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مركب كال�شّ عر ،جَتتمع لهذا ال ّل ْحظة ،وال رْإ�شا َقة ،والإيقاع ،وال ّلغة املعربة .جَ
وتتمع َ
فن ّ
لذاك
�سم ٌّ
الر ُ
ّ
َ
مَ
َ
املرنَة ،مَ َ
وت ُّث ُل عال الأ ْلوان و�أدا ُء
ِ
الي ِد ِ
والر�ؤية ،وامل ْ�شهد ،و َت ْثبيت ال ّزمن يف َ
الـم ْ�شهد ،وا�سْ تجا َب ُة َ
اخلاطر ُةُّ ،
اورها؛ وهو اللغة التي تخرج بالر�سم وال ّلوحة �إلى التعبري �ضمن ُفنون الإن�سان اخلالدة.
جَت ُ
حلفْر على َ�ص ْخ ِر ُ
ر�سم الإن�سانُ ال ّأول با َ
جوده يف َحياته
ال�ص ْلب َ
بع�ض ُو ِ
جوه ُو ِ
الكهوف ّ
لقد َ
فر�سم ْ
ْ
تاره لها من
قطعانَ ثريا ِنه َ
وتلم�س ُمطابقَتها ب َت ْلوينها مبا ْ
عورة�َ ،ص َّيا ًدا و ُمطار ًداَ ،
اخ َ
املذ َ
وخ ْي ِلهّ ،
َم َوا ّد الأَ ْر�ض احلمراء امل�سْ ِعفة ،وحقّق بذلك ُوجو َد �أَقْدم فُنون الإن�سان و�أَ ْجر ِئ َها َ�س ْيطر ًة على املَ ْ�ش َهد،
احتفظ به يف َذاكرته.
لعامل ْ
ُم� ّؤك ًدا يف ذاته �أ ّنه َ�ص َنع وجو ًدا ُم�ضافًا ٍ
الر�سام الف ّنان ّ
الذي
وقد َعبرَّ َ ال َّت
�صوير َع رْب القُرون والأَ ْجيال والأُمم يف ِر ْحلة َدائب ٍة بال ا ْن ِقطاعَ ،
ُ
جهد ّ
قاطه لباطنه ْ
�سج َل فيه � َأثر َ أ�دواته وتركيب �ألوانه و�إ�سْ َ
امل�شاهد التي َنق َلها من عالمَ ه مبا خ َلقه
وفكره على
ِ
ّ
وجود جديد.
داعه من
ٍ
لها ب إ� ْب ِ
الر�سم َمدار�س جّ
حمددة َعلى خريطة العامل ،وب َلغ �سيادتَه
اهات و�
وات ٍ
أ�ساليب ا ْمتا َزت بها �أوطانٌ ّ
َ
كان ّ
ً
بالر�سم:
الق�صوى يف بع�ض بالد �أور ّبا والعامل اجلديد ،متجاو ًزا �أقد َم �شُ عوب الأر�ض و�أك َرثها
ارتباطا َّ
وحية.
ني وم�رص القدمية واله ْن ُد
ُ
ال�ص ُ
ّ
الر ُ
الر ّ
�سم فيها ِب ْني َة َعقا ِئدهم ّ
وبع�ض �شُ عوب �آ�سيا التي ُي ْك ِم ُل ّ
َ
بالر�سم من
الب ْلدان
مراحل الحق ٍة
ويف
ّ
ان�ضمت ُ
ّ
العربية والإفريقية �إلى ا�سْ ِت ْخدام ذلك ال ّتعبري الفني ّ
طلق من ّ
كل َثـقافات ُ�شعوب
بري َي ْن ُ
الر�سم عالمَ َّي َة ا ْن ِت�شاره ،و�أنه ت َْع ٌ
ِن�صْ ف ق َْرن و�أكرث ،وبذلك َحقّق ف َُّن ّ
الأَ ْر�ض.
الوطن ال َعربي ،تبد�أ
الدرا�سات
�إنّ ّ
الر�سْ م يف ُب ْلدان َ
املو�ضوعية التي ُتق ََّدم يف هذه ّ
َّ
ال�سل�سلة عن فُنون َّ
ب َع ْر�ض الت�أثري الأور ّبي ّ
الـم ْ�شهورة البا ِقية عن
الذي ينطلق بزيارات ّ
الر�سامني (امل�ست�رشقني) و�أَ ْعمالهم َ
الكثري من ال ْأجيال الأولى.
تلك البالد ،وعليها تت ْل َم َذ
ُ
رت ّ
الر�سْ م يف الوطن العربي ،وما
املنظمة
العربية رّ
قد ِ
وقد ّ
للتبية وال ّثقافة وال ُعلوم َ
ّ
دور حركة ف َِّن ّ
قدمه من �رضوب ال ّتعبري الإن�ساين والقومي ،وتَ�صاديه مع
الفن ال ّت�شكيلي ،وما ّ
�ضمن ُ�ش َعب ّ
حقَّقه ْ
ذاتية و�إ ْن�سانية
ال ّتيارات الفكر ّية العالمَ ّية املعا�صرِ ة ،وا ْنعكا�س ذلك يف َخ ْلق َمدار�س تقو ُم على
َ
مفاهيم ّ
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الر�سم وال ّت�شكيل من ُمفْردات ال ّثقافة العربية املعا�صرِ ة التي َنف َْخر بها.
كبرَ ى ،وبذلك �أ�صبح ّ
فن ّ
حركة ّ
ُقدم َ
الفن
عربية يف جَم ِ
ولذلك َ
ال�سل�س َل َة التي ت ّ
ال ّ
عمدت املنظم ُة ف�أ�صْ َدرت هذه ّ
كل دول ٍة ّ
عبية التي هي بال
التاث ،والفُنون ّ
الت�شكيلي من َن�شْ�أته �إلى اليوم ،م� ِّؤ�ص َل ًة و ُم ْعترب ًة امل ؤ� ّثرات فيه من رّ
ال�ش ّ
�شكيلية.
�شك من روافد فُنوننا ال ّت
ّ

الـم ْغربي ــ
قدمها ّ
القيم َة التي ُي ّ
�إنّ هذه ّ
الدكتور موليم العرو�سي عن ّ
الد َ
الفن ال ّت�شكيلي َ
را�سة ّ
الفن
أحد كبار
الهادفّ ،
املخت�صني فيه ــ هي حلق ٌة من ذلك ال َعمل ال ّثقايف العربي ِ
وهو � ُ
ّ
تو�ضح َن�ش�أ َة ّ
ملدر�سة اال�ست�رشاق الأور ّبيُ ،
ال ّت�شكيلي يف املغربُ ،
ومنذ كان َب ْع ُ�ضه َي ْن َدرج
مرارا ْ
منذ كان ت�أ ُّث ًرا وا�سْ ِت ً
ثم منذ تكو ّنت له املعاهد الف ّنية املح ّلية ّ
أهم
املبكرة وما َحققته من
ٍ
معاجلات ل ّ
يف الفنون ال ّتقليد ّيةّ ،
الـم ْغرب .وهكذا َن�ش�أت جّ
الوا�ضحة
االتاهات
ِ
برحلة ّ
ثم ْ
كليات الفُنون خارج َ
ق�ضايا الفنّ ،
الرواد �إلى ّ
وال�صانع ال ّتقليدي ،وا ْنط َلقَت ّ
اقات معبرِّ ًة بحر ّيـتها يف ّ
كل
الط ُ
القائمة على ال َف�صْ ل بني معنى الف َّنان ّ
الفن املعا�صرِ .
جّاتاهات ّ
العربية ،نافذ ٌة َ�صغري ٌة ُم رْ�ش َع ٌة على مَ
عال كبري
الكتاب من ِ�س ْل ِ�س َلة الف َِّن ال ّت�شكيلي يف البالد
�إنّ هذا
َ
ّ
من الإ ْبداع.
					
املدير العام للمنظمة
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نحدد ما الذي نعنيه
 1-1ال ُب َّد قبل �أن نخو�ض مغامرة احلديث عن الفن الت�شكيلي املغربي ،من �أن ّ
ال�ستينات ،ف�إذا بنا ننتقل
بهذا الفن؟ لقد كنا نتحدث باملغرب عن الفنون اجلميلة �إلى حدود �أواخر ّ
�إلى مفهوم �آخر ال يدري امل�شتغلون بهذا امليدان من �أين �أتى به �أ�صحا ُبه وم�ستعملوه؟ بالطبع مل يكن
العرب من املجتمعات الأوروبية الغربية التي و�ض َعت
عربيا و� مّإنا اقتب�سه
ُ
مفهوم الفنون اجلميلة مفهو ًما ًّ
لو�ضعية الف ّنان؛
الفن و� ّأولها
له حدو ًدا وقيو ًدا .ففي فرن�سا مثال ُ
حيث ُو�ضعت � ّأول القوانني لتدري�س ّ
ّ
ال�سابع ع�رش (�أي الع�رص الكال�سيكي الفرن�سي) ب�أ ّنها ف َُّن العمارة
ُعرفت الفنون اجلميلة منذ القرن ّ
والر�سم وال ّنحت واحلفر .وهذه التخ�ص�صات هي التي ُو ّثقت يف نظام الكاردينال مازاران
وال ّت�صوير ّ
الرابع ع�رش ملك فرن�سا �آنذاك ،عندما طالب عد ًدا من الف ّنانني بو�ضع
 Mazarinعلى عهد امللك لوي�س ّ
امللكية للفنون اجلميلة وقوانني ع�ضويّتها .كانت قوانني الأكادميية تهدف �إلى ال ّتفريق
نظام الأكادميية
ّ
احل َريف .حيث كان ال�ص ّناع منظمني يف
الر�سام
امل�صور وبني ال�صانع التقليدي ِ
الوا�ضح بني الف ّنان ّ
ّ
ال�سيا�سيون �آنذاك أ� ّنه من م�صلحة
مهنية لها قوانني تخدم م�صاحلهم .وارت�أى
ّ
تعا�ضديات ّ corporation
والر�سم والنحت يف بداية الأمر �أن تنف�صل عن هذه املهن.
ال ّت�صوير ّ
والر�سم
� ّأكد �إذن قانون الأكادميية على الفرق بني ال�صناعات اليدوية النفعية وممار�سة ال ّت�صوير ّ
متجرا �أو ي�ضع عليه عالمة ّ
وال ّنحت .كما منع منعا باتا ّ
تدل على �أنه يبيع باملكان ذاته
كل ف ّنان �أن يفتح
ً
الو�ضعية االعتبارية للف ّنان ،وال�صانع
�أعماال ف ّنية .و�أ�صبح النا�س منذئذ َي ْلم�سون الفرق الوا�ضح بني
ّ
أعماله ك� ّأي �سلعة ،ثم ب�شخ�ص يجب بال�رضورة �أن يكونَ
التقليدي .ويتعلق الأمر �إذن بف ّنان ال يبيع � َ
م�سجال بالأكادميية حيث يتلقى تعليما �أكادمييا .من هنا بد�أ النا�س يعتادون على ت�سمية املدار�س التي
ّ
قواعد الفن مدار�س للفنون اجلميلة ،و�إنتاجات الف ّنانني فنو ًنا جميلة.
تلقّن
َ
 2 - 1ما الذي جعل الفن ينتقل من ت�سمية الفنون اجلميلة �إلى ت�سمية الفنون الت�شكيلية؟ فمتى ّمت
املتتبع النتقال الت�سمية من فنون جميلة �إلى فنون ت�شكيلية �سوف يالحظ �أن االنتقال
ذلك وكيف؟ �إن ّ
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النقدي قبل �أن يفر�ض نف�سه على امل�س�ؤولني عن التعليم .ولقد تب ّنى العامل الغربي
ّمت �أوال داخل احلقل
ّ
واحدا منهما .فاالنتقال
الفن العربي
ً
الأوروبي والأمريكي مفهومني خمتلفني يف هذا املجال ،اختار ّ
ّمت با�سم الفنون الب�رصية يف العامل الأنكلو�ساك�سوين( Visual arts )1وحتت م�سمـــى الفنون الت�شكيلية
 Arts plastiquesيف العامل الفرنكفوين .و�إن ك ّنا ال ندري ملاذا تبنى العرب هذه الت�سمية دون الأخرى
ف�إ ّنه من امل� ّؤكد �أن التب ّني مت يف م�ؤمتر بغداد �سنة 1974م خ َ
الوا�سطي .فلماذا تب ّنى العرب
الل مهرجان
ّ
�إذن هذه الت�سمية؟ ملعرفة ال�سبب ال ّبد من العودة �إلى املعنى الأ�صلي و َدواعي االنتقال من ف�ضاء الفنون
اجلميلة �إلى ف�ضاء الفنون الت�شكيلية؟
ما ن�سميه الفنون الب�رصية اجلاري ا�ستعمالها خ�صو�صا يف العامل الأنكلو�ساك�سوين هي الفنون التي
امل�سمى بالفنون الت�شكيلية (الفنون اجلميلة التقليدية)
أ�شياء تُرى بالعني .وجتمع حتت هذا
أ�سا�سا � َ
تنتج � ً
ّ
التي تنزع عنها �صفة اجلمالية مبعنى فل�سفة ا َ
جلمال ،ون�ضيف �إليها ّ
كل التقنيات اجلديدة من الت�صوير
الفوتوغرايف وال�سينما والفيديو� -آرت وكذا الفن الرقمي ،ولكن �أي�ضا الفنون املطبقة وفن التزيني (فن
الن�سيج الديزاين وكل الفنون التي حتتاج تعليما متخ�ص�صا وتوفّر للطالب �إمكانية االنفتاح على و�سائل
االبتكار اجلدية ب�شكل خا�ص� )...إ�ضافة �إلى فن العمارة.
مل يتم االعرتاف امل� ّؤ�س�ساتي بالفنون الت�شكيلية �إال يف �سنة 1969م بفرن�سا مع �إحداث �أولى �أق�سام
التعليم والبحث الفني باجلامعات الفرن�سية .وكان ال بد من انتظار �سنة 1982م مع و�صول � ّأول حكومة
ل�س َّدة ا ُ
حل ْكم بفرن�سا حيث تحَ َ َّمل خاللها جاك النغ املعروف( )2حقيبة ال ّثقافة لتقبل هذه
ا�شرتاكية ُ
الت�سمية من وزارة الثقافة .كانت مدر�سة الفنون اجلميلة ال تزال تعترب احل�صن الواقي للتقاليد الفنية
الأكادميية .ومل ينتقل هذا �إلى وزارة الرتبية الوطنية الفرن�سية �إال بعد ذلك .وبينما �أ�صبحت املدار�س
الفنية على جمموع تراب فرن�سا حتمل ا�سم مدار�س الفنون ،دون اجلميلة ،بقيت مدر�سة باري�س �صامد ًة
با�سمها التاريخي :املدر�سة الوطنية للفنون اجلميلة بباري�س.
بد�أ احلديث عن الفنون الت�شكيلية بداية من ال�سنوات الثالثني وخ�صو�صا مع مدر�سة الباهاو�س
) (1كلمة يعرف بها كل من ينتمي للغة والثقافة االجنليز ّي َتي
( )2جاك النغ �سيا�سي ا�شرتاكي فرن�سي ،تق ّلد من�صب وزارة الثقافة عند جناح اال�شرتاكيني بقيادة فران�سوا ميرتان رئي�س جمهورية
فرن�سا �سنة  . 1981وبعدها ُعينِّ على ر�أ�س وزارة الرتبية الوطنية .وعند �صعود فران�سوا هوالند الرئي�س اال�شرتاكي �سنة ،2012
رئي�سا ملعهد العامل العربي يف باري�س.
عي َنه ً
َّ
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الأملانية( )3التي ر�أى روادها �أن ال فرق هناك بني الفن اجلميل وذلك الذي نحتاج ال�ستعماله يف حياتنا
اليومية� .إن الف�صل الذي مت عند ت�أ�سي�س الأكادميية امللكية للفنون اجلميلة يف القرن ال�سابع ع�رش بفرن�سا
مل يعد مقبوال يف القرن الع�رشين .لقد ر�أى النا�س �أن عددا كبريا من الفنانني املوهوبني يتخرجون من
املدر�سة العليا لفنون التزيني بباري�س ولي�س من املدر�سة الوطنية العليا للفنون اجلميلة .لقد ظل نظام
الفنون اجلميلة وفيا للتقليد الكال�سيكي يف الفن ومل ي�سمح للطالب باحلرية التي يتطلبها الع�رص .فبينما
كانت القاعات تعر�ض �أ�شياء غاية يف الغرابة واالبتكار ،بقي طالب الفنون اجلميلة خا�ضعني ل�سلطة
(املتحجر) التقليدي عددا من
الأ�ستاذ الأب الذي ال تقبل �آرا�ؤه املراجعة .جعل هذا اجلو الدوغمائي
ّ
الطالب يغادرون املدر�سة ويتمردون على قواعدها التعليمية.
من هذه املدر�سة َم َّر عدد ال ي�ستهان به من الفنانني العرب الذين �أعطوا لهذه الت�سمية مدلو َلها.
�سوف ت�ضيق ت�سمية الفنون اجلميلة باملدلول الذي �سوف يبحث عنه الفنانون العرب لت�سمية �إبداعاتهم
اجلديدة� .سوف يرت ّددون كثريا قبل �أن ي�ستقروا على ت�سمية الفنون الت�شكيلية Plastique .التي ا�شتقت
َّ
يت�شكل .من
منها فنون ت�شكيلية م�ستقاة من اليونانية بال�ستيكو�س ،ومعناه ال�شكل� ،أو كل ما ميكن �أن
هنا ت�سمية مادة البال�ستيك لأنها ميكن �أن ت�أخذ ال�شكل الذي نريد �أو الذي نت�صور .الفنون الت�شكيلية
�إذن هي الفنون التي تخلق الأ�شكال املتعددة .لذا عندما اقرتح الفنانون العرب هذه الت�سمية للتداول
كانوا يفكرون يف �إدماج كل الفنون وكل احلرف :الدزاين ،فن الكرافيك ،فن الإ�شهار( ،الدعاية �أو
الإعالن) ،النحت ،التزيني الداخلي ،الت�صميم ...ونظرا كذلك لكون هذه الت�سمية ال تق�صي عددا كبريا
كفن ّ
اخلط واملنمنمات ،وفن الزخرفة...
من احلرف التي كانت متداولة بالبلدان العربية
ْ
حيةًّ ،
وبقيت ّ
اليوم ومنذ بداية القرن الواحد والع�رشين �أ�صبحنا نلتقي يوميا بع�ض الفنانني ال�شباب الذين يتعاملون
فن ب�رصي .ففي
مع حوامل  Supportsوو�سائط متعددة يطلقون على �أعمالهم ومنجزاتهم ا�سمّ :
يتحول من ف ّنان ت�شكيلي �إلى فنان ب�رصي .مازلنا بالطبع بعيدين عن
امللتقيات
الدولية َ
�صار ا�سم الفنان ّ
ّ
معرفة هل �ستتب َّنى وزارات الرتبية والتكوين يف املغرب ويف العامل العربي هذه الت�سمية �أم ال ؟

واحل َرف � ّأ�س�سه �سنة 1919م بفامير يف �أملانيا والرت كروبيو�س .Walter Gropius
( )3مدر�سة الباهاو�س (  ) Bauhausمعهد للفنون ِ
أي�ضا وال ّلبا�س والرق�ص .و�سوف ي�ضع هذا ال ّتيار
فن العمارة والر�سم والفن الفوتوغرايف � ً
ولقد ات�سعت هذه الت�سمية لت�شمل ّ
أ�س�س التفكري يف عمارة عاملية .ويف �سنة 1933م �أغلق النا ّزيون معهد «الباهاو�س» فهاجر �أقطابه �إلى الواليات املتحدة
� َ
بفن العمارة ،ف�إن ت�أثرياته كانت قو ّية على الفنون الت�شكيلية
فقط
وا�شتهر
رف
ع
وقد
«الباهاو�س»
ار
تي
كان
إذا
�
و
أمريكية.
ال
ُ
ّ
ّ
من خالل ابتكار �أدوات اال�سْ تعمال اليومي .لذا ُيعترب من ُر ّواد الر�سم املعا�رص.
7

تعرت�ضنا امل�شاكل التالية :ما الذي نق�صده
الفن الت�شكيلي احلديث واملعا�رص باملغرب
ُ
عند حديثنا عن ّ
بالفن الت�شكيلي املغربي؟
ال�ضوئي وكذلك الفيديـــــو
هل الت�صوير وحده ميكن �أن ُيعترب فنا ت�شكيليا مغربيـــــا� ،أم �إنّ ال ّت�صوير
ّ
وغريهما من الأ�شكال التعبريية املعروفة اليوم على �ساحة الفنــــــون عرب العامل؟ نق�صد بذلك
الفن
الربفورمان�س  /والأن�ستالي�شن  /والديجتال �آرت  /وغريها .كل هذه التعابري تدخل يف جمال ّ
ار�س اليوم على �أر�ض املغرب� .إذا جتاوزنا م�شكل َة التعريف وافرت�ضنا �أنّ ّ
كل
الت�شكيلي اليوم ،وكلها تمُ َ
ممُ ار�س للفن باملغرب ال ُب ّد و�أن يحظى باهتمامنا يف هذا البحث ،وجب علينا �أن نطرح �أ�سئل ًة تفر�ض
علينا نف�سها.
ال�شخ�ص حام ً
ال لهوية مغربية م�سلمة من
من الذي يمُ كن �أن ن�سميه ف ّنانا
مغربيا؟ هل يكفي �أن يكون ّ
ًّ
يكونون �أنف�سهم يف بلد غري بلدانهم
طرف الإدارة كي َنعتربه فنانا مغربيا؟ هناك عدد من الأ�شخا�ص ِّ
ثم ينتقلون منها ويغيرّ ون الهو ّية
الأ�صلية ،يولدون بها ويتعلمون ويت�شبعون بثقافتها وح�ضارتها ّ
بالكامل .هناك مغاربة ولبنانيون و�سوريّون وعراقيون وليبيون وجزائريون ...غا َدروا بلدانهم وهم
ال�شهرة الفنية و�أ�صبحوا مواطنني ببلدان �أوروبية �أو �أمريكية �أو �آ�سيوية ،و�أ�صبحوا
مهم من ّ
على قدر ّ
حاملني جلن�سية بلد من بلدان هذه القارات ،فهل نعتربهم ح�سب اجلن�سيات القدمية �أم وفق اجلن�سيات
اجلديدة؟ وهناك ف ّنانون كانوا بالأم�س القريب فنانني يوغو�سالفيني ثم �أ�صبحوا الآن فنانني بو�سنيني
�أو غري ذلك .كيف نحدد هوية الفن؟ هناك فنانون مغاربة لكنهم ولدوا وعا�شوا وتربوا وتعلموا حتت
ا�ستعمار �إ�سباين وبهو ّية �إ�سبانية على بعد �أمتار من املغرب مبدينتي �سبتة ومليلة املغربيتني املحتلتني من
ريخ له؟ هل
�إ�سبانيا �إلى حدود اليوم ،فهل يدخلون يف جمال الفن الت�شكيلي املغربي الذي نريد اليوم ال َّت�أْ َ
ميكن �أن ّ
نخط للمخيال الفني والإبداعي حدو ًدا جغرافية ونربطه بالف�ضاء اجليو �سيا�سي؟ متى ابتد�أ
نحدد معامله وحدوده؟
وكيف ّ
الفن الت�شكيلي املغربي ،كما ُطرحت �أ�سئلة
هذه الأ�سئلة وغريها ُطرحت ومازالت تُطرح على ّ
التدخل اال�ستعماري.
الهوية احل�ضارية والثقافية يف عدد من البلدان العربية والإفريقية التي عانت من
ّ
ذلك �أنّ احلديث عن الفن الت�شكيلي احلديث واملعا�رص مل يطرح على ال�ساحة العربية عموما واملغربية
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خ�صو�صا �إال مع البدايات الأولى لتبلور فكرة اال�ستقالل عن ال�سيطرة اال�ستعمارية والوعي بالذات
الفرد ّية واجلماعية .يف هذا ال�صدد ي�صبح لزاما علينا �أن نطرح ال�س�ؤال حول عدد من الفنانني الأجانب
الأوروبيني �أو غريهم ّممن اختار �أر�ض اململكة املغربية للإقامة واملمار�سة الفنية� .سميناهم يف غالب
الأحيان م�ست�رشقني تبعا لت�سمية عرف بها هذا النوع من الوافدين على بالد العرب وامل�سلمني،
رباء مقيمني بيننا .كيف نتعامل مع هذه الإ�شكالية؟
ون�سميهم تارة �أخرى ُغ َ

ن�سميه الفنان الت�شكيلي املغربي؟ هل �سنتعامل فقط مع
من �سندخل �إذن يف االعتبار عند حتديدنا ملن
ّ
�سنو�سع الدائرة لت�شمل غريهم؟ عند مالحظتنا
الفنانني الذين ولدوا وتر ّبوا وق�ضوا حياتهم باملغرب �أم
ّ
ومتابعتنا للمعار�ض الر�سمية و�شبه الر�سمية التي ّ
تنظمها وزارة الثقافة �أو بع�ض اجلهات الأخرى القريبة
دد من �أ�سماء الف ّنانني الذين ولدوا لآباء مغاربة
من القرارات احلكومية يف اململكة املغربية ،نقف على َع ٍ
مغربي خارج �أر�ض الوطن �ضمن الئحة العار�ضني .وقد نقف على الأمر نف�سه ونحن
�أو لأ ّم �أو �أب
ّ
يتحد ُث �أ�صحابه عن فنانني يعي�شون خارج املغرب بل وولدوا
نقر�أ مقاالت �أو دليل َم ْعر�ض ما،
ّ
خارجه .هل �س َن ْعتربهم �ضمن هذه الالئحة ،وكيف نبرَ ِّ ُر ذلك من ال ّناحية املنهجية؟
من الأكيد �أن لال�شعور الفرد قدرة على تخزين كل ما ي�سمع وي�شاهد ويح�س؛ �أي �إن كل حوا�س
الفرد هي قنوات لتحميل امل�شاعر والأفكار والأحا�سي�س .ومن الأكيد �أي�ضا �أن للفرد قدرة على حتويل
كل هذه الأمور التي ترت�سب يف عمق ال �شعوره �إلى �أعمال فنية .ولي�س من الغريب �إذن ونحن نت�أمل
الأفراد الذين ولدوا لآباء مغاربة واملنتجني لفن معني �أن جند �أعما َلهم مطبوع ًة بجزء من تُراث وح�ضارة
وثقافة ذويهم .يكون هذا �صحيحا خ�صو�صا عندما يكون ه�ؤالء الفنانني مت�شبثني بثقافة �آبائهم
الفن الت�شكيلي
و�أمهاتهم وبلدهم الأ�صلية .لذا يبدو يل �أنه من املفيد �أن ندمج ه�ؤالء الفنانني يف تاريخ ّ
الدوام ب�أر�ض
�سيما و�أنهم «يعر�ضون» با�ستمرار مع زمالئهم املقيمني على ّ
املغربي احلديث واملعا�رصّ ،
اململكة املغربية .وكذلك جندهم يف غالب الأحيان مرفو�ضني �أو مغيبني من �إعالم البلدان التي يقيمون
بها العتبارات لي�ست فنية دائما.
و�إذ كنا قد تغ ّلبنا على ت�سمية هو ّية الفنان املغربي ،ف�إن م�شكل ًة �أخرى لها ارتباط بالتاريخ �سوف
تعرت�ضنا .وهي متى بد�أنا نطلق لقب فنان على ممار�سي ال�صور وخالقي الرموز ببالدنا؟ من الأكيد �أن
مفهومي الفن والفنية مل يكونا متداولني قبل االحتكاك بالآخر ،فمتى بد�أنا نتداول هذه اال�ستعماالت؟
ال�س�ؤال دون العودة �إلى م�شكلة البدايات.
يبدو يل �أنه من ال�صعب اجلواب على هذا ّ
من �أين نبد أ� تاريخ الفن الت�شكيلي احلديث واملعا�رص باململكة املغربية؟ كما �سريى القارئ �سوف
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تطرح �أمامنا م�شكلة البداية :هل نربطها بالأر�ض �أم بالإن�سان؟ �إذا حتدثنا عن الأر�ض ف�إننا �سوف نعترب
ار َ�س على �أر�ض املغرب ،و�إذا ربطناه بالإن�سان
�أنه من ال�رضوري لكي ي�سمى الفن مغربيا ال بد من �أن يمُ َ
فيكفي �أن ميار�س من طرف �أي مغربي �سواء �أكان يعي�ش باملغرب �أو خارجه ،فالأمر ِ�س ّيان .يكفي �أن
يكون املغربي حامال للجن�سية املغربية .وبهذا املعنى نكون قد �أق�صينا يف احلالة الأولى َّ
كل مغربي ال
َيعي�ش على �أر�ض اململكة املغربية ،ويف احلالية الثانية نق�صي بال�رضورة َّ
كل �شخ�ص ا�ستقر ب�أر�ض املغرب
وت�شبع بنور البلد وثقافته وح�ضارته .فهل يحق لنا �أن نقوم بهذا الإق�صاء؟
ومار�س الفن بها طول حياته
ّ
وهناك َمغاربة من �أُ�صول مغربية غادروا وهم �صغار �أو ولدوا خارج املغرب ،فهل نق�صيهم؟ و�أين
ن�ص ّنفهم؟

ما عالقة كل هذا الكالم مع البدايات؟ �إذا كان من ال�رضوري البحث عن البدايات ف�إنه من الالزم
لقب
علينا �أن نبحث عن ال�شخ�ص الأول الذي مار�س الفن ب�أر�ض اململكة املغربية وا�ستحق بذلك َ
ف ّنان .لكن يجب �أن تتوفر فيه ّ
مغربيا باجلن�سية بالأب والأم ،و�أن يكون
كل ال�رشوط :يجب �أن يكون
ّ
مقيـما دائما يف �أر�ض الوطن ال يغادرها �إال ليعود �إليها� .أما �إذا اعتبرَْ نا �أنّ الفن املغربي هو ذلك الذي
ً
يمُ ار�س على �أر�ض املغرب ف إ� ّننا �سوف نفتح الباب وا�س ًعا �أمام عدد كبري من الفنانني الذين زاروا البلد
وارتبطوا به وبعاداته وتقاليده وحاولوا �أن يرتجموها يف �أعمالهم الفنية� .إذا كان الأمر كذلك ،ف�إ ّنه
ور�ست فيه مهن ُة ال ّت�صوير الف ّني باملغرب ،والتي
من الالزم �أن ن�ضع البدايات يف اليوم الأول الذي ُم ِ
الفنية دون االهتمام بالأ�سماء.
احتفظت لنا بها الوثائق
التاريخية .ميكننا �إذن �أن نعترب ُ
الـممـار�سة َ
ّ
املغربي
ولي�س من ال�رضوري �إذن �أن نتوقف عند الفنانني ب�أ�سمائهم ،و� مّإنا يجب �أن نت�ساءل متى ر�أى
ّ
َ
املدة
عمومية �أو �أمام م�شهد طبيعي
حامل لوحته يف �ساحة
ي�ضع
لري�سمه؟ وما هي ّ
العادي الف ّنانَ وهو ُ
َ
ّ
التاريخية التي ظهر فيها باملغرب هذا النوع من النا�س املهتمني بتحويل الواقع �إلى �صور؟ �إ ّننا بهذه
الأ�سئلة �سوف ننتقل �إلى م�ستوى �آخر من التعامل مع الأحداث ،و�سوف نفتح بابا �آخر للحديث عن
املغربي احلديث واملعا�رص ب�أر�ض اململكة املغربية.
الفن الت�شكيلي
ّ
مهمة منذ القرن التا�سع ع�رش امليالدي للفنانني امل�ست�رشقني من جميع �أنحاء
لقد َم ّثل
ُ
املغرب وجه ًة ّ
�أوروبا والعامل الغربي عموما .فمنذ مرور �أوجني دوالكروا  Eugéne Delacroixبهذا البلد والفنانون
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امل�ست�رشقون يتعاقبون عليه وعلى طبيعته وعاداته وثقافته �إلى اليوم .و�أمام هذا الإقبال وهذا ال ّتزاحم
أر�ضا للإلهام ،هل ميكننا �أن ن�أخذ بعني االعتبار هذا احل�ضور �أم نلغيه
على املغرب باعتباره
مو�ضوعا و� ً
ً
ونبني بداية التاريخ للفن املغربي انطالقا فقط من اليوم الذي ح�صل فيه املغرب على اال�ستقالل� ،أو
يف اليوم الذي اكت�شفنا فيه فنانا مغربيا ق ًَّحا بالأب والأم؟ هذه جملة من الأ�سئلة تدفعنا من جديد �إلى
للفن
ال ّت�سا�ؤل حول البدايات ،وجتعلنا ُنعيد ال ّنظر يف منطلقاتها ،و�أن نراجعها حتى يكون ت�أريخنا ّ
للرمز يتجاوز حدو َد اجلِ يو�سيا�سي.
الت�شكيلي املغربي ًّ
مبنيا على النظرة املو�ضوعية للزمن الفني كف�ضاء ّ
نق�صي الواحدة على ح�ساب الأخرى.
لكن املو�ضوعية تقت�ضي �أن ن�أخذ باالعتبارات ك ّلها دون �أن
َ
ف�إذا كان اال�ست�رشاق قد َم ّثل ظاهر ًة مهمة يف التاريخ الت�شكيلي لهذا البلد ،وهو ما جعلنا ُنفْرد له با ًبا
متفرقة من التاريخ الفني
يف هذا الكتاب ،ف�إنّ َ
بع�ض الفرد ّيات التي وجدت هنا �أو هناك ويف ِحقَب ّ
ت�ستحق منا الوقوف عليها .ولن ندجمها يف ّتيار بعينه لأنها جاءت �إما متقدمة على ع�رصها
املغربي،
ّ
�أو �أنها مل ت�سرتع انتباه املجتمع املغربي ،ال كممار�سة وال كظاهرة ت�ستحق االهتمام .لذا ف�إن بع�ض
يهتم بها ال ّنقد اليوم ،ال متثل بالن�سبة �إلى امل�ؤرخ �إال �شيئا عابرا مل يتجذر يف الرتبة املغربية
الأ�سماء التي ّ
ومل يخلق �سياقا فنيا .بقيت ُمبا َدرات معزولة لكن من املجحف �أن ال ُنعطيها حقَّها من االهتمام.
َ
الفن الت�شكيلي
وهناك ا�سمان مغربيان يف هذا الباب ،ظهرا يف زمنني ُمتباينني ،لك ّنهما
انخرطا يف ّ
الرباطي
وال ندري كيف؟ لكن �أعمالهما بقيت �شاهد ًة على ممار�ستهما الفنية .يتعلق الأمر مبحمد بنعلي ّ
الر�سا َمينْ � ،إذ ُو ِجد ال ّأول يف َ�شمال
وبعبد ّ
ال�سالم الفا�سي بن العربي .ولي�س هناك �أي رابط بني هذين ّ
وو ِج َد ال ّثاين يف مدينة فا�س
املغرب يف مدينة طنجة ،حني كانت ت َْخ�ضع هذه املدينة النتداب دويلُ ،
ال�سيطرة للم�ستعمر الفرن�سي.
حني كانت ّ
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ولد حممد بنعلي الرباطي مبدينة الرباط كما يدل على ذلك ا�سمه ون� أش� يف و�سط ف ّني تقليدي ميار�س فن
التزيني على اخل�شب واملنمنات واخلط العربي .و�سوف ُيغادر مدينته الأ�صلية حيث ولد ون�ش�أَ لي�ستقر مبدينة
الر�سامني الأجانب
طنجة �سنة 1886م وهي �آنذاك املدخل الرئي�سي للمغرب ،بل هي املغرب كله بالن�سبة �إلى ّ
الذين كانوا يتوا َفدون على هذا البلد�َ ،س رْ ًيا على نهج �أوجني دوالكروا  . Eugéne Delacroixولي�س بني
�أيدينا �أ ّية درا�سة علمية دقيقة حول ما كان َيجري هناك على امل�ستوى الثّقايف ،لكننا نعرف �أن مدينة طنجة
ال�سلطان و�أراد �أن يجدَ له من ًربا يعبرّ من
كانت على امل�ستوى ال�سيا�سي امللج أ� الأ�سا�سي لكل من خرج عن ّ
فوقه عن كل �آرائه .فقد كانت كل اجلن�سيات ممثّلة هناك ،و�أ�س�ست كل الدول العظمى لها متثيلية ديبلوما�سية
موقع قدم يف بالد املغرب الأق�صى التي كانت ال زالت البلدَ الوحيد يف �شمال
وقن�صلية ح ّتى تتخذ لها َ
�إفريقيا الذي مل َي ْخ�ضع بعد لال�سْ تعمار .وال َّ
الرباطي قد التقى َبب ْع�ض الف ّنانني
�شك �أن الفنان حممد بنعلي ّ
الأجانب ،ومنهم العرب وامل�سلمون (لعلهم الأتراك �أو ال ّتون�سيون �أو اجلزائريون �أو ال�سوريون) الهاربني من
يتحول �شيئا ف�شيئا من
احلروب ،والذين قد يكونون
ا�ستقروا يف هذه املدينة املفتوحة .على �أ ّية حال �سوف َّ
ّ
يف �إلى َف ّنان ينتبه �إلى ا َ
مزخرف تقليدي ِح َر ّ
ويحولها �إلى َلوحات ت�صويريّة.
اليومية للنا�س
حلياة
ّ
ّ
حتول فق َْط على م�ستوى املوا�ضيع تلك التي
الرباطي ً
كثريا من طريقة َعمله� ،إذ ّ
مل يغيرّ حممد بنعلي ّ
كانت مطلوب ًة من امل�ست�رشقني .ويجب �أن نعرف �أنَّ َه َّم امل�ست�رشقني كان معرف َة ما يدور داخل البيوت
املغربية امل�سلمة ،على اعتبار �أنهم ّ
اخلا�صة من اكت�شاف البيوت املغربية اليهو ّدية .ويف
متكنوا بطرقهم
ّ
ّ
ًّ
الرباطي �أكرث حظا منهم نظرا لكونه م�سلما مغربيا وعارفا بتقاليد بلده.
هذا الباب كان حممد ِب ْنعلي ّ
وميدهم ُبر�سومات ت�ساعدهم على � ْإ�شباع فُ�ضولهم وت�أكيد
فهل كان ي�شتغل مع ال َف َنانني امل�ست�رشقني ُّ
�أوهامهم وتخيالتهم حول احلرمي العر ّبي الإ�سالمي؟ ال ندري .لك ّننا �إذا التزمنا بتحليل َموا�ضيعه
امل�صورة ف إ� ّننا نلم�س فيها احرتا ًما للتقاليد والبيئة العربية الإ�سالمية التي كان يعي�ش فيها.
ّ
بالتكيز على ما
تتميز موا�ضيع هذا الفنان رّ
من ّ
ال�صور التي احتفظ بها التاريخ لدى بع�ض ُ
الـمقْتننيّ ،
أظن �أنّ هذا
ي�صور الف�ضاءات كما لو كانت �صفحات كتاب ،و� ُّ
البيوت والقُ�صور� .إذ ّ
كان يجري داخل ُ
احل َرف التي تر َّبى عليها وهي الزخرفة واخلط العربي ،ويعمد بعد ذلك
مرت�سخً ا لديه من ِ
بقي ّ
التقليد َ
الـمدن املغربية
ال�ساحات العمومية املعروفة يف ُ
ت�صور ف�ضاء غرفة ّ
�إلى ّ
يحو ُلها كما لو كانت �ساح ًة من ّ
الرجال وعامل ال ّن�ساء .وكال
م�شهدا ما ،تتو ّزع
يت�صور
العتيقة ،وداخل هذا الف�ضاء
ً
ُ
ّ
امل�شاهد عنده بني عامل ّ
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ٌ
والـم�شاهد
العالمَ ني
من�شغل بالف ُْرجة والأكل واال�سْ رِْتخاء و�سماع املو�سيقى .كما اهتم �أي�ضا ببع�ض املظاهر َ
ال�سلطان ل�صالة ا ُ
ال�صوفية ال�شّ عبية.
جلمعة �أو بع�ض احلفَالت
املو�سيقية ِ
للفرق ّ
اخلارجية ،كخروج ّ
ّ
ّ

الرباطي قد
من خالل عر�ضنا ملوا�ضيع َعمله وطريقة ْ
ا�شتغاله عليها ،يتبينّ �أنّ اهتمام حممد بنعلي ّ
تبدل
تهم امل�ست�رشقني .وال جند يف �أعماله
ٍ
مالحظات حول ّ
َّ
ان�صب �أك َرث على تلك املوا�ضيع التي كانت ّ
آخر ال
احلياة َ
الـم ْغربية يف عالقَتها بالآخر .ال نرى وج َه الآخر على ال ْإطالق يف َل ْوحاته ،وك�أنَّ ال َ
ُ
للر�سم وال لل ّت�صوير .وهذه الع َ
نت�ساءل عن اهتمامه
الق ُة مع املوا�ضيع امل�شار �إليها هي التي جعلتنا
ي�صلح ّ
الـم�سْ ت�رشقني .ولقد �سمحت له �أعما ُله بال َع ْر�ض
بالر�سم وعن العالقة التي يمُ كن قد �أقامها مع الف ّنانني ُ
َّ
َ
يف لندن ويف مر�سيليا .فهل ميكن اعتباره �أول ف ّنان مغربي؟ بالت�أكيد ،لكن هل ميكن �أن ن� ِّؤرخ لبداية
الرباطي تف�صله
ّ
الفن الت�شكيلي انطالقا من هذا ال ّتارخ .هذا ما ال ميكن ال َّت ُ
�سليم به ً
نظرا لأنّ حممد بنعلي ّ
الـم ْغربي من
الـمغاربة ّ
عدة ُعقود .ال ميك ُننا �إذن �أن َن ْعترب بداي َة ّ
الفن الت�شكيلي َ
عن اجليل ال ّأول للف ّنانني َ
�سبق قو ُله ّ -
َ
نظرا لعدم ّ
�سوف
بالطريقة التي
الـممار�سة يف رّ
التبة املغربية  -كما َ
جتذر هذه ُ
هذا التاريخ ً
أربعينيات.
نقف عليها يف نهاية ال
ّ

حممد بنعلي الرباطي
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حتدث عنه برينارد �سانت �آنيان ( )B.S.Agnanفيما كتبه
الر�سام الذي ّ
ال نعرف الكثري عن هذا ّ
الفن الإ�سالمي باملغرب( .)4يذكر �أنه كان يختبئ لري�سم ،وذلك خوفا من �أولئك الذين ُيعادون
عن ّ
ال�صورة .ويف مثل هذه احلاالت ي�صعب التمييز بني احلقيقي واخليايل ،بني ال ّتاريخي وامليثولوجي،
ّ
الر�سم َلدى
�سيما و�أن الكاتب الذي نعتمد عليه
متحم�س لفكرة عودة َ
ّ
ّ
الـم ْكبوت� ،أي عودة غريزة ّ
تتكـرر
كبح ْتها ح�سب َز ْعمه .وهذه  -كما �سرنى -فكرة
امل�سلم بعدما كانت الأفكار الإ�سالمية قد َ
ّ
أ�سا�س ديني �أو
الـم�ست�رشقني ،ولي�س لها � ّأي � ٍ
على امتداد هذه ال�صفحات ،وهي فكر ٌة موروثة عن ُ
بعيدا عن الأعني �صادف
عقدي كما َ�سرنى الحقًا .يقول الكاتب� :إنّ عبد ال�سالم الذي كان ير�سم ً
ال�ست ع�رشة �سنة ،ويف �ساحة جامع الفناء
مراك�ش �سنة 1920م وعمره �آنذاك ال يتجاوز
ّ
و�أن �سافَر �إلى ّ
َ
�سوف يجد �أما َمه الف ّنان الفرن�سي براندو  .Brandoويتعرف عليه ويعرب
حيث قا َدتْه جوالته يف املدينة
الفنية فيتكفل براندو بطلب ال�سلطات الفرن�سية لتمكني ال�شاب من درا�سة الفن مبدينة
له عن ميوله ّ
الرجوع �إلى مدينة
الدار البي�ضاء ،حيث �سي�شتغل مع ف ّنان ومهند�س
ّ
ّ
معماري� ،إلى �أن تطلب منه عائلته ّ
ر�سما
فا�س واالقالع
نهائيا عن الت�صوير .ومل نتمكن �إ ّال من �صورة واحدة لعمل هذا الر�سام ،متثل ً
ًّ
ن�صفيا المر�أة �سوداء قد تكون خادمة .مبعنى �أن موا�ضي َعه  -هو الآخر -ال تخرج عن �إطار اال�ست�رشاق
ًّ
الر َ�سامني امل�ست�رشقني.
�أو اال�شتغال ل�صالح َ
فنية باملغرب
�إ ّنه ال ميكننا االعتماد على مناذج معزولة ومتباعدة يف ال ّزمن لكي
ّ
نتحدث عن حركة ّ
الأق�صى� .سوف َن ْنتظر �إلى حني ظهور ّتيار يكاد يكون متكامال ،ح ّتى و�إن كان َم ْدفوعا  -هو الآخر
حقيقي
الرغم من ذلك ،ال ْنتقالٍ
 من جانب امل�ست�رشقني املت� ّأخرين ،ولكنه �سوف ي� ّؤ�س�س ،على ّّ
احل َرف التقليد ّية �إلى ال ّلوحة امل�سندية (التي ر�سمت وهي على �ساند �أي حامل)؛ وهذا ما َ�س ْوف
من ِ
نتعر�ض له يف الأبواب ال ّ
الحقة.
ّ

( )4برينارد �سانت �آنيان« :نه�ضة الفن الإ�سالمي يف املغرب الأق�صى»

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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الفن الت�شكيلي ب�أر�ض اململكة املغربية ،ف�إنّ علينا �أن نعو َد  -كما
�إذا كان ال ّ
بد من �أن ن� ّؤ�س�س لبداية ّ
الـممـار�سة ب�شكلها الذي
أَ� َّك ْدنا على ذلك يف مقدمة هذا الكتاب � -إلى اليوم الذي ّ
د�شنت فيه هذه ُ
هد
أوروبا يف بدايات النه�ضة .و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إنه وجب االنطالق من اليوم الذي َ�ش َ
عر َف ْته � ّ
َ
وحتول هذا البلد �إلى َم ْو�ضوع ف ّني.
َ
ظهور ظاهرة اال�ست�رشاق على �أر�ض املغرب ُّ
َ
ودخول الفنان ال ّت�شكيلي الأوروبي بلبا�سه وطريقة ا�شتغاله يف
توافد امل�ست�رشقني على هذا البلد
�إنَّ
َ
ال�صدمة
للفن الت�شكيلي بهذا البلد� .إ ّنه مي ّثل ّ
بالفعل بداي َة الت�أريخ ّ
الـم ْ�شهد العام املغربي يمُ كن �أن ُي ْعترب ْ
َ
العمومية .وعلى
الب�رص ّية للم�شاهد املغربي الذي مل يكن قد َ�سبق له �أن ر�أى هذا امل�شهد يف �ساحاته
ّ
النظر يف هذا الأمر ،و ُنحاول �أن ن�أخذ
عك�س القا ِئلني بنبذ اال�ست�رشاق ونقده وهدمه يح�سن بنا �أن ُنعيد
َ
املواقف املغلوط َة �أو ربمّ ا تلك التي اعتربها
منه ما هو م� ّؤ�س�س لهذه املمار�سة على �أر�ضنا دون �أن ُن ْغفل
َ
حق ثقافتنا وح�ضارتنا.
ال ّنقد الفني والتاريخي والثقايف
عدوانية يف ّ
ّ
خ�صو�صا مل ُي َؤ�رخ له ّ
قط على
من امل� َؤكد �أن وجود �أجانب بالعامل العربي عمو ًما وب�أر�ض املغرب
ً
جوهري
مكوناتها الأ�سا�سية ،لكن ما ميكن �أن ن َْطرحه ك�س�ؤالٍ
ّ
�أ�سا�س �أنه َي ْنتمي لل ّثقافة املح ّلية من جانب ّ
يف هذا الباب هو ال ّتايل :كيف يمُ كننا �أن ن�ص ّنف تلك ال ّلوحات التي �أُنجْ زت على أَ� ْر�ض املغرب وتحَ ت
�سمائه وبف�ضل النور الذي ي�شع يف �آفاقه؟ هل كان من املمكن لف ّنان كبري مثل �أوجني دوالكروا مث ً
ال �أن
ُي ْنجز ما �أَنجْ زه �إنْ هو مل ْ
ينتقل �إلى �أر�ض املغرب يف بدايات الق َْرن ال ّتا�سع ع�رش؟ لقد َر َ�سم �أوجني دوالكروا
َ
الطبيعي
وا�ستعمل ال ّنور
وامل�شاهد ال ُع ْمرانية
الطبيعي َة وحيا َة النا�س وعادا ِتهم
املناظر
ومن �سار على َد ْربه
َ
َّ
َ
َّ
والألوانَ التي �صا َد َف ْت عي َن ْيه على ال ّثوب واجلِ ْلد و�سرُ وج ا َ
�رصه .لقد قام ّ
خل ْيل ّ
بكل هذا
وكل �شيء �صدم َب َ
م�ستعمال يف ذلك الأدوات َنفْ�سها التي �سوف َي�سْ تعملها ف ّنانون مغاربة �أك َرث من َق ْر ٍن على ُمروره من هنا
نتربم من تَ�سْ مية هذا الذي �أَنجْ زه �أوجني دوالكروا َف ًّنا مغْربيا ؟ ماذا لو �أنّ دوالكروا
الـمغْرب .فهل َّ
ب� ْأر�ض َ
َ
الـمغْربية؟ �سوف
وح�صل على
َق ّرر �أن َي ْعتنق الإ�سال َم كما فعل �آخرون ،ومنهم الفنان �إتيان دينيه
اجلن�سية َ
ّ
حم�ضا.
نُ�سارع  -وبف َْخ ٍر � -إلى اعتبار ما �أَنجْ زه ف ًّنا مغربيا ً
عندما نعود �إلى ّ
أ�سا�سي وهو �أنه بعد زيارته للمغرب
مذكرات �أوجني دوالكروا ف�إننا نعرث على �شيء �
ّ
مل يبق هو ال�شخ�ص نف�سه الذي عرفناه من قبل .لقد ح�صل دوالكروا يف املغرب على ما مل َي�سْ تطع
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َ
عجائبية
احل�صول عليه يف الأر�ض التي ر�أى فيها النور يف فرن�سا .لقد جاء باح ًثا عن موا�ضيع غريبة
ّ
الفن على َر�سْ مها حينذاك يف �أوروبا ُعمو ًما ويف
تُخرجه من ّ
الـم ْكرورة التي د�أب ّ
دوامة املوا�ضيع َ
أهم ما يبحث عنه الف ّنانون
فرن�سا على وجه اخل�صو�ص .جاء � ً
أي�ضا يبحث عن ال ّنور الذي كان من � ّ
�ض احل�صول على موا�ضيع جديدة تنتمي �إلى الع�صور القدمية فقط
الرومان�سيون �آنذاك .لك ّنه ِع َو َ
ّ
ح�سب ما كان يبحث عنه ،فلقد ح�صل على ما مل يكن يتوقَّع .لقد قام ْ
أهمية
باكت�شاف َتقْني يف غاية ال ّ
�سفية.
ال ّتقنية وال َف ْل ّ
َ
فقبل جميء دوالكروا للمغرب كان ّ
ظل الأ�شياء َّ
الظلَّ ،
َّ
وظل جميع املوا�ضيع
كل الفنانني َيظ ّنون �أنّ
َ
بال�صباغة �أو غريه .ومل يت�ساءل
بالر�صا�ص �أو ّ
التي ميكن َر�سْ مها� ،أ�سْ َو ُد .لذا كانوا يعمدون �إلى ت�سويده ّ
طبيعية يف املغرب خ َ
الل ُمقامه الق�صري ،ا ْنتب َه
ي�صور مناظر
�أحد عن طبيعته ال ّلونية .لكن دوالكروا وهو ّ
ّ
َ
َّ
امل�ص َّور
تكامل ل َّلون الذي هو ظ ُّله .ف�إذا كان
الـم
�إلى �أنّ
ُ
املو�ضوع َ
الظل لي�س �أ�سود بل َي ْحمل ال َّلونَ ُ
ال لكث ِري من ا ُ
ّ
حام ً
التكاملي
أحمر هو ال ّلون
�أخ�ضرَ  ،ف�إنَّ لونَ
الظل يكونُ ِ
حل ْمرة على اعتبار �أنَّ اللونَ ال َ
ّ
ُ
ني هي
مع ال ّلون الأخ�رض .وهكذا َّمت
اكت�شاف الألوان ال ّتكاملية يف الوقت التي تمَ َّ فيه اكت�شاف �أنَّ الع َ
ال�صيغ َة ال ّنهائية التي نراها عليها .هذا ْ
أ�صبح
التي تقو ُم َ
بخ ْلط الألوان ،وتعطيها ِّ
االكت�شاف ،الذي � َ
االنطباعيني ،وخ�صو�صا امل�ست�رشقني منهم الذين
جيدة من طرف
ّ
بديهيا اليو َم� ،سوف ُي َو َّظف بطريقة ّ
ًّ
كبري
دور ٌ
�سوف َي ْجعلون من املغرب قبل َتهم الفنية .و أ� َّدى هذا �أي�ضا �إلى االهتداء �إلى �أن لل َّنف�س الب�رش ّية ٌّ
روح الفنان
الفنية ،و�أنَّ
الروحي الذي تَ�سْ عى ُ
َ
يف ت�أويل املوا�ضيع ّ
النور الفيزيقي لي�س �إ ّال كناي ًة عن ال ّنور ّ
وو ضْ� عه على ال ّلوحة.
القْتنا�صه َ
بح�صة الأ�سد فيما
العربي (�شمال �إفريقيا) عا ّمة والقطر املغربي
املغرب
حظي
ويف هذا الباب
ُ
بخا�صة ّ
ّ
َ
ّ
()1
أهم امل�ست�رشقني .فبعد زيارة �أوجني دوالكروا ملدين َت ْي طنجة
يخ�ص الإقامات وال ّزيارات
ّ
ّ
املتعددة ل ّ
()2
ال�شق من امل�ست�رشقني
وفد
ومكنا�س
دبلوما�سي فر ْن�سي ،مل يتوقَّف ُع�شّ اق رَّ
�ضم َن ٍ
املغربيتني �سنة 1832م ْ
ّ
ّ
البلد
يعتقدون �أنّه ُ
البلد .و َق ْد َح َّو َل امل�ست�رشقون وجه َتهم نحو املغرب لأنّهم كانوا ِ
على ال َّتوا ُفد على هذا َ
أر�ضا
«تدنِّ�سْ ه» ال ّثقافة ال ُعثمانية
ح�سب َز ْعمهم � ً
الوحيد الذي مل َ
بقي َ
ّ
الرتكـية ح�سب َت ْعبريهم� .إن املغرب َ
بو�صْ فها منطق ًة
( )1توجد مدينة طنجة �شمال املغرب عند ملتقى املحيط الأطل�سي والبحر الأبي�ض املتو�سط .لعبت دورا كبريا َ
عا�شت حتت االنتداب الدويل من نهايات القرن التا�سع ع�رش �إلى ا�ستقالل املغرب يف منت�صف القرن الع�رشين
الرباط ،العا�صمة الإدارية للمغرب .ولمَ َّا َورد عليها �أوجني
( )2ال تبعد مدينة مكنا�س عن مدينة فا�س �إال �س ّتني كيلومرتا �رشق ّ
دوالكروا كانت هي العا�صمة الإدارية للمملكة املغربية.
16

الب ْي�ضاء ،والفر�سانُ الن�صف عراة� ،...شيء ال يوجد
متوح�شة ويف حالتها
طر َّية ّ
الطبيعية الأولى« :املالب�س َ
ّ
ُ
يف الع�صور القدمية الإغريقية ما هو �أجمل منه (� .)...إنهم قريبون من ّ
أ�شكال
لبا�سهم� ،
الطبيعة �أَ ْلف مرةُ ،
ُ
اجلمال مع ِّ
كل ما يقومون به» ( ،)3هذا ما كتبه دوالكروا لأحد أ� صْ� دقائه� .إنّ
�أحذيتهم ،وهكذا يتوافق
داد
ال�صادرة عن ُمع ّلم كبري كانت حاف ًزا بل ودعو ًة �إلى إِ�قْبال � ْأع ٍ
هذه الإ�شارات واملالحظات احلما�سية ّ
الـم ْغرب.
مهمة من امل�صورين املفتونني
وبالروح الأ�صيلة لل�شّ عوب َ
نحو َ
ّ
ّ
بالغرائبية ّ
وهكذا توافَد بال ّتوايل على هذا البلد من �إيطاليا ( �أو�سي �ستيفانو ،)...من �إ�سبانيا (ماريانو فورتوين
 ،)Mariano Fortunyمن �إنكلرتا (برابازون ،)...من بالد الغال (روبرتز دافيد) ،من �أمريكا (تيفاين)،
ومن رو�سيا ( بافيل )...وعدد غريهم من الفرن�سيني؛ منهم :بالن�شار ،كلريان ،ليفي دورمري وبالطبع
الأ�سماء الكبرية :دوالكروا ،هورا�س فريين ،رينيو ،كون�ستطون بنيامني وامل�ست�رشق الأكرث الت�صاقا
ّ
الد�ؤوب �إلى مدينتي
أندل�س َية
باملغرب �ألفريد ديهوندنك الذي
ا�ستقر مبدينة ِ
قاد�س ال ِ
ليتمكن من الت َنقل ّ
ّ
وال�صويرة.
َط ْنجة ّ
للو ْهلة الأولى� ،إذ ال �شيء يف هذا البلد كان يتوافق
غري
ٍ
الـمفْرط باملغرب َي ْبقى َ
مفهوم َ
هذا االهتمام ُ
املغرب
ال�ساطع ْجن ُمها .كان
الـم ُثل ال ُع ْليا لأورو ّبا �آنذاك،
ُ
ً
مع ُ
وخ�صو�صا مع مبادئ ال ّثورة الفرن�سية ّ
وع ْنف َّ
نظريهما يف ال َغ ْرب امل�سيحي .كان ُح ْكامه ح�سب روايات
ُيعترب من َط َرف ُج ِّلهم َ
بلد ق�سو ٍة ُ
قل ُ
الدم .كانت ا َ
الرحالة الأوروبيني ّ
قائم لالنق�ضا�ض
متعط�شون ّ
للدم من أَ� ْجل َّ
ّ
جلزائر قد ْ
هي�ؤ ٌ
اح ُت َّلت وال َت ُّ
ال�ش َ
كوك حتو ُم حو َلهم على
الـم�سْ ت�رشقني َي ْجعل ّ
الـم ْغرب .وكان ال َعد ُد الها ُم من ُ
على تون�س وبعدها َ
للجيو�ش الأُ
َ
وروبية التي كانت تتحني الفر�ص �آنذاك الحتالل
�أَ�سا�س �أ َّنهم مخُْبرِ ون َي َ�ضعون
اخلرائط ُ
َّ
العامل .ومن الأكيد �أنه كان من بني ه�ؤالء امل�ست�رشقني جوا�سي�س يف جميع االخت�صا�صات .ومل يكونوا
جوا�سي�س يف بداية عالقاتهم مع هذه البلدان ،لكن اجليو�ش والإدارة اال�ستعمارية هي التي �سوف
ت�ستغل يف كثري من احلاالت معرف َتهم بالبلد و�سكانه للتغلغل يف الأر�ض وك�سب الوقت .وال ميكننا يف
عممنا ذلك  -فلن يقلل هذا
هذه احلالة �أن ن�سحب هذا الأمر على كل امل�ست�رشقني  -وحتى �إن نحن ّ
من �ش�أن ما قاموا به من �أعمال فنية .لهذا  -وكما هو احلال يف باقي االخت�صا�صات الأدبية والفل�سفية
متجردة ح ّتى ن�ستطيع قبول
والتاريخية واجلغرافية التي �ساهم فيها اال�ست�رشاق  -ال بد من اعتماد نظر ٍة
ّ
ما �أفادوا به هذه البلدان ونعترب الأعمال التي قاموا بها بغ�ض النظر عن �أ�شخا�صهم.
(3) Philippe Jullian, Les Orientalistes, Office du livre, Fribourg, Suisse 1977
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للفن باملغرب ،ف�إنه ي�صعب
عما قام به الفنانون امل�ست�رشقون وما �أ�سدوه من َخدمات ّ
�إذا �أردنا احلديث ّ
التوقّف عند ّ
املنهجي ارت�أينا �أن
كل واحد على حدة واحلديث عن منجزاته .وللخروج من هذا امل�أزق
َ
ّ
بالفن و َن�شْ�أته يف املغرب
نتوقّف عند الأ�سماء الأكرث �إثار ًة يف الن�صو�ص واملقاالت ال ّتاريخية املتعلقة
ّ
العربي عموما ،واململكة املغربية على وجه اخل�صو�ص .فلدينا �أربعة �أ�سماء ميكن الوقوف عندها يف هذا
الباب .هما� :أوجني دوالكروا  Eugéne Delacroixوجاك ماجوريل  Jacques Majorelleالفرن�سيان
وماريانو فورتوين  ، Mariano Fortunyوماريانو بريتوت�شي  Mariano Bertuchiاال�سبانيان .ف�إذا كان
ّ
كل من �أوجني دوالكروا وماريانو فورتوين ينتميان للقرن ال ّتا�سع ع�رش ،ف�إنّ جاك ماجوريل وماريانو
بريتوت�شي ينتميان للقرن الع�رشين .وهذه العالمات الفنية و�إن تفاوتت �أهمية كل منهما بالن�سبة �إلى
الفن
الفن الكوين ،ف�إنّ �إ�سهاماتهم كل من جانبه كانت لها �أهمية ق�صوى بالن�سبة �إلى ن�شوء ّ
تاريخ ّ
احلقب التي تلت ا�ستقالل الوطن.
باملغرب ،لتطوره يف ِ
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ولد �أوجني دوالكروا ب�إحدى �ضواحي باري�س �سنة 1798م وتوفيّ �سنة  1863بباري�س .ويعترب من
الرومان�سية يف ميدان الفن الت�شكيلي �إذ يقرتن ا�سمه با�سم خ�صمه تيودور جرييكو الذي يعترب
�أعمدة ّ
الرائد طوف ميدوزا .ارتبط ا�سم �أوجني دوالكروا باملغرب
امل� ّؤ�س�س الفعلي لتيار الرومان�سية بعمله ّ
عند مرافقته لوفد ديبلوما�سي فرن�سي زار املغرب �سنة 1832م .مل يكن دوالكروا مهتما بالديبلوما�سية
�أكرث من اهتمامه باملوا�ضيع اجلديدة التي يعترب �أنها موجودة باملغرب .فقد جاءه حامال معه �أدواته
ال�صناعية التي كانت قد بد�أت
و�سنائده ليكت�شف �شعو ًبا مازالت طرية مل مت�س�سها ح�ضارة ال َغرب
ّ

�أوجني دوالكروا
ن�ساء جزائريات

19

ي�رصح على عادة
تتطور ب�رسعة كبرية .كما كان َي ْعرف �أنّ
َ
املغرب مل يخ�ضع للحكم العثماين ،لذا كان ّ
املغرب مل تد ّن�سْ ه احل�ضارة الرتكية.
امل�ست�رشقني �آنذاك �أنّ
َ

الـمقام يف املغرب ،فقد عاد ومعه دفاتره العامرة بال�سكيت�شات (التخطيطيات) حول ما
مل يطل به ُ
الروايات وحول ما مل ي�شاهده ولعبت تخيالته و�أوهامه ()Phatasme
�شاهده وحول ما ّ
ت�صوره من خالل ّ
دورا كبريا .ولعل من �أهم العقبات التي وقفت يف وجهه وم ّثلت بعد ذلك عقدة ّ
كل الف ّنانني
فيها ً
امل�ست�رشقني هي عدم قبول ّ
�سكان املغرب امل�سلمني من �أن يدخل �إلى ُبيوتهم وي�شاهد ن�سا َءهم .كما ّ
تعذر
الرحمن العلوي وهو خارج من َق رْ�صه
عليه ت�صوير املغاربة ب�شكل مبا�رش .لقد �صور ّ
ال�سلطان موالي عبد ّ
َ
احل�صول على �صور (بورتريهات) ملغاربة م�سلمني .لكنه متكن  -ح�سب
يف مكنا�س ،ولك ّنه مل ي�ستطع
ما �رصح به وكتبه على ر�سومه  -من احل�صول عليها من بع�ض املغاربة ذوي الديانة اليهودية.

