتانيا �إن اال�ستثمار يف
قطاعهم �سيعود بفوائد كثرية ومتنوعة� ،أولها حماية الرتاث الثقايف و�صيانة الهوية الوطنية للأجيال
القادمة ،وتعزيز �سوق ال�سياحة ،وال�سيما الثقافية منها� ،إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف حماربة الفقر.
وقال �سيدنا ولد الهادي ،امل�س�ؤول بوزارة الثقافة وال�صناعة التقليدية� ،إن «الوزارة �أجرت درا�سات
عديدة ،يف الفرتة الأخرية ،لإعداد خطة �شاملة لتطوير ال�صناعة احلرفية التقليدية« .و�أنه “توجد خطط
لبناء قرية خا�صة بال�صناعة احلرفية التقليدية� ،إ�ضافة �إلى معر�ض دائم يف نواك�شوط ،ومعهد للتدريب”.
و�أ�ضاف �أن «احلكومة توفر م�ساعدات للم�ستثمرين يف جمال ال�صناعة التقليدية ،منها امل�شاركة يف
معار�ض خارج البلد ،حيث تتحمل الوزارة �أغلب التكاليف«.
لقد “�شكلت ال�صناعة التقليدية ،على مر قرون ،معظم تراثنا امللمو�س .وفوق ذلك مثلت �صناعة تتحكم
يف حياة جميع املوريتانيني� ،سودا وبي�ضا ،رحال وح�رضا ،حماربني وزوايا وفالحني� .شكل احلرفيون
خمتلف �أمناط احلياة بداية من ال�سكن (اخليام ،منازل الطوب الطيني ،الأكواخ والأخ�صا�ص) والأثاث
واملفرو�شات (ال�سجاد ،احل�صري ،ال�صناديق ،الفرا�ش ،البطانيات ،الو�سائد الخ ).واملالب�س واملجوهرات
والآالت املو�سيقية والأ�سلحة والأواين واحلاويات (القداح ،القرب ،القدور الخ ).ومعدات املزارع
واملنمي الخ .كما كانت ال�صناعات التقليدية لدى كافة املجموعات العرقية يف موريتانيا طوطما رمزيا
وعلى وجه اخل�صو�ص مهارات ينقلها الأب �إلى ابنه والأم �إلى ابنتها .واليوم يتناق�ص الإلهام ال�شخ�صي
لدى احلرفيني ،حيث مل يعد مبدعا ب�سبب الإهمال ،وبات ميار�س وظيفة فقط» (حممد �سعيد ولد همدي،
مقال« :م�ساهمات احلريف التقليدي املوريتاين» موقع وزارة الثقافة).
“و�إن فن الزخرفة العربي الذي يحل حمل متثيل الإن�سان يف الثقافات الأخرى يحرتم بامتياز التوازن
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بني الر�سوم والن�سب .وتعني هذه ال�صناعة التقليدية فئة �صناعية متتلك نا�صية تقنية جمربة وتغطي جميع
احتياجات املجتمع التقليدي من كافة املكونات االجتماعية والثقافية للبالد .لكن االحتياجات كانت
من نوع خا�ص ،يختلف �أحيانا عن حاجيات اليوم  :الأثاث (الفرا�ش وال�سجاد واحل�صري وال�صناديق
والبطانيات) �إلى ال�رضوري يف حالة االنتجاع (�أكيا�س جلدية ،قرب وال�شعاب ،ال�رسوج ،الهوادج
الخ )...واملالب�س (الدراعة ،املئزر ،العمائم) وال�سكن (اخليام ،الأكواخ ،ال�سقائف) واملجوهرات
والأ�سلحة النارية وال�سكاكني والأدوات والأواين( ”.ولد همدي �سبق ذكره)
وللمر�أة التقليدية �إ�سهامها الكبري يف هذا اجلانب« :وتتولى الن�ساء احلرفيات �صناعة الب�ضائع التي
ت�شكل جلود املوا�شي مادتها الرئي�سية ،وبينها مالب�س وفُر�ش و�أغطية و�سجاد ،كما ي�سهمن  -بجانب
احلرفيني من الرجال -يف �صناعة احللي التقليدية ،من قالئد وخرز ،م�ستخدمني �أحجارا كرمية ونادرة.
وهذا النوع هو من �أغلى احللي يف موريتانيا ،وي�شكل م�صدر دخل جيد للحرفيني من الن�ساء والرجال،
وهو ما ميكنهم من املحافظة على ا�ستمرارية قطاع من ال�صناعة احلرفية التقليدية� .أما احلرفيون من
الرجال فريكزون يف �صناعاتهم على م�ستلزمات املنازل ،مثل الأواين� ،إ�ضافة �إلى جتهيزات املكاتب».
(موقع اجلزيرة نت نقال عن وكالة االنا�ضول).
وتظل زخرفة احل ّناء تلك اخلطوط البديعة التي تزين بها املر�أة املوريتانية راحتي يديها العمل الأكرث
دخال للمر�أة ال�صانعة التقليدية.
لقد حاولنا ،من خالل هذه اللمحة التاريخية� ،أن ن�ستبني الدور الثقايف والنمط الإبداعي للفن
الت�شكيلي متمثال يف النحت واحلرفيات واخلزف وال�صناعة التقليدية يف التعبري عن الأمناط احل�ضارية
وامل�ؤثرات اخلارجية والتفاعالت الداخلية التي عرفتها منطقتها عرب تاريخ قدمي مل جند له تدوينا �إال من
خالل هذه الأ�ساليب الفنية الآنفة الذكر ،والتي اختفى معظمها �أو كاد� ،إال ما بقي من ال�صناعة التقليدية
التي �أ�صبحت اليوم �أ�سلوبا تعبرييا ثقافيا تطور حتى �أ�صبح جزءا من احلركة الفنية املعا�رصة وله �أدواره
االقت�صادية وال�سياحية..
لقد ت�أ�س�ست مالمح حركة الفن الت�شكيلي مع الدولة املوريتانية املعا�رصة متحديا الذائقة ال�شعرية
ملجتمع عرف ب�أر�ض املليون �شاعر فيكون بذلك جيل رواد الفن الت�شكيلي قد ر�سموا بري�شتهم الفنية
لوحة وطن ر�سالته التعبريية يختزن مالحمها الفن الت�شكيلي.
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الف�صــل الثاين

احلركة الفنية املعا�رصة
يف موريتانيا

ترجع البدايات الفعلية للفن الت�شكيلي املوريتاين �إلى بداية ن�ش�أة الدولة يف �ستينيات القرن املا�ضي
عندما بد�أت الدولة تهتم ب�أ�سلوب احلداثة وبد�أت وزارة الثقافة تو�سع اهتمامها باملجاالت الثقافية
والفنون الإبداعية التعبريية ،ومما ال �شك فيه �أن للبدايات �صعوباتها خا�صة يف جمتمع ظلت ذائقته الأدبية
تعبريي ب�رصي
قيد عنان الق�صيدة ال�شعرية ذات املقدمة الغزلية ومل يت�سع االهتمام ب�أي �أ�سلوب �أدبي
ّ
لأ�سباب ب�سطنا فيها احلديث يف الف�صل ال�سابق مما يعني �أن البداية الفعلية لن�ش�أة الفن الت�شكيلي املعا�رص
كانت بفعل وجود املراكز الثقافية يف العا�صمة وظهور جيل جديد من ال�شباب ي�سعى للتعبري بري�شته،
تدفعه الع�صامية وع�شق الري�شة الإبداعية.

 - 1عوامل ت�أ�سي�س احلركة الفنية املوريتانية :

�إن احلديث عن العوامل التي كانت البدايات الفعلية للفن الت�شكيلي يف موريتانيا تقت�ضي ذكر الدور
الفرن�سي ممثال يف بع�ض ال�شخ�صيات الفرن�سية التي كانت تقوم ب�أدوار �إدارية قبل بروز كيان الدولة
املوريتانية ذات ال�سيادة ،حيث ظهرت مالمح الفن الت�شكيلي و�إن كانت تلك املالمح ب�أنامل فرن�سية �إال
�أنها �سترتك �أثرها فيما بعد على �أجيال وطنية �ستتولى مهمة الت�أ�سي�س.
لكن قبل تلك املرحلة ويف �سياق حديثنا عن البدايات� ،سنورد مقاال للدكتور �سيدي �أحمد ولد
الأمري عن الدور الفرن�سي يف النحت والر�سم حيث اهتم الفرن�سيون بر�سم �شخ�صيات موريتانية مهمة
وذات رمزية ك�أمراء وعلماء وحتى �شخ�صيات عادية حيث يقول ولد الأمري يف مقال له بعنوان  “ :فنون
النحت يف التاريخ املوريتاين” مان�صه “ :زارت النحاتة الفرن�سية �أنا كينكو )(Anna Quinquaud
موريتانيا منت�صف ع�رشينيات القرن الع�رشين قادمة من �سنيلوي ،ف�ألقت ع�صا الت�سيار مبح�رص الرتارزة
(خميم الإمارة) وهي متتطي جوادا ،وكان ذلك يف فرتة الأمري �أحمد �سامل ولد �إبراهيم ال�سامل .وقد زارت
كينكان �أحياء بدوية موريتانية ،وبيدها عدتها من �أقالم ر�صا�ص و�أوراق للر�سم ،وقد �أخذت ر�سومات
كثرية للعديد من املوريتانيني واملوريتانيات.
يبدو �أن ال�صحراء املوريتانية و�ساكنتها �أغرت هذه الفنانة الفرن�سية ،فجعلها انب�ساط ال�صحراء
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املوريتانية وب�ساطة �أهلها حتلق يف عوامل فنية و�أحالم �شاعرية .فكانت ر�سومها التي حولت بع�ضها فيما
بعد �إلى متاثيل معدنية غاية يف الروعة واجلمال ،ورمبا كانت هذه �أول مرة يدخل فيها فن النحت اجلميل
�إلى بالدنا�( ”.سيدي �أحمد ولد الأمري).
وتدخل منحوتات كينكان يف �إطار ا�صطحاب امل�ستعمر الفرن�سي ر�سامني لتخليد وت�سجيل امل�شاهد
واملناظر وحتى اخلرائط التي ت�شتمل على الطرق ونقاط املياه ومعرفة مالمح ال�شخ�صيات املهمة
كالأمراء..
وي�ضيف الباحث احل�صيف �سيدي �أحمد ولد الأمري  “ :نحتت هذه الفنانة متثاال لأمري الرتارزة �أحمد
�سامل ولد �إبراهيم ال�سامل ،كما نحتت متثاال للعامل والقا�ضي �أحمد ولد �أبنو عبدم الدمياين الفا�ضلي وهو
من �أبرز ق�ضاة و�أعيان �أوالد دميان ،ونحتا �آخر للزعيم الأ�صيل وال�شيخ القوي حممد ولد اخلليل الركيبي
�شيخ �أوالد مو�سى من الركيبات ،وهو �أحد �شخ�صيات ال�ساحل ال�شهرية يف بداية القرن الع�رشين”.

وي�ضيف ابن الأمري :مت عر�ض تلك املج�سمات والر�سوم يف معر�ض مهيب مبدينة اندر(مدينة بال�سينغال
اتخذتها الإدارة الفرن�سية مقرا لها) نهاية �أكتوبر وبداية نوفمرب  ،1926و�ضم املعر�ض ،ف�ضال عن ر�سوم
وجم�سمات ل�شخ�صيات موريتانية ،ر�سوما �أخرى وجم�سمات �أخرى ل�شخ�صيات من �إفريقيا الغربية.
كان من بني احل�ضور املدعو لهذا احلفل البهيج من موريتانيا الأمري ولد �إبراهيم ال�سامل وكذلك القا�ضي
حممذن ولد حممد فال رحم اهلل اجلميع وغريهما
ولرغبة الفنانة كينكان يف الرتويج ملج�سماتها املوريتانية كانت تبالغ يف الأو�صاف التي تعطيها
ل�ساكنة بالدنا وهي مبالغات فيها الكثري من ال�شاعرية وفيها �أي�ضا بع�ض التجاوزات التاريخية.
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كانت كينكان تقول عن املجتمع املوريتاين يف مالحظاتها وخالل �رشوحها ملعار�ضها ب�أن «ن�ساء موريتانيا
مالمح بيزنطية يف ال�شفتني والعينني ممزوجة مبالمح املكر
يف غاية اجلمال و�أن لدى الرجال املوريتانيني
َ
العربي» ،هكذا تقول كينكان�.أما متثال �أحمد �سامل ولد �إبراهيم� ،أمري الرتارزة وهي �إحدى الإمارات
الأربع التي ت�شكل موريتانيا – والكالم لكينكان -فيعطي انطباعا مهيبا ،بل �إنه ي�شبه �إلى حد بعيد �أحد
الأباطرة البزنطيني.

(جم�سم لأمري الرتارزه �أحمد �سامل ولد �إبراهيم ال�سامل)

وتبالغ الفنانة كينكان( ،والكالم لولد الأمري) التي تريد دون �شك �أن جتذب قلوب وعيون زبنائها
وزوارها �إلى املعر�ض وحمتوياته ،فتقول �إن الأمري ولد �إبراهيم ال�سامل ق�ضى على ع�رشين �أمريا تروزيا كانوا
يطمحون �إلى اعتالء احلكم يف �إمارة الرتارزة فقتل ع�رشة و�رشد ع�رشة .وهذه الإ�شارات التاريخية ما �أنزل
اهلل بها من �سلطان ،فلم يعرف �أن �أحمد �سامل ولد �إبراهيم ال�سامل قتل ع�رشة �أمراء و�رشد ع�رشة �آخرين ،بل �إن
ولد �إبراهيم ال�سامل كان �أمري �سلم وعافية ووئام وم�صاحلة ،وقد تقلد من�صب الإمارة يف ظروف توافقية،
رغم بع�ض املجابهات التي ح�صلت بينه وبني �أبناء �سيدي ولد حممد احلبيب يف بداية تقلده للإمارة ،وهي
مواجهات مل يكن فيها ما حتدثت عنه الفنانة الفرن�سية من قتل وت�رشيد .انتهت تلك املجابهات بني ولد
�إبراهيم ال�سامل و�أبناء �سيدي بهجرة �سيدي ولد �سيدي رحمه اهلل �إلى ال�شمال رغبة يف اجلهاد وابتعادا عن
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الفرن�سيني ،كما انتهت باتفاق �أحمد ولد الديد وولد �إبراهيم ال�سامل وت�صاحلهما .وقد عا�ش ولد �إبراهيم
ال�سامل �أربعا وع�رشين �سنة يف الإمارة ،وكانت �أيامه �أيام عافية و�سلم كما هو م�شهور عند امل�ؤرخني.
يعرف ولد �إبراهيم ال�سامل يف الكتابات الفرن�سية بـ�أحمد �سامل الثالث� ،إذ �سبقه للإمارة عمه �أحمد
�سامل بن حممد احلبيب وابن عمه �أحمد �سامل بن اعلي .وقد عرف عهده اكتمال ال�سيطرة الفرن�سية على
موريتانيا .وكان �أحمد �سامل بن �إبراهيم ال�سامل �شهما جليال جميل املحيا عادال حمببا كرميا ح�سن اخللق
كثري املدائح .وممن مدحه الفنان الأديب ا َّب ْ
فال ولد حممادو رحمه اهلل بقوله :

حـــــــد * عنُّــــــــــو �شا ُفــــــــــو باخال ُفــــــــــو
أحمــد �سالــــم كال
ْ
و�صــــف � ْ
ْ
ــــــــول انُّــــو �شا ُفـــــــو
ــــــــد * حــــــــــد �إ َك
و�صـــــف �أحمــــد �سالــــم ما �إ َك
ْ
يوجد جم�سم ولد �إبراهيم ال�سامل الآن يف مزاد علني يف باري�س و�سعره املعرو�ض يرتاوح من ثالثة
ماليني وثالثمائة �ألف �إلى �أزيد من �أربعة ماليني �أوقية (من � 8000إلى � 10000أورو) .وهذا املج�سم يبلغ
طوله � 49سم يف � 22سم للعر�ض و� 13سم لل�سمك .واملج�سم من الربونز الذي متت معاجلته بال�صهر
حتى مال لونه �إلى ما يعرف يف الفنون اجلميل بالزجنار )� (vert-de-grisأو على الأ�صح الزجنار البني
) ،(bronze à patine bruneوهو لون يتعمد النحاتون �أن يجعلوه �صبغة الربونز الرئي�سية لأن لون
الزجناز يعطي ملعدن الربونز �أبعادا جمالية جميلة( ”.ولد الأمري :فنون النحت يف التاريخ املوريتاين،
من�شور يف موقع �أخبار �إنفو بتاريخ.)2014 - 03 - 25 :
وي�ضيف �سيدي �أحمد بن الأمري �أن النحاتة كينكان عا�شت زهاء قرن من الزمن فهي مولودة �سنة
 1890وتوفيت �سنة  ،1984وقد ح�صلت �سنة  1924على اجلائزة الثانية الكربى للنحت بروما.
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م�شاركة موريتانيا يف املعار�ض الدولية بداية القرن الع�رشين

منذ القرن التا�سع ع�رش (والقول البن الأمري) وبالدنا ت�شارك يف بع�ض املعار�ض التي كانت تقيمها
فرن�سا هنا وهناك ،ففي �سنة � 1900أقام الفرن�سيون يف مدينة اندر ال�سنغالية (�سينلوي) معر�ضا يج�سد
حياة النا�س ومعا�شهم� ،أي معر�ضا “�أتنوغرافيا” .وقد ن�صبوا خيمة موريتانية بجانب املعر�ض ،ويبدو
�أن اخليمة املوريتانية التي ن�صبت لهذا الغر�ض كانت ت�ضم بع�ض العنا�رص ذات ال�صلة باحلياة املوريتانية.
كما �شاركت موريتانيا يف معر�ض مدينة مر�سيليا ال�شهري الذي مت تنظيمه �سنة  1922م�شاركة مميزة
حيث يبدو �أن الأزياء املوريتانية كانت هدفا من �أهداف منظمي املركز؛ فقد كان من �ضمن من مثل
موريتانيا يف ذلك املعر�ض رجل موريتاين متميز ب�شكل �شعره ولبا�سه وطريقة تقاطع طريف لثامه على
�صدره وما يعلقه من متائم عنا�رص بارزة يراد منها  -فيما يبدو -تقدمي �صورة للزي املوريتاين يف بع�ض
الع�صور ال�سابقة .وقد �أح�رض هذا الرجل معه جمله.
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النحاته �آنا كينكو Anna Quinquaud

ويف م�شهد �آخر للنحت يف بواكري الفن الت�شكيلي يف موريتانيا ب�أيادي فرن�سية يحدثنا الدكتور
ولد الأمري عن منحوتات فرن�سية قبل النحاتة كينكان وذلك يف تدوينة له م�ؤخرا جاء فيها “ :من
�أقدم املنحوتات حول موريتانيا ،هذا املج�سم الربونزي الذي يكاد ي�شبه يف ق�سماته وتفا�صيله بع�ض
الأ�شخا�ص امل�ألوفة عندي� ،إنه نحت حلرطاين من القرن التا�سع ع�رش .هو �أحد منحوتات الفنان الفرن�سي
�أميل بيندو ( .)Emile pinèdoالذي ال ت�سعفنا ال�شبكة بكثري من �أخباره �سوى �أنه نحات فرن�سي ولد
�سنة  1840وتويف �سنة � .1916أين التقى الفنان �أميل بيندو بهذا املوريتاين؟ ومن هو ا�سم هذا املوريتاين؟
ومن �أي مناطق موريتانيا؟ الوثائق �صامتة ومواقع ال�شبكة �أكرث �صمتا ،فال جواب حتى الآن .كنت
�أح�سب �أن النحاتة الفرن�سية �أنا كينكان هي �أول من �أجنز منحوتات عن موريتانيا حني زارت بالدنا
منت�صف ع�رشينيات القرن الع�رشين وحلت �ضيفة على �أحياء بدوية موريتانية لكن يبدو �أن �أميل بيندو
�سبقها”� ( .سيدي �أحمد بن الأمري).
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يعرب هذا املج�سم عن رجل موريتاين
يف كامل قوته ي�ضع على كتفه هذه
الع�صا التي يه�ش بها على غنمه وله
فيها م�آرب �أخرى من �أهمها الدفاع
عن النف�س..

ويتوا�صل الدور الفرن�سي يف ر�سم مالمح الفن الت�شكيلي مبوريتانيا فحني ح�صلت اجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية على ا�ستقاللها �أ�صبحت الأوراق النقدية والطوابع الربيدية بحاجة لر�سومات حتدد
من خاللها اخل�صو�صية الثقافية واخللفية احل�ضارية لهذا البلد امل�ستقل حديثا فكان �رضوريا التفكري يف
تلك الرموز والإ�شارات التي متيز هذه البلد لتو�ضع على الأوراق النقدية والطوابع الربيدية.
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وهنا تظهر هذه العملة ر�سومات عديدة ذات دالالت بالغة الأهمية كمنارة م�سجد �شنقيط والنخلة
والآالت املو�سيقية وبع�ض الأدوات املنزلية..
وت�أتي �أي�ضا الطوابع الربيدية لتعرب ر�سوماتها عن جماالت وطنية �أخرى .
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يحمل هذا الطابع الربيدي ال�صادر �سنة  1975ا�سم اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية مع �صورة المر�أة
من ذلك الزمن.
�أما الطابع الربيدي الثاين فيظهر �سيدة موريتانية من �سكان اجلنوب يبدو من هي�أتها �أنها مزارعة حتمل
على ر�أ�سها ما جنته من حقلها ،وتظل الطوابع الربيدية متثل بواكري الفن الت�شكيلي يف البالد.

يف هذا ال�سياق يقدم الباحث �إبراهيم احل�سني من خالل مقاله املعنون“ :هل جتاوز الفن الت�شكيلي
يف موريتانيا مرحلة الت�أ�سي�س” ت�صورا لبداية ن�ش�أة هذا الفن يف تاريخ الدولة املوريتانية املعا�رصة فيقول:
“ال تنف�صل البواكري الأولى للفن الت�شكيلي يف موريتانيا عن الظروف التي مرت منها خالل الفرتة
الكولونيالية ،حيث مت احت�ضان فنون الأهايل  ،Arts indigenesو�إدماج الفن يف التلقني املحلي حتت
ّ
الربانية ،وذلك �ضمن برامج املركز الثقايف الفرن�سي �سانت �إكزبيبريي يف العا�صمة نواك�شوط
الو�صاية ّ
الذي كانت تديره الر�سامة ماري فران�سواز دالروزيري  Marie- Françoise Delarozièreملدة ثمان
ع�رشة �سنة ( )1983 - 1965والتي يعود لها الف�ضل يف �إعداد وتكوين جمموعة من الر�سامني الع�صاميني
الذين تتلمذوا على �أيديها واكت�سبوا خالل الور�شات التي �أطرتها مبادئ الر�سم والت�صوير الزيتي واملائي،
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وقد منت هذه التجربة الفنية وامتدت ال حقا وتباعا بف�ضل جهود جمموعة من الفنانني املوريتانيني
امل�ؤ�س�سني واملجددين ر�سموا ال�سمات الأ�سا�سية للممار�سة الت�شكيلية يف البلد وتنوعت فيها املوا�ضيع
واملواد واخلامات و�صيغ املعاجلة” (مقال ن�رش مبجلة الدوحة الألكرتونية بتاريخ .)2020 - 06 - 02 :
وعلى الرغم من تلك البدايات ف�إن بع�ض الفنانني الت�شكيلني وخا�صة جيل الت�أ�سي�س مازال يح�س
مبرارة النظرة الدونية التي ينظر بها املجتمع املوريتاين للفن الت�شكيلي مع ما قدمه هذا الأ�سلوب الفني
التعبريي الراقي للمجتمع طيلة ن�صف قرن من زمن الدولة ،حيث يقول �أحد ع�شاق هذا الفن الت�شكيلي:
“ال يرتبط املوريتاين بعالقة حميمة مع الفن الت�شكيلي ،بل هناك من ينظر للر�سم والنحت على �أنهما من
املحرمات �أوالأمور املكروهة .لكن ذلك مل مينع بع�ض املوريتانيني من حماولة االغرتاف من �سحر الر�سم
وعامله وبثه يف �أرجاء البالد .وبني الفينة والأخرى ،تقام يف العا�صمة نواك�شوط بع�ض املعار�ض الفنية.
وعلى قلتها ،فهي حماوالت خللق نوع من “التطبيع” بني املتلقي املوريتاين والفن الت�شكيلي”�( .أحمد
ولد جدو ،مدون موريتاين).
وانطالقا من هذه املرحلة بد�أت بداية ات�صال جيل الت�أ�سي�س ببع�ض الفنانني الت�شكيليني الغربيني
وخا�صة باملركز الثقايف الفرن�سي حيث �شكل ذلك عالمة فارقة يف م�سرية ت�شكل مالمح الفن الت�شكيلي
املعا�رص “يف الفرتة الأولى للر�سم الت�شكيلي يف موريتانيا ،ما بعد ال�ستينيات �إلى العقد احلايل� ،شكل
ات�صال الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني بت�شكيليني غربيني ،و�أ�سا�سا �أوروبيني وافدين ،نقطة حتول مهمة.
فبقدر ما ا�ستفاد الت�شكيليون الأوروبيون من زيارة موريتانيا لإثراء جتربة امل�شاهدة لديهم واال�ستلهام من
عوامل ال�صحراء وجمتمعاتها الريفية ون�صف املدنية ،ا�ستفاد الت�شكيليون املوريتانيون من االختالط بهم
وفتح قناة ات�صال ،م�ؤثرة فيهم فنيا ،مع الفن الغربي احلديث ومنافذه التعبريية” (.املختار ال�سامل  ،اخلليج
العربي).
ويف لقاء لنا مع الفنان الت�شكيلي الذي ميكن �أن نطلق عليه �أبو الفن الت�شكيلي يف موريتانيا املختار ولد
البخاري “خمي�س” �أكد لنا �أن بداية الدولة يف عقدي ال�ستينيات وال�سبعينيات كانت مادة الر�سم تدر�س
يف التعليم الأ�سا�سي ملدة �ساعتني كل �أ�سبوع لكن بعد ذلك تعر�ضت حلملة ت�شويه وحترمي من طرف بع�ض
التقليديني حتى �سقطت من التعليم مما �أ�سهم ب�شكل كبري يف غيابها من ال�ساحة التعليمية وحتى الثقافية،
ال�شيء الذي �ضاعف معاناة جيل الت�أ�سي�س.
ورغم ذلك ف�إن جمال الفن الت�شكيلي الذي ظل �شعرا �صامتا و�شاعرية تعبريه قد جعلته يتطور ببطء
وب�آليات حمدودة حتى �صار اليوم ي�شكل رافد غذاء م�ؤثر للثقافة .وح�سبنا دليال على القيمة التي و�صل
�إليها الفن الت�شكيلي يف موريتانيا �إقبال �أجيال متعددة عليه وح�ضور قوي للعن�رص الن�سوي .ونعترب �أن
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املراكز الثقافية العربية والغربية يف العا�صمة نواك�شوط قد قامت بدور كبري يف �إقامة معار�ض لعر�ض
الأعمال الفنية �إ�ضافة �إلى تلك الور�شات التي كانت تقوم بها ل�صالح تالمذة هذا الفن وهواته ،مما نتج
عنه �إن�شاء م�ؤ�س�سات الحتادات الفنانني املدعومني من وزارة الثقافة .هذه املراكز متثل اليوم احلا�ضنة
الأ�سا�سية للفن الت�شكيلي يف غياب معاهد متخ�ص�صة لتدري�س الفنون الت�شكيلية.
�أما من حيث الأ�ساليب التعبريية ف�إننا جندها متعددة يف اللوحات الفنية ملختلف الأجيال ولكنها تظل
من�صبة على نقد الواقع وحتليله وقراءته .وجند ح�ضورا قويا للمدر�سة الواقعية عند جيل الت�أ�سي�س خا�صة
وكذلك البعد الرتاثي واخل�صو�صية الثقافية واالجتماعية التي ظلت �أ�سلوبا مف�ضال عند جيل الت�أ�سي�س.
و�ستتعدد االجتاهات وتتنوع لتدخل عنا�رص تعبريية عند الأجيال الالحقة ذلك ما �سنعر�ض منه مناذج
مع ذكر �أ�صحابه .ويظل الأ�سلوب ال�ساخر حا�رضا خا�صة يف النقد ال�سيا�سي يف الكاريكاتري الذي ن�ش�أ
وترعرع مع الت�سعينيات وحترير الف�ضاء ال�سمعي الب�رصي وظهور جرائد تهتم بنقد الواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي كجريدة «�إ�شطاري» مثال .ومع ذلك ظلت املدار�س واالجتاهات الفنية املختلفة حا�رضة
وبقوة يف التجربة املوريتانية ،و�سنجد �أن املدر�سة الواقعية هي التي مثلت البوابة التي دخل منها الفن
الت�شكيلي املعا�رص.
�أول افتتاح ر�سمي لتظاهرة للفن الت�شكيلي كان �سنة  1975وذلك يف املعر�ض الوطني ب�إ�رشاف
ال�سيدة الأولى مرمي داداه ،ذلك املعر�ض الذ �ضم جملة من الفنون كامل�رسح وال�صناعة التقليدية والفن
الت�شكيلي ،ويعترب املختار ولد �سيدي حممد البخاري امللقب «خمي�س» �أول موريتاين ي�شارك بلوحات من
�أ�سلوبه الفني يف ذلك املعر�ض .وبعد ذلك �أقام الثنائي :املختار �سيدي حممد امللقب «خمي�س» ومامادو
�آن معر�ضا فنيا هو الأول من نوعه �سنة  1979يف دار الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ،قدما فيه جمموعة من
الأعمال الت�صويرية والتلوينات الورقية ( َل ْونمَ َة ،با�ستيل� ،أقالم لبذية )..مما ي�شكل لدينا دليال على �أن هذا
الثنائي هو رائد حركة الفن الت�شكيلي املعا�رص يف موريتانيا ،وميكننا �أن نعترب هذا املعر�ض بداية ت�أ�سي�سية
للفن الت�شكيلي املوريتاين املعا�رص(.مقابلة مع خمي�س)
وبعد هذا املعر�ض الت�أ�سي�سي ب�سنة واحدة تعززت قافلة الرواد بثنائي �آخر لتقف على �أربعة وتكون
االنطالقة �أقوى ،حيث �سمي ذلك املعر�ض الذي احت�ضنته قاعة املتحف الوطني بوزارة الثقافة �أي�ضا بـ:
«معر�ض االنطالقة» وقد كانت �أرجل االنطالقة الأربع الفنانون :خمي�س ،ومامادو �آن ،وعبد الودود
اجليالين امللقب «�أبو معتز» ،و�إبراهيم فال.

