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بين يوميات"دوالكروا" ولوحاته
قراءة في رسالة "بن جلون"
أ.د .سليمة لوكاـ
جامعة سوؽ أىراس
الملخص:
يف عقد الثالثينيات من القرف التاسع عشر قاـ الفناف الفرنسي الشهَت "أوجُت دوالكروا"
برحلة إىل ادلغرب واجلزائر أذترت لوحات فنيّة بديعة أثارت انتباه ادلثقفُت والنقاد ( بودلَت،
تيوفل غوتييو )..و"يوميات" بعنواف رحلة إىل ادلغرب  Voyage au Marocفيها وصف
دلا وقعت عليو عينو من مشاىدات ،وتسجيل دلا عايشو من أحداث .
ويف مطلع األلفية الثالثة ،يصدر األديب ادلغريب "الطاىر بن جلوف"كتابا بعنواف" رسالة إىل
الرساـ وبعض ادلقاطع من
"دوالكروا" حاوؿ فيو – من خالؿ عرض بعض لوحات ّ
اليوميات  -تقدمي قراءة خاصة وفق رؤية معاصرة للعامل واألشياء.
أروـ يف ىذا ادلقاؿ نشر بقعة ضوء على اجلوانب اليت رّكز عليها "بن جلوف" يف قراءتو
للخطابُت ،مستعينة يف ذلك باليوميّات وباللوحات ،ساعية إىل استجالء ىوامش التقاطع

والتوازي بُت اخلطاب البصري التشكيلي واخلطاب اللغوي ادلكتوب ،وأثر ذلك يف
تشكيل الرؤية ويف وضوحها.
تقديم:

وجهها األديب والروائي ادلغريب "الطاىر
يف سلتتم الكتاب /الرسالة اليت ّ
بن جلوف" إىل الفناف الرساـ الفرنسي "أوجُت دوالكروا" Eugène Delacroix
ادلهمة الدبلوماسية* اليت
كتب "بن جلوف" معلّقا على ما احتفظ بو التاريخ من ّ
ادلهمة ،لكن
زار "دوالكروا" مبقتضاىا ادلغرب" :ال ندري ما الذي متّ يف ىذه ّ
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الرحاؿ مبدينة طنجة
التاريخ احتفظ بأ ّف فنانا يف سن الرابعة والثالثُت قد ّح ّ
ط ّ
ذات يوـ من شهر جانفي من سنة  ،1932وجاؿ يف بعض أضلاء ادلغرب حامال
1
يف يده أقالما ودفاتر".
وبالفعل كانت تلك الدفاتر واألقالـ قد نقلت عن ادلغرب وأىلو وطبيعتو رسوما
وتصميمات للوحات تشكيلية ) ( Des croquisجبزئيات مغرقة يف التفصيل،
صَتىا "دوالكروا" فيما بعد أعماال فنيّة لقيت رواجا كبَتا ،بل
شلعنة يف الثراءّ ،
ّإّنا كانت عالمات فارقة يف تاريخ الفن التشكيلي ادلعاصر.
ويف مقابل تلك الرسوـ والتخطيطات ،كاف "دوالكروا" يكتب يومياتو ،وقد
عُرؼ اجلزء اخلاص هبذه الرحلة باسم "رحلة إىل ادلغرب" ،Voyage a Maroc
يقوؿ الناشراف يف ادلق ّدمة اليت ص ّدرا هبا كتاب "اليوميات"" :لقد كانت ىذه
الرحلة الشهَتة إىل ادلغرب ...حدثا أساسيا يف ادلسار الفٍت لألستاذ .Le maitre
الرحلة قد استم ّدت شهرهتا من اللوحات ،أـ أ ّف
ولسنا ندري إف كانت ّ
اللوحات اتّكأت يف صلاحها ورواجها على يوميات "دوالكروا" ودفاتره ،أو ما
عُرؼ مبراسالتو اليت كاف يبعث هبا يف أثناء إقامتو بادلغرب إىل أصدقائو من
األدباء والفنانُت وادلثقفُت ،أيّهما كاف أكثر تفصيال وأبعد أثرا :اليوميات أـ
الرسوـ؟ وبشكل آخر ،ىل غلب ادلرئي على ادلكتوب عند "دوالكروا"؟ ىل
شاىد البصري بالكتابة اليت كانت نقطة انطالؽ بالنسبة إليو قبل
تقوى على ادلُ َ
ّ
إصلاز لوحاتو /صوره؟ أـ أنّو أدرؾ قصور ادلكتوب عن اإلحاطة جبالؿ ادلوقف
وعمق التجربة؟
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يف قراءة /رسالة "الطاىر بن جلوف" زلاولة لإلجابة ،وسلاتلة يف التناوؿ ،فهو
يؤثر سلاطبتو عرب اللغة بتأثَت من اللغة ،فيقوؿ يف مفتتح رسالتو" :لقد وضعٍت
أظن
ذلك النص البديع الذي اختصك بو "شارؿ بودلَت" يف موقف صعبّ ...
3
أنّو بوسعي أف أُعيدؾ إىل ادلغرب ثانية بسحر الكلمة".
