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الفن التشكيلي في حداد..رحيل شبعة الذي أرسى
الحداثة الفنية في املغرب

14:29 2013-07-26

«يفقد املغرب بوفاة محمد شبعة فنانا تشكيليا جريئا وعميقا ورائعا»، بهذه الجملة، لخص الفنان التشكيلي
والشاعر عزيز أوغاي لحظة وفاة الفنان التشكيلي محمد شبعة، الذي وافته املنية أول أمس عن سن تناهز 78

عاما. كما يقول الفنان التشكيلي والناقد إبراهيم الحيسن إن الساحة التشكيلية املغربية والعربية «تفقد بهذا

الرحيل املفاجئ واحدا من أبرز أقطابها، مبدعا خالَّقا.. ومنظرا في الفن، وقبل ذلك إنسانا ودودا يفيض بالكثير

من النبل ودماثة الخلق».

لقد كان الراحل، كما قال أزغاي، «شعلة في املمارسة الفنية والكتابة النقدية». فبهذا الرحيل، يكون املغرب قد فقد

فعال واحدا من أهم الفنانني التشكيليني املغاربة، الذين أثروا الثقافة البصرية، ليس إبداعا فحسب، وإنما كتابة

وتفكيرا وتنظيرا، إلى جانب رواد آخرين أمثال محمد املليحي، وفريد بلكاهية، ومحمد السرغيني، ومحمد بناني،

ومحمد القاسمي، الخ.

كان محمد شبعة، كما يرى أزغاي، فنانا ومثقفا مناضال، حيث رسم مالمح مشروعه الفني منذ البدايات األولى،

لكنه انخرط أيضا في جدال فكري حول قضايا الفن املغربي في عالقته بالفن العاملي، خاصة اإلسباني منه، على

اعتبار أن هذا األخير كان مؤثرا في توجهات مدرسة الفنون الجميلة في تطوان، التي درس بها الراحل.

وبعد استكمال دراسته في إيطاليا، عاد محمد شبعة إلى املغرب، وتحديدا إلى الدار البيضاء، حيث التحق بمدرسة

الفنون الجميلة، فنانا ومدرسا، بعد تعريبها. ومنذ هذه الرحلة، أضحى الفنان التشكيلي الراحل من األوائل -

حسب تعبير أزغاي- الذين كتبوا حول الفن التشكيلي املغربي باللغة العربية، إذ كانت عادة الفنانني التشكيليني
املغاربة -ومازالت- تقتضي أن يكتبوا همومهم وهواجسهم ورؤاهم النقدية باللغة الفرنسية. وكانت لغته العربية،

كما جاء في شهادة أزغاي، شفافة وواضحة، وجريئة في اآلن ذاته.

ولعل من أبرز إسهامات الراحل في هذه املرحلة دعوته إلى مغربة الفن، عبر العودة إلى جذوره القروية واإلفريقية.

ورغم أن أزغاي يقول إن الفكرة كانت جماعية يشترك فيها كل من محمد املليحي وزوجته وفريد بلكاهية، فإنه يرى

أن محمد شبعة كان صاحب الفكرة األولى، على اعتبار أنه كان مناضال. كما أن كتاباته في مجلة «أنفاس»،

فضال عن تشبثه بالعربية لغة للكتابة والتعبير، كل هذه األمور تكشف هذا امليل إلى تأكيد الهوية املغربية للفن

التشكيلي. ومن سماته الفكرية األخرى مساهمته العميقة في إدماج الفن التشكيلي املغربي في الفنون الحديثة،

ودعوته أيضا إلى إدماج الفن في مجاالت أخرى كالهندسة املعمارية، حيث كان واعيا بالبعد الفني في هذا املجال.
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من جهته، يعتبر الفنان التشكيلي والناقد والباحث، إبراهيم الحيسن، أن الراحل كان، منذ نعومة أظافره، «يحمل

في ذهنه مشروعا جماليا لم تتضح أبعاده الحقيقية سوى بعد ولوجه مدرسة الفنون الجميلة في بحر الخمسينات،

والتتلمذ على يد األستاذ ماريانو برتوتشي، الذي أرسى دعائم الفن التشخيصي والتصوير الزيتي بشمال املغرب،

وقد تجاوزه، السيما بعد تكوينه األكاديمي بروما وأمريكا».