 2ـ االنطالقة الع�صامية للفن الت�شكيلي مع جيل الرواد:

�إن الرتاكمات الثقافية للمجتمع املوريتاين وموقفه من الفنون الب�رصية �أمور من بني �أخرى ظلت
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تالحق ع�شاق هذا الفن وت�سعى ملحاربته والق�ضاء عليه .وهنا تتجلى ع�صامية جيل الت�أ�سي�س وحتى
الأجيال التي جاءت بعده بخلق �إرادة قوية لإذابة اجلليد يف وجه ر�سالتهم التعبريية و�أ�سلوبهم الفني
اجلديد على الذائقة اجلمعية ملجتمع الق�صيدة .وخليق بهم �أن يو�صفوا بالت�ضحية والع�صامية ..يف �سبيل
فر�ضهم لأ�سلوب تعبريي قدير �أ�صبح اليوم ي�ؤدي ر�سالته ويخلق جمهوره الذي �أ�صبح يتعاطى معه
ب�شغف واهتمام كبريين ،كما يدل عليه انت�شاره اليوم يف موريتانيا وت�أثريه يف الر�أي الوطني من خالل
و�سائط التوا�صل االجتماعي ،ومل يكن ليتم له ذلك لوال �أ�سلوبه النقدي للواقع مبختلف االجتاهات
وحمله لهموم ال�شعب.
ويعترب املختار ولد البخاري امللقب “خمي�س” من �أهم رواد هذا الفن يف موريتانيا املعا�رصة بل يعترب
بحق هو الأب الروحي للفن الت�شكيلي املعا�رص يف موريتانيا وقد تعددت �أ�ساليبه التعبريية من خالل
عديد املدار�س الفنية التي ا�ستوحى �أ�سلوبه التعبريي منها ،وال�أدل على ذلك من اهتمامه بتطوير اخلط
العربي من خالل تلك الور�شة التي �أقامها �سنة  1984والتي كونت جمموعة كبرية من الفنانني ال�شباب.
ويعترب املعر�ض الذي �شارك فيه �صحبة الثنائي حممد فال و�سيدي يحيى بعنوان“ :مقامات من الر�سم
املغاربي املعا�رص” ،برعاية احتاد البنوك املغاربية �سنة � ،1990إقالعا حقيقيا بالفن الت�شكيلي املعا�رص.
َ
يتعاط مع الفن الت�شكيلي ومل يقدر قيمته ،وكان موقف احلكومات
و�إذا كان املجتمع التقليدي مل
منه ي�شوبه احلذر والتذبذب �أحيانا ،ف�إن الأجيال التي كان منطلقها ع�صاميا قد فر�ضت فنها وو�سيلتها
التعبريية وذلك حينما ميمت وجهها �شطر املراكز الثقافية بالعا�صمة املوريتانية نواك�شوط كاملركز الثقايف
الفرن�سي واملركز الثقايف املغربي واملركز الثقايف امل�رصي التي �أ�سهمت ب�شكل كبري يف ت�شجيع الفن
الت�شكيلي .وقد اعترب بع�ض الفنانني �أن احلكومة املوريتانية قد تغافلت فرتة كبرية عن ت�شجيع الفن
الت�شكيلي مما �أخر تطور الفن وانعك�س �سلبا عليه“ .وبعد مرحلة ات�سمت بنوع من التذبذب ،نظم
الفنانان �سيدي يحيى وحممدن ولد امني معر�ضا م�شرتكا �سنة  2002باملركز الثقايف الفرن�سي واملركز
ال�صباغية وقد �أطلقا عليه ا�سم “�أعمال ور�شة” �إلى جانب
الثقايف املغربي بنواك�شوط تناوال فيه جتربتهما ّ
�إقامة معار�ض ثنائية متفرقة ببع�ض فنادق املدينة”(.مقابلة).

 3ـ امل�ؤ�س�سات الفنية يف موريتانيا (البنى التحتية للفن الت�شكيلي)

يتميز الفن الت�شكيلي يف موريتانيا – كما �أ�سلفنا -ببطء احلركة نظرا لأ�سباب ذكرناها �آنفا ،وكانت
امل�ؤ�س�سات التي احت�ضنه يف بواكري ن�ش�أته تتمثل �أ�سا�سا يف املراكز الثقافية التابعة لل�سفارات الأجنبية
الفتية:
�إ�ضافة للمتحف الوطني الذي احت�ضن بدايات العرو�ض الفنية ّ
65

�أ ـ املتحف الوطني:

املتحف الوطني التابع لوزارة الثقافة وال�صناعة التقليدية ت�أ�س�س يف �ستينات القرن املا�ضي وي�ضم قاعة
للعرو�ض ومكتبة تراثية خا�صة بالدرا�سات واملخطوطات وف�ضاء لعرو�ض النفائ�س والقطع الأثرية.
لقد ظل املتحف الوطني منذ بداية ن�ش�أته مكانا منا�سبا لعر�ض �أ�شكال الفنون الثقافية والرتاثية ،وظلت
العرو�ض تقام به� ،إال �أن الأ�ستاذ حممدن يعترب �أن احلكومات املوريتانية ظل موقفها من الفن الت�شكيلي
�سلبيا مع ا�ستثناءات حددها بخطاب للرئي�س ال�سابق معاوية ولد �سيد �أحمد الطائع عندما ا�ستعر�ض يف
كلمة له يف �إحدى زيارات مدن الداخل �سنة � 1997رضورة ت�شجيع الفن الت�شكيلي ،وقد �أ�سهمت تلك
اللفتة يف تغيري النظرة الر�سمية نحوه ،وتعزز دور املتحف يف احت�ضان العرو�ض ،وقد �أقام حممدن يف
قاعة املتحف �سنة  2001معر�ضا فنيا منفردا(مقابلة �سبق ذكرها).
�سبق �أن ذكرنا يف حمور الت�أ�سي�س �أن زوجة الرئي�س الأول للجمهورية الإ�سالمية املوريتانية املرحوم املختار
ولد داداه ال�سيدة مرمي داداه كانت قد �أ�رشفت على معر�ض للفنون من �ضمنها الفن الت�شكيلي الذي قدم فيه
خمي�س لوحات فنية موريتانية هي الأولى من نوعها ،وقد يكون ذلك بداية اهتمام ر�سمي بالفن الت�شكيلي
ولكن ظل ذلك االهتمام ي�شوبه عدم الفاعلية حتى خطاب الرئي�س ال�سابق معاوية ولد �سيدي �أحمد الطائع
الذي يعتربه حممدن ولد امني هو البداية الر�سمية التي ا�ستمرت بف�ضلها العرو�ض الفنية باملتحف الوطني.
الفنية حتت
وهكذا ظلت �إ�سهامات املتحف الوطني توا�صل خطاها يف احت�ضان وت�شجيع العرو�ض ّ
�إ�رشاف ورعاية وزارة الثقافة.

ب ـ املركز الثقايف الفرن�سي:

�إن الدور الكبري واجلوهري الذي لعبه املركز الثقايف الفرن�سي كان مهما وحموريا يف انفتاح الفنانني
الت�شكيلني املوريتانيني ،وخا�صة جيل الرواد ،على تطور مدار�س الفن يف العامل وخا�صة التجربة
الفرن�سية التي تعترب بحق من �أهم التجارب الفنية و�أكرثها تطورا «ويعترب املركز الثقايف الفرن�سي �أهم
وتكون
ف�ضاء ثقايف احت�ضن البدايات الفعلية ملختلف الأن�شطة الثقافية ،كان ذلك مع بداية ال�ستينيات
ّ
مالمح الدولة ،وكان ت�أثري املركز الثقايف الفرن�سي قد جت ّلى مبكرا حيث ر�سمت الفنانة الت�شكيلية
الطوابع الربيدية والأوراق النقدية يف بداية ال�سبعينيات وظهور العملة الوطنية» .وقبل ذلك ويف فرتة
اال�ستعمار الفرن�سي(الن�صف الأول من القرن الع�رشين) خلد الرحالة الفرن�سي بال كندور و�آندري جبا
حيث و�صال ملوريتانيا بداية القرن الع�رشين ( )1916 -1909وقد خلدا ذكرياتهما بالر�سم ،و ا�ستهواهما
ر�سم رجال ون�ساء موريتانيني فكانت تلك الر�سومات هي بداية الر�سم يف موريتانيا (مقابلة مع الفنان
الت�شكيلي حممدن ولد امينّ  :نواك�شوط .)2020 - 09 - 09
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لوحة رجل موريتاين بقلم ر�صا�ص
للرحالة الفرن�سي بال كندور و�آندري جبا

كما هو مكتوب هذه
لوحة متثل امر�أة من مدينة
بوتلميت �إحدى املدن
املوريتانية ،وتظهر اللوحة
منقبة �شكل ن�ساء بع�ض
امر�أة ّ
مناطق البالد املويتانية.

67

لوحة بقلم ر�صا�ص تظهر رجال يقر�أ يف لوح خ�شبي ،كما هو معهود يف طريقة الدرا�سة يف املحاظر املوريتانية القدمية.

ر�سم لرجل موريتاين بقلم ر�صا�ص.
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فحم وقلم ر�صا�ص هما عماد هذه اللوحة التي تظهر رجال موريتانيا («مت�سوال كبري ال�سن»).

ويعترب الأ�ستاذ حممدن �أن ذلك الدور الفني والثقايف الكبري الذي لعبه املركز الثقايف الفرن�سي قد
نتج عنه ت�أ�سي�س �أول رابطة للفن الت�شكيلي يرت�أ�سها هو وذلك �سنة  .1999وكانت هذه الرابطة بدعم
وت�شجيع من ال�سفارة الفرن�سية .ولكن �رسعان ما اهتمت وزارة الثقافة املوريتانية بدعم وت�شجيع الفن
الت�شكيلي فكان ت�أ�سي�س احتاد الفنانني الت�شكيليني الذي يرت�أ�سه املختار ولد البخاري امللقب (خمي�س)،
واتخذ هذا االحتاد من دار ال�شباب اجلديدة مقرا م�ؤقتا له ،مما �أدى �إلى اندثار الرابطة الأولى التي �أ�س�سها
هو (حممدن املقابلة ال�سابقة).
وتوا�صل الدعم الكبري الذي يقدمه املركز الثقايف الفرن�سي و�إقامة الور�شات التي ي�ؤطرها فنانون
فرن�سيون ،مثل «الور�شة التي �أطرها الفنان الفرن�سي و�أ�ستاذ الفن مبدر�سة الفنون اجلميلة يف تولون،
باتريك �سريوت ،وذلك �سنة  2011بدعم من املعهد الفرن�سي يف موريتانيا» (مقابلة مع اجليالين،)،
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وال�صالون الذي نظم بال�رشاكة بني املعهد الفرن�سي مبوريتانيا واحتاد الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني.
ويهدف ،بح�سب ن�رشة �صادرة عن املعهد الفرن�سي� ،إلى «تعريف اجلمهور العري�ض بجميع الفنانني
الت�شكيليني املعا�رصين يف موريتانيا» ،و�شمل ال�صالون  60عمال فنيا ،ما بني لوحات ور�سوم و�صور
فوتوغرافية ،من �إنتاج  20فنانا ت�شكيليا موريتانيا مت اعتمادهم ،على �أ�سا�س ملفاتهم ،من قبل جلنة حتكيم
خمت�صة يف الفن الت�شكيلي .وتناف�س الفنانون الت�شكيليون امل�شاركون يف ال�صالون على جائزتني تقديريتني
بوكار” و“جائزة ماري فران�سواز دوالروزيري”.
تكلالن �أعماله ،هما “جائزة وانْ
ْ
�أما اجلائزة الأولى فيتم نيلها بناء على ت�صويت اجلمهور الذي يزور ال�صالون طيلة �أيامه ،وينال �صاحبها
جمموعة من الأغرا�ض تتعلق بالفن الت�شكيلي منحة من املعهد الفرن�سي مبوريتانيا .بينما يتم منح اجلائزة
الثانية من قبل جلنة التحكيم ،وي�ستفيد �صاحبها من عر�ض �شخ�صي لأعماله يف �أكرب َم َعار�ض العا�صمة
الفرن�سية باري�س �سنة  2013وذلك على ح�ساب وزارة الثقافة الفرن�سية .ومتيز حفل اختتام ال�صالون
مبحا�رضة لأ�ستاذ تاريخ الفنون وناقد الفنون الفرن�سية فيليب بيغي (موقع موريتانيا �أخبار).

ج ـ املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط:

�إن احلديث عن دور املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط يف جمال دعم الثقافة والفنون ي�ستدعي احلديث
عن م�رشوع ثقايف كبري متعدد املجاالت ،ويظل الفن الت�شكيلي حا�رضا بقوة وبا�ستمرارية ،فمعظم
جتارب ال�شباب الفنية ا�ستفادت من تلك الور�شات التي يقيمها املركز..
فقد �أقام الأ�ستاذ حممدن ولد امني معر�ضا فنيا باملركز الثقايف املغربي �سنة  .2001ويف �سنة 2018
�أقامت الفنانة الت�شكيلية �سعيدة حممد اتوين�سي معر�ضا فنيا بقاعة املركز �ضم عدة لوحات �أثبتت من
خاللها قدرة املر�أة املوريتانية على التعبري ب�أ�سلوب فني قدير« :عر�ضت الفنانة ال�شابة ،والتي �شاركت
من قبل يف العديد من املعار�ض امل�شرتكة19 ،لوحة ،عك�ست تاريخ بالد �شنقيط ،وخ�صائ�ص املر�أة
ال�شنقيطية من عزمية وقوة حتمل و�صمود ..وحتدثت عن الري�شة والر�سالة التي يحاول الفنان متريرها
خ�صو�صا يف ما يتعلق باملر�أة وما
هم املجتمع وق�ضاياه اجلوهرية،
ً
عرب �ألوان و�إيحاءات حتمل يف املجمل ّ
تعانيه داخل املجتمعات الذكورية من قمع فكري ومعنوي ،مو�ضحة مدى حتملها و�صمودها يف وجه
حتديات احلياة املختلفة .لوحات هذه الفنانة ال�شابة مل حتمل تلك ال�صورة القامتة عن املر�أة املوريتانية بقدر
ما بعثت الأمل و�إ�رشاق امل�ستقبل يف جمتمع ظل �أبنا�ؤه يحملون م�شكاة العلم بل و�أ�ضا�ؤوا به خمتلف ربوع
العامل وعزفوا حلن احلياة برتاث �شنقيط التليد ،ولونوها بالطبيعة الآ�رسة كجمال الزخرفة الوالتية واخليمة
العربية الأ�صيلة ،وثراء جمتمع �أخذ �ألقه من �أعراقها املتنوعة�( ».صحيفة اخلليج العربي ،املختار ال�سامل،
تاريخ الن�رش.)2010/ 01/ 16 :
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ويف مقابلة �أجريناها مع مدير املركز الثقايف املغربي ال�سيد �سعيد اجلوهري �أكد لنا ما يلي  « :انطلقت
الدرو�س يف جمال الفنون الت�شكيلية املوجهة لل�شباب و ال�شابات املوريتانيات باملركز الثقايف املغربي
بنواك�شوط �سنة � - 2004أي منذ � 16سنة تقريبا. -وال زالت م�ستمرة �إلى الآن عرب ح�صتني يف الأ�سبوع،
مدة كل منهما �ساعتان .ومتتد هذه الدرو�س من الأ�سبوع الأول من �شهر �أكتوبر �إلى نهاية �شهر يونيو من
كل �سنة .وهناك �إقبال كبري على هذه الدرو�س - ،الآن ن�سميها ور�شة الفنون الت�شكيلية -حيث يح�رض
كل در�س ما بني  20و 25طالبا وطالبة .وتتوج كل �سنة درا�سية يف جمال الفنون الت�شكيلية -ومعها كذلك
ور�شة م�ستقلة للخط العربي -ب�إقامة معر�ض لطلبة هذه الدرو�س ينظم يوم اختتام �أن�شطته خالل الأ�سبوع
الأخري من �شهر يونيو من كل �سنة لإبراز مدى ا�ستفادة ه�ؤالء الطلبة و الطالبات من الدرو�س النظرية
التي يتلقونها باملركز .ومبنا�سبة مهرجان املدن العتيقة الذي �أقيم مبدينة �شنقيط خالل �شهر نوفمرب ،2019
والذي �شاركت فيه اململكة املغربية ك�ضيف �رشف� ،شارك املركز بجناح �ضم لوحات �إبداعية لطلبة
ور�شة الفنون الت�شكيلية .وقد عرب فخامة رئي�س اجلمهورية ال�سيد حممد ولد ال�شيخ الغزواين خالل زيارته
لهذا اجلناح �آنذاك عن �إعجابه بتلك اللوحات التي كان يعتقد العديد من زوار هذا اجلناح �أنها من �إبداع
فنانني موريتانيني مرموقني .وقد تخرج من درو�س �أو ور�شة الفنون الت�شكيلية التي ينظمها املركزفنانون
وفنانات �أ�صبح لهم وزنهم ومكانتهم يف املجال الفني الت�شكيلي بال�شقيقة موريتانيا حيث نظموا،
�سواء باملركز �أو خارجه باملتحف الوطني �أو �أروقة بع�ض امل�ؤ�س�سات و الفنادق ،معار�ض للوحاتهم و
�إبداعاتهم املتنوعة باجتاهاتها الفنية� ،إذ منها الفطري والواقعي والتجريدي وغريها من املدار�س الفنية.
ويربمج املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط �ضمن �أن�شطته ال�سنوية عدة معار�ض ت�شكيلية تقام ببهوه
تتجاوز  6معار�ض منها معار�ض فردية و �أخرى جماعية .واملعار�ض الفردية تقام للتعريف ب�أعمال فنانني
وفنانات مبدعني ومبدعات .واملعار�ض اجلماعية ت�ضم فنانني وفنانات ت�شكيليات موريتانيات خالل
منا�سبات دولية معروفة كاليوم العاملي للمر�أة يوم  8مار�س من كل �سنة ..ومن ثمار اجلهود التي يبذلها
املركز يف جمال تكوين ه�ؤالء املبدعني ال�شباب� ،إن�شاء خريجي ور�شة الفنون الت�شكيلية باملركز جمعية
�أ�سموها “جمعية ال�شباب املبدعني املوريتانيني” وهي جمعية معرتف بها .وقد ان�ضم �إليها كذلك فنانون
ت�شكيليون مل يتلقوا تكوينهم باملركز(.مقابلة مع مدير املركز الثقايف املغربي ال�سيد �سعيد اجلوهـــــري :
.)2020 - 09 - 20

د -املركز الثقايف امل�رصي:

لقد �أ�سهم املركز الثقايف امل�رصي يف نواك�شوط بدور بناء يف تطوير الكادر الب�رشي من
ال�شباب خا�صة ليعبرّ بري�شته الفنية الرائعة « :وتعترب مدر�سة الفن الت�شكيلي التابعة للمركز
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امل�رصي يف نواك�شوط �أول مدر�سة من نوعها يف موريتانيا �أ�س�سها امل�ست�شار الثقايف امل�رصي
مدير املركز الدكتور ن�ش�أت �ضيف بالتعاون مع الأ�ستاذ الفنان خالد ولد موالي ادري�س.
وي�سعى امل�س�ؤول الثقايف امل�رصي يف نواك�شوط ،من خالل جهوده الكبرية يف تعزيز التعاون امل�رصي
املوريتاين� ،إلى تكوين كوادر موريتانية �شابة يف خمتلف املجاالت الثقافية».
وظل املركز امل�رصي ي�سارع خطاه يف دعم وتكوين جيل ال�شباب يف الفن الت�شكيلي ،ويف �سنة 2017
نظم معر�ضا بعد �سنة من تكوين الطلبة على الر�سم والفن الت�شكيلي وقد احت�ضنت قاعة املتحف الوطني
ذلك املعر�ض « .و�أكد ال�سفري امل�رصي املعتمد لدى موريتانيا �سعادة ال�سيد ماجد نافع م�صلح يف كلمة له
باملنا�سبة �أن الهدف من هذا املعر�ض هو التعرف على �إنتاج الطلبة الدار�سني يف مدر�سة الفن الت�شكيلي
التابعة للمركز الثقايف امل�رصي وذلك بعد عام من الدرا�سة  .وبني ال�سفري �أن م�رص ت�شرتك مع موريتانيا يف
االهتمام بال�شباب يف البلدين ال�شقيقني وت�سليط ال�ضوء علي �إبداعاته ..وبدوره ثمن مدير املركز الثقايف
امل�رص الدكتور ن�ش�أت ال�ضيف هذا املعر�ض و�شكر القائمني عليه» (�صحيفة املدى� ،أكتوبر .)2017

و -دار العر�ض:

هي دار للفن الت�شكيلي �أ�س�ستها �إزابيل فيادبور لإقامة املعار�ض الفنية والور�شات التكوينية ،وهي
�سيدة �أجنبية دائمة الإقامة بنواك�شوط ،حتت�ضن قاعتها عددا كبريا من اللوحات ،و�أقامت �سنة 2006
معر�ضا ت�ضمن جتارب �أربعة فنانني هم :عمر بال وب�شري معلوم و�آمي �صو و�صالح لو .

ز -دار ال�سينمائيني:

�أ�سهمت دار ال�سينمائيني املوريتانيني بدور مهم يف تفعيل ال�ساحة الفنية والثقافية ،ذلك �أن القائمني
عليها اعتربوا �أن الفن الت�شكيلي جزء مهم من منظومة الفنون الب�رصية التي مل يكن ملجتمعنا املوريتاين
�سابق عهد بها ،مبا �أن الفن الت�شكيلي وال�سينما يتحدان يف نوعية ر�سالتهما وطبيعة االجتاهات واملدار�س
امل�شرتكة بينهما .وقد جند ت�صديقا لذلك يف ن�ص للكاتب �أمني �صالح يذكر فيه قول الربيطاين بيرت جرينوي
�إن �أحد الأ�سباب الفعلية التي جعلته يهتم بال�سينما هو ما يتيحه هذا املجال من فر�ص ا�ستثنائية للتالعب
بال�صور والكلمات ،وبالتفاعل بينها .و�أه ي�شعر �أحيانا كما لو �أنه لي�س �صانع فيلم على الإطالق بل كاتبا �أو
ر�ساما �صادف �أن ا�شتغل يف ال�سينما ..وي�ضيف «وهذا و�ضع من املفيد �أن تكون فيه �أحيانا لأنك ،يف هذه
احلالة ،تكون �أ�شبه بالدخيل �أو الالمنتمي ،وعندئذ ـ ودون �أن تعي ذلك ـ تقدر �أن تقوم مبجازفات جتريبية
ال يجر�ؤ ال�سينمائي �أن يقوم بها ..فمثل هذه املجازفات ترعب املخرجني التقليديني ،املحافظني ،الذين
ي�شعرون ب�أن هناك قواعد وقوانني البد من االلتزام بها� .أما �أنا ف�أنتهك تلك القوانني با�ستمرار ..لي�س من
موقع املعادي لها بل بالأحرى من موقع الدخيل الذي يت�ساءل :هل هذه القوانني والتقاليد �رضورية حقا؟»
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ويذكر�أمني �صالح قول الأمريكي ديفيد لين�ش ،الذي بد أ� ر�ساما ودر�س يف �أكادميية الفنون الت�شكيلية
يف فيالدلفيا قبل �أن يعمل يف ال�سينما يف « : 1967بد�أت ر�ساما ،وال�سينما هي امتداد لهذا الفن .يف
الر�سم �أبتكر ق�صة تن�سجم مع ال�صورة ،لكن هناك دائما يف ذهني تلك الأ�صوات التي ترافق الر�سم...
�أفالمي عبارة عن لوحات �سينمائية ،لوحات تتحرك على �رشائط ال�سليولويد ،ثم �أقوم برتكيب ال�صوت
خللق حالة فريدة وا�ستثنائية  :تخيل موناليزا وهي تفتح فمها ،من الفم تخرج الريح ،بعد ذلك ت�ستدير
موناليزا وتبت�سم� ..سيكون ذلك غريبا وجميال� ..إن فهمي لل�سينما ينبع من خلفيتي الت�شكيلية حيث
�إنني �أتخطى الق�صة �إلى حالة الالوعي التي يوجدها ال�صوت وال�صورة«.
كما يذكر الإيطايل �أنتونيوين الذي مل يحرتف الر�سم ،والذي قال� :أنا ل�ست ر�ساما ،بل �أنا �سينمائي
ير�سم (�أمني �صالح )البحرين( ،الفيلم والفن الت�شكيليفي ،يف ندوة بعنوان «ال�سينما والفنون الأخرى»
يف م�سقط ـ فرباير ـ .)2004
وانطالقا من هذه االزدواجية �أ�سهمت دار ال�سينمائيني املوريتانيني يف ور�شة تكوينية م�شرتكة بني
احتاد الفنانني الت�شكيلني املوريتانيني ودار ال�سينمائيني �سنة  2009مبقر دار ال�سينمائيني ،وذلك لتكوين
جمموعة من ال�شباب على جمع املقتنيات املنتهية ال�صالحية كالأحذية والأواين و�إعادة ا�ستعمالها يف
جم�سم جديد (مقابلة مع املختار �سيدي حممد ،خمي�س).
وتفعيال لتلك امل�شرتكات قدمت دار ال�سينمائيني املوريتانيني العون الحتاد الفنانني الت�شكيليني
املوريتانيني بتلك ال�رشاكة التي اعتمدت منهج دعم جيل ال�شباب اجلديد ،من منطلق تنوع االن�سجام
بني الفن الت�شكيلي والفنون الب�رصية الأخرى و«امل�شرتكات بينهما يف اعتمادهما على عن�رص ال�صورة يف
الكتابة ولغة التعبري ل�صناعة منتج فني خال�ص يخاطب ذائقة اجلمهور».