�أوجني دوالكروا
درا�سة يف
�أ�صل لوحة
ن�ساء جزائريات
20

حتول كبري يف م�ساره الف ّني على م�ستوى املوا�ضيع �أو م�ستوى
تعترب زيارة دوالكروا للمغرب مبثابة ّ
تقنية الت�صوير .و�إنّ ّ
كل امل�صورين امل�ست�رشقني الذين تعاقبوا على زيارة املغرب بد أ� من هذا التاريخ� ،إذ
�سوف يحاولون االقتــــراب من �أ�سلـــــــــوب دوالكروا.

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

�أوجني دوالكروا
عرو�س يهودية باملغرب
23

�أوجني دوالكروا
ال�سلطان موالي عبد الرحمان خارج من ق�صره
مبدينة مكنا�س حماط بحر�سه

24

أهم الفنانني امل�ست�رشقني الإ�سبان و�أكرثهم الت�صاقًا ب�أر�ض املغربُ .ولد �سنة 1838م
يعترب فورتوين من � ّ
التيار االنطباعي لكنه مل ينخرط فيه ،وبقي
وتويف �سنة 1874م مبنطقة كاطالونيا ب�إ�سبانيا .لقد عا�رص ّ
الرومان�سية واالنطباعية .وقد بد�أت عالقته مع املغرب عندمــــا �أر�سلتـــــــه احلكومة
مت� ً
أرجحا بني ّ
الإ�سبانية مرا�س ً
مدة عامني
بح ْرب �إفريقيا .وبقي هناك ّ
�سميت َ
ال م�صورا خالل َح ْربها �سنة 1859م والتي ّ
ني حرب ملدة غري ي�سرية .وهناك ارتبط باللون وال�ضوء يف
نظرا لأ�رسه يف يد املحاربني املغاربة وبقي �سج َ
ً
لكن امل�شاهد الثقافية غريبة كل الغرابة عنه .وقد جاء عمله الف ّني
�أر�ض املغرب القريبة من � ْأر�ضه �إ�سبانياّ ،
كثريا عن عمل �أوجني دوالكروا من حيث املوا�ضيع� .إذن ارتبــــط ماريانــــو فورتوين على عك�س
يختلف ً

ماريانو فورتوين
مغاربة ي�صعدون
مرتفعا
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دوالكــــــــرروا الذي
اهتم باملغرب العتيق،
ارتبط باملظاهر الرباقة
للفلكلور املغربي .ف�أخذ
ي�صور الوجوه العجائبية
واحلــلي،
والألب�ســــــة
ّ
واملذهب
مهتما بالالمع
ّ
البرَ َّ اق �أكرث من اهتمامه
ال�شعب
مبا يخفيـــــه
ّ
وراء هذه املظاهر� .إنّ
ماريانو فورتوين املفتون
باملغرب مل تكن له جتربة
وال مكانة دوالكروا،
ولك ّنه َترك ترا ًثا ت�صوير ّيا
ال�صدارة
جعله يحتل
ّ
�أمام الف ّنانني امل�ست�رشقني
َ
خالل القرن
الإ�سبــان
التا�سع ع�رش .وبذلك
أثر يف ّ
كل
يكون قد � ّ
الإ�سبان
امل�ست�رشقني
تقروا باملغرب
الذين ا�سْ ّ
بعد ذلك.

ماريانو فورتوين
ي�شحذ �سيفه
26
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ماريانو فورتوين
مغربي

ماريانو فورتوين
فورتوين
يف زي عربي
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مدة طويلة باملغرب .ولد �سنة 1886م
يعترب جاك ماجوريل �أحد الفنانني
الفرن�سيني الذين �أقاموا ّ
ّ
والدرا�سة مبدر�سة
مبدينة نان�سي � Nancyرشق باري�س .وبعد ثالث �سنوات من درا�سة الهند�سة املعمارية ّ
الفُنون اجلميلة باملدينة نف�سها ثم ب�أكادميية جوليان  Julienبباري�س� ،سوف ينتقل �إلى املغرب باقرتاح
عاما ممثال لفرن�سا الدولة امل�ستعمرة.
مقيما ّ
من �صديق والده املاري�شال ليوطي  Liotyالذي كان �إ ّبا َنها ً
لكن اال�ستقرار
الرطوبة العالية ملدينة ّ
الدار البي�ضاء ،فف�ضل اال�ستقرار مبدينة مراك�شّ .
ومل ي�ستطع حتمل ّ

جاك ماجوريل
وادي �أوريكة
بالأطل�س الكبري
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بهذه املدينة الهادئة النائمة بني �أح�ضان النخيل مل يكن فقط من �أجل الطق�س بل �أي�ضا لأنها ا�ستهوته
بحفاظها على الأ�صالة املغربية التي كان يبحث عنها ُّ
كل امل�ست�رشقني .و�إنّ �شغفَه بالعامل العربي وثقافته
مل يكن م�صدره املغرب وحده ،فقد �سبق له �أن �أقام �أربع �سنوات مب�رص ابتداء من 1910م.

جاك ماجوريل
حمالة املاء
30

وبعد ما �أعفي من اخلدمة الع�سكرية �سنة 1917م يف خ�ضم احلرب العاملية الأولى انتقل �إلى املغرب.
مبراك�ش ،ولن يتوقف عن ر�سم
وعلى �أر�ضه وبعد �أن تر ّدد مرارا على �إفريقية �سوف ي�ستقر نهائيا ّ
الر�سم واملل�صقات ل�صالح ال�رشكات
امل�شاهد اليومية والعمرانية لهذه املدينة .ويتو ّزع عم ُله هناك ما بني ّ
بالدعاية ال�سياحية لزيارة املغرب.
الفرن�سية التي كانت تقوم ّ

جاك ماجوريل
قرية تازولت بجبال الأطل�س
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ومن خالل حتليل �أعماله يف الر�سم ،يتبني �أنّ جاك ماجوريل مل يخرج عن التقليد اال�ست�رشاقي
املعروف القائم على ت�صوير التخيالت التي د�أب امل�ست�رشقون على البحث عنها دون ُم�صادفتها يف
اليومية .فبينما كان يحرتم احلياة اخلا�صة للأ�شخا�ص وللنا�س عامة عند ت�صويره للم�شاهد اليومية
احلياة
ّ
وهن عاريات،
يتورع عن اختالق �أجواء تظهر �أج�ساد الن�ساء ّ
يف مراك�ش �أو يف اجلبال املحيطة بها ،مل ّ
وخ�صو�صا ذوات الب�رشة
ال�سوداء� .إنّ تركيب تلك
ّ
الأج�ساد العارية يف لوحاته
�أكرث ما ميكن القول عنها �إ ّنها
من م�صدر تخيلي �أكرث منه
حقيقي .وهكذا اختلطت
عليه ال�صور التي كان ي�أتي بها
العري
من �إفريقيا حيث ُي َع ُّد ْ
مكونا من مكونات ال ّثقافة
ّ
املح ّلية اليومية ل ّلنا�س ،مع
حياة النا�س العادية يف املغرب
وخ�صو�صا يف جنوبه .وعلى
ً
الرغم من ذلك ف�إننا نعرتف له
بالعمل الكبري الذي قام به يف
ال�شعبية املغربية
توثيق الثقافة ّ
ب�شكل َد�ؤوب ودقيق،
بد
جعل من تُراثه مرج ًعا ال ّ
من الرجوع �إليه ك ّلما تع ّلق
بـم ْعرفة مغرب املرحلة
الأمر َ
اال�ستعمارية.
جاك ماجوريل
زفاف مبراك�ش
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بحب كبري و�شفافية ُم ْرهفة .فبعد
هو م�ؤ�س�س مدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان ،و� ُ
ر�سامي املغرب ّ
أحد ّ
ال�صنائع
جمع عد ًدا كبريا من ِ
احل َر ّفيني التقليد ّيني حتى ي�ستطيعوا تعليم ّ
�أن � ّأ�س�س مدر�س َة ّ
ال�صنائع حيث َ
بـم ْختلف احلرف اليدوية التقليدية� ،سوف ي� ّؤ�س�س مدر�س ًة لتعليم الفُنون احلديثة.
املتع ّلقة ُ
مرات عديدة
ُولد هذا الأندل�سي من �أ�صول مالطية مبدينة غرناطة �سنة 1884م .وتر ّدد �إلى املغرب ّ
الريف املقاوم حممد بن عبد
الريف التي كا َنت تواج ُه فيها �إ�سبانيا
ً
َ
زعيم ثورة ّ
خ�صو�صا خالل َح ْرب ّ
الكرمي ّ
قبل ذلك يرت ّدد على طنجة وهي �آنذاك حتت نظام َد ْو ّ
اخلطابي .لك ّنه كان َ
يل لري�سم لوح ًة بطلب

ماريانو بريتوت�شي
ال�سقاية
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من ال ُق ْن�صل الربيطاين املقيم
باملدينة� .سوف ت�سمح له هذه
املتكررة بر�سم عدد من
الزيارات
ّ
ا أَ
عر�ضها يف غرناطة
ل ْعمال التي َ
حوايل 1900م.
انتقل بعد ذلك �إلى املغرب
للعي�ش مبدينة �سبتة( )4املغربية
املحت ّلة ملدة غري ق�صرية .وبعد
قراره على الإقامة
ّ
مدة �سوف َي ِق ّر ُ
النهائية مبدينة تطوان( )5حتى �آخر
حياته ،وذلك �سنة 1929م .وهناك
يف َ�سبتة �سوف تبد أ� حياتُه الفنية
املرتبطة مب�صري الفن باملغرب .فقد
عاما
ُعينّ ماريانو برتوت�شي مف ّت�شا ًّ
للفنون اجلميلة ب�شمال املغرب
ّ
ّ
فا�ستغل
املحتل �آنذاك من �إ�سبانيا،
ال�صنائع
من�صبه لي� ّؤ�س�س مدر�س َة ّ
َ
�سنة  ،1935وبعدها ب َع رْ�ش �سنوات
َ
�سوف ي� ّؤ�س�س مدر�س َة الفنون
اجلميلة املعروفة حاليا با�سم
“املعهد العايل للفنون اجلميلة”.

ماريانو بريتوت�شي
نزهة قربة املئذنة

(� )4سبتة :مدينة ب�شمال املغرب غري بعيدة عن تطوان ،احت ّلها الإيبرييون (�إ�سبانيا والربتغال) مع بدايات القرن اخلام�س ع�رش،
االحتالل الإ�سباين.
ومازالت �إلى اليوم حتت ْ
الفارون من بط�ش ال�سلطات الإ�سبانية بعد َط ْرد العرب من الأندل�س .كانت
( )5تطوان :مدينة بناها املوري�سكيون� ،أي املغاربة ّ
العا�صم َة الإدارية ل�سلطات االحتالل الإ�سباين �أيام ا�ستعماره ل�شمال املغرب من �سنة � 1912إلى �سنة 1956م
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و�ســـوف نتعر�ض
ّ
الـم ْنجزات
لكل هذه ُ
من خـــــالل الف�صل
الذي �س ُنفْــــــــــــرده
ِلرهانات ال ّتعليم الف ّني
باملغرب بالباب الثاين
من هذا الكتاب.
وعلى غرار زميله
الفرن�ســــي يف اجلـــزء
للمغرب،
اجلنوبـــــي َ
�سوف يهتم برتوت�شي
اليومية للنا�س
باحلياة
ّ
الطبيعية
بامل�شاهـــــد
ّ
لل�شمال
واملعماريــــة ّ
املغربــــي .كمـا �أنـه
ـــم يف
�ســــوف ُي�سْ هِ ُ
ال ّتعريف باملغرب من
الـم ْل�صقــــات
خالل ُ
الدعائية والطوابـــــع
ّ
الربيديـــة وغريها من
احلوامــــل Supports
التي تظهـــــر الوجـــ َه
العتيــــــق للمغــرب،
ال�سياح الأوروبيني بزيارته .وعلى عك�س الفرن�سي ماجوريل ،ف�إننا مل نقف عند برتوت�شي
و ُت ْغري ّ
على تلك الأج�ساد العارية التي َي ْ�صطنعها امل�ست�رشقون .فقد كان مرتبطا �أيمّ ا ارتباط بحياة النا�س يف
ُ
ت َْطوان ،وجند يف َل ْوحاته ّ
الف�ضل
كل الطبقات االجتماعية �سوا ًء يف املدينة �أم يف الأرياف ،و�إليه َي ْرجع
ال�صنائع واحلرف التقليدية ب�شمال املغرب.
الـم�ساعدة يف احلفاظ على ّ
يف ُ
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ماريانو بريتوت�شي
تنهيدة العربي

ماريانو بريتوت�شي
العيد الكبري
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ماريانو بريتوت�شي
احلاج عبد ال�سالم بنونة
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ماريانو بريتوت�شي
�ساعي الربيد
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زعيم ّتيار
ولد هرني ماتي�س بفرن�سا �سنة 1869م وتويف �سنة  1954بني�س جنوب فرن�سا .يعتربه النقّاد َ
بقية العامل.
ّ
املتوح�شني الذي ظهر بفرن�سا �سنة 1905م ُلي ْن�رش يف ّ
وا�ستقر بها �سن ًة كاملة كانت كافية للت�أثري يف عمله وتحَ َ ُّو ِله
انتقل �إلى مدينة طنجة املغربية �سنة 1912م
َّ
يعتربه من �أكرب مناف�سيه.
يف العمق .وكان بيكا�سو  Picassoعلى الرغم من ال�صداقة التي جمعتهما ُ

هرني ماتي�س
على �سطح منزل
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هرني ماتي�س
ريفي واقف

ال ميكن �أن نتحدث عن الفن الب�رصي املغربي وك�أنه وليد العالقة املتوترة بني ال�رشق والغرب� ،أو
املتد ِخلني يف احلقبة اال�ستعمارية� .إن اللوحة ب�شكلها احلايل ويف ا�ستقالليتها عن ال ّتزيني
ك�أنه هبة من َ
ال�صورة �سواء �أكان ذلك يف املغرب �أم يف
الأدواتي ظهرت يف الغرب الأوروبي ،لكن التعامل مع ّ
امل�رشق هو تعامل
�شعبا من �شعوب العامل� .إنّ
ٌ
�ضارب يف عمق التاريخ ،وال ميكن �أن ن�ستثني منه ً
والرموز املرئية �شيء يكاد يكون �رضورة الزمة بالنظر �إلى تاريخ ال ّثقافات
الت�صوير والتعامل ّ
بال�صور ُ
فالفن ال ّت�صويري
وجهها يف مر�آة الفن.
العاملية دون ا�ستثناء ،وال ميكن لأية ثقافة كانت �أن ال تتم َّلى َ
ّ
الب�رصي ظهر مع البوادر الأولى للحياة الب�رشية� ،أي عندما انتقل الإن�سان من حياة احليوان �إلى حيا ٍة
ّ
يت�ساءل فيها عن �أ�صله وم�آله و َم�صريه ،وعبرّ عن ذلك بالفن� .إن الديانات الوثنية مل تكن ك ّلها �إ ّال
تعتمد ال ّنحت والأقنعة ورمو َز الألوان واحلركات اجل�سد ّية والغناء واملو�سيقى ...وال ميكن
فنية
ُ
ً
طقو�سا ّ
حتدد لها نفو ًذا وم�ساح ًة يف حياة الب�رش كما حدث ذلك بالفعل
لأية ثقافة �أن تكبت ال�صورة .ميكنها �أن ّ
بالن�سبة �إلى الديانات ال ّتوحيدية ،ولكن ال ميكنها �أن حترمها �أو ت�ستغني عنها يف احلياة.
�سوقت له �أورو ّبا امل�سيحية
وانطالقا مما �سبق ال ميكننا �إ ّال �أن نعترب �أن ّ
الفن يف �شكله احلايل وكما َّ
عا�شها الت�صوير
انطالقًا من �شمال البحر الأبي�ض
املتو�سط ،ما هو �إ ّال نتيجة النتقاالت ومراحل متعددة َ
ّ
يف حو�ض هذا البحر ،وانتقلت �إليه وتفاعلت معه من �آ�سيا ال�صغرى وما بني النهرين وبالد فار�س
�سلبا �أو
وجزيرة العرب واحلب�شة و�إثيوبيا والهالل اخل�صيب �إلى غري ذلك من البلدان التي تفاعلت ً
الفن ب�شكله احلايل ال ميكن �أن يعترب ب�شكل من
�إيجا ًبا مع روما و�أثينا وغريها من العوا�صم القدمية .هذا ّ
وو َر َث ِتها الذين مل يجدوا غ�ضا�ض ًة يف تب ّني تراثها الفكري واحل�ضاري.
الأ�شكال �إر ًثا ًّ
خا�صا ب�أوروبا َ
ن�ضع الأمور يف ن�صابها � -أن نعود �إلى الينابيع الأولى للت�صوير ،التي
لذا يبدو من ال�رضوري  -وحتى َ
ال ّ
و�ساعدتْهم
�شك �أنها �ألهمت الف ّنانني املغاربة � -أو على الأقل كانت كامن ًة يف ذاكرتهم الب�رصية -
َ
يتكون هذا الر�صيد من تراث �ضخم ُيتداول من خالل �أدوات و�أوانٍ
على الت�أَقْلم مع ّ
ال�صور الوافدةّ .
و�ألب�سة وغريها ،كما يوجد يف ثنايا املعمار واخل�شب وكل الأدوات ال ّنفعية امل�ستعملة ب�شكل يومي.
يخ�ص �أر�ض املغرب �إلى ما �أجنزته يد ال�ص ّناع التقليديني �أو امل�صورين املحرتفني
فيجب �أن نعود �إذن فيما
ّ
والـم ْتعة اجلمالية
قدموا
الذين ّ
ً
�صورا لال�ستعمال اليومي دون ال ّلجوء �إلى �صور فنية تهدف �إلى الت� ّأمل ُ
الرمز �أو ال ّلون ،وا ّلتي كانت
فقط .ولن ن�ستطيع الإملام طبعا بكل امليادين التي جت ّلى فيها الت�صوير �أو ّ
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دورا �أ�سا�سيا
م�صدر �إلهام للفنان املغربي ،لك ّننا �سوف َنقف عند بع�ض هذه امليادين التي نعترب �أنّ لها ً
َ
جمددين ،و�سوف يكون علينا
خ�صو�صا �أننا �سوف نلتقي بها يف �أعمال فنانني مغاربة م� ّؤ�س�سني و�آخرين ّ
حينذاك التوقّف عند الأعمال ومقاربتها من حيث حمتوياتها وم�صادرها.
املغربية موقعا هاما لوجود الزخارف والألوان .ويتميز هذا املعمار الذي ورث �أي�ضا
متثل العمارة
ّ
خا�صة تختلف عن مثيالتها
كل ّ
طورها املغاربة هناك با�ستعمال ف�سيف�ساء ّ
ال�صناعات الأندل�سية التي َّ
نحدد ما الذي نريد
التي توجد يف باقي البلدان العربية التي ت أ� َّثرت بالطراز العثماين .ويجدر بنا �أن ّ
م�شيد ّ
وكل �رصح �أُقيم لغر�ض ما؟ هنا وجب �أن
بالعمارة ،هل يتعلق الأمر باملدينة فقط؟ �أم بكل ما هو ّ
ننتبه ّ
وحمامات و�أ�سواق وفنادق وغريها،
لكل ما خ ّلفه لنا الأوائل من دور وقُ�صور ومدافن وم�ساجد ّ
�أي ّ
خا�صة
كل ما ارتفع عن الأر�ض وكان مو�ضوع اهتمام ال�صانع التقليدي لزخرفته حتى يتخذ مكان ًة ّ
اخلارجية لل�صرّ ح ولي�س
ومتميزة عن غريه من البنايات .ويف هذا الإطار ينبغي االهتمام بالأ�شكال
ّ
بالزخارف امل�ضافة املنفذة �إلى الداخل فح�سب.

ويف �إطار ال ّتفاعل مع احلا�رض ال ميكننا االحتفاظ �إ ّال ب�شيئني �أ�سا�سيني ورثهما الفن الت�شكيلي املغربي
والب�رصي ب�صفة عامة عن العمارة واخلزف والفخار :ال�شكل واللون.
جدا يجعلها مرتبطة
يتميز ال�شكل كما قلنا ب�أحجام هند�سية معروفة ،لك ّنها مركبة ب�شكل خا�ص ًّ
ب�أر�ض املغرب وال تتعداها �إ ّال �إلى بع�ض املناطق اجلزائرية والتون�سية ،لكنها تنت�رش يف �إفريقيا الغربية
جنوب ال�صحراء؛ وكما �سبق القول يف ذلك ،ف�إ ّنها توجد يف املناطق التي مل تخ�ضع للنفوذ العثماين
ومل تت�أثر بثقافته ح ّتى و�إن خ�ضعت ُ
إداري يف بع�ض احلقب ،كاجلنوب ال َغ ْربي اجلزائري.
حل ْكمه ال ّ
أ�سا�سا من (العرب�سات
بقي الزلِّيج (الف�سيف�ساء) املغربي محُ افظا على �ألوانه ور�سومه امل�ستمدة � ً
 )Arabesqueاملحلية التي ال تبتعد كثريا عن تفريعات ّ
اخلط املغربي .يعمل احلريف ال ّتقليدي املغربي
على ت�شكيل ف�سيف�ساء م�ضبوطة من الناحية الهند�سية مركبة ومتداخلة من عدة مر ّبعات ومث ّلثات
م�ساحات وا�سعة .كما ميكنها �أن تتداخل
ومعينات و�أه َّلة منت�رشة على �شكل دوائر �أو نطاقات ت� ّؤطر
ٍ
ّ
وتت�شابك يف جنوم يندر �أن جند لها مثيال يف بلدان �إ�سالمية �أو عربية �أخرى.
ً
خ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بتزيني
ارتباطا ِّبي ًنا بالنق�ش على اجلب�س
وقد ارتبطت تلك الأ�شكال
ً
ال�سقوف �أو بع�ض حوا�شي ا ُ
(اجل�ص)
جلدران الداخلية واخلارجية .على �أن احلفْر املنقو�ش على اجلب�س
ّ
ّ
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ّ
باخلط املغربي
الرخام ،مل تتجاوز بع�ض العرب�سات � Arabesqueأو الكتابة
�أو حتى على احلجر �أو ّ
لبع�ض الآيات القر�آنية �أو احلكم �أو بع�ض التواريخ والأ�شعار.
وفيما يت�صل بالألوان ف�إن ثالثية الأزرق والأ�صفر ي�ضاف �إليهما يف �أحيان قليلة الأبي�ض والأ�سود
خ�صو�صا يف النطاقات التي ت�ؤطر امل�ساحات .وهي �ألوان مل نتمكن من العثور على و�صفات تركيبها
الآن �إذ كان ال�صناع التقليديون ميوتون ويذهبون ومعهم �أ�رسار �ألوانهم .وهي �ألوان م�ستمدة من املعادن
وال ّنباتات بالأ�سا�س.

جب�س وف�سيف�ساء
من معمار فا�س املغرب
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م ّثل الكتاب واملخطوط املجال الأمثل للمز ِّوق العربي عموما واملغربي خ�صو�صا لإظهار موهبته
وحذقه يف فن ال ّت�صوير والكتابة .لقد كان الكتاب املغربي املخطوط املز ِّوق ب�ش ّتى �أنواع ال ّتزاويق جتار ًة
فن اخلط باختالفها عن املدار�س
رابح ًة مع �إفريقيا جنوب ال�صحراء .ولقد ُعرفت املدر�سة املغربية يف ّ
ال�رشقية وتفردها باخلط املغربي املتولّد من اخلطوط الأولى ِّ
املبك َرة ،وباخلط الأندل�سي الذي هو من
ّ
�أ�شكال خطوط الغرب الإ�سالمي .وقد انت�رش اخلط العربي املغربي يف �أجزاء كبرية من �إفريقيا الغربية
والو�سْ َطى ،وكان هو َ
وال�صوفية وجميع مناحي احلياة قبل
منط الكتابة التي تُتداول يف ال�شئون الدينية ّ
القوي للكتابة الالتينية ،ف�إ ّننا مازلنا نالحظ يف عدد
دخول اال�ستعمار الغربي .وعلى الرغم من احل�ضور
ّ
كتاتيب قر�آني ًة تلقّن القر�آن وتدرب ال�صغار على الكتابة بالعربية باخلط املغربي.
كبري من دول �إفريقيا
َ
مبكرا ،وقد
واخلط املغربي ،هو ا�ستمرار للخط العربي يف �صورته الب�سيطة التي عرفتها �إفريقيا
ً

دالئل اخلريات
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حافظ مثل �سائر بلدان املغرب العربي على نقط الفاء من حتت والقاف من فوق وميتاز بتقوير احلروف
املنفردة كال ّنون والياء الأخرية ور�سم قاعدة الدال وفتح ر�أ�س العني املبتد�أئة �إلى �آخر اخل�صائ�ص التي
ا�سرت�سلت تقاليدها.

دالئل اخلريات
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املهي�أة من ُ�ص َّن ِاعها الرقاقيني والكاغذيني ،ف�إنّ اخلطاط
و�إذا كانت احلوامل معروفة وهي ال�صحائف َّ
كان عليه �أن يهيئ �أحباره و�أ�صباغه و�أقالمه بنف�سه .وقد كانت الأ�صباغ امللونة امل�ستخل�صة من النباتات
�رسا خا�صا لكل خطاط ي�ستعملها خالل حياته ويحمل �أ�رسار تركيبها معه بعد مماته �أو
�أو املعادن تعترب ًّ
يهي أ� بطريق معلومة.
يلقنها يف �رسية مطلقة لأحد مريديهَّ � .أما املداد الأ�سود فكان ّ

من كتاب دالئل اخلريات
لل�صويف املغربي
�سليمان اجلزويل
46

أ�سا�سية وما
وقد كتب امل�شارقة واملغاربة وال
أندل�سيون ً
كتبا يف �صناعة احلرب وتلوينه ومواد تركيبه ال ّ
ّ
الرق وعلى الكاغذ وذلك بو�ضع ِن َ�س ٍب ثابتة للمواد امل�ستعملة .واملخلفات
ي�صلح للكتابة به على َّ
خي وثيقة تعرب عن ذلك وت�ؤكده .والعنا�رص الثابتة ل�صناعة احلرب الأ�سود امل�ستخدم يف
اخلطية املغربية رْ
ّ
جميع الوثائق هي :املاء القراح ،العف�ص ،ال�صمغ ،الزاج.

كتاب الكواكب
الثابتة لل�صوفـي
47

لكن احلرب ّ
«ال�سماق» وي�ستعملونه يف الكتاتيب ،فهو �صناعة بدائية �إذ يركبونه من
الذي ي�سمونه ُّ
امللبدة يف �أ�سفل بطن اخلروف مبا ا�شتملت عليه ،فيجيء غري داكن وفيه ُ�شقرة.
َح ْرق قطع ّ
ال�صوف ّ

وكان على ّ
كل خطاط �أن يربي �أقالمه بنف�سه مع ما يوافق اخلط الذي �سيكتب به وحركات يديه
ويقط الق َلم وفق �سمك �أو دقة ا ُ
حلروف املراد كتابتها .فقد تكون ّ
ّ
القطة عري�ضة �أو
و�إيقاعات ج�سمه.
ي�سمونها ليقةً ،حتى مت�سح كمية
دقيق ًة تبعا لذلك .وال ُب َّد �أن تو�ضع يف قعر الدواة قطعة �صوف �أو قطن ّ
�سن القلم من اال�صطدام بقاع املحربة كيال يت َث َّلم.
املداد الزائدة ،ومتنع ّ
كل هذه التقاليد ّ
للر�سم ،لكنها تبقَى حبي�س َة ال�صنعة وال تخرج عن كونها
تذكر باملمار�سة الف ّنية ّ
الر�سم
الرباطي مل يجد �أدنى �صعوبة يف
ّ
التحول �إلى ّ
َتقْنية .لذا ر�أينا يف املقدمة �أنّ الر�سام حممد ب ْنعلي ّ
نظرا ملعرفته ب�صناعة الر�سم ولتمكنه من الأدوات التقنية.
ال ّت�شخي�صي ً

خمطوط
املكتبة البابوية بالفاتيكان
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خمطوط
ق�صة ريا�ض وبيا�ض
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حلية مغربية
من الف�ضة

ميكن ت�صنيف ا ُ
لي وت�صنيف ت�صاميمها وهند�سة
حل ّ
�أ�شكالها �إلى �أنواع ،و�سوف نقت�رص هنا على �صنفني،
بال�صنف العربي،
وهما ما جرت العادة بت�سميتهما ّ
وال�صنف الأمازيغي .على �أن هناك من ي�ؤكد زيادة
يف التدقيق على ِ�ص ْنف يهودي و�صنف َح َّ�ساين
ال�صحراء املغربية اجلنوبية ،و�صو ًال
ن�سب ًة �إلى مناطق ّ
�إلى موريتانيا .لكن عددا من الـم� ّؤرخني ي� ّؤكدون
على �أنّ احللي ذات الطابع اليهودي  -كما ت�سميه
ال�صنف
الأدبيات التاريخية  -ال يختلف يف �شيء عن ّ
الأمازيغي يف املغرب .فاليهود هم مغاربة و�أمازيغ
�أو عرب قبل �أن يكونوا يهو ًدا ،ولذا ف�إ ّنهم ارتبطوا
أ�صلية لبلدهم كما ْارتبط بها ّ
كل املغاربة،
بال ّثقافة ال ّ
املكون
يخ�ص
بغ�ض النظر عن معتقداتهم� .أما فيما
ّ
ّ
ّ
ا َ
أنرثبولوجيني ي� ّؤكدون على �أنه هو
حل ّ�ساين ف�إن ال
ّ
عربي من
يف الأ�صل �أمازيغي من حيث ال ّثقافة ،لكنه
ّ
وعادات ال ّزواج وغريها مل ُيغيرّ ها انخراط �أمازيغ �ص ْنهاجة
واحللي واملو�سيقى
حيث ال ّلغة فقط .فال ّلبا�س
ُ
ّ
مقومات الثقافة الأمازيغية ومل
ح�سان تب ّنوا كل ّ
عرب ّ
يف ال ّلغة العربية ّ
احل�سانية ،بل على العك�س ف�إنّ َ
َيفْر�ضوا �إ ّال ال ّلغة.
احللي التقليد ّية� ،أي تلك التي ُت َتداول يف الأَ ْرياف وال�صحاري واملدن العتيقة ،عن بع�ضها
تختلف
ّ
الريفية
والر�سوم وال ّنقو�ش التي تحَْ ملها .فالقالد ُة
ال�سو�سية ال ت�شبه ً
َ
ّ
كثريا القالد َة ّ
الب ْع�ض ح�سب املعادن ّ
َ
كثريا عن تلك التي ُت َتداول يف ت َْطوان
�ساور ِ
الفا�س ّية ت َْختلف ً
الريف ب�شمال املغرب) ،والأ ُ
(من منطقة ّ
زي معقّد قد يرتبط بالق َُوى
فاحللي مل تكن تُ�ستعمل فق َْط لل ّزينة بل هي
�أو َم ّراك�ش �أو َط ْنجة.
لنظام َر ْم ّ
ٍ
ّ
الغيبية ُ
بالرموز التي حتيلها �إلى ما
وط ِ
التقرب منها وا�سرت�ضائها �أو اتّقاء رَ ّ
ّ
�شهاَ .لذا جند احللي ُم ْ�شبع ًة ّ
رق ّ
َ
�سوف جتد لها مكا ًنا داخل
ال�رشيرة .هذه الر�سوم وهذه ال ّنقو�ش
ي�شبه ال ّتمائم الواقية من رُ�شور القوى ّ
َ
�سوف ي� ّؤكدون على �أهميتها ال ّت�شكيلية دونَ اعتبار حلمولتها الغيبية.
احلداثيني الذين
لوحات الف ّنانني
ّ
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حلية مغربية من الف�ضة

�صندوق عرو�سة
من تطوان املغرب
51

خ�شب
من معمار فا�س

رفيون التقليديون ّ
كل
ال ميكن اعتبار الأواين �أدوات لال�ستعمال اليومي فقط .فلقد و�ضع فيها ِ
احل ّ
ال�صدقات .كل
للمقْتنني الذين َي�ستعملو َنها � ّإما للو�ضوء �أو الأكل �أو ّ
�أمانيهم و�أحالمهم وهم يقدمونها ُ
هذه اال�ستعماالت جتعلها َّ
َ
لقوة ال
بقد�سية وك�أ ّنه
ال�صانع الذي يتعامل معها
حمط اهتمام ّ
�سوف َي َه ُبها ّ
ّ
مرئـية .لذا ال ُيخادع ال�صانع وهو ي�ضع الر�سومات والألوان و َي ْحفر ال ّنقو�ش على �سطح هذه الأواين.
ّ
الر�سوم التي جندها على احللي �أو كل احلوامل التقليدية ،ف�إنّ ف�ضاء الأواين َم َّث َل لل�صانع ال ّتقليدي
وكتلك ّ
ُ
وقناديل الإنارة ال تُ�شبه
إناء الأكل،
الو�ضوء ال ُي�شبه يف �شيء � َ
فر�ص ًة لإظهار َمواهبه و َمهاراته الفنية .ف�إناء ُ
أكواب املاء �أو غريها .هذا الت�ش ّعب وهذه الرمزية املعقدة
الر�سوم � َ
ال من حيث ال�شكل وال من حيث ّ
ّ
غنيا وهذا ما َوفّر للر�سامني املغاربة ر�صيدا مهما من الأ�شكال
جعلت
ال�سجل الت�شكيلي التقليدي ًّ
ت�شكيلية خا�صة ببلدهم(.)1
�ساعدتْهم على بناء منظومة
َ
ّ
�إن ال�صناع التقليدين
املغاربة الذين ورثوا الرتاث
الأندل�ســــي و�أ�ضافــوه �إلى
أ�صلي املمتزج
ر�صيدهم ال ّ
مبهارات حمليــــــــة و�أخرى
�إفريقية �أو وافدة من ال�رشق
العربي ،جعلهــــــم ينحتون
مميزة للف�ضاء ال ّلوين
�شخ�صية ّ
ّ
املغربي .فلي�س هناك ما
ي�ضاهي الأزرق والأخ�رض
والأ�صفــر يف الفخـــــار
الفا�سي .وقد جند الألوان
نف�سها لكن بنكهة خا�صة يف فخار �آ�سفي �أو َ�س َ
الر�صيد العريق
ال �أو دمنات يف �أعايل اجلِ بال� .إنّ هذا ّ
من الألوان � َ
غنيا جعله يدخل عامل الفن دون عقد من ال ّناحية التقنية.
أعطى للفنان املغربي
ً
ر�صيدا ًّ
التنوع واملغايرة يف الأ�شكال والأحجام �أ�سا�سه فكرة الوظيفية التي َي ْنظر بها ال�صانع �إلى وظيفة ما ي�صنع].
([ )1هذا ّ
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زليج مغربي

بع�ض
رغم �أن ال�صور ب�صفة عامة وعند جميع ّ
بقي ْت حبي�س َة القُ�صور �أو املعابِد ،ف�إنّ هناك َ
ال�شعوب َ
الر�سوم ال�شعبية التي انت�رشت يف املغرب مع قدوم اال�ستعمار وخ�صو�صا مع و�صول املطابع الع�رصية،
ّ
تعددة ت َُذ ّكر بر�سومات الأَزمنة الف ّنية
و�شعبية املطبوع ب�صفة عامة .هذه الر�سوم
تتطرق ملوا�ضيع ُم ّ
َّ
ّ
امل�سيحية يف القرون الو�سطى .وهي يف غالب الأَ ْحيان ُم ْرتبطة باحلكايات والأ�ساطري التي َيرويها
العمومية ال�شهرية يف احلوا�رض املغربية الكربى ،ك�ساحة جامع الفناء
ال�ساحات
«احلكواتيون» يف ّ
ّ
ّ
العب�سي وهو
�شداد
مبراك�ش .ففيها جند
اجلن ،كما جند عنرت َة بن ّ
املكون من ّ
ً
للنبي ُ�سليمان وجي�شه َّ
�صورا ّ
ّ
و�ص َور �آدم وحواء...
علي مع ولديه احل�سن واحل�سني� ،أو حكاية اخللق الأولى ُ
ُيقاتل بب�سا َلة� ،أو ّ
ال�سيد ّ
ب�ش ْكل ُمعا�رص� ،أو �أَدْجموها
الر�سومات و�أعادوا ت َْركيبها َ
ولقد ا�س َت ْلهم عد ٌد من الفنانني املغاربة هذه ّ
الر�سومات
مهما من الف ّنانني الكبار َ
داخل �أعمال فنية حديثة .كما �أن عد ًدا ًّ
يتح ّدثون عن � ّ
أهمية هذه ّ
�صويري.
بالفن ال ّت
يف تكوين ْاهتمامهم
ّ
ّ
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ال�سيد علي
بن �أبي طالب
يحارب ر�أ�س الغول

الويل ال�صالح
�سيدي رحال
يف ال�سجن مع الأ�سود
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�صناعة الزرابي �أو كما تُ�سمى يف
أهم
ال�رشق العربي «ال�سجاد» ،تعترب من � ّ
ال�صناعات التقليدية باململكة املغربية.
وتتميز كل منطقة من مناطق املغرب
بطريقَتها يف �إنتاج ال ّزرابي ،فبح�سب
القبائل واجلهات واالنتماء ا َ
جل ْغرايف تتغيرَّ
والر�سومات ،فللمدن
الألوان والأ�شكال ّ
ٌ
طرق تختلف
الريفية
طرائقها ،وللمناطق ّ
الب ْعد
عن بع�ضها البع�ض ّ
بغ�ض النظر عن ُ
اجلغرايف �أو االختالف ال ّلغوي.
وتتميز هذه الزرابي بالإتقان يف تثبيت
غالبا
«ال ُعق َْدة» ويف ر�سم الرموز التي
ً
م�ساحات كبرية منها .وهذه
ما تغطي
ٍ
الو ْ�شم وال ّنقو�ش
الرموز م�ستوحاة من َ
القدمية ،وميكن �أن جندها يف الر�سومات
التي تَ�ضعها ال ّن�ساء على �أيديهن و�أرجلهن
باحلناء �أو الكحل .وقد اعترب امل� ّؤرخون
الرموز
أنرتوبولوجيون �أنّ هذه
وال
ّ
ّ
م�ستوحا ٌة من كتابة «التيفيناغ» �أي الكتابة
أمازيغية القدمية التي مازا َل ْت تُ�ستعمل من
ال
ّ
ال�صحراء الكربى .وهي كتاب ٌة
الطوارقيات لكتابة �أ�شعار
طرف ال ّن�ساء
ال�صخر يف فَيايف ّ
احلب على ّ
ّ
ّ
متتد من ُجزر الكناري باملحيط ا أَ
ل ْطل�سي
ُو ِج َد ْت يف الع�صور القدمية على ِم�ساحات
جغرافية كبرية ُّ
ّ
ال�سودان احلايل .ولقد عاد الأمازيغُ �إلى الكتابة «بالتيفيناغ»
�إلى َمدينة ِ�سيوة ِ
بـم رْ�ص ومناطق وا�سعة من ّ
وطنية.
ً
خ�صو�صا عندما اعرتف الد�ستور املغربي م� ّؤخرا بالأمازيغية ك ُلغة ّ
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زربية من �شي�شاوة،
املغرب

زربية من تازناخت،
املغرب
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زربية �آمازيغية
من املغرب
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نظريها يف غريه من البلدان املغاربية .ف�سواء تعلق الأمر بكتب
متيزت الكتب املغربية
بخا�صية ق ََّل ُ
ّ
ال ّلغة العربية �أو الفرن�سية ،فلقد َ
تك َفّل فنانون كان لهم �ش�أن خا�ص على ال�ساحة الفنية باململكة املغربية
ا�سم الفنان املغربي «حممد
التو�ضيحية يف كتب القراءة
الر�سومات
ّ
بال�صف االبتدائي .وهكذا جند َ
ّ
ب�إنجْ از ّ
مت عليها �أَ ْج ٌ
ً
يال ُمتتالية من التالميذ املغاربة .كما يربز ا�سم الفنان
�شبعة»
مرتبطا ب�سل�سة «اقر�أ» التي تع َّل ْ
للر�سومات املتع ّلقة بكتب القراءة
الفرن�سي جان كا�ستون مانتيل  Jean Gaston Mantelيف ت�صويره ّ
دورا كبريا
الفرن�سية
ّ
الر�سومات ً
ّ
املوجهة لتالميذ ال ّتعليم االبتدائي باملدار�س املغربية .لقد لعبت هذه ّ
خ�صو�صا �أولئك الذين �أ�صبحوا منهم ف ّنانني.
الفنية ويف َ�صقْل مواهب
ً
كتوجيه املتعلمني �إلى املمار�سة ّ
وقد برز هذا من خالل عدد من ال�شهادات التي �أدلى بها فنانون من اجليل الثاين ،يذكر عبد الكبري
ربيع يف ت�رصيح خا�ص للم�ؤلف(« .)#لقد ك ّنا ُنعيد َر�سْ مها ،وما كان منها بالأبي�ض والأ�سود ك ّنا نت�صور
لونها ،وهذا كان م� ًؤثرا يف توجهنا �إلى الر�سم بعد ذلك».
الأَ ْلوان و ُن ّ
�أما �سل�سة ُ
أ�سا�سيا يف تكوين ذوق الطالب من حيث ال ّت�صوير �أو من
الكتب التي لعبت ً
دورا � ًّ
حيث ال ّتكوين الفكري ،فهي �سل�سلة «اقر�أ» ل�صاحبها �أحمد بوكماخ .لقد تدرج فيها امل�ؤ ّلف مبهارة
بيداغوجية َّ
نظريها يف ذلك الزمان ،من حيث اختيار ال ّن�صو�ص �أو من حيث جذب ال�صغار للإقبال
قل ُ
توجه �إلى َر َّ�سام مل يكن قد غا َدر مدر�سة الفنون اجلميلة
على التعليم .وكان من ح�سنات هذا امل�ؤلّف �أن ّ
الر�سوم الإي�ضاحية .ومل يكن يدري حممد �شبعة �آنذاك �أنه بهذا العمل قد
بتطوان َو ْق َتها وطلب منه َو�ضْ ع ّ
أَ��سْ دى خدمة كبرية للأجيال التي دخلت املدر�سة الع�رصية مبا�رش ًة بعد ُح�صول املغرب على اال�ستقالل
�سنة 1956م.
ال�شعبية وا�ستعملوها كم�صدر للإ ْلهام.
اهتم عد ٌد كبري من ال َف َّنانني
وخ�صو�صا الفطر ّيني باحلكايات ّ
ً
َّ
َ
َ
�شد
ال�ساحات
كانت هذه
مهرة ي�ستطيعون َّ
ُ
العمومية من َطرف َ
احلكايات تحُْ كى يف ّ
ّ
«حكواتيني» َ
�أنفا�س امل�ستمعني لأ ّيام معدودة بحيث َت ُعود النا�س َّ
يوم ملتابعة احلكاية دونَ َملل ح َّتى وقت مت� ّأخر
كل ٍ
(� )#رصح يل الفنان عبد الكبري ربيع بذلك عندما كنت ب�صدد �إعداد كتاب حول �أعماله ،وقد �صدر �سنة  2009بالفرن�سية و�شاركـني يف
ّ
الراحل عبد الكبري اخلطيبي .ن�رش الكتاب فوني�س كادر بالدار البي�ضاء.
كتابة بع�ض موا ّده املفكر املغربي ّ
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من ال ّليل .ومل تكن هذه احلكايات موجود ًة يف ال�ساحات العمومية فقط ،لكنها كانت تُالحق الأطفال
ات وال ّأمهات على ُمرافقة الأطفال حتى الغرق يف النوم من
�أي�ضا قبل النوم حيث كانت حتر�ص َّ
اجلد ُ
ي�شد �أنفا�س اجلمهور بروايات
ال�ساحات العمومية ّ
م�شوقة .فبينما كان َ
خالل روايات ّ
«ح َكواتي» ّ
التاث العربي امل�شرتك (�ألف ليلة وليلة
باحلب
ُبطولية ممزوج ٍة
والـمغامرات ،م�أخوذة مبا�رشة من رّ
ّ
ُ
و�سيف ابن ذي يزن مثال) كانت ا َ
ات ِّ
اجلن
ترك ْزنَ على روايات
جل َّد ُ
عجائبية حم ّلية يتداخل فيها عامل ّ
ّ
ح�ضورها ح ّتى اليوم يف �أعمال
الروايات ت� ّؤكد
بالعامل الإن�ساين واحليوا ّ
َ
ين ب�شكل مذهل .مازالت هذه ّ
فنانني ُمعا�رصين من �أمثال فوزي لعتريي�س ،خمتلطة بالر�سومات ال�شعبية التي ذكرناها من قبل.
ال�صحراء
للر�سوم ال�صخرية .ففي جبال الأطل�س ويف ّ
يحتوي املغرب على عدد كبري من املواقع الأثرية ّ
املمتدة على �آالف الكيلومرتات،
ّ
توجد متاحف مفتوحة على ال�سماء
ُ
بها ّ
احلجري.
كل ع�صور ال ّنق�ش
ّ
أهم املواقع ذلك الذي ميتد على
ول َع َل � ّ
م�سافة ما َيـقْرب من مائة كيلومرت
بال�صحراء
ال�سمارة
قرب مدينة
ّ
ّ
املغربية .فبينما تكاد تقرتب ال ّنقو�ش
ّ
َ
ال�صخر ّية يف �أعايل جبال الأ ْطل�س
الر�سومات التجريدية
الكبري من ّ
ت�ش ّك ُل
املتداولة يف ع�رصنا احلايلَ ،
ال ّنقو�ش املوجود ُة باملواقع العديدة
حقيقيا للم� ّؤرخني
مارة كتا ًبا
ال�س ِ
قرب ّ
ًّ
حول احلياة يف تلك املناطق منذ عهود
تبق هذه النقو�ش حبي�س َة
غابرة .ومل َ
ال�صخور ،بل هاجر ْت �إلى ا أَ
ل ْعمال
ّ
َ
كـم ِعنيٍ لإلهام
الفنية
َ
نف�سها ُ
وطرح ْت َ
الف ّنان املغربي احلديث واملعا�رص.
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نق�ش على ال�صخر :
�سل�سلة جبال الأطل�س
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وتطور يف ال�رشق العربي على يد مع ّلمني كبار
بعيدا عن ال�شكل التعبريي الذي منا
الـم ْغرب ً
عا�ش َ
ّ
الوا�سطي العراقي� ،إن هناك من اعترب �أن املغرب العربي (تون�س اجلزائر املغرب) بقي
من �أمثال َي ْحيى
ّ
َ
مت�شددة فيما يتع َّلق بال َّت�صوير ،ويعنون
عرف ُح ْك َم دول
خ�صو�صا �أن تاريخه
بدون تقليد ت�صويري
ّ
ً
الـم ْخطوط الذي اك ُت�شف يف ال ّن�صف الثاين من القرن الع�رشين باملكتبة
بذلك دو َلة
ّ
املوحدين .لكن َ
()#
احلجة .ويتع ّلق
البا َبو َّية بالفاتيكان ُبروما والذي يعود أَ��صْ له ملدينة فا�س املغربية يعيد ال َّنظر يف هذه َّ
أ�صبحا �أ�سطور ًة بالن�سبة �إلى
أحبا بع�ضهما و� َ
الأمر َ
بـم ْخطوط «ريا�ض و َبيا�ض» وهو ق�صة �شابة و�شاب � َّ
الق�صة تدور �أطوارها يف العراق ف�إنّ الر�سم يبني
الع�رص الذي عا�شا فيه مبدينة َب ْغداد
العراقية .و�إذا كانت ّ
ّ
دع
ربيان ،كما �أن الكتاب َة فوق الر�سوم هي كتابة
مغربية َ
أجواء املدينة َ
ب�ش ْك ٍل ال َي ُ
�أنَّ � َ
ّ
و�ش ْكل العمارة َم ْغ َّ
جما ًال لل�شك.
أندل�سية ،وال عالقة لها باملغرب ،و�سحنات الأ�شخا�ص امل�سومني مغولية ،وطيات املالب�س تذكر بالر�سم العراقي يف عهد
([ )#الن�سخة �
ّ
الوا�سطي].
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الـم َن ْمنمات ت ُْظهر ُّ
�إن ّ
الر�سام
عاليا وهذا ما َي ْجع ُلنا
َ
الطريقة التي �أجنزت بها ُ
متك ًنا ً
نت�ساءل هل كان ّ
حال ًة معزولة �أم إ� ّنه نتاج ُلوجود مدر�سة قائمة ّ
الذات خ�صو�صا �إذا �أخذنا بعني االعتبار ّ
التاث
كل رّ
الفن على وجه
الذي خ ّلفه املغاربة بالأندل�س واجلزيرة الإيربية ب�شكل عام� .إنّ على امل�ؤرخني وم� ّؤرخي ّ
التوجه بال�س�ؤال �إلى هذه ال ّزوايا املعتمة يف تاريخنا الف ّني و�إزاحة الأفكار امل�سبقة التي َبناها
اخل�صو�ص
ّ
اال�سْ ت�رشاق وتب ّناها  -مع الأ�سف  -امل� ّؤرخون واملثقفون يف منطقتنا دون �إعادة النظر يف ُم ْنطلقاتها
الفن ميكننا �أن ُنعيد ال َّنظر يف الأفكار
غالبا � -إما على اال�ستعالء �أو اجلهل .لك ّننا بف�ضل ّ
امل� ّؤ�س�سة ً -
امل� ّؤ�س�سة لهذه النظريات.

من التو�شية باحلناء على الطريقة املغربية
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ملجرد املتعة
الـممار�سة الف ّنية َ
ميكن اعتبار بداية تاريخ ُ
بالـم ْغرب من اليوم الذي ّمت فيه �إجناز لوح ٍة ّ
والتذوق .ذلك �أنّ ّ
املخ�ص�ص لينابيع ال ّت�صوير
كل ما �شهدناه من ُر�سوم و�صور وتزاويق يف ال َف�صْ ل
ّ
ّ
النفعية امل�ستعملة مقبول ًة لل ّناظرين .ومل يكن
باملغرب ،مل يكن �إ ّال ِح َرفا تقليد ّية هدفُها جعل الأ�شياء
ّ
الهدف منها هو التم ّتع بها يف ذاتها ولذاتها .لذا َيجب الوقوف على هذا ال ّزمن الذي �أنتجت فيه هذه
َ
تتبع انتقال
للتذوق الف ّني وحده .ولن
املخ�ص�صة
الأنواع من ال ّلوحات
ّ
ّ
نح�صل على هذا �إ ّال �إذا حاولنا ّ
احل َرف اليدويّة التقليديّة �إلى ال ّلوحة امل�ستق ّلة.
الر�سم وال ّت�صوير من ِ
الفن الروماين عن َنظريه البيزنطي� ،أو ما
الفن
يع ّلمنا
ُ
ً
وخ�صو�صا يف فلورن�سا بعد ا�ستقالل ّ
تاريخ ّ
ّ
ي�ستقل عن اجلِ دار وعن
تدرج مع ال ّزمن لكي
كان ُي�صطلح عليه
بالفن رّ
ّ
ال�شقي �أنّ العمل ال ّت�صويري ّ
حبي�س ُ
الكتب وا ُ
جلدران:
ملدة طويلة
ِ
بقي ّ
َ
الكتاب .من املعلوم  -وكما و�ضحنا ذلك� -أنّ ال ّت�صوير َ
ال�سيرَ واملقامات فيما يتعلق بالثقافة
الدينية فيما يتع ّلق باحل�ضارة الأوروبية
الكتب
امل�سيحية ،وك ُتب ِّ
ّ
ّ
بجدران املعابد والكنائ�س يف جمموع العامل� .إن اللوحات اجلدارية التي
العربية الإ�سالمية� ،أو ملت�صقًا ُ
ال زالت ماثل ًة للعيان بعدد من الكنائ�س املنت�رشة ُخ�صو�صا يف العامل الكاثوليكي كانت هي ّ
الطريقة
ع�رص ال ّنه�ضة الأوروبية؛ وكذلك كانت
الر�سامون �أعما َلهم يف ِ
الـم ْثلى التي ق َّدم بها ّ
احلقب التي �سبقت َ
ُ
ُ
للن�ص �أو لطلب امل� ّؤ�س�سة التي تمُ لي عليه
الر�سام خا�ضعا ّ
الـم َن ْمنمات .كان ّ
الكتب بال ّن�سبة �إلى ّ
ر�سامي ُ
الر�سام نف�سه.
بتحول
تتحول �شيئا ف�شي ًئا
الر�سامني �سوف
ح ّتى
َ
و�ضعية ّ
مو�ضوع لوحته .لكن �أعمال ّ
ّ
ّ
ّ
عامة يف
للر�سام
ً
الراعني ّ
للفن والفكر ب�صفة ّ
�إذ �سوف ي�صبح ّ
وخ�صو�صا يف فلورن�سا مع �آل ميدي�سي�س ّ
ذلك الزمن (نهاية القرن اخلام�س ع�رش وبداية ال�ساد�س ع�رش امليالديني).
الر�سام �سوف يبد�أ �أو ًال بتوقيع عمله وبالتعامل مع ّ
متميزة كما
الطلب
�سوف نالحظ �أنّ ّ
ب�شخ�صية ّ
ّ
الر�سم (ليوناردو
ال�ش�أن بالن�سبة �إلى �أقطاب النه�ضة الإيطالية وم� ّؤ�س�سي
كان ّ
ّ
الكال�سيكية الأوروبية يف ّ
فات لهم يف ما ي�شبه املعامل و�سوف ي�شغ ّلون
دافن�شي ،ومكايل �أجنيللو ،ورافائيل)� .سوف ي� ّؤ�س�سون محُْ رَ َت ٍ
معهم متعلمني يقومون بالأعمال الكبرية ،وكان عملهم يتوقّف على ال ّت�صوير وال ّتوقيع� .أ�صبحت �إذن
ّ
الـم ْح رَتفات ثم تُنقل �إلى الكنائ�س �أو القُ�صور� .أ�صبحت ت ُْر�سم على حوامل
جل الأعمال تُنجز يف ُ
اخل�شب والقُما�ش �أو غري ذلك ،ثم ُت ْنقل �إلى مكان �إقامتها �سوا ٌء داخل املدينة نف�سها �أو يف مدينة
خا�صة َ
ّ
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ر�سامني م�شاهري
�أخرى من َنفْ�س البلد� ،أو خارج الب َلد متاما كما كان ملوك و�أباطرة �أورو ّبا يطلبون من ّ
�إر�سال �أعمال لهم لتثبيتها يف القُ�صور �أو القُدوم والإقامة لإجناز نف�س الأعمال داخل هذه الق�صور.

ُ
ّ
خارجهما يف
ي�شتغل
ال�سيا�سية مم ّثلة يف الق�رص ،و�أ�صبح
الكن�سية �أو
الر�سام �إذن عن امل� ّؤ�س�سة
َ
ا�ستقل ّ
ّ
ّ
ّ
امل�ستقل  -كما �أ�س َلفْت -وا�ستق ّلت ال ّلوحة عن اجلدار بحيث �أ�صبح ب�إمكانها �أن تع ّلق يف � ّأي
حمتفه
رَ َ
َ
حد ذاته
مكان و�أن تنتقل يف الأر�ض الوا�سعة� .إن
ا�ستقالل ال ّلوحة بذاتها جعل منها �شيئا ُم ْع َت ًربا يف ّ
ّ
ت�ستقل ال ّلوحة
بغ�ض النظر عن املكان الذي �سوف تع ّلق فيه� .سوف
ولذاته� .أ�صبحت للت� ّأمل املح�ض ّ
مهمة �سوف
تعبريا �أكرث منه
الر�سم ُلي�صبح ً
ت�صويرا و�سوف ت�أخذ امل�شكلة �أبعادا ّ
ً
طب ًعا و�سوف ي�ستقل ّ
بالفن والإبداع� .سوف نتوقف عند هذا يف الف�صل الرابع
الغرب الأوروبي
�سميه
ُ
ّ
�سي ّ
تُف�ضي �إلى ما ُ
اخلا�ص ب« :دخول احلداثة �أو ت�أ�سي�س الفن املغربي».

