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ملخ�س البحث
ان جذور احلركة الفنية الت�صكيلية املعا�صرة يف املغرب وبدايتها مل تتاأَت 
عن تقليد الفن الغربي على الرغم من تزامن مدار�صه احلديثة بل نبعت 
م���ن املجتم���ع وبتوا�ص���ل م���ع الفن عرب تاأريخ���ه احل�ص���اري. فظهر الفن 
الفط���ري )ال�صاذج( ال���ذي يقوم على الغراب���ة واخل�صو�صية الجتماعية 
املغربي���ة ومث���ل امتداد للح�صارة املغربية وعك����ض ب�صدق حركة املجتمع، 
لكون���ه اجن���ز حت���ت �صغ���ط ظ���روف نف�صي���ة خا�صة لتمث���ل حقب���ة زمنية 

وثقافية لها الأثر الكبري يف احلركة الت�صكيلية املعا�صرة.
املغ���رب  يف  الفط���ري  للف���ن  ال�صكلي���ة  ال�صم���ات  تع���ّرف  البح���ث  وه���دف 
وم�صامين���ه، وقد ح���دد البحث بالفنانني الفطريني ال���رواد. وقد تناول 
البح���ث العوام���ل الت���ي ادت اىل ظه���ور ه���ذا الفن من وجهة نظ���ر النقاد 
وج���ذوره التاريخي���ة الت���ي اك���دت الناق���ذة ت���وين ماراين���ي ان بداي���ة هذا 
الف���ن كان الق���رن الع�صرين، وكان من رواد هذا الفن كل من حممد علي 
الرباط���ي، حمم���د بن ع���الل، احمد الدري�ص���ي، ال�صعيبة ط���الل، فاطمة 
ح�صن وقد متيز هذا النوع من الفن با�صتلهامه الرتاث ال�صعبي والعادات 
والتقالي���د الجتماعي���ة واحل���ارات والزق���ة وال�صطوح واملب���اين الرتاثية 
والق���رى، كما متيزت اعماله���م بالب�صاطة يف ا�صتعمال اللوان ال�صريحة 
ب�صكل م�صاحات وتوزيع العنا�صر ال�صكلية على كامل ال�صطح الت�صويري 
ومل يهتم���وا باملنظور ال�صكلي والل���وين وكما عمدوا اىل حتديد ا�صكالهم 

بخطوط غامقة لتاكيد ال�صكل.

الفن الفطري )الساذج( 
في المغرب العربي

مي�سر اأحمد علي

�صماته وم�صامينه
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The roots of contemporary fine art movement in 
Morocco and the beginning did not come from the 
tradition of Western art schools in spite of modern 
orchestration, but emitted from the community 
and communicate with art throughout its history 
of civilization. Appeared innate art (naive), which 
is based on the peculiar social and privacy, such as 
Morocco and the extension of the Moroccan cul-
ture and reflect faithfully the movement of society 
for being performed under the pressure of circum-
stances to represent a particular psychological and 
cultural era have a great impact on contemporary 
fine movement.
The objective of this research to uncover the formal 
features of art innate in Morocco and its contents 
has defined innate pioneer artists. The discussion 
dealt with the factors that led to the emergence of 
this art from the viewpoint of critics and histori-
cal roots, which confirmed critic Tony Marrani the 
beginning of this art was the twentieth century, 
and was of the pioneers of this art of Mohammed 
Ali Rabat, Mohamed Ben Allal, Ahmed Idrissi, Al 
shuaeba Talal, Fatima Hassan .... 
Was marked by this kind of art  baptized   folklore, 
customs, social traditions and lanes and alleys and 
surfaces and heritage buildings and villages, as 
characterized by their simplicity in the use of col-
ors explicit in space and the distribution of formal 
elements over the entire surface imaging did not 
pay attention to perspective pro forma and color 
and also baptized to identify shapes by lines of 
dark to confirm Figure.

The Summary
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املقدمة
ان �ص���ري الف���ن ه���ي �صرية الب�صري���ة ووراء كل ح�صارة ف���ن يوؤرخها ومن هن���ا كان الفن مواكبا 

للح�صارة ومقيا�صًا لها.
وكل متغري يطراأ على احلركة الت�صكيلية مبني على ما �صبقها من جتارب وافكار، فالفن م�صرية 
متكامل���ة مرتابطة متتابعة واذا ما اردنا تع���ّرف على نتاج حقبة من الزمن البد اأن نتطرق اىل 
مرجعياتها الفكرية وال�صكلية لكي نتمكن من القول باأن هذا الفن ا�صيل نابع من حركة املجتمع 
وعا����س معاناته، ويعرب عن طموحات���ه وتطلعاته وممثا الفكاره وثقافات���ه ومفاهيمه، فاهمية 
الت�صكي���ل تربز عندما يكون �صلة و�صل بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل وعندما يحقق ح�صوره 
املرغ���وب بينها ال اأن يتاأثر بالقوالب املوروثة وبهيئته���ا لتتكيف مع العني. وبذلك يحتفظ بوجه 
م���ن وجوه احل�صارة. لكن تبقى اهمية التخاطب يف ح���وار م�صتمر م�صحوبًا كل مرة بت�صاوؤالت 
جديدة. اإن اأي انتاج فني ال يكرب ويعم اال اذا وجد ت�صجيعًا ي�صمح ل�صاحبه اأن يبدع ومتاكد من 

و�صول لغته اىل عني متفهمة او اأر�صية را�صخة رغم حدة النقد الذي يتعر�س له.
لق���د تعر����س الفن الفطري اىل هج���وم من قبل النق���اد، يدينون به االأجانب عل���ى احت�صانهم 
تل���ك الواجه���ة الفنية ال�صاذج���ة وت�صجيع ا�صحابها ويج���دون فيها ممار�ص���ة ا�صتعمارية تعمل 
عل���ى طم�س معامل احل�صارة وتذويبها كما يعتربون الف���ن الفطري فنا متخلفًا على الرغم من 
ان االجان���ب اعت���ربوه فّنًا يقوم على الغرابة واخل�صو�صية االجتماعي���ة املغربية، ومثَل امتدادًا 
للح�ص���ارة املغربية وعك�س ب�صدق حركة املجتمع املغربي. فكل نتاج فني يعد �صهادة النه ينجز 
حت���ت �صغ���ط ظروف نف�صية خا�صة لذا يجد الباحث باأن درا�ص���ة هذه الظاهرة الفنية تفيد يف 
جوان���ب عدي���دة خ�صو�صًا عندما نحاول ا�صتك�ص���اف الفنان وراء عمله، ومب���ا ان النتاج الفني 
احلقيق���ي هو اكرث من وثيقة فاإنه يتجاوز عرب حمولته الفكرية، مظاهر ال�صوقية يف االح�صا�س 
واخل���واء الروح���ي وال�صذاجة الفكرية لريتكز عل���ى �صمات ابداعية و تعب���ريات فنية تتجلى يف 

ان�صباط اخلطوط ومتانة االلوان و�صابة الرتكيبات.
اإن جذور احلركة الفنية الت�صكيلية املعا�صر يف املغرب وبداياتها مل تتاأَت عن تقليد الفن الغربي 
عل���ى الرغم من تزامن مدار�صه احلديثة بل نبعت م���ن املجتمع وبتوا�صل مع الفن عرب تاريخه 
احل�ص���اري. فظهر الف���ن الفطري او ال�صاذج والذي قد يعرت�س على ه���ذه الت�صمية الكثري من 
نق���اد الفن الت�صكيل���ي يف املغرب ويرون فيها و�صف���ًا يت�صمن الكثري م���ن التعميم واالطاق بل 
والتجن���ي يف الت�صني���ف، على الرغم من �صعوب���ة اقامة متييز �صارم ب���ني خمتلف االجتاهات 

وامليول التي تخرتق امل�صهد الت�صكيلي املغربي.
اال ان���ه لي�س امامنا �صوى االحتكام اىل اخلطوط العام���ة لكل جتربة واالم�صاك باأطرافها فاإذا 
مل تك���ن تّيارات واجتاهات وا�صح���ة ففي االأقل نزعات وا�صاليب تتحل���ق حولها هذه اجلماعة، 
او تل���ك وانتج���ت يف ظالها جمموعة من االعمال  الفنية املتمي���زة املتمثلة بالفن )الفطري او 

ال�صاذج(.
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اهداف البحث
يهدف البحث اىل:

تعّرف ال�صمات ال�صكلية للفن الفطري يف املغرب.
تعّرف م�صامني املنجزات الت�صكيلية للفن الفطري املغربي.

