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في وتاريخها، يدل على عراقتها به تزخر  ما كل تقع في حضن الجبل،تاريخية شفشاون مدينة 

شوارع المدينة وكل  ،واألبيض األزرقلوان بين أحيائها المتناغمة األكل ف ،ينما كان االتجاهأوكل مكان 

األبواب والنوافذ وحتى المنازل وزخرفة  وأشكالهاالقديمة غنية بالموروث الفني الذي يتجلى في الجدران 

حينما ...مآرب شتى إلىبوابها الضيقة المزخرفة والتي تؤدي ة المدينة بألها سحر ووقع الخاص في ذاكر

هذه البالد من خالل أزقة وفنون مدينة كأن األندلس ستبعث من جديد في تحس أطراف المدينة من تطل 

 لماذا ال أجد تمثاالً ونحتاً في هذا البلد:  ولكن السؤال الذي حيرني في المغرب ،ةشفشاون الساحر

بطال منحوتات تؤرخ حياة شخصيات وأأين هي  فشاون التي تعد نبعاً متدفقاً للفن والفنانين،وخاصة ش

نون القليلة والنادرة ن فن النحت في المغرب من الفولكن تبين لي بأ ؟، ورجال سطع نجمهم في المغرب

دينية وعقائدية ن تشجيع هذا الفن لخلفيات م الطين المتعاقبين على حكم المغربلى تعفف السوذلك يعود إ

 .إال أن انتشاره يبقى محدودا ن في المغربود نحاتين متميزيوجو .ورغم انتشاره حديثاً 

ومن  ،عرفت مدينة شفشاون بحركتها النشيطة والدؤوبة في ميدان الصناعات التقليدية والحرف

س شفشاون علي بن وا مؤسالذين رافق األوائل األندلسيينتوافد المهاجرين أهم أسباب انتشار هذه الحرف 

 الحجامة، الخياطة، البناء،  النجارة، :ها ومن نهضة الصناعات والحرف ا عليهم عرفت هذهعتمادراشد وا

شاونية من السجادات سواق الالتقليدية في كل األ ر الصناعةشتلهذا تن ...الدباغة الخرازة، الحدادة،

القديمة التي  حياء الرئيسية للمدينةشر في األوهذه الصناعات تنتزياء الشعبية التقليدية والمالبس واأل

 .لق التاريخي تحمل بين جدرانها أسراراً من التميز واأل



 

 مؤسس المدينة ضريحمقبرة في مركز المدينة وفيها 

الذي مازال شامخاً لغاية فسور المدينة  ،هندسة التعمير والبناء كانت وفق استراتيجية دفاعية

، واحدة دارا تسكنواحدة أسرة ماسكة وكأنما بوابه السبع جعل من الناس في تلك الحقبة وحدة متاليوم بأ

خارج  .وا في سكون وحبوريرقدمن والراحة للجميع كي األفي ساعة محددة لتوفير  األبوابتغلق حيث 

خصصت لها مقبرة خاصة وفي  حياءمن األ سوار المدينة كانت تنتشر المقابر وكل مجموعة متقاربةأ

عديدة أخرى  كذلك ضريحه ومقابرس شفشاون وبن راشد مؤس ز المدينة الجديدة توجد مقبرة عليمرك

زرتها  أنسبق التي  (المطربة)سمىسلمين وهما مقبرة اليهود بمنطقة تمقبرتين لغير الم إلى باإلضافة

ديان ل على احترام اإلنسان الشاوني لآلسبان وهذا يدعلى شاخصات القبور ومقبرة اإلووجدت عالمات 

 .األخرى

 



 عميقة ومشاهدة لتراث المغرب سائحات غربيات ونظرة تأمل

 

 

 ساحة وطاء الحمام

اح بشكل كبير وخاصة في ساحة وطاء الحّمام وهي في مركز المدينة القديمة حيث يكثر السو