الر�سومات يف �أر�ض املغرب و�أ�صبحت لوح ًة يف
انطالقا من هذه املعطيات َنـت�ساءل :متى ا�ستق ّلت ّ
يتم هذا االنتقال؟ للجواب
ذاتها ولذاتها؟ كيف ّمت هذا وما هي � ّآليات اال�شتغال الف ّني التي ا ُّتبِعت لكي ّ
�ساءلته .ما هي �أَ ّول لوح ٍة م�ستق ّلة احتفظت بها
على هذه الأ�سئلة وغريها ال ّ
بد من العودة للتاريخ و ُم َ
بحكم موا�ضيعهم وما ت�أ ّثروا
الر�سامون امل�ست�رشقون ينتمون للمغرب ُ
ذاكر ُة ال ّت�صوير باملغرب؟ �إذا كان ّ
والعمرانية ،ف�إنّ هناك ف�صي ً
الر�سامني املغاربة �سوف يظهر
الطبيعية والب�رش ّية
به من ناحية البيئة
ال من ّ
ّ
ّ
املتكررة له�ؤالء امل�ست�رشقني �أو مب�ساعد ٍة مبا�رش ٍة منهم .ه�ؤالء
الر�سم بف�ضل ُم�شاهداته
ّ
ويبد�أ ممار�س َة ّ
فنيني ،كما �أ ّنهم مل َي ِلجوا املدر�س َة ّ
قط؛ �أي �إنهم مل
ّ
الر�سامون مل يكونوا حا�صلني على تعليم �أو َثقافة ّ
يكونوا يف غالبيتهم قادرين على القراءة والكتابة.
بالفن يف البداية
تهتم
ّ
ال�سبب الذي جعل هذه الفئة غري املتع ّلمة هي التي ّ
ال�س�ؤال عن ّ
قد ُيطرح ّ
ال �س� ٌ
باملغرب .هذا فع ً
تتكرر يف ُبلدان
مرور الكرام .ف�إنَّ الظاهرة
ؤال وجيه وال ميكننا املرور عليه
َ
ّ
الفن وال انتبا َه علماء االجتماع .من املعلوم
ِع ّدة ولك ّنها مل ت�سرتع انتبا َه النقّاد وال انتباه م� ّؤرخي ّ
الـم ْعطيات التي كان من املفرو�ض �أن جتمع يف
أ� ّنه من ّ
ال�س�ؤال يف غياب ُ
ال�صعب اجلواب على هذا ّ
املهتـمني بهذا املجال مل يكونوا يف غالب الأَ ْحيان �إ ّال من الفرن�سيني �أو الإ�سبان الذين هم
لكن
�إ ّبانهاّ .
ّ
من�صبا �أك َرث على ما كانوا َي ْعتقدون �أ ّنه مهم ٌة
من الفئة التي كانت تَ�سْ تعمر البلد ،ولذا كان اهتما ُمهم
ًّ
ا�ستقروا بهذا
غالبي َة الذين
متدينية� ،أي إ� ّنهم جا�ؤوا لتمدين ه�ؤالء املترببرين (املتوح�شني) .مل يكن ّ
َ
يهم ّ
ّ
املتوح�شة َلدى �سكان
ت�رشاقي مت� ّأخر �إ ّال اكت�شاف الروح
ّ
الر�سم ب�شكل ا�سْ
البلد والذين كانوا ميار�سون ّ
ّ
املغرب والعثور على تلك ال�صور التي حملها معه �أوجني دوالكروا �إما َر�سْ ًما �أو كتابةً.
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غالبية العرب وامل�سلمني،
الر�سم كان
ً
يجب ُّ
ممجوجا من املغاربة� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن ّ
التنبه هنا �إلى �أن ّ
� ّإما بداعي ال ّتحرمي يف بع�ض الأحيان ،و� ّإما بداعي �أ ّال جدوى من هذه املمار�سة ،و� ّإما بداعي االنتماء �إلى
َ
اليدوي هو من ن�صيب العبيد وطبقات من املجتمع أَ� ْد َنى
العمل
ِب ْنية تقليد ّية فيودالية (�إقطاعية) تعترب �أنّ
ّ
وال�سيف واجلواري .لذا �سوف َنرى
ال�سادة الذين ُي َ�ش ّغلون �أياد َيهم وع�ضالتهم يف ُمالعبة اخليل ّ
من ّ
�أنّ � َ
ا�ضطرت يف غالب الأحيان للعمل
جدا
�شعبية فقرية ّ
أوائل من ّ
اهتموا بهذا امليدان كانوا من طبقات ّ
ّ
الـمتعاونني �أو القريبني من ال ّنظام اال�ستعماري �آنذاك.
يف ُبيوت الأجانب ال
أوروبيني� ،أو من بني �أبناء ُ
ّ
نذكر هنا با ُ
ً
�ضابطا يف اجلي�ش الإ�سباين ،بل و�أَ�سْ َه َم يف
خل�صو�ص مرمي � ّأمزيان التي كان والدها ي�شتغل
والده عمي ً
وا�ضحا
ال
هجمة فرانكو
التاريخية على اجلمهوريني الإ�سبان ،ح�سن الكبالوي الذي كان ُ
ً
ّ
أخريا فريد
لال�ستعمار الفرن�سي ،بل و�أَ�سْ َه َم يف خلع حممد اخلام�س عن العر�ش واقرتاح ب ْن َع ْرفة مكا َنه ،و� ً
والده ّ
مفتوحا
لكن بيته كان
بلكاهية الذي كان ُ
ً
موظفا يف الإدارة الفرن�سية وبعدها ا�شتغل بال ّتجارةّ ،
يف وجه الف ّنانني الأوروبيني الذين كانوا يرت ّددون على مدينة مراك�ش.
الر�سامني .وهنا
يف هذا الإطار ظهرت البدايات الأولى لهذه ال ّلوحات من داخل حمرتفات ه�ؤالء ّ
املعنيني �أنف�سهم.
الروايات و ُي�صبح من ّ
ال�صعب الت� ّأكد من ّ
�صحتها �إذ هي غالبا ما تكون من رواية ّ
تختلف ّ
جتر أَ� على ر�سم لوحة وو�ضع توقي َعه عليها هو حممد بنع ّ
الل من مدينة مراك�ش.
فالر�سام
ّ
املغربي الذي ّ
ّ
الر�سم .ويتع ّلق
ُ
وهناك ميكن �أن نعتمد على حكاية ّ
الر�سام الفرن�سي الذي َيعترب �أ ّنه هو الذي َد َفعه �إلى ّ
بالر�سام الفرن�سي جاك �أزميا  Jacques Azemaالذي كان حممد بنع ّ
عنده كخادم.
الأمر
الل ي�شتغل َ
ّ
�شهما جاء من جنوب املغرب يحمل ّ
« كان بنع ّ
ال�صحراوي ،وكنت
كل ِقيم املجتمع ّ
الل رجال ً
خ�صو�صا عندما كان ُي�شاهدين �أر�سم
الفن،
ً
أح�س يف عي َن ْيه رغب ًة يف التعبري عن �أحا�سي�سه من ِخالل ّ
� ّ
حترم
أح�س�ست �أن هذه الروح
�أعمايل� .
ُ
املتمردة تبحث عن االنعتاق ،ولكن التقاليد الإ�سالمية التي ّ
ّ
الر�سم كانت مت َن ُعه من ذلك .ا�شرتيت له �ألوانا و�أوراقًا ودعوتُه �إلى �أن َي ْر�سم ويعبرّ عن �أحا�سي�سه كما
ّ
يريد ،و�أن ال يعب�أ بال ّتقاليد .مل يق ُْم بهذا يف َح رْ�ضتي لكن كم كانت ده�شتي كبري ًة عندما ُعدت يف يوم
من الأ ّيام ووجدت روائع خالية من ال ّت�صنع وبعيد ًة كل البعد عن التعليم.)1(»...
( )1كاتالوغ معر�ض كرونوبل  ،1985ت�سعة ع�رشة فنانا مغربيا .الكاتالوغ الذي �أجنز مبنا�سبة تنظيم تظاهرة “�شهر ف ّني مغربي مبدينة
الفن احلديث بكرونوبل ،والذي كان على ر�أ�سه �آنذاك الناقد بيري كوديبري.
كرونوبل” ال ّتظاهرة كانت من تنظيم متحف ّ
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ومثل ذلك ما يحكيه برينارد �سانت �آنيان  Bernard Saint-Aignanعن موالي �أحمد الدري�سي
يف ر�سالة ال ي�سعني �إ ّال �أن �أنق َلها هنا� .أنظر كتابي« :حول الفن الت�شكيلي املغربي .موالي �أحمد
املغربية ونهاية
الدري�سي» ،و يف احلكاية التي يرويها هذا املهتم بالر�سم املغربي قبيل ا�ستقالل اململكة
ّ
املتحدث،
عهد احلماية الفرن�سية �سنة 1956م ،تختلط الأَ ْوهام باحلقيقة ،والغرابة بالواقع ،وال ندري َمن
ّ
الدري�سي نف�سه� ،أم �إنّ احلكاية من �إمالء �شخ�ص ما .نقول هذا لأنّ ما يقول برنارد
�أهو
موالي �أحمد ّ
َ
تتوافق يف ّ
كل تفا�صيلها مع ما كان الأورو ّبيون �آنذاك
تو�صل بها من الفنان
ُ
�سانت �آنيان �أ ّنه ر�سالة ّ
ُ
عي
َي ْنتظرو َنه من الف ّنانني الفطريني .هل ا�سْ تطاع الف ّنان وهو الأ ّمي الذي ال ُي ْتقن القراءة والكتابة �أن َي َ
تدخلت لرتتيب الأَفْكار ح ّتى
و�س ّطر له ما يريد� ،أم �أنّ هناك �أيادي ّ
ما ي�سعى �إليه هذا ال ّنوع من الكتاب ُ
تتوافق مع ما تتط ّلبه ُ
الفن �آنذاك.
�سوق ذلك ال ّنوع من ّ
يتحدث الف ّنان من خالل ر�سالته ،يف فرن�سية رديئة لك ّنها ال تخلو من فطنة يف نظرنا ،عن
بعد �أن
ّ
طلبا للكلإ واملاء ،وبعد �أن ي� ّؤكد �أنّ � َّأمه و�ضعته وهي على
مولده من �أ�رسة بدويّة تعي�ش على رّ
التحال ً
يعدد ّ
كل و�سائل العي�ش من �أكل و�رشب و َم ْلب�س ،يتوقّف الفنان عند ُدخوله
ظهر حمار ،وبعد �أن ّ
الر�سم ،ولأنّ الأطفال املتع ّلمني
�ضد التعليم لأنّ
الك ّتاب لتع ّلم القر�آن� .سوف يثور ّ
َ
املعلم كان َي ْحرمه من ّ
الر�سم واالبتعاد عن تع ّلم القر�آن .وال تفوتُه الفر�صة
بنف�س الك ّتاب � َ
أ�صبحوا يق ّلدونه ويريدون جميعهم ّ
وال�سب ُب يف نظره هو �أنّ والده عندما �أو َد َعه
بالر�سم .كان ير�سم احليوانات،
َ
لي�رشح هذا االرتباط ّ
حمار �صغري كان يركبه
أهم �أ�صدقائه وهو
الك ّتاب وتركه يف ُعهدة مع ّلم ال�صبيان ج َعله يفقد � َ
ٌ
أحد � ّ
وهو ُيرافق والديه وراء قطعان املا�شية .هذه احلادثة م ّثلت بالن�سبة �إلى الفنان وبالن�سبة للكاتب الفرن�سي
ور�سْ مها ،ومن
وبعده �آخرون عر ًبا
حمرك لعاطفة الفنان يف طفولته وارتباطه باحليوانات َ
ً
وعجما � َّ
أهم ّ
ثمة ولوج عامل الفن.
و َم َثل �آخر تورده نيكول دي بونت�شارا عن الفنانة ال�شعيبية (انظر كاتالوغ كرونوبل) .التي حتكي
الر�سم ،وبذلك ا�شرتت
�أنّ َمن اكت�شفَها هو الفرن�سي الذي كانت ت�شتغل ع ْنده وهو الذي ّ
�شجعها على ّ
الر�سم مدفوع ًة يف ذلك بالغريزة
ال�صباغة والقما�ش والورق
امللونة وعلب ّ
َ
َ
علب الأقالم ّ
و�سار َع ْت �إلى ّ
عا�شها زمال�ؤها من قبلها .ي�شار �إلى �أن
ور ْ�ؤيا منامية عا�شتها هي الأخرى كما َ
وبفَ�ضل ُحلم غريب ُ
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املدة التي كانت ظهرت يف
ال�شعيبية طالل ما هي �إ ّال أ� ّم الف ّنان املغربي احل�سن طالل و�أنها ظهرت يف ّ
الفن الأوروبي والعودة �إلى احلياة البدائية.
�أوروبا تيارات ف ّنية ّ
ت�شجع على نبذ ّ
ُولدت ال�شعيبية طالل بب ْلدة �شتوكة القريبة من مدينة �آزمور على �شاطئ املحيط الأطل�سي جنوب
مدينة الدار البي�ضاء .مل تلج املدر�سة ّ
وا�ضطرتْها ظروفها ال�شخ�صية و�رضورة القيام برتبية ابنها
قط،
ّ
الر�سمِ ،وفْق
احل�سن طالل �إلى �أن ت�شتغل خادم ًة يف بيت �أحد الأجانب الأورو ّبيني .بعد �أن تعاطت ّ
الفرن�سيني املعروفني �آنذاك مبواقفهم الإيجابية من العامل الثالث
روايتها( ،)2جاءها �أحد نقاد الفن
ّ
للفن
وال�ساخطني على احل�ضارة الأوروبية ،وهو بيري كوديبري ال ّناقد الف ّني ومدير متحف مدينة باري�س ّ
ّ
ال�شعيبية
ال�شخ�صيات الف ّنية يف العامل �آنذاك جعل �أعمال ّ
أهم ّ
احلديث .هذا التب ّني من طرف واحد من � ّ
تعرف
ال�س�ؤال
انت�شارا وا�س ًعا خارج املغرب� .إن تب ّني هذا التيار من طرف ُنقّاد و ّجتار ّ
ً
الفن ال يمَْنعنا من ّ
يهتـمون بهذا ال ّنوع من ال ّتعبري الف ّني وذلك من خالل ما �أوردناه من �أمثلة.
حول ّ
الدوافع التي جع َل ْتهم ّ

الفن اال�ست�رشاقي �سواء ب�إنتاجاته �أو بت�شجيعه �أو بتعليمه �أ�سهم يف
هذه احلكايات تُظهر لنا كيف �أن ّ
الفن الت�شكيلي املغربي احلديثّ � .أو ًال كيف تخ ّل�ص الف ّنانون الذين نحن ب�صدد احلديث عنهم من
ن�ش�أة ّ
الت�شكيلية معلنني بذلك عن ميالد
م�شكلة ال ّتحرمي الديني واالجتماعي وتوجهوا للعمل على ال ّلوحات
ّ
احل َر ّ
يف اليدوي .كما أ� ّنهم وب�شكل يكاد يكون مطلقا تَعاملوا مع
اللوحة املغربية امل�ستق ّلة عن التزيني ِ
�شخ�صا ما وقورا �صاحلا جاءه و�أهداه علبة �أقالم
ال�سماء .ر�أى ج ُّلهم يف املنام �أن
ً
هذه املوهبة كهِ َب ٍة من ّ
�صدها.
تقرر م�صريه دون رغبة منه .وك�أنّ هناك قو ًة غيبية تتملكه وال ميكنه ّ
ّ
ملونة ،وهكذا ّ
�إذا حاولنا االقرتاب من �إ�شكالية الأعمال التي ت�سري يف نف�س ّ
خط �أعمال امل�ست�رشقني من حيث
املحتويات� ،سوف جند �أنها غرائبية � Merveilleuxإثنوغرافية  ethnographiquesتر�صد كل املظاهر
املتوح�شة وفق العني الأوروبية� ،أي تلك املوا�ضيع التي طاملا تغ ّنى بها امل�ست�رشقون على ُخطى �أوجني
ّ
دوالكروا .وك�أنّ ه�ؤالء الأجانب كانوا يجدون يف �أعمال َخ َدمهم املغاربة تلك الرغبة البدائية الدفينة
التي ال ميكنهم التعبري عنها نظرا الرتباطهم بح�ضارة احلداثة الأوروبية.
الفن
تهمنا والتي الز َمت هذا ال ّنوع من التعبري ّ
لكن هناك ّ
ال�شعبي يف ّ
خا�صية �أخرى وهي التي ّ

الفن
مرة تحُ دث تغيريات على روايتها ،لكن الثابت �أنها تلقت ّ
( )2حكت ال�شعيبية ق�ص َة ارتباطها ّ
بالفن يف �أكرث من مو�ضع ،وكانت يف كل ّ
َ
الر�سم .و�أنا �أعتمد على ت�رصيحاتها يف الفيلم الذي �أجنزته عنها
مل
عا
تدخل
أن
�
إحلاح
�
ب
وطالبتها
املنام
تبدت لها يف
غيبية ّ
كهبة من ق ًُوى ّ
ّ
وعن �أعمالها باال�شرتاك مع املخرج املغربي عبد القادر لقطع ،حل�ساب ال ّتلفزة املغربية �سنة 1984م .
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باحل َرف
الـم ْغربي �أي
امل�سمى ِفطر ًّيا وهي ظاهر ُة انتماء ُج ّل ممتهنيه �إلى طبقة امل�شتغلني ِ
ال ّت�شكيلي َ
َّ
احلرف التقليد ّية �إلى
وحولوا
اليدو ّية �أو احلكواتي �أو ّ
مواهبكم من ِ
«ال�شعوذة» �أو ال ّن�سيج وال ّتطريزّ ،
َ
الف ْطري على حوامل معا�رصة� ،أي �أنّ ج َّلهم �إن مل يكونوا ك ّلهم �آتون من هوام�ش املجتمع.
الر�سم ِ
ّ
ّ
يذكرنا هذا مبا �أ�رشنا �إليه يف �أكرث من منا�سبة وذلك عند حديثنا عن ن�ساء ُوالتَة مبوريتانيا .والتة مدينة
ال�سنغال حيث توجد هناك ُر�سومات تز ّين البيوت ب�ألوان
يف اجلنوب رّ
ال�شقي ملوريتانيا على ُحدود نهر ّ
هن ال ّلواتي
ورموز ُم�سْ تقاة على الأرجح من الكتابات الأَمازيغية الطوارقية .وكانت ال ّن�ساء (الإماء) ّ
ُ
لكن يف الآونة الأخرية �أي
حمدد
تق ُْمن بهذا ال ّتزيني ،وتعود هذه املمار�سة �إلى زمن غري ّ
تاريخياْ .
ًّ
ن�ساء
عمدت ُ
الرمال على املدينة وتهديدها باال ْندثار َ
يف نهايات القرن الع�رشين و�أمام َ�ض ْغط زحف ّ
والرموز على الورق واالحتفاظ بها يف �أماكن �آمنة .وهكذا
الر�سوم ّ
(الإماء) املدينة �إلى نقل تلك ّ
متحركة ومتنقّلة و�أ�صبحت تُعترب يف حد ذاتها ولذاتها
الرموز من حوامل ثابتة �إلى �أخرى
ّ
انتقلت ّ
وك أ� ّنها �أعمال فنية باملفهوم احلديث للفن.

الر�سوم والرموز املغربية على يد هذه املجموعة من ا َ
َ
خل َدم التي
هذا االنتقال هو الذي
�سوف يطال ّ
مدة
الـمقيمني باملغرب على ّ
كانت ت�شتغل يف بيوتات امل�ست�رشقني �أو غريهم من الأجانب الأوروبيني ُ
يتم االنتقال على ثالث م�ستويات:
احلماية وبعدها بقليل� .سوف ّ
يتحول �إلى ف ّنان ،ونتحدث هنا
ال�صانع التقليدي
 امل�ستوى ال ّأول :وهو الذي ذكرنا� ،أي �أنّ ّّ
عن بنع ّ
ال�شعيبية ،وقد نذكر ما حدث الحقا بالن�سبة �إلى ميلود الأبي�ض �أو الورديغي �أو فاطمة
الل �أو ّ
احل َرف التقليدية �إلى العمل على احلوامل احلديثة ،وذلك بت�شجيع من
ح�سن �أو غريهم ّممن حتولوا من ِ
املنطقي الذي عر َف ْته �أوروبا
الفرن�سيني �أو الإ�سبان ح�سب املنطق .وهذا ال ّتحول هو التحول العادي
ّ
عندما بد�أ �شيمابيو  Cimabueيف فلورن�سا يف القرن الثالث ع�رش يتحول من �صانع تقليدي �إلى َر ّ�سام.
متقدم
الفن احلديث َ
ب�ش ْكل ّ
 امل�ستوى الثاين :وهو التعليم �أو االحتكاك بفنانني كانوا ميار�سون ّذكرت يف البداية
الغرائبية .وهذه الفئة كما
بعيدا عن اال�ست�رشاق الغربي املت� ّأخر والذي كان يبحث عن
ً
ُ
ّ
الـمتعاونني مع اال�ستعمار ،كمرمي � ّأمزيان �أو ح�سن الكبالوي.
م َّثلها � ُ
أبناء الأعيان �أو �أبناء ُ
لالحتالل ،والذي
 امل�ستوى الثالث :االرتباط بالأَ ْجنبي،الـمناه�ض ْ
ّ
ولكن هذه املرة بالأجنبي ُ
ي�ساعد �أهل البلد للخروج من التخ ّلف واللتحاق بركب احلداثة .ال غرابة �إذن �إذا وجدنا يف
يريد �أن
َ
تعرف يف �صغره على نيكوال دو �ستايل� ،أو الغرباوي ّ
الفن
در�س ّ
الذي َ
هذه الفئة فريد بلكاهية الذي ّ
الفن احلديث مبعناه املتعارف عليه اليوم .لقد كان والد بلكاهية ي�ستقبل
على يد �أجانب َو ّجهوه نحو ّ
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يف بيته عد ًدا من �أقطاب الر�سم الفرن�سي احلديث يف ذلك الزمان؛ من بينهم نيكوال دو �ستايل
وغريهم ممِ ّن هم من م�ستواه ،وكان ّ
املتقدم �آنذاك ،لذا �سوف
الفن
ّ
للطفل عالقة مع ما يحدث يف عامل ّ
لفن
ُ
للفن احلديث يف مغرب ما قبل اال�ستقالل بقليل ،ومن ُدعاة العودة ّ
جنده من �أوائل امل� ّؤ�س�سني ّ
مغربي �أ�صيل مبا�رش ًة بعد اال�ستقالل ،كما �سنقف على ذلك يف ف�صل الحق.
()3

مقدمة هذا الكتاب كيف
ّمت االنتقال �إذن ب�رضورة تاريخية ولي�س ب�إيعاز من امل�ست�رشقني .ور�أينا يف ّ
َ
الر�سم وال ندري ل ّأي غر�ض� ،أهو
حاول بع�ض الفنانني امل�ست�رشقني َدفْع �شباب
مغربي �إلى احرتاف ّ
ّ
لـم�ساعدتهم على َم ْعرفة ما يجري داخل �أو�ساط ا َ
حلرمي كما كانوا ي�سمونه� ،أو بدافع �إن�ساين يحاولون
ُ
من خالله دفع ال�شباب �إلى دخول عامل احلداثة؟ ال ندريّ .
كل ما ن�ستخل�صه من حتليلنا للوقائع والأعمال
تباعدا زمنيا كبريا بني
مهي أً� بعد لتب ّني هذا النوع من التعبري .ف�إذا الحظنا
ً
�أنّ املجتمع املغربي مل يكن ّ
ُظهور حممد بنعلي الرباطي وظهور عبد ال�سالم الفا�سي بن العربي ف�إ ّننا �سوف نرى �أنّ ظهور الفن
املهمة قد تزامن مع اهتمام ال�شباب املغاربة
ِ
الف ْطري هكذا فج�أة ويف عدد كبري من احلوا�رض املغربية ّ
بولوج مدار�س التعليم الفني� .إذ ال يف�صل ظهور الأعمال الأولى ملحمد بنعالل عن ر�سم � ّأول عمل
جتْ ريدي للجياليل الغرباوي �إ ّال ثالث �سنوات ،وال يف�صل عمل الغرباوي عن عمل بلكاهية �إ ّال �سنتان
احل َر ّ
طري �إلى ال ّت�صوير
الر�سم ِ
�أو ثالث .مت االنتقال �إذن من العمل ِ
الف ّ
يف �إلى ال ّلوحة ،وتمَ ّ االنتقال من ّ
الفطري على
التعبريي ب�رسعة
الفن ِ
ال�سال�سة هي التي جعلتنا نعترب هذا ّ
قيا�سية� .إنّ هذا التداخل وهذه ّ
ّ
التبة املغربية ونتيج ُة �رضور ٍة حتمية تاريخية يف
ليد رّ
الرغم ّمما ُيقال عنه وعن ارتباطاته بالأجانب� ،إ ّنه َو ُ
ّ
�سريورة ال ّتاريخ الفكري والف ّني باململكة املغربية.

( )3نيكوال دو �ستايل ،ف ّنان فرن�سي من �أ�صل رو�سي ،تر ّدد على املغرب ُم ّد ًة طويلة نظرا الرتباطه بالف ّنانة جانني غيللو Janine Guillou
ونظرا لأنّ هذه الفنانة ارتبطت باملغرب العميق حيث كانت تتنقل يف الأرياف وتلتقي بالنا�س على
التي �أ�صبحت ع�شيقته وملهم َته.
ً
خمتلف طبقاتهم ،فقد كان نيكوال دو �ستايل يرتدد على املغرب ،بل بلغ به الأمر يف �سنوات  1953وما بعدها �إلى اال�ستقرار مبراك�ش.
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اخلم�سينيات .ذلك �أنّ ّ
كل ما
الفن يف املغرب مبعناه احلديث قبل بداية
ال ميكن �أن نتحدث عن ّ
ّ
حتدثنا عنه  -وكما قلنا ذلك يف حينه  -مل يكن �إال انتقا ًال نحو حوامل جديدة ووظائف مل يعهدها
ّ
الب�رصي املغربي .فال ّلوحة لذاتها ويف ذاتها مل تكن موجودة ،و�إمنا �سوف تُ�صبح مبا هي كذلك،
الفَ�ضاء
ّ
الـم ْح�ض �إلى ال ّتعبري عن املكنون ال ّنف�سي
انطالقًا من اليوم الذي �سوف ينتقل ّ
فن الر�سم من الت�صوير َ
واعيا بذلك .ويكون
والعاطفي والفكري للف َْرد ،دون ّ
تو�سل �إلى قُوى خارجة عن ذاته وعندما يكون ً
تطم�س
عو�ض االختباء وراء املقولة ال�شهرية التي
واعيا بذلك عندما ي�أخذ القرار ب َت ْوقيعه وقول «�أنا»
َ
ُ
ً
الفر َد� ،أال وهي «�أعو ُذ باهلل من ق َْول �أنا» .لقد ر�أينا مع البوادر الأولى للفن املغربي على يد �أ�سماء
التيار كانوا
جمدها فيما ي�سمى بالفن ِ
حفرت َ
الف ْطري �أو ّ
ال�ساذج �أنّ كل �أولئك الذين ينتمون لهذا ّ
منامية �أو
ي�رصحون �أن املمار�س َة الفنية ف ُِر َ�ض ْت عليهم من خارج �أنف�سهم وذواتهمّ � ،إما من خالل ر�ؤيا
ّ
ّ
أ�سطوري
ال�صاحلني �أو غري ذلك .وهذا ما يجعل هذه املمار�سة مرتبط ًة بالف�ضاء ال
ّ
بوا�سطة �أحد الأولياء ّ
الدين امل�سيحي؛ على �أنّ اليهود َّية متنع
�أو الديني كما عرفناه عند اليونان وعند العرب� ،أو حتى عند ّ
وبن�ص التوراة الوا�ضح يف هذا الباب.
قطعي
ال ّت�صوير ب�شكل
ّ
ّ
الدخول للحداثة مع الوعي بالذات اجلماعية ،و�سوف ين�سحب على ّ
الذات الفردية.
�سوف يرتبط ّ
ي�ساع ْدهم
فن الت�صوير ،لكن ذلك مل ِ
لقد �سبق ملغاربة �أن َولجَ وا مدار�س الر�سم وتت ْلمذوا ملعلمني يف ّ
على اخلروج من ا ُ
وع ٍي بذواتهم والبحث عن
خل�ضوع لتقنية الت�صوير ،وبقوا ير ّددون ما تع ّلموه دونَ ْ
تعبري �أ�صيل ي�صدر عن هذه ّ
الـمع َّلم الأول.
الذوات
َ
أ�صلي املوروث عن ُ
عو�ض ا�ستهالك ال ّنموذج ال ّ
ال ميكننا �إذن �أن نتقدم يف ا َ
الرجوع �إلى تعريف ما نق�صده باحلداثة عمو ًما وباحلداثة
حلديث هنا دون ّ
الف ّنية على وجه اخل�صو�ص.
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ال�سيا�سية التي تتحكم فيه .وهذه الفكرة
الغيبية والقوى
ّ
تتميز احلداثة با�ستقالل الإن�سان عن القوى ّ
بد�أت يف التبلور انطالقا من فكر التنوير ،وخ�صو�صا على يد جان جاك رو�سو  J.J. Rousseauالذي
تورث بالثقافة
نظر لفكرة �أن الإن�سان يولد �صفحة بي�ضاء دون �إرث م�سبق ،وال تكون له عالقة ّ
تورث يف �أوروبا قدميًا وفق مبد�إ
وال بال�سيا�سة �إال ما تع ّلمه بالرتبية .ذلك �أن الثرّ وة واجلاه واحلكم ّ
الدم والقرابة العائلية .وكانت �أوروبا خا�ضعة حلكم امللوك الذين كانوا يعتقدون �أن �سلطتهم هبة من
ّ
ال�سماء ،كما كانت الكني�سة ت�ؤكد ذلك وتر�سخه انطالقا من تعاليمها التي ُو�ضعت �أ�صال للم�صلحة
اخلا�صة لكل من امل�ؤ�س�سة الدينية وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية.
من هنا بد�أت �إعادة النظر يف امل� ّؤ�س�ستني بالتوازي ،م� ّؤ�س�سة ال�سلطة ال�سيا�سية التي ت َُو َّرث ِوف َْق مبد�إ
وتورث بالت�سل�سل الهرمي داخل امل�ؤ�س�سة الكن�سية.
الدم ،وم�ؤ�س�سة الدين التي ت َْدعم هذه ال�سلطة،
َّ
فوجب التحرر �إذن من كلتيهما واعتبار الف َْرد قيم ًة �أ�سا�سية يف ذاتها ،غري خا�ضعة ال للعائلة �أو القبيلة
ح�ضورا رمز ّيًا لها .ومن هنا بد�أنا نالحظ انعتاق الفرد
�أو ال�سلطة ال�سيا�سية العليا التي متثل الكني�سة
ً
نف�سه بنف�سه من خالل �إنابة ممثلني عنه يف م�ؤ�س�سة
كذاتية وكوعي ميتلك م�صريه
ّ
ويحدده و َيحكم َ
واجبهم على الوجه
يختارهم ،وهو الذي يعاقبهم بعدم انتخابهم �إن هم مل ي�ؤ ّدوا
الربملان .فهو الذي
ُ
َ
الـم ْطلوب .هنا حدث ما ميكن ت�سميته ب َف�صْ ل امل�ؤ�س�سات بع�ضها عن البع�ض .امل� ّؤ�س�سة الدينية وتتكفّل
َ
ال�سيا�سية ّ
ويتكفل بها الربملان ،وامل� ّؤ�س�سة العلمية وتتكفل بها الأكادميية .هذه
بها الكني�سة ،وامل� ّؤ�س�سة
ّ
الفن �إال بعد زمن.
احلالة اجلديدة التي �أ�صبح ُ
ال�سيا�سة واملجتمع مل تتبلور يف ّ
الفر ُد على م�ستوى ّ
يعي�شها ْ
بحيث �إذا كنا نعترب �أنّ هذا النموذج ال�سيا�سي ظهر مع الثورة الفرن�سية ف�إن هذه الأخرية متيزت بقمع
الفرد على م�ستــــوى الإبــداع .ف�أحــــد �أع�ضائهــــا ال ّ
ال�شهري جان لويــــ�س دافيــــد
المعني الفنان ّ
حق
حرية للفنانني .فلم يكن من ّ
( )Jean-Louis Davidنا َدى بالكال�سيكية املحدثة ومل َي�سْ مح ب�أية ّ
كل حال مل يكن هذا ا أَ
الف ّنان وفق النموذج الدافيدي �أن يعبرّ عن �أحا�سي�سه �أو عواطفه؛ وعلى ّ
ل ْمر
واالعتداد بال َّنف�س �أكرث منه على
�ستوى ال ّت�رصف
قد َ
ْ
حدث من قبل .كان ال َّتميز الف َْردي يحدث على ُم َ
ُم�ستوى الإ ْبداع .كان الفنان يتميز ّ
إيطالية.
بتمكنه ال ّتقني وبق ُْربه �أكرث من غريه من �أ�ساتذة ال َّن ْه َ�ضة ال ّ
الـم ْحد َثة ولي�س من
فكان ال ُب َّد �أن ننتظر ُبزوغ هذا الفرد املتفرد من ُ�ص ْلب املدر�سة الكال�سيكية ُ
الرومان�سية.
املقربني من دافيد ،فكان ذلك مع ظهور ّ
غريها ،بل ومن �أحد ّ
الرومان�سية حمت�شمة من داخل مدر�سة جاك لوي�س دافيد نف�سه لكي تنتقل �إلى �أوروبا
�سوف تبد أ�
ّ
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بكاملها ،حيث �إن �أحد �أقطابها كان كال�سيكيا يكاد يكون مت�شددا ويتع ّلق الأمر بتيودور جرييكو
()
ال�شهرية َ
الفن العاملي ،ويف الوقت نف�سه
(1824 -1791م) .ف َل ْوحته ّ
«ط ْوف ميدوزا» � 1أدخ َل ْته تاريخ ّ
ال�سفينة عندما كانت
الر
ومان�سية ال ّنا�شئ .ويتعلق مو�ضوع ال ّلوحة بحادثة َعطب ّ
ّ
و�ض َع ْته على ر�أ�س ّتيار ّ
متوجهة من فرن�سا �إلى ال�سينيغال �سنة 1816م وعلى متنها عد ٌد كبري من ّ
الركاب واجلنود والعلماء،
ّ
احلد ُث يف
الفرن�سي املعينَّ حديثا من ال�سلطات الفرن�سية
وكذلك احلاكم
عاما بداكار .ويتمثل َ
مقيـما ًّ
ً
ّ
لل�سفينة بعد َعطبها ومعه ّ
كل الركاب املرموقني والأَ ْعيان وت َْرك اجلنود عر�ض ًة للجوع
ُمغادرة احلاكم ّ
و�أهوال البحر قُرب جزيرة ْتبعد عن ال�شواطئ املوريتانية نحو مائة و�ستني كيلومرتا .وعندما و�صل
اخلرب �إلى باري�سَ ،
بع�ضهم البع�ض ح�سب
نزل
كال�صاعقة ،حيث �أكل اجلنو ُد  -حتت وط�أة اجلوعَ -
ّ
رهيبا ولذا �أَ َّث َر يف الف ّنان ف�أَبدع رائع َته.
روايات ُ�صحف ذلك العهد .كان
ُ
احلدث ً
الكال�سيكية الداعية �إلى االرتباط
ال�شاب املنتمي ملدر�سة دافيد
ما يهم يف هذا الباب هو �أنّ هذا
ّ
ّ
ين رغم �أنه �سوف َي ْر�سمه على امل�ستوى
باملوا�ضيع القدمية الإغريقية والرومانية� ،سوف يت أَ� َّث ُر
ٍ
حلدث �آ ّ
ب�صدقية م�شاعره
مدى التزام الف ّنان
كال�سيكية .هنا ُف ِتح
ال ّتقني بطريقة
الباب �أمام نقا�ش عميق حول َ
ُ
ّ
ّ
الر�سم مل يكن
وا ْنخراطه يف َع رْ�صه لي�س بالأفكار فقط ،و� مّإنا كذلك ُ
بـم ْحتوى ال َعمل .وهذا ال يعني �أنّ َّ
تطرق لأ�صداء الأثر اليومي من قبل ،لكن ّ
عما كان عليه الأمر �سابقا .لقد
الطريقة اجلديدة تختلف ّ
قد ّ
اليومية ) ،(scènes de genreلك ّنها
بـم�شاهد من احلياة
الر�سوم
امل�سماة َ
ّ
ّ
عرف ال ّت�صوير هذا النوع من ّ
�ستوى املوا�ضيع ال َّنبيلة التي كان ُيق�صد
الر�سامني وم� ّؤرخي ّ
مل تكن ت َْرقَى يف نظر ّ
الفن واملتلقّني �إلى ُم َ
الدينية واملثيولوجية وال ّتاريخية .فلم يكن ُي ْنجزها يف الواقع �إ ّال التالمذة الذين مل يرتقُّوا
بها املوا�ضيع
ّ
بعد �إلى َدرجه املع ّلمني الكبار .لذا نجَ د �أن جاك لوي�س دافيد  ،Jack Louis-Davidبالرغم من الت�صاقه
بقوة.
ُ
بالهموم ّ
ال�سيا�سي ،كان َي ْبخ�س هذه املوا�ضيع و ُيحاربها ّ
العامة للنا�س على امل�ستوى ّ
إحراجا كبريا يف الو�سط الف ّني وحري ًة
فلم يكن غريبا �إذن �أن تحُْ دث لوح ٌة مثل لوحة تيودور جرييكو �
ً
كال�سيكي ًة على امل�ستوى ال ّتقني ولك ّنها مل تكن كذلك
ال�سيا�سي الباري�سي� ،إذ كانت
�أكرب يف َ
الو�سط ّ
ّ
على ُم�سْ توى املو�ضوع.
لكن وح ّتى على امل�ستوى ال ّتقني فبما �أنّ الفنانَ مل يتعامل مع مو�ضوعه بتلك البرُ ودة املطلوبة يف
الفن مبا هو فكر ،جملة عامل الفكر ن�رش الثقافة والإعالم ،الكويت
( )1يف هذا ال�صدد �أنظر بحثنا بعنوان :باري�س من النه�ضة �إلى احلداثة� ،أو ّ
.2008
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�شاب تركيب ال ّلوحة و�أَ ّثر يف ا�ستعمال الأَ ْلوان التي
الأعمال
الكال�سيكية ،ف�إن ً
بع�ضا من الف َْو�ضى قد َ
ّ
حاول الفنانُ  -عن غري رغبة منه � -أن يعبرّ بها عن هول الكارثة .كان من املفْرو�ض �إذن ،حتى ولو
ت�صميما م�سبقا ل َعمله� ،أن ي�شتغل ب�سرُْعة يف مرحلة َو�ضْ ع الأَ ْلوان ح ّتى ال ت�ضيع منه
اف َرت ضْ� نا �أ ّنه و�ضع
ً
املهم
حلظات االنفعال ال�ضرّ ورية ملثل هذا ال ّتعبري .مل يكن تيودور جرييكو يعرف �إ ّبان �إجناز هذا العمل ّ
َ
العمل الفني على
ي�ضع ،ول ّأول َم ّرة يف التاريخ،
الفن و�أ ّنه كان ُ
�أنه كان ي� ّؤ�س�س لأَ ْع َت ِد مدر�سة يف تاريخ ّ
الف ْكر؛ لقد �أجن َز العمل ما بني نوفمرب  1818و�أغ�سط�س 1819م حني كان ُعمره ال يتجاوز �سبعة
طريق ِ
وع�رشين عا ًما.

انتبه الفنانون امل�أ�سورون داخل نظام الكال�سيكية املحدثة� ،إلى �أن العالقة مع احلياة هي التي كانت
َ
جيدا على
ي�ضحوا بعواطفهم
تنق�صهم� ،إذ كان يطلب منهم �أن
ّ
مقابل �إجناز عمل ُيراد له �أن يكون ّ
�شخ�صية الف ّنان
أهميتها يف غياب
امل�ستوى ال ّتقني واملو�ضوعاتي .و�أ�صبح الت�سا�ؤل ُم ًّ
ّ
لحا حول ال ّتقنية و� ّ
وذاتيته يف العمل الفني .وتطورت الأ�سئلة والأ�سئلة امل�ضا ّدة لت�صل �إلى �أق�صى احلدود واملغاالة
الف ّنية
ّ
املوت تيودور جرييكو وهو يف ريعان ال�شباب ويرتك امل�شعل للف ّنان
فاج ُئ
يف بع�ض الأحيان� ،سوف ُي ِ
ُ
أ�ستاذ الرومان�سية واال�سْ ت�رشاق الف ّني� ،أوجني دوالكروا (1863 - 1798م).
العبقري � ِ
ال�شاعر والناقد الف ّني الكبري �شارل بودلري
لقد طور �أوجني دوالكـــــــروا الرومان�سيـــــة ح�سب ّ
التيار وهو الذي يعد �أحد دعائمه الأدبية ،لي�س
( )Charles Beaudelairالذي دافع با�ستماتة عن هذا ّ
يف فرن�سا وحدها و�إمنا يف العامل �أجمع .من هنا تبد أ� احلداثة يف الفن.
ال�سيا�سية التي ت ََب ْلورت
ال ميكننا مقاربة الفن باملغرب مبعزل عن نظريه يف العامل العربي .فاحلداثة
ّ
ُطرح فقط على م�ستوى الأفكار و�إمنّا حاول البع�ض بلورتها �إلى �أفعال� ،سوا ًء �أكان ذلك
كمطلب مل ت ْ
الـم ْغرب بالعامل العربي � -أن
الفن .وكان ّ
ال�سيا�سة �أو ّ
البد  -نظرا الرتباط َ
يف الأدب �أو ال�سينما �أو ّ
ً
يخ�ص القطر منف�صال عن
قومي وال
منخرطا يف هذا ال ْإ�شكال على �أ�سا�س �أ ّنه هم
يكون الف ّنان املغربي
ّ
ّ
غريه من الأقطار العربية.
الفن الت�شكيلي �إذن ،يف العامل العربي ،من الت�صوير �إلى التحوير وال ّتعبري ،تط َّلب منه
عندما انتقل ّ
الدنيوي .فكانت � ُ
أعمال َج رْبان
الرجوع �إلى بواطن الإن�سان ،ومن َث ّمة م�ساءلة م�صريه وم�آله ّ
ذلك ّ
الطرح َ
رومان�سيتها التي تكاد تت�شابه مع ّ
الك َن�سي مل�شكلة الإن�سان بداي ًة لتحوير
خليل جربان رغم
ّ
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ال�س�ؤال الف ّني وو�ضعه على طريق ال َغ ْو�ص يف �أعماق امل�شكلة الإ ْن�سانية .م�شكلة الإ ْن�سان املح ّلي
ّ
ملدة غري ق�صرية ري�ش َة الفنان العربي خالل القرن الع�رشين.
خ�صو�صا والكوين عموما هي التي �شغ َلت ّ
ً
وفل�سفية خمتلفة� ،سواء على م�ستوى ال ّتناول ال ّتقني �أو
الفن العربي من منطلقات فنية
ولقد طرحها ّ
ّ
املو�ضوعاتي .وهكذا فقد بد�أ الفنان باالنخراط يف التعبري الف ّني وك�أ ّنه ينخرط يف علم من العلوم
يبتعد عن املوا�ضيع
الـممار�سة .هنا وجد نف�سه ُ
احلقّة غري عابئ باحلمولة الرمزية والأيديولوجية لهذه ُ
الدنيوية .لكن
املتو�سط
لفن �شمال البحر الأبي�ض
ويعو ُ�ضها مبا ت�شاهده عيناه من حياته ّ
الأ�سا�سية ّ
ّ
الدينية ّ
ّ
هذه ّ
كثريا عن طرائق امل�ست�رشقني التي �أ�رشنا �إليها .وهذا االجتا ُه هو ما �سوف
الطريقة مل تكن تختلف ً
الر�سام مل يقم �إ ّال بر�صد
ُيطلق عليه الحقا بطريقة المزة :ا�سم الت�صوير الفلكلوري .كان يق�صد بهذا �أن ّ
العربية .عندها ت�ساءل الف ّنانون هل هناك من و�سيلة �أخرى
وال�سطحية للمجتمعات
املظاهر اخلارجية ّ
ّ
الفن العربي وهو يعيد �إنتاج
لل َغ ْو�ص يف �أعماق ال ّنف�سية العربية وتقدميها لل َعرب قبل غريهم؟ لقد كان ّ
ودائـما ح�سب وجهة ال ّنظر
الفن اال�ست�رشاقي وك�أ ّنه يبدع بوكالة للمتلقي الأوروبي .كان يبدع،
ً
أ�صحاب هذا الر�أي يعتمدون يف مواقفهم
الراف�ضة لهذا االجتاه ،وهو غري عابئ باملتلقّي العربي .وكان �
ُ
ّ
ُ
ُ
على املوا�ضيع والتقنيات امل�ستعملة من ه�ؤالء الفنانني .هنا طرح ال�س�ؤال اجلوهري :ملن نر�سم؟
وحدها وراء هذا ال�س�ؤال الذي �أخذ من الفن العربي زمنا طويال من اجلدل
مل تكن م�شكلة التلقّي َ
واجلدل امل�ضاد .كانت هناك �أي�ضا م�شكلة ا�ستعارة طريقة التعبري هاته من قوم جت ّنوا على جممل العامل
العربي واحت ّلوه ونهبوا خرياته و�ساعدوا على ّ
عما
الظلم والطغيان فيه .كيف ميكن للفنان �إذن �أن يعبرّ ّ
بالعدو هنا الغرب جمل ًة
العدو؟ واملق�صود
هو �أنبل يف الروح العربية بو�سائل وطرائق ُم�سْ تلهمة من
ّ
ّ
دون متييز .وهنا و�ضعت اللوحة �أ�سا�سا كحامل تعبريي جوهري جاءت به الثقافة الأوروبية �إلى �أر�ض
العرب مو�ضع ت�سا�ؤل؟ ما عالقتنا نحن العرب بهذه الو�سيلة التعبريية؟ �ألي�ست َلدينا و�سائ ُلنا يف التعبري
عن وجداننا؟
يجب �أن ال نن�سى �أن الفن الت�شكيلي الذي ن�ش أ� وتطور بدول العامل العربي قد ن�ش�أ يف �أح�ضان
املتح ّول �إلى ما ُي�شبه البورجوازية .كان غري بعيد عن الأو�ساط املرتبطة بالغرب يف بع�ض
الإقطاع َ
ظهور �أ�شكال
البلدان وبدعم من بع�ض الأو�ساط الأوربية يف بع�ض البلدان الأخرى� .أ�ضف �إلى ذلك
ُ
الف ْطري
تعبريية خا�صة يف ربوع العامل العربي  -و�إن بطرق متفاوتة  -ونعني بذلك ما �أُطلق عليه الفن ِ
الفن امل�سمى فلكلوريا �سوف َيكو ِنان هدف احلملة
ال�ساذج .هذا االجتاه ومعه ّ
�أو ّ
الفن العفوي �أو ّ
نحددها يف نهاية اخلم�سينات وبداية ال�ستينات.
ال َّنقدية التي َ
مدة بدايات اال�ستقالل والتي ّ
�شهدتْها ّ
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�أدرج هذا املو�ضوع يف خانة ما ا�صطلح عليه ب�إعادة ت�صفية اال�ستعمار الثقايف ،والتي �شملت محُ اوالت
ت�صفية التداخل اللغوي بل وازدواجيته .كما � َّأكدت على ما ُ�سمي �آنذاك ب َت ْحرير العني العربية من
ا َ
مطو ًال من خالل بحثنا هذا.
جلمالية ال َغ ْربية ،وهو ما �سوف نتوقّف عنده ّ
بقية العامل العربي مل تلتفت كثريا �إلى
كان حظ املغرب العربي من هذين ال ّنمطني ً
كبريا� .إذا كانت َّ
ال�ساذج ،و َق�صرَ ت انتقاداتها على الفن اال�ست�رشاقي �أو الفلكلوري ف�إن
ما ُ�س ّمي
بالفن ِ
ّ
الف ْطري �أو ّ
ف ّناين بلدان املغرب العربي قد َوجدوا �أنف�سهم يف مواجهة االثنني معا .عند جالء اال�سْ تعمار مل يجد
الف ّنانون كزمالئهم الكتاب واملثقّفني عمو ًما � ّأي �إرث ف ّني حديث �إ ّال ذلك الذي َخ ّلفه اال�ستعمار �أو
تابع للمدار�س اال�ست�رشاقية
فن ٌ
أهم ما �أنتج هو فن فطري �أو ّ
بع�ض الذين عا�شوا يف َكنفه كما ر�أينا .كان � ّ
املح ّلية.

ُرف�ض الفن الفطري لأنه ،ح�سب ه�ؤالء ،كان يق�صد به الإبقاء على العرب يف حالة ِف ْطرة َبدائية،
أهم ف ّنانة فطر ّية ،بهية حمي الدين اجلزائر ّية التي توقِّع با�سم باية ،هو �أندري
رغم �أن � َ
أحد مكت�شفي � ّ
�صاحب البيان
بريتون ( )André Bretonقائد ال�سرّ يالية وحمرر �أَ ّول بيان لهذه الأخرية؛ وهو �أي�ضا
ُ
الريف باملغرب الأق�صى
ال�شهري الذي طلب من مثقفي فرن�سا يف نهاية الع�رشينات ال ّت
َ
�ضامن مع َح ْرب ّ
وزعيمها عبد الكرمي َّ
أهم الق�ضايا العربية يف الع�رص
اخلطابي .مل ت�شفع له مواقفُه ال َّنبيلة جتا َه ق�ضية من � ّ
ا َ
واملت�شبعني
للتو من املدار�س ال َغ ْربية
حلديث بعد الق�ضية الفل�سطينية .كانت جمموعات الفنانني العائدين ّ
ّ
امل�ستعمرة
اال�ستعمار ومثقفي البلدان
بالأفكار اجلديدة وخ�صو�صا املارك�سية يف �شتى اجتاهاتهاَ ،ت َّتهم
َ
َ
احلداثية يف الفن
التيارات
ّ
دون وعي منهم يف بع�ض الأحيان ،مبحاولة الإبقاء على العرب بعيدين عن ّ
رجعي ًة �أال وهو
والفكر وجميع جَماالت احلياة .لذا َو ّجهوا الفن نحو تقليد �أكرث التيارات الفنية الغربية
َّ
اال�سْ ت�رشاق الإ ْثنوغرايف� ،أو َدفْعهم �إلى رف�ض ال ّتعليم والعودة �إلى َبدائيتهم الإن�سانية .ومن �سوء ّ
حظ
َ
حمميني من
والفن
اال�ست�رشاق
احتفوا
هذه املجموعات من الف ّنانني الذين رَ
ّ
َّ
الفطري �أنهم كانوا �شبه ّ
طرف امل� ّؤ�س�سات والبعثات ال ّثقافية الأجنبية.
قاعات العر�ض يف باري�س و روما
لل�سوق ف ًّنا جتريد ًّيا �صادرا عن �آخر ما عر َف ْته
طرح
ُ
احلداثيون ّ
ّ
ولندن وح ّتى نيويورك يف بع�ض الأحيان .كان ُهناك جيل من الف ّنانني العرب قد التقى يف َمدار�س
َّ
وتقارب ف ّني يف كثري من الأَ ْحيان .ومن َغريب
و�صداقات
وتوطدت بينهم
غربية
ٌ
مهنية َ
ُ
عالقات ّ
يتور ْط �إ ّال قليال يف ا�ستعمار البلدان
ُّ
البلد الوحيد الذي مل َّ
ال�صدف �أن تكون روما - ،وهي عا�صم ُة َ
الرواد ّممن حملوا على عاتقهم مهمة ال ّتجديد
العربية  ، -هو املكان الذي �سوف َت ْل َتقي فيه نخب ٌة من ّ
ّ
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يف الفن العربي ا َ
التكي و َجنا املهداوي من تون�س ،حممد املليحي وحممد
حلديث واملعا�رص .الهادي رّ
املدر�س من �سوريا ،ومه ّنا الدرة من الأردنّ
�شبعة من املغرب ،الطاهر الأمني املغربي من ليبيا ،فاحت ّ
وغريهم ...كان ه�ؤالء الفنانون يرون �أنه ال ميكن للعامل العربي �أن يبقى متخلفا عن الركب احل�ضاري
بد ْعوى أ� ّنه مل ي�صل بعد �إلى ما َو�صل �إليه الغرب من التقدم التقني واالقت�صادي وال�صناعي.
والف ّني َ
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تُرجم ّ
كل هذا على م�ستوى الإبداع يف َل ْوحات جتريد ّية �أو تكعيبية ،و�رسيالية �أو دادائية ،ويف
بع�ض احلاالت يف �أعمال ال عالقة لها بهذه التيارات جمتمعة؛ بل هي على �شكل �أ�سئلة حول م�آل
حق
الفن وم�آل ال ّتعبري الف ّني وجدواه .هذه كانت �
الوقْـت وكان من ّ
إ�شكاليات ّ
ّ
الفن الكوين يف ذلك َ
ّ
ه�ؤالء الف ّنانني �أن ينـخرطوا يف ع�رصهم � -أي ال َع�رص الذي يعي�شون فيه  -و�أن ال ينت�سبوا لع�رص َو َّلى
والعد ِم ّية يف �رصاع �شديد �أحيانا ويف تكامل واتّفاق
الوجودية واملاد ّية
َ
وانتهى .كانت الفل�سفات ُ
ال�سيا�سي ال ّناجت عن
حرب اجلزائر ال زالت
ُ
جراحها مل تندمل بعد ،والعنف ّ
تام �أحيانا �أخرى؛ كانت ُ
ال�سلطة بني ّ
كل من �ساهم يف حترير الأوطان العربية على �أ�شده .يف هذه الأجواء
ال صرّ� اع حول اقت�سام ّ
يقدمون �أعما ًال ال تختلف يف �شيء عن الأعمال الغربية .كانت ّ
كل هذه الأعمال
كان ه�ؤالء الف ّنانون ّ
والفن
طري
موجهة جلمهور
عربي ُيفرت�ض فيه أ� ّنه َي ْر ُ
الفن ِ
الف ّ
ّ
ّ
ف�ض  -مثل الف ّنانني مبدعي الأعمالَّ ، -
ّ
الفلكلوري املت�آكل .مل يكن الف ّنان َيعي �أن االتهام الذي يوجهه للفن اال�ست�رشاقي على �أ�سا�س �أ ّنه
دخيل ،ميكن �أن َي ْنطبق عليه هو.
معه الذي من �أجله يبدع و�إليه يوجه
كان الفنان يف �أوج ال ّزهو بنف�سه عندما واجهته �أ�سئلة جُْم َت ِ
فنيا مع َو�ضْ ع اجتماعي ف ّني وثقايف يكاد يكون قرو�سطيا.
�أعماله� .أ�سئل ٌة من قبيل َ
مدى مطابقة ما ُينتج ًّ
والب�رصية و�إ�شكالية
اجلو ّ
هذا ال�س�ؤال ْ
هري جعل الفنان العربي يطرح للنقا�ش �إ�شكالية الهو َّية الفنية َ
أوج ُه �إبداعي؟
�ستمد
دعه؟ من �أين أَ� ُّ
التلقّي .ما هذا الذي �أُ ْب ُ
ينابيع ت�صويري؟ ملن � ِّ
َ
نحن وما عال َق ُتنا
ال�س�ؤال الوجوديَ :من ُ
و�ضع الفن العربي �إذن كمعظم حقول التفكري على طريق ّ
بو�ضْ عه خارج َّ
الذات وحتليله ب�شيء من
املو�ضوعية ،ف�إنّ
ال�سهل حتديد الآخر َ
بالآخر؟ لكن �إذا كان من َّ
ّ
للمو�ضوعية ،ومن ُهنا
الأَ َنا ي�س َت ْع�صي على الف َْهم ،وا�ستع�صا�ؤُه على الفهم ي�أتي من كونه غري خا�ضع
ّ
الـمقاربات� .أَ ّدى هذا �إلى فتح باب الت�أويل واالجتهاد :من �أنا؟ من هو العربي؟ قد تعني
�
إمكانية ّ
تعدد ُ
ّ
انطلق من اجلزيرة حام ً
الدنيا ،كما
العربي الذي
هذه الفكرة العود َة �إلى �أُ�صول
ال معه القر�آن �إلى بقية ّ
َ
ّ
أمر يتع َّلق
بغ�ض ال ّنظر عن �أ�صوله
ت�شبع بال ّثقافة وال ّلغة
العربيتني ّ
ّ
ّ
يمُ كن �أن تعني ُك َّل من ّ
العرقية .ومبا �أنَّ ال َ
إ�شكالية ت َتعقد.
�سع وال
ب�أَ َنا ب�رص ّية ف�إنّ
الف�ضاء ي ّت ُ
َ
َّ
طريق م�ساءلة ّ
االلتقاء مع املتلقّي العربي وال ّنفاد �إلى
اجلماعية ح ّتى يت�س ّنى لهم
الذاكرة
اعتمد الف ّنانون
َ
َ
ّ
َب�صريته و�سرَ يرته .هكذا �إذن حاولوا التوجه �إلى تلك املناطق التي ت�سكن ال ّ
حاولوا،
الوعي والوجدانَ .
الـم ْج َه َ�ضة �أو
فيما ي�شبه الواقعية ،ت�صوير حياة النا�س اليومية مب�آ�سيها و� ْأحالمها املمكنة ال ّتحقق وتلك ُ
حتددت
امل�رسوقَة؛ كما حاولوا يف �أماكن �أخرى ا�س ِت ْنها�ض الهِ مم وامل�شاركة يف توعية اجلماهري .هنا ّ
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الفن العربي الذي � َ
مهما من ال�ساحة الثقافية ملدة قد تكون قاربت الن�صف قرن.
مالمح ّ
ُ
حي ًزا ًّ
أخذ ّ