كتابة وشعر ولوحات:

ملحة
ّ
وبتقصي أضلاء النظر يف ىذا اخلطاب االفتتاحي ،تتب ّدى لنا رغبة ّ
يؤىلو ألف يضاىي البصري
لدى "بن جلوف" يف تنزيل ادلكتوب ادلقروء ُمتَػنَػَّزال ّ
ئي ،فهو من زاوية يُعلي من شأف نص "بودلَت" ،ويراىن على سحر اللغة يف
ادلر ّ
رد األمور إىل نصاهبا ويف ادلقابل يرى ادلرئي التشكيلي حقيقا بأف يتقاطع مع
ّ

ادلكتوب ،وأف يتجاور مع التخييلي ،بل حيسن بو أف ينضفر معو ويتواشج،
يسرب عددا غَت قليل من لوحات "دوالكروا" ذات النسب بزيارتو
ولذلك نلفيو ّ
إىل ادلغرب ،وينربي لالضطالع مبهمات التوضيح والتعليل والتصويب والدفاع
مىت استدعى ادلقاـ ذلك ،فهو يف موضع التوضيح مثال يقرف الكتابة بادلشاىدة،

مربرا دلفاضلة أو ختيَت" :أكتب إليك وأنا أشاىد لوحة
ئي ،وال يرى ّ
بادلر ّ
"اسًتاحة الفرساف العرب قريبا من طنجة Halte des cavaliers Arabes près de
صص للحديث عنك ،إنٍّت أرى فيها
 "Tangerلقد ُجعلت غالفا لكتاب ُخ ّ
الطبيعةَ وأصباغها البديعة ،واخليوؿ وأسرجتها ،أرى الفارسُت اللذين افًتشا
األرض .ىذا ىو ادلغرب احلقيقي رغم مرور الزمن 4".إ ّّنا الكتابة يف مواجهة
الصورة ،ولكن حل ّد اآلف ال رلاؿ للمفاضلة.
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أت
يؤرقو صراحة ودوف مواربة" :قر ُ
يف موضع آخر ،يصدع "بن جلوف" مبا ّ
أعجبت بصراحتك ،ووجاىة مالحظاتك ،لقد كانت التعليقات
يومياتك ،و
ُ
موجزة ،و ّأما التفصيالت فاُلتُقطت بدقة .فمن يقرأىا يتخيّل رسومك .قد تبدو
5
دلن ال يعرفك واقعا حتت تأثَت أحكاـ مسبقة ،وىذا ليس صحيحا".
إ ّف التدبّر يف ىذه النربة الواثقة الفاصلة فيما ىو موصوؿ بُت التطابق احلاصل
جيرنا إىل طرح سؤاؿ ّأويل ىو :أيكوف "بن
بُت ادلكتوب وادلرئي التشكيلي ّ
للمضي بعيدا إىل احل ّد الذي يُلغي فيو
جلوف" مستعدا يف سبيل كسب رىانو
ّ
ذلك الوسم الذي نُعِت بو "دوالكروا" وغَته من ُرلايليو ،وىو الكولونيايل
خاصة فيما يتعلّق بادلبدأ
ادلتعايل ادلوايل للتوجو االستعماري ،وادلؤيد لطروحاتو ّ
التربيري ،بل إ ّف بعض الدارسُت ،ومنهم "عبد الفتاح كيليطو" ،يروف بأ ّف
تعج يوميات رحلتو باألحكاـ ادلسبقة ،بينما ختلو رسومو
للظنّ :
"دوالكروا سليّب ّ
6
منها ،وىذا لغز ما زاؿ ُحي َّت الباحثُت".
يصر
ليس بوسعنا اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ما مل نستكمل قراءة الرسالة اليت ّ
وتقحم رلاىل اإلبداع فيو،
فيها "بن جلوف" على النبش يف أغوار ذات الفنافّ ،
وحتسس مواطن غلبة الكلمة ادلكتوبة أو ادلقروءة ،على التشكيل البصري ،فبعد
ّ
أف ساوى بُت إدراؾ ادلكتوب ادلقروء وبُت ختيّل البصري التشكيلي « On vous
»  lit et on imagine vos dessinsعمد إىل مناقشة "دوالكروا" يف موقفو من
الكتابة نفسها "أستطيع أف أقوؿ يف نصوصك ما قلتَو أنت يف الكتابة (وىي
مالحظة كنت قد استوحيتَها من يوميات "مَتدييو") واليت يقوؿ فيها" :إنٍّت
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أي مكتوب مبا حتملو كلمة مكتوب من دالالت خاصة
أرغب يف القوؿ إ ّف ّ
7
منها االستنتاج والتفكَت ال حيوي أصال".
ذ ّكر "بن جلوف" صاحب "رحلة إىل ادلغرب" بعالقتو بالكتابة وبالكتّاب أيضا،
فهو يتبٌت آراءىم ،ويستقي من رؤاىم ما يعينو على التقريب بُت عادلي ادلكتوب
صَت أمر الكتابة لديو تنويعا على فنّو التشكيلي ،ال
والتشكيلي عنده ،ما يُ ّ
مفارقة لو.