ولكن نسبة إلى بناء أول حّمام في أسفل الساحة، " وطاء الحّمام" ت بـ الساحة الرئيسية للمدينة وسمي

ولكنه هاجر الى تطوان وطنجة  ،البعض يقول يسمى بالحمام نسبة الى كثرة الحمام سابقا في هذا المكان

ولى لمدينة رقاً شيدت القصبة وتعد النواة األبجانب  ساحة الحّمام ش !!ابه هذه الحكاية مشكوك ولكن

دارة والمخزن والسجن مكان بناه مؤسس المدينة وفيه اإل برباط المدينة وهو أيضاو تسمى  ،شفشاون

سويقة وكان يسكنها الجنود الذين ولى وهي الشيدت المدينة األالقصبة  أسواروخارج  ،والجيوش وقتذاك

وكانت المدينة صغيرة ومبنية حول أسوار وأبواب وبعدها تم توسيعها  ،دينةبهم مع مؤسس المغلكان أ

، وأول حي شيده ببناء البيوت واإلذنالرخصة من خالل الهجرات القادمة من األندلس حيث حصلوا على 

وفي هذه  حي الصبانين، ندلس،وبعد ذلك تعددت األحياء ومنها حي األ (الخرازنة)ندلسيون كان حي األ

 ،القادمين من الغرب بالسواحمتزج كالسيكية المدينة القديمة تللسواح و المخصصة الساحة تكثر الحوانيت

نساء ورجال  إلىضافة باإل" الحضرة الشاونية"تشر الموسيقى الخاصة بالمنطقة والمعروفة بـ وكذلك تن

حياة في هذه الساحة تستمر ية للزوار والناملهم من صناعات تقليدبأزيائهم الشعبية وهم يبيعون ما أبدعته أ

  .يام الصيف الساخنصة أواخر الليل وخالغاية أ



 

 الحضرة الشاونية

 

 

 القصبة

ة وحافظت على دورها الكبير خالل أيام حكم حدى رموز شفشاون الثقافية والفنيتعد القصبة من إ

ى حدعد إن تاآلما إلى ثكنة عسكرية، أتحولت  0291عام بان االستعمار االسباني السالطين ولكنها إ

ات تعرف الزائر على المدينة وفي القصبة هناك لوح ،ثنوغرافي بشفشاونا المتحف اإلرموز المدينة وفيه

المتنوع والحرف التقليدية وقطع الخزف الريفي تعرض فضاءات  إلى باإلضافةطار جغرافي ضمن إ

نوع الزخارف على الخشب وتفنون  إلى باإلضافة ،حدى فنادقها القديمةالحلي التي اشتهر بها اليهود بإ



 ية مثل السيوف والخناجر والبنادق،سلحة التقليدفضاء يقدم األ التحف بأسلوب وتقنية رائعتين، وهناك

، أما زوار ندلسية والموسيقى الشعبيةواآلالت الموسيقية ومنها الموسيقى األلموسيقى آخر لوفضاء 

من كل اح تاريخ القصبة وكذلك السو للتعرف على يأتون مدرسيةالرحالت تالميذ وطلبة الفهم  القصبة

الدور الكبير للماء في حياة المدينة بالرغم  تعكس نافورةتوجد وفي وسط المتحف  .أنحاء المغرب والعالم

وفي الصيف الساخن حيث تزدحم بسكانها  ،راس الماء والتي تشبه بكثير شالالت كوردستان"من وجود 

 ...يام السنةلى طول أالسياحة في هذه المدينة عاالصليين وتكثر 

رحلة الى بالد ألف ليلة وليلة واألحالم ومهرجان األلوان والسحر  ...شفشاون إلىرحلة  

خلو الروح من مرارات الزمن وقسوته والرحيل صوب فضاءات الجمال والزمن وان ولوالتناغم مع األ

 .حلم شفشاوننه إ..الجميل وحلم مدهش ولكن في منتصف النهار

 