التحوالت املجتمعية واحل�ضارية
عندما كانت هذه الأ�سئلة تُطرح ب�إحلاح على الف ّنان العربي ،كانت
ّ
َت َت�سارع .دخلت الق�ضية الفل�سطينية على اخلط ودخل معها خطر ّ
يتهدد �أم ًة
الطم�س «الهو ّياتي» الذي ّ
موحدة ،ومل يكن ذلك بالأمر
وطنية
مواقف
وح�ضار ًة بكاملها .تَط ّلبت هذه الق�ضايا جمتمع ًة
َ
وقومية ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي؟
الفن �أن
الهينّ خ�صو�صا فيما يتعلق
ّ
بال�شق ال�سيا�سي .هل كان ب�إمكان ّ
َ
ينجح حيث �أخفق ّ
مت�شيع للعودة �إلى هويّة ب�رص ّية
الفن الوا ِقعي ال ّتحري�ضي� ،إلى
هنا �أي�ضا ّ
داع �إلى ّ
تعددت املواقف ،فمن ٍ
ّ
ت�شكيلية تختلف جذريا عن امل�ضامني ّ
والطروحات الغربية.
ّ
ق�ضية بعينها �سيا�سية كانت �أم
و�إذا كان بع�ض الف ّنانني قد انخرط يف الفن الواقعي ُ
الـمدافع عن ّ
اجتماعية ،ف�إنّ َ
تفرقت الآراء
معظم الف ّنانني العرب طرحوا فل�سف ًة ف ّنية ترقَى �إلى جمال الفكر .هنا ّ
ن�سميه هوية ب�رصية عربية؟ هل هي ا ُ
العربية الأ�صيلة
خليول
حول الهو ّية الب�رصية ،ما الذي ميكن �أن ّ
ّ
التحري�ضية
الواقعية
ير�سمها فائق ح�سن� ،أم هي الأَ ْعمال الأيديولوجية
داخل بيئة عربية تقليدية كما ُ
ّ
ّ
تقدمه من جمال فاتن،
الب�رصية
العربية هي الطبيعة وما ّ
كما ير�سمها َجواد �سليم؟ �إذا كانت الهويّة َ
ّ
الفن
البعد الإيديولوجي �أو الفل�سفي ،فما هو الفرق �إذن مع ّ
وهي حياة ال ّنا�س كما هي دون �إدخال ُ
الفلكلوري اال�ست�رشاقي؟ ومن جهة �أخرى �إذا كان دور الفن ،وحتى يكون قريبا من املجتمعَ ،ي ْنح�رص
حزب �أو نقابة؟ و�أين هو
ال�سيا�سية ،فما الفرق َب ْينه وبني ُخطبة رئي�س
يف ال ّتحري�ض وترجمة اخلطابات
ٍ
ّ
الواقعي من طرف املجموعات
املوجهة للتيار
حظ الإبداع من ذلك؟ كانت هذه جملة من االنتقادات ّ
ّ
العربية .على �أن هذه املجموعات
عربية تُو�سم بها ال َّلوح ُة والأعمال الفنية
ّ
املت�سائلة حول ُهو ّية ب�رصية ّ
التي كانت موجود ًة يف العامل العربي من حميطه �إلى خليجه ،مل تكن تنكر �أخذ الواقع بعني االعتبار،
لك ّنها كانت تدافع عن احلفاظ على قدر من الإبداع داخل العمل الفني� .إذ ميكن للف ّنان �أن ُيدخل ُب ْع َد
املتحول .ينبغي القول �إنّ االجتاه الواقعي كان
عبدا خنوعا للواقع
الإن�سان يف لوحته دون �أن يكونَ ً
ّ
الدعاية لأيديولوجيات حمددة.
ي ْلقى َد ْعما من َب ْع�ض الأنظمة التي تَعتمده يف ّ
عية والأيديولوجية؟ عندما
الـم ِ
لكن ما هي الهوية الب�رصية التي ّ
يتحدث عنها ُ
للتيارات الوا ِق ّ
ناه�ضون ّ
جماعة الفنانني التجريديني الذين تَع َّلم معظمهم يف َمدار�س
ناه�ضة الواقعية ف إ� ّننا ُن�شري �إلى
ّ
نتحدث عن ُم َ
َ
تباط
العربي �أو يف مدار�س قومية مثل
الوطن
ُع ْليا
دم�شق و َب ْغداد والقاهرة ،لك َّنهم كانوا على ْار ٍ
َ
َ
خارج َ
ّ
الواقعية �أو الت�شخي�صية
أي�ضا عن ف ّنانني مار�سوا
يروج خارج البلدان العربية .بل
روحي مبا
نتحدث � ً
ّ
ُ
ّ
ب�شكل َي ْعتربون �أنه مغاير ملا كان يحدث �آنذاك يف
يف �ش ّتى �أنواعها ثم انتقلوا �إلى ال ّتجريدية لكن
ٍ
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الر�سم الفُلكلوري
الغرب ،ونق�صد من َبينْ ه�ؤالء الفنانَ العراقي �شاكر ح�سن �آل �سعيد الذي
َ
مار�س َّ
الواحد؛ كما َنقْ�صد �أي�ضا ف ّنانني �آخرين
بالب ْعد
ِ
والأيديولوجي قبل �أن يتحول �إلى جتريديته املعروفة ُ
م�ستمدة من
�ساروا يف االجتاه نف�سه حمافظني على جانب من الواقع مع َ�ش ْحن ال ّلوحة برموز وعالمات
ّ
اله ِو ّية الب�رصية املن�شودة كان ُي ْعتقد �أ ّنها موجودة يف ّ
احلريف
البيئة الب�رصية
أنتج ْته ُيد ِ
العربية .هذه ُ
كل ما � َ
ّ
الوطن العربي ،ولذا فهي موجود ٌة على اجلدران وعلى ا َ
خل�شب ،ويف الف�سيف�ساء،
ال ّتقليدي على امتداد َ
الـم َن ْمنمات ،كما �أ ّنها موجودة يف ّ
كل
موجودة يف املخطوطات على �شكل َح ْرف عربي بهي ،يف ُ
ين�صب �أك َرث على الأ�شكال
العربية ل ُت�ضفي عليه جما ًال معينا .كان االهتمام
�شيء تدخ ّلت فيه ال َع ْبقرية
ُّ
ّ
الب�رصي ح ّتى يتوافق مع ميوالت ومذاهب الفنانني املعنيني.
التجريد ّية يف هذا املوروث
ّ
عربي دون
لكن وكما َن َّبهت �إلى ذلك ،ف�إنّ الأمر ي�صبح �أكرث تعقيدا عندما يتعلق بتحديد ما هو
ّ
يخ�ص االجتهاد يف الوقوف على احلرف �أو على ال�شكل ليتطور �إلى َر ْمز جمايل غري حامل
غريه.
ّ
َ
الرموز املنت�رشة على
مللفوظ معني و� مّإنا جلمالية تتعالى على القول لتخاطب الوجدانَ
والذوق .لكن ّ
رقعة العامل العربي لي�ست كلها عربية .رمو ٌز تعي�ش مع الإن�سان العربي يتبادلها مع الآخرين دون �أن
مكون �أ�سا�سي من هو ّيته الب�رصية .هذه الرموز ورثها من ح�ضارات �سابقة على
يفهم معناها لك ّنها ّ
الإ�سالم ،فينيقية ،رومانية ،بابلية ،كنعانية� ،أمازيغية� ،إفريقية� ...إلى غري ذلك من احل�ضارات التي
أ�سا�سيا من مكوناتها .هنا ُط ِر َح �س� ُ
ؤال الهويّة ب�إحلاح خارج
تب ّنتها الثقافة العربية و�أ�صبحت مكونا � ّ
تتع�صب للخط العربي �أو للرموز الفرعونية �أو
ال�سجال تيارات ّ
وتفرعت عن هذا ّ
�إطار العمل الفنيّ .
بالرمز .وقد نتج عن
الأمازيغية �أو
ّ
النبطية �أو غريها �أكرث مما تتع�صب للهدف املن�شود من وراء االهتمام ّ
هذا ك ّله بروز مدر�سة احلروفية والعودة �إلى ممُ ار�سة اخلط العربي ب�شكل حديث .ورغم ال�سنني التي
ال�سجال مازالت الندوات وامللتقيات تطرح هده الإ�شكالية َّ
مرة للنقا�ش والتحليل.
َم ّرت على هذا ّ
كل ّ
يجب الت�أكيد على �أن هذه الفورة حتى و�إن كانت منطلقاتها ق�ضايا وطنية حملية ف�إن �أ�صولها
الفكرية والنظرية كانت مقت�سمة مع عدد من فناين ال�شعوب احلديثة اال�ستقالل .كان فنانو �شعوب �آ�سيا
و�إفريقيا وح ّتى �شعوب �أمريكا الالتينية يتوقون للتخ ّل�ص من �سيطرة النموذج الأوروبي املهيمن .بل
تطورت �إلى ما ي�شبه نظرية كاملة لها ُمنا�رصوها حتى يف العامل الغربي الأوروبي منه والأمريكي
�إ ّنها ّ
أ�صحاب هذا التيار بالعامل ثالثني .كان هناك من
ال�سيا�سي وال ّثقايف كان ُي ْدعى �
ُ
ال�شمايل .فعلى امليدان ّ
ومو ِّحدة (بك�رس احلاء) ل�شعوب العامل الثالث .هذه
ُيغايل ويذهب �إلى حد القول بهو َّية ثقافية َّ
موحدة َ
حد ْين ،فبقدر ما َم َنحت الف ّنان العربي مكان ًة مميزة
الفن العربي املعا�رص كانت �سيفًا ذا َّ
احلقبة من زمن ّ
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ال�شيء الذي أ� َّدى
وعممت ال َّتعامل مع املوروث
الب�رصيّ ،
ّ
داخل حقل الفن العاملي ،بق َْدر ما ب�سطت َّ
�إلى ابتذاله يف غالب الأحيان .وكانت العودة �إلى الهو ّية ال�صافية الطاهرة املزعومة ت�صبح يف غالب
ّ
ولكل ما ميكن �أن ن�ستفيده منه ،خ�صو�صا عندما ت�ستعمل هذه الهو ّية من
رف�ضا مطلقا للآخر،
الأحيان ً
املتزمتة.
أ�صوليات ّ
طرف ال ّ
املتفرد ح ّتى و�إن
الفن هو �إبداع الف َْرد
الفن ال يقبل ال َّت
َ
جيي�ش وال ّتعبئة داخل �إطار َجماعيُّ .
لكن َّ
ّ
معينة
كان هذا الفرد يف �
ٍ
إن�صات دائم ملا َيروج يف جمتمعه وحميطه .لذا مل ت�ستطع االلتئام حول هو ّية ّ
الرماد .وعلى الرغم من َبقاء َعدد كبري من
موجودة �سلفًا تتط َّلب من الف ّنان �إعاد َة بعثها من حتت ّ
ال�شباب على اخل�صو�ص،
الف ّنانني العرب ملت�صقني بهذه الإ�شكالية ،ف�إنّ
ٍ
جمموعات �أخرى ،ومنها ّ
حاولت �إعاد َة االعتبار للهوية ّ
الذاتية الفردية للف ّنانُ ،معتربين أ� ّنه الوحيد الذي با�ستطاعته �أن يبني هو ّية
التاث لينتج ترا ًثا حديثا معا�رصا .لذا
احلق هو الذي ب�إمكانه �أن يقف �ضد رّ
ب�رصي ًة جديدة ،و�أن الف ّنان َّ
مبده ب�إبداع غري م�سبوق ،كفيل
توالت ال ّنداءات من �أجل �أن يعود الفنان ل ْأعماقه لأ ّنها َو ْحدها الكفيلة ّ
ب�أن ي�صبح ما ّدة للتحليل .وهذه العود ُة �إلى ّ
الذات هي ما ي�ست�شف من �آراء و�أعمال ف ّنانني معتكفني
على بناء الهو ّية الت�شكيلية العربية امل�ستقبلية.
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حد
بد من �أن جند للحداثة الفنية ب�أر�ض املغرب نقط َة بداية ،ح ّتى و�إن كان مفهوم البداية يف ّ
ال ّ
املهمة
بـمفْهوم البدء ّ
ذاته قد جُت ِ
وو َز نظرا الرتباطه َ
الديني وامليتافيزيقي .و�إذا ك ّنا قد و�ضعنا ال ّلم�سات ّ
احلرف اليدوية التقليدية ،وكذا ا�ستقالل الت�صوير وانتقاله من ال ّنافع
للتحول يف ميدان الت�صوير من ِ
حد ذاتها ولذاتها ،ف�إنه من الواجب الآن �أن نعرف ما هي الظروف
الب ْحت �إلى الت� ّأمل لل�صورة يف ّ
َ
واملالب�سات املو�ضوعية الأخرى ،وكذا الذاتية التي �ساهمت يف االنتقال �إلى احلداثة الفنية باملغرب.
ومتلق .قد
َنعرف �أنه ال ميكن �أن نف�صل � ّأي �إنتاج عن احللقات امل� ّؤ�س�سة له :منتج� ،أو مر�سل مو ّزع،
ٍّ
�رضورية لتحقّق �أي
فرعية �أو مكملة ،لكنها تبقَى مع ذلك
أ�سا�سيات �إلى �أ�سا�سيات
ّ
ّ
تتفرع هذه ال ّ
نت�صور �أنّ انتقال العمل ال ّت�صويري من احلرف اليدو ّية �إلى
�إنتاج ماد ّيا كان �أم روحيا .ال ميكن �أن
ّ
الر�سام� ،أو الر�سام الأجنبي الذي دفعه �إلى
اال�ستقاللية قد ّمت فقط ب�سبب �أو ب َف�ضْ ل ِ
فاعل واحد هو ّ
َ
الت�صويري َي ِج ُد امل� ّؤ�س�سات التي
الظروف التي جعلت هذا الإنتاج
نتفح�ص
ّ
ذلك .من ال�ضرّ وري �أن ّ
يجد امل َتلقّني الذين َي�سْ تهلكونه.
ت َتلقّاه ل ُت َو ّزعه ،كما ُ
ال�ساذج لو مل يكن هناك جمهور من الأجانب
الفن ِ
يتطور ُّ
مل يكن من املمكن �أن َّ
الف ْطري �أو ّ
الفرن�سيني والإ�سبان وغريهم من الأوروبيني الذي يقتنونه .لقد كانت �أورو ّبا خ�صو�صا يف نهاية
ّ
الفكري والف ّني.
احلرب العاملية ال ّثانية قد �أخذت يف �إعادة النظر يف مقومات احلدا َثة على امل�ستوى
ّ
الفل�سفية والعقدية التي
ف�إذا كان هناك من اعترب �أنّ احلل يكمن يف �إعادة النظر ال�شاملة يف الأُ�س�س
ّ
ُبنيت عليها احلداثة ،ف�إنّ هناك من اعترب �أن َّ
التقدم
حج َبها ّ
احلل موجو ٌد يف الثقافات الأخرى التي َ
وج ُه �إلى
إبداع بديلني� ،إذ يكفي ال ّت ّ
ال�سهل احل�صول على فكر و� ٍ
ال�صناعي واحلربي الأوروبي .ومن ّ
هذه ا َ
البدائية و�إعطا�ؤها الفر�صة لل ّتعبري بكل عفوية .من الداعني �إلى هذه النظر ّية كان
حل�ضارات
ّ
هناك ّ
جنمها يف نهاية
كل من ُ�سموا حي َنها بالعامل ثالثيني ،وكذلك �إحدى املدار�س الف ّنية التي
َ
�سطع ُ
الأربعينات و�سنوات اخلم�سينيات .يتعلق الأمر بتيار كوبرا ( .) COBRAوترتكب هذه الكلمة من
الـمدن التي ُو ِجد فيها هذا ال ّتيار وهي كوبنهاجن بروك�سيل و�أم�سرتدام .تقول
احلروف الأولى من ُ
التيار� :إن ّ
بفن مل نعهده من قبل.
كل �إن�سان ف ّنان ،و�إنه يكفي �أن تمُ نح له احلرية ليعبرّ كي ي�أتي ّ
فكر ُة هذا ّ
جند �أنَّ من كبار املدافعني
لقد احت�ضن هذا التيار الفنانة الفطرية املغربية ال�شعيبية طالل .وال َغرابة �أن َ
عنها هو الراحل بيار كوديبار ال ّناقد الفرن�سي وحمافظ املتاحف ال�شهري.
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يتطور هذا الفن يف ظرف زمني عرف هذا
�سمح �إذن وجو ُد متلقّني ووجو ُد و�سطاء وموزعني ب�أن ّ
الرغم  -كما قلنا -من �أنّ هذا النوع من ال ّتعبري قد ُعرف
ال ّتذبذب الفكري والعقدي يف �أوروبا .وعلى ّ
�ساع َد على انتقال تاريخي
أ�سا�سا من الأجانب ،ف�إ ّنه يح�سب له كو ّنه َ
كو َنة � ً
عنه اعتما ُده على �سوق ُم َّ
متي َز بها ف�إ َّنه مل َي�سْ تطع َّ
الذهاب
�
أ�سا�سي يف َم�سار ال ّت�صوير ببالد املغرب .ولئن كانت هذه ميزته التي َّ
ّ
بعيدا لولوج ا َ
ني مل
ً
مي َ
ومر ّد ذلك �إلى َك ْون جميع ممُْتهني هذا ال َّنوع من ال َّت�صوير كانوا أُ� ّ
حلداثة الفنيةَ .
يلجوا املدر�س َة ّ
قط .على �أنَّ الذين حاولوا االنخراط منهم يف امليدان الثقا ّ
يف والفكري ا�ستطاعوا �أن
نتعر�ض
َ
يتح ّولوا �إلى ّ
فن عامل حديث مبعنى الكلمة .وال نعرف يف بالد املغرب �إ ّال مثاال واحدا �سوف ّ
لأعماله يف الأبواب الالحقة ،ويتعلق الأمر مبيلود َل ْب َي�ض.
َ
اجليل الثاين من الف ّنانني َي ِعي الفرق بينه وبني الف ّنان
دخول ال ّتعليم الفني منه على اخل�صو�ص جعل
َ
يهمه من
أجنبي ال ّ
الأ ْجنبي ،على �أ�سا�س أ� ّنه جَت َّني ولي�س �أمرا طبيعيا .كما جع َله يعي مبرارة �أن الف ّنان ال َّ
ر�ض
الغرائبية التي تُ�سعد
الـم ْغرب �إ ّال املوا�ضيع
عجائبية عن املغرب ،ك�أَ ٍ
غربيا مفتونا بفكرة َ
ً
َ
ّ
جمهورا ًّ
الو ْعي احلا ّد ببداية َن�شاط جي�ش ال ّتحرير املغربي،
للج ْن�س ّ
والدم وال ُع ْنف وقَمع الأنثى .ت َ
َزامن هذا َ
الـمطالبة با�ستقالل البلد .ومل يكن مب�ستطاع الف ّنانني املغاربة � -إ ّال القليل-
و ُمظاهرات ال�شوارع ُ
ينددوا بالعنف
يفرق بني الف ّنان وغري الف ّنان من الأجانب املقيمني،
وخ�صو�صا �أولئك الذين مل ّ
ً
�أن ّ
مار�س على املغاربة من اجليو�ش الفرن�سية.
الـم َ
ُ
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َ
جعل الف ّنانَ ُيرتجمه على م�ستوى انبجا�س الفرد ّية التي
وهذا الإح�سا�س باالختالف وبالغري َّية
الفن الفلكلوري �أو اال�سْ ت�رشاقي الذي كان مي ِّثله  -كما ر�أينا -الفنانَ الإ�سباين
ت ُْر ِج َمت كابتعاد عن ّ
ماريانو برتوت�شي  Mariano Bertuchiبال�شمال ،والف ّنان الفرن�سي جاك ماجوريل Jacques Majorelle
باجلنوب .كانت الثورة الأولى على يد الفنان اجلياليل الغرباوي �سنة 1952م والثورة ال ّثانية كانت على
بتحول اجلياليل الغرباوي من
يد الفنان فريد بلكاهية �سن ًة بعد ذلك �أي 1953م .وتتعلق العملية الأولى ّ
املدر�سي الذي ور َثه عن �أ�ساتذته
التعبري الت�شخي�صي �إلى التعبري ال َّتجريدي وك�أنه يتخ َّل�ص من ال ّتعليم
ّ
الر�سم التعبريي من
الذين ت َت ْلمذ عليهم مبدينة فا�س ُلي َؤ� ّكد على انفراد تعبريه .بد�أ اجلياليل الغرباوي ّ
خالل ر�سم معامل معمارية مغربية ال ت�شبه يف �شيء � َ
الر�سامني امل�ست�رشقني الذين كانوا يعي�شون
أعمال ّ
الر�سم التجريدي حماو ًال بذلك التعبري عن هواج�سه
بفا�س يف تلك احلقبة ،لكنه �رسعان ما تحَ َ َّول �إلى ّ
وهمومه الفردية.
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�أما العملية الثانية فهي �إجناز فريد بلكاهية لبورتريه �شخ�صي  .Autoportraitمل يكن فريد بلكاهية
�إ ّبانها ف ّنانا متمكنا بل كان ال يزال يافعا ،لك ّنه َعبرّ بقوة من خالل ر�سمه لهذا العمل املتفرد.
وال بد من التوقّف عند هاتني العمليتني اللتني تعتربان ُنقل ًة نوعية يف تاريخ الفن الت�شكيلي املغربي.

ون�ؤكد هنا �أن لهذه التواريخ داللة خا�صة لدى املغاربة .فهي ال�سنوات التي انطلقت فيها  -كما قلنا
�ضد الوجود الفرن�سي باملغرب .ولكن احلدث الذي َع ِلق
 ال�رشار ُة الأولى للمقاومة امل�سلحة املغربية َّ
الروايات والأ�ساطري ،وهو أ� ّنه عندما قامت ال�سلطات
بذاكرة املغاربة والذي حيك ْت حو َله كثري من ّ
الفرن�سية بخلع حممد بن يو�سف  -الذي ُلقّب بعد اال�ستقالل مبحمد اخلام�س -و َنفْيه �إلى جزيرة
�سلطات احلماية الفرن�سية بخلع امللك بل
مدغ�شقر امل�ستعمرة بدورها من فرن�سا �آنذاك ،ومل تكتف
ُ
امللكية
عو َ�ض ْته ب�شخ�ص �آخر من العائلة
ّ
ّ
بـمبا َيعته .وقد رف�ض
وطالبت املغاربة ُ
املقاومون وال�سيا�سيون الوطنيون ب� رْإ�صارٍ
هذه العملية ودخلت البالد يف حرب
دامية مل تتوقف �إ ّال برجوع امللك و�إعالن
اال�ستقالل.
ومل يكن الفنانون بعيدين عن هذه
الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية؛ ومل
يكن من الغريب �أن يعبرّ هذان الف ّنانان
الر�ؤْية
عن ّ
تفردهما وا�سْ تقاللهما عن ُّ
ال�سائدة .فهناك اال�ستقالل ال�سيا�سي،
وهناك ا�ستقالل الف َْرد من خالل العملية
الفنية.
عندما نعود اليوم ال�ستقراء عمل فريد
جند له خلفية �إن�سانية �سيا�سية
ِب ْلكاهيةُ ،
واجتماعية .ربمّ ا مل يكن َيعي أ� ّنه � ّأكد على
ُوجوده كفرد ُم�ستقل عن العائلة والقبيلة
بقوله وبالر�سم «�أنا موجود»« ،هو ذا
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�أنا» ،ولكن  -ويف نف�س الوقت � -أنا «موجود ك�شعب يريد االنعتاق من ربقة اال�ستعمار والعبودية».
ي� ّؤكد بلكاهية �أنّ الظروف التي �أجنز فيها هذا العمل كانت ظروفًا �صعبة حيث كان يعي�ش مع عائلته
مبدينة مراك�ش ،املنطقة التي كان يحكمها �أحد املتعاونني الكبار مع امل�ستعمر الفرن�سي ،ويتع ّلق الأمر
بال ّتهامي الكبالوي والد الف ّنان ح�سن الكبالوي .يف تلك الفرتة ر�أى قُوات االحتالل وهي ترغم
بالعنف التجار على فتح حم ّ
التهم ،كما َع ِلم بوا�سطة اجلريان باعتقال وقتل عدد من املغاربة الذين
انتف�ضوا �ضد نفي امللك حممد بن يو�سف.
هذا الوعي بالذات الفردية واجلماعية ،وهذا التعبري عن املوقف من خالل الت�رصيح ب�رص ًّيا بـ «�أنا
�أر�سم وجهي �إذن �أنا موجود» يعترب يف نظري الإعالن الفعلي عن ميالد الفن الت�شكيلي احلديث
املغربية .كان ذلك �سنة 1953م مبدينة مراك�ش .ومل يكن فريد بلكاهية وحده الذي
ب�أر�ض اململكة
ّ
ي�رصح بذلك وقتئذ بل كان هناك عدد
من ال�شباب يف �س ّنه �أو ي�صغرونه يتهي�ؤون
للدخول ملدار�س الفنون اجلميلة بالدار
البي�ضاء �أو بتطوان �أو حتى باخلارج ،ممِ ّن
كانوا يح�سون �أنهم مقموعون ،و�أن هناك
ً
نف�سية تدفعهم �إلى �أن يعربوا عن
�ضغوطا
ّ
و�ضد
�ضد القمع اال�ستعماري
ّ
مواقفهم ّ
ال�سلطة الأبوية البطريركية االجتماعية �أو
الدينية من جهة �أخرى.
و�إذا كان الغرباوي التزم �إلى �آخر يوم
من �أيام حياته بالت�أكيد على ّ
الذات وعلى
عمل ك ّله تعبري
فردية الف ّنان من خالل
ٍ
عن الآالم الوجودية وامل�صريية للف َْرد
داخل اجلماعة ،ف�إنّ فريد بلكاهية قد بقي
فكر�س بداياته
مهمو ًما مب�صري اجلماعة
ّ
ال�سود بجنوب
الفنية ّ
للدفاع عن �آالم ّ
�إفريقيا والتفاعل ب�شكل قوي مع ما كان
يحدث باجلزائر �إبان َح ْرب التحرير� .إنّ
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حتليل الأعمال املنجزة يف تلك احلقبة � -سواء تلك
التي �أجنزت بباري�س �أو برباغ بت�شيكو�سلوفاكيا
تو�ضح
مدة غري ق�صرية �أو ب�إيطالياّ -
حيث �أقام ّ
بجالء اهتمامه بالق�ضية الإن�سانية ،و�صياغة ّ
كل
وعنيف يف �أحيان
قوي
ٍ
هذا يف قالب تعبريي ّ
كثرية.
ا�ستغرق الوعي بالفردية والتفرد وت�أكيد وجود
امتد
الفنان با�سْ تقالل عن القوة اخلارجة عنه زمنا ّ
ومتيزت بح�ضور �أ�سماء
�إلى نحو ع�رش �سنواتّ .
�شبعة� ،سعد بن
كبرية مثل حممد املليحي ،حممد ْ
ال�سفّاجّ ،
املكي مغارة� ،أحمد ال�رشقاوي وحممد
كرمي بناين وغريهم .وي�شار �إلى �أن هذه املجموعة
توجهت ك ّلها �إلى الدرا�سة باخلارج� ،إما بعد �إمتام
ّ
للدرا�سة هناك .ففريد
درا�ستها باملغرب �أو مبا�رش ًة ّ
بلكاهية وموالي �أحمد ال�رشقاوي واجلياليل
الفن باملعنى
الغرباوي وحممد كرمي بناين مل يدر�سا ّ
بالدرا�سة .فبلكاهية مثال - ،وكما َب ّينت
الذي َن ْعنيه ّ
من قبل ،مل يدخل مدر�س ًة للتعليم الفني ،بل ا�ستفاد
من عالقات والده مع ف ّنانني �أوروبيني مرموقني،
بينما كان حممد كرمي ب ّناين واجلياليل الغرباوي
الفرن�سيون الذين
�سماه
يرت ّددان على
ٍ
حمرتف بفا�س ّ
ّ
كانوا ُي�رشفون عليه �أكادميية الفنون( ،)2والتحق
واحلرف يف
�أحمد ال�رشقاوي مبدر�سة الفنون
ِ
مير من التعليم باملغرب .على �أن
باري�س دون �أن ّ
هناك جمموعة �أخرى وهي التي در�ست بتطوان
( )2انظر الف�صل املتعلق ِبرهانات ال ّتعليم الف ّني باملغرب يف هذا الباب.
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التوجه �إلى �إ�سبانيا .ويتع ّلق الأمر مبحمد �شبعة وحممد املليحي واملكي مغارة و�سعد بن ال�سفّاج.
قبل
ّ
توجه حممد �شبعة
فبينما توجه حممد املليحي للدرا�سة يف �إ�شبيلية ثم مدريد قبل
التوجه �إلى �إيطالياّ ،
ّ
مبا�رشة بعد �إنهاء درا�سته بتطوان �إلى روما .لكن املكي مغارة و�سعد بن ال�سفّاج اقت�رصا على التعليم
ب�إ�سبانيا مرورا ب�إ�شبيلية فمدريد.
بالتيارات الفنية التي كانت ن�شطة هناك .فلقد
هذا املقام ب�إ�سبانيا جعل هذين الفنا َنينْ يرتبطان ّ
�صادف وجو ُدهما مبدريد بعد التخ ّل�ص من التعليم الأكادميي ال�صارم مبدر�سة ت َْطوان للفنون اجلميلة،
وبعد درا�ستهما يف �إ�شبيلية مبدر�سة �سانتا �إزابيىال  Sainta Izabellaللفنون اجلميلة ،وجو َد حرك ٍة
متميزة مبدريد ت�شتغل على املا ّدة وتعيد النظر يف الأ َدوات واملفاهيم ال ّت�شكيلية .وكانت هذه
فنية ّ
جو
املجموعات تنت�سب
وفنيا للنهج الذي اتخذه الفنان الإ�سباين �أنطوين طابيي�س .فن�ش�آ يف ّ
ّ
فل�سفيا ًّ
هذه احلركة دون ن�سيان ّ
َ
طوال م�سريتهم التعليمية .و�سوف يعود
متكنهما ال ّتقني العايل الذي اكت�سبوه
وتخرجت � ٌ
أجيال من الفنانني على �أيديهما.
هذان الفنانان للتدري�س مبدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان،
َّ
�أما حممد �شبعة وحممد املليحي ال ّلذان جّاتها �إلى �إيطاليا و�إلى روما بالتحديد ،فلقد �سمح لهم ذلك
بالتفتح على الفنانني العرب الذين جا�ؤوا للدرا�سة �أي�ضا ،كما خا�ضوا غمار كل التحوالت الكربى
للفن العاملي الذي كانت روما تُعترب �إحدى �أهم عوا�صمه .وال غرابة �إذا كان هذان الف ّنانان قد لعبا
مهما �إلى جانب فريد بلكاهية املدير امل�رشف على مدر�سة الفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء( )3يف
دورا ّ
الفن
أهم يف تاريخ ّ
الب�رصية باململكة املغربية .و�ستلعب هذه املجموعة الدور ال ّ
ما �آلت �إليه الفنون َ
الت�شكيلي احلديث باملغرب ،كما �سرنى يف الأبواب والف�صول ال ّ
الحقة لهذا الكتاب.

(� )3أنظر الف�صل املتعلق بالتعليم.
88

89
�أحمد ال�شرقاوي 1961

حممد حميدي

90

ينبغي التنويه ب�أن هذه النه�ضة التي �سيعرفها املغرب �سوف حتدث بف�ضل التعليم الأكادميي حتى لو
كان هذا التعليم وفق ال ّنظرة الأوروبية ،وخ�صو�صا وفق النظرة اال�ستعمارية.
مدار�س عوا�صم �أوروبية
أكادمييا باملعنى الذي عرفته
ف�إذا كان اجلياليل الغرباوي مل يتابع تعليما �
ُ
ّ
يتحول ب�رسعة �إلى ف ّنان حديث
يطور �أدواته التقنية وال ّتعبريية ،و�أن ّ
عريقة ،ف�إنه ا�ستطاع بال ّنزر القليل �أن ّ
يحمل م�رشوعا �شخ�صيا.
أوروبيني كانوا �أ�صدقاء لوالــــده ،منهم
الفن �إال داخل حمرتفات ف ّنانني �
و�إذا كان فريد بلكاهيــــة مل يتعلم ّ
ّ
جدا يف تاريخ الفـن مثل نيكوال دو�ستايـل ( )Nicolas De Staelقبل �أن ينتقل للمدر�سة العليا
�أ�سماء كبيـرة ّ
للفنون اجلميلة بباري�س ،ف إ�نّه ا�ستطاع �أن ُينج َز �أعمـــاال ذات قيمة عاليـة قبل االلتحاق بذات املدر�سة.
مل يكن اجلياليل الغرباوي �أو فريد بلكاهية َو ْحدهما ال ّلذان َوجلا ال ّتعليم الفني �آنذاك ،فقد كانت
مدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان قد فتحت �أبوا َبها لت�ستقبل عددا من ال�شباب املغربي خ�صو�صا من
مهم يف التاريخ ال ّ
الحق للفن الت�شكيلي
�شمال املغرب ،من الذين �سوف يكون ملجموعة منهم دور ّ
أ�سا�سية يف انتقال الفن الت�شكيلي املغربي من الإطار التقليدي
املغربي .وقد َم ّثل التعليم الفني مرحلة � ّ
�إلى احلداثة ؟ فما هي الظروف التي ن�ش�أ فيها هذا التعليم؟ وكيف تلقّاه املغاربة الذين اعتادوا على النقل
واحلفظ والكتابة باعتبارها �أ�سا�سيات لتلقي املعرفة والعلم ؟ وما هي مقومات هذا التعليم ،وكيف
حتول من جمرد تقليد �أكادميي �إلى محُ ّرك للتغيري الفني والفكري يف املغرب ؟ وما هي املدار�س التي كان
لها دور يف هذا امل�ضمار؟ هذه الأ�سئلة وغريها �سوف تقود ُخطانا يف هذا الف�صل من الكتاب.
مل يكن هناك تعليم فني باملعنى الدقيق للكلمة قبل �أواخر الأربعينات .لكن كانت هناك بع�ض
يتوخون خلق مراكز
الـمبادرات من الفنانني الأوروبيني املقيمني �أو من بع�ض الإداريني الذين كانوا ّ
ُ
تنظيم
للتعليم الف ّني خدم ًة لأبنائهم �أو ن�سائهم .لذا �سوف نرى على امتداد �أر�ض اململكة املغربية
َ
حمرتفات �أو َمراك َز لل ّتكوين الفني .وهذه املراكز ح ّتى و�إن مل تكن قد ارتقت �إلى م�ستوى َمدار�س ف ّنية
ٍ
ف إ� ّنها بالت�أكيد َ
الـمغربي.
ترك ْت �أثرها يف الفَ�ضاء ال ّتعليمي َ
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لـم�سارات الف ّنانني ،وكذلك لبحثنا يف هذا املجال،
تتبعنا َ
هذا و�إذا كانت الوثائق تعو ُزنا ف إ� ّننا وبحكم ّ
تو�صلنا �إلى َر صْ� د بع�ض املراكز الفنية التي كانت موجودة هنا �أو هناك يف عدد من املدن املغربية.
دائرة الفنون اجلميلة مبدينة َو ْج َدة ،على احلدود ال�رشقية مع اجلزائر� ،أُ ّ�س�ست �سنة 1920م وكانت ُت َلقّن
الر�سم واملو�سيقى وامل�رسح .وحتولت فيما بعد �إلى قاعة �سينما ،لكن البناية مازالت قائمة
بها درو�س يف ّ
نتو�صل �إلى معرفة هل مر بها �أحد الف ّنانني املغاربة ،لكن الأمر يكاد يكون �شبه امل�ستحيل،
�إلى اليوم .ومل ّ
�إذ �أنّ جيل الفنانني املتع ّلمني قد ظهر  -كما �سبق ذكره  -مع بداية خم�سينيات القرن الع�رشين.
أكادميية الفنون اجلميلة مبدينة فا�س ،ويرجع ال َف�ضْ ل يف معرفتنا بهذه امل� ّؤ�س�سة �إلى الف ّنا َنينْ املغرب َِّيينْ :
�
ّ
كرمي بناين ،واجلياليل الغرباوي ،ال ّلذين تابعا بها تعليمهما .على الرغم من �أ ّنها مل يكن بها �إال حمرتف
�سمحت لهم تلك الدرو�س
واحد لتعليم الر�سم ،ف�إ ّنها ا�ستطاعت �أن متنح للمغرب ف ّنانني م ّتميزين .وقد َ
على توا�ضعها من الذهاب �إلى �أوروبا وتعميق التع ُّلم بها بعد ذلك .وعلى غرار دائرة الفنون اجلميلة
درو�سا يف املو�سيقى وامل�رسح والر�سم.
أكادميية تلقِّن
مبدينة َو ْجدة فلقد كانت هذه ال
ً
ّ
الر�سم مبدينة اجلديدة (مازكان) ،ال نعرف عن هذه امل�ؤ�س�سة �شيئا.
حمرتف ّ
�ضباط
مدر�سة الفنون اجلميلة ب�إيفني ،يتعلق الأمر مبحترَ َ ف كان ّ
خم�ص�صا لتع ّلم الر�سم لأطفال ون�ساء ّ
اجلي�ش الإ�سباين بهذه املدينة ،بو�سط جنوب املغرب ،وكانت �إيفني وقتها حمتلة من �إ�سبانيا .وقد بقيت
هذه املدر�سة قائمة �إلى حدود �سنوات 2010م ثم ُهدمت ،وال نعرف هل هناك مغاربة قد ا�ستفادوا من
الدرا�سة بها �أم ال؟
ميكن اعتبار هذه امل�ؤ�س�سات نوا ًة للتعليم الف ّني باملغرب ،ولكن مل يكن يلجها املغاربة امل�سلمون
اليدوي
نظرا للموقف الذي كان لدى هذه رّ
ال�شيحة االجتماعية من الت�صوير ب�صفة عامة ،ومن العمل َ
ً
()1
ب�صفة خا�صة .وال ميكن لأبناء العائالت املحرتمة �أن تذهب �إلى املدر�سة لتع ّلم حرفة يدوية  .فلم تكن
َ
�سوف يظهر بعد نهاية احلرب العاملية ال ّثانية مبدينة تطوان
هذه امل�ؤ�س�سات �إال لبنات لتعليم م� ّؤ�س�سي
الدار البي�ضاء العا�صمة االقت�صادية ل�سلطات احلماية �آنذاك.
عا�صمة ّ
ال�شمال املغربي ومدينة ّ
(� )1رصح يل به الفنان الراحل املكي مغارة �سنة 2002م عندما كنت �أتنقل يف املغرب جلمع العنا�رص لت�أليف كتابي «تيارات الت�صوير املغربي
حرفيا �أن النا�س كانوا ي�أتون ملالقاة والده ليقولوا له «�أنتم عائلة حمرتمة وال ندري ملاذا يذهب ابنك ملدر�سة
املعا�رص»(بالفرن�سية) .قال يل
ًّ
الفنون اجلميلة؟ ما الفائدة من هذا التعليم؟»� .أظن �أن النا�س كانوا يعتقدون �أن هذه املمار�سة يدوية فقط ،ولذا فهي ال ت�صلح للنبالء
من القوم� .إذ هم الذين كان ب�إمكانهم ال ّتع ّلم ،ومل يكن هذا الأمر قبل اال�ستقالل ممك ًنا لأبناء الفقراء.
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 الت�أ�سي�س� :أن�شئـــت هذه املدر�سة �سنة 1958م على يد الف ّنان الإ�سبــــاين ماريانـــــو بريتوت�شيالفنية لهذا الفنان
الر ؤ� َية ّ
 .Mariano Bertuchiوكما ر�أينا يف الف�صل اخلا�ص مبغرب امل�ست�رشقني ف�إن ُّ
كانت مرتبطة �أكرث بفل�سفة انطباعية تهتم باملناظر الطبيعية والعمرانية والب�رشية بحثا عن النور وجتلياته
عرب �صفحات الأ�شياء وظاللها.
غري �أن خلق املدر�سة الإعدادية للفنون اجلميلة بتطوان هي �أهم املنجزات التي خلدت ا�سم ماريانو
برتوت�شي باملغرب .فبعد ال ّت�أ�سي�س الر�سمي للمعهد املو�سيقي الإ�سباين املغربي كان من ال�رضوري �إمتام
الدرا�سات الف ّنية مبدينة تطوان التي كانت �آنذاك عا�صمة اجلزء ال�شمايل للمغرب املح ّتل من
حقل ّ
�إ�سبانيا .عمل ماريانو برتوت�شي �إذن على دفع �إدارة احلماية الإ�سبانية لإحداث مدر�سة �إعدادية لتدري�س
َ
ُ
تن�شيط احلركة الفنية باملنطقة ال�شمالية ،وذلك
الهدف ال ّأول لهذه املدر�سة
الفنون الت�شكيلية ،وكان
الدرا�سة الفنية للطلبة املغاربة والإ�سبان املوهوبني منهم والهواة ،و�إتاحة الفر�صة لهم
من خالل توفري ّ
لتعليم ومعرفة االخت�صا�صات ال ّتقنية والنظرية ل ّلتعبري الت�شكيلي ،ثم لي�ساعدهم هذا الإعداد على متابعة
درا�ستهم باملدار�س الفنية العليا ب�إ�سبانيا.
وبيداغوجيا ،حيث د�شنت بعد �إحداثها
وقد مت تكليف مديرها ماريانو برتوت�شي بتنظيمها �إدار ًّيا
ًّ
الدرا�سات املغربية .وا�شتملت على ثالثة
قانونيا ،يوم  12دي�سمرب  1945بالف�ضاء الذي كان ي�شغل مركز ّ
�أق�سام ُخ ّ�ص�صت للتعليم الفني.
وبعد �سنة درا�سية جتريبية حيث مت الت�أكيد خ َ
علميا،
اللها على اجلدوى من �إحداثها وجناح التجربة ّ
دعت ال�رضورة �إلى ت�أ�سي�سها ر�سميا بظهري خليفي (خليفة ال�سلطان املغربي الذي كان مقر �إقامته
اخلا�ضعة للنفوذ الفرن�سي) م�ؤرخ يف  2حمرم  1365املوافق  27نوفمرب  ،1946وقد ن�ص
بالرباط
ِ
الإدارية ِّ
هذا الظهري على خ�ضوع هذه املدر�سة املبا�رش لإدارة مفت�ش الفنون اجلميلة الف ّنان باملنطقة ال�شمالية
ماريانو برتوت�شي.
(� )2إنيّ مدين يف حترير اجلانب املتعلق مبدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان �إلى الفنان وامل�ؤرخ الفني وم� ّؤ�س�س املتحف الوطني للفن احلديث
علي عملية البحث والتنقيب .فله جزيل ال�شكر.
بتطوان :بو عبيد بوزيد .فلقد � ّ
أمدين مبعلومات دقيقة �سهلت َّ
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الدرا�سي لهذه املدر�سة ،على �أربع مواد هي :الر�سم
كما ن�ص كذلك على �أن ي�شتمل الربنامج ّ
�ص �أي�ضا :على �أن يتم اختيار الأ�ساتذة من بني
القدمي ،تاريخ الفن ،التلوين ،والنحت على الطني ،و َن ّ
املخت�صني واحلا�صلني على �شهادات ودبلومات املدار�س العليا للفنون اجلميلة ،با�ستثناء �أ�ساتذة
الف ّنانني
ّ
ما ّدة تاريخ الفن ،مع �رضورة توفّر ّ
الطلبة الراغبني يف االلتحاق بهذه امل�ؤ�س�سة ويكون لهم م�ستوى
ن�ص على �إمكانية ُمعادلة الدرو�س بالأربع �سنوات الأولى
ثقايف ي�ؤهلهم للدرا�سة العامة االبتدائية ،كما َّ
من ال ّتعليم الثانوي� ،أو بدرا�سات �أخرى.
مديرا لهذه املدر�سة الفنية الإعدادية �إ ّال �سن َة 1947م ،وت�شكلت هيئة
ومل يتم تعيني ماريانو برتوت�شي ً
�أ�ساتذتها  -بالإ�ضافة الى مديرها برتوت�شي  -على ال ّنحو التايل:
 كارلو�س كابيكو�س � Carlos Gallegosأ�ستاذ مادة الر�سم. طوما�س فريناندي�س �سوينري � Tomas Ferrandizأ�ستاذ النحت على الطني وت�شكيل القوالب. كيريمو كو�ستافينو كيان � Guillermo Gustavinoأ�ستاذ تاريخ الفن. �أر�سيلي كون�صالي�ص �أرو�شا � - Araceli Gonzalesأ�ستاذة التلوين. دييكو كامي�س وليونت � Diego Games -أ�ستاذ م�ساعد التلوين.� -أخلاندرو طوميو نافارو � - Alejandro Tomilloأ�ستاذ م�ساعد للنحت على الطني.

وكان توقيت الدرا�سة بالأق�سام من ال�ساعة الثالثة �إلى ال�ساعة اخلام�سة بعد الزوال موزعة على يومني
يف الأ�سبوع ّ
لكل مادة� ،إ�ضافة �إلى �أن املحرتفات احلرة كانت مفتوحة طوال الأ�سبوع.
واعتبارا للتكوين الأكادميي املتني خلريج هذه املدر�سة الإعدادية ،فقد ظهرت ثمارها بو�ضوح
ً
عند قبول خريجيها بامتياز يف املدار�س العليا الإ�سبانية ،كمدر�سة �سانطا �إ�سابيل دي هونكريا ب�إ�شبيليا
 Santa Esabel de Hungriaومدر�سة �سان فرناندو  San Fernandoمبدريد؛ و على الرغم من �صعوبة
خريجي مدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان ح�صلوا بها على عدة
امتحان القبول بهاتني امل�ؤ�س�ستني ،ف�إن ّ
جوائز ومنح �رشفية ،نذكر منهم الطالب �أمادييو فرك�سا�س  - Amadio Freixasمبدر�سة الفنون اجلميلة
�سان فرناندو مبدريد � -سنة 1951م و�أنطونيو مويا  Antonio Moyaمبدر�سة �سانطا ا�صابيل ب�إ�شبيلية
�سنة 1950م و1951م.
وقد كانت الدرا�سة يف �سنواتها الأولى حكرا على ّ
اليهود ،ويعود
الطلبة الإ�سبان وبع�ض املغاربة َ
واحل�سا�سيات الدينية التي تعك�س
�سبب غياب املغاربة امل�سلمني عن هذه املدر�سة �إلى الأفكار التقليدية
ُ
ّ
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يت�سن
ال ّنظرة املحافظة للمغاربة يف عالقتهم مع ال�صورة والفن احلديث خالل القرن املا�ضي .فلم
َّ
للطلبة املغاربة امل�سلمني االلتحاق بهذه املدر�سة الفنية �إ ّال مع نهاية الأربعينات.
يتخرج من هذه امل�ؤ�س�سة الفنية الأولى يف املغرب،
ويعترب ال ّنحات التهامي داد الق�رصي � ّأول مغربي َّ
ثم بعده اليزيد بن عي�سى وعبد اهلل الفخار ،واملكي امغارة ،وحممد النا�رصي ،و�سعد بن �سفاج ،وبعدهم
َّ
كثري من َف ّناين املغرب بال�شمال.

ومن ت�أريخنا ملدر�سة الفنون اجلميلة ب َت ْطوان يمُ كننا الت�أريخ جلزء ها ّم من احلركة الت�شكيلية باملغرب.
تطور مدر�سة الفنون اجلميلة وذلك من � 1945إلى 1956م
ميكن �إذن َر�صْ د � 3أجيال
رئي�سية ح�سب ّ
ّ
مرحلة اجليل ال ّأول الذي در�س باملدر�سة الإعدادية للفنون اجلميلة بتطوان ،واجليل الثاين من 1957
ثم اجليل الثالث الذي در�س باملعهد
�إلى 1993م الذي در�س باملدر�سة الوطنية للفنون اجلميلة بتطوانّ ،
الوطني للفنون اجلميلة بتطوان من 1993م �إلى اليوم .مع التذكري ب�أنّ هذا املعهد �أ�صبح م� ّؤ�س�س ًة جامعية
عليا اليوم .ورجوعا �إلى مرحلة اجليل الثاين من هذه املدر�سة الف ّنية التي انطلقت مع ا�ستقالل املغرب
مقرها احلايل
والتي عرفت تغريات جذرية عديدة� ،أهمها انتقال مدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان �إلى ّ
الذي َد َّ�شنه امللك حممد اخلام�س �سنة 1957م با�سم جديد هو املدر�سة الوطنية للفنون اجلميلةَ .و ْق َتها
مغربية من الفنانني الذين در�سوا
أُ��س ِندت �إدارة املدر�سة للف ّنان حممد ال�سرّ غيني مدعوما بهيئة تدري�سية
ّ
باملدار�س الإ�سبانية العليا .ولهذه املجموعة َيعود الف�ضل يف “ َم ْغربة” هذه املدر�سة وتر�سيخ الهوية
ال�صباغة وال ّنحت
تخرج على �أيديهم العديد من املبدعني املغاربة يف اخت�صا�صات ّ
الفنية املغربية ،حيث َّ
طوروا فنون
والديكور ،والذين التحقوا فيما بعد مبختلف املدار�س والأكادمييات االوروبية حيث ّ
الت�شكيل بتطوان واملغرب ،و�أغنوا التجربة احلديثة ب�أ�ساليب و�أفكار جعلت ال ّت�شكيل املغربي خالل
ال�سبعينيات والثمانينيات ُيحظى باالحرتام وال ّتقدير على امل�ستوى العربي والدويل.
� ّأما اجليل الثالث من ُمبدعي مدر�سة ت َْطوان ال ّت�شكيلية ،فقد انطلق يف الت�سعينيات مع ت�أ�سي�س املعهد
الوطني للفنون اجلميلة بتطوان مبقت�ضى املر�سوم الوزاري رقم  2 -93 -135امل�ؤرخ � 29أبريل 1993
حيث عهد مبقت�ضى ذات املر�سوم للمعهد بتكوين �أطر عليا يف جماالت الفنون الت�شكيلية والفنون
َ
خالل �أربع �سنوات .وقد دعت ال�ضرّ ورة �إلى ت�أ�سي�س هذا املعهد العايل ال�ستقطاب الفنانني
التطبيقية
ال�شباب املغاربة والأجانب وذلك ا�ستجاب ًة ملتطلبات الت�أهيل للحياة العلمية والفنية ،ومت حتديث مناهج
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الربجمة والتوجيه وعقلنتها للرفع من قيمة املردودية الفنية والرتبوية واملهنية ،وذلك لإدماج الطالب يف
مهنيا.
حميط احلياة الإبداعية والعلمية ،ومن �أجل تخريج ف ّنانني منتجني وم�ؤهلني ًّ
ودوليا،
ووطنيا
االنفتاح على حميطه اخلارجي حمليا
الدرا�سة والتكوين باملعهد �أ�سا�سا على
وتعتمد ّ
َ
ًّ
ًّ
وعلى الآفاق اجلديدة �سواء يف اجلوانب البيداغوجية والت�أطريية �أو جوانب التطورات املتع ّلقة باملجال
الفني ،وذلك بت�أ�سي�س �رشاكات واتفاقيات تعاون وتَبادل بني امل� ّؤ�س�سات واملراكز واجلمعيات الثقافية
وخارجه ،بهدف ُح�ضور املعهد وم�شاركته يف التنمية
واالقت�صادية واالجتماعية وغريها داخل املغرب
َ
واالجتماعية واالقت�صادية ،لأجل َخ ْلق أُ�طر فاعلة تُ�ساعد على َت ْن�شيط احلركة الفنية وال ّثقافية
الفنية
ْ
واالقت�صادية بالبالد.
َخرج الفوج الأول لهذا املعهد العايل يف ال ّن�صف الثاين من ت�سعينيات القرن الع�رشين،
ومنذ ت ّ
بواد ْره امل� رّؤ�شة جليل من املبدعني ال�شباب الطموح لتجربة ت�شكيلية ُمعا�رصة تحُ اول م�ساير َة
ظهرت ِ
امل�ستجدات الف ّنية ،م�ستفدين من َوفْرة الو�سائط االت�صالية واملعرفية يف قريتنا العاملية ،ودون
�أحدث
ّ
واملدعمة
التخلي عن ركائز هويتها الثقافية والفنية ،ظهرت ب�أعمال متباينة بالكثري من التجريب
ّ
التاث واحلياة اليومية
أدوات جديدة
ب ُعمق مفاهيمي اعتما ًدا على خامات و� ٍ
غالبيتها من رّ
ّ
م�ستمدة يف ّ
للمجتمع املغربي ،وب َت ْعبري تغلب عليه التن�صيبات والرتاكيب املواكبة لأحدث الظواهر الف ّنية املعا�رصة،
الرهانات التي
الرغبة العار َم ُة جلعل مدر�سة تطوان ال ّت�شكيلية مدر�س ًة عاملية يف ُمواجهة ِّ
حيث حتدو هذا ّ
تفر�ضها العوْلمَ ة.

ً
ارتباطا عميقا مب�ؤ�س�سة الفنون اجلميلة -
املتو�سطي
لقد ارتبط الت�شكيل بتطوان و�شمال املغرب
ّ
(املدر�سة الإعدادية ،املدر�سة الوطنية ،املعهد الوطني) حيث ت�أثرت � ُ
املتخرجني منها بهيئة
أجيال
ِّ
َطورت يف ّ
امل�ستجدات الف ّنية وال ّثقافية
متا�ش ًيا مع �آخر
َ�صاعدي ِ
ّ
خط ت ُ
�أ�سا ِتذتها و َبراجمها و َمناهجها ال ّتي ت َّ
يجدر بال ّنقد
الـم ْغربية ال َعريقة،
ُ
بـم�سار ال َّتجربة ال ّت�شكيلية لهذه املدر�سة َ
الوطنية والعاملية .وللإحاطة َ
تتبع �أجيالها الأربعة التي ّ
وبعم ٍر ُيقارب ال�سبعني �سنة.
تطل على اجليل اخلام�سْ ،
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�أن�شئت هذه املدر�سة �سنة 1950م من املجل�س البلدي ملدينة الدار البي�ضاء ،كربى مدن املغرب
وقلبه االقت�صادي الذي ال يتوقف .كانت �سلطات اال�ستعمار يف بداياتها قد َح َّولت ال ّن�شاط ال�سيا�سي
وحولت الن�شاط االقت�صادي نحو مدينة الدار البي�ضاء؛ وذلك  -على
الرباط
َ
ّ
للم ْغرب نحو مدينة ّ
ما يبدو -حتى تك�رس �شوكة مدينة فا�س و�ساكنتها التي كانت تُقاوم دونَ توقّف الوجو َد الفرن�سي
الف ْعلي وت َْوقيع ُمعاهدة احلماية �سنة 1912م .فقد كانت �سلطات احلماية تعمل
االحتالل ِ
منذ بداية ْ
الدين والفقه ،وتنكب
جاهد ًة على تهمي�ش النخبة املحلية الفا�سية �أي تلك التقليدية التي حتمل علو َم ّ
احلفْظ واال�ستظهار ،وال تعرف عن العامل اجلديد �إ ّال الي�سري ،وكانت يف الغالب ترف�ضه وتعتربه
على ِ
الفرن�سية �إلى تركها على حالها
عمدت �سلطات احلماية
وبد َل العمل على حتويل هذه ال ّنخبة َ
زائالَ .
ّ
ا�ستقرت َّ
كل الفئات االجتماعية الفا�سية �أو غريها
وكـونت نخب ًة جديد ًة ال عالقة لها بالأولى .وهكذا
ّ
َّ
للوجود الب�رشي ِعو�ض املمانعة مْ
واالنحاء
والتي ر�أت �أن من َم صْ� لحتها االندماج يف ال ّنموذج اجلديد ُ
نهائيا مع الزمن مبدينة الدار البي�ضاء.
واالنقرا�ض ًّ

بلدا واعدا من الناحية االقت�صادية،
أي�ضا
وا�ستقرت بهذه املدينة � ً
فئات فرن�سية ر�أت يف املغرب ً
ٌ
�سيما و�أنّ املغرب ّ
احتل �سنتني قبل اندالع احلرب العاملية الأولى
وبعيدا عن م�شاكل َو ْيالت احلروبّ ،
�سـنة 1914م  .كمـا َج َـذبت الدار البي�ضاء  -كمجال جديد وع�رصي  -عد ًدا من اجلاليات الأوروبية
أ�صبح ي�صعب حتقيقه يف ال َعوامل الأخرى.
والآ�سيوية التي جاءت �إليها لتحقّق ما � َ
مفتوح على جتارب متعددة ثقافية وفنية
الدار البي�ضاء �أ�شبه مبخت ٍرب
بهذا املعنى �أ�صبحت مدينة ّ
ٍ
نزح �إليها ّ
ت�رضروا
وعمرانية واقت�صادية وب�رشية غريبة .فعلى م�ستوى املغرب َ
كل جُ ّتار مدينة فا�س الذين ّ
ا�ستقر بها عد ٌد كبري من املغاربة القادمني
من �إق�صاء حا�رضتهم من املخططات ال ّتنموية ويف نف�س الوقت
ّ
من ّ
كل املناطق ،والباحثني عن �شغل يف الوحدات ال�صناعية و �أورا�ش البناء التي �أطل َق ْتها ال�سلطات
تنوعها واختالفها
الوقْتّ .
اال�ستعمارية يف ذلك َ
لكن الغريب يف الأمر �أنّ هذه الفئات االجتماعية على ّ
مدة العمل ،ف�إنها
مل تتداخل فيما بينها .فرغم �أنّ � ْإكراهات ّ
ال�شغل كانت تفر�ض عليها العي�ش م ًعا يف ّ
كانت تعي�ش فيما ي�شبه املع�سكرات يف عزلة تامة عن بع�ضها البع�ض .فمناطق عي�ش �أهل فا�س مل تكن
أحياءهم وللإ�سبانيني كذلك مناطق تعاي�شهم،
إيطاليني � َ
هي مناطق عي�ش باقي املغاربة؛ كما كان لل ّ
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أح�سن الأحياء و�أرقاها .لكن الطابع الذي َبقي غالبا على
واحتل الفرن�سيون  -يف غالب الأحيانَ � -
أ�سا�سيني ،حمور الأورو ّبيني ،وحمور املغاربة� ،أو ما كان يطلق عليه
املدينة هو انق�سا ُمها �إلى َ
حمور ْين � ّ
مبحور ال َعرب.
بقيت هذه االزدواجية حتكم احليا َة �إلى اليوم ،وتت� ْأر َجح بني التقليدي �أو البلدي بال ّتعبري املغربي
الرومية كانت هناك املمار�سة
الرومي كما ي�سميه املغاربة) .ومن جملة الأ�شياء ّ
واحلديث (الع�رصي �أو ّ
(الرومي يف �أ�سا�سه) قد يعني
الف ّنية .مل َي ْعترب
ّ
الفرن�سيون  -على عك�س الإ�سبان � -أنّ التعليم الف ّني ّ
موجهة بالأ�سا�س
الـمغاربة يف �شيء .لذا ملا ت� ّأ�س�ست املدر�سة البلدية للفنون اجلميلة ّ
بالدار البي�ضاء مل تكن ّ
َ
الـمغاربة اليهود وبع�ض
لأبناء املغاربة لك ّنه كان َّ
الـمقيمني من الأوروبيني وقليل من َ
موج ًها لأبناء ُ
الـمتعاملني مع �سلطات االحتالل الذين َر�أَ ْوا يف طرائق العي�ش اجلديدة �سبي ً
ال لالرتقاء االجتماعي
ُ
واالقت�صادي .وعندما ح�صل املغرب على اال�ستقالل بعد خم�س �سنوات من �إن�شاء املدر�سة ،مل يكن من
الدار البي�ضاء
بني الذين دخلوها �إال القليل من �أبناء املغاربة .ورغب ًة من �سلطات احلماية يف جعل مدينة ّ
بد من �أن ت ُْبني فيها ّ
كل ال�صرّ وح التي
«ميرتوبوال»
الـم�ستعمرات ،كان ال ّ
ً
ومنوذجا يف ال ّتعمري وحتديث ُ
جتعل منها حا�رض ًة تُ�ضاهي احلوا ضرِ� ال ْأخرى ،مثل تون�س وا َ
العا�صمة والإ�سْ كندرية �إلى غري ذلك
جلزائر ِ
ال�صاعدة يف القرن الع�رشين.
الـمدن ّ
من ُ
بلدي يقول:
مبر�سوم ّ
ت� ّأ�س�ست �إذن هذه َ
الـم ْدر�سة �سنة 1950م ْ

الب ْي�ضاء �أغ�سط�س 1950م  .حتدث
بلدي دائم،
«قرار
ُ
حتدث مبقْت�ضاه مدر�سة الفنون اجلميلة ّ
ّ
ٌ
بالدار َ
وفن
مدر�سة الفنون اجلميلة ّ
بالدار البي�ضاء ،ويكونُ التعليم بها ّ
للر�سم وال ّت�صوير وال ّنحت ّ
خم�ص�صا ّ
جمل�س �إدارة.
الدار البي�ضاء ُي�ساعدها يف ذلك
العمارةَ .
تو�ض ُع حتت � رْإ�شاف امل�صالح البلديّة ملدينة ّ
ُ
ويتكون جمل�س الإدارة من:
ّ
البلدي الذي ميكن �أن َينوب عنه خليفته.
 رئي�س املجل�س َ �أربعة �أع�ضاء من اللجنة البلدية.بالدار البي�ضاء.
 مدير ثانوية ليوطي(ّ )3( )3ليوطي هو اجلرنال الذي قاد اجليو�ش الفرن�سية الحتالل املغرب .جيء به من اجلزائر يف ظروف تت�ضارب حولها �آراء امل�ؤرخني ،وكان
له م�رشوع خا�ص متكامل حول ما كان ي�سمى وقتها الإمرباطورية �أو الإيالة ال�رشيفة ،ويق�صد بها اململكة املغربية .وعند وفاته ُ�س ّمي
عدد من امل�ؤ�س�سات الفرن�سية با�سمه تكرميًا لذكراه وبع�ضها مازال يحمل هذا اال�سم �إلى اليوم .وهناك من امل�ؤرخني وال�سيا�سيني
املغاربة من يعترب �أن ليوطي هو م�ؤ�س�س املغرب احلديث.
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ملدة خم�س �سنوات من رئي�س املجل�س البلدي.
�شخ�صيات متخ�ص�صة وذات ال�صلة ُت َعينّ ّ
ّ
الـم ْجل�س مدير مدر�سة الفنون اجلميلة».
 -كما يح�رض جل�سات َ

يجب �أن تتوفر يف هذا املدير ح�سب نف�س املر�سوم �رشوط املعرفة الفنية.
�أما عن الأ�ساتذة في� ّؤكد املر�سوم على وجوب �أن يكونوا:

حمميني للفرن�سيني �أو رعا َيا فرن�سيني» .وح ّتى و�إن ك ّنا ال نعرف اليوم ما معنى «رعايا
«فرن�سيني �أو ّ
فرن�سيني» ف�إنّ ّ
مهمة التدري�س مبدر�سة الفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء كانت
كل ما َن ْخرج به هو �أن ّ
ممنوع ًة على املغاربة.

وللطلبة بحكم ّ
�إنّ هذا الإق�صاء �شبه التا ّم للأ�ساتذة املغاربة ّ
الظروف املجتمعية �أو غريها جعل هذه
توجهت �إليها اجلهود بعد اال�ستقالل بغية ت�صْ ِفـية اال�ستعمار منها على حد
املدر�سة من ِ
القالع التي ّ
املهمة .وعلى غرار َم ْدر�سة الفنون اجلميلة ب َت ْطوان كانت
قول الف ّنانني الذين �أخذوا على عاتقهم هذه ّ
وتوجه الطالب �إلى الت�صوير الت�شخي�صي الذي و�سمه
قواعد الر�سم الأكادميية
تدر�س
َ
ّ
هذه املدر�سة ّ
الفنانون احلداثيون بالت�صوير الفلكلوري .وال ي�سعني هنا �إال �أن �أنقل ما جاء على ل�سان �أول مدير
مغربي لهذه امل�ؤ�س�سة وهو فريد بلكاهية ،الفنان الت�شكيلي الذي ُعرف يف �أعماله الأخرية باال�شتغال
حملية ت�ستحق االهتمام .يقول:
على اجلِ ْلد ِ
واحل ّناء وهي َموا ّد ّ
نقابي �شهري و�أحد �أع�ضاء احلركة
«عندما كنت بت�شيكو�سلوفاكيا جاءين املحجوب بن ال�صديق ،وهو ّ
مهمة داخل الن�سيج ال�سيا�سي املغربي ُب َعيد اال�ستقالل.
الوطنية التي حاربت اال�سْ تعمار وتبو�أت مكان ًة ّ
لكن تياره ال�سيا�سي
وال �أدري ما هي املالب�سات �أو الرهانات التي كان يبحث عنها النقابي ّ
ال�شهريّ ،
ال�شعبية (ي�سار)  -املنف�صل حديثا عن حزب اال�ستقالل املحافظ
للقوات
غري البعيد عن االحتاد الوطني ّ
ّ
الدار البي�ضاء ،وبهذا �أ�صبح ير�أ�س بلد ّيتها .ومبا �أن
كان قد ح�صل على �أغلبية َمقاعد جمل�س مدينة ّ
املدر�س َة تابع ٌة ملجل�س املدينة منذ ت�أ�سي�سها ،ف�إنّ حزب النقابي ارت�أى �أن ُيغيرّ �إدار َة املدر�سة التي كانت
�آنذاك حتت �إ�رشاف مدير فرن�سي.
�سوف يعود فريد بلكاهية �إذن من براغ عا�صمة ت�شيكو�سلوفاكيا حيث كان يقيم �آنذاك �إقام ًة ف ّنية
نحن يف بداية
بعد انتقاله �إليها من باري�س حيث كان َي ْدر�س باملدر�سة
الوطنية العليا للفنون اجلميلةُ .
ّ
ال�س ّتينيات من القرن الع�رشين �أي بعد ما يقرب من �سبع �سنوات على اال�ستقالل ال�سيا�سي للمغرب.
ٌ
تخندق وا ْن�شقاقات مذهبية مل يعهدهما
وهناك غليان �سيا�سي وثقايف مل يعرفهما املغرب من قبل.
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خ�صو�صا من �أولئك الذين ظ ّلوا يقبعون يف التقليد من قرون� .سوف يطلب فريد بلكاهية �أو ًال
املغاربة
ً
من حممد املليحي �أن يلتحق ب�أ�رسة التدري�س يف املدر�سة ،وهو ف ّنان ت�شكيلي من طلبة مدر�سة الفنون
مرورا
ي�ستقر بالواليات املتحدة الأمريكية
اجلميلة بتطوان ،وقد التحق ب�إ�سبانيا ثم ب�إيطاليا قبل �أن
ً
ّ
بحقبة ق�صرية ق�ضاها بلندن.
بالدار البي�ضاء ُيعيد ترتيب التعليم
كان فريد بلكاهية ب�صفته
مديرا جديدا ملدر�سة الفنون اجلميلة ّ
ً
بها .ومل يلتحق حممد املليحي وحده بهيئة التدري�س بل جاء برفقة زوجته امل� ّؤرخة الفنية الإيطالية طوين
مارايني ،و�سوف يلتحق بهم جميعا بعد مدة ق�صرية ف ّنان �آخر َد َر�س بتطوان ثم بروما وهو الفنان
وتتطور
والناقد الت�شكيلي حممد �شبعة .وقد بد�أت مالمح التعليم الفني بهذه املدر�سة ت�أخذ �شكلها
ّ
الر�ؤية وال َف ْل�سفة
�شي ًئا ف�شيئا نحو تعليم ّ
متعدد املوارد املنهجية ،لكنه �سوف ي�صبح ّ
موحدا على م�ستوى ّ
الف ّنية .ففريد بلكاهية َد َر�س يف فرن�سا ،بينما در�س الباقون ب�إيطاليا ،مع توفّر حممد املليحي على جتربة
در�سا هناك مبدر�سة الفنون مينيابولي�س
مهمة يف الواليات املتحدة الأمريكية حيث كان ُم ّ
بيداغوجية ّ
بالدار البي�ضاء.
مدة �سنتني ،فيما بني  1962و 1964م قبل التحاقه مبدر�سة الفنون اجلميلة ّ
لقد حاول ه�ؤالء الفنانون بقيادة فريد بلكاهية �إعادة النظر جذريا يف طريقة التدري�س .وندرك هذا
من خالل دليل �أ�صدروه �سنة 1964م يقدمون فيه املدر�سة و َمنهجهم البيداغوجي للتدري�س.

