
3/23/21, 3'44 PMمحمد شبعة: االشتراكي باأللوان, أخبــــــار

Page 1 of 2https://archive.aawsat.com/details.asp?article=126083&issueno=8700#.YFnwoS2B3UY

محمد شبعة: االشتراكي باأللوان

حينما قدم الفنان التشكيلي املغربي محمد شبعة الى الرباط في بداية الثمانينات لتدريس مادة التشكيل والفنون

الجميلة باملعهد العالي للصحافة، اكتشف أن جل طالبه فاتهم قطار التربية التشكيلية واملبادئ األولية للرسم، وعلم

علم اليقني أن غالبيتهم ال يفقهون اال النزر القليل في معنى األلوان واألشكال واللغة البصرية.

كانت خيبة أمل كبيرة، بيد أنه أصر على أن يعمل مع طالبه أمالً في «انقاذ ما يمكن انقاذه»، وحاول افهامهم

كيفية قراءة اللوحة بدل تعليمهم طريقة وضع االلوان. هكذا كانت طريقة تفكيره منذ أن رجع من روما حامال شهادة

عليا من أكاديمية الفنون الجميلة عام .1964 ومنذ ذلك التاريخ سيقترن اسم شبعة املولود في طنجة عام

1935، بثورة تشكيلية فنية تربوية بيداغوجية كبيرة قادها رفقة زمالئه أمثال محمد املليحي، وميلود لبيض،
وفريد بلكاهية، واملكي مغارة، وسعد السفاج، ومعهم آخرون ممن ارتبط ذكرهم بمدرسة تطوان ومدرسة الدار

البيضاء منذ منتصف الستينات.

لقد شارك شبعة في ريادة حركة تشكيلية حداثية تقوم على اعتبار الفن عنصراً هاماً في حياة االنسان. ولذلك قاوم

كل أشكال تصنيف الفن التشكيلي املغربي في خانة الفولكلور لدغدغة مشاعر سياح عديمي الذوق، أشبه باألميني.

هذه الثورة ستقوده الى «التبشير» عام 1965 عبر منبر مجلة «أنفاس» املرتبطة بالحركة املاركسية الشابة

بمشروع رؤية جديدة للفن والثقافة واملجتمع.

ومنذئد سيقرر شبعة وأصدقاؤه، الذين ضاقوا من النظرة التحقيرية الفولكلورية للفن املغربي، ومن ضيق أفق ما

سمي الفن الفطري، الخروج الى مخاطبة الناس في الساحات العامة بعيدا عن املتاحف والصالونات، وذلك من

خالل تنظيم املعارض الجماعية املفتوحة للعموم ألول مرة في الدار البيضاء، تلتها معارض في ساحة جامع الفنا

في مراكش، وفي املستشفيات النفسية والعقلية.

لقد كان األوروبيون يقولون ان املغرب مزرعة للفن الفطري ال غير، وهذا ما كان يؤجج غضب شبعة ورفاقه،

ويجعلهم يردون الصاع صاعني للغرب الذي ينظر للمغرب نظرة كولونيالية بائسة، فأسسوا تجربة متكاملة في

بعدها التشكيلي والنقدي والبيداغوجي والنظري.

يقول حسن نجمي، رئيس اتحاد كتاب املغرب، «ان جانبا هاما من مسار حركتنا التشكيلية املعاصرة يتصل

باملسار الفني للفنان محمد الشبعة وثلة من أبناء جيله». ولعل تلك القيمة الرمزية للفنان هي التي دفعت ببعض

أصدقائه من الفنانيني واملثقفني إلصدار بيان مساندة ملحمد شبعة، السياسي املرشح وكيال لالئحة الحزب

االشتراكي الديمقراطي بدائرة «الفداء ـ درب السلطان» بالدار البيضاء في االنتخابات التشريعية ليوم 27

سبتمبر (ايلول) الحالي.

ويعتبر البيان سابقة في التاريخ السياسي والثقافي للمغرب، خاصة انه بامضاء اسماء لها حضورها األدبي
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والفني املتميز مثل فؤاد بالمني، وحسن السالوي، وميلود لبيض، وفريد الزاهي، ومكي مغارة، ومحمد القاسمي.

ان العمل السياسي ليس شيئا جديدا في سيرة شبعة الذي انخرط في أواخر الستينات في دينامية املعارضة التي

قادها اليسار الجديد بحثا عن قيم جديدة. فاعتقل ضمن حملة القمع التي شملت نشطاء الحركة اليسارية

الراديكالية، وكان منهم مثقفون وكتاب مثل عبد القادر الشاوي، وعبد اللطيف اللعبي، وأحمد حرزني، وعبد اللطيف

الدرقاوي.

القراءة، واإلنصات والهدوء والحديث بصوت خفيض وعبق السيجار الكوبي ميزة الفنان شبعة في يومياته. غير أن

الهدوء البادي على اللمسات والحركات يغلف توترات داخلية خفية تسكن خيال كل مبدع أصيل.

الفنانون واملثقفون املساندون لشبعة العائد لـ«االشتراكي الديمقراطي» الحزب الذي خرج من جبة الحركة
اليسارية الراديكالية، يقولون في بيانهم: «ان النضال الثقافي يلزم ان يكون جزءا من النضال السياسي، ال شيئا
تابعا له، فالشعب املغربي محتاج للثقافة والتربية مقدار حاجته لفرص العمل ولترشيد االدارة ومحاربة كل أشكال

التعسف واملحسوبية».

وهذه ليست املرة االولى التي يترشح فيها شبعة، فقد سبق له ان ترشح في انتخابات تشريعية سابقة بلون مغاير

هو «البرتقالي» لون حزب االتحاد الدستوري ايام كان متصدرا الغالبية الحكومية.


