




2

إشراف
حياة القرمازي

مديرة إدارة الثقافة

مراجعة وإعداد
إبراهيم شبوح

تنسيق
سمير مجيد البياتي

الطبعة األولى 2015

ISBN : 978 - 9973 - 15 - 367 - 8

العرو�سي، موليم
املنظمة   : تون�س  .ــ  العرو�سي  موليم   / املغربية  اململكة  يف  الت�سكيلي  الفن 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم .ــ اإدارة الثقافة، 2015 .ــ 190 �س

ISBN : 978 - 9973 - 15 - 367 - 8

ق / 2015 / 10 / 004



3

اَقة، والإيقاع، والّلغة املعربة. وَتتمع لذاَك  ظة، والإ�شرْ الّر�شُم فنٌّ مرّكب كال�ّشعر، َتتمع لهذا الّلحرْ
تجاَبُة الَيِد املِرَنة، وَتَثُُّل عاَل الأَلرْوان واأداُء  هد، وا�شرْ هد، وَتثرْبيت الّزمن يف الـَم�شرْ وؤية، واملَ�شرْ اخلاِطرُة، والرُّ

َتاُورها؛ وهو اللغة التي تخرج بالر�شم والّلوحة اإلى التعبري �شمن ُفنون الإن�شان اخلالدة.
َحياته  يف  ُوجوِده  ُوجوِه  بع�َض  لرْب  ال�شّ الُكهوف  ِر  خرْ �شَ على  ر  باحَلفرْ الأّول  الإن�شاُن  ر�َشم  لقد 
تاَره لها من  عاَن ثرياِنه وَخيرْلِه، وتلّم�ض ُمطابَقتها بَتلرْوينها مبا اخرْ يَّاًدا وُمطارًدا، فر�َشم قطرْ عوَرة، �شَ املذرْ
َهد،  رِئَها �َشيرْطرًة على املَ�شرْ ِعفة، وحّقق بذلك ُوجوَد اأَقرْدم ُفنون الإن�شان واأَجرْ �ض احلمراء امل�شرْ َمَواّد الأَررْ

تفظ به يف َذاكرته. َنع وجوًدا ُم�شاًفا لعاٍل احرْ ُموؤّكًدا يف ذاته اأّنه �شَ
لة َدائبٍة بال انرِْقطاع، جهَد الّر�شام الفّنان الّذي  يال والأُمم يف ِرحرْ َ التَّ�شويُر َعربرْ الُقرون والأَجرْ وقد َعربَّ
ره على امل�شاِهد التي َنقَلها من عامَله مبا خَلقه  قاَطه لباطنه وفكرْ دواته وتركيب األوانه واإ�شرْ �شّجَل فيه اأثَر اأَ

لها باإبرْداِعه من وجوٍد جديد.
تاَزت بها اأوطاٌن حمّددة َعلى خريطة العال، وبَلغ �شيادَته  كان الّر�شم َمدار�ض واّتاهاٍت واأ�شاليَب امرْ
�شم:  اأقدَم �ُشعوب الأر�ض واأكرَثها ارتباًطا بالرَّ اأورّبا والعال اجلديد، متجاوًزا  الق�شوى يف بع�ض بالد 

ِمُل الّر�شُم فيها ِبنرْيَة َعقاِئدهم الّروحّية. نُي وم�ش القدمية والهنرُْد وبع�ُض �ُشعوب اآ�شيا التي ُيكرْ ال�شّ
دام ذلك الّتعبري الفني بالّر�شم من  ِتخرْ ويف مراحَل لحقٍة ان�شّمت الُبلرْدان العربّية والإفريقية اإلى ا�شرْ
برٌي َينرْطلُق من كّل َثـقافات �ُشعوب  ن واأكرث، وبذلك َحّقق َفنُّ الّر�شم عامَليََّة انرِْت�شاره، واأنه َتعرْ ف َقررْ ِن�شرْ

�ض. الأَررْ
م يف ُبلرْدان الَوطن الَعربي، تبداأ  �شرْ م يف هذه ال�ّشل�شلة عن ُفنون الرَّ اإّن الّدرا�شات املو�شوعيَّة التي ُتَقدَّ
هورة الباِقية عن  مالهم الـَم�شرْ �ض التاأثري الأورّبي الّذي ينطلق بزيارات الر�ّشامني )امل�شت�شقني( واأَعرْ بَعررْ

يال الأولى. تلك البالد، وعليها تتلرَْمَذ الكثرُي من الأجرْ
العربي، وما  م يف الوطن  الّر�شرْ َفنِّ  للّتبية والّثقافة والُعلوم دوَر حركة  العربّية  املنّظمة  وقد قّدرِت 
مع  وَت�شاديه  والقومي،  الإن�شاين  الّتعبري  من �شوب  قّدمه  وما  الّت�شكيلي،  الفّن  �ُشَعب  ن  �شمرْ قه  حقَّ
ة، وانرْعكا�ض ذلك  يف َخلرْق َمدار�ض تقوُم على مفاهيَم ذاتّية واإنرْ�شانية  الّتيارات الفكرّية العامَلّية املعا�شِ
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َخر بها.  ة التي َنفرْ ردات الّثقافة العربية املعا�شِ كرَبى، وبذلك اأ�شبح فّن الّر�شم والّت�شكيل من ُمفرْ
الفّن  َماِل  ُتقّدم حرَكة كّل دولٍة عربّية يف  التي  ال�ّشل�شَلَة  َدرت هذه  فاأ�شرْ املنظمُة  ولذلك عمَدت 
تربًة املوؤّثرات فيه من الّتاث، والُفنون ال�ّشعبّية التي هي بال  َلًة وُمعرْ اأته اإلى اليوم، موؤ�شِّ الت�شكيلي من َن�شرْ

�شك من روافد ُفنوننا الّت�شكيلّية.
ــ  ربي  الـَمغرْ الّت�شكيلي  الفّن  عن  العرو�شي  موليم  الّدكتور  ُيقّدمها  التي  القّيمَة  الّدرا�َشة  هذه  اإّن 
ح َن�شاأَة الفّن  ني فيه ــ هي حلقٌة من ذلك الَعمل الّثقايف العربي الهاِدف، تو�شّ وهو اأحُد كبار املخت�شّ
ه َينرَْدرج  �شُ ر�شة ال�شت�شاق الأورّبي، ومنُذ كان َبعرْ ِتمراًرا ملدرْ الّت�شكيلي يف املغرب، منُذ كان تاأثًُّرا وا�شرْ
املبّكرة وما َحققته من معاجلاٍت لأهّم  الفّنية املحّلية  املعاهد  له  ثّم منذ تكوّنت  الّتقليدّية،  الفنون  يف 
حة  رب. وهكذا َن�شاأت الّتاهات الوا�شِ لة الرّواد اإلى كلّيات الُفنون خارج الـَمغرْ ق�شايا الفن، ثّم برحرْ
ًة بحرّيـتها يف كّل  الّطاقاُت معربِّ الّتقليدي، وانرْطَلَقت  انع  ل بني معنى الفنَّان وال�شّ الَف�شرْ القائمة على 

. اّتاهات الفّن املعا�شِ
َعٌة على عاَل كبري  غريٌة ُم�شرْ َلة الَفنِّ الّت�شكيلي يف البالد العربّية، نافذٌة �شَ لرْ�شِ اإّن هذا الكتاَب من �شِ

من الإبرْداع.

       

    املدير العام للمنظمة
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1-1 ل ُبدَّ قبل اأن نخو�ض مغامرة احلديث عن الفن الت�شكيلي املغربي، من اأن نحّدد ما الذي نعنيه 

اإلى حدود اأواخر ال�ّشتينات، فاإذا بنا ننتقل  بهذا الفن؟ لقد كنا نتحدث باملغرب عن الفنون اجلميلة 
اإلى مفهوم اآخر ل يدري امل�شتغلون بهذا امليدان من اأين اأتى به اأ�شحاُبه وم�شتعملوه؟ بالطبع ل يكن 
مفهوم الفنون اجلميلة مفهوًما عربيًّا واإّنا اقتب�شه العرُب من املجتمعات الأوروبية الغربية التي و�شَعت 
له حدوًدا وقيوًدا. ففي فرن�شا مثال حيُث ُو�شعت اأّول القوانني لتدري�ض الفّن واأّولها لو�شعّية الفّنان؛ 
العمارة  َفنُّ  باأّنها  الفرن�شي(  الكال�شيكي  الع�ش  )اأي  ع�ش  ال�ّشابع  القرن  منذ  اجلميلة  الفنون  ُعرفت 
والّت�شوير والّر�شم والّنحت واحلفر. وهذه التخ�ش�شات هي التي ُوّثقت يف نظام الكاردينال مازاران 
Mazarin على عهد امللك لوي�ض الّرابع ع�ش ملك فرن�شا اآنذاك، عندما طالب عدًدا من الفّنانني بو�شع 

نظام الأكادميية امللكّية للفنون اجلميلة وقوانني ع�شويّتها. كانت قوانني الأكادميية تهدف اإلى الّتفريق 
يف  منظمني  ال�شّناع  كان  حيث  احِلَريف.  التقليدي  ال�شانع  وبني  امل�شّور  الر�ّشام  الفّنان  بني  الوا�شح 
تعا�شديات corporation مهنّية لها قوانني تخدم م�شاحلهم. وارتاأى ال�شيا�شّيون اآنذاك اأّنه من م�شلحة 

الّت�شوير والّر�شم والنحت يف بداية الأمر اأن تنف�شل عن هذه املهن.
والّر�شم  الّت�شوير  وممار�شة  النفعية  اليدوية  ال�شناعات  بني  الفرق  على  الأكادميية  قانون  اإذن  اأّكد 
والّنحت. كما منع منعا باتا كّل فّنان اأن يفتح متجًرا اأو ي�شع عليه عالمة تدّل على اأنه يبيع باملكان ذاته 
للفّنان، وال�شانع  الوا�شح بني الو�شعّية العتبارية  الفرق  َيلرْم�شون  النا�ض منذئذ  فّنية. واأ�شبح  اأعمال 
التقليدي. ويتعلق الأمر اإذن بفّنان ل يبيع اأعَماله كاأّي �شلعة، ثم ب�شخ�ض يجب بال�شورة اأن يكوَن 
م�شّجال بالأكادميية حيث يتلقى تعليما اأكادمييا. من هنا بداأ النا�ض يعتادون على ت�شمية املدار�ض التي 

تلّقن قواعَد الفن مدار�ض للفنون اجلميلة، واإنتاجات الفّنانني فنوًنا جميلة. 
1 - 2 ما الذي جعل الفن ينتقل من ت�شمية الفنون اجلميلة اإلى ت�شمية الفنون الت�شكيلية؟ فمتى مّت 
ذلك وكيف؟ اإن املتتّبع لنتقال الت�شمية من فنون جميلة اإلى فنون ت�شكيلية �شوف يالحظ اأن النتقال 
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مّت اأول داخل احلقل النقدّي قبل اأن يفر�ض نف�شه على امل�شوؤولني عن التعليم. ولقد تبّنى العال الغربي 
الأوروبي والأمريكي مفهومني خمتلفني يف هذا املجال، اختار الفّن العربي واحًدا منهما. فالنتقال 
مّت با�شم الفنون الب�شية يف العال الأنكلو�شاك�شوين)Visual arts )1 وحتت م�شمـــى الفنون الت�شكيلية  
Arts plastiques يف العال الفرنكفوين. واإن كّنا ل ندري ملاذا تبنى العرب هذه الت�شمية دون الأخرى 

فاإّنه من املوؤّكد اأن التبّني مت يف موؤتر بغداد �شنة 1974م خاَلل مهرجان الوا�شطّي. فلماذا تبّنى العرب 
اإذن هذه الت�شمية؟ ملعرفة ال�شبب ل ّبد من العودة اإلى املعنى الأ�شلي وَدواعي النتقال من ف�شاء الفنون 

اجلميلة اإلى ف�شاء الفنون الت�شكيلية؟
ما ن�شميه الفنون الب�شية اجلاري ا�شتعمالها خ�شو�شا يف العال الأنكلو�شاك�شوين هي الفنون التي 
تنتج اأ�شا�ًشا اأ�شياَء ُترى بالعني. وتمع حتت هذا امل�شّمى بالفنون الت�شكيلية )الفنون اجلميلة التقليدية( 
التي تنزع عنها �شفة اجلمالية مبعنى فل�شفة اجَلمال، ون�شيف اإليها كّل التقنيات اجلديدة من الت�شوير 
الفوتوغرايف وال�شينما والفيديو- اآرت وكذا الفن الرقمي، ولكن اأي�شا الفنون املطبقة وفن التزيني )فن 
الن�شيج الديزاين وكل الفنون التي حتتاج تعليما متخ�ش�شا وتوّفر للطالب اإمكانية النفتاح على و�شائل 

البتكار اجلدية ب�شكل خا�ض...( اإ�شافة اإلى فن العمارة.
ل يتم العتاف املوؤ�ّش�شاتي بالفنون الت�شكيلية اإل يف �شنة 1969م بفرن�شا مع اإحداث اأولى اأق�شام 
التعليم والبحث الفني باجلامعات الفرن�شية. وكان ل بد من انتظار �شنة 1982م مع و�شول اأّول حكومة 
هذه  لتقبل  الّثقافة  حقيبة  املعروف)2(  لنغ  جاك  خاللها  ل  حَتَمَّ حيث  بفرن�شا  م  احُلكرْ ة  دَّ ل�شُ ا�شتاكية 
الفنية  للتقاليد  الواقي  الفنون اجلميلة ل تزال تعترب احل�شن  الثقافة. كانت مدر�شة  الت�شمية من وزارة 
الأكادميية. ول ينتقل هذا اإلى وزارة التبية الوطنية الفرن�شية اإل بعد ذلك. وبينما اأ�شبحت املدار�ض 
الفنية على مموع تراب فرن�شا حتمل ا�شم مدار�ض الفنون، دون اجلميلة، بقيت مدر�شة باري�ض �شامدًة 

با�شمها التاريخي: املدر�شة الوطنية للفنون اجلميلة بباري�ض. 
الباهاو�ض  مدر�شة  مع  وخ�شو�شا  الثالثني  ال�شنوات  من  بداية  الت�شكيلية  الفنون  عن  احلديث  بداأ 

)1( كلمة يعرف بها كل من ينتمي للغة والثقافة الجنليزّيَتني
)2( جاك لنغ �شيا�شي ا�شتاكي فرن�شي، تقّلد من�شب وزارة الثقافة عند جناح ال�شتاكيني بقيادة فران�شوا ميتان رئي�ض جمهورية 
فرن�شا �شنة 1981 . وبعدها ُعنيِّ على راأ�ض وزارة التبية الوطنية. وعند �شعود فران�شوا هولند الرئي�ض ال�شتاكي �شنة 2012، 

عيََّنه رئي�ًشا ملعهد العال العربي يف باري�ض.



7

الأملانية)3( التي راأى روادها اأن ل فرق هناك بني الفن اجلميل وذلك الذي نحتاج ل�شتعماله يف حياتنا 
اليومية. اإن الف�شل الذي مت عند تاأ�شي�ض الأكادميية امللكية للفنون اجلميلة يف القرن ال�شابع ع�ش بفرن�شا 
ل يعد مقبول يف القرن الع�شين. لقد راأى النا�ض اأن عددا كبريا من الفنانني املوهوبني يتخرجون من 
للفنون اجلميلة. لقد ظل نظام  العليا  الوطنية  بباري�ض ولي�ض من املدر�شة  التزيني  العليا لفنون  املدر�شة 
الفنون اجلميلة وفيا للتقليد الكال�شيكي يف الفن ول ي�شمح للطالب باحلرية التي يتطلبها الع�ش. فبينما 
كانت القاعات تعر�ض اأ�شياء غاية يف الغرابة والبتكار، بقي طالب الفنون اجلميلة خا�شعني ل�شلطة 
الأ�شتاذ الأب الذي ل تقبل اآراوؤه املراجعة. جعل هذا اجلو الدوغمائي )املتحّجر( التقليدي عددا من 

الطالب يغادرون املدر�شة ويتمردون على قواعدها التعليمية.
مدلوَلها.  الت�شمية  لهذه  اأعطوا  الذين  العرب  الفنانني  من  به  ي�شتهان  ل  عدد  َمرَّ  املدر�شة  هذه  من 
�شوف ت�شيق ت�شمية الفنون اجلميلة باملدلول الذي �شوف يبحث عنه الفنانون العرب لت�شمية اإبداعاتهم 
اجلديدة. �شوف يتّددون كثريا قبل اأن ي�شتقروا على ت�شمية الفنون الت�شكيلية. Plastique التي ا�شتقت 
ل. من  منها فنون ت�شكيلية م�شتقاة من اليونانية بال�شتيكو�ض، ومعناه ال�شكل، اأو كل ما ميكن اأن يت�شكَّ
هنا ت�شمية مادة البال�شتيك لأنها ميكن اأن تاأخذ ال�شكل الذي نريد اأو الذي نت�شور. الفنون الت�شكيلية 
اإذن هي الفنون التي تخلق الأ�شكال املتعددة. لذا عندما اقتح الفنانون العرب هذه الت�شمية للتداول 
كانوا يفكرون يف اإدماج كل الفنون وكل احلرف: الدزاين، فن الكرافيك، فن الإ�شهار، )الدعاية اأو 
الإعالن(، النحت، التزيني الداخلي، الت�شميم... ونظرا كذلك لكون هذه الت�شمية ل تق�شي عددا كبريا 
من احلرف التي كانت متداولة بالبلدان العربية وبقيترْ حّيًة، كفّن اخلّط واملنمنمات، وفن الزخرفة...

اليوم ومنذ بداية القرن الواحد والع�شين اأ�شبحنا نلتقي يوميا بع�ض الفنانني ال�شباب الذين يتعاملون 
ففي  ب�شي.  فّن  ا�شم:  ومنجزاتهم  اأعمالهم  على  يطلقون  متعددة  وو�شائط   Supports حوامل  مع 
امللتقيات الدولّية �شاَر ا�شم الفنان يتحّول من فّنان ت�شكيلي اإلى فنان ب�شي. مازلنا بالطبع بعيدين عن 

معرفة هل �شتتبنَّى وزارات التبية والتكوين يف املغرب ويف العال العربي هذه الت�شمية اأم ل ؟ 

 .Walter Gropius معهد للفنون واحِلَرف اأ�ّش�شه �شنة 1919م بفامير يف اأملانيا والت كروبيو�ض ) Bauhaus ( مدر�شة الباهاو�ض )3(
ا والّلبا�ض والرق�ض. و�شوف ي�شع هذا الّتيار  ولقد ات�شعت هذه الت�شمية لت�شمل فّن العمارة والر�شم والفن الفوتوغرايف اأي�شً
املتحدة  الوليات  اإلى  اأقطابه  فهاجر  »الباهاو�ض«  معهد  الناّزيون  اأغلق  1933م  �شنة  ويف  عاملية.  عمارة  يف  التفكري  اأ�ش�َض 
الأمريكية. واإذا كان تّيار »الباهاو�ض« وقد ُعرف وا�شتهر فقط بفّن العمارة، فاإن تاأثرياته كانت قويّة على الفنون الت�شكيلية 

تعمال اليومي. لذا ُيعترب من ُرّواد الر�شم املعا�ش. من خالل ابتكار اأدوات ال�شرْ
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نا امل�شاكل التالية: ما الذي نق�شده  عند حديثنا عن الفّن الت�شكيلي احلديث واملعا�ش باملغرب تعت�شُ
بالفن الت�شكيلي املغربي؟

هل الت�شوير وحده ميكن اأن ُيعترب فنا ت�شكيليا مغربيـــــا، اأم اإّن الّت�شوير ال�شوئّي وكذلك الفيديـــــو 
بذلك  نق�شد  العال؟  عرب  الفنــــــون  �شاحة  على  اليوم  املعروفة  التعبريية  الأ�شكال  من  وغريهما 
الفّن  تدخل يف مال  التعابري  هذه  / وغريها. كل  اآرت  والديجتال   / والأن�شتالي�شن   / الربفورمان�ض 
الت�شكيلي اليوم، وكلها ُتاَر�ض اليوم على اأر�ض املغرب. اإذا تاوزنا م�شكلَة التعريف وافت�شنا اأّن كّل 
مُمار�ض للفن باملغرب ل ُبّد واأن يحظى باهتمامنا يف هذا البحث، وجب علينا اأن نطرح اأ�شئلًة تفر�ض 

علينا نف�شها.
من الذي مُيكن اأن ن�شميه فّنانا مغربيًّا؟ هل يكفي اأن يكون ال�ّشخ�ض حاماًل لهوية مغربية م�شلمة من 
نون اأنف�شهم يف بلد غري بلدانهم  طرف الإدارة كي َنعتربه فنانا مغربيا؟ هناك عدد من الأ�شخا�ض يكوِّ
الهوّية  ويغرّيون  منها  ينتقلون  ثّم  وح�شارتها  بثقافتها  ويت�شبعون  ويتعلمون  بها  يولدون  الأ�شلية، 
بالكامل. هناك مغاربة ولبنانيون و�شوريّون وعراقيون وليبيون وجزائريون... غاَدروا بلدانهم وهم 
على قدر مهّم من ال�ّشهرة الفنية واأ�شبحوا مواطنني ببلدان اأوروبية اأو اأمريكية اأو اآ�شيوية، واأ�شبحوا 
حاملني جلن�شية بلد من بلدان هذه القارات، فهل نعتربهم ح�شب اجلن�شيات القدمية اأم وفق اجلن�شيات 
اجلديدة؟ وهناك فّنانون كانوا بالأم�ض القريب فنانني يوغو�شالفيني ثم اأ�شبحوا الآن فنانني بو�شنيني 
اأو غري ذلك. كيف نحدد هوية الفن؟ هناك فنانون مغاربة لكنهم ولدوا وعا�شوا وتربوا وتعلموا حتت 
ا�شتعمار اإ�شباين وبهويّة اإ�شبانية على بعد اأمتار من املغرب مبدينتي �شبتة ومليلة املغربيتني املحتلتني من 
اإ�شبانيا اإلى حدود اليوم، فهل يدخلون يف مال الفن الت�شكيلي املغربي الذي نريد اليوم التَّاأرْريَخ له؟ هل 
ابتداأ  اأن نخّط للمخيال الفني والإبداعي حدوًدا جغرافية ونربطه بالف�شاء اجليو �شيا�شي؟ متى  ميكن 

وكيف نحّدد معامله وحدوده؟
اأ�شئلة  ُطرحت  كما  املغربي،  الت�شكيلي  الفّن  على  ُتطرح  ومازالت  ُطرحت  الأ�شئلة وغريها  هذه 
الهوية احل�شارية والثقافية يف عدد من البلدان العربية والإفريقية التي عانت من التدّخل ال�شتعماري. 
ذلك اأّن احلديث عن الفن الت�شكيلي احلديث واملعا�ش ل يطرح على ال�شاحة العربية عموما واملغربية 
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خ�شو�شا اإل مع البدايات الأولى لتبلور فكرة ال�شتقالل عن ال�شيطرة ال�شتعمارية والوعي بالذات 
الفرديّة واجلماعية. يف هذا ال�شدد ي�شبح لزاما علينا اأن نطرح ال�شوؤال حول عدد من الفنانني الأجانب 
الفنية. �شميناهم يف غالب  املغربية لالإقامة واملمار�شة  اململكة  اأر�ض  اأو غريهم مّمن اختار  الأوروبيني 
وامل�شلمني،  العرب  بالد  على  الوافدين  من  النوع  هذا  بها  عرف  لت�شمية  تبعا  م�شت�شقني  الأحيان 

ون�شميهم تارة اأخرى ُغرباَء مقيمني بيننا. كيف نتعامل مع هذه الإ�شكالية؟
من �شندخل اإذن يف العتبار عند حتديدنا ملن ن�شمّيه الفنان الت�شكيلي املغربي؟ هل �شنتعامل فقط مع 
الفنانني الذين ولدوا وترّبوا وق�شوا حياتهم باملغرب اأم �شنو�ّشع الدائرة لت�شمل غريهم؟ عند مالحظتنا 
ومتابعتنا للمعار�ض الر�شمية و�شبه الر�شمية التي تنّظمها وزارة الثقافة اأو بع�ض اجلهات الأخرى القريبة 
من القرارات احلكومية يف اململكة املغربية، نقف على َعدٍد من اأ�شماء الفّنانني الذين ولدوا لآباء مغاربة 
اأو لأّم اأو اأب مغربّي خارج اأر�ض الوطن �شمن لئحة العار�شني. وقد نقف على الأمر نف�شه ونحن 
وولدوا  بل  املغرب  خارج  يعي�شون  فنانني  عن  اأ�شحابه  يتحّدُث  ما،  ر�ض  َمعرْ دليل  اأو  مقالت  نقراأ 

تربهم �شمن هذه الالئحة، وكيف نرَبُِّر ذلك من الّناحية املنهجية؟  خارجه. هل �شَنعرْ
من الأكيد اأن لال�شعور الفرد قدرة على تخزين كل ما ي�شمع وي�شاهد ويح�ض؛ اأي اإن كل حوا�ض 
الفرد هي قنوات لتحميل امل�شاعر والأفكار والأحا�شي�ض. ومن الأكيد اأي�شا اأن للفرد قدرة على حتويل 
كل هذه الأمور التي تت�شب يف عمق ل �شعوره اإلى اأعمال فنية. ولي�ض من الغريب اإذن ونحن نتاأمل 
الأفراد الذين ولدوا لآباء مغاربة واملنتجني لفن معني اأن جند اأعماَلهم مطبوعًة بجزء من ُتراث وح�شارة 
اآبائهم  بثقافة  مت�شبثني  الفنانني  هوؤلء  يكون  عندما  خ�شو�شا  �شحيحا  هذا  يكون  ذويهم.  وثقافة 
واأمهاتهم وبلدهم الأ�شلية. لذا يبدو يل اأنه من املفيد اأن ندمج هوؤلء الفنانني يف تاريخ الفّن الت�شكيلي 
املغربي احلديث واملعا�ش، �شّيما واأنهم »يعر�شون« با�شتمرار مع زمالئهم املقيمني على الّدوام باأر�ض 
اململكة املغربية. وكذلك جندهم يف غالب الأحيان مرفو�شني اأو مغيبني من اإعالم البلدان التي يقيمون 

بها لعتبارات لي�شت فنية دائما.
واإذ كنا قد تغّلبنا على ت�سمية هوّية الفنان املغربي، فاإن م�سكلًة اأخرى لها ارتباط بالتاريخ �سوف 
تعت�شنا. وهي متى بداأنا نطلق لقب فنان على ممار�شي ال�شور وخالقي الرموز ببالدنا؟ من الأكيد اأن 
مفهومي الفن والفنية ل يكونا متداولني قبل الحتكاك بالآخر، فمتى بداأنا نتداول هذه ال�شتعمالت؟ 

يبدو يل اأنه من ال�شعب اجلواب على هذا ال�ّشوؤال دون العودة اإلى م�شكلة البدايات.

 من اأين نبداأ تاريخ الفن الت�شكيلي احلديث واملعا�ش باململكة املغربية؟ كما �شريى القارئ �شوف 
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تطرح اأمامنا م�شكلة البداية: هل نربطها بالأر�ض اأم بالإن�شان؟ اإذا حتدثنا عن الأر�ض فاإننا �شوف نعترب 
اأنه من ال�شوري لكي ي�شمى الفن مغربيا ل بد من اأن مُياَر�َض على اأر�ض املغرب، واإذا ربطناه بالإن�شان 
ّيان. يكفي اأن  فيكفي اأن ميار�ض من طرف اأي مغربي �شواء اأكان يعي�ض باملغرب اأو خارجه، فالأمر �شِ
يكون املغربي حامال للجن�شية املغربية. وبهذا املعنى نكون قد اأق�شينا يف احلالة الأولى كلَّ مغربي ل 
َيعي�ض على اأر�ض اململكة املغربية، ويف احلالية الثانية نق�شي بال�شورة كلَّ �شخ�ض ا�شتقر باأر�ض املغرب 
ومار�ض الفن بها طول حياته وت�شّبع بنور البلد وثقافته وح�شارته. فهل يحق لنا اأن نقوم بهذا الإق�شاء؟ 
نق�شيهم؟ واأين  املغرب، فهل  اأو ولدوا خارج  اأُ�شول مغربية غادروا وهم �شغار  َمغاربة من  وهناك 

ن�شّنفهم؟ 
ما عالقة كل هذا الكالم مع البدايات؟ اإذا كان من ال�شوري البحث عن البدايات فاإنه من الالزم 
لقَب  املغربية وا�شتحق بذلك  اململكة  باأر�ض  الفن  الذي مار�ض  الأول  ال�شخ�ض  اأن نبحث عن  علينا 
فّنان. لكن يجب اأن تتوفر فيه كّل ال�رشوط: يجب اأن يكون مغربّيا باجلن�سية بالأب والأم، واأن يكون 
نا اأّن الفن املغربي هو ذلك الذي  مقيـًما دائما يف اأر�ض الوطن ل يغادرها اإل ليعود اإليها. اأما اإذا اعترَبرْ
مُيار�ض على اأر�ض املغرب فاإّننا �شوف نفتح الباب وا�شًعا اأمام عدد كبري من الفنانني الذين زاروا البلد 
وارتبطوا به وبعاداته وتقاليده وحاولوا اأن يتجموها يف اأعمالهم الفنية. اإذا كان الأمر كذلك، فاإّنه 
من الالزم اأن ن�شع البدايات يف اليوم الأول الذي ُموِر�شت فيه مهنُة الّت�شوير الفّني باملغرب، والتي 
بالأ�شماء.  الهتمام  دون  الفنَية  الـُممـار�شة  نعترب  اأن  اإذن  ميكننا  التاريخّية.  الوثائق  بها  لنا  احتفظت 
ولي�ض من ال�شوري اإذن اأن نتوقف عند الفنانني باأ�شمائهم، واإّنا يجب اأن نت�شاءل متى راأى املغربّي 
العادي الفّناَن وهو ي�شُع حامَل لوحته يف �شاحة عمومّية اأو اأمام م�شهد طبيعي لري�شَمه؟ وما هي املّدة 
اإّننا بهذه  اإلى �شور؟  النا�ض املهتمني بتحويل الواقع  التاريخية التي ظهر فيها باملغرب هذا النوع من 
الأ�شئلة �شوف ننتقل اإلى م�شتوى اآخر من التعامل مع الأحداث، و�شوف نفتح بابا اآخر للحديث عن 

الفن الت�شكيلي املغربّي احلديث واملعا�ش باأر�ض اململكة املغربية.
 لقد َمّثل املغرُب وجهًة مّهمة منذ القرن التا�شع ع�ش امليالدي للفنانني امل�شت�شقني من جميع اأنحاء 
اأوروبا والعال الغربي عموما. فمنذ مرور اأوجني دولكروا Eugéne Delacroix بهذا البلد والفنانون 
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امل�شت�شقون يتعاقبون عليه وعلى طبيعته وعاداته وثقافته اإلى اليوم. واأمام هذا الإقبال وهذا الّتزاحم 
ا لالإلهام، هل ميكننا اأن ناأخذ بعني العتبار هذا احل�شور اأم نلغيه  على املغرب باعتباره مو�شوًعا واأر�شً
ونبني بداية التاريخ للفن املغربي انطالقا فقط من اليوم الذي ح�شل فيه املغرب على ال�شتقالل، اأو 
ا بالأب والأم؟ هذه جملة من الأ�شئلة تدفعنا من جديد اإلى  يف اليوم الذي اكت�شفنا فيه فنانا مغربيا َقحًّ
للفّن  تاأريخنا  نراجعها حتى يكون  الّنظر يف منطلقاتها، واأن  ُنعيد  البدايات، وتعلنا  الّت�شاوؤل حول 
الت�شكيلي املغربي مبنيًّا على النظرة املو�شوعية للزمن الفني كف�شاء للّرمز يتجاوز حدوَد اجِليو�شيا�شي.

لكن املو�شوعية تقت�شي اأن ناأخذ بالعتبارات كّلها دون اأن نق�شَي الواحدة على ح�شاب الأخرى. 
رد له باًبا  فاإذا كان ال�شت�شاق قد َمّثل ظاهرًة مهمة يف التاريخ الت�شكيلي لهذا البلد، وهو ما جعلنا ُنفرْ
يف هذا الكتاب، فاإّن بع�َض الفرديّات التي وجدت هنا اأو هناك ويف ِحَقب متفّرقة من التاريخ الفني 
املغربي، ت�شتحّق منا الوقوف عليها. ولن ندمها يف تّيار بعينه لأنها جاءت اإما متقدمة على ع�شها 
اأنها ل ت�شتع انتباه املجتمع املغربي، ل كممار�شة ول كظاهرة ت�شتحق الهتمام. لذا فاإن بع�ض  اأو 
الأ�شماء التي يهتّم بها الّنقد اليوم، ل تثل بالن�شبة اإلى املوؤرخ اإل �شيئا عابرا ل يتجذر يف التبة املغربية 

ها من الهتمام. ول يخلق �شياقا فنيا. بقيت ُمباَدرات معزولة لكن من املجحف اأن ل ُنعطيها حقَّ
وهناك ا�شمان مغربيان يف هذا الباب، ظهرا يف زمنني ُمتباينني، لكّنهما انخرَطا يف الفّن الت�شكيلي 
ول ندري كيف؟ لكن اأعمالهما بقيت �شاهدًة على ممار�شتهما الفنية. يتعلق الأمر مبحمد بنعلي الّرباطي 
، اإذ ُوِجد الأّول يف �َشمال  وبعبد ال�ّشالم الفا�شي بن العربي. ولي�ض هناك اأي رابط بني هذين الّر�شاَمنيرْ
�شع هذه املدينة لنتداب دويل، وُوِجَد الّثاين يف مدينة فا�ض  املغرب يف مدينة طنجة، حني كانت َتخرْ

حني كانت ال�ّشيطرة للم�شتعمر الفرن�شي.
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ولد حممد بنعلي الرباطي مبدينة الرباط كما يدل على ذلك ا�سمه ون�ساأ يف و�سط فّني تقليدي ميار�س فن 
التزيني على اخل�شب واملنمنات واخلط العربي. و�شوف ُيغادر مدينته الأ�شلية حيث ولد ون�شاأَ  لي�شتقر مبدينة 
طنجة �شنة 1886م وهي اآنذاك املدخل الرئي�شي للمغرب، بل هي املغرب كله بالن�شبة اإلى الر�ّشامني الأجانب 
ًا على نهج اأوجني دولكروا Eugéne Delacroix . ولي�ض بني  الذين كانوا يتواَفدون على هذا البلد، �َشريرْ
اأيدينا اأيّة درا�شة علمية دقيقة حول ما كان َيجري هناك على امل�شتوى الّثقايف، لكننا نعرف اأن مدينة طنجة 
كانت على امل�شتوى ال�شيا�شي امللجاأ الأ�شا�شي لكل من خرج عن ال�ّشلطان واأراد اأن يجَد له منرًبا يعرّب من 
فوقه عن كل اآرائه. فقد كانت كل اجلن�شيات ممّثلة هناك، واأ�ش�شت كل الدول العظمى لها تثيلية ديبلوما�شية 
الوحيد يف �شمال  البلَد  التي كانت ل زالت  الأق�شى  املغرب  لها موقَع قدم يف بالد  تتخذ  وقن�شلية حّتى 
الفّنانني  �ض  بَبعرْ الّرباطي قد التقى  اأن الفنان حممد بنعلي  تعمار. ول �شكَّ  �شع بعد لال�شرْ اإفريقيا الذي ل َيخرْ
الأجانب، ومنهم العرب وامل�شلمون )لعلهم الأتراك اأو الّتون�شيون اأو اجلزائريون اأو ال�شوريون( الهاربني من 
ل �شيئا ف�شيئا من  احلروب، والذين قد يكونون ا�شتقّروا يف هذه املدينة املفتوحة. على اأّية حال �شوف يتحوَّ

مزخرف تقليدي ِحَريّف اإلى َفّنان ينتبه اإلى احَلياة اليومّية للنا�ض ويحّولها اإلى َلوحات ت�شويريّة.
ل يغرّي حممد بنعلي الّرباطي كثرًيا من طريقة َعمله، اإذ حتّول فَقطرْ على م�شتوى املوا�شيع تلك التي 
كانت مطلوبًة من امل�شت�شقني. ويجب اأن نعرف اأنَّ َهمَّ امل�شت�شقني كان معرفَة ما يدور داخل البيوت 
ة من اكت�شاف البيوت املغربية اليهوّدية. ويف  املغربّية امل�شلمة، على اعتبار اأنهم تّكنوا بطرقهم اخلا�شّ
ا منهم نظرا لكونه م�شلما مغربيا وعارفا بتقاليد بلده.  هذا الباب كان حممد ِبنرْعلي الّرباطي اأكرث حظًّ
باع  ُف�شولهم وتاأكيد  هم بُر�شومات ت�شاعدهم على اإ�شرْ فهل كان ي�شتغل مع الَفَنانني امل�شت�شقني وميُدّ
َموا�شيعه  بتحليل  التزمنا  اإذا  لكّننا  ندري.  ل  الإ�شالمي؟  العرّبي  احلرمي  حول  وتخيالتهم  اأوهامهم 

ورة فاإّننا نلم�ض فيها احتاًما للتقاليد والبيئة العربية الإ�شالمية التي كان يعي�ض فيها. امل�شّ
تنني، تتّميز موا�شيع هذا الفنان بالّتكيز على ما  ور التي احتفظ بها التاريخ لدى بع�ض الـُمقرْ من ال�شّ
كان يجري داخل الُبيوت والُق�شور. اإذ ي�شّور الف�شاءات كما لو كانت �شفحات كتاب، واأظنُّ اأّن هذا 
العربي، ويعمد بعد ذلك  التي تربَّى عليها وهي الزخرفة واخلط  التقليد بقَي مت�ّشًخا لديه من احِلَرف 
اإلى ت�شّور ف�شاء غرفة يحّوُلها كما لو كانت �شاحًة من ال�ّشاحات العمومية املعروفة يف الـُمدن املغربية 
العتيقة، وداخل هذا الف�شاء يت�شّور م�شهًدا ما، تتوّزع امل�شاهُد عنده بني عال الّرجال وعال الّن�شاء. وكال 
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ِترْخاء و�شماع املو�شيقى. كما اهتم اأي�شا ببع�ض املظاهر والـَم�شاهد  جة والأكل وال�شرْ العامَلني من�شغٌل بالُفررْ
وفية ال�ّشعبية. اخلارجّية، كخروج ال�ّشلطان ل�شالة اجُلمعة اأو بع�ض احلَفالت املو�شيقّية للِفرق ال�شّ

اأّن اهتمام حممد بنعلي الّرباطي قد  تغاله عليها، يتبنّي  من خالل عر�شنا ملوا�شيع َعمله وطريقة ا�شرْ
ان�شبَّ اأكرَث على تلك املوا�شيع التي كانت تهّم امل�شت�شقني. ول جند يف اأعماله مالحظاٍت حول تبّدل 
الآخَر ل  حاته، وكاأنَّ  َلورْ الق يف  الإطرْ الآخر على  بالآخر. ل نرى وجَه  ربية يف عالَقتها  الـَمغرْ احلياة 
ي�شلح للّر�شم ول للّت�شوير. وهذه العاَلقُة مع املوا�شيع امل�شار اإليها هي التي جعلتنا نت�شاءُل عن اهتمامه 
�ض  ت�شقني. ولقد �شمحت له اأعماُله بالَعررْ �شم وعن العالقة التي مُيكن قد اأقامها مع الفّنانني الـُم�شرْ بالرَّ
خ لبداية  يف لندن ويف مر�شيليا. فهل ميكن اعتباره اأوَل فّنان مغربي؟ بالتاأكيد، لكن هل ميكن اأن نوؤرِّ
الفّن الت�شكيلي انطالقا من هذا الّتارخ. هذا ما ل ميكن التَّ�شليُم به نظًرا لأّن حممد بنعلي الّرباطي تف�شله 
ربي من  ترب بدايَة الفّن الت�شكيلي الـَمغرْ عن اجليل الأّول للفّنانني الـَمغاربة عّدة ُعقود. ل ميكُننا اإذن اأن َنعرْ
هذا التاريخ نظًرا لعدم تّذر هذه الـُممار�شة يف الّتبة املغربية - كما �شبَق قوُله - بالّطريقة التي �شوَف 

نقف عليها يف نهاية الأربعينّيات.

حممد بنعلي الرباطي
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كتبه  فيما   )B.S.Agnan( اآنيان  �شانت  برينارد  عنه  الذي حتّدث  الّر�شام  الكثري عن هذا  نعرف  ل 
ُيعادون  الذين  اأولئك  اأنه كان يختبئ لري�شم، وذلك خوفا من  باملغرب)4(. يذكر  الإ�شالمي  الفّن  عن 
الّتاريخي وامليثولوجي،  التمييز بني احلقيقي واخليايل، بني  ي�شعب  ورة. ويف مثل هذه احلالت  ال�شّ
بوت، اأي عودة غريزة الّر�شم لَدى  �شّيما واأن الكاتب الذي نعتمد عليه متحّم�ض لفكرة عودة الـَمكرْ
مه. وهذه - كما �شرنى- فكرة تتكـّرر  امل�شلم بعدما كانت الأفكار الإ�شالمية قد كبَحترْها ح�شب َزعرْ
اأو  ديني  اأ�شا�ٍض  اأّي  لها  ولي�ض  الـُم�شت�شقني،  عن  موروثة  فكرٌة  وهي  ال�شفحات،  هذه  امتداد  على 
عقدي كما �َشرنى لحًقا. يقول الكاتب: اإّن عبد ال�شالم الذي كان ير�شم بعيًدا عن الأعني �شادف 
واأن �شاَفر اإلى مّراك�ض �شنة 1920م وعمره اآنذاك ل يتجاوز ال�شّت ع�شة �شنة، ويف �شاحة جامع الفناء 
حيث قاَدترْه جولته يف املدينة �شوَف يجد اأماَمه الفّنان الفرن�شي براندو Brando. ويتعرف عليه ويعرب 
الفرن�شية لتمكني ال�شاب من درا�شة الفن مبدينة  ال�شلطات  الفنّية فيتكفل براندو بطلب  له عن ميوله 
الّدار البي�شاء، حيث �شي�شتغل مع فّنان ومهند�ض معمارّي، اإلى اأن تطلب منه عائلته الّرجوع اإلى مدينة 
الر�شام، تثل ر�شًما  اإّل من �شورة واحدة لعمل هذا  نتمكن  الت�شوير. ول  نهائًيّا عن  فا�ض والقالع 
ن�شفيًّا لمراأة �شوداء قد تكون خادمة. مبعنى اأن موا�شيَعه - هو الآخر- ل تخرج عن اإطار ال�شت�شاق 

اأو ال�شتغال ل�شالح الَر�َشامني امل�شت�شقني. 
اإّنه ل ميكننا العتماد على ناذج معزولة ومتباعدة يف الّزمن لكي نتحّدث عن حركة فنّية باملغرب 
فوعا - هو الآخر  الأق�شى. �شوف َننرْتظر اإلى حني ظهور تّيار يكاد يكون متكامال، حّتى واإن كان َمدرْ
حقيقّي  لنرْتقاٍل  ذلك،  من  الّرغم  على  يوؤ�ّش�ض،  �شوف  ولكنه  املتاأّخرين،  امل�شت�شقني  جانب  من   -
ف  من احِلَرف التقليدّية اإلى الّلوحة امل�شندية )التي ر�شمت وهي على �شاند اأي حامل(؛ وهذا ما �َشورْ

نتعّر�ض له يف الأبواب الاّلحقة. 

 )4( برينارد �شانت اآنيان: »نه�شة الفن الإ�شالمي يف املغرب الأق�شى« 
Bernard Saint Aignan , La renaissance de l’Art Musulman au maroc

 )Edition d’art J.E. Laurent. Rabat Maroc. )sanas date
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اإذا كان ل بّد من اأن نوؤ�ّش�ض لبداية الفّن الت�شكيلي باأر�ض اململكة املغربية، فاإّن علينا اأن نعوَد - كما 
نا على ذلك يف مقدمة هذا الكتاب - اإلى اليوم الذي د�ّشنت فيه هذه الـُممـار�شة ب�شكلها الذي  درْ اأََكّ
عَرَفترْه اأورّوبا يف بدايات النه�شة. واإذا كان الأمر كذلك، فاإنه وجب النطالق من اليوم الذي �َشهَد 

�شوع فّني.  ل هذا البلد اإلى َمورْ ظهوَر ظاهرة ال�شت�شاق على اأر�ض املغرب وحتوُّ
اإنَّ توافَد امل�شت�شقني على هذا البلد ودخوَل الفنان الّت�شكيلي الأوروبي بلبا�شه وطريقة ا�شتغاله يف 
دمة  ل بدايَة التاأريخ للفّن الت�شكيلي بهذا البلد. اإّنه ميّثل ال�شّ ترب بالفعرْ هد العام املغربي مُيكن اأن ُيعرْ الـَم�شرْ
الب�شيّة للم�شاهد املغربي الذي ل يكن قد �َشبق له اأن راأى هذا امل�شهد يف �شاحاته العمومّية. وعلى 
عك�ض القاِئلني بنبذ ال�شت�شاق ونقده وهدمه يح�شن بنا اأن ُنعيد النظَر يف هذا الأمر، وُنحاول اأن ناأخذ 
فل املواقَف املغلوطَة اأو رمّبا تلك التي اعتربها  منه ما هو موؤ�ّش�ض لهذه املمار�شة على اأر�شنا دون اأن ُنغرْ

الّنقد الفني والتاريخي والثقايف عدوانّية يف حّق ثقافتنا وح�شارتنا.
على  قّط  له  ُيوؤَرخ  ل  ا  املغرب خ�شو�شً وباأر�ض  العربي عموًما  بالعال  اأجانب  اأن وجود  املوؤَكد  من 
رحه ك�شوؤاٍل جوهرّي  اأ�شا�ض اأنه َينرْتمي للّثقافة املحّلية من جانب مكّوناتها الأ�شا�شية، لكن ما ميكن اأن َنطرْ
�ض املغرب وحَتت  اأَررْ زت على  اأُجنرْ التي  الّلوحات  اأن ن�شّنف تلك  الّتايل: كيف مُيكننا  الباب هو  يف هذا 
�شمائه وبف�شل النور الذي ي�شع يف اآفاقه؟ هل كان من املمكن لفّنان كبري مثل اأوجني دولكروا مثاًل اأن 
ن الّتا�شع ع�ش؟ لقد َر�َشم اأوجني دولكروا  زه اإنرْ هو ل ينتقلرْ اإلى اأر�ض املغرب يف بدايات الَقررْ ُينرْجز ما اأَجنرْ
رانية وا�شتعمَل الّنور الطبيعيَّ  به املناظَر الطبيعيََّة وحياَة النا�ض وعاداِتهم وامل�شاهَد الُعمرْ ومن �شار على َدررْ
والألواَن التي �شاَدَفترْ عيَنيرْه على الّثوب واجِللرْد و�ُشوج اخَليرْل وكّل �شيء �شدم َب�َشه. لقد قام بكّل هذا 
ٍن على ُمروره من هنا  تعملها فّنانون مغاربة اأكرَث من َقررْ �شها التي �شوف َي�شرْ م�شتعمال يف ذلك الأدوات َنفرْ
ربيا ؟ ماذا لو اأّن دولكروا  زه اأوجني دولكروا َفنًّا مغرْ مية هذا الذي اأَجنرْ رب. فهل نتربَّم من َت�شرْ �ض الـَمغرْ باأررْ
ربية؟ �شوف  تنق الإ�شالَم كما فعل اآخرون، ومنهم الفنان اإتيان دينيه وح�شَل على اجلن�شّية الـَمغرْ َقّرر اأن َيعرْ

ا.  زه فنًّا مغربيا حم�شً ٍر - اإلى اعتبار ما اأجَنرْ ُن�شارع - وبَفخرْ
عندما نعود اإلى مذّكرات اأوجني دولكروا فاإننا نعرث على �شيء اأ�شا�شّي وهو اأنه بعد زيارته للمغرب 
تطع  ل يبق هو ال�شخ�ض نف�شه الذي عرفناه من قبل. لقد ح�شل دولكروا يف املغرب على ما ل َي�شرْ
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احل�شوَل عليه يف الأر�ض التي راأى فيها النور يف فرن�شا. لقد جاء باحًثا عن موا�شيع غريبة عجائبّية 
اأوروبا ُعموًما ويف  مها حينذاك يف  َر�شرْ الفّن على  التي داأب  رورة  الـَمكرْ ُتخرجه من دّوامة املوا�شيع 
الفّنانون  ما يبحث عنه  اأهّم  الذي كان من  الّنور  ا يبحث عن  اأي�شً فرن�شا على وجه اخل�شو�ض. جاء 
فقط  القدمية  الع�شور  اإلى  تنتمي  جديدة  موا�شيع  على  احل�شول  ِعَو�َض  لكّنه  اآنذاك.  الرومان�شّيون 
ني يف غاية الأهمّية  ت�شاف َتقرْ ح�شب ما كان يبحث عنه، فلقد ح�شل على ما ل يكن يتوقَّع. لقد قام باكرْ

الّتقنية والَفلرْ�شفّية.
، ظلَّ الأ�شياء وظلَّ جميع املوا�شيع  فقبَل ميء دولكروا للمغرب كان كّل الفنانني َيظّنون اأّن الظلَّ
باغة اأو غريه. ول يت�شاءل  َوُد. لذا كانوا يعمدون اإلى ت�شويده بالّر�شا�ض اأو بال�شّ مها، اأَ�شرْ التي ميكن َر�شرْ
اأحد عن طبيعته الّلونية. لكن دولكروا وهو ي�شّور مناظر طبيعّية يف املغرب خاَلل ُمقامه الق�شري، انرْتبَه 
ر  وَّ مل اللَّوَن الـُمتكامَل للَّون الذي هو ظلُّه. فاإذا كان املو�شوُع امل�شَ اأّن الظلَّ لي�ض اأ�شود بل َيحرْ اإلى 
رة على اعتبار اأنَّ اللوَن الأحمَر هو الّلون التكاملّي  ، فاإنَّ لوَن الظّل يكوُن حاِماًل لكثرِي من احُلمرْ اأخ�شَ
مع الّلون الأخ�ش. وهكذا متَّ اكت�شاُف الألوان الّتكاملية يف الوقت التي مَتَّ فيه اكت�شاف اأنَّ العنَي هي 
اأ�شبَح  الذي  ت�شاف،  الكرْ هذا  عليها.  نراها  التي  الّنهائية  يغَة  ال�شِّ وتعطيها  الألوان،  بَخلرْط  تقوُم  التي 
ف بطريقة جّيدة من طرف النطباعّيني، وخ�شو�شا امل�شت�شقني منهم الذين  بديهيًّا اليوَم، �شوف ُيَوظَّ
ى هذا اأي�شا اإلى الهتداء اإلى اأن للنَّف�ض الب�شيّة دورٌّ كبرٌي  علون من املغرب قبلَتهم الفنية. واأدَّ �شوف َيجرْ
عى روُح الفنان  يف تاأويل املوا�شيع الفنّية، واأنَّ النوَر الفيزيقي لي�ض اإّل كنايًة عن الّنور الّروحي الذي َت�شرْ

عه على الّلوحة.  لقرْتنا�شه وَو�شرْ
ة الأ�شد فيما  ة بح�شّ ويف هذا الباب حظَي املغرُب العربّي )�شمال اإفريقيا( عاّمة والقطر املغربي بخا�شّ
طنجة)1(  ملدينَتيرْ  دولكروا  اأوجني  زيارة  فبعد  امل�شت�شقني.  لأهّم  املتعّددة  والّزيارات  الإقامات  يخ�ّض 
ق من امل�شت�شقني  َن وفٍد دبلوما�شّي فرنرْ�شي، ل يتوقَّف ُع�ّشاق ال�شَّ ومكنا�ض)2( املغربّيتني �شنة 1832م �شمرْ
َل امل�شت�شقون وجهَتهم نحو املغرب لأّنهم كانوا يعتِقدون اأّنه البلُد  على التَّواُفد على هذا الَبلد. وَقدرْ َحوَّ
ا  مهم اأر�شً ب َزعرْ بريهم. اإن املغرب بقَي ح�شَ ه« الّثقافة الُعثمانية التكـّية ح�شب َتعرْ الوحيد الذي ل »تَدنِّ�شرْ

فها منطقًة  )1( توجد مدينة طنجة �شمال املغرب عند ملتقى املحيط الأطل�شي والبحر الأبي�ض املتو�شط. لعبت دورا كبريا بَو�شرْ
عا�شت حتت النتداب الدويل من نهايات القرن التا�شع ع�ش اإلى ا�شتقالل املغرب يف منت�شف القرن الع�شين

)2( ل تبعد مدينة مكنا�س عن مدينة فا�س اإل �سّتني كيلومرتا �رشق الّرباط، العا�سمة الإدارية للمغرب. ومَلَّا َورد عليها اأوجني 
دولكروا كانت هي العا�شمة الإدارية للمملكة املغربية.
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طريَّة متوّح�شة ويف حالتها الطبيعّية الأولى: »املالب�ض الَبيرْ�شاء، والفر�شاُن الن�شف عراة...، �شيء ل يوجد 
يف الع�شور القدمية الإغريقية ما هو اأجمل منه )...(. اإنهم قريبون من الّطبيعة اأَلرْف مرة، لبا�ُشهم، اأ�شكاُل 
دقائه.  اإّن  اأحذيتهم، وهكذا يتوافق اجلماُل مع كلِّ ما يقومون به« )3(، هذا ما كتبه دولكروا لأحد اأ�شرْ
داٍد  ادرة عن ُمعّلم كبري كانت حافًزا بل ودعوًة اإلى اإِقرْبال اأعرْ هذه الإ�شارات واملالحظات احلما�شية ال�شّ

رب.  مهّمة من امل�شورين املفتونني بالغرائبّية وبالّروح الأ�شيلة لل�ّشعوب نحَو الـَمغرْ
وهكذا تواَفد بالّتوايل على هذا البلد من اإيطاليا ) اأو�شي �شتيفانو...(، من اإ�شبانيا )ماريانو فورتوين 
Mariano Fortuny(، من اإنكلتا )برابازون...(، من بالد الغال )روبرتز دافيد(، من اأمريكا )تيفاين(، 
ومن رو�شيا ) بافيل...( وعدد غريهم من الفرن�شيني؛ منهم: بالن�شار، كلريان، ليفي دورمري وبالطبع 
الت�شاقا  الأكرث  وامل�شت�شق  بنيامني  كون�شتطون  رينيو،  فريين،  هورا�ض  دولكروا،  الكبرية:  الأ�شماء 
َية ليتمّكن من التَنقل الّدوؤوب اإلى مدينتي  باملغرب األفريد ديهوندنك الذي ا�شتقّر مبدينة قاِد�ض الأندل�شِ

ويرة. َطنرْجة وال�شّ
هذا الهتمام الـُمْفرط باملغرب َيْبقى غرَي مفهوٍم للَوْهلة الأولى، اإذ ل �سيء يف هذا البلد كان يتوافق 
ال�ّشاطع جنرُْمها. كان املغرُب  الفرن�شية  الّثورة  ا مع مبادئ  اآنذاك، وخ�شو�شً الُعلرْيا لأوروّبا  الـُمُثل  مع 
امه ح�شب روايات  ب امل�شيحي. كان ُحكرْ ُيعترب من َطَرف ُجلِّهم بلَد ق�شوٍة وُعنرْف قلَّ نظرُيهما يف الَغررْ
ُتلَّت والَتهيُّوؤ قائٌم لالنق�شا�ض  م. كانت اجَلزائر قد احرْ ل الدَّ الرّحالة الأوروبيني متعّط�شون للّدم من اأَجرْ
عل ال�ّشكوَك حتوُم حوَلهم على  ت�شقني َيجرْ رب. وكان الَعدُد الهاُم من الـُم�شرْ على تون�ض وبعدها الـَمغرْ
اآنذاك لحتالل  الفر�ض  تتحني  كانت  التي  الأُوروبيَّة  للُجيو�ض  اخلرائَط  عون  َي�شَ خُمرْرِبون  اأنَّهم  اأَ�شا�ض 
العال. ومن الأكيد اأنه كان من بني هوؤلء امل�شت�شقني جوا�شي�ض يف جميع الخت�شا�شات. ول يكونوا 
�شوف  التي  ال�شتعمارية هي  والإدارة  اجليو�ض  لكن  البلدان،  مع هذه  بداية عالقاتهم  جوا�شي�ض يف 
ت�شتغل يف كثري من احلالت معرفَتهم بالبلد و�شكانه للتغلغل يف الأر�ض وك�شب الوقت. ول ميكننا يف 
هذه احلالة اأن ن�شحب هذا الأمر على كل امل�شت�شقني - وحتى اإن نحن عّممنا ذلك - فلن يقلل هذا 
من �شاأن ما قاموا به من اأعمال فنية. لهذا - وكما هو احلال يف باقي الخت�شا�شات الأدبية والفل�شفية 
والتاريخية واجلغرافية التي �شاهم فيها ال�شت�شاق - ل بد من اعتماد نظرٍة متجّردة حّتى ن�شتطيع قبول 

ما اأفادوا به هذه البلدان ونعترب الأعمال التي قاموا بها بغ�ض النظر عن اأ�شخا�شهم. 