ب مدينة شفشاون التي يحلو للبعض أن يسميها بعروس شمال المغرب وجوهرتها، سياحة في قل

في هذه المدينة يكثر اإلبداع اإلنساني وحوانيتها أشبه بمتاحف تضاهي متاحف العالم، أما اللون فله تأثير 

 كبير على روح اإلنسان الشاوني فصباغة بيوتهم وجدرانهم باألبيض واألزرق ليس أمراً من السلطات

 .بقدر ماهي ثقافة شاونية توارثتها األجيال في سبيل الحفاظ على طابع هذه المدينة التاريخية

 نور الحضريأ ..ينة يولد من اللون ليصدر اللونفنان شاب من رحم المد

 

 الفنان الشاب انور الحضري



الفن اإلنساني واإلبداع يقطر من كل زوايا المدينة الجميلة وللون حكايات مع المبدعين 

الشاب أنور الحضري والذي تعلم كيف يعشق مدينته وألوانها بالفطرة كما  المغاربة، ويحدثني الفنان

في ( الكريا)استطاع بمجهوده أن يشارك في مهرجانات كبيرة إلى جانب فنانين كبار مثل مهرجان 

، وقد كان مهرجانا موسيقيا تشكيليا مشتركاً ومعرض آخر مع جميع الفنانين 7002ساحة الهوته عام 

فنان يرسم مدينته بحب كبير ويبيع لوحاته من أجل ... ذي أقامته جمعية الثقافة األندلسيةالتشكيليين وال

أن تستمر حياته وإبداعاته، أما عن الكورد فأخبرني لم يسمع كثيرا عن الكورد وربما يعود السبب إلى 

 .ضعف أو انعدام التبادل الثقافي بين شعبينا ويتمنى أن يقيم معرضا في كوردستان

 ى الجبل في مهرجان ضخم في شفشاونموسيق

 

 جانب من الحضور في مهرجان اغاني الجبل

أقامت جمعية ابن مشيش لرعاية التراث الحضاري من أجل الحفاظ على التراث وأغاني الجبل؛ 

المهرجان الوطني األول للطرب الجبلي بالساحة الكبرى والتابعة لمجمع محمد السادس للرياضة 

نها في شمال المغرب بـ الموسيقى الجبلية يسمو. 7002والثقافة والفنون منتصف حزيران 

المواويل والنداءات والمقامات، وحضرت جانباً من : نسبة  إلى الطقطقة وأنواعها كثيرة " الطقطوقة"

المهرجان واستمعت إلى أغاني الجبل المغربي التي تركز على إيقاع خفيف وسريع وكلمات بسيطة 

المفعمة في أغان توارثتها األجيال، تعبر عن معاناة ومكابدات الجبليين وتعكس مشاعرهم وأحاسيسهم 

البعض يجد أنها موسيقى معقدة وذات إيقاعات صعبة وصعوبتها وجه من وجوه حياة الجبليين 

ساحة المهرجان امتألت بالزوار وسكان المدينة بأزيائهم الشعبية وكأنه يوم وطني لهم، . الصعبة

عن الحضرة الشاونية التي هي مزيج من وتختلف موسيقى الجبل المحلية . أيام 2واستغرق المهرجان 

 .فنون الزوايا الصوفية واإليقاعات االندلسية

 .بشهية كبيرة( القواقع) المغاربة يأكلون الحلزون



 

 القواقع لها مذاق خاص ولكن فقط في شفشاون حتى

في مركز المدينة القديمة الحظت أمرا غريبا بالنسبة لنا في وطننا؛ أُْكلَة القواقع أي الحلزونيات 

اس يأكلون القواقع وبأثمنة جيدة، ولم يتركني فضولي حيث رأيت جمهرة كبيرة تلتف حول عربة والن