«�إن هدف مدر�سة الفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء هو �أن تمَْنح ّ
للطلبة ّ
كل املعارف وال ّتقنيات يف
الفن
خمتلف الفُروع التي َي ْرغبون يف درا�ستها� .إذا كانت درا�سة التقنيات �رضور ّية يف حد ذاتها ف�إنّ ّ
للمدر�س �إ ّال �أن يو�صل َ
ّ
لطلبته
ي�ستغل الطالب هذه ال ّتقنيات .ويف هذه احلالة ال ميكن
ال يبد�أ �إ ّال عندما
ّ
بع�ض الطلبة ،ولكن ال ميكن لهذا �أن
مثا َله ال
إبداعي و�إميانه بذلك .وميكن لهذا املثال �أن ال يعجب َ
ّ
دور الطالب هو التلقّي لكي ي�ستطيع التف ّتح .ومهما كانت
يكون ذريعة لال ْنغالق على ال ّنف�س ،لأنّ َ
ال�صالح �أن يخ�ضع له طلب ُته بطريقة ْ
تعد َد الآراء ووجهات
مطلقة� .إنّ ّ
�أهمية الأ�ستاذ ،ف إ� ّنه لي�س من ّ
وتعددها يثري دون ّ
�شك اختالفات يف
النظر
ت�سمح باتّ�ساع الأفق وتف ّتح الذهن .و�إنّ ت�ش ّعب التيارات ّ
ُ
يتوجهوا �إلى الأ�ساتذة ُليثريوا معهم نقا�شات
الأحكام .لذا ف�إنّ على الطلبة الذين يعتقدون ذلك �أن ّ
ت�صورات
ح ّتى ولو كانت
جدالية ،ف�إنّ
ّ
يعم َق ّ
جانبا من ت�أويالت َم ْغلوطة� ،أو �أن ّ
املدر�س � ّإما �أن ُي�ضيء ً
ّ
متناق�ضة يف ّ
غنيا .هذا احلوار يجب �أن
الظاهر ،لك ّنها متكاملة يف ال ُع ْمق ،وحي َنها لن يكون ال ّتعليم �إ ّال ّ
والـمتبادل.
يكون قاعد ًة على جميع امل�ستويات� .إ ّنه يقْت�ضي قبول ال ّنقد القومي البناء ُ
ومنذ ثالث �سنوات �سهر الأ�ساتذة  -و�أنا معهم  -على تطبيق روح ّ
اليوم يف هذه
كل ما �أقوله َ
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حلظات ي� ٍأ�س � ْأح�س�سناها جميعا .لكن،
بع�ض امل�شاكل ،وكانت هناك
ال�سطح ُ
ّ
املقدمةْ .
ُ
لقد طف ْ
َت على ّ
عن�رصا ً
ويف نهاية املطاف� ،أ�صبحت ّ
بغ�ض ال ّنظر عن وجودنا.
كل امل�شاكل
حمركا وف ّعاال لكل عملّ ،
ً
الـم�سري يف النهج نف�سه وب�أمل
�إنّ َب ْع ً�ضا من النتائج الإيجابية التي ّ
حت�صلنا عليها ت�شجعنا على متابعة َ
وثقة يف امل�ستقبل(.)4
وقد �صرَ َّح فريد بلكاهية �أنه ا�ستوحى هذه الفل�سفة البيداغوجية كر ّد فعل على ال�ضغط الذي عاناه
يدر�س بها يف الن�صف الثاين
�شخ�صيا من �أ�ساتذة باملدر�سة الوطنية العليا الفرن�سية بباري�س عندما كان ّ
ّ
وجد عليه
�ضد
التحجر الرتبوي الذي َ
من خم�سينيات القرن الع�رشين .كما كان يف الوقت نف�سه ثور ًة ّ
ّ
مقاليد ت�سيريها .لكن �إذا كان ُهناك حما�س منقطع النظري َ�شهد
املدر�سة وطرائق ال ّتعليم بها عندما ت�س ّلم
َ
لهم به عد ٌد من املراقبني ف�إنّ ه�ؤالء الف ّنانني املر ّبني مل يغريوا البناء البيداغوجي للمدر�سةّ .
ولعل مقارن ًة
�رسيعة بني كيف كانت عليه خطة النظام الرتبوي على عهد اال�ستعمار ،وتلك التي و�ضعوها� ،سوف
تدلنا على مكامن االختالف واالتفاق بني النظامني.
«احل َرف» التي كان الأ�ستاذة يوجهون
وبينما كانت الطريقة املتبعة عند الت�أ�سي�س تركز على نظام ِ
�إليها املخت�صني ومينحوهم �شهادات يف �آخر التكوين؛ مل يقم الأ�ساتذة اجلدد بتغيري هذا النظام ،بل
الر�سم والت�صوير
زادوا �أو �أل َغ ْوا بع�ض ِ
«احل َرف» .لكن النظام الرتبوي بقي كما هو .فمقابل «حرف» ّ
والنحت وفن العمارة يف النظام الذي َو�ضعه الفرن�سيون� ،صاغ املعلمون اجلدد َه ْيكلة املدر�سة على
النمط التايل:
 حمرتف الر�سم حمرتف الت�صويرالداخلية �أو التزيني الداخلي و�أ�ضافوا يف هذه الدرا�سة فنون الكرافيك والإ�شهار
 حمرتف فن العمارة ّ(الإعالن).
 حمرتف النحت ،الذي مل يكن يف الواقع �إال حمرتفا للخزف حمرتف ال ّن�سيج الفني� ،أُ�ضيف باعتباره لبنة جديدة نظرا لتوافقه مع نظرة الأ�ساتذة اجلدد الذينخا�صا للحرف التقليدية ،ونظرا لوجود �أ�ستاذة خمت�صينّ يف هذا الفن �ضمن هيئة
يك ّنون احرتاما ّ
التدري�س.
( (4ن�رشت هذه الكرا�سة �سنة 1964م يف مطابع طنجة ،وو�ضع ت�صميمها الفني حممد املليحي وداخل هذه املطبوعة توجد...
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حمتوى التعليم الفنيّ � :أوال القطع النهائي
لكن �أهم ما قامت به هيئة التدري�س اجلديدة على م�ستوى َ
الر�سم الأكادميي التقليدي باعتباره مادة �أ�سا�سية يف التعليم .فقد حافظت عليه كتمرين �رضوري
مع ّ
ملعاجلة املوا�ضيع الواقعية ولتعلم عمليات نقل الواقع عند ال�رضورة �أو �إجناز ر�سومات بالن�سبة لفن

عبد الرحمان رحول
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العمارة �أو الت�صميم الداخلي �أو الإ�شهار (الإعالن) .ويف هذا ال�صدد يقول الفنان حممد املليحي �أحد
�أعمدة هذه التجربة « :جميل �أن تتقن الر�سم الكال�سيكي ،لكن ما الذي تريد فعله بهذه التقنية؟ هل
الر�سم لفعل �شيء �آخر؟ �إذا كان مرادك
الر�سم لذاته وتتوقف هناك؟ �أم تريد �أن ت�ستغل ّ
تريد �أن متار�س ّ
تركيبية داخلك لتكون لك
الفن وتقوم بعملية
هو فعل �شيء �آخر فعليك �إذن �أن ت�ستوعب
َ
تاريخ ّ
ّ
�شخ�صيتك التي متيزك عن الآخرين»).(5
ّ

و�ضع ْته �سلطات
وثانيا حاول املدر�سون و�ضع برنامج تعليمي على امل�ستوى النظري يتجاوز ما َ
َت الهيئة التدري�سية اجلديدة
الفن� ،أ�ضاف ْ
احلماية الفرن�سية .فبينما كان تدري�س املوا ّد يقت�رص على تاريخ ّ
موا ّد �أخرى مثل الفل�سفة والفن القروي وتاريخ العمارة .ويف كل املوا ّد كان الت�أكيد على احل�ضارة
أفريقية الأمازيغية �أو العربية الإ�سالمية.
املغربية ذات اجلذور ال ّ

املدر�سون �إلى البحث والك�شف يف الذاكرة
الر�سم والكرافيك ،فقد عاد الفنانون ّ
وفيما يتعلق بفن ّ
العتيقة للر�سم التقليدي والعمل على ا�ستغالله يف املل�صقات والدزاين والت�صميم الداخلي .وهكذا مت
ا�ستغالل اخلط العربي وخط التفيناغ( )6لال�ستعمال الكرافيكي ،وكذلك مت ا�ستيحاء بناء هذين ا َ
حل ْرفني
لإبداع �أثاث خ�شبي �أو معدين لال�ستعمال اليومي.
�إنّ هذا التعامل مع املحيط ومع الهوية الب�رص ّية املح ّلية جعل الطلبة ينخرطون يف العمليات الفنية
داخل مدر�سة الفنون اجلميلة وخارجها ،وجعلهم مندجمني داخل احلياة اليومية لل ّنا�س .فبينما كان
تخرجهم� ،أ�صبح
طلبة املدر�سة ،قبل التحاق ه�ؤالء الفنانني ،ال جمهولني وال يعرف �أحد
َ
م�صريهم بعد ّ
وبتدخالتهم يف املحيط
اجلمهور ب�أعمالهم
الطلبة داخل هذه التجربة اجلديدة ف ّنانني حمتملني يعرفهم
ّ
ُ
قبل مغادرتهم املدر�سة والدخول �إلى �سوق العمل.

(� )5أنظر كتابنا « الهوية واحلداثة» زوم على الفن الت�شكيلي املغربي يف �سنوات ال�ستينيات .ن�رش لوفت �آر كالريي الدار البي�ضاء 2012م
 .مبنا�سبة �صدور هذا الكتاب نظم معر�ض خلم�سة فنانني مغاربة ممن �ساهموا يف �إر�ساء �أ�س�س احلداثة الفنية املغربية ،وهم :اجلياليل
الغرباوي وفريد بلكاهية وحممد �شبعة و�أحمد ال�رشقاوي و حممد املليحي.
( )6التيفيناغ كتابة ليبية بربرية كما �سماها الإثنوغرافيون الغربيون عند اكت�شافهم لها .وكانوا يظنون خط أ� �أن الأمازيغ هجروها ومل تعد
متداولة كتابة و�إمنا احتفظ بها خ�صو�صا يف الرقم على ال�سجاد ونق�ش احللي كما �أنها ت�ستعمل يف الو�شي باحلناء� .إن هذه الكتابة التي
ت�ستعمل كنق�ش يف كل هذه احلوامل هجرها م�ستعملوها من �سكان املغرب الكبري من �شمال �إفريقيا لكن الطوراق مازالوا ي�ستعملونها
خ�صو�صا يف التوا�صل بني العا�شقني كما �رصح يل بذلك ال�شاعر الطوارقي املعرف حوا�ض� .أما اليوم وخ�صو�صا بعد اعرتاف د�ستور
بلد واحد من �شمال �إفريقيا هو اململكة املغربية (د�ستور  )2011باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية ف�إن الأمازيغ عازمون على �إحيائها
والكتابة بها وهذا ما بد أ� يحدث يف عدد من املنابر واملنا�سبات.
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عبد الكرمي الغطا�س

امل�صممني الكرافيكيني ومهند�سي الديكور والت�صميم الداخلي،
وف�ضال عن تكوين عدد كبري من
ّ
ال�سبعني
تخرجت من املدر�سة �أ�سماء �أ�صبح لها ح�ضورها الفني يف نهاية �سنوات ال�س ّتني وبداية �سنوات ّ
ّ
لكن الفنانني عبد
من القرن الع�رشين؛ �أمثال عبد الرحمن َر ّحول وعبد الكرمي ال َغ ّطا�س و�آخرونّ .
يدر�سان بها
الرحمن َر ّحول وعبد الكرمي الغطا�س تعلما بهذه املدر�سة ثم عادا للتدري�س بها ومازاال ّ
�إلى الآن� .أما باقي الأ�سماء التي َك ّونت الكوكبة امل�ؤ�س�سة لهذا التعليم ،والتي �سوف ت�أخذ م�شعل جيل
ال�سبعينيات والثمانينيات ،ف�سوف َن ْعر�ض لها يف ف�صل �آخر.
لقد �أعطى هذا التعليم رغم �إطاره التقليدي  -كما قلت  -روحا جديدة للفن املغربي ودفع
ال�شباب �إلى االبتكار والبحث عن �سبل جديدة لت�أكيد ّ
الركون �إلى �إعادة �إنتاج املا�ضي
الذات
َ
عو�ض ّ
وكلي�شيهات الفن الكولونيايل (اال�ستعماري) .ومل تكن هذه امل�شكلة هي الوحيدة التي حارب من
�أجلها ُر ّواد هذه املدر�سة ،بل كانت هناك م�شكلة �أكرب ،وهي :كيف ميكن تغيري َنظرة املت َلقّي املغربي
ونظريه الفكر اال�ستعماري .وف�ض ً
ال عن تكوين جيل جديد
عن النظرة التي غر�سها فيه الفكر ال ّتقليدي
ُ
َ�سيخرج للمجاالت الفنية ب�أعمال مل تعهدها ،و�سوف ُيدافع عنها با�ستماتة و بالروح القتالية التي
يعمد الفنانون �إلى ربط قنوات االت�صال مع فئات �أخرى من جُمتمع املثقّفني
َزرعها فيه �أ�ساتذته� ،سوف ُ
ّ
ر�ض ّ
لكل هذا يف الباب
واملفكرين التي كانت مت�رضرة هي الأخرى من الرتكة اال�ستعمارية .و�سوف َن ْع ُ
إ�شكالية ال ّتوا�صل مع اجلمهور واملجتمع.
الالحق حيث �سنتوقف عند هو ّية ال ّلوحة املغربية و�
ّ
 �إ�صالح التعليم الفني يف نهاية القرن الع�رشين�ساري املفعول بدون تغيري ،ولكنه بد أ� ي�ضعف عندما بد�أ الفنانون
�سوف يبقى هذا االجتاه يف التعليم
َ
امل�ؤ�س�سون ين�سحبون من املدر�سة بدوافع خمتلفة .لقد ارتبطت مدر�سة الفنون اجلميلة يف مرحلة من
حياتها باالنفتاح على الك ّتاب وال�شعراء واملفكرين ،وعلى جماعة جملة “ �أنفا�س” التي كان على ر�أ�سها
حتول وا�ضح يف ّ
خطها
وقتئذ ال�شاعر واملنا�ضل عبد اللطيف اللعبي.
ونظرا ملا عرفته هذه املجلة من ّ
ً
ال ّتحريري بعد هزمية العرب �سنة 1967م يف مواجهتهم مع �إ�رسائيل ،والتزام بع�ض املثقفني بالق�ضية
الفل�سطينية ،واعتبار �أن ال ّ
ال�سيا�سية ،ف�إنّ
حل لهذه الق�ضية �إال يف �إطار احلل ال�شامل لق�ضايا العرب ّ
بع�ض الأ�ساتذة الفنانني انخرطوا يف هذا ال ّتوجه اجلديد للمجلة .ومل يكن هذا املنحى دون م�شاكل
�سلبية على املنخرطني فيه .فكان �أن اعتقل عبد اللطيف اللعبي وحكم عليه بع�رش �سنوات،
ودون َنتائج ّ
الرائدة التي
واعتقل كذلك الفنان حممد �شبعة ثم �أطلق �رساحه .لكن ال ّنتائج كانت توقف هذه التجربة ّ
مل تكن ال�سلطات �آنذاك تنظر �إليها بعني الر�ضا ،وبقي فريد بلكاهية وحده ُي�سيرّ املدر�سة �إلى �أن ط ّلقها
نهائيا �أوا�سط ال�سبعينات لتتكلف بها �إدارة املدينة وتدخل يف �سبات عميق.
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�إذن �سوف تبقى الأمور على حالها �إلى حدود �سنة 1989م عندما تعاقدت �سلطات مدينة الدار
البي�ضاء مع كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بنم�سيك بجامعة احل�سن الثاين بنف�س املدينة على �أ�سا�س �أن
تقوم الكلية املذكورة بالإ�صالح وتطوير التعليم مبدر�سة الفنون اجلميلة .فانتدبت الكلية لهذه املهمة
مدر�سينْ من طاقمها ،وهما :موليم العرو�سي دكتور يف علم اجلمال والفل�سفة ،والفنان عبد الكبري
َ
إخ�صائـيينْ بتكوين جلنة بيداغوجية ت�سهر على و�ضع
ربيع مدر�س بالكلية نف�سها .عهدت الكلية لل
َّ
ا�ستقرت على تقاليد يف التعليم،
برامج ُمعا�رصة للتدري�س .ومل يكن الأمر �سهال �إذ كانت املدر�سة قد
ّ
ف�أ�صبح من �شبه امل�ستحيل تغيريها �أو ح ّتى �إ�صالحها من الداخل .و�سوف نعر�ض لهذا املو�ضوع
الفن املعا�رص.
بالتف�صيل يف الف�صل الثاين من الباب ال ّثالث عند حديثنا عن ّ

واجهة مدر�سة الفنون اجلميلة
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بوعبيد �أبو زيد
1986

وفكري يف الأو�ساط العربية واملغربية على العموم ،طرحت
لـما ُطرحت ال ّلوحة كو�سيط ثقايف
ّ
ّ
جدل كبري ُطرح على ال�ساحة
متلقيها .كان هذا �أ�سا�س َ
معها فكرة ُهو ّيتها ُ
وهو ّية منتجها وكذلك ُهو ّية ّ
طرح الف ّنانون مبدر�سة الفنون اجلميلة
املغربية ،و�سوف ي�ستنفذ منها وق ًتا طويال .وكما �سبق و�أ�رشت َ
عاملية �آنذاك
ّ
بالدار البي�ضاء �أ�سئل ًة حول محُ يطهم وربطوها مبا يجري يف العامل .مل ت َْب َق هناك مدار�س فنية ّ
الفن الأكادميي� ،إ ّال تلك التي مازالت �شعوبها ترزخ حتت اال�ستعمار� ،أو تلك التي كانت تعي�ش
تدر�س ّ
غالبية ُبلدان
الفن مبعناه الأكادميي قد انتهى يف �أوروبا و�أمريكا وانتقل يف
خارج ال ّزمن .لقد كان ّ
ّ
الفن الواقعيّ � .أما
فن ملتزم بق�ضايا ال ّنا�س وال�شعب والربوليتاريا وكان ُيق�صد به ّ
املع�سكر ال�رشقي �إلى ّ
طرح ْته الدادائية من �أفكار جريئة ،وهذا
يف البلدان التي عا�شت
َ
احلرب العاملية الثانية فقد عادت �إلى ما َ
اخلا�ص بالفن املعا�رص.
ما �سوف نعود �إليه يف اجلزء
ّ
عندما عاد الفنانون  -كما � ّأكدنا على ذلك يف الباب ال�سابق املتعلق بالتعليم الفني باملغرب � -إلى
فن وطني قائم  -من ناحية  -على ما تع ّلموه ،ولكنه مرتبط �أي�ضا بال�شخ�صية التي ينتمون �إليها
�إقامة ّ
وبالـم�ساندة الالم�رشوطة
�أو هكذا كانوا يعتقدون .كانوا يعتقدون �أن الأمر يتع ّلق فقط ب�إرادة الفنان
ُ
ال�سيا�سة الذين ا�ستقدموه .فقد وجدوا تعليما تقليديا ح�سب اعتقادهم� ،أي
التي يحظى بها من رجال ّ
الدرا�سة ،ولكن وجدوا  -وهذا هو الأَ�صْ عب � -سوقا ف ّنية
كما تركوه عند مغادرتهم َ
بلدانهم من �أجل ّ
دوره.
وفكر ًة منغر�سة يف رّ
عما هو ّ
الفن وما هو ُ
التبة ويف الأذهان ّ

جديدا فمن هو هذا املتلقّي؟ وما هي ُموا�صفاته؟ وكيف ميكن
بد من �أن يخلقوا ُم َت َل ِق ًّيا
ً
كان ال ّ
املدر�س �أو
الـمحامي �أو ّ
ال�سيا�سي �أو التكنوقراط �أو ُ
البحث عنه؟ كان املتلقّي اجلديد هو بالطبع ذلك ّ
الطبيب الذي در�س مثل ه�ؤالء الف ّنانني خارج �أر�ض الوطن ،والذي عرف � ً
حياتية خمتلفة عن
أمناطا
ّ
أجنبيات من الديار
تلك التي عهدها يف بلده .كان هناك عد ٌد من هذه الفئة
املجتمعية ّ
متزوجني من � ّ
ّ
هن الأخريات وتف ّتحن على ح�ضارة الغرب ،و�أ�صبحن يعرف َْن
التي �أقاموا بها� ،أو
در�سْ ن ّ
مبغربيات َ
ّ
�أنّ اللوحة الفنية �رضورة من �رضورات ال ّتباهي املجتمعي ،متاما كا ُ
الفاخرة والبيت
وال�سيارة
حل ِل ّي
ِ
ّ
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الأنيق وا أَ
ل ْلب�سة ،و�أنّ ال ّتعامل مع الفن عالمة من عالمات الرتقّي االجتماعي� ...أي �إنّ هذه الفَ�صيلة
املجتمعية ا ْن َد جَمت يف منط العي�ش الأوروبي و�أ�صبح من املفرو�ض �أن تنقله �أو تتب ّناه داخل جمتمع مازال
ّ
�آنذاك تقليديّا وال يعرف من �أمر ال ّلوحة �شيئا.
بوجه اخل�صو�ص ،لأنّ ال ّنحت مل ي�سرتع انتباه املجتمع املغربي .وال
نحن نتحدث الآن عن اللوحة ْ
وعلماء االجتماع  . -هل لهذا
ندري ملاذا  -وهذا �شيء ال ّ
بد من االنكباب عليه من طرف امل� ّؤرخني ُ
عالقة بال ّ
ال�شعور الديني� ،أم هو فقط م�س�ألة ال ّتعامل مع الف�ضاء� ،أم �إن يف الأمر �شي ًئا �آخر يجب الوقوف
الدول العربية مبا فيها اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إنّ
عليه؟ مع الإ�شارة �إلى �أ ّنه وبخالف عدد كبري من ّ
املغربية تخلو� ،إال فيما ندر ،من ال ُّن ُ�صب ال ّتذكارية واملنحوتات وغريها .بل ح ّتى
ال�ساحات ال ُعمومية
ّ
بالدار
ال�سلطات اال�ستعمارية الفرن�سية ك َن صْ� ب املاري�شال ليوطي على ح�صانه ّ
املنحوتات التي تركتها ّ
نتحدث هنا عن ال ّلوحة وعن مكان
والرباط قد �أُ ْد ِخلت �إلى ف�ضاءات
القن�صليات الفرن�سية .إ� ّننا ّ
َ
ّ
الب ْي�ضاء ِّ
ا�ست�ضافَتها على اجلدار.
لنت�ساءل كيف كان اجلدار قبــــل دخول ال ّلوحة وماذا كانت حمموالته؟ كان اجلـــدار يف البيوت
املغربية (وخ�صو�صــــا تلك الرث ّية �أو متو�سطة الثرّ اء اململوكــــة لفئات كان من امل� ّؤمل �أن تُ�ساند احلركات
والثقافية كما كان ال�ش�أن يف البلدان الأوروبية) .مليئا �إلى حد ال ْإ�شباع بالف�سيف�ساء ال ّتقليدية.
الفنية
ّ
الف�سيف�سـاء كما �أ�رشْنا �إلى ذلك يف الباب الأول( )1غاي ًة يف الإتقان وذات �ألوان �أق�صــى ما يمُ كن
كانت
ُ
�صغريا للظهور.
لكن هذه الف�سيف�ساء مل تكن ترتك لغريها ف�ضا ًء ولو
�أن يقال عنها �إ ّنها نادرة
ومتفردةّ ،
ً
ّ
تقليد تزيني اجلدار
بجانب هذه الف�سيف�ساء كان هنــاك يف بع�ض البيـــوت وعند بع�ض العائـــالت
ُ
َ
م�سماه نفهم �أن الأمر يتعلق ب�ستارة كبرية ّ
احلائط ب� ْأكمله
تغطي
ي�سمى احلا ِئطي ،ومن ّ
ب َث ْوب م َز ْرك�ش ّ
يف بع�ض احلاالت.

املكو َنينْ املنغر�سيــــن
يف هذه الظروف هل كان ب�إمكان ال ّلوحة الغربية املن�شـــ�إ
ّ
والتطور �أن تهزم هذين ّ
الب�رص والب�صيــــرة؟ هل كان بالإمكان �إحداث القطيعة ال ّنهائية مع هذين ال ُع ْن�رصيــــن؟ ممِ ّا َعق ََّد
يف َ
فو�صول �آلة
بقوتها
امل�شكل َة ّ
الرمزية جاءت ل ُتزاحم ال ّلوحةُ .
تدخ ُل عنا�رص جديدة ّ
ّ
احلداثية وبحمولتها ّ
املقد�سني
اجلد �أو الأم وغريهــم من الأ�سْ الف ّ
ال ّت�صوير و�إمكانية ت�صوير العائلة ابتــــداء من الأب �إلى ّ
ال�صدارة يف اجلدار �إلى جانب �صورة َحفْلة ُع ْر�س �صاحب البيت .مل تكن متط ّلبات
جع َلهم يحت ّلون
َ
َ
الفن املغربي
الباب ال ّأول،
( )1انظر َ
الف�صل املتع ّلق بينابيع ّ
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ال�صور ثقيل ًة كما هو ال�ش�أن بال ّن�سبة �إلى اللوحة التي كانت َتفْر�ض �أن ُيفرد لها مكان
هذا النوع من ّ
جمالية اللوحــة .مل
ت�شو�ش على
خا�ص �أبي�ض يف غالب الأحيان خالٍ من ال ّنقو�ش
واملزرك�شات التي ّ
ْ
ّ
كثريُ ،لي ْن َز َعج من وجوده مع الف�سيف�ساء واحلائطي وح ّتى
ال�صور الفوتوغرافيــة،
تكن هذه ّ
وغريها ٌ
ُ
بع�ض الآيات القر�آنية املكتوبة ب�ش ّتى �أنواع اخلطوط العربيــــة .و�ضعية ال ّلوحة داخل هذه الف�ضاءات
الرمزي والأَ ْيـقوين الذي مل نعهد له مثيــــ ً
ال يف
جعلها تبحث لها عن موقع ق ََد ٍم داخل هذا ال ّتزاحم ّ
تاريخ الفن الغربي الذي ندر�سه يف ُ
�ساخه �أو من
الكتب .مل يكن هناك �إذن من جواب ميكن ا�ست ْن ُ
جتارب ميكن ا�ست ْلهامها.
َ
لكن ال�س�ؤال الذي كان ي� ّؤرق الف ّنان املغربي �أكرث من غريه من الأ�سئلة الأخرى :هو ذلك الذي
كان يطرحه املتلقّي العادي الذي كان الف ّنان يظن �أ ّنه َيو ّجه �إليه عم َله .هذا املتلقّي كان عندما ال يواجه
َ
العمل بال ّ
وج ْدواه .وعندما َيق َْبل به يف احلاالت القليلة
المباالة ي�س� ُأل دون تر ّدد عن فائدة هذا العمل َ
يوميا من م�شاكل.
 �إن حدث ذلك  -كان ي�س�أل عن معناه وحمتواه ،وهل من عالقة له مع ما َيعي�شه ّالبلد من التخ ّلف و�سوف نطرد بقايا اال�ستعمار .هذه الأ�سئلة و غريها
وهل مبثل ذلك العمل �سنخرج َ
َ
املجال الفني وال تعتمد على َمبادئ فكر ّية َ�ص ْلبة ،ف�إ ّنها كانت ت�ؤ ّثر
ح ّتى و�إن كانت ال تعني بالأ�سا�س
كثريا يف ال ّتعامل مع
يف الفنان وجتعله ُيعيد
النظر يف �أدواته و�أ�ساليبه وموا�ضيعه .كما كان الف ّنان يرت ّدد ً
َ
بع�ض ف ّناين املع�سكر ال�شيوعي �أو البلدان اال�شرتاكية
يتوجه كما كان يفعل ذلك ُ
املوا�ضيع :هل �سوف ّ
العربية وغريها� ،إلى العمل على الوا ِقع ولي�س غريه؟ ّ
كل هذه املقرتحات ُوجدت يف زمن واحد �سواء
الهوية
باملغرب �أو بغريه من البلدان العربية .لكن �أولئك الذين تعاملوا مع ما كانوا يعتربونه ُع ْم َق ُ
الب�رصيّة للمغرب ،هم الذين جنحوا يف الذهاب بعيدا بالتجديد يف ميدان البحث الت�شكيلي احلديث
انت�شارا وكانت ال ّلبنة الأولى التي
متميزة عرفت
باململكة املغربية .وهم الذين � ّأ�س�سوا ملدر�س ٍة
ً
مغربية ّ
ّ
ال�شباب الذين جا�ؤوا من بعدهم.
�سار على َه ْديها ّ
ال�سلطات العمومية تقتني ال َ
أعمال كما كان يجب فع ً
ال �سريا على َن ْهج
مل تكن وزارة الثقافة وال ّ
وببع�ض امل� ّؤ�س�سات املالية
الدول التي �سبقتنا يف هذا املجال ،لذا بقي الف ّنان مرتبطا بال�سوق الفرد ّية ْ
وحده و�أن ُيحاول خلق املتلقّي الذي يفهم
اخل�صو�صية .كان من الالزم �إذن �أن ُيواجه الف ّنان
املجتمع َ
َ
ّ
يوجهه للمجتمع .وحتى بع�ض املثقفني املدافعني عن احلداثة والذين كان
معنى عمله الذي يريد �أن ّ
فن مغربي حديث،
من املفرو�ض فيهم �أن ُيدافعوا عن ه�ؤالء الف ّنانني الذين ُينا�ضلون من �أجل ت�أ�سي�س ّ
كانوا ُيطالبون الف ّنانني ،با�سم التاريخانية ،با�سْ تيعاب قواعد احلداثة الأوروبية � ّأو ًال قبل الو�صول �إلى
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ما كانوا َيقْرتحونه من �أعمال) .(2على الرغم من �أن ه�ؤالء املثقّفني كانوا َيعي�شون َنفْ�س امل�شاكل �إزاء
إثنوغرافية �أو ا�ستعالئية ،ف�إ ّنهم
الـم ْغرب بطريق ٍة �
عالقتهم بامل� ّؤرخني الفرن�سيني الذين تَناولوا
َ
تاريخ َ
ّ
بقالع منعزلة تحُ ارب
أمر كان يتع ّلق
كانوا يتب ّنون
َ
ٍ
مواقف متقادمة عندما يتعلق الأمر بالفن .فك�أنّ ال َ
متما�سكني رغم ال ّتناق�ض ّ
ٌّ
الظاهر بينهما:
عد َّو ْين اثنني
ِ
�ضد نف�س العدو �أو ُ
كل منها بطريقتها اخلا�صة ّ
أجنبية.
التقليدانية
والهي َم َنة ال ّ
ّ
ْ
كان الفكر ال ّتقليدي �سوا ٌء منه الواعي �أو ال ّ
الواعي �أي ذلك الذي يعبرّ عن نف�سه يف �آراء ومواقف
تنتقد َّ
دينية �أو م�ستوحاة من
كل ما هو وا ِف ٌد يف نظره ،وت� ّؤ�س�س هذه املواقف على ن�صو�ص
مبدئية �إما ّ
ّ
الفكر وا�ضحا بال ّن�سبة �إلى الف ّنان وللمثقّف
ال ّتقاليد ،خوفا من امل�ستقبل الذي يحمله اجلديد .كان هذا
ُ
ّ
�ضد اجلديد �أ ًّيا كان
وللمفكر وغريهم من الفاعلني يف امليدانني الفكري وال ّثقايف ،وكان هذا
الفكر ّ
ُ
م�صدره .فاعترب الفنانون واملثقفون �أن هذا الفكر �ضد تقدم البلد.
الدعائية وجناعة م�شاريعه ال�سيا�سية
من جهة �أخرى كان الفكر اال�ستعماري الذي ت َغ ْلغل بفعل قوته ّ
واالقت�صادية ُيعترب مثاال يحتذى بالن�سبة �إلى عدد من الذين ا�ستفادوا منه �أو �أولئك الذين مل ت�سعفهم
ال�سفر خارج البالد .من هنا يظهر ال ّتحالف غري الطبيعي بني هذين
امل�رشوعينْ
َ
ظروف ال ّتعليم �أو ّ
وال�سيا�سيينْ يف نف�س الآن .لكن م�شاريع املثقّفني حتى و�إن كانت ترمي �إلى نف�س
الفكر ّيني الثقافيني
ّ
الهدف �أي التقدم ،مل تكن متحالف ًة بالقدر الذي كان ب�إمكانه �أن يدفع بها �إلى الأمام.
الرغم من �أنّ هذه الفئة من املجتمع املغربي كانت ذات عالقة بالفَ�ضاءات الأوروبية ،ف�إ ّنها
وعلى ّ
أبدا ال باال�ستثمار وال بالفكر
مل تكن َتفْهم من ال ّلوحة يف غالب الأحيان غري ال ّتزيني ،وال تربطها � ً
واملتمر�س يدو ّيًا
ال�شخ�ص احلاذق
بقي الف ّنانُ بالن�سبة �إلى عدد كبري من هذه الفئات ،ذلك ّ
ّ
وال ّثقافة .لذا َ
ي�صو َر ّ
ال�ساحر.
والذي ميكن �أن ِّ
كل �شيء متى �أراد؛ �شي ٌء ما ُي ْ�شبه ّ

العربية
الفن والأدب يف كتا َب ْيه الإيديولوجية
) (2احلديث هنا عن عبد اهلل العروي امل� ّؤرخ املغربي ،الذي �أفرد يف هذا الباب
ٍ
مقاالت عن ّ
ّ
َ
ً
باال�شتغال أ� ّوال على الأعمال الت�صويرية احلكائية،
الـمغاربة
ْ
الـمعا�رصة والإ�سْ الم واحلداثة .كان العروي ،ومازالُ ،يطالب الف ّنانني َ
ُ
َ
الفن املغربي الذي لن يفيد امل� ّؤرخ يف
على
العروي
ف
أ�س
�
يت
جريد.
ت
ال
إلى
�
ي�صلوا
أن
�
قبل
ه�ضة
ن
ال
ع�رص
يف
ا
ب
أورو
�
ها
ت
ف
عر
التي
كتلك
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ْ
الدار البي�ضاء مث ً
ال� .سوف َي ْبقى امل� ّؤرخ بدون
املغربي �أو عن امل�شاهد
بها
ب�س
ل
ي
كان
التي
الكيفية
الـم�ستقبل على
الطبيعية حول َمدينة ّ
َ
ُ
ّ
ّ
وثيقة ت�صوير ّية تُ�ساعده على فهم التاريخ .بهذا املعنى يكون امل� ّؤرخ املقتدر عبد اهلل العروي َي ْجعل من الف ّنان خاد ًما لدى امل� ّؤرخ ولي�س
الـم�سْ توى الفكري.
َلد ْيه ما يعبرّ عنه �أو ّ
يقدمه على ُ
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يتدخل املفكرون ُ
والك ّتاب.
الدوامة ما
يقارب ال�سنتني قبل �أن ّ
ُ
�سوف تبقى هذه الأَ�سْ ئلة داخل هذه ّ
�سوف يعمد عد ٌد من املثقّفني الي�سار ّيني ذوي ال ّثقافات املختلفة وامل�شارب الفكر ّية املتنوعة �إلى َخ ْلق
الي�ساري
والروائي واملنا�ضل
ال�شهرية .هذه املجلة التي �سوف َيرْ�أ�س �إدارتها ّ
جم ّلة “ �أنفا�س” ّ
ّ
ال�شاعر ّ
أ�سا�سي
مكون �
عبد اللطيف ال ّلعبي� .سوف َي ْنفتح هذا الإ�صدار اجلديد على كل ال ّتعابري الفنية مبا هي ّ
ّ
طيات الكالم املكتوب،
الفكر ال
للفكر وال ّثقافة ،و�سوف تثور �ضد الفكرة القائلة �إنّ
ُ
يوجد �إ ّال يف ّ
َ
و�سوف تعترب �أن ال ّن�ضال من �أَ ْجل ت�أ�سي�س ُهو ّية ب�رص ّية مغربية ُي�ساوي الن�ضال من �أجل َت�أْ�سي�س كتاب ٍة
�شعرية مغربية وفل�سفة مغربية وت�أريخ مغربي و�سينما مغربية بل و�سيا�سة مغربية م�ستق ّلة عن مراكز
قدمت املجلة نف�سها على �أ�سا�س �أ ّنها م�رشوع ثقايف بديل
رائجا �آنذاكّ ...
القَرار الإمربيايل كما كان ً
الدولة الذي مل تكن املجلة را�ضي ًة عنه
بال ّن�سبة �إلى امل�رشوع اال�ستعماري ،وكذلك بالن�سبة �إلى م�رشوع ّ
يف جميع تفا�صليه مبا فيها ال�سيا�سية.
اجلوهري الذي ت� ّأ�س�ست عليه جملة “ �أنفا�س”( )3هو“ :من نحن؟” كيف َنكون م�ستق ّلني
ال�س�ؤال
ّ
كان ّ
عامليا ونكون يف َنفْ�س الوقت ُم ْنتجني ْ
كونيينْ ؟ هذا ال�س�ؤال هو الذي
عن مركز القرار َ
لفك ٍر ّ
وفن َّ
امله ْيمن ًّ
يخرتق ّ
ُ
يتب ْلور �أك َرث يف ال ّلوحة ال ّت�شكيلية ،كما
َ�س ْوف
كل الف�ضاءات الإبداعية املغربية ،ولك ّنه �سوف َ
املذهبية يف الفن الت�شكيلي احلديث يف اململكة
�أ ّنه �سوف يكون محِْ ور ال ّنقا�شات ال ّنظرية وال ّتجاذبات
ّ
املغربية .وكانت يف الواقع ّ
ور ْت خالل ال�صرّ اع ال�سيا�سي
كل هذه الأ�سئلة
ٌ
وبع�ض من �أجوبتها قد تب ْل َ
والفكري يف ُمواجهة اال�ستعمار القدمي والإمربيالية ال ّنا�شئة� ،أو ما كان ُي�صطلح عليه
والع�سكري
ّ
والـمنا�ضل واملفكر
�أحيانًا باال�ستعمار اجلديد .ومن ُجملة الذين � ّأ�س�سوا لهذا ال ّنهج الفكري الطبيب ُ
املارتينيكي الذي التحق بال ّثورة اجلزائرية فرانتز فانون ( .) Frantz Fanonفقد �أ�صبح هذا الأمريكي
أحد �أعمدتها يف �إطار ما ُ�س ّمي �آنذاك
اجلنوبي املنحدر من �أ�صول �إفريقية عند التحاقه بال ّثورة اجلزائرية � َ
الر�أ�سمايل.
ال�سوفييتي ّ
بتحالف بلدان العامل الثالث �أمام َ
الـم َّد ْينّ :
ال�شيوعي ،والأمريكي الأوروبي ّ
ال�شهرية “هيا يا رفاق ،لقد انتهت ال ّلعبة الأوروبية �إلى غري ِر ْجعة ،وعلينا
�أطلق فرانتز فانون �رصْ َخته ّ
يتحدث بالأ�سا�س عن �إفريقيا التي كان َي ْعرفها ولك ّنه
آخر” .كان فرانتز فانون
ّ
الآن �أن ن� ّؤ�س�س �شيئا � َ
بالدار البي�ضاء (فريد بلكاهية وحممد �شبعة وحممد املليحي)
( )3كان من بني م� ّؤ�س�سيها الأ�سا�سيني ف ّنانُوا َ
ومد ّر�سوا مدر�سة الفنون اجلميلة ّ
َ
�ضمن هذا الباب.
ي
ن
الف
عليم
ت
ال
برهانات
الف�صل املتع ّلق
 كما �أ�سلفت  -انظرّ
ّ
َ
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العربي �أي�ضا .كانت الكلمة ت َْعني �أ ّننا ن�ستعمل ما و�صل �إليه ال َغ ْرب انطالقًا مما منلكه
كان يقْ�صد العامل
َّ
اله ِو ّية الب�رص ّية بالن�سبة �إلى الف ّنانني املغاربة الذين كانوا قد
من تُراث .هنا �سوف َي ْنطلق البحث عن ُ
يجب
أجنبية التي ال تُالئم ّ
إعطاءها عن بلدهمُ .
ال�صورة التي كانوا يريدون � َ
�ضاقوا ذرعا َ
بالو�صْ فات ال ّ
والعودة �إلى ا ُ
ين.
جلذور لكي ننتج ف ًّنا
الـم ْزج �إذن بني تقنيات الغرب امل�س َت ْع ِمر
ِ
الفن الكو َّ
معا�رصا ُي�ساير َّ
ً
َ
هذا ال ّتحدي �سوف َي ْرفعه الف ّنانون معتمدين على حما�سهم وعلى ُمق َّد َراتهم ّ
الذاتية و ُم�ساندة املثقّفني
ُ
وال�شعراء الذين حت ّلقوا حول جملة “ �أنفا�س” ال ّنا�شئة.
والك ّتاب ّ

كحامل
من �أول ما �سوف َي ّتجه �إليه الف ّنانون �إذن هو ُه ِو ّية ال ّلوحة ومحُ تواها .هل نحافظ على ال ّلوحة
ِ
نتعداها ل�شي ِء �آخر؟ هل َ
الفن الأكادميي� ،أم
للفن ال ّت�شكيلي �أم ّ
طرقَها ّ
ّ
نتط َّر ُق ل َنفْ�س املوا�ضيع التي َ
نتحول عنها ملوا�ضيع �أخرى؟ ّ
تتب ْلور �ستحاول الأخذ بعني
ّ
كل هذه الأ�سئلة والأجوبة التي �سوف َ
الفن وما يحدث يف الع�رص احلا�رض.
االعتبار ما �سوف يحدث يف تاريخ ّ
ٌ
وتعامل مع اجلدار ،بل �سوف َي�سْ تغ ّلون هذه العالقة
الر�سم مبا هو تزيني
لن يرف�ض الف ّنانون
ّ
و�ضعية ّ
التقليد ّية التي كانت متداولة َلي�سْ تعملوها ح ّتى ُي ْدخلوا الفنونَ الب�رص ّية احلديث َة بطريقة َ�س ِل َ�سة �إلى َعينْ
فن ،بل �سوف يتعا َملون معه كجز ٍء
الـم ِ
الفن مبا هو ّ
�شاهد املغربي� .سوف لن يتوقّفوا عند ّ
وعادات ُ
الع�رص الذي يعي�شون فيه� ،أن َي ْدخلوا يف ات�صال
اليومية� .سوف ُيحاولون وبطريقة تُالئم
من احلياة
َ
ّ
مع ال ّنا�س من خالل حياتهم
الفن ال ميكن �أن يكونَ
اليومية ويف تعا ُملهم مع الأ�شياء .مل يفرت�ضوا �أن َّ
ّ
عام ُة النا�س ،ومن خالل ا أَ
ل ْ�شياء املتداولة يف هذه
تزيي ًنا بل حاولوا
ُّ
التدخ َل يف الف�ضاءات التي يرتا ُدها ّ
الع ْمالقة التي ت�ؤ ّثث املدينة� ...إلى
الـمتاجر واملقاهي
والـم ْل�صقات ِ
ُ
الف�ضاءات .من ذلك واجهات َ
حاولوا �أن يوجدوا يف ّ
كل الأماكن التي ميكن �أن ُيغيرّ وا فيها
الـم�ستعملة يف الدزاين احلديثَ .
الأَدوات ُ
يومي ًة مع الأ�شكال الب�رص ّية اجلديدة.
نظر َة ال ّنا�س للفن ويجعلوهم ي�سْ َتوعبون ويربطون عالق َة َّ
الرموز والدالالت والأ�شكال املوجودة على
� ّأما عن املحتويات ،فلقد َ
حاولوا �أن ي�ستغ ّلوا كل ّ
اعتبارا منهم �أنه ب َنفْخ
احلوامل ال ّتقليدية �سوا ٌء منها يف احلوا�رض �أو يف الأرياف العربية �أو الأمازيغية،
ِ
ً
حتولها
فن جتريدي حديث� ،أو �أ ّنها حتمل يف طياتها �
روح جديدة فيها �سوف
تتحول �إلى ّ
إمكاني َة ّ
ّ
َّ
العربي بجميع
والرموز الأفريقية واخلط
�إلى ّ
بالرمز الأمازيغي ّ
فن جتريدي .وهكذا تعاملوا ما �سموه ّ
ّ
وع ّمموا ذلك على ال ّلوحة وعلى
ذكـره يف باب َينابيع الت�صوير املغربيَ .
�أ�شكاله� ،إلى غري ذلك مما �سبق ُ
الكرافيك وعلى الت�صميم (الدزاين) �أو ال ّتزيني الداخلي واخلارجي للعمارة احل�رضية.
روحها مل تتوقّف.
لكن
توقّفت جملة “ �أنفا�س” كما �أ�س َلفْت
ٍ
َ
لظروف خارجة عن �إطار ال ّثقافةّ ،
113

تكو َن ْت � ٌ
مغربية �صرِْفًا
أجيال من الف ّنانني داخل هذه املدر�سة ال ّتي �أَ ّ�س�ست ملا كانت ت�سميه ُه ِو ّي ًة ب�رص ّية
ّ
ممزوج ًة بروح احلداثة الأوروبية .مل يكن ّ
الـمفْهوم الذي
بالطبع َه ُّم ه�ؤالء املثقّفني والف ّنانني هو ترجمة َ
نا َدى به َ�س َل ِف ُّيو القرن ال ّتا�سع ع�رش ،والن�صف الأول من القرن الع�رشين( )4والذي كان يق�ضي بالأَ ْخذ
بالـمعا�رصة دونَ التفريط يف الأ�صالة .لقد � ّأكدوا على �أنّ �أعما َلهم هي تركيب للحداثة الأوروبية مع
ُ
الأخذ من ال ّثقافة املح ّلية ّ
الكونية .على عك�س ذلك
وج ْعل العمل َي ْرقَى �إلى
كل ما هو قابل لل ّتطويرَ ،
ّ
تو�صلت �إليه احل�ضارة الغربية من
والـمعا�رصة إ� ّنه ب�إمكاننا �أخذ ما ّ
الـمنادون ب�شعار الأَ�صالة ُ
كان يقول ُ
احلداثيون
ُر ِق ّي َتقْني دون ال�سماح يف ُه ِو ّيتنا الأ�صيلة .كان ال�س َل ِف ّيون يدعون �إلى عدم ال ّتغيري ،بينما كان
ّ
الـم ْنفتحة القابِلة
التقدم
يعملون جاهدين على بناء ُهو ّية جديدة
متحركة قوا ُمها ّ
الغربي وال ّثقافة املح ّلية ُ
ّ
ّ
للتطور.
ّ
الب ْحث بل هناك �آخرونَ من
مل يكن �أَ ْعالم مدر�سة الفنون اجلميلة َو ْحدهم الذين ا ْنخرطوا يف هذا َ
روحا جديدة
أهمهم �أحمد رّ
الرموز الأمازيغية و َي ْنفخ فيها ً
� ّ
ال�شقاوي الف ّنان الذي حاول �أن َي�ستعيد ّ
�سن مبكرة وهو مل َي ْبلغ بعد
فن كوين .مل يمُْهل املوت �أحمد رّ
جعلتها ت َْرقَى �إلى ّ
ال�شقاوي فتويف يف ّ
خارجه
م�صدر �إلهام لعدد من الفنانني ،لي�س باملغرب فح�سب ،بل ح ّتى
الأربعني ،لكن عم َله كان
َ
َ
وخ�صو�صا باجلزائر وتون�س ،حيث كان الفنانون يطرحون نف�س الإ�شكاليات الف ّنية.
�سوف تطبع هذه املرحلة �أجيا ًال بعد ذلك ،و�سوف تدخل ميدان الرتبية ال ّت�شكيلية داخل املدار�س
العربي وخ�صو�صا بعد ُظهور ّتيارات
التيار مع االنفتاح على العامل
الفنية ،و�سوف َيـق َْوى هذا ّ
واملعاهد ّ
ّ
التوجه يف العراق و�سوريا وم�رص واجلزائر وتون�س.
عربية تُنادي بنف�س
ّ
ّ

ّ
للرموز الأمازيغية املوجودة يف �ش ّتى
يعترب �أحمد ال�رشقاوي من �أوائل من فكر يف �إعادة االعتبار ّ
الأ�شياء امل�ستعملة ،و َنقْلها �إلى ال ّلوحةَ .م ّثلت هذه ّ
وتغيريا
ال�شقاوي
مهمة يف َم�سار �أحمد رّ
ً
الطريقة ُنقل ًة ّ
عميقا يف ال ّتعامل مع ّ
الـمغاربة .مل يكن �أحمد ال�رشقاوي هو الذي اهتدى
الذات بال ّن�سبة �إلى الفنانني َ
�شخ�صية ف ّنية مغربية،
الدور الذي ميكن �أن يلعبه يف َخ ْلق
أ�صح من اهتدى �إلى ّ
لهذا الإرث �أو على ال ّ
ّ
ال�سوي�رسي بول كلي ( )Paul Kleeالذي زار تون�س يف � 11أبريل من �سنة 1914
بل �سبقَه لذلك الفنان ّ
ال�سلفية الأولى التي حاو َلت �أن ت�ؤلّف بني الإ�سالم واملدنية الغربية .حممد عبده مب�رص وامتدادات ر�ؤيته يف
التيارات
()4
ُ
ّ
احلديث هنا عن ّ
ُ
الـم ْغرب على اخل�صو�ص من خالل كتابات ع َّ
الل الفا�سي.
َ
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أمازيغية املتناثرة على ال ّزرابي والأواين وعلى ال ْأج�ساد باحل ّناء �أو الو�شم.
بالرموز ال
ّ
ملدة �أ�سبوع نَ
ّ
وافتت ّ

خط ً
الفنية ّ
للدرا�سة يف باري�س �أول من
بهذا يكون �أحمد رّ
اطا قبل �أن ينتقل ّ
ال�شقاوي الذي بد أ� حياتَه ّ
ملدة غري ق�صرية بفار�سوفيا
�سي�سْ تعيد
درو�س بول كلي ،وذلك بعد ا�ستكمال درا�سته بباري�س والإقامة ّ
َ
َ
وال�سينمائيني املغاربة.
عا�صمة بو َل ْندا التي كانت �آنذاك قبل ًة لعدد غري َي�سري من الف ّنانني
ّ

الفن الت�صويري ،بل ذهب �إلى مدر�سة الفنون
مل
يتوجه �أحمد رّ
ّ
ال�شقاوي �إلى باري�س لدرا�سة ّ
ّ
اخت�صا�ص َي�ستطيع من خالله �أن ي�ضمن �شغ ً
ال
التمكن من
يف�ضل
والـمهن لدرا�سة الإ�شهار ،حيث كان ّ
ِ
ٍ
ويتوجه للفن ال ّت�صويري
قارا( . )5لكن �إقامته ببولندا وعالقاته مع �أ�ساتذ ٍة هناك جع َل ْته يغيرّ من ر�أيه
ّ
ًّ
وللرمز الأمازيغي على وجه اخل�صو�ص .فما الذي َجعله َي َ
َ
داخل الأو�ساط الفنية
أهمية
حظى بهذه ال ّ
ّ
احلد الذي َ
تعليمه يف هذا
�إلى ّ
ت�رصح ب�أ ّنها ت�س َت ْلهم َ
جعل جمموعة �أو�شام اجلزائر ّية املحدثة �سنة 1967م ّ
خا�صة الف ّنان
الباب؟ ُيجيب � ُ
أحد �أعالم الفن املغربي احلديث حممد املليحي“ :يجب �أن ُن َح ِّيي ب�صفة ّ
�أحمد ال�رشقاوي ،لأ ّنه ال ُ
الرمز الأمازيغي و�رصح بذلك”( .)6فيكون �إذن الف ّنان �أحمد
أول الذي تب َّنى ّ
جدا .مل يكن بالطبع هذا
الت�شكيلية املغربية لكن
ال�رشقاوي من م� ّؤ�س�سي ّتيار احلداثة
خا�صة ًّ
ب�شخ�صية ّ
ّ
ّ
هو جّ
الهو َّية الأمازيغية �أو
ال�س�ؤال حول ُهوية العمل الف ّني املغربي مل يتوقّف عند ُ
االتاه الوحيد� ،إذ ّ
عندها فيما ي�أتي.
يتعداها �إلى جَماالت � ْأخ َرى �سوف نقف َ
الإفريقية بل َ�س ْوف َّ
الـم َت َو َّج ِه �إليها ل َت َب ِّنيها كمق َّوم رئي�سي ُلهوية ال ّلوحة املغربية .هناك
ّ
احتد ال ّنقا�ش حول ُ
اله ِو ّية الب�رص ّية ُ
بالـمغرب( .)7فهناك من نادى بالعودة �إلى
كما ر�أَ ْينا يف الباب ال ّأول ّ
مت�شبعة ّ
بالفن الب�رصي َ
عدة م�صادر ّ
الأ�صول املغربية امل�ستقاة من الثقافة العربية الإ�سالمية وال �شيء غريها .ويف ت َّيار � َآخر انتظمت جمموع ٌة
الفن ا َ
حل�رضي لأنه َو ْحده الذي و�صل �إلى
من الف ّنانني م�سندة بعدد من املثقّفني ونادت بال َع ْودة �إلى ّ
الـمهيمن.
ُم�سْ توى يمُ َ ِّك ُن َنا من ُم�ضاهاة ّ
الفن الغربي ُ

ذكـره.
تينيات» ،بالفرن�سيةَ ،
( )5انظر كتا َبنا « زوم على ّ
الفن َ
الـم ْغربي يف ّ
ال�س ّ
�سبق ُ
( )6املرجع نف�سه  ،ال�صفحة 32
َ
الـم ْغربي ،يف الباب ال ّأول من هذا الكتاب.
( )7انظر
الف�صل املتع ّلق بينابيع ّ
الفن َ
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الفن الأوروبي
اهتدى فريد بلكاهية �إلى ا�ستعمال موا َّد
ٍ
يف هذا االجتاه َ
وخامات غري معهودة يف ّ
الذي تر ّبى بني �أح�ضانه .ففي محُ اولته �إعادة النظر يف ّ
الغربية ،عاد �إلى جتارب
الطرائق والأ�ساليب
ّ
ُ
وال�شكل يختلف
وخ�صو�صا يف فا�س و َم ّراك�ش حيث
ال�ص ّناع التقليديني
اال�شتغال على املا ّدة وال ّلون ّ
ً
كثريا عنه يف البلدان الأوروبية .اعتمد �أو ّال ال ّنحا�س ما ّد ًة لال�شتغال ،لك ّنه مل ي�ستعملها ل�صناعة الأَواين
ً
اع ،بل ّ
خا�صة .فقد ا�ستلهم طريقة ال�ص ّناع يف
موا�ضيع فنية
�شك َل منها
كما كان َيفعل ذلك ال�ص ّن ُ
ّ
َ
ال ّتعامل معهاَ ،
وط ْر ِقها وت َْطويعها ل ُت�صبح عم ً
فنيا متميزا .حاول �أن ي�شتغل على ال ّنحا�س من حيث
ال ًّ
ي�ضع �أ�شكا َله على ا َ
هو ما ّدة قابلة لل ّت�شكل وا َ
خل�شب قبل �أن يغ ّلفها بال ّنحا�س املدقوق على
حلفْر .فراح ُ
ُ
املتدخلني الذين
ي�شتغل فيه عد ٌد من
احلديث �إلى معمل َ�صغري
وح َّو َل محُرتفه
ِّ
َ
طريقة ال�ص ّناع التقليدينَ ،
الفن احلديث.
يقدمون معارفَهم ِ
ِّ
احل َر ّفية ْ
خلدمة ّ
َّ
ال�صناعات اجلِ ْلدية،
بعد ذلك ويف مرحلة � ْأخرى من م�ساره الف ّني
ا�ستغل املخزونَ ِ
احل َريف يف ميدان ّ
َ
كحامل ولكن
أ�صبح يتعامل معها لي�س
وح ّول
ٍ
َ
الـمر ّبع �أو امل�ستطيل ،بحيث � َ
�شكل ال ّلوحة التقليدي ُ
ُ
كال�صانع متا ًما يذهب �إلى الأ�سواق الأ�سبوعية يقتني اجللود مبا�رش ًة بعد
ك ُت ْحفة ف ّنية يف حد ذاتها� ،صار ّ
�س ْلخ ّ
الذبائح واال�شتغال عليها لتهيئها على �شكل حوامل �صاحلة لال�سْ تعمال.
وع ّو�ضها باحل ّناء واملوا ّد الطبيعية كما َيفْعل ّ
اخلطاطون
�أ ّما ال ْأحبار والأ�صباغ
ال�صناعية فقد ا�س َتغْنى عنها َ
ّ
مبهارتهن يف
الرموز والنقو�ش باحلناء على اجللد فقد زود جمموع ًة من الن�ساء املعروفات
ّ
َ
الـم َهرة .ولو�ضع ُّ
ْ
التو�شية بهذه املواد و�رصن ي�شتغلن معه على َم�شاريعه الف ّنية .و�أ�صبحت لوحاته �إذن عبارة عن تداخُ ل بني
يتعرف فيها املغربي على ُهويته الب�رص ّية ويت َع َّرف فيها الغ َْربي على ال َعمل الف ّني احلديث.
القدمي واحلديثّ .
بي
�أما حممد املليحي فقد تعامل مع هند�سة ر�سم ال ّزرابي ب�شكل ّ
متقدم ًّ
جدا .مل ينقل ب�شكل َ�س ْل ّ
الـم ْغربي
الروحي للإ�سالم َ
�إلى �سطح َل ْو َحته بل ا�ستلهم فل�سف َتها وحرك َتها رابطا �إياها بكل الرتاث ّ
َ
َّ
طوال م�ساره الف ّني ،متتح
يتخل عنها
متوجات حممد املليحي التي مل
تفرده واختالفه عن رّ
ال�شقّ .
يف ّ
ّ
ال�صويف للأولياء
 ح�سب قوله  -من�سجل ِ
احل َرف التقليد ّية على امل�ستوى التقْني ،ومن املخزون ّ
متوجات ال ّلوحة
بالرقْ�ص واملو�سيقَى واحلركة ّ
ال�صاعدة .لذاَ ،نرى ُّ
املغاربة الذين َي ْرتبط ّ
ال�سماع عندهم ّ
يرتاق�ص �صعو ًدا نحو ال ّ
الرموز ب�شكل ُمبا�رش و� مّإنا
هب
ُ
عند املليحي وك�أ ّنها َل ٌ
هائي .مل ينقل املليحي ّ
ال ِن ّ
َ
ال�صانع
ال�س نَن (القانون) الذي َيحكم هذا الإ ْنتاج
املتكرر لدى ّ
حاول كما ُي�رصح بذلك ،ا�س ِت ْخال�ص َّ
ّ
الـم ْغربي و�أن ُي َل ّخ َ�صه يف ذلك ال ّلهب املت�صاعد.
َ
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بالرموز الأمازيغية دونَ �أن يعيدوا ال ّنظر يف �شكل ال ّلوحة الغربية .وهكذا تعا َملوا مع
ّ
اهتم �آخرون ّ
فل�سفي.
فكري �أو
ت�شكيلية �رصْفَة غري حاملة ل ّأي معنى
الرموز الإفريقية القدمية وا�س َت ْعملوها كعالمات
ّ
َّ
ّ
ّ

ذكـرها ،الف ّنان حممد حميدي والفنان حممد �أطاع
من بني الأ�سماء ّ
املهمة من اجليل ال ّأول التي يمُ كن ُ
اهلل وكذلك الف ّنان حممد �شبعة الذي تعامل مع هذه العالمات يف ال ّت�صميم �أك َرث منه يف �إنتاج ال ّلوحة� .أما
من اجليل الثاين فهناك ح�سني امليلودي وعبد احلي امل ّ
الخ وحممد نبيلي وعي�سى �إيكن .ه�ؤالء جميعهم
مكونات �أخرى �إفريقية �آتية من ما
تعا َملوا مع هذا
املكون الأمازيغي و�أَدْجموه يف غالب الأحيان مع ّ
ّ
ال�صحراء الكربى.
وراء رمال ّ
العربية والعالمَ ية.
متميزة من بني الأعمال الت�شكيلية
لقد �أعطى هذا االجتاه للوحة املغربية
ّ
�شخ�صية ّ
ّ
مهم من امل�شتغلني با َ
ميكانيكية �أفقدتها
الرمو َز بطريقة
لكن هناك عد ٌد ٌّ
ّ
حلقْل الت�شكيلي ا�س َت ْعملوا هذه ّ
ُ
َ
اجليل املبا�رش .لذا
حمل م�شع َلها
نفخها فيها املع ّلمون الأوائل ،والتي
الروح الإبداعية التي َ
تلك ّ
الرموز تُنقل ب�شكل مبا�رش دون �أدنى اجتهاد �أو حماولة البحث عن فل�سفتها العميقة،
�أ�صبحت هذه ّ
وهو ما جع َلها ت�سقط يف ْ
اله ِو ّياتي الأَ ْعمى .و�أ َّدى هذا يف كثري من الأحيان
التكرار املبتذل واالنغالق ُ
�إلى تب ّنيها من طرف �إيديولوجيات ِع ْرقية ال عالق َة لها بامليدان الف ّني �أو الثقايف.