)3( Philippe Jullian, Les Orientalistes, Office du livre, Fribourg, Suisse 1977
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اإذا اأردنا احلديث عّما قام به الفنانون امل�شت�شقون وما اأ�شدوه من َخدمات للفّن باملغرب، فاإنه ي�شعب 
التَوّقف عند كّل واحد على حدة واحلديث عن منجزاته. وللخروج من هذا املاأزق املنهجّي ارتاأينا اأن 
املغرب  اأته يف  وَن�شرْ بالفّن  املتعلقة  الّتاريخية  الن�شو�ض واملقالت  اإثارًة يف  الأكرث  الأ�شماء  نتوّقف عند 
العربي عموما، واململكة املغربية على وجه اخل�شو�ض. فلدينا اأربعة اأ�شماء ميكن الوقوف عندها يف هذا 
الباب. هما: اأوجني دولكروا Eugéne Delacroix وجاك ماجوريل Jacques Majorelle الفرن�شيان 
وماريانو فورتوين Mariano Fortuny ، وماريانو بريتوت�شي Mariano Bertuchi ال�شبانيان. فاإذا كان 
كّل من اأوجني دولكروا وماريانو فورتوين ينتميان للقرن الّتا�شع ع�ش، فاإّن جاك ماجوريل وماريانو 
اإلى  بالن�شبة  منهما  اأهمية كل  تفاوتت  واإن  الفنية  العالمات  الع�شين. وهذه  للقرن  ينتميان  بريتوت�شي 
الفّن  ن�شوء  اإلى  بالن�شبة  ق�شوى  اأهمية  لها  كانت  جانبه  من  كل  اإ�شهاماتهم  فاإّن  الكوين،  الفّن  تاريخ 

باملغرب، لتطوره يف احِلقب التي تلت ا�شتقالل الوطن.
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ولد اأوجني دولكروا باإحدى �شواحي باري�ض �شنة 1798م وتويّف �شنة 1863 بباري�ض. ويعترب من 
اأعمدة الّرومان�شية يف ميدان الفن الت�شكيلي اإذ يقتن ا�شمه با�شم خ�شمه تيودور جرييكو الذي يعترب 
املوؤ�ّش�ض الفعلي لتيار الرومان�شية بعمله الّرائد طوف ميدوزا.  ارتبط ا�شم اأوجني دولكروا باملغرب 
عند مرافقته  لوفد ديبلوما�شي فرن�شي زار املغرب �شنة 1832م. ل يكن دولكروا مهتما بالديبلوما�شية 
اأدواته  معه  فقد جاءه حامال  باملغرب.  موجودة  اأنها  يعترب  التي  اجلديدة  باملوا�شيع  اهتمامه  من  اأكرث 
بداأت  قد  التي كانت  ال�شناعّية  الَغرب  مازالت طرية  ل ت�ش�شها ح�شارة  �شعوًبا  ليكت�شف  و�شنائده 

اأوجني دوالكروا
ن�ساء جزائريات
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رف اأّن املغرَب ل يخ�شع للحكم العثماين، لذا كان ي�ّشح على عادة  تتطور ب�شعة كبرية. كما كان َيعرْ
ه احل�شارة التكية. امل�شت�شقني اآنذاك اأّن املغرَب ل تدّن�شرْ

ل يطل به الـُمقام يف املغرب، فقد عاد ومعه دفاتره العامرة بال�شكيت�شات )التخطيطيات( حول ما 
 )Phatasme( شاهده وحول ما ت�شّوره من خالل الّروايات وحول ما ل ي�شاهده ولعبت تخيالته واأوهامه�
الفّنانني  كّل  عقدة  ذلك  بعد  ومّثلت  وجهه  يف  وقفت  التي  العقبات  اأهم  من  ولعل  كبريا.  دوًرا  فيها 
امل�شت�شقني هي عدم قبول �شّكان املغرب امل�شلمني من اأن يدخل اإلى ُبيوتهم وي�شاهد ن�شاَءهم. كما تعّذر 
ه  عليه ت�شوير املغاربة ب�شكل مبا�ش. لقد �شور ال�ّشلطان مولي عبد الّرحمن العلوي وهو خارج من َق�شرْ
يف مكنا�ض، ولكّنه ل ي�شتطع احل�شوَل على �شور )بورتريهات( ملغاربة م�شلمني. لكنه تكن - ح�شب 

ما �شح به وكتبه على ر�شومه - من احل�شول عليها من بع�ض املغاربة ذوي الديانة اليهودية. 

اأوجني دوالكروا
درا�سة يف 
اأ�سل لوحة 
ن�ساء جزائريات
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تعترب زيارة دولكروا للمغرب مبثابة حتّول كبري يف م�شاره الفّني على م�شتوى املوا�شيع اأو م�شتوى 
تقنية الت�شوير. واإّن كّل امل�شورين امل�شت�شقني الذين تعاقبوا على زيارة املغرب بداأ من هذا التاريخ، اإذ 

�شوف يحاولون القتــــراب من اأ�شلـــــــــوب دولكروا.

اأوجني دوالكروا
حمادثة مغربية
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اأوجني دوالكروا
ن�ساء جزائريات
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اأوجني دوالكروا
اجلدية مبدينة طنجة

اأوجني دوالكروا
عرو�س يهودية باملغرب
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اأوجني دوالكروا
 ال�سلطان موالي عبد الرحمان خارج من ق�سره

مبدينة مكنا�س حماط بحر�سه
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يعترب فورتوين من اأهّم الفنانني امل�شت�شقني الإ�شبان واأكرثهم الت�شاًقا باأر�ض املغرب. ُولد �شنة 1838م 
وتويف �شنة 1874م مبنطقة كاطالونيا باإ�سبانيا. لقد عا�رش التّيار النطباعي لكنه مل ينخرط فيه، وبقي 
اأر�شلتـــــــه احلكومة  الّرومان�شية والنطباعية. وقد بداأت عالقته مع املغرب عندمــــا  متاأرجًحا بني 
ب اإفريقيا. وبقي هناك مّدة عامني  بها �شنة 1859م والتي �شّميت بَحررْ الإ�شبانية مرا�شاًل م�شورا خالل َحررْ
نظًرا لأ�شه يف يد املحاربني املغاربة وبقي �شجنَي حرب ملدة غري ي�شرية. وهناك ارتبط باللون وال�شوء يف 
�شه اإ�شبانيا، لكّن امل�شاهد الثقافية غريبة كل الغرابة عنه. وقد جاء عمله الفّني  اأر�ض املغرب القريبة من اأررْ
يختلف كثرًيا عن عمل اأوجني دولكروا من حيث املوا�شيع. اإذن ارتبــــط ماريانــــو فورتوين على عك�ض 

ماريانو فورتوين
مغاربة ي�سعدون

مرتفعا 
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الذي  دولكــــــــرروا 
العتيق،  باملغرب  اهتم 
الرباقة  باملظاهر  ارتبط 
فاأخذ  املغربي.  للفلكلور 
العجائبية  الوجوه  ي�شور 
واحلــلّي،  والألب�شــــــة 
واملذّهب  بالالمع  مهتما 
اهتمامه  من  اأكرث  الرَبَّاق 
ال�ّشعب  يخفيـــــه  مبا 
اإّن  املظاهر.  هذه  وراء 
املفتون  فورتوين  ماريانو 
باملغرب ل تكن له تربة 
دولكروا،  مكانة  ول 
ولكّنه تَرك تراًثا ت�شويريّا 
دارة  ال�شّ يحتل  جعله 
امل�شت�شقني  الفّنانني  اأمام 
القرن  خالَل  الإ�شبــان 
وبذلك  ع�ش.  التا�شع 
كّل  يف  اأثّر  قد  يكون 
الإ�شبان  امل�شت�شقني 
باملغرب  تقّروا  ا�شرْ الذين 

بعد ذلك.   

ماريانو فورتوين
 ي�سحذ �سيفه



ماريانو فورتوين27
مغربي
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ماريانو فورتوين
 فورتوين
يف زي عربي
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1886م  �شنة  باملغرب. ولد  مّدة طويلة  اأقاموا  الذين  الفرن�شّيني  الفنانني  اأحد  يعترب جاك ماجوريل 
مبدينة نان�شي Nancy �شق باري�ض. وبعد ثالث �شنوات من درا�شة الهند�شة املعمارية والّدرا�شة مبدر�شة 
الُفنون اجلميلة باملدينة نف�شها ثم باأكادميية جوليان Julien بباري�ض، �شوف ينتقل اإلى املغرب باقتاح 
من �شديق والده املاري�شال ليوطي Lioty الذي كان اإّباَنها مقيًما عاّما ممثال لفرن�شا الدولة امل�شتعمرة. 
ول ي�شتطع حتمل الّرطوبة العالية ملدينة الّدار البي�شاء، فف�شل ال�شتقرار مبدينة مراك�ض. لكّن ال�شتقرار 

جاك ماجوريل
و�دي �أوريكة

بالأطل�س �لكبري 
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بهذه املدينة الهادئة النائمة بني اأح�شان النخيل ل يكن فقط من اأجل الطق�ض بل اأي�شا لأنها ا�شتهوته 
بحفاظها على الأ�شالة املغربية التي كان يبحث عنها كلُّ امل�شت�شقني. واإّن �شغَفه بالعال العربي وثقافته 

ل يكن م�شدره املغرب وحده، فقد �شبق له اأن اأقام اأربع �شنوات مب�ش ابتداء من 1910م. 

جاك ماجوريل
حمالة املاء
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وبعد ما اأعفي من اخلدمة الع�شكرية �شنة 1917م يف خ�شم احلرب العاملية الأولى انتقل اإلى املغرب. 
ر�شم  عن  يتوقف  ولن  مبّراك�ض،  نهائيا  ي�شتقر  �شوف  اإفريقية  على  مرارا  ترّدد  اأن  وبعد  اأر�شه  وعلى 
امل�شاهد اليومية والعمرانية لهذه املدينة. ويتوّزع عمُله هناك ما بني الّر�شم واملل�شقات ل�شالح ال�شكات 

الفرن�شية التي كانت تقوم بالّدعاية ال�شياحية لزيارة املغرب.

جاك ماجوريل
قرية تازولت بجبال االأطل�س
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ال�شت�شاقي  التقليد  عن  يخرج  ل  ماجوريل  جاك  اأّن  يتبني  الر�شم،  يف  اأعماله  حتليل  خالل  ومن 
املعروف القائم على ت�شوير التخيالت التي داأب امل�شت�شقون على البحث عنها دون ُم�شادفتها يف 
احلياة اليومّية. فبينما كان يحتم احلياة اخلا�شة لالأ�شخا�ض وللنا�ض عامة عند ت�شويره للم�شاهد اليومية 
يف مراك�ض اأو يف اجلبال املحيطة بها، ل يتوّرع عن اختالق اأجواء تظهر اأج�شاد الن�شاء وهّن عاريات، 

الب�شة  ذوات  وخ�شو�شا 
تلك  تركيب  اإّن  ال�ّشوداء. 
لوحاته  يف  العارية  الأج�شاد 
اأكرث ما ميكن القول عنها اإّنها 
منه  اأكرث  تخيلي  م�شدر  من 
اختلطت  وهكذا  حقيقي. 
عليه ال�شور التي كان ياأتي بها 
ي  العررْ ُيَعدُّ  حيث  اإفريقيا  من 
الّثقافة  مكونات  من  مكّونا 
مع  لّلنا�ض،  اليومية  املحّلية 
حياة النا�ض العادية يف املغرب 
ا يف جنوبه. وعلى  وخ�شو�شً
الرغم من ذلك فاإننا نعتف له 
بالعمل الكبري الذي قام به يف 
املغربية  ال�ّشعبية  الثقافة  توثيق 
ودقيق،  َدوؤوب  ب�شكل 
بّد  ل  مرجًعا  ُتراثه  من  جعل 
تعّلق  كّلما  اإليه  الرجوع  من 
املرحلة  مغرب  رفة  بـَمعرْ الأمر 

ال�شتعمارية.

جاك ماجوريل
زفاف مبراك�س
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هفة. فبعد  هو موؤ�ش�ض مدر�شة الفنون اجلميلة بتطوان، واأحُد ر�ّشامي املغرب بحّب كبري و�شفافية ُمررْ
نائع  نائع حيث جمَع عدًدا كبريا من احِلَرفّيني التقليدّيني حتى ي�شتطيعوا تعليم ال�شّ اأن اأ�ّش�ض مدر�شَة ال�شّ

تلف احلرف اليدوية التقليدية، �شوف يوؤ�ّش�ض مدر�شًة لتعليم الُفنون احلديثة.  املتعّلقة بـُمخرْ
ُولد هذا الأندل�شي من اأ�شول مالطية مبدينة غرناطة �شنة 1884م. وترّدد اإلى املغرب مّرات عديدة 
ب الّريف التي كاَنت تواجُه فيها اإ�شبانيا زعيَم ثورة الّريف املقاوم حممد بن عبد  ا خالل َحررْ خ�شو�شً
يّل لري�شم لوحًة بطلب  الكرمي اخلّطابي. لكّنه كان قبَل ذلك يتّدد على طنجة وهي اآنذاك حتت نظام َدورْ

ماريانو بريتوت�سي
ال�سقاية
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املقيم  الربيطاين  الُقنرْ�شل  من 
هذه  له  ت�شمح  �شوف  باملدينة. 
الزيارات املتكّررة بر�شم عدد من 
ها يف غرناطة  مال التي عر�شَ الأَعرْ

حوايل 1900م. 
املغرب  اإلى  ذلك  بعد  انتقل 
املغربية  �شبتة)4(  مبدينة  للعي�ض 
وبعد  ق�شرية.  غري  ملدة  املحتّلة 
مّدة �شوف َيِقّر قراُره على الإقامة 
النهائية مبدينة تطوان)5( حتى اآخر 
حياته، وذلك �شنة 1929م. وهناك 
الفنية  حياُته  تبداأ  �شوف  �َشبتة  يف 
املرتبطة مب�شري الفن باملغرب. فقد 
ا  ُعنّي ماريانو برتوت�شي مفّت�شا عامًّ
املغرب  ب�شمال  اجلميلة  للفنون 
املحتّل اآنذاك من اإ�شبانيا، فا�شتغّل 
نائع  ال�شّ مدر�شَة  ليوؤ�ّش�ض  من�شَبه 
�شنة 1935، وبعدها بَع�شرْ �شنوات 
الفنون  مدر�شَة  يوؤ�ّش�ض  �شوَف 
با�شم  حاليا  املعروفة  اجلميلة 

“املعهد العايل للفنون اجلميلة”. 

)4( �شبتة: مدينة ب�شمال املغرب غري بعيدة عن تطوان، احتّلها الإيبرييون )اإ�شبانيا والربتغال( مع بدايات القرن اخلام�ض ع�ش، 
تالل الإ�شباين. ومازالت اإلى اليوم حتت الحرْ

د العرب من الأندل�ض. كانت  )5( تطوان: مدينة بناها املوري�شكيون، اأي املغاربة الفاّرون من بط�ض ال�شلطات الإ�شبانية بعد َطررْ
العا�شمَة الإدارية ل�شلطات الحتالل الإ�شباين اأيام ا�شتعماره ل�شمال املغرب من �شنة 1912 اإلى �شنة 1956م 

ماريانو بريتوت�سي
نزهة قربة املئذنة
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نتعر�ض  و�شـــوف 
الـُمنرْجزات  لكّل هذه 
الف�شل  خـــــالل  من 
ــــــــــــرده  �شُنفرْ الذي 
لِرهانات الّتعليم الفّني 
الثاين  بالباب  باملغرب 

من هذا الكتاب. 
زميله  غرار  وعلى 
الفرن�شــــي يف اجلـــزء 
للَمغرب،  اجلنوبـــــي 
برتوت�شي  يهتم  �شوف 
للنا�ض  اليومّية  باحلياة 
الطبيعّية  بامل�شاهـــــد 
لل�ّشمال  واملعماريــــة 
اأنـه  كمـا  املغربــــي. 
يف  ِهـــُم  ُي�شرْ �شــــوف 
من  باملغرب  الّتعريف 
الـُملرْ�شقــــات  خالل 
والطوابـــــع  الدعائّية 
من  وغريها  الربيديـــة 
 Supports احلوامــــل 
التي تظهـــــر الوجـــَه 
للمغــرب،  العتيــــــق 

برتوت�شي  عند  نقف  فاإننا ل  ماجوريل،  الفرن�شي  بزيارته. وعلى عك�ض  الأوروبيني  ال�شّياح  ري  وُتغرْ
النا�س يف  اأمّيا ارتباط بحياة  طنعها امل�ست�رشقون. فقد كان مرتبطا  َي�سْ التي  العارية  على تلك الأج�ساد 
جع الف�شُل  حاته كّل الطبقات الجتماعية �شواًء يف املدينة اأم يف الأرياف، واإليه َيررْ وان، وجند يف َلورْ َتطرْ

نائع واحلرف التقليدية ب�شمال املغرب.  يف الـُم�شاعدة يف احلفاظ على ال�شّ

ماريانو بريتوت�سي
تنهيدة العربي
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ماريانو بريتوت�سي
�لعيد �لكبري
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ماريانو بريتوت�سي
احلاج عبد ال�سالم بنونة
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ماريانو بريتوت�سي
�ساعي الربيد
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ولد هرني ماتي�ض بفرن�شا �شنة 1869م وتويف �شنة 1954 بني�ض جنوب فرن�شا. يعتربه النّقاد زعيَم تّيار 
املتوّح�شني الذي ظهر بفرن�شا �شنة 1905م لُينرْ�ش يف بقّية العال.

ِله  وُّ انتقل اإلى مدينة طنجة املغربية �شنة 1912م وا�شتقرَّ بها �شنًة كاملة كانت كافية للتاأثري يف عمله وحَتَ
يف العمق. وكان بيكا�شو Picasso على الرغم من ال�شداقة التي جمعتهما يعترُبه من اأكرب مناف�شيه.

هرني ماتي�س
على �سطح منزل



هرني ماتي�س40
ريفي واقف
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ل ميكن اأن نتحدث عن الفن الب�شي املغربي وكاأنه وليد العالقة املتوترة بني ال�شق والغرب، اأو 
كاأنه هبة من املتَدِخلني يف احلقبة ال�شتعمارية. اإن اللوحة ب�شكلها احلايل ويف ا�شتقالليتها عن الّتزيني 
اأم يف  املغرب  اأكان ذلك يف  ورة �شواء  ال�شّ التعامل مع  الغرب الأوروبي، لكن  الأدواتي ظهرت يف 
اإّن  العال.  �شعوب  من  �شعًبا  منه  ن�شتثني  اأن  ميكن  ول  التاريخ،  عمق  يف  �شارٌب  تعامل  هو  امل�شق 
ور والُرموز املرئية �شيء يكاد يكون �شورة لزمة بالنظر اإلى تاريخ الّثقافات  الت�شوير والتعامل بال�شّ
العاملية دون ا�شتثناء، ول ميكن لأية ثقافة كانت اأن ل تتملَّى وجَهها يف مراآة الفن. فالفّن الّت�شويري 
الب�شّي ظهر مع البوادر الأولى للحياة الب�شية، اأي عندما انتقل الإن�شان من حياة احليوان اإلى حياٍة 
اإّل  كّلها  تكن  ل  الوثنية  الديانات  اإن  بالفن.  ذلك  وعرّب عن  وَم�شريه،  وماآله  اأ�شله  عن  فيها  يت�شاءل 
طقو�ًشا فنّية تعتمُد الّنحت والأقنعة ورموَز الألوان واحلركات اجل�شدّية والغناء واملو�شيقى... ول ميكن 
لأية ثقافة اأن تكبت ال�شورة. ميكنها اأن حتّدد لها نفوًذا وم�شاحًة يف حياة الب�ش كما حدث ذلك بالفعل 

بالن�شبة اإلى الديانات الّتوحيدية، ولكن ل ميكنها اأن حترمها اأو ت�شتغني عنها يف احلياة. 
قت له اأوروّبا امل�شيحية  اإّل اأن نعترب اأن الفّن يف �شكله احلايل وكما �شوَّ وانطالقا مما �شبق ل ميكننا 
انطالًقا من �شمال البحر الأبي�ض املتو�ّشط، ما هو اإّل نتيجة لنتقالت ومراحل متعددة عا�َشها الت�شوير 
فار�ض  النهرين وبالد  ال�شغرى وما بني  اآ�شيا  اإليه وتفاعلت معه من  البحر، وانتقلت  يف حو�ض هذا 
اأو  �شلًبا  تفاعلت  التي  البلدان  اإلى غري ذلك من  واإثيوبيا والهالل اخل�شيب  العرب واحلب�شة  وجزيرة 
اإيجاًبا مع روما واأثينا وغريها من العوا�شم القدمية. هذا الفّن ب�شكله احلايل ل ميكن اأن يعترب ب�شكل من 

ا باأوروبا وَوَرَثِتها الذين ل يجدوا غ�شا�شًة يف تبّني تراثها الفكري واحل�شاري.  الأ�شكال اإرًثا خا�شًّ
لذا يبدو من ال�شوري - وحتى ن�شَع الأمور يف ن�شابها - اأن نعود اإلى الينابيع الأولى للت�شوير، التي 
ل �شّك اأنها األهمت الفّنانني املغاربة - اأو على الأقل كانت كامنًة يف ذاكرتهم الب�شية - و�شاعَدترْهم 
ور الوافدة. يتكّون هذا الر�شيد من تراث �شخم ُيتداول من خالل اأدوات واأواٍن  على التاأَقرْلم مع ال�شّ
واألب�شة وغريها، كما يوجد يف ثنايا املعمار واخل�شب وكل الأدوات الّنفعية امل�شتعملة ب�شكل يومي. 
فيجب اأن نعود اإذن فيما يخ�ّض اأر�ض املغرب اإلى ما اأجنزته يد ال�شّناع التقليديني اأو امل�شورين املحتفني 
الذين قّدموا �شوًرا لال�شتعمال اليومي دون الّلجوء اإلى �شور فنية تهدف اإلى التاأّمل والـُمترْعة اجلمالية 
فقط. ولن ن�شتطيع الإملام طبعا بكل امليادين التي تّلى فيها الت�شوير اأو الّرمز اأو الّلون، واّلتي كانت 
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م�شدَر اإلهام للفنان املغربي، لكّننا �شوف َنقف عند بع�ض هذه امليادين التي نعترب اأّن لها دوًرا اأ�شا�شيا 
خ�شو�شا اأننا �شوف نلتقي بها يف اأعمال فنانني مغاربة موؤ�ّش�شني واآخرين مّددين، و�شوف يكون علينا 

حينذاك التوّقف عند الأعمال ومقاربتها من حيث حمتوياتها وم�شادرها.  

تثل العمارة املغربّية موقعا هاما لوجود الزخارف والألوان. ويتميز هذا املعمار الذي ورث اأي�شا 
ة تختلف عن مثيالتها  رها املغاربة هناك با�شتعمال ف�شيف�شاء خا�شّ ناعات الأندل�شية التي طوَّ كل ال�شّ
التي توجد يف باقي البلدان العربية التي تاأَثّرت بالطراز العثماين. ويجدر بنا اأن نحّدد ما الذي نريد 
بالعمارة، هل يتعلق الأمر باملدينة فقط؟ اأم بكل ما هو م�شّيد وكّل �شح اأُقيم لغر�ض ما؟ هنا وجب اأن 
ننتبه لكّل ما خّلفه لنا الأوائل من دور وُق�شور ومدافن وم�شاجد وحّمامات واأ�شواق وفنادق وغريها، 
ة  اأي كّل ما ارتفع عن الأر�ض وكان مو�شوع اهتمام ال�شانع التقليدي لزخرفته حتى يتخذ مكانًة خا�شّ
ح ولي�ض  لل�شّ بالأ�شكال اخلارجّية  ينبغي الهتمام  الإطار  البنايات. ويف هذا  ومتميزة عن غريه من 

بالزخارف امل�شافة املنفذة اإلى الداخل فح�شب. 
ويف اإطار الّتفاعل مع احلا�ش ل ميكننا الحتفاظ اإّل ب�شيئني اأ�شا�شيني ورثهما الفن الت�شكيلي املغربي 

والب�شي ب�شفة عامة عن العمارة واخلزف والفخار: ال�شكل واللون.
ا يجعلها مرتبطة  يتميز ال�شكل كما قلنا باأحجام هند�شية معروفة، لكّنها مركبة ب�شكل خا�ض جدًّ
اإفريقيا الغربية  اإلى بع�ض املناطق اجلزائرية والتون�شية، لكنها تنت�ش يف  اإّل  باأر�ض املغرب ول تتعداها 
جنوب ال�شحراء؛ وكما �شبق القول يف ذلك، فاإّنها توجد يف املناطق التي ل تخ�شع للنفوذ العثماين 

بي اجلزائري.   مه الإدارّي يف بع�ض احلقب، كاجلنوب الَغررْ ول تتاأثر بثقافته حّتى واإن خ�شعت حُلكرْ
)العرب�شات  من  اأ�شا�ًشا  امل�شتمدة  ور�شومه  األوانه  على  حُمافظا  املغربي  )الف�شيف�شاء(  الزلِّيج  بقي 
Arabesque( املحلية التي ل تبتعد كثريا عن تفريعات اخلّط املغربي. يعمل احلريف الّتقليدي املغربي 
ومثّلثات  مرّبعات  عدة  من  ومتداخلة  مركبة  الهند�شية  الناحية  من  م�شبوطة  ف�شيف�شاء  ت�شكيل  على 
ومعّينات واأهلَّة منت�شة على �شكل دوائر اأو نطاقات توؤّطر م�شاحاٍت وا�شعة. كما ميكنها اأن تتداخل 

وتت�شابك يف جنوم يندر اأن جند لها مثيال يف بلدان اإ�شالمية اأو عربية اأخرى.
بتزيني  يتعلق الأمر  ا عندما  بالنق�ض على اجلب�ض خ�شو�شً بيًِّنا  ارتباًطا  وقد ارتبطت تلك الأ�شكال 
ر املنقو�ض على اجلب�ض )اجل�ّض(  ال�ّشقوف اأو بع�ض حوا�شي اجُلدران الداخلية واخلارجية. على اأن احلفرْ
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املغربي  باخلّط  الكتابة  اأو   Arabesque العرب�شات  بع�ض  تتجاوز  ل  الّرخام،  اأو  احلجر  على  اأو حتى 
لبع�ض الآيات القراآنية اأو احلكم اأو بع�ض التواريخ والأ�شعار. 

وفيما يت�شل بالألوان فاإن ثالثية الأزرق والأ�شفر ي�شاف اإليهما يف اأحيان قليلة الأبي�ض والأ�شود 
خ�شو�شا يف النطاقات التي توؤطر امل�شاحات. وهي األوان ل نتمكن من العثور على و�شفات تركيبها 
الآن اإذ كان ال�شناع التقليديون ميوتون ويذهبون ومعهم اأ�شار األوانهم. وهي األوان م�شتمدة من املعادن 

والّنباتات بالأ�شا�ض.

جب�س وف�سيف�ساء
من معمار فا�س املغرب
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ق العربي عموما واملغربي خ�سو�سا لإظهار موهبته  مّثل الكتاب واملخطوط املجال الأمثل للمزوِّ
ق ب�سّتى اأنواع الّتزاويق جتارًة  وحذقه يف فن الّت�سوير والكتابة. لقد كان الكتاب املغربي املخطوط املزوِّ
رابحًة مع اإفريقيا جنوب ال�شحراء. ولقد ُعرفت املدر�شة املغربية يف فّن اخلط باختالفها عن املدار�ض 
َرة، وباخلط الأندل�سي الذي هو من  ال�رشقية وتفّردها باخلط املغربي املتولّد من اخلطوط الأولى املبكِّ
اأ�سكال خطوط الغرب الإ�سالمي. وقد انت�رش اخلط العربي املغربي يف اأجزاء كبرية من اإفريقيا الغربية 
وفية وجميع مناحي احلياة قبل  َطى، وكان هو نَط الكتابة التي ُتتداول يف ال�شئون الدينية وال�شّ والو�شرْ
دخول ال�شتعمار الغربي. وعلى الرغم من احل�شور القوّي للكتابة الالتينية، فاإّننا مازلنا نالحظ يف عدد 
كبري من دول اإفريقيا كتاتيَب قراآنيًة تلّقن القراآن وتدرب ال�شغار على الكتابة بالعربية باخلط املغربي. 

وقد  مبكًرا،  اإفريقيا  عرفتها  التي  الب�شيطة  �شورته  العربي يف  للخط  ا�شتمرار  هو  املغربي،  واخلط 

دالئل اخلريات
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حافظ مثل �شائر بلدان املغرب العربي على نقط الفاء من حتت والقاف من فوق وميتاز بتقوير احلروف 
املنفردة كالّنون والياء الأخرية ور�شم قاعدة الدال وفتح راأ�ض العني املبتداأئة اإلى اآخر اخل�شائ�ض التي 

ا�شت�شلت تقاليدها.

دالئل اخلريات
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نَّاِعها الرقاقيني والكاغذيني، فاإّن اخلطاط  واإذا كانت احلوامل معروفة وهي ال�سحائف املهيَّاأة من �سُ
كان عليه اأن يهيئ اأحباره واأ�شباغه واأقالمه بنف�شه. وقد كانت الأ�شباغ امللونة امل�شتخل�شة من النباتات 
اأو املعادن تعترب �رشًّا خا�سا لكل خطاط ي�ستعملها خالل حياته ويحمل اأ�رشار تركيبها معه بعد مماته اأو 

ا املداد الأ�شود فكان يهّياأ بطريق معلومة.  يلقنها يف �شية مطلقة لأحد مريديه. اأمَّ

 من كتاب دالئل اخلريات
لل�سويف املغربي
�سليمان اجلزويل 
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وقد كتب امل�شارقة واملغاربة والأندل�شّيون كتًبا يف �شناعة احلرب وتلوينه ومواد تركيبه الأ�شا�شّية وما 
واملخلفات  امل�شتعملة.  للمواد  ثابتة  ٍب  ِن�شَ بو�شع  وذلك  الكاغذ  ق وعلى  الرَّ على  به  للكتابة  ي�شلح 
اخلطّية املغربية خريرْ وثيقة تعرب عن ذلك وتوؤكده. والعنا�ش الثابتة ل�شناعة احلرب الأ�شود امل�شتخدم يف 

جميع الوثائق هي: املاء القراح، العف�ض، ال�شمغ، الزاج.

كتاب �لكو�كب
الثابتة لل�سوفـي
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ماق« وي�شتعملونه يف الكتاتيب، فهو �شناعة بدائية اإذ يركبونه من  لكن احلرب الّذي ي�شمونه »ال�شُّ
وف امللّبدة يف اأ�شفل بطن اخلروف مبا ا�شتملت عليه، فيجيء غري داكن وفيه �ُشقرة. ق قطع ال�شّ َحررْ

وكان على كّل خطاط اأن يربي اأقالمه بنف�سه مع ما يوافق اخلط الذي �سيكتب به وحركات يديه 
واإيقاعات ج�شمه. ويقّط القَلم وفق �شمك اأو دقة احُلروف املراد كتابتها. فقد تكون القّطة عري�شة اأو 
دقيقًة تبعا لذلك. ول ُبدَّ اأن تو�شع يف قعر الدواة قطعة �شوف اأو قطن ي�شّمونها ليقًة، حتى ت�شح كمية 

املداد الزائدة، وتنع �شّن القلم من ال�شطدام بقاع املحربة كيال يتَثلَّم.
كل هذه التقاليد تذّكر باملمار�شة الفّنية للّر�شم، لكنها تبَقى حبي�شَة ال�شنعة ول تخرج عن كونها 
نية. لذا راأينا يف املقدمة اأّن الر�شام حممد بنرْعلي الّرباطي ل يجد اأدنى �شعوبة يف التحّول اإلى الّر�شم  َتقرْ

الّت�شخي�شي نظًرا ملعرفته ب�شناعة الر�شم ولتمكنه من الأدوات التقنية.  

 خمطوط
�ملكتبة �لبابوية بالفاتيكان
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 خمطوط
ق�سة ريا�س وبيا�س
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ميكن ت�شنيف احُللّي وت�شنيف ت�شاميمها وهند�شة 
اأ�شكالها اإلى اأنواع، و�شوف نقت�ش هنا على �شنفني، 
العربي،  نف  بال�شّ بت�شميتهما  العادة  جرت  ما  وهما 
زيادة  يوؤكد  من  هناك  اأن  على  الأمازيغي.  وال�شنف 
اين  َح�شَّ و�شنف  يهودي  نرْف  �شِ على  التدقيق  يف 
اجلنوبية، و�شوًل  املغربية  حراء  ال�شّ مناطق  اإلى  ن�شبًة 
يوؤّكدون  الـموؤّرخني  من  عددا  لكن  موريتانيا.  اإلى 
ت�شميه  كما   - اليهودي  الطابع  ذات  احللي  اأّن  على 
نف  الأدبيات التاريخية - ل يختلف يف �شيء عن ال�شّ
واأمازيغ  مغاربة  هم  فاليهود  املغرب.  يف  الأمازيغي 
ارتبطوا  فاإّنهم  يهوًدا، ولذا  اأن يكونوا  قبل  اأو عرب 
تبط بها كّل املغاربة،  اررْ بالّثقافة الأ�شلّية لبلدهم كما 
املكّون  يخ�ّض  فيما  اأما  معتقداتهم.  النظر عن  بغ�ّض 
هو  اأنه  على  يوؤّكدون  الأنرثبولوجّيني  فاإن  احَل�ّشاين 
يف الأ�شل اأمازيغي من حيث الّثقافة، لكنه عربّي من 
حيث الّلغة فقط. فالّلبا�س واحللّي واملو�سيقى وعاداُت الّزواج وغريها مل ُيغرّيها انخراط اأمازيغ �سْنهاجة 
يف الّلغة العربية احل�ّشانية، بل على العك�ض فاإّن عَرب ح�ّشان تبّنوا كل مقّومات الثقافة الأمازيغية ول 

ر�شوا اإّل الّلغة.  َيفرْ
ياف وال�شحاري واملدن العتيقة، عن بع�شها  تختلف احللّي التقليديّة، اأي تلك التي ُتَتداول يف الأَررْ
�ض ح�شب املعادن والّر�شوم والّنقو�ض التي حَترْملها. فالقالدُة ال�شو�شّية ل ت�شبه كثرًيا القالدَة الّريفية  الَبعرْ
وان  تلف كثرًيا عن تلك التي ُتَتداول يف َتطرْ ّية َتخرْ )من منطقة الّريف ب�شمال املغرب(، والأَ�شاوُر الفا�شِ
زّي معّقد قد يرتبط بالُقَوى  اأو َمّراك�ض اأو َطنرْجة. فاحللّي ل تكن ُت�شتعمل فَقطرْ للّزينة بل هي لنظاٍم َرمرْ
بعًة بالّرموز التي حتيلها اإلى ما  الغيبّية وُطرِق التقّرب منها وا�شت�شائها اأو اّتقاء �َشّها. لَذا جند احللي ُم�شرْ
ي�شبه الّتمائم الواقية من �ُشور القوى ال�ّشيرة. هذه الر�شوم وهذه الّنقو�ض �شوَف تد لها مكاًنا داخل 
لوحات الفّنانني احلداثّيني الذين �شوَف يوؤّكدون على اأهميتها الّت�شكيلية دوَن اعتبار حلمولتها الغيبية. 

حلية مغربية
من الف�سة
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حلية مغربية من الف�سة

�سندوق عرو�سة
من تطوان املغرب
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ل ميكن اعتبار الأواين اأدوات لال�شتعمال اليومي فقط. فلقد و�شع فيها احِلرفّيون التقليديون كّل 
دقات. كل  تنني الذين َي�شتعملوَنها اإّما للو�شوء اأو الأكل اأو ال�شّ اأمانيهم واأحالمهم وهم يقدمونها للُمقرْ
انع الذي يتعامل معها بقد�شّية وكاأّنه �شوَف َيَهُبها لقّوة ل  هذه ال�شتعمالت تعلها حمطَّ اهتمام ال�شّ
فر الّنقو�ض على �شطح هذه الأواين.  مرئـّية. لذا ل ُيخادع ال�شانع وهو ي�شع الر�شومات والألوان وَيحرْ
وكتلك الّر�شوم التي جندها على احللي اأو كل احلوامل التقليدية، فاإّن ف�شاء الأواين َمثََّل لل�شانع الّتقليدي 
فر�شًة لإظهار َمواهبه وَمهاراته الفنية. فاإناء الُو�شوء ل ُي�شبه يف �شيء اإناَء الأكل، وقناديُل الإنارة ل ُت�شبه 
ل من حيث ال�شكل ول من حيث الّر�شوم اأكواَب املاء اأو غريها. هذا الت�شّعب وهذه الرمزية املعقدة 
الأ�شكال  املغاربة ر�شيدا مهما من  للر�شامني  َوّفر  ما  غنيًّا وهذا  التقليدي  الت�شكيلي  ال�شجّل  جعلت 

�شاعَدترْهم على بناء منظومة ت�شكيلّية خا�شة ببلدهم)1(.
التقليدين  ال�شناع  اإن 
التاث  ورثوا  الذين  املغاربة 
اإلى  واأ�شافــوه  الأندل�شــــي 
املمتزج  الأ�شلّي  ر�شيدهم 
واأخرى  مبهارات حمليــــــــة 
ال�شق  من  وافدة  اأو  اإفريقية 
العربي، جعلهــــــم ينحتون 
�شخ�شّية ممّيزة للف�شاء الّلوين 
ما  هناك  فلي�ض  املغربي. 
والأخ�ش  الأزرق  ي�شاهي 
الفخـــــار  يف  والأ�شفــر 
الألوان  جند  وقد  الفا�شي. 
نف�شها لكن بنكهة خا�شة يف فخار اآ�شفي اأو �َشاَل اأو دمنات يف اأعايل اجِلبال. اإّن هذا الّر�شيد العريق 

من الألوان اأعَطى للفنان املغربي ر�شيًدا غنيًّا جعله يدخل عال الفن دون عقد من الّناحية التقنية. 

)1( ]هذا التنّوع واملغايرة يف الأ�شكال والأحجام اأ�شا�شه فكرة الوظيفية التي َينرْظر بها ال�شانع اإلى وظيفة ما ي�شنع[. 

خ�سب 
من معمار فا�س
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رغم اأن ال�شور ب�شفة عامة وعند جميع ال�ّشعوب بقَيترْ حبي�شَة الُق�شور اأو املعاِبد، فاإّن هناك بع�َض 
الّر�شوم ال�شعبية التي انت�شت يف املغرب مع قدوم ال�شتعمار وخ�شو�شا مع و�شول املطابع الع�شية، 
الفّنية  الأَزمنة  بر�شومات  ُتَذّكر  ُمتعّددة  ملوا�شيع  تتطّرق  الر�شوم  هذه  عامة.  ب�شفة  املطبوع  و�شعبيَّة 
َيرويها  التي  والأ�شاطري  باحلكايات  تبطة  ُمررْ يان  الأَحرْ غالب  يف  وهي  الو�شطى.  القرون  يف  امل�شيحية 
الفناء  جامع  ك�شاحة  الكربى،  املغربية  احلوا�ش  يف  ال�شهرية  العمومّية  ال�ّشاحات  يف  »احلكواتّيون« 
ن من اجلّن، كما جند عنتَة بن �شّداد العب�شّي وهو  مبراك�ض. ففيها جند �شوًرا للنّبي �ُشليمان وجي�شه املكوَّ
َور اآدم وحواء...  ُيقاتل بب�شاَلة، اأو ال�شّيد علّي مع ولديه احل�شن واحل�شني، اأو حكاية اخللق الأولى و�شُ
موها  اأَدرْ اأو  ُمعا�ش،  ل  كرْ ب�شَ كيبها  َتررْ واأعادوا  الّر�شومات  املغاربة هذه  الفنانني  ا�شَتلرْهم عدٌد من  ولقد 
ا من الفّنانني الكبار يتَحّدثون عن اأهمّية هذه الّر�شومات  داخل اأعمال فنية حديثة. كما اأن عدًدا مهمًّ

تمامهم بالفّن الّت�شويرّي. يف تكوين اهرْ

زليج مغربي
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ال�سيد علي 
بن اأبي طالب 
يحارب راأ�س الغول

الويل ال�سالح 
�سيدي رحال 
يف ال�سجن مع االأ�سود



55

يف  ُت�شمى  كما  اأو  الزرابي  �شناعة 
اأهّم  من  تعترب  »ال�شجاد«،  العربي  ال�شق 
املغربية.  باململكة  التقليدية  ال�شناعات 
املغرب  مناطق  من  منطقة  كل  وتتميز 
فبح�شب  الّزرابي،  اإنتاج  يف  بطريَقتها 
تتغريَّ  رايف  اجَلغرْ والنتماء  واجلهات  القبائل 
فللمدن  والّر�شومات،  والأ�شكال  الألوان 
تختلف  طرٌق  الّريفية  وللمناطق  طرائقها، 
د  الُبعرْ عن  النظر  بغ�ّض  البع�ض  بع�شها  عن 

اجلغرايف اأو الختالف الّلغوي. 
وتتميز هذه الزرابي بالإتقان يف تثبيت 
غالًبا  التي  الرموز  ر�شم  ويف  َدة«  »الُعقرْ
وهذه  منها.  كبرية  م�شاحاٍت  تغطي  ما 
والّنقو�ض  م  الَو�شرْ من  م�شتوحاة  الرموز 
الر�شومات  يف  جندها  اأن  وميكن  القدمية، 
واأرجلهن  اأيديهن  على  الّن�شاء  َت�شعها  التي 
املوؤّرخون  اعترب  وقد  الكحل.  اأو  باحلناء 
الّرموز  هذه  اأّن  والأنتوبولوجّيون 
م�شتوحاٌة من كتابة »التيفيناغ« اأي الكتابة 
الأمازيغّية القدمية التي مازاَلترْ ُت�شتعمل من 

حراء الكربى. وهي كتابٌة  ال�شّ َفيايف  خر يف  ال�شّ اأ�شعار احلّب على  الطوارقّيات لكتابة  الّن�شاء  طرف 
ل�شي  ُوِجَدترْ يف الع�شور القدمية على ِم�شاحات جغرافّية كبرية تتدُّ من ُجزر الكناري باملحيط الأَطرْ
يوة بـِم�شرْ ومناطق وا�شعة من ال�ّشودان احلايل. ولقد عاد الأمازيُغ اإلى الكتابة »بالتيفيناغ«  اإلى َمدينة �شِ

ا عندما اعتف الد�شتور املغربي موؤّخرا بالأمازيغية كُلغة وطنّية. خ�شو�شً

زربية من �سي�ساوة، 
املغرب
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زربية من تازناخت، 
املغرب
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زربية اآمازيغية
من املغرب
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تيزت الكتب املغربية بخا�شّية َقلَّ نظرُيها يف غريه من البلدان املغاربية. ف�شواء تعلق الأمر بكتب 
ل فنانون كان لهم �شاأن خا�ض على ال�شاحة الفنية باململكة املغربية  الّلغة العربية اأو الفرن�شية، فلقد تَكَفّ
از الّر�شومات التو�شيحّية يف كتب القراءة بال�شّف البتدائي. وهكذا جند ا�شَم الفنان املغربي »حممد  باإجنرْ
ياٌل ُمتتالية من التالميذ املغاربة. كما يربز ا�شم الفنان  �شبعة« مرتبًطا ب�شل�شة »اقراأ« التي تعلَّمترْ عليها اأَجرْ
الفرن�شي جان كا�شتون مانتيل Jean Gaston Mantel يف ت�شويره للّر�شومات املتعّلقة بكتب القراءة 
الّر�شومات دوًرا كبريا  الّتعليم البتدائي باملدار�ض املغربية. لقد لعبت هذه  الفرن�شّية املوّجهة لتالميذ 
ا اأولئك الذين اأ�شبحوا منهم فّنانني.  ل مواهب خ�شو�شً قرْ كتوجيه املتعلمني اإلى املمار�شة الفنّية ويف �شَ
وقد برز هذا من خالل عدد من ال�شهادات التي اأدلى بها فنانون من اجليل الثاين، يذكر عبد الكبري 
مها، وما كان منها بالأبي�ض والأ�شود كّنا نت�شور  ربيع يف ت�شيح خا�ض للموؤلف)#(. »لقد كّنا ُنعيد َر�شرْ

الأَلرْوان وُنلّونها، وهذا كان موؤثًرا يف توجهنا اإلى الر�شم بعد ذلك«.
من  اأو  الّت�شوير  حيث  من  الطالب  ذوق  تكوين  يف  اأ�شا�شيًّا  دوًرا  لعبت  التي  الُكتب  �شل�شة  اأما 
حيث الّتكوين الفكري، فهي �شل�شلة »اقراأ« ل�شاحبها اأحمد بوكماخ. لقد تدرج فيها املوؤّلف مبهارة 
بيداغوجية قلَّ نظرُيها يف ذلك الزمان، من حيث اختيار الّن�شو�ض اأو من حيث جذب ال�شغار لالإقبال 
ام ل يكن قد غاَدر مدر�شة الفنون اجلميلة  على التعليم. وكان من ح�شنات هذا املوؤلّف اأن توّجه اإلى َر�شَّ
ع الّر�شوم الإي�شاحية. ول يكن يدري حممد �شبعة اآنذاك اأنه بهذا العمل قد  َتها وطلب منه َو�شرْ بتطوان َوقرْ
دى خدمة كبرية لالأجيال التي دخلت املدر�شة الع�شية مبا�شًة بعد ُح�شول املغرب على ال�شتقالل  اأَ�شرْ

�شنة 1956م.

ا الفطرينّي باحلكايات ال�ّشعبية وا�شتعملوها كم�شدر لالإلرْهام.  اهتمَّ عدٌد كبري من الَفنَّانني وخ�شو�شً
�شدَّ  ي�شتطيعون  مهَرة  »َحَكواتيني«  َطرف  من  العمومّية  ال�ّشاحات  حُترَْكى يف  احلكاياُت  هذه  كانت 
اأنفا�ض امل�شتمعني لأّيام معدودة بحيث َتُعود النا�ض كلَّ يوٍم ملتابعة احلكاية دوَن َملل حتَّى وقت متاأّخر 

)#( �شح يل الفنان عبد الكبري ربيع بذلك عندما كنت ب�شدد اإعداد كتاب حول اأعماله، وقد �شدر �شنة 2009 بالفرن�شية و�شاركـني يف 
كتابة بع�ض مواّده املفّكر املغربي الّراحل عبد الكبري اخلطيبي. ن�ش الكتاب فوني�ض كادر بالدار البي�شاء.
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من الّليل. ول تكن هذه احلكايات موجودًة يف ال�شاحات العمومية فقط، لكنها كانت ُتالحق الأطفال 
اُت والأّمهات على ُمرافقة الأطفال حتى الغرق يف النوم من  اأي�شا قبل النوم حيث كانت حتر�ض اجلدَّ
بروايات  اجلمهور  اأنفا�ض  ي�شّد  العمومية  ال�ّشاحات  »َحَكواتي«  كان  فبينما  م�شّوقة.  روايات  خالل 
وليلة  ليلة  )األف  امل�شتك  العربي  الّتاث  من  مبا�شة  ماأخوذة  والـُمغامرات،  باحلّب  ممزوجٍة  ُبطولية 
َن على روايات عجائبّية حمّلية يتداخل فيها عال اجلّن  زرْ اُت تركِّ و�شيف ابن ذي يزن مثال( كانت اجَلدَّ
بالعال الإن�شاين واحليوايّن ب�شكل مذهل. مازالت هذه الّروايات توؤّكد ح�شوَرها حّتى اليوم يف اأعمال 

فنانني ُمعا�شين من اأمثال فوزي لعتريي�ض، خمتلطة بالر�شومات ال�شعبية التي ذكرناها من قبل. 

حراء  يحتوي املغرب على عدد كبري من املواقع الأثرية للّر�شوم ال�شخرية. ففي جبال الأطل�ض ويف ال�شّ
الكيلومتات،  اآلف  على  املمتّدة 
ال�شماء  على  مفتوحة  متاحف  توجُد 
احلجرّي.  الّنق�ض  ع�شور  كّل  بها 
ولَعَل اأهّم املواقع ذلك الذي ميتد على 
كيلومت  مائة  من  رب  َيـقرْ ما  م�شافة 
حراء  بال�شّ ال�ّشمارة  مدينة  قرب 
الّنقو�ض  تقتب  تكاد  فبينما  املغربّية. 
ل�ض  الأَطرْ جبال  اأعايل  يف  ال�شخرّية 
التجريدية  الّر�شومات  من  الكبري 
ّكُل  ت�شَ احلايل،  ع�شنا  يف  املتداولة 
العديدة  باملواقع  املوجودُة  الّنقو�ض 
قرب ال�ّشمارِة كتاًبا حقيقيًّا للموؤّرخني 
حول احلياة يف تلك املناطق منذ عهود 
حبي�شَة  النقو�ض  هذه  تبَق  ول  غابرة. 
مال  الأَعرْ اإلى  هاجَرترْ  بل  خور،  ال�شّ
ها كـُمِعنٍي لإلهام  الفنية وطرَحترْ نف�شَ

الفّنان املغربي احلديث واملعا�ش.
نق�س على ال�سخر :

�سل�سلة جبال االأطل�س
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رب بعيًدا عن ال�شكل التعبريي الذي نا وتطّور يف ال�شق العربي على يد معّلمني كبار  عا�ض الـَمغرْ
يى الوا�شطّي العراقي، اإن هناك من اعترب اأن املغرب العربي )تون�ض اجلزائر املغرب( بقي  من اأمثال َيحرْ
َم دول مت�شّددة فيما يتعلَّق بالتَّ�شوير، ويعنون  ا اأن تاريخه عرَف ُحكرْ بدون تقليد ت�شويري خ�شو�شً
بذلك دوَلة املوّحدين. لكن الـَمْخطوط الذي اكُت�سف يف الّن�سف الثاين من القرن الع�رشين باملكتبة 
ة. ويتعّلق  له ملدينة فا�ض)#( املغربية يعيد النَّظر يف هذه احلجَّ الباَبويَّة بالفاتيكان بُروما والذي يعود اأَ�شرْ
الأمر بـَمْخطوط »ريا�س وَبيا�س« وهو ق�سة �سابة و�ساب اأحبَّا بع�سهما واأ�سبَحا اأ�سطورًة بالن�سبة اإلى 
ة تدور اأطوارها يف العراق فاإّن الر�شم يبني  داد العراقّية. واإذا كانت الق�شّ الع�ش الذي عا�شا فيه مبدينة َبغرْ
ٍل ل َيدُع  كرْ ربيَّان، كما اأن الكتابَة فوق الر�شوم هي كتابة مغربّية ب�شَ ل العمارة َمغرْ اأنَّ اأجواَء املدينة و�َشكرْ

ماًل لل�شك. 

)#( ]الن�شخة اأندل�شّية، ول عالقة لها باملغرب، و�شحنات الأ�شخا�ض امل�شومني مغولية، وطيات املالب�ض تذكر بالر�شم العراقي يف عهد 
الوا�شطي[. 

نق�س على ال�سخر :
�سل�سلة جبال االأطل�س
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عُلنا نت�شاَءل هل كان الّر�شام  ًنا عالًيا وهذا ما َيجرْ هر تكُّ نمات ُتظرْ اإن الّطريقة التي اأجنزت بها الـُمَنمرْ
الّتاث  اأخذنا بعني العتبار كّل  اإذا  الّذات خ�شو�شا  قائمة  لُوجود مدر�شة  نتاج  اإّنه  اأم  حالًة معزولة 
الذي خّلفه املغاربة بالأندل�ض واجلزيرة الإيربية ب�شكل عام. اإّن على املوؤرخني وموؤّرخي الفّن على وجه 
اخل�شو�ض التوّجه بال�شوؤال اإلى هذه الّزوايا املعتمة يف تاريخنا الفّني واإزاحة الأفكار امل�شبقة التي َبناها 
ت�شاق وتبّناها - مع الأ�شف - املوؤّرخون واملثقفون يف منطقتنا دون اإعادة النظر يف ُمنرْطلقاتها  ال�شرْ
اإما على ال�شتعالء اأو اجلهل. لكّننا بف�شل الفّن ميكننا اأن ُنعيد النَّظر يف الأفكار  املوؤ�ّش�شة - غالًبا - 

املوؤ�ّش�شة لهذه النظريات.  

من التو�سية باحلناء على الطريقة املغربية
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رب من اليوم الذي مّت فيه اإجناز لوحٍة ملجّرد املتعة  ميكن اعتبار بداية تاريخ الـُممار�شة الفّنية بالـَمغرْ
الّت�شوير  لينابيع  �ض  املخ�شّ ل  الَف�شرْ ُر�شوم و�شور وتزاويق يف  �شهدناه من  ما  اأّن كّل  والتذّوق. ذلك 
اإّل ِحَرفا تقليدّية هدُفها جعل الأ�شياء النفعّية امل�شتعملة مقبولًة للّناظرين. ول يكن  باملغرب، ل يكن 
الهدف منها هو التمّتع بها يف ذاتها ولذاتها. لذا َيجب الوقوف على هذا الّزمن الذي اأنتجت فيه هذه 
�شة للتذّوق الفّني وحده. ولن نح�شَل على هذا اإّل اإذا حاولنا تتّبع انتقال  الأنواع من الّلوحات املخ�شّ

الر�شم والّت�شوير من احِلَرف اليدويّة التقليديّة اإلى الّلوحة امل�شتقّلة. 
ا يف فلورن�شا بعد ا�شتقالل الفّن الروماين عن َنظريه البيزنطي، اأو ما  يعّلمنا تاريُخ الفّن وخ�شو�شً
اأّن العمل الّت�شويري تدّرج مع الّزمن لكي ي�شتقّل عن اجِلدار وعن  كان ُي�شطلح عليه بالفّن ال�ّشقي 
اأّن الّت�شوير بقَي ملّدة طويلة حبي�َض الُكتب واجُلدران:  الِكتاب. من املعلوم - وكما و�شحنا ذلك- 
رَي واملقامات فيما يتعلق بالثقافة  الكتب الدينّية فيما يتعّلق باحل�شارة الأوروبية امل�شيحّية، وكُتب ال�شِّ
العربية الإ�شالمية، اأو ملت�شًقا بُجدران املعابد والكنائ�ض يف مموع العال. اإن اللوحات اجلدارية التي 
ل زالت ماثلًة للعيان بعدد من الكنائ�ض املنت�شة ُخ�شو�شا يف العال الكاثوليكي كانت هي الّطريقة 
الـُمثرْلى التي َقّدم بها الر�ّشامون اأعماَلهم يف احِلقب التي �شبقت ع�َش الّنه�شة الأوروبية؛ وكذلك كانت 
نمات. كان الر�ّشام خا�شعا للن�ّض اأو لطلب املوؤ�ّش�شة التي ُتلي عليه  الُكتب بالّن�شبة اإلى ر�ّشامي الـُمَنمرْ
حّتى مو�شوَع لوحته. لكن اأعمال الر�ّشامني �شوف تتحّول �شيئا ف�شيًئا بتحّول و�شعّية الر�ّشام نف�شه. 
ا يف فلورن�شا مع اآل ميدي�شي�ض الّراعني للفّن والفكر ب�شفة عاّمة يف  اإذ �شوف ي�شبح للر�ّشام وخ�شو�شً

ذلك الزمن  )نهاية القرن اخلام�ض ع�ش وبداية ال�شاد�ض ع�ش امليالديني(.
�شوف نالحظ اأّن الر�ّشام �شوف يبداأ اأوًل بتوقيع عمله وبالتعامل مع الّطلب ب�شخ�شّية متمّيزة كما 
كان ال�ّشاأن بالن�شبة اإلى اأقطاب النه�شة الإيطالية وموؤ�ّش�شي الكال�شيكّية الأوروبية يف الّر�شم )ليوناردو 
فاٍت لهم يف ما ي�شبه املعامل و�شوف ي�شغّلون  َتَ دافن�شي، ومكايل اأجنيللو، ورافائيل(. �شوف يوؤ�ّش�شون حُمرْ
معهم متعلمني يقومون بالأعمال الكبرية، وكان عملهم يتوّقف على الّت�شوير والّتوقيع. اأ�شبحت اإذن 
�شم على حوامل  ُتررْ اأ�شبحت  اأو الُق�شور.  اإلى الكنائ�ض  ُتنقل  َتفات ثم  جّل الأعمال ُتنجز يف الـُمحرْ
ب والُقما�ض اأو غري ذلك، ثم ُتنرْقل اإلى مكان اإقامتها �شواٌء داخل املدينة نف�شها اأو يف مدينة  ة اخل�شَ خا�شّ
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�ض البلد، اأو خارج البَلد تاما كما كان ملوك واأباطرة اأوروّبا يطلبون من ر�ّشامني م�شاهري  اأخرى من َنفرْ
اإر�شال اأعمال لهم لتثبيتها يف الُق�شور اأو الُقدوم والإقامة لإجناز نف�ض الأعمال داخل هذه الق�شور. 

ا�شتقّل الر�ّشام اإذن عن املوؤ�ّش�شة الكن�شّية اأو ال�شيا�شّية ممّثلة يف الق�ش، واأ�شبح ي�شتغُل خارَجهما يف 
فه امل�شتقّل - كما اأ�شَلفرْت- وا�شتقّلت الّلوحة عن اجلدار بحيث اأ�شبح باإمكانها اأن تعّلق يف اأّي  حمَتَ
َترًبا يف حّد ذاته  مكان واأن تنتقل يف الأر�ض الوا�شعة. اإن ا�شتقالَل الّلوحة بذاتها جعل منها �شيئا ُمعرْ
ولذاته. اأ�شبحت للتاأّمل املح�ض بغ�ّض النظر عن املكان الذي �شوف تعّلق فيه. �شوف ت�شتقّل الّلوحة 
طبًعا و�شوف ي�شتقل الّر�شم لُي�شبح تعبرًيا اأكرث منه ت�شويًرا و�شوف تاأخذ امل�شكلة اأبعادا مهّمة �شوف 
الرابع  الف�شل  بالفّن والإبداع. �شوف نتوقف عند هذا يف  الغرُب الأوروبي  �شُي�شّميه  اإلى ما  ُتف�شي 

اخلا�ض ب: »دخول احلداثة اأو تاأ�شي�ض الفن املغربي«. 
انطالقا من هذه املعطيات َنـت�شاءل: متى ا�شتقّلت الّر�شومات يف اأر�ض املغرب واأ�شبحت لوحًة يف 
ذاتها ولذاتها؟ كيف مّت هذا وما هي اآلّيات ال�شتغال الفّني التي اتُِّبعت لكي يتّم هذا النتقال؟ للجواب 
على هذه الأ�شئلة وغريها ل بّد من العودة للتاريخ وُم�شاَءلته. ما هي اأَّول لوحٍة م�شتقّلة احتفظت بها 
ذاكرُة الّت�شوير باملغرب؟ اإذا كان الر�ّشامون امل�شت�شقون ينتمون للمغرب بُحكم موا�شيعهم وما تاأّثروا 
به من ناحية البيئة الطبيعّية والب�شّية والعمرانّية، فاإّن هناك ف�شياًل من الر�ّشامني املغاربة �شوف يظهر 
هوؤلء  منهم.  مبا�شٍة  مب�شاعدٍة  اأو  امل�شت�شقني  لهوؤلء  املتكّررة  ُم�شاهداته  بف�شل  الّر�شم  ممار�شَة  ويبداأ 
الر�ّشامون ل يكونوا حا�شلني على تعليم اأو َثقافة فنّيني، كما اأّنهم ل َيِلجوا املدر�شَة قّط؛ اأي اإنهم ل 

يكونوا يف غالبيتهم قادرين على القراءة والكتابة. 
البداية  بالفّن يف  تهتّم  التي  املتعّلمة هي  الفئة غري  الذي جعل هذه  ال�ّشبب  ال�ّشوؤال عن  ُيطرح  قد 
ُبلدان  تتكّرر يف  الظاهرة  فاإنَّ  الكرام.  املرور عليه مروَر  �شوؤاٌل وجيه ول ميكننا  فعاًل  باملغرب. هذا 
املعلوم  من  الجتماع.  علماء  انتباَه  ول  الفّن  موؤّرخي  انتباه  ول  النّقاد  انتباَه  ت�شتع  ل  ولكّنها  ِعّدة 
طيات التي كان من املفرو�ض اأن تمع يف  عب اجلواب على هذا ال�ّشوؤال يف غياب الـُمعرْ اأّنه من ال�شّ
يان اإّل من الفرن�شيني اأو الإ�شبان الذين هم  اإّبانها. لكّن املهتـّمني بهذا املجال ل يكونوا يف غالب الأَحرْ
تقدون اأّنه مهمٌة  تعمر البلد، ولذا كان اهتماُمهم من�شبًّا اأكرَث على ما كانوا َيعرْ من الفئة التي كانت َت�شرْ
تدينَية، اأي اإّنهم جاوؤوا لتمدين هوؤلء املترببرين )املتوح�شني(. ل يكن يهّم غالبّيَة الذين ا�شتقّروا بهذا 
ت�شاقّي متاأّخر اإّل اكت�شاف الروح املتوّح�شة لَدى �شكان  البلد والذين كانوا ميار�شون الّر�شم ب�شكل ا�شرْ

ًما اأو كتابًة.  املغرب والعثور على تلك ال�شور التي حملها معه اأوجني دولكروا اإما َر�شرْ
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يجب التنبُّه هنا اإلى اأن الّر�شم كان ممجوًجا من املغاربة، �شاأنهم يف ذلك �شاأن غالبّية العرب وامل�شلمني، 
اإّما بداعي الّتحرمي يف بع�ض الأحيان، واإّما بداعي اأّل جدوى من هذه املمار�شة، واإّما بداعي النتماء اإلى 
َنى  ِبنرْية تقليدّية فيودالية )اإقطاعية( تعترب اأّن العمَل اليدوّي هو من ن�شيب العبيد وطبقات من املجتمع اأَدرْ
ّغلون اأيادَيهم وع�شالتهم يف ُمالعبة اخليل وال�ّشيف واجلواري. لذا �شوف َنرى  من ال�ّشادة الذين ُي�شَ
اأّن اأوائَل من اهتّموا بهذا امليدان كانوا من طبقات �شعبّية فقرية جّدا ا�شطّرت يف غالب الأحيان للعمل 
يف ُبيوت الأجانب الأوروبّيني، اأو من بني اأبناء الـُمتعاونني اأو القريبني من الّنظام ال�شتعماري اآنذاك. 
َهَم يف  نذكر هنا باخُل�شو�ض مرمي اأّمزيان التي كان والدها ي�شتغل �شابًطا يف اجلي�ض الإ�شباين، بل واأَ�شرْ
هجمة فرانكو التاريخّية على اجلمهوريني الإ�شبان، ح�شن الكبالوي الذي كان والُده عمياًل وا�شًحا 
فة مكاَنه، واأخرًيا فريد  َهَم يف خلع حممد اخلام�ض عن العر�ض واقتاح بنرَْعررْ لال�شتعمار الفرن�شي، بل واأَ�شرْ
بلكاهية الذي كان والُده موّظفا يف الإدارة الفرن�شية وبعدها ا�شتغل بالّتجارة، لكّن بيته كان مفتوًحا 

يف وجه الفّنانني الأوروبيني الذين كانوا يتّددون على مدينة مراك�ض.
يف هذا الإطار ظهرت البدايات الأولى لهذه الّلوحات من داخل حمتفات هوؤلء الر�ّشامني. وهنا 
عب التاأّكد من �شّحتها اإذ هي غالبا ما تكون من رواية املعنّيني اأنف�شهم.  تختلف الّروايات وُي�شبح من ال�شّ
فالر�ّشام املغربّي الذي تّراأَ على ر�شم لوحة وو�شع توقيَعه عليها هو حممد بنعاّلل من مدينة مراك�ض. 
وُهناك ميكن اأن نعتمد على حكاية الر�ّشام الفرن�شي الذي َيعترب اأّنه هو الذي َدَفعه اإلى الّر�شم. ويتعّلق 

الأمر بالر�ّشام الفرن�شي جاك اأزميا Jacques Azema الذي كان حممد بنعاّلل ي�شتغل عنَده كخادم.