ألرى المشهد بل أثار الحلزون اهتمامي ذلك القوقع القشري العجيب واليوم أجده طبقا لذيداً ألهل 

المدينة، وهو يعد بطريقة فريدة بعد خلطه بمجموعة من األعشاب والزيتون وكذلك مرق الحلزون له 

سد قوة وطاقة، الحلزون الذي يختبئ في النهار ويخرج في نكهة خاصة وعلمت بأنه يمنح الج

الصباحات الباكرة يتم العثور عليه وفق عملية بحث منظمة تشبه رحالت صغيرة لصيده وجمعه وبعدها 

في المدينة القديمة الساحرة شفشاون حتى ...يتم بيعه ألصحاب العربات أو يجلب لطبخه في المنازل

 !!.اص وعش رجبا ترى عجبا ولكن في شفشاونأُْكلَة القواقع لها مذاق خ

 رمز من رموز المدينة القديمة..شوربة التلمبوطي



 

 رمز من رموز المدينة القديمة.. شورية التلمبوطي 



 

 بدل رفو مع التلمبوطي وشوربته المشهورة

ليست شوربة عدس بل شوربة تكثر في المغرب وفي كل مدينة لها مذاق خاص  ..البيصرة

وحين دخلت المدينة أخبروني عن تلمبوطي وسر حكايته وشهرته التي اجتازت المدن والقارات، ففي 

ة القديمة يوجد دكان صغير مليء بالزبائن ومن شتى الجنسيات، تعرفت على صاحبه مركز المدين

السيد مصطفى الذي أخبرني السيد بأنه ورث مع أخيه هذه المهنة عن والدهم، وبركته تالحقهم 

وسمعتهم الطيبة مألت المدينة، وأما عن سبب شهرتهم فقال لي بأننا نطبخ البيصرة بطريقة أخرى 

ذه الشوربة مصنوعة من الفول الصغير بعد اآلخرين ونحن نطبخها على الفحم وه تختلف جدا عن

طحنه يتم خلطه بالثوم والزيت والكمون والسوداني وأطيب التوابل والمطيبات وأخبرني باإلضافة إلى 

زبائنه في المغرب فإن اسمه انتشر  في أمريكا وأستراليا وأوربا واآلن في كوردستان أيضا ووقتها 

 .أهلي وناسي تذكرت قلية محمد سواري في دهوك وتذكرت 

 فاتنات تنقشن الزخارف بالحناء على االيادي واالرجل

فاتنات تنقشن أجمل الزخارف بالحناء  5توجد أكثر من ( وطاء الحمام) في الساحة الرئيسية

ربيعاً، بأنها تنقش  77ذات (هاجر)على األيدي، واألجانب يحبذن هذا الفن الجميل وتحدثت لي 

ي لونه أحمر وكذلك بالهندي، ولونه أسود والنقش يكون بواسطة الزخارف بالحناء المغربي والذ

اإلبرة ولكن من دون وخز أما االمازيغ فنقوشهم تكون بواسطة المكحل، وأردفت بأنها ترسم الفساتين 

وتحبذ التصاميم ولها أسلوبها الخاص في النقش وتجمع أعمالها في ألبوم خاص وهذا الفن والتطريز 

 .جامع الفنا في مراكش يكثر بكثافة في ساحة

 متحف جميل وصناعة تقليدية ومعرض تشكيلي منوع



 

 متحف جميل وصناعة تقليدية ومعرض تشكيلي منوع

في إحدى أزقة الشاون الضيقة توجد دار قديمة تجتمع فيها كل أصناف الفن والصناعات؛ 

وهو ( عبدالغني مفتاح)ومصدرها المناطق المحيطة بالمدينة وحدثني أحد األصدقاء القدامى 

التشكيلية ومحله أشبه بمتحف ضخم يضم بين ثناياه كل المتخصص بالسجادات وبيع اللوحات 

الصناعات التقليدية باإلضافة إلى صالة لبيع اللوحات التشكيلية تعكس جمالية المدينة، وقال لي عن 