َ
فهو يذ ّكره تارة ،بكبار الكتّاب يف القرف التاسع عشر الذين صهروا الكتابة
األدبية بالفن التشكيلي يف ذوب اإلبداع ،وصقلوا جتربتهم باستيحاء عوامل
الشرؽ السحرية ،ومثالو يف ذلك "فيكتور ىيجو"" :Victor Hugoيف مقدمة
قر فيكتور ىيجو قائال" :إ ّف األلواف الشرقية قد أتت
كتابو "شرقيات"  ،1828يُ ّ
8
كل أحالـ يقظيت".
كل أفكاري ،و ّ
إيل طواعية لتُ ّلوف ّ
ّ
فن
ويثبّت تارة أخرى حكما أطلقو أحد كبار الشعراء شلّن عكفوا على قراءة ّ
"دوالكروا" وأجالوا النظر يف خصوصية جتربتو ،ويتعلّق األمر ىنا بالشاعر
الفرنسي "بودلَت"  Beaudelaireالذي ينقل عنو "بن جلوف" قائال" :إذا كنت،
كما وصفك "بودلَت" رساما -شاعرا مثل ما كاف "شوباف" Chopinموسيقيا-
مؤسسة على ذلك الًتكيب الالمتناىي للكائنات واألشياء".
شاعرا ،فإ ّف عالقتك بالواقع ّ

9

كما حضر الشاعر الفرنسي الشهَت "تيوفيل غوتييو"  Théophile Gautierبتلك "العبارة
اجلميلة اليت صاغها خبصوص لوحة "فانتازيا أماـ باب مكناس" Fantasia devant la
porte de Mèknesو"تدريبات عسكرية للمغاربة" Exercices militaires des
:)1848(marocains

للع ْدو".
َ

10

جيب اإلسراع دلشاىدة ىذه اللوحات أل ّف اخليوؿ فيها قد دتضي
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يتحصل لدينا شلّا سبق أ ّف استدعاء "بن جلوف" ذلذه الشخصيات األدبية اليت
ّ
تتوسلو يف مواجهة أعماؿ "دوالكروا"مل يكن
ّاختذت ادلكتوب ادلقروء سبيال ّ
لغرض تقدمي الشهادة فحسب ،كما مل يكن لتقريب ادلكتوب من ادلرئي ،وإّّنا
إلقامة الدليل على أ ّف لوحات" دوالكروا" مل تكن لتبلغ ما بلغتو من الدقة والفن

الشك خيامرؾ يف قدرة
واجلماؿ لو مل تستعن بالكتابة ال بالذاكرة" :كاف
ّ
ذاكرتك إىل احل ّد الذي جعلك تضيف إىل ختطيطاتك وتصميماتك كلمات
ترصد هبا التفاصيل اليت دتثل أمامك ،لقد كنت دتارس الشعر دوف أف تدرؾ
ذلك 11"...وىنا يورد "بن جلوف" بعض اللوحات اليت جتاور فيها الرسم واللغة،
وتقاطع فيها ادلقروء والتشكيلي ،وخاصة لوحة "ألبوـ مشاؿ أفريقيا وإسبانيا
 Album de l’Afrique du nord et de l’espagneادلوجودة مبتحف اللوفر
بباريس".
وإف كاف أظهر ما يُستصفى من ىذا اخلطاب ىو ذلك السعي احلثيث لدى
"بن جلوف" الستجالء طبيعة الصلة اليت توثّقت بُت الفناف التشكيلي
"دوالكروا" وبُت فعل الكتابة وتأثَت الكتّاب وحضور ادلكتوب يف لوحاتو ،فإ ّف ما
ادللحة يف إعادة "دوالكروا"
ّ
شف عنو – أي اخلطاب -يوقفنا على تلك الرغبة ّ
صرح -بالكتابة ،وىو إذ يفعل ذلك،فإنّوُ
إىل ادلغرب بسحر الكلمة – كما ّ
يُزاوج بُت قراءة ليوميات الفناف ومشاىدة للوحاتو.
وبالعودة إىل تلك اللوحات ،أي إىل جانب التشكيلي البصري ،فإ ّف "بن جلوف"
يرحل ادلكتوب إىل التشكيلي ،يقوؿ عن لوحة "سعدة وبريسيديا بن شيموؿ"
ّ
" :Saada et precidi Benchimolلقد دخلت يف أوساط العائالت اليهودية يف
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وجدهتن رائعات إىل الدرجة اليت جعلتك
طنجة ،وانبهرت جبماؿ النساء اللوايت
ّ
تشبههن بػ (آلىلء عدف) ...واليوـ ،وأنا أُشاىد لوحة "سعدة وبريسيديا بن
12
شيموؿ" صرت أعي معٌت (لؤلؤة عدف)".