 4ـ االحتادات الفنية مبوريتانيا:
�أ  -احتاد الفنانني الت�شكيليني:

يعترب احتاد الفنانني الت�شكيليني بحق �أول �إطار فعلي مت االعرتاف به تابعا لوزارة الثقافة �سنة 2000

و�أ�صبح له مقر�سنة  2004و�أ�صبح م�ؤ�س�سة فعلية تقوم بخدمات جليلة يف جمال تطوير الفن وتدري�سه،
و�أ�صبح كذلك ي�ستقبل ال�شباب وي�ؤطرهم .وكان ت�أ�سي�سه قد مت مع جيل من الرواد وتولى رئا�سته املختار
ولد البخاري “خمي�س” ومن ثم عبد الودود ولد اجليالين ،ونتج عن هذا االحتاد �إن�شاء دار الفنانني
الت�شكيلني التي �أ�صبحت م�ؤ�س�سة فعلية للفن الت�شكيلي.
وي�أتي الت�أ�سي�س املت�أخر جدا لهذا االحتاد لي�ؤكد لنا ما ذهب �إليه بع�ض الفنانني الت�شكيليني من �إهمال
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هذا الفن من طرف احلكومات ال�سابقة منذ ت�أ�سي�س الدولة رغم تلك العناية الب�سيطة التي ذكرناها
يف حديث �سابق والتي مل ت�ستطع �أن ترتجم عمال فعليا ب�إن�شاء احتاد �أو �إطار قانوين يلم �شمل الفنانني
الت�شكيليني يف اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية التي ظلت ولعقود �أربع ت�سري بخطى متثاقلة نحو ت�أ�سي�س
ودعم احتاد ي�ضم �أ�صحاب هذا الفن الع�رصي الراقي..
وانطالقا من هذا نعترب احلديث عن معاهد لتدري�س هذا الفن �أمرا مبالغا يف املثالية ،ولكي ال نذهب
بعيدا مع �أ�صحاب هذا الفن يف الت�شا�ؤم ف�إن �إن�شاء معهد للفنون تابع لوزارة الثقافة وال�صناعة التقليدية
والعالقات مع الربملان م�ؤخرا �أمر يبعث �أمال جديدا يف تفعيل ال�ساحة الفنية و�إبراز العديد من �أ�صحاب
املواهب ال�شابة الذين ظلوا يربهنون على قدرتهم وتعلقهم بهذا الفن وترجموا لنا ذلك يف مبادراتهم
الفردية واجلماعية من خالل جمعيات وتكتالت ت�ضم جمموعات �شبابية.

ب ـ الفنانون الت�شكيليون ال�شباب املوريتانيون ( .)M-ART

وهم جمموعة �شبابية حركها ع�شق هذا الفن والتعلق به .وقد �أقام هذا التجمع مهرجانا �أظهر متيزهم
وقدرتهم على التعبري بري�شة الفن ومداد الر�سم يف موريتانيا و�إ�سهامهم يف تعميم الفن ون�رشه وتداوله
بالبلد.
ج ـ جمعية الفنانني الت�شكيلني ال�شباب املوريتانيني .AJAM
ترت�أ�سها �سلم بنت الرحيل .ان�ضم لهذه اجلمعية جمموعة من الفنانني ال�شباب لتطوير فنهم و�إبداعهم
من خالل تنظيم عرو�ض .ومن �أبرز عرو�ضهم عر�ضهم اجلماعي الذي كان بعنوان “ :موريتانيا يف
لوحة” وذلك يف فرباير� /شباط  .2019وقد ركز هذا املعر�ض على اللوحات ال�صباغية املج�سدة للعادات
والتقاليد املوريتانية .وكان من بني الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني جماعة مثقفة من ال�شباب الذين جمعهم حب
هذا الفن (مقابلة).
ت�أ�س�ست هذه اجلمعية �سنة  2017وكانت يف بداية �أمرها فكرة قد راودت �سلم بنت الرحيل بعد
عودتها من اململكة املغربية حتمل ماج�ستري يف الت�سيري املايل واملحا�سبة من جامعة حممد اخلام�س حيث
توا�صلت مع بع�ض ال�شباب واتفقوا على �رضورة �إن�شاء جمعية للفن الت�شكيلي يف موريتانيا .وقد نتج عن
ذلك التجمع الذي �أطلق على نف�سه  . A-JRT :وكانت جماعة الت�أ�سي�س قد بلغت ع�رشين �شابا و�شابة،
ويف بداية � 2019أن�ش�ؤوا معر�ضا بعنوان“ :موريتانيا يف لوحة” ح�رضتد�شينه وزير الثقافة يومئذ الأ�ستاذ
�سيدي حممد ولد حمم دعما لإبداع ال�شباب الفني وكان ذلك يف  28نوفمرب  2019تزامنا مع ذكرى عيد
اال�ستقالل الوطني يف دار الفنانني الت�شكيليني بالعا�صمة نواك�شوط.
وح�رض املعر�ض لفيف كبري من املثقفني من بينهم �أجانب حيث نال ا�ستح�سان احلا�رضين .وقد �ضم
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هذا املعر�ض �أ�ساليب تعبريية فنية عديدة كالتجريدية وال�رسيالية والواقعية ،وتناول التعريف مبوريتانيا
ثقافة وتراثا ،كما كان الن�ضال الن�سوي حا�رضا�-أي�ضا -يف لوحات العر�ض وذلك لأن هذه اجلمعية التي
�أ�صبحت ت�ضم �أكرث من مائة وع�رشين منت�سبا من خمتلف املكونات االجتماعية من موظفني وطلبة وربات
منازل ال يجمعهم �إال تعلقهم بالفن الت�شكيلي خدمة للق�ضايا الوطنية والإن�سانية..
وي�ضم هذا التجمع ال�شبابي فنانني مقتدرين و�آخرين هواة وطلبة من �أجل التكوين ،وتعددت
الور�شات التي ينظمها هذا التجمع وقد خ�ص�صوا ريع مبيعاتهم للجمعيات اخلريية التي تعنى بالأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وتظل رئي�سة هذه اجلمعية ال�شبابية �سلم بنت الرحيل رغم م�شاغلها الوظيفية وم�س�ؤوليتها الأ�رسية
تعطي هذا الفن الت�شكيلي عناية كربى وتخ�ص�ص له حيزا من وقتها ،وتتميز هذه اجلمعية ب�أن منت�سبيها
يبلغ عدد الن�ساء فيهم  % 80ال�شيء الذي يعك�س ح�ضور املر�أة وقدرتها على التعبري مبختلف الأ�ساليب
التعبريية الفنية(.مقابلة مع رئي�سة اجلمعية ال�سيدة �سلم بنت الرحيل).

د ـ ال�صالون املوريتاين للفنون:

ت�أ�س�س هذا ال�صالون �سنة  2013برعاية وزارة الثقافة بالتن�سيق مع احتاد الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني.
متيزت الن�سخة الأولى الت�أ�سي�سية لهذا ال�صالون بتنظيم معر�ض ت�شكيلي جماعي �ضم لوحات ور�سوما
و�صورا فوتوغرافية لع�رشين فنانا حمليا مت اختيار م�شاركاتهم �إلى جانب ا�ستحداث جائزتني تقديريتني
“وانْ ُب َ
ار” (متنح بناء على ا�ستقراء ر�أي اجلمهور) وجائزة “ماري فرن�سوازدالروزيري”
هما جائزة َ
وك ْ
(متنحها جلنة التنظيم).
ويف مقابلة �أجريناها مع املختار ولد �سيدي حممد “خمي�س” اعترب �أن هذا ال�صالون كان مبادرة مهمة
لت�شجيع الإبداع الفني لكنها مل تتوا�صل وتوقفت عند ن�سختها الأولى ،م�ضيفا �أن الإرادة الر�سمية مل
تكن جادة يف موا�صلتها ،ح�سب تعبريه.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن املحاوالت التي متت من خالل االت�صال باملراكز الثقافية العربية والأوروبية
وما تقدمه وزارة الثقافة املوريتانية قد �أ�سهم يف حتريك ال�ساحة الفنية ليتعاطى الفنان الت�شكيلي املوريتاين
مع عديد االجتاهات واملدار�س فري�سم ب�أ�سلوب التجريد والواقعية والرومان�سية ويكون لل�رسيالية و حتى
الالانتمائية ح�ضور مع جيل ال�شباب.

و -دار الفنون اجلميلة بنواذيبو

ت�أ�س�ست دار الفنون اجلميلة مبدينة نواذيبو (العا�صمة االقت�صادية ملوريتانيا) �سنة  2010وقد ح�صلت
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على ترخي�ص �سنة � 2012أ�س�سها الفنان الت�شكيلي حممد عايل بالل امللقب “دايل” وت�ضم هذه الدار
جمموعة من �أجيال خمتلفة وتتحدد مالمح التجديد فيها من خالل �أعمال م�ؤ�س�سيها الذين ي�ؤمنون
بالتجديد ويرون الفن و�سيلة للتعبري عن م�شاعر الإن�سان وال ميكن �أن تظل حبي�سة ملفاهيم متجاوزة قد
تلبي احلاجة الإبداعية للفنان الت�شكيلي.
و�سنعر�ض مناذج من لوحات هذه الدار ،التي ت�سعى �إلى مواكبة احلركة الثقافية يف املدينة االقت�صادية
بور�شات وتكوينات ما زالت تعيقها الذائقة املوريتانية نحو الفن الت�شكيلي الذي يحتاج ح�سب قولهم
واع ور�ؤية منبثقة من خلفية ح�ضارية تفهم الفن وتتعاطى معه“ .فعند قراءة العمل الفني
�إلى جمتمع ٍ
احلديث واملعا�رص يكون هناك حماولة لالرتقاء بالثقافة الب�رصية وذلك عندما ي�ستمتع املتذوق ب�رصيا ويطيل
التمعن يف كوامن العمل الفني في�ستطيع تبعا لذلك �أن يعرب عن �أحا�سي�سه وم�شاعره و�أفكاره بكل حرية
وبال قيود �شاعرا بثقة يف النف�س وارتياح يختلج ال�شعور.”.
وقد تعدد وجهات الت�شكيليني املوريتانيني فتنازعتهم م�شارب واجتاهات خمتلفة مما ي�ستدعي النظر
�إلى انتماءاتهم الفنية وتوجهاتهم املذهبية يف هذا املجال ،وذلك هو مو�ضوع الف�صل التايل.
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الف�صــل الثالث

االنتماء الفني ملدار�س الفن
الت�شكيلي يف موريتانيا

(من جيل الت�أ�سي�س �إلى جيل التجديد)

يظل احلديث عن االجتاهات واملدار�س الفنية التي من خاللها عربت ري�شة الفنان الت�شكيلي املوريتاين
املعا�رص نحو �شاطئ الإبداع �إلى جماالت متعددة واهتمامات وطنية كربى ،ولن يت�ضح لنا ذلك جليا �إال
بالعودة ملختلف الأجيال الفنية يف البالد« :لي�س من ال�سهل �أن نربز مالمح حمددة للفن الت�شكيلي املوريتاين
باملعنى املدر�سي والأكادميي ،وذلك لعدة اعتبارات مو�ضوعية ،منها ما هو عائد �إلى اخللفية التاريخية
للحركة الفنية الت�شكيلية املوريتانية ،ومنها ما هو مرتتب على عدم ت�أ�سي�س معاهد متخ�ص�صة يف تعليم
الفن الت�شكيلي يف موريتانيا حتى الآن ،ومن بينها ندرة املهتمني بالفن الت�شكيلي بني الطالب املوريتانيني
الذين در�سوا خارج البلد  .وتعني هذه االعتبارات جمتمعة� ،أن املنابع والدعائم الطبيعية واملو�ضوعية
لن�ش�أة حركة فنية مكينة ،قائمة على الأ�س�س الأكادميية املعروفة ،مل تتح لهذا الفن يف موريتانيا»( .املختار
ال�سامل ،جريدة اخلليج).
ورغم ذلك فقد ح�رضت خمتلف املدار�س الفنية يف موريتانيا معززة بالعوامل وامل�ؤثرات اخلارجية
والأ�سباب الداخلية ،النابعة من �شغف �أجيال من الفنانني الت�شكيليني املعا�رصين بفنهم بدون �أن تكون
يف البالد معاهد للفن الت�شكيلي ومل يدرج كمادة تدر�س يف املناهج اللهم �إال ما كان من ر�سومات
للأطفال يف املرحلة االبتدائية من التعليم .ورغم ذلك وكما �أ�سلفنا كانت الواقعية هي املدر�سة الأكرث
ح�ضورا �إال �أن ال�رسيالية �أي�ضا دخلت بفعل العوامل ال�سابقة نف�سها« :تعددت مناحي واهتمامات
الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني الذين ميكن ت�أطري �أغلبهم يف �إطار املدر�سة الواقعية� ،إال �أن ال�رسيالية بد�أت
جتذب لها عديد الفنانني املوريتانيني ،نتيجة ما متنحه لذهن املتلقي من حرية يف التف�سري والتحليل .وهي
�إلى ذلك بغية كثري من الأجانب الذين يزورون البالد»( .املختار ال�سامل).
وح�سبنا من تلك الأ�ساليب واالجتاهات الفنية والتعبريية للفنان املوريتاين املعا�رص �أنها ا�ستطاعت �أن
تخلق فنا ت�شكيليا يحمل مالمح هوية بلد ب�أبعاده احل�ضارية ،حيث ظل الفن الت�شكيلي املوريتاين –يف
�أغلبه -قيد عنان بع�ض املدار�س دون البع�ض يف بدايته على الأقل ،على الرغم من �أن الفنان حممدن
ولد امني اعترب �أن الفن الت�شكيلي املعا�رص يف موريتانيا مل يعد ملتزما مبدر�سة معينة .و�سنقدم مناذج مما
نعتربه بع�ض الأ�ساليب ذات االرتباط ببع�ض االجتاهات ،ولذلك يجب �أن نقدم تعريفا لتلك الأ�ساليب
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الفنية التعبريية التي ميكننا �أن ن�صفها �ضمن بع�ض الأعمال ،خا�صة بتنوع وجودها مع الأجيال الفنية
املوريتانية .وجدير بعمل كهذا �أن يقدم بع�ضا من �شخ�صيات الفن الت�شكيلي الذين زاوجوا بني اجلانب
الرتاثي واملحددات احل�ضارية ملوريتانيا من جهة واملنهج الفني الذي مييز بع�ض املدار�س الفنية عن
بع�ضها الآخر من جهة ثانية ،وقد ا�ستطاع بع�ضهم �أن يلتزم بانتمائه املدر�سي وحافظ على هوية بلده.
ويف درا�سة �أعدها الباحث املختار ال�سامل جلريدة اخلليج عن هذه االزدواجية يقول « :وميكن �إجماال
احلديث عن الفن الت�شكيلي مبوريتانيا مبراعاة جيلني من املبدعني ،هما -1 :اجليل امل�ؤ�س�س� ،أو جيل
الطليعة وي�ضم كل من الفنان املختار �سيدي حممد )موخي�ص) الذي مييل كثريا �إلى الرمزية يف التعبري،
والفنان مامادو �آن الذي ينتمي �إلى املدر�سة الإفريقية يف الت�صوير� ،إذ �إن �أغلب ر�سوماته عبارة عن
منمنمات وم�شخ�صات �إيجازية ت�سيطر عليها الألوان احلارة والفنان عبا�س �سليمان الذي يتفرد ب�إجناز
اللوحات ال�صوفية -من ال�صوف -واملن�سوجات امللونة ،ثم الفنان حممد فال حممد ملني الذي توقف
منذ مدة عن مزاولة الر�سم بعد ما كان ير�سم املناظر الطبيعية ويلونها بال�صباغة املائية (الأكواريل)،
والفنان و�أ�ستاذ الريا�ضيات حممذن ولد َّامينْْ املعروف بلوحاته التجريدية القائمة على التوليف الزخريف
و�إدماج الر�سوم يف اللوحة �إدماجا هند�سيا ،و�أي�ضا الفنان ومدر�س الرتبية الت�شكيلية �سيدي حممد ولد
�أحمد يحيى الذي �سبق له �إقامة عدة معار�ض ببلده وباملغرب وال�سينغال و�شارك يف �أخرى جماعية
يتفرد مبحاورة الرموز والعالمات امل�ستوحاة
باجلزائر وتون�س وفرن�سا والإمارات العربية املتحدة ،فهو ّ
من الثقافة ال�شعبية املوريتانية ي�ساعده يف ذلك تفتحه وثقافته الت�شكيلية والأدبية التي جتعله يدرك �أهمية
الرتاكيب والنتوءات اللونية والتوليفات الهند�سية التي ي�ستعني بها يف معاجلة اللوحة ،كما يجدر التنويه
بالعمل اجلاد والكبري الذي بذله الزميل والباحث اجلمايل موليم لعرو�سي لإقامة هذا املعر�ض -2 .اجليل
يعجون باحلما�س واحليوية الإبداعية يوجد من
اجلديد :ي�ضم هذا اجليل نخبة من الت�شكيليني الذين ّ
بينهم الفنان �أومال َب ْ
ال الذي تت�أرجح �أعماله الفنية بني الت�صوير الواقعي والرمزية والتجريد ،و�أي�ضا
الفنانة خديجة منت �إ�سماعيل املن�شغلة بتحوير املناظر وامل�شاهد الطبيعية و�إعادة جت�سيدها بطريقة تلوينية
ذات م�سحة ذاتية� ،إ�ضافة �إلى الفنانة �أَ ِمي َ�ص ْو التي ت�شتغل على التكعيب والتعبري بالرموز والأيقونات
جدو املعروف برتكيزه على الت�سطيح اللوين وامليل
املختزلة على الطريقة الإفريقية والفنان ب�شري معلوم ّ
كثريا نحو الأزرق و�ألوان املغرة  ،- Ocres-والفنانة عائ�شة فال التي تر�سم ب�أ�ساليب متنوعة وغري
مييزها..مع الإ�شارة �إلى التجربة
م�ستقرة تعك�س لديها �شغف البداية والبحث عن �أ�سلوب �شخ�صي ّ
املتفردة للفنان الفطري حامد ولد عبد اهلل الذي تت�سم جتربته الت�صويرية بالعفوية والب�ساطة والتلقائية
وعدم التقيد بالنظم الأكادميية واملنظور الأوقليدي يف الر�سم والتلوين ..ون�ضيف �إلى الأ�سماء �سالفة
الذكر كال من الفنان ع�صام حتيتو والفنانة �أميمة منت �سيد التي �سبق لها متثيل بالدها ،رفقة فنا َنني
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�آخرين� ،ضمن املعر�ض اجلماعي املنظم مبنا�سبة الأيام الثقافية املوريتانية ب�صنعاء التي احت�ضنت مهرجان
الثقافة العربية عام  ..2004و�أي�ضا ر�سام الكاريكاتور بونا ولد الدف الذي كان ي�شتغل �سابقا بقوات
تعر�ضت
الدرك الوطني قبل �أن يتفرغ ملمار�سة الكاريكاتور ب�صحيفة ال�شعب احلكومية التي يعمل بهاّ .
�إبداعات الر�سام بونا للمنع وامل�صادرة يف العهد ال�سابق ببالده ب�سبب ن�رشه لر�سومات �سيا�سية و�أخرى
لوح ْ
ف ِ�ش” (.جتربة جمالية فتية تعي�ش مرحلة
�ساخرة من ال�سلطة بجريدتي “� ْأ�شطاري”
ِ
و“�ش ْي ْ
الت�أ�سي�س� ،أكتوبر  2008جريدة القد�س العربي).
«والكاريكاتري هو الفن الت�شكيلي الأكرث �شعبية بني �صفوف اجلمهور املوريتاين نظرا لطبيعة ر�سالته
ال�ساخرة واملالم�سة للنب�ض املبا�رش للجمهور ،وقد �شق الكاريكاتري طريقه نحو قراء ال�صحف اجلادة
وال�ساخرة معا»(.املختار ال�سامل ،جريدة اخلليج).
ويرى الأ�ستاذ اجليالين �أنه يف بدايات الفن الت�شكيلي يف موريتانيا كان الأ�سلوب الأكرث ا�ستعماال هو
الواقعية ور�سم ال�صور من امل�شاهد ونقلها للمتلقي.
ومن الأمثلة العملية على هذا اال�ستنتاج:
• عامل نفور تاريخي من ت�صوير الكائنات احلية امل�شخ�صة ،وتركيز التجربة اجلمالية يف الزخرفة
النباتية ،والأ�شكال املجردة ،مما حال دون الت�أثر املبا�رش باملدار�س الت�شكيلية ،وتبني احلركات الفنية
ال�سائدة يف وقت مبكر من ن�ش�أة الدولة احلديثة.
• عامل انعدام ال�سطوح الثابتة ،والأر�ضيات التي ميكن �أن ي�ستخدمها ذو امليول الت�شكيلية ،وذلك
نتيجة البداوة واالرحتال .فرغم �أن موريتانيا عرفت الكتابة والتعلم لدى البدو ،وعرفت فنون املو�سيقى
والرق�ص �إال �أنها مل تعرف الفن الت�شكيلي .فهو �إذا من الفنون امل�ضمرة يف غريها من الفنون نتيجة بيئة
الرتحال ،وتكاثر عوامل املحو واحلت يف ال�صحراء.
• عامل انعدام معهد للفنون الت�شكيلية.
• عدم اهتمام الطالب املوريتانيني بدرا�سته خارج موريتانيا وذلك العتبارات من بينها �ضعف
االهتمام االجتماعي بهذا الفن� ،إلى جانب تدخل العوامل ال�سابقة يف �رصف االنتباه عن الت�شكيل.
ومع ذلك فمن احليف القول �إن احلركة احلديثة للفن الت�شكيلي ،ظل �أ�سا�سها الهواية ،ذلك �أنها
تطورت لتميل �إلى املهنية واالخت�صا�ص ،حيث ن�ش�أت رابطة للفنانني الت�شكيليني املوريتانيني يف �أوائل
الت�سعينات من القرن املا�ضي ،وبرز بع�ض الفنانني الذين ي�ست�أن�سون ببع�ض املدار�س الفنية الت�شكيلية .
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وميكننا يف هذا ال�صدد �أن نعرث على بع�ض املالمح لنزعات لدى الر�سامني املوريتانيني ،من بينها:
 - 1النزعة الرتاثية ،التي متيل �إلى ا�ستيحاء النماذج النمطية الرتاثية ،كو�سائل للتعبري  .وميكن �أن ن�سمي
هذه النزعة نزعة تعبريية تراثية ،وهي النزعة الغالبة ،وت�ستخدم الألوان الأ�سا�سية ،واخلطوط احلادة،
وجتعل من الآالت والأ�شياء املزخرفة زخرفة تقليدية مو�ضوعا لها.
 - 2النزعة االنطباعية ال�صحراوية ،وهي نزعة تتدرج من االنطباع الب�سيط الذي توحي به ال�صحراء
ب�صفرتها ،و�سمائها الفاحتة الزرقة ،وم�سائها الأرجواين ،و�شخو�صها القليلني ووح�شة التفرد
بالن�سبة للكائنات احلية والنباتات القليلة؛ �إلى التعبريية الوظيفية بالف�ضاء ال�صحراوي ،وا�ستغالل
�ألوانه وتوزع الف�ضاءات وجتاور العنا�رص على نحو ي�ست�أن�س باملدر�سة ال�رسيالية .وتطغى الف�ضاءات
املفتوحة ،والأفق الالنهائي ،والتداخل الغام�ض للألوان املركبة واملولدة واخلطوط والأبعاد املبهمة،
على ف�ضاء اللوحة.
كما تتميز لوحات هذ النزعة بالتجاور غري املعهود للعنا�رص والظالل ،واالنحناءات والتموجات
املخفية.
 - 3النزعة الت�صويرية الواقعية ،ومتيل هذه النزعة �إلى ت�صوير املالمح والعنا�رص ت�صويرا مبا�رشا ،بتفا�صيلها.
وهي نزعة غالبة على بع�ض الفنانني ،وت�ستخدم الطبيعة ومالمح الأ�شخا�ص ،وتقا�سيم املحيط،
واملعامل مو�ضوعا لها .وت�ستخدم لوحاتها معطيات املو�ضوع كما هي.
 - 4نزعة التجريد :وت�ستخدم هذه النزعة مدر�سة التجريد املعهودة ولكنها على العموم تتجه وجهة
الن�أي عن الواقع بكل تفا�صيله ،ومتيل �إلى اختزال الألوان واخلطوط والأبعاد ،والبحث عن
االخت�صار واالقت�صاد يف ا�ستخدامها.
هذه على العموم هي املالمح العامة حلركة فنية ت�شكيلية ،ن�ش�أت ن�ش�أة �صعبة ،وبد أ� روادها يف تطبيق
ر�ؤاهم رغم عوامل املنع ،و�ضعف الثقافة الفنية القاعدية ،مما حرم حركة الفن الت�شكيلي املوريتاين من
الو�صول �إلى مراتب كان بالإمكان الو�صول �إليها لو حتققت بع�ض ال�رشوط.
ويف كل الأحوال ف�إن املعار�ض امل�شرتكة التي ينظمها الفنانون املوريتانيون مع زمالئهم من العرب
والأجانب ،وجناح معار�ضهم املحلية ،وتزايد الإقبال عليها� ،أك�سبت الفنان املوريتاين ثقة كبرية ،ملا تلقاه
لوحاته من تقبل ح�سن ،ورواج يف هذه املعار�ض؛ خا�صة بعد �أن �أ�صبح التلقي م�ؤ�رشا مهما من م�ؤ�رشات
اجلودة والتميز يف عرف النقد الفني احلديث.
وعن املنحى التجديدي يف الفن الت�شكيلي املوريتاين يحدثنا الأ�ستاذ املختار ال�سامل يف درا�سته التي
�أعدها ل�صحيفة اخلليج العربي « :جتديد :لقد جتا�رس جيل جديد من الت�شكيليني املوريتانيني على اقتحام
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ال�رسيالية ،وحتى الفو�ضى الت�شكيلية� ،أو الت�شكيل احلر �إن �صح التعبري ،ومن �أمثال ه�ؤالء �سيدي ولد
�أحمد يحيى ،الذي يرى �أن الفرق بني لون و�آخر هو اجلنون فقط ،و�أن كال من الر�سم والذوق مزاج،
ويجب �أال يخ�ضع الر�سم لأي قيود �أو ترتيبات مالحمية م�سبقة تقيده يف �إطار �أو قالب ذهني معني.
ر�سم �سيدي ولد �أحمد لوحات �رسيالية �أو ما بعد �رسيالية �إن �صح التعبري �أي�ضا ،كانت الفتة للنظر ،من
حيث فو�ضويتها التعبريية ،وخروجها على كل م�ألوف يف لعبة الألوان وامل�ساحات.
الأفرقة لفن الت�شكيل املوريتاين فرع عريق �إبداعيا يتمثل يف ما ينتجه الفنانون الت�شكيليون الأفارقة،
ويحمل نكهة وح�ضارة الأفرقة ،ويتميز باال�ستخدام املكثف للألوان ال�صارخة وترجمته حلياة املجتمع
الإفريقي ،ويف جانب النحت باخل�صو�ص� ،أبدع عدة فنانني �أفارقة يف جم�سماتهم اخل�شبية والطينية التي
تعر�ض للبيع يف �أ�سواق نواك�شوط ويف املعار�ض املحلية والدولية�( ».صحيفة اخلليج).
وتعترب املدر�سة الواقعية قوامها جت�سيد الواقع كما هو« :تعتمد هذه املدر�سة على جتاوز م�شكلة اللون
وال�ضوء وحتاول �إعادة االعتبار للموروث الثقايف عرب ت�صوير امل�شاهد امل�ستحدثة من البيئة ال�صحراوية
ومكوناتها املادية وغري املادية» (موقع.)..
وميكننا �أن ندرج حتتها اللوحات التي تعتمد امل�شاهد القدمية كاخليمة وال�صحراء والنحت وزخارف
بيوتات املدن القدمية..
ويظل الر�سم الفطري من �أكرث الأ�ساليب الفنية التعبريية ح�ضورا يف �ساحة الفن الت�شكيلي املوريتاين
نظرا لغياب البعد التعليمي يف مناهجنا املدر�سية واجلامعية ،ولل�سبب ذاته يجب علينا التعريف به �أوال
لكي ندرج حتته ما نراه منا�سبا له من اجتاهات الفن الت�شكيلي عندنا.