كما عمد �آخرون �إلى ال ّتعامل مع ّ
اخلط العربي �سوا ٌء يف ال ّت�صميم الكرافيكي �أو اللوحة الت�شكيلية.
وال ميكن معرفة ذلك �إ ّال بالرجوع �إلى �أُ�صول ّ
املتفرع عنه
اخلط .ففي الأ�صل كان اخلط الفينيقي والعربي ّ
جملة من ال�صور يتوخى ترجمة بع�ض الأ�صوات احلروفية .ف (� )Hأخذت من ر�سم احلائط �أو التحويطة
التي تتكون من خطوط عمودية و�أخرى �أفقية ،والقاف )� (Qأخذت من القرد وهكذا حتى �أخذت احلروف
�شكلها النهائي .و�إذا كانت احلروف قد ا�ستقلت وجتردت من الواقع الذي نبعت منه ف�إنها على الرغم من
ذلك بقيت حم�صورة يف دورها النفعي املرتبط برتجمة ال�صوت .لذا �إذا �أردنا �أن نبوئها درجة الفن والإبداع
َ
خالل
يكن هو الذي ِلع َب ْته
فال بد لنا من �أن جند لها دو ًرا �آخر غري دور املنفعة .من الأكيد �أنّ هذا الدور مل ْ
الق�صية وامللوك العرب وامل�سلمني.
تاريخها بل ح ّتى عندما ارتفع �ش أ�نُها عند امللوك يف �آ�سيا
ّ
فاخلط مبا هو كتابة مل يكن يحظى بالأهمية التي يتوفر عليها اليوم .فالكتابة كانت ممار�سة ممقوتة عند
علية القوم من ال�سيا�سيني والفال�سفة وال�شعراء ...فكبار ال�شعراء مل يكونوا يكتبون بل كانوا يتوفرون
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على كتبة يف م�ستوى العبيد يقومون بهذا الدور .مل تكن يد النبيل تنزل �إلى م�ستوى مالعبة القلم وهي
التي د�أبت على ُمالعبة ال�سيف ومالم�سة ج�سد املر�أة .ولنا يف طرفة ابن العبد وخاله خري دليل على
ذلك .فالرواية ت�ؤكد �أنهما كلفا راعي غنم بقراءة الر�سالة التي كانا يحمالنها �إلى حاكم البحرين والتي
أميني ولكنه يعني ترفعهما عن
يطلب فيها امللك جز ر�أ�سيهما .هذا ال يعني �أن ّ
ال�شاعرين الكبريين كانا � ّ
الكتابة التي كانت من اخت�صا�ص طبقة اجتماعية �أقل منهما �ش�أنا .ولعل ما جاء يف محُ اورة فيدرو�س
لأفالطون من تنقي�ص من �ش�أن الكتابة يكفينا يف هذا الباب .يتوجه �سقراط لفيدرو�س باللوم لأنه كان
يخبئ حتت معطفه كرا�سا كان قد �سطر فيه حما�رضة لفيل�سوف من �أثينا .عاب �سقراط على فيدرو�س
حية يف ر�أ�سه.
كونه يعطي �أهمية للكتابة التي هي قتل للكالم عو�ض �أن يحتفظ باملعرفة ّ
ّ
وملدة طويلة دور الو�سيط احلامل للكالم� ،سواء �أكان هذا الكالم
مل يكن
للخط �ش�أن �إذن �إذ لعب ّ
ال�شعر مل تكن تعنى باحلروف وتلويناتها �أكرث
كالم �سلطة دينية� ،سيا�سية �أو �سلطة فكرية ف ّنية .فكتابة ّ
الن�صي للق�صيدة .فكيف ميكن �أن نعترب َّ
اخلط ف ًّنا من الفنون و ُنقارن[ ،كما فعل
من اهتمامها باملحتوى ّ
ذلك عد ٌد مهم من النقّاد والفنانني يف البالد العربية خ�صو�صا يف فرتة ال�سبعينيات] ،بينه وبني الفن
ال ّت�شكيلي يف �شكله احلديث واملعا�رص؟

ّ
للخط �أن يكون كذلك �إال �إذا حاول التعبري ،كما هو احلال يف الفنون الت�شكيلية احلديثة
ال ميكن
الفن ف ًّنا �إذا هو مل يغرتف من اخلبايا الدفينة
واملعا�رصة ،عن الدواخل العميقة ملنتجه .ال ميكن �أن ُيعترب ّ
ت�ستحق هذه ال ّت�سمية �إال عندما تخ ّل�صت،
والدهاليز املظلمة للإن�سان ،ذلك �أن املمار�سة ال ّت�صويرية مل
ّ
بالتدريج ،من اهتمامها بالطبيعة وبا َ
جهدها على َك ْ�شف املمتنع الذي ال
جلمال الطبيعي َ
و�ص ّبت كل ْ
الـم ْنحى مع َم ْنحى ّ
اخلطاط
َي�ستطيع العقل �إليه �سبيال داخل ال ّنف�س الب�رشية .فهل ميكن ُمقارنة هذا َ
بناءها حمرت ًما يف ذلك القواعد التي َو َ�ضعها �أ�سالفُه
الذي َي ْعمد �إلى حكمة نبيل ٍة �أو �آية كرمية ُفيحاول َ
اخلطاطني؟ هل يرتك الفر�ص َة ُ
من �شيوخ ّ
�ضبط الإيقاع؟ هل
جلنون �أو َ�ص ْبوة �أو هفوة خارجة عن نظام ْ
للب ْحث عن املجهول كما يفعل زميله الف ّنان الت�شكيلي؟
ب�إمكانه اال�ستغناء عن نقل املعلوم
ّ
والتوجه َ
رغم ّ
ال�صناعة:
كل هذا ف�إنّ �سائر هذه املمار�سات التي ن�سميها اليوم فنو ًنا كانت جُْتمع حتت ا�سم ّ
ال�شعر� ،صناعة املو�سيقَى� ،صناعة ال ّت�صوير و�صناعة ّ
وال�صناعة يف هذا الباب كانت تقابل
�صناعة ّ
اخلطّ .
الر�ؤية ال�سابقة
مفهوم كلمة تقني  technéعند اليونان التي تعني فيما تعنيه َ
الـم ْعرفة؛ �أي املعرفة مبعنى ّ
يتحدث
الفن احلديث
الفن
ّ
ً
وخ�صو�صا ّ
لل�شيء قبل �إنجْ ازه .مبعنى �آخر �إعادة �إنتاج ما �أُ ْن ِتج �سلفًا .لكن ّ
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اخلط �أو �صناعة ا َ
فن ِّ
خل ِّط من هذا
ويقدمه ك�إ ْنتاج ل�شي ٍء على غري مثال َ�س َبق؛ ف�أ ْين
عن الإبداع ّ
ُ
موقع ّ
آخر ال ُيق َِّدم ق ََد ًما
ك ِّله؟ يبدو يل �أنّ هناك
ً
تعار�ضا حا ًّدا بني ممُ ٍ
ار�س ُيلقي بنف�سه يف غياهب َ
الـم ْجهول ،و� َ
ال�شاكلة.
�أو ي�ؤخر �أخرى �إ ّال وهو يعلم ما يفعل� .أو ربمّ ا كان الأمر على غري هذه ّ
القب�ض
وتطور معه حماو ًال دائما
الر�سم تاريخً ا انطلق مع الوعي ال ّأول للإن�سان مبحيطه
َ
�إذا اعتربنا �أنّ ّ
ّ
لفن ّ
فن اخلط؟
الليلية ،فل ِّأي تاريخ ينت�سب ّ
على هذا الغَريب الذي ال يفارق الإنْ�سان يف حيا ِته اليومية �أو ّ

فن ِّ
املقد�س داخل
اخلط
ٌ
أ�شد االرتباط مبيدان ّ
الـممار�سات التي كانت ومازا َلت ترتبط � َّ
ُّ
واحد من ُ
ل ْلواح التي
الرب قد كتب بوا�سطة �أ صْ� بعه على ا أ
العامل الإ�سْ المي .ف�إذا كانت الأناجيل تُ�شري �إلى �أن َّ
مو�سى فوق َجبل �سيناء ف�إنّ القر�آن من جهته ينبئنا ب�أنّ اهلل �أمر القلم ب�أن يكتب على ال ّلوح
ت�س ّلمها النبي َ
ووجود القلم بجانب الإله والعر�ش ُي ْعطيه ،من ال ّناحية الأنطلوجية ال ّ
الهوتية ،قيم َة الوجود
املحفوظُ .
الأو ّ
مبت�صوف كابن عربي مث ً
ال �أن يفرد يف فتوحاته �أبوا ًبا يتحدث فيها عن
املبدئي .هذا ما َدفع
يل
ّ
ّ
ا ُ
َ
و�صل به الو َل ُه بالقلم الأ�سْ مى �إلى حد �أ ّنه ،ويف �إحدى
حلروف و�أ�رسارها وعن الق َلم وجالله .فلقد
كال�سماع واملو�سيقَىّ ،مما
ارتقاءاته نحو امللإ الأعلى ،كان ي�سمع
�رصير القلم وهو يكتب على ال ّلوح ّ
َ
�صوفية رهيبة.
الدخول يف َج ْذبة
�أدى به �إلى ّ
ّ
إلبا�سها كل
اهتم امل�سلمون ،عر ًبا كانوا �أم
عجما ،بهذه احلكمة الإلهية ،وحاولوا � َ
ً
لهذا ،ربمّ اّ ،
البهاء .ف�أ�صبح ّ
يجد فيه ما ن�سميه
ال�صويف ،و�صار العربي ُ
اخلط �إذن � َ
التعبد وطريقًا للت� ّأمل ّ
أحد عناوين ّ
بالـمتعة الف ّنية كما يف املو�سيقى ،و َي�سْ تح�سن �إيقاعاته و�أوزانه وتركيباته .لكن ّ
كل هذا ال يتع ّلق
اليوم ُ
ال�صنعة يف الإتيان به.
�إ ّال بالبناء اخلارجي الذي تكفي ّ
املغربي اليو َم مكان ًة متميزة على رقعة فُنون الكتابة يف مَ
يحتل ّ
ّ
العال .ف َل ُه من
اخلط
داخل هذا الإطار
ّ
َ
حر ّي ًة كبرية
ال�سواء� .إ ّنه يحمل
املميزات ما َي ْجعله مطلو ًبا لدى
ّ
امل�صممني والف ّنانني على ّ
ِّ
داخل ثناياه ّ
يف الت�أقْلم مع َنوازع الف ّنان وطموح ال ّت�صميم .فع َلى ْ
عك�س ا ُ
العربية الأخرى ف�إ ّنه جَتاو َز تلك
حلروف
ّ
ا�ستقرت عليها ا ُ
العربية ب�صف ٍة عامة وحتى حروف
حلروف
والهند�سية التي
اخلطية
العالقة مع ال�صرَّ امة
ّ
ّ
َّ
َّ
فاخلطاط يف ا َ
ّ
املغربي له احلرية يف تمَ ْديد ومتطيط ُحروف هذا ّ
اخلط ح�سب
حل ْرف
ال ّلغات الأخرى.
ّ
َ
تعامل الف ّنانني املغاربة وامل�شارقة على ال�سواء مع هذا
ال ّنغمة التي يمُْليها عليه
ج�سده وحركاتُه الف ّنية� .إنّ
ُ
اخلط العربي جعلنا نتوقّف عنده وعند �إ�شكالية ال ّتعامل الف ّني مع ّ
ال�صنف من ّ
اخلط ب�صفة عامة .ولعل
ّ
ّ
القة احلميمية املوجو َدة بني ّ
الو�صول �إلى الع َ
واخلط ك�إ ْبداع ح ّتى
ك�ص ْنعة
اخلط َ
الوقْفة ت�سعفنا يف ُ
هذه َ
مدى �أهميته بالن�سبة ُلهوية ال ّلوحة املغربية.
نرى َ
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الدوامة ال ّتقنية البحتة؟ يف هذا جّ
 - 3فكيف ميك ُننا �إذن �إخراج ّ
الفن
االتاه ،دخل ُّ
اخلط من هذه ّ
العربي والإ�سالمي عمو ًما يف نقا�ش حول هذه املمار�سة :هل يمُ كن اعتبار ّ
اخلط ف ًّنا �أو الإبقاء عليه �ضمن
واحل َرف التقليد ّية؟ �إنّ �شكل ّ
اخلط يغوي كثريا لكن جمال املخطوطات يعر�ض خلطر
ال�صناعة ِ
خانة ِّ
مار�سة .يف الواقع ل�سنا نحن (�أي النقّاد) الذين
الـم َ
اال ْنغالق يف ال ّتكرار ك َّلما حاولنا االقرتاب من هذه ُ
ال�صدد هناك جمموعة من الف ّنانني العرب الذين َر َبطوا م�صري
نقوم بهذا ولك ّنهم الف ّنانون .ويف هذا ّ
�إبداعاتهم مع اخلط وتوفّقوا يف ذلك .لقد ا�سْ َتطاعوا �أن ُي ْخرجوا احلرف من دائرة ال ّتكرار و َمنحوه
َ
احلرف من
حرروا
َنف ًَ�سا هو نف�سه ذلك ال َّنف ُ
َ�س الذي نت� ّأمله يف �أي عمل �إبداعي ت�شكيلي �آخر .لقد ّ
وح َّولوه �إلى حركة نابعة من ّ
حام ً
الـم ْبدعة وك�أ َّنها
عبود ّيته للكلمة ومن كونه ِ
ال َخدوما للمعاين َ
الذات ُ
ُخيوط َت ْن َ�س ُّل بعنف من �أعماق الف ّنان.
الر�سام ا ُ
مل َي ْبق الف ّنان ّ
ُ
حلرو ّ
�شئت
الفن� .أ�صبح
يف
احلرف عنده ذريعة و�إن َ
خارج دائرة ّ
َ
اخلطاط �أو ّ
منوذج قيا�سي) جمايل يت َل ْو َلب حول نف�س العمل ،ويف
قلت براديكم ( Paradigmeميزان �أو الزمة� ،أو
ٌ
وخ�صو�صا
املغربي
ف�سال�س ُة احلرف
الـم ْبهم.
ً
َ
نف�س الآن حول نف�س الف ّنان لل َغ ْو�ص يف �أعماقه بح ًثا عن ُ
ّ
الـم ْبدع �إلى ا ُ
النمطية
خلروج عن
عندما ُي َخ ّل�صه الف ّنان من القواعد
الكال�سيكية ،جتع ُله ُ
يدفع بج�سد ُ
ّ
ّ
املعهودة وحترير َي َد ْيه وفكره من ا ُ
ال�صنعة ال�صرّْ َ
ف .بهذه
خل�ضوع للإيقاع ال ّتكراري املعروف يف ّ
اخلط ُ
الطريقة يكون الف ّنان ّ
بج�سده داخل
اط قد اق َ
الفن ال ّتجريدي احلقيقي ،وذلك بالق َْذف َ
ْرتب من ّ
الغنائية ال َتفْعل �أكرث من ال ّت�سليم ب�سلطة ا َ
وغوايته
رق�ص ٍة َك ْو ّنية غري َم ْعلومة ال َعواقب .فال ّتجريد ّية
جل�سد ِ
ّ
عند التقائه برائحة الأَ�صْ باغ وال ْأحبار ،وا�ستنفاره ّ
الـمقْهورة واملكبوتَة ب�سلطة
لكل الغرائز ّ
الدفينة َ
وال�سلطات امل� ّؤ�س�ساتية العديدة التي َي ْرزح حت َتها.
القولّ ،
ّ
للو�صول �إلى ّ
للر�سمُ ،جذور
طريق َو ْعر �صعب امل�سالك .فبما �أن
كل هذا هناك
ٌ
للخط ،كما ّ
�رضوري .ولقد
الرجوع لهذه الأ�صول
املقد�س الديني وغري ّ
مت�شابكة ب�شكل معقّد مع ّ
ّ
الديني ،ف�إن ّ
ّ
باخلط هو اهتما ُم
العربي
أ�شياء عديد ًة� .إن اهتمام ابن
أ�رشت ب�رسعة �إلى ابن
َ
�سبق �أن � ُ
العربي دونَ �أن �أُبينَّ � َ
ّ
ّ
الن�صي .لقد
ي�سمونه من �
مهمة لل ّت�أويل ّ
إمكانية ّ
ال�صوفية باحلرف ب�صفة عامة ملا يحمله هذا الكائن كما ّ
ّ
ّ
ُ
احلروف التي تفتح بها الآيات ب�شكل الفت لل ّنظر وال�سرّ يرة.
كان منط َلقُهم من القر�آن حيث ترت ّدد
وهذه ا ُ
مطي ًة من
حلروف التي �أثارت انتبا َه
ّ
ال�صوفية جع َل ْتهم ُي ْلبِ�سونها هال ًة من القدا�سة وي ّتخذو َنها َّ
لقاء احلبيب.
الـمراد ،وهو ُ
�أجل ُ
الو�صول �إلى ُ
�أ�صبح ّ
لت�ص َدح ب�رصخة بال
اخلط مع املت�صوفة وك�أ ّنه خيوط ت ُْ�سحب من داخل اجل�سد الإن�ساين ْ
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الج مث ً
�صوت وال رنني .لهذا جند عند احل َّ
عدة لكتابة غ ِري مفهومة؛ وك�أ ّنه ُيريد �أن ُيعلمنا
ال
ٍ
ٍ
حماوالت ّ
ُ
كحفَر يف ال َعدم ،وك�أ ّنها
�أنّ ما ال ُينقال ال ميكن العثور له على �صورة �صوتية متداولة .فجاءت
خطوطه ُ
املبدئية .هذه العودة ّ
ق�صد امتالك الأثر ك�أثر ولي�س كحامل
�صادرة عن غريزة الكتابة ال ّأولية
للذات َ
ّ
تهجي العمل الفني؛ وهو بالفعل ما ا�سْ تطاع
ملع َنى م� َّؤ�س ٍ�س �سلفًا ،هو ما
ُ
نبحث عنه عندما ُنحاول ّ
الو�صول �إليه عد ٌد من ا ُ
أنف�سهم يف نوع من ال ّتجريد الغنائي.
روفيني املغاربة الذين ّ
ُ
�سجلوا � َ
حل ّ
ال�صعب على � ّأي ّ
ال ميكن من هذا املنطلق ل ٍّأي كان �أن َ
خطاط
ي�صل �إلى هذه املدارج .ويبدو �أ ّنه من ّ
الفن ال ّتجريدي .لأن ّ
اخلط الف ّني لي�س عم ً
ار�س للمتعة �أو
ال
�أن ّ
ي�سجل ممار�س َته داخل حقل ّ
خطيا يمُ َ
ًّ
ملحة تفر�ضها احلالة الإبداعية التي يوجد عليها الف ّنان لحَْ ظ َة ُمواجهته
الهوى ،و� مّإنا هو �رضور ٌة ّ
ح�سب َ
ال�س َند .فالف ّنان ا ُ
خط ً
يف لي�س بال�ضرّ ورة ّ
حلرو ّ
اطا و�إن هو كان كذلك ،فهو لي�س بال�رضورة
لبيا�ض َّ
خا�ض ًعا لقواعد ّ
ال�صفاء،
وح ّجتي هي الأَ ْعمال
اخلطية التي و�ص َلت �إلى ّ
اخلط التقليدية� .أقول قويل هذا ُ
ّ
فعد ُد
والتي ال تختلف يف �شيء عن �أعمال الف ّنانني اليابانيني �أو
الفرن�سيني �أو غريهم من ُدول العاملَ .
ّ
تذهب يف جّ
االتاه الف ْل�سفي للف ّنان الأملاين هارتونغ ()Hans Hartung
الر�سامني
ُ
كبري من �أعمال ه�ؤالء ّ
�أو الفرن�سي �سوالج (� )Pierre Soulagesأو الأمريكي كالين (.)Kline Frantz

هذا من جهة املتعاملني مع ا َ
فهناك من تَعا َمل
حل ْرف فقط .لكن وح ّتى ال نغمط ّ
حق بع�ض فنانيناُ ،
مع ال ّن�صو�ص وبناها ُ
ال�صنف
بط ُر ٍق خمتلفة جع َل ْته ي� ّؤ�س�س لنظام جديد غري معهود .وقد ا�ستطاع هذا ّ
املتنوعة وا�س َت ْخرجوا منها
الداخلي للحروف
التو ُّ�ص َل �إلى ال ّنف�س ّ
من الفنانني ،على ِق َّلتهمَ ،
العربية ّ
ّ
أ�ضح ْت احلروف يف ت�شابكها
الإيقاعات
ِ
الـم ِم ّل .ف� َ
الكامنة بداخلها َ
وح ّرروها بذلك من ال ّتكرار ُ
الهند�سية �أو من الدزاين املعا�رص.
بناءات معماري ًة حديثة قريب ًة من التجريدية
ٍ
ّ
ّ
الفن الت�شكيلي املغربي التي دخ َلت يف حوار ،منذ زمن
هذه املالمح اجلديدة
للخط العربي يف ّ
اجلوهر ّي :هل ميكن اعتبار ّ
اخلط َف ًّنا كباقي الفنون
طرح �س�ؤالنا
ِ
الفنية ،جتع ُلنا نعيد َ
طويل ،مع احلداثة ّ
أكيدا يف تطوير هذا ّ
اخلط؟
الوجدان ال
دورا � ً
الراهن؟ وما َد ْو ُر ْ
إ�سالمي الذي لعب ً
ال ّتعبريية يف الوقت ّ
ّ
حجة �أكيدة ميكن �أن ُن ِق َّر مبوجبها
هل يعني �أن ّنا ب�صدد احلديث عن وجدان �
إ�سالمي �أي�ضا؟ هل ُهناك ّ
ّ
الفن الفرن�سي
بوجود وجدان
مييز ّ
الـمفْرو�ض ترجم ُته يف ّ
ُ
عربي �أو �إ�سالمي �أ�صبح من َ
الفن؟ ما الذي ّ
ّ
حديث يف هذه احل�ضارات عن الوجدان اجلمعي؟
عن االنكليزي �أو الأمريكي �أو الإ�سباين؟ هل ُهناك
ٌ
املتفرد؟ هل ُهناك من ضرَ� ورة للقول بهذا
بوجدان الف َْرد
أمر،
ً
الفنْ ،
وخ�صو�صا يف ميدان ّ
�أال يتع َّلق ال ُ
ّ
التطرف �إلى
اله ِو ّياتية التي قد ت�صل يف حاالت
الوجدان اجلمعي ،حتى و�إن َ�ص َدق،
خارج ّ
الدعوات ُ
َ
ّ
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الرف�ض الأَ ْعمى ّ
عو�ض
الفن احلديث ومعه احلدا َثة بت�أكيد فرد َّية الفرد
َ
لكل ما هو غري عربي؟ �أال يتع َّلق ُّ
ّ
اجلماعة؟ �أال يتنافى مفهوم الوجدان ا َ
الفن والإبداع هو
ت�س ّلط
َ
جل ْمعي مع ما �أ�رشنا �إليه �سابقًا من كون ّ
أهمية ا َ
حل ْرف �أو ّ
حتد ْثنا عنه
اخلط كما َّ
ال ّت�صوير على غري مثال َ�س َبق؟ من هذا الباب ُنريد �أن ن� ّؤكد على � ّ
يف َمنْ�أَى عن املعنى �أو الإحالة ال ّثقافية �أو اجلغرافية ،ودليلنا يف ذلك ما ق َّدمناه من �أمثلة ال ّتناول يف ّ
اخلط
الـم ْغربي احلديث.
َ
هناك العديد من الف ّنانني الذين انخرطوا يف هذا االجتاه الف ّني :عبد اهلل احلريري وحممد مو�سيك
وح�سن املقداد وعمر �أفو�س وعمر بوركبة ومليكة �أكزناي ونور الدين �ضيف اهلل وغريهم كثري .لكن
احل ْرف َة من حيث هي حرف ُة ّ
العالق َة مع ّ
اخلطاط .ويف
روفية فقط ،بل اتَّ�سعت لت�شمل ِ
اخلط مل تكن ُح ّ
ّ
هذا الباب نبغَ عد ٌد من ّ
الـم ْهنة ،نذكر منهم على اخل�صو�ص :حممد
اخلطاطني املغاربة
املتمكنني من ِ
قرماد وحممد �أمزيل وحمد كولني وحممد ب�ستان.

هذا ّ
َ
الب ْحث عن
الطرح الذي ُيحاول �أن يربط
العمل الف ّن ّي الت�شكيلي باملحيط وباملجتمع من خالل َ
َ
الذع من بع�ض النقّاد وال يزال ،ف�إ ّننا نعترب �أنه � َ
العمل
أدخل
تعر�ض لنقد ٍ
ُه ِو ّية َب�صرَ ية ،ح ّتى و�إن كان قد ّ
بعيدا عن ْاهتمامات ال َع رْ�ص .مل يكن
الف ّني يف دائرة االهتمام ال ّثقايف ومل َي رْتك الف ّنان يف برجه
العاجي ً
ّ
يح�س �أنه من املفرو�ض عليه �أن ُي�ساهم يف بناء
�سيا�سية ،ولكنه كان
من ُمهِ َّمة الف ّنان �أن ينج َز
ٍ
خطابات ّ
ّ
وطنية م�ستق ّلة عن املراكز ُ
الك رْبى .وجد َنفْ�سه بني ف ََّك ْي نظا َمينْ ُمتكاملني
ِ
متما�سكينْ و ُمتحال َفينْ
ثقاف ٍة ّ
بقي
عن وعي �أو غري َو ْعي :النظام اال�ستعماري اجلديد الذي و�إن كان قد غا َدر البال َد مظهر ًّيا ف�إ ّنه َ
�ضد َم�صْ لحة البالد ولك َّنها ال ت َْعرف  -للأ�سف� -إال ثقافة
مم َّثال بق ًُوى تعمل ل�صاحله ،لي�س لأ َّنها تعمل َّ
الـم�سْ تعمر ،جَْ
وتهل ح ّتى �أب�سط قواعد َثقافة الب َلد ،والنظام التقليداين الذي ال يرى �أنّ من م�صلحته
ُ
اال ْنخراط يف احلدا َثة أ� ًّيا كانت � ْأو ُجهها ،ولذا ف�إ ّنه كان ْيرفُ�ضها جمل ًة وتف�صيال.
ي�ضع
هكذا ُو ِجد الف ّنان
الكم من الأ�سئلة ،ولك ّنه تغ َّلب عليها وا�ستطاع �أن َ
املغربي حما�صرَ ًا بهذا ّ
ّ
يخر ُج �شي ًئا ف�شيئا من التقليد نحو ال َع ْي�ش يف ال َع رْ�ص .فما هي �إ َذنْ
� َ
أ�س�س ثقاف ٍة َب�رص ّية حديثة يف جُمتمع ُ
ت�س َّلمت ال ُ
َ
امل�سري؟ هذا ما
امل�شعل وهل تابعت
أجيال الالحقة
ُ
َ
التيارات امل� ِّؤ�س َ�سة؟ هل َ
امتدادات هذه ّ
َ�س ْو َ
نتعر�ض له يف الباب ال ّثالث بعنوان :ال ّت�أْ�صيل.
ف َّ
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ال�سيا�سي وباملقرتحات التي ت َل ّونت بتالوينه� ،أ�صبح يبدو
بعد الغليان الفني املرتبط �أ�سا�سا باحلقل ّ
وك�أن امل�شهد ال ّت�شكيلي املغربي بد�أَ ي� ُ
أخذ مال َحمه وي ّتجه نحو �سيطرة جّاتاهات وا�ضحة املعامل ،وك�أنَّ
ا�ستقر على اختيار االجتاه التجريدي واجتاه ال َع َ
الرمزية املرتبطة بال ّثقافة ال�شعبية� ،سواء العربية
الأمر
المة ّ
ّ
ال�سبعينيات وقب َلها بقليل� ،إذ �شهدت املنطقة العربية ه ّز ًة عنيفة
منها �أو الأمازيغية .نحن يف حدود بداية ّ
�سماها الإعالم الغربي ،فربزت �إثر هذه اله ّزة �صدمة
ب�سبب حرب 1967م �أو حرب الأيام ال�س ّتة كما ّ
مر ًة ثانية ويت�ساءلون عن �شيئني اثنني:
عنيفة جعلت العرب َ
يطرحون م�صريهم للتفكري ّ
 - 1ملاذا يخذلنا ال َغ ْرب بعد �أن اطم�أ ّنا �إليه وهو يرحل عن ديارنا .وكانت جراح حرب اجلزائر مل
تندمل بعد؟
 - 2ما الذي يحدث على �أر�ضنا حتى ننخدع ّ
كل مرة ونعترب أ� ّننا �أقوياء ب�أنظمتنا ال�سيا�سية وقدراتنا
َ
الذاتية ،وعند �أول امتحان ينهار ُّ
اال�ستقالل؟
ال�صفر وك�أننا مل ننجز
كل �شيء ُ
أنف�سنا يف نقطة ّ
وجند � َ

والدبلوما�سية واالقت�صادية ،ولكنها كانت �أكرث ِح ّدة
طرحت هذه الأ�سئلة على امل�ستويات الع�سكرية ّ
الهو ّية قد طرح مبا�رشة بعد رحيل اال�سْ تعمار،
على امل�ستويات الفكرية وال ّثقافية والف ّنية .كان �س�ؤال ُ
الـم ْعرفية مع
املرة �سوف ُيطرح ّ
بحدة �أكرب ،على اعتبار �أنه �سوف ُيعيد النظر يف العالقة َ
لك ّنه يف هذه ّ
الغرب.
نتحدث عن الغرب احلايل الر�أ�سمايل
عن �أي غرب نتحدث عندما نتوجه �إليه ال�ستعارة معرفته؟ هل
ّ
نتحدث عن مع�سكر �آخر مناه�ض لهذا الغرب
الذي �ساعد �إ�رسائيل على ق َْهر العرب وامل�سلمني� ،أم
ّ
ال�شعوب؟ لقد طرحت من خالل الق�ضية الفل�سطينية
الإمربيايل وحامل لقيم جديدة منها انعتاق ّ
م�شكلة العروبة والإ�سالم ،وكذلك م�شكلة التخ ّل�ص من املعارف التقليدية مبا فيها الأطر الفكرية التي
ت ُْخ�ضع الفر َد للقبيلة وللعقيدة� .إنّ هذا ال ّنوع من الفكر كان يقدم نف�سه على �أ�سا�س �أنه ا�شرتاكي �أو
�شيوعي يتعاطى مع مَ
العال على �أ�سا�س �أ ّنه وطن واحد.
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�أحمد بني�سف

		
كما �أ�رشنا �إلى ذلك من قبل ،ف�إنّ م�س�ألة التحرمي قد طرحت ب�شكل غري �سليم من طرف امل�ست�رشقني
امل�صورين منهم وغري امل�صورين .لكنها طرحت باملغرب يف مواجهة الفن الفلكلوري كما ر�أينا� ،أي
ّ
احلداثيون كما ر�أينا يعتربون
احلداثيون .كان
فن “البطاقة الربيدية”  Carte postaleكما �سماه الف ّنانون
ّ
ّ
ّ
�أنّ الفن اال�ست�رشاقي الفلكلوري ُيعترب ُ�س َّب ًة بالن�سبة �إلى الثقافة املغربية ،لأ ّنه يحاول ِ�س ْج َنها يف دائرة
التقليدي والعتيق .ومل يكن فقط يفعل ذلك بح�سن ِن َّية بل كان ح�سب ه�ؤالء يقوم بذلك ِوفْق م�رشوع
والتقدم .لذا قاموا ِ�ض ّده وكانوا يلج�ؤون
ا�ستعماري يريد للمغرب �أن يبقَى متخ ّلفا و�أن ال ي�ساير الع�رص
ّ
ّ
والفن املغربي على ا ُ
خل�صو�ص مو�سوم منذ
يف بع�ض احلاالت �إلى فكرة مفادها �أنّ الفن العربي ُعموما
ّ
ا�ست�رشاقية ت� ّؤكد �أنّ الإ�سالم منع
أطروحة
بداياته بالطابع التجريدي .كانوا ير ّددون دونَ وعي منهم �
َ
ّ
عدو ٌة لل�صورة� .إنّ هذه امل�س�ألة ت�ستحق وقف ًة للنظر فيها عن
ال�صورة ،و�أن املجتمعات امل�سلمة بطبيعتها ّ
قرب ،لأ ّنها حتمل يف طياتها مغالطات كثرية غري مبنية على �أُ�س�س علمية دقيقة.
حرم الإ�سال ُم ال�صورة؟ �إذا كان اجلواب بالإيجاب وهو ما
ينبغي �أن نطرح ال�س�ؤال مبا�رشة :هل ّ
جرت به العادة ،فيجب �أن نطرح �س�ؤا ًال ثانيا� :أين َح ّرم الإ�سالم ذلك ،هل يف ال�س َّنة �أم يف القر�آن؟ ومتى
بال�ضبط ويف أ� ّية منا�سبة ؟ وما هو الرهان الذي َ
جعل الإ�س َ
يكن هذا العداء الكبري لل�صورة؟
مت ذلك ّ
الم ُّ
بالرجوع �إلى ما َح ّرمه الإ�سالم جند �أنّ مفعو َلها قد ّمت ب�رسع ٍة ،و�أن احلدود قد �أقيمت على فاعليها يف
م�ضارها �أو �أ�سباب حترميها ،لكن الأمر يختلف عندما يتع ّلق
حياة الر�سول ،و�أن املجتهدين تولّوا تبيان
ّ
نتفح�ص هذا املو�ضوع جند فع ً
ال �أنّ
ال�صورة موجو ٌد يف التوراة
َ
تقليد حترمي ّ
الأمر ّ
بال�صورة .فنحن عندما ّ
نتفح�ص
إمكانية حتيينه من جانب الإ�سالم مل تكن يف ّ
الن�ص املقد�س �أي القر�آن .بل وحتى عندما ّ
و�أنَّ � ّ
ن�صو�ص احلديث ف�إنّ ُق َّوة هذه الأحاديث لي�ست بالقدر الذي َي�سْ مح لنا باالعتماد عليها دون مناق�شتها.
َ
كل هذا َي ْدفعنا للعودة �إلى التاريخ وم�ساءلته بالق َْدر الذي ت�سمح لنا به الوثائق املادية .فنت�ساءل مث ً
ال
الر�سول و�أحاديثه التي و�صلتنا بالرواية ،و�إذن يف غالب الأحيان
مبا �أن الأمر منح�رصٌ الآن يف �سرية ّ
للتحريف �أو الت�شويه �أو ال�ضعف �أو االختالق ف�إنه ال طريق لنا �سوى م�ساءلة الفرتة التاريخية التي
عا�شها الر�سول والفرتات الالحقة له والبحث عن الزمن الذي ن�شطت فيه مالحقة ال�صور والت�صوير
وامل�صورين .نت�ساءل �أي�ضا عن الوقع الذي �أحدثه �أو كان من املمكن �أن يحدثه حترمي كهذا .لقد حملت
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لنا الروايات حتطيم الأ�صنام التي كانت متثل �آلهة بالن�سبة �إلى الديانات الوثنية ال�سابقة على الإ�سالم والتي
متثل خطرا حقيقيا على امل�ؤمنني اجلدد يف الإ�سالم لكن بع�ض حلفاء الدين اجلديد ونعني هنا الن�صارى
امل�سيحيني مل يكونوا يف حرب مع الر�سول وال مع جماعته .فما الداعي للهجوم على ال�صورة؟
نعلم من �أخبار فتح مكة �أنّ الر�سول (�ص) عندما دخلها َح ّطم الأ�ص َنام ،وكان يقف عند ّ
كل واحد منها
وي�سميها ثم ُي�شري �إليها م�ؤذنًا بتحطيمها .لقد بلغَ عد ُد الأ�صنام املحطمة ثالثمائة و�س ّتني �صنما .كانت
ّ
الأ�صنام مذكورة يف القر�آن الذي يدعو للق�ضاء عليها .ومل يكن الإ�سالم وحده الذي حارب الأ�صنام ،بل
حاربتها اليهود ّية وامل�سيحية �أي�ضا .فالتوراة مليئة ب� ْأخبار ا ُ
�ضد عبدة َب ْعل و�أتباعه ،ويف القر�آن �أن
حلروب ّ
ال�صورة التي بدون حمتوى ديني مل يرد لها ْ
ذكر يف القر�آن.
العجل �أي بعل .لكن ّ
بني �إ�رسائيل عادوا لعبادة ْ
ويذكر ا أَ
رقي يف تاريخ مكة� :أن الر�سول (�ص) و�أحد �أبناء �أعيان قري�ش الذين كانوا يبا�رشون
ل ْز ّ
�ش�ؤون البيت احلرام ،ملا فتح مكة وك�رس الأ�صنام ،دخل الكعبة فوجد فيها �صورتني من نوع ما ن�سميه
اليوم باجلدارية .كانت الأولى متثل �إبراهيم وهو يلعب النرّ د ،وال ّثانية متثل مر َمي العذراء وابنها ي�سوع،
ّ
بعباءته �صور َة ال َع ْذراء قائ ً
ال�صورة التي بها �إبراهيم قائالَ :ح ِ ّطموا
ال :اتركوا هاته ،و�أ�شار �إلى ّ
فغطى َ
هذه فقد كذبوا عليه(.)#
َ
النبي (�ص) هو الكذب ولي�س ال ّت�صوير.
ونفهم من هذه الروية �إن َّ
�صح ْت ،أ�نّ ما كان يهتم به ّ
ويتوافق هذا مع دعوة الإ�سالم التي جاءت لدح�ض الكذب والبهتان .مل ي�أخذ الإ�سْ الم هذا املوقف فقط
ال�ش َع َر� ُآء
من «ال�صورة» بل �سبق و�أن �أخذ موقفا من ّ
نظرا لأ ّنه من املمكن �أن ي�أتي بالبهتانَ :و ُّ
ال�شعر ً
ون [�سورة ال�شعراء ،الآيتان
او َ
ون َما اَل َي ْف َع ُل َ
ون َو�أَ َّن ُه ْم َي ُقو ُل َ
يم َ
َي َّتب ُِع ُه ُم ا ْل َغ ُ
ون �أَ مَْل َت َر أَ� َّن ُه ْم فيِ ُك ِ ّل َو ٍاد َيهِ ُ
�شاعره ،وهو ح�سان
للر�سول
ُ
 .]225 ، 224املمنوع �أو املذموم لي�س �شكل ال ّتعبري يف َح ّد ذاته� ،إذ كان ّ
ال�شكل ال ّتعبريي.
بن ثابت ،ولكن حمتوى هذا ّ
ومن جه ٍة �أُ ْخرى و�إذا نحن ت�صفّحنا تفا�صيل ال ّتاريخ املا ّدي ولي�س الأدبي� ،أي ذلك الذي يحكيه
امل� ّؤرخون مبختلف َمذاهبهم وعقائدهم ،ف�إننا �سوف نح�صل على بع�ض الدالئل املا ّدية التي ت�ساعدنا
على ف َْهم ُمالب�سات ال�صورة يف املجتمعات الإ�سالمية� ،إذا ت�أملنا وجود ال�صورة يف احلياة اليومية للنا�س
([ )#عن ابن �شهاب �أن النبي (�ص) دخل الكعبة يوم الفتح وفيها �صور املالئكة وغريها فر�أى �صورة �إبراهيم فقال :قاتلهم اهلل ،جعلوه
�شيخا ي�ستق�سم بالأزالم ،ثم ر�أى �صورة مرمي فو�ضع يده عليها وقال :احموا ما فيها من ال�صور �إ ّال �صورة مرمي .الأزرقي� :أخبار مكة وما
ً
جدة .2005
جاء فيها من الآثار� .ص � ] 107صححها ر�شيد ملح�س .ن�رش عبد املق�صود خوجةّ .
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النبوة واخللفاء الرا�شدين عن
ف�إننا �سوف جند �أنها مل تنقر�ض من التداول طوال املدة التي تف�صل ع�رص ّ
نهاية الع�رص الأموي الذي اقرتن بع�رص التدوين .يف هذه الفرتة ي�شري امل�ؤرخون وخ�صو�صا الغربيني
منهم� ،أن حادثا َما طر�أ على ال ّأمة الإ�سالمية وجع َلها تتب ّنى عداء خا�صا لل�صورة .ي�ؤكد �أوليغ كرابار
يربر هذا
غريبا لأ ّنه لي�س هناك يف الن�صو�ص الإ�سالمية الأكرث قدا�س ًة ما ّ
� Oleg Grabarأنّ الأمر ُيعترب ً
العداءّ .
احلدة يف القرن الثامن امليالدي.
كل الدالئل ت�شري �إلى �أن هذا ِ
الع َداء ن�ش�أ واتّ�سم بنوع من ّ
دائـما معزولة عن الظروف التاريخية العقدية وال�سيا�سية
والإ�شارة �إلى القرن الثامن امليالدي ت�أتي ً
على اخل�صو�ص التي �صاحبتها .فال يذكر امل�ؤرخون �إال نادرا ذلك القرار الذي �أ�صدره يزيد بن عبد
أماكن العبادة ،مبا فيها امل�ساجد والكنائ�س والب َِيع.
ال�ص َور يف � ِ
امللك الأموي ين�ص فيه على منع تداول ُّ
قرار مماثل يف بيزنطة مينع الكنائ�س من ا�ستعمال
وقد َ
�صدر هذا القرار يف نف�س الوقت الذي �صدر فيه ٌ
ال�ش�أن بني
الـم ْنع انق�سا ٌم يف الكني�سة امل�سيحية بهذا ّ
الـم�سيح يف الق ُّدا�سات الدينية .ن�ش�أ عن هذا َ
�صور َ
�سماه امل�ؤرخون باجلدل البيزنطي.
ُم ِ
ناوئي ال�صورة( -الأورثودك�س) ومنا�رصيها (الكاثوليك) .وهذا ما ّ
ال�صور وتداولها يف �أماكن العبادة ب�أر�ض الإ�سالم اتخذ هو الآخر
هذا اجلدل القائم ب�سبب َم ْنع ّ
�سيا�سيا قو ًّيا .فامل� ّؤرخون  -الأوروبيون خا�صة -
طاب ًعا دينيا لك ّنه يف الأ�سا�س كان ُي ْخفي �رصاعا
ّ
�أ�شاعوا هذه الرواية مع بداية العهد اال�سْ تعماري ،وال يقولون �إنّ الأمر يتع ّلق بالإ�سالم ال�س ّني فقط .بل
�صور هناك .ومن هنا
�صور العامل ال�شيعي دونَ �أن ي�رشحوا ملاذا توجد ُ�صور هنا وال توجد
ي�س َت ْعملون
ٌ
َ
�صدر قرار اخلليفة الأموي ،ملاذا م َنع تداول ال�صور يف �أماكن العبادة؟
ميكن �أن نطرح �س�ؤالنا :عندما َ
غر�ض كانت تُ�ستعمل؟ هل للعبادة
هل كانت ال�صور تُ�ستعمل يف هذه الأماكن قبل هذا القرار؟ ول ّأي
ٍ
�أم ل�شيء �آخر؟ نحن نعرف بال ّن�سبة �إلى العبادة �أنّ هذا �شيء غري ممكن يف الإ�سالم ،لي�س لأنّ الإ�سالم
يحرم عبادة الأ�صنام ولكن لأن ّ
الطبيعة الإلهية ال ميكن ت�صويرها .فهي ذات جمردة باملطلق� ،صمد ّية
ّ
مّ
ال تقبل التمثيل كما ال تقبل التثنية ،ولي�س هذا من امل�ستحيل فقط ،و�إنا لي�ست له دواع بال ّن�سبة �إلى
العبادة عند امل�سلم.
ال�صور يف �أماكن العبادة؟ ربمّ ا �أمكن العثور على جواب من خالل ال َع ْودة
ملاذا �إذن كانت تُ�ستعمل ّ
للم ْنع .فلقد �صدر ا ُ
ال�صور داخل جميع �أماكن العبادة حتى يف
حل ْكم مبنع ّ
�إلى طبيعة القَرار امل� ّؤ�س�س َ
الرهان احلقيقي
غري الإ�سالمية منها .فهل كانت ال�صورة مو�ضع جدل و�رصاع �إلى هذا ّ
احلد؟ ما هو ّ
لل�صورة �إذن يف هذا امل�ضمار؟ �إذا ت�أملنا املعطيات جمتمعة :ال�صورة غري ممنوعة يف العامل الإ�سالمي ك ّله،
ّ
هي ممنوعة فقط يف العامل ال�سني ،ثم �إنّ ال�صورة مل متنع يف القر�آن و�إمنا منعت بقرار �سيا�سي بعد ع�رص
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النبوة وبعد ع�رص ا ُ
خللفاء الرا�شدين ،ثم �إنّ �صاحب قرار املنع خليف ٌة �أموي ،ف�إذا ت� ّأملنا هذه املعطيات
ّ
ً
ال�سيا�سية التي كان ال�شيعة َيقومونَ بها داخل
بالدعاية
التي ت�سمح لنا ب�أن َنفْهم ب�أن للمنع
ارتباطا ّ
ّ
يتحدثون عن ُمعاناة امل�سيح من خالل ال�صور
ت�شبها بامل�سيحيني (الكاثوليك) الذين كانوا
ّ
امل�ساجد ُّ
ال�سلطة عن ُم ّربرات عقدية ال ندري َمدى
والر�سوم .يكون املنع إ� َذنْ موقف
�سيا�سيَ ،ب َح َث له فُقهاء ّ
ٌ
ال�سيا�سية،
الـم�صالح
توافُقها مع ال�س ّنة النبوية .فكما �أنّ هناك عد ٌد كبري من الأحاديث و�ضعت خلدمة َ
ّ
نف�سها.
ال�صور َة قد ُم ِنعت للأغرا�ض ِ
ف�إن ّ
ّ
ت�ش َّبث املغارب ُة أُ��سو ًة بعدد كبري من العرب بالفن التجريدي يف جميع
كل هذا يجعلنا نت�ساءل ملاذا َ
غربية �أخرى؟ من امل�ؤكد �أن املعركة التي جرت بني الفنانني ال�شباب احلداثيني
�أ�صنافه ومل ُت ْغ ِرهم َّتيارات ّ
الفن مع بداية ا�ستقالل اململكة املغربية كان له دور كبري يف هذا
الـم َ�س ْيطرين على �سوق ّ
و�أولئك ُ
تعدى املغرب ليطال دو ًال �أخرى .كان العامل الغربي �آنذاك قد جتاو َز �إ�شكالية الفن
ْ
االختيار .لكن الأمر َّ
والفن الت�شخي�صي ومل يعد لها من وجوب .كان الفن قد حتول �إلى التكنولوجيا وظهرت
التجريدي
ّ
فن الت�صوير ال�صباغي كان قد
تعبريات جديدة مثل الفيديو �آرت والربفومان�س والأن�ستالي�شن وح ّتى ّ
ً
ال�صباغة الزيتية العتيدة.
حتول �إلى ما ي�شبه �
كلية يف نبل ّ
ّ
أخالطا من املوا ّد تعيد النظر ّ
لكن هناك بع�ض ال ّنقاط [�إن نحن �أثرناها] ب�إمكانها �أن تُنري لنا الطريق .فقد كان يف بع�ض البلدان
بالواقعي ،وكان يقرتب �أكرث من الفن االجتماعي اال�شرتاكي الذي تطور
ي�سمى
العربية ٌّ
فن ت�شخي�صي َّ
ّ
الفن يف �أغلب
الد َول رّ
يف مع�سكر ُّ
ال�شقية التي كانت تدور يف فلك االتحّ اد ال�سوفييتي .كان هذا ّ
يتوج ُه �إلى ُعموم ال ّنا�س لإقناعهم بذلك .ومل يكن الف ّنانون املغاربة
الأحيان ف ًّنا ميدح منجزات الدولة و ّ
مكر�سني فيما بعد يعرتفون بهذا ال�صنف من التعبري الفني ،وكانوا يعتربون �أنّ الف ّنان ال
الذين �أ�صبحوا ّ
للفن ال ّتجريدي كان ه�ؤالء الفنانون
ميكن �أن ُي َج َّي�ش وراء �إيديولوجية معينة .لكن باملقابل ويف تبنيهم ّ
لل�سلطة كما
ينتجون ف ًّنا �صام ًتا ال يلتزم بق�ضايا النا�س وبهمومهم اليومية� .صحيح �أ ّنهم مل يكونوا �أبواقًا ّ
الر�سميني ،لكنهم كانوا باملقابل ينتجون
ي�سمون أَ��صْ حاب الفن الواقعي ،ناعتني �إ ّياهم بالفنانني
كانوا ّ
ّ
ي�سميهم نظرا ُؤ�هم الواقعيون.
ف ًّنا ِ
الفن ّ
�صامتا محُ ايدا� ،أو ّ
للفن ،كما ّ
وهنا ميكن �أن ُن�شري �إلى بع�ض ُمالب�سات هذه امل�س�ألة .التي تتعلق بت�شجيع الفن التجريدي من طرف
ال�شقي.
الـمع�سكر رّ
املع�سكر الغربي �إ ّبان احلرب الباردة يف مواجهة ت�شجيع ّ
الفن الواقعي من طرف ُ
للفن التجريدي
فلقد �أ�صبح الأمر اليوم
ً
وا�ضحا فيما يتعلق بت�شجيع وكالة اال�ستخبارات الأمريكية ّ
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بق�ضية جماهري ّية ما� ،أي �إنه يدافع
يدعي �أ ّنه ُيدافع عن فكر معينّ ملتزم
وخ�صو�صا منه ذلك الذي ال ّ
ً
ّ
)
(
1
ً
مرتبطا بهذه
وحده  .وال يعني هذا �أن الفن التجريدي كان ك ّله
عن فكر محُ ايد ال يعني �إ ّال الفر َد
َ
طريق
الدول غري املتقدمة  -اختاروا
الوكالة ،ولكن عد ًدا من ف ّناين العامل الثالث  -كما كانت ت�سمى ّ
َ
الفن التجريدي لأ ّنه ال ُيزعج امل�سئولني ،ويرتك للف ّنانني حرية ال ّت�رصف دونَ ال ّلجوء �إلى مدح ال�سلطان.
ّ
الو�ضعية ،بل راحوا يبحثون
لكن امل�شكلة تكمن يف كون ه�ؤالء الف ّنانني مل يتوقّفوا عند ا�ستغالل هذه
ّ
َ
امل�شكل من
مربرات يف ثقافتنا العربية الإ�سالمية للدفاع عن مواقفهم .كان هذا اجلدال يفرغ
لها عن ّ
أ�شياء مب�سمياتها بل يغرقها يف نوع من ال ّنقا�ش العقيم .فعو�ض احلديث
�سمي ال َ
حمتواه احلقيقي و ال ُي ّ
بق�ضية من الق�ضايا ،كان احلديث يدور عن �شيء ال
عن َعدم قدرة الف ّنان على ال ّت�رصيح ب�آرائه وااللتزام
ّ
عالقة له بالدين وال بالثقافة.
الدخول يف حرب مع اال�ست�رشاق املت� ّأخر،
وهكذا عندما قرر الف ّنانون املغاربة م� ّؤ�س�سو احلداثة ّ
بلد �إ�سالمي و�أن الفن
حجة �أنّ املغرب ٌ
الذي كانوا ينعتونه بالفلكلوري� ،أخرجوا  -كما قلت ّ -
الرموز املوجودة يف
الذي يعبرّ عن هويته احلقيقية هو ّ
الفن التجريدي .ولذا كان ال بد من ال َع ْودة �إلى ّ
الفن (الواقعي) الذي مل
العمارة والكتابة واحللي وغريها .وهذا الهجوم العنيف على هذا ال ّنوع من ّ
حد ذاته َ
الفن ال ّت�شخي�صي بجميع
هما يف ّ
جعل عد ًدا من الف ّنانني الالحقني مي َت ُ
نع عن ال ّتعاطي مع ّ
يكن ُم ًّ
�أنـواعه� .إ ّننا نعرف �أن هناك عد ًدا من الفنانني الأوروبيني  -والفرن�سيني منهم على اخل�صو�ص  -فطنوا
لك َ
ال املع�سكرين .وقد �أ ّدى هذا �إلى ُبروز ّتيار
وقرروا عدم
التبعية ِ
ّ
�إلى لعبة احلرب بني الغرب وال�رشق ّ
()2
أنف�سهم خارج
«ال ّت
�شخي�صية اجلديدة»  .وهذا دفع بعدد من الفنانني املغاربة الذين كانوا يعتربون � َ
ّ
موقع قدم فيها� ،إلى تب ّني هذه ال ّت�سمية دون الفل�سفة التي
الـمناف�سة على ال�سوق ،والذين مل َيجدوا لهم َ
ُ
ت� ّأ�س�ست عليها.
أ�سا�سا بجاك�سون بولوك ( )Jackson Pollockولكن وبنف�س الطريقة دو كونينغ ( ،)De Kooningورطخو ()Rotkho
( )1يتعلق الأمر � ً
ت�شجع ه�ؤالء الفنانني دون علمهم عن طريق امل�ؤمتر ال ّثقايف الذي فَتح له فروعا يف �أكرث من �أربعني دولة،
و�آخرون ،كانت ال�سي �أي �إيه ّ
يقدمونه على �أ�سا�س �أ ّنه
وكان ين�رش الدور ّيات والكتب التي جتعل من ه�ؤالء الف ّنانني مثا ًال يحتذى يف احلرية الفردية يف مقابل ما كانوا ّ
موجه و ُمراقب من طرف ال�سلطات يف االعامل اال�شرتاكي .وكان اهتمام وكالة اال�ستخبارات الأمريكية به�ؤالء الفنانني نابع من �أ ّنهم
فن ّ
�شيوعيني �سابقني ،لذا كانت تظهرهم للعامل وك�أ ّنهم غادروا ال�شيوعية لأنها ال ت�ضمن لهم حرية الإبداع .مل تكن الوكالة ت�شجع
كانوا
ّ
ت�شجع  -يف نف�س االجتاه  -املو�سيقيني واملهند�سني املعماريني وغريهم.
الفنانني
الت�شكيليني فح�سب ،بل كانت ّ
ّ
أح�س بع�ض الفنانني
( )2برز ّتيار الت�شخي�صية اجلديدة �أو الت�شخي�صية احلكائية (� )Figuration narrativeإ ّبان حرب اجلزائر ،حيث � ّ
الفرن�سيني �أنهم وبعد �أربعني �سنة من التجريدية الغنائية �أو الهند�سية ال يتوفّرون على و�سيلة �أو طريقة للتعبري عن �آرائهم ال�سيا�سية
فنيا .وهنا ظهرت هذه احلركة التي �سوف تتطور �إلى تيار ،وكان من �أكرب م�سانديه الفنان مار�سيل دو�شامب.
واالجتماعية ًّ
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�أحمد بني�سف
حزمة نعناع

حج َة
وقد دعا املنت�سبون �إلى هذه املجموعة يف بداية
الثمانينيات �إلى تب ّني ال ّت�شخي�ص ،مقدمني َّ
ّ
�أن الفنانني ال ّتجريدين املغاربة يمُ ار�سون ال ّتجريد لعدم �إتْقانهم تقنيات ال ّت�صوير الواقعي .وكانوا يف
َ
الرومان�سية بني
وعي ذلك
هذا االجتاه ينقلون عن غري ٍ
اجلدل الذي دار قبل قرن من ال ّزمن عند ظهور ّ
تيويدور جرييكو ومناف�سه �أوجني دوالكروا .حيث كان الأول َي ْنت�سب �إلى مدر�سة جان لوي�س دافيد
الـم ْحدثة بينما كان دوالكروا يحاول التخ ّل�ص من قواعد الكال�سيكية .مل يكن بالطبع يجهل
الواقعية ُ
الواقعية
متمر ًدا على مدر�سة لوي�س دافيد
الر�سم
َ
وقواعده ،كما كان ّ
ّ
يدعي تيودور جرييكو ،بل كان ّ
َّ
َ
الرومان�سية الذي قلب قواعد الفن
املتطرفة .و�أ ّدى هذا اجلدل  -كما ر�أينا �سابقا � -إلى ظهور ّتيار ّ
ّ
َ
ر� ًأ�سا على عقب .باملقابل كان النقا�ش الدائر باملغرب حول هذه امل�س�ألة يقتات من ال�رصاع على ال�سوق
الفن و�صعوبة فهم الفن
والتو�سل للمقتنني
ً
وخ�صو�صا منهم �أولئك الذين يزعجهم عدم الإملام بقواعد ّ
ّ
التجريدي الذي يعترب على ّ
كل حال مرحل ًة �أرقى من الفن ال ّت�شخي�صي التب�سيطي كما كان يدعو له
ه�ؤالء.
املكبوت
تقدم الفن باملغرب� .إذ عاد
يتقدم هذا
بالفن املغربي بل َ�أ َثر يف ال�سوق ويف وترية ّ
مل ّ
ُ
ُ
النزاع َّ
نظن �أن ال�ساحة املغربية قد جتاوزته وتخ ّل�صت منه �إلى غري رجعة .عاد عندها عد ٌد كبري
الذي ك ّنا ّ
والـم ْغرقة يف التب�سيطة والتي ال تخ�ضع
من املقتنني �إلى البحث عن الأعمال الأكرث فلكلورية َّمما �سبق ُ
لأي قاعدة من قواعد الر�سم والت�صوير( .)3وعلى الرغم من هذه الهجمة �أو ما كان يعتربها الفنانون
التجريديون ِر َّد ًة يف ال�ساحة الفنية الوطنية ف�إنّ ذلك قد ق ََّوى من ح�ضور الفن التجريدي املغربي على
امل�ستويينْ املح ّلي والدويل.
ومل ِّ
يغط هذا ال�ضجيج الإعالمي الذي �أحدثه ه�ؤالء املدافعون عن ن�صيبهم من ال�سوق الف ّنية الذين
ارتبطت �أ�سما�ؤهم ب�إعادة �إحياء الفن الفولكوري ،و َنفْخ الروح فيه من جديد ،على عدد من الف ّنانني
الت�شخي�صيني الذين تابعوا البحث يف �آ َد َواتهم وو�سائلهم الفنية لل ّتعبري عن مكنون �أنف�سهم .مل يكن ه�ؤالء
الـمجتمع �أو ال صرّ� اعات ال�سيا�سية ،كما مل تكن �أعمالهم حكائية
الفنانون بدورهم يولون �أهمي ًة لق�ضايا ُ
اخلا�صة �أن �أجنز كتبا عن مقتنياتهم الف ّنية ،لكن  -لأ�سف ال�شديد  -عندما كنت �أفح�ص تلك
( )3طلب مني عدد من �أ�صحاب املجموعات
ّ
ّ
التقدم الفني .وكنت �أعرث �أوال على �أ�سماء بدون
ق
ث
يو
لكي
ي�صلح
املجموعات مل �أعرث فيها على ما ميكن �أن
تاريخيا ويدخل يف �سياق ّ
ّ
أجد نف�سي ثاني ًة �أمام �أعمال وموا�ضيع ال ترقى حتى على م�ستوى الكارت
�أي ر�صيد ف ّني على امل�ستوى التقني� ،أو الإبداعي ،ثم كنت � ُ
بوقْفة ت�أ ُمل �سوف نو�ضحها عند حديثنا عن الفن
�سمحت
أنها
�
يف
كانت
مر املغرب من هذه املرحلة لكن �أهميتها
َ
(البطاقة الربيدية)َّ .
املعا�رص.
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كما كانت عليه ال ّت�شخي�صية اجلديدة التي َظهرت بفرن�سا ،ولكنها كانت �أعما ًال تعرب ب�شكل واقعي تار ًة
طبيعية �أو عمرانية يحاول الف ّنانون من خاللها �إ�ضفَاء ِم�سْ حة
وب�شكل رومان�سي تارة �أخرى عن م�شاهد
ّ
�صور �آالم املت�رشدين يف
�شاعر ّية َت َّت�سم بنوع من احلزن والك�آبة .بل منهم من َّ
تعدى ذلك بقليل وراح ُي ّ
الراغبني يف الهجرة �إلى �أوروبا عرب م�ضيق جبل طارق املقابل ملدينة طنجة.
الطرقات� ،أو �أحالم ّ
جل هذه الأ�سماء در�ست يف مدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان ،والتي بقيت مرتبطة بالتعليم املدر�سي
َ
طوال حياته
بقي ير�سم
الأكادميي كما �أ�س�سه ماريانو برتوت�شي .بل �إن العدد الأكرب من ه�ؤالء الف ّنانني َ
على طريقة برتوت�شي .ومل يكن ت ََ�ش ُّبه ه�ؤالء مب�ؤ�س�س املدر�سة الوطنية للفنون اجلميلة يقت�رص فقط على
َعداه �إلى اخلامات وطرائق اال�شتغال .ومن َغريب الأمور �أن بع�ض �أعالم ال َّتجريد يف
املوا�ضيع بل ت َّ
خريجي هذه املدر�سة العتيدة؛ مثل حممد �شعبة وحممد املليحي
املغرب ُ
والـمدافعني عنه با�سْ تمات ٍة هم من ّ
وحممد �أطاع اهلل .ولن تقلع هذه املدر�سة عن تخريج الفنانني الواقعيني �إ ّال عند التغيري العميق الذي
حتدثنا عنه بتف�صيل يف الف�صل اخلا�ص بالتعليم الفني(.)4
طالها يف بداية ت�سعينيات القرن الع�رشين والذي ّ

لقد وجدت على ال�ساحة الف ّنية املغربية �أ�سماء �أخرى ،منها من تخرج من مدر�سة الفنون اجلميلة
بالدار البي�ضاء ،ومنها من تلقّى تعليمه الفني يف معاهد تكوين املعلمني اخلا�صة بتدري�س الفنون ،ومنها
ع�صاميون مل يلجوا مدار�س التعليم الفني قط ،لكنهم ّ
متكنوا من تقنيات الت�صوير و�أجادوا فيها حتى
ّ
�أ�صبحوا مع ّلمني كبارا .ومل يخرج ه�ؤالء �أي�ضا عن القاعدة التي �شملت ال ّت�صوير يف املغرب وهي كما
ذكرنا االهتمام بامل�شاهد والتعبري عن امل�شاعر وهواج�س ّ
الذات با�ستعمال ا�ستعارة امل�شاهد الطبيعية
كل هذا ف�إنّ الت�صوير ال ّت�شخي�صي ّ
الرغم من ّ
ظل ُيعترب على م�ستوى
والعمرانية والوجوه الب�رشية .وعلى ّ
ال�سوق � ّ
أهمية باملقارنة مع مع ّلمي الفن التجريدي الذين �سوف نقف عند بع�ضهم فيما يلي.
ّ
أقل � ّ
مل يعرف بلد من البلدان العربية وحتى الإفريقية ح�ضور الفن التجريدي كما عرفَه املغرب بداية من
�س ّتينيات القرن الع�رشين و �إلى الع�رشية الأولى من القرن الواحد والع�رشين .فمنذ َر�سْ م الف ّنان اجلياليل
ال�شقاوي ،وت�رصيحه
ال َغ ْرباوي �سنة 1952م � ّأو َل لوحة جتريد ّية مغربية كما �سبق الذكر ،وعودة �أحمد رّ
الفن املغربي جتريدي ،و�أنه يوجد يف ّ
فن
الفن
املغربي عن �إنتاج ّ
كل امل�صنوعات املغربية ،مل يتوقّف ّ
ب�أن ّ
ّ
والف ْطري �إلى ال ّتجريدي.
حتول امل�شهد الفني
الفن الفلكلوري ِ
املغربي �شي ًئا ف�شيئا من ّ
جتريدي .وهكذا ّ
ّ
(� )4أنظر الف�صل الثاين من الباب الثاين و املعنون برهانات التعليم الفني باملغرب
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احلداثيون هجو َمهم على هذه الأنواع من الفن بثالثة �أ�شياء �أ�سا�سية.
لقد َر َبط الف ّنانون
ّ

يقدم �صور ًة �سلبية عن بلدنا ،وما علينا �إ ّال �أن نعيد قراءة ما كتبه
 الفن ال ّت�شخي�صي فن ا�ستعماري ّامل�ست�رشقون منذ رينان � Renanإلى اليوم للت�أكد من ذلك.
خارج �إطار
 �أما الفن الفطري فهو من ابتكار وت�شجيع اال�ستعمار ومم ّثليه بالبلد ،لإبقاء املغاربةَ
احلد
عممت هذه القاعدة ح ّتى على ما كان ي�سمى
احلداثة
بالفن الأكادميي املدر�سي �إلى ّ
ّ
ّ
والتقدمّ .
الذي �أ�صبحت فيه كلمة �أكادميي «�شتيمة» يتحا�شاها كل الفنانني.
تقدمية ت�سعى �إلى رفع م�ستوى املغاربة
وطنية
 نحن الفنانون احلداثيون َح َم َلة م�رشوع ثقافةّ
ّ
الب�رص والب�صرية عند املغربي.
وذائقتهم الفنية ،وت�صفّي اال�ستعمار داخل َ

و�ضع
وطنية حاملة مل�رشوع التغيري .لك ّنه
َ
مل يكن طب ًعا هذا الكالم من فَراغ ،بل كان نا ِب ًعا من روح ّ
الفن
لفن �آخر
مع ذلك قيو ًدا جعلت كل
ٍ
حمرما ما .و�سيطر ّ
متعاط ّ
ّ
يح�س وك�أ ّنه مد ّن�س �أو يرتكب ّ
التجريدي و�أ�صبح املم ّثل الوحيد للمغرب يف املنتديات الدولية .و�أ�صبح ينبغي على ّ
كل فنان يلج هذا
الفن
ال�سوق .وبدا الأمر وك�أن ّ
امليدان لأول مرة �أن يثبت جدارته يف ّ
الفن التجريدي ح ّتى يقبل من ّ
توقّف عند هذه الطريقة ال ّتعبريية ،و�أنها الوحيدة الأف�ضل والنهائية.