أعمال في اليوم الواحد، فهن تذهبن إلى المزارع  2الصناعات التقليدية بأن نساء األرياف يمارسون 

عها في األسواق وفي الليل ينسجن السجادات في بيوتهن باإلضافة إلى لجني الثمار الموسمية وبي

 (.نساؤنا بحق بطالت في صنع الحياة والتاريخ)أعمالهن المنزلية وقال بزهو 

 

 بدل رفو على اسوار المدينة



تمتاز بسحر طافح وجمال وألق تسحر الوجدان فكل من تطأ قدماه هذه المدينة ...شفشاون

لبداية أنهم سيمضون ليلة واحدة فيها ولكن تشاء تصبح قطعة منه، والكثير من الزوار يعتقدون في ا

مدينة الجمال واأللوان والشاي . الصدف بأن يمضوا أسابيع، ويفكرون بالعودة إليها بين الحين واآلخر

المنعنع والتاريخ الناصع، وفيها تلتقي كل صنوف اإلبداع والثقافات والحضارات بين أسوارها التي 

 .إنها عروس شمال المغرب شفشاون ..عالم الخارجينفتاح على التعشق الحرية واال

 ليالي القذافي في شفشاون رعب وهلع

 

 بدل رفو مع شبيه القذافي

 

 

 من ليالي القذافي في شفشاون



اسم اثار ضجة كبيرة في اوساط المغرب والعالم العربي وفي خضم المعارك الدائرة في ..حكيم عزوز

في ونشره على الشبكة العنكبوتيه (ليالي القذافي في شفشاون)ليبيا باخراجه وتصويره فيلماً تحت اسم 

ذافي فقد للمونتاج واما شخصية الق(محمد عسو)اليوتيوب وقد استعان بالفنان ومحبوب مدينة شفشاون

نظرا للتشابه الكبير بينهما والفلم زيارة للقذافي في الليل الى مدينة شفشاون (ةسعيد زبيد)اداها بامتياز

وصل الخبر للحكومة الليبية ومعالم المدينة وقد شاهد الفلم في اليوتيوب المالئين من المشاهدين و

واخبرني المخرج حكيم عزوز بانه خشى على حياته كثيرا وكان ال يرقد ويسهر الليالي واما من 

الجانب المغربي فلم يتصل بي احدا وهذه هي حريتنا الحقيقية وقال نتيجة الرعب الشديد والكوابيس 

 .نيت التلفوناتفلن اكرر هذه المحاوالت ثانية وهو يعمل حاليا في احدى حوا

وهو شبيه كبير للقذافي والتقيته ايضا في المدينة  (ةسعيد زبيد)ه بتفوق وامتياز السيد دور القذافي ادا

وهو جار لحانوت المخرج ويعمل نفس مهنته وكان عملهما المشترك مزحة فقط وليست لهما اي ابعاد 

ية كانت مجرد مزحة وفي نهاية وال االستهزاء بشخص القذافي وتحدث لي عن دوره بانه منذ البدا

المطاف لم نكن نتصور بان المزحة ستغدو كابوسا يالحقنا وكادت ان تنهينا  وبعد ان شاهدت المالئين 

الفلم ،طلب منا ومن فريق العمل المزيد من االعمال حول شخصية القذافي المثيرة للجدل والفلم لم 

لعربية الفضائية وطلبت منهم النسخة االصلية من اتصل بفريق العمل قناة ا.يسئ الى شخصية القذافي 

نشرت الصحافة العربية والمغربية .ةيرسلوا الفلم حسب كالم سعيد زبيد الفلم لعرضها ولكنهم ابوا  ان

لقد عمل سعيد زبيبة فلمين حول القذافي وكان الفلم االول عادياً للمخرج .باالخص مواضيعا حول الفلم