حىت وىو يشاىد ما
ال يٍَِت بَ ُّ
اث ىذه الرسالة يذ ّكر الفناف مبا كتب يف يومياتو ّ
رسم ،يُعلي من شأف ادلكتوب وىو يقف أماـ التشكيلي ،بل إنّو يُشهره دليال
ئي غدا حقيقة بفعل الكلمة ،وال يكتفي بذلك بل ديضي إىل تدبيج
لتقرير مر ّ
احلواشي على حواؼ تلك اللوحات اليت يراىا تُبدي حاجة للكلمات خارج
اليوميات أو على ىامشها ،كأ ّف "بن جلوف" مل يقنع باليوميات للتسلّل إىل
عمق اللوحات ،أراد أف يستضيء بػ "سحر الكلمة وبياّنا" يف مواجهة إحجاـ
اللوحة عن اإلفضاء ،وانشغاذلا بتفاصيل األشياء .فاللوحة ادلشار إليها آنفا
أثارت يف "بن جلوف" رغبة يف وضعها يف إطارىا الذي ىي خليقة بو ،فجماؿ
الفتاتُت ىو سجنهما ،و"ال يُسمح لو وىو الرومي النصراين أف يقًتب منو"،13
ليصحح لو ما بلغو حوؿ فكرة حترمي الرسم والفن
كما أنوّ جيد الفرصة ساضلة
ّ
ويفصل يف عالقة الوئاـ اليت تربط بُت مسلمي ادلغرب
التشكيلي يف اإلسالـّ ،
ويهوده ،ويسهب يف احلديث عن ادلوقف من ادلرأة عند ىؤالء وأولئك ،عن
التعليم والثقافة يف ىذا البلد يف تلك ادلرحلة ،عن طبيعة أىل ادلغرب مدافعا عن
مفسرا بعض سلوكاهتم (ادلغاربة خيشوف السلطة لكنهم
مواقفهم من األجانبّ ،
ال حيًتموّنا) مشيدا بأصالتهم (عدـ وقوع ادلغرب حتت سلطة العثمانيُت ورليء
الفرنسيُت يف شكل زتاية ال يف شكل استعمار جعل ادلغرب أكثر أصالة من
جاريْو تونس واجلزائر) ،مؤيدا الفناف يف بعض آرائو ،متعاطفا معو (عدـ علمو
مربرا بعض أحكامو
ببيع اذلدية "الفرس" اليت أىداىا إياه سلطاف ادلغرب) ّ
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القاسية ( وصف ادلغاربة باجلشع  La voracité des mauresكاف بسبب تع ّكر
مزاجو يف يوـ اجلمعة ذاؾ ،فضال عن ادلرض وقضاء ليلة سيئة).
مرة ،كاف يذ ّكر متلقي رسالتو مبا كتبو يف يومياتو ،مبا قالو يف مراسالتو،
كل ّ
ويف ّ
مبا أفضى بو إىل أصدقائو وادلقربُت منو.
لعل أقوى ما يف خطاب "اليوميات" خوادتها اليت نقلت انطباعا صادما دلركزية
و ّ
غربية دتتلك العلم واحلضارة ولكنّها ال تصل إىل حقيقة اجلماؿ والسعادة،
وش ّفت عن اكتشاؼ مريع لبعد ادلسافة بُت قيم األنا وقيم اآلخر ،بُت بساطة
اآلخر وتعقيد األنا ،وىو ما حدا بالفناف إىل التصريح" :حيمد ادلغريب اهلل على
الرث ،بل أكثر من ذلك ،إنّو جيد نفسو سعيدا جدا
قوتو السيء وعلى معطفو ّ
حلصولو عليهما ...إ ّف جهلهم يصنع ىدوءىم وسعادهتم ،وىل استنفدنا ضلن يف
حدود ذواتنا ما ديكن حلضارة أكثر تق ّدما أف تنتجو؟ ّإّنم أقرب إىل الطبيعة يف
كل أشكاذلا :يف ألبستهم ،يف شكل أحذيتهم .وىكذا ،فإ ّف اجلماؿ حاضر يف
ّ
كل ما يفعلوف ،وىا ضلن أوالء ،مبش ّداتنا ،بأحذيتنا الضيقة ،جبراباتنا السخيفة،
ّ
14
ِ
نثَت الشفقة،إ ّف شكر النّعم ينتقم من علمنا".
لكن تعليقو كاف رللّال
وقد أورد "بن جلوف" ىذا ادلقطع يف كتابو ،وعلّق عليو ّ
بالرضى ،زلاطا بغاللة من الفخر بالرجل الذي ّقرظ بلده وأىلها ،ومل جيد نفسو
ّ
متحرجا ّإال من نعت "اجلهل" الذي ُوسم بو أىل بلده يف تلك ادلرحلة ،فمضى
ّ
إىل التوضيح أ ّف ذلك ال يع ّد جهال ،إّّنا ىي أميّة" ،وأف ادلغاربة الذين رآىم يف
ترسخت منذ قروف .إ ّف
تلك الفًتة يعتزوف بثقافتهم ،وبأّنم ورثة حضارة تقليدية ّ
15
األمر يتعلّق باإلسالـ الذي أدخلو العرب إىل البلد".
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الوثيقة اللوحة:
العاـ،
بدا "بن جلوف" معنيّا بلوحات "دوالكروا" يف بعدىا األنثروبولوجي ّ
منشغال مبا أحدثتو تلك الرسوـ من دتثيالت ودتّثّالت ،لكن ليس بالقدر الذي
عٍُت فيو "دوالكروا" نفسو بتجلّيّات ذلك البعد يف مظاىر بعينها مثل ادلرأة
اليهودية بوجو خاص (يهوديّة ببدلة حفلة ،طنجة ،عروس يهوديّة يف طنجة)،
يهودي يف ادلغرب) ،ومشاىد الفروسية
وطقوس اليهود يف األفراح (حفل زفاؼ
ّ
اليت يقرّنا بادلغاربة (مغريب يسرج حصانو ،وفارس مغريب وىو يعطي إشارة و
خصصها
فارس يقطع معربا وتدريبات عسكرية مغربية )...والبورتريهات اليت
ّ
لعلية القوـ منهم مثل "موالي عبد الرزتاف سلطاف ادلغرب" والوزير "أمُت

األقل بالنسبة إىل اللوحات ادلرفقة بالكتاب).