حدود البحث:
يح���دد البح���ث مو�صوعي���ًا بالف���ن )ال�ص���اذج( اأو الفط���ري املتمثل باأعم���ال بالفنان���ني الرواد 
)حممد ب���ن عال، اأحمد االدري�س، ال�صعيبة طال، فاطمة ح�ص���ن، الورديغي، حممد بن علي 

الرباطي(.
اأما احلدود الزمانية: فهي املدة ما بني عام 1950-1912.

الفن الفطري )ال�ساذج( يف املغرب العربي
�سماته وم�سامينه الفنية

متي���زت احلرك���ة الت�صكيلّية يف املغ���رب بن�صاطات متوالي���ة اتخذت م�ص���ارات ومنعطفات عدة 
حماول���ة التجريب وتر�صي���خ الركائز الفنية، فالف���ن الت�صكيلي يف املغرب انته���ج نف�س الطريق 
الطوي���ل الذي انتهجت���ه الفنون يف العامل العربي، واذا ما تتبعن���ا املراجع التاريخية التي اثرت 
يف حرك���ة الفن الت�صكيلي املغربي وجدنا اأن هن���اك اآثارًا فنية متبقية من احل�صارات ال�صابقة، 
كاث���ار مدينة وليلبي، ومدينة �صال���ه، ومتودة ومتارة، وغريها من االآث���ار الفينيقية والرومانية 

واالندالية انعك�صت على العديد من اآثارنا الفنية اال�صامية.)1(
وبهذا ميكننا ان نقف على عطاءات تفّجر املا�صي واحلا�صر وتر�صد الق�صايا االن�صانية ببع�س 
االبداع���ات اجلادة الت���ي تقوم على التلقائي���ة واملبا�صرة واللمحات الفطري���ة التي تنعك�س عن 
طريق اخلطوط واالألوان واالأ�صكال، من دون التقيد مبيكانيكية خا�صة او اخل�صوع اىل ا�صلوبية 
اكادميي���ة حمددة، ال�ص���يء الذي دفع املثقفني والعارفني اىل ماحظ���ة العطاءات والوقوف يف 
وج���ه احلمل���ة اال�صتعماري���ة الرامي���ة اىل طم�س معامل احل�ص���ارة املغربية وتذويبه���ا، ذلك ان 
املمار�ص���ة اال�صتعمارية كانت ت�صع���ى اىل �صيطرة منطقية على �صائر املظاهر الدينية والثقافية 

يف املجتمع من اجل ادماج املواطنني واقحامهم يف معطيات ثقافية دخيلة.)2(
 لق���د امت���از الفن املغرب���ي ب�صخ�صية وطنية م�صتقل���ة تنعك�س عليها اثار احل�ص���ارات الرببرية 

واالندل�صية واالأوروبية.
لق���د مر املغ���رب بتطورات اجتماعي���ة واقت�صادية وتطورات ثقافية مم���ا ادى اىل متغريات يف 
الن�ص���اط الفني. ان الفن يف �صوره املختلفة �صواء ما ي�ص���كل لنا منه تراثا ح�صاريًا قدميًا او ما 
تولد م���ع التطور احل�صاري احلديث، تكيف وتفاعل بدواف���ع اقت�صادية واجتماعية وثقافية اذ 

1(  ال�صاوي، حممد اديب، الفن الت�صكيلي العربي باملغرب، وزارة الثقافة واالعام، ال�صل�صلة الفنية )47(، اجلمهورية العراقية، دار الر�صيد 
1982، �س 5.

2(  د. ح�صن النعيمي، عن الفن ال�صاذج، جملة رموز، عدد7، 1991، �س 14.
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ا�صبح���ت الفنون الرببرية التقليدية او الفن���ون االندل�صية اال�صامية او الفنون احلديثة تعك�س 
جميع���ا اأ�صلوبا معينا الأمن���اط احلياة املختلفة وت�ص���كل يف النهاية موقف االن�ص���ان املغربي من 

جمتمعه ب�صورة مبا�صرة وتلقائية.
ان الفنان املغربي تفاعل، اإيجابيا، مع ح�صارات خمتلفة �صكلت له �صورة وجوده احل�صاري)3(

ان احلرك���ة الت�صكيلية يف املغرب تع���ّد حديثة املن�صا، فحتى تاأريخ اإقام���ة احلماية على املغرب 
�صن���ة 1912 مل يكن احد ال�صبيب���ة املغربية قد جتاوز مرحلة امل�صاهد ال�صلبية واالنبهار مبا كان 
يعر����س امام اعينهم من مناظر و�صور ولوحات، وهي، واإن كانت م�صتمدة من مالوف حياتهم 
و�صمي���م معي�صته���م، كانت تبدو غريب���ة بانتقالها من احلياة الواقعي���ة اىل ال�صطح الت�صويري 
)القما����س وباالأل���وان( ومل ي�صذ عن هذه القاعدة �صوى �صاب مغربي ذي خم�صة وع�صرين عاما 
ا�صم���ه )حممد بن عل���ي الرباط���ي( )1861-1939( جاء من م�صقط راأ�ص���ه وافدا اىل مدينة 
طنج���ة)4( ليكون اول فن���ان فطري ميثل بداية احلركة الت�صكيلي���ة يف املغرب. وقد متكن هذا 
الفن���ان، وبوقت وجيز، اأن ي�صبح له اأ�صلوبه اخلا�س )الفطري( اىل حد ما يف التقاط مظاهر 
احلي���اة اليومية املغربي���ة وتاأثيثها بعبقري���ة وابتكار م�صهودي���ن يف ذلك الع�ص���ر. اما الباحثة 
النقدي���ة )ت���وين مارايني( وهي تبحث يف وثائق تقود اىل حتدي���د دقيق لبدايات ومظاهر هذا 
الن���وع من االبداع، فق���د تو�صلت اىل اأن اأول عمل فني حديث يف املغ���رب كان ينتهي اىل )عبد 
ال�صام القا�صمي بن العربي( من مواليد )1904( وموالي اأحمد االدري�صي..وكانت بدايتها يف 
الع�صرين���ات)5( ويف هذا االطار رك���زت )مارايني( على تبيان ان هذا النوع من االنتاج الفني 
مل يك���ن دخيا وامنا كانت هناك عوامل ثقافية ونف�صية هياأت لتفتق مواهب فنية ب�صكل �صريع 
وم�صرت�ص���ل. كما اك���دت مارايني اأن هناك فنان���ني اآخرين معا�صرين للرباط���ي وعبد ال�صام 
ب���ن العربي من املغاربة اعتمدوا عل���ى ع�صاميتهم ومواهبهم الفطرية لكي ينتجوا اأعماال فنية 
اأ�صيل���ة مث���ل )م�صما�صة، وبن ع���ال، واالدري�صي واجلياوي بن �ص���ان، وحممد املنبهي الذي 