دقيقة والفلم الثاني للمخرج طارق  01صوير صغيرة ليالً ومدة عرضه والمصور حكيم عزوز وبآلة ت

 .دقيقة أال ان الفلم االول اخذ اكثر شهرة من االول 00بوبكير ومدة عرضه 

 دمنة المخزن روائية للروائي المغربي المفضل الجيدي ..ساحة المخزن

ه التسمية وتقع في قلب ساحة المخزن اسمها المخزن وقد سميت في عهد االستعمار االسباني بهذ

المدينة القديمة بالقرب من ساحة وطاء الحّمام واما دمنة حّمام فهي رواية لم تطبع بعد 

تتحدث عن المدينة وعن واقع االنسان في المدينة مرتبطاً بجماليتها وعن (  المفضل الجيدي)للروائي

لقضايا الكونية وخصوصاً لجمالية االفكار والتقاء االفكار ورؤية االنسان الشاوني البسيط الجميل ل

وهموم التطور والتمرد على ما هو روتيني ورتابة الحياة التقليدية الجافة وعن االغالل التي تقيد 

االنسان وال تدعه عن التعبير عن المشاعر بحرية وصدق وكذلك نظرة االنسان البسيط الى القضايا 

ها تتحدث عن معاناتها وتطلعاتها وعن تمردها شخصية رئيسية كل 00العربية وفي الرواية اكثر من 

 050وحلمها بالجمال والديمقراطية وحقوق االنسان والرواية جاهزة للطبع وتبلغ عدد صفحاتها 

واخبرني بانه يتمنى زيارة كوردستان للتعرف عن قرب على االنسان الكوردي فقراءة تاريخهم .صفحة

 .بيرة في قلبهوحده ال تفي بالغرض وللشعب الكوردي مكانة ك



 

 ادباء وفناني وباحثي شفشاونبدل رفو وسط مجموعة 

 ادباء وفنانون في بيت محمد حقون واحاديث حول الثقافة والفنون

في امسية جميلة وفي المدينة القديمة بالقرب من باب السوق وفي ضيافة جميلة في دار الفنان االستاذ 

امحمد .محمد حقون وبحضور الشاعر المغربي الكبير عبدالكريم الطبال واالستاذ الجامعي الكاتب د

بدل )رون واالستاذ محمد حقون واالستاذ محمد من الجمعية المغربية  وكاتب هذه السطورجب

جبرون حول دور المدينة . افتتح الحديث حول المدينة القديمة ودورها في التاريخ وتحدث د(رفو

القديمة في التاريخ االنساني عبر اختصاصه في التاريخ االندلسي وبعدها تحدث الشاعر عن مدينة 

اون وكيفية الحفاظ عليها وابراز الوجه االجمل واما كاتب السطور تحدث عن المدن القديمة التي شفش

شاهدها في رحالته والفنان دور عدسته في تصوير المدينة القديمة وبعدها انتقل الحديث الى الحضرة 

زهو عن والشاونية ومن ثم الى الشعر الكوردي ودوره ومكانته في عالم الشعر وتحدث الطبال ب

الشاعر الكوردي شيركو بيكه س ومن ثم قرات لهم بعضا من نصوصي باللغة العربية وكذلك قصيدة 

امسية جميلة كانت اختلطت فيها كل االلوان ..باللغة الكوردية كي يستمعوا الى الموسيقى الكوردية 

المشاعر الرقيقة شكرا للطبال وحقون وجبرون وشفشاون على هذه .الفنية والشعرية في مدينة جميلة 

 .واالمسية الخالدة وشفشاون بخير



 

 مع الرئيس البلدي لمدينة شفشاون االستاذ محمد السفياني

 في جلسة جميلة وتحت ظالل المكتبة العامة في المدينة كان اللقاء برئيس المجلس البلدي االستاذ

وبحضور الفنان الكبير محمد حقون حيث رحب بي وبالثقافة الكوردية ودار بيننا  (محمد السفياني)