بياس" (على ّ
لعل ادلقاـ يقتضي منّا العودة إىل صاحب "اليوميات" نُسائلو من خالذلا عن
و ّ
ىذا ادلكتوب الذي ثَػ َوت يف تضاعيفو دتثيالت مبا ىي طريقة يف النظر إىل
الذات وإىل اآلخرين ،ونَ ْستَكنِوُ ما يف أطوائو -أي ادلكتوب -من تقاطعات.

"رحلي" يرتكز على الوصف كما ىو شأف
تنفتح "اليوميّات" على خطاب
ّ
رساـ،
كتابة الرحلة يف الغالب ،ولكنّو وصف ذو خصوصية ،إنّو وصف فنّاف ّ
نسي ،قدـ ضمن بعثة تستطلع الوضع يف بلد عريب مسلم من
دبلوماسي ّ
أوريب فر ّ
ّ
مشاؿ أفريقيا (ادلغرب) ،يف الثّلث األوؿ من القرف التاسع عشر ،بعد أف متّ لبالده
غزو بلد رلاور يف ادلنطقة نفسها(اجلزائر) ،ولذلك وقع ىذا الوصف يف منطقة
جذب بُت عُت مبدعة مفتونة بالتقاط الدقيق والتفصيلي يف األمكنة ،ونقل
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األلواف واألصباغ يف األشياء ،ورصد حركات األشخاص ووضعياهتم وأمزجتهم
وحتصي
تسجل الواقعُ ،
كل ذلك خطابا فنّيا مرئيّا ،وبُت عُت ُم َوثّقة ّ
لتُش ّكل من ّ
أوجهو ،وتتبّع حيثياتو ،لتق ّدـ وثيقة أو شهادة حضارية ،وىنا ينبغي االحًتاز،
وكما يقوؿ "تَتي أجيلتوف"" :ليست ذتّة وثيقة من وثائق احلضارة دوف أف تكوف
16
سجال من سجالت الرببرية".
يف الوقت نفسو ّ
استهل "دوالكروا" "يوميات رحلة إىل ادلغرب" بعد حتديد
وأيّا كاف الشأف ،فقد
ّ
التاريخ وادلكاف (طنجة يف  26جانفي) وادلقاـ (عند الباشا) بعبارات مقتضبة
كأّنا برقيات ،فيها كثَت من التح ّفظ" :دخوؿ القصر :فَػْيػلَ ُق احلراسة يف
ّ
الساحة ،الواجهة ،زقاؽ بُت ُس َوريْن .يف ّناية الزقاؽ ما يشبو القبة ،رجاؿ
17
جالسوف تظهر عليهم مسرة َمشوبة بزرقة قليال".
الداؿ على حت ّفظ ُمبَػَّرر ِِبُكْم
وعلى الرغم من احًتاز ىذه التصريح االستفتاحي ّ
غربة الزائر يف ادلكاف أو ِبكم غرابة ادلكاف نفسو بالنسبة إليو ،فإنّو وادلقاطع
اليت تلتو يُنبئ عن ثنائية اجلذب يف التعامل ،وىنا حيسن بنا استدعاء "بن
جلوف" إىل ىذه القراءة ال بغرض توريطو ،وإّّنا لالستضاءة برأيو فيما يرتبط
بسحر الكلمة  ،La magie du verbeبالكتابة ،بالشعر عند "دوالكروا" يف مقابل
ئي التشكيلي ،ذلك أ ّف ادلقاطع التالية تؤّكد مبا ال جيعل
الصورة ،يف مواجهة ادلر ّ
ئي الوقائعي ،فمضى يرسم لوحاتو
رلاال ّ
للشك أ ّف الفنّاف قد وقع حتت سحر ادلر ّ
أود أف أُشَت إىل أ ّف
مؤجال واللغة حاضرة ،وىنا ّ
يف يومياتو ،كاف الرسم ّ
"دوالكروا" قد نبّو إىل اإلعراض الذي لقي بو ادلغاربة الرسم "أُحاوؿ بالتدريج أف
أتأقلم مع عادات البلد بشكل ديكنٍت من رسم بعض وجوه ىؤالء األىايل جيّدا
وبطريقة مرحية .إ ّف لديهم أحكاما مسبقة كثَتة ض ّد ىذا الفن اجلميل؛ الرسم،
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لكن إعطاء بعض القطع النقدية لبعض ىؤالء أو أولئك كفيل بإرضاء
ّ
18
لعل يف ىذا أيضا ما جعل الفنّاف حيجم قليال عن الرسم،
ّ
حترجهم ".و ّ
يؤجل الصورة اللوحة إىل حُت عودتو إىل بلده ما
ويستعيض عنو بالكتابةّ ،
دامت اللغة قادرة ،وما دامت ادل َخيِّلة ّثرية.