عا�س يف مدينة طنجة.)6(
 ومار����س هوؤالء الفنان���ون الفنون الت�صكيلي���ة مبفهومها التقليدي وباالأ�صل���وب الذي يطلق عليه 
بالف���ن التلقائ���ي اأو )ال�صاذج(7* اأو الفطري)8(. وقد اغتنى ه���ذا االجتاه منذ االربعينات حيث 

ظهرت اعمال )احمد االدري�صي( بتزاويق وتقاليد وعادات الفنان نف�صه.
ولك���ي نفهم جيدا طبيعة انتاج هوؤالء الفنانني يف هذه الفرتة البد لنا من ان ن�صعها يف اطارها 
التاريخ���ي والفكري، وذل���ك لكونها جزءًا ال يتجزاأ من تطور املغ���رب احل�صاري مما ي�صتوجب 

3(  ال�صاوي، حممد اديب، اعام الفن الت�صكيلي الغربي يف املغرب، امل�صدر ال�صابق، �س 6.
4(  ح�ص���ن بحراوي، الف���ن الت�صكيلي باملغرب من الر�صم الفطري اىل الفن العامل، جملة الثقاف���ة املغربية، وزارة الثقافة، العدد )21-20(، 

2003، �س 5.
5(  عبد الرحيم كمال، اخلطاب الت�صكيلي والتاريخ، عامات، جملة ف�صلية، العدد9، 1998، �س 38.

6( ............، جملة الثقافة املغربية- امللف الت�صكيلي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 6.
7*  الف���ن ال�ص���اذج: ه���و �صكل من ا�صكال التعبري �صكله �صدي���د ال�صبه مب�صمونه، اما يف الفرتة املعا�صرة فقد اتخ���ذت ت�صمية ال�صاذج، دالالت 
اخ���رى فق���د متي���زت اوال بر�صوم ذات منحى طبيعي بر�صمه ر�صامون ينحدرون يف اغلبهم من او�ص���اط غري مثقفة. بعد ذلك ات�صع هذا اال�صم 

و�صمل فنانني كانوا ير�صمون ر�صوما �صاذجة عن ق�صد وذلك كطريقة او كا�صلوب.
8(  الربيعي، �صوكت، الفن الت�صكيلي املعا�صر يف الوطن العربي، دار ال�صوؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986.
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البح���ث ع���ن اال�ص���كال االجتماعية واحل�صاري���ة التي كان���ت مرجعا �صاغطا يح���دده ويج�صده 
الفنان���ون يف ت�صوراته���م واحا�صي�صهم عرب ا�صكالهم اجلديدة الت���ي كانت بعيدة كل البعد عن 

اال�صكال املتوارثة، اأو التي ارتبطت بالن�صاة الرتبوية واالجتماعية لهوؤالء الفنانني.
اإن االندم���اج املبا�صر للفنانني )ال�صذج( يف عفويتهم )مدر�صتهم التلقائية( من �صانه ان يفتح 

املجال امام ال�صهولة الب�صرية التي تطبع اعمالهم.
ان املعاناة التي حترك م�صاعرهم هي ما مييزهم ويجعلهم دوما يف حالة من التوتر واالنفعال 
وه���ي الدافع اال�صا�س يف بحثهم امل�صتم���ر والدائم عن طرائق للتعبري عن امل�صاكل اليومية التي 
حققت لهم طفرات بعيدة على م�صتوى االبداع)9( ويعّد هذا االجتاه بعيدًا عن االفتعال متجاوزًا 

للقوانني االأكادميية.
ويعد االن�صان العن�صر االأهم واال�صا�صي يف كل املنجزات الفنية، كما اأن هذا االجتاه هو عفوي 

يف تف�صرياته وا�صكاله والوانه.
لقد جتاوب الفن )الفطري( مع هموم االن�صان املغربي ومع تراثه ذلك الأن العفوية التي ينطبع 
به���ا جعلت���ه يكون اأك���رث ح�صا�صية وانفع���اال مع الرتاث واالن�ص���ان وعلى الرغم م���ن ان االعمال 
)الفطري���ة( والعفوي���ة ال تقوم عل���ى اأي معاجلة من �صانها بل���ورة ذلك ال���رتاث فاإّنها ت�صعرنا 

بتعاطفها معه ومع االن�صان.
كما يت�صف الفن ال�صاذج )الفطري( بال�صفة اجلمعية اأي يعرب عن م�صاعر اجلماعة ومطالبها 
كما يتميز بعاقاته الوطيدة مع املعي�س والعابر يف احلياة اليومية للنا�س الب�صطاء والبدو الرحل 
وعابري ال�صبيل وهو يعتمد على الذاكرة الطفولية با�صتثمار تلقائيتها و�صعريتها اخلبيئة، بعيدًا 

من النموذج الواقعي او املتخيل الذي يكون م�صدره وعي الرا�صد املتحذلق.)10(
وي�صتند هذا النوع من الفن اىل خربة �صناعية ويتاأثر بالعادات والتقاليد. اإن بنية العاقة بني 
الفن���ان وجمتمعه هو فن���ه والتزاماته وو�صائل تطبيق �صياغاته اجلمالي���ة والتقنية التي تو�صح 

علة وجود الفن برموزه ودالالته ووظيفته االجتماعية والثقافية.)11(
ان م���ا نراه الي���وم من الفن الت�صكيلي املعا�ص���ر يف املغرب جاء نتيجة تاثري���ن، اأولهما خارجي 
ع���ن طريق االحتكاك بالر�صام���ني االجانب وارتياد املتاحف وقاع���ات العر�س وثانيهما داخلي 

ا�صتمده من خمزونه الثقايف الذاتي.
واإذا تفح�صن���ا اعم���ال الفنان���ني الفطريني وجدنا ذل���ك االزدواج العميق ب���ني التاثري الغربي 
املتمث���ل يف ا�صتعمال م�صند القما�س وااللوان ال�صناعي���ة والتاثري العربي الذي يتمّيز با�صتلهام 
املنمنم���ات اال�صامية ومتعلقاتها بالفن ال�صرقي والزخرفة االندل�صية وتارة يف املو�صوع املحلي 

حيث احلارة وال�صطح وال�صاحة وال�صوق....الخ.)12(
ول���و تتبعن���ا من خال ن�صاأة الفن املغرب���ي �صرية الر�صامني )الفطريني( ال���رواد الذين ظهروا 
خال تلك الفرتة املذكورة لوجدناهم كانوا تاميذًا لفنانني اأجانب. اإ�صبانًا، اإنكليز، فرن�صيني، 

9 (  ال�صاوي، حممد اديب، الت�صكيل املغربي بني الرتاث واملعا�صرة، دم�صق، 1982، �س 124.
10 (  الثقافة املغربية، م�صدر �صبق ذكره، �س 7.