وطنية ،اعتمد
و�ساعد على هذا كونُ ّ
الفن املغربي يف �رصاعه مع بقايا اال�ستعمار ومن �أجل بناء ثقافة ّ
وبالهو ّية الب�رصية
�سماه الفنانون �أنف�سهم �آنذاك  -وكما �سبق ذكر ذلك ،-بالذاكرة الب�رص ّية تار ًة ُ
على ما ّ
مكونة من ُرموز مقروءة تار ًة وغري مقروءة
تارة �أخرى .و كما �سبق �أن ر�أينا ،ف�إنّ هذه الذاكرة كانت ّ
باملرة تار ًة �أخرى .فحتى اخلط العربي الذي ا�س ُتعمل �إما م�أخو ًذا من املخطوطات �أو من املعمار �أو
ّ
تهجيها.
غالبا �إ ّال َ
بح ْرف �أو برتكيب حروف مت�شابكة ال تفيد مع ًنى عند ّ
غريه ،ومل يكن ُيحتفظ فيه ً
الفن الت�شكيلي املغربي املرتبط بالرتاث كان يبحث فيه الف ّنان عن �شيء َيقرتب
مبعنى �أنّ هذا اجلانب من ّ
وتكونت ّتيارات ح ّتى داخل الفئات التي تب ّنت
جدا من الفن التجريدي .ومن هنا َبرزت �أ�سما ٌء
ّ
الت�صوير التجريدي.
تفرع �إلى ف َْرعني �أ�سا�سيني ،ارتبط كل فرع با�سم
نعرف �أنّ ال ّتجريدي انطلق من منبع واحد لك ّنه ّ
ُم� ِّؤ�س ِ�سه .فكما �أن التكعيبية ا�ست ْلهمت
درو�س املع ّلم الفرن�سي بول �سيزان ( )Paul Cezanneف�إنّ
َ
أي�ضا ا�ستفاد من املع ّلم نف�سه .لقد ت�أمــل التجريد ّيون وخ�صو�صا فا�سيللي كاندن�سكــــي
التجريد � ً
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جرد الطبيعة
( )Vassily Kandinskyوبيت مندريان (� )Piet Mondrianأعمال بول �سيزان وكيف �أنه ّ
أ�سا�سيينْ  :ال�شكل واللون .ومن هنا اعتمد ّ
كل فنان
من كل ال ّزوائد وجعل ال ّلوحة َّ
مبني ًة على املقو َمينْ ال َّ
ال�شكل
وتيار ّ
على ُم ّ
فتيار ال ّلون ارتبط بالتجريد ّية الغنائيةّ ،
التيار الذي ت� َّأ�س�س عليه با�سمهّ .
قوم ،وارتبط ّ
ارتَبط بالتجريد ّية الهند�سية .على �أن هناك تنويعات كثرية جتد لها مكا ًنا بني هذين جّ
االتاهني.
الهوية الب�رصية املغربية .فاملت� ّأمل
نبعت التجريدية الهند�سية باملغرب من ّتيار الرتاث الذي عاد مل�ساءلة ُ
لل�صناعات اليدوية املغربية قد يعرث فيها على رموز هند�سية غاية يف الدقة لكنها ال تعني بالن�سبة �إلى
مر الع�صور للتو�شية باحل ّناء �أو الو�شم
وكـررها على ّ
املغربي �أكرث من كونها ر�سومات ورثها عن �أ�سالفه ّ
والرجال �أو الرقم يف الزرابي �أو النق�ش على احللي �أو يف املعمار �أو غريه ،وهي
على �أج�ساد الن�ساء ّ
معينات ودوائر ومر ّبعات �أو رموز على �شكل �صليب ح ّتى ولو �أنها ال عالقة لها بامل�سيحية ،فهذه
الرمزية .ويف هذا الباب
ك ّلها رمو ٌز ا�ستعملها ف ّنانون جلمالها ول ّ
أهميتها الت�شكيلية �أكرث من �أهميتها ّ
ا�سم الفنان حممد احلميدي كواحد من �أهم و�أول املتعاطني مع هذا الرتاث �أو ًال وحتويله بعد ذلك
َي رْبز ُ
�إلى جتريد هند�سي.
بالدار البي�ضاء وجماعتها الذين حاولوا تطوير
ينتمي حممد احلميدي �إلى مدر�سة الفنون اجلميلة ّ
َ
الفنون وربطها ّ
يتعاط مع و�سائل الإعالم ،لذا مل
املحلية .ومل يكن كثري الكالم ومل
بالذاكرة الب�رصية
ّ
امللف اخلا�ص بالفنون الت�شكيلية
املهمة :جنده يف ّ
ا�سمه ً
يربز ُ
كثريا لكننا جنده يف كل املحطات واملواعيد ّ
الذي �أعدته جملة �أنفا�س( ،)5كما جنده يف َم ْعر�ض �ساحة جامع الفناء مبراك�ش( )6ك�أحد العار�ضني
الأ�سا�سيني ،ويف ّ
مهمة كانت فارقة يف تاريخ الفن الت�شكيلي املغربي .وتكمن
ات
حمط ٍ
َ
ومواعيد �أخرى ّ
ّ
متمكنا من القواعد الأكادميية للفن ،ويف الوقت نف�سه متمردا عليها.
قوة عمل حممد احلميدي يف كونه
أعد ال�شاعر عبد اللطيف ال ّلعبي وهو مدير جملة «�أنفا�س» كما �سبق ذكره ملفًّا خا�صا عن الفنون الت�شكيلية املغربية بال ّلغة
(� )5سنة ّ � ،1966
بالتاث الب�رصي املغربي و�أهميته بالن�سبة لت�صفية
الفرن�سيةَ .و َّج َه عبد اللطيف �آنذاك ا�سئلة �إلى عدد من الفنانني ي�س�ألهم عن عالقتهم رّ
الداعية �إلى
اال�سْ تعمار ال ّثقايف .كان الفنانون امل�س َت ْج َوبون هم :فريد بلكاهية و حممد �شبعة و حممد املليحي بو�صفهم �أَقْطاب احلركة ّ
ال�سفاج وحممد �أطاع اهلل وحممد احلميدي .ومل ميهل املوت �أحمد
الأخذ بالرتاث الب�رصي املح ّلي ،ثم اجلياليل الغرباوي و �سعد بن ّ
يهتمون بتلك احلقبة من
ال�رشقاوي الذي تويف قبل �إعداد امل ّلف ب�شهور قليلةّ .
ويعد هذا امللف مرج ًعا �أ�سا�سيا بالن�سبة للباحثني الذين ّ
الفن الت�شكيلي املغربي.
ملف جملة «�أنفا�س» و�أ�ضيف �إليهم م�صطفى حفيظ و هو �أحد
( )6ن َّظم تظاهر َة جامع الفناء الف ّنانون الذين وجهت �إليهم الأ�سئلة يف ّ
تخرج فيه �أحمد ال�رشقاوي.
املدر�سني مبدر�سة الفنون اجلميلة �آنذاك وخريج �إحدى مدار�س الفنون ببولندا مع نف�س الفوج الذي ّ
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فعالقته بالقما�ش وباخلامات تبقى �أكادمييةّ � .أما موا�ضيعه وت�سا�ؤالتُها و�أبحاثه الف ّنية فهي مرتبطة بالتيار
التاث تار ًة �أخرى .لك ّنه وحتى عندما يعود مل�ساءلة الرتاث ال يختار منه
التجريدي تار ًة وبتيار م�ساءلة رّ
�إال ما يقرتب من التيار التجريدي الهند�سي.
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ميلود لبي�ض
1980

يربز ا�سم �آخر يف هذا االجتاه؛ هو ميلود الأبي�ض .لقد غادر هذا الفنان البلدة التي ولد بها ُبعيد
م�شيا َّ
كل امل�سافة التي تف�صل قلعة
املراهقة بقليل ويف ال�سنوات الأولى ال�ستقالل املغرب ،وقطع ً
لي�ستقر يف ال�ضفّة الأخرى لنهر �أبي رقراق
مراك�ش� ،إلى مدينة الرباط،
ّ
ال�سرّ اغنة حيث ولد بالق ُْرب من ّ
الذي يف�صل مدينة الرباط عن مدينة �سال املغربيتني .مل يكن ميلود قد دخل املدر�س َة يف حياته .فا�شتغل
أ�شخا�صا يتقا�سم معهم
ب�ستانيا ثم حالقًا .وال ندري ملاذا غيرّ املهن َة هكذا و� مّإنا كان يف كل حلظة يلتقي �
ً
ًّ
الفطر ّيني دون �أن ي�س َعى �إلى ال ّتعريف ب َنفْ�سه.
ير�سم على طريقة ِ
الر�سم .كان ُ
َنفْ�س االهتمام أ� َال وهو ّ
الفن �إلى التعرف �إلى حممد
تعرف �إلى الف ّنان الورديغي وح�سن الفروج ،و�سوف تقوده الأقدار ُ
وح ّب ّ
ّ
القا�سمي وبو�شعيب الهبويل و�آخرين.
ال�شباب والريا�ضة يف بداية ا�ستقالل املغرب مبراكز
�سوف يلج �أحد املحرتفات التي �أقا َم ْتها وزار ُة ّ
ّ
املتعط�ش لتع ّلم الر�سم وال ّت ْلوين.
الـم ْعمورة قرب مدينة الرباط ،والتي كانت مفتوحة يف وجه ال�شباب
َ
مهم يف ُرقْعة
يتعرف �إلى كل الفنانني الذين
ُ
ذكرت � َ
أ�سماءهم والذين �سوف يكون لهم موقع ّ
وهناك ّ
ال�ساحة الت�شكيلية املغربية.
ميلود لبي�ض

الفطري
يت�شبث ميلود الأبي�ض
بالفن ِ
ّ
وعلى عك�س الفنانني الآخرين الورديغي وح�سن الفروج ،مل ّ
الفن مبا َع ّمق ال�س� َ
ؤال
بل ا�س َت ْعمله فقط كرافع ٍة لدخول مركز التكوين .وهناك �سوف يبد�أ التفكري يف ّ
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ميلود لبي�ض

حول امل�صري .وقد جعله كل هذا ينخرط يف
الداعية �إلى البحث
حركة �أحمد ال�رشقاوي ّ
الهوية الب�رصية املغربية عو�ض االكتفاء
يف ُ
مبا تعلمه الفن املغربي على يد امل�ستعمرين.
هذا االنتماء �إلى هذه احلركة مل يدم طويال
املتعدد لأوروبا من
�ساعدتْه زياراته
فلقد
َ
ّ
ملجرد ال�سياحة �أن يكت�شف
�أجل العر�ض �أو ّ
عوامل فنية �أخرى اعتربها �أكرث �أهمية من
الهو ّية الب�رصية املحلية .ومن
طرح �س�ؤال ُ
متقدم
هنا �سوف ينخرط يف جتريد هند�سي ّ
جدا جعله يتبو�أ مكانة خا�صة عند النقاد
واملهتـمني بالفن عموما.
ّ
تويف ميلود الأبي�ض تاركا وراءه تراثا فنيا
مهما ي�شهد ب�أن انتقال الفنان من الفن الفطري
الفن العاملي رهني فقط مبدى ا�ستفادته من
�إلى ّ
فر�ص
و�سطه ومن العالقات التي تُتيحها له ُ
العر�ض داخل البلد وخارجه.
ال�ساحة الت�شكيلية املغربية .وال ندري
ميكن �أن نعترب �أنّ التجريدية الغنائية هي التي �سيطرت على ّ
ما هو ال�سبب يف ذلك ،لكن من املمكن �أن نف�سرّ ذلك  -كما ي�ؤكد حممد املليحي  -ب�إمكانية ا�شتغال
ال�صور امل�سجلة يف الذهنية ويف ال ّ
الوعي دون �أن ننتبه �إليها .فمحمد املليحي الذي ا�شتغل على
ّ
ال�سيربنطيقا يف عالقتها بالرموز املتداولة ،انتبه �إلى �أنّ الر�سو َم املوجودة على ال ّزرابي املغربية تمَ يل �أكرث
�إلى ا ُ
عو�ض االنغالق يف ال�صرّ امة الهند�سية .وميكن �أن ُنثري االنتباه �أي�ضا �إلى ما قلناه ب�صدد ّ
اخلط
حل ّرية
َ
حرية �أكرب و�إمكانيات �إبداعية �أهم .وهذه
املغربي الذي تخ ّل�ص من ذات ال�صرّ امة الهند�سية ّمما �أعطاه ّ
لكن الثابت هو �أنّ اهتمام الفنان املغربي
ك ّلها
فر�ضيات ميكن �أن َت�صْ دق كما ميكن �أن تكون تقريبيةّ ،
ّ
بال ّتجريد الغنائي ال ّلوين كان �أك َرث من التجريد الهند�سي.
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عبد الكبري ربيع

يف هذا الإطار برز ا�سم الفنان عبد الكبري ربيع الذي دخل املدر�سة قبيل اال�ستقالل بقليل.
ولد يف منطقة جبلية نائية عن املراكز احل�رضية الكربى ،يف قرية بوملان يف �أح�ضان �أعايل الأطل�س
ككل املغاربة يف ذلك العهد ،قبل �أن يدخل املدر�سة الع�رصية التي كان ّ
الكبري .دخل الكتاب ّ
جل مدر�سيها
�إن مل يكن ك ّلهم من الفرن�سيني .ويف املدر�سة الع�رصية �سوف يلتقي لأول مرة يف حياته بالر�سوم املوجودة
يف الكتب املدر�سية والقوامي�س .و�سوف يقوم بتلوينها ونقلها على الورق ثم تقليدها .وعند االنتقال
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�إلى الدرا�سة بالثانوية الإعدادية �سوف يلتقي ب�أحد الفرن�سيني الذي كان ال يزال يت�شبث باالنطباعية،
مير وقت طويل حتى �أَ مَ ّل
و�سوف يالزمه لكي يتعلم منه حرفة الت�صوير ح�سب القواعد الأكادميية .مل ّ
بكل ما ميكن �أن يتع ّلمه طالب يف مدر�سة
الفنون اجلميلة .ثم تقدم المتحان دخول
�سلك التعليم فاجتازه بنجاح وا�ستقر مبدينة
فا�س للتدري�س منقط ًعا للر�سم والت�صوير على
الطريقة االنطباعية.
و�شاءت الظروف �أن يلتقي برينارد
دوريفال وهو مدير متحف باري�س للفن
املعا�رص �آنذاك ،فدعاه للإقامة بفرن�سا
ومتابعة الدرا�سة الفنية هناك .لكن م�ستواه
كان ال يحتاج �إلى مزيد من التعليم ب�شهادة
�أ�ساتذة مدر�سة الفنون اجلميلة ،لذا ا�ستقر
بع�ض الوقت ليعود بعدها �إلى
بباري�س
َ
املغرب ولال�ستقرار مبدينة الدار البي�ضاء،
حيث �سيكت�شف العالق َة احلميمية بني
احلركي منه
الفن التجريدي وخ�صو�صا
ّ
ّ
والت�صوف على الطريقة املغربية .ومنذ
ّ
ذلك احلني �أي ما يقارب الأربعني �سنة،
يعمق طريقَته ُم�صرِ ًّا على ال َغ ْو�ص �أكرث
وهو ّ
حيث
قاع ما
ُ
يف الأعماق بعيدا باح ًثا عن ٍ
ي�ستقر الوجود.
ّ
وميتاز عم ُله بكثري من ال ّزهد بحيث �إنه
يقت�رص على الأبي�ض والأ�سود م�ضيفًا �إليهما
يف بع�ض احلاالت بع�ض ال ّلطخات النورانية
مرة فالأحمر تار ًة
من الألون الأولية؛ الأزرق ّ
ونادرا ما ي�ستعمل الأ�صفر.
�أخرى،
ً
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َ
الفن .كان يف بداياته
جاء حممد ب ّناين للت�شكيل من �سلك التعليم� ،أي �إ ّنه مار�س ال ّتعليم،
وتعاطى ّ
الغنائي .ويرتكز عمله على املا ّدة الكثيفة ،فهو يتعامل مع
ت�شخي�صيا قبل �أن يتحول لل ّتجريد
ر�ساما
ّ
ّ
ّ
ُ
والرمل
جميع الأنواع املتوفّرة لديه
ّ
ويحولها �إلى خامات �صاحلة لإجناز العمل الفني؛ من ذلك الك ْحل ّ
ُ
ال�صباغي الأكادميي .ورغم ح�ضور
الرخام �إلى غري ذلك من املوا ّد غري املعتادة يف العمل الفني ّ
وغبار ّ
تلك املواد الكثيفة ف�إن العمل الف ّني ملحمد ب ّناين يبقى �شفّافا و�شاعر ّيا ب�شكل الفت.

حممد بناين
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تكون هذا الف ّنان يف �سلك التعليم الف ّني بالثانو ّيات املغربيــــة قبل �أن يلتحق مبعهد تكوين �أ�ساتذة
تدرج
التعليم الف ّني .ويف بدايـــــة ال�سبعينات كانـــــت �أعماله الفنية ت ّت�سم بنوع من
ثم ّ
ال�رسياليـــةّ ،
ّ
من العمل الكرافيكــــــــي �إلى اال�ستقرار يف الغنائية ال ّلونية .ويتميز مثل حممد بناين بتعامله مع املا ّدة
التبة و ّ
كل املواد
ب�شكل كثيف ،حيث يعمد �إلى ا�سْ تعمال مواد غري متداولة يف الو�سط الفني ،من ذلك رّ
اخل�شنة.
رّ
التابية ِ
عبد الرحمان امللياين 1998
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ينتمي حممد القا�سمي �إلى جمموعة
الع�صاميني الذين تكونوا يف
الفنانني
ّ
حمرتفات وزارة ال�شباب والريا�ضة قبيل
ا�ستقالل املغرب .كان حممد القا�سمي
يتعاطى الكتابة الأدبية قبل �أن يتحول
�إلى الر�سم .وكانت �أعماله تقرتب كثريا
تقدم
الرو�س .ومع ّ
من �أعمال البِنائيني ّ
بالـمثقّفني والك ّتاب
وارتباطه
ُ
جتربته ْ
وال�سيا�سيني فقد تطورت
وال�شعراء
ّ
�أعماله ب�شكل الفت للنظر .فلم ي�سقط
الـمغايل وال �سقط يف
يف ال ّتجريد ُ
الت�شخي�ص ،و� مّإنا بقيت �أعما ُله تعبري ّية
قريب ًة جدا من ال ّت�شخي�صية اجلديدة
�سيا�سية و �إن�سانية.
امللتزمة بق�ضايا
ّ
ت�سمح له باخلو�ض دون
كانت تعبرييته َ
عقدة يف ق�ضايا �سيا�سية مثل م�شاكل
الهجرة و احلرب الأمريكية على بغداد
وكل الق�ضايا الإن�سانية .اختطفَه املوت
ّ
مهما من
مبكرا ولك ّنه ترك َ
وراءه �إرثا ّ
الأعمال الفنية املر�سومة على القما�ش
والورق.

حممد القا�سمي 1988
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بد�أت بوادر التغيري تظهر يف �أواخر الثمانينيات بعد و�صول جيل جديد من الفنانني املتعلمني
باملدار�س املغربية �أو الغربية الأوروبية .كان ه�ؤالء ال�شباب يهيئون �أنف�سهم للدخول يف عامل جديد ال
املعا�رص �سوف يكون هو عنوانه .من
الفن
تربطه �أ ّية عالقة بالعامل القدمي الذي �سوف ُي ْظهِ ر فيما بعد �أنّ ّ
َ
الفن بل تعاطاه عن رغبة و َع ْزم �أكيدين .نذكر
آخر مل يدر�س ّ
ه�ؤالء ال�شباب هناك عد ٌد در�س َّ
الفن و� ُ
من ه�ؤالء �أحمد بن�سماعيل وح�سان بورقية واملاحي بني بني وكنزة بنج ّلون وحممد املرابطي ومعاد
اجلباري وعبد اهلل الديباجي وعبد الكرمي الأزهر و�أحمد الأمني و�أمل ب�شري وم�صطفى البوجمعاوي
وغريهم كثري .متيزت �أعمال ه�ؤالء الف ّنانني باملزج بني كل الأ�شكال والأ�ساليب دون ُعقَد تذكر .فهم
يهتمون بال ّت�شخي�ص و ُيدْجمونه مع التجريد ،كما ي�ستعملون مواد القمامة حم�شورة داخل اللوحة� ،أو
يتعاملون مع �أ�سلوبني يف وقت واحد ،ككنزة بنج ّلون التي تتعامل مع الفن التجريدي اخلال�ص ثم
نحو
تتحول يف فرتات من ال�سنة نحو الفن املعا�رص الأكرث �إثارة .لقد دفعت هذه الف ّنانة بعملها ال ّلوين َ
أ�سا�سا لالبتكار.
�أقا�صي ّ
ال�صمت لتخرج بعد ذلك �إلى ّ
الفن املُعا�رص الذي يعتمد اخلطاب � ً
ب�شري �آمال
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�صالح بنجنكان

ح�سان بورقيبة

حممد املرابطي

144

عبد اهلل الديباجي
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عبد الكرمي الأزهر
زين العابدين الأمني
�أحمد الأمني
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كنزة بنجلون
بو�شتة احلياين

التيباري كنتور
عبد الكرمي الوزاين
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يون�س اخلراز

يو�سف الكهفاعي

�أحمد بن�سماعيل
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فتيحة الزموري

م�صطفى الربجمعاوي

الفن الفوتوغرايف باملغرب.
يف نهاية ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات ،بد�أت
تظهر ُ
بع�ض بوادر ّ
ُ
َ
داخل واملغرب وخارجه .مل تكن
والـملتقيات الف ّنية
بد�أت �أ�سماء تفر�ض وجو َدها يف املعار�ض
ُ
�صحافية تابعة
الهو ّية �أو �صورة
ال�ساحة
املغربية تعرف الفوتوغرافيا �إ ّال كتقنية تُ�سْ تعمل لل َت ّثبت من ُ
َّ
ّ
ّ
ك�صور للحفالت والأَ ْعرا�س.
للخرب وخادمة له� ،أو يف الكتب ك�صور
َ
تو�ضيحية ،ويف �أرقى احلاالت ُ
ّ
امل�صور الفوتوغرايف �أبعد ما يكون عن الف ّنان يف ّ
ّ
ولعل �أول من اقتحم هذا
هنية املغربية.
كان
ّ
الذ ّ
امليدان هو حممد بنعي�سى الذي كان ي�ش َتغل حينها ك�إطار ب�إدارة الأُمم امل ّتحدة بنيويوركَ ،.
قبل �أن يعود
وزير
مو�سم �أ�صيال
ال�سيا�سة وال ّثقافة .فهو الذي � ّأ�س�س
وبعدها تق ّلد من�صب ٍ
َ
َ
للمغرب و َيدخل ِغمار ّ
ال�سيا�سي بتق ّلد من�صب وزارة اخلارجية.
ال ّثقافة باملغرب ،قبل �أن يختم َم�ساره ّ
معر�ضا لأعماله الفوتوغرافية بقاعة الأتولييه بالرباط حتت عنوان َح ّبات
نظم حممد بنعي�سى �سنة 1974
ً
وائيون.
الر ّ
اجللد ،واقرتح من خالله العود َة لطفولته والتحدث بوا�سطة ال�صور ال�شم�سية ،متاما كما يحكي ّ
الفوتوغرافية قد ت�صلح ل�شيء �آخر غري خدمة ال ّن�صو�ص
ال�صورة
انتبه املث ّقفون حي َنها ومعهم اجلمهور �إلى �أن ّ
ّ
ب�شكل خَ نوع .عاد حممد بنعي�سى �إلى ّ
الـم ْعر�ض
الذاكرة لي�س َت ْن ِطقها وك أ�نّه يروي ً
فيلما بطريقة �صامتة .وكان هذا َ
امل�صورين
االنطال َقة
أمر مل يكن ِ
احلقيقية ّ
كام ًنا يف كون ّ
ّ
لفن ال ّت�صوير الفوتوغرايف باملغرب .واتّ�ضح بعد ذلك �أن ال َ
أهمية للتعبري
ولكن اجلمهور ومعه
الفوتوغرافيني ال يه َت ّمون باجلانب الف ّني،
ُ
ّ
قاعات العر�ض مل يكونوا ُيولون � ّ
بال�صورة الفوتوغرافية،
ّ
ك�أن ال ّنا�س ،الن ّقاد
الفن واجلمهور،
و ّجتار ّ
كانوا يعتربون �أنّ برو َدة
الآلة وميكانيكيتها ال
ميكنهمـــا �أن ُيترَْجمــــا
الداخليــــة
احلــــــرار َة ّ
للف ّنان .لذا اعتبـــــــروا
�أنّ
ْني ينقل
ّ
امل�صور َتق ٌّ
أحداث ب�أمان ٍة وعليه
ال
َ
�أن يبقى كذلك.
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ٌ
االعتباري الذي ّ
تركز لدى املغاربة
ين ثم
ارتباط
هذا الأمر له
الـم�ستوى القانو ّ
ّ
بو�ضعية ال�صورة على ُ
ّ
لل�سيطرة
منذ عالقَتهم الأولى مع �آلة ال ّت�صوير الفوتوغرايف .دخلت �آلة الت�صوير مع ُ
الـم�سْ تعمر ك�أداة ّ
()
تراجعوا
حيث �أنّ الف ّنانني ِ
عرفْناهم  1وحتدثنا عنهم يف الباب الأول من هذا الكتابَ ،
املرا�سلني الذين َ
اجليو�ش وهو الذي �أ�صبح املرا�سل الذي
للم�صور الفوتوغرايف .فهو الذي �أ�صبح ُيرافق
وتركوا املكانَ
َ
ّ
(� )1سجل التاريخ يف هذا الباب �أ�سماء م�س�شرتقني كبار رافقوا اجليو�ش خالل احلروب ،منهم هورا�س فريين  ،Horace Vernetخالل
�ضد الأمري عبد القادر اجلزائري� .أنظر بهذا ال�صدد كتابي :الف�ضاء واجل�سد ،ن�رش دار الرابطة �سنة  1996الدار البي�ضاء،
حرب فرن�سا ّ
املغرب .كما �أ�رشنا يف الباب الأول �إلى ماريانو فورتوين ،وماريانو برتوت�شي من اجلانب الإ�سباين ،الأول خالل حرب تطوان �أو ما
ت�سميه الأدبيات الإ�سبانية بحرب �أفريقيا ،والثاين خالل حرب �أ�سبانيا على �أمري الريف عبد الكرمي اخلطابي.
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تتدخل يف ر�سم ال ّنزاالت
واقعيتها ولي�س كما كانت
ُير�سل ال�صور َة كما هي يف
الر�سام ّ
نف�سية الف ّنان ّ
ّ
ّ
ال عن التقاط ُ�صور ا َ
الع�سكر ّية �أو ُ�ص َور الأفراد .وهكذا ف�ض ً
�صور
حل ْرب كان
امل�صورون يلتقطون َ
ّ
َ
أمر �إلى ت�صوير ا ُ
خالل حرب
الـمجاهدين
جلنود الإ�سبان وهم َي ْحملون ُر�ؤو�س ُ
ُّ
ال�سجناء ،بل ذهب ال ُ
الريف مقطوع ًة ومعلقة يف �أحزمتهم كما لو كانت ُخوذات حماربني.
ِّ
مار�س على ّ
�سكان البلد من طرف اجليو�ش الأجنبية ،هو
حد ما
َ
هذا العنف الذي ُي�شبه �إلى ٍّ
الـم َ
العنف ُ
ما جعل املغار َبة يدخلون ّ
الر�سام كان َي�سْ تعمل موا َّد
مبكرا يف عالقة متوتّرة مع الآلة الفوتوغرافية .فالف ّنان ّ
ي�صور وك أ� َّنه
و� ٍ
أدوات معروفة لدى اجلميع ،فهو ي�ستعمل الألوانَ والف ُْر�شاة والقُما�ش �أو الورق ،وهو ّ
امل�ستوى القاهر.
مهم من التوتّر ف إ�نّها مل تكن بذلك
َ
يك ُتب ،لذا ف�إنّ العالق َة معه ح ّتى و�إن كانت على قدر ّ
الر�سام كان يبحث عن
ّ
فلل�صورة الفوتوغرافية ُ
وقع ال�سحر؛ هذا من جه ٍة ،أ� ّما من جهة ثانية ف�إنّ الف ّنان ّ
مير يف
ي�صور �أو كان يلتقط ال�صور ب�رسعة خالل َ
النموذج (املوديل) الذي يقبل ب�أن َّ
الـمعارك �أو وهو ّ
م�صور ا َ
قيدوه ويفر�ضوا
جل ْي�ش يطلب �أن ي�أتوه بال�شّ خ�ص الذي يريد
الأ�سواق ،بينما كان ّ
ت�صويره و�أن ُي ّ
َ
حد التطابق مع
يقف �أمام
عليه �أن َ
معينة .هذه ال ّت�رصفات جع َلت �آل َة الت�صوير تت�شا َب ُه �إلى ّ
ّ
امل�صور بطريقة ّ
وامل�سد�س .وعلى ّ
ال�سالح� ،إذ ُيقال لل ّتعبري
كل حال ف�إنّ لغ َة
واملدفعية
البندقية
ّ
ّ
امل�صورين مت َت ُح من قامو�س ّ
ّ
ال�صورة وخُ �صو�صا يف ميدان املو�ضة وال ْإ�شهار اليومَ :ق ْنبلة� ،أو �إطالق النار .Shooting
عن �أخذ ّ
ال�شيطان،
الرمزية ف�إنّ للآلة �صفة من �صفات ّ
هذا من ناحية العنف الع�سكريّ � ،أما من ناحية العالقة ّ
ملكية الكافر الذي يك َت�سح البالد
فهي ال ميكنها �أن ت�أخذ �صور َة املالئكة يف جُمتمع ُم�سْ لم ،ومبا �أنها يف ّ
ويحت ُّلها فهي ال يمُ كن �أن تَكون �إ ّال فع ً
ال�صورة
ال من �أفعال ال�شيطان� .ألي�ست لها الق ُْدرة على َ�س ْلب ّ
و� ْإخراجها على الورق كما لو أ� ّنها كانت احلقيقة؟ لذا َن َ�شب
ٌ
مهم يف املجتمع املغربي َبينْ
�رصاع فقهي ّ
والـمعتقدات
الفقهاء حول �رضورة ّ
أهميتها بل ومدى تَطا ُبقها مع العادات وال ّتقاليد ُ
ال�صورة و َم َدى � ّ
ُ
ن�سجها فقها ٌء،
الدينية وغريها يف جُمتمع مثل املجتمع املغربي .وت ُْرجم هذا
اجلدل على �شكل �أ�شعارٍ
َ
ّ
منهم من �أجا َزها
ومها .ونورد هنا جدا ًال بني فقيهني من مدينة
وا�ستحبها ،ومنهم من قال بكرهها جَ ِّ
َّ
ال�شعرّ ،مما ّ
يدل على �أن ال �أحد من
مكنا�س
املغربية بتاريخ  1928وقد مت هذا ال ّتال�سن( )#عرب نظم ّ
ّ
الفقيهني يتوفّر على دليل ال ّتحرمي �أو الإباحة(:)2
( )#كال ال�شاهدين يحبذان ال�صورة ويجعالنها حافظة حلقيقة �أمرهما ودا َّلة على املخرب يف احلياة وبعد املمات.
للفن الفوتوغرايف املغربي ،وكان من تنظيم بنك الوفاء �سنة 1995
( )2ذكره عبد الكرمي ال�شيكر يف الكتاب الذي �صدر مبنا�سبة �أول معر�ض ّ
مبدينة الدار الي�ضاء املغربية حتت عنوان «نظرة حول الفن الفوتغرايف املغربي»
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لل�صورة الفوتوغرافية؛
املثال الأول وهو املعادي ّ

داد
�أيا مـن
الو ِ
عاب عن �أهل ِ
َ
�صــورنا ب�أح�سن كل �صورة
ُم ّ
تبد ْت
ف�صــورتُك رّ
ال�شيفة قـــــــد َّ
َ
ك�أنّ ل�ســـــانه فـيـهــــم َيـــق ُ
ُــول
ــــب علـيك بال تَناهي
ومن ُح ّ

�أدامـــك ربـنــا مـنــ�شي الـعـباد
و َذ َّم ذوي ال َّتـ�شـــارك والـعـــ َناد
ر�آهـــا الـقــاطــــنــون وكل بـــاد
فها �شكلـــــي زوروه من بِــعاد
تــحـية ذي املـواهب والأيادي
ّ

لل�صورة الفوتوغرافية واملدافع عنها؛
واملثال ال ّثاين وهو املحب ّ

الـرائي �صورتي بعد َدفْني
�أيها ّ
ــب عنكم حقيق ُة �أمري
�إن ت ِ
َــغ ْ
ا�س ّ
كل طـيــــــــف خيــالٍ
أكرب ال ّن ُ
� َ
فاقــتــفــيـت الآثار عنهم َبر�سْ ٍم
رحـلــت عــــــن دار ٍ ّ
ذل
و�إذا ما
ُ

ّ
حــي مـ�صـــيـــره للــفـــنـاء
كل
ٍّ
ـــدن يل ب�صفائي
ف�صــفاتي
يـ�شه ْ
َ
وازدر ْوا بالــحــقــيــقــة الـعذراء
َ
ذاكـــر من بعـد الـوفـــاة وفائي
قال فـيــهــــم مـذكـــــرا بـ�إبــائي

ُ
الوطنيون املغاربة ونعني بهم �أولئك
�سيا�سيا حيث كان
اجلدل كان يخفي يف حقيقة الأمر جد ًال
هذا
ّ
ّ
ال�سيا�سية.
ور الفوتوغرافية يف دعايتهم
ال�سيا�سي ّ
�ضد اال�ستعمار ي�س َت ْعملون ّ
ال�ص َ
الذين بد�ؤوا ال ّن�ضال ّ
ّ
ال�سلطات اال�ستعمارية ح ّتى
اجنر نحو اخلالف الفقهي ب� ٍ
ولي�س من ُ
إيعاز من ّ
الـم�سْ تبعد �أن يكونَ ال ّنقا�ش قد ّ
ّ
ال�سواء� .إذا علمنا
الوطنيني
الباب على املنا�ضلني
تغلق َ
وت�شكك يف �إميانهم َلدى الق َُّراء وعا ّمة ال ّنا�س على ّ
ّ
ال�سيا�سيون
املغربي بعد نفي حممد اخلام�س ،وكيف ا�ستغ ّلها
الر�أي العا ّم
ّ
لعب ْته ّ
الدور الذي َ
ّ
ال�صورة يف تعبئة ّ
ّ
ال�سيا�سية كما ر�أينا
الدعاية
أدوارا خطري ًة يف ّ
�آنذاك� ،سوف ندرك ِرهان هذه ال ّتقنية وكيف �أنّها قد تلعب � ً
ّ
ال�صور ،بل والقول ب َت ْحرميها.
ذلك بال ّن�سبة �إلى �رصاع ال�شيعة والأمويني ،الذي كان ورا َء َم ْنع تداول ّ

ال�شعوب امل�ستعمرة ،هو
اجلانب ال ّثاين الذي
ا�ستقر يف ذهن املغاربة بل وتوارثوه على ِغرار باقي ّ
ّ
باالختيار
للمغربي
إداري ال ّتوثيقي .فدخول الآلة الفوتوغرافية ب�شكل عنيف مل ي�سمح
ْ
اجلانب ال ّ
ّ
لل�صورة للأر�شفة وت َْوثيق ّ
وهو ّيات
بل ُف ِر�ض عليه ً
كل ما له عالقة بال�سكان ُ
فر�ضا .ومع تب ّني الإدارة ّ
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َ
داخل �سج ّ
الت م�ضبوطة .لقد ر َف�ض املغاربة
وم�سجل ب�صفاته
املواطن املغربي �أ ّنه مراقب
ح�س
ّ
ُ
الأفراد ،أَ� ّ
املدنية خو ًفا بال ّن�سبة �إلى عدد كبري منهم من العالقة مع ال�صورة
لزمن طويل ال ّت�سجيل يف دفاتر احلالة
ٍ
ّ
ال�شخ�صيةّ .
دار بني وزير الداخلية املغربي واملعار�ضة ال�سيا�سية يف الربملان يف نهاية
ّ
ولعل ال ّنقا�ش الذي َ
ّ
ا�ستغل
خري دليل على ما َنقول� .إذ
اله ِو ّية
ت�سعينيات القرن املا�ضي حول بطاقة ُ
الوطنية واالنتخاباتُ ،
ّ
ّ
ّ
َ
ال�صورة ،وتلك�أ يف
الوزير هذا
التخوف من الأر�شفة الذي بقي ِق�سْ ٌم كبري من املغاربة يتعاملون به مع ّ
ّ
ُ
تتو َّخى من خالل تَعميميها قطع ّ
الطريق على ال ّتزوير.
تعميم البطاقة الوطنية التي كانت املعار�ضة َ
لكن الطبقات املتع ّلمة التي قبلت باحلداثة،
املواقف التي نتحدث عنها
ّ
عامة ال�شعبّ ،
تخ�ص بالطبع ّ
وخ�صو�صا يف جانبها ال َّتقْني ،مل ترت ّدد قط يف بداياتها يف تبني الت�صوير وال�صورة .ولعل �أهم حدث
ً
تاريخي فيما يتعلق بهذا الأمر هو انخراط َملك املغرب املولى عبد العزيز يف تَع ّلم ال ّت�صوير وتقنياته،
ال�سلطان الذي كان َخ َلف َوالده
و�أجنز بعد ذلك
ً
�صورا عديد ًة حلا�شيته وح ّتى حلرميه .لقد ا�س َتقْدم ّ
خا�صا داخل الق�رص
فرن�سيا وطلب منه �أن يع ِّلمه
ال�سن،
وهو
َ
قواعد ال ّت�صوير ،بل ّ
وجه َز ا�ستديو ًّ
�صغري ّ
ُ
ًّ
�صور هذا امللك ّ
الذي
كان ينق ُله �إلى � ّأي مكان من املغرب حيث يتنقّل يف �أرجاء اململكة .و َب ِقيت
ُ
نظرا لأنّ فُقهاء ذلك الع�رص كانوا َي ْرف�ضونها
تب َّنى احلداث َة الأورو ّبية يف جميع مظاهرها داخل ق رَْ�صهً ،
م�رشفة عنه ،تقول �إ ّنه يمُ ار�س ريا�ض َة
و ُي ؤَ�لّبون العامة ّ
�ضد امللك .لذا بقيت يف �أذهان النا�س �صور ٌة غري ّ
الهوائية ،كما كان َ
ولعبا ولي�س هواي ًة فنية.
الدراجات َ
ّ
يتعاطى ال َّت�صوير تَ�سلي ًة ً
بحب دون �أن تكون لديه رغبة
م�صور مغربي تعامل مع �آلة ال ّت�صوير ّ
ميكن �إذن اعتبار هذا امللك � ّأول ّ
يف اال�ستعمال الإداري �أو البولي�سي .ومن الت�أ ّمل يف ُ�صوره ميكن �أن َن�ستخل�ص �أ ّنه كان يتعامل مع
خا�صة .فهو مل يمُ ار�س ال ّت�صوير الف ّن ّي على ّ
الطريقة الأكادميية �أي
الـم�شاهد التي كان ُي َر ّكبها بنف�سه بعناية ّ
َ
َ
م�شاهد خارجي ًة
ي�صو ْر
ل ْحبار ،لك َّنه كان ُي َر ّكب
الر�صا�ص �أو ا أ
بال�صباغة
ِ
َ
ّ
موا�ضي َعه بعناي ٍة .مل ّ
ّ
الزيتية �أو ّ
َ
بل اقْت�رص على ّ
وبع�ض ن�ساء احلرمي.
وخ َد َمه
�صور
كل ما َيدور َح ْوله
حاجبه َ
َ
داخل الق�رص .وهكذا فقد ّ
َ
خا�ص ٍة به وقريب ٍة �إلى قلبه .ي� ّؤكد
متطورة ف إ� ّنه مع ذلك أ� َبدع يف ت�صوير
موا�ضيع ّ
َ
َ
ورغْ م �أن ال ّتقنيات مل تكن ّ
الدفينة للإن�سان.
هذا �أنّ ال ّت�صوير الفوتوغرايف  -رغم �أنه ميكانيكي  -ف إ� ّنه ميكن �أن ي ْل َم�س
َ
العواطف ّ
زمن طويل َ
قبل �أن جتد ال�صورة الفوتوغرافية مكانًا لها داخل دائرة الفُنون باملغرب.
مير ٌ
و�سوف ّ
احلداثي ،بقيت الع َ
الفوتوغرافية متوتّرة وتدخل يف باب
وال�صورة
با�ستثناء هذا امللك
القة بني املغربي ّ
ّ
ّ
تو�ضع على بطاقة ُهو ّيته،
كر ٌه على �أن يتقدم �إلى امل�صالح اال�ستعمارية لأخد �صورة َ
الإكراه .فاملغربي ُم َ
املدر�سي...
ال�سجن �أو االعتقال ال�سيا�سي �أو الدخول
مكر ٌه على الوقوف �أمام امل�صور يف حالة ّ
وهو َ
ّ
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يف كل هذه احلاالت كان املغربي ُيقاوم وال يختار الوقوف �أمام �آلة الت�صوير الفوتوغرافية بل ُتفْر�ض
خ�صو�صا فيما يتع ّلق
أ�سا�سي
ووقائع كان لل�صورة فيها َد ْور �
ً
عليه .ومع ُمرور ال ّزمن وظهور حاالت َ
ّ
بعيدا وما خ ّلفه ّ
عامة النا�س ،ظهرت
ورحيل ملك البالد ً
كل ذلك يف ُنفو�س ّ
بـمقاومة اال�ستعمار َ
ُ
الورق تُباع
َفجْ�أة �صور ُة حممد اخلام�س على َ�س ْطح القَمر و َحت ّولت �شيئا ف�شي ًئا �إلى ُ�صور ٍة مطبوعة على َ
�صور كوكب ال�شرّ ق ،كما
جدا،
ال�صور �سب َق ْتها ،لكن يف �أو�ساط حمدودة ّ
يف الأ�سواق .على �أنّ هذه ّ
ُ
ال�سيدة �أم كلثوم واملو�سيقار حممد عبد الوهاب ،وبعد ذلك بكثري ُ�ص َور جمال
كانت ّ
ت�سمى �آنذاكّ ،
دخلت بيوتًا يف �أعايل اجلبال و�أقا�صي الأَ ْرياف جع َل ْت املغارب َة يبد�ؤون
ال�صور التي
ْ
عبد ال ّنا�رص .هذه ُّ
وال�صورة ب�صفة عامة.
يف بناء عالقَة ّ
خا�صةّ ،
خا�صة مع ال�صورة الفوتوغرافية ّ
جد ّ
الرغم من هذا ال ّتب ّني لل�صورة الفوتوغرافية يف الأَ ْو�ساط ال�شعبية ّ
وكل الفئات االجتماعية
وعلى ّ
ال�سعيدة� ،سوا ًء تع ّلق الأمر
ً
وخ�صو�صا تلك التي �أ�صبحت ت�ستعمل ّ
ال�صور ل َت ْخليد ُ
الـمنا�سبات ّ
ال�سيا�سية
ال�صورة الفوتوغرافية بقيت
العامة ،ف�إنّ ّ
بال ْأعرا�س �أو ال ْأعياد �أو احلفالت ّ
َ
حبي�س َة الدعاية ّ
للدعاية مل�شاريعها �أو لإ ْبراز ق ُّو ِة
الدعاية االنتخابية ،ويف يد الدولة ت�س َت ْعملها ّ
يف اجلرائد احلزبية �أو ّ
حبي�س ا�ستوديوهات
الهرم �إلى �أَ�سْ فله .وبقي ال ّت�صوير الفوتوغرايف
�شخ�صية َم�س�ؤوليها من �أعلى َ
َ
ّ
امل�صورين املحرتفني الذين يو ِثقُون لأحداث ،ومل يربز فنان ُيعيد ال ّنظر يف هذا اال�ستعمال الآيل لل�صورة
ّ
الفوتوغرافية .على ٍّ
الـم ْعر�ض الذي �أ�رشنا �إليه يف بداية الف�صل والذي ُن ِّظم �سنة 1974م
كل مل يربز قبل َ
بالرباط .مل ُتفْهم ال�صور ُة الفوتوغرافية يف معناها الأ�صلي مبا هي كتابة.
ال�صورة �أو ال ّت�صوير الفوتوغرايف �أن يكون َف ًّنا؟ ما
يف هذا الباب ميكن الت�سا�ؤل :هل ب�إمكان ّ
امل�صور ومع اخليال؟
عالقة الآلة التي َت ْلتقط بالإ ْبداع الذي يتط َّل ُب معانا ًة وعالق ًة متوتّرة مع املو�ضوع
ّ
نحو مو�ضوع ما ون�ضغط على ال ّزر لكي نكون ُمبدعني؟ كلمة
هل يكفي �أن ّ
نوجه “مدفع” الآلة َ
يونانيتان .تعني الكلمة
الفوتوغرافية يف الأ�صل م�ش َتقّة من فوتو  Photonوغرايف  Graphوهما كلمتان
ّ
وتتوجه
الـمت�سارعة املتالحقة التي تنطلق من مركز �إ�شعاع ما،
الو َم�ضات ّ
ّ
الأولى (فوتون) تلك َ
ال�ضوئية ُ
�شبكية العني .وت َْعني ال ّثانية (غرايف) الكتابةَ .بهذا تكون كلمة فوتوـ غرايف تعني
نحو َب�رصنا لتقنبل
ّ
بد و �أن
نفرت�ض �أنّ
َ
الكتاب َة ّ
بال�ضوء �أو بال ّنور ح�سب ما ُنريد ال ّتعبري عنه .و مبا �أ ّننا نتك ّلم عن الكتابة فال ّ
هناك كا ِت ًبا .ت�صبح �إذن الآلة و�سيل ًة فقط يف َيد �أو يف عني هذا الكاتب ليكتب بها ما َي�شاء.
تعقيدا .فالكاتب َي ْختار موا�ضي َعه كما يختار �أ�سلو َبه
�إذا كانت الأمور فعال على هذا النحو ف�إنّها تزداد
ً
اخلا�صة .هذا ال ّتداخل بني الكتابة وال ّت�صوير الفوتوغرايف ال
أ�سلوب غريه .وللكاتب لغ ُته
الذي ال ي�شبه �
َ
ّ
امل�صور الفوتوغرايف هي ال�ضوء �إذ ال ميكن ل ّأي م�صور ال
كثريا عن ال ّت�صوير الف ّني ب�صفة عا ّمة .فلغة
َي ْبتعد ً
ّ
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ت�صويرها �أن ينفذ �إلى عمق الأ�شياء.
وكـميات النور النازلة على املوا�ضيع التي ُيراد
ُيتقن
َ
اقتنا�ص ال�ضوء ّ
ُ
ال�ضوء
الر�سامني
مدى ت�سليط ّ
امل�صورين ف�إن جناح عمل يكمن يف َ
فتماما كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى ّ
ّ
الغام�ضة ِل َت ْظ َهر ،وتخفيف النور على تلك املعروفة ل َترتَاجع حتى ميكن لل َعينْ ا�ستخراج
على الأماكن ِ
َ
اجليد من غريه بف�ضل هذه
الـمتداول �إلى دائرة ال�ضوء .نحن نق َِّيم
املجهول ،وغري املعروف وغري ُ
العمل ّ
القدرة اخلارقة التي ميلكها الف ّنانون الكبار بجعلنا ننده�ش �أمام ما ُيربزه عملهم من غوام�ض النف�س
الب�رشية بف�ضل اال�ستعمال اجليد لل ّنور( .)3الفنان امل�صور الفوتوغرايف الذي َيتعامل مع ال ّنور بهذه الطريقة
لل�سينمائيني درا�سة
ي�ستطيع �أن يجعل عم َله يرقى �إلى م�ستوى ه�ؤالء الف ّنانني .نحن نعلم كم هو �رضوري
ّ
الفن والوقوف عند �أعمالٍ بعينها حتى ي�ستطيعوا النفا َذ لل ّنفو�س الب�رشية (املمثلون) وا�س ِت ْخراج
تاريخ ّ
عما ال ت�ستطيع اللغة اليومية املبتذلة التعبري عنه.
املناطق املعتمة داخ َلها لل ّتعبري ّ
َ
�سوف يكت�سح عد ٌد من ال�شباب املغربي ميدانَ التعبري بوا�سطة �آلة الت�صوير الفوتوغرايف م�س ّلحني
ال�صحفي �أو الت�صوير العادي للأحداث.
يهمهم الريبورتاج (التقرير) ّ
�إذن بهذه الفل�سفة� .شباب مل يكن ّ
يح�سون به متاما كالف ّنان الت�شكيلي .ينتجون �صور ًة ال ت�صلح ل�شيء �إ ّال للت� ّأمل
كان همهم هو التعبري ّ
عما ّ
ال�ساحة الدولية
والـم ْتعة الب�رصية .ويف هذا الباب كان �أول ظهور ّ
ُ
قوي للفن الفوتوغرايف املغربي على ّ
وا�ستقر يف ال�ضواحي الفقرية ملدينة باري�س.
م�صور �شاب كان قد هاجر مع عائلته �إلى فرن�سا
ظهور
ّ
ْ
ّ
بعد ٌ
طفل �إلى بع�ض ال ّنوادي التي حتاول م�ساعدة
�ساعدت ظروف خا�صة على دخول هذا ال�شاب وهو ُ
ونظرا
نظرا لعدم ت�أقلمهم مع املحيط،
ً
ال�شباب �أبناء املهاجرين الذين يف�شلون يف غالبيتهم يف الدرا�سةً ،
لعدم القدرة على ال ّتوفيق بني ما يتع ّلمونه بالبيت وما يتلقّونه يف املدر�سة وال�شارع� .سوف ينجح هذا
ال�شاب يف التغ ّلب على هذه ال�صعوبات بف�ضل ارتباطه ب�آلة الت�صوير الفوتوغرايف .و�سوف ي�ستفيد
ّ
من ِم ْنحة �إقام ٍة ق َّدمها له �أحد �أهم مهرجانات ال�صورة الفوتوغرافية يف العامل� ،أال وهو مهرجان �آرل
( ،)Arlesو�آرل لي�ست �إ ّال املدينة التي عا�ش وتويف بها فان�سان فان خوخ  .Vincent Van ghogفهناك
ّ
امل�صورين يف العامل.
يحتك بكبار الفنانني
وا�سمه ال ّتهامي الناظر �أن
ا�ستطاع هذا ال�شاب
ُ
ّ
م�سجال يف ا�سمه ال ّناظر ،وك�أنه كان لزاما عليه �أن ي�شتغل بالنظر كما كان � ّأول
م�صريه كان
وك�أَنّ
ّ
َ
كبار امل�صورين بفرن�سا والعامل يحمل ا�سم نظر .Nadar
( )3يكفي الرجوع �إلى �أعمال رامربنت �أو غويا وت�أملها حتى نتبني �أهمية النور وحتوله من نور فيزيقي �إلى نور ميتافزيقي� ،أو من امل�شبه �إلى
املنزه .وهنا يلتقي الت�صوير بالفل�سفة ال�صافية التي تناجي كوامن النف�س الب�رشية وجتعلها تتعالى بحثا عن املطلق .وهذا دور �أ�سا�سي من
�أدوار الفن.
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تعرف الو�ســــط الف ّني املغربــــي على هذا الف ّنان وهو يف ريعان ال�شباب لأول مرة �سنة 1985م
ّ
مبدينــــة قرونوبل بفرن�سا خالل املهرجان الف ّني الذي كان �أقامه الناقد الفرن�سي بيري كوديبري كما �أ�رشنا
�إلى ذلك يف وقت �سابق .كانت �أعمال ال ّتهامي ال ّناظر التي �شَ ّدت اهتمام ال ّنقّاد حتكــــي م�شاهداتـــــه
وهن َي ِح ْك َن �أغطية من ال�صوف .لكن اهتمامه
وهو طفـــل ينظر ب�شكل غريب �إلى �أيادي أ� ّمه و�صديقاتها ّ
ان�صب �أكرث على املناطق التي كانت ت�ضيئها امل�صابيح الزيتية التقليدية وتربز امل�ساحات املعرورقة على
ّ
ل�ص َوره .مل تكن هذه ال�صور تخربنا مبا يجري �أو ما يحدث �أو
�سطح الأيادي مما �أعطى عم ًقا و�شاعر ّية ُ
تنجز تقريرا �صحفيا حول ال ّن�سيج ،بل تو ّد �أن جتع َلنا ننخرط يف تلك العالقة احلميمية التي كان الطفل
اجلو اخلا�ص به .هذا الإح�سا�س الذي و�صلنا من خالل ال�صورة و�ضعنا يف تلك الأجواء ح ّتى
يربطها بهذ ّ
ولو كانت بعيدة ع ّنا ،وهي �أجواء توجد يف ّ
الدوام �أغطي ًة
كل مكان من العامل حيث ال ّن�ساء
ين�سج َن على ّ
ْ
وحيث الأيادي ت�شتغل بال هوادة يف امل�صانع �أو املح ّ
الت اخلا�صة ،كل هذه الأ�شياء هي الفن وهي قوة
ال�صور الفوتوغرافية الفنية.
ّ
بعد ذلك بقليل ظهر على ال�ساحة الفنية عدد من الأفراد واجلمعيات يبد�أوا يف التعريف بالفن
ال�صحفي �أو ال ّتوثيقي .وقد �سمح ذلك بالتعرف
الفوتوغرايف على �أ�سا�س �أنه فن ال عالقة له بالت�صوير ّ
على عدد مهم من الفنانني الفوتوغرافيني املغاربة املقيمني خارج الوطن وتو ّزعت �أعمال الفنانني
الفوتوغرافيني املغاربة على عدة اجتاهات ،منها ما هو واقعي مبا�رش يتعامل مع الذاكرة �سواء تلك
املتعلقة بالأ�شياء �أو بالف�ضاءات كت�صوير الأدوات ،وركزت يف غالبها على الف�ضاءات املعمارية القدمية
مهما من الف ّنانني لهم ذاكرة تر َتبِط بهذه
خ�صو�صا و�أنّ للمغرب تراثا مهما يف هذا املجال ،و�أن عد ًدا ّ
راح عدد منهم يو ّثق هذه ال ّتحف املعمارية ويحكي من خاللها
الف�ضاءات .وعلى طريقة حممد بنعي�سى َ
اهتم باخل�صو�ص بتطوير عالقته
طفو َلته ومغامراته وك�أ ّنه يكتب �سريتَه الذاتية ب�آلة الت�صوير .ومنهم من ّ
حتوالت ال�ضوء
بال�ضوء ّ
ّ
عما ميكن ل�صوره �أن حتكيه ،لي�س هناك مو�ضوع بعينه و�إمنا هي ّ
بغ�ض النظر ّ
والـم ْج َه�ضة.
وكيف ميكن �أن تعبرّ عن نف�سية الف ّنان عن ف ِ
َرحه وعن �آالمه و�أحالمه ،تلك املتحقّقة منها ُ
والتكيب ،متاما كما
والـم ْحو رّ
وثمة عد ٌد كبري حاول �أن يتعامل مع ال ّتقنيات من حيث �إمكانية الإ�ضافة َ
ّ
و�ضعيات
حيث اللونُ وت�ضا ُّد الألوان يكون هو الهدف� ،أو َخ ْلق
جند ذلك يف ال ّت�صوير ال ّتجريدي
ُ
ّ
بد من �أن يتعب كثريا للح�صول
تكاد تكون
�رسيالية ال ميكن � ً
أبدا للر�سام توقّعها� ،أو �إنْ هو �أراد ذلك ال ّ
ّ
عليها .كما �أنّ هناك من تَعامل مع الوجوه لكن بغري طريقة اال�ست�رشاقيني الفلكلورية .فعلى طريقة
ي�صور الوجو َه ليجعل منها مر�آ ًة �إما لآماله و�أحالمه و� ّإما
ال ّتهامي الناظر راح عد ٌد من ه�ؤالء الف ّنانني ّ
بالـمعاناة �أكرث من ال ّتعبري عن
ال�س ِت ْنباط ما تُعبرّ عنه هي من �آالم ومعاناة .ارتبط هذا ال ّنوع من ال ّتعبري ُ
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الفن عرب
الفرح ال ميكن �أن ي�ص ُلح للموا�ضيع الف ّنية .لي�س هذا بالأمر الغريب،
الفرح .وك�أنّ
ُ
فتاريخ ّ
َ
الدخول يف �سجال من هذا النوع .لقد � ّأ�س�ست الرومان�سية لهذا امل ْن َحى الف ّني وك�أنيّ
العامل ُي ْغنينا عن ّ
ني والفرحات ال ي�صنعون ال ّتاريخ.
بها تقول �إنّ الفرح َ

يف � ّ
نف�سه وذلك بخلق جمعية وطنية( )4و�صالون
أقل من ع�رش �سنوات َ
فر�ض ُّ
الفن الفوتوغرايف َ
وطني �سنوي( )5تقدم من خالله الإبداعات اجلديدة للم�صورين الفوتوغرافيني املغاربة املقيمني منهم
واملهاجرين� .سمح ّ
كل هذا بدفع املثقفني وال ّنقاد و�أ�صحاب القاعات ووزارة ال ّثقافة وامل� ّؤ�س�سات
البنكية والتجار ّية �إلى االهتمام بال�صورة الفوتوغرافية من جانبها الفني .وما تنظيم املعر�ض «نظرة
َ
الفن الفوتوغرايف املغربي» الذي �سبق ذكره ،من طرف م� ّؤ�س�سة بنكية �إ ّال دليل على ما نقول.
حول ّ
الـمعا�رص كما �سبق و�أ�رشْنا �إلى ذلك يف الف�صل ال�سابق .لكن
وتطور الت�صوير الف ّني وانتقل �إلى التعبري ُ
ّ
ما ّ
تطور هذه املمار�سة هو وجودها يف امللتقيات الدولية ذات القيمة العالية من بيناليهات
يدل على ّ
و�أ�سواق فنية .لكن �أهم عائق يقف يف وجه هذه املمار�سة هو عدم ت�شجيعها من ال�سوق .فح ّتى �إن كان
عار ِ�ضهم و ُيحاولون ت�شجيعها ب�إ�صدار كاتالوغات لل ّتعريف بها ،ف�إن املقتنني
يقدمونها يف َم ِ
ّجتار الفن ّ
لل�سوق
مازالوا ّ
يتوج�سون خيف ًة من قيمتها ال ّنقدية ويف �أهميتها كتحفة فنية ميكن احلفاظ عليها وعر�ضها ّ
ال�صباغية ت�سيطر على ال�سوق يف املغرب كما يف العامل.
الف ّنية عند احلاجة .مازالت ال ّلوحة الت�شكيلية ّ
فعلى الرغم من ّ
وت�صدر بع�ض الأعمال املعا�رصة مبيعات ال�سوق احلالية ف�إن الأعمال الفنية
تبدل الأحوال
ّ
املهمة
ال�سوق العاملية ّ
للفن .مازلنا بعيدين يف املغرب عن املبيعات ّ
ذات القيمة املالية مازالت تُ�سيطر على ّ
لأعمال فنانني فوتوغرافيني كتلك التي نُ�شاهدها يف نيوروك �أو باري�س �أو لندن �أو طوكيو ويف حاالت
نادرة لكنها �أ�صبحت تتكاثر يف بكني .فبعد �أن نا�ضل اجليل ال ّأول من الف ّنانني الفوتوغرافيني يف �سبيل
االعرتاف بال ّتعبري الف ّني الفوتوغرايف جاء دور ا أَ
ل ْجيال ال ّ
الفن
الحقة لكي ت� ّؤكد ح�ضور هذا ال َنوع من ّ
الفن الوطني وبعد ذلك العاملي .ولن يت�أتَّى ذلك بدون م�شاركة الفاعلني يف هذا املجال وعلى
يف �سوق ّ
الفن املغربي باململكة املغربية.
َر�أ�سهم الإدارة املعنية �إذ �أنّ الرابح الأول والأخري يف هذا امل�ضمار هو ّ
للفن الفوتوغرايف يف �شهر دي�سمرب من �سنة 1988م وتر�أ�سها يف بداية الأمر الفنان امل�ؤ�س�س عبد احلميد الرميلي
( )4ت�أ�س�ست اجلمعية املغربية ّ
أداءها الف ّني و�أن ي�صنع لل�صالون الفني �سمعة داخل
�
ر
يطو
أن
�
خاللها
ا�ستطاع
�سنوات
ملدة
ا�شتغل
الذي
مايل
قبل �أن يخلفه الفنان حممد
َ
ّ
املغرب وخارجه قبل �أن ي�سلم امل�شعل لل�شباب ،ومنهم الف ّنان امل�صور جعفر عاقيل .وير�أ�س حممد مايل اليوم �إدارة حترير جملة :جديد
ال�صورة ( )Photo Newsوالتي تعنى من جملة ما تعنى به ت�شجيع ال�شباب على اقتحام عامل الت�صوير الفني.
( )5انعقدت �أول دورة لهذا ال�صالون �سنة  1986ب�إمكانيات ب�سيطة جدا ولكن بعزائم قوية لكي ي�صل اليوم �إلى �أن ي�صبح مرجعا بالن�سبة
للت�صوير الف ّني الفوتوغرايف.
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ر�شيد الوطا�س
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ال�سلطان موالي عبد العزيز

�سلمان الزموري

عبد احلميد الرميلي
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ح�سن ندمي

جعفر عاقل
حمادي عنانو

162

163

جمال بنعبد ال�سالم

علي ال�شرايبي

نور الدين التل�سغاين
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عبد ال�سالم احل�ضريي

كرمي رمزي
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عبد الرزاق بن�شعبان