ويعتبر الحيسن أن محمد شبعة التلميذ أعلن «ثورته على األستاذ، وتجاوز دروس بيرتوتشي األب الذي كان من

الضروري قتله -رمزيا- لخلخلة الفهم الجامد الذي ساد التصوير املعاصر باملغرب، وإعادة صياغته على قاعدة

جديدة تنطلق من إحياء الفنون الشعبية الوطنية التي رسخت حضورا عضويا عميقا في التربة املغربية الخصبة،

التي تمتد جذورها إلى التراث العربي اإلسالمي واإلفريقي، وقد تصدر هذا األمر أهداف جماعة 65 التي كان

الراحل أحد أبرز أعضائها».

ويرى الحيسن أن «هذا الجهد، الذي وجد أرضية خصبة عكستها أجواء األفكار السياسية واإليديولوجية التي

كانت تمأل مساحات واسعة من انشغاالت املثقفني واملفكرين املغاربة التقدميني، تجسد كثيرا في البحث الصباغي

والنحت، وإدماج الفن التشكيلي في البناء املعماري، واالنفتاح على ثقافة وفنون القرى واألرياف، فضال عن

الكتابات التنظيرية للحداثة الفنية (باللغتني العربية والفرنسية)».

مسيرة فنية حافلة

رأى محمد شبعة النور عام 1935 في طنجة، ودرس في مدرسة الفنون الجميلة في تطوان، وواصل تكوينه الفني

في العاصمة اإليطالية بداية الستينيات، قبل أن يعود إلى املغرب ليمارس التدريس في مدرسة الفنون الجميلة

بالدار البيضاء.

وقد أقام الفنان، وهو والد الزميلة الصحافية قدس شبعة، عدة معارض فردية وجماعية، داخل املغرب وخارجه،

بوأته مكانا طليعيا ضمن صفوة املبدعني املجددين في الساحة التشكيلية الوطنية. وتنقلت لوحاته بني عواصم فنية

كبرى مثل بروكسيل وشيكاغو وواشنطن وبيروت ومونريال والقاهرة ومدريد ولشبونة ودمشق وتونس…

وأصدر له اتحاد كتاب املغرب، في عهد حسن نجمي، كتابا مونوغرافيا يؤرخ لتجربته الجمالية موسوما بـ«الوعي

البصري باملغرب كتاب مونوغرافي» في يوليوز 2001. كما عاش تجربة الحبس بسبب نضاله داخل صفوف

اليسار املغربي، حيث قضى فترات من االعتقال ضمن نشطاء حركة أقصى اليسار سنة 1972. أدار املعهد

الوطني العالي للفنون الجميلة بتطوان خالل تسعينيات القرن املاضي، كما كان أستاذا باملدرسة املحمدية

للمهندسني بالرباط.

ثاني أكبر املدن املغربية تقع في أقصى شمال شرق البالد .تشغل الطرق السهلة التي تصل بني ساحل املغرب

املطل على املحيط األطلسي ووسطه. 
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تنفرد بصفتها املدينة العتيقة التي ما زالت تنبض بالحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية في أحياء وبيوت

ومعامل تقليدية ,صمدت في وجه مختلف عوارض الزمن الطبيعية والعمرانية والتحوالت الكاسحة.

مدينة عتيقة تزخر بمعالم اثرية تدل على حضارتها عبر العصور اإلسالمية ومن أهم ما بقي من هذه اآلثار السور

وبواباته الثمانية(باب محروق ،باب الدكاكني، باب املكينة، باب أبي الجنود، باب الفتوح، باب البرجة، باب
السمارين، باب جبالة، باب الكيسة، باب سيدي بوجيدة، باب الخوخة، باب زيات، باب الحديد), وقد تجدد بعضها

في العصور التالية ولكنها ظلت محتفظة بطابعها..

انتشرت بهاالعديد من املساجد إال أن أشهرها على اإلطالق هو جامع القرويني ,باإلضافة الى املدارس العتيقة

التي جعلتها مركزا علميا مزدهرا تطورت في حضنه مختلف العلوم الفقهية والفكرية والطبيعية وغيرها.

هي عاصمة الثقافة اإلسالمية، حيث تعيش تحركًا ثقافيًا متميزًا على مدار السنة يتجسد في مهرجانات واحتفاالت

دينية وأنشطة مختلفة ومتنوعة تتلون بشتى ألوان اإلبداع.

صنفت كتراث إنساني عاملي منذ سنة 1981, أصبحت مقصدا وفضاء لعقد عدد من التظاهرات الدولية

والوطنية في هذا املجال، وندكر منها املؤتمر الدولي ملدن التراث العاملي سنة 1993، واملؤتمر العربي للمدن

التاريخية العربية اإلسالمية