الفن الفطري:

يظل الطابع الفطري يحتل ال�صدارة يف طبيعة الأ�ساليب الفنية يف موريتانيا قدميا وحديثا( ،حم�سن
�إبراهيم ،الفن الفطري  :نب�ض احلياة واملالمح الأولى للإبداع ،يف موقع ال�شبكة ن�رش � 29أكتوبر )2017
«�رس جماليته يكمن يف ب�ساطته ،ويف كونه ال يخ�ضع لأية رقابة �سواء فكرية �أو فنية .والفن الفطري
هو فن قائم بذاته ،له ح�ضور قوي يف ال�ساحة الت�شكيلية ,وعلماء النف�س �أكدوا على �أن الإن�سان فنان
بالفطرة ،بينما علماء االجتماع اعتربوا �أن الفن الفطري هو �أ�صل �شعب الفن الت�شكيلي� ،رس جماليته
يكمن يف ب�ساطته ،ويف كونه ال يخ�ضع لأية رقابة �سواء فكرية �أو فنية .والفن الفطري هو فن قائم بذاته،
له ح�ضور قوي يف ال�ساحة الت�شكيلية ،وعلماء النف�س �أكدوا على �أن الإن�سان فنان بالفطرة ،بينما علماء
االجتماع اعتربوا �أن الفن الفطري هو �أ�صل �شعب الفن الت�شكيلي� ،إذ �إنه كان موجودا منذ بداية الوعي
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الب�رشي بالوجود ،فر�سم يف الكهوف واملغارات ،يف العراق مهد احل�ضارات هناك �أكرث من فنان فطري
تخطت �أعمالهم املحلية والقت رواجا عربيا وعامليا».
وانطالقا من هذه الأو�صاف ميكننا �إدراج ال�صناعة التقليدية يف موريتانيا  -وقد حتدثنا عن ن�ش�أتها،
وهي مازالت ت�شكل �أ�سلوبا فنيا فريد يقوم ب�أدوار اقت�صادية وثقافية كربى� -ضمن الفن الفطري رغم
كونها ع�صية على الت�صنيف فهي ال تنتمي ملدر�سة فنية وال تهتم بالت�صنيف الفني قوامها التلقائية وعدم
التعقيد ،وتعتمد يف �أ�سلوبها على الزرك�شة والنحت والر�سم بالأوان ..وقد تطورت ال�صناعة التقليدية
يف نوعية الديكور مبعنى �أن بع�ضا من الأثاث املنزيل مل يكن �أ�صال م�ستعمال ،ومع قيام الدولة املعا�رصة
�أ�صبحت ال�صناعة التقليدية تواكب حاجيات املجتمع ب�صنع املقاعد والطاوالت والك�ؤو�س..
ويف مقابلتنا مع الأ�ستاذ حممدن ولد امني �أكد لنا �أن ال�صناعة التقليدية لي�ست �أ�سلوبا فنيا و�إمنا هي فن
حريف ،فال�صانع التقليدي ي�صنع حتت الطلب وي�ستطيع مبهارته �أن ي�صنع �أدوات متعددة لغر�ض جتاري
مثال ،بينما الفنان الت�شكيلي ال ي�ستطيع �أن يكرر جتربته الأ�سلوبية يف لوحات متعددة ،فكل لوحة عبارة
عن ن�ص �أدبي جديد .هذا وقد ا�ستدرك ولد امني �أن التقاطع حا�صل بني الفن الت�شكيلي وال�صناعة
التقليدية �إال �أن هذه الأخرية فن حر ٌ
يف(.مقابلة).
ويتميز الأ�سلوب الفني الفطري بالب�ساطة والتلقائية يف التعبري والأداء ،ويركز على ا�ستعمال ذهنية
ال ت�ؤمن باحلقائق التي تراها العني .وينتمي لهذه املدر�سة الفطرية حامد ولد عبد اهلل الذي تتميز جتربته
بالب�ساطة والعفوية ،ومل يهتم بتلك القوانني والنظم املعمول بها يف املناهج الأكادميية.

املدر�سة الواقعية :

ويعترب الأ�ستاذ اجليالين �أن بداية الفن الت�شكيلي يف موريتانيا كانت بالواقعية وهي ر�سم ال�صورة
من م�شاهد« :اعتمدت املدر�سة الواقعية على املنطق املو�ضوعي �أكرث من الذات ،وت�صور احلياة اليومية
كما هي دون زيادات �أو نق�صان ،كما �أن فناين هذه املدر�سة جتردوا من �أحا�سي�سهم و�أفكارهم اخليالية
ليتمكنوا من نقل املو�ضوع كما هو متاما .واعتقد �أ�صحاب هذه املدر�سة �رضورة معاجلة الواقع وت�سليط
الأ�ضواء على جوانب مهمة يريد الفنان �إي�صالها للجمهور ب�أ�سلوب ي�سجل الواقع بدقائقه دون غرابة �أو
نفور .واختلفت الواقعية عن الرومان�سية من حيث ذاتية الر�سام؛ �إذ ترى الواقعية �أن ذاتية الفنان يجب �أال
تطغى على املو�ضوع ،ولكن الرومان�سية ترى خالف ذلك� ،إذ تعد العمل الفني �إح�سا�س الفنان الذاتي
وطريقته اخلا�صة يف نقل م�شاعره للآخرين» (.موقع العني الإخبارية  :2019/ 3/ 27املدر�سة الواقعية..
فنانون يتجردون من خيالهم و�أحا�سي�سهم ،علي �سهيل)
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لوحة اكريك على لوحتني قما�شيتني حجم
الواحدة  594x420لل�شاب عبد اهلل حيبلل

تعبرّ هذه اللوحة للفنان عبد اهلل حيبلل عن املدر�سة الواقعية ومتثل قطيعا من الإبل يف �أر�ض فالة بها
ع�شب ،وهوم�شهد يعبرّ عن البعد االقت�صادي وال�سياحي.

لوحة زيتية تنتمي للمدر�سة الواقعية للفنان املختار امللقب خمي�س ،رجل على جمل يف حالة رمي غزال �أو �صيد بري.
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ال�صورة :جمالة موريتانيون يجوبون �شوارع مدينة فين�سني ) (Vincennesب�ضواحي باري�س ال�رشقية خالل معر�ض �أقيم هناك �سنة 1931

(امل�صدر مقال للدكتور �سيدي �أحمد ولد الأمري بعنوان :الإبل يف الرتاث املوريتاين ،موقع الإ�صالح  ،تاريخ الن�رش.)2019 - 09 - 08 :

ويظل اجلمل يحتل مكانة يف وجدان املوريتانيني فجاء الفنانون لتحمل لوحاتهم جماال ببعد تراثي
من الفن الواقعي ..

	
  

لوحة زيتية على قما�ش للفنان حممدن مفعمة بدالالت تراثية ملختلف مكونات املجتمع املوريتاين.
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املدر�سة الرومان�سية :

تتميز هذه املدر�سة باعتمادها على ال�صورة املتخيلة حيث يركز الفنان على حكم العقل ولي�س
ال�شكل الذي يرى بالعني ،وتنتهج الأ�سلوب الرومان�سي يف التعبري كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للرومان�سية
يف ال�شعر« :وي�ؤمن فنان املدر�سة الرومان�سية ب�أن اجلمال يكمن يف العقل ولي�س يف العني ،فلم يهتم
رواد هذه املدر�سة باحلياة امل�ألوفة اليومية ،بل �سعوا وراء عوامل بعيدة من املا�ضي ،ووجهوا تركيزهم
�إلى ظالم القرون الو�سطى ،و�أ�رسار ال�رشق حيث اخليال وال�سحر والغمو�ض ك�أ�ساطري �ألف ليلة وليلة ،
ومن خ�صائ�ص املدر�سة �أنها تتعمق يف امل�شاعر وتعبرّ عن م�شاعر الفنان اخلا�صة ،وتهتم بالألوان �أكرث من
التظليل« .
وقد ا�ستخدم الفنان املوريتاين الرومان�سية �أ�سلوبا تعبرييا ،وميكننا �أن نعترب بع�ض الفنانني ال�شباب لهم
ميل يف التعبري بالأ�سلوب الرومان�سي مثل �سلم بنت الرحيل التي قالت ب�أنها تعرب �أحيانا بالرومان�سية.

الفن الت�شخي�صي

فن يعتمد يف الأداء على متثيل الأ�شخا�ص و الأ�شياء يف �صورة متعارفة وهو يقابل الفن التجريدي..
ّ
فكل فن ي�سعى �إلى تف�سري الواقع املو�ضوعي ومتثيله هو فن ت�شخي�صي .art figuratif

يالحظ يف املدر�سة الت�شكيلية املوريتانية منو لون �أنثوي يف الفرتة الأخرية من خالل �أعمال جيل
جديد من الفنانات ال�شابات اللواتي لفتت �أعمالهن �أنظار النقاد وو�سائل الإعالم من �أمثال مكفولة بنت
احمياده ،وزينب بنت ال�شيعة ،وبثينة بنت الكتاب.
�أدخلت مكفولة بنت احمياده (من مواليد  )1974عن�رصا جديدا يف الفن الت�شكيلي املوريتاين يتمثل
يف الر�سم باحلجارة ومواد البيئة التقليدية املوريتانية ،ولقيت �أعمالها �إقباال مهما من قبل هواة الفن
الت�شكيلي الغربيني من عاملني يف منظمات وهيئات دبلوما�سية و�سياح.
وترى مكفولة ،التي ت�شكل مع زوجها ثنائيا فنيا� ،أن الر�سم باحلجارة لي�س �سهال ،ويتطلب احرتافية
عالية ،ولكنه ي�ضفي روحا جديدة على الفن الت�شكيلي ،ويجعل اللوحة �أكرث قابلية للإدها�ش والتعبري.
وت�ؤكد �أنها تعتمد على املواد الطبيعية ،فهي ال ت�ستخدم الألوان ال�صناعية ،و�إمنا ت�ستغل الألوان الطبيعية
يف احلجارة اجلبلية التي تر�سم بها امل�شاهد املج�سمة واللونية ،كما ت�ستغل املواد اخلام يف البيئة املوريتانية
لأغرا�ض الر�سم والت�شكيل والت�صنيع .لقد �أده�شت زبونة غربية بقالدة �صنعتها من بعر الإبل وحولتها
ب�ألوان م�ستخرجة من ال�صخور وال�صمغ ومواد طبيعية �أخرى عرب عمل ت�شكيلي �إلى عقد حلي نفي�س.
مكفولة التي ا�ستبدلت الري�شة باملطرقة التي ت�ستخدمها ال�ستخال�ص �أجزاء ال�صخور امل�شذبة التي
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�ست�شكل �أجزاء لوحاتها املج�سمة يف لعبة فنية تعيد الطبيعة �إلى الطبيعة ت�سعى لفن حي من كائنات ولي�س
جمرد �ألوان ،وتعترب كل �شيء يف الطبيعة املوريتانية جز ًءا من لوحة ال ينق�صها �سوى الرتتيب ،وقد مت
تكرميها من قبل وزارة املر�أة على �أعمالها املتميزة.
تقول مكفولة �إن الفن الت�شكيلي يف موريتانيا رغم �إبداعيته ال يزال فنا جمهوال بالن�سبة للمجتمع
املوريتاين ،ولكن ذلك ال ينق�ص من قيمته الفنية ومن �إبداعيته ،فعدم معرفة �أو اهتمام املجتمع بفن معني
ال يلغي �أهميته و�إبداعيته .ويف موريتانيا فنانون ت�شكيليون موهوبون حقا وي�ستحقون التقدير والعناية.
(�صحيفة اخلليج العربي ،درا�سة عن الفن الت�شكيلي يف موريتانيا بتاريخ .)2010 - 01 - 16 :
والتجربة املوريتانية يف جمال الفن الت�شكيلي احلديث واملدار�س املعا�رصة مازالت يف بداية الطريق،
وحتتاج لوقت �أطول حتى تواكب التيارات احلديثة ،و�إن كان هناك بع�ض من الفنانني ممن لهم جتربة
وما�ض طويل يف الفن الت�شكيلي قد بد�أوا خو�ض هذه التجربة و�إنتاج �أعمال متميزة حتمل طابعا وطنيا
ٍ
متميزا (موقع ال�شنقيطي الإخباري).
وهذا ال يعني �أن الفنان الت�شكيلي املوريتاين ال ي�ستطيع �أن يتجاوز مبقدرته الفنية وجمال �أ�سلوبه
تلك القوانني التي ر�سمتها املدار�س والنظم الأكادميية التي مل يحالفه احلظ باملرور �إلى الفن عن طريقها،
ف�أ�صبح من ال�سهل �أن ير�سم ويبدع بدون تقيد بتلك ال�ضوابط التي �أ�صبح معظم الفنانني الت�شكيلني
املعا�رصين يف العامل والذين در�سوا الفن الت�شكيلي من منابعه الأكادميية ال ي�ضعون لها وزنا وال يعتربون
لها �سلطانا على بركان الإبداع..
وقد �أكد لنا الأ�ستاذ اجليالين �أن الفن الت�شكيلي املعا�رص يف موريتانيا �أ�صبح رواده ال يتقيدون بال�ضوابط
املدر�سية.
ومع ذلك نالحظ من خالل درا�سة اللوحات الت�شكيلية التي �أنتجها فنانون موريتانيون من خمتلف
الأجيال الفنية ان�سجاما �أو توافقا مع بع�ض املدار�س امل�صنفة فنيا كاملدر�سة التجريدية التي ح�رضت بقوة
مع مل�سات حملية من الرتاث والتاريخ..
ورغم ذلك فقد اعترب املختار امللقب خمي�س �أن املدر�سة الواقعية هي التي دخل من بابها معظم الفنانني
الت�شكيليني يف موريتانيا.

الفن التجريدي:

فالفن التجريدي �أ�سلوب من الفن الت�شكيلي ال يخ�ضع لقواعد مثله مثل ال�شعر احلر ،يتميز بال�سهولة
وعدم التعقيد ،وقد و�صل �إليه الفن الت�شكيلي يف مرحلة تعترب مرحلة هامة من الوعي ون�ضج هذا الفن،
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وتتفرع هذه املدر�سة �إلى عدة اجتاهات �سنعر�ض لها عندما نحدد الفنانني املوريتانيني الذي ميكن
ت�صنيفهم �ضمنها.

لوحة من الفن التجريدي للأ�ستاذ حممدن تظهر
مالمح وجه ي�ضع �شكل هيئة �إن�سان قدمي

	
  

لوحة �أكريليك مائية ملحمد ولد امني  :طبيعة
مر�سومة بالكتابة التجريدية حتت عنوان:
زوبعة التعاويذ
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لوحة �أكريليك مائية حتمل عنوان  :بوابة النجوم
تنتمي للمدر�سة التجريدية للفنان الت�شكيلي �أ�ستاذ الريا�ضيات حممدن ولد امني .

وتتميز لوحات حممذن ولد امني بالتلوين الزخريف و�إدماج الر�سوم يف اللوحة �إدماجا هند�سيا مثل
«لوحة الرباد».
غري �أن هذه االجتاهات كلها وغريها قد تظهر عفوا ودون ق�صد يف بع�ض الأعمال الفنية جليل الت�أ�سي�س.
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الف�صــل الرابع

الأعمال الفنية جليل الت�أ�سي�س
2000 - 1975

ربع قرن من ال�سري يف مواجهة الالمباالة االجتماعية والذوقية ..ر�سم فيه هذا اجليل مالمح فن
ت�شكيلي موريتاين.
وعبدوا الطريق جليل التجديد ،وبني اجليلني
مطبات البداية و�إكراهات الت�أ�سي�س ّ
حمل جيل الت�أ�سي�س ّ
برز جيل ر�سم بفنه همزة و�صل بينهما .فكان عقد الت�سعينيات هو تلك احلقبة التي �أبرزت �أ�سلوبا فنيا
مهد ملرحلة الثورة الرقمية التي نتج عنها جيل ال�شباب والتجديد..
وقبل ذلك ف�إن هذا الف�صل �سيظل ملزما بتقدمي جيل الت�أ�سي�س :جتربته الفنية ومالمح �أ�سلوبه ،مع
تقدمي مناذج من �إنتاج ذلك اجليل الذي غطت جتربته الفنية خم�سا وع�رشين �سنة ،حمل فيها هم الت�أ�سي�س
وحتمل معاناة التجاهل من طرف جمتمع ال يقيم وزنا للفنون الب�رصية..
ّ
�إن جيل الفنانني املوريتانيني الأول والذي بد�أت مالحمه تت�شكل داخل الور�شات التي يقدمها املركز
الثقايف الفرن�سي ظل وفيا للمدر�سة الواقعية وم�ؤمنا بالبعد الرتاثي �سواء منه �أ�صحاب اخلط العربي �أو
الر�سم �أو النحت ..و�سن�سعى ،ما ا�ستطعنا �إلى ذلك �سبيال ،من خالل قراءتنا للوحات ه�ؤالء الرواد� ،إلى
حتديد مالمح الأ�سلوب الفني املوريتاين ال�سائد يف مرحلة االنطالقة الأولى وما هو الأ�سلوب الذي يت�سم
بطابع الأ�صالة يف ظرفية خا�صة من تاريخ هذا الفن وهي ظرفية الت�أ�سي�س و�إكراهات الن�ش�أة..
و�سن�ستبني من خالل اللوحات املقدمة �أهم خ�صو�صيات الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني الذين متيزت
�أعمالهم بالعفوية والتلقائية نظرا لغياب اجلانب الأكادميي بل ظل اعتمادهم على ما جادت به قريحة
�أ�ساتذتهم باملركز الثقايف الفرن�سي من قواعد الفن الت�شكيلي ومن تكوين وت�شجيعات..
فالفنان الت�شكيلي املوريتاين مل يدر�س الفن الت�شكيلي من مدار�س وال معاهد تكوينية و�إمنا الدافع هو
الهواية معززة بالع�صامية ،وقد قدم جيل الرواد ت�ضحيات ج�سيمة حتى �أ�س�سوا احتادات �شكلت اللبنة
الأ�سا�سية التي قدمت الدعم والعون للأجيال ال�شابة التي اعتنقت بري�شتها الفنية مذهب الفن الت�شكيلي
تعبريا ولغة و�أ�سلوبا..
 ويعترب املختار ولد البخاري امللقب «خمي�س» رائد الفن الت�شكيلي املعا�رص�“ :أما يف جمال الر�سم،95

فنبد�أ بالر�سام الأول املختار ولد البخاري ،املعروف مبوخي�س ( 53عاما)� ،إذ ال ميكن جتاوز هذا الر�سام
اال�ستثنائي يف احلركة الت�شكيلية املوريتانية لريادته من جهة ولأعماله الإبداعية من جهة �أخرى ،فقد
قادت الطفولة هذا الفنان مع زمرة قليلة من �أترابه يف ال�سبعينيات �إلى خو�ض مغامرة الألوان .مل يتميز
فقط لأن امل�ضمار كان خاليا ،و�إمنا لأن الفنان ا�ستوعب ب�رسعة العامل الت�شكيلي وتعقيداته بعد تدريبه على
يد الر�سام الكندي دني�س ريد ،ومع ن�ضوج لوحاته وجد ت�شجيعا معنويا كبريا من النخبة ،و�إقباال �سخيا
من الزبون الغربي الوافد وال�ساعي القتناء الفن ال�صحراوي ،لي�صبح موخي�س �أحد ال�ضيوف الدائمني يف
معار�ض الفن التي تقام يف العوا�صم الإفريقية ،و�أ�س�س �سنة � 1984أول ور�شة للخط يف موريتانيا يديرها
موريتاين ،ومنها تخرجت �أغلبية اخلطاطني املوريتانيني ،كما �أ�س�س احتادية الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني
�سنة 1998وير�أ�سها حاليا ،ونالت �أعماله الإعجاب يف باري�س وعدة عوا�صم �أخرى .املختار �سيدي
حممد البخاري امللقب «موخي�س» هو الذي يعترب بحق امل�ؤ�س�س الفعلي للفن الت�شكيلي يف موريتانيا وهو
الذي ّ
�شكل رافدا لتغذية الكتاب املدر�سي املوريتاين بالر�سومات واللوحات ،وكذلك م�ؤ�س�سات مدنية
وحكومية وهيئات غربية ،اعتمدت على �إبداعه الت�شكيلي يف ر�سم لوحات تخ�صها �أو تخ�ص �أهدافها،
طبع احلركة الت�شكيلية املوريتانية بطابع خا�ص ،فقد قدم �صورا منطية وغري منطية عن املجتمع املوريتاين،
و�أخرى عن ق�ضايا �إقليمية وعاملية معا�شة وذلك يف قوالب ت�شكيلية متعددة االجتاهات والف�ضاءات .كما
كان موخي�س �أحد الرواد الذين جربوا الولوج �إلى جميع املدار�س الت�شكيلية املعروفة يف العامل فقد اتبع
يف �أعماله مدار�س تكعيبية و�رسيالية وواقعية وجتريدية وغريها”(املختار ال�سامل ،جريدة اخلليج).
ويتحدث (خمي�س) عن نف�سه فيقول �إن جتربته يف الفن مرت بجميع املدار�س تقريبا وكانت بدايته
مع املدر�سة الواقعية و�أنه الآن
�أ�صبح يعبرِّ من خالل املدر�سة
التجريدية �أكرث من غريها
من االجتاهات واملدار�س
الأخرى .وي�ستدرك قائال
�إنه ومع تطور التجربة لديه
�أ�صبحت �رصامة املنهج
املدر�سي حمدودة الت�أثري.
لوحة مائية للفنان خمي�س تنتمي للفن الواقعي التعبريي م�شهد �شواطئ �ساحرة.
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لوحة مائية من الفن الواقعي الرتاثي

تعرب هذه اللوحة عن ال�سياحة املوريتانية يف ما يعرف بـ َ
(الكيطنه) وهي الفرتة التي يكون فيها النخيل
قد �أثمر ،وهي منا�سبة للموريتانيني للتوافد على واحات النخيل ،وتظهر اللوحة ذلك مع تقدمي واجب
ال�ضيافة الذي هو من �أ�سا�سيات الرتاث املحلي.
املختار ولد �سيدي حممد البخاري امللقب خمي�س مولود �سنة  1957وهو �أول موريتاين عر�ض لوحاته
يف معار�ض وطنية ودولية وقد تنوعت لوحاته وظلت وفية لبعدها الرتاثي والوطني وذلك ما �سيتجلى
لنا من خالل عر�ضنا لنماذج من �أعماله الفنية.

�إحدى لوحات خمي�س من الفن الواقعي :طلبة علم يتذاكرون عند �شيخهم و�أحدهم يقوم ب�إعداد ال�شاي ل�شيخه.
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الفن الواقعي يف �أ�سلوبه املميز :يوم كان �أجدادنا ي�أخذون العلم من م�شايخ ولي�س لهم من الإنارة �إال
�ضوء نار احلطب التي جلبت �أ�صال لهذا الغر�ض وا�ستعمال جمرها لإعداد ال�شاي.

اخلط العربي �إحدى لوحات خمي�س

لوحة مائية للفنان خمي�س من الفن الواقعي زخرفة باب منزل مبدينة والتة التاريخية
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ويظل زخرف املنازل ومدخل البيوت �أهم مميزات مدر�سة الزخارف التي مازالت �شاهدة على تطور
هذا الفن والقيمة التي كان يحتلها ومازال حتى الآن�« :إن هذه الزخرفة كانت وال تزال ت�ستخدم فيها
فقط املواد الطبيعية التي �أ�رشنا �إليها حفاظا على املدينة وعلى الرتاث الذي يحتاج �إلى �أكرث و�أكرث من
كتابات رمبا تن�سى ،نرغب يف فعل ملمو�س لأننا نحتاج �إلى هذا الرتاث الذي رمبا ي�ضيع من بني �أيدينا
ونحن ال ندري ،هذه اللوحات الفنية �أ�صبحت للأ�سف ال�شديد ت�ستخدم فيها بع�ض مواد حديثة من
�أجل تلميعها ،والفرق بني اللوحة القدمية والثانية� ،أن الأولى التي ت�ستخدم فيها مواد طبيعية ال تت�أثر بعد
نزول املطر بل تبقى كما هي ،و�أما اللوحات الأخرى ف�إن الأمطار ت�ؤثر فيها و�رسعان ما تزول وتنمحي
مبرور الأيام ،فهنا يكمن الفرق الذي نرغب يف الإ�رساع �إلى تالفيه من �أجل احلفاظ على هذا الإبداع
ات»  :تعترب هذه “الطرحة”  -وهي من الزخرفة اخلارجية  -من
يم َع ْ
الوالتي .لوحة ت�سمى« :طرحة لمِْ ِ�ش ْ
�أ�شهر و�أجمل اللوحات الفنية التي ت�صنعها الن�ساء الوالتيات وي�سعى كل والتي �إلى و�ضعها على منزله،
وهي حتتاج �إلى عملية لي�ست من ال�سهولة مبكان كما يت�صورها البع�ض حتى تكون يف �شكلها النهائي
كما هو وا�ضح من خالل (ال�شكل)( .املقال من�شور يف موقع وزارة الثقافة ،لكاتبه� :إبراهيم ولد �سيدي
حممد ،بتاريخ  09 :نوفمرب .)2015

	
  

لوحة مائية من الفن الواقعي تقدم �صورة عن �سكان ال�ضفة جنوب موريتانيا على �ضفاف نهر ال�سينغال

فالرجل من املنمني بيده ع�صا يه�ش بها على �أنعامه وي�ضع فوق ر�أ�سه قبعة مزخرفة م�صنوعة من بع�ض
الع�شب للوقاية من حر ال�شم�س ،بينما املر�أة حتمل فوق ر�أ�سها �إناء من اللنب ،وهذه اللوحة تعرب عن واقع
حياة جمتمع ال�ضفة مع احلفاظ على �شكل اللبا�س وهيئته و�سحنات املالمح..
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وهنا جند الواقعية يف �أبهى �صورها نقل احلياة اليومية بدون حتليق يف ف�ضاء اخليال والأبعاد الرومان�سية:
« اعتمدت املدر�سة الواقعية على املنطق املو�ضوعي �أكرث من الذات ،وت�صور احلياة اليومية كما هي دون
ّ
ليتمكنوا من
زيادات �أو نق�صان ،كما �أنّ فناين هذه املدر�سة جتردوا من �أحا�سي�سهم و�أفكارهم اخليالية
نقل املو�ضوع كما هو متاما .واعتقد �أ�صحاب هذه املدر�سة �رضورة معاجلة الواقع وت�سليط الأ�ضواء على
جوانب مهمة يريد الفنان �إي�صالها للجمهور ب�أ�سلوب ي�سجل الواقع بدقائقه دون غرابة �أو نفور»(.موقع
“عرين” مقال بعنوان :مفهوم املدر�سة الواقعية ،ن�رش بتاريخ 06 :يناير .)2020

منارة والتة :ت�صميم من الأ�سمنت

	
  