11 (  الربيعي، �صوكت، الفن الت�صكيلي املعا�صر يف الوطن العربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 48.
12 (  الثقافة املغربية، م�صدر �صبق ذكره، �س 6.
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وفدوا م���ع احلماية الفرن�صية اال�صبانية للمغرب. وقد تختل���ف نزعاتهم واجتاهاتهم ونواياهم 
باخت���اف �صخ�صياتهم الفنية.)13( فبعد الظاهرة اال�صت�صراقية التي �صكل املغرب حتت نريها 
ف�ص���اًء م�صتهدفًا من قبل العديد من الر�صامني االجان���ب الباحثني عن ال�صوء وال�صم�س امثال 
)دياكروا وماتي�س( اأن�صاأ امل�صتعمر مدر�صة فنية يف ال�صمال)14(. بتكليف من �صلطات احلماية 
اال�صباني���ة للر�ص���ام اال�صباين )بريتوت�ص���ي( لا�صراف على االآث���ار الفنية والفن���ون التقليدية 
واجلميل���ة والقي���ام مب�صح �صامل للمنطقة ويف اطار مهماته، لق���ن بع�س ال�صباب فنون الر�صم، 
وال�صباغة وا�صتطاع بعد ذلك تكوين مدر�صة للفن الت�صكيلي حتمل اليوم ا�صم )املعهد الوطني 
للفن���ون اجلميلة( وكان هدف هذه الدرا�صة تاأهيل فنانني ملتابعة الدرا�صة يف مدريد ومن رواد 

هذه املدر�صة )حممد ال�صرغيتي( و )حممد مغارة(.
اأم���ا يف اجلنوب فقد ق���ام الر�صام الفرن�صي )ج ماجوديل( الذي وفد مع �صلطات احلماية �صنة 
)1912( باعداد بع�س من الر�صامني املغاربة الذين �صكلوا فيما بعد ال�صورة النهائية لاجتاه 
ال�صاذج )الفطري( يف املغرب، ويتمثل هذا االجتاه بظهور اللوحة املغربية باملظاهر ال�صياحية 
والفلكلوري���ة اأو ما ميكن ت�صميته باللوحة )ال�صوفالية()15( وقد كان اول فنان تخرج فيها �صيدة 

ومن روادها )احمد ال�صرقاوي، اجلياوي، غرباوي، فريد بلكاهية والكاوي(.
وا�صتم���رت اللوحة الفطرية )ال�صاذجة( تتعاي�س جنبًا اىل جنب مع اللوحة )ال�صوفالية( لتبلور 

املعنى احلقيقي للفن الت�صكيلي املغربي وتوؤ�ص�س الوجود الفعلي للفن وتقاليده احلديثة.
لق���د ا�صهم امل�صتعمر يف هذه الف���رتة وبطرائق غريبة اىل ت�صجيع ه���ذا االجتاه من الفن الذي 
يق���وم على التلقائية واملبا�صرة واللمحات الفطرية وهذا الت�صجيع ادى اىل ظهور الفن ال�صاذج 

يف املغرب.)16(
لق���د حر�س االجانب عل���ى احت�صان تلك الواجه���ة الفنية ال�صاذجة وت�صجي���ع ا�صحابها الذين 
عرف���وا طريق ال�صهرة مبح����س م�صادفة غريبة او عن طريق بع�س االف���راد )كاندري مالرو( 
ال���ذي ا�صرتى لوحات الفنان )الورديغي( ليعر�صه���ا يف متاحف باري�س. وان الذي �صجع هوؤالء 
االجان���ب على احت�صان هذه احلركة الفطرية باملغ���رب هو انهم وجدوا انه فن ولد من تلقائية 
العي����س، لكنه مل يخ���ُل مع ذلك من خيال ب�ص���ري. ومن اجتهاد يف حتوي���ل الزخارف القروية 
واحلناء والو�صم والتطريز اىل )موتيفات( �صت�صبح جما ت�صكيلية متيل اىل ا�صلوب حمدد يف 
امل�صه���د الت�صكيلي املغربي، هذه احلرك���ة ا�صبحت حتمل نزعة ثقافية، بعد اال�صتقال، كما هو 
احلال يف اعمال فاطمة ح�صن والورديغي وغريهم، اال ان ال�صعيبة طال ح�صلت على ال�صهرة 

مت اأعمالها اإىل متاحف عاملية. للفن الفطري باملغرب، فيما بعد، و�صُ
واذا ما اردنا تعّرف ال�صمات ال�صكلية وم�صامني االعمال الفنية لهوؤالء الفنانني الفطريني البد 
من الوقوف على �صريتهم الذاتية ومرجعياتهم الثقافية واالجتماعية ملا لها من دور ا�صا�صي يف 

ظهور هذا الفن ب�صكله املو�صوف.
13 (  ال�صاوي، حممد اديب، اعام الفن الت�صكيلي الغربي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 7.

14 (  احل�صني ابراهيم، املنجز الت�صكيلي يف املغرب، اكذوبة االنخراط يف فن ما بعد احلداثة، موقع االنرتنيت.
15 (  د. عفيف بهن�صي، الفن احلديث يف الباد العربية، دار اجلنوب للن�صر، اليون�صكو، 1980، �س 59-58.

16(  د. النعيمي، ح�صن، عن الفن ال�صاذج باملغرب، جملة رموز، مكنا�س، العدد 7 ال�صنة الثالثة، 1991، �س 14.
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فالفن���ان )حمم���د بن عال( والذي ولد يف مدينة مراك�س ع���ام 1924 يعترب احد رواد الرعيل 
االول حلرك���ة الف���ن الت�صكيلي يف املغرب، اذ عرف���ت اعماله الفنية الن���ور يف االربعينات. كان 
يعم���ل طباخًا يف مدينة مراك�س وظل �صغوفا بت�صوير مظاهر احلي���اة ال�صعبية والتقليدية التي 
جت���ري اطوارها فوق ال�صطوح ويف اعماق حارات مراك�س ال�صعبية ال�صيقة فمثلت لديه مرجعًا 
ملنجزات���ه الفنية ولتعطي بن�صقها وبراع���ة تنفيذها �صورة �صادقة للمجتم���ع الذي ينتمي اليه. 

)منوذج رقم 1(
لق���د بداأ الفن���ان الر�صم بطريقة �صب���ه �صرية مقلدا م�صغل���ه الر�صام الفرن�ص���ي )جاك ازميا( 
ال���ذي كان بن عال يعمل لديه طباخا. وقد ا�صتطاع، مب�صاع���دة اأ�صتاذه، اأن يقيم اأول معر�س 
�صخ�صي يف وا�صنطن عام 1952 وقد طور فنه الفطري ذا امل�صحة الذاتية اىل ان ا�صبح ر�صامًا 
ب���ارزًا �صمن كوكب���ة الر�صامني الفطريني املغاربة. وتوجد العديد م���ن اعماله يف متاحف الفن 

احلديث واملعا�صر يف باري�س وبلجيكا وامريكا.)17(
ان اجلو العام الذي متتاز به لوحاته هو ما ي�صتلهمه من الرتاث املغربي ويعيد �صياغته با�صلوبه 
الفط���ري اخلا�س. وميكن ان مني���ز يف لوحاته ال�صكل من خال الل���ون واحلركة فااللوان عند 
بنعال من�صجمة ومتنافرة تتفاوت يف الدرجات وامل�صتويات، اإيقاعها متنوع من دون عنف فهو 

ينتقي الوانه بعناية وتغلب على االأعمال اللون البني.
ويحت���ل اللون االأ�صفر الفاقع املرتبة الثانية في�صم امل�صاحة با�صوائه الربتقالية. ثم ياتي اللون 
االخ�ص���ر والرم���ادي واالزرق واال�صود. وكل منه���ا يت�صارك يف بناء ال�صط���ح الب�صري. كما يف 
)من���وذج1( ويعتم���د الفنان على اخلط ليداخ���ل اال�صكال بع�صها ببع����س، �صمن اطار منتظم 
وبتكوي���ن مراعيا فيه توزيع ا�صكاله و�صخو�صه التي ي�صتخدمها بكثافة بنظام ميليه عليه طبيعة 
املو�ص���وع وهيمنته على ال�صط���ح الت�صويري، فقد نح�س بال�صجيج م���ن خال كثافة ال�صخو�س 
التي يوظفها يف اعماله كال�صوق و�صاحة جامع القنا او العر�س، وتاأتي اكرث اأعماله منظورة من 
االأعلى وبالرغم من انه يعطي املنظور العام الذي يوحي باأن اال�صكال منظورة من االعلى ،فاإنه 