ُ
وبالعودة إىل ادلقاطع اليت نقيم هبا الدليل على ما نذىب إليو من استجارة
باللغة ،وتظلّل مبرساهتا من وىج إنكار الصورة وجترديها ،فإنّو َحي ُس ُن بنا أف نضع
ؤديها ال ِبكم طبيعتو
مهمة التمثيل اليت كاف على "دوالكروا" أف يُ ّ
نصب أعيننا ّ
فنّانا ،بل ِبكم وظيفتو ِ
وص َف ِة زيارتو ،والتمثيل كما يرى إدوارد سعيد "مهمة
19
شاقة ومع ّقدة وبالغة الصعوبة".
"وصلت إىل
كتب "دوالكروا" يف بداية يومياتو بعد ادلقطع االستهاليل:
ُ
بد َرابْزين من خشب ،يف اجلانب باب على الطراز ادلغريب
السطح ،ثالث نوافذ َ
صف من اجلنود حتت عريش سلكي:
منو يدخل اجلنود واخلدـ .من األماـ ّ
حادة دوف عمامة ،خاصة
تنوع يف أشكاؿ تصفيف الشعر ،قبّعة ّ
قفطاف أبيضّ ،
يف األعلى فوؽ السطح .رجل وسيم ُّ
العْبد ادلولّد الذي
بك ّم ُْت أخضرينَ .
يسكب الشاي ،بقفطاف أصفر ،وبػُْرنُس ُش َّد من اخللف ،وعمامة .يرتدي
ِبايكُت اثنُت أو
العجوز الذي ق ّدـ الوردة حايكا وقفطانا أزرؽ داكنا .الباشا
ْ
قلنسوتُت إضافة إىل البُػ ْرنُس .الثالثة على فراش أبيض ،مع وسادة مربّعة طويلة
مغطّاة ...مدير اجلمارؾ ،مت ّكئا على مرفقو ،ذراعو عارية ،وفيما أذكر :حايك
تتدىل على صدره قطعة مربوطة من
واسع على الرأس عليو عمامة بيضاءّ ،
قماش .ال يضع قلنسوة ،ركبتاف متصالبتاف ...كاف السقف فقط مطليّا...
شلرات مغطاة بعريش سلكي .شجر برتقاؿ مغطى بثمار
احلديقة مقسمة إىل ّ
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التفت إىل َد َرج
كبَتة ،ذتار سقطت على األرضُ .زلاط بأسوار عالية .عندما ُّ
رتيل الحظت رجال رتيال يتبعنا ،بدا ُزل ِتقرا لنا ...أمعنت النظر يف يهودية
زصلي لفت "مورناي" انتباىي إليو ،بدا أنّو يلبس احلايك بطريقة
تشبو مداـّ ...
جانيب وأنا ذاىب إىل أحد القناصل ".أحد
خاصة ...رأيت ادلسجد بشكل
ّ
األىايل يغسل رجليو يف النافورة اليت توجد يف وسطو ،وآخر يغتسل وقد جلس
القرفصاء على احلافة ...مشهد اخليوؿ اليت تتقاتل .لقد انتصبا وتقاتال واجتهدا
يف ذلك ما جعلٍت أرتعش من أجل ىؤالء السادة ،لكن ،حقيقة كاف ذلك
20
مدىشا بالنسبة إىل فن الرسم".
ص ْوَرف ،حيسن بنا أف نعود إىل
وقبل أف ضلاوؿ تفكيك ىذا اخلطاب اللساين ادلُ َ
"بن جلوف" الذي عمد إىل تلخيص رحلة "دوالكروا" بعبارة دالّة قائال" :لقد
التقيت ببلد ،برجاؿ وخيوؿ .لقد كنت على يقُت بأنّك موجود يف عامل ادلآثر
َ
21
ت".
ت ال ديكن أف يكوف ّإال ذلك الذي ْزر َ
واألحالـ .إف ادلغرب الذي َرمسْ َ
ويبدو أ ّف "بن جلوف" قد استطاع هبذه العبارة حتديدا أف يُساوي بُت ما رآه
"دوالكروا" وبُت ما رمسو ،وذلك بعد أف مزج بُت الكتابة عنده وبُت الشعر،
لكن تلك ادلساواة ال ينبغي
وأباف عن حاجة الرسم إليهما وتقاطعو معهما ،و ّ
تتأسس على غَت اخلطاب اإلبداعي يف شكليو
ي حاؿ من األحواؿ أف ّ
بأ ّ
وقائعي يُستضاء بو يف جزئية
مرجعي
ئي من جهة ،وعلى
ّ
ّ
ادلكتوب والبصري ادلر ّ
"ادلغرب الذي متّ رمسو يف لوحات ليس سوى ادلغرب الذي دتّت زيارتو" من
جهة أخرى .