حراوي، وكنت  ال�شّ ِقيم املجتمع  بنعاّلل رجال �شهًما جاء من جنوب املغرب يحمل كّل  » كان 
ا عندما كان ُي�شاهدين اأر�شم  اأح�ّض يف عيَنيرْه رغبًة يف التعبري عن اأحا�شي�شه من ِخالل الفّن، خ�شو�شً
التقاليد الإ�شالمية التي حتّرم  اأن هذه الروح املتمّردة تبحث عن النعتاق، ولكن  اأح�ش�شُت  اأعمايل. 
�شم ويعرّب عن اأحا�شي�شه كما  الّر�شم كانت تَنُعه من ذلك. ا�شتيت له األوانا واأوراًقا ودعوُته اإلى اأن َيررْ
تي لكن كم كانت ده�شتي كبريًة عندما ُعدت يف يوم  يريد، واأن ل يعباأ بالّتقاليد. ل يُقمرْ بهذا يف َح�شرْ

من الأّيام ووجدت روائع خالية من الّت�شنع وبعيدًة كل البعد عن التعليم...«)1(.

مبدينة  مغربي  فّني  “�شهر  تظاهرة  تنظيم   مبنا�شبة  اأجنز  الذي  الكاتالوغ  مغربيا.  فنانا  ت�شعة ع�شة   ،1985 معر�ض كرونوبل  كاتالوغ   )1(
كرونوبل” الّتظاهرة كانت من تنظيم متحف الفّن احلديث بكرونوبل، والذي كان على راأ�شه اآنذاك الناقد بيري كوديبري.
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اأحمد الدري�شي  Bernard Saint-Aignan عن مولي  اآنيان  ومثل ذلك ما يحكيه برينارد �شانت 
اأحمد  مولي  املغربي.  الت�شكيلي  الفن  كتابي: »حول  اأنظر  هنا.  اأنقَلها  اأن  اإّل  ي�شعني  ل  ر�شالة  يف 
الدري�شي«، و يف احلكاية التي يرويها هذا املهتم بالر�شم املغربي قبيل ا�شتقالل اململكة املغربّية ونهاية 
هام باحلقيقة، والغرابة بالواقع، ول ندري َمن املتحّدث،  عهد احلماية الفرن�شية �شنة 1956م، تختلط الأَورْ
اأهو مولَي اأحمد الّدري�شي نف�شه، اأم اإّن احلكاية من اإمالء �شخ�ض ما. نقول هذا لأّن ما يقول برنارد 
اآنذاك  الأوروّبيون  تفا�شيلها مع ما كان  تتوافُق يف كّل  الفنان  بها من  ل  اأّنه ر�شالة تو�شّ اآنيان  �شانت 
تطاع الفّنان وهو الأُّمي الذي ل ُيترْقن القراءة والكتابة اأن َيعَي  َينرْتظروَنه من الفّنانني الفطريني. هل ا�شرْ
ما ي�شعى اإليه هذا الّنوع من الكتاب و�ُشّطر له ما يريد، اأم اأّن هناك اأيادي تدّخلت لتتيب الأَفرْكار حّتى 

تتوافق مع ما تتطّلبه �شوُق ذلك الّنوع من الفّن اآنذاك.
بعد اأن يتحّدث الفّنان من خالل ر�شالته، يف فرن�شية رديئة لكّنها ل تخلو من فطنة يف نظرنا، عن 
ه و�شعته وهي على  مولده من اأ�شة بدويّة تعي�ض على الّتحال طلًبا للكالإ واملاء، وبعد اأن يوؤّكد اأّن اأمَّ
ُدخوله  عند  الفنان  يتوّقف  وَملرْب�ض،  اأكل و�شب  من  العي�ض  و�شائل  كّل  يعّدد  اأن  وبعد  ظهر حمار، 
رمه من الّر�شم، ولأّن الأطفال املتعّلمني  الكّتاب لتعّلم القراآن. �شوف يثور �شّد التعليم لأّن املعلَم كان َيحرْ
بنف�ض الكّتاب اأ�شَبحوا يقّلدونه ويريدون جميعهم الّر�شم والبتعاد عن تعّلم القراآن. ول تفوُته الفر�شة 
اأوَدَعه  عندما  والده  اأّن  هو  نظره  وال�سَبُب يف  احليوانات،  ير�سم  كان  بالّر�سم.  الرتباط  هذا  لي�رشح 
اأ�شدقائه وهو حماٌر �شغري كان يركبه  اأهّم  اأحَد  يفقد  ال�شبيان جَعله  الكّتاب وتركه يف ُعهدة معّلم 
وهو ُيرافق والديه وراء قطعان املا�شية. هذه احلادثة مّثلت بالن�شبة اإلى الفنان وبالن�شبة للكاتب الفرن�شي 
مها، ومن  وبعده اآخرون عرًبا وعجًما اأهمَّ حمّرك لعاطفة الفنان يف طفولته وارتباطه باحليوانات وَر�شرْ

ثمة ولوج عال الفن.

وَمَثل اآخر تورده نيكول دي بونت�شارا عن الفنانة ال�شعيبية )انظر كاتالوغ كرونوبل(. التي حتكي 
اأّن َمن اكت�شَفها هو الفرن�شي الذي كانت ت�شتغل عنرْده وهو الذي �شّجعها على الّر�شم، وبذلك ا�شتت 
باغة والقما�ض والورق و�شاَرَعترْ اإلى الّر�شم مدفوعًة يف ذلك بالغريزة  علَب الأقالم امللّونة وعلب ال�شّ
يا منامية عا�شتها هي الأخرى كما عا�َشها زمالوؤها من قبلها. ي�شار اإلى اأن  وبَف�شل ُحلم غريب وُروؤرْ
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ال�شعيبية طالل ما هي اإّل اأّم الفّنان املغربي احل�شن طالل واأنها ظهرت يف املّدة التي كانت ظهرت يف 
اأوروبا تيارات فّنية ت�شّجع على نبذ الفّن الأوروبي والعودة اإلى احلياة البدائية.

ُولدت ال�شعيبية طالل ببلرْدة �شتوكة القريبة من مدينة اآزمور على �شاطئ املحيط الأطل�شي جنوب 
ابنها  بتبية  القيام  ال�شخ�شية و�شورة  قّط، وا�شطّرترْها ظروفها  املدر�شة  تلج  البي�شاء. ل  الدار  مدينة 
احل�شن طالل اإلى اأن ت�شتغل خادمًة يف بيت اأحد الأجانب الأوروّبيني. بعد اأن تعاطت الّر�شم، ِوفرْق 
الثالث  العال  من  الإيجابية  مبواقفهم  اآنذاك  املعروفني  الفرن�شّيني  الفن  نقاد  اأحد  جاءها  روايتها)2(، 
وال�ّشاخطني على احل�شارة الأوروبية، وهو بيري كوديبري الّناقد الفّني ومدير متحف مدينة باري�ض للفّن 
احلديث. هذا التبّني من طرف واحد من اأهّم ال�ّشخ�شيات الفّنية يف العال اآنذاك جعل اأعمال ال�ّشعيبية 
تعرف انت�شاًرا وا�شًعا خارج املغرب. اإن تبّني هذا التيار من طرف ُنّقاد وّتار الفّن ل مَيرْنعنا من ال�ّشوؤال 
حول الّدوافع التي جعَلترْهم يهتـّمون بهذا الّنوع من الّتعبري الفّني وذلك من خالل ما اأوردناه من اأمثلة.
هذه احلكايات ُتظهر لنا كيف اأن الفّن ال�شت�شاقي �شواء باإنتاجاته اأو بت�شجيعه اأو بتعليمه اأ�شهم يف 
ن�شاأة الفّن الت�شكيلي املغربي احلديث. اأّوًل كيف تخّل�ض الفّنانون الذين نحن ب�شدد احلديث عنهم من 
م�شكلة الّتحرمي الديني والجتماعي وتوجهوا للعمل على الّلوحات الت�شكيلّية معلنني بذلك عن ميالد 
اللوحة املغربية امل�شتقّلة عن التزيني احِلَريّف اليدوي. كما اأّنهم وب�شكل يكاد يكون مطلقا َتعاملوا مع 
ا ما وقورا �شاحلا جاءه واأهداه علبة اأقالم  هذه املوهبة كِهَبٍة من ال�ّشماء. راأى جُلّهم يف املنام اأن �شخ�شً

ملّونة، وهكذا تقّرر م�شريه دون رغبة منه. وكاأّن هناك قوًة غيبية تتملكه ول ميكنه �شّدها.
امل�شت�شقني من حيث  اأعمال  نف�ض خّط  ت�شري يف  التي  الأعمال  اإ�شكالية  القتاب من  اإذا حاولنا 
اإثنوغرافية ethnographiques تر�شد كل املظاهر   Merveilleux اأنها غرائبية املحتويات، �شوف جند 
املتوّح�شة وفق العني الأوروبية، اأي تلك املوا�شيع التي طاملا تغّنى بها امل�شت�شقون على ُخطى اأوجني 
دولكروا. وكاأّن هوؤلء الأجانب كانوا يجدون يف اأعمال َخَدمهم املغاربة تلك الرغبة البدائية الدفينة 

التي ل ميكنهم التعبري عنها نظرا لرتباطهم بح�شارة احلداثة الأوروبية.
الفّن  ال�ّشعبي يف  التعبري  الّنوع من  تهّمنا والتي لزَمت هذا  التي  اأخرى وهي  ية  لكن هناك خا�شّ

)2( حكت ال�شعيبية ق�شَة ارتباطها بالفّن يف اأكرث من مو�شع، وكانت يف كل مّرة حُتدث تغيريات على روايتها، لكن الثابت اأنها تلقت الفّن 
كهبة من ُقًوى غيبّية تبّدت لها يف املنام وطالبتها باإحلاح اأن تدخل عاَل الّر�شم. واأنا اأعتمد على ت�شيحاتها يف الفيلم الذي اأجنزته عنها 

وعن اأعمالها بال�شتاك مع املخرج املغربي عبد القادر لقطع، حل�شاب الّتلفزة املغربية �شنة 1984م .
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باحِلَرف  امل�شتغلني  طبقة  اإلى  ممتهنيه  ُجّل  انتماء  ظاهرُة  وهي  ِفطريًّا  ى  امل�شمَّ اأي  ربي  الـَمغرْ الّت�شكيلي 
اليدوّية اأو احلكواتي اأو »ال�ّشعوذة« اأو الّن�شيج والّتطريز، وحّولوا مواهَبكم من احِلرف التقليدّية اإلى 
اآتون من هوام�ض املجتمع.  اإن ل يكونوا كّلهم  اأّن جلَّهم  اأي  ري على حوامل معا�شة،  الِفطرْ الّر�شم 
يذّكرنا هذا مبا اأ�شنا اإليه يف اأكرث من منا�شبة وذلك عند حديثنا عن ن�شاء ُولَتة مبوريتانيا. ولتة مدينة 
يف اجلنوب ال�ّشقي ملوريتانيا على ُحدود نهر ال�ّشنغال حيث توجد هناك ُر�شومات تزيّن البيوت باألوان 
تقاة على الأرجح من الكتابات الأَمازيغية الطوارقية. وكانت الّن�شاء )الإماء( هّن الّلواتي  وُرموز ُم�شرْ
اأي  الأخرية  الآونة  يف  لكنرْ  تاريخيًّا.  حمّدد  غري  زمن  اإلى  املمار�شة  هذه  وتعود  الّتزيني،  بهذا  ن  تُقمرْ
الّرمال على املدينة وتهديدها بالنرْدثار عَمدت ن�شاُء  ط زحف  غرْ يف نهايات القرن الع�شين واأمام �شَ
وهكذا  اآمنة.  اأماكن  يف  بها  والحتفاظ  الورق  على  والّرموز  الّر�شوم  تلك  نقل  اإلى  املدينة  )الإماء( 
ذاتها ولذاتها  ُتعترب يف حد  واأ�شبحت  اأخرى متحّركة ومتنّقلة  اإلى  ثابتة  الّرموز من حوامل  انتقلت 

وكاأّنها اأعمال فنية باملفهوم احلديث للفن.
هذا النتقال هو الذي �شوَف يطال الّر�شوم والرموز املغربية على يد هذه املجموعة من اخَلَدم التي 
كانت ت�شتغل يف بيوتات امل�شت�شقني اأو غريهم من الأجانب الأوروبيني الـُمقيمني باملغرب على مّدة 

احلماية وبعدها بقليل. �شوف يتّم النتقال على ثالث م�شتويات:
فّنان، ونتحدث هنا  اإلى  يتحّول  التقليدي  انع  ال�شّ اأّن  اأي  الذي ذكرنا،  الأّول: وهو  امل�شتوى   - 
عن بنعاّلل اأو ال�ّشعيبية، وقد نذكر ما حدث لحقا بالن�شبة اإلى ميلود الأبي�ض اأو الورديغي اأو فاطمة 
ح�شن اأو غريهم مّمن حتولوا من احِلَرف التقليدية اإلى العمل على احلوامل احلديثة، وذلك بت�شجيع من 
الفرن�شيني اأو الإ�شبان ح�شب املنطق. وهذا الّتحول هو التحول العادي املنطقّي الذي عرَفترْه اأوروبا 
عندما بداأ �شيمابيو Cimabue يف فلورن�شا يف القرن الثالث ع�ش يتحول من �شانع تقليدي اإلى َر�ّشام. 
ل متقّدم  كرْ ب�شَ الفّن احلديث  بفنانني كانوا ميار�شون  اأو الحتكاك  التعليم  الثاين: وهو  امل�شتوى   -
بعيًدا عن ال�شت�شاق الغربي املتاأّخر والذي كان يبحث عن الغرائبّية. وهذه الفئة كما ذكرُت يف البداية 

مَثّلها اأبناُء الأعيان اأو اأبناء الـُمتعاونني مع ال�شتعمار، كمرمي اأّمزيان اأو ح�شن الكبالوي.
الـُمناه�س لالْحتالل، والذي  املرة بالأجنبي  بالأَْجنبي، ولكّن هذه  الثالث: الرتباط  امل�ستوى   -
يريد اأن ي�شاعَد اأهل البلد للخروج من التخّلف وللتحاق بركب احلداثة. ل غرابة اإذن اإذا وجدنا يف 
هذه الفئة فريد بلكاهية الذي تعّرف يف �شغره على نيكول دو �شتايل، اأو الغرباوي الّذي دَر�ض الفّن 
على يد اأجانب َوّجهوه نحو الفّن احلديث مبعناه املتعارف عليه اليوم. لقد كان والد بلكاهية ي�شتقبل 
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�شتايل)3(  دو  نيكول  بينهم  من  الزمان؛  ذلك  يف  احلديث  الفرن�شي  الر�شم  اأقطاب  من  عدًدا  بيته  يف 
وغريهم مِمّن هم من م�شتواه، وكان للّطفل عالقة مع ما يحدث يف عال الفّن املتقّدم اآنذاك، لذا �شوف 
لفّن  العودة  ُدعاة  بقليل، ومن  ال�شتقالل  قبل  ما  مغرب  احلديث يف  للفّن  املوؤ�ّش�شني  اأوائل  من  جنُده 

مغربي اأ�شيل مبا�شًة بعد ال�شتقالل، كما �شنقف على ذلك يف ف�شل لحق.

مّت النتقال اإذن ب�شورة تاريخية ولي�ض باإيعاز من امل�شت�شقني. وراأينا يف مقّدمة هذا الكتاب كيف 
حاوَل بع�ض الفنانني امل�شت�شقني َدفرْع �شباب مغربّي اإلى احتاف الّر�شم ول ندري لأّي غر�ض، اأهو 
لـُم�ساعدتهم على َمْعرفة ما يجري داخل اأو�ساط احَلرمي كما كانوا ي�سمونه، اأو بدافع اإن�ساين يحاولون 
من خالله دفع ال�شباب اإلى دخول عال احلداثة؟ ل ندري. كّل ما ن�شتخل�شه من حتليلنا للوقائع والأعمال 
اأّن املجتمع املغربي ل يكن مهّياأً بعد لتبّني هذا النوع من التعبري. فاإذا لحظنا تباعًدا زمنيا كبريا بني 
الفن  اأّن ظهور  فاإّننا �شوف نرى  العربي  الفا�شي بن  ال�شالم  الرباطي وظهور عبد  بنعلي  ُظهور حممد 
ري هكذا فجاأة ويف عدد كبري من احلوا�ش املغربية املهّمة قد تزامن مع اهتمام ال�شباب املغاربة  الِفطرْ
بولوج مدار�ض التعليم الفني. اإذ ل يف�شل ظهور الأعمال الأولى ملحمد بنعالل عن ر�شم اأّول عمل 
ترْريدي للجياليل الغرباوي اإّل ثالث �شنوات، ول يف�شل عمل الغرباوي عن عمل بلكاهية اإّل �شنتان 
اأو ثالث. مت النتقال اإذن من العمل احِلَريّف اإلى الّلوحة، ومَتّ النتقال من الّر�شم الِفطرّي اإلى الّت�شوير 
التعبريي ب�شعة قيا�شّية. اإّن هذا التداخل وهذه ال�ّشال�شة هي التي جعلتنا نعترب هذا الفّن الِفطري على 
الّرغم مّما ُيقال عنه وعن ارتباطاته بالأجانب، اإّنه َوليُد الّتبة املغربية ونتيجُة �شورٍة حتمية تاريخية يف 

�شريورة الّتاريخ الفكري والفّني باململكة املغربية.

 Janine Guillou 3( نيكول دو �شتايل،  فّنان فرن�شي من اأ�شل رو�شي، ترّدد على املغرب ُمّدًة طويلة نظرا لرتباطه بالفّنانة جانني غيللو(
التي اأ�شبحت ع�شيقته وملهمَته. ونظًرا لأّن هذه الفنانة ارتبطت باملغرب العميق حيث كانت تتنقل يف الأرياف وتلتقي بالنا�ض على 
خمتلف طبقاتهم، فقد كان نيكول دو �شتايل يتدد على املغرب، بل بلغ به الأمر يف �شنوات 1953 وما بعدها اإلى ال�شتقرار مبراك�ض.
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ما  اأّن كّل  بداية اخلم�شينّيات. ذلك  قبل  املغرب مبعناه احلديث  الفّن يف  نتحدث عن  اأن  ل ميكن 
حتّدثنا عنه - وكما قلنا ذلك يف حينه - ل يكن اإل انتقاًل نحو حوامل جديدة ووظائف ل يعهدها 
الَف�شاء الب�شّي املغربي. فالّلوحة لذاتها ويف ذاتها ل تكن موجودة، واإنا �شوف ُت�شبح مبا هي كذلك، 
�ض اإلى الّتعبري عن املكنون الّنف�شي  انطالًقا من اليوم الذي �شوف ينتقل فّن الر�شم من الت�شوير الـَمحرْ
د، دون تو�ّشل اإلى ُقوى خارجة عن ذاته وعندما يكون واعًيا بذلك. ويكون  والعاطفي والفكري للَفررْ
قيعه وقول »اأنا« عو�َض الختباء وراء املقولة ال�شهرية التي تطم�ُض  واعًيا بذلك عندما ياأخذ القرار بَتورْ
اأ�شماء  يد  املغربي على  للفن  الأولى  البوادر  مع  راأينا  لقد  اأنا«.  ل  َقورْ من  باهلل  »اأعوُذ  األ وهي  الفرَد، 
كانوا  التّيار  لهذا  ينتمون  الذين  اأولئك  اأّن كل  ال�ّشاذج  اأو  ري  الِفطرْ بالفن  ي�شمى  فيما  حفرت مَدها 
ترْ عليهم من خارج اأنف�شهم وذواتهم، اإّما من خالل روؤيا منامّية اأو  ي�ّشحون اأن املمار�شَة الفنية ُفِر�شَ
احلني اأو غري ذلك. وهذا ما يجعل هذه املمار�شة مرتبطًة بالف�شاء الأ�شطورّي  بوا�شطة اأحد الأولياء ال�شّ
اأو الديني كما عرفناه عند اليونان وعند العرب، اأو حتى عند الّدين امل�شيحي؛ على اأّن اليهوديَّة تنع 

الّت�شوير ب�شكل قطعّي وبن�ّض التوراة الوا�شح يف هذا الباب.
�شوف يرتبط الّدخول للحداثة مع الوعي بالذات اجلماعية، و�شوف ين�شحب على الّذات الفردية. 
هم  لقد �شبق ملغاربة اأن َوجَلوا مدار�ض الر�شم وتتلرْمذوا ملعلمني يف فّن الت�شوير، لكن ذلك ل ي�شاِعدرْ
ٍي بذواتهم والبحث عن  على اخلروج من اخُل�شوع لتقنية الت�شوير، وبقوا يرّددون ما تعّلموه دوَن وعرْ

تعبري اأ�شيل ي�شدر عن هذه الّذوات عو�َض ا�شتهالك الّنموذج الأ�شلّي املوروث عن الـُمعلَّم الأول.
ل ميكننا اإذن اأن نتقدم يف احَلديث هنا دون الّرجوع اإلى تعريف ما نق�شده باحلداثة عموًما وباحلداثة 

الفّنية على وجه اخل�شو�ض.
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تتميز احلداثة با�شتقالل الإن�شان عن القوى الغيبّية والقوى ال�شيا�شّية التي تتحكم فيه. وهذه الفكرة 
بداأت يف التبلور انطالقا من فكر التنوير، وخ�شو�شا على يد جان جاك رو�شو J.J. Rousseau  الذي 
بالثقافة  توّرث  عالقة  له  تكون  ول  م�شبق،  اإرث  دون  بي�شاء  �شفحة  يولد  الإن�شان  اأن  لفكرة  نظر 
اأوروبا قدميًا وفق مبداإ  الرّثوة واجلاه واحلكم توّرث يف  اأن  بالتبية. ذلك  تعّلمه  اإل ما  بال�شيا�شة  ول 
الّدم والقرابة العائلية. وكانت اأوروبا خا�شعة حلكم امللوك الذين كانوا يعتقدون اأن �شلطتهم هبة من 
ال�شماء، كما كانت الكني�شة توؤكد ذلك وتر�شخه انطالقا من تعاليمها التي ُو�شعت اأ�شال للم�شلحة 

اخلا�شة لكل من املوؤ�ش�شة الدينية واملوؤ�ش�شة ال�شيا�شية.
ث ِوفرَْق مبداإ  من هنا بداأت اإعادة النظر يف املوؤ�ّش�شتني بالتوازي، موؤ�ّش�شة ال�شلطة ال�شيا�شية التي ُتَورَّ
ث بالت�شل�شل الهرمي داخل املوؤ�ش�شة الكن�شية.  عم هذه ال�شلطة، وتورَّ الدم، وموؤ�ش�شة الدين التي َتدرْ
د قيمًة اأ�شا�شية يف ذاتها، غري خا�شعة ل للعائلة اأو القبيلة  فوجب التحرر اإذن من كلتيهما واعتبار الَفررْ
اأو ال�شلطة ال�شيا�شية العليا التي تثل الكني�شة ح�شوًرا رمزيًّا لها. ومن هنا بداأنا نالحظ انعتاق الفرد 
موؤ�ش�شة  عنه يف  ممثلني  اإنابة  من خالل  بنف�شه  ه  نف�شَ وَيحكم  ويحّدده  م�شريه  ميتلك  كذاتية وكوعي 
الربملان. فهو الذي يختاُرهم، وهو الذي يعاقبهم بعدم انتخابهم اإن هم ل يوؤّدوا واجَبهم على الوجه 
ل املوؤ�ش�شات بع�شها عن البع�ض. املوؤ�ّش�شة الدينية وتتكّفل  لوب. هنا حدث ما ميكن ت�شميته بَف�شرْ الـَمطرْ
بها الكني�شة، واملوؤ�ّش�شة ال�شيا�شّية ويتّكفل بها الربملان، واملوؤ�ّش�شة العلمية وتتكفل بها الأكادميية. هذه 
ُد على م�شتوى ال�ّشيا�شة واملجتمع ل تتبلور يف الفّن اإل بعد زمن.  ها الفررْ احلالة اجلديدة التي اأ�شبح يعي�شُ
بحيث اإذا كنا نعترب اأّن هذا النموذج ال�شيا�شي ظهر مع الثورة الفرن�شية فاإن هذه الأخرية تيزت بقمع 
الفرد على م�شتــــوى الإبــداع. فاأحــــد اأع�شائهــــا الاّلمعني الفنان ال�ّشهري جان لويــــ�ض دافيــــد 
مح باأية حّرية للفنانني. فلم يكن من حّق  )Jean-Louis David( ناَدى بالكال�شيكية املحدثة ول َي�شرْ
ر  الفّنان وفق النموذج الدافيدي اأن يعرّب عن اأحا�شي�شه اأو عواطفه؛ وعلى كّل حال ل يكن هذا الأَمرْ
تداد بالنَّف�ض اأكرث منه على  دي يحدث على ُم�شتَوى الّت�شف والعرْ قد حَدث من قبل. كان التَّميز الَفررْ
ة الإيطالّية.  �شَ به اأكرث من غريه من اأ�شاتذة النَّهرْ ُم�شتوى الإبرْداع. كان الفنان يتميز بتمّكنه الّتقني وبُقررْ
من  ولي�ض  دَثة  الـُمحرْ الكال�شيكية  املدر�شة  لرْب  �شُ من  املتفرد  الفرد  هذا  ُبزوغ  ننتظر  اأن  ُبدَّ  ل  فكان 

غريها، بل ومن اأحد املقّربني من دافيد، فكان ذلك مع ظهور الّرومان�شية.
�شوف تبداأ الرومان�شّية حمت�شمة من داخل مدر�شة جاك لوي�ض دافيد نف�شه لكي تنتقل اإلى اأوروبا 
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بتيودور جرييكو  اأقطابها كان كال�شيكيا يكاد يكون مت�شددا ويتعّلق الأمر  اأحد  اإن  بكاملها، حيث 
ف ميدوزا«)1( اأدخَلترْه تاريخ الفّن العاملي، ويف الوقت نف�شه  حته ال�ّشهرية »َطورْ )1791- 1824م(. فَلورْ
و�شَعترْه على راأ�ض تّيار الّرومان�شّية الّنا�شئ. ويتعلق مو�شوع الّلوحة بحادثة َعطب ال�ّشفينة عندما كانت 
الرّكاب واجلنود والعلماء،  1816م وعلى متنها عدٌد كبري من  ال�شينيغال �شنة  اإلى  متوّجهة من فرن�شا 
ا بداكار. ويتمثل احلَدُث يف  وكذلك احلاكم الفرن�شّي املعنيَّ حديثا من ال�شلطات الفرن�شية مقيـًما عامًّ
ك اجلنود عر�شًة للجوع  يان وَتررْ ُمغادرة احلاكم لل�ّشفينة بعد َعطبها ومعه كّل الركاب املرموقني والأَعرْ
ال�شواطئ املوريتانية نحو مائة و�شتني كيلومتا. وعندما و�شل  تبرْعد عن  البحر ُقرب جزيرة  واأهوال 
هم البع�ض ح�شب  اعقة، حيث اأكل اجلنوُد - حتت وطاأة اجلوع- بع�شَ اإلى باري�ض، نزَل كال�شّ اخلرب 

حف ذلك العهد. كان احلدُث رهيًبا ولذا اأَثََّر يف الفّنان فاأَبدع رائعَته. روايات �شُ
اإلى الرتباط  الداعية  الكال�سيكّية  املنتمي ملدر�سة دافيد  ال�ساّب  اأّن هذا  الباب هو  ما يهم يف هذا 
�شمه على امل�شتوى  باملوا�شيع القدمية الإغريقية والرومانية، �شوف يتاأَثَُّر حلدٍث اآيّن رغم اأنه �شوف َيررْ
الّتقني بطريقة كال�شيكّية. هنا ُفِتح الباُب اأمام نقا�ض عميق حول مَدى التزام الفّنان ب�شدقّية م�شاعره 
�شم ل يكن  توى الَعمل. وهذا ل يعني اأّن الرَّ ه لي�ض بالأفكار فقط، واإّنا كذلك بـُمحرْ وانرْخراطه يف َع�شرْ
قد تطّرق لأ�شداء الأثر اليومي من قبل، لكن الّطريقة اجلديدة تختلف عّما كان عليه الأمر �شابقا. لقد 
عرف الّت�شوير هذا النوع من الّر�شوم امل�شّماة بـَم�شاهد من احلياة اليومّية )scènes de genre(، لكّنها 
َقى يف نظر الر�ّشامني وموؤّرخي الفّن واملتلّقني اإلى ُم�شتَوى املوا�شيع النَّبيلة التي كان ُيق�شد  ل تكن َتررْ
بها املوا�شيع الدينّية واملثيولوجية والّتاريخية. فلم يكن ُينرْجزها يف الواقع اإّل التالمذة الذين ل يتقُّوا 
بعد اإلى َدرجه املعّلمني الكبار. لذا جَند اأن جاك لوي�ض دافيد Jack Louis-David، بالرغم من الت�شاقه 

بالُهموم العاّمة للنا�ض على امل�شتوى ال�ّشيا�شي، كان َيبرْخ�ض هذه املوا�شيع وُيحاربها بقّوة. 
فلم يكن غريبا اإذن اأن حُترْدث لوحٌة مثل لوحة تيودور جرييكو اإحراًجا كبريا يف الو�شط الفّني وحريًة 
اأكرب يف الَو�شط ال�ّشيا�شي الباري�شي، اإذ كانت كال�شيكّيًة على امل�شتوى الّتقني ولكّنها ل تكن كذلك 

توى املو�شوع. على ُم�شرْ
 لكن وحّتى على امل�شتوى الّتقني فبما اأّن الفناَن ل يتعامل مع مو�شوعه بتلك الرُبودة املطلوبة يف 

)1( يف هذا ال�شدد اأنظر بحثنا بعنوان: باري�ض من النه�شة اإلى احلداثة، اأو الفّن مبا هو فكر، ملة عال الفكر ن�ش الثقافة والإعالم، الكويت 
.2008
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�شى قد �شاَب تركيب الّلوحة واأَّثر يف ا�شتعمال الأَلرْوان التي  ا من الَفورْ الأعمال الكال�شيكّية، فاإن بع�شً
رو�ض اإذن، حتى ولو  حاول الفناُن - عن غري رغبة منه - اأن يعرّب بها عن هول الكارثة. كان من املفرْ
ع الأَلرْوان حّتى ل ت�شيع منه  نا اأّنه و�شع ت�شميًما م�شبقا لَعمله، اأن ي�شتغل ب�ُشرْعة يف مرحلة َو�شرْ افَت�شرْ
ورية ملثل هذا الّتعبري. ل يكن تيودور جرييكو يعرف اإّبان اإجناز هذا العمل املهّم  حلظات النفعال ال�شّ
َتِد مدر�شة يف تاريخ الفّن واأّنه كان ي�شُع، ولأّول َمّرة يف التاريخ، العمَل الفني على  اأنه كان يوؤ�ّش�ض لأَعرْ
ر؛ لقد اأجنَز العمل ما بني نوفمرب 1818 واأغ�شط�ض 1819م حني كان ُعمره ل يتجاوز �شبعة  طريق الِفكرْ

وع�شين عاًما.
انتبه الفنانون املاأ�شورون داخل نظام الكال�شيكية املحدثة، اإلى اأن العالقة مع احلياة هي التي كانت 
اأن يكون جّيدا على  له  ُيراد  اإجناز عمل  بعواطفهم مقابَل  ي�شّحوا  اأن  اإذ كان يطلب منهم  تنق�شهم، 
ا حول الّتقنية واأهمّيتها يف غياب �شخ�شّية الفّنان  امل�شتوى الّتقني واملو�شوعاتي. واأ�شبح الت�شاوؤل ُملحًّ
الفّنية وذاتّيته يف العمل الفني. وتطورت الأ�شئلة والأ�شئلة امل�شاّدة لت�شل اإلى اأق�شى احلدود واملغالة 
يف بع�ض الأحيان، �شوف ُيفاِجُئ املوُت تيودور جرييكو وهو يف ريعان ال�شباب ويتك امل�شعل للفّنان 

ت�شاق الفّني، اأوجني دولكروا )1798 - 1863م(.  العبقري اأ�شتاِذ الرومان�شية وال�شرْ
لقد طور اأوجني دولكـــــــروا الرومان�شيـــــة ح�شب ال�ّشاعر والناقد الفّني الكبري �شارل بودلري 
)Charles Beaudelair( الذي دافع با�شتماتة عن هذا التّيار وهو الذي يعد اأحد دعائمه الأدبية، لي�ض 

يف فرن�شا وحدها واإنا يف العال اأجمع. من هنا تبداأ احلداثة يف الفن. 

َتَبلرْورت  ل ميكننا مقاربة الفن باملغرب مبعزل عن نظريه يف العال العربي. فاحلداثة ال�شيا�شّية التي 
كمطلب ل ُتطرحرْ فقط على م�شتوى الأفكار واإنّا حاول البع�ض بلورتها اإلى اأفعال، �شواًء اأكان ذلك 
يف الأدب اأو ال�سينما اأو ال�ّسيا�سة اأو الفّن. وكان لبّد - نظرا لرتباط الـَمْغرب بالعامل العربي - اأن 
كال على اأ�شا�ض اأّنه هم قومّي ول يخ�ّض القطر منف�شال عن  يكون الفّنان املغربي منخرًطا يف هذا الإ�شرْ

غريه من الأقطار العربية.
عندما انتقل الفّن الت�شكيلي اإذن، يف العال العربي، من الت�شوير اإلى التحوير والّتعبري، تطلَّب منه 
ان  اأعماُل َجربرْ الّدنيوي. فكانت  َثّمة م�شاءلة م�شريه وماآله  الإن�شان، ومن  اإلى بواطن  الّرجوع  ذلك 
لتحوير  بدايًة  الإن�شان  مل�شكلة  الَكَن�شي  الّطرح  مع  تت�شابه  تكاد  التي  رومان�شّيتها  خليل جربان رغم 
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املحّلي  الإنرْ�شان  م�شكلة  الإنرْ�شانية.  امل�شكلة  اأعماق  يف  �ض  الَغورْ طريق  على  وو�شعه  الفّني  ال�ّشوؤال 
ا والكوين عموما هي التي �شغَلت ملّدة غري ق�شرية ري�شَة الفنان العربي خالل القرن الع�شين.  خ�شو�شً
اأو  الّتقني  الّتناول  م�شتوى  �شواء على  وفل�شفّية خمتلفة،  فنية  منطلقات  العربي من  الفّن  ولقد طرحها 
العلوم  من  علم  يف  ينخرط  وكاأّنه  الفّني  التعبري  يف  بالنخراط  الفنان  بداأ  فقد  وهكذا  املو�سوعاتي. 
احلّقة غري عابئ باحلمولة الرمزية والأيديولوجية لهذه الـُممار�شة. هنا وجد نف�شه يبتعُد عن املوا�شيع 
ها مبا ت�شاهده عيناه من حياته الّدنيوية. لكن  الأ�شا�شية لفّن �شمال البحر الأبي�ض املتو�ّشط الدينّية ويعّو�شُ
هذه الّطريقة ل تكن تختلف كثرًيا عن طرائق امل�شت�شقني التي اأ�شنا اإليها. وهذا التاُه هو ما �شوف 
ُيطلق عليه لحقا بطريقة لمزة: ا�شم الت�شوير الفلكلوري. كان يق�شد بهذا اأن الّر�شام ل يقم اإّل بر�شد 
املظاهر اخلارجية وال�ّشطحية للمجتمعات العربّية. عندها ت�شاءل الفّنانون هل هناك من و�شيلة اأخرى 
�ض يف اأعماق الّنف�شية العربية وتقدميها للَعرب قبل غريهم؟ لقد كان الفّن العربي وهو يعيد اإنتاج  للَغورْ
الّنظر  وجهة  ح�شب  ودائـًما  يبدع،  كان  الأوروبي.  للمتلقي  بوكالة  يبدع  وكاأّنه  ال�شت�شاقي  الفن 
الّراف�شة لهذا التاه، وهو غري عابئ باملتلّقي العربي. وكان اأ�شحاُب هذا الراأي يعتمدون يف مواقفهم 

على املوا�شيع والتقنيات امل�شتعملة من هوؤلء الفنانني. هنا ُطرح ال�شوؤاُل اجلوهري: ملن نر�شم؟
ل تكن م�شكلة التلّقي وحَدها وراء هذا ال�شوؤال الذي اأخذ من الفن العربي زمنا طويال من اجلدل 
واجلدل امل�شاد. كانت هناك اأي�شا م�شكلة ا�شتعارة طريقة التعبري هاته من قوم تّنوا على ممل العال 
العربي واحتّلوه ونهبوا خرياته و�شاعدوا على الّظلم والطغيان فيه. كيف ميكن للفنان اإذن اأن يعرّب عّما 
تلهمة من العدّو؟ واملق�شود بالعدّو هنا الغرب جملًة  اأنبل يف الروح العربية بو�شائل وطرائق ُم�شرْ هو 
دون تييز. وهنا و�شعت اللوحة اأ�شا�شا كحامل تعبريي جوهري جاءت به الثقافة الأوروبية اإلى اأر�ض 
العرب مو�شع ت�شاوؤل؟ ما عالقتنا نحن العرب بهذه الو�شيلة التعبريية؟ األي�شت َلدينا و�شائُلنا يف التعبري 

عن وجداننا؟
اأح�شان  العربي قد ن�شاأ يف  العال  الت�شكيلي الذي ن�شاأ وتطور بدول   الفن  اأن  اأن ل نن�شى  يجب 
بع�س  بالغرب يف  املرتبطة  الأو�ساط  بعيد عن  كان غري  البورجوازية.  ُي�سبه  ما  اإلى  املتَحّول  الإقطاع 
البلدان وبدعم من بع�س الأو�ساط الأوربية يف بع�س البلدان الأخرى. اأ�سف اإلى ذلك ظهوُر اأ�سكال 
ري  تعبريية خا�شة يف ربوع العال العربي - واإن بطرق متفاوتة - ونعني بذلك ما اأُطلق عليه الفن الِفطرْ
َيكوِنان هدف احلملة  �شوف  فلكلوريا  امل�شمى  الفّن  التاه ومعه  ال�ّشاذج. هذا  اأو  العفوي  الفّن  اأو 
ال�شتينات.  التي �شهَدترْها مّدة بدايات ال�شتقالل والتي نحّددها يف نهاية اخلم�شينات وبداية  النَّقدية 
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اأدرج هذا املو�شوع يف خانة ما ا�شطلح عليه باإعادة ت�شفية ال�شتعمار الثقايف، والتي �شملت حُماولت 
من  العربية  العني  رير  بَتحرْ اآنذاك  �ُشمي  ما  على  دت  اأكَّ كما  وازدواجيته.  بل  اللغوي  التداخل  ت�شفية 

بية، وهو ما �شوف نتوّقف عنده مطّوًل من خالل بحثنا هذا. اجَلمالية الَغررْ
كان حظ املغرب العربي من هذين الّنمطني كبرًيا. اإذا كانت بقيَّة العال العربي ل تلتفت كثريا اإلى 
فاإن  الفلكلوري  اأو  ال�شت�شاقي  الفن  على  انتقاداتها  ت  وَق�شَ ال�ّشاذج،  اأو  ري  الِفطرْ بالفّن  �ُشّمي  ما 
تعمار ل يجد  فّناين بلدان املغرب العربي قد َوجدوا اأنف�شهم يف مواجهة الثنني معا. عند جالء ال�شرْ
الفّنانون كزمالئهم الكتاب واملثّقفني عموًما اأّي اإرث فّني حديث اإّل ذلك الذي َخّلفه ال�شتعمار اأو 
بع�ض الذين عا�شوا يف َكنفه كما راأينا. كان اأهّم ما اأنتج هو فن فطري اأو فّن تابٌع للمدار�ض ال�شت�شاقية 

املحّلية.
رة َبدائية،  ُرف�ض الفن الفطري لأنه، ح�شب هوؤلء، كان يق�شد به الإبقاء على العرب يف حالة ِفطرْ
اأندري  باية، هو  با�شم  توقِّع  التي  الدين اجلزائريّة  بهية حمي  فّنانة فطريّة،  اأهّم  اأحَد مكت�شفي  اأن  رغم 
البيان  �شاحُب  اأي�شا  وهو  الأخرية؛  لهذه  بيان  اأَّول  وحمرر  ال�ّشيالية  قائد   )André Breton( بريتون 
ب الّريف باملغرب الأق�شى  ال�شهري الذي طلب من مثقفي فرن�شا يف نهاية الع�شينات الّت�شامَن مع َحررْ
ابي. ل ت�شفع له مواقُفه النَّبيلة تاَه ق�شية من اأهّم الق�شايا العربية يف الع�ش  وزعيمها عبد الكرمي اخلطَّ
بية واملت�شّبعني  احَلديث بعد الق�شية الفل�شطينية. كانت مموعات الفنانني العائدين للتّو من املدار�ض الَغررْ
بالأفكار اجلديدة وخ�شو�شا املارك�شية يف �شتى اتاهاتها، َتتَّهم ال�شتعماَر ومثقفي البلدان امل�شتعَمرة 
دون وعي منهم يف بع�ض الأحيان، مبحاولة الإبقاء على العرب بعيدين عن التّيارات احلداثّية يف الفن 
والفكر وجميع َمالت احلياة. لذا َوّجهوا الفن نحو تقليد اأكرث التيارات الفنية الغربية رجعيًَّة األ وهو 
ت�شاق الإثرْنوغرايف، اأو َدفرْعهم اإلى رف�ض الّتعليم والعودة اإلى َبدائيتهم الإن�شانية. ومن �شوء حّظ  ال�شرْ
من  �شبه حممّيني  كانوا  اأنهم  الفطرّي  والفنَّ  ال�شت�شاَق  احَتفوا  الذين  الفّنانني  من  املجموعات  هذه 

طرف املوؤ�ّش�شات والبعثات الّثقافية الأجنبية. 
باري�ض و روما  العر�ض يف  قاعاُت  اآخر ما عرَفترْه  فنًّا تريديًّا �شادرا عن  لل�ّشوق  طرح احلداثّيون 
التقى يف َمدار�ض  العرب قد  الفّنانني  ولندن وحّتى نيويورك يف بع�ض الأحيان. كان ُهناك جيل من 
َغريب  ومن  يان.  الأَحرْ من  كثري  يف  فّني  وتقاُرب  داقات  و�شَ مهنّية  عالقاٌت  بينهم  دت  وتوطَّ غربية 
ْط اإّل قليال يف ا�ستعمار البلدان  دف اأن تكون روما، - وهي عا�سمُة الَبلد الوحيد الذي مل يتورَّ ال�سُّ
العربّية - ، هو املكان الذي �شوف َتلرَْتقي فيه نخبٌة من الرّواد مّمن حملوا على عاتقهم مهمة الّتجديد 
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املليحي وحممد  تون�ض، حممد  املهداوي من  وجَنا  الّتكي  الهادي  واملعا�ش.  احَلديث  العربي  الفن  يف 
الأردّن  الدرة من  �شوريا، ومهّنا  املدّر�ض من  فاحت  ليبيا،  املغربي من  الأمني  الطاهر  املغرب،  �شبعة من 
وغريهم... كان هوؤلء الفنانون يرون اأنه ل ميكن للعال العربي اأن يبقى متخلفا عن الركب احل�شاري 

وى اأّنه ل ي�شل بعد اإلى ما َو�شل اإليه الغرب من التقدم التقني والقت�شادي وال�شناعي. والفّني بَدعرْ

حممد املليحي زيت على قما�س 1965
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دادائية، ويف  اأو  و�شيالية  تكعيبية،  اأو  حات تريديّة  َلورْ الإبداع يف  م�شتوى  على  هذا  كّل  ُترجم 
ماآل  اأ�شئلة حول  �شكل  على  بل هي  التيارات متمعة؛  بهذه  لها  اأعمال ل عالقة  احلالت يف  بع�ض 
الفّن وماآل الّتعبري الفّني وجدواه. هذه كانت اإ�شكالّيات الفّن الكوين يف ذلك الَوقرْـت وكان من حّق 
هوؤلء الفّنانني اأن ينـخرطوا يف ع�شهم - اأي الَع�ش الذي يعي�شون فيه - واأن ل ينت�شبوا لع�ش َولَّى 
واّتفاق  تكامل  ويف  اأحيانا  �شديد  �شاع  يف  والعَدِمّية  واملادّية  الُوجودية  الفل�شفات  كانت  وانتهى. 
تام اأحيانا اأخرى؛ كانت حُرب اجلزائر ل زالت جراُحها ل تندمل بعد، والعنف ال�ّشيا�شي الّناجت عن 
اع حول اقت�شام ال�ّشلطة بني كّل من �شاهم يف حترير الأوطان العربية على اأ�شده. يف هذه الأجواء  ال�شّ
كان هوؤلء الفّنانون يقّدمون اأعماًل ل تختلف يف �شيء عن الأعمال الغربية. كانت كّل هذه الأعمال 
ف�ُض - مثل الفّنانني مبدعي الأعمال- ، الفنَّ الِفطرّي والفّن  موّجهة جلمهور عربّي ُيفت�ض فيه اأّنه َيررْ
اأّنه  اأ�شا�ض  على  ال�شت�شاقي  للفن  يوجهه  الذي  التهام  اأن  َيعي  الفّنان  يكن  ل  املتاآكل.  الفلكلوري 

دخيل، ميكن اأن َينرْطبق عليه هو. 
يوجه  واإليه  يبدع  اأجله  من  الذي  َتمِعه  ُمرْ اأ�شئلة  واجهته  عندما  بنف�شه  الّزهو  اأوج  يف  الفنان  كان 
ع اجتماعي فّني وثقايف يكاد يكون قرو�شطيا.  اأعماله. اأ�شئلٌة من قبيل مَدى مطابقة ما ُينتج فنيًّا مع َو�شرْ
واإ�شكالية  والَب�شية  الفنية  الهويَّة  اإ�شكالية  للنقا�ض  يطرح  العربي  الفنان  هرّي جعل  اجلورْ ال�شوؤال  هذا 

ُه اإبداعي؟ التلّقي. ما هذا الذي اأُبرْدُعه؟ من اأين اأَ�شتمدُّ ينابيَع ت�شويري؟ ملن اأوجِّ
و�شع الفن العربي اإذن كمعظم حقول التفكري على طريق ال�ّشوؤال الوجودي: َمن نحُن وما عالَقُتنا 
ات وحتليله ب�شيء من املو�شوعّية، فاإّن  عه خارج الذَّ هل حتديد الآخر بَو�شرْ بالآخر؟ لكن اإذا كان من ال�شَّ
م، وا�شتع�شاوؤُه على الفهم ياأتي من كونه غري خا�شع للمو�شوعّية، ومن ُهنا  �شي على الَفهرْ الأََنا ي�شَتعرْ
اإمكانّية تعّدد الـُمقاربات. اأَّدى هذا اإلى فتح باب التاأويل والجتهاد: من اأنا؟ من هو العربي؟ قد تعني 
هذه الفكرة العودَة اإلى اأُ�شول العربّي الذي انطلَق من اجلزيرة حاماًل معه القراآن اإلى بقية الّدنيا، كما 
مُيكن اأن تعني ُكلَّ من ت�شّبع بالّثقافة والّلغة العربّيتني بغ�ّض الّنظر عن اأ�شوله العرقّية. ومبا اأنَّ الأمَر يتعلَّق 

باأََنا ب�شّية فاإّن الف�شاَء يّت�شُع والإ�شكاليَّة تَتعقد.
اعتمد الفّنانون طريَق م�شاءلة الّذاكرة اجلماعّية حّتى يت�شّنى لهم اللتقاَء مع املتلّقي العربي والّنفاد اإلى 
َب�شريته و�َشيرته. هكذا اإذن حاولوا التوجه اإلى تلك املناطق التي ت�شكن الاّلوعي والوجدان. حاَولوا، 
ة اأو  َه�شَ المها املمكنة الّتحقق وتلك الـُمجرْ فيما ي�شبه الواقعية، ت�شوير حياة النا�ض اليومية مباآ�شيها واأحرْ
امل�شوَقة؛ كما حاولوا يف اأماكن اأخرى ا�شِتنرْها�ض الِهمم وامل�شاركة يف توعية اجلماهري. هنا حتّددت 
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ا من ال�شاحة الثقافية ملدة قد تكون قاربت الن�شف قرن.  مالمُح الفّن العربي الذي اأخَذ حّيًزا مهمًّ
عندما كانت هذه الأ�شئلة ُتطرح باإحلاح على الفّنان العربي، كانت التحّولت املجتمعية واحل�شارية 
َتَت�شارع. دخلت الق�شية الفل�شطينية على اخلط ودخل معها خطر الّطم�ض »الهويّاتي« الذي يتهّدد اأمًة 
وح�شارًة بكاملها. َتطّلبت هذه الق�شايا متمعًة مواقَف وطنّية وقومّية موّحدة، ول يكن ذلك بالأمر 
الهنّي خ�شو�شا فيما يتعلق بال�شّق ال�شيا�شي. هل كان باإمكان الفّن اأن ينجَح حيث اأخفق ال�ّشيا�شي؟ 
هنا اأي�شا تعّددت املواقف، فمن داٍع اإلى الفّن الواِقعي الّتحري�شي، اإلى مت�شّيع للعودة اإلى هويّة ب�شّية 

ت�شكيلّية تختلف جذريا عن امل�شامني والّطروحات الغربية.  
اأم  كانت  �سيا�سية  بعينها  ق�سّية  الـُمدافع عن  الواقعي  الفن  انخرط يف  قد  الفّنانني  بع�س  كان  واإذا 
الآراء  تفّرقت  هنا  الفكر.  مال  اإلى  ترَقى  فّنية  فل�شفًة  طرحوا  العرب  الفّنانني  معَظم  فاإّن  اجتماعية، 
الأ�شيلة  العربّية  اخُليول  ن�شّميه هوية ب�شية عربية؟ هل هي  اأن  الذي ميكن  ما  الب�شية،  الهوّية  حول 
مال الأيديولوجية الواقعّية التحري�شّية  داخل بيئة عربية تقليدية كما ير�ُشمها فائق ح�شن، اأم هي الأَعرْ
فاتن،  تقّدمه من جمال  الطبيعة وما  العربّية هي  الَب�شية  الهويّة  اإذا كانت  �شليم؟  ير�شمها َجواد  كما 
وهي حياة الّنا�ض كما هي دون اإدخال الُبعد الإيديولوجي اأو الفل�شفي، فما هو الفرق اإذن مع الفّن 
الفلكلوري ال�شت�شاقي؟ ومن جهة اأخرى اإذا كان دور الفن، وحتى يكون قريبا من املجتمع، َينرْح�ش 
يف الّتحري�ض وترجمة اخلطابات ال�شيا�شّية، فما الفرق َبيرْنه وبني ُخطبة رئي�ض حزٍب اأو نقابة؟ واأين هو 
حظ الإبداع من ذلك؟ كانت هذه جملة من النتقادات املوّجهة للتيار الواقعّي من طرف املجموعات 
املت�شائلة حول ُهوّية ب�شية عربّية ُتو�شم بها اللَّوحُة والأعمال الفنية العربّية. على اأن هذه املجموعات 
التي كانت موجودًة يف العال العربي من حميطه اإلى خليجه، ل تكن تنكر اأخذ الواقع بعني العتبار، 
َد  لكّنها كانت تدافع عن احلفاظ على قدر من الإبداع داخل العمل الفني. اإذ ميكن للفّنان اأن ُيدخل ُبعرْ
الإن�شان يف لوحته دون اأن يكوَن عبًدا خنوعا للواقع املتحّول. ينبغي القول اإّن التاه الواقعي كان 

�ض الأنظمة التي َتعتمده يف الّدعاية لأيديولوجيات حمددة. ما من َبعرْ يلرْقى َدعرْ
لكن ما هي الهوية الب�شية التي يتحّدث عنها الـُمناِه�شون للتّيارات الواِقعّية والأيديولوجية؟ عندما 
نتحّدث عن ُمناَه�شة الواقعية فاإّننا ُن�شري اإلى جماَعة الفنانني التجريديني الذين َتعلَّم معظمهم يف َمدار�ض 
ُعْليا خارَج الَوطن العربّي اأو يف مدار�س قومية مثل دم�سَق وَبْغداد والقاهرة، لكنَّهم كانوا على اْرتباٍط 
ا عن فّنانني مار�شوا الواقعّية اأو الت�شخي�شية  روحي مبا يروُج خارج البلدان العربية. بل نتحّدث اأي�شً
اآنذاك يف  يحدث  كان  ملا  مغاير  اأنه  تربون  َيعرْ ب�شكٍل  لكن  الّتجريدية  اإلى  انتقلوا  ثم  اأنواعها  �شّتى  يف 
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�شم الُفلكلوري  الغرب، ونق�شد من َبنيرْ هوؤلء الفناَن العراقي �شاكر ح�شن اآل �شعيد الذي مار�َض الَرّ
اآخرين  فّنانني  اأي�شا  �شد  َنقرْ كما  الواِحد؛  د  بالُبعرْ املعروفة  اإلى تريديته  يتحول  اأن  قبل  والأيديولوجي 
ن الّلوحة برموز وعالمات م�شتمّدة من  �شاروا يف التاه نف�شه حمافظني على جانب من الواقع مع �َشحرْ
تقد اأّنها موجودة يف كّل ما اأنتَجترْه يُد احِلريف  البيئة الب�شية العربّية. هذه الُهِويّة الب�شية املن�شودة كان ُيعرْ
الّتقليدي على امتداد الَوطن العربي، ولذا فهي موجودٌة على اجلدران وعلى اخَل�شب، ويف الف�شيف�شاء، 
نمات، كما اأّنها موجودة يف كّل  ف عربي بهي، يف الـُمَنمرْ موجودة يف املخطوطات على �شكل َحررْ
�شيء تدخّلت فيه الَعبرْقرية العربّية لُت�شفي عليه جماًل معينا. كان الهتمام ين�شبُّ اأكرَث على الأ�شكال 

التجريديّة يف هذا املوروث الب�شّي حّتى يتوافق مع ميولت ومذاهب الفنانني املعنيني.
لكن وكما َنبَّهت اإلى ذلك، فاإّن الأمر ي�شبح اأكرث تعقيدا عندما يتعلق بتحديد ما هو عربّي دون 
ز جمايل غري حامل  َرمرْ اإلى  ليتطور  ال�شكل  اأو على  غريه. يخ�ّض الجتهاد يف الوقوف على احلرف 
مللفوظ معني واإّنا جلمالية تتعالى على القول لتخاطب الوجداَن والذوَق. لكن الّرموز املنت�شة على 
رقعة العال العربي لي�شت كلها عربية. رموٌز تعي�ض مع الإن�شان العربي يتبادلها مع الآخرين دون اأن 
�شابقة على  الرموز ورثها من ح�شارات  الب�شية. هذه  اأ�شا�شي من هوّيته  لكّنها مكّون  يفهم معناها 
التي  احل�شارات  من  ذلك  غري  اإلى  اإفريقية...  اأمازيغية،  كنعانية،  بابلية،  رومانية،  فينيقية،  الإ�شالم، 
باإحلاح خارج  الهويّة  �شوؤاُل  ُطِرَح  اأ�شا�شّيا من مكوناتها. هنا  العربية واأ�شبحت مكونا  الثقافة  تبّنتها 
ب للخط العربي اأو للرموز الفرعونية اأو  اإطار العمل الفني. وتفّرعت عن هذا ال�ّشجال تيارات تتع�شّ
الأمازيغية اأو النبطّية اأو غريها اأكرث مما تتع�شب للهدف املن�شود من وراء الهتمام بالّرمز. وقد نتج عن 
هذا كّله بروز مدر�شة احلروفية والعودة اإلى مُمار�شة اخلط العربي ب�شكل حديث. ورغم ال�شنني التي 
َمّرت على هذا ال�ّشجال مازالت الندوات وامللتقيات تطرح هده الإ�شكالية كلَّ مّرة للنقا�ض والتحليل.

