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رحيل المناضل والتشكيلي الرائد
شكري مسلي ترك «أوشامه» في ساحات الجزائر!

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الع َـتبات...
ًأولى َ
«إلى وديع سعادة»

باريس ــ عثمان تزغارت
ّ
غيب املوت أخيرًا التشكيلي الجزائري
الـكـبـيــر ش ـكــري مـسـلــي ( 86عــامــا ـ
الـ ـص ــورة) ،آخ ــر األح ـي ــاء م ــن أقـطــاب
«ج ـمــاعــة  »51الـفـنـيــة ال ـتــي تأسست
ع ــام  1952عـلــى يــد مـجـمــوعــة ب ــارزة
ّ
مــن الـكــتــاب والتشكيليني التقدميني
الـ ـج ــزائ ــري ــن .م ـن ــذ خـ ـط ــوات ــه األول ـ ــى
الجريئة على الساحة الفنية لـبــاده،
أواخ ـ ـ ــر األرب ـع ـي ـن ـي ــات ،ع ـم ــل مـسـلــي
دومًا من أجل التأسيس لدور طليعي
للفنانني الجزائريني دفاعًا عن قضايا
شـعـبـهــم .ب ــن  1947و ،1948تتلمذ
على يد رائد فن املنمنمات اإلسالمية،
الـتـشـكـيـلــي مـحـمــد راس ـ ــم ،ث ــم أســس
ب ــرف ـق ــة ال ـش ــاع ــر الـ ـج ــزائ ــري الـكـبـيــر
جاك سيناك مجلة «شمس» في عام

ّ
 ،1950قبل أن يشكل ثالثيًا شهيرًا
مع الروائي كاتب ياسني والتشكيلي
الـكـبـيــر أمـحـمــد إس ـيــاخــم ،م ــن خــال
«جماعة .»51
مــع ان ــدالع حــرب التحرير الجزائرية،
غـ ــادر م ــدرس ــة ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة في
النضال الثوري.
باريس ،لالنخراط في
ّ
ب ـع ــد اس ـت ـق ــال ب ـ ـ ــاده ،ت ــول ــى إدارة
مــدرســة الفنون الجميلة فــي الجزائر
العاصمة ،ثم أسس «االتحاد الوطني
الـ ـج ــزائ ــري ل ـل ـف ـنــانــن الـتـشـكـيـلـيــن»
ع ـ ــام  .1963فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ن ـض ــاالت ــه
السياسية في صفوف «حزب الطليعة
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة» (األح ـ ـ ـ ــزاب الـشـيــوعــي
الجزائري سابقًا)ّ ،أســس مسلي في
عام  1967مجلة «أوشام» الفنية التي
أط ـلــق م ــن خــالـهــا ت ـي ــاره التشكيلي
الخاص .حمل األخير تأثيرات أفريقية

بــارزة ،وتخرجت منه أجيال عـ ّـدة من
التشكيليني ال ــذي ــن اشـتـغـلــوا بشكل
خ ـ ــاص ع ـل ــى فـ ــن الـ ــوشـ ــم األف ــري ـق ــي
والحروفية العربية واألمازيغية.
ال تـ ــزال ب ـص ـمــات ه ــذا ال ـت ـ ّـي ــار الـفـنــي
الـ ـ ـ ــذي ّأسـ ـ ـس ـ ــه م ـس ـل ــي م ــاثـ ـل ــة ع ـلــى
ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة ل ـ ـبـ ــاده ،م ــن خ ــال
أع ـمــال تشكيلية ومـنـحــوتــات عــديــدة
تتصدر ش ــوارع العاصمة الجزائرية
وس ــاح ــات ـه ــا ،ف ـ ُـي مـقــدمـهــا ال ـجــداريــة
الـضـخـمــة ال ـت ــي أنـ ـج ــزت ع ــام ،1983
تحت إشراف الراحل ،بعنوان «الثورات
ال ـث ــاث» (م ـئــة مـتــر م ــرب ــع) .وال تــزال
الـ ـج ــداري ــة ت ـت ـص ـ ّـدر واجـ ـه ــة «ســاحــة
صــوفـيــا» الـشـهـيــرة ،ب ـم ـحــاذاة البريد
املركزي ،في وسط مدينة الجزائر.
ف ــي أعـ ـق ــاب ان ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـب ــاب فــي
خريف  ،1988كان مسلي في طليعة
املثقفني الـجــزائــريــن الــذيــن انـخــرطــوا
في الحراك الجديد من أجل الحريات
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،م ــن خ ــال تــأسـيــس
«تـجـمــع الـفـنــانــن واملـثـقـفــن والـعـلـمــاء
ضــد الـتـعــذيــب» ،ال ــذي اشتهر باسمه
املختصر «رايــس» .لكن ّ
تفجر العنف
واالقـ ـتـ ـت ــال األهـ ـل ــي ع ـص ــف ب ــأح ــام
التغيير والــديـمــوقــراطـيــة الـتــي ناضل
م ـس ـل ــي طـ ـ ـ ــوال حـ ـي ــات ــه مـ ــن أج ـل ـه ــا.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،اض ـ ـطـ ــر إلـ ـ ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إل ــى
املنفى الباريسي ،حيث ّ
تفرغ ألعماله
وأبـحــاثــه التشكيلية ،وأق ــام مـعــارض
عديدة؛ آخرها معرض استعاد أعماله
كلها في «املــركــز الثقافي الجزائري»
في باريس عام .2014
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PRESENTS