مل يطبق عليها قواعد املنظور الهند�صي.
اإن مو�صوعات بن عال جاءت من البيئة التي عا�صها الفنان يف م�صقط را�صه مراك�س و�صواحيها 
كاال�ص���واق واحلمامات، والق�صور، وال�صوامع، والن�صاء، والعادات االجتماعية، وبائعي اخلبز، 

و�صانعات الب�صط واملمار�صات االجتماعية والتقليدية للمجتمع املغربي.
اأم���ا )حممد بن علي الرباطي الطنج���ي( فيعّد اأول ر�صام مغربي خا����س جتربة اللون واخلط 
والظال واالبعاد يف اواخر القرن التا�صع ع�صر واملغرب غارق يف بوؤرة التخلف احل�صاري تتحالف 

�صده القوى االإمربيالية العاملية وتتكاثف �صده قوى اال�صتعماريني الفرن�صي واال�صباين)18(
ويف�ص���ل وج���وده يف ه���ذه الفرتة مل يك���ن اأمامه �صوى ت�صجي���ل االأحداث والرج���وع اىل الرتاث 
احل�ص���اري العريق لي�صتم���د منه مو�صوعاته، فنق���ل على القما�س تراث وتقالي���د واآثار املغرب 
خ���ال ه���ذه الفرتة احلالكة يف تاريخه و�صج���ل باللون الوجوه والعم���ارات والعادات التي كانت 

17 (  حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 197.
18 (  حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، بني الرتاث واملعا�صرة، دم�صق، 1983، �س 215.
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قائمة باخلليج املغربي )طنجة(.
ويع���د )حمم���د الطنجي( الرائ���د االأول حيث ان مي���اده �صنة 1861 يف الرب���اط ثم انتقل اىل 
طنج���ة ع���ام 1886، وقد �صاءت له االأق���دار ان يعمل طباخ���ًا لدى احد االثري���اء االجانب وهو 
الر�صام االنكليزي )امل�صرت جون لفري( الذي كان قد ا�صتهوته هذه املدينة العربية ذات الطابع 
الغج���ري ال�صاح���ر فقرر اأن ي�صتقر فيها، ويبدع اأعماال فنية على غرار ما قام به يف بقاع اخرى 
م���ن العامل. وبعد اعق���اب ثاثني عاما من هذا اللقاء متكن حممد ب���ن علي الرباطي ان يتقن 
،وبالتدريج، حرفة الر�صم ويطلع على خبايا هذا الفن من خال انامل معلمه الفنان االنكليزي 
وه���و ي�صنع عاملًا من االلوان واخلطوط ويبث احلياة يف كائنات ومناظر هي اقرب اليه لكونها 
من بيئته. وقد متكن، وبوقت ق�صري، اأن ميتلك ا�صلوبه اخلا�س الفطري اىل حد ما يف التقاط 
مظاهر احلياة اليومية املغربية وتاثيثها بعبقرية وابتكار م�صهودين مبقيا�س ذلك الع�صر، وقد 
اأق���ام اأول معر����س له عام 1916 يف لندن ثم تاه معر����س اآخر يف فرن�صا بنف�س العام، نقل من 

خاله �صورًا نا�صعة عن احل�صارة والتقاليد يف املغرب.
وق���د انتقل الفنان من التعبري الفني التقليدي املتمث���ل بالتوريق وت�صوير بع�س اال�صخا�س اىل 
االبت���كار اجلمايل فه���و مل ينقل الطبيعة كما ه���ي بل كان يهتم بامل�صاه���د ويخلدها يف ذاكرته 
ث���م يعي���د �صياغتها على وفق روؤي���اه ال�صخ�صية فيعمل على حتوير الطبيع���ة بخيال وابداع دون 
ان ين�ص���ى الطري���ق املميزة لكل تعبري فني يف خط ولون وم�صاح���ة وتركيب بنظام تكويني يفعل 

امل�صهد الب�صري.
لق���د اهتم الفنان با�صفاء �صفافي���ة اللون واحلركة، وعرب كثافة �صخو�ص���ه املمثلة للم�صهد كما 
يف )االمن���وذج رق���م2( الذي ميثل م�صهدًا م���ن مدينة طنجة. والذي عم���د الفنان اىل اعتماد 
املنظ���ور الهند�صي يف ر�صم العمائر كما مزج يف املنظ���ر الطبيعي مع اال�صخا�س ويف م�صتويات 
وابع���اد خمتلفة واعتمد كثاف���ة ال�صخو�س التي متثل الب���وؤرة للعمل الفن���ي والكتلة املهيمنة من 
خ���ال احلرك���ة والتوزيع اللوين، اذ مثلت ه���ذه الكتلة الثلث ال�صفلي للوح���ة. وقد راعى الفنان 
النظ���م االكادميية يف بناء العمل الفني وبتوزيع عنا�صره وا�صكاله والعاقات التي تربطها وقد 
اعتم���د على اخلط لتحديد �صخو�صه والعمائ���ر املمثلة لل�صطح الب�صري، اإن فن الطنجي ميتاز 

بالفطرية مع تاكيد عمق الروؤيا والتمكن من حرفة الر�صم وتقنياته التقليدية.
وت�صف اأغل���ب لوحاته املجتمع املغربي يف عاداته وتقاليده وبيئته وباألوان زاهية فنقل الطبخي 

الواقع باأمانة.
ويعد الفنان )احمد الورديغي 1928-1974( اأحد الر�صامني املغاربة االأ�صليني الذين احرتفوا 

الفن الفطري ملدة طويلة واأغنوه بعطاءات كثرية رائعة.
لق���د كان الورديغ���ي ب�صتاني���ًا مبدينة )�صا( ومن هن���ا جاء �صغفه يف ر�صم الزه���ور والكائنات 
اخلرافي���ة التي تنبع من �صلب الطبيعة بالوانه���ا القزحية الزاهية. تعلم الورديغي الر�صم على 

يد الفنان )ميلود االأبي�س( فعامل الورديغي يعج بالنباتات والطيور.)19(
وينتم���ي الفن���ان الورديغي اىل مدر�صة الف���ن ال�صاذج )الفطري(، وكثريا م���ا ا�صتوحى اعماله 

19 ( حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 274.
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الفني���ة من االآثار اإال�صامي���ة يف املغرب ومن اأ�ص���كال الفنون القدمية كالنقو����س والف�صيف�صاء 
والط���رز، والتزوي���ق، كما اأن األوان���ه غالبًا ما تعتمد عل���ى اقتبا�س االألوان م���ن البيئة الطبيعية 
واالجتماعي���ة للفنان)20( ويظهر هذا جليًا يف اعماله كاف���ة التي تزدحم باال�صكال وااللوان كما 
يف )االأمن���وذج3( وال���ذي تتداخل فيه العنا�ص���ر املكونة دون نظام معني حي���ث تداخل العمائر 
م���ع النباتات مع ال�صخو�س م���ع الرموز ال�صعبية، لتكون ن�صيجًا من االألوان واالأ�صكال لتمثل بيئة 