اأ�شولها  فاإن  حملية  وطنية  ق�شايا  منطلقاتها  كانت  واإن  حتى  الفورة  هذه  اأن  على  التاأكيد  يجب 
الفكرية والنظرية كانت مقت�شمة مع عدد من فناين ال�شعوب احلديثة ال�شتقالل. كان فنانو �شعوب اآ�شيا 
واإفريقيا وحّتى �شعوب اأمريكا الالتينية يتوقون للتخّل�ض من �شيطرة النموذج الأوروبي املهيمن. بل 
اإّنها تطّورت اإلى ما ي�شبه نظرية كاملة لها ُمنا�شوها حتى يف العال الغربي الأوروبي منه والأمريكي 
عى اأ�شحاُب هذا التيار بالعال ثالثني. كان هناك من  ال�شمايل. فعلى امليدان ال�ّشيا�شي والّثقايف كان ُيدرْ
دة )بك�ش احلاء( ل�شعوب العال الثالث. هذه  دة ومَوحِّ ُيغايل ويذهب اإلى حد القول بهويَّة ثقافية موحَّ
يرْن، فبقدر ما َمَنحت الفّنان العربي مكانًة مميزة  احلقبة من زمن الفّن العربي املعا�ش كانت �شيًفا ذا حدَّ
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ى  مت التَّعامل مع املوروث الب�شّي، ال�ّشيء الذي اأدَّ ر ما ب�شطت وعمَّ داخل حقل الفن العاملي، بَقدرْ
اإلى ابتذاله يف غالب الأحيان. وكانت العودة اإلى الهوّية ال�شافية الطاهرة املزعومة ت�شبح يف غالب 
ا مطلقا لالآخر، ولكّل ما ميكن اأن ن�شتفيده منه، خ�شو�شا عندما ت�شتعمل هذه الهوّية من  الأحيان رف�شً

طرف الأ�شولّيات املتزّمتة.

د املتفّرد حّتى واإن  اإبداع الَفررْ لكن الفنَّ ل يقبل التَّجيي�َض والّتعبئة داخل اإطار َجماعي. الفنُّ هو 
كان هذا الفرد يف اإن�شاٍت دائم ملا َيروج يف متمعه وحميطه. لذا ل ت�شتطع اللتئام حول هويّة معّينة 
من  كبري  َعدد  َبقاء  من  الرغم  وعلى  الّرماد.  من حتت  بعثها  اإعادَة  الفّنان  من  تتطلَّب  �شلًفا  موجودة 
اخل�شو�ض،  على  ال�ّشباب  ومنها  اأخرى،  مموعاٍت  فاإّن  الإ�شكالية،  بهذه  ملت�شقني  العرب  الفّنانني 
حاولت اإعادَة العتبار للهوية الّذاتية الفردية للفّنان، ُمعتربين اأّنه الوحيد الذي با�شتطاعته اأن يبني هوّية 
ب�شيًة جديدة، واأن الفّنان احلقَّ هو الذي باإمكانه اأن يقف �شد الّتاث لينتج تراًثا حديثا معا�شا. لذا 
دها الكفيلة مبّده باإبداع غري م�شبوق، كفيل  ماقه لأّنها َوحرْ توالت الّنداءات من اأجل اأن يعود الفنان لأعرْ
باأن ي�شبح ماّدة للتحليل. وهذه العودُة اإلى الّذات هي ما ي�شت�شف من اآراء واأعمال فّنانني معتكفني 

على بناء الهوّية الت�شكيلية العربية امل�شتقبلية. 
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اأن جند للحداثة الفنية باأر�ض املغرب نقطَة بداية، حّتى واإن كان مفهوم البداية يف حّد  ل بّد من 
هوم البدء الّديني وامليتافيزيقي. واإذا كّنا قد و�شعنا الّلم�شات املهّمة  ذاته قد ُتوِوَز نظرا لرتباطه بـَمفرْ
الّنافع  الت�شوير وانتقاله من  ا�شتقالل  التقليدية، وكذا  اليدوية  الت�شوير من احِلرف  للتحول يف ميدان 
ت اإلى التاأّمل لل�شورة يف حّد ذاتها ولذاتها، فاإنه من الواجب الآن اأن نعرف ما هي الظروف  الَبحرْ
واملالب�شات املو�شوعية الأخرى، وكذا الذاتية التي �شاهمت يف النتقال اإلى احلداثة الفنية باملغرب. 
. قد  َنعرف اأنه ل ميكن اأن نف�شل اأّي اإنتاج عن احللقات املوؤ�ّش�شة له: منتج، اأو مر�شل موّزع، ومتلقٍّ
اأي  لتحّقق  �شوّرية  ذلك  مع  تبَقى  لكنها  مكملة،  اأو  فرعّية  اأ�شا�شيات  اإلى  الأ�شا�شّيات  هذه  تتفرع 
اإلى  اليدوّية  الّت�شويري من احلرف  العمل  انتقال  اأّن  نت�شّور  اأن  اأم روحيا. ل ميكن  ماديّا كان  اإنتاج 
اإلى  الذي دفعه  الر�شام الأجنبي  اأو  الر�ّشام،  فاِعل واحد هو  ل  بَف�شرْ اأو  مّت فقط ب�شبب  ال�شتقاللية قد 
وري اأن نتفّح�ض الظروَف التي جعلت هذا الإنتاج الت�شويرّي َيِجُد املوؤ�ّش�شات التي  ذلك. من ال�شّ

تهلكونه.  تَتلّقاه لُتَوّزعه، كما يجُد املَتلّقني الذين َي�شرْ
الأجانب  من  جمهور  هناك  يكن  ل  لو  ال�ّشاذج  اأو  ري  الِفطرْ الفنُّ  ر  يتطوَّ اأن  املمكن  من  يكن  ل 
نهاية  يف  خ�شو�شا  اأوروّبا  كانت  لقد  يقتنونه.  الذي  الأوروبيني  من  وغريهم  والإ�شبان  الفرن�شّيني 
احلرب العاملية الّثانية قد اأخذت يف اإعادة النظر يف مقومات احلداَثة على امل�شتوى الفكرّي والفّني. 
التي  الفل�شفّية والعقدية  الأُ�ش�ض  ال�شاملة يف  النظر  اإعادة  اأّن احلل يكمن يف  فاإذا كان هناك من اعترب 
التقّدم  التي حَجَبها  الثقافات الأخرى  اأن احللَّ موجوٌد يف  اعترب  فاإّن هناك من  ُبنيت عليها احلداثة، 
اإلى  الّتوّجُه  اإذ يكفي  ال�ّشهل احل�شول على فكر واإبداٍع بديلني،  ال�شناعي واحلربي الأوروبي. ومن 
كان  النظرّية  هذه  اإلى  الداعني  من  عفوية.  بكل  للّتعبري  الفر�شة  واإعطاوؤها  البدائّية  احَل�شارات  هذه 
التي �شطَع جنُمها يف نهاية  الفّنية  اإحدى املدار�ض  ثالثيني، وكذلك  بالعال  هناك كّل من �ُشموا حيَنها 
الأربعينات و�شنوات اخلم�شينيات. يتعلق الأمر بتيار كوبرا )COBRA (. وتتكب هذه الكلمة من 
احلروف الأولى من الـُمدن التي ُوِجد فيها هذا الّتيار وهي كوبنهاجن بروك�شيل واأم�شتدام. تقول 
فكرُة هذا التّيار: اإن كّل اإن�شان فّنان، واإنه يكفي اأن ُتنح له احلرية ليعرّب كي ياأتي بفّن ل نعهده من قبل. 
لقد احت�شن هذا التيار الفنانة الفطرية املغربية ال�شعيبية طالل. ول َغرابة اأن جنَد اأنَّ من كبار املدافعني 

عنها هو الراحل  بيار كوديبار الّناقد الفرن�شي وحمافظ املتاحف ال�شهري.
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�شمح اإذن وجوُد متلّقني ووجوُد و�شطاء وموزعني باأن يتطّور هذا الفن يف ظرف زمني عرف هذا 
الّتذبذب الفكري والعقدي يف اأوروبا. وعلى الّرغم - كما قلنا- من اأّن هذا النوع من الّتعبري قد ُعرف 
َنة اأ�شا�ًشا من الأجانب، فاإّنه يح�شب له كوّنه �شاَعَد على انتقال تاريخي  عنه اعتماُده على �شوق ُمكوَّ
هاب  تطع الذَّ اأ�شا�شّي يف َم�شار الّت�شوير ببالد املغرب. ولئن كانت هذه ميزته التي تيََّز بها فاإنَّه ل َي�شرْ
ن جميع مُمرْتهني هذا النَّوع من التَّ�شوير كانوا اأُمّينَي ل  بعيًدا لولوج احَلداثة الفنية. ومَرّد ذلك اإلى َكورْ
يلجوا املدر�سَة قّط. على اأنَّ الذين حاولوا النخراط منهم يف امليدان الثقايّف والفكري ا�ستطاعوا اأن 
يتَحّولوا اإلى فّن عال حديث مبعنى الكلمة. ول نعرف يف بالد املغرب اإّل مثال واحدا �شوف نتعّر�ض 

لأعماله يف الأبواب الالحقة، ويتعلق الأمر مبيلود َلبرَْي�ض. 
دخول الّتعليم الفني منه على اخل�شو�ض جعل اجليَل الثاين من الفّنانني َيِعي الفرق بينه وبني الفّنان 
نبي، على اأ�شا�ض اأّنه َتنَّي ولي�ض اأمرا طبيعيا. كما جعَله يعي مبرارة اأن الفّنان الأجنبيَّ ل يهّمه من  الأَجرْ
رب اإّل املوا�شيع الغرائبّية التي ُت�شعد جمهوًرا غربيًّا مفتونا بفكرة عَجائبية عن املغرب، كاأَر�ٍض  الـَمغرْ
املغربي،  الّتحرير  َن�ساط جي�س  ببداية  احلاّد  الَوْعي  هذا  َتزامَن  الأنثى.  وَقمع  والُعْنف  والّدم  للجْن�س 
القليل-  اإّل   - املغاربة  الفّنانني  مب�شتطاع  يكن  ول  البلد.  با�شتقالل  الـُمطالبة  ال�شوارع  وُمظاهرات 
بالعنف  ينّددوا  ل  الذين  اأولئك  ا  املقيمني، وخ�شو�شً الأجانب  من  الفّنان  الفّنان وغري  بني  يفّرق  اأن 

الـُمماَر�ض على املغاربة من اجليو�ض الفرن�شية.

اجليالين الغرباوي 1970اجليالين الغرباوي 1955
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التي  الفرديّة  انبجا�ض  م�شتوى  على  ُيتجمه  الفّناَن  جعَل  وبالغرييَّة  بالختالف  الإح�شا�ض  وهذا 
الفناَن الإ�شباين  ت�شاقي الذي كان ميثِّله - كما راأينا-  اأو ال�شرْ الفّن الفلكلوري  ِجَمت كابتعاد عن  ُتررْ
 Jacques Majorelle بال�شمال، والفّنان الفرن�شي جاك ماجوريل Mariano Bertuchi ماريانو برتوت�شي
باجلنوب. كانت الثورة الأولى على يد الفنان اجلياليل الغرباوي �شنة 1952م والثورة الّثانية كانت على 
يد الفنان فريد بلكاهية �شنًة بعد ذلك اأي 1953م. وتتعلق العملية الأولى بتحّول اجلياليل الغرباوي من 
التعبري الت�شخي�شي اإلى التعبري التَّجريدي وكاأنه يتخلَّ�ض من الّتعليم املدر�شّي الذي ورَثه عن اأ�شاتذته 
التعبريي من  الّر�شم  الغرباوي  بداأ اجلياليل  انفراد تعبريه.  لُيوؤَّكد على  تَتلرْمذ عليهم مبدينة فا�ض  الذين 
خالل ر�شم معال معمارية مغربية ل ت�شبه يف �شيء اأعماَل الر�ّشامني امل�شت�شقني الذين كانوا يعي�شون 
ل اإلى الّر�شم التجريدي حماوًل بذلك التعبري عن هواج�شه  وَّ بفا�ض يف تلك احلقبة، لكنه �شعان ما حَتَ

وهمومه الفردية.

اجليالين الغرباوي 1967
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اأما العملية الثانية فهي اإجناز فريد بلكاهية لبورتريه �شخ�شي Autoportrait. ل يكن فريد بلكاهية 
اإّبانها فّنانا متمكنا بل كان ل يزال يافعا، لكّنه َعرّب بقوة من خالل ر�شمه لهذا العمل املتفرد.

 ول بد من التوّقف عند هاتني العمليتني اللتني تعتربان ُنقلًة نوعية يف تاريخ الفن الت�شكيلي املغربي.
ونوؤكد هنا اأن لهذه التواريخ دللة خا�شة لدى املغاربة. فهي ال�شنوات التي انطلقت فيها - كما قلنا 
- ال�شارُة الأولى للمقاومة امل�شلحة املغربية �شّد الوجود الفرن�شي باملغرب. ولكن احلدث الذي َعِلق 
بذاكرة املغاربة والذي حيَكترْ حوَله كثري من الّروايات والأ�شاطري، وهو اأّنه عندما قامت ال�شلطات 
جزيرة  اإلى  يه  وَنفرْ اخلام�ض-  مبحمد  ال�شتقالل  بعد  ُلّقب  الذي   - يو�شف  بن  حممد  بخلع  الفرن�شية 
الفرن�شية بخلع امللك بل  اآنذاك، ول تكتف �شلطاُت احلماية  مدغ�شقر امل�شتعمرة بدورها من فرن�شا 
امللكّية  العائلة  من  اآخر  ب�شخ�ض  ترْه  عّو�شَ
رف�ض  وقد  بـُمباَيعته.  املغاربة  وطالبت 
اٍر  باإ�شرْ الوطنيون  وال�شيا�شيون  املقاومون 
حرب  يف  البالد  ودخلت  العملية  هذه 
دامية ل تتوقف اإّل برجوع امللك واإعالن 

ال�شتقالل. 
هذه  عن  بعيدين  الفنانون  يكن  ول 
ول  والجتماعية؛  ال�شيا�شية  الق�شايا 
الفّنانان  هذان  يعرّب  اأن  الغريب  من  يكن 
وؤرْية  الُرّ عن  تقاللهما  وا�شرْ تفّردهما  عن 
ال�شيا�شي،  ال�شتقالل  فهناك  ال�شائدة. 
العملية  خالل  من  د  الَفررْ ا�شتقالل  وهناك 

الفنية. 
اليوم ل�شتقراء عمل فريد  عندما نعود 
�شيا�شية  اإن�شانية  خلفية  له  جنُد  ِبلرْكاهية، 
واجتماعية. رمّبا ل يكن َيعي اأّنه اأّكد على 
ُوجوده كفرد ُم�شتقل عن العائلة والقبيلة 
ذا  »هو  موجود«،  »اأنا  وبالر�شم  بقوله  فريد بلكاهية 1954
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اأنا«، ولكن - ويف نف�ض الوقت - اأنا »موجود ك�شعب يريد النعتاق من ربقة ال�شتعمار والعبودية«. 
يوؤّكد بلكاهية اأّن الظروف التي اأجنز فيها هذا العمل كانت ظروًفا �شعبة حيث كان يعي�ض مع عائلته 
مبدينة مراك�ض، املنطقة التي كان يحكمها اأحد املتعاونني الكبار مع امل�شتعمر الفرن�شي، ويتعّلق الأمر 
ترغم  ُقوات الحتالل وهي  راأى  الفتة  تلك  الكبالوي. يف  الفّنان ح�شن  والد  الكبالوي  بالّتهامي 
الذين  املغاربة  من  عدد  وقتل  باعتقال  اجلريان  بوا�شطة  َعِلم  كما  حماّلتهم،  فتح  على  التجار  بالعنف 

انتف�شوا �شد نفي امللك حممد بن يو�شف. 
هذا الوعي بالذات الفردية واجلماعية، وهذا التعبري عن املوقف من خالل الت�شيح ب�شيًّا بـ »اأنا 
احلديث  الت�شكيلي  الفن  ميالد  عن  الفعلي  الإعالن  نظري  يف  يعترب  موجود«  اأنا  اإذن  وجهي  اأر�شم 
الذي  بلكاهية وحده  فريد  يكن  مراك�ض. ول  1953م مبدينة  �شنة  املغربّية. كان ذلك  اململكة  باأر�ض 

عدد  هناك  كان  بل  وقتئذ  بذلك  ي�شح 
من ال�شباب يف �شّنه اأو ي�شغرونه يتهيوؤون 
بالدار  اجلميلة  الفنون  ملدار�ض  للدخول 
مِمّن  باخلارج،  اأو حتى  بتطوان  اأو  البي�شاء 
كانوا يح�شون اأنهم مقموعون، واأن هناك 
اإلى اأن يعربوا عن  �شغوًطا نف�شّية تدفعهم 
و�شّد  ال�شتعماري  القمع  �شّد  مواقفهم 
اأو  البطريركية الجتماعية  ال�شلطة الأبوية 

الدينية من جهة اأخرى.
يوم  اآخر  اإلى  التزم  الغرباوي  واإذا كان 
اأيام حياته بالتاأكيد على الّذات وعلى  من 
تعبري  كّله  عمٍل  خالل  من  الفّنان  فردية 
د  للَفررْ وامل�شريية  الوجودية  الآلم  عن 
داخل اجلماعة، فاإّن فريد بلكاهية قد بقي 
بداياته  فكّر�ض  اجلماعة  مب�شري  مهموًما 
بجنوب  ال�ّشود  اآلم  عن  للّدفاع  الفنية 
كان  ما  مع  قوي  ب�شكل  والتفاعل  اإفريقيا 
اإّن  التحرير.  ب  َحررْ اإبان  باجلزائر  فريد بلكاهية 1960يحدث 



86



87

حتليل الأعمال املنجزة يف تلك احلقبة - �شواء تلك 
بت�شيكو�شلوفاكيا  برباغ  اأو  بباري�ض  اأجنزت  التي 
ح  تو�شّ باإيطاليا-  اأو  ق�شرية  غري  مّدة  اأقام  حيث 
كّل  و�شياغة  الإن�شانية،  بالق�شية  اهتمامه  بجالء 
اأحيان  يف  وعنيٍف  قوّي  تعبريي  قالب  يف  هذا 

كثرية.
ا�شتغرق الوعي بالفردية والتفرد وتاأكيد وجود 
تقالل عن القوة اخلارجة عنه زمنا امتّد  الفنان با�شرْ
اأ�شماء  بح�شور  وتّيزت  �شنوات.  ع�ش  نحو  اإلى 
بن  �شعد  �شبرْعة،  حممد  املليحي،  حممد  مثل  كبرية 
وحممد  ال�شقاوي  اأحمد  مغارة،  املّكي  ال�شّفاج، 
كرمي بناين وغريهم. وي�شار اإلى اأن هذه املجموعة 
توّجهت كّلها اإلى الدرا�شة باخلارج، اإما بعد اإتام 
درا�شتها باملغرب اأو مبا�شًة للّدرا�شة هناك. ففريد 
واجلياليل  ال�شقاوي  اأحمد  ومولي  بلكاهية 
الغرباوي وحممد كرمي بناين ل يدر�شا الفّن باملعنى 
نيه بالّدرا�شة. فبلكاهية مثال، - وكما َبّينت  الذي َنعرْ
من قبل، ل يدخل مدر�شًة للتعليم الفني، بل ا�شتفاد 
اأوروبيني مرموقني،  فّنانني  من عالقات والده مع 
الغرباوي  واجلياليل  بّناين  كرمي  حممد  كان  بينما 
يتّددان على حمتٍف بفا�ض �شّماه الفرن�شّيون الذين 
والتحق  الفنون)2(،  اأكادميية  عليه  ُي�شفون  كانوا 
يف  واحِلرف  الفنون  مبدر�شة  ال�شقاوي  اأحمد 
اأن  على  باملغرب.  التعليم  من  ميّر  اأن  دون  باري�ض 
بتطوان  در�شت  التي  وهي  اأخرى  مموعة  هناك 

)2( انظر الف�شل املتعلق بِرهانات الّتعليم الفّني باملغرب يف هذا الباب.

حممد �سبعة
طالء ال�سليلوز على خ�سب
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قبل التوّجه اإلى اإ�شبانيا. ويتعّلق الأمر مبحمد �شبعة وحممد املليحي واملكي مغارة و�شعد بن ال�شّفاج. 
�شبعة  توّجه حممد  اإيطاليا،  اإلى  التوّجه  قبل  ثم مدريد  اإ�شبيلية  للدرا�شة يف  املليحي  توجه حممد  فبينما 
اإلى روما. لكن املكي مغارة و�شعد بن ال�شّفاج اقت�شا على التعليم  اإنهاء درا�شته بتطوان  مبا�شة بعد 

باإ�شبانيا مرورا باإ�شبيلية فمدريد.
فلقد  هناك.  ن�شطة  كانت  التي  الفنية  بالتّيارات  يرتبطان  الفناَننيرْ  هذين  جعل  باإ�شبانيا  املقام  هذا 
وان للفنون اجلميلة،  �شادف وجوُدهما مبدريد بعد التخّل�ض من التعليم الأكادميي ال�شارم مبدر�شة َتطرْ
حركٍة  وجوَد  اجلميلة،  للفنون   Sainta Izabella اإزابيىل  �شانتا  مبدر�شة  اإ�شبيلية  يف  درا�شتهما  وبعد 
هذه  وكانت  الّت�شكيلية.  واملفاهيم  الأَدوات  يف  النظر  وتعيد  املاّدة  على  ت�شتغل  مبدريد  متمّيزة  فنية 
اأنطوين طابيي�ض. فن�شاآ يف جّو  الفنان الإ�شباين  املجموعات تنت�شب فل�شفّيا وفنيًّا للنهج الذي اتخذه 
هذه احلركة دون ن�شيان تّكنهما الّتقني العايل الذي اكت�شبوه طواَل م�شريتهم التعليمية. و�شوف يعود 

جت اأجياٌل من الفنانني على اأيديهما. هذان الفنانان للتدري�ض مبدر�شة الفنون اجلميلة بتطوان، وتخرَّ
اأما حممد �شبعة وحممد املليحي الّلذان اّتها اإلى اإيطاليا واإلى روما بالتحديد، فلقد �شمح لهم ذلك 
بالتفتح على الفنانني العرب الذين جاوؤوا للدرا�شة اأي�شا، كما خا�شوا غمار كل التحولت الكربى 
للفن العاملي الذي كانت روما ُتعترب اإحدى اأهم عوا�شمه. ول غرابة اإذا كان هذان الفّنانان قد لعبا 
البي�شاء)3( يف  بالدار  الفنون اجلميلة  اإلى جانب فريد بلكاهية املدير امل�شف على مدر�شة  دورا مهّما 
الفّن  تاريخ  الأهّم يف  الدور  املجموعة  هذه  و�شتلعب  املغربية.  باململكة  الَب�شية  الفنون  اإليه  اآلت  ما 

الت�شكيلي احلديث باملغرب، كما �شرنى يف الأبواب والف�شول الاّلحقة لهذا الكتاب.

)3( اأنظر الف�شل املتعلق بالتعليم.
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اأحمد ال�سرقاوي 1961
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حممد حميدي
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ينبغي التنويه باأن هذه النه�شة التي �شيعرفها املغرب �شوف حتدث بف�شل التعليم الأكادميي حتى لو 
كان هذا التعليم وفق الّنظرة الأوروبية، وخ�شو�شا وفق النظرة ال�شتعمارية. 

اأوروبية  الذي عرفته مدار�ُض عوا�شم  باملعنى  اأكادميّيا  تعليما  يتابع  الغرباوي ل  اجلياليل  فاإذا كان 
عريقة، فاإنه ا�شتطاع بالّنزر القليل اأن يطّور اأدواته التقنية والّتعبريية، واأن يتحّول ب�شعة اإلى فّنان حديث 

يحمل م�شوعا �شخ�شيا. 
واإذا كان فريد بلكاهيــــة ل يتعلم الفّن اإل داخل حمتفات فّنانني اأوروبّيني كانوا اأ�شدقاء لوالــــده، منهم 
اأ�شماء كبيـرة جّدا يف تاريخ الفـن مثل نيكول دو�شتايـل )Nicolas De Stael( قبل اأن ينتقل للمدر�شة العليا 

للفنون اجلميلة بباري�ض، فاإّنه ا�شتطاع اأن ُينجَز اأعمـــال ذات قيمة عاليـة قبل اللتحاق بذات املدر�شة.
دهما الّلذان َوجلا الّتعليم الفني اآنذاك، فقد كانت  ل يكن اجلياليل الغرباوي اأو فريد بلكاهية َوحرْ
من  خ�شو�شا  املغربي  ال�شباب  من  عددا  لت�شتقبل  اأبواَبها  فتحت  قد  بتطوان  اجلميلة  الفنون  مدر�شة 
�شمال املغرب، من الذين �شوف يكون ملجموعة منهم دور مهّم يف التاريخ الاّلحق للفن الت�شكيلي 
املغربي. وقد َمّثل التعليم الفني مرحلة اأ�شا�شّية يف انتقال الفن الت�شكيلي املغربي من الإطار التقليدي 
اإلى احلداثة ؟ فما هي الظروف التي ن�شاأ فيها هذا التعليم؟ وكيف تلّقاه املغاربة الذين اعتادوا على النقل 
التعليم، وكيف  ؟ وما هي مقومات هذا  والعلم  املعرفة  لتلقي  اأ�شا�شيات  باعتبارها  والكتابة  واحلفظ 
حتول من مرد تقليد اأكادميي اإلى حُمّرك للتغيري الفني والفكري يف املغرب  ؟ وما هي املدار�ض التي كان 

لها دور يف هذا امل�شمار؟ هذه الأ�شئلة وغريها �شوف تقود ُخطانا يف هذا الف�شل من الكتاب.

بع�ض  هناك  كانت  لكن  الأربعينات.  اأواخر  قبل  للكلمة  الدقيق  باملعنى  فني  تعليم  هناك  يكن  ل 
الـُمبادرات من الفنانني الأوروبيني املقيمني اأو من بع�ض الإداريني الذين كانوا يتوّخون خلق مراكز 
تنظيَم  املغربية  اململكة  اأر�ض  امتداد  على  نرى  �شوف  لذا  ن�شائهم.  اأو  لأبنائهم  خدمًة  الفّني  للتعليم 
حمتفاٍت اأو َمراكَز للّتكوين الفني. وهذه املراكز حّتى واإن ل تكن قد ارتقت اإلى م�شتوى َمدار�ض فّنية 

فاإّنها بالتاأكيد ترَكترْ اأثرها يف الَف�شاء الّتعليمي الـَمغربي.
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)1( �شح يل به الفنان الراحل املكي مغارة �شنة 2002م عندما كنت اأتنقل يف املغرب جلمع العنا�ش لتاأليف كتابي »تيارات الت�شوير املغربي 
املعا�ش«)بالفرن�شية(. قال يل حرفيًّا اأن النا�ض كانوا ياأتون ملالقاة والده ليقولوا له »اأنتم عائلة حمتمة ول ندري ملاذا يذهب ابنك ملدر�شة 
الفنون اجلميلة؟ ما الفائدة من هذا التعليم؟«. اأظن اأن النا�ض كانوا يعتقدون اأن هذه املمار�شة يدوية فقط، ولذا فهي ل ت�شلح للنبالء 

من القوم. اإذ هم الذين كان باإمكانهم الّتعّلم، ول يكن هذا الأمر قبل ال�شتقالل ممكًنا لأبناء الفقراء.

هذا واإذا كانت الوثائق تعوُزنا فاإّننا وبحكم تتّبعنا لـَم�شارات الفّنانني، وكذلك لبحثنا يف هذا املجال، 
د بع�ض املراكز الفنية التي كانت موجودة هنا اأو هناك يف عدد من املدن املغربية.  تو�شلنا اإلى َر�شرْ

َدة، على احلدود ال�شقية مع اجلزائر، اأُ�ّش�شت �شنة 1920م وكانت ُتَلّقن  دائرة الفنون اجلميلة مبدينة َوجرْ
بها درو�ض يف الّر�شم واملو�شيقى وامل�شح. وحتولت فيما بعد اإلى قاعة �شينما، لكن البناية مازالت قائمة 
ل اإلى معرفة هل مر بها اأحد الفّنانني املغاربة، لكن الأمر يكاد يكون �شبه امل�شتحيل،  اإلى اليوم. ول نتو�شّ

اإذ اأّن جيل الفنانني املتعّلمني قد ظهر - كما �شبق ذكره - مع بداية خم�شينيات القرن الع�شين.
 : ل يف معرفتنا بهذه املوؤ�ّش�شة اإلى الفّناَننيرْ املغرِبيَّنيرْ اأكادميّية الفنون اجلميلة مبدينة فا�ض، ويرجع الَف�شرْ
كرمي بناين، واجلياليل الغرباوي، الّلذين تابعا بها تعليمهما. على الرغم من اأّنها ل يكن بها اإل حمتف 
واحد لتعليم الر�شم، فاإّنها ا�شتطاعت اأن تنح للمغرب فّنانني مّتميزين. وقد �شَمحت لهم تلك الدرو�ض 
على توا�شعها من الذهاب اإلى اأوروبا وتعميق التعُلّم بها بعد ذلك. وعلى غرار دائرة الفنون اجلميلة 

ن درو�ًشا يف املو�شيقى وامل�شح والر�شم. دة فلقد كانت هذه الأكادميّية تلقِّ مبدينة َوجرْ
حمتف الّر�شم مبدينة اجلديدة )مازكان(، ل نعرف عن هذه املوؤ�ش�شة �شيئا.

�سا لتعّلم الر�سم لأطفال ون�ساء �سّباط  مدر�سة الفنون اجلميلة باإيفني، يتعلق الأمر مبحرَتَف كان خم�سّ
اجلي�ض الإ�شباين بهذه املدينة، بو�شط جنوب املغرب، وكانت اإيفني وقتها حمتلة من اإ�شبانيا. وقد بقيت 
هذه املدر�شة قائمة اإلى حدود �شنوات 2010م ثم ُهدمت، ول نعرف هل هناك مغاربة قد ا�شتفادوا من 

الدرا�شة بها اأم ل؟ 
الفّني باملغرب، ولكن ل يكن يلجها املغاربة امل�شلمون  للتعليم  املوؤ�ش�شات نواًة  ميكن اعتبار هذه 
نظًرا للموقف الذي كان لدى هذه ال�ّشيحة الجتماعية من الت�شوير ب�شفة عامة، ومن العمل الَيدوي 
ب�شفة خا�شة. ول ميكن لأبناء العائالت املحتمة اأن تذهب اإلى املدر�شة لتعّلم حرفة يدوية)1(. فلم تكن 
هذه املوؤ�ش�شات اإل لبنات لتعليم موؤ�ّش�شي �شوَف يظهر بعد نهاية احلرب العاملية الّثانية مبدينة تطوان 

عا�شمة ال�ّشمال املغربي ومدينة الّدار البي�شاء العا�شمة القت�شادية ل�شلطات احلماية اآنذاك.
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الفّنان الإ�شبــــاين ماريانـــــو بريتوت�شي  1958م على يد  اأن�شئـــت هذه املدر�شة �شنة  التاأ�شي�ض:   -
وؤَية الفنّية لهذا الفنان   Mariano Bertuchi. وكما راأينا يف الف�شل اخلا�ض مبغرب امل�شت�شقني فاإن الرُّ
كانت مرتبطة اأكرث بفل�شفة انطباعية تهتم باملناظر الطبيعية والعمرانية والب�شية بحثا عن النور وتلياته 

عرب �شفحات الأ�شياء وظاللها.
غري اأن خلق املدر�شة الإعدادية للفنون اجلميلة بتطوان هي اأهم املنجزات التي خلدت ا�شم ماريانو 
برتوت�شي باملغرب. فبعد الّتاأ�شي�ض الر�شمي للمعهد املو�شيقي الإ�شباين املغربي كان من ال�شوري اإتام 
من  املحّتل  للمغرب  ال�شمايل  اجلزء  عا�شمة  اآنذاك  كانت  التي  تطوان  مبدينة  الفّنية  الّدرا�شات  حقل 
اإ�شبانيا. عمل ماريانو برتوت�شي اإذن على دفع اإدارة احلماية الإ�شبانية لإحداث مدر�شة اإعدادية لتدري�ض 
الفنون الت�شكيلية، وكان الهدُف الأّول لهذه املدر�شة تن�شيَط احلركة الفنية باملنطقة ال�شمالية، وذلك 
من خالل توفري الّدرا�شة الفنية للطلبة املغاربة والإ�شبان املوهوبني منهم والهواة، واإتاحة الفر�شة لهم 
لتعليم ومعرفة الخت�شا�شات الّتقنية والنظرية لّلتعبري الت�شكيلي، ثم لي�شاعدهم هذا الإعداد على متابعة 

درا�شتهم باملدار�ض الفنية العليا باإ�شبانيا.
 وقد مت تكليف مديرها ماريانو برتوت�شي بتنظيمها اإداريًّا وبيداغوجيًّا، حيث د�شنت بعد اإحداثها 
قانونيا، يوم 12 دي�شمرب 1945 بالف�شاء الذي كان ي�شغل مركز الّدرا�شات املغربية. وا�شتملت على ثالثة 

�شت للتعليم الفني. اأق�شام ُخ�شّ
وبعد �شنة درا�شية تريبية حيث مت التاأكيد خاَللها على اجلدوى من اإحداثها وجناح التجربة علمّيا، 
اإقامته  مقر  كان  الذي  املغربي  ال�شلطان  )خليفة  خليفي  بظهري  ر�شميا  تاأ�شي�شها  اإلى  ال�شورة  دعت 
عة للنفوذ الفرن�سي( موؤرخ يف 2 حمرم 1365 املوافق 27 نوفمرب 1946، وقد ن�ض  باط اخلا�سِ الإدارية بالرِّ
ال�شمالية  باملنطقة  الفّنان  الفنون اجلميلة  املبا�ش لإدارة مفت�ض  املدر�شة  الظهري على خ�شوع هذه  هذا 

ماريانو برتوت�شي.

)2( اإيّن مدين يف حترير اجلانب املتعلق مبدر�شة الفنون اجلميلة بتطوان اإلى الفنان واملوؤرخ الفني وموؤ�ّش�ض املتحف الوطني للفن احلديث 
بتطوان: بو عبيد بوزيد. فلقد اأمّدين مبعلومات دقيقة �شهلت عليَّ عملية البحث والتنقيب. فله جزيل ال�شكر.
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الر�شم  هي:  مواد  اأربع  على  املدر�شة،  لهذه  الّدرا�شي  الربنامج  ي�شتمل  اأن  على  كذلك  ن�ض  كما 
القدمي، تاريخ الفن، التلوين، والنحت على الطني، و َن�ّض اأي�شا: على اأن يتم اختيار الأ�شاتذة من بني 
ني واحلا�شلني على �شهادات ودبلومات املدار�ض العليا للفنون اجلميلة، با�شتثناء اأ�شاتذة  الفّنانني املخت�شّ
الّطلبة الراغبني يف اللتحاق بهذه املوؤ�ش�شة ويكون لهم م�شتوى  ماّدة تاريخ الفن، مع �شورة توّفر 
ثقايف يوؤهلهم للدرا�شة العامة البتدائية، كما ن�ضَّ على اإمكانية ُمعادلة الدرو�ض بالأربع �شنوات الأولى 

من الّتعليم الثانوي، اأو بدرا�شات اأخرى.
ول يتم تعيني ماريانو برتوت�شي مديًرا لهذه املدر�شة الفنية الإعدادية اإّل �شنَة 1947م، وت�شكلت هيئة 

اأ�شاتذتها - بالإ�شافة الى مديرها برتوت�شي - على الّنحو التايل:
- كارلو�ض كابيكو�ض Carlos Gallegos اأ�شتاذ مادة الر�شم.

 - طوما�ض فريناندي�ض �شوينري Tomas Ferrandiz اأ�شتاذ النحت على الطني  وت�شكيل القوالب.
- كيريمو كو�شتافينو كيان Guillermo Gustavino  اأ�شتاذ تاريخ الفن. 

- اأر�شيلي كون�شالي�ض اأرو�شا Araceli Gonzales - اأ�شتاذة التلوين.
- دييكو كامي�ض وليونت - Diego Games اأ�شتاذ م�شاعد التلوين.

- اأخلاندرو طوميو نافارو Alejandro Tomillo - اأ�شتاذ م�شاعد للنحت على الطني.
وكان توقيت الدرا�شة بالأق�شام من ال�شاعة الثالثة اإلى ال�شاعة اخلام�شة بعد الزوال موزعة على يومني 

يف الأ�شبوع لكّل مادة، اإ�شافة اإلى اأن املحتفات احلرة كانت مفتوحة طوال الأ�شبوع.
بو�شوح  ثمارها  ظهرت  فقد  الإعدادية،  املدر�شة  هذه  خلريج  املتني  الأكادميي  للتكوين  واعتباًرا 
عند قبول خريجيها بامتياز يف املدار�ض العليا الإ�شبانية، كمدر�شة �شانطا اإ�شابيل دي هونكريا باإ�شبيليا  
Santa Esabel de Hungria ومدر�شة �شان فرناندو  San Fernando مبدريد؛ و على الرغم من �شعوبة 
امتحان القبول بهاتني املوؤ�ش�شتني، فاإن خّريجي مدر�شة الفنون اجلميلة بتطوان ح�شلوا بها على عدة 
جوائز ومنح �شفية، نذكر منهم الطالب اأمادييو فرك�شا�ض Amadio Freixas - مبدر�شة الفنون اجلميلة 
�شان فرناندو مبدريد - �شنة 1951م واأنطونيو مويا Antonio Moya  مبدر�شة �شانطا ا�شابيل باإ�شبيلية 

�شنة 1950م  و1951م.
وقد كانت الدرا�شة يف �شنواتها الأولى حكرا على الّطلبة الإ�شبان وبع�ض املغاربة الَيهود، ويعود 
�شبُب غياب املغاربة امل�شلمني عن هذه املدر�شة اإلى الأفكار التقليدية واحل�شا�شّيات الدينية التي تعك�ض 
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يت�شنَّ  فلم  املا�شي.  القرن  خالل  احلديث  والفن  ال�شورة  مع  عالقتهم  يف  للمغاربة  املحافظة  الّنظرة 
للطلبة املغاربة امل�شلمني اللتحاق بهذه املدر�شة الفنية اإّل مع نهاية الأربعينات. 

ج من هذه املوؤ�ش�شة الفنية الأولى يف املغرب،  ويعترب الّنحات التهامي داد الق�شي اأّول مغربي يتخرَّ
ثمَّ بعده اليزيد بن عي�شى وعبد اهلل الفخار، واملكي امغارة، وحممد النا�شي، و�شعد بن �شفاج، وبعدهم 

كثري من َفّناين املغرب بال�شمال.
وان مُيكننا التاأريخ جلزء هاّم من احلركة الت�شكيلية باملغرب.  ومن تاأريخنا ملدر�شة الفنون اجلميلة بَتطرْ
1956م  اإلى   1945 الفنون اجلميلة وذلك من  اأجيال رئي�شّية ح�شب تطّور مدر�شة   3 د  اإذن َر�شرْ ميكن 
مرحلة اجليل الأّول الذي در�ض باملدر�شة الإعدادية للفنون اجلميلة بتطوان، واجليل الثاين من 1957 
اإلى 1993م الذي در�ض باملدر�شة الوطنية للفنون اجلميلة بتطوان، ثّم اجليل الثالث الذي در�ض باملعهد 
الوطني للفنون اجلميلة بتطوان من 1993م اإلى اليوم. مع التذكري باأّن هذا املعهد اأ�شبح موؤ�ّش�شًة جامعية 
عليا اليوم. ورجوعا اإلى مرحلة اجليل الثاين من هذه املدر�شة الفّنية التي انطلقت مع ا�شتقالل املغرب 
اإلى مقّرها احلايل  والتي عرفت تغريات جذرية عديدة، اأهمها انتقال مدر�شة الفنون اجلميلة بتطوان 
َتها  1957م با�شم جديد هو املدر�شة الوطنية للفنون اجلميلة. َوقرْ نه امللك حممد اخلام�ض �شنة  الذي َد�شَّ
اأُ�شِندت اإدارة املدر�شة للفّنان حممد ال�ّشغيني مدعوما بهيئة تدري�شية مغربّية من الفنانني الذين در�شوا 
الهوية  وتر�شيخ  املدر�شة  هذه  ربة”  “َمغرْ الف�شل يف  َيعود  املجموعة  ولهذه  العليا.  الإ�شبانية  باملدار�ض 
باغة والّنحت  ج على اأيديهم العديد من املبدعني املغاربة يف اخت�شا�شات ال�شّ الفنية املغربية، حيث تخرَّ
فنون  طّوروا  الوروبية حيث  والأكادمييات  املدار�ض  مبختلف  بعد  فيما  التحقوا  والذين  والديكور، 
الت�شكيل بتطوان واملغرب، واأغنوا التجربة احلديثة باأ�شاليب واأفكار جعلت الّت�شكيل املغربي خالل 

ال�شبعينيات والثمانينيات ُيحظى بالحتام والّتقدير على امل�شتوى العربي والدويل.

وان الّت�شكيلية، فقد انطلق يف الت�شعينيات مع تاأ�شي�ض املعهد  اأّما اجليل الثالث من ُمبدعي مدر�شة َتطرْ
الوطني للفنون اجلميلة بتطوان مبقت�شى املر�شوم الوزاري رقم 135- 93- 2 املوؤرخ 29 اأبريل 1993 
والفنون  الت�شكيلية  الفنون  مالت  يف  عليا  اأطر  بتكوين  للمعهد  املر�شوم  ذات  مبقت�شى  عهد  حيث 
ورة اإلى تاأ�شي�ض هذا املعهد العايل ل�شتقطاب الفنانني  التطبيقية خالَل اأربع �شنوات. وقد دعت ال�شّ
ال�شباب املغاربة والأجانب وذلك ا�شتجابًة ملتطلبات التاأهيل للحياة العلمية والفنية، ومت حتديث مناهج 
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الربمة والتوجيه وعقلنتها للرفع من قيمة املردودية الفنية والتبوية واملهنية، وذلك لإدماج الطالب يف 
حميط احلياة الإبداعية والعلمية، ومن اأجل تخريج فّنانني منتجني وموؤهلني مهنيًّا.

وتعتمد الّدرا�شة والتكوين باملعهد اأ�شا�شا على النفتاَح على حميطه اخلارجي حمليا ووطنيًّا ودوليًّا، 
وعلى الآفاق اجلديدة �شواء يف اجلوانب البيداغوجية والتاأطريية اأو جوانب التطورات املتعّلقة باملجال 
الفني، وذلك بتاأ�شي�ض �شاكات واتفاقيات تعاون وَتبادل بني املوؤ�ّش�شات واملراكز واجلمعيات الثقافية 
والقت�شادية والجتماعية وغريها داخل املغرب وخارَجه، بهدف ُح�شور املعهد وم�شاركته يف التنمية 
والّثقافية  الفنية  احلركة  َتنرْ�شيط  على  ُت�شاعد  فاعلة  اأُطر  َخلرْق  لأجل  والقت�شادية،  تماعية  والجرْ الفنية 

والقت�شادية بالبالد.
الع�شين،  القرن  ت�شعينيات  من  الثاين  الّن�شف  يف  العايل  املعهد  لهذا  الأول  الفوج  َتخّرج  ومنذ 
م�شايرَة  حُتاول  ُمعا�شة  ت�شكيلية  لتجربة  الطموح  ال�شباب  املبدعني  املوؤ�ّشة جليل من  ه  بواِدررْ ظهرت 
اأحدث امل�شتجّدات الفّنية، م�شتفدين من َوفرْرة الو�شائط الت�شالية واملعرفية يف قريتنا العاملية، ودون 
واملدّعمة  التجريب  من  بالكثري  متباينة  باأعمال  ظهرت  والفنية،  الثقافية  هويتها  ركائز  عن  التخلي 
بُعمق مفاهيمي اعتماًدا على خامات واأدواٍت جديدة م�شتمّدة يف غالّبيتها من الّتاث واحلياة اليومية 
بري تغلب عليه التن�شيبات والتاكيب املواكبة لأحدث الظواهر الفّنية املعا�شة،  للمجتمع املغربي، وبَتعرْ
هانات التي  حيث حتدو هذا الّرغبة العارَمُة جلعل مدر�شة تطوان الّت�شكيلية مدر�شًة عاملية يف ُمواجهة الرِّ

مَلة. تفر�شها العورْ
 - اجلميلة  الفنون  مبوؤ�ش�شة  عميقا  ارتباًطا  املتو�ّشطي  املغرب  و�شمال  بتطوان  الت�شكيل  ارتبط  لقد 
بهيئة  منها  جني  املتخرِّ اأجياُل  تاأثرت  حيث  الوطني(  املعهد  الوطنية،  املدر�شة  الإعدادية،  )املدر�شة 
ًيا مع اآخر امل�شتجّدات الفّنية والّثقافية  رت يف خّط َت�شاُعدي تا�شِ اأ�شاِتذتها وَبرامها وَمناهجها الّتي َتطوَّ
ربية الَعريقة، يجدُر بالّنقد  الوطنية والعاملية. ولالإحاطة بـَم�شار التَّجربة الّت�شكيلية لهذه املدر�شة الـَمغرْ

ٍر ُيقارب ال�شبعني �شنة. تتبع اأجيالها الأربعة التي تطّل على اجليل اخلام�ض، وبعمرْ
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املغرب  مدن  كربى  البي�شاء،  الدار  ملدينة  البلدي  املجل�ض  من  1950م  �شنة  املدر�شة  هذه  اأن�شئت 
لت الّن�ساط ال�سيا�سي  وقلبه القت�سادي الذي ل يتوقف. كانت �سلطات ال�ستعمار يف بداياتها قد َحوَّ
على   - وذلك  البي�ساء؛  الدار  مدينة  نحو  القت�سادي  الن�ساط  وحّولت  الّرباط  مدينة  نحو  للَمْغرب 
الفرن�شي  الوجوَد  توّقف  دوَن  ُتقاوم  كانت  التي  و�شاكنتها  فا�ض  مدينة  �شوكة  تك�ش  يبدو- حتى  ما 
تعمل  احلماية  �شلطات  كانت  فقد  1912م.  �شنة  احلماية  ُمعاهدة  قيع  وَتورْ لي  الِفعرْ تالل  الحرْ بداية  منذ 
جاهدًة على تهمي�ض النخبة املحلية الفا�شية اأي تلك التقليدية التي حتمل علوَم الّدين والفقه، وتنكب 
ظ وال�شتظهار، ول تعرف عن العال اجلديد اإّل الي�شري، وكانت يف الغالب ترف�شه وتعتربه  على احِلفرْ
زائال. وبَدَل العمل على حتويل هذه الّنخبة عمَدت �شلطات احلماية الفرن�شّية اإلى تركها على حالها 
ت كلَّ الفئات الجتماعية الفا�شية اأو غريها  وكـّونت نخبًة جديدًة ل عالقة لها بالأولى. وهكذا ا�شتقرَّ
حاء  لحتها الندماج يف الّنموذج اجلديد للُوجود الب�شي ِعو�ض املمانعة والنرْ والتي راأت اأن من َم�شرْ

والنقرا�ض نهائيًّا مع الزمن مبدينة الدار البي�شاء. 
القت�شادية،  الناحية  من  واعدا  بلًدا  املغرب  يف  راأت  فرن�شية  فئاٌت  ا  اأي�شً املدينة  بهذه  وا�شتقرت 
وبعيدا عن م�شاكل َويرْالت احلروب، �شّيما واأّن املغرب احتّل �شنتني قبل اندلع احلرب العاملية الأولى 
�شـنة 1914م . كمـا َجـَذبت الدار البي�شاء - كمجال جديد وع�شي - عدًدا من اجلاليات الأوروبية 

والآ�شيوية التي جاءت اإليها لتحّقق ما اأ�شَبح ي�شعب حتقيقه يف الَعوال الأخرى.
وفنية  ثقافية  متعددة  تارب  على  مفتوٍح  مبخترٍب  اأ�شبه  البي�شاء  الّدار  مدينة  اأ�شبحت  املعنى  بهذا 
وعمرانية واقت�شادية وب�شية غريبة. فعلى م�شتوى املغرب نزَح اإليها كّل ُتّار مدينة فا�ض الذين ت�ّشروا 
من اإق�شاء حا�شتهم من املخططات الّتنموية ويف نف�ض الوقت ا�شتقّر بها عدٌد كبري من املغاربة القادمني 
ال�شلطات  اأطلَقترْها  التي  البناء  اأورا�ض  ال�شناعية و  املناطق، والباحثني عن �شغل يف الوحدات  من كّل 
ال�شتعمارية يف ذلك الَوقرْت. لكّن الغريب يف الأمر اأّن هذه الفئات الجتماعية على تنّوعها واختالفها 
راهات ال�ّشغل كانت تفر�ض عليها العي�ض مًعا يف مّدة العمل، فاإنها  ل تتداخل فيما بينها. فرغم اأّن اإكرْ
كانت تعي�ض فيما ي�شبه املع�شكرات يف عزلة تامة عن بع�شها البع�ض. فمناطق عي�ض اأهل فا�ض ل تكن 
تعاي�شهم،  مناطق  ولالإ�شبانيني كذلك  اأحياَءهم  لالإيطالّيني  كان  كما  املغاربة؛  باقي  عي�ض  مناطق  هي 
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)3( ليوطي هو اجلرنال الذي قاد اجليو�ض الفرن�شية لحتالل املغرب. جيء به من اجلزائر يف ظروف تت�شارب حولها اآراء املوؤرخني، وكان 
له م�شوع خا�ض متكامل حول ما كان ي�شمى وقتها الإمرباطورية اأو الإيالة ال�شيفة، ويق�شد بها اململكة املغربية. وعند وفاته �ُشّمي 
املوؤرخني وال�شيا�شيني  اليوم. وهناك من  اإلى  ال�شم  لذكراه وبع�شها مازال يحمل هذا  با�شمه تكرميًا  الفرن�شية  املوؤ�ش�شات  عدد من 

املغاربة من يعترب اأن ليوطي هو موؤ�ش�ض املغرب احلديث.

واحتل الفرن�شيون - يف غالب الأحيان- اأح�شَن الأحياء واأرقاها. لكن الطابع الذي َبقي غالبا على 
عليه  يطلق  كان  ما  اأو  املغاربة،  الأوروّبيني، وحمور  اأ�شا�شّيني، حمور  اإلى حموَريرْن  انق�شاُمها  هو  املدينة 

مبحور الَعرب. 
املغربي  بالّتعبري  البلدي  اأو  التقليدي  َجح بني  اليوم، وتتاأررْ اإلى  بقيت هذه الزدواجية حتكم احلياَة 
واحلديث )الع�شي اأو الّرومي كما ي�شميه املغاربة(. ومن جملة الأ�شياء الّرومية كانت هناك املمار�شة 
يعني  قد  اأ�شا�شه(  )الّرومي يف  الفّني  التعليم  اأّن  الإ�شبان -  الفرن�شّيون - على عك�ض  ترب  َيعرْ الفّنية. ل 
الـَمغاربة يف �شيء. لذا ملا تاأ�ّش�شت املدر�شة البلدية للفنون اجلميلة بالّدار البي�شاء ل تكن موّجهة بالأ�شا�ض 
وبع�ض  اليهود  الـَمغاربة  من  وقليل  الأوروبيني  من  الـُمقيمني  لأبناء  ًها  موجَّ كان  لكّنه  املغاربة  لأبناء 
الجتماعي  لالرتقاء  �شبياًل  اجلديدة  العي�ض  طرائق  يف  ا  َراأَورْ الذين  الحتالل  �شلطات  مع  الـُمتعاملني 
والقت�شادي. وعندما ح�شل املغرب على ال�شتقالل بعد خم�ض �شنوات من اإن�شاء املدر�شة، ل يكن من 
بني الذين دخلوها اإل القليل من اأبناء املغاربة. ورغبًة من �شلطات احلماية يف جعل مدينة الّدار البي�شاء 
وح التي  »ميتوبول« ونوذًجا يف الّتعمري وحتديث الـُم�شتعمرات، كان ل بّد من اأن ُتبرْني فيها كّل ال�شّ
كندرية اإلى غري ذلك  مة والإ�شرْ رى، مثل تون�ض واجَلزائر العا�شِ تعل منها حا�شًة ُت�شاهي احلوا�شِ الأخرْ

اعدة يف القرن الع�شين.    من الـُمدن ال�شّ
�شوم بلدّي يقول: ر�شة �شنة 1950م مبررْ تاأ�ّش�شت اإذن هذه الـَمدرْ

ت�شاه مدر�شة الفنون اجلميلة بالّدار الَبيرْ�شاء اأغ�شط�ض 1950م . حتدث  »قراٌر بلدّي دائم، حتدُث مبقرْ
وفّن  والّنحت  والّت�شوير  للّر�شم  �شا  خم�شّ بها  التعليم  ويكوُن  البي�شاء،  بالّدار  اجلميلة  الفنون  مدر�شة 
اإدارة.  مل�ُض  ذلك  يف  ُي�شاعدها  البي�شاء  الّدار  ملدينة  البلديّة  امل�شالح  اف  اإ�شرْ حتت  ُع  تو�شَ العمارة. 

ويتكّون مل�ض الإدارة من:
- رئي�ض املجل�ض الَبلدي الذي ميكن اأن َينوب عنه خليفته. 

- اأربعة اأع�شاء من اللجنة البلدية.
- مدير ثانوية ليوطي)3( بالّدار البي�شاء.
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- �شخ�شّيات متخ�ش�شة وذات ال�شلة ُتَعنّي ملّدة خم�ض �شنوات من رئي�ض املجل�ض البلدي.
ل�ض مدير مدر�شة الفنون اجلميلة.« - كما يح�ش جل�شات الـَمجرْ

يجب اأن تتوفر يف هذا املدير ح�سب نف�س املر�سوم �رشوط املعرفة الفنية.
اأما عن الأ�شاتذة فيوؤّكد املر�شوم على وجوب اأن يكونوا:

»فرن�شيني اأو حممّيني للفرن�شيني اأو رعاَيا فرن�شيني«. وحّتى واإن كّنا ل نعرف اليوم ما معنى »رعايا 
البي�شاء كانت  بالدار  اجلميلة  الفنون  التدري�ض مبدر�شة  اأن مهّمة  به هو  رج  َنخرْ ما  فاإّن كّل  فرن�شيني« 

ممنوعًة على املغاربة. 
اإّن هذا الإق�شاء �شبه التاّم لالأ�شاتذة املغاربة وللّطلبة بحكم الّظروف املجتمعية اأو غريها جعل هذه 
ِفـية ال�شتعمار منها على حد  اإليها اجلهود بعد ال�شتقالل بغية ت�شرْ املدر�شة من الِقالع التي توّجهت 
وان كانت  ر�شة الفنون اجلميلة بَتطرْ قول الفّنانني الذين اأخذوا على عاتقهم هذه املهّمة. وعلى غرار َمدرْ
و�شمه  الذي  الت�شخي�شي  الت�شوير  اإلى  الطالب  وتوّجه  الأكادميية  الر�شم  قواعَد  تدّر�ض  املدر�شة  هذه 
اأول مدير  ل�شان  ما جاء على  اأنقل  اأن  اإل  هنا  ي�شعني  الفلكلوري. ول  بالت�شوير  الفنانون احلداثيون 
مغربي لهذه املوؤ�ش�شة وهو فريد بلكاهية، الفنان الت�شكيلي الذي ُعرف يف اأعماله الأخرية بال�شتغال 

على اجِللرْد واحِلّناء وهي َمواّد حملّية ت�شتحق الهتمام. يقول:
»عندما كنت بت�شيكو�شلوفاكيا جاءين املحجوب بن ال�شديق، وهو نقابّي �شهري واأحد اأع�شاء احلركة 
تعمار وتبواأت مكانًة مهّمة داخل الن�شيج ال�شيا�شي املغربي ُبَعيد ال�شتقالل.  الوطنية التي حاربت ال�شرْ
ول اأدري ما هي املالب�شات اأو الرهانات التي كان يبحث عنها النقابي ال�ّشهري، لكّن تياره ال�شيا�شي 
غري البعيد عن الحتاد الوطني للقّوات ال�شعبّية )ي�شار( - املنف�شل حديثا عن حزب ال�شتقالل املحافظ 
اأن  ومبا  بلديّتها.  يراأ�ض  اأ�شبح  وبهذا  البي�شاء،  الّدار  مدينة  مل�ض  َمقاعد  اأغلبية  على  ح�شل  قد  كان 
املدر�شَة تابعٌة ملجل�ض املدينة منذ تاأ�شي�شها، فاإّن حزب النقابي ارتاأى اأن ُيغرّي اإدارَة املدر�شة التي كانت 

اآنذاك حتت اإ�شاف مدير فرن�شي. 
�شوف يعود فريد بلكاهية اإذن من براغ عا�شمة ت�شيكو�شلوفاكيا حيث كان يقيم اآنذاك اإقامًة فّنية 
ر�ض باملدر�شة الوطنّية العليا للفنون اجلميلة. نحُن يف بداية  اإليها من باري�ض حيث كان َيدرْ بعد انتقاله 
ال�شّتينيات من القرن الع�شين اأي بعد ما يقرب من �شبع �شنوات على ال�شتقالل ال�شيا�شي للمغرب. 
يعهدهما  ل  مذهبية  وانرْ�شقاقات  تخندٌق  قبل.  من  املغرب  يعرفهما  ل  وثقايف  �شيا�شي  غليان  وهناك 



100

ا من اأولئك الذين ظّلوا يقبعون يف التقليد من قرون. �شوف يطلب فريد بلكاهية اأوًل  املغاربة خ�شو�شً
من حممد املليحي اأن يلتحق باأ�شة التدري�ض يف املدر�شة، وهو فّنان ت�شكيلي من طلبة مدر�شة الفنون 
مروًرا  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  ي�شتقّر  اأن  قبل  باإيطاليا  ثم  باإ�شبانيا  التحق  وقد  بتطوان،  اجلميلة 

بحقبة ق�شرية ق�شاها بلندن.
التعليم  ُيعيد ترتيب  البي�شاء  بالّدار  الفنون اجلميلة  كان فريد بلكاهية ب�شفته مديًرا جديدا ملدر�شة 
بها. ول يلتحق حممد املليحي وحده بهيئة التدري�ض بل جاء برفقة زوجته املوؤّرخة الفنية الإيطالية طوين 
الفنان  بروما وهو  ثم  بتطوان  َدَر�ض  اآخر  فّنان  ق�شرية  مدة  بعد  بهم جميعا  يلتحق  و�شوف  مارايني، 
وتتطّور  �شكلها  تاأخذ  املدر�شة  بهذه  الفني  التعليم  بداأت مالمح  �شبعة. وقد  الت�شكيلي حممد  والناقد 
�شيًئا ف�شيئا نحو تعليم متعّدد املوارد املنهجية، لكنه �شوف ي�شبح موّحدا على م�شتوى الّروؤية والَفلرْ�شفة 
الفّنية. ففريد بلكاهية َدَر�ض يف فرن�شا، بينما در�ض الباقون باإيطاليا، مع توّفر حممد املليحي على تربة 
بيداغوجية مهّمة يف الوليات املتحدة الأمريكية حيث كان ُمدّر�شا هناك مبدر�شة الفنون مينيابولي�ض 

مدة �شنتني، فيما بني 1962 و 1964م قبل التحاقه مبدر�شة الفنون اجلميلة بالّدار البي�شاء.
لقد حاول هوؤلء الفنانون بقيادة فريد بلكاهية اإعادة النظر جذريا يف طريقة التدري�ض. وندرك هذا 

من خالل دليل اأ�شدروه �شنة 1964م يقدمون فيه املدر�شة وَمنهجهم البيداغوجي للتدري�ض. 
يف  والّتقنيات  املعارف  كّل  للّطلبة  َترْنح  اأن  هو  البي�شاء  بالدار  اجلميلة  الفنون  مدر�شة  هدف  »اإن 
غبون يف درا�شتها. اإذا كانت درا�شة التقنيات �شورّية يف حد ذاتها فاإّن الفّن  خمتلف الُفروع التي َيررْ
ل يبداأ اإّل عندما ي�شتغّل الطالب هذه الّتقنيات. ويف هذه احلالة ل ميكن للمدّر�ض اإّل اأن يو�شل لَطلبته 
اأن  اأن ل يعجب بع�َض الطلبة، ولكن ل ميكن لهذا  مثاَله الإبداعّي واإميانه بذلك. وميكن لهذا املثال 
يكون ذريعة لالنرْغالق على الّنف�ض، لأّن دوَر الطالب هو التلّقي لكي ي�شتطيع التفّتح. ومهما كانت 
الآراء ووجهات  تعّدَد  اإّن  لقة.  مطرْ بطريقة  طلبُته  له  يخ�شع  اأن  الح  ال�شّ من  لي�ض  فاإّنه  الأ�شتاذ،  اأهمية 
النظر ت�شمُح باّت�شاع الأفق وتفّتح الذهن. واإّن ت�شّعب التيارات وتعّددها يثري دون �شّك اختالفات يف 
لُيثريوا معهم نقا�شات  اإلى الأ�شاتذة  اأن يتوّجهوا  الأحكام. لذا فاإّن على الطلبة الذين يعتقدون ذلك 
لوطة، اأو اأن يعّمَق ت�شّورات  حّتى ولو كانت جدالّية، فاإّن املدّر�ض اإّما اأن ُي�شيء جانًبا من تاأويالت َمغرْ
ق، وحيَنها لن يكون الّتعليم اإّل غنّيا. هذا احلوار يجب اأن  متناق�شة يف الّظاهر، لكّنها متكاملة يف الُعمرْ

ت�شي قبول الّنقد القومي البناء والـُمتبادل. يكون قاعدًة على جميع امل�شتويات. اإّنه يقرْ
الَيوم يف هذه  اأقوله  ما  تطبيق روح كّل  واأنا معهم - على  الأ�شاتذة -  �شهر  �شنوات  ومنذ ثالث 
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�ش�شناها جميعا. لكن،  املقّدمة. لقدرْ طَفترْ على ال�ّشطح بع�ُض امل�شاكل، وكانت هناك حلظاُت ياأ�ٍض اأحرْ
ويف نهاية املطاف، اأ�شبحت كّل امل�شاكل عن�ًشا حمرًكا وفّعال لكل عمل، بغ�ّض الّنظر عن وجودنا. 
لنا عليها ت�شجعنا على متابعة الـَم�شري يف النهج نف�شه وباأمل  ا من النتائج الإيجابية التي حت�شّ �شً اإّن َبعرْ

وثقة يف امل�شتقبل)4(.
َّح فريد بلكاهية اأنه ا�شتوحى هذه الفل�شفة البيداغوجية كرّد فعل على ال�شغط الذي عاناه  وقد �شَ
�شخ�شّيا من اأ�شاتذة باملدر�شة الوطنية العليا الفرن�شية بباري�ض عندما كان يدّر�ض بها يف الن�شف الثاين 
من خم�شينيات القرن الع�شين. كما كان يف الوقت نف�شه ثورًة �شّد التحّجر التبوي الذي وجَد عليه 
املدر�شة وطرائق الّتعليم بها عندما ت�شّلم مقاليَد ت�شيريها. لكن اإذا كان ُهناك حما�ض منقطع النظري �َشهد 
لهم به عدٌد من املراقبني فاإّن هوؤلء الفّنانني املرّبني ل يغريوا البناء البيداغوجي للمدر�شة. ولعّل مقارنًة 
�شيعة بني كيف كانت عليه خطة النظام التبوي على عهد ال�شتعمار، وتلك التي و�شعوها، �شوف 

تدلنا على مكامن الختالف والتفاق بني النظامني.
وبينما كانت الطريقة املتبعة عند التاأ�شي�ض تركز على نظام »احِلَرف« التي كان الأ�شتاذة يوجهون 
بل  النظام،  بتغيري هذا  الأ�شاتذة اجلدد  يقم  التكوين؛ ل  اآخر  �شهادات يف  املخت�شني ومينحوهم  اإليها 
ا بع�ض »احِلَرف«. لكن النظام التبوي بقي كما هو. فمقابل »حرف« الّر�شم والت�شوير  زادوا اأو األَغورْ
والنحت وفن العمارة يف النظام الذي َو�شعه الفرن�شيون، �شاغ املعلمون اجلدد َهيرْكلة املدر�شة على 

النمط التايل:
- حمتف الر�شم

- حمتف الت�شوير
- حمتف فن العمارة الّداخلية اأو التزيني الداخلي واأ�شافوا يف هذه الدرا�شة فنون الكرافيك والإ�شهار 

)الإعالن(.
- حمتف النحت، الذي ل يكن يف الواقع اإل حمتفا للخزف

لبنة جديدة نظرا لتوافقه مع نظرة الأ�شاتذة اجلدد الذين  اأُ�شيف باعتباره  الّن�شيج الفني،  - حمتف 
ا للحرف التقليدية، ونظرا لوجود اأ�شتاذة خمت�شنّي يف هذا الفن �شمن هيئة  يكّنون احتاما خا�شّ

التدري�ض.