مبدعو الشمال
بعدسة بدر صفدي

عليه الخالدي
ّ
استعادة ذاكرة الحرب

تكرم
الـ ّ USEK
كمال يوسف الحاج

ّ
غد
يدعو «دار املصور» بعد ٍ
الجمعة في ّ
مقره في بيروت إلى
افتتاح معرض «مبدعي لبنان
ّ
للمصور
الشمالي الشباب»
الفوتوغرافي بدر صفدي
(الصورة) ،واملؤلف من صور
ُ
التقطت بطريقة كالسيكة في
استديو لشباب في املجتمع
اللبناني يعملون في الفن .الصور
مستوحاة من األعمال النمطية
ألوغست ساندز وإيرفني بني
وغيرهما .صفدي الذي يتابع
دراسته الجامعية في التصوير،
ّ
يركز عمله حول التصوير
الشخصي وخصوصًا استديوات
التصوير الشمسي ،كما شارك في
ورشات عمل ومعارض ّ
عدة منها
«صور املدينة» ( ،)2012وحاز على
تنويهات شرف.

ُ
تطلق «الجامعة اللبنانية
األميركية» (كليـة اآلداب والعلوم -
قسم فنون اإلعالم) في  24تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي مسرحية
«أبو وردة السانتا» .املشروع عمل
جماعي من إخراج ّ
عليه الخالدي
عن نصوص أللفريد فرج
وميرا الصيداوي وأنس غيبة
(دراماتورجيا هبة سليمان).
في رحلة مع
يذهب الجمهور ّ
ّ
مصور حرب ،ومغنية ،وصاحبة
مكتبة ،وأستاذ جامعي حزبي،
بهدف استرجاع ذاكرتهم .الحرب
األهلية اليوم ذات طابع طائفي
ّ
أقلوي أكثر من قبل ...وفقدان
الذاكرة هو وجه آخر لفقدان
اإلنسانية!

ّ
باملئوية
في إطار االحتفال
األولى لوالدة الفيلسوف
اللبناني كمال يوسف الحاج
( 1916ـ  /1976الصورة) ،تقيم
ً
«جامعة الروح القدس» احتفاال
غد الجمعة .البداية
تكريميًا بعد ٍ
مع ندوة «كمال يوسف الحاج
بني فلسفة القومية اللبنانية
وفلسفة األمة العربية» (17:00
ـ أوديتوريوم  ،)Bبمشاركة
الياس الحاج ،وشادي طبر،
وجوزف معلوف ،يليها افتتاح
معرض «كمال يوسف الحاج
سيرة ونتاجًا في صور» (مكتبة
الجامعة) ،ثم تدشني «كرسي
كمال يوسف الحاج للفلسفة
ّ
اللبنانية» ،وهو األول من نوعه
في الجامعة لتعزيز حقيقة
الفلسفة اللبنانية فكريًا وتربويًا.

افتتاح معرض «مبدعي لبنان الشمالي
غد الجمعة ـ 18:00
الشباب» :بعد ٍ
ّ
املصور» (الوردية ـ بيروت).
ـ «دار
لالستعالم01/373347 :

من  24حتى  26ت ،2ومن  1حتى
 3كانون ّ
األول (ديسمبر) املقبل ـ
 25/11 | 20:30و 2/12ـ  16:30ـ
مبنى الصفدي للفنون الجميلة (حرم
 LAUـ بيروت) .للحجز01/786464 :
ّ
(مقسم )1172

غد الجمعة ـ بدءًا من  17:00ـ
بعد ٍ
«جامعة الروح القدس» (الكسليك
ـ قضاء كسروان) .لالستعالم:
09/600114
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