اجتماعية متكاملة.
غل���ب على اأعماله ال�صف���ة التزويقية. لقد راعى الفنان توزيع العنا�ص���ر ب�صكل ي�صمن التوازن 
وبتكوي���ن مفت���وح على كامل ال�صط���ح الت�صويري، ف���وزع العنا�صر املعماري���ة يف اجلزء ال�صفلي 
م���ن العمل ويف الو�صط واجلانبني، والتي ج���اءت على �صكل رموز معمارية كال�صبابيك واالأبواب 
املقرن�ص���ة واملزخرفة والقباب، كما تداخلت معه���ا النباتات املختلفة الت�صاميم، منها النخيل 
واأن���واع اأخرى ج���اءت بخطوط جمردة، وقد جاءت االألوان موزع���ة بايقاع متناغم مع اال�صكال 
ويتو�ص���ط العم���ل يف االأعلى وجه امراة. مل ُي���راِع الفنان املنظور ال�صكل���ي او اللوين وال القريب 
والبعي���د فق���د ج���اءت بع�س اال�ص���كال القريب���ة �صغرية احلج���م والبعيدة كبرية كم���ا يف رموز 

ال�صخو�س يف بركة املاء قيا�صًا بوجه الفتاة يف اأعلى العمل.
يعتم���د الفن���ان، يف اأعماله، على اخل���ط وباللون الغامق، ليعطي لا�ص���كال �صفتها الت�صميمية 
وال�صكلي���ة وليخل���ق وح���دة للمنج���ز الفن���ي. وت�ص���رتك اأعمال���ه كافة به���ذه املي���زات التكوينية 

واملو�صوعية.
لق���د نال���ت اأعماله اهتمام الكثري من النقاد. ملا متتاز به من اأ�صالة وعفوية، وقد اأقام معار�س 
ع���دة خارج املغرب ففي عام 1963 عر����س يف باري�س ويف 1964 عر�س يف ت�صيكو�صلوفاكيا ويف 

1970 عر�س يف املانيا.
ام���ا )م���والي اأحمد االإدري�صي( فقد ول���د بناحية مراك�س �صنة 1924 وبدا ي���زاول العمل الفني 
�صنة 1948 وعمل فاحًا وكان هذا العامل الف�صيح اول من فتق عنده احلا�صة الفنية ثم عمل يف 
بي���ع اخل�ص���ر للمطاعم يف مراك�س، وكان ي�صاعدهم على تن�صي���ق الزهور يف احلفات وتنظيم 
الوانه���ا، وقد تعرف، من خال عمل���ه، عددًا من ال�صواح ال�صوي�صري���ني، ورافقهم يف زياراتهم 
وكان م���ن بينهم فنانون )ر�صامون( اأعجبتهم اأعماله و�صجع���وه على الر�صم وهّيوؤوا له ظروف 
التعرف على الفن وعلى العامل الفني.واأقام اأول معر�س له خارج املغرب يف )لوزان( كما نظم 

له الدمناركيون معر�صًا ثم عر�س يف ال�صويد وغريها. )21(
لقد ارتبط ا�صم موالي اأحمد االدري�صي ارتباطا وثيقًا باحلركة الت�صكيلية املغربية، اذ قدم هذا 
الفنان اعماال فنيًا حتمل �صفة األتنوع واأ�صالة يف ال�صكل وامل�صمون، فاالدري�صي، بحكم اأقدميته 
وتكوين���ه ال�صخ�ص���ي، ي�صكل حلقة مهّمة وقوية يف تاريخ احلرك���ة الت�صكيلية يف الباد، كما يعد 
تاأريخي���ًا ومو�صوعيًا- علمًا من اأعام املدر�صة الفطري���ة )ال�صاذجة( يف القارة االإفريقية، اإن 

20 (  اأعام الفن الت�صكيلي العربي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 159.
21 (  جملة الفنون، حول الفن ال�صاذج، �س 264.
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مل نقل يف العامل)22(.
لق���د �ص���كل االإدري�صي للفن املغربي املعا�صر و�صفًا منفردًا، فم���ن جهة جنده �صاذجًا يف تعبريه 
وتراكيب���ه ومو�صوعات���ه منذ بداية حيات���ه الفنية، ومن جهة ثانية جن���ده يف تطوره النف�صي قد 

جنح نحو الغمو�س متجاوزًا حدود اإمكانيات مو�صوعاته ال�صاذجة والتلقائية.
اإن اعمال الفنان االدري�صي تت�صم بالكثري من االأ�صالة ،فهو قد وفر لنف�صه ومنذ البداية اأ�صالة 
اأقليمي���ة واأ�صلوبًا خا�صًا ب���ه، وحدد اجتاهه وعمله فجاءت اأعماله برمته���ا تعك�س روؤيا داخلية، 
اأك���رث مما حتكي وقائع واأحداث. لقد ارتبط االدري�صي ارتباطا وثيقا بكل �صيء حوله وجند اأن 

االن�صان عنده عن�صر مهم واأ�صا�صّي يف اغلب اعماله.
واالن�ص���ان هن���ا ال يق�ص���د به ال�صكل االإن�ص���اين الفرد، بل ه���و كل ما يتعل���ق باالن�صان من حيث 
ه���و فكرة مطلقة فقد تناول االإدري�صي االإن�صان �صم���ن مو�صوعات متنوعة، يكون االن�صان فيها 
عن�صرًا رئي�صًا كاالن�صان والطبيعة، االن�صان والطفولة، االن�صان واالرتباط االجتماعي، الن�صان 

يف اثاره يف �صخ�صه و�صراعاته.
اإن ف���ن االدري�ص���ي الفطري يدخلن���ا يف هواج�س فعال���ة م�صوغة ت�صكيلي���ًا والبدايات املتجددة 

والعفوية البد اأن تنمو وتتطور على الرغم من حمدودية مرجعياتها.
لق���د كان االدري�صي موؤلف )اأ�صكال واأل���وان( ذا ب�صاطة ت�صكيلية حاذقة يرثي ابتكاره لا�صكال 
وا�صل���وب احلياة بتنوع املظاه���ر املن�صوجة بالدليل وال�صكل واللون واملادة، لقد �صعى الفنان اىل 
تغ���ري ال�صكل ولي�س اىل جت�صي���ده لقد انتهج الفنان اأ�صلوبا تعبرييًا خا�ص���ًا حيث تتوالد كائنات 
هامي���ة فاقدة لكل خ�صو�صية تقريبا )كما يف امنوذج4( الذي ميثل م�صهدًا من قرية، يتقدم 
العم���ل من اال�صفل �صكل جمل ميتطيه �صخ�س ويقوده من االمام �صخ�س اآخر بزي حملي، كما 
ي�صاه���د خلفه���م وبامل�صتوى نف�صه �صخ�س اآخ���ر ي�صكل الواجهة، وقد �صغلت ه���ذه اال�صكال ثلث 
العمل تقريبًا وترتكز على م�صاحة متثل االر�س ويحدها من اأعلى الو�صط �صكل بيوت متناظرة 

االأ�صكال متتد اىل حافات اللوحة اجلانبية.
واذا ما اأردنا تعّرف مرجعيات الفنان ال�صكلية واملو�صوعية فاإن مو�صوعاته تت�صمن بيئة الفنان 
االجتماعية املتمثلة بحياة املجتمع املغربي وعاداته وتقاليده. اأما ا�صكاله فقد جاءت بتاثري من 
الر�ص���ام االيط���ايل )موديلياين( كما يق���ول الفنان اذ اأعجب باأ�صلوب���ه يف اإطالة قامة االن�صان 
والوان���ه التي ت�صتمد ا�صولها من اخلل���ق واالبداع. ور�صم الفنان ا�صافة اىل امل�صاهد الطبيعية، 
لوح���ات تعبريية كما يف لوحة اخلائ���ن اأو املحكوم باالعدام. وت�صم اعماله العديد من املتاحف 

يف العامل.
ام���ا الفنان���ة )ال�صعيب���ة طال( فقد ول���دت يف قرية ا�صتوك���ة التابعة ملدينة ازم���وز و�صط بيئة 

فاحية، ف�صاهدت اللون وال�صوء يف اأح�صان احدى املزارع ال�صغرية يف و�صط اخلمائل.
وترعرت يف الدار البي�صاء فاأحبت األطبيعة متمثلة باالأر�س والبحر واالأزهار.