)4( ن�شت هذه الكرا�شة �شنة 1964م يف مطابع طنجة، وو�شع ت�شميمها الفني حممد املليحي وداخل هذه املطبوعة توجد...



102

لكن اأهم ما قامت به هيئة التدري�ض اجلديدة على م�شتوى حمتَوى التعليم الفني: اأّول القطع النهائي 
مع الّر�شم الأكادميي التقليدي باعتباره مادة اأ�شا�شية يف التعليم. فقد حافظت عليه كتمرين �شوري 
لفن  بالن�شبة  ر�شومات  اإجناز  اأو  ال�شورة  عند  الواقع  نقل  عمليات  ولتعلم  الواقعية  املوا�شيع  ملعاجلة 

عبد الرحمان رحول
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العمارة اأو الت�شميم الداخلي اأو الإ�شهار )الإعالن(. ويف هذا ال�شدد يقول الفنان حممد املليحي اأحد 
اأعمدة هذه التجربة: » جميل اأن تتقن الر�شم الكال�شيكي، لكن ما الذي تريد فعله بهذه التقنية؟ هل 
تريد اأن تار�ض الّر�شم لذاته وتتوقف هناك؟ اأم تريد اأن ت�شتغل الّر�شم لفعل �شيء اآخر؟ اإذا كان مرادك 
لك  لتكون  داخلك  تركيبّية  بعملية  وتقوم  الفّن  تاريَخ  ت�شتوعب  اأن  اإذن  فعليك  اآخر  �شيء  فعل  هو 

�شخ�شّيتك التي تيزك عن الآخرين«)5(. 
�شلطات  عترْه  ما و�شَ يتجاوز  النظري  امل�شتوى  تعليمي على  برنامج  املدر�شون و�شع  وثانيا حاول 
احلماية الفرن�شية. فبينما كان تدري�ض املواّد يقت�ش على تاريخ الفّن، اأ�شاَفترْ الهيئة التدري�شية اجلديدة 
التاأكيد على احل�شارة  مواّد اأخرى مثل الفل�شفة والفن القروي وتاريخ العمارة. ويف كل املواّد كان 

املغربية ذات اجلذور الأفريقّية الأمازيغية اأو العربية الإ�شالمية. 
وفيما يتعلق بفن الّر�شم والكرافيك، فقد عاد الفنانون املدّر�شون اإلى البحث والك�شف يف الذاكرة 
العتيقة للر�شم التقليدي والعمل على ا�شتغالله يف املل�شقات والدزاين والت�شميم الداخلي. وهكذا مت 
فني  ا�شتغالل اخلط العربي وخط التفيناغ)6( لال�شتعمال الكرافيكي، وكذلك مت ا�شتيحاء بناء هذين احَلررْ

لإبداع اأثاث خ�شبي اأو معدين لال�شتعمال اليومي. 
اإّن هذا التعامل مع املحيط ومع الهوية الب�شّية املحّلية جعل الطلبة ينخرطون يف العمليات الفنية 
كان  فبينما  للّنا�ض.  اليومية  احلياة  داخل  مندمني  اجلميلة وخارجها، وجعلهم  الفنون  داخل مدر�شة 
طلبة املدر�شة، قبل التحاق هوؤلء الفنانني، ل مهولني ول يعرف اأحد م�شرَيهم بعد تخّرجهم، اأ�شبح 
الطلبة داخل هذه التجربة اجلديدة فّنانني حمتملني يعرفهم اجلمهوُر باأعمالهم وبتدّخالتهم يف املحيط 

قبل مغادرتهم املدر�شة والدخول اإلى �شوق العمل. 

)5( اأنظر كتابنا » الهوية واحلداثة« زوم على الفن الت�شكيلي املغربي يف �شنوات ال�شتينيات. ن�ش لوفت اآر كالريي الدار البي�شاء 2012م 
اأ�ش�ض احلداثة الفنية املغربية، وهم: اجلياليل  اإر�شاء  . مبنا�شبة �شدور هذا الكتاب نظم معر�ض خلم�شة فنانني مغاربة ممن �شاهموا يف 

الغرباوي وفريد بلكاهية وحممد �شبعة واأحمد ال�شقاوي و حممد املليحي. 
)6( التيفيناغ كتابة ليبية بربرية كما �شماها الإثنوغرافيون الغربيون عند اكت�شافهم لها. وكانوا يظنون خطاأ اأن الأمازيغ هجروها ول تعد 
متداولة كتابة واإنا احتفظ بها خ�شو�شا يف الرقم على ال�شجاد ونق�ض احللي كما اأنها ت�شتعمل يف الو�شي باحلناء. اإن هذه الكتابة التي 
ت�شتعمل كنق�ض يف كل هذه احلوامل هجرها م�شتعملوها من �شكان املغرب الكبري من �شمال اإفريقيا لكن الطوراق مازالوا ي�شتعملونها 
خ�شو�شا يف التوا�شل بني العا�شقني كما �شح يل بذلك ال�شاعر الطوارقي املعرف حوا�ض. اأما اليوم وخ�شو�شا بعد اعتاف د�شتور 
بلد واحد  من �شمال اإفريقيا هو اململكة املغربية )د�شتور 2011( باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية فاإن الأمازيغ عازمون على اإحيائها 

والكتابة بها وهذا ما بداأ يحدث يف عدد من املنابر واملنا�شبات.
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وف�شال عن تكوين عدد كبري من امل�شّممني الكرافيكيني ومهند�شي الديكور والت�شميم الداخلي، 
تخّرجت من املدر�شة اأ�شماء اأ�شبح لها ح�شورها الفني يف نهاية �شنوات ال�شّتني وبداية �شنوات ال�ّشبعني 
عبد  الفنانني  لكّن  واآخرون.  الَغّطا�ض  الكرمي  وعبد  َرّحول  الرحمن  عبد  اأمثال  الع�شين؛  القرن  من 
الرحمن َرّحول وعبد الكرمي الغطا�ض تعلما بهذه املدر�شة ثم عادا للتدري�ض بها ومازال يدّر�شان بها 
اإلى الآن. اأما باقي الأ�شماء التي َكّونت الكوكبة املوؤ�ش�شة لهذا التعليم، والتي �شوف تاأخذ م�شعل جيل 

ر�ض لها يف ف�شل اآخر. ال�شبعينيات والثمانينيات، ف�شوف َنعرْ
ودفع  املغربي  للفن  جديدة  روحا   - قلت  كما   - التقليدي  اإطاره  رغم  التعليم  هذا  اأعطى  لقد 
ال�شباب اإلى البتكار والبحث عن �شبل جديدة لتاأكيد الّذات عو�َض الّركون اإلى اإعادة اإنتاج املا�شي 
وكلي�شيهات الفن الكولونيايل )ال�شتعماري(. ول تكن هذه امل�شكلة هي الوحيدة التي حارب من 
اأجلها ُرّواد هذه املدر�شة، بل كانت هناك م�شكلة اأكرب، وهي: كيف ميكن تغيري َنظرة املتَلّقي املغربي 
عن النظرة التي غر�شها فيه الفكر الّتقليدي ونظرُيه الفكر ال�شتعماري. وف�شاًل عن تكوين جيل جديد 
التي  القتالية  بالروح  و  با�شتماتة  عنها  ُيدافع  و�شوف  تعهدها،  ل  باأعمال  الفنية  للمجالت  �َشيخرج 
َزرعها فيه اأ�شاتذته، �شوف يعمُد الفنانون اإلى ربط قنوات الت�شال مع فئات اأخرى من ُمتمع املثّقفني 
ر�ُض لكّل هذا يف الباب  واملفّكرين التي كانت مت�شرة هي الأخرى من التكة ال�شتعمارية. و�شوف َنعرْ

الالحق حيث �شنتوقف عند هوّية الّلوحة املغربية واإ�شكالّية الّتوا�شل مع اجلمهور واملجتمع.
- اإ�شالح التعليم الفني يف نهاية القرن الع�شين

�شوف يبقى هذا التاه يف التعليم �شارَي املفعول بدون تغيري، ولكنه بداأ ي�شعف عندما بداأ الفنانون 
املوؤ�ش�شون ين�شحبون من املدر�شة بدوافع خمتلفة. لقد ارتبطت مدر�شة الفنون اجلميلة يف مرحلة من 
حياتها بالنفتاح على الكّتاب وال�شعراء واملفكرين، وعلى جماعة ملة “ اأنفا�ض” التي كان على راأ�شها 
وقتئذ ال�شاعر واملنا�شل عبد اللطيف اللعبي. ونظًرا ملا عرفته هذه املجلة من حتّول وا�شح يف خّطها 
بالق�شية  املثقفني  بع�ض  والتزام  اإ�شائيل،  مع  1967م يف مواجهتهم  �شنة  العرب  بعد هزمية  الّتحريري 
الفل�شطينية، واعتبار اأن ل حّل لهذه الق�شية اإل يف اإطار احلل ال�شامل لق�شايا العرب ال�ّشيا�شية، فاإّن 
بع�ض الأ�شاتذة الفنانني انخرطوا يف هذا الّتوجه اجلديد للمجلة. ول يكن هذا املنحى دون م�شاكل 
ودون َنتائج �شلبّية على املنخرطني فيه. فكان اأن اعتقل عبد اللطيف اللعبي وحكم عليه بع�ش �شنوات، 
واعتقل كذلك الفنان حممد �شبعة ثم اأطلق �شاحه. لكن الّنتائج كانت توقف هذه التجربة الّرائدة التي 
ل تكن ال�شلطات اآنذاك تنظر اإليها بعني الر�شا، وبقي فريد بلكاهية وحده ُي�شرّي املدر�شة اإلى اأن طّلقها 

نهائيا اأوا�شط ال�شبعينات لتتكلف بها اإدارة املدينة وتدخل يف �شبات عميق.
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واجهة مدر�سة الفنون اجلميلة

الدار  �شلطات مدينة  تعاقدت  1989م عندما  �شنة  اإلى حدود  الأمور على حالها  تبقى  اإذن �شوف 
البي�شاء مع كلية الآداب والعلوم الإن�شانية بنم�شيك بجامعة احل�شن الثاين بنف�ض املدينة على اأ�شا�ض اأن 
تقوم الكلية املذكورة بالإ�شالح وتطوير التعليم مبدر�شة الفنون اجلميلة. فانتدبت الكلية لهذه املهمة 
مدر�َشنيرْ من طاقمها، وهما: موليم العرو�شي دكتور  يف علم اجلمال والفل�شفة، والفنان عبد الكبري 
ربيع مدر�ض بالكلية نف�شها. عهدت الكلية لالإخ�شائـيَّنيرْ بتكوين جلنة بيداغوجية ت�شهر على و�شع 
برامج ُمعا�شة للتدري�ض. ول يكن الأمر �شهال اإذ كانت املدر�شة قد ا�شتقّرت على تقاليد يف التعليم، 
املو�شوع  لهذا  نعر�ض  و�شوف  الداخل.  من  اإ�شالحها  حّتى  اأو  تغيريها  امل�شتحيل  �شبه  من  فاأ�شبح 

بالتف�شيل يف الف�شل الثاين من الباب الّثالث عند حديثنا عن الفّن املعا�ش.
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العموم، طرحت  العربية واملغربية على  الّلوحة كو�سيط ثقايف وفكرّي يف الأو�ساط  لـّما ُطرحت 
معها فكرة ُهويّتها وُهويّة منتجها وكذلك ُهويّة متلقّيها. كان هذا اأ�شا�ض جَدل كبري ُطرح على ال�شاحة 
املغربية، و�شوف ي�شتنفذ منها وقًتا طويال. وكما �شبق واأ�شت طرَح الفّنانون مبدر�شة الفنون اجلميلة 
بالّدار البي�شاء اأ�شئلًة حول حُميطهم وربطوها مبا يجري يف العال. ل َتبرَْق هناك مدار�ض فنية عاملّية اآنذاك 
تدر�ض الفّن الأكادميي، اإّل تلك التي مازالت �شعوبها ترزخ حتت ال�شتعمار، اأو تلك التي كانت تعي�ض 
ُبلدان  غالبّية  وانتقل يف  واأمريكا  اأوروبا  انتهى يف  قد  الأكادميي  مبعناه  الفّن  كان  لقد  الّزمن.  خارج 
املع�شكر ال�شقي اإلى فّن ملتزم بق�شايا الّنا�ض وال�شعب والربوليتاريا وكان ُيق�شد به الفّن الواقعي. اأّما 
يف البلدان التي عا�شت احلرَب العاملية الثانية فقد عادت اإلى ما طرَحترْه الدادائية من اأفكار جريئة، وهذا 

ما �شوف نعود اإليه يف اجلزء اخلا�ّض بالفن املعا�ش.
عندما عاد الفنانون - كما اأّكدنا على ذلك يف الباب ال�شابق املتعلق بالتعليم الفني باملغرب - اإلى 
اإقامة فّن وطني قائم - من ناحية - على ما تعّلموه، ولكنه مرتبط اأي�شا بال�شخ�شية التي ينتمون اإليها 
اأو هكذا كانوا يعتقدون. كانوا يعتقدون اأن الأمر يتعّلق فقط باإرادة الفنان وبالـُم�شاندة الالم�شوطة 
التي يحظى بها من رجال ال�ّشيا�شة الذين ا�شتقدموه. فقد وجدوا تعليما تقليديا ح�شب اعتقادهم، اأي 
عب -  �شوقا فّنية  كما تركوه عند مغادرتهم بلَدانهم من اأجل الّدرا�شة، ولكن وجدوا - وهذا هو الأَ�شرْ

وفكرًة منغر�شة يف الّتبة ويف الأذهان عّما هو الفّن وما هو دوُره. 
ُموا�شفاته؟ وكيف ميكن  وما هي  املتلّقي؟  فمن هو هذا  ُمَتَلِقيًّا جديًدا  يخلقوا  اأن  من  بّد  كان ل 
البحث عنه؟ كان املتلّقي اجلديد هو بالطبع ذلك ال�ّسيا�سي اأو التكنوقراط اأو الـُمحامي اأو املدّر�س اأو 
اأناًطا حياتّية خمتلفة عن  اأر�ض الوطن، والذي عرف  الفّنانني خارج  الطبيب الذي در�ض مثل هوؤلء 
تلك التي عهدها يف بلده. كان هناك عدٌد من هذه الفئة املجتمعّية متزّوجني من اأجنبّيات من الديار 
يعرفرَْن  الغرب، واأ�شبحن  الأخريات وتفّتحن على ح�شارة  ن هّن  اأو مبغربّيات دَر�شرْ بها،  اأقاموا  التي 
والبيت  الفاِخرة  وال�شّيارة  كاحُلِلّي  تاما  املجتمعي،  الّتباهي  �شورات  من  �شورة  الفنية  اللوحة  اأّن 
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)1( انظر الباَب الأّول، الف�شَل املتعّلق بينابيع الفّن املغربي

الأنيق والأَلرْب�شة، واأّن الّتعامل مع الفن عالمة من عالمات التّقي الجتماعي... اأي اإّن هذه الَف�شيلة 
املجتمعّية انرَْدَمت يف نط العي�ض الأوروبي واأ�شبح من املفرو�ض اأن تنقله اأو تتبّناه داخل متمع مازال 

اآنذاك تقليديّا ول يعرف من اأمر الّلوحة �شيئا.
ه اخل�شو�ض، لأّن الّنحت ل ي�شتع انتباه املجتمع املغربي. ول  نحن نتحدث الآن عن اللوحة بوجرْ
ندري ملاذا - وهذا �شيء ل بّد من النكباب عليه من طرف املوؤّرخني وُعلماء الجتماع - . هل لهذا 
عالقة بالاّل�شعور الديني، اأم هو فقط م�شاألة الّتعامل مع الف�شاء، اأم اإن يف الأمر �شيًئا اآخر يجب الوقوف 
عليه؟ مع الإ�شارة اإلى اأّنه وبخالف عدد كبري من الّدول العربية مبا فيها اململكة العربية ال�شعودية، فاإّن 
ب الّتذكارية واملنحوتات وغريها. بل حّتى  ال�شاحات الُعمومية املغربّية تخلو، اإل فيما ندر، من النُّ�شُ
ب املاري�شال ليوطي على ح�شانه بالّدار  املنحوتات التي تركتها ال�ّشلطات ال�شتعمارية الفرن�شية كَن�شرْ
باط قد اأُْدِخلت اإلى ف�ساءات القن�سلّيات الفرن�سية. اإّننا نتحّدث هنا عن الّلوحة وعن مكان  الَبْي�ساء والرِّ

ا�شت�شاَفتها على اجلدار.
لنت�شاءل كيف كان اجلدار قبــــل دخول الّلوحة وماذا كانت حممولته؟ كان اجلـــدار يف البيوت 
املغربية )وخ�شو�شــــا تلك الرثّية اأو متو�شطة الرّثاء اململوكــــة لفئات كان من املوؤّمل اأن ُت�شاند احلركات 
باع بالف�شيف�شاء الّتقليدية.  الفنية والثقافّية كما كان ال�شاأن يف البلدان الأوروبية(. مليئا اإلى حد الإ�شرْ
كانت الف�شيف�شـاُء كما اأ�شرْنا اإلى ذلك يف الباب الأول)1( غايًة يف الإتقان وذات األوان اأق�شــى ما مُيكن 
اأن يقال عنها اإّنها نادرة ومتفّردة، لكّن هذه الف�شيف�شاء ل تكن تتك لغريها ف�شاًء ولو �شغرًيا للظهور. 
تزيني اجلدار  تقليُد  العائـــالت  بع�ض  البيـــوت وعند  بع�ض  الف�شيف�شاء كان هنــاك يف  بجانب هذه 
مله  ك�ض ي�شّمى احلاِئطي، ومن م�شّماه نفهم اأن الأمر يتعلق ب�شتارة كبرية تغّطي احلائَط باأكرْ ب مَزررْ بَثورْ

يف بع�ض احلالت. 
يف هذه الظروف هل كان باإمكان الّلوحة الغربية املن�شـــاإ والتطّور اأن تهزم هذين املكّوَننيرْ املنغر�شيــــن 
َد  َعقَّ مِمّا  الُعنرْ�شيــــن؟  الّنهائية مع هذين  القطيعة  اإحداث  بالإمكان  الَب�ش والب�شيــــرة؟ هل كان  يف 
امل�شكلَة تدّخُل عنا�ش جديدة بقّوتها احلداثّية وبحمولتها الّرمزية جاءت لُتزاحم الّلوحة. فُو�شول اآلة 
الف املقّد�شني  الّت�شوير واإمكانية ت�شوير العائلة ابتــــداء من الأب اإلى اجلّد اأو الأم وغريهــم من الأ�شرْ
�ض �شاحب البيت. ل تكن متطّلبات  لة ُعررْ جعَلهم يحتّلون ال�شداَرة يف اجلدار اإلى جانب �شورة َحفرْ
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ر�ض اأن ُيفرد لها مكان  ور ثقيلًة كما هو ال�شاأن بالّن�شبة اإلى اللوحة التي كانت َتفرْ هذا النوع من ال�شّ
ك�شات التي ت�شّو�ض على جمالّية اللوحــة. ل  خا�ض اأبي�ض يف غالب الأحيان خاٍل من الّنقو�ض واملزررْ
الف�شيف�شاء واحلائطي وحّتى  لُينرَْزَعج من وجوده مع  الفوتوغرافيــة، وغرُيها كثرٌي،  ور  ال�شّ تكن هذه 
بع�س الآيات القراآنية املكتوبة ب�سّتى اأنواع اخلطوط العربيــــة. و�سعية الّلوحة داخل هذه الف�ساءات 
جعلها تبحث لها عن موقع َقَدٍم داخل هذا الّتزاحم الّرمزي والأَيرْـقوين الذي ل نعهد له مثيــــاًل يف 
من  اأو  ا�شتنرْ�شاُخه  من جواب ميكن  اإذن  هناك  يكن  ل  الُكتب.  ندر�شه يف  الذي  الغربي  الفن  تاريخ 

تارَب ميكن ا�شتلرْهامها.
اأكرث من غريه من الأ�شئلة الأخرى: هو ذلك الذي  الفّنان املغربي  لكن ال�شوؤال الذي كان يوؤّرق 
كان يطرحه املتلّقي العادي الذي كان الفّنان يظن اأّنه يَوّجه اإليه عمَله. هذا املتلّقي كان عندما ل يواجه 
َبل به يف احلالت القليلة  واه. وعندما َيقرْ العمَل بالاّلمبالة ي�شاأُل دون ترّدد عن فائدة هذا العمل وَجدرْ
- اإن حدث ذلك - كان ي�شاأل عن معناه وحمتواه، وهل من عالقة له مع ما َيعي�شه يومّيا من م�شاكل. 
وهل مبثل ذلك العمل �شنخرج البلَد من التخّلف و�شوف نطرد بقايا ال�شتعمار. هذه الأ�شئلة و غريها 
لرْبة، فاإّنها كانت توؤّثر  حّتى واإن كانت ل تعني بالأ�شا�ض املجاَل الفني ول تعتمد على َمبادئ فكرّية �شَ
يف الفنان وتعله ُيعيد النظَر يف اأدواته واأ�شاليبه وموا�شيعه. كما كان الفّنان يتّدد كثرًيا يف الّتعامل مع 
املوا�شيع: هل �شوف يتوّجه كما كان يفعل ذلك بع�ُض فّناين املع�شكر ال�شيوعي اأو البلدان ال�شتاكية 
العربية وغريها، اإلى العمل على الواِقع ولي�ض غريه؟ كّل هذه املقتحات ُوجدت يف زمن واحد �شواء 
الُهوية  َق  ُعمرْ يعتربونه  كانوا  ما  مع  تعاملوا  الذين  اأولئك  لكن  العربية.  البلدان  من  بغريه  اأو  باملغرب 
الب�شيّة للمغرب، هم الذين جنحوا يف الذهاب بعيدا بالتجديد يف ميدان البحث الت�شكيلي احلديث 
باململكة املغربية. وهم الذين اأ�ّش�شوا ملدر�شٍة مغربّية متمّيزة عرفت انت�شاًرا وكانت الّلبنة الأولى التي 

يها ال�ّشباب الذين جاوؤوا من بعدهم. �شار على َهدرْ
ج  ل تكن وزارة الثقافة ول ال�ّشلطات العمومية تقتني الأعماَل كما كان يجب فعاًل �شريا على َنهرْ
�ض املوؤ�ّش�شات املالية  الدول التي �شبقتنا يف هذا املجال، لذا بقي الفّنان مرتبطا بال�شوق الفردّية وببعرْ
اخل�شو�شّية. كان من الالزم اإذن اأن ُيواجه الفّنان املجتمَع وحَده واأن ُيحاول خلق املتلّقي الذي يفهم 
اأن يوّجهه للمجتمع. وحتى بع�ض املثقفني املدافعني عن احلداثة والذين كان  معنى عمله الذي يريد 
من املفرو�ض فيهم اأن ُيدافعوا عن هوؤلء الفّنانني الذين ُينا�شلون من اأجل تاأ�شي�ض فّن مغربي حديث، 
تيعاب قواعد احلداثة الأوروبية اأّوًل قبل الو�شول اإلى  كانوا ُيطالبون الفّنانني، با�شم التاريخانية، با�شرْ
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)2( احلديث هنا عن عبد اهلل العروي املوؤّرخ املغربي، الذي اأفرد يف هذا الباب مقالٍت عن الفّن والأدب يف كتاَبيرْه الإيديولوجية العربّية 
الت�شويرية احلكائية،  الأعمال  اأَّوًل على  تغال  بال�شرْ الـَمغاربة  الفّنانني  ُيطالب  العروي، ومازال،  الم واحلداثة. كان  الـُمعا�شة والإ�شرْ
كتلك التي عرَفترْها اأوروّبا يف ع�ش الّنه�شة قبل اأن ي�شلوا اإلى الّتجريد. يتاأ�ّشف العروي على الفّن املغربي الذي لن يفيد املوؤّرخ يف 
الـُم�شتقبل على الكيفية التي كان َيلرْب�ض بها املغربّي اأو عن امل�شاهد الطبيعّية حول َمدينة الّدار البي�شاء مثاًل. �شوف َيبرْقى املوؤّرخ بدون 
عل من الفّنان خادًما لدى املوؤّرخ ولي�ض  وثيقة ت�شويرّية ُت�شاعده على فهم التاريخ. بهذا املعنى يكون املوؤّرخ املقتدر عبد اهلل العروي َيجرْ

توى الفكري. لَديرْه ما يعرّب عنه اأو يقّدمه على الـُم�شرْ

�ض امل�شاكل اإزاء  تحونه من اأعمال)2(. على الرغم من اأن هوؤلء املثّقفني كانوا َيعي�شون َنفرْ ما كانوا َيقرْ
فاإّنهم  ا�شتعالئية،  اأو  اإثنوغرافّية  بطريقٍة  رب  الـَمغرْ تاريَخ  َتناولوا  الذين  الفرن�شيني  باملوؤّرخني  عالقتهم 
كانوا يتبّنون مواقَف متقادمة عندما يتعلق الأمر بالفن. فكاأّن الأمَر كان يتعّلق بقالٍع منعزلة حُتارب 
كني رغم الّتناق�ض الّظاهر بينهما:  يرْن اثنني متما�شِ كلٌّ منها بطريقتها اخلا�شة �شّد نف�ض العدو اأو عُدوَّ

التقليدانّية والهيرَْمَنة الأجنبّية.
كان الفكر الّتقليدي �شواٌء منه الواعي اأو الاّلواعي اأي ذلك الذي يعرّب عن نف�شه يف اآراء ومواقف 
تنتقد كلَّ ما هو واِفٌد يف نظره، وتوؤ�ّش�ض هذه املواقف على ن�شو�ض مبدئّية اإما دينّية اأو م�شتوحاة من 
الّتقاليد، خوفا من امل�شتقبل الذي يحمله اجلديد. كان هذا الفكُر وا�شحا بالّن�شبة اإلى الفّنان وللمثّقف 
وللمفّكر وغريهم من الفاعلني يف امليدانني الفكري والّثقايف، وكان هذا الفكُر �شّد اجلديد اأيًّا كان 

م�شدره. فاعترب الفنانون واملثقفون اأن هذا الفكر �شد تقدم البلد.
من جهة اأخرى كان الفكر ال�شتعماري الذي تَغلرْغل بفعل قوته الّدعائية وجناعة م�شاريعه ال�شيا�شية 
والقت�شادية ُيعترب مثال يحتذى بالن�شبة اإلى عدد من الذين ا�شتفادوا منه اأو اأولئك الذين ل ت�شعفهم 
امل�شوَعنيرْ  هذين  بني  الطبيعي  غري  الّتحالف  يظهر  هنا  من  البالد.  خارج  ال�ّشفر  اأو  الّتعليم  ظروف 
الفكريّني الثقافيني وال�شيا�شّينيرْ يف نف�ض الآن. لكن م�شاريع املثّقفني حتى واإن كانت ترمي اإلى نف�ض 

الهدف اأي التقدم، ل تكن متحالفًة بالقدر الذي كان باإمكانه اأن يدفع بها اإلى الأمام.  
وعلى الّرغم من اأّن هذه الفئة من املجتمع املغربي كانت ذات عالقة بالَف�شاءات الأوروبية، فاإّنها 
بالفكر  بال�شتثمار ول  اأبًدا ل  تربطها  الّتزيني، ول  الأحيان غري  الّلوحة يف غالب  هم من  َتفرْ ل تكن 
والّثقافة. لذا بقَي الفّناُن بالن�شبة اإلى عدد كبري من هذه الفئات، ذلك ال�ّشخ�ض احلاذق واملتمّر�ض يدويًّا 

به ال�ّشاحر.  َر كّل �شيء متى اأراد؛ �شيٌء ما ُي�شرْ والذي ميكن اأن ي�شوِّ
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ئلة داخل هذه الدّوامة ما يقارُب ال�شنتني قبل اأن يتدّخل املفكرون والُكّتاب.  �شوف تبقى هذه الأَ�شرْ
�شوف يعمد عدٌد من املثّقفني الي�شارّيني ذوي الّثقافات املختلفة وامل�شارب الفكرّية املتنوعة اإلى َخلرْق 
الي�شارّي  اإدارتها ال�ّشاعر والّروائي واملنا�شل  اأ�ض  َيررْ ال�ّشهرية. هذه املجلة التي �شوف  “ اأنفا�ض”  مّلة 
عبد اللطيف الّلعبي. �شوف َينرْفتح هذا الإ�شدار اجلديد على كل الّتعابري الفنية مبا  هي مكّون اأ�شا�شّي 
للفكر والّثقافة، و�شوف تثور �شد الفكرة القائلة اإّن الفكَر ل يوجُد اإّل يف طّيات الكالم املكتوب، 
ل  تاأ�شي�ض ُهويّة ب�شّية مغربية ُي�شاوي الن�شال من اأجل َتاأرْ�شي�ض كتابٍة  و�شوف تعترب اأن الّن�شال من اأَجرْ
مراكز  عن  م�شتقّلة  مغربية  و�شيا�شة  بل  مغربية  و�شينما  مغربي  وتاأريخ  مغربية  وفل�شفة  مغربية  �شعرية 
الَقرار الإمربيايل كما كان رائًجا اآنذاك... قّدمت املجلة نف�شها على اأ�شا�ض اأّنها م�شوع ثقايف بديل 
بالّن�شبة اإلى امل�شوع ال�شتعماري، وكذلك بالن�شبة اإلى م�شوع الّدولة الذي ل تكن املجلة را�شيًة عنه 

يف جميع تفا�شليه مبا فيها ال�شيا�شية.
كان ال�ّشوؤال اجلوهرّي الذي تاأ�ّش�شت عليه ملة “ اأنفا�ض”)3( هو: “من نحن؟” كيف َنكون م�شتقّلني 
؟ هذا ال�شوؤال هو الذي  ٍر وفّن كونيَّنيرْ �ض الوقت ُمنرْتجني لفكرْ عن مركز القرار املَهيرْمن عامليًّا ونكون يف َنفرْ
ف يختُق كّل الف�شاءات الإبداعية املغربية، ولكّنه �شوف يتَبلرْور اأكرَث يف الّلوحة الّت�شكيلية، كما  �َشورْ
اأّنه �شوف يكون حِمرْور الّنقا�شات الّنظرية والّتجاذبات املذهبّية يف الفن الت�شكيلي احلديث يف اململكة 
اع ال�شيا�شي  املغربية. وكانت يف الواقع كّل هذه الأ�شئلة وبع�ٌض من اأجوبتها قد تبلرْوَرترْ خالل ال�شّ
عليه  ُي�شطلح  كان  ما  اأو  الّنا�شئة،  والإمربيالية  القدمي  ال�شتعمار  ُمواجهة  يف  والفكرّي  والع�شكري 
اأحياًنا بال�شتعمار اجلديد. ومن ُجملة الذين اأ�ّش�شوا لهذا الّنهج الفكري الطبيب والـُمنا�شل واملفكر 
املارتينيكي الذي التحق بالّثورة اجلزائرية فرانتز فانون )Frantz Fanon (. فقد اأ�شبح هذا الأمريكي 
اجلنوبي املنحدر من اأ�شول اإفريقية عند التحاقه بالّثورة اجلزائرية اأحَد اأعمدتها يف اإطار ما �ُشّمي اآنذاك 

يرْن: ال�ّشوفييتي ال�ّشيوعي، والأمريكي الأوروبي الّراأ�شمايل. بتحالف بلدان العال الثالث اأمام الـَمدَّ
عة، وعلينا  اأطلق فرانتز فانون �شرَْخته ال�ّشهرية “هيا يا رفاق، لقد انتهت الّلعبة الأوروبية اإلى غري ِرجرْ
رفها ولكّنه  َيعرْ اإفريقيا التي كان  اأن نوؤ�ّش�ض �شيئا اآخَر”. كان فرانتز فانون يتحّدث بالأ�شا�ض عن  الآن 

)3(  كان من بني موؤ�ّش�شيها الأ�شا�شيني فّناُنوا ومَدّر�شوا مدر�شة الفنون اجلميلة بالّدار البي�شاء )فريد بلكاهية وحممد �شبعة وحممد املليحي( 
- كما اأ�شلفت - انظر الف�شَل املتعّلق برهانات الّتعليم الفّني �شمَن هذا الباب.
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ب انطالًقا مما نلكه  ني اأّننا ن�شتعمل ما و�شل اإليه الَغررْ �شد العال العربيَّ اأي�شا. كانت الكلمة َتعرْ كان يقرْ
الذين كانوا قد  املغاربة  الفّنانني  اإلى  بالن�شبة  الب�شيّة  الُهِوّية  البحث عن  َينرْطلق  ُتراث. هنا �شوف  من 
ورة التي كانوا يريدون اإعطاَءها عن بلدهم. يجُب  فات الأجنبّية التي ل ُتالئم ال�شّ �شاقوا ذرعا بالَو�شرْ
 . ِمر والعودِة اإلى اجُلذور لكي ننتج فنًّا معا�ًشا ُي�شاير الفنَّ الكوينَّ ج اإذن بني تقنيات الغرب امل�شَتعرْ الـَمزرْ
فعه الفّنانون معتمدين على حما�شهم وعلى ُمَقّدَراتهم الّذاتية وُم�شاندة املثّقفني  هذا الّتحدي �شوف َيررْ

والُكّتاب وال�ّشعراء الذين حتّلقوا حول ملة “ اأنفا�ض” الّنا�شئة.
من اأول ما �شوف َيّتجه اإليه الفّنانون اإذن هو ُهِوّية الّلوحة وحُمتواها. هل نحافظ على الّلوحة كحامِل 
اأم  الأكادميي،  الفّن  طَرَقها  التي  املوا�شيع  �ض  لَنفرْ ُق  نتَطرَّ هل  اآخر؟  ل�شيِء  نتعّداها  اأم  الّت�شكيلي  للفّن 
بعني  الأخذ  �شتحاول  تتَبلرْور  �شوف  التي  والأجوبة  الأ�شئلة  هذه  كّل  اأخرى؟  ملوا�شيع  عنها  نتحّول 

العتبار ما �شوف يحدث يف تاريخ الفّن وما يحدث يف الع�ش احلا�ش. 
تغّلون هذه العالقة  لن يرف�ض الفّنانون و�شعّية الّر�شم مبا هو تزيني وتعامٌل مع اجلدار، بل �شوف َي�شرْ
ة اإلى َعنيرْ  خلوا الفنوَن الب�شيّة احلديثَة بطريقة �َشِل�شَ تعملوها حّتى ُيدرْ التقليديّة التي كانت متداولة لَي�شرْ
يتعاَملون معه كجزٍء  فّن، بل �شوف  الفّن مبا هو  يتوّقفوا عند  املغربي. �شوف لن  الـُم�شاِهد  وعادات 
ات�شال  خلوا يف  َيدرْ اأن  فيه،  يعي�شون  الذي  الع�َش  ُتالئم  ُيحاولون وبطريقة  اليومّية. �شوف  احلياة  من 
مع الّنا�ض من خالل حياتهم اليومّية ويف تعاُملهم مع الأ�شياء. ل يفت�شوا اأن الفنَّ ل ميكن اأن يكوَن 
ياء املتداولة يف هذه  َل يف الف�شاءات التي يرتاُدها عاّمُة النا�ض، ومن خالل الأَ�شرْ تزييًنا بل حاولوا التدخُّ
اإلى  املدينة...  توؤّثث  التي  القة  الِعمرْ والـُملرْ�شقات  واملقاهي  الـَمتاجر  واجهات  ذلك  من  الف�شاءات. 
الأَدوات الـُم�شتعملة يف الدزاين احلديث. حاَولوا اأن يوجدوا يف كّل الأماكن التي ميكن اأن ُيغرّيوا فيها 

َتوعبون ويربطون عالقَة يوميًَّة مع الأ�شكال الب�شيّة اجلديدة.  نظرَة الّنا�ض للفن ويجعلوهم ي�شرْ
على  املوجودة  والأ�شكال  والدللت  الّرموز  كل  ي�شتغّلوا  اأن  حاَولوا  فلقد  املحتويات،  عن  اأّما 
خ  احلواِمل الّتقليدية �شواٌء منها يف احلوا�ش اأو يف الأرياف العربية اأو الأمازيغية، اعتباًرا منهم اأنه بَنفرْ
حتّولها  اإمكانيََّة  طياتها  يف  حتمل  اأّنها  اأو  حديث،  تريدي  فّن  اإلى  تتحّول  �شوف  فيها  جديدة  روح 
اإلى فّن تريدي. وهكذا تعاملوا ما �شموه بالّرمز الأمازيغي والّرموز الأفريقية واخلط العربّي بجميع 
اأ�شكاله، اإلى غري ذلك مما �شبق ذكـُره يف باب َينابيع الت�شوير املغربي. وَعّمموا ذلك على الّلوحة وعلى 

الكرافيك وعلى الت�شميم )الدزاين( اأو الّتزيني الداخلي واخلارجي للعمارة احل�شية.
تتوّقف.  الّثقافة، لكّن روحَها ل  اإطار  اأ�شَلفرْت لظروٍف خارجة عن  كما  “ اأنفا�ض”  توّقفت ملة 



114

رًْفا  تكوَنترْ اأجياٌل من الفّنانني داخل هذه املدر�شة الّتي اأَ�ّش�شت ملا كانت ت�شميه ُهِوّيًة ب�شّية مغربّية �شِ
هوم الذي  ممزوجًة بروح احلداثة الأوروبية. ل يكن بالّطبع َهمُّ هوؤلء املثّقفني والفّنانني هو ترجمة الـَمفرْ
ذ  ناَدى به �َشَلِفيُّو القرن الّتا�شع ع�ش، والن�شف الأول من القرن الع�شين)4( والذي كان يق�شي بالأَخرْ
بالـُمعا�شة دوَن التفريط يف الأ�شالة. لقد اأّكدوا على اأّن اأعماَلهم هي تركيب للحداثة الأوروبية مع 
َقى اإلى الكونّية. على عك�ض ذلك  ل العمل َيررْ الأخذ من الّثقافة املحّلية كّل ما هو قابل للّتطوير، وَجعرْ
لت اإليه احل�شارة الغربية من  كان يقول الـُمنادون ب�شعار الأَ�شالة والـُمعا�شة اإّنه باإمكاننا اأخذ ما تو�شّ
ني دون ال�شماح يف ُهِويّتنا الأ�شيلة. كان ال�شَلِفّيون يدعون اإلى عدم الّتغيري، بينما كان احلداثّيون  ُرِقّي َتقرْ
يعملون جاهدين على بناء ُهويّة جديدة متحّركة قواُمها التقّدم الغربّي والّثقافة املحّلية الـُمنرْفتحة القاِبلة 

للتطّور.
ث بل هناك اآخروَن من  دهم الذين انرْخرطوا يف هذا الَبحرْ الم مدر�شة الفنون اجلميلة َوحرْ ل يكن اأَعرْ
الّرموز الأمازيغية وَينرْفخ فيها روًحا جديدة  َي�شتعيد  اأن  الذي حاول  الفّنان  ال�ّشقاوي  اأحمد  اأهّمهم 
بعد  َيبرْلغ  �شّن مبكرة وهو ل  ال�ّشقاوي فتويف يف  اأحمد  املوت  مُيرْهل  فّن كوين. ل  اإلى  َقى  َتررْ جعلتها 
باملغرب فح�شب، بل حّتى خارَجه  لي�ض  الفنانني،  لعدد من  اإلهام  الأربعني، لكن عمَله كان م�شدَر 

وخ�شو�شا باجلزائر وتون�ض، حيث كان الفنانون يطرحون نف�ض الإ�شكاليات الفّنية.
�شوف تطبع هذه املرحلة اأجياًل بعد ذلك، و�شوف تدخل ميدان التبية الّت�شكيلية داخل املدار�ض 
َوى هذا التّيار مع النفتاح على العال العربّي وخ�شو�شا بعد ُظهور تّيارات  واملعاهد الفنّية، و�شوف َيـقرْ

عربّية ُتنادي بنف�ض التوّجه يف العراق و�شوريا وم�ش واجلزائر وتون�ض.

للّرموز الأمازيغية املوجودة يف �شّتى  اإعادة العتبار  اأوائل من فّكر يف  ال�شقاوي من  اأحمد  يعترب 
لها اإلى الّلوحة. َمّثلت هذه الّطريقة ُنقلًة مهّمة يف َم�شار اأحمد ال�ّشقاوي وتغيرًيا  الأ�شياء امل�شتعملة، وَنقرْ
عميقا يف الّتعامل مع الّذات بالّن�شبة اإلى الفنانني الـَمغاربة. ل يكن اأحمد ال�شقاوي هو الذي اهتدى 
لهذا الإرث اأو على الأ�شّح من اهتدى اإلى الّدور الذي ميكن اأن يلعبه يف َخلرْق �شخ�شّية فّنية مغربية، 
بل �شبَقه لذلك الفنان ال�ّشوي�شي بول كلي )Paul Klee( الذي زار تون�ض يف 11 اأبريل من �شنة 1914 

)4( احلديُث هنا عن التّيارات ال�شلفّية الأولى التي حاوَلت اأن توؤلّف بني الإ�شالم واملدنية الغربية. حممد عبده مب�ش وامتدادات روؤيته يف 
ل الفا�شي. رب على اخُل�شو�ض من خالل كتابات عالَّ الـَمغرْ
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ربي يف ال�ّشتينّيات«، بالفرن�شية، �شبَق ذكـُره. )5( انظر كتاَبنا » زوم على الفّن الـَمغرْ
)6( املرجع نف�شه ، ال�شفحة 32

ربي، يف الباب الأّول من هذا الكتاب. )7( انظر الف�شَل املتعّلق بينابيع الفّن الـَمغرْ

�شاد باحلّناء اأو الو�شم. ملّدة اأ�شبوع وافتَت بالّرموز الأمازيغّية املتناثرة على الّزرابي والأواين وعلى الأجرْ
بهذا يكون اأحمد ال�ّشقاوي الذي بداأ حياَته الفنّية خّطاًطا قبل اأن ينتقل للّدرا�شة يف باري�ض اأول من 
تعيد درو�َض بول كلي، وذلك بعد ا�شتكمال درا�شته بباري�ض والإقامة ملّدة غري ق�شرية بفار�شوفيا  �شَي�شرْ

عا�شمة بوَلنرْدا التي كانت اآنذاك قبلًة لعدد غري َي�شري من الفّنانني وال�شينمائّيني املغاربة. 
الفنون  مدر�شة  اإلى  ذهب  بل  الت�شويري،  الفّن  لدرا�شة  باري�ض  اإلى  ال�ّشقاوي  اأحمد  يتوّجه  ل 
ل التمّكن من اخت�شا�ٍض َي�شتطيع من خالله اأن ي�شمن �شغاًل  والـِمهن لدرا�شة الإ�شهار، حيث كان يف�شّ
الّت�شويري  للفن  ويتوّجه  راأيه  يغرّي من  اأ�شاتذٍة هناك جعَلترْه  مع  ببولندا وعالقاته  اإقامته  لكن   . ا)5(  قارًّ
وللّرمز الأمازيغي على وجه اخل�سو�س. فما الذي َجعله َيحَظى بهذه الأهّمية داخَل الأو�ساط الفنية 
اإلى احلّد الذي جعَل مموعة اأو�شام اجلزائرّية املحدثة �شنة 1967م ت�ّشح باأّنها ت�شَتلرْهم تعليَمه يف هذا 
ة الفّنان  الباب؟ ُيجيب اأحُد اأعالم الفن املغربي احلديث حممد املليحي: “يجب اأن ُنَحيِّي ب�شفة خا�شّ
اأحمد ال�شقاوي، لأّنه الأوُل الذي تبنَّى الّرمز الأمازيغي و�شح بذلك”)6(. فيكون اإذن الفّنان اأحمد 
ا. ل يكن بالطبع هذا  ة جدًّ ال�شقاوي من موؤ�ّش�شي تّيار احلداثة الت�شكيلّية املغربية لكن ب�شخ�شّية خا�شّ
اأو  الأمازيغية  الُهويَّة  عند  يتوّقف  املغربي ل  الفّني  العمل  ُهوية  ال�ّشوؤال حول  اإذ  الوحيد،  الّتاه  هو 

َرى �شوف نقف عنَدها فيما ياأتي. اها اإلى َمالت اأخرْ ف يتعدَّ الإفريقية بل �َشورْ

ِه اإليها لَتَبنِّيها كمَقّوم رئي�شي لُهوية الّلوحة املغربية. هناك  احتّد الّنقا�ض حول الُهِوّية الب�شيّة الـُمَتَوجَّ
كما راأَيرْنا يف الباب الأّول عّدة م�شادر مت�شّبعة بالفّن الب�شي بالـَمغرب)7(. فهناك من نادى بالعودة اإلى 
الأ�شول املغربية امل�شتقاة من الثقافة العربية الإ�شالمية ول �شيء غريها. ويف َتّيار اآَخر انتظمت مموعٌة 
اإلى  ده الذي و�شل  اإلى الفّن احَل�شي لأنه َوحرْ دة  من الفّنانني م�شندة بعدد من املثّقفني ونادت بالَعورْ

ُنَنا من ُم�شاهاة الفّن الغربي الـُمهيمن. توى مُيَكِّ ُم�شرْ
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يف هذا التاه اهتَدى فريد بلكاهية اإلى ا�شتعمال موادَّ وخاماٍت غري معهودة يف الفّن الأوروبي 
اإلى تارب  عاد  الغربّية،  والأ�شاليب  الّطرائق  النظر يف  اإعادة  حُماولته  ففي  اأح�شانه.  بني  ترّبى  الذي 
ا يف فا�ض وَمّراك�ض حيث ال�شتغاُل على املاّدة والّلون وال�ّشكل يختلف  ال�شّناع التقليديني وخ�شو�شً
كثرًيا عنه يف البلدان الأوروبية. اعتمد اأوّل الّنحا�ض ماّدًة لال�شتغال، لكّنه ل ي�شتعملها ل�شناعة الأَواين 
يف  ال�شّناع  طريقة  ا�شتلهم  فقد  ة.  خا�شّ فنية  موا�شيَع  منها  �شّكَل  بل  ال�شّناُع،  ذلك  َيفعل  كان  كما 
ويعها لُت�شبح عماًل فنيًّا متميزا. حاول اأن ي�شتغل على الّنحا�ض من حيث  ِقها وَتطرْ الّتعامل معها، وَطررْ
ر. فراح ي�شُع اأ�شكاَله على اخَل�شب قبل اأن يغّلفها بالّنحا�ض املدقوق على  هو ماّدة قابلة للّت�شكل واحَلفرْ
لني الذين  غري ي�شتغُل فيه عدٌد من املتدخِّ َل حُمتفه احلديَث اإلى معمل �شَ طريقة ال�شّناع التقليدين، وَحَوّ

مة الفّن احلديث. مون معارَفهم احِلَرفّية خلدرْ يقدِّ
ناعات اجِللرْدية،  رى من م�شاره الفّني ا�شتغلَّ املخزوَن احِلَريف يف ميدان ال�شّ بعد ذلك ويف مرحلة اأخرْ
وَحّول �شكَل الّلوحة التقليدي الـُمرّبع اأو امل�شتطيل، بحيث اأ�شبَح يتعامل معها لي�ض كحامٍل ولكن 
انع تاًما يذهب اإلى الأ�شواق الأُ�شبوعية يقتني اجللود مبا�شًة بعد  فة فّنية يف حد ذاتها، �شار كال�شّ كُتحرْ

تعمال.  �شلرْخ الّذبائح وال�شتغال عليها لتهيئها على �شكل حوامل �شاحلة لال�شرْ
عل اخلّطاطون  نى عنها وَعّو�شها باحلّناء واملواّد الطبيعية كما َيفرْ بار والأ�شباغ ال�شناعّية فقد ا�شَتغرْ اأّما الأحرْ
موز والنقو�ض باحلناء على اجللد فقد زود مموعًة من الن�شاء املعروفات مبهارتهّن يف  الـَمَهرة. ولو�شع الرُّ
التو�شية بهذه املواد و�شن ي�شتغلرْن معه على َم�شاريعه الفّنية. واأ�شبحت لوحاته اإذن عبارة عن تداُخل بني 
بي على الَعمل الفّني احلديث. ف فيها الَغررْ القدمي واحلديث. يتعّرف فيها املغربي على ُهويته الب�شيّة ويتَعَرّ

�َشلرْبّي  ب�شكل  ينقل  ل  ا.  متقّدم جدًّ ب�شكل  الّزرابي  ر�شم  هند�شة  مع  تعامل  فقد  املليحي  اأما حممد 
ربي  الـَمغرْ لالإ�شالم  الّروحي  التاث  اإياها بكل  فل�شفَتها وحركَتها رابطا  ا�شتلهم  بل  َحته  َلورْ اإلى �شطح 
يف تفّرده واختالفه عن ال�ّشق. تّوجات حممد املليحي التي ل يتخلَّ عنها طواَل م�شاره الفّني، تتح 
ويف لالأولياء  ال�شّ ني، ومن املخزون  التقرْ امل�شتوى  التقليدّية على  احِلَرف  - ح�شب قوله - من �شجّل 
جات الّلوحة  اعدة. لذا، نَرى توُّ تبط ال�ّشماع عندهم بالّرقرْ�ض واملو�شيَقى واحلركة ال�شّ املغاربة الذين َيررْ
عند املليحي وكاأّنها َلهٌب يتاق�ُض �شعوًدا نحو الاّلِنهائّي. ل ينقل املليحي الّرموز ب�شكل ُمبا�ش واإّنا 
انع  َن )القانون( الذي َيحكم هذا الإنرْتاج املتكّرر لدى ال�شّ ال�ض ال�شَّ حاوَل كما ُي�شح بذلك، ا�شِتخرْ

ه يف ذلك الّلهب املت�شاعد. ربي واأن ُيَلّخ�شَ الـَمغرْ
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اهتّم اآخرون بالّرموز الأمازيغية دوَن اأن يعيدوا الّنظر يف �شكل الّلوحة الغربية. وهكذا تعاَملوا مع 
ملوها كعالمات ت�شكيليَّة �شرَْفة غري حاملة لأّي معنى فكرّي اأو فل�شفّي.  الّرموز الإفريقية القدمية وا�شَتعرْ
من بني الأ�شماء املهّمة من اجليل الأّول التي مُيكن ذكـُرها، الفّنان حممد حميدي والفنان حممد اأطاع 
اهلل وكذلك الفّنان حممد �شبعة الذي تعامل مع هذه العالمات يف الّت�شميم اأكرَث منه يف اإنتاج الّلوحة. اأما 
من اجليل الثاين فهناك ح�شني امليلودي وعبد احلي املاّلخ وحممد نبيلي وعي�شى اإيكن. هوؤلء جميعهم 
موه يف غالب الأحيان مع مكّونات اأخرى اإفريقية اآتية من ما  تعاَملوا مع هذا املكّون الأمازيغي واأَدرْ

حراء الكربى.  وراء رمال ال�شّ
لقد اأعطى هذا التاه للوحة املغربية �شخ�شّية متمّيزة من بني الأعمال الت�شكيلية العربّية والعامَلية. 
ملوا هذه الّرموَز بطريقة ميكانيكّية اأفقدتها  ل الت�شكيلي ا�شَتعرْ لكن هناك عدٌد مهمٌّ من امل�شتغلني باحَلقرْ
لذا  املبا�ش.  اجليُل  م�شعَلها  حمَل  والتي  الأوائل،  املعّلمون  فيها  نفَخها  التي  الإبداعية  الّروح  تلك 
العميقة،  اأو حماولة البحث عن فل�شفتها  اأدنى اجتهاد  ُتنقل ب�شكل مبا�ش دون  الّرموز  اأ�شبحت هذه 
ى هذا يف كثري من الأحيان  مى. واأدَّ رار املبتذل والنغالق الُهِوّياتي الأَعرْ وهو ما جعَلها ت�شقط يف التكرْ

قية ل عالقَة لها بامليدان الفّني اأو الثقايف. اإلى تبّنيها من طرف اإيديولوجيات ِعررْ

كما عمد اآخرون اإلى الّتعامل مع اخلّط العربي �شواٌء يف الّت�شميم الكرافيكي اأو اللوحة الت�شكيلية.
 ول ميكن معرفة ذلك اإّل بالرجوع اإلى اأُ�شول اخلّط. ففي الأ�شل كان اخلط الفينيقي والعربي املتفّرع عنه 
جملة من ال�شور يتوخى ترجمة بع�ض الأ�شوات احلروفية. ف )H( اأخذت من ر�شم احلائط اأو التحويطة 
التي تتكون من خطوط عمودية واأخرى اأفقية، والقاف )Q( اأخذت من القرد وهكذا حتى اأخذت احلروف 
�شكلها النهائي. واإذا كانت احلروف قد ا�شتقلت وتردت من الواقع الذي نبعت منه فاإنها على الرغم من 
ذلك بقيت حم�شورة يف دورها النفعي املرتبط بتجمة ال�شوت. لذا اإذا اأردنا اأن نبوئها درجة الفن والإبداع 
فال بد لنا من اأن جند لها دوًرا اآخر غري دور املنفعة. من الأكيد اأّن هذا الدور ل يكنرْ هو الذي لِعَبترْه خالَل 