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إف معاينة ما ورد يف النص ادلقبوس من يوميات "دوالكروا" دي ّكننا
من الوقوؼ على رتلة من احليثيات :مل يكن "دوالكروا" فيما كتبو على عجلة
مالحقا فيو بنظرات اإلنكار واالستهجاف ،ولكنّو ورد يف
من أمره ،ومل يكن َ
صيغ برقيّة :رصد ،التقاط خاطف ،وصف مقتضب ،تركيز على مواد األشياء،
وألواف األشخاص وأشكاذلم ،وألبستهم ،ووضعيات جلوسهم ،اىتماـ بادلكاف
وىندستو الظاىرة وتفصيالتو اآلنية العارضة "شجر برتقاؿ مغطّى بثمار كبَتة،
ذتار سقطت على األرض".بدا ما كتبو رسوما أولية وتصميمات بدئية ،مل
يصرؼ "دوالكروا" عنايتو إىل شيء بعينو ،إىل شخص بعينو ،إىل منظر بعينو،
كل ما تقع عليو عينو ،ال يعلّق ّإال يف القليل النادر ،كاف حريصا
كاف يلتقط ّ
على وجود مسافة بينو وبُت ما يرى ،ومل يكن معنيّا مبا يسمع ،ىل ىو حاجز
اللغة؟ مل ترد يف كتاباتو عبارة تد ّؿ على قوؿ أو حوار أو تبادؿ كالـ ،أـ أنّو
لعل ما ختم بو كالمو
فضل أف يلُ َّ
ّ
ف الصمت الكتابة إىل حُت َحتَ ُّوذلا لوحات ،و ّ
فن
عن تقاتل اخليوؿ ما يُثبّت ذلك "لقد كاف ذلك حقيقة مدىشا بالنسبة إىل ّ
حتوؿ ىذا ادلشهد فعال لوحة ىي من أشهر لوحاتو "لقاء الفرساف
الرسم" ،وقد ّ
ادلغاربة" Rencontre de cavalire mauresمل نعثر على "دوالكروا" شاعرا ّإال يف
ادلرجعي
القليل النادر ،على الرغم من العالقة احلاصلة بُت الشعر والرسم،كاف
ّ
اجلمايل غاية يتطلّعاف إىل بلوغها،
واحدا ،وادلتخيّل فاعال فيهما سويّا ،و ّ
لكن ما كتبو "دوالكروا" فيما ظهر منو مل يكن شعرا ،ومل
ويتحسساف وقعهاّ ،
ّ
يسع إىل ذلك فيما ضلسب ،كانت الكتابة عنده سالحا ض ّد النسياف وسندا
َ
صحة ما
للذاكرة ،ومالذا من ضياع التفاصيل ،بل إنّو وىو يكتب يش ّكك يف ّ
يذكر ،أو لعلّها لعبة ُخياتل هبا ويراوغ حُت يقوؿ" :إذا كنت أذكر ذلك" Si je
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 m’en souviensكانت شلارسة حلريّة وجدىا يف بلد وضع أىلو فن الرسم يف
نجز
قفص االهتاـ واإلمث ،كانت تعويضا عن حاجات مرجأة ،وأحالـ مؤجلة تُ َ
فيما بعد لوحات ورسوما تالقي صلاحا ،وتصنع شهرة لصاحبها ،وىو األمر
الذي حدث فعال ،و لعلّها تستطيل فتغدو شعرا ،وكما يقوؿ أحد الدارسُت:
لكن امتداده يدعو
"ال يقف الفن التشكيلي موقفا ّ
مضادا من ادلعرفة التحليليةّ ،
22
شعري"
إىل إعادة تشكيلو يف عامل
ّ
ِ
وجه ِ
ات إدراكو ذلا،
بدا "دوالكروا" معنيّا بالزوايا اليت ينظر من خالذلا لألشياءَ َ
سجل مالحظة "رأيت بشكلي جانيب" de coté
ففي معرض وصفو للمسجد يُ ّ
ّ
التفت إىل َد َرج رتيل الحظت رجال رتيال يتبعنا"
 Vuكما يف "عندما
ُّ
 Remarqué en retournantوكذا يف وصفو للزصلي الذي انتبو إليو بإيعاز من
السفَت "مورناي" »  « Nègre, que Mornay m’a fait remarquerوال خيفى
ُت النظر وادلالحظة
تبصر ما ذلذه اإلشارات من دالالت ،فبَػ ْ َ
كل ذي ّ
على ّ
يتحوؿ إىل رسم أو لوحة ،وما يبقى
واالنتباه بإيعاز ما يفسح اجملاؿ دلا ديكن أف ّ
إشارة عابرة ضمن إطار عاـ.ـ يكن يف وكدنا تتبّع ىذه اجلزئية فيما يصل ما
يسجل مؤّكدا رؤيتو للمرأة اليهودية وإمعانو النظر
كتبو "دوالكروا" مبا رمسو لو مل ّ
إليها بشكل جيّد "أمعنت النظر يف يهودية تشبو مداـ"...