تتميز والتة �إحدى املدن التاريخية بطابعها العمراين املميز واملت�أثر بطابع مدينة تنبكتو لذا ي�أتي �شكل
منارتها خمتلفا عن �شكل منارة �شنقيط .فلون الرتبة الداكن مييزها عن غريها من احلوا�رض التي كانت
�أكرث ارتباطا بحوا�رض الغرب الإ�سالمي وبالرافد العربي ،لقد ظلت مدينة تنبكتو �أكرث ارتباطا مع والتة
حتى كان خلرابها �أثر على عمران والتة بعد حملة املن�صور الذهبي (�أحد ملوك الدولة ال�سعدية باملغرب
الأق�صى) عليها �سنة �ألف هجرية« :يرجع م�ؤرخون تاريخ مدينة والتة �إلى القرن الأول ميالدي حيث
كانت تعرف بـ «بريو» ومع دخول الإ�سالم منطقة ال�صحراء الغربية لإفريقيا عرفت هذه املدينة ازدهارا
كبريا ،وكانت حمطة للتجار والقوافل املتجهة �إلى ال�شمال ،وقامت هذه املدينة كغريها من املدن التاريخية
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ب�سد الفراغ الذي خلفه �سقوط امرباطورية غانا ودولة املرابطني .وعرفت مدينة والتة نه�ضة فكرية
كبرية ،بحكم موقعها بني مايل و�سجلما�سة والواحات املغربية ،كما هاجر �إليها عدد كبري من علماء
تنبكتو وفا�س وتلم�سان ومراك�ش ،و�شكلت تلك الهجرات عامال مهما يف بروز املدينة كمنارة ثقافية
وعلمية وعا�صمة لهذا الو�سط ال�صحراوي البدوي( ”.امل�صدر مقال من�شور يف جريدة االحتاد الإماراتية
بتاريخ .)2011 - 02 - 06 :

	
  

جم�سم ملنارة م�سجد �شنقيط

حتتل هذه املنارة مكانة خا�صة عند املوريتانيني قدميا وحديثا ،ويظهر جليا الفرق بني منارتي �شنقيط
ووالتة التاريخيتني رغم انتمائهما جليل واحد وت�أثرهما بروافد م�شرتكة لكن مدينة �شنقيط ظلت حمط
رحال الثقافة الإ�سالمية العربية« :كانت �شنقيط مدينة واحات وحمطة هامة من حمطات جتارة ال�صحراء وكان
احلجاج يتجمعون فيها ثم ينطلقون يف قافلة واحدة لأداء فري�ضة احلج ف�سمي �سكان هذا القطر «ال�شناقطة»
ن�سبة �إلى املدينة التي تعزز دورها التجاري والديني يف �أوائل القرن 11هـ حتى �أ�صبحت العا�صمة الثقافية
لتلك البالد .وقد �سبق العرب �إلى �أفريقيا وبالد املغرب وحكموها �أكرث مما حكمها �أهلها الأقدمون ،فقد
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اعتنق �أهل ال�صحراء الإ�سالم وحتدثوا اللغة العربية �أ�صيلهم ودخيلهم ،واحتلوا مواقع ال�سلم االجتماعي على
�أ�سا�س متثلهم لروح الإ�سالم وجت�سيدهم لروح البطولة العربية ما قبل الإ�سالم دون �أن يكون لل�ساللة دور
كبري يف بلورة البيئة االجتماعية ال�سكانية» (جريدة القد�س عبد اهلل مولود يونيو .)2015

لوحة زيتية من الفن الواقعي للفنان خمي�س

عر�ضت هذه اللوحة خالل القمة العربية التي احت�ضنتها موريتانيا �سنة .2016
وفيها يظهر املختار امللقب خمي�س وفيا للمدر�سة
الواقعية ووفيا كذلك للبعد الرتاثي املحلي ،فهذه
�صورة واقعية من يوميات قرية ريفية حيث
ينت�رش �سكان القرية يف الطرقات وال�ساحات مع
ال�ساعات الأولى من النهار جللب املاء وق�ضاء
احلوائج اليومية .وتبني اللوحة ا�شرتاك الن�ساء مع
الرجال يف �أن�شطة احلياة العامة .وهكذا ت�أتي هذه
اللوحة �أمينة ل�شعار املدر�سة الواقعية« :الكتابة
مبو�ضوعية دون �أي جتميل �أو حت�سني للواقع �إلى
ّ
أبعد حد ّ»(.موقع “عرين” �سبق ذكره).
� ِ
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جمع زيتي مائي مع قما�ش للفنان خمي�س

لوحة جتريدية تعرب عن �إعالن حقوق الإن�سان ويظهر يف اللوحة تاريخ �صدوره مكتوبا 1948:ويعرب
من خاللها الفنان املختار (خمي�س) عن �إن�سان كان مقيدا ب�سل�سلة حديد انقطعت ب�سبب ذلك القانون.

	
  

لوحة زيتية مائية على قما�ش للفنان خمي�س

تنتمي هذه اللوحة للفن التجريدي وتعرب عن املراحل الثالث التي مير بها الإن�سان :الطفولة وال�شباب
وال�شيخوخة .ويظهر يف اللوحة ت�شابه حالتي ال�شيخوخة والطفولة يف حاجة الإن�سان فيهما للم�ساعدة
حيث يبد أ� �ضعيفا وينتهي كذلك �ضعيفا.

�أطالل كمبي �صالح
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لوحة �آكريليك مائية للفنان خمي�س :تعرب هذه اللوحة عن �أطالل حا�رضة من تلك احلوا�رض التي كانت
يوما �آهلة بال�سكان وكانت عا�صمة لدولة غانا التي يرجع بع�ض الباحثني تاريخ ت�أ�سي�سها �إلى القرن
امليالدي الثاين �أو الثالث ،وقد احت�ضنت بع�ضا من مالمح امل�ؤثرات اخلارجية مثل ح�ضارة منطقة الغرب
الإ�سالمي لكنها ب�سبب عوامل الطم�س التي تعر�ضت له من طرف الرمال �أ�صبحت �أطالال مدفونة حتت
بحار من الرمل..

لوحة �آكريليك مائية للفنان خمي�س

تعرب هذه اللوحة التي تنتمي للفن الواقعي عن �أحد �أهم �أعمدة االقت�صاد املوريتاين �أال وهو ال�صيد
التقليدي ومبا �أن موريتانيا تقع على �شاطئ ممتد على �أكرث من  700كم ف�إن ال�صيد ميثل ركيزة �أ�سا�سية من
ركائز احلياة اليومية لل�شعب املوريتاين ،وت�أتي هذه اللوحة تعبريا عن واقع معا�ش.
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�آكريليك مائية للفنان خمي�س

تنتمي للفن الواقعي الرتاثي وتعرب هذه اللوحة ب�أمانة عن �أ�صالة موريتانية مكتملة العنا�رص :اخليمة
وال�صحراء.
 مامادو �آن � :أحد رموز جيل الت�أ�سي�س تاريخ امليالد  1957قدم �إلى تون�س يف بداية حياته لدرا�سة املالحةاجلوية ولكن ما لبث �أن حتولت وجهته
نحو الفن الت�شكيلي كالر�سم والنحت
ومزج مواد خمتلفة لر�سم ما يريد� ،شارك
يف عديد املعار�ض الفنية تولى رئا�سة
احتاد الفنانني الت�شكيلني املوريتانيني �سنة
 .2013 - 2012واكب احلركة الفنية
يف موريتانيا يف بداية ن�ش�أتها �شكل مع
خمي�س ثنائي الت�أ�سي�س ،وظل حا�رضا
بري�شته .تنتمي معظم لوحاته للمدر�سة
التجريدية مع حماولة التحرر من �سلطة
قانون مدار�س الفن الت�شكيلي.
لوحة مائية من الفن التجريدي ملمادو �آن :مالمح وجوه ب�رشية و�أحجام حيوانية يف م�شهد مبهم
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وت�أتي اللوحات التجريدية للفنان مامادو �آن وفية النتمائها املدر�سي�« :أثناء م�شاهدة اللوحات
التجريدية يجب على امل�شاهد طرح الت�سا�ؤالت على نف�سه ،والأمر هنا يقرتب من التفكري واال�ستمتاع
الذهني ،ولي�س اال�ستمتاع الب�رصي فقط ،لأن فناين التجريد يريدون الرتكيز على امل�شاعر والأفكار عرب
خلق ق�صة يتابعها كل متلق ح�سب خلفيته النف�سية والثقافية والإن�سانية� .أي �أن العمل التجريدي يحتمل
�أكرث من ت�أويل ح�سب ر�ؤية كل متفرج( ”.امل�صدر اجلزيرة نت� ،سارة عابدين بتاريخ)2019 - 06 - 10:

لوحة مائية من الفن التجريدي ملمادو �آن

 عبد الودود ولد اجليالين (�أبو معتز) مولود  1963مبدينة كيفه و�سط موريتانيا ،التخ�ص�ص الفقهو�أ�صوله .يتحدث �أربع لغات .يف نهاية ال�سبعينيات بد�أ يهتم بالفن الت�شكيلي ،ويف �سنة � 1987شارك يف
مهرجان الوا�سطي يف اجلزائر ،مثل اجليالين بلده موريتانيا يف عديد العرو�ض داخل البلد وخارجه ،ال
يتقيد اجليالين بقواعد مدر�سة فنية معينة ويعترب تلك الأمور متجاوزة .
ويف لقاء لنا معه �أكد لنا �أن بدايته كانت مع الكاريكاتري وهو الأول الذي اهتم بهذا الفن (الكاريكاتري)
يف موريتانيا ويعترب �أن البداية كانت �صعبة و�أن البيئة االجتماعية كانت �ضد الفن الت�شكيلي .وعن
انطالقة الفن الت�شكيلي يف موريتانيا ،يقول �إن �أفرادا قليلني ال يتجاوزون عدد �أ�صابع اليد الواحدة بد�أوا،
وبدافع الهواية قبل �أربعة عقود من الزمن ،يقلدون الر�سوم واللوحات يف ال�صحف واملجالت والكتب،
قبل �أن ينتقلوا �إلى م�ستوى اال�ستقاللية الفنية وير�سموا لوحاتهم اخلا�صة امل�ستوحاة من خميالتهم ،ومتيزت
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املرحلة الأولى مبوجة من اللوحات الواقعية التي تر�سم مناظر طبيعية والرتاث وم�شاهد حياتية معي�شة،
ثم االنتقال �إلى مرحلة اللوحة االحرتافية التي ت�ضم حزمة كبرية من الرتميز والإحاالت.
ويتذكر �أنه �شارك يف �أول معر�ض جماعي للفن الت�شكيلي �أقيم يف موريتانيا ونظمته وزارة الثقافة
وقتها يف قاعة املتحف الوطني يف نواك�شوط �سنة  1979و�سمي معر�ض االنطالقة ،و�ضم �أربعة فنانني
فقط( .مقابلة مع الأ�ستاذ اجليالين).
ويعترب اجليالين �أن ال�صفة اجلمالية للفن الت�شكيلي املوريتاين قد ت�أثرت بالدعامات الب�رصية املحلية
واخل�صو�صية الرتاثية مثل الأفر�شة واحلناء وال�صناعة التقليدية واملعدنية وزخرف اجلدران �إ�ضافة
للحكايات ال�شعبية وال�شعر احل�ساين و�أ�ساطري �أهل ال�صحراء ذات الدالالت املوغلة �أحيانا يف الرمزية
(مقابلة).

	
  

لوحة زيتية لولد اجليالين

تعرب هذه اللوحة التي تنتمي للمدر�سة الع�رصية عن دور الهالل يف حياة القرية ف�أهل القرية ي�شكل لهم
الدين ويعود امل�سافر وتلد الن�ساء ويكون موعدا للمنا�سبات االجتماعية
الهالل ال�شيء الكثري :به يحل َّ
التي كانت تنتظر �ضوء القمر يف ظل غياب الإنارة ...
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هذه اللوحة للفنان اجليالين تنتمي للمدر�سة التجريدية وتعرب هذه التفاحة عن عدم اتفاق املظهر
مع الباطن فمظهر التفاحة قبل قطعها ن�صفني �شيء عادي وبعد القطع ظهرت تنزف ،وميكننا �أن نعترب
النزيف من �سلبيات االنق�سام.

	
  

لوحة مائية للفنان الت�شكيلي اجليالين �شبه الفن الواقعي يعالج فيها الهجرة ال�رسية .النظرات الأخرية
التي يلقيها املهاجر حلظة عبوره جماهل البحر والتي تظل عالقة على ال�شاطئ متثال للعودة واحلياة والأمل..
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 حممدن ولد امني مولود � 1963أ�ستاذ الريا�ضيات .بد�أت �إرها�صاته الأولى مع الفن الت�شكيلي �سنة 1988ويف �سنة � 1991شارك يف معر�ض يف املركز الثقايف الفرن�سي بنواك�شوط مع خمي�س وعمر ولد
الراجل والكوري حبل .من م�ؤ�س�سي �صالون احلركة الفنية الت�شكيلية املوريتانية .ا�ستخدم التجريد
امل�ستوحى من فن العمارة والرتاث� ،شارك يف ع�رشات العرو�ض .يعتمد �أ�ستاذ الريا�ضيات ولد امني
املج�سمات الهند�سية ذات الداللة الرتاثية �أو الأبعاد الدينية واحل�ضارية مثل لوحة «الرباد» عند مدخل
مدينة نواك�شوط (عا�صمة البالد) يف داللة بالغة الأهمية .فمن موروثنا الثقايف واالجتماعي ا�ستقبال
ال�ضيف ب�أدوات ال�شاي املكونة من الرباد وك�ؤو�س ال�شاي.
�أما جم�سم القد�س ال�رشيف يف ملتقى طرق هام فهو داللة �أي�ضا على املكانة التي يحتلها القد�س ال�رشيف
يف نفو�سنا جميعا.

الرباد والقد�س جم�سمان للفنان الت�شكيلي حممدن ولد امني .ويعترب هذان املج�سمان من روائع الفن الت�شكيلي ولهما رمزيتهما
املحلية بالن�سبة للرباد والدينية بالن�سبة ملج�سم القد�س.
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لوحة مائية �أكريليك

لقد ظلت لوحات الفنان حممدن ولد امني منذ جتربته مع الفن متيل �إلى الأ�سلوب التجريدي املفعم
بدالالت الرتاث املحدد ل�سكان �شمال �إفريقيا مع �أنه �أحيانا تذوب لديه الت�صنيفات املدر�سية كما هو
ال�ش�أن بالن�سبة لأ�سلوب بع�ض فناين ع�رصه .تعبرّ هذه اللوحة عن بع�ض مقومات �أرحال وهي �آلة كانت
ت�ستخدم كقوام لأثاث اخليمة ال�صحراوية التقليدية فعليه يو�ضع معا�ش اخليمة و�أغرا�ضها .فهذه اللوحة
عبارة عن ر�سم مالمح ومكونات ذلك الأثاث .

	
  

�أكرليك مائي  ،لوحة تنتمي للمدر�سة التجريدية
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لقد اختار الأ�ستاذ حممدن �أن ي�ست�أن�س مبوروث �أثاث البيت القدمي يف �شمال �إفريقيا حيث ينتهج �أ�سلوب
زخرفة لوحاته ب�ألوان تلك احل�ضارات ال�شمال �إفريقية املفعمة بدالالت �أدوات حروف و�ألوان...

	
  

�أكرليك مائي تنتمي لل�شكل الهند�سي حل�ضارة منطقة ال�صحراء الكربى ،تلك احل�ضارة التي ه�رصتها
مكونات ب�رشية عديدة فجاءت هذه اللوحة للفنان حممدن تعرب عن ذلك الأثاث القدمي ولون الأفر�شة
والأغطية.

	
  

لوحة �أكرليك مائية  :ال�شكل الهند�سي حل�ضارة �شمال �إفريقيا مزيج ما بني ح�ضارة الأمازيغ والعرب
والأفارقة مع مل�سة فينيقية قد ال تخطئها العني ..
111

	
  

�أكرليك مائي داكن اللون يحمل �صورة �صحيفة مكتوبة بحروف �أ�شبه بالطال�سم مع �إ�شارات دالة
على خلفية تراثية وثقافية لثقافة منطقة �شمال �إفريقيا.
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مزيج ل�صق مواد و�ألوان االكريليك املائية

لوحة جتريدية حتمل �شكل كتاب �أو �صحيفة بجنبها عيون حمدقة يف داللة لتطلع العيون ملعرفة حمتوى
ال�صحيفة .و�شكل احلروف ولون اللوحة يظل حمتفظا بتلك احل�ضارة ال�ضاربة يف عمق منطقة �شمال
�إفريقيا.

	
  

لوحة �أكريليك مائية جتريدية على �شكل زراب بزرك�شة لنف�س املنطقة(�شمال �إفريقيا ).

	
  

لوحة جتريدية مائية زيتية.
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لوحة جتريدية مائية زيتية.

يتحدث الأ�ستاذ حممدن ولد امني عن لوحاته قائال« :كل هذه اللوحات جتريدية وهي مزيج من ل�صق
مواد و�ألوان االكريليك املائية .وحمتواها ا�ستئنا�س من املوروث الثقايف املحلي وال�صحراوي ب�شكل عام
وال�شمال �إفريقي بحروفه ورموزه وف�سيف�سائه و�ألوانه وفن واحاته ْ
وك�صوره ،من ما�ضيها الغابر �إلى
حا�رضها ومرورا بتاريخها املتو�سط واحلديث.
لي�س هنالك �أدنى �شك �أنني ا�ستح�رضت كل هذه اجلوانب و�أنت تعلمني املقولة امل�أثورة التي تقول
�إن الثقافة هي ما يبقى عندما ين�سى املرء كل �شيء .هنالك يف بع�ض اللوحات رمبا �شيء من الف�سيف�ساء �أو
حر ٌ
ف �شائعة يف املنطقة .وهناك يف بع�ضها الآخر رموز ذات دالالت
التطريز �أو �صناعة الن�سيج وهي َ
لإحالتها للفنون التقليدية من �صناعات جلدية مزخرفة �أو لنقل «دايات �أرحال �أو �آم�شقب» (هذه
م�سميات لبع�ض �أثاث اخليمة القدمي ح�سب املناطق) .ويف البع�ض من اللوحات �إحالة لأمناط احلياة
التي كانت �سائدة يف وقت ما وهي م�ستوحاة من ر�سوم الكهوف .ويف البع�ض �أي�ضا جند رموزا كانت
م�ستخدمة ،ورمبا تكون �أبجديات قدمية بع�ضها يو�ضع على املا�شية لتمييز مالكها وبع�ضها جنده يف فنون
زخرفة العمارة التقليدية وهناك املخطوطات التي نراها هنا وهناك»(.ت�رصيح للأ�ستاذ حممدن ولد امني
حول �أعماله الفنية).
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 حامد ولد عبد اهلل :مولود  ،1960تويف رحمة اهلل عليه �سنة  . 2019ينتمي �إلى �أول جيل من الفناننيالت�شكيلني من مواليد مدينة رو�صو بوالية الرتارزة� .شق طريقه من خالل اخلط العربي وقد اعتمد يف
ذلك على ذاكرته الفنية وخلفيته الإبداعية.
دخل يف عامل الفن الت�شكيلي منذ نهاية ال�سبعينات مع �أول نخبة من الفنانني الت�شكيلني املوريتانيني،
له الكثري من املعار�ض الوطنية.
لوحاته متثل الثقافة املوريتانية بامتياز وخا�صة احلياة البدوية .ينجز �أعماله من مواد تقليدية بالدرجة
الأولى.
حا�صل على جائزة �أح�سن فنان ت�شكيلي يف موريتانيا �سنة � . 2007شارك يف العديد من امل�سابقات
الفنية باالحتاد الأوروبي وكذلك يف املعهد الفرن�سي بنواك�شوط.

لوحة مائية �آكريليك من الفن الواقعي :تعرب عن هيئة رجل م�ستلق يدخن ال�سجائر.
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لوحة �آكريليك مائية من الفن الواقعي �أي�ضا جل�سة جلماعة من جمتمع البي�ضان ن�ساء ورجال قرب خيام م�رضوبة ونوق..

 باب ولد درماز املعروف بــ(درماز) :فنان ت�شكيلي موريتاين من جيل الت�أ�سي�س مولودمهتم بالنحت والزخرف والعمل الفني على القما�ش .من  1971حتى  1980التعليم الإعدادي ومن
 1980حتى  1986التعليم الثانوي .تعرف على الفن الت�شكيلي يف املركز الثقايف الرو�سي واملركز الثقايف
الفرن�سي حيث التقى مبجموعة من الفنانني الهواة الذين تلقوا تكوينات على يد �أ�ساتذة فرن�سيني باملركز
الثقايف الفرن�سي وظلت ع�صاميته وع�شقه للفن حتثه على موا�صلة درب التحدي وجتاوز العقبات .يف
�سنة � 1998شارك يف معر�ض فني م�شرتك مع اجلمعية املوريتانية للفن الت�شكيلي باملتحف الوطني التابع
لوزارة الثقافة ،ويف �سنة � 1999شارك يف معر�ض يف اجلزائر ويف نف�س ال�سنة انتدبته اجلمعية املوريتانية
للفن الت�شكيلي بالتعاون مع مركز التكوين املهني لتكوين  35امر�أة يف فن الزخرف ويف �سنة  2000عمل
مع منظمة ال�صحة العاملية للدعاية لتباعد الوالدات وكذلك الوقاية من الأمرا�ض ،وهنا جند دور الفن
جتلى بو�ضوح يف ر�سومات الفنان الت�شكيلي
الت�شكيلي يف تو�صيل الر�سالة وتوجيه املجتمع .وهذا ما ّ
درماز .
وكانت لوحات درماز هي �أول لوحات عر�ضتها وزارة الثقافة يف �أملانيا �سنة  2001ويف نف�س ال�سنة
قدم معر�ضا فنيا منفردا يف فندق النخيل مبدينة نواذيبو ،وكذلك �شارك يف معار�ض يف نف�س ال�سنة يف
مدينة �سان -لوي بال�سينغال.
وظلت املنا�سبات الوطنية ظرفا مهما يف امل�سرية الفنية للفنان درماز حيث قدم معر�ضا يف �سنة 2010
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل الوطني وقد اختار مدينة نواذيبو ال�شاطئية ملعر�ضه.
1963
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لوحة مائية لدرماز

تعرب هذه اللوحة التي تنتمي لأ�سلوب املدر�سة الواقعية عن دور املر�أة يف البيت و�إعدادها للوجبة
الأكرث �شعبية يف موريتانيا وجبة «ك�سك�س» .وت�أتي هذه اللوحة للفنان درماز وفية جلانب من الرتاث
بالغ الأهمية يف �إظهار ح�ضور املر�أة يف البيت ويظهر يف اخللف �صبيتها يف وجهتهم للمدر�سة .
جند ان�صافا للمر�أة ولدورها الريادي املزدوج بني املنزل وتربية الأطفال..
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لوحة مائية� :آالت مو�سيقية

يظهر يف اللوحة طبالن ب�أحجام خمتلفة و�آلة الناي التي تعزف حلنا حزينا مرتعا بلغة الأمل...
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لوحة مائية� :آالت مو�سيقية

يف اللوحة �آالت مو�سيقية� :آردين والتدينيت مع قطعة �شعرية تعرب عن حب الوطن (موريتانيا).
 عبا�س �سليمان :من مواليد  1960يف نواك�شوط (عا�صمة موريتانيا) حيث يقطن ويعمل در�سوتخرج من معهد الفنون الت�شكيلية يف داكار حيث بد�أ يف عالج الق�ضايا مثل الدفاع عن الأطفال
وحقوق املر�أة من خالل �أعماله  ،قام بامل�شاركة بوحاته يف معار�ض �أوربية و�إفريقية .

	
  

لوحة مائية من الفن التجريدي

لوحة �آكريليلك مائية من الفن الواقعي� :سيدة تر�ضع �صبيا
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لوحة �آكريليلك مائية من الفن الواقعي :خم�سة رجال يف ان�سجام ووئام ..

 �سيدي يحيى � .أ�ستاذ الفنون الب�رصية باملدر�سة الأمريكية الدولية بانواك�شوط .ر�سام ت�شكيليمتميز� ،شارك يف العديد من املعار�ض املحلية و اخلارجية .ومن بني املعار�ض ال�شخ�صية التي عر�ض فيها
�أعماله الفنية ب�شكل منفرد ،نذكر ما يلي :9871 :معر�ض خا�ص يف �سان -لوي بال�سنغال يف مركز
الأبحاث والتوثيق ال�سنغالى: 2002 -معر�ض خا�ص يف نواك�شوط (املركز الثقايف الفرن�سي موريتانيا)-
 :2003معر�ض خا�ص يف جزيرة غوري (ال�سنغال) : 2004 -معر�ض خا�ص يف “فندق مركري” (مرحبا)
بنواك�شوط  -معر�ض خا�ص يف فرن�سا  -معر�ض خا�ص يف نواذيبو مبوريتانيا  :2007 -معر�ض خا�ص
مبر�سيليا -فرن�سا  : 2014 -معر�ض ثنائي مع الفنانة املعلومة بنت امليداح ( نواك�شوط)  : 2017 -معر�ض
خا�ص يف املركز الثقايف املغربي -نواك�شوط  -موريتانيا  .امل�شاركات ال�شخ�صية للفنان يف املعار�ض
اجلماعية املحلية و اخلارجية  : 1986-املتحف الوطني نواك�شوط موريتانيا . -املركز الثقايف الفرن�سي
 ال�صالون الأول للفنون الت�شكيلية املوريتانية : 1990 -معر�ض مقامات من الر�سم املغاربي املعا�رص ،الدار البي�ضاء  -اجلزائر -طرابل�س  -تون�س  -نواك�شوط  :1995 -معر�ض الالذقية �سوريا  -بنايل
الفنون العربية  -معر�ض ال�شارقة بالإمارات العربية املتحدة  -بنايل ال�شارقة للفنون  -معر�ض �أقيم
على هام�ش القمة االفريقية بتون�س العا�صمة : 2002 -معر�ض زيغان �شور ،ال�سنغال -امللتقى الدويل
للفنون.
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لوحة مائية تنتمي للفن التجريدي ويظل �سيدي يحيى وفيا يف �أ�سلوبه الفني وتعبريه للمدر�سة التجريدية.