تاريخها بل حّتى عندما ارتفع �شاأُنها عند امللوك يف اآ�شيا الق�شّية وامللوك العرب وامل�شلمني. 
فاخلط مبا هو كتابة ل يكن يحظى بالأهمية التي يتوفر عليها اليوم. فالكتابة كانت ممار�شة ممقوتة عند 
علية القوم من ال�شيا�شيني والفال�شفة وال�شعراء... فكبار ال�شعراء ل يكونوا يكتبون بل كانوا يتوفرون 
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على كتبة يف م�شتوى العبيد يقومون بهذا الدور. ل تكن يد النبيل تنزل اإلى م�شتوى مالعبة القلم وهي 
التي داأبت على ُمالعبة ال�شيف ومالم�شة ج�شد املراأة. ولنا يف طرفة ابن العبد وخاله خري دليل على 
ذلك. فالرواية توؤكد اأنهما كلفا راعي غنم بقراءة الر�شالة التي كانا يحمالنها اإلى حاكم البحرين والتي 
يطلب فيها امللك جز راأ�شيهما. هذا ل يعني اأن ال�ّشاعرين الكبريين كانا اأمّيني ولكنه يعني ترفعهما عن 
الكتابة التي كانت من اخت�شا�ض طبقة اجتماعية اأقل منهما �شاأنا. ولعل ما جاء يف حُماورة فيدرو�ض 
لأفالطون من تنقي�س من �ساأن الكتابة يكفينا يف هذا الباب. يتوجه �سقراط لفيدرو�س باللوم لأنه كان 
يخبئ حتت معطفه كرا�سا كان قد �سطر فيه حما�رشة لفيل�سوف من اأثينا. عاب �سقراط على فيدرو�س 

كونه يعطي اأهمية للكتابة التي هي قتل للكالم عو�ض اأن يحتفظ باملعرفة حّية يف راأ�شه. 
ل يكن للخّط �شاأن اإذن اإذ لعب وملّدة طويلة دور الو�شيط احلامل للكالم، �شواء اأكان هذا الكالم 
كالم �شلطة دينية، �شيا�شية اأو �شلطة فكرية فّنية. فكتابة ال�ّشعر ل تكن تعنى باحلروف وتلويناتها اأكرث 
ي للق�شيدة. فكيف ميكن اأن نعترب اخلطَّ فنًّا من الفنون وُنقارن، ]كما فعل  من اهتمامها باملحتوى الن�شّ
ذلك عدٌد مهم من النّقاد والفنانني يف البالد العربية خ�شو�شا يف فتة ال�شبعينيات[، بينه وبني الفن 

الّت�شكيلي يف �شكله احلديث واملعا�ش؟
ل ميكن للخّط اأن يكون كذلك اإل اإذا حاول التعبري، كما هو احلال يف الفنون الت�شكيلية احلديثة 
واملعا�شة، عن الدواخل العميقة ملنتجه. ل ميكن اأن ُيعترب الفّن فًنّا اإذا هو ل يغتف من اخلبايا الدفينة 
والدهاليز املظلمة لالإن�شان، ذلك اأن املمار�شة الّت�شويرية ل ت�شتحّق هذه الّت�شمية اإل عندما تخّل�شت، 
ف املمتنع الذي ل  دها على َك�شرْ ّبت كل جهرْ بالتدريج، من اهتمامها بالطبيعة وباجَلمال الطبيعي و�شَ
اخلّطاط  َمْنحى  مع  الـَمْنحى  هذا  ُمقارنة  فهل ميكن  الب�رشية.  الّنف�س  داخل  �سبيال  اإليه  العقل  َي�ستطيع 
عها اأ�شالُفه  مد اإلى حكمة نبيلٍة اأو اآية كرمية فُيحاول بناَءها حمتًما يف ذلك القواعد التي َو�شَ الذي َيعرْ
برْوة اأو هفوة خارجة عن نظام �شبرْط الإيقاع؟ هل  من �شيوخ اخلّطاطني؟ هل يتك الفر�شَة جُلنون اأو �شَ

ث عن املجهول كما يفعل زميله الفّنان الت�شكيلي؟ باإمكانه ال�شتغناء عن نقل املعلوم والتوّجه للَبحرْ
 

ناعة:  رغم كّل هذا فاإّن �شائر هذه املمار�شات التي ن�شميها اليوم فنوًنا كانت ُترْمع حتت ا�شم ال�شّ
ناعة يف هذا الباب كانت تقابل  �شناعة ال�ّشعر، �شناعة املو�شيَقى، �شناعة الّت�شوير و�شناعة اخلّط. وال�شّ
رفة؛ اأي املعرفة مبعنى الّروؤية ال�شابقة  مفهوم كلمة تقني techné عند اليونان التي تعني فيما تعنيه الـَمعرْ
ا الفّن احلديث يتحّدث  ازه. مبعنى اآخر اإعادة اإنتاج ما اأُنرِْتج �شلًفا. لكن الفّن وخ�شو�شً لل�شيء قبل اإجنرْ
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عن الإبداع ويقّدمه كاإنرْتاج ل�شيٍء على غري مثال �َشَبق؛ فاأيرْن موقُع فّن اخلطِّ اأو �شناعة اخَلطِّ من هذا 
م َقَدًما  هول، واآخَر ل ُيَقدِّ ا بني مُمار�ٍض ُيلقي بنف�شه يف غياهب الـَمجرْ ا حادًّ كلِّه؟ يبدو يل اأّن هناك تعار�شً

اأو يوؤخر اأخرى اإّل وهو يعلم ما يفعل. اأو رمّبا كان الأمر على غري هذه ال�ّشاكلة. 
اإذا اعتربنا اأّن لفّن الّر�شم تاريًخا انطلق مع الوعي الأّول لالإن�شان مبحيطه وتطّور معه حماوًل دائما القب�َض 

على هذا الَغريب الذي ل يفارق الإنرْ�شان يف حياِته اليومية اأو الليلّية، فالأيِّ تاريخ ينت�شب فّن اخلط؟
 فنُّ اخلطِّ واحٌد من الـُممار�سات التي كانت ومازاَلت ترتبط اأ�سدَّ الرتباط مبيدان املقّد�س داخل 
بعه على الألرْواح التي  المي. فاإذا كانت الأناجيل ُت�شري اإلى اأن الربَّ قد كتب بوا�شطة اأ�شرْ العال الإ�شرْ
ت�شّلمها النبي مو�َشى فوق َجبل �شيناء فاإّن القراآن من جهته ينبئنا باأّن اهلل اأمر القلم باأن يكتب على الّلوح 
طيه، من الّناحية الأنطلوجية الاّلهوتية، قيمَة الوجود  املحفوظ. وُوجود القلم بجانب الإله والعر�ض ُيعرْ
فيها عن  يتحدث  اأبواًبا  فتوحاته  يفرد يف  اأن  مثاًل  َدفع مبت�شّوف كابن عربي  ما  املبدئّي. هذا  الأويّل 
مى اإلى حد اأّنه، ويف اإحدى  احُلروف واأ�شارها وعن القَلم وجالله. فلقد و�شَل به الوَلُه بالقلم الأ�شرْ
ارتقاءاته نحو املالإ الأعلى، كان ي�شمع �شيَر القلم وهو يكتب على الّلوح كال�ّشماع واملو�شيَقى، مّما 

بة �شوفّية رهيبة. اأدى به اإلى الّدخول يف َجذرْ
كل  اإلبا�َشها  وحاولوا  الإلهية،  احلكمة  بهذه  عجًما،  اأم  كانوا  عرًبا  امل�شلمون،  اهتّم  رمّبا،  لهذا،   
ويف، و�شار العربي يجُد فيه ما ن�شميه  البهاء. فاأ�شبح اخلّط اإذن اأحَد عناوين التعّبد وطريًقا للتاأّمل ال�شّ
تح�شن اإيقاعاته واأوزانه وتركيباته. لكن كّل هذا ل يتعّلق  اليوم بالـُمتعة الفّنية كما يف املو�شيقى، وَي�شرْ

نعة يف الإتيان به. اإّل بالبناء اخلارجي الذي تكفي ال�شّ
داخل هذا الإطار يحتّل اخلّط املغربّي اليوَم مكانًة متميزة على رقعة ُفنون الكتابة يف العاَل. فَلُه من 
عله مطلوًبا لدى امل�شّممني والفّنانني على ال�ّشواء. اإّنه يحمل داخَل ثناياه حّرّيًة كبرية  املميِّزات ما َيجرْ
�ض احُلروف العربّية الأخرى فاإّنه َتاوَز تلك  يف التاأقرْلم مع َنوازع الفّنان وطموح الّت�شميم. فعَلى عكرْ
ت عليها احُلروف العربيَّة ب�شفٍة عامة وحتى حروف  امة اخلطّية والهند�شّية التي ا�شتقرَّ العالقة مع ال�شَّ
الّلغات الأخرى. فاخلّطاط يف احَلْرف املغربّي له احلرية يف مَتْديد ومتطيط ُحروف هذا اخلّط ح�سب 
الّنغمة التي مُيرْليها عليه ج�شُده وحركاُته الفّنية. اإّن تعامَل الفّنانني املغاربة وامل�شارقة على ال�شواء مع هذا 
نف من اخلّط العربي جعلنا نتوّقف عنده وعند اإ�شكالية الّتعامل الفّني مع اخلّط ب�شفة عامة. ولعل  ال�شّ
نرْعة واخلّط كاإبرْداع حّتى  هذه الَوقرْفة ت�شعفنا يف الُو�شول اإلى العاَلقة احلميمية املوجوَدة بني اخلّط ك�شَ

نرى مَدى اأهميته بالن�شبة لُهوية الّلوحة املغربية.
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الفنُّ  البحتة؟ يف هذا الّتاه، دخل  الّتقنية  الدّوامة  اإخراج اخلّط من هذه  اإذن  3 - فكيف ميكُننا 
العربي والإ�شالمي عموًما يف نقا�ض حول هذه املمار�شة: هل مُيكن اعتبار اخلّط فنًّا اأو الإبقاء عليه �شمن 
ناعة واحِلَرف التقليديّة؟ اإّن �شكل اخلّط يغوي كثريا لكن جمال املخطوطات يعر�ض خلطر  خانة ال�شِّ
النرْغالق يف الّتكرار كلَّما حاولنا القتاب من هذه الـُمماَر�شة. يف الواقع ل�شنا نحن )اأي النّقاد( الذين 
َرَبطوا م�شري  الذين  العرب  الفّنانني  دد هناك مموعة من  ال�شّ الفّنانون. ويف هذا  نقوم بهذا ولكّنهم 
رجوا احلرف من دائرة الّتكرار وَمنحوه  َتطاعوا اأن ُيخرْ اإبداعاتهم مع اخلط وتوّفقوا يف ذلك. لقد ا�شرْ
َنَف�ًشا هو نف�شه ذلك النََّف�ُض الذي نتاأّمله يف اأي عمل اإبداعي ت�شكيلي اآخر. لقد حّرروا احلرَف من 
لوه  اإلى حركة نابعة من الّذات الـُمبرْدعة وكاأنَّها  عبودّيته للكلمة ومن كونه حاِماًل َخدوما للمعاين وَحوَّ

لُّ بعنف من اأعماق الفّنان. ُخيوط َتْن�سَ
مل َيْبق الفّنان اخلّطاط اأو الر�ّسام احُلرويّف خارَج دائرة الفّن. اأ�سبح احلرُف عنده ذريعة واإن �سئَت 
َلب حول نف�ض العمل، ويف  قلت براديكم Paradigme )ميزان اأو لزمة، اأو نوذٌج قيا�شي( جمايل يتَلورْ
ا  �ض يف اأعماقه بحًثا عن الـُمبرْهم. ف�شال�َشُة احلرف املغربّي وخ�شو�شً نف�ض الآن حول نف�ض الفّنان للَغورْ
عندما ُيَخّل�شه الفّنان من القواعد الكال�شيكّية، تعُله يدفُع بج�شد الـُمبرْدع اإلى اخُلروج عن النمطّية 
بهذه  رَْف.  ال�شّ نعة  ال�شّ يف  املعروف  الّتكراري  لالإيقاع  اخُل�شوع  من  وفكره  َيَديرْه  وحترير  املعهودة 
الطريقة يكون الفّنان اخلّطاُط قد اْقرتَب من الفّن الّتجريدي احلقيقي، وذلك بالَقْذف بَج�سده داخل 
عل اأكرث من الّت�شليم ب�شلطة اجَل�شد وِغوايته  لومة الَعواقب. فالّتجريديّة الغنائّية ل َتفرْ نّية غري َمعرْ رق�شٍة َكورْ
ب�شلطة  واملكبوَتة  هورة  الـَمقرْ الّدفينة  الغرائز  لكّل  وا�شتنفاره  بار،  والأحرْ باغ  الأَ�شرْ برائحة  التقائه  عند 

زح حتَتها. القول، وال�ّشلطات املوؤ�ّش�شاتية العديدة التي َيررْ
ُجذور  للّر�شم،  كما  للخّط،  اأن  فبما  امل�شالك.  �شعب  ر  َوعرْ طريٌق  هناك  هذا  كّل  اإلى  للو�شول 
مت�شابكة ب�شكل معّقد مع املقّد�ض الديني وغري الّديني، فاإن الّرجوع لهذه الأ�شول �شورّي. ولقد 
�شبَق اأن اأ�شُت ب�شعة اإلى ابن العربّي دوَن اأن اأُبنيَّ اأ�شياَء عديدًة. اإن اهتمام ابن العربّي باخلّط هو اهتماُم 
ي. لقد  ال�شوفّية باحلرف ب�شفة عامة ملا يحمله هذا الكائن كما ي�شّمونه من اإمكانّية مهّمة للّتاأويل الن�شّ
كان منطَلُقهم من القراآن حيث تتّدد احلروُف التي تفتح بها الآيات ب�شكل لفت للّنظر وال�ّشيرة. 
القدا�شة ويّتخذوَنها مطيًَّة من  ُيلرِْب�شونها هالًة من  ال�شوفّية جعَلترْهم  انتباَه  اأثارت  التي  احُلروف  وهذه 

اأجل الُو�شول اإلى الـُمراد، وهو لقاُء احلبيب.
بال  ب�رشخة  َدح  لت�سْ الإن�ساين  اجل�سد  داخل  من  ُت�ْسحب  خيوط  وكاأّنه  املت�سوفة  مع  اخلّط  اأ�سبح 
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�شوٍت ول رنني. لهذا جند عند احلالَّج مثاًل حماولٍت عّدة لكتابة غرِي مفهومة؛ وكاأّنه ُيريد اأن ُيعلمنا 
اأّن ما ل ُينقال ل ميكن العثور له على �شورة �شوتية متداولة. فجاءت خطوُطه كُحَفر يف الَعدم، وكاأّنها 
�شادرة عن غريزة الكتابة الأّولية املبدئّية. هذه العودة للّذات ق�شَد امتالك الأثر كاأثر ولي�ض كحامل 
تطاع  ا�شرْ ما  بالفعل  الفني؛ وهو  العمل  تهّجي  ُنحاول  نبحُث عنه عندما  ما  �شلًفا، هو  �ٍض  موؤ�شَّ ملعَنى 

هم يف نوع من الّتجريد الغنائي. الُو�شول اإليه عدٌد من احُلروفّيني املغاربة الذين �شّجلوا اأنف�شَ
عب على اأّي خّطاط  ل ميكن من هذا املنطلق لأيٍّ كان اأن ي�سَل اإلى هذه املدارج. ويبدو اأّنه من ال�سّ
اأو  للمتعة  مُياَر�ض  لي�ض عماًل خطيًّا  الفّني  الّتجريدي. لأن اخلّط  الفّن  ي�شّجل ممار�شَته داخل حقل  اأن 
ظَة ُمواجهته  ح�شب الهَوى، واإّنا هو �شورٌة ملّحة تفر�شها احلالة الإبداعية التي يوجد عليها الفّنان حَلرْ
بال�شورة  لي�ض  فهو  كذلك،  كان  هو  واإن  خّطاًطا  ورة  بال�شّ لي�ض  احُلرويّف  فالفّنان  َند.  ال�شَّ لبيا�ض 
فاء،  مال اخلطّية التي و�شَلت اإلى ال�شّ خا�شًعا لقواعد اخلّط التقليدية. اأقول قويل هذا وُحّجتي هي الأَعرْ
والتي ل تختلف يف �شيء عن اأعمال الفّنانني اليابانيني اأو الفرن�شّيني اأو غريهم من ُدول العال. فعَدُد 
 )Hans Hartung( كبري من اأعمال هوؤلء الر�ّشامني تذهُب يف الّتاه الفلرْ�شفي للفّنان الأملاين هارتونغ

 .)Kline Frantz( اأو الأمريكي كالين )Pierre Soulages( اأو الفرن�شي �شولج
ف فقط. لكن وحّتى ل نغمط حّق بع�ض فنانينا، فُهناك من َتعاَمل  هذا من جهة املتعاملني مع احَلررْ
نف  مع الّن�شو�ض وبناها بُطُرٍق خمتلفة جعَلترْه يوؤ�ّش�ض لنظام جديد غري معهود. وقد ا�شتطاع هذا ال�شّ
منها  رجوا  وا�شَتخرْ املتنّوعة  العربّية  للحروف  الّداخلي  الّنف�ض  اإلى  َل  التَو�شُّ ِقلَّتهم،  على  الفنانني،  من 
ت�شابكها  احلروف يف  فاأ�شَحترْ  الـُمِمّل.  الّتكرار  من  بذلك  وَحّرروها  بداخلها  الكاِمنة  الإيقاعات 

بناءاٍت معماريًة حديثة قريبًة من التجريدية الهند�شّية اأو من الدزاين املعا�ش. 
زمن  منذ  التي دخَلت يف حوار،  املغربي  الت�شكيلي  الفّن  العربي يف  للخّط  اجلديدة  املالمح  هذه 
طويل، مع احلداثة الفنّية، تعُلنا نعيد طرَح �شوؤالنا اجلوهِرّي: هل ميكن اعتبار اخلّط َفنًّا كباقي الفنون 
دان الإ�شالمّي الذي لعب دوًرا اأكيًدا يف تطوير هذا اخلّط؟  ُر الوجرْ الّتعبريية يف الوقت الّراهن؟ وما َدورْ
هل يعني اأنّنا ب�شدد احلديث عن وجدان اإ�شالمّي اأي�شا؟ هل ُهناك حّجة اأكيدة ميكن اأن ُنِقرَّ مبوجبها 
رو�ض ترجمُته يف الفّن؟ ما الذي ميّيز الفّن الفرن�شي  بُوجود وجدان عربّي اأو اإ�شالمي اأ�شبح من الـَمفرْ
عن النكليزي اأو الأمريكي اأو الإ�شباين؟ هل ُهناك حديٌث يف هذه احل�شارات عن الوجدان اجلمعي؟ 
ورة للقول بهذا  د املتفّرد؟ هل ُهناك من �شَ دان الَفررْ ا يف ميدان الفّن، بوجرْ األ يتعلَّق الأمُر، وخ�شو�شً
َدق، خارَج الّدعوات الُهِويّاتية التي قد ت�شل يف حالت التطّرف اإلى  الوجدان اجلمعي، حتى واإن �شَ
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مى لكّل ما هو غري عربي؟ األ يتعلَّق الفنُّ احلديث ومعه احلداَثة بتاأكيد فرديَّة الفرد عو�َض  الّرف�ض الأَعرْ
عي مع ما اأ�شنا اإليه �شابًقا من كون الفّن والإبداع هو  ت�شّلط اجلماَعة؟ األ يتنافى مفهوم الوجدان اجَلمرْ
ثرْنا عنه  ف اأو اخلّط كما حتدَّ الّت�شوير على غري مثال �َشَبق؟ من هذا الباب ُنريد اأن نوؤّكد على اأهّمية احَلررْ
يف َمنرْاأَى عن املعنى اأو الإحالة الّثقافية اأو اجلغرافية، ودليلنا يف ذلك ما َقّدمناه من اأمثلة الّتناول يف اخلّط 

ربي احلديث. الـَمغرْ
هناك العديد من الفّنانني الذين انخرطوا يف هذا التاه الفّني: عبد اهلل احلريري وحممد مو�شيك 
وح�شن املقداد وعمر اأفو�ض وعمر بوركبة ومليكة اأكزناي ونور الدين �شيف اهلل وغريهم كثري. لكن 
العالقَة مع اخلّط مل تكن ُحروفّية فقط، بل اتَّ�سعت لت�سمل احِلْرفَة من حيث هي حرفُة اخلّطاط. ويف 
نة، نذكر منهم على اخل�شو�ض: حممد  الـِمهرْ الباب نبَغ عدٌد من اخلّطاطني املغاربة املتمّكنني من  هذا 

قرماد وحممد اأمزيل وحمد كولني وحممد ب�شتان.
ث عن  هذا الّطرح الذي ُيحاول اأن يربط العمَل الفّنّي الت�شكيلي باملحيط وباملجتمع من خالل الَبحرْ
ية، حّتى واإن كان قد تعّر�ض لنقد لذٍع من بع�ض النّقاد ول يزال، فاإّننا نعترب اأنه اأدخَل العمَل  ُهِوّية َب�شَ
. ل يكن  تمامات الَع�شرْ ك الفّنان يف برجه العاجّي بعيًدا عن اهرْ الفّني يف دائرة الهتمام الّثقايف ول َيترْ
ة الفّنان اأن ينجَز خطاباٍت �شيا�ّشية، ولكنه كان يح�ّض اأنه من املفرو�ض عليه اأن ُي�شاهم يف بناء  من ُمِهمَّ
كنيرْ وُمتحالَفنيرْ  يرْ نظاَمنيرْ ُمتكاملني متما�شِ �شه بني َفكَّ ى. وجد َنفرْ ثقافٍة وطنّية م�شتقّلة عن املراكز الُكربرْ
فاإّنه بقَي  البالَد مظهريًّا  النظام ال�شتعماري اجلديد الذي واإن كان قد غاَدر  ي:  اأو غري َوعرْ عن وعي 
رف - لالأ�شف- اإل ثقافة  لحة البالد ولكنَّها ل َتعرْ ممثَّال بُقًوى تعمل ل�شاحله، لي�ض لأنَّها تعمل �شدَّ َم�شرْ
اأّن من م�شلحته  التقليداين الذي ل يرى  البَلد، والنظام  َثقافة  اأب�شط قواعد  تعمر، وَترْهل حّتى  الـُم�شرْ

الْنخراط يف احلداَثة اأيًّا كانت اأْوُجهها، ولذا فاإّنه كان يْرُف�سها جملًة وتف�سيال. 
ع  اأن ي�شَ ًا بهذا الكّم من الأ�شئلة، ولكّنه تغلَّب عليها وا�شتطاع  الفّنان املغربّي حما�شَ هكذا ُوِجد 
. فما هي اإَذنرْ  اأ�ش�َض ثقافٍة َب�شّية حديثة يف ُمتمع يخُرُج �شيًئا ف�شيئا من التقليد نحو الَعيرْ�ض يف الَع�شرْ
لَّمت الأجياُل الالحقة امل�شعَل وهل تابعت امل�شرَي؟ هذا ما  ة؟ هل ت�شَ �شَ امتداداُت هذه التّيارات املوؤ�شِّ

�ض له يف الباب الّثالث بعنوان: الّتاأرْ�شيل. َف نتعرَّ �َشورْ
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اأ�شبح يبدو  اأ�شا�شا باحلقل ال�ّشيا�شي وباملقتحات التي تَلّونت بتالوينه،  بعد الغليان الفني املرتبط 
وكاأن امل�شهد الّت�شكيلي املغربي بداأَ ياأخُذ مالحَمه ويّتجه نحو �شيطرة اّتاهات وا�شحة املعال، وكاأنَّ 
الأمر ا�شتقّر على اختيار التاه التجريدي واتاه الَعاَلمة الّرمزية املرتبطة بالّثقافة ال�شعبية، �شواء العربية 
منها اأو الأمازيغية. نحن يف حدود بداية ال�ّشبعينيات وقبَلها بقليل، اإذ �شهدت املنطقة العربية هّزًة عنيفة 
ب�شبب حرب 1967م اأو حرب الأيام ال�شّتة كما �شّماها الإعالم الغربي، فربزت اإثر هذه الهّزة �شدمة 

عنيفة جعلت العرب يطَرحون م�شريهم للتفكري مّرًة ثانية ويت�شاءلون عن �شيئني اثنني: 
ب بعد اأن اطماأّنا اإليه وهو يرحل عن ديارنا. وكانت جراح حرب اجلزائر ل  1 - ملاذا يخذلنا الَغررْ

تندمل بعد؟
2 - ما الذي يحدث على اأر�شنا حتى ننخدع كّل مرة ونعترب اأّننا اأقوياء باأنظمتنا ال�شيا�شية وقدراتنا 

فر وكاأننا ل ننجز ال�شتقالَل؟ نا يف نقطة ال�شّ الذاتية، وعند اأول امتحان ينهار كلُّ �شيء وجنُد اأنف�شَ
طرحت هذه الأ�شئلة على امل�شتويات الع�شكرية والّدبلوما�شية والقت�شادية، ولكنها كانت اأكرث ِحّدة 
تعمار،  على امل�شتويات الفكرية والّثقافية والفّنية. كان �شوؤال الُهوّية قد طرح مبا�شة بعد رحيل ال�شرْ
رفية مع  لكّنه يف هذه املّرة �شوف ُيطرح بحّدة اأكرب، على اعتبار اأنه �شوف ُيعيد النظر يف العالقة الـَمعرْ

الغرب. 
عن اأي غرب نتحدث عندما نتوجه اإليه ل�شتعارة معرفته؟ هل نتحّدث عن الغرب احلايل الراأ�شمايل 
اأم نتحّدث عن مع�شكر اآخر مناه�ض لهذا الغرب  ر العرب وامل�شلمني،  اإ�شائيل على َقهرْ الذي �شاعد 
الفل�شطينية  الق�شية  خالل  من  طرحت  لقد  ال�ّشعوب؟  انعتاق  منها  جديدة  لقيم  وحامل  الإمربيايل 
م�شكلة العروبة والإ�شالم، وكذلك م�شكلة التخّل�ض من املعارف التقليدية مبا فيها الأطر الفكرية التي 
اأنه ا�شتاكي اأو  اأ�شا�ض  اإّن هذا الّنوع من الفكر كان يقدم نف�شه على  �شع الفرَد للقبيلة وللعقيدة.  ُتخرْ

�شيوعي يتعاطى مع العاَل على اأ�شا�ض اأّنه وطن واحد.
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اأحمد بني�سف
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كما اأ�شنا اإلى ذلك من قبل، فاإّن م�شاألة التحرمي قد طرحت ب�شكل غري �شليم من طرف امل�شت�شقني 
امل�شّورين منهم وغري امل�شورين. لكنها طرحت باملغرب يف مواجهة الفن الفلكلوري كما راأينا، اأي 
فّن “البطاقة الربيدية” Carte postale  كما �شماه الفّنانون احلداثّيون. كان احلداثّيون كما راأينا يعتربون 
َنها يف دائرة  جرْ اإلى الثقافة املغربية، لأّنه يحاول �شِ اأّن الفن ال�شت�شاقي الفلكلوري ُيعترب �ُشبًَّة بالن�شبة 
التقليدي والعتيق. ول يكن فقط يفعل ذلك بح�شن ِنيَّة بل كان ح�شب هوؤلء يقوم بذلك ِوفرْق م�شوع 
ّده وكانوا يلجوؤون  ا�شتعمارّي يريد للمغرب اأن يبَقى متخّلفا واأن ل ي�شاير الع�ش والتقّدم. لذا قاموا �شِ
يف بع�ض احلالت اإلى فكرة مفادها اأّن الفن العربي ُعموما والفّن املغربي على اخُل�شو�ض مو�شوم منذ 
بداياته بالطابع التجريدي. كانوا يرّددون دوَن وعي منهم اأطروَحة ا�شت�شاقّية توؤّكد اأّن الإ�شالم منع 
ال�شورة، واأن املجتمعات امل�شلمة بطبيعتها عدّوٌة لل�شورة. اإّن هذه امل�شاألة ت�شتحق وقفًة للنظر فيها عن 

قرب، لأّنها حتمل يف طياتها مغالطات كثرية غري مبنية على اأُ�ش�ض علمية دقيقة. 

ما  وهو  بالإيجاب  اجلواب  كان  اإذا  ال�شورة؟  الإ�شالُم  مبا�شة: هل حّرم  ال�شوؤال  نطرح  اأن  ينبغي 
جرت به العادة، فيجب اأن نطرح �شوؤاًل ثانيا: اأين َحّرم الإ�شالم ذلك، هل يف ال�شنَّة اأم يف القراآن؟ ومتى 
بط ويف اأّية منا�شبة ؟ وما هو الرهان الذي جعَل الإ�شاَلم يكنُّ هذا العداء الكبري لل�شورة؟  مت ذلك بال�شّ

بالرجوع اإلى ما َحّرمه الإ�شالم جند اأّن مفعوَلها قد مّت ب�شعٍة، واأن احلدود قد اأقيمت على فاعليها يف 
يتعّلق  اأ�شباب حترميها، لكن الأمر يختلف عندما  اأو  تبيان م�شاّرها  الر�شول، واأن املجتهدين تولّوا  حياة 
ورة موجوٌد يف التوراة  ورة. فنحن عندما نتفّح�ض هذا املو�شوع جند فعاًل اأّن تقليَد حترمي ال�شّ الأمر بال�شّ
نتفّح�ض  القراآن. بل وحتى عندما  اأي  املقد�ض  الن�ّض  اإمكانّية حتيينه من جانب الإ�شالم ل تكن يف  واأنَّ 
مح لنا بالعتماد عليها دون مناق�شتها. ة هذه الأحاديث لي�شت بالقدر الذي َي�شرْ ن�شو�َض احلديث فاإّن ُقوَّ

ر الذي ت�شمح لنا به الوثائق املادية. فنت�شاءل مثاًل  فعنا للعودة اإلى التاريخ وم�شاءلته بالَقدرْ كل هذا َيدرْ
الّر�شول واأحاديثه التي و�شلتنا بالرواية، واإذن يف غالب الأحيان  الآن يف �شرية  اأن الأمر منح�شٌ  مبا 
التي  التاريخية  الفتة  م�شاءلة  �شوى  لنا  طريق  ل  فاإنه  الختالق  اأو  ال�شعف  اأو  الت�شويه  اأو  للتحريف 
عا�شها الر�شول والفتات الالحقة له والبحث عن الزمن الذي ن�شطت فيه مالحقة ال�شور والت�شوير 
وامل�شورين. نت�شاءل اأي�شا عن الوقع الذي اأحدثه اأو كان من املمكن اأن يحدثه حترمي كهذا. لقد حملت 
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لنا الروايات حتطيم الأ�شنام التي كانت تثل اآلهة بالن�شبة اإلى الديانات الوثنية ال�شابقة على الإ�شالم والتي 
تثل خطرا حقيقيا على املوؤمنني اجلدد يف الإ�شالم لكن بع�ض حلفاء الدين اجلديد ونعني هنا الن�شارى 

امل�شيحيني ل يكونوا يف حرب مع الر�شول ول مع جماعته. فما الداعي للهجوم على ال�شورة؟
نعلم من اأخبار فتح مكة اأّن الر�شول )�ض( عندما دخلها َحّطم الأ�شَنام، وكان يقف عند كّل واحد منها 
وي�شّميها ثم ُي�شري اإليها موؤذًنا بتحطيمها. لقد بلَغ عدُد الأ�شنام املحطمة ثالثمائة و�شّتني �شنما. كانت 
الأ�شنام مذكورة يف القراآن الذي يدعو للق�شاء عليها. ول يكن الإ�شالم وحده الذي حارب الأ�شنام، بل 
ل واأتباعه، ويف القراآن اأن  بار احُلروب �شّد عبدة َبعرْ حاربتها اليهوديّة وامل�شيحية اأي�شا. فالتوراة مليئة باأخرْ
ر يف القراآن. ورة التي بدون حمتوى ديني ل يرد لها ذكرْ ل اأي بعل. لكن ال�شّ بني اإ�شائيل عادوا لعبادة العجرْ

يبا�شون  الذين كانوا  قري�ض  اأعيان  اأبناء  الر�شول )�ض( واأحد  اأن  تاريخ مكة:  رقّي يف  الأَزرْ ويذكر 
�شوؤون البيت احلرام، ملا فتح مكة وك�ش الأ�شنام، دخل الكعبة فوجد فيها �شورتني من نوع ما ن�شميه 
اليوم باجلدارية. كانت الأولى تثل اإبراهيم وهو يلعب الرّند، والّثانية تثل مرمَي العذراء وابنها ي�شوع، 
موا  اإبراهيم قائال: َحِطّ ورة التي بها  اإلى ال�شّ راء قائاًل: اتركوا هاته، واأ�شار  الَعذرْ فغّطى بعباَءته �شورَة 

هذه فقد كذبوا عليه)#(.  
الّت�شوير.  ولي�ض  الكذب  النبّي )�ض( هو  به  يهتم  ما كان  اأَّن   ، ترْ اإن �شحَّ الروية  ونفهم من هذه 
الم هذا املوقف فقط  ويتوافق هذا مع دعوة الإ�شالم التي جاءت لدح�ض الكذب والبهتان. ل ياأخذ الإ�شرْ
َعَراآُء  من »ال�شورة« بل �شبق واأن اأخذ موقفا من ال�ّشعر نظًرا لأّنه من املمكن اأن ياأتي بالبهتان:    َوال�شُّ
َعُلوَن     ]�شورة ال�شعراء، الآيتان  َيَتِّبُعُهُم الرَْغاُووَن اأََلرْ َتَر اأََنُّهمرْ يِف ُكِلّ َواٍد َيِهيُموَن َواأََنُّهمرْ َيُقوُلوَن َما َل َيفرْ
224 ، 225[. املمنوع اأو املذموم لي�ض �شكل الّتعبري يف َحّد ذاته، اإذ كان للّر�شول �شاعُره، وهو ح�شان 

بن ثابت، ولكن حمتوى هذا ال�ّشكل الّتعبريي.
رى واإذا نحن ت�شّفحنا تفا�شيل الّتاريخ املاّدي ولي�ض الأدبي، اأي ذلك الذي يحكيه  ومن جهٍة اأُخرْ
املوؤّرخون مبختلف َمذاهبهم وعقائدهم، فاإننا �شوف نح�شل على بع�ض الدلئل املاّدية التي ت�شاعدنا 
م ُمالب�شات ال�شورة يف املجتمعات الإ�شالمية، اإذا تاأملنا وجود ال�شورة يف احلياة اليومية للنا�ض  على َفهرْ

)#( ]عن ابن �شهاب اأن النبي )�ض( دخل الكعبة يوم الفتح وفيها �شور املالئكة وغريها فراأى �شورة اإبراهيم فقال: قاتلهم اهلل، جعلوه 
�شيًخا ي�شتق�شم بالأزلم، ثم راأى �شورة مرمي فو�شع يده عليها وقال: احموا ما فيها من ال�شور اإّل �شورة مرمي. الأزرقي: اأخبار مكة وما 

جاء فيها من الآثار. �ض 107 [ �شححها ر�شيد ملح�ض. ن�ش عبد املق�شود خوجة. جّدة 2005. 
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فاإننا �شوف جند اأنها ل تنقر�ض من التداول طوال املدة التي تف�شل ع�ش النبّوة واخللفاء الرا�شدين عن 
الغربيني  املوؤرخون وخ�شو�شا  الفتة ي�شري  التدوين. يف هذه  الذي اقتن بع�ش  الع�ش الأموي  نهاية 
منهم، اأن حادثا َما طراأ على الأّمة الإ�شالمية وجعَلها تتبّنى عداء خا�شا لل�شورة. يوؤكد اأوليغ كرابار 
Oleg Grabar اأّن الأمر ُيعترب غريًبا لأّنه لي�ض هناك يف الن�شو�ض الإ�شالمية الأكرث قدا�شًة ما يرّبر هذا 

العداء. كّل الدلئل ت�شري اإلى اأن هذا الِعَداء ن�شاأ واّت�شم بنوع من احلّدة يف القرن الثامن امليالدي.
والإ�شارة اإلى القرن الثامن امليالدي تاأتي دائـًما معزولة عن الظروف التاريخية العقدية وال�شيا�شية 
اأ�شدره يزيد بن عبد  القرار الذي  اإل نادرا ذلك  التي �شاحبتها. فال يذكر املوؤرخون  على اخل�شو�ض 
َور يف اأماكِن العبادة، مبا فيها امل�شاجد والكنائ�ض والِبَيع.  امللك الأموي ين�ض فيه على منع تداول ال�شُّ
وقد �شَدر هذا القرار يف نف�ض الوقت الذي �شدر فيه قراٌر مماثل يف بيزنطة مينع الكنائ�ض من ا�شتعمال 
�شور الـَم�شيح يف الُقّدا�شات الدينية. ن�شاأ عن هذا الـَمنرْع انق�شاٌم يف الكني�شة امل�شيحية بهذا ال�ّشاأن بني 
ُمناِوئي ال�شورة- )الأورثودك�ض( ومنا�شيها )الكاثوليك(. وهذا ما �شّماه املوؤرخون باجلدل البيزنطي.

باأر�ض الإ�شالم اتخذ هو الآخر  العبادة  اأماكن  ور وتداولها يف  ال�شّ َمنرْع  القائم ب�شبب  هذا اجلدل 
 - خا�شة  الأوروبيون   - فاملوؤّرخون  قويًّا.  �شيا�شّيا  �شاعا  في  ُيخرْ كان  الأ�شا�ض  يف  لكّنه  دينيا  طابًعا 
تعماري، ول يقولون اإّن الأمر يتعّلق بالإ�شالم ال�شّني فقط. بل  اأ�شاعوا هذه الرواية مع بداية العهد ال�شرْ
ور هنا ول توجد �شوٌر هناك. ومن هنا  ملون �شوَر العال ال�شيعي دوَن اأن ي�شحوا ملاذا توجد �شُ ي�شَتعرْ
ميكن اأن نطرح �شوؤالنا: عندما �شَدر قرار اخلليفة الأموي، ملاذا مَنع تداول ال�شور يف اأماكن العبادة؟ 
هل كانت ال�شور ُت�شتعمل يف هذه الأماكن قبل هذا القرار؟ ولأّي غر�ٍض كانت ُت�شتعمل؟ هل للعبادة 
اأم ل�شيء اآخر؟ نحن نعرف بالّن�شبة اإلى العبادة اأّن هذا �شيء غري ممكن يف الإ�شالم، لي�ض لأّن الإ�شالم 
يحّرم عبادة الأ�شنام ولكن لأن الّطبيعة الإلهية ل ميكن ت�شويرها. فهي ذات مردة باملطلق، �شمدّية 
ل تقبل التمثيل كما ل تقبل التثنية، ولي�ض هذا من امل�شتحيل فقط، واإّنا لي�شت له دواع بالّن�شبة اإلى 

العبادة عند امل�شلم.
دة  ور يف اأماكن العبادة؟ رمّبا اأمكن العثور على جواب من خالل الَعورْ ملاذا اإذن كانت ُت�شتعمل ال�شّ
ور داخل جميع اأماكن العبادة حتى يف  م مبنع ال�شّ اإلى طبيعة الَقرار املوؤ�ّش�ض للَمنرْع. فلقد �شدر احُلكرْ
غري الإ�شالمية منها. فهل كانت ال�شورة مو�شع جدل و�شاع اإلى هذا احلّد؟ ما هو الّرهان احلقيقي 
ورة اإذن يف هذا امل�شمار؟ اإذا تاأملنا املعطيات متمعة: ال�شورة غري ممنوعة يف العال الإ�شالمي كّله،  لل�شّ
هي ممنوعة فقط يف العال ال�شني، ثم اإّن ال�شورة ل تنع يف القراآن واإنا منعت بقرار �شيا�شي بعد ع�ش 
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النبّوة وبعد ع�ش اخُللفاء الرا�شدين، ثم اإّن �شاحب قرار املنع خليفٌة اأموي، فاإذا تاأّملنا هذه املعطيات 
داخل  بها  َيقوموَن  ال�شيعة  كان  التي  ال�شيا�شّية  بالّدعاية  ارتباًطا  للمنع  باأن  هم  َنفرْ باأن  لنا  ت�شمح  التي 
ال�شور  امل�شيح من خالل  ُمعاناة  الذين كانوا يتحّدثون عن  بامل�شيحيني )الكاثوليك(  ت�شبُّها  امل�شاجد 
والر�شوم. يكون املنع اإَذنرْ موقف �شيا�شٌي، َبَحَث له ُفقهاء ال�ّشلطة عن ُمرّبرات عقدية ل ندري َمدى 
تواُفقها مع ال�شّنة النبوية. فكما اأّن هناك عدٌد كبري من الأحاديث و�شعت خلدمة الـَم�شالح ال�شيا�شّية، 

ها. ورَة قد ُمِنعت لالأغرا�ض نف�شِ فاإن ال�شّ

َبّث املغاربُة اأُ�شوًة بعدد كبري من العرب بالفن التجريدي يف جميع  كّل هذا يجعلنا نت�شاءل ملاذا ت�شَ
ِرهم تيَّارات غربّية اأخرى؟ من املوؤكد اأن املعركة التي جرت بني الفنانني ال�شباب احلداثيني  اأ�شنافه ول ُتغرْ
هذا  يف  كبري  دور  له  كان  املغربية  اململكة  ا�شتقالل  بداية  مع  الفّن  �شوق  على  يرْطرين  الـُم�شَ واأولئك 
ى املغرب ليطال دوًل اأخرى. كان العال الغربي اآنذاك قد تاوَز اإ�شكالية الفن  تيار. لكن الأمر تعدَّ الخرْ
التجريدي والفّن الت�شخي�شي ول يعد لها من وجوب. كان الفن قد حتول اإلى التكنولوجيا وظهرت 
تعبريات جديدة مثل الفيديو اآرت والربفومان�ض والأن�شتالي�شن وحّتى فّن الت�شوير ال�شباغي كان قد 

باغة الزيتية العتيدة. حتّول اإلى ما ي�شبه اأخالًطا من املواّد تعيد النظر كلّية يف نبل ال�شّ
لكن هناك بع�س الّنقاط ]اإن نحن اأثرناها[ باإمكانها اأن ُتنري لنا الطريق. فقد كان يف بع�ض البلدان 
ى بالواقعّي، وكان يقتب اأكرث من الفن الجتماعي ال�شتاكي الذي تطور  العربية فنٌّ ت�شخي�شي ي�شمَّ
اأغلب  يف  الفّن  هذا  كان  ال�شوفييتي.  الحّتاد  فلك  يف  تدور  كانت  التي  ال�ّشقية  َول  الدُّ مع�شكر  يف 
الأحيان فنًّا ميدح منجزات الدولة و يتوّجُه اإلى ُعموم الّنا�ض لإقناعهم بذلك. ول يكن الفّنانون املغاربة 
الذين اأ�شبحوا مكّر�شني فيما بعد يعتفون بهذا ال�شنف من التعبري الفني، وكانوا يعتربون اأّن الفّنان ل 
ميكن اأن ُيَجيَّ�ض وراء اإيديولوجية معينة. لكن باملقابل ويف تبنيهم للفّن الّتجريدي كان هوؤلء الفنانون 
ينتجون فنًّا �شامًتا ل يلتزم بق�شايا النا�ض وبهمومهم اليومية. �شحيح اأّنهم ل يكونوا اأبواًقا لل�ّشلطة كما 
حاب الفن الواقعي، ناعتني اإيّاهم بالفنانني الر�شمّيني، لكنهم كانوا باملقابل ينتجون  كانوا ي�شّمون اأَ�شرْ

فًنّا �شاِمتا حُمايدا، اأو الفّن للفّن، كما ي�شّميهم نظراوؤُهم الواقعيون.
وهنا ميكن اأن ُن�شري اإلى بع�ض ُمالب�شات هذه امل�شاألة. التي تتعلق بت�شجيع الفن التجريدي من طرف 
املع�شكر الغربي اإّبان احلرب الباردة يف مواجهة ت�شجيع الفّن الواقعي من طرف الـُمع�شكر ال�ّشقي. 
التجريدي  للفّن  الأمريكية  بت�شجيع وكالة ال�شتخبارات  يتعلق  فيما  اليوم وا�شًحا  الأمر  اأ�شبح  فلقد 
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ا منه ذلك الذي ل يّدعي اأّنه ُيدافع عن فكر معنّي ملتزم بق�شّية جماهريّية ما، اأي اإنه يدافع  وخ�شو�شً
بهذه  مرتبًطا  كّله  التجريدي كان  الفن  اأن  يعني هذا  الفرَد وحَده)1(. ول  اإّل  يعني  حُمايد ل  فكر  عن 
الوكالة، ولكن عدًدا من فّناين العال الثالث - كما كانت ت�شمى الّدول غري املتقدمة - اختاروا طريَق 
الفّن التجريدي لأّنه ل ُيزعج امل�شئولني، ويتك للفّنانني حرية الّت�شف دوَن الّلجوء اإلى مدح ال�شلطان. 
لكن امل�شكلة تكمن يف كون هوؤلء الفّنانني ل يتوّقفوا عند ا�شتغالل هذه الو�شعّية، بل راحوا يبحثون 
لها عن مرّبرات يف ثقافتنا العربية الإ�شالمية للدفاع عن مواقفهم. كان هذا اجلدال يفرغ امل�شكَل من 
حمتواه احلقيقي و ل ُي�شّمي الأ�شياَء مب�شمياتها بل يغرقها يف نوع من الّنقا�ض العقيم. فعو�ض احلديث 
عن َعدم قدرة الفّنان على الّت�شيح باآرائه واللتزام بق�شّية من الق�شايا، كان احلديث يدور عن �شيء ل 

عالقة له بالدين ول بالثقافة. 
املتاأّخر،  ال�شت�شاق  مع  الّدخول يف حرب  احلداثة  موؤ�ّش�شو  املغاربة  الفّنانون  قرر  عندما  وهكذا 
الفن  واأن  اإ�شالمي  بلٌد  املغرب  اأّن  حّجة   - قلت  كما   - اأخرجوا  بالفلكلوري،  ينعتونه  كانوا  الذي 
دة اإلى الّرموز املوجودة يف  الذي يعرّب عن هويته احلقيقية هو الفّن التجريدي. ولذا كان ل بد من الَعورْ
العمارة والكتابة واحللي وغريها. وهذا الهجوم العنيف على هذا الّنوع من الفّن )الواقعي( الذي ل 
ا يف حّد ذاته جعَل عدًدا من الفّنانني الالحقني ميَتنُع عن الّتعاطي مع الفّن الّت�شخي�شي بجميع  يكن ُمهمًّ
اأنـواعه. اإّننا نعرف اأن هناك عدًدا من الفنانني الأوروبيني - والفرن�شيني منهم على اخل�شو�ض - فطنوا 
اإلى لعبة احلرب بني الغرب وال�شق وقّرروا عدم التبعّية لِكاَل املع�شكرين. وقد اأّدى هذا اإلى ُبروز تّيار 
هم خارج  اأنف�شَ يعتربون  الذين كانوا  املغاربة  الفنانني  بعدد من  »الّت�شخي�شّية اجلديدة«)2(. وهذا دفع 
الـُمناف�شة على ال�شوق، والذين ل َيجدوا لهم موقَع قدم فيها، اإلى تبّني هذه الّت�شمية دون الفل�شفة التي 

تاأ�ّش�شت عليها. 

  )Rotkho( ورطخو ،)De Kooning( ولكن وبنف�ض الطريقة دو كونينغ )Jackson Pollock( يتعلق الأمر اأ�شا�ًشا بجاك�شون بولوك  )1(
واآخرون، كانت ال�شي اأي اإيه ت�شّجع هوؤلء الفنانني دون علمهم عن طريق املوؤتر الّثقايف الذي َفتح له فروعا يف اأكرث من اأربعني دولة، 
وكان ين�ش الدوريّات والكتب التي تعل من هوؤلء الفّنانني مثاًل يحتذى يف احلرية الفردية يف مقابل ما كانوا يقّدمونه على اأ�شا�ض اأّنه 
فن موّجه وُمراقب من طرف ال�شلطات يف االعال ال�شتاكي. وكان اهتمام وكالة ال�شتخبارات الأمريكية بهوؤلء الفنانني نابع من اأّنهم 
كانوا �شيوعّيني �شابقني، لذا كانت تظهرهم للعال وكاأّنهم غادروا ال�شيوعية لأنها ل ت�شمن لهم حرية الإبداع. ل تكن الوكالة ت�شجع 

الفنانني الت�شكيلّيني فح�شب، بل كانت ت�شّجع - يف نف�ض التاه - املو�شيقيني واملهند�شني املعماريني وغريهم.
الفنانني  بع�ض  اأح�ّض  اجلزائر، حيث  اإّبان حرب   )Figuration narrative( احلكائية  الت�شخي�شية  اأو  اجلديدة  الت�شخي�شية  تّيار  برز    )2(
ال�شيا�شية  اآرائهم  عن  للتعبري  اأو طريقة  و�شيلة  على  يتوّفرون  ل  الهند�شية  اأو  الغنائية  التجريدية  من  �شنة  اأربعني  وبعد  اأنهم  الفرن�شيني 

والجتماعية فنيًّا. وهنا ظهرت هذه احلركة التي �شوف تتطور اإلى تيار، وكان من اأكرب م�شانديه الفنان مار�شيل دو�شامب.
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َة  الّت�شخي�ض، مقدمني حجَّ تبّني  اإلى  الثمانينّيات  بداية  املجموعة يف  اإلى هذه  املنت�شبون  وقد دعا 
الواقعي. وكانوا يف  الّت�شوير  تقنيات  اإترْقانهم  لعدم  الّتجريد  مُيار�شون  املغاربة  الّتجريدين  الفنانني  اأن 
هذا التاه ينقلون عن غري وعٍي ذلك اجلدَل الذي دار قبل قرن من الّزمن عند ظهور الّرومان�شية بني 
تيويدور جرييكو ومناف�شه اأوجني دولكروا. حيث كان الأول َينرْت�شب اإلى مدر�شة جان لوي�ض دافيد 
دثة بينما كان دولكروا يحاول التخّل�ض من قواعد الكال�شيكية. ل يكن بالطبع يجهل  الواقعية الـُمحرْ
�شم وقواعَده، كما كان يّدعي تيودور جرييكو، بل كان متمّرًدا على مدر�شة لوي�ض دافيد الواقعّية  الرَّ
تّيار الّرومان�شية الذي قَلب قواعد الفن  اإلى ظهور  املتطّرفة. واأّدى هذا اجلدل - كما راأينا �شابقا - 
راأ�ًشا على عقب. باملقابل كان النقا�ض الدائر باملغرب حوَل هذه امل�شاألة يقتات من ال�شاع على ال�شوق 
ا منهم اأولئك الذين يزعجهم عدم الإملام بقواعد الفّن و�شعوبة فهم الفن  والتو�ّشل للمقتنني وخ�شو�شً
التجريدي الذي يعترب على كّل حال مرحلًة اأرقى من الفن الّت�شخي�شي التب�شيطي كما كان يدعو له 

هوؤلء.
ل يتقّدم هذا النزاُع بالفنَّ املغربي بل اأََثر يف ال�شوق ويف وترية تقّدم الفن باملغرب. اإذ عاد املكبوُت 
اإلى غري رجعة.  عاد عندها عدٌد كبري  ال�شاحة املغربية قد تاوزته وتخّل�شت منه  اأن  الذي كّنا نظّن 
رقة يف التب�شيطة والتي ل تخ�شع  من املقتنني اإلى البحث عن الأعمال الأكرث فلكلورية ممَّا �شبق والـُمغرْ
لأي قاعدة من قواعد الر�شم والت�شوير)3(. وعلى الرغم من هذه الهجمة اأو ما كان يعتربها الفنانون 
ى من ح�شور الفن التجريدي املغربي على  ًة يف ال�شاحة الفنية الوطنية فاإّن ذلك قد َقوَّ التجريديون ِردَّ

امل�شتوينيرْ املحّلي والدويل.
ول يغطِّ هذا ال�شجيج الإعالمي الذي اأحدثه هوؤلء املدافعون عن ن�شيبهم من ال�شوق الفّنية الذين 
خ الروح فيه من جديد، على عدد من الفّنانني  اأ�شماوؤهم باإعادة اإحياء الفن الفولكوري، وَنفرْ ارتبطت 
الت�شخي�شيني الذين تابعوا البحث يف اآَدَواتهم وو�شائلهم الفنية للّتعبري عن مكنون اأنف�شهم. ل يكن هوؤلء 
اعات ال�شيا�شية، كما ل تكن اأعمالهم حكائية  الفنانون بدورهم يولون اأهميًة لق�شايا الـُمجتمع اأو ال�شّ

ة اأن اأجنز كتبا عن مقتنياتهم الفّنية، لكن - لأ�شف ال�شديد - عندما كنت اأفح�ض تلك  )3(  طلب مني عدد من اأ�شحاب املجموعات اخلا�شّ
املجموعات ل اأعرث فيها على ما ميكن اأن ي�شلح لكي يوّثق تاريخّيا ويدخل يف �شياق التقّدم الفني. وكنت اأعرث اأول على اأ�شماء بدون 
اأي ر�شيد فّني على امل�شتوى التقني، اأو الإبداعي، ثم كنت اأجُد نف�شي ثانيًة اأمام اأعمال وموا�شيع ل ترقى حتى على م�شتوى الكارت 
)البطاقة الربيدية(. مرَّ املغرب من هذه املرحلة لكن اأهميتها كانت يف اأنها �شمحت بَوقرْفة تاأُمل �شوف نو�شحها عند حديثنا عن الفن 

املعا�ش.
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كما كانت عليه الّت�شخي�شية اجلديدة التي َظهرت بفرن�شا، ولكنها كانت اأعماًل تعرب ب�شكل واقعي تارًة 
حة  وب�شكل رومان�شي تارة اأخرى عن م�شاهد طبيعّية اأو عمرانية يحاول الفّنانون من خاللها اإ�شَفاء ِم�شرْ
ى ذلك بقليل وراح ُي�شّور اآلم املت�شدين يف  �شاعريّة َتتَّ�شم بنوع من احلزن والكاآبة. بل منهم من تعدَّ

الطرقات، اأو اأحالم الّراغبني يف الهجرة اإلى اأوروبا عرب م�شيق جبل طارق املقابل ملدينة طنجة.
جل هذه الأ�شماء در�شت يف مدر�شة الفنون اجلميلة بتطوان، والتي بقيت مرتبطة بالتعليم املدر�شي 
الأكادميي كما اأ�ش�شه ماريانو برتوت�شي. بل اإن العدد الأكرب من هوؤلء الفّنانني بقَي ير�شم طواَل حياته 
بُّه هوؤلء مبوؤ�ش�ض املدر�شة الوطنية للفنون اجلميلة يقت�ش فقط على  على طريقة برتوت�شي. ول يكن َت�شَ
الَتّجريد يف  اأعالم  اأن بع�ض  الأمور  اإلى اخلامات وطرائق ال�شتغال. ومن َغريب  اه  َتعدَّ املوا�شيع بل 
تماتٍة هم من خّريجي هذه املدر�شة العتيدة؛ مثل حممد �شعبة وحممد املليحي  املغرب والـُمدافعني عنه با�شرْ
العميق الذي  التغيري  اإّل عند  الواقعيني  الفنانني  اأطاع اهلل. ولن تقلع هذه املدر�شة عن تخريج  وحممد 
طالها يف بداية ت�شعينيات القرن الع�شين والذي حتّدثنا عنه بتف�شيل يف الف�شل اخلا�ض بالتعليم الفني)4(.

لقد وجدت على ال�شاحة الفّنية املغربية اأ�شماء اأخرى، منها من تخرج من مدر�شة الفنون اجلميلة 
بالدار البي�شاء، ومنها من تلّقى تعليمه الفني يف معاهد تكوين املعلمني اخلا�شة بتدري�ض الفنون، ومنها 
ع�شامّيون ل يلجوا مدار�ض التعليم الفني قط، لكنهم تّكنوا من تقنيات الت�شوير واأجادوا فيها حتى 
اأ�شبحوا معّلمني كبارا. ول يخرج هوؤلء اأي�شا عن القاعدة التي �شملت الّت�شوير يف املغرب وهي كما 
ا�شتعارة امل�شاهد الطبيعية  الّذات با�شتعمال  ذكرنا الهتمام بامل�شاهد والتعبري عن امل�شاعر وهواج�ض 
والعمرانية والوجوه الب�شية. وعلى الّرغم من كّل هذا فاإّن الت�شوير الّت�شخي�شي ظّل ُيعترب على م�شتوى 

ال�ّشوق اأقّل اأهمّية باملقارنة مع معّلمي الفن التجريدي الذين �شوف نقف عند بع�شهم فيما يلي.

ل يعرف بلد من البلدان العربية وحتى الإفريقية ح�شور الفن التجريدي كما عرَفه املغرب بداية من 
م الفّنان اجلياليل  �شّتينيات القرن الع�شين و اإلى الع�شية الأولى من القرن الواحد والع�شين. فمنذ َر�شرْ
باوي �شنة 1952م اأّوَل لوحة تريديّة مغربية كما �شبق الذكر، وعودة اأحمد ال�ّشقاوي، وت�شيحه  الَغررْ
باأن الفّن املغربي تريدي، واأنه يوجد يف كّل امل�شنوعات املغربية، ل يتوّقف الفّن املغربّي عن اإنتاج فّن 
ري اإلى الّتجريدي.  تريدي. وهكذا حتّول امل�شهد الفني املغربّي �شيًئا ف�شيئا من الفّن الفلكلوري والِفطرْ

)4(  اأنظر الف�شل الثاين من الباب الثاين و املعنون برهانات التعليم الفني باملغرب 
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لقد َرَبط الفّنانون احلداثّيون هجوَمهم على هذه الأنواع من الفن بثالثة اأ�شياء اأ�شا�شية.
- الفن الّت�شخي�شي فن ا�شتعماري يقّدم �شورًة �شلبية عن بلدنا، وما علينا اإّل اأن نعيد قراءة ما كتبه 

امل�شت�شقون منذ رينان Renan اإلى اليوم للتاأكد من ذلك.
- اأما الفن الفطري فهو من ابتكار وت�شجيع ال�شتعمار وممّثليه بالبلد، لإبقاء املغاربة خارَج اإطار 
احلّد  اإلى  املدر�شي  الأكادميي  بالفّن  ي�شمى  ما كان  القاعدة حّتى على  احلداثة والتقّدم. عّممت هذه 

الذي اأ�شبحت فيه كلمة اأكادميي »�شتيمة« يتحا�شاها كل الفنانني.
املغاربة  م�شتوى  رفع  اإلى  ت�شعى  تقدمّية  وطنّية  ثقافة  م�شوع  َحَمَلة  احلداثيون  الفنانون  نحن   -

وذائقتهم الفنية، وت�شّفي ال�شتعمار داخل الَب�ش والب�شرية عند املغربي.
ل يكن طبًعا هذا الكالم من َفراغ، بل كان ناِبًعا من روح وطنّية حاملة مل�شوع التغيري. لكّنه و�شَع 
الفّن  و�سيطر  ما.  يرتكب حمّرما  اأو  مدّن�س  وكاأّنه  يح�ّس  اآخر  لفّن  متعاٍط  قيوًدا جعلت كل  ذلك  مع 
التجريدي واأ�شبح املمّثل الوحيد للمغرب يف املنتديات الدولية. واأ�شبح ينبغي على كّل فنان يلج هذا 
امليدان لأول مرة اأن يثبت جدارته يف الفّن التجريدي حّتى يقبل من ال�ّشوق. وبدا الأمر وكاأن الفّن 

توّقف عند هذه الطريقة الّتعبريية، واأنها الوحيدة الأف�شل والنهائية. 
و�شاعد على هذا كوُن الفّن املغربي يف �شاعه مع بقايا ال�شتعمار ومن اأجل بناء ثقافة وطنّية، اعتمد 
على ما �شّماه الفنانون اأنف�شهم اآنذاك - وكما �شبق ذكر ذلك-، بالذاكرة الب�شيّة تارًة وبالُهويّة الب�شية 
تارة اأخرى. و كما �شبق اأن راأينا، فاإّن هذه الذاكرة كانت مكّونة من ُرموز مقروءة تارًة وغري مقروءة 
اأو  اأو من املعمار  اإما ماأخوًذا من املخطوطات  ا�شُتعمل  العربي الذي  اأخرى. فحتى اخلط  تارًة  باملّرة 
ف اأو بتكيب حروف مت�شابكة ل تفيد معًنى عند تهّجيها.  غريه، ول يكن ُيحتفظ فيه غالًبا اإّل بَحررْ
مبعنى اأّن هذا اجلانب من الفّن الت�شكيلي املغربي املرتبط بالتاث كان يبحث فيه الفّنان عن �شيء َيقتب 
تبّنت  التي  الفئات  داخل  حّتى  تّيارات  وتكّونت  اأ�شماٌء  َبرزت  هنا  ومن  التجريدي.  الفن  من  جدا 

الت�شوير التجريدي.