وتتزع���م ال�صعيب���ة الر�صم ال�صاذج يف املغ���رب )العن�صر الن�صوي( وتع���د اأول الرائدات يف هذا 
االجت���اه. لقد ب���داأت الفنانة بالر�صم با�صتخ���دام اللون االزرق الذي ي�صتعم���ل يف دهن حوا�صي 

22 (  حممد اديب ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 177.
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االب���واب فبدات تر�ص���م ُبقعًا وب�صمات. وق���د ا�صتهرت بعد �صل�صلة م���ن املعار�س داخل املغرب 
وخارج���ه كعل���م جديد للفن الفطري )ال�ص���اذج( وكان ذلك يف عام 1966 حي���ث اقيم لها اول 
معر����س يف معهد غوثة االأملاين.وقد تلته معار�س يف عدد م���ن العوا�صم ومدن العامل، باري�س، 

كوبنهاجن.
لق���د �صاهم���ت �صحافة باري�س ولن���دن وبروك�صل يف لف���ت االنظار اىل ه���ذه الفنانة من جديد 
مكنون���ات املدر�صة الفطرية وعطاءاتها، كما لفت االنتباه اىل ر�صومات هذه الفنانة التي ت�صبه 

ر�صومات االأطفال يف ب�صاطتها و�صذاجتها.)23(
وتت�ص���م اأعماله���ا بكونها حتمل مامح طفولي���ة، وكذلك براءة اال�صكال الت���ي تر�صمها با�صلوب 
ب�صي���ط عفوي و�ص���اذج وت�صتمد مو�صوعاته���ا بال�صليقة والفطرة من خ���ال الوعي واالح�صا�س 
ال���ذي متخ����س يف وجدانها، فتعرب عنه���ا بو�صاطة هذا التفاعل احلا�ص���ل يف اأعماقها من دون 
اإدراك ملع���اين اال�صياء التي تقودها اىل ا�صتمداد ال���رتاث احل�صاري املغربي املمتزج بالفلكلور 
والرتبة البدوية ولذلك فاإن اأعمالها جاءت تنب�س باحلياة امل�صتمدة من التعاطف الفطري بني 

االإن�صان واال�صياء بدون ادراك ملفاتيحها الفل�صفية والدينية.
اإن اأعماله���ا تنتم���ي اىل عامل طفويل بكل ما فيه من توقد وحيوية ونب�س و�صوق تهدف اىل بناء 
وج���ود ال متناٍه م���ن احلرية التي تعني لديها على الدوام. احلي���اة. وقد �صجعها كل من )بريكو 
ويربت( و)اندريه الباز( على اأن تر�صم م�صاهد من احلياة العادية وكذلك مواقف غريبة وقد 
ر�صم���ت بعدة تقنيات فا�صتخدمت امل���داد واحلرب ال�صيني على الورق وكذلك ا�صتخدمت تقنية 
الر�ص���م بالزي���ت على القما�س ومل تكن متزج االألوان بل ظل���ت ت�صتخدمها كما هي مبا�صرة من 
العلب���ة اىل اللوحة، حمافظة عل���ى نقاوتها الطبيعية الأنها ال توؤول الواقع وامنا تخططه وتقدمه 

كما هو اأي كما يرتاءى لها.
وت�صتم���د ال�صعيبة مو�صوعاتها من الطبيعة والبيئة واملجتمع ومن جميع مظاهر احلياة املغربية 
العامة، مو�صوع���ات م�صتمدة من الرتاث احل�صاري والفلكلوري وم���ن طبيعة البادية املغربية، 
فر�صم���ت وجوهًا تع���رب من خالها عن دواخله���ا، فغمرت اللوحة بتداخ���ات تتجاوو وتتداخل 
وتتا�ص���ق وتتجذر لتغدو وجوهًا )امنوذج5( واج�ص���ادًا لي�س لها امتداد اال يف ت�صكيات توحي 
وكانه���ا اأ�صج���ار اأو توحي وكانه���ا عنا�صر غام�ص���ة اأخرى، ف���اذا ما حجزنا �ص���كل الرا�س من 

)امنوذج5( ال ميكن اأن نتعّرف اجل�صد.
اإن هذا العامل املتمازج عبارة عن حلم كبري ال وجود فيه للمنظور اأو لتقنيات الر�صم االأكادميية 

وال ح�صور للف�صاء مبعناه الواقعي بل ثمة فقط الروؤية والوجه.
اأم���ا الفنان���ة )فاطمة ح�صن( فق���د ولدت يف تطوان عام 1954 وب���دات حياتها الفنية يف بداية 
ال�صتين���ات، فاهتم���ت، من الناحية املو�صوعي���ة، بكل ما يحيط بها من اأ�صي���اء واأماكن وعادات 
وتقالي���د اجتماعية فر�صم���ت مو�صوعاتها من دون خلفية �صابق���ة ودون حماولة لعقلنة اال�صياء 
والنا����س فجاءت مو�صوعاتها مرتبط���ة ببيئتها اجلغرافية واالجتماعي���ة فر�صمت ا�صواق املدن 
العتيق���ة وحماماتها وم�صاجده���ا وزخارفها وعاداتها، ابتداءًا من حف���ات االأعرا�س، وانتهاءًا 

23 (  اعام الفن املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 115.
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بجل�ص���ات رم�ص���ان وهم�ص���ات العراف���ات. وقد اهتم���ت باإ�صف���اء اأق�صى حد م���ن التعبري على 
�صخو�صها بخطوطها ال�صلبة واألوانها ال�صريحة.

اإن الفنان���ة فاطم���ة وبحكم تكوينه���ا ومعاي�صتها للتح���والت احلا�صلة يف حياة امل���راأة املغربية، 
وج���دت نف�صها وهي تقوم باإجن���از لوحاتها م�صطرة ل�صبط اللحظ���ة االنتقالية يف حياة املراة 
�ص���واء اأكانت عل���ى م�صتوى اللبا�س اأم رم���وز التزيني التقليدية اأم االف���راح واملمار�صات التي ال 

تكتمل اال بوجود جانب مهم من احللم وجانب من ال�صحر اي�صا.
لق���د اختارت فاطمة، ومن���ذ البداية، عامل اجلمال الرحب الذي يحت�ص���ن هذا الكون ال�صاحر 
فاخت���ارت بذل���ك االيقاع���ات االأك���رث ان�صياب���ًا، والرتاكي���ب االأك���رث �صابة، فج���اءت ر�صومها 
وتخطيطاتها خالية من الت�صخيم، متينة و�صادقة ومتميزة، مت�صبثة بعواملها االأ�صيلة فلوحاتها 

املر�صومة مليئة باال�صكال وااللوان والنماذج الب�صرية احلاملة وامل�صحورة.
لقد اهتمت فاطمة باللون والرمز والزخارف ال�صعبية، فاللون، عندها، يكت�صب اأهمية اأولية اذ 
ا�صتخدمت���ه على طبيعته، بفطرية وتلقائية من دون اهتم���ام بتدرجاته اأو �صقله، يف حني متثل 
الرم���وز والزخارف واالأ�صكال الهند�صية املتنوع���ة �صطح امل�صاحات و)امنوذج رقم6( يعرب عن 
ه���ذه ال�صمات اإذ ميثل �صوقًا، تزدحم يف اللوحة ال�صخو����س وبحركات متنوعة ومرتدية االأزياء 
ال�صعبي���ة املحلي���ة املزينة بالزخ���ارف والرموز التي مت���اأ ف�صاءات اللوحة كاف���ة. وقد عمدت 
الفنان���ة يف هذا االأمنوذج اىل اإخف���اء اإحدى عيون �صخو�صها بو�صاط���ة الطاقية التي يرتدونها 
كم���ا اعتمدت يف حتديد عنا�صر العمل الزخرفية واالآدمي���ة والعمائر خطوطًا بلون غامق، ومل 
يك���ن للمنظور دور يف تكوي���ن املنجز الب�صري اإذ جاءت ال�صخو�س ببع���د واحد وكذلك الرموز 
املعمارية التي حتت�صن هذه ال�صخو�س وقد وزعت الفنانة االألوان ال�صريحة ب�صكل متوازن على 