لوحة مائية من الفن التجريدي للفنان الت�شكيلي �سيدي يحيى
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 الداه عبد الدائم  :فنان ت�شكيلي موريتاين مولود  1957ات�صل بالفن م�ؤخرا حينما ارتبط بدار الفناينالت�شكيلني املوريتانيني .كان ذلك �سنة  .2007تكون على يد الأ�ستاذ املختار ولد البخاري «خمي�س»
�شارك يف العديد من املعار�ض الوطنية بع�ضها يف مقر االحتاد الأوروبي واملركز الثقايف الفرن�سي وكذلك
املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط واملتحف الوطني.
 -من �أعماله :

لوحة مائية �آكريليك من الفن الواقعي الرتاثي :عبارة عن مالمح بع�ض الأدوات املنزلية

ويت�ضح من خالل �أعماله املمتازة �أننا باجتاه مرحلة �إبداعية جديدة ذات م�ستويات متقدمة يف التعبري
بالري�شة  ،هذه املرحة التي ظهرت من بعد ومثلها ما �أطلق عليه «جيل العبور».
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الف�صــل اخلام�س

جيل العبور
�أو جيل ما بعد الت�أ�سي�س

بني جيل الت�أ�سي�س وجيل التجديد مرحلة كانت مهمة وظهرت �أهميتها مع الأيام حينما برز جيل
من الكادر الب�رشي من خريجي اجلامعات ولديه كفاءة علمية ور�ؤية فنية ت�شتمل على ازدواجية التجديد
والتقليد وكان من ح�سن طالعهم �أن جيل الت�أ�سي�س قد مهد الطريق وحاول �أن ي�ستبدل ب�أ�شواك النبذ
ورود الت�شجيع فلم ي�ستطيعوا لكنهم بذلوا جهدا كانت من نتائجه مرحلة جيل العبور التي مهدت
الحتادات فنية وخلق جمال فني مل يكن ليتحقق لوال ذلك اجلهد.
فكان عقد الت�سعينيات مرحلة مهمة ملا �سي�أتي بعدها.
عمر حممد الراجل .1967 - 11 - 16 :امل�ستوى التعليمي جامعي ،لديه تكوينات متعددة يف جمال
الفن الت�شكيلي وجماالت مرتبطة به� 1989 .شارك يف معر�ض للر�سوم املوريتانية يف �سانت� -أتيني فرن�سا،
 1992معر�ض فردي حول :املوروث احل�ضاري املوريتاين ،الرباط اململكة املغربية 1993 ،معر�ض فردي
حول حياة املجتمع املوريتاين باملركز الثقايف الفرن�سي بنواك�شوط 1995 ،معر�ض جماعي حول الثقافة
التقليدية يف موريتانيا 2005 .معر�ض فردي حول الأمناط الزخرفية عند املجتمعات البدوية املوريتانية،
 2014ح�صل على جائزة االحتاد الأوروبي يف الر�سوم املتعلقة بالتعاون مع املجموعة الأوروبية2015 ،
معر�ض جماعي حول الثقافة العربية والفن الت�شكيلي منظم من طرف وزارة الثقافة ال�صينية بالتعاون مع
جامعة الدول العربية مدينة هوانك�شان بجمهورية ال�صني ال�شعبية 2017 .معر�ض جماعي حول الثقافة
العربية وفن املج�سمات منظم من طرف وزارة الثقافة ال�صينية.
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مناذج من �أعماله الفنية :

لوحة مائية من الفن املعا�رص

لوحة مائية من الفن �شبه الواقعي

حممد عايل بالل :فنان ت�شكيلي ،نحات ور�سام ،خطاط وغرافي�ست ،من مواليد  1970بد أ� بالر�سم
منذ التعليم االبتدائي مبدينة رو�صو عا�صمة والية الرتارزة باجلنوب الغربي املوريتاين ،ويف �سنة  1990بد�أ
�أول توا�صل له مع الفن الت�شكيلي من خالل تكوين بور�شة �أطرها املختار ولد �سيدي حممد امللقب خمي�س
ملدة �سنتني مع موا�صلته لدرا�سته الثانوية يف نواك�شوط.
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اهتم بالر�سم �أوال ثم ا�شتغل على تطوير قدرته على اخلط يف ور�شة «خمي�س» وقد ا�ستهواه الر�سم لتتفتح
موهبته على الفن الت�شكيلي وتلقى تكوينات من خالل عمله مع خمي�س وبعد ا�ستقالله يف ور�شة عاد
لين�ضم الحتاد الفنانني وذلك �سنة  2005و�شارك يف عدة معار�ض للفن الت�شكيلي وبعد ذلك فتح مدر�سة
لتعليم الفن الت�شكيلي مبدينة نواذيبو (العا�صمة االقت�صادية).
�ساهم يف العديد من الور�شات التكوينية ل�صالح الأطفال وال�شباب والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة � .أقام
 20معر�ضا فرديا و 30م�شرتكا مع غريه من الفنانني داخل البالد وخارجها ،وقد �شارك يف معار�ض
يف كل من ال�سينغال ومايل وبوركينا فا�سو و�أثيوبيا و�إيطاليا والكونغو وتركيا و�أ�سرتاليا وال�صني والهند
واملغرب واجلزائر وتون�س وفل�سطني ودبي ..
تر�أ�س احتاد الفنانني الت�شكيليني الأفارقه  2014 - 2012ومقره يف �أدي�س �أبابا .ويف 2016 - 2014
�أ�صبح �أمينا عاما الحتاد الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني .وكذلك ع�ضو جتمع الفنانني الت�شكيليني
والنحات مبقاطعة كبك (كندا) .ير�أ�س حاليا دار الفنون اجلميلة بنواذيبو (العا�صمة االقت�صادية).
حا�صل على العديد من ال�شهادات التقديرية والتكرميات الدولية ومن احتادات الفنون� .أ�ستاذ وباحث
يف تاريخ الفن الت�شكيلي.

	
  

حممد عايل (دايل) :لوحة �أكريليك مائي كوالج.

تر�سم اللوحة مالمح املحظرة ( املدر�سة التقليلدية) املوريتانية يف �أ�صالتها وعمقها الثقايف واحل�ضاري..
فاللوح وبع�ض احلروف واملداد �إيحاءات بالغة الداللة.
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حممد عايل :لوحة كوالج �أكريليك تعرب عن هجرة امل�سلمني نحو احلب�شة،
يف قراءة حلدث ديني وتاريخي له ح�ضوره يف وجدان امل�سلمني.

حممد عايل� :أكريليك
مائية تعدد الثقافات
التجريدي

�أكريليك ر�ؤية تعك�س احلقيقة
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لوحة �آكريليك مائية  :تعرب عن تنوع الثقافات

حممد ولد �سيدي  :فنان ت�شكيلي �أ�صم  ،مولود  .1973وجد ذاته يف الفن الت�شكيلي ف�أ�صبحت لغة
الر�سم هي و�سيلته التعبريية التي بها يخاطب النا�س وعن طريقها يو�صل ر�سالته  ،تتلمذ على �إبراهيم فال.
ع�ضو م�ؤ�س�س الحتاد الفنانني الت�شكيلني املوريتانيني وع�ضو كذلك يف دار الفنانني الت�شكيليني .
�شارك يف العديد من املعار�ض الوطنية والدولية له معار�ض منفردة يف جنوب �إفريقيا وال�سنغال .ع�ضو
يف احتاد ال�صم مبوريتانيا .يعمل حاليا كمدر�س للفن الت�شكيلي يف العديد من املدار�س يف العا�صمة
نواك�شوط.
“حممد ولد �سيدي فنان �أ�صم يتميز فنه ب�أنه مفعم بلغة الإ�شارة يغلب على �أعماله الطابع الهند�سي
وتب�سيط الأ�شكال”.
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من �أعماله :

لوحة مائية من الفن الواقعي الرتاثي تعك�س واقع من ثقافة طقو�س ال�شاي:
�شخ�ص يقوم ب�إعداد ال�شاي بالطريقة املوريتانية.

لوحة �أكريليك مائية من الفن الواقعي فنان من منطقة
النهر -جنوب موريتانيا ي�رضب على �آلة مو�سيقية تقليدية
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� -صادو دفرا جللو :مولودة  1977مبدينة نواذيبو بد�أت ممار�سة الفن الت�شكيلي  .2001ويف �سنة 2006

عر�ضت باملتحف الوطني بنواك�شوط  .ويف �سنة  2009عر�ضت يف املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط.

	
  

لوحة زيتية من الفن الواقعي .ومتثل هذه اللوحة للفنانة �صادو امر�أة مكونة موريتانية ذات �أ�صول �إفريقية،
وتظهر طريقة الزينة ونوعية الت�رسيحة ولب�س الذهب يف الأنف..

لوحة زيتية من الفن الواقعي املفعم بالرتاث� :إناء مملوء لبناوفوقه مغرفة
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احلناء يف اليد والرجل وهي �أهم �أنواع الزينة عند املر�أة املوريتانية قدميا وحديثا،
لوحة زيتية تظهر زخرفة ّ
ويف اجلانب الآخر من اللوحة فتاة تقر�أ يف لوح خ�شبي.

لوحة زيتية من الفن التجريدي تظهر بع�ض الأدوات املنزلية القدمية

 بونه ولد الداف :فنان ميكن �أن ن�صنفه ك�أحد �أع�ضاء اجليل الذي �سميناه جيل العبور �أو جيل ما بعدالت�أ�سي�س ،وواحد من الذين ا�شتهروا بالكاريكاتري ال�ساخر منذ الن�صف الأول من عقد الت�سعينيات حيث
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و�ضمنه الق�ضايا الوطنية ..
خ�ص�ص ري�شته لنقد الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
ّ
قبل احلديث عن بونه ولد الداف �أو ّد �أن نتوقف قليال عند فن الكاريكاتري حيث جاء يف مقال يف
جريدة البيان لكاتبه :حممود �شاهني بتاريخ  20مار�س « :2011وفن الكاريكاتري هو ذلك الر�سم الب�سيط
الناقد ال�ساخر الذي يغني عن مقالة كاملة ،و�إن كان �أحيانا بدون تعليق ،وهذا النوع من الكاريكاتري
حتديدا ،يو�صل ر�سالته للمتلقي ب�رسعة ودون عناء .ولفن الكاريكاتري عالقة قدميةـ جديدة بال�صحافة
وطورته .ويتفرد فن الكاريكاتري بجملة من
املقروءة (والحقا املتلفزة) ،فهي التي احت�ضنته وعممته ّ
اخل�صائ�ص واملقومات ،وله �أنواعه املختلفة ،كال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف والرتفيهي الفكاهي .و�أما
فن الكاريكاتري العربي احلديث ،فقد ولد العام  1877عندما قام (يعقوب بن �صنوع) ب�إ�صدار جريدة
�ساخرة يف القاهرة با�سم (�أبو نظارة زرقاء)«.
و«مع ازدهار فن الكاريكاتري يف العامل على مدار القرون املا�ضية ،ظهر �رصاع بينه وبني الفن
الت�شكيلى� ،إذ ا ُتّهم بع�ض الفنانني ر�سامي الكاريكاتري بال�سذاجة وال�سطحية يف اخلطوط ،بينما دافع
�أ�صحاب االجتاه الأخري عن وجهة نظرهم مت�سلحني ب�شعبيتهم وقدرتهم ال�رسيعة على الو�صول �إلى
املتلقي مهما كانت درجة ثقافته .بالرغم من اخلالف ظهر فنانون كبار يف العامل مزجوا بني االثنني،
�إذ اهتموا بدقة تفا�صيل الر�سم ،بالإ�ضافة �إلى اهتمامهم بالفكرة .كما ت�أثر بع�ض الفنانني امل�رصيني
بخطوط الكاريكاتري وا�ستخدموها يف لوحاتهم الت�شكيلية ليثبتوا �أن الفنني متكامالن ،لكن من ناحية
�أخرى هناك البع�ض من ر�سامي الكاريكاتري ال يزالون يرون �أنه من ال�صعب مزجهما» (الفن الت�شكيلي
والكاريكاتري..هل تتكامل اخلطوط؟ �إعداد  -فادي فرن�سي�س)
وعلى الرغم من �أن فن الكاريكاتري يعتربه البع�ض خارجا عن الفن الت�شكيلي نظرا لب�ساطته حتى
اتهمه البع�ض بال�سذاجة �إال �أن م�شرتكاته مع الفن الت�شكيلي تظل قائمة فهو بتلك الب�ساطة يظل �أقل
تعقيدا من الفن الت�شكيلي الذي يحتاج لدراية به وثقافة لفك �ألوانه و�أ�شكاله وطال�سمه �أحيانا وحتديد
مدار�سه وانتماءاته ويعترب بع�ض الباحثني �أن الكاريكاتري هو الو�سيلة التعبريية الأولى للإن�سان حني ر�سم
الراحل “نزار ّقباين”؛ فال
الر�سم بالكلمات” كما قال ّ
على الكهوف�« :إذا كان ّ
ال�شعر هو ّ
ال�شاعر ّ
“فن ّ
ّ
هزلي ٍة ُمفعم ٍة
بالر�سم” ،حيث التعبري عن ر� ٍأي الذع
ٍ
�شك يف �أن الكاريكاتري هو ّ
بخطوط ّ
“فن الكالم ّ
الروح دون ا�ستئذان» وهنا تظل امليزة الأكرث حتديدا للكاريكاتري هي املبالغة يف
بحيو ّية تت�سلل �إلى ّ
اخرة” وهو يف
“ر�سم ُيغايل يف �إبراز العيوب” .و ُيقابلها يف اللغة
ال�سخرية:
ال�س ِ
العربية ُم ّ
ٌ
“الر�سوم ّ
ّ
�سمى ّ
الرمزي ظهر
فن عتيق يعود �إلى القرن ال ّثالثني قبل امليالد� ،أي �أ ّنه �سبق ع�رص ِ
الأ�صل ٌ
الر�سم ّ
الكتابة؛ لأنّ ّ
بال�صورة قد رافق الإن�سان منذ تكوينه ال ّأول ،فر�سم على الكهوف
رحلة احلرف ِ
مبراحل .والتعبري ّ
قبل َم َ
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ّ
هاما يف تبيان احلالة
كل ما خطر على ذهنه و�شاء ال ّتعبري عنه .ويف احل�ضارات القدمية لعبت ّ
دورا ّ
ال�صورة ً
ال�ساخرة).
التي �أُريد بها التعبري (.زينب علي البحراين ،يف مقال :الكاريكاتريّ :
الر�سوم ّ
فن ّ
ي�أتي �إ�سهام بونه ولد الداف يف �سياق مواكبة الفنون الت�شكيلية للحياة ال�سيا�سية واالجتماعية بالطريقة
التي يرى فيها ر�سام الكاريكاتري نظرته للق�ضايا..
بونا ولد الداف مولود  1973يف مدينة رو�صو .مدرب خمت�ص يف الإعاقة الذهنية ر�سام كاريكاتري،
�شارك يف عديد املعار�ض .يف � 1995شارك يف معر�ض بالتعاون مع كتابة الدولة ل�ش�ؤون املر�أة  ،وعام
 1997يف معر�ض للكاريكاتري يف دار الثقافة بنواك�شوط 2000.معر�ض م�شرتك مع جمعية الفنانني
الت�شكيليني املوريتانيني بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة مبوريتانيا 2002 .معر�ض دويل بفرن�سا -مدينة
مونبيلييه 2005 -معر�ض دويل م�شرتك مع جمعية ر�سامي الكاريكاتري الفرن�سية  ..الخ.
من �أعماله:
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 �سيدي �أحمد حمن �سامل :من مواليد نواك�شوط �سنة � .1973صاحب ور�شة لفن اخلط والر�سموالإ�شهار ،رئي�س جمعية الطفل والفن ،مهتم بالكاريكاتري له مناذج �ساخرة تعالج بع�ض مظاهراحلياة.
وله م�شاركات يف معار�ض وطنية مثل معر�ض يف مدينة وادان التاريخية ،وكذلك يف قن�صلية �إ�سبانيا يف
نواذيبو .ح�صل على ت�شجيعات لكنه ي�شكو من عدم الدعم والت�شجيع ويعتربهما عائقا �أمام موا�صلة �سري
احلركة الفنية يف موريتانيا.
من �أعماله :

لوحة بقلم ر�صا�ص لفنان موريتاين مي�سك �آلة مو�سيقية

	
  

لوحة بقلم ر�صا�ص :لعمدة مدينة نواذيب.
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لقد متيزت هذه اللوحات بتناغم اخلطوط والألوان املعربة كما �أخ�ضعت اخلطاب الب�رصي �إلى �شحنة
معنوية متفجرة  ،غري �أن بزوغ جيل جديد يحمل ر�سالة وا�ضحة املعامل ويدفعه حما�س واع ب�أبعاد
الهدف� ،شكل نقلة نوعية يف جمال الفن الت�شكيلي و�أ�س�س مرحلة �أخرى  ،وهو ما �سيت�ضح يف الف�صل
املوايل بحول اهلل.
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الف�صــل ال�ساد�س

جيل التجديد
(من �سنة )2020 - 2000

ع�رشون عاما �أخرى وقافلة الفن الت�شكيلي توا�صل �سريها نحو غد �أف�ضل ومل�سات فنية �أكرث ح�ضورا يف
امل�شهد الثقايف يف ظل موجة من االحتكاك والتوا�صل وتعدد الآليات ،يتعزز ارتباط الفنانني الت�شكيلني
املوريتانيني بالرتاث والتاريخ والعادات �أكرث ،فجيل ال�شباب قدم ر�سالته الوطنية املفعمة بالتعلق مبا�ضي
�أمته وجاء جيل التجديد يحمل ر�سالة الذاتية الوطنية يف ري�شته الإبداعية..
وقبل الدخول يف تفا�صيل جيل الألفية الثالثة حاورنا الأ�ستاذة الباحثة يف الفن الت�شكيلي يف موريتانيا
الأ�ستاذة ليلى حممد فا�ضل فكانت �أجوبتها عن �أ�سئلتنا على النحو التايل:
 - 1ماهي نظرتكم لطبيعة الفن الت�شكيلي يف موريتانيا يف ظل غياب مدار�س للفن وكذلك املوقف
التقليدي للمجتمع البدوي من هذا الفن؟
اجلواب :الفن الت�شكيلي �أو الفن الب�رصي يف موريتانيا هو جتربة رائدة رغم مطبات البداية و بدائية
الو�سائل وال�صدمة احل�ضارية العامة املحيطة به وكذا اعتماد رواده على املواهب و املواهب فقط ،كل
هذه العراقيل حالت �أو كادت حتول دون حتديد معامله كفنون ب�رصية انطباعية تتجلى فيها خمتلف م�شارب
املدار�س الت�شكيلية من حقيقية �إلى رمزية �إلى تعبريية �إلى دادائية �إلى �رسيالية �إلى التكعيبية و�صوال �إلى
التجريدية  ،ا�ستطاعت الري�شة املوريتانية ولوج خمتلف املذاهب الت�شكيلية و باحرتافية فنية �أنيقة.
 - 2ال�س�ؤال :هل تالحظون جتديدا فعليا للفن الت�شكيلي املوريتاين مع جيل ال�شباب؟
اجلواب� :إن نظرة املتلقي املوريتاين املبهمة للفن الت�شكيلي غالبا حالت بينها و حتديد الأبعاد و القيم
اجلمالية للعالمات الب�رصية املحددة لكل عمل فني مما حدا ببع�ض ال�شباب �إلى حماوالت جتديد و تقريب
الفن الب�رصي من الرائي هذه املحاوالت كانت بك�رس القواعد الكال�سيكية وفتح نوافذ ب�رصية جديدة
بلي �أعناق املذاهب و بدمج ر�ؤى خمتلفة وجد متباينة يف نف�س العمل الفني نتجت عنه
للفكرة وكذا ّ
�أعمال غاية يف الداللة و الرمزية و �أخرى هالمية غري وا�ضحة املدارك ،وهي نتيجة حتمية لغياب الهيئات
الأكادميية املخت�صة لت�أهيل وت�أطري وت�شذيب هذه املواهب الفذة.
 - 3ال�س�ؤال :ما هو توقعكم مل�ستقبل الفن الت�شكيلي املوريتاين يف قابل الأيام؟
اجلواب :نحن جمتمع مت�صحر امل�شاعر و نعي�ش يف بيئة �صحراوية قا�سية و هو ال�شيء الذي ينعك�س
139

�سلبا على واقع الفنون اجلمالية عندنا  ،و من باب الواقعية البحتة ال نرى كبري م�ستقبل لهذه الفنون ما مل
ُيعتمد فن �أكادميي م�ؤطر تنبثق منه خمتلف الفنون الإبداعية الأخرى فاالعتماد على املواهب فح�سب مل
يعد �صاحلا منذ القرن الرابع ع�رش كما �أن الإبداع يحتاج �إلى ر�صيد علمي بحت.
 - 4ال�س�ؤال :يف نظركم �أي االجتاهات الفنية �أكرث ح�ضورا يف الفن الت�شكيلي املعا�رص يف موريتانيا؟
اجلواب :الري�شة املوريتانية اقتحمت خمتلف املذاهب و لكل مذهب رواده و�أعماله ،غري �أن الغالبية
العظمى من الفنانني املوريتانيني تعتمد املدر�سة االنطباعية اجلديدة �أو ما ي�سميه البع�ض املدر�سة ما بعد
االنطباعية و هي مزج بني الواقعية و االنطباعية ،بني ال�ضحالة و العمق ،بني الأ�صالة و احلداثة  ..فيها
ي�ستميت الفنان من �أجل البقاء يف النطاق الطبيعي وقد يكون َمرد ذالك ملا �أ�سلفنا من حماوالت ا�ستقطاب
اهتمام الرائي غري امل�ؤطر �أ�صال.
ال�س�ؤال الأخري :هل ترون �أن ر�سالة الفن الت�شكيلي مبوريتانيا �أ�سهمت يف حتريك ال�ساحة الثقافية
بتك�سري الرقابة على الفنون الب�رصية؟
اجلواب :ي�ؤ�سفنا القول ب�أنه ما زال يف مراحل جد بدائية ولي�س من بدائيته لكن من �ضحالة �أفق الرائي
امل�ستنطق له وملكامنه ولر�سائله ال�صارخة واملكتومة .ن�أمل �أن يظل هذا الواقع جمرد عرثة بداية تتجاوزها
الري�شة املوريتانية مبرهف �إح�سا�سها و�أناقتها املعهودة.
ح�سبنا من هذا املقابلة التي �أجريناها مع الأ�ستاذة الباحثة واملهتمة بحركية الفن الت�شكيلي يف موريتانيا
�أن ن�ضع �أ�صبعنا على بع�ض الإ�شكاليات لتت�ضح لنا بع�ض العقبات التي تعرت�ض جيل التجديد ،ف�إذا كان
جيل الت�أ�سي�س قد تعر�ض ملحنة النبذ �إن �صح هذا التعبري من طرف جمتمع ال يعطي وزنا �إال للق�صيدة
ال�شعرية ذات املقدمة الطللية ف�إن هذا اجليل الذي اختار �أن يكون جيل الألفية الثالثة هم جماعة من
ال�شباب مواليد الثمانينيات والت�سعينيات الذين بد�أت مواهبهم تتفتق عن موهبة الفن الت�شكيلي بدون �أن
يتعلموه يف معاهد وال مدار�س اللهم �إال ما كان من تكوينات يقدمها جيل الت�أ�سي�س لرواده من ال�شباب،
ورغم هذا كله ف�إن جيل التجديد ا�ستطاع �أن يتجاوز العقبات وير�سم طريقه الفنية بثقة..
ويف ال�سياق نف�سه حاورنا �أحد رموز جيل الت�أ�سي�س فكانت عباراته حتمل تفا�ؤال مب�ستقبل واعد للفن
الت�شكيلي يف موريتانيا :ويرى الأ�ستاذ اجليالين �أن الدولة املوريتانية وحتى معظم ال�شعب ظل موقفهم
عدوانيا وكارثيا مع الفن الت�شكيلي وقد تفاءل خريا مع �إن�شاء معهد للفنون تابع لوازرة الثقافة وال�صناعة
التقليدية والعالقات مع الربملان فنتوقع من هذه املعلمة الفنية التابعة لوزارة الثقافة �أن ت�ضيف �شيئا جديدا
يعطي لهذا الفن قيمته ويخفف من ال�صورة القامتة التي و�ضعه فيها املجتمع رغم انخراط جمموعات
�شبابية مثقفة ومن خمتلف �رشائح املجتمع املوريتاين فيه مدفوعة بحبه واالهتمام به(..مقابلة).
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وال جدال يف �أن هذا الفن ي�شهد يف الآونة الأخرية حالة من االنتعا�ش .ويرجع الف�ضل يف ذلك �إلى
جمموعة من الأ�سباب ،منها خروج البالد من كهف التخلف ،وانت�صار الأفكار املتقدمة التي منحت
الفنون والآداب حرية الإبداع ومكنت املواهب الدفينة من التعرف على �أ�صول العامل و�إبداعاته.
وهكذا �شهدت ال�سنوات الأخرية يف موريتانيا ظهور جتارب جديدة وحديثة للفن الت�شكيلي وظهور
تيارات ومدار�س خمتلفة وذلك نتيجة لعدة �أ�سباب من �أهمها جتربة الفنان نف�سه ومروره مبراحل عدة يف
م�شوار الفن  -تبد أ� بالكال�سيكية ومن ثم تتطور �إلى مراحل �أخرى كاالنطباعية وال�رسيالية والتجريدية
وما �إلى ذلك من مدار�س فنية حديثة .ال�سبب الثاين هو االنفتاح على العامل و�إمكانية معرفة كل ما يدور
فيه عرب قنوات االت�صال املختلفة ،كالف�ضائيات واالنرتنت ،كل ذلك ّ
مكن الفنان املوريتاين من االطالع
على جتارب الآخرين يف �أرجاء العامل واال�ستفادة من هذه التجارب ،وبالتايل انعكا�سها على �أعماله
ف�أ�صبحنا نرى العديد من الأعمال الفنية الت�شكيلية ذات الطابع احلديث .والأجمل �أنها حتمل ب�صمة
موريتانية جميلة(.املختار ال�سامل)
�إن التحاق ال�شباب بالفن الت�شكيلي يطرح عدة ت�سا�ؤالت حتى عند الدول التي توجد بها معاهد
ومدار�س للفنون منها ما ذكره �أحد الباحثني التون�سيني بقوله « :وتعترب امل�صاريف وامل�ستلزمات يف
الكليات التطبيقية مثل الفنون اجلميلة مرهقة جدا للطالب وعائالتهم جتعلهم يعي�شون حالة من ال�ضغط
لتدبري �أمورهم املالية وت�أمني م�صاريف الدرا�سة يف تلك الكليات ،ويف حاالت كثرية ي�ضطر الطالب
للعمل لتغطية م�صاريف درا�ستهم لكن التوفيق بني العمل والدرا�سة م�شكلة �أخرى ال ي�ستطيع اجلميع
جتاوزها .وم�ستقبل الفن الت�شكيلي غري وا�ضح بالن�سبة لل�شباب يف تون�س ويف الوطن العربي ،وهو
ال ي�ستقطب �إال من ي�ؤمن به فعال ،وميكن ت�صنيف ال�شباب يف عالقتهم بالفنون الت�شكيلية �إلى �شباب
يخول لهم التدري�س يف ما بعد ،و�شباب منتجني
دار�سني يتعاملون مع الفنون الت�شكيلية كاخت�صا�ص ّ
للفن و�شباب متلقني و�شباب ال مبالني ال يعرفون عنها �شيئا .وتبدي بع�ض املجتمعات العربية حتفظا
�أكرث من غريها على رغبات ال�شباب وطموحهم بدخول جمال الفنون على �أنواعها �سواء كمهنة �أو حتى
موهبة �إلى جانب عمل �آخر.»..
هذا بالن�سبة �إلى املجتمعات العربية التي تقدر الفن الت�شكيلي حق قدره كفن وكر�سالة� ..أما هنا
فدائرة الإعجاب به حمدودة وو�سائل التكوين فيه �أي�ضا حمدودة.
ولكي ال نكون مت�شائمني ف�إن من حتت الركاب تنه�ض الهمم وترت�سم مالمح الإبداع فجيل الألفية
ي�ضم كوكبة من ال�شباب املثقف الذي تلقى تعليمه يف اجلامعات داخل البالد وخارجها يف خمتلف
التخ�ص�صات فكان الر�سم وفنونه علما منبثقا من الهواية واملوهبة يف ف�ضاء متعلم فتفتقت تلك املوهبة
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عن ري�شة �شبابية تر�سم بطريقة تكاد تكون خمتلفة يف �شكل الر�سم ولون التعبري..
 �آمي �صو :فنانة ت�شكيلية موريتانية م�ؤ�س�سة دار الفنانني (�آركلي) .در�ست يف االبتدائي والثانويواهتمت بالفن الت�شكيلي �سنة  1999بدون �أن تتلقى �أي تعليم �أكادميي .كانت دوافعها حب هذا الفن
والتعلق به ،وتعترب �آمي �صو �أول فنانة مار�ست الفن الت�شكيلي يف موريتانيا وهذا ما �أعطاها القوة للمتابعة
يف جمال ظل حكرا على الرجال خا�صة يف بلد ينظر �إلى هذا الفن بتحفظ ،وبف�ضل الأ�ستاذ خمي�س ان�ضمت
�إلى احتاد الفنانني الت�شكيلني املوريتانيني �سنة  2002وقد �أ�سهم ح�ضورها يف م�شهد الفن الت�شكيلي يف
موريتانيا يف ت�أ�سي�س دار الفنانني الت�شكيلني املوريتانيني �سنة .2004
إبداعيا بني الر�سم والت�صوير الفوتوغرا ّ
يف والكتابة� ،أعمالها
“من ال َف َّنانات ،نذكر �أمي �صو التي تزاوج � ّ
إفريقية.
ال َف ّن ّية تعك�س ا�شتغالها على التكعيب والتعبري بالرموز والأيقونات املُختزلة على الطريقة ال ّ
االجتماعية،
واجتماعية تتع َّلق بالعدالة
�سيا�سية
التيماتية� ،أم�ست هذه ال َف َّنانة تهتم بق�ضايا
من الوجهة
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلن�سي ،والعنف على الن�ساء والأطفال..
والتحر�ش
والتمييز ،وب�أو�ضاع املر�أة،
ُّ
ّ
وقد ّ
مبعية ال َف ّنانني من�صور كيبي وحمادي ديالو من �إن�شاء
متكنت هذه ال َف َّنانة احلاملة �سنة َّ 2012
فنيا للقاء والتبادل والتوا�صل
م�رشوع ف ّن ّي �أطلق عليه ا�سم «�آر غال»  ، Art Galléحيث جعلت منه ف�ضا ًء ّ
الت�شكيلي لفائدة الطلبة وال�شباب املُولعني بالر�سم يف موريتانيا(”.امل�صدر مقال
والتكوين يف جمال الف َّن
ّ
الت�شكيلي يف موريتانيـــــا مرحلة الت�أ�سيــــ�س؟ من�شور يف موقع املجهر بتاريخ:
بعنوان :هل جتاوز الف َّن
ّ
 ،2020 - 06 - 02بدون ذكر �صاحبه).
لها الكثري من املعار�ض الوطنية والدولية يف تون�س واملغرب،
وفرن�سا ،وال�سينغال و�إ�سبانيا ،و�إيطاليا ...
ع�ضو م�ؤ�س�س ونائبة رئي�س جمموعة الفنانني الت�شكيلني
ال�شباب املوريتانيني (� .)T.A.Mصاحبة دار الفن بنواك�شوط.