تاريخ البلدان وفرح بوجود اديب كوردي بينهم وهو يكتب حول  حديث حول اهمية المدينة القديمة في

هذه المدينة فصوال من كتابه في ادب الرحالت وودعته على ان نلتقي دائما من اجل التقاء الثقافات 

 .والحضارات وشكرني على اهتمامي بشفشاون

 فنان استرالي يعشق شفشان حد الثمالة



 

 (دافيد كروايكشانك) الفنان االسترالي

لمولود في سكوتلندا ويملك داراً في شفشاون ويقضي كل عام وا (دافيد كروايكشانك) الفنان االسترالي

شهورا فيها وضمن فعاليات الدورة الثالثة لملتقى فنون مهاجرة والذي اقامته الجمعية المغربية  2

للثقافة االندلسية تحت شعار متعة الثقافة والتراث والذي ضم عرض لوحات تشكيلية وامسية ثقافية 

حول كتابه وكذلك امسيات غنائية للحضرة الشاونية والموشحات االندلسية امحمد جبرون . لالستاذ د

وضمن المعرض التشكيلي التقيت الفنان االسترالي واخبرني بانها هذه هي المرة الثالثة التي يعرض 

فيها اعماله ضمن هذا الملتقى السنوي واعرض فيه لوحاتي بالرغم انا فنان مجوهرات ولعدم قدرتي 

احببت التشكيل بااللوان المائية والزيتية وقد شاركت في معارض مشتركة واعتبر  هنا على عملي

التشكيل هواية لي واسلوبي ان ارسم الطبيعة واما المدينة القديمة تركتها لغيري وقتها قلت ان تعشق 

 .الطبيعة فشد الرحال الى كوردستان النها بالفطرة تجعل االنسان فنانا

م شفشاون الساحر وباالخص في قرية الخزانة المشهورة بتاريخها الحافل وفي رحلة بين طبيعة اقلي

 التقيت بالفنان الشامل أحبيس محمد وهو 

باألكاديمية الملكية للفنون مدريد بإسبانيا   درس  من مواليد قرية الخزانة بإقليم شفشاون فنان تشكيلي

انا برشلونة  مؤسس و رئيس جمعية المدرسة الفنية ماسوالمؤسسة الفنية سان يوك برشلونة ب عضوو

منظمة جامعة العالم الثالث التابعة لجامعة برشلونة   مؤسس عضو اسبانيا، الفنانين العرب بكاتلونيا

  لإلعالم التضامني وعضو في كل من عضو ومؤسس جمعية انسور

Greenpeace, Amnistía internacional, Agro ecologistas, Mon3, 

Canmasdeu ,Ated Catalunya, Amdh, etc……. 

    .من المعارض الفنية المحلية والدولية مشتركة و فردية العديدقدم  

اآلخرين  نفسه وفهمفهم  يحاول مجهول والحرية المفقودة  بعدة بلدان،عن ال اباحث هسنوات حيات قضى   

و االرض و  ة الكونؤيدائم التأمل والتحليل، منهمك في ر  .و التزاوج الفكري و المعرفي الفن من خالل



 من جديد  الفرصة للتفكير هتفتح أمام فتكون النتيجة ألوان وأشكال ورسوم  من منظور خاص   االنسان

وبمرور الزمن تتحول هذه األفكار إلى هوية خاصة ومبدأ يعتنقه . اختبارها همن زاوية  لم يسبق ل و

انه الفنان محمد .إليصالها إلى اآلخرين الفنان ليصبح تحديه الجديد هو التعبير عنها بأقوى الطرق

 .أحبيس

ايام واسابيع قضيتها في مدينة جميلة ساحرة وفيها يمضي الزمن بسرعة ولكن تظل المدينة والحلم 

 .بكل بساطة انها شفشاون...والسحر والشعر في ذاكرة كل من يزورها
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