عني اأ�شا�شيني، ارتبط كل فرع با�شم  نعرف اأّن الّتجريدي انطلق من منبع واحد لكّنه تفّرع اإلى َفررْ
فاإّن   )Paul Cezanne( �شيزان  بول  الفرن�شي  املعّلم  درو�َض  ا�شتلرْهمت  التكعيبية  اأن  فكما  ه.  �شِ ُموؤ�شِّ
كاندن�شكــــي  فا�شيللي  وخ�شو�شا  التجريدّيون  تاأمــل  لقد  نف�شه.  املعّلم  من  ا�شتفاد  ا  اأي�شً التجريد 
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)Vassily Kandinsky( وبيت مندريان )Piet Mondrian( اأعمال بول �شيزان وكيف اأنه جّرد الطبيعة 
: ال�شكل واللون. ومن هنا اعتمد كّل فنان  من كل الّزوائد وجعل الّلوحة مبنيًَّة على املقوَمنيرْ الأ�شا�شيَّنيرْ
�ض عليه با�شمه. فتّيار الّلون ارتبط بالتجريديّة الغنائية، وتّيار ال�ّشكل  على ُمقّوم، وارتبط التّيار الذي تاأ�شَّ

ارَتبط بالتجريدّية الهند�شية. على اأن هناك تنويعات كثرية تد لها مكاًنا بني هذين الّتاهني.

نبعت التجريدية الهند�شية باملغرب من تّيار التاث الذي عاد مل�شاءلة الُهوية الب�شية املغربية. فاملتاأّمل 
اإلى  لل�شناعات اليدوية املغربية قد يعرث فيها على رموز هند�شية غاية يف الدقة لكنها ل تعني بالن�شبة 
املغربي اأكرث من كونها ر�شومات ورثها عن اأ�شالفه وكـّررها على مّر الع�شور للتو�شية باحلّناء اأو الو�شم 
على اأج�شاد الن�شاء والّرجال اأو الرقم يف الزرابي اأو النق�ض على احللي اأو يف املعمار اأو غريه، وهي 
اأنها ل عالقة لها بامل�شيحية، فهذه  اأو رموز على �شكل �شليب حّتى ولو  معينات ودوائر ومرّبعات 
كّلها رموٌز ا�شتعملها فّنانون جلمالها ولأهمّيتها الت�شكيلية اأكرث من اأهميتها الّرمزية. ويف هذا الباب 
ز ا�شُم الفنان حممد احلميدي كواحد من اأهم واأول املتعاطني مع هذا التاث اأوًل وحتويله بعد ذلك  َيربرْ

اإلى تريد هند�شي.
تطوير  الذين حاولوا  البي�شاء وجماعتها  بالّدار  الفنون اجلميلة  اإلى مدر�شة  ينتمي حممد احلميدي 
الفنون وربطها بالّذاكرة الب�رشية املحلّية. ومل يكن كثري الكالم ومل يتعاَط مع و�سائل الإعالم، لذا مل 
يربز ا�شُمه كثرًيا لكننا جنده يف كل املحطات واملواعيد املهّمة: جنده يف امللّف اخلا�ض بالفنون الت�شكيلية 
العار�شني  كاأحد  مبراك�ض)6(  الفناء  جامع  �شاحة  ر�ض  َمعرْ يف  جنده  كما  اأنفا�ض)5(،  ملة  اأعدته  الذي 
الأ�شا�شيني، ويف حمّطاٍت ومواعيَد اأخرى مهّمة كانت فارقة يف تاريخ الفن الت�شكيلي املغربي. وتكمن 
قوة عمل حممد احلميدي يف كونه متمّكنا من القواعد الأكادميية للفن، ويف الوقت نف�شه متمردا عليها. 

ا خا�شا عن الفنون الت�شكيلية املغربية بالّلغة  )5(  �شنة 1966، اأعّد ال�شاعر عبد اللطيف الّلعبي وهو مدير ملة »اأنفا�ض« كما �شبق ذكره ملفًّ
َه عبد اللطيف اآنذاك ا�شئلة اإلى عدد من الفنانني ي�شاألهم عن عالقتهم بالّتاث الب�شي املغربي واأهميته بالن�شبة لت�شفية  الفرن�شية. َوجَّ
َوبون هم: فريد بلكاهية و حممد �شبعة و حممد املليحي بو�شفهم اأَقرْطاب احلركة الّداعية اإلى  تعمار الّثقايف. كان الفنانون امل�شَتجرْ ال�شرْ
الأخذ بالتاث الب�شي املحّلي، ثم اجلياليل الغرباوي و �شعد بن ال�ّشفاج وحممد اأطاع اهلل وحممد احلميدي. ول ميهل املوت اأحمد 
ال�شقاوي الذي تويف قبل اإعداد املّلف ب�شهور قليلة. ويعّد هذا امللف مرجًعا اأ�شا�شيا بالن�شبة للباحثني الذين يهتّمون بتلك احلقبة من 

الفن الت�شكيلي املغربي.
اأحد  اإليهم م�شطفى حفيظ و هو  »اأنفا�ض« واأ�شيف  الأ�شئلة يف ملّف ملة  اإليهم  الذين وجهت  الفّنانون  الفناء  َنّظم تظاهرَة جامع    )6(

املدر�شني مبدر�شة الفنون اجلميلة اآنذاك وخريج اإحدى مدار�ض الفنون ببولندا  مع نف�ض الفوج الذي تخّرج فيه اأحمد ال�شقاوي.
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فعالقته بالقما�ض وباخلامات تبقى اأكادميية. اأّما موا�شيعه وت�شاوؤلُتها واأبحاثه الفّنية فهي مرتبطة بالتيار 
التجريدي تارًة وبتيار م�شاءلة الّتاث تارًة اأخرى. لكّنه وحتى عندما يعود مل�شاءلة التاث ل يختار منه 

اإل ما يقتب من التيار التجريدي الهند�شي.

ميلود لبي�س
1980
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ُبعيد  التي ولد بها  البلدة  الفنان  اآخر يف هذا التاه؛ هو ميلود الأبي�ض. لقد غادر هذا  ا�شم  يربز 
قلعة  تف�شل  التي  امل�شافة  كلَّ  م�شًيا  وقطع  املغرب،  ل�شتقالل  الأولى  ال�شنوات  ويف  بقليل  املراهقة 
ال�رّشاغنة حيث ولد بالُقْرب من مّراك�س، اإلى مدينة الرباط، لي�ستقّر يف ال�سّفة الأخرى لنهر اأبي رقراق 
الذي يف�سل مدينة الرباط عن مدينة �سال املغربيتني. مل يكن ميلود قد دخل املدر�سَة يف حياته. فا�ستغل 
ا يتقا�شم معهم  ب�شتانيًّا ثم حالًقا. ول ندري ملاذا غرّي املهنَة هكذا واإّنا كان يف كل حلظة يلتقي اأ�شخا�شً
�شه.  �ض الهتمام اأَل وهو الّر�شم. كان ير�ُشم على طريقة الِفطرّيني دون اأن ي�شَعى اإلى الّتعريف بَنفرْ َنفرْ
تعّرف اإلى الفّنان الورديغي وح�شن الفروج، و�شوف تقوده الأقدار وُحّب الفّن اإلى التعرف اإلى حممد 

القا�شمي وبو�شعيب الهبويل واآخرين.
�شوف يلج اأحد املحتفات التي اأقاَمترْها وزارُة ال�ّشباب والريا�شة يف بداية ا�شتقالل املغرب مبراكز 
الـَمْعمورة قرب مدينة الرباط، والتي كانت مفتوحة يف وجه ال�سباب املتعّط�س لتعّلم الر�سم والّتْلوين. 
وهناك يتعّرف اإلى كل الفنانني الذين ذكرُت اأ�شماَءهم والذين �شوف يكون لهم موقع مهّم يف ُرقرْعة 

ال�شاحة الت�شكيلية املغربية.
وعلى عك�ض الفنانني الآخرين الورديغي وح�شن الفروج، ل يت�شّبث ميلود الأبي�ض بالفّن الِفطري 
مله فقط كرافعٍة لدخول مركز التكوين. وهناك �شوف يبداأ التفكري يف الفّن مبا َعّمق ال�شوؤاَل  بل ا�شَتعرْ ميلود لبي�س
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ميلود لبي�س

حول امل�سري. وقد جعله كل هذا ينخرط يف 
حركة اأحمد ال�شقاوي الّداعية اإلى البحث 
الكتفاء  عو�ض  املغربية  الب�شية  الُهوية  يف 
الفن املغربي على يد امل�شتعمرين.  مبا تعلمه 
يدم طويال  احلركة ل  اإلى هذه  النتماء  هذا 
من  لأوروبا  املتعّدد  زياراته  �شاعَدترْه  فلقد 
اأجل العر�ض اأو ملجّرد ال�شياحة اأن يكت�شف 
من  اأهمية  اأكرث  اعتربها  اأخرى  فنية  عوال 
ومن  املحلية.  الب�شية  الُهويّة  �شوؤال  طرح 
هنا �سوف ينخرط يف جتريد هند�سي متقّدم 
النقاد  عند  خا�شة  مكانة  يتبواأ  جعله  جدا 

واملهتـّمني بالفن عموما. 
فنيا  تراثا  تاركا وراءه  الأبي�ض  ميلود  تويف 
مهما ي�شهد باأن انتقال الفنان من الفن الفطري 
اإلى الفّن العاملي رهني فقط مبدى ا�شتفادته من 
فر�ُض  له  ُتتيحها  التي  العالقات  ومن  و�شطه 

العر�ض داخل البلد وخارجه.

ميكن اأن نعترب اأّن التجريدية الغنائية هي التي �شيطرت على ال�ّشاحة الت�شكيلية املغربية. ول ندري 
ما هو ال�شبب يف ذلك، لكن من املمكن اأن نف�ّش ذلك - كما يوؤكد حممد املليحي - باإمكانية ا�شتغال 
على  ا�شتغل  الذي  املليحي  فمحمد  اإليها.  ننتبه  اأن  دون  الاّلوعي  ويف  الذهنية  يف  امل�شجلة  ور  ال�شّ
ال�شيربنطيقا يف عالقتها بالرموز املتداولة، انتبه اإلى اأّن الر�شوَم املوجودة على الّزرابي املغربية َتيل اأكرث 
امة الهند�شية. وميكن اأن ُنثري النتباه اأي�شا اإلى ما قلناه ب�شدد اخلّط  اإلى احُلّرية عو�َض النغالق يف ال�شّ
امة الهند�شية مّما اأعطاه حّرية اأكرب واإمكانيات اإبداعية اأهم. وهذه  املغربي الذي تخّل�ض من ذات ال�شّ
دق كما ميكن اأن تكون تقريبية، لكّن الثابت هو اأّن اهتمام الفنان املغربي  كّلها فر�شّيات ميكن اأن َت�شرْ

بالّتجريد الغنائي الّلوين كان اأكرَث من التجريد الهند�شي.
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يف هذا الإطار برز ا�شم الفنان عبد الكبري ربيع الذي دخل املدر�شة قبيل ال�شتقالل بقليل. 
الأطل�ض  اأعايل  اأح�شان  بوملان يف  قرية  الكربى، يف  املراكز احل�شية  نائية عن  ولد يف منطقة جبلية 
الكبري. دخل الكتاب ككّل املغاربة يف ذلك العهد، قبل اأن يدخل املدر�شة الع�شية التي كان جّل مدر�شيها 
اإن ل يكن كّلهم من الفرن�شيني. ويف املدر�شة الع�شية �شوف يلتقي لأول مرة يف حياته بالر�شوم املوجودة 
يف الكتب املدر�شية والقوامي�ض. و�شوف يقوم بتلوينها ونقلها على الورق ثم تقليدها. وعند النتقال  عبد �لكبري ربيع
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اإلى الدرا�شة بالثانوية الإعدادية �شوف يلتقي باأحد الفرن�شيني الذي كان ل يزال يت�شبث بالنطباعية، 
اأََلّ  و�شوف يالزمه لكي يتعلم منه حرفة الت�شوير ح�شب القواعد الأكادميية. ل ميّر وقت طويل حتى 

مدر�شة  طالب يف  يتعّلمه  اأن  ميكن  ما  بكل 
دخول  لمتحان  تقدم  ثم  اجلميلة.  الفنون 
�شلك التعليم فاجتازه بنجاح وا�شتقر مبدينة 
فا�ض للتدري�ض منقطًعا للر�شم والت�شوير على 

الطريقة النطباعية.
برينارد  يلتقي  اأن  الظروف  و�شاءت 
للفن  باري�ض  متحف  مدير  وهو  دوريفال 
بفرن�شا  لالإقامة  فدعاه  اآنذاك،  املعا�ش 
ومتابعة الدرا�شة الفنية هناك. لكن م�شتواه 
كان ل يحتاج اإلى مزيد من التعليم ب�شهادة 
ا�شتقر  لذا  اجلميلة،  الفنون  مدر�شة  اأ�شاتذة 
اإلى  بعدها  ليعود  الوقت  بع�َض  بباري�ض 
البي�شاء،  الدار  مبدينة  ولال�شتقرار  املغرب 
بني  احلميمية  العالقَة  �شيكت�شف  حيث 
منه  احلركّي  وخ�شو�شا  التجريدي  الفّن 
ومنذ  املغربية.  الطريقة  على  والت�شّوف 
�شنة،  الأربعني  يقارب  ما  اأي  احلني  ذلك 
�ض اأكرث  ًّا على الَغورْ وهو يعّمق طريَقته ُم�شِ
يف الأعماق بعيدا باحًثا عن قاٍع ما حيُث 

ي�شتقّر الوجود. 
اإنه  بحيث  الّزهد  من  بكثري  عمُله  وميتاز 
اإليهما  م�شيًفا  والأ�شود  الأبي�ض  على  يقت�ش 
يف بع�ض احلالت بع�ض الّلطخات النورانية 
من الألون الأولية؛ الأزرق مّرة فالأحمر تارًة 

اأخرى، ونادًرا ما ي�شتعمل الأ�شفر.

عبد �لكبري ربيع
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اإّنه مار�ض الّتعليم، وتعاَطى الفّن. كان يف بداياته  جاء حممد بّناين للت�شكيل من �شلك التعليم، اأي 
اأن يتحول للّتجريد الغنائّي. ويرتكز عمله على املاّدة الكثيفة، فهو يتعامل مع  ر�ّشاما ت�شخي�شّيا قبل 
ل والّرمل  جميع الأنواع املتوّفرة لديه ويحّولها اإلى خامات �شاحلة لإجناز العمل الفني؛ من ذلك الُكحرْ
باغي الأكادميي. ورغم ح�شور  وُغبار الّرخام اإلى غري ذلك من املواّد غري املعتادة يف العمل الفني ال�شّ

تلك املواد الكثيفة فاإن العمل الفّني ملحمد بّناين يبقى �شّفافا و�شاعرّيا ب�شكل لفت. 

حممد بناين
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تكون هذا الفّنان يف �شلك التعليم الفّني بالثانويّات املغربيــــة قبل اأن يلتحق مبعهد تكوين اأ�شاتذة 
التعليم الفّني. ويف بدايـــــة ال�شبعينات كانـــــت اأعماله الفنية تّت�شم بنوع من ال�شيالّيـــة، ثّم تدّرج 
من العمل الكرافيكــــــــي اإلى ال�شتقرار يف الغنائية الّلونية. ويتميز مثل حممد بناين بتعامله مع املاّدة 
تعمال مواد غري متداولة يف الو�شط الفني، من ذلك الّتبة و كّل املواد  ب�شكل كثيف، حيث يعمد اإلى ا�شرْ

نة. الّتابية اخل�شِ
عبد الرحمان امللياين 1998
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مموعة  اإلى  القا�شمي  حممد  ينتمي 
يف  تكونوا  الذين  الع�شامّيني  الفنانني 
حمتفات وزارة ال�شباب والريا�شة قبيل 
القا�شمي  حممد  كان  املغرب.  ا�شتقالل 
يتحول  اأن  قبل  الأدبية  الكتابة  يتعاطى 
اإلى الر�شم. وكانت اأعماله تقتب كثريا 
من اأعمال الِبنائيني الّرو�ض. ومع تقّدم 
والكّتاب  بالـُمثّقفني  تباطه  واررْ تربته 
تطورت  فقد  وال�شيا�شّيني  وال�شعراء 
اأعماله ب�شكل لفت للنظر. فلم ي�شقط 
يف  �شقط  ول  الـُمغايل  الّتجريد  يف 
تعبريّية  اأعماُله  بقيت  واإّنا  الت�شخي�ض، 
اجلديدة  الّت�شخي�شية  من  جدا  قريبًة 
اإن�شانية.  و  �شيا�شّية  بق�شايا  امللتزمة 
كانت تعبرييته ت�شَمح له باخلو�ض دون 
م�شاكل  مثل  �شيا�شية  ق�شايا  يف  عقدة 
الهجرة و احلرب الأمريكية على بغداد 
وكل الق�شايا الإن�شانية. اختطَفه املوت 
اإرثا مهّما من  مبّكرا ولكّنه ترك وراَءه 
القما�ض  على  املر�شومة  الفنية  الأعمال 

والورق. 

حممد القا�سمي 1994

حممد القا�سمي 1988
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املتعلمني  الفنانني  من  جديد  جيل  و�شول  بعد  الثمانينيات  اأواخر  يف  تظهر  التغيري  بوادر  بداأت 
باملدار�ض املغربية اأو الغربية الأوروبية. كان هوؤلء ال�شباب يهيئون اأنف�شهم للدخول يف عال جديد ل 
ِهر فيما بعد اأّن الفّن املعا�َش �شوف يكون هو عنوانه. من  تربطه اأيّة عالقة بالعال القدمي الذي �شوف ُيظرْ
م اأكيدين. نذكر  هوؤلء ال�شباب هناك عدٌد در�ض الفنَّ واآخُر ل يدر�ض الفّن بل تعاطاه عن رغبة و َعزرْ
املرابطي ومعاد  بن�شماعيل وح�شان بورقية واملاحي بني بني وكنزة بنجّلون وحممد  اأحمد  من هوؤلء 
اجلباري وعبد اهلل الديباجي  وعبد الكرمي الأزهر واأحمد الأمني واأمل ب�شري وم�شطفى البوجمعاوي 
وغريهم كثري. تيزت اأعمال هوؤلء الفّنانني باملزج بني كل الأ�شكال والأ�شاليب دون ُعَقد تذكر. فهم 
مونه مع التجريد، كما ي�شتعملون مواد القمامة حم�شورة داخل اللوحة، اأو  يهتمون بالّت�شخي�ض وُيدرْ
ثم  اخلال�ض  التجريدي  الفن  مع  تتعامل  التي  بنجّلون  اأ�شلوبني يف وقت واحد، ككنزة  مع  يتعاملون 
تتحول يف فتات من ال�شنة نحو الفن املعا�ش الأكرث اإثارة. لقد دفعت هذه الفّنانة بعملها الّلوين نحَو 

مت لتخرج بعد ذلك اإلى الفّن املُعا�ش الذي يعتمد اخلطاب اأ�شا�ًشا لالبتكار. اأقا�شي ال�شّ

ب�سري اآمال

�سالح بنجنكان
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ح�سان بورقيبة

عبد اهلل الديباجي

حممد املرابطي
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اأحمد االأمني

عبد �لكرمي �لأزهر

زين العابدين االأمني
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بو�ستة احلياين
كنزة بنجلون

التيباري كنتور

عبد �لكرمي �لوز�ين
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فتيحة الزموري

اأحمد بن�سماعيل

يون�س اخلرازيو�سف �لكهفاعي

م�سطفى الربجمعاوي
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باملغرب.  الفوتوغرايف  الفّن  بوادر  بع�ُض  تظهُر  بداأت  الثمانينيات،  وبداية  ال�شبعينيات  نهاية  يف 
تكن  ل  وخارجه.  واملغرب  داخَل  الفّنية  والـُملتقيات  املعار�ض  يف  وجوَدها  تفر�ض  اأ�شماء  بداأت 
تابعة  �شحافّية  �شورة  اأو  الُهوّية  من  للَتثّبت  تعمل  ُت�شرْ كتقنية  اإّل  الفوتوغرافيا  تعرف  املغربّية  احة  ال�شَّ
را�ض.  ور للحفالت والأَعرْ للَخرب وخادمة له، اأو يف الكتب ك�شور تو�شيحّية، ويف اأرقى احلالت ك�شُ
كان امل�شّور الفوتوغرايف اأبعد ما يكون عن الفّنان يف الّذهنّية املغربية. ولعّل اأول من اقتحم هذا 
امليدان هو حممد بنعي�شى الذي كان ي�شَتغل حينها كاإطار باإدارة الأُمم املّتحدة بنيويورك.، قبَل اأن يعود 
اأ�شيال وبعَدها تقّلد من�شب وزيٍر  اأ�ّش�ض مو�شَم  ال�ّشيا�شة والّثقافة. فهو الذي  للمغرب وَيدخل ِغمار 

الّثقافة باملغرب، قبل اأن يختم َم�شاره ال�ّشيا�شي بتقّلد من�شب وزارة اخلارجية. 
ا لأعماله الفوتوغرافية بقاعة الأتولييه بالرباط حتت عنوان َحّبات  نظم حممد بنعي�شى �شنة 1974 معر�سً
اجللد، واقتح من خالله العودَة لطفولته والتحدث بوا�شطة ال�شور ال�شم�شية، تاما كما يحكي الّروائّيون. 
ورة الفوتوغرافّية قد ت�شلح ل�شيء اآخر غري خدمة الّن�شو�ض  انتبه املثّقفون حيَنها ومعهم اجلمهور اإلى اأن ال�شّ
ر�ض  ب�شكل َخنوع. عاد حممد بنعي�شى اإلى الّذاكرة لي�شَتنرِْطقها وكاأّنه يروي فيلًما بطريقة �شامتة. وكان هذا الـَمعرْ
النطالَقة احلقيقّية لفّن الّت�شوير الفوتوغرايف باملغرب. واّت�شح بعد ذلك اأن الأمَر ل يكن كاِمًنا يف كون امل�شّورين 
الفوتوغرافيني ل يهَتّمون باجلانب الفّني، ولكّن اجلمهور ومعه قاعاُت العر�ض ل يكونوا ُيولون اأهّمية للتعبري 

الفوتوغرافية،  ورة  بال�شّ
النّقاد  الّنا�ض،  كاأن 
واجلمهور،  الفّن  وّتار 
بروَدة  اأّن  يعتربون  كانوا 
ل  وميكانيكيتها  الآلة 
ُيَترْجمــــا  اأن  ميكنهمـــا 
الّداخليــــة  احلــــــرارَة 
اعتبـــــــروا  لذا  للفّنان. 
ينقل  نيٌّ  َتقرْ امل�شّور  اأّن 
وعليه  باأمانٍة  الأحداَث 

اأن يبقى كذلك.

حممد بنعي�سى
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هذا الأمر له ارتباٌط بو�سعّية ال�سورة على الـُم�ستوى القانويّن ثم العتبارّي الذي ترّكز لدى املغاربة 
تعمر كاأداة لل�ّشيطرة  منذ عالَقتهم الأولى مع اآلة الّت�شوير الفوتوغرايف. دخلت اآلة الت�شوير مع الـُم�شرْ
لني الذين عَرفرْناهم)1( وحتدثنا عنهم يف الباب الأول من هذا الكتاب، تراَجعوا  حيث اأّن الفّنانني املرا�شِ
وتركوا املكاَن للم�شّور الفوتوغرايف. فهو الذي اأ�شبح ُيرافق اجليو�َض وهو الذي اأ�شبح املرا�شل الذي 

)1(   �شجل التاريخ يف هذا الباب اأ�شماء م�ش�شتقني كبار رافقوا اجليو�ض خالل احلروب، منهم هورا�ض فريين Horace Vernet، خالل 
حرب فرن�شا �شّد الأمري عبد القادر اجلزائري. اأنظر بهذا ال�شدد كتابي: الف�شاء واجل�شد، ن�ش دار الرابطة �شنة 1996 الدار البي�شاء، 
املغرب. كما اأ�شنا يف الباب الأول اإلى ماريانو فورتوين، وماريانو برتوت�شي من اجلانب الإ�شباين، الأول خالل حرب تطوان اأو ما 

ت�شميه الأدبيات الإ�شبانية بحرب اأفريقيا، والثاين خالل حرب اأ�شبانيا على اأمري الريف عبد الكرمي اخلطابي.
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ُير�شل ال�شورَة كما هي يف واقعّيتها ولي�ض كما كانت نف�شّية الفّنان الر�ّشام تتدّخل يف ر�شم الّنزالت 
يلتقطون �سَور  امل�سّورون  كان  احَلْرب  ور  �سُ التقاط  ف�ساًل عن  الأفراد. وهكذا  َور  �سُ اأو  الع�سكريّة 
ملون ُروؤو�ض الـُمجاهدين خالَل حرب  جناء، بل ذهب الأمُر اإلى ت�شوير اجُلنود الإ�شبان وهم َيحرْ ال�شُّ

يف مقطوعًة ومعلقة يف اأحزمتهم كما لو كانت ُخوذات حماربني. الرِّ
هذا العنف الذي ُي�شبه اإلى حدٍّ ما العنَف الـُمماَر�ض على �شّكان البلد من طرف اجليو�ض الأجنبية، هو 
تعمل موادَّ  ما جعل املغارَبة يدخلون مبّكرا يف عالقة متوّترة مع الآلة الفوتوغرافية. فالفّنان الر�ّشام كان َي�شرْ
اأو الورق، وهو ي�شّور وكاأنَّه  �شاة والُقما�ض  واأدواٍت معروفة لدى اجلميع، فهو ي�شتعمل الألواَن والُفررْ
يكُتب، لذا فاإّن العالقَة معه حّتى واإن كانت على قدر مهّم من التوّتر فاإّنها ل تكن بذلك امل�شتَوى القاهر. 
ورة الفوتوغرافية وقُع ال�شحر؛ هذا من جهٍة، اأّما من جهة ثانية فاإّن الفّنان الر�ّشام كان يبحث عن  فلل�شّ
ر اأو كان يلتقط ال�شور ب�شعة خالل الـَمعارك اأو وهو ميّر يف  النموذج )املوديل( الذي يقبل باأن ي�شوَّ
الأ�شواق، بينما كان م�شّور اجَليرْ�ض يطلب اأن ياأتوه بال�ّشخ�ض الذي يريد ت�شويَره واأن ُيقّيدوه ويفر�شوا 
عليه اأن يقَف اأمام امل�شّور بطريقة معّينة. هذه الّت�شفات جعَلت اآلَة الت�شوير تت�شاَبُه اإلى حّد التطابق مع 
البندقية واملدفعّية وامل�شّد�ض. وعلى كّل حال فاإّن لغَة امل�شّورين تَتُح من قامو�ض ال�ّشالح، اإذ ُيقال للّتعبري 

.Shooting هار اليوم: َقنرْبلة، اأو اإطالق النار ورة وُخ�شو�شا يف ميدان املو�شة والإ�شرْ عن اأخذ ال�شّ
هذا من ناحية العنف الع�شكري، اأّما من ناحية العالقة الّرمزية فاإّن لالآلة �شفة من �شفات ال�ّشيطان، 
لم، ومبا اأنها يف ملكّية الكافر الذي يكَت�شح البالد  فهي ل ميكنها اأن تاأخذ �شورَة املالئكة يف ُمتمع ُم�شرْ
ورة  رة على �َشلرْب ال�شّ ويحتلُّها فهي ل مُيكن اأن َتكون اإّل فعاًل من اأفعال ال�شيطان. األي�شت لها الُقدرْ
ب �شاٌع فقهي مهّم يف املجتمع املغربي َبنيرْ  راجها على الورق كما لو اأّنها كانت احلقيقة؟ لذا َن�شَ واإخرْ
ورة وَمَدى اأهّميتها بل ومدى َتطاُبقها مع العادات والّتقاليد والـُمعتقدات  الفقهاء حول �شورة ال�شّ
اأ�شعاٍر ن�شَجها فقهاٌء،  جم هذا اجلدُل على �شكل  الدينّية وغريها يف ُمتمع مثل املجتمع املغربي. وُتررْ
منهم من اأجاَزها وا�شتحبَّها، ومنهم من قال بكرهها وَمِّها. ونورد هنا جداًل بني فقيهني من مدينة 
من  اأحد  ل  اأن  على  يدّل  مّما  ال�ّشعر،  نظم  عرب  الّتال�شن)#(  هذا  مت  وقد   1928 بتاريخ  املغربّية  مكنا�ض 

الفقيهني يتوّفر على دليل الّتحرمي اأو الإباحة)2(:

)#( كال ال�شاهدين يحبذان ال�شورة ويجعالنها حافظة حلقيقة اأمرهما ودالَّة على املخرب يف احلياة وبعد املمات.
)2(  ذكره عبد الكرمي ال�شيكر يف الكتاب الذي �شدر مبنا�شبة اأول معر�ض للفّن الفوتوغرايف املغربي، وكان من تنظيم بنك الوفاء �شنة 1995 

مبدينة الدار الي�شاء املغربية حتت عنوان »نظرة حول الفن الفوتغرايف املغربي«
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ورة الفوتوغرافية؛ املثال الأول وهو املعادي لل�شّ
الِوداِد اأهل  عن  عاَب  مـن  الـعـباداأيا  مـنــ�شي  ربـنــا  اأدامـــك 
�شورة كل  باأح�شن  والـعـــَنادُم�شــّورنا  التَّـ�شـــارك  ذوي  وَذمَّ 
ترْ تبدَّ قـــــــد  ال�ّشيفة  راآهـــا الـقــاطــــنــون وكل بـــادف�شــوَرُتك 

َيـــُقــوُل فـيـهــــم  ل�شـــــانه  ِبــعادكاأّن  من  زوروه  �شكلـــــي  فها 
َتناهي بال  علـيك  ُحــــّب  والأياديومن  املـواهب  ذي  تــحـّية 

ورة الفوتوغرافية واملدافع عنها؛ واملثال الّثاين وهو املحب لل�شّ
َدفرْني بعد  �شورتي  الـّرائي  للــفـــنـاءاأيها  مـ�شـــيـــره  حــيٍّ  كّل 
اأمري حقيقُة  عنكم  َتــِغــبرْ  ب�شفائياإن  يل  ن  يـ�شَهـــدرْ ف�شــفاتي 
الـعذراءاأكرَب الّنا�ُض كّل طـيــــــــف خيــاٍل بالــحــقــيــقــة  ا  وازدَرورْ
ٍم بَر�شرْ عنهم  الآثار  وفائيفاقــتــفــيـت  الـوفـــاة  بعـد  من  ذاكـــر 
ذٍلّ دار  عــــــن  ما رحـلــُت  قال فـيــهــــم مـذكـــــرا بـاإبــائيواإذا 

هذا اجلدُل كان يخفي يف حقيقة الأمر جدًل �شيا�شّيا حيث كان الوطنّيون املغاربة ونعني بهم اأولئك 
ال�شيا�شّية.  دعايتهم  يف  الفوتوغرافية  وَر  ال�شّ ملون  ي�شَتعرْ ال�شتعمار  �شّد  ال�ّشيا�شي  الّن�شال  بدوؤوا  الذين 
تبعد اأن يكوَن الّنقا�ض قد اجنّر نحو اخلالف الفقهي باإيعاٍز من ال�ّشلطات ال�شتعمارية حّتى  ولي�ض من الـُم�شرْ
اء وعاّمة الّنا�ض على ال�ّشواء. اإذا علمنا  تغلق الباَب على املنا�شلني الوطنّيني وت�شّكك يف اإميانهم لَدى الُقرَّ
ورة يف تعبئة الّراأي العاّم املغربّي بعد نفي حممد اخلام�ض، وكيف ا�شتغّلها ال�شيا�شّيون  الّدور الذي لعَبترْه ال�شّ
اآنذاك، �شوف ندرك ِرهان هذه الّتقنية وكيف اأّنها قد تلعب اأدواًرا خطريًة يف الّدعاية ال�شيا�شّية كما راأينا 

رميها. ور، بل والقول بَتحرْ ذلك بالّن�شبة اإلى �شاع ال�شيعة والأمويني، الذي كان وراَء َمنرْع تداول ال�شّ
ال�ّشعوب امل�شتعمرة، هو  ا�شتقّر يف ذهن املغاربة بل وتوارثوه على ِغرار باقي  الّثاين الذي  اجلانب 
تيار  بالخرْ للمغربّي  ي�شمح  ل  عنيف  ب�شكل  الفوتوغرافية  الآلة  فدخول  الّتوثيقي.  الإدارّي  اجلانب 
ثيق كّل ما له عالقة بال�شكان وُهويّات  ورة لالأر�شفة وَتورْ ا. ومع تبّني الإدارة لل�شّ بل ُفِر�ض عليه فر�شً
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الأفراد، اأَح�ّض املواطُن املغربي اأّنه مراقب وم�شّجل ب�شفاته داخَل �شجاّلت م�شبوطة. لقد رَف�ض املغاربة 
لزمٍن طويل الّت�شجيل يف دفاتر احلالة املدنّية خوًفا بالّن�شبة اإلى عدد كبري منهم من العالقة مع ال�شورة 
ال�ّشخ�شية. ولعّل الّنقا�ض الذي داَر بني وزير الداخلية املغربي واملعار�شة ال�شيا�شية يف الربملان يف نهاية 
ت�شعينّيات القرن املا�شي حول بطاقة الُهِويّة الوطنّية والنتخابات، خرُي دليل على ما َنقول. اإذ ا�شتغّل 
ورة، وتلّكاأَ يف  ٌم كبري من املغاربة يتعاملون به مع ال�شّ الوزيُر هذا التخّوف من الأر�شفة الذي بقي ِق�شرْ

ى من خالل َتعميميها قطع الّطريق على الّتزوير. تعميم البطاقة الوطنية التي كانت املعار�شة تتَوخَّ
املواقف التي نتحدث عنها تخ�ّض بالطبع عاّمة ال�شعب، لكّن الطبقات املتعّلمة التي قبلت باحلداثة، 
ني، ل تتّدد قط يف بداياتها يف تبني الت�شوير وال�شورة. ولعل اأهم حدث  ا يف جانبها التَّقرْ وخ�شو�شً
تاريخي فيما يتعلق بهذا الأمر هو انخراط َملك املغرب املولى عبد العزيز يف َتعّلم الّت�سوير وتقنياته، 
َوالده  َخَلف  كان  الذي  ال�ّشلطان  دم  ا�شَتقرْ لقد  ذلك �شوًرا عديدًة حلا�شيته وحّتى حلرميه.  بعد  واأجنز 
ا داخل الق�ش  وهو �شغرُي ال�شّن، فرن�شيًّا وطلب منه اأن يعلِّمه قواعَد الّت�شوير، بل وجّهَز ا�شتديو خا�شًّ
الّذي  امللك  وَبِقيت �شوُر هذا  اململكة.  اأرجاء  يتنّقل يف  املغرب حيث  اأّي مكان من  اإلى  ينقُله  كان 
ف�شونها  ه، نظًرا لأّن ُفقهاء ذلك الع�ش كانوا َيررْ تبنَّى احلداثَة الأوروّبية يف جميع مظاهرها داخل َق�شرْ
وُيوؤَلّبون العامة �شّد امللك. لذا بقيت يف اأذهان النا�ض �شورٌة غري م�ّشفة عنه، تقول اإّنه مُيار�ض ريا�شَة 

الدّراجات الَهوائية، كما كان يتعاَطى التَّ�شوير َت�شليًة ولعًبا ولي�ض هوايًة فنية.
ميكن اإذن اعتبار هذا امللك اأّول م�شّور مغربي تعامل مع اآلة الّت�شوير بحّب دون اأن تكون لديه رغبة 
مع  يتعامل  كان  اأّنه  َن�شتخل�ض  اأن  وره ميكن  �شُ التاأّمل يف  ومن  البولي�شي.  اأو  الإداري  ال�شتعمال  يف 
ة. فهو ل مُيار�ض الّت�شوير الفّنّي على الّطريقة الأكادميية اأي  الـَم�شاهد التي كان ُيَرّكبها بنف�شه بعناية خا�شّ
يَعه بعنايٍة. ل ي�شّوررْ م�شاهَد خارجيًة  بار، لكنَّه كان ُيَرّكب موا�شِ باغة الزيتّية اأو الّر�شا�ض اأو الأَحرْ بال�شّ
له داخَل الق�ش. وهكذا فقد �شّور حاجَبه وَخَدَمه وبع�َض ن�شاء احلرمي.  بل اقرْت�ش على كّل ما َيدور َحورْ
ٍة به وقريبٍة اإلى قلبه. يوؤّكد  م اأن الّتقنيات ل تكن متطّورة فاإّنه مع ذلك اأَبدع يف ت�شوير موا�شيَع خا�شّ وَرغرْ
هذا اأّن الّت�شوير الفوتوغرايف - رغم اأنه ميكانيكي - فاإّنه ميكن اأن يلرَْم�ض العواطَف الّدفينة لالإن�شان. 

و�شوف ميّر زمٌن طويل قبَل اأن تد ال�شورة الفوتوغرافية مكاًنا لها داخل دائرة الُفنون باملغرب.
ورة الفوتوغرافّية متوّترة وتدخل يف باب  با�شتثناء هذا امللك احلداثّي، بقيت العاَلقة بني املغربي وال�شّ
ع على بطاقة ُهويّته،  الإكراه. فاملغربي ُمكَرٌه على اأن يتقدم اإلى امل�شالح ال�شتعمارية لأخد �شورة تو�شَ
وهو مكَرٌه على الوقوف اأمام امل�شور يف حالة ال�ّشجن اأو العتقال ال�شيا�شي اأو الدخول املدر�شّي... 
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ر�ض  يف كل هذه احلالت كان املغربي ُيقاوم ول يختار الوقوف اأمام اآلة الت�شوير الفوتوغرافية بل ُتفرْ
ا فيما يتعّلق  ر اأ�شا�شّي خ�شو�شً عليه. ومع ُمرور الّزمن وظهور حالت وَوقائع كان لل�شورة فيها َدورْ
ظهرت  النا�ض،  عاّمة  ُنفو�ض  يف  ذلك  كّل  خّلفه  وما  بعيًدا  البالد  ملك  وَرحيل  ال�شتعمار  بـُمقاومة 
ورٍة مطبوعة على الَورق ُتباع  ح الَقمر وحَتّولت �شيئا ف�شيًئا اإلى �شُ اأة �شورُة حممد اخلام�ض على �َشطرْ َفجرْ
ور �سبَقْتها، لكن يف اأو�ساط حمدودة جّدا، �سوُر كوكب ال�رّشق، كما  يف الأ�سواق. على اأّن هذه ال�سّ
َور جمال  كانت ت�شّمى اآنذاك، ال�شّيدة اأم كلثوم واملو�شيقار حممد عبد الوهاب، وبعد ذلك بكثري �شُ
ياف جعَلترْ املغاربَة يبدوؤون  ور التي دخلترْ بيوًتا يف اأعايل اجلبال واأقا�شي الأَررْ عبد الّنا�ش. هذه ال�شُّ

ورة ب�شفة عامة. ة، وال�شّ ة مع ال�شورة الفوتوغرافية خا�شّ يف بناء عالَقة جّد خا�شّ
الفئات الجتماعية  ال�سعبية وكّل  الأَْو�ساط  الفوتوغرافية يف  لل�سورة  الّتبّني  الّرغم من هذا  وعلى 
الأمر  تعّلق  �شواًء  ال�ّشعيدة،  الـُمنا�شبات  ليد  لَتخرْ ور  ال�شّ ت�شتعمل  اأ�شبحت  التي  تلك  ا  وخ�شو�شً
ال�ّشيا�شية  الدعاية  َة  بقيت حبي�شَ الفوتوغرافية  ورة  ال�شّ فاإّن  العاّمة،  احلفالت  اأو  ياد  الأعرْ اأو  را�ض  بالأعرْ
ُقّوِة  لإبرْراز  اأو  مل�شاريعها  للّدعاية  ملها  ت�شَتعرْ الدولة  يد  النتخابية، ويف  الّدعاية  اأو  احلزبية  اجلرائد  يف 
ا�شتوديوهات  حبي�َض  الفوتوغرايف  الّت�شوير  وبقي  فله.  اأَ�شرْ اإلى  الَهرم  اأعلى  من  َم�شوؤوليها  �شخ�شّية 
امل�شّورين املحتفني الذين يوِثُقون لأحداث، ول يربز فنان ُيعيد الّنظر يف هذا ال�شتعمال الآيل لل�شورة 
م �شنة 1974م  ر�ض الذي اأ�شنا اإليه يف بداية الف�شل والذي ُنظِّ الفوتوغرافية. على كلٍّ ل يربز قبل الـَمعرْ

بالرباط. مل ُتْفهم ال�سورُة الفوتوغرافية يف معناها الأ�سلي مبا هي كتابة.
ما  َفنًّا؟  يكون  اأن  الفوتوغرايف  الّت�شوير  اأو  ورة  ال�شّ باإمكان  هل  الت�شاوؤل:  ميكن  الباب  هذا  يف 
عالقة الآلة التي َتلرْتقط بالإبرْداع الذي يتطَلُّب معاناًة وعالقًة متوّترة مع املو�شوع امل�شّور ومع اخليال؟ 
ُمبدعني؟ كلمة  نكون  لكي  الّزر  ون�شغط على  ما  نحَو مو�شوع  الآلة  “مدفع”  نوّجه  اأن  يكفي  هل 
الفوتوغرافية يف الأ�شل م�شَتّقة من فوتو Photon وغرايف Graph وهما كلمتان يونانّيتان. تعني الكلمة 
وئية الـُمت�شارعة املتالحقة التي تنطلق من مركز اإ�شعاع ما، وتتوّجه  الأولى )فوتون( تلك الَوَم�شات ال�شّ
ني الّثانية )غرايف( الكتابَة. بهذا تكون كلمة فوتوـ غرايف تعني  نحو َب�شنا لتقنبل �شبكّية العني. وَتعرْ
وء اأو بالّنور ح�شب ما ُنريد الّتعبري عنه. و مبا اأّننا نتكّلم عن الكتابة فال بّد و اأن نفت�َض اأّن  الكتابَة بال�شّ

هناك كاِتًبا. ت�شبح اإذن الآلة و�شيلًة فقط يف َيد اأو يف عني هذا الكاتب ليكتب بها ما َي�شاء.
تار موا�شيَعه كما يختار اأ�شلوَبه  اإذا كانت الأمور فعال على هذا النحو فاإّنها تزداد تعقيًدا. فالكاتب َيخرْ
ة. هذا الّتداخل بني الكتابة والّت�شوير الفوتوغرايف ل  الذي ل ي�شبه اأ�شلوَب غريه. وللكاتب لغُته اخلا�شّ
َيبرْتعد كثرًيا عن الّت�شوير الفّني ب�شفة عاّمة. فلغة امل�شّور الفوتوغرايف هي ال�شوء اإذ ل ميكن لأّي م�شور ل 
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ُيتقن اقتنا�َض ال�شوء وكـّميات النور النازلة على املوا�شيع التي ُيراد ت�شويُرها اأن ينفذ اإلى عمق الأ�شياء. 
وء  ال�شّ ت�شليط  مَدى  يكمن يف  فاإن جناح عمل  امل�شّورين  الر�ّشامني  اإلى  بالن�شبة  ال�شاأن  فتماما كما هو 
ا�شتخراج  للَعنيرْ  لَتَتاجع حتى ميكن  النور على تلك املعروفة  َهر، وتخفيف  ِلَتظرْ الغاِم�شة  على الأماكن 
املجهول، وغري املعروف وغري الـُمتداول اإلى دائرة ال�شوء. نحن نَقيِّم العمَل اجلّيد من غريه بف�شل هذه 
النف�ض  غوام�ض  من  عملهم  ُيربزه  ما  اأمام  ننده�ض  بجعلنا  الكبار  الفّنانون  ميلكها  التي  اخلارقة  القدرة 
الب�شية بف�شل ال�شتعمال اجليد للّنور)3(. الفنان امل�شور الفوتوغرايف الذي َيتعامل مع الّنور بهذه الطريقة 
ي�شتطيع اأن يجعل عمَله يرقى اإلى م�شتوى هوؤلء الفّنانني. نحن نعلم كم هو �شوري لل�شينمائّيني درا�شة 
راج  الب�شية )املمثلون( وا�شِتخرْ للّنفو�ض  النفاَذ  ي�شتطيعوا  بعينها حتى  اأعماٍل  الفّن والوقوف عند  تاريخ 

املناطق املعتمة داخَلها للّتعبري عّما ل ت�شتطيع اللغة اليومية املبتذلة التعبري عنه.
�شوَف يكت�شح عدٌد من ال�شباب املغربي ميداَن التعبري بوا�شطة اآلة الت�شوير الفوتوغرايف م�شّلحني 
حفي اأو الت�شوير العادي لالأحداث.  اإذن بهذه الفل�شفة. �شباب ل يكن يهّمهم الريبورتاج )التقرير( ال�شّ
كان همهم هو التعبري عّما يح�ّشون به تاما كالفّنان الت�شكيلي. ينتجون �شورًة ل ت�شلح ل�شيء اإّل للتاأّمل 
والـُمترْعة الب�شية. ويف هذا الباب كان اأول ظهور قوّي للفن الفوتوغرايف املغربي على ال�ّشاحة الدولية 
ظهوررْ م�شّور �شاب كان قد هاجر مع عائلته اإلى فرن�شا وا�شتقّر يف ال�شواحي الفقرية ملدينة باري�ض. 
�شاعدت ظروف خا�شة على دخول هذا ال�شاب وهو بعُد طفٌل اإلى بع�ض الّنوادي التي حتاول م�شاعدة 
ال�شباب اأبناء املهاجرين الذين يف�شلون يف غالبيتهم يف الدرا�شة، نظًرا لعدم تاأقلمهم مع املحيط، ونظًرا 
لعدم القدرة على الّتوفيق بني ما يتعّلمونه بالبيت وما يتلّقونه يف املدر�شة وال�شارع. �شوف ينجح هذا 
ي�شتفيد  الفوتوغرايف. و�شوف  الت�شوير  باآلة  ارتباطه  ال�شعوبات بف�شل  التغّلب على هذه  ال�شاّب يف 
من ِمنرْحة اإقامٍة َقّدمها له اأحد اأهم مهرجانات ال�شورة الفوتوغرافية يف العال، األ وهو مهرجان اآرل 
)Arles(، واآرل لي�شت اإّل املدينة التي عا�ض وتويف بها فان�شان فان خوخ Vincent Van ghog. فهناك 

ا�شتطاع هذا ال�شاب وا�شُمه الّتهامي الناظر اأن يحتّك بكبار الفنانني امل�شّورين يف العال.
وكاأَّن م�شرَيه كان م�شّجال يف ا�شمه الّناظر، وكاأنه كان لزاما عليه اأن ي�شتغل بالنظر كما كان اأّول 

 .Nadar كبار امل�شورين بفرن�شا والعال يحمل ا�شم نظر

)3(  يكفي الرجوع اإلى اأعمال رامربنت اأو غويا وتاأملها حتى نتبني اأهمية النور وحتوله من نور فيزيقي اإلى نور ميتافزيقي، اأو من امل�شبه اإلى 
املنزه. وهنا يلتقي الت�شوير بالفل�شفة ال�شافية التي تناجي كوامن النف�ض الب�شية وتعلها تتعالى بحثا عن املطلق. وهذا دور اأ�شا�شي من 

اأدوار الفن.
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1985م  �شنة  مرة  لأول  ال�شباب  ريعان  يف  وهو  الفّنان  هذا  على  املغربــــي  الفّني  الو�شــــط  تعّرف 
مبدينــــة قرونوبل بفرن�شا خالل املهرجان الفّني الذي كان اأقامه الناقد الفرن�شي بيري كوديبري كما اأ�شنا 
اإلى ذلك يف وقت �شابق. كانت اأعمال الّتهامي الّناظر التي �َشّدت اهتمام الّنّقاد حتكــــي م�شاهداتـــــه 
َن اأغطية من ال�شوف. لكن اهتمامه  وهو طفـــل ينظر ب�شكل غريب اإلى اأيادي اأّمه و�شديقاتها وهّن َيِحكرْ
املعرورقة على  امل�شاحات  التقليدية وتربز  الزيتية  امل�شابيح  ت�شيئها  التي كانت  املناطق  اأكرث على  ان�شّب 
َوره. ل تكن هذه ال�شور تخربنا مبا يجري اأو ما يحدث اأو  �شطح الأيادي مما اأعطى عمًقا و�شاعرّية ل�شُ
تنجز تقريرا �سحفيا حول الّن�سيج، بل توّد اأن جتعَلنا ننخرط يف تلك العالقة احلميمية التي كان الطفل 
يربطها بهذ اجلّو اخلا�ض به. هذا الإح�شا�ض الذي و�شلنا من خالل ال�شورة و�شعنا يف تلك الأجواء حّتى 
َن على الّدوام اأغطيًة  ولو كانت بعيدة عّنا، وهي اأجواء توجد يف كّل مكان من العال حيث الّن�شاء ين�شجرْ
وحيث الأيادي ت�شتغل بال هوادة يف امل�شانع اأو املحاّلت اخلا�شة، كل هذه الأ�شياء هي الفن وهي قوة 

ور الفوتوغرافية الفنية. ال�شّ
بالفن  التعريف  يف  يبداأوا  واجلمعيات  الأفراد  من  عدد  الفنية  ال�شاحة  على  ظهر  بقليل  ذلك  بعد 
حفي اأو الّتوثيقي. وقد �شمح ذلك بالتعرف  الفوتوغرايف على اأ�شا�ض اأنه فن ل عالقة له بالت�شوير ال�شّ
الفنانني  اأعمال  وتوّزعت  الوطن  خارج  املقيمني  املغاربة  الفوتوغرافيني  الفنانني  من  مهم  عدد  على 
تلك  �شواء  الذاكرة  مع  يتعامل  مبا�ش  واقعي  هو  ما  منها  اتاهات،  عدة  على  املغاربة  الفوتوغرافيني 
املتعلقة بالأ�شياء اأو بالف�شاءات كت�شوير الأدوات، وركزت يف غالبها على الف�شاءات املعمارية القدمية 
خ�شو�شا واأّن للمغرب تراثا مهما يف هذا املجال، واأن عدًدا مهّما من الفّنانني لهم ذاكرة ترَتِبط بهذه 
الف�شاءات. وعلى طريقة حممد بنعي�شى راَح عدد منهم يوّثق هذه الّتحف املعمارية ويحكي من خاللها 
طفوَلته ومغامراته وكاأّنه يكتب �شريَته الذاتية باآلة الت�شوير. ومنهم من اهتّم باخل�شو�ض بتطوير عالقته 
وء بغ�ّض النظر عّما ميكن ل�شوره اأن حتكيه، لي�ض هناك مو�شوع بعينه واإنا هي حتّولت ال�شوء  بال�شّ
َه�شة.  وكيف ميكن اأن تعرّب عن نف�شية الفّنان عن َفرِحه وعن اآلمه واأحالمه، تلك املتحّققة منها والـُمجرْ
و والّتكيب، تاما كما  وثّمة عدٌد كبري حاول اأن يتعامل مع الّتقنيات من حيث اإمكانية الإ�شافة والـَمحرْ
اأو َخلرْق و�شعّيات  الّت�شوير الّتجريدي حيُث اللوُن وت�شادُّ الألوان يكون هو الهدف،  جند ذلك يف 
تكاد تكون �شيالّية ل ميكن اأبًدا للر�شام توّقعها، اأو اإنرْ هو اأراد ذلك ل بّد من اأن يتعب كثريا للح�شول 
الفلكلورية. فعلى طريقة  الوجوه لكن بغري طريقة ال�شت�شاقيني  َتعامل مع  اأّن هناك من  عليها. كما 
الّتهامي الناظر راح عدٌد من هوؤلء الفّنانني ي�شّور الوجوَه ليجعل منها مراآًة اإما لآماله واأحالمه واإّما 
ل�سِتْنباط ما ُتعرّب عنه هي من اآلم ومعاناة. ارتبط هذا الّنوع من الّتعبري بالـُمعاناة اأكرث من الّتعبري عن 
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الفرح. وكاأّن الفرَح ل ميكن اأن ي�شُلح للموا�شيع الفّنية. لي�ض هذا بالأمر الغريب، فتاريُخ الفّن عرب 
نينا عن الّدخول يف �شجال من هذا النوع. لقد اأ�ّش�شت الرومان�شية لهذا املنرَْحى الفّني وكاأيّن  العال ُيغرْ

بها تقول اإّن الفرحنَي والفرحات ل ي�شنعون الّتاريخ.
و�شالون  وطنية)4(  جمعية  بخلق  وذلك  ه  نف�شَ الفوتوغرايف  الفنُّ  فر�َض  �شنوات  ع�ش  من  اأقّل  يف 
وطني �شنوي)5( تقدم من خالله الإبداعات اجلديدة للم�شورين الفوتوغرافيني املغاربة املقيمني منهم 
واملوؤ�ّش�شات  الّثقافة  ووزارة  القاعات  واأ�شحاب  والّنقاد  املثقفني  بدفع  هذا  كّل  �شمح  واملهاجرين. 
املعر�ض »نظرة  تنظيم  الفني. وما  الفوتوغرافية من جانبها  بال�شورة  الهتمام  اإلى  والتجاريّة  البنكية 

حوَل الفّن الفوتوغرايف املغربي« الذي �شبق ذكره، من طرف موؤ�ّش�شة بنكية اإّل دليل على ما نقول.
وتطّور الت�شوير الفّني وانتقل اإلى التعبري الـُمعا�ش كما �شبق واأ�شرْنا اإلى ذلك يف الف�شل ال�شابق. لكن 
بيناليهات  من  العالية  القيمة  ذات  الدولية  امللتقيات  املمار�شة هو وجودها يف  تطّور هذه  يدّل على  ما 
واأ�شواق فنية. لكن اأهم عائق يقف يف وجه هذه املمار�شة هو عدم ت�شجيعها من ال�شوق. فحّتى اإن كان 
هم وُيحاولون ت�شجيعها باإ�شدار كاتالوغات للّتعريف بها، فاإن املقتنني  ّتار الفن يقّدمونها يف َمعاِر�شِ
مازالوا يتوّج�شون خيفًة من قيمتها الّنقدية ويف اأهميتها كتحفة فنية ميكن احلفاظ عليها وعر�شها لل�ّشوق 
باغية ت�شيطر على ال�شوق يف املغرب كما يف العال.  الفّنية عند احلاجة. مازالت الّلوحة الت�شكيلية ال�شّ
فعلى الرغم من تبدّل الأحوال وت�شّدر بع�ض الأعمال املعا�شة مبيعات ال�شوق احلالية فاإن الأعمال الفنية 
ذات القيمة املالية مازالت ُت�شيطر على ال�ّشوق العاملية للفّن. مازلنا بعيدين يف املغرب عن املبيعات املهّمة 
لأعمال فنانني فوتوغرافيني كتلك التي ُن�شاهدها يف نيوروك اأو باري�ض اأو لندن اأو طوكيو ويف حالت 
نادرة لكنها اأ�شبحت تتكاثر يف بكني. فبعد اأن نا�شل اجليل الأّول من الفّنانني الفوتوغرافيني يف �شبيل 
يال الاّلحقة لكي توؤّكد ح�شور هذا الَنوع من الفّن  العتاف بالّتعبري الفّني الفوتوغرايف جاء دور الأَجرْ
يف �شوق الفّن الوطني وبعد ذلك العاملي. ولن يتاأتَّى ذلك بدون م�شاركة الفاعلني يف هذا املجال وعلى 

َراأ�شهم الإدارة املعنية اإذ اأّن الرابح الأول والأخري يف هذا امل�شمار هو الفّن املغربي باململكة املغربية.