لوحة مائية �آكريلك جتريدية.
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لوحة مائية �آكريلك جتريدية

لوحة مائية �آكريلك :تنتمي هذه اللوحة للفن الواقعي :فقد ر�سمت لنا الفنانة �آمي �صو امر�أة مبالمح
و�شعرطويل ..فهي ت�ستح�رض ال �شك مكونات املجتمع
�إفريقية ممزوجة بعرق عربي �أو �شمال �إفريقي َ
املوريتاين مع تعدد امل�ؤثرات العرقية والروافد احل�ضارية..
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لوحة �آكريليك مائية من الفن الواقعي

 �سلم بنت الرحيل :فتاة ع�صامية مولودة  1993حا�صلة على �شهادة املاج�ستري يف الت�سيري املايلا�ستطاعت بتعلقها بالفن الت�شكيلي �أن ت�ؤ�س�س جمعية للفن الت�شكيلي حتمل ر�سالة وطنية و�أهدافا �إن�سانية،
ويكون التعريف مبوريتانيا هو الهدف الأول ،وذلك ما عربت عنه يف معر�ضها« :موريتانيا يف لوحة».
وجاء يف مقابلة �أجرتها معها جريدة ال�سفري« :ر�صدت اللوحات حاالت وجتارب ذاتية وعامة،
وقدمت فيه موريتانيا املتنوعة ،طبيعتها وحياة نا�سها وحرفهم وفنهم وزخارفهم ،وما ي�شغلهم
ويومياتهم .تقول �سلم وهي �أي�ضا من امل�شاركات يف املعر�ض�“ :شاركت مبجموعة من اللوحات،
واحدة تتحدث عن “�شنقيط” ،عن م�سجدها التاريخي وخمطوطاتها الأثرية ،و�أخرى عن “الفالن”،
وهي قومية �إفريقية موريتانية ،و�أحببت �أن �أر�صدهم ب�سبب �أنهم خمتلفون ولهم عادات متنوعة ،وكذلك
لأنهم لي�سوا �ضمن دائرة التغطية� ،إذ يتواجدون يف داخل البالد �أ�سا�سا حيث يحتفظون بعاداتهم ،عك�س
تواجدهم يف العا�صمة نواك�شوط التي ال يتمايز فيها النا�س كثريا ،ولأنني �أنا من مكون “البي�ضان”
وهو جمتمع خمتلف عنهم ،ف�أحببت �أن �أحتدث عن جمتمع �آخر و�أقدمه بنظرتي» .وت�ضيف�« :أما يف
لوحاتي الأخرى ،فتحدثت عن مكانة املر�أة يف املجتمع مقارنة بالرجل والتي �أرى �أنها ال تزال يف بع�ض
الأحيان دونه وال ت�ساويه ،ولوحتي الرابعة كانت عن مدينة “والته” وزخرفتها اجلميلة والفريدة«.
وتوا�صل احلديث بنت الرحيل عن جتربتها و ت�ؤكد على �أن من �أهم العوائق غياب الت�شجيع ولو باحلديث
الطيب ،وكذلك غياب اقتناء الأعمال الفنية و�رشائها .وبالن�سبة للن�ساء فواقعهن �أ�صعب لأن هناك �أ�رسا
ال ت�سمح لبناتها باخلروج وال بالر�سم .ونحن يف اجلمعية لدينا ر�سامات ب�أ�سماء م�ستعارة وذلك لأ�سباب
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عائلية ،وطبعا هذا لي�س عاما ينطبق على كل الأ�رس ،ف�أنا مثال مل �أجد �أي عائق من عائلتي ،ف�أهلي دعموين
كثريا .وتنهي ب�أن «ما ينق�ص املبدعني املوريتانيني هو الإميان ب�أنف�سهم وبر�سالتهم التي يحملون ،فاملبدع
حني ال ميلك ر�سالة نبيلة ال ميكنه �أن يقنع الآخرين ب�إبداعــه .وال�شباب هنا يلزمه ،لإقناع اجلمهور،
مواءمة �إبداعه مع ثقافة النا�س وتطلعاتهم .ف�أحيانا يفكر الفنانون بنظرة عاملية قد ال تنا�سب الإن�سان
املحلي«.

ا�سم اللوحة :االنعكا�س -كوالج و�أكريليك على القما�ش

ا�سم اللوحة (امل�ساواة) � -أكريليك ( مائي) على القما�ش
تنتمي هذه اللوحة للمدر�سة التعبريية
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ا�سم الواحة � :سفر الوجدان – �شنقيط الوان اكريليك على القما�ش

ا�ستح�ضار ملا حتتله منارة �شنقيط من �أهمية يف وجدان الإن�سان املوريتاين قدميا وحديثا فعربها ت�سافر
نحو �أفق بعيد من تاريخ العلم لهذه املنارة اخلالدة.

لوحة �أكريليك مائي على القما�ش

تنتمي بنت الرحيل للمدر�سة الواقعية ومتيل �أحيانا لل�رسيالية يف �أ�سلوبها الفني الذي حتمله ق�ضية املر�أة
وهم امل�ساواة وتعرب عن هويتها ون�ضالها وذاتيتها من خالل ري�شتها بالواقعية والتعبريية و�أحيانا بال�رسيالية
و�أحايني �أخرى جتمح نحو الرومان�سية احلاملة واملفعمة بدالالت الرتاث والبعد الوطني...
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�إبراهيم فال :ا�ستفاد من تكوين فني باملدر�سة الوطنية للفنون اجلميلة بداكار (عا�صمة �سينغال) يتميز
بعالقة بالهند�سة املعمارية ..

لوحة مائية �آكريليك من الفن التجريدي

	
  

لوحة �آكريليك من الفن التجريدي
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لوحة �آكريليك من الفن التجريدي

	
  

عائ�شة فال � :أخذت تكوينها من �سان -لوي بال�سنغال يف جمال الفنون التقليدية (.)2004 - 2002
حت�رض البداوة بقوة يف ري�شتها وتنحت ب�أ�سلوب مييزها.

لوحة �آكريليك مائية تنتمي للفن التجريدي .متكن قراءة هذه
اللوحة على �أنها �أبواب قرية تختفي خلف غيوم ..
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لوحة �آكريليك مائية جتريدية

مائية جتريدية متكن قراءتها على �أنها تخطيط قرية
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�آكريليك مائية جتريدية

خديجة بنت �إ�سماعيل :تعترب بنت �إ�سماعيل فنانة ع�صامية تعتمد يف �أ�سلوبها على الألوان وتختار
مبقدرة �ألوانها التعبريية من ثقافة وتراث موريتانيا وخ�صو�صيتها احل�ضارية مع ح�ضورذاتي لها �ضمن
لوحاتها� .شاركت يف دي�سمرب  2004يف �أول معر�ض لها مب�شاركة فنانني �آخرين باملركز الثقايف املغربي
بنواك�شوط ،ويف � 2005شاركت يف معر�ض جماعي يف مقر املندوبية الأوروبية بنواك�شوط ،ويف 2005
كذلك �شاركت يف معر�ض ثنائي يف املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط 2006 ،معر�ض منفرد يف هيئة
املختار ولد داداه بنواك�شوط.
من �أعمالها :
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ت�صور هذه اللوحة التي تنتمي للمدر�سة الواقعية �أثاث خيمة بدوية .وتظهر الفنانة بنت �إ�سماعيل
ذلك الأثاث ب�شكله التقليدي وحتى �ألوانه ،م�ستح�رضة البعد الرتاثي يف لوحتها ان�سجاما مع ميولها
الرتاثي ...

عنوان اللوحة  :احللي التقليدي املوريتاين .طالء� :أكريليك

	
  

تعبرّ هذه اللوحة �أي�ضا عن جانب تراثي من تزين املر�أة املوريتانية قدميا وتنتمي هذه اللوحة للمدر�سة
الواقعية املفعمة بالرتاث..

ت�رسيحة �شعر تقليدية  :طالء �أكريليك
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تنتمي هذه اللوحة لبنت �إ�سماعيل للمدر�سة الواقعية ذات الداللة الرتاثية البالغة الأهمية فاملر�أة
املوريتانية كانت تتزين ب�أنواع الت�رسيحات ل�شعرها فاختارت الفنانة �أن تخلد بري�شتها الفنية منوذج من
تلك الت�رسيحات ذات الأهمية الرتاثية الكربى والتي تعرب عن البعد الثقايف املحدد ملعيار التزين قدميا.

	
  

لوحة باب تقليدي تتزين واجهته بزينة الفن وتظهر الفنانة الت�شكيلية خديجة منت �إ�سماعيل احتفاءا
ب�إنتاجها الفني .وتر�سم بنت �إ�سماعيل بري�شتها �أ�سلوبا فنيا واقعيا مفعما بدالالته الرتاثية للبيت املوريتاين
والأثاث املوريتاين ولزينة ن�ساء موريتانيا وتختار �أن تقف بكل ثقة خلف باب هي من زينته بري�شتها.
 مرمي �صو :فنانة ت�شكيلية مولودة  1985مبدينة نواك�شوط ان�ضمت للفن الت�شكيلي من خالل ات�صالهابدار الفنون اجلميلة بنواذيبو وا�ستفادتها من الدورات التكوينية التي تقدمها وكان ذلك بداية �سنة .2015
لها عديد امل�شاركات يف املعار�ض الفنية بنواذيبو ولها �إ�سهامها يف امل�رسح .حا�صلة على جائزة يف امل�رسح
وع�ضو يف دار الفنون اجلميلة بنواذيبو.
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من �أعمالها :

لوحة �آكريليك مائية من املدر�سة الواقعية  :زورق
يف النهر وعلى ال�شاطئ قرية مببانيها التقليدية.

لوحة �آكريليك مائية من الفن الواقعي:
�سيدة ت�ضع على ر�أ�سها �إناء
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لوحة مائية من الفن الواقعي :الزراعة �أو ال�سنابل.

�سعيدة بنت اتوين�سي  :تلقت تعليمها الفني من املركز الثقايف املغربي بنواك�شوط� ،أقامت معر�ضا
ي�شمل �أعمالها الفنية منفردة �سنة  . 2018وقد متيز عملها الفني املعرو�ض بالب�ساطة وح�ضور امل�شهد
املوريتاين الثقايف والرتاثي مثل اخليمة املوريتانية الأ�صيلة واملر�أة ال�شنقيطية .
وجاء يف مقابلة �أجرتها معها �صحيفة املدى بتاريخ  « : 2019 - 09 - 30:تقول بنت التوين�سي �إن
“عمل الفنانني الت�شكيليني يف موريتانيا تعرت�ضه جملة من ال�صعوبات� ،أبرزها نظرة املجتمع التقليدي
لهذا الفن ،وقلة �أعداد املهتمني به ومتذوقيه ،حيث ينح�رص االهتمام ب�أ�صحاب الثقافة الفرنكفونية� ،أو
الأجنلو�سك�سونية“.
وترى التوين�سي� ،أن “املعار�ض التي يتم تنظيمها من قبل ال�شباب وال�شابات ،ت�ساهم يف تغيري نظرة
املجتمع لهذا الفن ،رغم �أن نظرة املجتمع للفن الت�شكيلي تبدو جيدة باملقارنة مع نظرته لفنون �أخرى”.
وت�ضيف “ :حتى املواد الأولية التي ن�ستعملها يف عملنا يتم جلبها من خارج البالد ،الدولة ال تقوم
مبا ينبغي عليها �أن تقوم به ،يجب فتح كلية �أو معهد للفنون اجلميلة يف موريتانيا ،لكي ترعى �أ�صحاب
املواهب ،وت�ستوعب العاملني يف املجال حاليا”.
من خالل املعار�ض التي ينظمنها حتاول الفنانات الت�شكيليات املوريتانيات� ،إثبات �أنف�سهن يف جمال
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الفن الت�شكيلي ،رغم الإكراهات املحيطة باملجال.
وقد �أثبتت معظمهن ،قدرتهن على حمل راية الفن الت�شكيلي يف البالد ،وكان تعاطيهن ممي ًزا مع
تعبريا عن �أنف�سهن وق�ضايا جمتمعهن».
خمتلف الق�ضايا ،من خالل اللوحات والر�سومات التي يبدعنها ً

	
  

تعترب منت توين�سي خريجة املركز الثقايف املغربي ففيه تعلمت مبادئ الفن حيث تلقت ور�شات
تكوينية من تلك الور�شات التي يقدمها املركز الثقايف املغربي لل�شباب وفيه �أي�ضا قدمت عرو�ضا فنية
مهمة  ،وتعبرّ هذه اللوحة التي ت�ضم فتاتني من مكونتني من مكونات املجتمع املوريتاين بزيهما التقليدي
حتمالن �إناءين �أحدهما مترا والآخر لبنا عن تقليد عريق عند املجتمع املوريتاين يف ا�ستقبال ال�ضيف.
�أ�سماء �إبراهيم  :تتميز هذه الفنانة �أي�ضا باعتمادها على ر�سم واقع بلدها من خلفية تراثية� .أقامت
معر�ضا فنيا باملتحف الوطني يف نوفمرب �سنة  2019بعنوان« :هذا وطني» وقد اختارت �أن يتزامن
معر�ضها مع املهرجان ال�سنوي الذي تقيمه وزارة الثقافة وال�صناعة التقليدية يف ن�سخته الثامنة ملدينة
والتة(�إحدى املدن التاريخية بالبالد) ،حيث �أظهرت من خالل ذلك املعر�ض مدى اهتمامها مبراحل
تطور بلدها ومنوه .وقد يكون مليالد هذه الفنانة ال�شابة واغرتابها عن وطنها دور يف �شغفها به.
وقد كانت بدايتها الفنية بدولة ليبيا مع فن الزخرف لكن موهبتها تطورت لرت�سم وطنها بكل �أبعاده:
“من خالل ري�شتها املبدعة و�أناملها الذهبية ،ر�سمت هذه ال�شابة التي ت�سابق عمرها ب�إبداعات الفتة� ،أكرث
تاريخيها القدمي واحلديث،
من ثالثني لوحة فنية حتكي موريتانيا ب�أبعادها الطبيعية واالجتماعية والثقافية يف
ْ
عر�ضتها يف املتحف الوطني بنواك�شوط برعاية وزارة الثقافة املوريتانية حتت عنوان « :هذا وطني».
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أتفح�ص لوحات هذه الفنانة املوهوبة؛ مدى �شغفها بوطنها الذي عا�شته
كان الفتا بالن�سبة يل و�أنا � ّ
حلما جميال يف قلبها ،قبل �أن يحت�ضنها واقعيا منذ فرباير�/شباط  ،2016لكنها ا�ستطاعت �أن حتمله
ذكرى طيبة وحلما ناب�ضا بني جوانحها ،حا�رضا يف �ألوانها وري�شتها املبدعة؛ لذلك جاءت لوحاتها
الفنية مزيجا متنوعا كتنوعه الثقايف والعرقي ،و�شالال متدفقا متداخال كجباله و�سهوله الف�ضية” (حممد
�سامل عبد املجيد).

تعبرّ هذه اللوحة عن بع�ض ن�ساء مكونات املجتمع املوريتاين وطريقة التزين التقليدية بالذهب
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تعرب هذه اللوحة للفتاة �أ�سماء �إبراهيم عن ازدواجية العلم والتمر يف تاريخنا املوريتاين وح�ضور تلك
االزدواجية يف تراثنا الثقايف واالقت�صادي ففي مدينة وادان كان هناك �شارع مازالت معامله موجودة
ي�سمى الأربعني عاملا حماذاة لواد النخيل مما جعل املدينة ت�أخذ ا�سمها وادان من واد من العلم وواد من
التمر ،وهكذا عربت الفنانة �أ�سماء يف لوحتها الواقعية املفعمة بالدالالت الرتاثية عن ازدواجية العلم
والتمر يف لوحتها الفنية الواقعية  “ :انت�رش يف هذه البالد املذهب املالكي ك�سائر بالد املغرب والأندل�س
ودر�ست املدونة ور�سالة ابن �أبي زيد القريواين  ..يف املحاظر املوريتانية «املدار�س التقليدية» ثم دخل
خمت�رص خليل هذه البالد عن طريق الوادانيني الذين تلقوه عن �أبناء عمومتهم من الأقيتيني �أعالم متبكتو
وقد و�ضع عليه الودانيون �أقدم �رشح له يف البالد وهو «موهوب اجلليل» �رشح خمت�رص ال�شيخ خليل لأبي
عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر احلاجي الواداين(”.جريدة القد�س 28 ،نوفمرب.)2015 ،
منيه الديه :فنانة �شابة �شاركت يف العديد من املعار�ض ومثلت بالدها يف معر�ض منظم مبنا�سبة الأيام
الثقافية املوريتانية باليمن �سنة 2000

لوحة ب�ألوان االكريليك بالقما�ش

تعبرّ هذه اللوحة الواقعية عن الطبل يف الثقافة املوريتانية القدمية فبه كانت تفتح �أبواب املدن القدمية
وبه كان تعلن احلرب ويعلن ظهور هالل العيد ويدق للنفري ولعودة امل�سافر �صاحب املكانة واجلاه...
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ومن عادة الطبل �أن ت�رضبه املر�أة بيديها وقد زينت مع�صميها باحللي وهذا ما جاءت لوحة �أ�سماء منيه
الديه من�سجمة معه.
 عي�شة عبد اهلل �صار :مولودة  1987ان�ضمت لدار الفنون اجلميلة �سنة  2015ا�ستفادت من التكويناتوالعرو�ض التي تقدمها الدار �أ�صبحت ع�ضوا يف دار الفنون اجلميلة بنواذيبو و�شاركت يف معار�ضها.
تنتمي لوحاتها للفن التكعيبي.
من �أعمالها:

لوحة مائية جتريدية

لوحة مائية جتريدية
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 �آمنة بنت الطالب :من مواليد  1981بد�أت الفن �سنة  2016يف دار الفنون اجلميلة بنواذيبو لها�إ�سهامات عديدة يف مدينة نواذيبو .حاليا ت�شغل من�صب الأمينة العامة لدار الفنون اجلميلة بنواذيبو رئي�سة
منظمة ال�صحة �أوال ،م�ست�شارة يف بلدية نواذيبو نا�شطة اجتماعية .تنتمي لوحاتها للمدر�سة الواقعية.
من �أعمالها :

لوحة �آكريلك مائية من الفن �شبه الواقعي

لوحة �آكريليك مائية �شبه الواقعي
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لوحة مائية �آكريلك من الفن الواقعي جل�سة
َ
“ال�سيك” التقليدية
ن�سائية تقليدية ميار�سن لعبة

 مولو رمتا بوج  :مولودة  1972مبدينة نواذيبو دخلت عامل الفن بداية الت�سعينيات .ع�ضو يفهيئات م�رسحية ان�ضمت لدار الفنون اجلميلة �سنة � 2015شاركت يف التكوينات والور�شات التي تقدمها
دار الفنون اجلميلة بنواذيبو  .تنتمي لوحاتها للمدر�سة التجريدية.
من �أعمالها :

لوحة مائية �آكريلك :من الفن الواقعي
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لوحة مائية من الفن التجريدي

 منى جدان  :مولودة  1993بنواك�شوط ،امل�ؤهالت العلمية :م�ستوى باكلوريا علمي ،املهنة :فنانةت�شكيلية دورات تكوينية :دورتان باملعهد امل�رصي واملعهد الفرن�سي مايو  .2018 ،2016املعار�ض:
�شاركت يف معر�ضني اثنني جماعيني �صحبة جمموعة من الفنانني الت�شكيلني ات�سما بنجاح ،والآن حت�رض
ملعر�ض ثالث لكنه خا�ص ب�أعمالها .

�أكريليك بح�شي�ش ال�سجائر :الفن الواقعي

161

تت�ضمن هذه اللوحة نقدا للتدخني وا�ستبيانا لأ�رضاره على �صحة الإن�سان وقد جاءت اللوحة معبرّ ة
عن ذلك من خالل مالمح الوجه املر�سومة.

هذه اللوحة �أكريليك من املدر�سة الواقعية ذات بعد تراثي

�شاركت بها منى جدانه يف معر�ض �أردين  2018بقاعة املعهد املوريتاين للبحث العلمي بدار الثقافة.
وتعبرّ هذه اللوحة عن جانب تراثي متعلق باملو�سيقى والفولكلور وخا�صة تلك الآلة املو�سيقية الن�سائية
حيث تظهر يف اللوحة ن�سوة ي�ؤدين رق�صة �شبه جماعية ،ب�آلة �آردين.

قلم ر�صا�ص بالفحم

وجه �صبي �شاحب بعينني زائغتني يت�أمل لعله يب�رص خلف الغيوم جنوما
162

لوحة بقلم ر�صا�ص

ر�سم مالمح وجه املر�أة الإفريقية

قلم ر�صا�ص بالفحم

فتاة ع�رصية تدخن ال�سجائر فيما ي�شبه مقهى ليلي .تنتمي هذه اللوحة للمدر�سة الواقعية لكن ب�أ�سلوب
نقدي حتديا للأعراف والتقاليد.
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�شاركت بهذه اللوحة يف معر�ض �أردين  2018تنتمي هذه اللوحة لأ�سلوب الفن التجريدي.
فنانة ت�شكيلية بد�أت بدايتها مع معر�ض يف املركز الثقايف الفرن�سي �سنة 2008

 زينب بنت ال�شيعة :ومعار�ض �أخرى م�شرتكة يف املتحف الوطني ودار الفنانني الت�شكيلني و�شاركت يف معر�ض فني يف
ال�صني �شانغاي  .2010وتوقفت بعد ذلك .ومنذ �سنتني تقول بنت ال�شيعة بد�أت يف ممار�سة هوايتي يف
الفن الت�شكيلي.
وهنا تتجلى مالمح الهواية امليزة �أو املدر�سة التي ميكننا �أن ن�صف بها كل الفنانني الت�شكيليني
املوريتانيني ويف خمتلف �أجيالهم.
تر�سم بنت ال�شيعة ب�أكرليك وتتنتهج املدر�سة التجريدية يف �أ�سلوبها الفني مع ا�ستح�ضار اخلط العربي
ودالالته احل�ضارية.
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لوحة �أكرليك م�ستوحاة من اخلط العربي

لوحة �أكليك من الفن التجريدي
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�أكرليك من الفن التجريدي

�أكرليك مائية من الفن التجريدي

166

 حممد دالو امللقب حمادي :فنان ت�شكيلي وخطاط مولود  .1985ع�ضو يف العديد من جمعياتالفنانني الت�شكيلني وع�ضو يف دار الفنانني الت�شكيلني بنواك�شوط وع�ضو م�ؤ�س�س لتجمع (.)R.A.M
اليوم له ور�شته اخلا�صة .
�شارك يف العديد من املعار�ض الوطنية والدولية ،وله تكوين يف جمال الفن الت�شكيلي ب�إ�سبانيا وال�سينغال.
من �أعماله :

لوحة مائية �آكريليك من الفن الواقعي

لوحة مائية �آكريليك من الفن الواقعي
167

عمر بال :من �أ�شهر الفناين الت�شكيلني ال�شباب يف موريتانيا ن�ش�أ يف ح�ضن �أ�ساتذة وعمداء الفن
الت�شكيلي يف موريتانيا عندما كان عمره ت�سعة �أعوام وهذا ما �أعطاه الفر�صة ليح�صل على �إقامة بفرن�سا
والعديد من الدول الأوروبية وهو ينتمي �إلى عائلة فنية ،والده من م�ؤ�س�سي حركة الفن الت�شكيلي يف
موريتانيا وهو الأ�ستاذ عي�سى بال.
�شارك يف العديد من املعار�ض الوطنية والدولية.
وعن عمر بال جاء يف مقال بعنوان :هل جتاوز الفن الت�شكيلي يف موريتان مرحلة الت�أ�سي�س املن�شور
يف موقف املجهر بتاريخ .2020 - 06 - 02:مان�صه:
ب�شكل الفت للنظر ال َف َّنان عمر بال الذي يزاوج مبهار ٍة
«يف جمال النحت والتج�سيم ال َف ّن ّي ،يربز
ٍ
النحات والفوتوغرا ّ
يف عي�سى بال،
عالية بني الت�صوير والنحت .ف َّنان مبدع تتلمذ على َي ِد �أبيه ال َف َّنان َّ
فنية
�سي جتمع � M-Artسبق له اال�ستفادة من �
ٍ
إقامات ّ
الذي �شجعه على ولوج الف َّن ،وهو من م� ّؤ�س ّ
ب�أوروبا �أبرزها �إقامته بف�ضاء «فنون خ�رضاء» يف فرن�سا �سنة  ،2010ف�ضال عن م�شاركته �ضمن فعاليات
دولية بفرن�سا و�إ�سبانيا وال�سنغال ،الأمر الذي َّ
مكنه من نا�صية ا َ
خللق والإبداع ،و�أم�سى
ومعار�ض ف ّن ّية ّ
منحوتات تعبري ّية �أقرب �إلى التكعيب يف البنية والتكوين.
ينجز
ٍ
فهذا ال َف َّنان الفائز ،الذي ترعرع بقرية بابابي اجلميلة جنوب موريتانيا مبحاذاة نهر ال�سينغال� ،أ�ضحى
أ�سا�سية اخلب�ش ،الق�ش ،ال�سماد ،والأ�سالك احلديد ّية
ُيبدع
ٍ
منحوتات ُم َّ
�شخ�صة فائقة التعبري ،مادته ال ّ
حيوانية ب�صيغٍ تعبري ّية
خملوقات
يحولها �إلى
الرفيعة ،وال�صفائح
ٍ
املعدنية الرقيقة �سهلة التطويع ،والتي ِ ّ
ّ
ّ
الرعوي  ،Pastoralمن عامل الإبل واملاعز وبع�ض احليوانات
اليومي ومن العامل
م�ستمدة من
غري م�ألوفة
ّ
َ
ّ
جاحظة يف مقابل �أع�ضاء ج�سد ّية
بود مع الإن�سان ..ر�ؤو�س �ضخمة بعيونٍ ِ
املُج َّنحة التي تعي�ش وتتعاي�ش ٍ ّ
مرتاكبة ومرتا�صة �سوى ناحية
�أخرى متباينة احلجوم والبنياتُ ،م َغ َّراة بطريقة التدوير والتلحيم لت�صبح
ِ
خملوقات تعبري ّية ت�ؤن�سه يف خلوته ووح�شته داخل
املفا�صل ملنحها �إمكانية التحريك ..هي ،بال �شك،
ٌ
كائنات �شبه ميتة ك�أنها �آتية من زمانٍ غري زماننا ..و�إلى جانب النحتُ ،يبدع ال َف َّنان عمر
مر�سم ا�شتغاله..
ٌ
حملية تتداخل فيها النماذج
لونية ّ
بال ت�صاوير تعبري ّية �رسيعة التنفيذ ب�صبغات الأكريليك و�أحبار وم�ساحيق ّ
وبنية تربز يف عمقها زرقة كوبالتية م�ؤ�رسة بخطوط
املر�سومة َ
كم ْن ي�ضع الر�سم فوق الر�سم ب�ألوان رماد ّية ّ
ظلية من�سجمة مع �سند اللوحة املُ َّ
�شكل يف الغالب من القما�ش و�أوراق الكرافت  Kraftذات
�إحاطة ّ
جمالية
ب�رصي وبر�ؤية
بوعي
اللون الأمغر والكاكي املفتوح �أو املطبوع ب�صفر ٍة �ساجية ..هكذا ي�شتغل
ّ
ٍ
ّ
تعك�س التزامه بالف َّن ،فهو «يعي�ش من ف ّنه وي�سعى حلمله �إلى احلياة» ،كما يقول .والواقع �أن التجربة
ت�شكيلية جديدة
املوريتانيني على تعبريات
النحتية لل َف َّنان عمر بال تظهر جزءاً من انفتاح بع�ض ال َف َّنانني
ّ
ّ
ّ
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ت�ستنبت جذورها من فنون ما بعد احلداثة ،غري �أن هذا االنفتاح يبقى م�رشوطا ب�رضورة الوعي بالظروف
فن الإر�ساءات ال َف ّن ّية (الأن�ستلي�شن)
اجلمالية
واملناخات
والتاريخية التي �أنتجت هذه الفنون .من ذلك ُّ
ّ
ّ
تكررة يف الف َّن املُعا�صرِ ويف عالقته باملجتمعات التي
الذي هو وليد التقاطعات
ُّ
والتحوالت والتقلبات املُ ِ ّ
الدالالت ال َف ّن ّية التقليد ّية� ،إلى جانب تقاطعه مع ٍ ّ
«فن
حتت�ضنه ،يف حماولة لتحرير مفهوم الف َّن من
ِ
كل من ّ
و«فن احلدث» (الهابينيننغ) من حيث ت�شكيل الفراغ ،بالإ�ضافة �إلى اجلمع بني توظيفات عديدة
البيئة»
ّ
ال�صنع ،وهي كثرية
ومتعددة”..
ِّ
للخامات بتنويعاتها مع اال�ستعانة بعنا�رص خال�صة (خام) وعنا�رص �سابقة ُ
من �أعماله :

لوحة �أكريلك مائية تنتمي للفن التجريدي
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لوحة مائية �آكريلك من الفن �شبه الواقعي قرية تختفي خلف الفقر والتعا�سه..

