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فن النحت واألقنعة عند 
قبائل بوركينا فاسو 

الشــديد  بالثــراء  األفريقــي  الفــن  يتســم   
واالبتــكار، واإليقــاع النابــض، ويضفــي علــى 
الثقافة األفريقية متيزاً، وخاصة فن النحت 
املتجــذر يف احلضــارات االفريقيــة القدميــة. 
فعلــى ســبيل املثــال وعندمــا كانــت جتــري 
عمليــات تنقيــب عــن املعــادن يف نيجرييــا، 
اكتشــفت عــن طريــق الصدفــة منحوتــات 
كبرية من الطني والربونز واحلجر تتفوق 
علــى منحوتــات العصــر اإلغريقــى القديــم.
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ــان  ــزة للفن ــة واملمي ــمات الواضح ــن الس ــل م ولع
الفــين  االبتــكار  يف  حريتــه  يف  تتمثــل  األفريقــي 
التجميلــي، وثقتــه مــن قدراتــه ومهاراتــه، ومــن ثــم 
املمتنــع وخاصــة  الســهل  ببســاطة  أعمالــه  ينجــز 
فيمــا يتعلــق باملنحوتــات، وحتويــل املــواد القاســية 
العــادي )اجلرانيــت والعــاج واملعــدن  مــن اخلشــب 
ــيطة  ــتخدام أدوات بس ــوس( بإس ــت واألبن والديوري

جــدا اليقونــات مجاليــة رائعــة .
وطبقــا خلــرباء الفــن االفريقــي، تتعــدد املــدارس 
والتيارات الفنية يف أفريقيا، إال أن من أبرزها التيار 

الواقعــي والتيار التعبريي.
الواقعيــة  املدرســة  "إيفــي" هــي  وتعــد مدرســة 
األكثــر منوذجيــة يف أفريقيــا، وتشــتهر مبنحوتــات 

الطــني والربونــز.
أيًضــا يف أفريقيــا مــا  الفنيــة   ومــن األســاليب 
القبائــل  مــن  وهــي  "الدوجــون"،  بأســلوب  يعــرف 
املوجــودة يف جنــوب شــرق مالــي، وميتد تواجدهم يف 

دولة بوركينا فاسو، وتتميز األقنعة من خالل هذا 
األســلوب بشــكل مســتطيل وأنــف بــارز علــى الســطح 

العمــودي للوجــه. 
وقــد كانــت للمجتمعــات واجلماعــات الزجنيــة 
ــا مــن نهــر الســنغال حتــى  يف منطقــة غــرب أفريقي
احلــدود الشــرقية لنيجرييــا، أو مــا يطلــق عليهــم 
الفوالنــي  قبائلهــا  أهــم  ومــن  الســودانيني،  الزنــوج 
)املوجودة يف الوقت احلالي يف دولة بوركينا فاسو(، 
حضــارة عظيمــة يف الكثــري مــن جوانبهــا، ولعــل أبــرز 
نتــاج هــذه احلضــارة تلــك التقاليــد الفنية الراســخة، 
والــيت تتجلــى يف فــن النحــت علــى املعــادن، والربونــز، 
والفخار احملروق، واخلشب كاألبنوس واملاهوجنى، 
ومــن الفنــون الرتاثيــة الــيت هلــا عمــق حضــاري يف 
 .Mask Art بوركينافاســو ما يعرف بفن األقنعة
 traditional التقليــدى  النحــت  فــن  يعــد  كمــا 

ــون ذات الشــهرة العامليــة. sculpture مــن الفن
أو  التماثيــل  صناعــة  مــن  القصــد  كان  وقــد 
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جنــوب  أفريقيــا  كل  يف  املنحوتــات 
الصحــراء ويف مصــر هــو عمــل نســخة 

ثــم  األرض،  علــى  للميــت  خالــدة 
ويصبــح  مقــدس  مــكان  يف  توضــع 
مقصــداً للقرابــني وإراقــة اخلمــر. 
وهي رمز للسلف الذي عاد ليعيش 
يهتــم  مل  لذلــك  األحيــاء،  بــني 
كثــرياً الفنــان األفريقــي باألبعــاد 
والتشــريح يف منحوتاتــه كمــا هــو 

الغــرب. احلــال يف 
وميكــن القــول بــأن فــن شــعب 
بوركينــا فاســو هــو اســتثنائي 
ومتميــز جــداً يف غــرب أفريقيــا. 