حممد جنات

حممد مايل
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نورد الدين الغماري
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نحن الآن يف �أواخر الثمانينيات من القرن املا�ضي و بداية الت�سعينيات .لقد تغري العامل وهدم جدار
برلني واجتهت �أنظار العامل نحو ف�ضاء  -ظنا منها � -أنه �أرحب ،و�أنّ احلدود امحّ ت و�أن العامل �أ�صبح
بالفعل قرية �صغرية ووطنا للجميع .يف هذه احلالة التي غاب فيها التقاطب على الأقل على م�ستوى
التم ّني يبدو �أن الفنانني �أح�سوا بانتفاء احلدود ،ولذا جل�ؤوا �إلى التعبري و لو �شعوريا عن هذا الواقع
الفن ال وطن له ،و�إنّ ب�إمكان الفنان التحاور مع كل
اجلديد .ومن هنا ظهرت مقوالت من قبيل �إنّ ّ
�سكان املعمورة عرب لغة الإبداع التي ال تعرتف باحلدود اجلغرافية وال�سيا�سية ،وتن�أى بنف�سها عن لغة
التقاليد والعادات املحلية .و�أ�صبح الفنانون عرب العامل يبحثون عن االنتماء �إلى وطن وقبائل الفنانني،
�أكرث من انتمائهم �إلى �أوطانهم الفعلية.
تزامن كل هذا بالطبع مع ظهور و�سائل ات�صال جديدة كالقنوات التلفزيونية الف�ضائية واالنرتنيت
والهواتف النقالة وغريها مما جعل النا�س ي�سكنون يف العوامل االفرتا�ضية �أكرث منه يف العوامل الأر�ضية
اجلغرافية احلقيقية .وهذا التوا�صل و هذه الو�سائل دخلت بدورها عامل الفن ،لي�س فقط على م�ستوى
التوزيع و التوا�صل ،و�إمنا �أي�ضا على م�ستوى االبتكار .ولقد �سهل من تب ّني هذه الو�سائل يف املمار�سة
الفنية الت�شكيلية �أنّ الفن  -واملعا�رص منه على وجه اخل�صو�ص  -كان قد لفظ منذ ال�ستينيات من القرن
الع�رشين كل الو�سائط التقليدية للتعبري الفني من اللوحة والنحت وغريها واجته �إلى الأدوات التكنولوجية
اجلديدة ،م�ستعينا بها لفهم عامله تارة ،و لتغيريه وتفكيكه من �أجل بنائه من جديد تارة �أخرى.
تخ ٍ ّل عن مفهوم الإبداع وا�ستبداله مبفهوم االبتكار يف مفهوم
�أثرت هذه االنقالبات وما رافقها من َ
الفن والفنان نف�سه .هل الف ّنان هو ذلك املبدع الذي ي�سحب من �أعماق نف�سه �إنتاجا مل ي�سبقه له �أحد
ّ
وكد واجتهاد� ،أم هو كما يعتربه الفنانون احلاليون �شخ�ص يفكر فقط يف حميطه
وذلك بعد معاناة نف�سية ّ
ويتحايل على الأ�شياء كي يعيد ترتيبها يف الف�ضاء ،والنظر �إليها من زاوية مل ي�سبقه �إليها �أحد وفق ت�صوره
اخلا�ص؟ هذه الأ�سئلة تقودنا �إلى طرح �أ�سئلة �أخرى �أكرب و�أخطر على الفن مبعناه الأكادميي احلديث:
هل من ال�رضوري �أن مير الفنان من مراحل تعليمية �أكادميية يطلع فيها على �أعمال كبار الفنانني العباقرة
والبدء بالت�شبه بهم وحماكاتهم قبل �أن يطمع يف �أخذ حيز مكاين ولو ب�سيط بجانب �أ�ساتذته ومعلميه؟
نحن نعرف �أن بوادر هذه االنقالبات الكبرية يف الفن يف الغرب الأوروبي والأمريكي قد بد�أت
يف الظهور بعد احلرب العاملية الثانية .بل �إن هناك من يعترب �أن من �أكرب �أ�ساتذتها الفنان الفرن�سي
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مار�سيل دو�شامب  Marcel Duchampالذي انتقل من فرن�سا �إلى الواليات املتحدة هاربا من ويالت
احلرب العاملية الأولى وهناك قام بعر�ض َم ْب َو َلته ال�شهرية التي �سوف ت�صبح نربا�سا للفنانني املعا�رصين
يف ال�ستينيات .لقد كان �سمى عمله هذا النافورة ولكن الت�سمية الفنية والفل�سفية التي يود �إي�صالها
للمتلقي هي فكرة � Ready-madeأي امل�صنوع �سلفا .وكان يريد �أن يقول �إن كل �شيء فن وال �شيء فن؛
و�إنه ب�إمكان �أي �شخ�ص �أن ينتج عمال فنيا �إن هو ا�ستطاع �أن ميتلك ال�شجاعة يف اختيار �شيء ما مهما
وحتمل م�سئوليته يف تقدميه للجمهور .ولكن الفكرة التي كانت حتت كل
كان قليل ال�ش�أن ،وتوقيعه ّ
هذا الكالم مفادها �أن الفن مبا هو ممار�سة تقليدية �أكادميية يف �أوروبا �إلى حدود احلرب العاملية الثانية
كان مازال يحمل يف ثناياه حتى ذلك الع�رص فكرة القدا�سة التي ورثها من انت�سابه للكني�سة وف�ضاءات
املقد�س التي مل يتخل�ص منها قط .لذا بادر الفنانون الدادائيون الذين كان ينتمي �إليهم مار�سيل دو�شامب
ّ
� Marcel Duchampإلى حماولة نزع القدا�سة عن الفن وتدني�س قاعات العر�ض التي كانت تعترب مكانا
 يكاد يكون  -دينيا .كما عمدوا ،وخ�صو�صا مار�سيل دو�شامب نف�سه� ،إلى التهجم على �أيقوناتقد�سها اجلمهور ،ويتعلق الأمر مثال باجلوكاندا التي ر�سمها ب�شوارب كما لو
الفن الأوروبي التي طاملا ّ
كانت رجال .كما عر�ض بباري�س قبل �أن يلتحق بالواليات الأمريكية �أ�شياء جمعها من القمامة ،كعجلة
دراجة هوائية ،وحامل قناين من ذلك الذي ي�ستعمل لعر�ض قناين ال ّنبيذ مبتاجر بيع اخلمر بباري�س.
هذه الطريقة يف التعامل مع الفن مل ترتك �أثرا يف �إبانها ون�سيها اجلمهور والنقاد وال�صحافة ،نظرا
الن�شغال اجلميع باحلرب العاملية الأولى وويالتها .وكانت �أوروبا حمتاجة لأفكار جديدة متكنها من
م�ساعدة اجلراح على االلتئام �أكرث من ممار�سات �أو نظريات تعيد النظر يف الأ�سا�سيات .وفعال لقد كانت
حركة الدادائيني قد ن�ش�أت �إبان احلرب العاملية الأولى لإعادة النظر يف احلداثة التي مل ت�ستطع �أن تفي
مبا وعدت به ،وهو امل�ساواة والعدالة والإخاء� ،أي �شعار الثورة الفرن�سية التي اعتقد اجلميع �أنها جاءت
لتحرير الإن�سان و�إ�سعاده .ولقد كانت هذه املمار�سات ومعها الأفكار من فل�سفة نيت�شه والتحليل
النف�سي عند فرويد والتكعيبية يف الفن ما هي يف احلقيقة �إال �إيذان ب�إعادة النظر يف احلداثة وحماولة
تفكيك �آلياتها الفكرية والفنية التي بقيت مرتبطة �أميا ارتباط بالفكر الديني والعقدي للقرون ال�سابقة
على زمن احلداثة .وهذه النبوءة املتقدمة جدا �سوف تنتظر ما يقارب اخلم�سني عاما قبل الرجوع �إليها
عند التفكري يف ما �آلت �إليه الأو�ضاع بعد احلرب العاملية الثانية ،والفظاعات التي ارتكبت باملوازاة مع
العنف الأوروبي الذي مور�س على ال�شعوب امل�ستعمرة.
الـم ْبولة �أو ذلك ال�شيء امل�صنوع �سلفا  ready-madeقد لقيت جناحا
و�إذا كانت عملية عر�ض َ
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على امل�ستوى الإعالمي �سنة 1917م ف�إن اجلمهور كما �أ�سلفت ن�سيها ومل يعد لها ذكر يف امل�ؤلفات
وامل�صنفات اخلا�صة بالفن الت�شكيلي .لكن �صاحبها مار�سيل دو�شامب و� ً
إدراكا منه لدور الإعالم
والتوا�صل ،عمد �إلى �إحياء ذكراها وذلك ب�إعادة ن�رش �صورها يف �سنوات الأربعينيات ،كما �أعاد
ن�رش التعاليق ال�صحفية التي رافقتها مما �أعادها �إلى الواجهة وجعلها م�صدر �إلهام بالن�سبة لعدد مهم
من الفنانني الذين كانوا بحاجة �إلى �إعادة نظر كبرية وهامة للفكر الفني والفل�سفي بعيد انتهاء احلرب
الكونية الثانية .بد�أت �إذن عملية �إعادة النظر الكبرية يف املفاهيم الأ�سا�سية التي ت�أ�س�س عليها الفن منذ
ع�رص النه�ضة ،والتي مثلث بالن�سبة �إلى الأوروبيني والأمريكيني قوام اجلانب الروحي الذي اعتربوا
�أنه ميزهم عن باقي الإن�سانية .فالثورات الفنية الكربى التي �سبقت �أو تزامنت مع الثورات العلمية
وال�سيا�سية التي بو�أت �أوروبا مركز قيادة العامل ،و�أ�صبحت هي النموذج املطلوب من طرف ال�شعوب
التي تريد التقدم ،بد�أت يف الت�آكل منذ ذلك الزمن.
يف هذا الوقت بالذات مل تكن ال�شعوب العربية قد ا�ستكملت ا�ستقاللها ال�سيا�سي ،وبع�ضها كان
ي�صارع من �أجل ما �أ�سميته يف ف�صل �سابق من هذا الكتاب برتميم الهوية الب�رصية( )1التي اعترب البع�ض
حينها �أنها �أ�صيبت بالتلف �أو التحريف �أو الت�شوي�ش .مل ينخرط فنانو ال�شعوب العربية �إذن يف ذلك
الوقت يف �إعادة النظر هاته كما �أنهم مل ي�أخذوا مبواقف زمالئهم الأوروبيني فقط ،لأنهم كانوا م�شغولني
ببناء الأنظمة الثقافية والفنية لبلدانهم ،ومل يكن يهمهم الهدم �أو التفكيك الذي كان يعني ح�سب ر�أيهم
فناين �أوروبا و�أمريكا .كان الفنانون العرب يخرجون ل َت ِّوهم من �سيطرة الأنظمة اال�ستعمارية بينما كان
زمال�ؤهم الغربيون يعيدون النظر يف نظام معريف اعتربوا �أنه ذهب بهم �إلى الهاوية .كانوا يعيدون النظر
يف امليتافيزيقا ويف العقالنية الديكارتية التي بح�سبهم قتلت الإن�سان و�ألهت التقنية .ويف اجلهة املقابلة
كان العرب والأفارقة اليزالون مفتونني بقوة امل�ستعمر وك�أنهم كانوا يريدون التمكن �أوال من �آلياته
املعرفية املادية منها والروحية ،وكان الأمر يخ�ص بالأ�سا�س ت�صفية اال�ستعمار على جميع امل�ستويات.
ن�سي الفنانون العرب �أن اال�ستقالل ال يعني فقط التحرر ال�سيا�سي وطرد املحتل ،و�إمنا يعني �أي�ضا
والتحر ُر منها يقت�ضي معرفتها ونقدها
التحرر من م�صادر املعرفة الغربية التي �أدت �إلى هذا اال�ستعمار.
ّ
متاما كما كان يفعل فال�سفة ومفكرو الغرب الأوروبي والأمريكي بعد احلربني العامليتني .كان همهم
الأ�سا�سي هو امتالك املعارف والتقنيات ذاتها التي اعتربوا �أنها �أدت �إلى احتالل بلدانهم وقهر �شعوبهم
مع �إغفال تام لثقافاتهم الأ�صلية ومعارفهم التقليدية .قليلون هم �أولئك الذين انخرطوا يف نقد معارف
(� )1أنظر ف�صل �إ�شكالية اللوحة �ضمن الباب الثاين.
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يحدث هذا �إذن على
الغرب ونقد املعارف والثقافات املحلية وو�ضعها حتت نظر الت�سا�ؤل امل�ستمر .مل
ْ
امل�ستوى الفني على الرغم من �أنه حدث ولو جزئيا على امل�ستوى الفل�سفي( .)2هذا املنحى الفكري الذي
كان يخرتق كل �شيء مبا فيه الفكر الفني ،هو الذي جعل الفن يراوح مكانه بني التيار التجريدي و قرينه
الرمز الأمازيغي .ظل الفن املغربي يعي�ش على الإ�شكاليات
العمل على الرمز امل�أخوذ من اخلط العربي �أو ّ
واملوا�ضيع نف�سها قرابة الثالثني �سنة ،وعلى الرغم من قيام تلك «الزوبعة يف فنجان» التي عربت عن
رف�ضها للتجريد ،مدعية �أنها تنت�سب للت�شخي�صية اجلديدة ف�إن �أي �س�ؤال مل يطرح يف هذا الباب.
ك�أن الأمر ال ي�ستقيم �إال بتدخل الأ�ساتذة واملدر�سني .وكما �سبق الذكر ،عمدت م�صالح مدينة الدار
البي�ضاء �إلى االت�صال بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ببنم�سيك التابعة جلامعة احل�سن الثاين بالدار البي�ضاء،
وطلبت منها الإ�رشاف على �إ�صالح التعليم مبدر�سة الفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء .فكونت اجلامعة -
كما ذكرت -جلنة تربوية بيداغوجية وعهدت لها بهذه املهمة .و�أول ما اهتمت به هذه اللجنة هو �إعادة
تهيئة املدر�سة لكي تكون مدر�سة عليا للفنون اجلميلة ،و�أن تخرج من و�ضعيتها القدمية التي تركها عليها
اال�ستعمار .ومل يهتم الفنان فريد بلكاهية عندما كان مديرا بتغيريها .و مل يكن التغيري �سهال �إذ يتعلق الأمر
بتغيري العقليات �أوال .وكان من ال�رضوري تغيري �رشوط دخول املدر�سة لو�ضعها يف م�صاف التعليم العايل.
فكان �أن ُطبق �رشط احل�صول على �شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) .ثم اهتمت اللجنة البيداغوجية
بتطعيم هيئة التدري�س بعنا�رص �شابة و�أخرى متمر�سة ،لكنها متفتحة على الطرائق اجلديدة للتعليم الفني.
وبعد �أن �ضمنت اللجنة كل هذه ال�رشوط انتقلت لو�ضع برنامج تعليمي وتكويني يف م�ستوى املدار�س
العليا ب�أوروبا ،و�إن �أمكن� ،أح�سن ما يوجد من املدار�س يف املنطقة املغاربية .ومل يو�ضع الربنامج دون �أخد
ما كانت تتوفر عليه املدر�سة بعني االعتبار .مرت �سنة كاملة خ�ضعت لها املدر�سة وكل �أطقمها للتجربة
اجلديدة ،وبعد ذلك مت التعاقد مع مدار�س �أوروبية من فرن�سا وبلجيكا وهولندا و�إ�سبانيا ،ودخلت املدر�سة
هم اللجنة البيداغوجية هو تبادل التجارب
يف عالقات مع مدر�ستي اجلزائر العا�صمة وتون�س .كان ّ
والر�ؤى حول � ّأي مدى ي�ستطيع الربنامج التعليمي الذي �أقرته �أن يتوافق مع التجارب العاملية.
(� )2أ�شري هنا �إلى �أن املفكر عبد الكبري اخلطيبي كان قد انخرط مبكرا يف هذا امل�ضمار .فعندما كان العرب ّ
يفكرون يف �إحياء الرتاث
غري عابئني مبا ميكن �أن يحتويه هذا الرتاث من �أفكار قد تعيدهم �إلى قرون غابرة ،كان هذا ّ
املتنبه ينادي مبا كان ي�سميه النقد
املفكر ّ
ال�سلفي والتقليداين العربي الذي يتحالف عن
املزدوج ،ويعني به نقد املعارف
الغربية التي � ّأ�س�ست للفكر اال�ستعماري ونقد الفكر ّ
ّ
غري َو ْعي منه مع الفكر اال�ستعماري ،لأن كليهما ي� ّؤ�س�س لفكرة مفا ُدها �أن لي�س يف م�صلحة العرب �أن يتقدموا.
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يف ال�سنة الأولى من التجربة حدث و�أن هدم جدار برلني .والكل يعرف مدى القوة الرمزية التي
ظن النا�س �أنّ العامل قد انفتح على م�رصاعيه ،و�أن احلدود قد انتفت ،و�أن
كانت لهذا احلدث .فلقد ّ
النا�س �أ�صبحت تعي�ش يف قرية واحدة� .سوف يت�ضح �أن كل هذا كان �رضبا من �رضوب الوهم ،لكن
�أثره كان كبريا يف النفو�س ويف خمياالت الفنانني .وتزامن هذا االنهيار مع انفتاح �سقف ال�سماء بحيث
�صارت متطر �صورا بدون توقف .فلقد تطورت ظاهرة ال�صحون الالقطة ومعها القنوات الف�ضائية،
و�أ�صبح اخلرب مباحا للجميع �أو هكذا خيل للنا�س .يف هذا اجلو مل يعد من امل�سموح ح�رش الطلبة يف
الفنون اجلميلة داخل خانة معينة و�إكراههم كما كان يحدث ذلك يف ال�سابق على االلتزام بدرو�س
متجاوز وعليه �أن يعيد النظر يف
معينة� .أ�صبح الطالب �أكرث علما من املدر�س .وبد أ� املدر�س يح�س �أنه
َ
معارفه �أو ين�سحب يف هدوء.
للتغلب على هذا كان من ال ّ
عالقات مع مدار�س �أخرى ت�ستقطب ف ّنانني
الزم �أن تدخل املدر�سة يف
ٍ
من �آفاق مخُ تلفة ،و َد ْعوتهم للقاء ّ
الطلبة .وهكذا ّمت االتفاق مع مدر�سة الفُنون ب�إيك�س �أون بروفان�س
( )Aix en Provenceبجنوب فرن�سا على برنامج ف ّني وتربوي دقيقّ .مت مبوجبه االتفاق على �أن َت َت َنقل
جمموع ٌة من الطلبة من مدر�سة الفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء �إلى هذه املدر�سة التي كانت �آنذاك يف طليعة
ال�سفر للتعليم وال ّتح�صيل
املدار�س الفرن�سية من حيث تدري�س ّ
الفن املعا�رص وال ّتقنيات اجلديدة .مل يكن ّ
الدار البي�ضاء
و� مّإنا كان ب َغر�ض َت ْنفيد برنامج ف ّني ،ات ُِّف َق عليه م�سبقا ،ينجز باال�شْرتاك بني طلبة مدر�سة ّ
ومدر�سة �إيك�س �أون بروفان�س .كانت هذه ال ّتجربة �شي ًئا جديدا بال ّن�سبة �إلى الطلبة املغاربة .فقد كان
يجدوا لهم مكا ًنا
يتكون من �إجناز �أعمال ف ّنية يف فَ�ضاء طبيعي غابي وكان على الطلبة �أن ِ
امل�رشوع ّ
ا�صطناعية َح ّددوها َ
قبل الو�صول �إلى ذلك املكان.
داخل هذا الفَ�ضاء و َي ْ�شتغلوا عليه ب�إ�ضافة � ْأ�شياء
ّ
ومل يكن الأمر يتعلق بتحطيم ّ
الطبيعة ،لكن ب�إ�ضافة ما يمُ كن �إ�ضافته للح�صول على �شيء ذي مع ًنى،
وعندها ي�صبح هذا ال�شيء هو العمل الفني.

َ
دائـما كان من ال ّ
داخل ف�ضاء
الزم على الطلبة �أن يعودوا ويق�ضوا مدة �أ�سبوع
ويف �إطار امل�رشوع ً
املتوخى هو
ح�ضرَ ي وهو مدينة مر�سيليا ،واال�شتغال على الف�ضاء ُمبا�رشة بعد ال َع ْودة من الغابة .كان
َّ
جعل الطلبة يت�ساءلون بو�صفهم ف ّنانني عن م�آالت الإ ْن�سان ما بني الفَ�ضاء ّ
ُ
ي�شتغل فيه
الطبيعي الذي ْ
الإ ْن�سان ّ
احل�رضي الذي يمُ َ ّثل عد ًدا من الإكراهات
كج ْزء منه ،وبني الفَ�ضاء
ّ
بكل جوارحه و َيتفاعل معه ُ
التي جتعل الإن�سانَ حيوا ًنا �أكرث من ذلك املوجود يف الفَ�ضاء الطبيعي.
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ما يقرب ال�س ّتة �أ�شهر بعد ذلك ا�س َتقْبلت مدر�س ُة الفنون اجلميلة طلب َة مدر�سة �إيك�س �أو
بروفان�س لال�شتغال على م�رشوع �آخر .كان الأمر يتع َّلق دائما بف�ضاء طبيعي لكنه ف�ضاء �شبه
ال�صماء .كان املطلوب من ّ
�صحراوي ،خالٍ من ّ
الطلبة عدم ت َْك�سري
كل �شيئ �إ ّال من احلجارة
ّ
احلجارة و عدم �إ�ضافَة �أي �شيء عليها �سوا ًء �أكانَ �صباغ ًة �أو ِج ْب�سا �أو �أي �شيء �آخر .كان من
عدا ا�ستعمال اليدين وا َ
البدائي وهو
جل�سد كما لو ك ّنا مكان الإ ْن�سان
الـم ْمنوع ا�ستعمال �أ ّية �أداةَ ،
َ
ّ
ُ
احل�صول على �أعمال فنية ،لقد ظ ّلوا َيدورون يف نف�س
ال�صعب على الطلبة
َيتعامل مع الطبيعة .كان من ّ
جاءهم الإلهام من �أطفالٍ كانوا َي ْرعون الأَغْ نام بالق ُْرب منهم .كان ال�رس يف ا ُ
حل�صول
املكان �إلى �أن َ
على ال ّتوا ُزن ،وكان الأطفال يركبون احلجارة ب�رسعة ويح�صلون على توا ُزن غاي ًة يف الدقَّة .بعد هذه
التجربة عا َد ّ
ف�ضاء الدار البي�ضاء.
ح�رضي واختاروا لهذا ال َغر�ض
الطلبة لال�شتغال على فَ�ضاء
ّ
َ
ّ
م�سطر �سلفًا ت�ستقبل عددا من الف ّنانني
الـم�شاريع كانت املدر�سة ِوف َْق برنامج
�إ�ضافة �إلى هذه َ
العرب والأفارقة والأوروبني الذين كانوا ي ْل َتقون الطلبة يف َو ْر�شات ويتقا�سمون معهم جتار َبهم الف ّنية.
والفرن�سيون
وال�سينغاليون
والليبيون وال�سور ّيون
والتون�سيون وامل�رص ّيون
كان الفنانون اجلزائريّون
ّ
ّ
ّ
ّ
لال�شتغال �أو لل ّنقا�ش
ور�شات ْ
والإ�سْ بان والهولنديون والبلجيكيون ي َتوافدون على املدر�سة وي�شك ّلون ْ
الـم ْعمور .ا�ستطاع الطلبة �أن ي َت َع ّلموا من
حول الأعمال وال ّتظاهرات الف ّنية التي كانت تُقام يف �أرجاء َ
ال ُز ّوار �أك َرث مما تع َّلموه من �أ�ساتذتهم املقيمني.
يتم مبعزل عن الو�سط ال ّثقايف
فهمت ال ّلجنة
البيداغوجية �أنّ التعليم الف ّني املعا�رص ال ميكنه �أن ّ
ّ
حمت ٌ
الق�صد منه هو التفكري يف العمل الف ّن ّي يف
للجماليات ،كان
ف
الـمبا�رش �أو العا ّم .لهذا ت� ّأ�س�س رَ َ
ُ
ُ
ّ
َ
والرق�ص ...كان
والرواية
عالقته
ّ
والق�صة ّ
َ
وال�سينما واملو�سيقى ّ
املت�شعبة مع �أ مْناط التعبري الأخر :ال�شعر ّ
كل هذه الآفاق يدعون للقاء ّ
املبدعون من ّ
والتحدث �إليهم عن ان�شغاالتهم الإبداعية .وهذا
بالطلبة
ّ
ال�شباب يتفتحون على �آفاق � ْأخرى مل يكن ّ
ال ّزخم َ
الطلبة ال�سابقون قد عرفوها .مل يبق التعليم
جعل ّ
تعداه �إلى ال ّتفكري يف
الداخلي �أو الديزاين لوحده بل ّ
ُمقْت�رصا على َتقْنيات ال ّت�صوير والكرافيك والتزيني ّ
والـمجتمع و�أ�صناف الإبداع الأخرى.
ال َف ْل�سفة وال ّتاريخ ُ
بعد ف ّنانني َم ْرموقني على امل�ستوى العالمَ ي �سوف َن�أتي على
تخرج طلبة �أ�صبحوا من ُ
من هذا التعليم ّ
ْ
ذكـرهم فيما �سي�أتي .كما �أنّ الك ّلية التي َي ْنتمي �إليها اخلبريان موليم العرو�سي وعبد الكبري ربيع �أَ ّ�س�ست
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خمتربا ونافد ًة ّ
يطل
مهرجا ًنا دوليا ّ
لفن الفيديوَ � .
الوقْت ً
أ�صبح ف�ضا ًء لتبادل ال ّتجارب ،لكن ويف َنفْ�س َ
الدويل لعدد من الفنانني املغاربة ال�شباب دخول باب
منها
�شباب املغرب على العامل .و�سمح هذا ال ّلقاء ّ
ُ
الدار البي�ضاء.
العالمَ ية من قلب َمدينة ّ
تخ َّل�صت بعد من ال ّتعليم الأكادميي .كان على ر�أ�سها
الـم ْدر�سة
الوطنية للفنون اجلميلة قد َ
مل تكن َ
ّ
وفيا لل ّتعليم الذي تركه برتوت�شي .عندما �أحيل على ال ّتقاعد
الفنان القدير حممد ال�سرّْغيني الذي بقي ًّ
الـمعا�رص .كانت الفر�صة
�سنة 1992م َ
وخ َلفه الف ّنان عبد الكرمي الو ّزاين املعروف بتف ُّتحه على ّ
الفن ُ
الـمدير اجلديد يف �إ�صالح
�سانح ًة ل ّلجنة البيداغوجية مبدر�سة الفنون اجلميلة ّ
بالدار البي�ضاء ب� رْإ�شاك ُ
واحد
خبري ْين:
التعليم .وهكذا وباالتّفاق مع وزير ال ّثقافة
ٍ
الو�صي على مدر�سة ت َْطوان ّمت االتّفاق مع َ
ّ
وواحد من مدر�سة الفنون ب�إيك�س �أون بروفان�س ،على القيام
الب ْي�ضاء
ٍ
من مدر�سة الفُنون اجلميلة ّ
بالدار َ
بخبة وتقدمي َب ْرنامج َبديل عن الربنامج املع َتمد الذي كان ال ّزمان قد جتاوزه بكثري .وفع ً
ال ّمت اعتماد
رْ
َ
الرتبوي و�صول وجوه
إ�صالح
برنامج م�شابه للربنامج املعتمد مبدر�سة الدار البي�ضاء .و�صادف هذا ال
ّ
ُ
�شا ّبة در�ست يف �أوروبا ومقتنعة بالتعليم الف ّني يف �شكله املعا�رص .وهكذا بد�أت مدر�س ُة تطوان تُخرج
ال�شباب الذين تع ّلموا بطرق معا�رصة.
أفواجا من ّ
� ً
الفن الأكادميي.
الفن املعا�رص �إ�شكالي َة كبري ًة خ�صو�صا بالن�سبة �إلى الذين تر َب ْوا يف كنف ّ
تطرح ت�سمي ُة ّ
الفن احلديث ،بل هو قطيعة مع ع�رص ا َ
بالفن املعا�رص لي�س ً
حلداثة.
منطا تعبري ّيا وال ّتيارا داخل ّ
ما ن�سميه ّ
الفن
وفن ال ّت�شخي�ص ب�صفة
نهائية ،ف�إنّ ّ
الفن احلديث كان قد م ّثل قطيعة مع فن ال ّنه�ضة ّ
فكما �أنّ ّ
ّ
فالفن احلديث  -وخ�صو�صا باملعنى املتداول  -هو ذلك الذي
الفن احلديث.
ّ
املعا�رص مي ّثل قطيع ًة مع ّ
نهائية مع ال ّت�شخي�ص ومع قواعد النه�ضة الأوروبية يف ال ّت�صوير ،التي مت ّثلت يف
قطع ال�صلة ب�صفة
ّ
الفن الكال�سيكي وبعده
والر�سم ال�صحيح .وميكن �أن نع َترب �أنّ ال ّت
كعيبية هي بداية نهاية ّ
ّ
نظر ّية الأبعاد ّ
ّ
التيارات التي اعتمدت الوج َه
الرومان�سية
كل الفنون الأخرى مبا فيها
واالنطباعية �إلى غري ذلك من ّ
ّ
ّ
الـمعا�رص ثورة على ا ُ
حلدود؛
الفن املعا�رص.
ّ
كو�سيلة لل ّتعبري .هذه ال ّثورة لن تواز َيها �إ ّال ثورة ّ
فالفن ُ
الفن املعا�رص على اخلارج .فالف ّنان احلديث ينجز و َي ْع ِر�ض
الفن احلديث على ّ
الداخل ،ي�رص ّ
فحيث ُي�صرِ ُّ ّ
وحميميته ثم ينقل عمله لداخل الكالريي ()Galerie
عم َله داخل املحرتف ،ويتعامل مع دواخله
ّ
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خارج املحرتف ،قد يكون يف ال�شارع
وبعدها �إلى املتحف �أو البيت؛ بينما الف ّنان املعا�رص ينج ُز عم َله
َ
ال�شارع �أو يف الفَ�ضاء
ال�سوق ،ثم يعر�ضه خارج الكالريي �إذ ي�ستطيع عر�ضه يف ّ
�أو يف املعمل �أو يف ّ
ّ
حميميته الداخلية �أو عواطفه،
الطلق �أو ال يعر�ضه بتاتًا .كما �أنّ الف ّنان املعا�رص ال يحتاج ال�س ِت ْدعاء
ّ
ُ
يعمل الف ّنان احلديث
ال�شعور �إذ يتعامل مع �أ�شياء واقعية ال تتط ّلب منه الإلهام.
�إ ّنه ي�شتغل على �سطح ّ
خالدا ،بينما ي�شتغل الف ّنان
جاهدا لكي يتقن عم َله ِ�صباغ ًة �أو َن ْح ًتا لأ ّنه يعتقد و ُيريد �أن يكون عم ُله
ً
ً
يتحدث الف ّنان احلديث عن الإبداع،
املعا�رص على ال ّزائل والفاين دون � ْإعطاء �أ ّية �أهمية للخلود .وحيث ّ
دينيني.
يقول الفنان املعا�رص بالإنجْ از،
معتربا ال َ
ً
إبداع كلم ًة ومفهوما ّ
ي�سم َي ُه َزمن
الفن احلديثٍ ،
الفن املعا�رص ينتمي لزمن غري زمن ّ
من هنا يظهر �أن ّ
زمن يحلو للبع�ض �أن ّ
َ
ّ
بال�سجل
واع
الفن احلديث
ما بعد احلداثة .فالف ّنانون املعا�رصون يعيبون على ف ّناين ّ
ارتباطهم ب�شكل ال ٍ
الديني الك َن�سي الذي مازال يتعامل مع الداخل
كروح وكجوهر ي ّت�سم بال ُغمو�ض وال َغرابة .لذا ف�إنّ
ٍ
الفن احلديث ي ّت�سم بالرتاجيديا كما �أكدنا على ذلك يف الف�صول ال�سابقة ،بينما يتب ّنى الف ّنان املعا�رص
ّ
ال�سخرية واال�ستهزاء من العامل والأ�شياء ،بل و ُي َد ّن�سها� .أمل يعر�ض مار�سل دو�شامب َم ْبول ًة وا�ستدعى
ّ
ال�سوداء .هذا جّ
عر ً�ضا َّ
الفن جع َله ي ْنبني على
االتاه يف ّ
كل ال�ضيوف لل�سخرية ّ
اجلمهور الفتتاح املعر�ض ُم ِّ
معر ً�ضا
ال ّنقد الالذع لل ّنا�س واملجتمع .بل ُيجازف
ِ
ويخاطر الف ّنان املعا�رص يف كثري من احلاالت بنف�سه ّ
ج�سده خلطر املوت والإتْالف يف �سبيل (برفورمان�س) يق�صد من ورائها �إثارة ال ّنا�س و َو ضْ� عهم �أ َمام
وال�سيا�سية .كما ميكن
ويوجه ِم ْعو َله ال ّنقدي لل ّنظم الدينية والعقدية واالجتماعية
ِنفَاقهم االجتماعي،
ّ
ّ
للمقد�س مع ًنى.
الفن املعا�صرِ ال يعرف
�أن ُيعيد
ّ
النظر يف ال ّن َظريات العلمية �أو غريها� .إن ّ
َ
الـمعا�رص يرى �أنّ ّ
كل �شيء ي�ص ُلح لكي يكون ف ًّنا.
�أما فيما يتعلق باملوا ّد والو�سائل ،ف�إنّ
ّ
الفن ُ
الكهربائية �إلى الأ�شجار واحلجارة على التكنلوجيا �إلى �أدوات ّ
الطبيب
فمن القُمامة �إلى الأ�سْ الك
ّ
�أو املهند�س �أو الفقيهّ ،
مو�ضوع عمل ف ّني .فالأعمال الف ّنية تت أَ� ْرجح بني
كل �شيء ي�صلح لكي يكون
َ
العملية الفنية� ،إلى
ال ّتن�صيبات �إلى الربفورمان�س حيث ي�ستعمل اجل�سد كحامل وكفاعل �أ�سا�سي يف
ّ
الرقميّ ...
كل هذه الو�سائل �صاحلة لأن تكون ف ًّنا.
الفيديو �أو الكمبيوتر �إلى �آلة ال ّت�صوير الفوتوغرايف ّ
ورخام ومعادن ،تلك التي كان ي�س َت ْعملها الف ّنان لقد �أ�صبحت
لقد تراجعت احلوامل النبيلة من قما�ش ُ
من عداد املا�ضي.
َ
ال�سابق ،قد يكون العمل فقط خطا ًبا حول عمل
كما �أنّ
العمل يف ّ
حد ذاته مل ْ
يعد له ُ
نف�س املعنى ّ
�صناعي معينّ .
معينة �أو ا�ستن�ساخ عمل ف ّني �أو
�آخر ،كما قد يكون ا�ستدعاء ل�شخ�ص بعينه يعيد جتربة ّ
ّ
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لالهتمام ب�أ�صالة العمل الف ّني من معنى .وعلى �سبيل املثال :فالفتاة التي قبلت عمل تومبلي
مل يعد ْ
ال�شفاه الذي و�ضعته عليه،
( )Tomblayب�أحد املتاحف الفرن�سية و�أتلفته ح�سب املحافظني ب�أحمر ّ
َ
العمل مع الف ّنان الأ�صلي� ،إذ �أنها �أجنزت (برفومان�س) وخاطرت بنف�سها بهذا
�أ�صبحت تتقا�سم
الف ْكر ّية .فالف ّنان
حد القانون وامللكية ِ
حد �آخر و هو ّ
نف�سه �أمام ّ
ال�صنيع .من هنا ُ
ي�ضع ّ
الفن ُ
الـمعا�رص َ
كون من جَْمموعة مرايا و َو َ�ضع بجانبه مطرق ًة وك�أ ّنه يطلب من ال ّنا�س �أن
الذي
َ
عر�ض � َ
أحد �أعماله ُ
الـم ّ
َ
الق�ضاء �أمام ناز َل ٍة مل ي�سبق
و�ضع
العمل ،وهو ما
أحد املارة ي�س َت�سْ لم لال�ستفزاز ويك�رس
يك�رسوه ،جعل � ُ
َ
َ
له �أن تناو َلها َ
قبل ذلك اليوم.
أكيد الفرد ّية ،ف إ� ّنه ي�سمح بخلق ف�ضاءات ي ْلت ِئم فيها
الفن املعا�رص �أنه ح ّتى و�إن كان ُيتيح ت� َ
مميزات ّ
من ّ
تكونت بالدار البي�ضاء جمموعتان للعمل اجلماعي
الف ّنانون لإجناز �أعمال
جماعية .ويف هذا ال�صدد ّ
ّ
ال�سبع ومبجموعة زفري .ت� ّأ�س�ست جمموع ٌة ِ�ض ْم َن
يف ميدان ّ
الفن املعا�رص .ويتع ّلق الأمر مبجموعة عني ّ
متمردين
اجلمعيات
اخل�ضوع لقانون
ورف�ض ف ّنانو َزفري
جمعية قانونية ر�أ�سها الفنان ح�سن در�سي،
َ
َ
ّ
ّ
املحلية .من ها َتينْ املجموعتني خرج عد ٌد من الف ّنانني املعا�رصين.
بذلك على الأُطر الإدارية لل�سلطات
ّ
عاليا و ُمغادرة املغرب
على �أنّ هناك فنانني �آخرين الت�صقوا مبهرجان ّ
فن الفيديو ّمما َ
�سمح لهم بال ّتحليق ً
للعي�ش بني فرن�سا و�أمريكا .يتعلق الأمر هنا مبنري الفاطمي.
بالدار البي�ضاء و�ساهم بال ّتغيري الذي �أ�رشفت عليه
مدر�سا مبدر�سة الفنون اجلميلة ّ
عمل ح�سن ّ
الدر�سي ّ
املتخرجني من ال ّتعليم الف ّني بذات املدر�سة،
ال ّلجنة البيداغوجية التي حتدثنا عنها .جمع حو َله جمموع ًة من
ّ
حي مبدينة الدار البي�ضاء بنف�س اال�سم ،حيث كانت
ال�سبع التي
ّ
و أَ� ّ�س�س جمعي َة عني ّ
ا�ستمدت ا�سمها من ّ
بالدفاع عن �أقدم
توجد حديق ٌة للحيوانات� .سوف يظهر بعد �سنوات الت�أ�سي�س �أنّ الأمر كان يتعلق ّ
ال�سلطات حتى مات ب�سبب الكرب ،ولكن �أي�ضا ب�سبب عدم العناية .هذا
َ�س ُب ٍع بتلك احلديقة وقد �أهملته ّ
يتوجهون �إلى حديقة ُعمومية لها ُعمق يف ّ
الذاكرة
ال ّتوجه الأيكلوجي الزم اجلمعية وم� ّؤ�س�سها �إذ �سوف ّ
الدار البي�ضاء و�أهملت هي الأخرى من �سلطات املدينة� .سوف ي�ضع ماكيت
اجلماعية ل�سكان مدينة ّ
َ
اهتمت
جم�سم) لتهيئة احلديقة
و�سوف ُينا�ضل من �أجل �إعادة االعتبار لهذا الف�ضاء ال ّتاريخيّ .
(منوذج ّ
دوليا ،فعر�ضت
قاعات العر�ض
واجلرائد وعد ٌد من و�سائل الإعالم باملو�ضوع ،و�أخذت ُمبادرته ً
ُ
ُ
بعدا ّ
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املاكيت يف البيناليهات وامللتقيات الفنية
الدولية ،و�أخريا اقتناها م ْتحف مركز
جورج بومبيدو بباري�س(�أنظر ال�صور).
مل َي ُط ْل اهتما ُمه الف�ضاءات العمومية
فقط ،بل لقد ذهب يف نف�س جّ
االتاه لإعادة
االعتبار للمكونات ال ّثقافية ال�شعبية .ومن
الـم ْعروفة على ال�صعيد العاملي
�أعماله َ
العائلية على ّ
ال�شعبية القدمية ،حيث كانت العا ِئالت مبنا�سبة احلفالت والأعياد ،تق�صد
الطريقة
ال�صور
ّ
ّ
ّ
فوتوغرافيا متن ّق ً
وراح
ال
الدر�سي ا�ستوديو
ا�ستوديوهات املدينة لت�أخذ لها
�صورا تذكارية� .صنع ح�سن ّ
َ
ً
ًّ
العمومية بالأرياف والقُرى املغربية قبل �أن ينتقل ّ
بكل ُمعداته �إلى �أماكن
ي�صور العائالت بالأ�سواق
ّ
ّ
الفن املعا�رص باملغرب.
�أخرى من العامل (انظر ال�صور)ّ .
يعد ح�سن الدر�سي من م� ّؤ�س�سي ّ
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ح�سن الدر�سي
م�شروع جم�سم
تاريخ فن العمارة

ح�سن الدر�سي
بورتريهات عائلية

فوزي لعتريي�س
باب جهنم

�صادف �إ�صالح التعليم الفني مبدر�سة الفنون
وطني
اجلميلة بتطوان وتحَْ ويلها �إلى معهد عالٍ
ّ
�شاب تلقّى تعليمه
للفنون اجلميلة و�صول �أ�ستاذ
ّ
الف ّني مبدار�س الفُنون بفرن�سا .كان التعليم الف ّني
بفرن�سا وعدد من دول العامل الغربي قد انتقل من
الفنون اجلميلة �إلى الفنون املعا�صرِ ة .تع ّلم فوزي
اجلو ،ومن ح�سن ّ
حظه �أنّ املدر�سة
�إذن يف هذا ّ
�سمحت
كانت قد تف ّتحت على ممُ ار�سات جديدة َ
له بتوظيف معارفه ،وجعل ّ
الطلبة ي�ستفيدون مما
تخرج على يديه عد ٌد من
َح ّ�صله من تقنياتّ .
الطلبة الذين �أ�صبحوا ف ّنانني على امل�ستوى العالمَ ي،
وغريهم.
ال�سحيمي ،و�صفاء الروا�س،
َ
نذكر منهم يون�س َر ْحمون ،و الباتول ّ
بالـم ْعنى الأنرتبولوجي للكلمة.
كان َه ّم الف ّنان فوزي لعتريي�س هو الو�سط االجتماعي وال ّثقايف َ
ينتبه �إلى ّ
ي�شو َ�ش على تلك
كل ال�صناعات التقليدية و َد ْورها يف احلياة اليومية للنا�س ،و ُيحاول �أن ّ
أهمية الأ�شياء التي �صنعوها ب�أيديهم،
العالقة التي تربطهم بهاَ .ي ْعترب �أنّ ال ّنا�س ين�سون بفعل اال�ستعمال � ّ
ولذا فهي َت ْنتهي �أن تكون م�صدر �إبداع وابتكار .لذا يعمل و َي ْدفع الف ّنانني الذين َي ْعملون من حوله
على تغيري اجتاهات الأ�شياء .يطلب من ّ
واحد �أن يه َت َّم بالو�سط الذي يعي�ش فيه و�أن ي�سائله وي�شتغل
كل
ٍ
انطالقًا منهّ .
الدينية وهو الذي يربط عالق ًة
ولعل �أهم مثال على هذا هو اهتمام يون�س َر ْحمون بامل�سْ�ألة ّ
ال�سحيمي التي َت ّتخذ من عامل املر�أة (املطبخ هنا) منطلقًا لل ّتعبري عن م�آ�سي
روحانية بالإميان ،والباتول ّ
ّ
178

الدويل على ال�سواء.
العامل العربي و ّ

الر�سومات ال�شعبية التي
الب�رصي
ال�شعبي
ال يقف فوزي هنا بل ُيعيد م�ساء َلة الرتاث ّ
ّ
ً
وخ�صو�صا ّ
قدمناها يف الباب الأول لهذا الكتاب .فلقد �أجنز ِ�س ْل ِ�س َل ًة من الأعمال متتح ك ُّلها من ميثولوجيا البرُ اق
ّ
ور�أ�س الغول ّ
�شد �إليه عد ًدا
وكل احلكايات ّ
الر�سوم .هذا امل ْن َحى ّ
ال�شعيبية التي ُ�ص ّورت من خالل تلك ّ
واحدا من �أهم م� ّؤ�س�سي الفن املعا�رص(انظر ال�صور).
من النقّاد الذين كتبوا عنه وجعلوا منه
ً
كان �أحمد الرا�شيدي يف
�سنته النهائية مبدر�سة الفنون
بالدار البي�ضاء عندما
اجلميلة ّ
َ
إ�صالح نظا َمها
طال ال
ُ
التعليمي .مل يكن من ّ
الطلبة
الذين �سايروا الأ�ساتذة
أبد ْوا مقاومة
القُدامى و� َ
�شديدة لذلك الإ�صالح.
ا ْنخرط يف احلركة ال ّتجديدية
و�صار ُينتج �أعما ًال معا�رصة
وك�أ ّنها كانت كامن ًة فيه
تنتظر البرُ وزّ .
يهم
كل ما ّ
�أحمد الرا�شيدي هو احلركة
وال ّتوازن .ال َي ْنظر للعامل
�إ ّال من هاتني الزاويتني� ،أن
َ
وحتافظ على
أ�شياء
تتحر َك ال ُ
ّ
ّ
ا�ستمر
توا ُز ِنها :هذا ما ق َّدمه �أمام اللجنة الجتياز اختبارات الديبلوم ال ّنهائي للدرا�سات الفنية ،وهذا ما
ّ
َ
الدولية ،يعمل
ي�شتغل عليه
الرا�شيدي بالعر�ض �أو بالقاعات �أو بامللتقيات ّ
طوال حياته .ال ّ
يهتم �أحمد ّ
مميزة.
يف
ٍ
�صمت و ُي�شارك يف الأعمال اجلماعية ،لكن م�شاركته تكون دائما ّ
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�أحمد الرا�شيدي
حديقة �ألعاب يف
ال�صحراء

�أحمد الرا�شيدي
حديقة �ألعاب يف ال�صحراء
()
يهمنا
يف �صحراء مرزوكة ال�شا�سعة  3عملت مع ثالثة َ
ع�رش ف ّنانا على الف�ضاء ال�صحراوي .مل يكن ّ
ال�صوت والأثر واملعادن وال ّنباتات .طلب
اجلانب ال ّثقايف و� مّإنا
ُ
طلبت من الف ّنانني الرتكيز على جانب ّ
الق ّنب.
مهما من عيدان �شجر الكافور الأوكاليبتو�س وحبال ِ
مني �أحمد الرا�شيدي �أن �أح�رض له عد ًدا ًّ
الع�صي ب�شكل غريب جع َلها مع
�أقام يف ذلك الف�ضاء الف�سيح حديق َة �ألعاب للأطفال ت�شابكت فيها
ّ
ْ
يتمالك ُزمال�ؤه الف ّنانون �أنف�سهم وراحوا يلعبون كالأطفال
الريح حتدث مو�سيقَى غريبة .مل
حركة ّ
(انظر ال�صورة).

( )3مرزوكة يف منطقة �صحراوية يف اجلنوب ال�رشقي للمغرب على احلدود اجلزائرية .ن ُّظمت عملية ف ّنية حتت �إ�رشاف موليم العرو�سي و
الرملية ال�شاهقة .بعد الإعالن
َ
بد ْعم من م� ّؤ�س�سة جتار ّية �سويدية فرن�سية مغربية يف هذه املنطقة املعروفة على امل�س َتوى العاملي بكثافتها ّ
أعمارهم
ملدة ثالثة �أ�شهر وفح�ص ّ
ملف رّ
عن ال ّتظاهرة من خالل و�سائل الإعالم املغربية ّ
الت�شيح ،اح ُت ِفظ بثالثة ع�رش ف ّنانا �شا ًّبا ترتاوح � ُ
ما بني ع�رشين وخم�سة وثالثني �سنه .كان املطلوب من الفنانني اال�شتغال على الف�ضاء ال�صحراوي كحامل ولي�س كمو�ضوع .من
ال ْإكراهات الف ّنية التي ق ُّدمت للفنانني هو عدم ال ّتعامل مع ال�صحراء كم�شكل ثقا ّ
يف �أو مو�ضوعاتي .هي أ� الف ّنانون م�شاري َعهم خالل
َ
خالل �أ�سبوعني( .الئحة الأعمال والئحة الأ�سماء) .
امتدت ل�ستة �أ�شهر مبرافقة نظرية ف�سلفية ملوليم العرو�سي و ّمت �إجناز الأعمال
مدة ّ
ّ
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�سبق و�أن تعر�ضنا لهذه الف ّنانة املتميزة يف الف�صل الأول من هذا الباب .فهي ك�أحمد الرا�شيدي
خريجة مدر�سة الفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء ،لكنها التحقت مبدر�سة �إيك�س �أون
ومنري الفاطمي ّ
تخرجها من هناك �سنة 1995م عادت �إلى
بروفان�س بفرن�سا بعد ذلك ال�ستكمال درا�ستها .وبعد ّ
وا�ستقرت للعمل مبدينة الدار البي�ضاء .ت�أرجح عم ُلها  -كما ت� ّؤكد على ذلك يف عدد من
املغرب
ّ
كثريا من الفن املعا�رص� .إذ
الفن احلديث واملعا�رص .فطريق ُتها يف ّ
حواراتها  -بني ّ
الفن احلديث تقرتب ً
ا�شتغلت على املونوكروم �أو ال ّ
الفن �أي �أنها كانت
الون �أي ال ّلون الواحد .وبهذه الطريقة كانت تقتل ّ
تقدم عم ً
اجلماليني الكال�سيكيني
موقف
ال ال يقول �شي ًئا �إذ �أ ّنه يعتمد على َل ْون واحد ،وك ّلنا يعرف
َ
ّ
ّ
من ال ّلون الواحد وال ّنغمة الواحدة والكلمة الواحدة .فهم يعتربون �أنّ هذه العنا�رص املعزولة ال ت� ّؤ�س�س
للعمل الف ّني .و فع ً
ال فموقف كنزة بنج ّلون ينبني على هذا الأ�سا�س� ،أي َدفْع العمل الف ّني �إلى ُحدوده
ال�صمت.
الق�صوى �أي �إلى ّ
َ
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كنزة بنجلون
مل تبقى للجدران �آذان

الـمعا�رص املبا�رش :تن�صيبات،
بعد هذا ّ
ال�صمت املطبق كانت َك ْنزة تخرج �إلى ّ
الفن ُ
فن ح ضرَ� ّي ،ميكانيكا ...لكن حتو ًال كب ًريا طر أ� على عملها
فيديو �آرت ّ Vidéo art
ال�سيا�سية واالجتماعية لبلدها .بعد
حترك ال�شّ ارع
العربي والتزامها بالق�ضايا ّ
ابتدا ًء من ّ
ّ
نكو�صية ،ومع خطر ا َ
حل ْجر
العربية من �صعود ل ُق َوى حمافظة بل
ما �آلت �إليه املجتمعات
ّ
ّ
احلريات الفرد ّية َك ّر�ست ك ْن َزة بنج ّلون ّ
احلريات،
كل عملها ّ
للدفاع عن هذه ّ
على ّ
وحرية التعبري .ففي معر�ض هام تُعيد الف ّنانة
ً
حرية املر�أة وحرية ُ
الـم ْعتقد ّ
وخ�صو�صا ّ
ْ
واالغت�صاب
تعدد ال ّزوجات ،و َت ْزويج القا صرِ� ات،
ال ّنظر ،بطريقة �ساخرة وقو ّية ،يف ّ
الفن
وحرية ال ّتعبري الف ّني
خ�صو�صا بعد ما خرج ُ
ً
بـمقولة ّ
بع�ض الإ�سالميني َ
اجلن�سيّ ،
ال ّنظيف (�أنظر ال�صور).

كنزة بنجلون
ان�صرفوا لي�س هناك ما ي�شرب

ن�ش�أ حممد الباز باملغرب ثم انتقل مع والديه �إلى فرن�سا ،وهناك تع ّلم مبدار�س
الفنَ .ي ْنت ِب ُه الباز �إلى ّ
�سيا�سية �أو
دالالت
الظواهر الثقافية واملجتمعية التي حتمل
ٍ
ّ
ّ
ّ
أهم �أعماله ُل ْعبة الورق .نحن نعرف �أن ا�ستعمال ُلعبة
اجتماعية.
ولعل � َ
أحد � ّ

حممد الباز
دورية الليل
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وخ�صو�صا التعبري ّيني منهم بعد
والـم ْكر واخلديعة قد َ�ش ّد انتبا َه الفنانني
الورق ككناية عن ال ّتالعب
ً
َ
ّ
املنحى .لكن حممد
احلرب العاملية الأولى.
فالكل يعرف َ
مدى اهتمام �أوتو ديك�س الفنان الأملاين بهذا َ
الباز ي�ستعمل لعب َة الورق ذات الأ�صل الإ�سباين والتي جتد لها �صدى كبريا يف الأو�ساط ال�شعبية املغربية
للكناية عن �شيئني اثنني على ال ّ
العرافني والعرافات لقراءة امل�ستقبل،
أقل .فهي من جهة تُ�ستعمل عند ّ
العبني .ففيها ّ
والد�سائ�س وال ّتحالفات التي قد تن�ش�أ بني ال ّ
احلظ
تتم عن اخلداع ّ
ومن جهة ثانية لعبة ّ
و�سوء ّ
واحلب واملالّ .
الورق والتي َو ّظفها الف ّنان
وال�سلطة واجلاه
ُ
ّ
الرموز موجودة على َ
احلظ ّ
كل هذه ّ
املتلقي ُم ً
بالرغم منه يف ال ّلعبة �إ ّياها.
ذكـية على ِق َطع مرايا جتعل
بطريقة ّ
�شاركا ّ
ّ
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حممد الباز
من�ش�أة

دخل منري الفاطمي مدر�سة الفنون اجلميلة بعد الإ�صْ الح يف بداية ت�سعينيات القرن
يتحمل �رصام َة التعليم بها ،انتقل بعد ذلك �إلى مدر�سة روما الإيطالية
الع�رشين ،لك ّنه مل
ّ
الفن مت�س ّلحا بذكائه
فكان له نف�س الإح�سا�س .عاد بعد ذلك �إلى املغرب واقتحم عامل ّ
و رغبته اجلاحمة يف �أن ي�صبح فنانا .وما هي �إ ّال �سنوات قليلة حتى ح�صل على اجلائزة
الأولى مللتقى الف ّنانني ال�شباب الذي كانت ّ
الوفاء لرعاية الفنون.
تنظمه م� ّؤ�س�سة بنك َ
بالدار البي�ضاء �أ�صبح �أحد امل�شاركني ال ّن�شطاء
لفن الفيديو ّ
وعند ت�أ�سي�س املهرجان الدويل ّ
يف فعالياته .فتح له هذا با ًبا كبريا على العامل ابتدا ًء بفرن�سا وبعدها �أمريكا حيث حت�ض ُنه
عد ٌد من القاعات الف ّنية.
تتبع الأحداث يف العامل العربي والإ�سالمي ونقدها ب�شكل
يعتمد منري الفاطمي على ُ
و�صدام ح�سني،
الذع .تتناول �أعما ُله م�شك َلة القاعدة ،و أُ��سامة بن الدن ،وفاجعة العراق
ّ
ال�شق بالغرب ،واحلادي ع�رش من �سبتمرب .لكنها تهتم �أي�ضا باملهاجرين العرب
وعالقات رّ
منري الفاطمي
مقطع تف�صيلي
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منري الفاطمي
الأزمنة احلديثة

بفرن�سا ،وعالقة ال ّنا�س بالإعالم واالت�صال� .إنه ينتقد املجتمع وال�سيا�سة معتمدا يف ذلك على الفيديو
�أو الرتكيبات �أو الر�سم �أو ّ
كل هذه التقنيات جمتمعة .تدعم عدد من القاعات �أعمال منري الفاطمي لذا
جنده بكل املعار�ض الدولية الهامة وكل الأ�سواق الفنية العاملية� .إنه ميثل بحق نوع الفنان املعا�رص.

منري الفاطمي
الأزمنة احلديثة
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�ضت لأعمالهم يف هذا الكتاب .فلقد تخرج من
تعر ُ
يعد بالل �رشيف من �أ�صغر الفنانني الذين ّ
مدر�سة الفنون اجلميلة بتطوان �سنة 2005م .كان من الفنانني الثالثة ع�رش الذين ا�شت َغ ْلت معهم يف
همه الأ�سا�سي هو اال�شتغال عن املهاجرين ال�رس ّيني الذين يحاولون العبور �إلى
�صحراء مرزوكة ،كان ّ
مرورا من �شمال املغرب حيث ُولد وحيث َيقْطن.
�أوروبا
ً
ورقية وي�ؤ ّثث بها ف�ضا ًء �شا�سعا ويع ّلق على ذلك
يف �صحراء مرزوكة � َّ
أ�رص على �أن ي�صنع َم ْركبات ّ
ابتلعت ال�صحراء عد ًدا كبريا منهم قبل �أن
من َب ْع ُد بقوله� :إنّ الأفارقة املهاجرين َم ّروا من هنا .لقد
ِ
ال�رسية يف هذا العمل ،بل �أعا َد
البحر الأبي�ض
يبتلع
ّ
املتو�سط الباقي .مل يقف تفاع ُله مع م�شاكل الهجرة ّ
ُ
ّ
لتخطي الأ�سالك
ال�سالمل التي �ص َنعها املهاجرون
ال�صحراوي
ال ّتجربة يف نف�س الف�ضاء ّ
ً
م�ستلهما جتربة ّ
ميروا �إلى �أوروربا
ال�شائكة واملرور نحو مدينة َ�س ْب َتة املغربية املحت ّلة.
ُ
�ساللـمه كانت تقول �إن الأفارقة مل ّ
ال�سماء (�أنظر ال�صور).
بل َرحلوا �إلى ّ
ُقدم جلمهور القراء وتقول لهم �إنّ  :على �أنّ الفن
هذه بع�ض النماذج التي نعتربها ن�ضجت لكي ت َّ
املعا�رص مازال حديث العهد باملغرب ،ولذا ي�صعب جمعه ومالحقته يف تدوينات هذا الكتاب.

بالل ال�شريف
�سالليم الأرواح
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املراجع العربية
. املغرب-  الدار البي�ضاء1995  بنك الوفاء �سنة.«نظرة حول الفن الفوتوغرايف املغربي
.1996  الدار البي�ضاء، ن�رش دار الرابطة، الف�ضاء واجل�سد،موليم العرو�سي
 ن�رش الثقافة، جملة عامل الفكر، �أو الفن مبا هو فكر، باري�س من النه�ضة �إلى احلداثة،موليم العرو�سي
.2008  الكويت،والإعالم
.2001، الرباط، ن�رش احتاد كتاب املغرب، الوعي الب�رصي باملغرب،حممد �شبعة
Bibliographie
- Philippe Jullian, Les Orientalistes, Office du livre, Fribourg, Suisse, 1977.
- Bernard Saint Aignan, La renaissance de l’Art Musulman au Maroc, Edition d’art
Rabat Maroc, )sans date(.
- Moulim El Aroussi :
- Les tendances de la peinture contemporaine marocaine, édition Publiday-Multidia,
Casablanca, 2002
- Identité et Modernité dans la peinture marocaine, Zoom sur les années 60, Edit Loft,
Casablanca 2012.
- La peinture marocaine au rendez-vous de l’histoire, Edit Wafabank, Casablanca 1988.
- Moulim EL Aroussi et d’autre, Tendance de la peinture contemporaine au Magheb,
Edit Wafabank, 1990, Casablanca.
- Moulim EL Aroussi, Abdélkébir Khatibi et d’autres, RABI, Edt Venise Cadre, 2009,
Casablanca.
- Abdelkébir Khatibi et d’autres, La peinture de Ahmed Cherkaoui, Edit Chouf,
Casablanca, 1976
- Félix Marcilhak, Jacques Majorelle, Edit ACR, Paris, 1995.
- Matisse Au Maroc, Edit Adam Biro, France 1990.
- 19 Peintres marocains, Grenoble France, 1985.
- Souffles numéro spécial sur les arts plastiques au Maroc, 1967.

187

دكتوراه يف علم اجلمال جامعة ال�سوربون  ،1باري�س 1986
دكتوراه دولة يف الفل�سفة والأدب الفرن�سي جامعة احل�سن الثاين الدار البي�ضاء 2004

�شغل املنا�صب التالية:
�أ�ستاذ للفل�سفة وعلم اجلمال بجامعة الدار البي�ضاء منذ �سنة  ،1988مدير ماج�ستري الهند�سة الثقافية
والفنية بنف�س اجلامعة ،رئي�س ق�سم الفن الت�شكيلي بكلية �آداب بنم�سيك الدار البي�ضاء من �1993إلى
 ،2003مدير ال�شئون الرتبوية باملدر�سة العليا للفنون اجلميلة بالدار البي�ضاء املغرب من �سنة 1989
�إلى �سنة � ،1995أ�ستاذ مبدر�سة الفنون اجلميلة ب�إك�س �أون بروفان�س بفرن�سا� ،أ�ستاذ زائر باملعهد العايل
للفنون واحلرف بكاب�س تون�س ابتداء من ،2007
ر�أ�س اجلمعية املغربية لنقاد الفن باملغرب ،ع�ضو �سابق باملجل�س الإداري لإحتاد كتاب املغرب ،
ع�ضو جلنة الفنون الت�شكيلية مب�ؤ�س�سة رعاية الفنون لبنك الوفاء املغرب �سابقا ،رئي�س جلنة حتكيم بينايل
ال�شارقة الدويل للفنون الت�شكيلية لدورة  ،1999ع�ضو جلنة حتكيم بينايل املحبة بالالذقية يف دورة
 ،2002ع�ضو جلنة حتكيم بال�شري ببينايل داكار  ،2008مدير فني للمهرجان الدويل لفن الفيديو بالدار
البي�ضاء لدورتي 2008و،2009
يحا�رض يف مو�ضوع الفن وعلم اجلمال بعدد من اجلامعات الدولية ،باري�س ،بوردو ،مر�سيليا،
كرونوبل ،ليل (بفرن�سا) ،بولونيا و روما (ب�إيطاليا) ،بروك�سيل (بلجيكا) ،داكار (ال�سنيغال)…
عني م�رشفا عاما لعدة معار�ض ،منها على اخل�صو�ص:
مقامات من الفن املغاربي املعا�رص ليبيا ،تون�س ،اجلزائر ،املغرب موريتانيا .1990
الفن الت�شكيلي النم�ساوي( .الدار البي�ضاء فيينا .)1997
معار�ض �أب�سولومتان �أرت بتفوي�ض من �رشكة �أب�سولوت ال�سويدية ما بني  1998و .2010
املعر�ض الت�شكيلي املغربي املعا�رص مبعهد العامل العربي بباري�س ،مابني  2014و .2015

188

�صدر له :
 .مالئكة ال�رساب ،ن�رش مكتبة املدار�س ،الدار البي�ضاء2012 ،
 .مدارج الليلة املوعودة رواية ،دار �صومادي ،الدار البي�ضاء1994 ، 1993 ،
 .الف�ضاء واجل�سد ،دار الرابطة للن�رش ،الدار البي�ضاء 1996

 .علم اجلمال والفن الإ�سالمي ،دار �إفريقيا ال�رشق 1991ودار الرابطة للن�رش  1996الدار البي�ضاء
املغرب
Esthétique et Art islamique, édit. Afrique Orient, Casablanca, 1991 ; deuxième
édition, Arrabeta, Casablanca, 1996

 .الفن الت�شكيلي املغربي على موعد مع التاريخ ، 1988ن�رش م�ؤ�س�سة بنك الوفاء الدار البي�ضاء
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 ،باال�شرتاك مع عبد الكبري اخلطيبي  ،1996ن�رش جمعية دكالة الدار البي�ضاء
املغرب
Peintres de Doukkala, don de la terre (en collaboration avec A.Khatibi), Casablanca,
1993
 .قناديل الليايل الع�رش1994 ،
Les lanternes des nuits, essai sur l’art, édit. Somadi, Casablanca, 1994
يف احل�رضة العالية ،كتاب باال�شرتاك مع الفنان الإيطايل روجريو باللغة الفرن�سية ،دار مر�سم 2000
Transcendance, édition Marsan, Rabat, 2000
اجتاهات الت�صوير املغربي املعا�رص ،كتاب فاخر باللغة الفرن�سية ن�رش وطبع يف �أ�سبانيا 2002
Les tendances de la peinture contemporaine marocaine, PM édition, Casablanca, 2002
189

الهوية واحلداثة يف الفن املغربي ،زوم على �سنوات ال�س ّتني من القرن الع�رشين2012 ،
Identité et Modernité dans la peinture marocaine ZOOM, édition Loft Gallery,
Casablanca, 2012
اجتاهات الت�صوير املغاربي املعا�رص( ،كتاب جماعي) �سنة 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�صدرت له عدة مقاالت ،و�شارك يف العديد من الندوات واللقاءات بالعامل العربي ،ويف �أنحاء
�ش ّتى من العامل

�إجنازات �سمعية ب�رصية

ال�شعيبية �أو الت�صوير الت�شخي�صي باال�شرتاك مع املخرج املغربي عبد القادر لقطع 1984

القا�سمي �أو �إماطة احلجاب ،باال�شرتاك مع عبد القادر لقطع�1995 ،أجنز الفيلمان للتلفزة املغربية.
هو هو ،فيلم م�ستوحى من رواية امل�ؤلف مدارج الليلة البي�ضاء من �إنتاج جامعة احل�سن الثاين ،الدار
البي�ضاء 1997وهي ال�سنة التي ّمت فيها تكرميه من طرف احتاد كتاب املغرب بالدار البي�ضاء ،و�صدر
باملنا�سبة كتاب بعنوان ن�شيد الرمال �إلى موليم العرو�سي ،ومعر�ضا ت�شكيليا موازيا حتت عنوان Holà
à MOULIM EL AROUSSI

190

املحتوى
املقدمة
 - Iالبدايات :الن�ش�أة والن�شوء

5
10

 -1مغرب امل�ست�رشقني

15

 -2ينابيع الفن املغربي

41

احل َرف التقليدية �إلى احلامل �أو ا�ستقالل اللوحة
 -3االنتقال من ِ
الف ْطري والثقافة ال�شعبية)
(الفن ِ

 - IIالت�أ�سي�س :دخول احلداثة ()1970 - 1950

62
69

 -1الوعي بالذات� ،أو انبجا�س الفرد

83

 -2رهانات التعليم الفني

91

� -3إ�شكالية اللوحة :الفن واملجتمع �أو (الأ�صالة واملعا�رصة)
 -IIIالت�أ�صيل

108
117

(الهو ّية والتجريد) ()1990 - 1970
�سن الر�شد يف الفن املغربي ُ
ّ -1

123

 -2الفن الفوتوغرايف

150

 -3الفن املغربي املعا�رص �أو الفردية املتحققة ()2013 -1990

168

191

ت�صميم � ،إجناز وطباعة

مطبعة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