لوحة مائية �آكريلك من الفن �شبه الواقعي

170

مائية جتريدية

 احل�سني حيدره :من مواليد .1972در�س الفن الت�شكيلي والنحت يف بامكو عا�صمة دولة مايل بدايةالت�سعينات ،وبعد ذلك انتقل �إلى موريتانيا وخا�صة العا�صمة نواك�شوط.
له العديد من امل�شاركات يف املعار�ض الوطنية والدولية ،حا�صل على جائزة �أف�ضل فنان ت�شكيلي
يف موريتانيا �سنة  2012من طرف املعهد الفرن�سي مبوريتانيا .له طريقته اخلا�صة من بني جميع الفنانني
الت�شكيليني املوريتانيني حيث يعي�ش مع لوحاته دائم اال�شتغال بفنه الذي يع�شقه .جتده من�شغال يف عامله
داخل ور�شته قليل الكالم وكثري الإبداع ومنفتحا على النقد يتقبله بروح ريا�ضية..
“ح�سني حيدرة تتميز لوحاته بتق�سمات هند�سية عمودية مفعمة بدالالت رمزية متنوعة” .
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من �أعماله :

�آكريلك مائية جتريدية :تظهر الأحرف ما ي�شبه احلرف القدمي يف منطقة �شمال �إفريقيا.

�آكريليك مائية جتريدية
172

�آكريليك مائية جتريدية توحي بالعنف:
ر�أ�س مقطوع ودماء ت�سيل و“ال ”مكتوبة

قد ن�ستطيع �أن نحلل هذه اللوحة ب�أنها نقد لواقع العنف الذي ا�ستباحت به بع�ض املجموعات دماء
الأبرياء وهم يرددون ال �إله �إال اهلل �أو قد يكون حرف “ال” املق�صود منه ال للعنف ال للتطرف..

لوحة مائية �آكريليك من الفن �شبه الواقعي :ن�ستطيع �أن نقر�أها بالطريقة التي قر�أنا بها التي قبلها فهما
تنتميان لنف�س الر�سالة النقدية للعنف والقتل وحمل ال�سالح يف وجه الإن�سان الربيء.
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 خالد موالي �إدري�س :فنان ت�شكيلي ر�سام كاركاتري ومكون .در�س يف تون�س وبعدها عاد �إلىموريتانيا وتعرف على العديد من الفنانني الت�شكيليني وبعدها ان�ضم �إلى الأ�رسة الت�شكيلية يف موريتانيا.
�شارك يف  30معر�ضا فنيا يف موريتانيا وخارجها.
حاليا يعمل يف منظمة غري حكومية .تر�أ�س احتاد الفنانني الت�شكيليني املوريتانيني .2014 - 2010
قام بالعديد من التكوينات يف الفن الت�شكيلي والكاريكاتري ل�صالح ال�شباب والأطفال والأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة .يعمل مع عديد املنظمات الدولية يف موريتانيا.
من �أعماله:

لوحة مائية �آكريليك جتريدية
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لوحة مائية �آكريليك جتريدية

ب�شري معلوم :فنان ت�شكيلي موريتاين من �أب موريتاين و�أم ليبريية مر بالعديد من البلدان الإفريقية
قبل �أن ي�ستقر مبوريتانيا وحتديدا العا�صمة نواك�شوط �سنة  .1999بد أ� م�شواره الفني بالر�سم والفن
الت�شكيلي منذ �صغره يف غينيا كوناكريي  .وبعد و�صوله �إلى نواك�شوط التقى بالفنانة الفرن�سية نيول
فينوت ومعها تعلم الفن ومنها �أخذ الكثري من الأفكار حتى �أ�صبح معروفا يف وطنه موريتانيا وحتى
خارج وطنه وخا�صة فرن�سا التي ي�شارك بلوحاته الفنية يف معار�ضها دوما.
له العديد من امل�شاركات يف املعار�ض الدولية (�إفريقيا و�أوروبا)  .ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س جمموعة
الفنانني ال�شباب يف موريتانيا .كما يعرف بقدراته يف جماالت فنية �أخرى كالت�صوير الفوتوغرايف.
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من �أعماله:

�آكريليك مائية جتريدة :م�صابيح

�آكريليك مائية جتريدية
176

�آكريليك مائية جتريدية

�آكريليك مائية جتريدية

�آكريليك مائية جتريدية
177

لوحة مائية �آكريليك من الفن التجريدي  :ر�سم قرية من الرتاث

 حممد الأمني �سيدي حممد بوبكر :من مواليد  1979يف ازويرات -موريتانيا مقيم يف مدينة نواذيبو(العا�صمة االقت�صادية)� .شارك يف عدة معار�ض .ر�سام وخطاط مهتم باحلرف العربي.
من �أعماله :

لوحة مائية عن الفرو�سية
178

	
  

لوحة مائية �آكريليك من الفن الواقعي :
قرية من قرى اجلنوب املوريتاين
	
  

	
  

اخلط العربي
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 الناجيه حمفوظ احميد (حوراء)  :تاريخ امليالد  11:دي�سمرب  1989يف لك�رص (نواك�شوط) امل�ستوىالتعليمي :ما�سرت  1ديناميكية ال�ساحل وال�صحراء .ما�سرت  1احل�ضارة والإعالم .بداية االهتمام بالفن
الت�شكيلي  .2018 :كانت البداية مب�شاركة يف عدد من املعار�ض والأن�شطة واالنخراط يف �أطر �شبابية
مهتمة بهذا املجال .امل�شاركة يف معر�ض الفن الت�شكيلي يف املركز الثقايف الفرن�سي مبنا�سبة الأ�سبوع
الفرانكفوين  .2018امل�شاركة يف معر�ض الفن الت�شكيلي يف مهرجان ترانيم للفنون ال�شعبية �سنة .2019
الفوز بجائزة جمعية الفتاة للفن الت�شكيلي .2019 - 2018
االنت�ساب جلمعية الفنانني الت�شكيلني ال�شباب املوريتانيني .2018
من �أعمالها :

	
  

لوحة مائية من الفن الواقعي :تعرب عن كفاح املر�أة وازدواجية �أعبائها

 عبد اهلل حممد الأمني حيبلل :مولود  . 1996التخ�ص�ص علوم احلا�سوب ،مهنته :مطور برامج .تعلقبالر�سم منذ ال�صغر فمار�سه هواية و�شغفا به فتطورت تلك الهواية ف�أ�صبح فنانا ت�شكيليا �أنتج العديد من
اللوحات الفنية و�شارك بها يف عدة معار�ض .
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من �أعماله :

	
  

ر�سمة بقلم ر�صا�ص على ورق  :A4ميالد الدولة املوريتانية حلظة �إعالن ا�ستقالل اجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية عن فرن�سا  28نوفمرب  1960من طرف الرئي�س امل�ؤ�س�س املختار ولد داداه رحمه اهلل.

	
  

ر�سمة على ورق مقوى بقلم ر�صا�ص احلجم :املجل�س الأول للحكومة  12يونيو  1957يف خيمة
181

	
  

لوحة �أكريليك على لوحة قما�شية

متثل هذه اللوحة من الفن الواقعي �شيخا ي�ضع بني يديه كتاب ح�صن احل�صني للدعاء

ر�سم على ورق عن الفتاة املوريتانية القدمية

182

ر�سمة من الفن الواقعي للفنانة املوريتانية ال�شابة كرمي بنت �آب
	
  

	
  

ر�سمة ب�ألوان مائية على لوحة قما�شية ل�شيخ موريتاين يحتمي ب�أكمام ثوبه عن لهيب ال�صحراء
183

لوحة خ�شبية
ر�سم �صورة الرئي�س املوريتاين ال�سابق املرحوم اعلي ولد حممد فال

184

	
  

لوحة بقلم ر�صا�ص.
تظهر املر�أة املوريتانية بكامل زينتها

185

	
  

قلم ر�صا�ص ،ر�سمة بعنوان معايري .ي�سعى ال�شاب عبد اهلل ولد حيبلل �أن يج�سد من خالل هذه
اللوحة معيار ال�سمنة �أي �أن تكون املر�أة بدينة فذلك معيار كاف جلمالها عند املوريتانيني قدميا .وقدم
�سيدتني بدينتني وو�ضع بينهما �سيدة يبدو من مالحمها �أنها �أوروبية وتتمتع بكامل ر�شاقتها ،مما يعني �أن
معيار اجلمال يختلف من جمتمع �إلى �آخر .وهنا ي�أتي عنوان اللوحة منا�سبا جدا .

لوحة ملونات خ�شبية
على ورق عادي
186

تعرب هذه اللوحة للفنان ال�شاب عبد اهلل حيبلل عن ولعه بر�سم �أ�شياء من احلياة املوريتانية الواقعية كلون
ال�صحراء ومالب�س الن�ساء والرجال وحتى �سحنات الب�رش.
لقد ظل ولد حيبلل وفيا لتلك امل�شاهد مرتبطا بها من خالل ري�شته الفنية  ..« :وعالقة الفرد
باملجتمع الذي تربطه به عوامل متعددة من الن�سب و اجلوار و التعاي�ش ووحدة امل�صري واالنتماء �إلى
الواقع احلايل .وللتعبري عنه اتخذت من الإ�شارات و احلركات و الرموز والأ�شكال املحيطة و�سائل
لتحقيق هذا التعبري( »..د\ �سامييو�سف زركلي).

هذه اللوحة من الفن الت�شكيلي الرقمي الذي ظهر مع ظهور
احلا�سوب

من لوحاته الواقعية التي تعالج م�شاهد من احلياة املوريتانية ت�أتي هذه اللوحة التي تعرب عن عرو�سني
يف لبا�سهما وجل�ستهما التقليدية.
ويف ختام لوحات الفنان املبدع ال�شاب عبد اهلل الذي ر�سم من �أجل �أن يتخل�ص من هم الإبداع
نختم احلديث عنه مبا كتبه هو عن عالقته بالفن ب�صفته الرئة التي ي�ستن�شق منها الهواء فلم يتعلم الفن يف
املدار�س واليف املعاهد وال هو تلقى الت�شجيع بل هو الع�شق لهذا الفن “ :ميكنني �أن �أبد أ� هذا باحلديث
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عن كيفية الر�سم �أو التظليل �أو احليل التي �أعرفها والتقنيات التي �أ�ستخدمها ....لكن ماذا عن ملاذا
�أر�سم؟ بدون الر�سم ،ال �أعرف من �س�أكون� ،أو �أين �س�أكون� ،أو كيف �س�أتعامل مع كل ما يحدث يف
احلياة� .أقول هذا بكل جدية :كان للر�سم ت�أثري عميق يف حياتي .الر�سم هو �أقوى �أداة لدي .لكن مرة
�أخرى ،ملاذا ؟ ملاذا هو قوي جدا ؟ ماذا يفعل الر�سم يل ؟ لقد كنت �أفكر يف هذا ال�س�ؤال لفرتة طويلة،
و�إليكم �إجابتي :ي�ساعدين الر�سم على �إدارة م�شاعري.
غالبا ما �أ�شعر
�إنه ي�ساعدين على ت�صفية ذهني من خالل التفكري يف �أفكاري وم�شاعري وتو�ضيحهاً .
بالقلق والتوتر �أو الإفراط يف التفكري �أو االكتئاب ،لكن يف اللحظة التي �أبد أ� فيها الر�سم ،تتال�شى تلك
امل�شاعر ال�سلبية� .إنها ت�ساعدين يف التغلب على الأفكار وامل�شاعر ال�سامة� .إنه عالجي .ي�ساعدين الر�سم
على االنتقال من الو�ضع املغلق �إلى الو�ضع املفتوح.
الو�ضع املغلق هو حالة قلق وتوتر حيث ن�شعر �أن لدينا الكثري لنفعله ولن ننجزه بالكامل .الو�ضع
املفتوح هو حالة �أكرث ا�سرتخا ًء �أكرث ت�أمال مع الذات وا�سرتخاء ،مما ي�سمح للف�ضول بالظهور� ...أق�ضي
وق ًتا طوي ً
ال يف الو�ضع املغلق ،لذا �أحتاج �إلى الر�سم مل�ساعدتي يف االنتقال �إلى الو�ضع املفتوح.
الر�سم ي�ساعدين على االكت�شاف والت�أمل والتعبري عن نف�سي .ي�ساعدين يف التعرف على نف�سي� .إنه
إح�سا�سا �إ�ضافيا بالهوية وبالهدف يف احلياة.
ي�ساعدين على ال�شعور مبزيد من ال�سعادة والثقة  ،ومينحني �
ً
�إنه يجعلني �صادقا مع نف�سي .هكذا �أمنو .ي�ساعدين يف اكت�شاف �صوتي .يتيح يل التعبري عن هذا ال�صوت
وم�شاركته� .إنه يغذي �شي ًئا ما يف �أعماقي .ي�ساعدين الر�سم يف تقليل التوتر ويهدئ قلقي”.
 مو�سى حممد الأمني حيبلل� :شقيق تو�أم للفنان عبد اهلل اعتنق هو الآخر مذهب الفن الت�شكيلي.مولود  .1996التخ�ص�ص الهند�سة املعمارية يعتمد يف �أ�سلوبه يف الفن الت�شكيلي على املدر�سة الواقعية.
ي�سري �صوب وجهة �أخيه عبد اهلل .ير�سم ال�شخ�صيات الوطنية مثل رئي�س اجلمهورية ال�سيد حممد ولد
الغزواين.

188

	
  

لوحة �ألوان خ�شبية على ورق :
�صورة لرئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
ال�سيد حممد ولد ال�شيخ الغزاواين

189

خاتــمــــة

يف ختام هذا الكتاب الذي حاولنا من خالله تقدمي مو�ضوع الفن الت�شكيلي يف موريتانيا درا�سة
وحتليال مع عر�ض مناذج عديدة قد و�صلت لثلث هذه الكتاب ،فقد �أ�صبح ب�إمكاننا ونحن ن�ضع اللم�سات
الأخرية عليه �أن نعرب عن بع�ض املالحظات التي تبدت لنا ونحن قيد �إعداد املادة العلمية واللوحات
الفنية ،قبل �أن ن�صل ملحوري اال�ست�رشاف والتو�صيات ،حيث كانت جملة ال�صعاب تتعلق �أ�سا�سا بندرة
املادة ،فمو�ضوع الفن الت�شكيلي يف موريتانيا يبدو �أنه خارج عن اهتمام الباحثني والدار�سني .ويرجع
الأمر كما ذكرنا �إلى خلو املادة الرتبوية من درا�سة الفن الت�شكيلي كمادة تدر�س.
وقد واجهتنا هذه ال�صعوبة البالغة الت�أثري فلج�أنا لبع�ض املقاالت التي كتبت والتي تفتقر للمنهجية
واملو�ضوعية العلمية لكن للندرة �أحكامها فاعتمدنا على بع�ضها وا�ست�أن�سنا ببع�ضها الآخر.
وكانت لقاءاتنا مع �شخ�صيات من خمتلف الأجيال الفنية يف موريتانيا هي مادتنا التي بها دخلنا يف
جزئيات هذا املو�ضوع وتركت لدينا انطباعا مفعما بالتفا�ؤل على م�ستقبل الفن الت�شكيلي يف موريتانيا،
حيث ا�ستجاب معظم الفنانني الت�شكيليني مل�سعانا البحثي ،وكانت دار احتاد الفنانني ال�شكيليني
املوريتانيني يف مقرها بنواك�شوط برئا�سة الأ�ستاذ املختار امللقب “خمي�س” قد فتحت لنا بابها وزودتنا يف
رحلتنا البحثية عن مكامن جمال الفن الت�شكيلي وخ�صو�صيته الوطنية.
وكذلك دار الفنون اجلميلة بنواذيبو برئا�سة الأ�ستاذ حممد عايل امللقب “دايل” التي فتحت لنا بابها
وزودتنا باملعلومات.
ّ
ونظرا للمادة التي حت�صلنا عليها فقد �أ�صبح ب�إمكاننا احلديث عن خال�صة هذا املو�ضوع “الفن
الت�شكيلي يف موريتانيا “ .
لقد متيزت مدر�سة الفن الت�شكيلي مبرحلتني �أ�سا�سيتني :مرحلة الت�أ�سي�س ومرحلة التجديد وقد مهد
ملرحلة التجديد نخبة من الت�شكيليني �سميناها جيل العبور ،وقد �سيطرت املدر�سة الواقعية يف معظم
اجتاهات الفن الت�شكيلي يف موريتانيا مع ح�ضور قوي للمدر�سة التجريدية ،وقد عبرّ لنا الأ�ستاذ املختار
“خمي�س” ب�أن املجتمع املوريتاين يف�ضل اللوحات الواقعية مما جعل الفنان الت�شكيلي ينقاد وراء الذائقة
اجلمعية ملجتمع يف�ضل الب�ساطة وخا�صة لوحات املناظر الطبيعية ،وي�ضيف الأ�ستاذ خمي�س ب�أنه عندما
ير�سم لنف�سه ف�إنه ير�سم يف الفن التجريدي فذلك هو الذي ين�سجم مع ري�شته الفنية ،وعندما ير�سم حتت
الطلب �أو م�شاركة يف املعار�ض لكي ي�ستجلب الزبنا ف�إنه ير�سم يف ظالل الواقعية املح�ضة.
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هذا وقد الحظنا ح�ضورا قويا للبعد الرتاثي يف الفن الت�شكيلي املوريتاين ك�أن الفنان الت�شكيلي
املوريتاين ي�ستنجد مبا�ضيه ويحافظ عليه من م�ساجد وحماظر و�أثاث منزيل ومناظر طبيعية..
وانطالقا من االهتمام بالبعد الرتاثي لدى الفنان الت�شكيلي املوريتاين ميكننا �أن نالحظ اخليط الذي ربط
املجتمع بالفن و�أ�صبح يقرتب رويدا منه ،وح�سبنا من ذلك �أن جيل التجديد الذي مل يكن اهتمامه من�صبا
على القوانني املدر�سية كان الأكرث ارتباطا بالبعد الرتاثي والأقوى ت�أثرا باخللفية الثقافية واحل�ضارية..
للبلد.
ومن خالل لقائنا ببع�ض الفنانني الت�شكيلني فقد �أكدوا لنا �أن هناك حت�سنا يف �إقبال املجتمع على
اقتناء اللوحات الفنية ذات االنتماء للمدر�سة الواقعية �أ�سا�سا املفعمة بامل�شاهد الطبيعية والرتاثية ،وتظل
املر�أة ربة املنزل �أكرث املجتمع تعلقا بلوحات الفنانني الت�شكيليني يف موريتانيا .وجتد بع�ض البنايات
احلكومية والفنادق واملنتزهات تتزين بلوحات فنية تلفت انتباه الزائر مما يجعل التفا�ؤل ممكنا يف �ش�أن
قبول املجتمع.
كما ميكننا �أن نالحظ �إقباال ملفتا للمر�أة املوريتانية وخا�صة الفتيات املثقفات حملة ال�شهادات اجلامعية
فقد كان �إ�سهامهن مفعما بروح ن�ضالية يف حقوق املر�أة وق�ضية امل�ساواة ..
فال�شابة �سلم بنت الرحيل عربت من خالل لوحتها التي بعنوان“ :م�ساواة” عن رف�ضها لدونية املر�أة
وظلمها ،بينما الحظنا يف لوحة ال�شابة حوراء حميده ن�ضاال من �أجل حق املر�أة يف ح�صولها على العدالة
وامل�ساواة..
وعلى الرغم من ح�صار املجتمع املوريتاين للفن الت�شكيلي ف�إن االحتادات الفنية وال�شخ�صيات املرتبطة
بالفن من مثقفني وباحثني مهتمني وم�ستهلكني يجمعون على �أن الفن الت�شكيلي يف موريتانيا ي�سري يف
اجتاه التطور والنمو و�أن احل�صار ال يزيد الفنون �إال قوة وجماال.
اال�ست�رشاف:
من خالل درا�ستنا للفن الت�شكيلي يف موريتانيا فقد �أ�صبحنا ن�ؤمن بقدرة الفنان الت�شكيلي املوريتاين
على مواكبة احلياة االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ..بري�شته الفنية ،كما ميكننا الت�أكيد على قدرته �أي�ضا
على تغيري عقلية املجتمع الذي �أ�صبح يتفاعل مع الأ�سلوب الفني �أكرث من ذي قبل.
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هكذا ال حظنا �أي�ضا �أن الفن الت�شكيلي يف موريتانيا لديه القدرة على حتدي ال�صعاب وجتاوز العقبات
لكنه بحاجة للدعم الر�سمي واالجتماعي وحتى النف�سي للتخفيف من وط�أة تاريخ طويل من التحفظ
والتجاهل ..من طرف الكل.
فبع�ض من الفنانني الت�شكيليني الذي التقينا بهم قد تخلى عن ممار�سة الفن ليتفرغ للحياة التي من
خاللها ي�ستطيع العي�ش وقد عربوا لنا عن ا�ستيائهم من عدم الدعم والت�شجيع ..على الرغم من وجود
احتادات ذكرناها يف هذا الكتاب ف�إنهم م�ستا�ؤون من عدم توفري جو ر�سمي يكفي ملمار�سة عملهم الفني
وموا�صلة التعبري بعفوية و�إبداعية بعيدا عن ال�ضغط املادي �أي الفن حتت الطلب.
ومبا �أن الفن الت�شكيلي ر�سالة لتخليد �آثار الأولني والآخرين ف�إنه يحتاج فقط لنوع من التحرر من
رقبة حت�صيل املعا�ش اليومي لكي يتفرغ لعملية الإبداع فالفنان يجب �أن تتحمل الدولة عنه معا�شه مقابل
خدمته التي �ستبقى بتخليد ري�شته ملا�ضي الأمم وحا�رضها“ :فالت�شكيلي خ ّلد �آثار الأولني و�سيخلد �آثار
املحدثني لرياها الآتون م�ستقبال ،ويبدو ذلك يف �سعة مفهوم الفنون الت�شكيلية لت�شمل العمارة والنحت
والر�سم وغريها».
وقد ا�شتغل بع�ض الفنانني الت�شكيليني على املج�سمات وعلى النمط الهند�سي العمراين مما يعني �أن
ر�سالة الفن الت�شكيلي يف موريتانيا مت�سعة االخت�صا�صات متنوعة املجاالت رغم تعدد العقبات...
تقدمنا يف البحث ت�أكدت لدينا �رضورة �إن�شاء معاهد لتدري�س الفن الت�شكيلي يف موريتانيا
وكلما ّ
لتعزيز هذه املواهب التي ا�ستطاعت �أن تر�سم بري�شتها الفنية �أ�سلوبا فنيا تعبرييا مفعما بدالالت وطنية
وتراثية رغم خلو املجال مما يحفز على ذلك.
حتددت مالمح ا�ستهالكه
ويظل الفنان الت�شكيلي املوريتاين ملزما
بالتقيد بذوق املتلقي املوريتاين الذي ّ
ّ
للفن من خالل فر�ضه لبع�ض املدار�س دون بع�ض ،وذلك ما يلزمنا بالتفا�ؤل مل�ستقبل الفن الت�شكيلي
�إن ا�ستطاعت احلركة الفنية مبختلف �أجيالها �أن تواكب ذلك ولن ت�ستطيع �إال �إذا ا�ست�شعرت اجلهات
الر�سمية قيمة هذا الفن .تلك القيمة التي مل تعد اليوم خمت�رصة على اال�ستهالك املحلي فقط بل �أ�صبحت
لها �أدوار �سياحية وثقافية وحتى �سيا�سية...
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أهمية دور حركة الف ّن التشكيلي يف
ّقدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ّ
الوطن العربي ،وما ّقدمته وماتزال ،من ضروب اإلبداع ،وتقاطعاته مع التّيّارات الفنّية
تأسس مدارس متن ّوعة تقوم على
العالمية المعاصرة ،وما يعكسه ذلك من خالل ّ
مفاهيم ذاتية وإنسانية كبرى ،تعزّز ماكنة ف ّن الرّسم والتّشكيل وتجعل منه مفردات
تفخر باه الثقافة العربية المعاصرة.
وقد عمدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إصدار ذهه السلسلة من كتب
الفن التشكيلي منذ سنوات لتقديم الحركة الفنية التشكيلية يف مختلف البلدان
العربية والتّعريف باه ،آخذة بعين االعتبار جميع المؤثّرات التي ساهمت يف تشكّلاه.
عمار عن الفن التشكيلي
تقدماه الدكتورة تربة ّ
الدراسات القيّمة التي ّ
إ ّن ذهه ّ
تعرض نشأة الف ّن
الموريتاني ،مبعيّة الفنّان المص ّور األستاذ المختار ولد سيدي محمدُ ،
التشكيلي مبوريتانيا بتن ّوع اتجااهته ،ومدارسه ،وفنّانيه ومبدعيه ،بدءا من الجيل
المؤسس إىل غاية الجيل الذي أضفى لمسة اإلبداع والتجديد على ذها النوع من
ّ
عامة.
الفنون النبيلة والمعبّرة عن القدرة اإلبداعية لإلنسان بصفة ّ
ميثّل ذها الكتاب الجديد من سلسلة كتب الفن التشكيلي العربي المعاصر ،انفذة صغيرة
مشرّعة على عالم كبير من اإلبداع الفنّي يف مختلف أنحاء وطننا العربي وبقيّة العالم.

I.S.B.N. : 978 - 9973 - 15 - 428 - 6