األفريقــي  املنظــور  مــن  والفــن 
اليعد عمال منفصاًل عن الواقع بل 

هو جزء من حياتهم اليومية. فجميع 
احليــاة  يف  تســتخدم  الفنــون  أنــواع 

اليوميــة؛ وال يقتصــر علــى وجــوده يف 
ــوب  ــا دي املتاحــف. وكمــا يشــري شــيخ أنت
يف كتابــه "األمــم الزجنيــة والثقافــة" أنــه 

لطاملــا كان الفــن األفريقــي يف خدمة قضايا 
اجتماعيــة، وأن الفنــان األفريقــي يصل إىل اجلميل 

عــرب املفيــد.
    وختتلــف اجملموعــات العرقيــة يف بوركينــا 
فاسو من حيث األساليب الفنية يف نقش املنحوتات 
ــني  ــي ح ــة، فف ــيماتهم اللغوي ــا لتقس ــة وفق واألقنع
تقــوم قبائــل املوســى بنحــت أمنــاط هندســية باللــون 
األمحــر واألبيــض واألســود علــى أقنعــة وجه ثنائية 
 Mande األبعــاد، جنــد جمموعــة أو قبائــل املانــدي
والبوبــو Bobo تســتخدم لوحــة أوســع مــن األلــوان 
يف أقنعــة ثالثيــة األبعــاد ذات جبــني حاد أفقي. أيضًا 
ونتيجــة لتحــركات مجاعــات كثــرية يف مجيــع 
أحنــاء غرب الســودان بعــد إنهيار إمرباطورية مالي؛ 
فقد جلبوا معهم أمناط  وأساليب جديدة من فنون 

النحــت واألقنعة.
الصغــرية  اخلشــبية  النحتيــة  واجملموعــات     
الــيت تنتجهــا قبائــل املوســى يف بوركينــا فاســو، هــي 
األكثــر رواجــا يف أوروبــا، وتســمى دمــى موســى  

مــن  العديــد  وهنــاك   ،Mossi dolls
األمناط، ومنها األقنعة Mask، تنتمي 
للعديد من املناطق يف بوركينا فاسو، 
وتشــرتك كلهــا يف شــكل أســطواني 
وكلها إلناث. ويتم شراء الدمى من 
قبــل األمهــات لبناتهــم الالتــي يقمن 
بتزيينهــا باجللــود واخلــرز. وقبــل 
الــزواج حتمــل املــرأة حبيــاء الدمــى 
يتــم  الــزواج  وبعــد  ظهرهــا.  علــى 
تسمية الدمية. ويف اعتقادهم أنها 
متنح املتزوجني سرعة اإلجناب.
  أمــا بالنســبة لألقنعــة فهــي 
تكــون  فــاألرواح  ديــين،  دور  هلــا 
مرئيــة مــن خــالل األقنعــة. وهــذه 
مــن  مصنوعــة  تكــون  قــد  األقنعــة 
األوراق الربيــة أو األعشــاب؛ الــيت متثــل 
قــوى الطبيعــة، أو تكــون منحوتــة مــن 
اخلشــب مــع أزيــاء مــن األليــاف النباتيــة، 
الــيت متثــل القــوى اإلجتماعيــة يف القريــة. 
عرقيــة  جمموعــة  ًكل  تقريبــا  وتســتخدم 
أقنعــة لتكــون األرواح مرئيــة. فنجــد أن اجملموعــة 
العرقيــة جورونســى Gurunsi تقــوم بنحــت أقنعــة 
ذات رمــوز يســتخدمها العرافــون لتمثيــل األرواح من 
مناطــق األدغــال احمليطــة.  وكل قنــاع يتــم التعبــري 
عمــا ميثلــه مــن خــالل خطــوات راقصــة، وموســيقى 
مصاحبة. وأداء تعبريى من األطفال كما لو كانوا 

ممثلــني بارعــني يتقنــون األداء.
ومن الفنون األخرى واليت هي حمل اعتزاز وفخر 
وميكــن أن نطلــق عليهــا يف بعــض أحنــاء بوركينــا 
 cowboys‘ فاســو لقــب "كاوبــوي غــرب أفريقيــا
of West Africa' "حيــث يعــد ركــوب اخليــل 
شــيء هــام وأساســي جــداً يف ثقافــة مجاعــات معينــة. 
مثــال ذلــك وبشــكل خــاص مجاعــة الفوالنــي والذين 
ــا  ــربون فيه ــيت يعت ــة ال ــم، للدرج ــرون خبيوهل يفخ
احلصــان جــزء مــن العائلــة أو أعز األصدقاء. وتعتقد 
قبائــل املوســى أن بالدهــم جــاءت إىل الوجــود عندمــا 
هربــت األمــرية يننجــا Yennenga مملكــة والدهــا 

علــى احلصان. 
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