كامل ال�صطح الت�صويري فبدا كمهرجان من االلوان.
لق���د اخت���ارت الفنانة امل�صاحات العري�ص���ة للتعبري عن تغطية ما هو تافه مب���ا هو اأهم  وما هو 

�صاكن مبا هو متحرك اأي الت�صكيات اللونية التي تريح حا�صة الب�صر.
اأما من حيث ال�صكل واالنتماء املدر�صي فان فاطمة اأمنت بخطوطها ال�صلبة واألوانها الوا�صحة 
اق�صى حد ممكن من التعبري باأقل ما ميكن من و�صائل االأداء)24( فهي يف احلقيقة ال تنتمي اىل 
املذهب )ال�صاذج( بقدر ما تنتمي عن طريق تخطيطاتها وتلوينها وقدرة تعبريها اىل املذهب 
الوح�صي )الفوفيزم( الذي ميثل العودة اىل الفطرة بتلقائية التعبري وبدائية اال�صلوب وحرارة 

االألوان املعربة عن االنفعال.
لقد كان املذهب الو�صفي ي�صتمد طابعه من الطريقة الزخرفية التي �صلكها من قبل )جوجان( 
كم���ا تقوم ا�ص�صه ومبادئه عل���ى الدوافع الغريزية التي تك�صف عما يحتدم يف اعماق الفنان من 
�صراع قائم بني الفكرة التحريرية التي تهدف اىل الب�صاطة والنقاء، وبني ما يختفي وراء متاع 

احل�صارة املادية من م�صاوىء وعلل يرزح حتت عبئها املحطم املجتمع احلديث.)25(
واجلدي���ر بالذك���ر اأّن الفنان اقامت عدة معار����س يف املغرب وتوجد اعماله���ا يف قاعات الفن 
24  http :www.maroculturel.com. 

25(  حممد ال�صاوي، الت�صكيل املغربي، م�صدر �صبق ذكره، �س 208.
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اجلديدة يف اأمريكا واوروبا.
ويف ه���ذا ال�صياق ميكن عد ما يطل���ق عليه بالفن الفطري )ال�صاذج( يتمثل يف طاقات ابداعية 
خاق���ة ت�صخي�ص���ًا وتاأويا للمرئ���ي، فبتاأمل اأعمال ال�صعيب���ة طال اأو فاطمة ح�ص���ن اأو اأحمد 
الورديغ���ي ال ميكننا اال اأن ُنْده�س للح�صا�صية اخلا�صة الت���ي جتعل هوؤالء الفنانون الع�صاميون 
بنائ���ني ج���دد للذاكرة واحلا�ص���ر ف�صخ�صي���ات ال�صعيبة ووجوهه���ا املر�صومة بال���وان ا�صا�صية 
خال�ص���ة وبطريق���ة طفولية تندرج يف عامل اأ�صبه باحللم كذل���ك هو عامل )الورديغي( )كما يف 
امن���وذج4( ذلك الب�صت���اين الذي تعلم الر�صم على ي���د )ميلود االأبي�س( ع���امل يعج بالنباتات 
والطي���ور حميا اىل ت�صور عدمي للوج���ود، وال تختلف عن هذا الطابع ر�صوم فاطمة ح�صن يف 

بنائها للوحة، ور�صمها لل�صخ�صيات وكاأنها تر�صمها باحلناء على كف بكر.
م���ن الوا�صح، ومن خ���ال ا�صتعرا�صنا جذور الفن الت�صكيلي يف املغ���رب، يتبني لنا باأن اللوحة 
)الفطري���ة( )ال�صاذج���ة( تبلور لن���ا املعنى احلقيقي للف���ن الت�صكيلي وتوؤ�ص����س الوجود الفعلي 
ل���ه ولتقالي���ده احلديثة اإىل اأن ظه���رت اأول مدر�صة للفنون اجلميلة مبدين���ة تطوان �صنة 1945 

برباجمها التعليمية اخلا�صعة للمقايي�س الرتبوية والعلمية.)26(
واجلدي���ر بالذك���ر باأن ه���ذه املدر�صة لها الف�ص���ل يف رفد احلركة الفني���ة يف املغرب بنخبة من 

الفنانني البارزين الذين اأ�صبحوا، بعد �صنوات قائل، روادًا لهذه احلركة ومنّظرين لها.

النتائج
اإّت�صمت ا�صكال الفن الفطري بالب�صاطة وبالواقعية اذ ا�صتمدت من بيئة الفنان.

ا�صتخ���دم الفنان���ون الفطري���ون االألوان ال�صريح���ة، م���ن دون مزجها، وعلى �ص���كل م�صاحات 
م�صطحة.

ا�صُتخ���دم اخل���ط لتو�صيح معامل االأ�صكال اخلارجية، وليكون عن�ص���را اأ�صا�صيًا يف بناء ال�صطح 
الب�صري.

ا�صتخ���دم الفنان الفط���ري األوانًا متعددة يف املنجز الت�صكيلي، حي���ث تبدو لوحاتهم كمهرجان 
لاألوان، كلوحات فاطمة وال�صعيبة والورديغي...الخ.

ا�صتخدموا اللون ب�صكل متنافر اأحيانا، ومن�صجم اأحيانا اأخرى، ويف ايقاعات متنوعة.
مل يع���ر الفن���ان الفطري اأهمي���ة للمنظور اخلطي والل���وين حيث ر�صم عنا�ص���ره ببعد واحد او 

مبنظور متعدد الزوايا.
تاأثر الفنانون الفطريون بالرتاث فا�صتلهموا احل�صارة القدمية والفنون اال�صامية وا�صتخدموا 

الزخارف ب�صكل مكثف يف اأغلب االأعمال.
ا�صتم���د الفنان الفطري مو�صوعاته من بيئته االجتماعية والطبيعية فر�صم احلارات واالأ�صواق 

واحلدائق والزهور واحليوانات.
ا�صتخدم���ت كثافة ال�صخو����س يف التعبري عن تقاليد عادات املجتم���ع املغربي كما يف اأعمال بن 

26 (  اعام الفن الت�صكيلي العربي يف املغرب، م�صدر �صبق ذكره، �س 7.
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عال.
عم���ل الفنان الفطري على تداخل العنا�صر املكونة للعمل الفني، من دون نظام معني فتداخلت 
العمائر مع الطبيعة مع ال�صخو�س مع الرموز ال�صعبية لتكون ن�صيجًا من االلوان واال�صكال لتمثل 

بيئة متكاملة، كما يف اأعمال فاطمة ح�صن والورديغي.
مل يراع الفنان الفطري الت�صريح اإذ جاءت بع�س اأ�صكاله االدمية واحليوانية بن�صب مبالغ فيها 

كما لدى االإدري�صي.
مل يع���ر الفنان الفطري اأهمي���ة للف�صاء، اإذ جاءت اأعمالهم مكتظ���ة باالأ�صكال واالألوان لت�صغل 

كامل ال�صطح الت�صويري.
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