
 شفشاون مدينة ساحرة تلهم االدباء والفنانين وعشاق الجمال

 حين يعشق الفنان المغربي محمد عسو مدينته القديسة
 

 بدل رفو

 شفشاون \ المملكة المغربية

 

 

الفنان محمد عسو حمل كاميرته ليرافقنا ويصور ازقة مدينته الساحرة كما يحلو لالدباء تسميتها،انها 

ا وقد شيدت قبل قرون كي تغدو سداً منيعاً ضد االستعمار االسباني ولكنها شفشاون التي ابهرت زواره

 مصور جميل يلتقط الصورة كالفريسة ولكن بشكل آخر وزاوية اخرى.اليوم عروس الشمال المغربي

للقطة عند فناننا ابعاداً جمالية ذو رومانسية وقال لي خالل زيارتنا الى ويمزج الفن بالتمثيل ولقد كانت 

 : الفنان ينة القديمة بانه يعشق الشعب الكوردي ويحب زيارة كوردستان انهالمد

 

 تأثر بهالفوتوغرافي حيث  الفن عشق ،5891رأى النور في خريف  ،محمد عسو إبن مدينة شفشاون 

 .عمه جعفر عسو الفنان الفوتوغرافيمن 

 

 



 

 
 المغربية شفشاون مدينة في رفو وبدل عسو محمد

 

في تطوان ثم إنتقل إلى  جغرافيةال ودرس في الجامعة اختصاصما  ينعشق أيضا  المسرح و الس *

 .الرباط لدراسة التصميم و الغرافيزم

 .صناعة اإلشهاريعمل االن كمسير لشركته  المتخصصة في  *

 .شارك في العديد من المسرحيات و المسلسالت و األفالم المغربية *

 .شارك في معارض جماعية للصورة الفوتوغرافية بالمغرب *

 .ز عن فلميه القصيرين محاولة حلم و الدقة فالراسأحرز على مجموعة من الجوائ *

 

 : وفي حديث خاص بمجلة صوت االخر ومن مدينة شفشاون تحدث لنا

 

 ؟الذي تحاول أن تقوله من خالل اللقطة و الصورة الفوتوغرافية ما

ثة  الصورة هي تأريخ ألمكنة أو وجوه ستطالها النسيان حتما في زمن العولمة و التكنولوجيات الحديــ 

فالصورة الفوتوغرافية تبرز زوايا جميلة ال ترى بالعين ولكن ترى باإلحساس تارة وبالعين الفنية تارة 

 .أخرى

 

 ؟غرافيوفي الفن الفوت (الزمكان ) ما دور الزمان و المكان 

 ،بالماضي نالحاضر ويحتفظا نيلتقطا أنهما حيث   خركالهما جزء ال يتجزأ من اآلــ 

ما الزمان فيبقى مرتبطا بمكان أ ،دي بنو آدماين المناظر الجميلة التي أبدعها هللا أو أيفالمكان يبقى ره

 ....(شروق -- -صباح  -ليل  -فجر)اللقطة  التقاطكل مكان ترتبط جماليته بساعة إذ أن ،اللقطة  التقاط



   
 

 ؟هل لك أسلوب معين في إقتناص اللقطة

 ..الصدف و التربصــ 

 عند العديد من الفوتوغرافيين فالصدفة قاسم مشترك

 ،إنسان أو حيوان و خاصة في األشياء المتحركة سواءً أما التربص فأعتبره أسلوبي الخاص بإمتياز 

 .ختيار الزاوية المناسبة  ثم اإللتقاطأما األشياء الجامدة لي فيها في التمعن نصيب ال

 

 ؟ما الفرق بين الفوتوغرافيا و بقية الفنون األخرى و لماذا الفن الفوتوغرافي

الفنون األخرى تعتمد على محاكاة أو تقليد  ةواقعية بالدرجة األولى إذ أن بقيفن ال والفوتوغرافيا هــ 

 .أشياء من واقعنا المعاش هذا ما جعلني أتعلق به أكثر

 

 ؟ترى أن إبداعك يتشتت متوغرافي ألوو مصور وفمائي و مسرحي بين عملك كممثل سين

 

هذا من النظام هو أساس النجاح تضيف عليها رونقا فالحكمة تقول أن  غالبا ما نتأثر في حياتنا بحكم ــ 

 ،جهة

 ظلي ال تفارقني أينما حللت و ارتحلتتالزمني ك االكاميرفإن  ىأما من جهة أخر

 ؟نانين المغاربة بصفة عامة و الشاونيين بصفة خاصةماهي مكانة مدينة شفشاون في أعين الف

 ،ن المغاربةوجاذبية عالية كما يعتبرها الفنانالمدينة الساحرة ذات ــ 

 لتعلقهم الشديد بها راً نظر الشفشاونين جنة هللا في أرضه أما في نظ

 .أما أنا فيحلو لي تسميتها بالمدينة القديسة



   
 

الفوتوغرافية تكمن في  أن قوة الصورةب تفق معيي أعمالك وأال تالضوء دورهما فكيف يلعب الظل و 

 ؟األبيض و األسود بدل الصورة الملونة

 ،الظل و الضوء هما أهم مكونات الصورة إذ بدونهما ال معنى للجمالــ 

لك يبقى أصعب أسلوب فهو يعتمد ي بساطته فبالغرم من ذأما عن  األبيض و األسود فسحره يكمن ف

 .اتبية األلوان من األسود إلى األبيض مرورا بالرماديإختيار تر

 

   
 

 ؟ل في الذاكرةظجميلة تما الذي تحاول أن تركز عليه من أجل لقطة 

 .و اللقطات التي ال تتكرر يحث وجودها رهين اللحظة الوجوه البريئة ــ 

 

 ؟دور المرأة في أعمالك الفوتوغرافية

 أخت وصديقة وزوجة و ابنة من عشاقها كأم و ينألحاضرة بقوة ــ 



 .أعتبرها عماد المجتمع

 

   
 

و هل تنوون زيارتها لو وجهت لكم الدعوة من مؤسساتها  (ردستانوك)الكورد هل سمعتم ببالد 

 ؟الثقافية

 مناضليها األحرار ها و خاصة بطوالت عنطبعا سمعت ــ 

 .إقامة معرض فوتوغرافي !!ردستان و لما الوكو أتيحت لي فرصة زيارة بالد سأكون سعيدا جدا ل

 

   
 



    
 

   
 

 ...كلمة أخيرة

و أخص  لي ومرحبا بكم في مغربكم و أخيرا و ليس آخرا أود أن أشكر طاقم المجلة على إسضافتهاــ 

 .فو فالحديث معكم سيدي شيق للغايةر األستاذ الشاعر و األديب بدل ربالذك

 

 

 

 

 