)4(  تاأ�ش�شت اجلمعية املغربية للفّن الفوتوغرايف يف �شهر دي�شمرب من �شنة 1988م وتراأ�شها يف بداية الأمر الفنان املوؤ�ش�ض عبد احلميد الرميلي 
قبل اأن يخلفه الفنان حممد مايل الذي ا�شتغل ملدة �شنوات ا�شتطاع خاللها اأن يطّور اأداَءها الفّني واأن  ي�شنع لل�شالون الفني �شمعة داخل 
املغرب وخارجه قبل اأن ي�شلم امل�شعل لل�شباب، ومنهم الفّنان امل�شور جعفر عاقيل. ويراأ�ض حممد مايل اليوم اإدارة حترير ملة: جديد 

ال�شورة )Photo News( والتي تعنى من جملة ما تعنى به ت�شجيع ال�شباب على اقتحام عال الت�شوير الفني.
)5(  انعقدت اأول دورة لهذا ال�شالون �شنة 1986 باإمكانيات ب�شيطة جدا ولكن بعزائم قوية لكي ي�شل اليوم اإلى اأن ي�شبح مرجعا بالن�شبة 

للت�شوير الفّني الفوتوغرايف.
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جعفر عاقل

حمادي عنانو
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عبد ال�سالم احل�سريي
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حممد جنات عبد الرزاق بن�سعبان

حممد مايل
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نحن الآن يف اأواخر الثمانينيات من القرن املا�شي و بداية الت�شعينيات. لقد تغري العال وهدم جدار 
برلني واتهت اأنظار العال نحو ف�شاء - ظنا منها - اأنه اأرحب، واأّن احلدود احّمت واأن العال اأ�شبح 
بالفعل قرية �شغرية ووطنا للجميع. يف هذه احلالة التي غاب فيها التقاطب على الأقل على م�شتوى 
الواقع  �شعوريا عن هذا  لو  التعبري و  اإلى  بانتفاء احلدود، ولذا جلوؤوا  اأح�شوا  الفنانني  اأن  يبدو  التمّني 
اجلديد. ومن هنا ظهرت مقولت من قبيل اإّن الفّن ل وطن له، واإّن باإمكان الفنان التحاور مع كل 
�شكان املعمورة عرب لغة الإبداع التي ل تعتف باحلدود اجلغرافية وال�شيا�شية، وتناأى بنف�شها عن لغة 
التقاليد والعادات املحلية. واأ�شبح الفنانون عرب العال يبحثون عن النتماء اإلى وطن وقبائل الفنانني، 

اأكرث من انتمائهم اإلى اأوطانهم الفعلية.
تزامن كل هذا بالطبع مع ظهور و�شائل ات�شال جديدة كالقنوات التلفزيونية الف�شائية والنتنيت 
والهواتف النقالة وغريها مما جعل النا�ض ي�شكنون يف العوال الفتا�شية اأكرث منه يف العوال الأر�شية 
اجلغرافية احلقيقية. وهذا التوا�شل و هذه الو�شائل دخلت بدورها عال الفن، لي�ض فقط على م�شتوى 
التوزيع و التوا�شل، واإنا اأي�شا على م�شتوى البتكار. ولقد �شهل من تبّني هذه الو�شائل يف املمار�شة 
الفنية الت�شكيلية اأّن الفن - واملعا�ش منه على وجه اخل�شو�ض - كان قد لفظ منذ ال�شتينيات من القرن 
الع�شين كل الو�شائط التقليدية للتعبري الفني من اللوحة والنحت وغريها واته اإلى الأدوات التكنولوجية 

اجلديدة، م�شتعينا بها لفهم عامله تارة، و لتغيريه وتفكيكه من اأجل بنائه من جديد تارة اأخرى.
اأثرت هذه النقالبات وما رافقها من تَخٍلّ عن مفهوم الإبداع وا�شتبداله مبفهوم البتكار يف مفهوم 
الفّن والفنان نف�شه. هل الفّنان هو ذلك املبدع الذي ي�شحب من اأعماق نف�شه اإنتاجا ل ي�شبقه له اأحد 
وذلك بعد معاناة نف�شية وكّد واجتهاد، اأم هو كما يعتربه الفنانون احلاليون �شخ�ض يفكر فقط يف حميطه 
ويتحايل على الأ�شياء كي يعيد ترتيبها يف الف�شاء، والنظر اإليها من زاوية ل ي�شبقه اإليها اأحد وفق ت�شوره 
اخلا�ض؟ هذه الأ�شئلة تقودنا اإلى طرح اأ�شئلة اأخرى اأكرب واأخطر على الفن مبعناه الأكادميي احلديث: 
هل من ال�شوري اأن مير الفنان من مراحل تعليمية اأكادميية يطلع فيها على اأعمال كبار الفنانني العباقرة 

والبدء بالت�شبه بهم وحماكاتهم قبل اأن يطمع يف اأخذ حيز مكاين ولو ب�شيط بجانب اأ�شاتذته ومعلميه؟
نحن نعرف اأن بوادر هذه النقالبات الكبرية يف الفن يف الغرب الأوروبي والأمريكي قد بداأت 
الفرن�شي  الفنان  اأ�شاتذتها  اأكرب  من  اأن  يعترب  من  هناك  اإن  بل  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  الظهور  يف 
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مار�شيل دو�شامب Marcel Duchamp الذي انتقل من فرن�شا اإلى الوليات املتحدة هاربا من ويالت 
احلرب العاملية الأولى وهناك قام بعر�ض َمبرَْوَلته ال�شهرية التي �شوف ت�شبح نربا�شا للفنانني املعا�شين 
اإي�شالها  يود  التي  الفنية والفل�شفية  الت�شمية  النافورة ولكن  لقد كان �شمى عمله هذا  ال�شتينيات.  يف 
للمتلقي هي فكرة Ready-made اأي امل�شنوع �شلفا. وكان يريد اأن يقول اإن كل �شيء فن ول �شيء فن؛ 
واإنه باإمكان اأي �شخ�ض اأن ينتج عمال فنيا اإن هو ا�شتطاع اأن ميتلك ال�شجاعة يف اختيار �شيء ما مهما 
كان قليل ال�شاأن، وتوقيعه وحتّمل م�شئوليته يف تقدميه للجمهور. ولكن الفكرة التي كانت حتت كل 
هذا الكالم مفادها اأن الفن مبا هو ممار�شة تقليدية اأكادميية يف اأوروبا اإلى حدود احلرب العاملية الثانية 
كان مازال يحمل يف ثناياه حتى ذلك الع�ش فكرة القدا�شة التي ورثها من انت�شابه للكني�شة وف�شاءات 
املقّد�ض التي ل يتخل�ض منها قط. لذا بادر الفنانون الدادائيون الذين كان ينتمي اإليهم مار�شيل دو�شامب 
Marcel Duchamp اإلى حماولة نزع القدا�شة عن الفن وتدني�ض قاعات العر�ض التي كانت تعترب مكانا 
- يكاد يكون - دينيا. كما عمدوا، وخ�شو�شا مار�شيل دو�شامب نف�شه، اإلى التهجم على اأيقونات 
الفن الأوروبي التي طاملا قّد�شها اجلمهور، ويتعلق الأمر مثال  باجلوكاندا التي ر�شمها ب�شوارب كما لو 
كانت رجال. كما عر�ض بباري�ض قبل اأن يلتحق بالوليات الأمريكية اأ�شياء جمعها من القمامة، كعجلة 

دراجة هوائية، وحامل قناين من ذلك الذي ي�شتعمل لعر�ض قناين الّنبيذ مبتاجر بيع اخلمر بباري�ض.
هذه الطريقة يف التعامل مع الفن ل تتك اأثرا يف اإبانها ون�شيها اجلمهور والنقاد وال�شحافة، نظرا 
لن�شغال اجلميع باحلرب العاملية الأولى وويالتها. وكانت اأوروبا حمتاجة لأفكار جديدة تكنها من 
م�شاعدة اجلراح على اللتئام اأكرث من ممار�شات اأو نظريات تعيد النظر يف الأ�شا�شيات. وفعال لقد كانت 
حركة الدادائيني قد ن�شاأت اإبان احلرب العاملية الأولى لإعادة النظر يف احلداثة التي ل ت�شتطع اأن تفي 
مبا وعدت به، وهو امل�شاواة والعدالة والإخاء، اأي �شعار الثورة الفرن�شية التي اعتقد اجلميع اأنها جاءت 
والتحليل  نيت�شه  فل�شفة  من  الأفكار  ومعها  املمار�شات  هذه  كانت  ولقد  واإ�شعاده.  الإن�شان  لتحرير 
باإعادة النظر يف احلداثة وحماولة  اإيذان  اإل  النف�شي عند فرويد والتكعيبية يف الفن ما هي يف احلقيقة 
تفكيك اآلياتها الفكرية والفنية التي بقيت مرتبطة اأميا ارتباط بالفكر الديني والعقدي للقرون ال�سابقة 
على زمن احلداثة. وهذه النبوءة املتقدمة جدا �شوف تنتظر ما يقارب اخلم�شني عاما قبل الرجوع اإليها 
عند التفكري يف ما اآلت اإليه الأو�شاع بعد احلرب العاملية الثانية، والفظاعات التي ارتكبت باملوازاة مع 

العنف الأوروبي الذي مور�ض على ال�شعوب امل�شتعمرة.
جناحا  لقيت  قد   ready-made �شلفا  امل�شنوع  ال�شيء  ذلك  اأو  الـَمبرْولة  عر�ض  عملية  كانت  واإذا 
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اأ�شلفت ن�شيها ول يعد لها ذكر يف املوؤلفات  1917م فاإن اجلمهور كما  على امل�شتوى الإعالمي �شنة 
الإعالم  لدور  منه  واإدراًكا  دو�شامب  مار�شيل  �شاحبها  لكن  الت�شكيلي.  بالفن  اخلا�شة  وامل�شنفات 
اأعاد  كما  الأربعينيات،  �شنوات  يف  �شورها  ن�ش  باإعادة  وذلك  ذكراها  اإحياء  اإلى  عمد  والتوا�شل، 
لعدد مهم  بالن�شبة  اإلهام  الواجهة وجعلها م�شدر  اإلى  اأعادها  مما  رافقتها  التي  ال�شحفية  التعاليق  ن�ش 
من الفنانني الذين كانوا بحاجة اإلى اإعادة نظر كبرية وهامة للفكر الفني والفل�شفي بعيد انتهاء احلرب 
الكونية الثانية. بداأت اإذن عملية اإعادة النظر الكبرية يف املفاهيم الأ�شا�شية التي تاأ�ش�ض عليها الفن منذ 
اإلى الأوروبيني والأمريكيني قوام اجلانب الروحي الذي اعتربوا  ع�ش النه�شة، والتي مثلث بالن�شبة 
العلمية  الثورات  تزامنت مع  اأو  �شبقت  التي  الكربى  الفنية  فالثورات  الإن�شانية.  باقي  اأنه ميزهم عن 
وال�شيا�شية التي بواأت اأوروبا مركز قيادة العال، واأ�شبحت هي النموذج املطلوب من طرف ال�شعوب 

التي تريد التقدم، بداأت يف التاآكل منذ ذلك الزمن.
يف هذا الوقت بالذات ل تكن ال�شعوب العربية قد ا�شتكملت ا�شتقاللها ال�شيا�شي، وبع�شها كان 
ي�شارع من اأجل ما اأ�شميته يف ف�شل �شابق من هذا الكتاب بتميم الهوية الب�شية)1( التي اعترب البع�ض 
اأو الت�سوي�س. مل ينخرط فنانو ال�سعوب العربية اإذن يف ذلك  اأو التحريف  اأنها اأ�سيبت بالتلف  حينها 
الوقت يف اإعادة النظر هاته كما اأنهم ل ياأخذوا مبواقف زمالئهم الأوروبيني فقط، لأنهم كانوا م�شغولني 
ببناء الأنظمة الثقافية والفنية لبلدانهم، ول يكن يهمهم الهدم اأو التفكيك الذي كان يعني ح�شب راأيهم 
هم من �شيطرة الأنظمة ال�شتعمارية بينما كان  فناين اأوروبا واأمريكا. كان الفنانون العرب يخرجون لَتوِّ
زمالوؤهم الغربيون يعيدون النظر يف نظام معريف اعتربوا اأنه ذهب بهم اإلى الهاوية. كانوا يعيدون النظر 
يف امليتافيزيقا ويف العقالنية الديكارتية التي بح�شبهم قتلت الإن�شان واألهت التقنية. ويف اجلهة املقابلة 
اآلياته  اأول من  التمكن  يريدون  امل�شتعمر وكاأنهم كانوا  بقوة  العرب والأفارقة ليزالون مفتونني  كان 

املعرفية املادية منها والروحية، وكان الأمر يخ�ض بالأ�شا�ض ت�شفية ال�شتعمار على جميع امل�شتويات.
اأي�شا  يعني  واإنا  املحتل،  ال�شيا�شي وطرد  التحرر  فقط  يعني  ال�شتقالل ل  اأن  العرب  الفنانون  ن�شي 
التحرر من م�شادر املعرفة الغربية التي اأدت اإلى هذا ال�شتعمار. والتحّرُر منها يقت�شي معرفتها ونقدها 
تاما كما كان يفعل فال�شفة ومفكرو الغرب الأوروبي والأمريكي بعد احلربني العامليتني. كان همهم 
الأ�شا�شي هو امتالك املعارف والتقنيات ذاتها التي اعتربوا اأنها اأدت اإلى احتالل بلدانهم وقهر �شعوبهم 
مع اإغفال تام لثقافاتهم الأ�شلية ومعارفهم التقليدية. قليلون هم اأولئك الذين انخرطوا يف نقد معارف 

)1(  اأنظر ف�شل اإ�شكالية اللوحة �شمن الباب الثاين.  
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الغرب ونقد املعارف والثقافات املحلية وو�شعها حتت نظر الت�شاوؤل امل�شتمر. ل يحدثرْ هذا اإذن على 
امل�شتوى الفني على الرغم من اأنه حدث ولو جزئيا على امل�شتوى الفل�شفي)2(. هذا املنحى الفكري الذي 
كان يختق كل �شيء مبا فيه الفكر الفني، هو الذي جعل الفن يراوح مكانه بني التيار التجريدي و قرينه 
العمل على الرمز املاأخوذ من اخلط العربي اأو الّرمز الأمازيغي. ظل الفن املغربي يعي�ض على الإ�شكاليات 
التي عربت عن  واملوا�شيع نف�شها قرابة الثالثني �شنة، وعلى الرغم من قيام تلك »الزوبعة يف فنجان« 

رف�شها للتجريد، مدعية اأنها تنت�شب للت�شخي�شية اجلديدة فاإن اأي �شوؤال ل يطرح يف هذا الباب.

كاأن الأمر ل ي�شتقيم اإل بتدخل الأ�شاتذة واملدر�شني. وكما �شبق الذكر، عمدت م�شالح مدينة الدار 
البي�شاء اإلى الت�شال بكلية الآداب والعلوم الإن�شانية ببنم�شيك التابعة جلامعة احل�شن الثاين بالدار البي�شاء، 
البي�شاء. فكونت اجلامعة -  التعليم مبدر�شة الفنون اجلميلة بالدار  وطلبت منها الإ�شاف على اإ�شالح 
كما ذكرت- جلنة تربوية بيداغوجية وعهدت لها بهذه املهمة. واأول ما اهتمت به هذه اللجنة هو اإعادة 
تهيئة املدر�شة لكي تكون مدر�شة عليا للفنون اجلميلة، واأن تخرج من و�شعيتها القدمية التي تركها عليها 
ال�شتعمار. ول يهتم الفنان فريد بلكاهية عندما كان مديرا بتغيريها. و ل يكن التغيري �شهال اإذ يتعلق الأمر 
بتغيري العقليات اأول. وكان من ال�رشوري تغيري �رشوط دخول املدر�سة لو�سعها يف م�ساف التعليم العايل. 
البيداغوجية  اللجنة  العامة(. ثم اهتمت  الباكالوريا )الثانوية  اأن ُطبق �رشط احل�سول على �سهادة  فكان 
بتطعيم هيئة التدري�ض بعنا�ش �شابة واأخرى متمر�شة، لكنها متفتحة على الطرائق اجلديدة للتعليم الفني.
وبعد اأن �سمنت اللجنة كل هذه ال�رشوط انتقلت لو�سع برنامج تعليمي وتكويني يف م�ستوى املدار�س 
العليا باأوروبا، واإن اأمكن، اأح�شن ما يوجد من املدار�ض يف املنطقة املغاربية. ول يو�شع الربنامج دون اأخد 
ما كانت تتوفر عليه املدر�شة بعني العتبار. مرت �شنة كاملة خ�شعت لها املدر�شة وكل اأطقمها للتجربة 
اجلديدة، وبعد ذلك مت التعاقد مع مدار�ض اأوروبية من فرن�شا وبلجيكا وهولندا واإ�شبانيا، ودخلت املدر�شة 
التجارب  تبادل  هو  البيداغوجية  اللجنة  هّم  كان  وتون�ض.  العا�شمة  اجلزائر  مدر�شتي  مع  عالقات  يف 

والروؤى حول اأّي مدى ي�شتطيع الربنامج التعليمي الذي اأقرته اأن يتوافق مع التجارب العاملية.

)2(  اأ�سري هنا اإلى اأن املفكر عبد الكبري اخلطيبي كان قد انخرط مبكرا يف هذا امل�سمار. فعندما كان العرب يفّكرون يف اإحياء الرتاث   
غري عابئني مبا ميكن اأن يحتويه هذا التاث من اأفكار قد تعيدهم اإلى قرون غابرة، كان هذا املفّكر املتنّبه ينادي مبا كان ي�شميه النقد 
املزدوج، ويعني به نقد املعارف الغربّية التي اأ�ّش�شت للفكر ال�شتعماري ونقد الفكر ال�ّشلفي والتقليداين العربي الذي يتحالف عن 

ي منه مع الفكر ال�شتعماري، لأن كليهما يوؤ�ّش�ض لفكرة مفاُدها اأن لي�ض يف م�شلحة العرب اأن يتقدموا. غري َوعرْ
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يف ال�شنة الأولى من التجربة حدث واأن هدم جدار برلني. والكل يعرف مدى القوة الرمزية التي 
كانت لهذا احلدث. فلقد ظّن النا�ض اأّن العال قد انفتح على م�شاعيه، واأن احلدود قد انتفت، واأن 
النا�ض اأ�شبحت تعي�ض يف قرية واحدة. �شوف يت�شح اأن كل هذا كان �شبا من �شوب الوهم، لكن 
اأثره كان كبريا يف النفو�ض ويف خميالت الفنانني. وتزامن هذا النهيار مع انفتاح �شقف ال�شماء بحيث 
�شارت تطر �شورا بدون توقف. فلقد تطورت ظاهرة ال�شحون الالقطة ومعها القنوات الف�شائية، 
واأ�شبح اخلرب مباحا للجميع اأو هكذا خيل للنا�ض. يف هذا اجلو ل يعد من امل�شموح ح�ش الطلبة يف 
الفنون اجلميلة داخل خانة معينة واإكراههم كما كان يحدث ذلك يف ال�شابق على اللتزام بدرو�ض 
معينة. اأ�شبح الطالب اأكرث علما من املدر�ض. وبداأ املدر�ض يح�ض اأنه متجاَوز وعليه اأن يعيد النظر يف 

معارفه اأو ين�شحب يف هدوء.

للتغلب على هذا كان من الاّلزم اأن تدخل املدر�شة يف عالقاٍت مع مدار�ض اأخرى ت�شتقطب فّنانني 
وتهم للقاء الّطلبة. وهكذا مّت التفاق مع مدر�شة الُفنون باإيك�ض اأون بروفان�ض  من اآفاق خُمتلفة، وَدعرْ
)Aix en Provence( بجنوب فرن�شا على برنامج فّني وتربوي دقيق. مّت مبوجبه التفاق على اأن َتَتَنقل 
مموعٌة من الطلبة من مدر�شة الفنون اجلميلة بالدار البي�شاء اإلى هذه املدر�شة التي كانت اآنذاك يف طليعة 
املدار�ض الفرن�شية من حيث تدري�ض الفّن املعا�ش والّتقنيات اجلديدة. ل يكن ال�ّشفر للتعليم والّتح�شيل 
تاك بني طلبة مدر�شة الّدار البي�شاء  واإّنا كان بَغر�ض َتنرْفيد برنامج فّني، اتُِّفَق عليه م�شبقا، ينجز بال�شرْ
ومدر�شة اإيك�ض اأون بروفان�ض. كانت هذه الّتجربة �شيًئا جديدا بالّن�شبة اإلى الطلبة املغاربة. فقد كان 
اأن يِجدوا لهم مكاًنا  الطلبة  فّنية يف َف�شاء طبيعي غابي وكان على  اأعمال  اإجناز  امل�شوع يتكّون من 
املكان.  اإلى ذلك  الو�شول  قبَل  َحّددوها  ا�شطناعّية  ياء  اأ�شرْ باإ�شافة  عليه  تغلوا  وَي�شرْ الَف�شاء  داخل هذا 
ول يكن الأمر يتعلق بتحطيم الّطبيعة، لكن باإ�شافة ما مُيكن اإ�شافته للح�شول على �شيء ذي معًنى، 

وعندها ي�شبح هذا ال�شيء هو العمل الفني.
 ويف اإطار امل�شوع دائـًما كان من الاّلزم على الطلبة اأن يعودوا ويق�شوا مدة اأ�شبوع داخَل ف�شاء 
ى هو  دة من الغابة. كان املتوخَّ ي وهو مدينة مر�شيليا، وال�شتغال على الف�شاء ُمبا�شة بعد الَعورْ ح�شَ
فيه  تغل  ي�شرْ الذي  الّطبيعي  الَف�شاء  الإنرْ�شان ما بني  فّنانني عن ماآلت  يت�شاءلون بو�شفهم  الطلبة  جعُل 
ء منه، وبني الَف�شاء احل�شّي الذي مُيَّثل عدًدا من الإكراهات  الإنرْ�شان بكّل جوارحه وَيتفاعل معه كُجزرْ

التي تعل الإن�شاَن حيواًنا اأكرث من ذلك املوجود يف الَف�شاء الطبيعي.



173

اأو  اإيك�ض  مدر�شة  طلبَة  اجلميلة  الفنون  مدر�شُة  بلت  ا�شَتقرْ ذلك  بعد  اأ�شهر  ال�شّتة  يقرب  ما 
�شبه  ف�شاء  لكنه  طبيعي  بف�شاء  دائما  يتعلَّق  الأمر  كان  اآخر.  م�شوع  على  لال�شتغال  بروفان�ض 
�شري  َتكرْ عدم  الّطلبة  من  املطلوب  كان  ال�شّماء.  احلجارة  من  اإّل  �شيئ  كّل  من  خاٍل  �شحراوي، 
من  كان  اآخر.  �شيء  اأي  اأو  ِجبرْ�شا  اأو  �شباغًة  اأكاَن  �شواًء  عليها  �شيء  اأي  اإ�شاَفة  عدم  و  احلجارة 
وهو  البدائّي  الإنرْ�شان  مكان  كّنا  لو  كما  واجَل�شد  اليدين  ا�شتعمال  عَدا  اأداة،  اأيّة  ا�شتعمال  نوع  الـَممرْ

عب على الطلبة احل�شوُل على اأعمال فنية، لقد ظّلوا َيدورون يف نف�ض   َيتعامل مع الطبيعة. كان من ال�شّ
ب منهم. كان ال�ش يف احُل�شول  نام بالُقررْ عون الأَغرْ َيررْ اأطفاٍل كانوا  اأن جاَءهم الإلهام من  اإلى  املكان 
على الّتواُزن، وكان الأطفال يركبون احلجارة ب�شعة ويح�شلون على تواُزن غايًة يف الدقَّة. بعد هذه 

التجربة عاَد الّطلبة لال�شتغال على َف�شاء ح�شّي واختاروا لهذا الَغر�ض ف�شاَء الدار البي�شاء.
الفّنانني  من  عددا  ت�شتقبل  �شلًفا  م�شّطر  برنامج  ِوفرَْق  املدر�شة  كانت  الـَم�شاريع  هذه  اإلى  اإ�شافة 
�شات ويتقا�شمون معهم تارَبهم الفّنية.  العرب والأفارقة والأوروبني الذين كانوا يلرَْتقون الطلبة يف َوررْ
والفرن�شّيون  وال�شينغالّيون  وال�شورّيون  والليبّيون  وامل�شّيون  والتون�شّيون  اجلزائريّون  الفنانون  كان 
تغال اأو للّنقا�ض  �شات لال�شرْ بان والهولنديون والبلجيكيون يَتوافدون على املدر�شة وي�شكّلون وررْ والإ�شرْ
مور. ا�شتطاع الطلبة اأن يَتَعّلموا من  حول الأعمال  والّتظاهرات الفّنية التي كانت ُتقام يف اأرجاء الـَمعرْ

الُزّوار اأكرَث مما تعلَّموه من اأ�شاتذتهم املقيمني.

الّثقايف  الو�شط  عن  مبعزل  يتّم  اأن  ميكنه  ل  املعا�ش  الفّني  التعليم  اأّن  البيداغوجّية  الّلجنة  فهمت 
الفّنّي يف  العمل  التفكري يف  منه هو  الق�شُد  للجمالّيات، كان  تاأ�ّش�ض حمَتٌَف  لهذا  العاّم.  اأو  الـُمبا�ش 
ة وال�ّسينما واملو�سيقى والّرق�س... كان  عالقته املت�سعَبة مع اأَْناط التعبري الأخر: ال�سعر والّرواية والق�سّ
اإليهم عن ان�شغالتهم الإبداعية. وهذا  املبدعون من كّل هذه الآفاق يدعون للقاء بالّطلبة والتحّدث 
رى ل يكن الّطلبة ال�شابقون قد عرفوها. ل يبق التعليم  الّزخم جعَل ال�ّشباب يتفتحون على اآفاق اأخرْ
نيات الّت�شوير والكرافيك والتزيني الّداخلي اأو الديزاين لوحده بل تعّداه اإلى الّتفكري يف  ت�شا على َتقرْ ُمقرْ

الَفلرْ�شفة والّتاريخ والـُمجتمع واأ�شناف الإبداع الأخرى.
موقني على امل�شتوى العامَلي �شوف َناأتي على  من هذا التعليم تخّرج طلبة اأ�شبحوا من بعُد فّنانني َمررْ
ـرهم فيما �شياأتي. كما اأّن الكّلية التي َينرْتمي اإليها اخلبريان موليم العرو�شي وعبد الكبري ربيع اأَ�ّش�شت  ذكرْ
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�ض الَوقرْت خمترًبا ونافدًة يطّل  مهرجاًنا دوليا لفّن الفيديو. اأ�شبَح ف�شاًء لتبادل الّتجارب، لكن ويف َنفرْ
منها �شباُب املغرب على العال. و�شمح هذا الّلقاء الّدويل لعدد من الفنانني املغاربة ال�شباب دخول باب 

العامَلية من قلب َمدينة الّدار البي�شاء. 

ر�شة الوطنّية للفنون اجلميلة قد تَخلَّ�شت بعد من الّتعليم الأكادميي. كان على راأ�شها  ل تكن الـَمدرْ
الفنان القدير حممد ال�ّشرْغيني الذي بقي وفيًّا للّتعليم الذي تركه برتوت�شي. عندما اأحيل على الّتقاعد 
الفر�شة  الـُمعا�ش. كانت  الفّن  بتفتُّحه على  املعروف  الوّزاين  الكرمي  الفّنان عبد  1992م وَخَلفه  �شنة 
اإ�شالح  اجلديد يف  الـُمدير  اك  باإ�شرْ البي�شاء  بالّدار  اجلميلة  الفنون  البيداغوجية مبدر�شة  لّلجنة  �شانحًة 
وان مّت الّتفاق مع خبرَييرْن: واحٍد  التعليم. وهكذا وبالّتفاق مع وزير الّثقافة الو�شّي على مدر�شة َتطرْ
من مدر�شة الُفنون اجلميلة بالّدار الَبيرْ�شاء وواحٍد من مدر�شة الفنون باإيك�ض اأون بروفان�ض، على القيام 
نامج َبديل عن الربنامج املعَتمد الذي كان الّزمان قد تاوزه بكثري. وفعاًل مّت اعتماد  ة وتقدمي َبررْ بخربرْ
برنامج م�شابه للربنامج املعتمد مبدر�شة الدار البي�شاء. و�شادَف هذا الإ�شالُح التبوّي و�شول وجوه 
�شاّبة در�شت يف اأوروبا ومقتنعة بالتعليم الفّني يف �شكله املعا�ش. وهكذا بداأت مدر�شُة تطوان ُتخرج 

اأفواًجا من ال�ّشباب الذين تعّلموا بطرق معا�شة.

ا يف كنف الفّن الأكادميي.  تطرح ت�شميُة الفّن املعا�ش اإ�شكاليَة كبريًة خ�شو�شا بالن�شبة اإلى الذين ترَبورْ
ما ن�شميه بالفّن املعا�ش لي�ض نًطا تعبريّيا ول تّيارا داخل الفّن احلديث، بل هو قطيعة مع ع�ش احَلداثة. 
الفّن  فاإّن  نهائّية،  ب�شفة  الّت�شخي�ض  وفّن  الّنه�شة  فن  مع  قطيعة  مّثل  قد  كان  احلديث  الفّن  اأّن  فكما 
املعا�ش ميّثل قطيعًة مع الفّن احلديث. فالفّن احلديث - وخ�شو�شا باملعنى املتداول - هو ذلك الذي 
يف  تّثلت  التي  الّت�شوير،  يف  الأوروبية  النه�شة  قواعد  ومع  الّت�شخي�ض  مع  نهائّية  ب�شفة  ال�شلة  قطع 
نظريّة الأبعاد والّر�شم ال�شحيح. وميكن اأن نعَترب اأّن الّتكعيبّية هي بداية نهاية الفّن الكال�شيكي وبعده 
كّل الفنون الأخرى مبا فيها الرومان�شّية والنطباعّية اإلى غري ذلك من التّيارات التي اعتمدت الوجَه 
احُلدود؛  على  ثورة  الـُمعا�ش  فالفّن  املعا�ش.  الفّن  ثورة  اإّل  توازَيها  لن  الّثورة  هذه  للّتعبري.  كو�شيلة 
ِر�ض  ُّ الفّن احلديث على الّداخل، ي�ش الفّن املعا�ش على اخلارج. فالفّنان احلديث ينجز وَيعرْ فحيث ُي�شِ
 )Galerie( عمَله داخل املحتف، ويتعامل مع دواخله وحميمّيته ثم ينقل عمله لداخل الكالريي
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وبعدها اإلى املتحف اأو البيت؛ بينما الفّنان املعا�ش ينجُز عمَله خارَج املحتف، قد يكون يف ال�شارع 
اأو يف املعمل اأو يف ال�ّشوق، ثم يعر�شه خارج الكالريي اإذ ي�شتطيع عر�شه يف ال�ّشارع اأو يف الَف�شاء 
اأو عواطفه،  عاء حميمّيته الداخلية  الفّنان املعا�ش ل يحتاج ل�شِتدرْ اأّن  بتاًتا. كما  اأو ل يعر�شه  الّطلق 
اإّنه ي�شتغل على �شطح ال�ّشعور اإذ يتعامل مع اأ�شياء واقعية ل تتطّلب منه الإلهام. يعمُل الفّنان احلديث 
ًتا لأّنه يعتقد وُيريد اأن يكون عمُله خالًدا، بينما ي�شتغل الفّنان  باغًة اأو َنحرْ جاهًدا لكي يتقن عمَله �شِ
طاء اأيّة اأهمية للخلود. وحيث يتحّدث الفّنان احلديث عن الإبداع،  املعا�ش على الّزائل والفاين دون اإعرْ

از، معترًبا الإبداَع كلمًة ومفهوما دينّيني. يقول الفنان املعا�ش بالإجنرْ
من هنا يظهر اأن الفّن املعا�ش ينتمي لزمن غري زمن الفّن احلديث، زمٍن يحلو للبع�ض اأن ي�شّمَيُه َزمن 
ما بعد احلداثة. فالفّنانون املعا�شون يعيبون على فّناين الفّن احلديث ارتباَطهم ب�شكل ل واٍع بال�شجّل 
الديني الكَن�شي الذي مازال يتعامل مع الداخل كروٍح وكجوهر يّت�شم بالُغمو�ض والَغرابة. لذا فاإّن 
الفّن احلديث يّت�شم بالتاجيديا كما اأكدنا على ذلك يف الف�شول ال�شابقة، بينما يتبّنى الفّنان املعا�ش 
ال�ّشخرية وال�شتهزاء من العال والأ�شياء، بل وُيَدّن�شها. األ يعر�ض مار�شل دو�شامب َمبرْولًة وا�شتدعى 
ا كلَّ ال�شيوف لل�شخرية ال�ّشوداء. هذا الّتاه يف الفّن جعَله ينرْبني على  �شً اجلمهور لفتتاح املعر�ض ُمعرِّ
ا  الّنقد الالذع للّنا�ض واملجتمع. بل ُيجازف ويخاِطر الفّنان املعا�ش يف كثري من احلالت بنف�شه معّر�شً
عهم اأَمام  ج�شده خلطر املوت والإترْالف يف �شبيل )برفورمان�ض( يق�شد من ورائها اإثارة الّنا�ض و َو�شرْ
وَله الّنقدي للّنظم الدينية والعقدية والجتماعية وال�شيا�شّية. كما ميكن  ِنَفاقهم الجتماعي، ويوّجه ِمعرْ

اأن ُيعيد النظَر يف الّنَظريات العلمية اأو غريها. اإن الفّن املعا�شِ ل يعرف للمقّد�ض معًنى.
فنًّا.  يكون  لكي  ي�شُلح  �شيء  كّل  اأّن  يرى  الـُمعا�ش  الفّن  فاإّن  والو�شائل،  باملواّد  يتعلق  فيما  اأما 
الّطبيب  اأدوات  اإلى  التكنلوجيا  على  واحلجارة  الأ�شجار  اإلى  الكهربائّية  الك  الأ�شرْ اإلى  الُقمامة  فمن 
جح بني  اأو املهند�ض اأو الفقيه، كّل �شيء ي�شلح لكي يكون مو�شوَع عمل فّني. فالأعمال الفّنية تتاأَررْ
اإلى  الفنية،  العملّية  اأ�شا�شي يف  اجل�شد كحامل وكفاعل  ي�شتعمل  الربفورمان�ض حيث  اإلى  الّتن�شيبات 
الفيديو اأو الكمبيوتر اإلى اآلة الّت�شوير الفوتوغرايف الّرقمي... كّل هذه الو�شائل �شاحلة لأن تكون فًنّا. 
ملها الفّنان لقد اأ�شبحت  لقد تراجعت احلوامل النبيلة من قما�ض وُرخام ومعادن، تلك التي كان ي�شَتعرْ

من عداد املا�شي.
كما اأّن العمَل يف حّد ذاته ل يعدرْ له نف�ُض املعنى ال�ّشابق، قد يكون العمل فقط خطاًبا حول عمل 
اآخر، كما قد يكون ا�شتدعاء ل�شخ�ض بعينه يعيد تربة معّينة اأو ا�شتن�شاخ عمل فّني اأو �شناعّي معنّي. 
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تومبلي  قبلت عمل  التي  فالفتاة  املثال:  �شبيل  الفّني من معنى. وعلى  العمل  باأ�شالة  تمام  لالهرْ يعد  ل 
عليه،  و�شعته  الذي  ال�ّشفاه  باأحمر  املحافظني  واأتلفته ح�شب  الفرن�شية  املتاحف  باأحد   )Tomblay(
بهذا  بنف�شها  وخاطرت  )برفومان�ض(  اأجنزت  اأنها  اإذ  الأ�شلي،  الفّنان  مع  العمَل  تتقا�شم  اأ�شبحت 
رّية. فالفّنان  ه اأمام حّد اآخر و هو حّد القانون وامللكية الِفكرْ ال�شنيع. من هنا ي�شُع الفّن الـُمعا�ش نف�شَ
ع بجانبه مطرقًة وكاأّنه يطلب من الّنا�ض اأن  الذي عر�َض اأحَد اأعماله الـُمكّون من َمرْموعة مرايا و َو�شَ
لم لال�شتفزاز ويك�ش العمَل، وهو ما و�شَع الق�شاَء اأمام نازَلٍة ل ي�شبق  يك�شوه، جعل اأحُد املارة ي�شَت�شرْ

له اأن تناوَلها قبَل ذلك اليوم.

من ممّيزات الفّن املعا�ش اأنه حّتى واإن كان ُيتيح تاأكيَد الفردّية، فاإّنه ي�شمح بخلق ف�شاءات يلرْتِئم فيها 
للعمل اجلماعي  البي�شاء مموعتان  بالدار  ال�شدد تكّونت  اأعمال جماعّية. ويف هذا  الفّنانون لإجناز 
َن  مرْ يف ميدان الفّن املعا�ش. ويتعّلق الأمر مبجموعة عني ال�ّشبع ومبجموعة زفري. تاأ�ّش�شت مموعٌة �شِ
متمّردين  لقانون اجلمعّيات  َزفري اخل�شوَع  فّنانو  الفنان ح�شن در�شي، ورف�َض  راأ�شها  قانونية  جمعية 
بذلك على الأُطر الإدارية لل�شلطات املحلّية. من هاَتنيرْ املجموعتني خرج عدٌد من الفّنانني املعا�شين. 
على اأّن هناك فنانني اآخرين الت�شقوا مبهرجان فّن الفيديو مّما �شَمح لهم بالّتحليق عالًيا وُمغادرة املغرب 

للعي�ض بني فرن�شا واأمريكا. يتعلق الأمر هنا مبنري الفاطمي.

عمل ح�شن الّدر�شي مدّر�شا مبدر�شة الفنون اجلميلة بالّدار البي�شاء و�شاهم بالّتغيري الذي اأ�شفت عليه 
الّلجنة البيداغوجية التي حتدثنا عنها. جمع حوَله مموعًة من املتخّرجني من الّتعليم الفّني بذات املدر�شة، 
واأَ�ّش�ض جمعيَة عني ال�ّشبع التي ا�شتمّدت ا�شمها من حّي مبدينة الدار البي�شاء بنف�ض ال�شم، حيث كانت 
اأقدم  اأّن الأمر كان يتعلق بالّدفاع عن  التاأ�شي�ض  توجد حديقٌة للحيوانات. �شوف يظهر بعد �شنوات 
�َشُبٍع بتلك احلديقة وقد اأهملته ال�ّشلطات حتى مات ب�شبب الكرب، ولكن اأي�شا ب�شبب عدم العناية. هذا 
الّتوجه الأيكلوجي لزم اجلمعية وموؤ�ّش�شها اإذ �شوف يتوّجهون اإلى حديقة ُعمومية لها ُعمق يف الّذاكرة 
اجلماعية ل�شكان مدينة الّدار البي�شاء واأهملت هي الأخرى من �شلطات املدينة. �شوف ي�شع ماكيت 
)نوذج م�ّشم( لتهيئة احلديقة و�شوَف ُينا�شل من اأجل اإعادة العتبار لهذا الف�شاء الّتاريخي. اهتّمت 
قاعاُت العر�ض واجلرائُد وعدٌد من و�شائل الإعالم باملو�شوع، واأخذت ُمبادرته بعًدا دولّيا، فعر�شت 
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الفنية  البيناليهات وامللتقيات  املاكيت يف 
مركز  مترْحف  اقتناها  واأخريا  الدولية، 

جورج بومبيدو بباري�ض)اأنظر ال�شور(.
العمومية  الف�شاءات  اهتماُمه  َيُطلرْ  ل 
فقط، بل لقد ذهب يف نف�ض الّتاه لإعادة 
العتبار للمكونات الّثقافية ال�شعبية. ومن 
العاملي  ال�شعيد  على  روفة  الـَمعرْ اأعماله 

ور العائلّية على الّطريقة ال�شعبّية القدمية، حيث كانت العاِئالت مبنا�شبة احلفالت والأعياد، تق�شد  ال�شّ
ا�شتوديوهات املدينة لتاأخذ لها �شوًرا تذكارية. �شنع ح�شن الّدر�شي ا�شتوديو فوتوغرافًيّا متنّقاًل وراَح 
اأماكن  اإلى  اأن ينتقل بكّل ُمعداته  ي�شّور العائالت بالأ�شواق العمومّية بالأرياف والُقرى املغربية قبل 

اأخرى من العال )انظر ال�شور(. يعّد ح�شن الدر�شي من موؤ�ّش�شي الفّن املعا�ش باملغرب.

ح�سن الدر�سي
بورتريهات عائلية

ح�سن الدر�سي
م�سروع جم�سم
تاريخ فن العمارة
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الفنون  مبدر�شة  الفني  التعليم  اإ�شالح  �شادف 
وطنّي  عاٍل  معهد  اإلى  وحَترْويلها  بتطوان  اجلميلة 
تعليمه  تلّقى  �شاّب  اأ�شتاذ  و�شول  اجلميلة  للفنون 
الفّني  التعليم  كان  بفرن�شا.  الُفنون  مبدار�ض  الفّني 
بفرن�شا وعدد من دول العال الغربي قد انتقل من 
فوزي  تعّلم  ة.  املعا�شِ الفنون  اإلى  اجلميلة  الفنون 
املدر�شة  اأّن  حّظه  ح�شن  ومن  اجلّو،  هذا  يف  اإذن 
كانت قد تفّتحت على مُمار�شات جديدة �شَمحت 
مما  ي�شتفيدون  الّطلبة  وجعل  معارفه،  بتوظيف  له 
من  عدٌد  يديه  على  تخّرج  تقنيات.  من  له  َح�شّ
الطلبة الذين اأ�شبحوا فّنانني على امل�شتوى العامَلي، 
مون، و الباتول ال�ّشحيمي، و�شفاء الروا�ض، وغرَيهم. نذكر منهم يون�ض َرحرْ

للكلمة.  الأنتبولوجي  نى  بالـَمعرْ الو�شط الجتماعي والّثقايف  لعتريي�ض هو  الفّنان فوزي  َهّم  كان 
تلك  على  ي�شّو�َض  اأن  وُيحاول  للنا�ض،  اليومية  احلياة  يف  رها  وَدورْ التقليدية  ال�شناعات  كّل  اإلى  ينتبه 
ترب اأّن الّنا�ض ين�شون بفعل ال�شتعمال اأهّمية الأ�شياء التي �شنعوها باأيديهم،  العالقة التي تربطهم بها. َيعرْ
ملون من حوله  َيعرْ فع الفّنانني الذين  اإبداع وابتكار. لذا يعمل وَيدرْ اأن تكون م�شدر  َتنرْتهي  ولذا فهي 
على تغيري اتاهات الأ�شياء. يطلب من كّل واحٍد اأن يهَتمَّ بالو�شط الذي يعي�ض فيه واأن ي�شائله وي�شتغل 
األة الّدينية وهو الذي يربط عالقًة  مون بامل�شرْ انطالًقا منه. ولعّل اأهم مثال على هذا هو اهتمام يون�ض َرحرْ
روحانّية بالإميان، والباتول ال�ّشحيمي التي َتّتخذ من عال املراأة )املطبخ هنا( منطلًقا للّتعبري عن ماآ�شي 

فوزي لعتريي�س
باب جهنم
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العال العربي و الّدويل على ال�شواء.
التي  ال�شعبية  الّر�شومات  ا  الب�شّي وخ�شو�شً ال�ّشعبي  التاث  م�شاءَلة  ُيعيد  بل  هنا  فوزي  يقف  ل 
َلًة من الأعمال تتح كلُّها من ميثولوجيا الرُباق  لرْ�شِ قّدمناها يف الباب الأول لهذا الكتاب. فلقد اأجنز �شِ
ّورت من خالل تلك الّر�شوم. هذا املنرَْحى �شّد اإليه عدًدا  وراأ�ض الغول وكّل احلكايات ال�ّشعيبية التي �شُ

من النّقاد الذين كتبوا عنه وجعلوا منه واحًدا من اأهم موؤ�ّش�شي الفن املعا�ش)انظر ال�شور(.

 

يف  الرا�شيدي  اأحمد  كان 
الفنون  مبدر�شة  النهائية  �شنته 
البي�شاء عندما  بالّدار  اجلميلة 
نظاَمها  الإ�شالُح  طاَل 
الّطلبة  من  يكن  التعليمي. ل 
الأ�شاتذة  �شايروا  الذين 
مقاومة  ا  واأبَدورْ الُقدامى 
الإ�شالح.  لذلك  �شديدة 
اْنخرط يف احلركة الّتجديدية 
معا�شة  اأعماًل  ُينتج  و�شار 
فيه  كامنًة  كانت  وكاأّنها 
يهّم  ما  كّل  الرُبوز.  تنتظر 
احلركة  هو  الرا�شيدي  اأحمد 
للعال  َينرْظر  ل  والّتوازن. 
اأن  الزاويتني،  هاتني  من  اإّل 
على  وحتافَظ  الأ�شياُء  تتحّرَك 

تواُزِنها: هذا ما َقّدمه اأمام الّلجنة لجتياز اختبارات الديبلوم الّنهائي للدرا�شات الفنية، وهذا ما ا�شتمّر 
ي�شتغل عليه طواَل حياته. ل يهتّم اأحمد الّرا�شيدي بالعر�ض اأو بالقاعات اأو بامللتقيات الّدولية، يعمل 

يف �شمٍت وُي�شارك يف الأعمال اجلماعية، لكن م�شاركته تكون دائما ممّيزة. 

اأحمد الرا�سيدي
حديقة األعاب يف 
ال�سحراء
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يف �شحراء مرزوكة ال�شا�شعة)3( عملت مع ثالثة ع�َش فّنانا على الف�شاء ال�شحراوي. ل يكن يهّمنا 
وت والأثر واملعادن والّنباتات. طلب  اجلانب الّثقايف واإّنا طلبُت من الفّنانني التكيز على جانب ال�شّ
ا من عيدان �شجر الكافور الأوكاليبتو�ض وحبال الِقّنب.  مني اأحمد الرا�شيدي اأن اأح�ش له عدًدا مهمًّ
اأقام  يف ذلك الف�شاء الف�شيح حديقَة األعاب لالأطفال ت�شابكت فيها الع�شّي ب�شكل غريب جعَلها مع 
يلعبون كالأطفال  اأنف�شهم وراحوا  الفّنانون  ُزمالوؤه  يتمالكرْ  الّريح حتدث مو�شيَقى غريبة. ل  حركة 

)انظر ال�شورة(.

اأحمد الرا�سيدي
حديقة األعاب يف ال�سحراء

)3(  مرزوكة يف منطقة �شحراوية يف اجلنوب ال�شقي للمغرب على احلدود اجلزائرية. ُنّظمت عملية فّنية حتت اإ�شاف موليم العرو�شي و   
م من موؤ�ّش�شة تارّية �شويدية فرن�شية مغربية يف هذه املنطقة املعروفة على امل�شَتوى العاملي بكثافتها الّرملية ال�شاهقة. بعد الإعالن  بَدعرْ
عن الّتظاهرة من خالل و�شائل الإعالم املغربية ملّدة ثالثة اأ�شهر وفح�ض ملّف الّت�شيح، احُتِفظ بثالثة ع�ش فّنانا �شابًّا تتاوح اأعماُرهم 
ما بني ع�شين وخم�شة وثالثني �شنه. كان املطلوب من الفنانني ال�شتغال على الف�شاء ال�شحراوي كحامل ولي�ض كمو�شوع. من 
راهات الفّنية التي ُقّدمت للفنانني هو عدم الّتعامل مع ال�شحراء كم�شكل ثقايّف اأو مو�شوعاتي. هياأ الفّنانون م�شاريَعهم خالل  الإكرْ
مّدة امتّدت ل�شتة اأ�شهر مبرافقة نظرية ف�شلفية ملوليم العرو�شي ومّت اإجناز الأعمال خالَل اأ�شبوعني. )لئحة الأعمال ولئحة الأ�شماء( .
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الرا�شيدي  الباب. فهي كاأحمد  الأول من هذا  الف�شل  املتميزة يف  الفّنانة  لهذه  تعر�شنا  �شبق واأن 
اأون  اإيك�ض  مبدر�شة  التحقت  لكنها  البي�شاء،  بالدار  اجلميلة  الفنون  مدر�شة  خّريجة  الفاطمي  ومنري 
اإلى  عادت  1995م  �شنة  هناك  من  تخّرجها  وبعد  درا�شتها.  ل�شتكمال  ذلك  بعد  بفرن�شا  بروفان�ض 
من  عدد  يف  ذلك  على  توؤّكد  كما   - عمُلها  تاأرجح  البي�شاء.  الدار  مبدينة  للعمل  وا�شتقّرت  املغرب 
حواراتها - بني الفّن احلديث واملعا�ش. فطريقُتها يف الفّن احلديث تقتب كثرًيا من الفن املعا�ش. اإذ 
ا�شتغلت على املونوكروم اأو الاّلون اأي الّلون الواحد. وبهذه الطريقة كانت تقتل الفّن اأي اأنها كانت 
ن واحد، وكّلنا يعرف موقَف اجلمالّيني الكال�شيكيني  اأّنه يعتمد على َلورْ اإذ  تقّدم عماًل ل يقول �شيًئا 
من الّلون الواحد والّنغمة الواحدة والكلمة الواحدة. فهم يعتربون اأّن هذه العنا�ش املعزولة ل توؤ�ّش�ض 
للعمل الفّني. و فعاًل فموقف كنزة بنجّلون ينبني على هذا الأ�شا�ض، اأي َدفرْع العمل الفّني اإلى ُحدوده 

مت. كنزة بنجلونالق�شَوى اأي اإلى ال�شّ
مل تبقى للجدران اآذان
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اإلى الفّن الـُمعا�ش املبا�ش: تن�شيبات،  مت املطبق كانت َكنرْزة تخرج  بعد هذا ال�شّ
عملها  على  طراأ  كبرًيا  حتوًل  لكن  ميكانيكا...  ّي،  ح�شَ فّن   Vidéo art اآرت  فيديو 
ابتداًء من حتّرك ال�ّشارع العربّي والتزامها بالق�شايا ال�ّشيا�شية والجتماعية لبلدها. بعد 
ر  ما اآلت اإليه املجتمعات العربّية من �شعود لُقَوى حمافظة بل نكو�شّية، ومع خطر احَلجرْ
احلّريات،  هذه  عن  للّدفاع  عملها  كّل  بنجّلون  كنرَْزة  َكّر�شت  الفردّية  احلّريات  على 
تقد وحّرية التعبري. ففي معر�ض هام ُتعيد الفّنانة  ا حّرية املراأة وحرية الـُمعرْ وخ�شو�شً
ت�شاب  ات، والغرْ ويج القا�شِ الّنظر، بطريقة �شاخرة وقوّية، يف تعّدد الّزوجات، وَتزرْ
ا بعد ما خرج بع�ُض الإ�شالميني بـَمقولة الفّن  اجلن�شي، وحّرية الّتعبري الفّني خ�شو�شً

الّنظيف )اأنظر ال�شور(.

ن�شاأ حممد الباز باملغرب ثم انتقل مع والديه اإلى فرن�شا، وهناك تعّلم مبدار�ض 
اأو  الثقافية واملجتمعية التي حتمل دللٍت �شيا�شّية  اإلى الّظواهر  الباز  َينرْتِبُه  الفّن. 
ُلعبة  ا�شتعمال  اأن  نعرف  نحن  الورق.  بة  ُلعرْ اأعماله  اأهّم  اأحَد  ولعّل  اجتماعية. 

كنزة بنجلون
ان�سرفوا لي�س هناك ما ي�سرب

حممد الباز
دورية الليل
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ا التعبريّيني منهم بعد  ر واخلديعة قد �َشّد انتباَه الفنانني وخ�شو�شً الورق ككناية عن الّتالعب والـَمكرْ
احلرب العاملية الأولى. فالكّل يعرف مَدى اهتمام اأوتو ديك�ض الفنان الأملاين بهذا املنَحى. لكن حممد 
الباز ي�ستعمل لعبَة الورق ذات الأ�سل الإ�سباين والتي جتد لها �سدى كبريا يف الأو�ساط ال�سعبية املغربية 
للكناية عن �شيئني اثنني على الأقّل. فهي من جهة ُت�شتعمل عند العّرافني والعرافات لقراءة امل�شتقبل، 
ومن جهة ثانية لعبة تتّم عن اخلداع والّد�شائ�ض والّتحالفات التي قد تن�شاأ بني الاّلعبني. ففيها احلّظ 
و�شوُء احلّظ وال�ّشلطة واجلاه واحلّب واملال. كّل هذه الّرموز موجودة على الوَرق والتي َوّظفها الفّنان 

حممد البازبطريقة ذكـّية على ِقَطع مرايا تعل املتلقّي ُم�شارًكا بالّرغم منه يف الّلعبة اإيّاها.
من�ساأة
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الح يف بداية ت�شعينيات القرن  دخل منري الفاطمي مدر�شة الفنون اجلميلة بعد الإ�شرْ
الع�شين، لكّنه ل يتحّمل �شامَة التعليم بها، انتقل بعد ذلك اإلى مدر�شة روما الإيطالية 
فكان له نف�ض الإح�شا�ض. عاد بعد ذلك اإلى املغرب واقتحم عال الفّن مت�شّلحا بذكائه 
اإّل �شنوات قليلة حتى ح�شل على اجلائزة  اأن ي�شبح فنانا. وما هي  و رغبته اجلاحمة يف 
الفنون.  لرعاية  الَوفاء  بنك  تنّظمه موؤ�ّش�شة  الذي كانت  ال�شباب  الفّنانني  مللتقى  الأولى 
وعند تاأ�شي�ض املهرجان الدويل لفّن الفيديو بالّدار البي�شاء اأ�شبح اأحد امل�شاركني الّن�شطاء 
يف فعالياته. فتح له هذا باًبا كبريا على العال ابتداًء بفرن�شا وبعدها اأمريكا حيث حت�شُنه 

عدٌد من القاعات الفّنية.
يعتمد منري الفاطمي على تتُبع الأحداث يف العال العربي والإ�شالمي ونقدها ب�شكل 
لذع. تتناول اأعماُله م�شكَلة القاعدة، واأُ�شامة بن لدن، وفاجعة العراق و�شّدام ح�شني، 
وعالقات ال�ّشق بالغرب، واحلادي ع�ش من �شبتمرب. لكنها تهتم اأي�شا باملهاجرين العرب 

منري الفاطمي
االأزمنة احلديثة

منري الفاطمي
مقطع تف�سيلي
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بفرن�شا، وعالقة الّنا�ض بالإعالم والت�شال. اإنه ينتقد املجتمع وال�شيا�شة معتمدا يف ذلك على الفيديو 
اأو التكيبات اأو الر�شم اأو كّل هذه التقنيات متمعة. تدعم عدد من القاعات اأعمال منري الفاطمي لذا 

جنده بكل املعار�ض الدولية الهامة وكل الأ�شواق الفنية العاملية. اإنه ميثل بحق نوع الفنان املعا�ش.

منري الفاطمي
االأزمنة احلديثة
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من  تخرج  فلقد  الكتاب.  تعّر�شُت لأعمالهم يف هذا  الذين  الفنانني  اأ�شغر  من  �شيف  بالل  يعد 
معهم يف  ا�شتَغلرْت  الذين  ع�ش  الثالثة  الفنانني  من  كان  2005م.  �شنة  بتطوان  اجلميلة  الفنون  مدر�شة 
�شحراء مرزوكة، كان هّمه الأ�شا�شي هو ال�شتغال عن املهاجرين ال�شّيني الذين يحاولون العبور اإلى 

طن.  اأوروبا مروًرا من �شمال املغرب حيث ُولد وحيث َيقرْ
كبات ورقّية ويوؤّثث بها ف�شاًء �شا�شعا ويعّلق على ذلك  يف �شحراء مرزوكة اأ�شَّ على اأن ي�شنع َمررْ
اأن  قبل  منهم  ال�شحراء عدًدا كبريا  ابتلعِت  لقد  هنا.  َمّروا من  املهاجرين  الأفارقة  اإّن  بقوله:  ُد  َبعرْ من 
يبتلع البحُر الأبي�ض املتو�ّشط الباقي. ل يقف تفاعُله مع م�شاكل الهجرة ال�ّشية يف هذا العمل، بل اأعاَد 
حراوي م�شتلهًما تربة ال�ّشالل التي �شَنعها املهاجرون لتخّطي الأ�شالك  الّتجربة يف نف�ض الف�شاء ال�شّ
ال�شائكة واملرور نحو مدينة �َشبرَْتة املغربية املحتّلة. �شاللـُمه كانت تقول اإن الأفارقة ل ميّروا اإلى اأوروربا 

بل َرحلوا اإلى ال�ّشماء )اأنظر ال�شور(. 
م جلمهور القراء وتقول لهم اإّن: على اأّن الفن  هذه بع�ض النماذج التي نعتربها ن�شجت لكي ُتقدَّ

املعا�ش مازال حديث العهد باملغرب، ولذا ي�شعب جمعه ومالحقته يف تدوينات هذا الكتاب.

بالل ال�سريف
�سالليم �لأرو�ح
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عني م�شفا عاما لعدة معار�ض، منها على اخل�شو�ض: 

مقامات من الفن املغاربي املعا�ش ليبيا، تون�ض، اجلزائر، املغرب موريتانيا 1990. 
الفن الت�شكيلي النم�شاوي. )الدار البي�شاء فيينا 1997(. 

معار�ض اأب�شولوتان اأرت بتفوي�ض من �شكة اأب�شولوت ال�شويدية ما بني  1998 و 2010. 
املعر�ض الت�شكيلي املغربي املعا�ش مبعهد العال العربي بباري�ض، مابني  2014 و 2015.
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�شدر له :
. مالئكة ال�شاب، ن�ش مكتبة املدار�ض، الدار البي�شاء، 2012

. مدارج الليلة املوعودة رواية، دار �شومادي، الدار البي�شاء، 1993 ، 1994
. الف�شاء واجل�شد، دار الرابطة للن�ش، الدار البي�شاء 1996

. علم اجلمال والفن الإ�شالمي، دار اإفريقيا ال�شق  1991ودار الرابطة للن�ش 1996 الدار البي�شاء 
املغرب

Esthétique et Art islamique, édit. Afrique Orient, Casablanca, 1991 ; deuxième 

édition, Arrabeta, Casablanca, 1996

. الفن الت�شكيلي املغربي على موعد مع التاريخ1988 ، ن�ش موؤ�ش�شة بنك الوفاء الدار البي�شاء
La peinture marocaine au rendez-vous de l’histoire (en collaboration avec  Toni 

Marini et Edmond Amrane El Maleh),édit. Wafa Bank, Casablanca, 1988

فنانو دكالة هبة الأر�ض، بال�شتاك مع عبد الكبري اخلطيبي 1996، ن�ش جمعية دكالة الدار البي�شاء 
املغرب

Peintres de Doukkala, don de la terre (en collaboration avec A.Khatibi), Casablanca, 

1993

. قناديل الليايل الع�ش، 1994
Les lanternes des nuits, essai sur l’art, édit. Somadi, Casablanca, 1994

يف احل�شة العالية، كتاب بال�شتاك مع الفنان الإيطايل روجريو باللغة الفرن�شية، دار مر�شم 2000 
Transcendance, édition Marsan, Rabat, 2000

اتاهات الت�شوير املغربي املعا�ش، كتاب فاخر باللغة الفرن�شية ن�ش وطبع يف اأ�شبانيا 2002
Les tendances de la peinture contemporaine marocaine, PM édition, Casablanca, 2002
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الهوية واحلداثة يف الفن املغربي، زوم على �شنوات ال�شّتني من القرن الع�شين، 2012
Identité et Modernité dans la peinture marocaine ZOOM, édition Loft Gallery, 

Casablanca, 2012

اتاهات الت�شوير املغاربي املعا�ش، )كتاب جماعي( �شنة 1990
Les tendances de la peinture contemporaine au Maghreb,(en collaboration avec 

Mediène Benameur, Abdelkebir Khatibi et d’autres), édit. Wafa Bank, Casablanca, 1990 

و�شدرت له عدة مقالت، و�شارك يف العديد من الندوات واللقاءات بالعال العربي، ويف اأنحاء 
�شّتى من العال

اإجنازات �سمعية ب�رصية
ال�شعيبية اأو الت�شوير الت�شخي�شي بال�شتاك مع املخرج املغربي عبد القادر لقطع 1984

القا�شمي اأو اإماطة احلجاب، بال�شتاك مع عبد القادر لقطع،  1995اأجنز الفيلمان للتلفزة املغربية.
هو هو، فيلم م�شتوحى من رواية املوؤلف مدارج الليلة البي�شاء من اإنتاج جامعة احل�شن الثاين، الدار 
البي�شاء، و�شدر  التي مّت فيها تكرميه من طرف احتاد كتاب املغرب بالدار  ال�شنة  البي�شاء  1997وهي 
  Holà باملنا�شبة كتاب بعنوان ن�شيد الرمال اإلى موليم العرو�شي، ومعر�شا ت�شكيليا موازيا حتت عنوان

à MOULIM EL AROUSSI
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