» …« Vu une Juive très bien ressemblant à Mme R
ومل نكن لنويل ىذا اجلانب كبَت اىتماـ لو مل نعثر على إشارات عابرة أو
التوجو يف
مسهبة ،يف مواضع أخرى من اليوميات ،على ما ّ
يعضد ىذا ّ
الكتابػة عنػد "دوالكػروا" والػذي تبػ ّدى قويّػا فيمػا بعػد يف اختيػار رسػم لوحػات
عمػا مسّػاه "حفػل
بعينها دوف غَتىا ،ومن ىذه اإلشارات ما ورد يف حديثو ّ
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اليهودي" الذي استوحى منو لوحتو البديعػة ادلوجػودة مبتحػف اللػوفر
الزفاؼ
ّ
بعنػواف "حفػػل زفػػاؼ يهػػودي يف ادلغػػرب" Noce juive dans le Maroc.حضػػر
كل ما وقعت عليو عينو ،أو ما
كل تفاصيل مشاىداتوّ ،
"دوالكروا" احلفلة ،ونقل ّ
أراد أف تقػ ػػع عليػ ػػو ،ال أث ػ ػػر الىتمػ ػػاـ بصػ ػػوت ،وال إنص ػ ػػات لغنػ ػػاء ،وال احتف ػ ػػاء
بإيقػ ػػاع ،باختصػ ػػار اشػ ػػتغلت العػ ػػُت وعُطّلػ ػػت األذف ،غطػّ ػػى سػ ػػحر ادلرئػ ػ ّػي علػ ػػى
ادلسموع ،اُستُجَت بادلكتوب ،ولنقػرأ بعػض مػا ورد يف ىػذا ادلقطػع" :كػاف ادلغاربػة
واليهود يف ادلدخل .ادلوسيقياف .آلػة الكمػاف ،إصػبع اإلهبػاـ مشػدود إىل األعلػى،
أسػػفل اليػػد األخػػرى معػػتّم كث ػَتا ،فػػاتح اللػػوف مػػن اخللػػف ،احلايػػك علػػى ال ػرأس،
شػػفاؼ يف بعػػض أجزائػػو ،أكمػػاـ بيضػػاء ...ج ػراب القيثػػارة علػػى ركبػػة العػػازؼ،
ل ػػوف داك ػػن عل ػػى مس ػػتوى احل ػزاـ ،ص ػػدار أزت ػػر ... ،إىل جان ػػب الكم ػػاف ،ام ػرأة
ومعلق ػػات ،يظه ػػر نص ػػفها عل ػػى الب ػػاب
يهودي ػػة رتيل ػػة ،ص ػػدار وأكم ػػاـ وذى ػػب ّ
والنصػػف اآلخػػر علػػى احلػػائط .وإىل األمػػاـ قلػػيال ،ام ػرأة أخػػرى أكػػرب سػػنّا ترتػػدي
كثَتا مػن البيػاض الػذي يكػاد يغطػي كامػل جسػمها .انعكػاس كبػَت للظػالؿ ،ذتػة
بي ػ ػػاض يف الظ ػ ػػالؿ .م ػ ػػن األم ػ ػػاـ ي ػ ػػربز عم ػ ػػود يف عتم ػ ػػة .عل ػ ػػى الش ػ ػػماؿ نس ػ ػػاء
ُص ػػص أزى ػػار .مبن ػػاديلهن الص ػػفراء ،يغل ػػب عل ػػيهن األب ػػيض
مص ػػفوفات ك ػ ّ
ػأّننُ أ ُ
والذىب .من األماـ ،أطفاؿ على األرض.
الدؼ .يظهر وجهو يف
إىل جانب عازؼ القيثارة،
يهودي يضرب على ّ
ّ
اليهودي الذي حيمل
الظلُ ،خيفي جانبا من يد عازؼ القيثارة ...أمامو
ّ
ّ
صحنا،كانت ركبتاه متصالبتُت ...يف األعلى ،أطلّت النساء اليهوديات،
23
السمرة"...
على اليسار ،ظهرت
ّ
إحداىن حاسرة الرأس ،شديدة ّ
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ادلطوؿ نسبيا لػ"دوالكروا" لكتابة ىذا ادلشهد يف
وعلى الرغم من الوقوؼ ّ
يومياتو ،وعلى الرغم من وجود نصوص توضيحية كتبها ىذا الّرساـ (وىو
األمر الذي أشار إليو "بوؿ فالت" جامع اليوميات ،يف تعليقو على لوحة
وفضل أف
حفل زفاؼ يف ادلغرب) ،فإ ّف "بن جلوف" مل يَػعُ ْد إىل ادلكتوبّ ،
ئي ليُعيد إنتاجو
ئي
التشكيلي ،أف يشاىد فيكتب ،أف يرى ادلر ّ
ّ
يواجو ادلر ّ
مكتوبا من زاوية أخرى.
أطاؿ "بن جلوف" وقوفو أماـ اللوحة ،جتاىل مكتوب "دوالكروا" الذي بدا
خطاطة يف غاية الدقّة ،ورمسا بالكلمات يف غاية البالغة بإجيازه ،مبسكوتو،
بإبطالو حاسة السمع واحتفائو باإلبصار ،بقدرتو الفائقة على إخراس إيقاع
ادلوسيقى ،بإسكاتو صوت األغاين.
إذف وقف "بن جلوف" وىذا بعض شلّا خاطب بو دوالكروا مبديا رأيو يف
تقليدي.
اللوحة" :ثالث وثالثوف شخصية ُرتعت يف فضاء ضيّق ،يف بيت
ّ
كل واحدة فيو دورىا ،ال تشابو بُت بدلة وأُخرى ،وكما يقوؿ
تؤدي ّ
"ستنداؿ"" :إف التفصيالت تصنع األصالة ".تكشف ىذه ادلراكمة يف
ضيع التفاصيل
التفاصيل عن عفوية وعن ّقوةَ نَػ َفسَ ...
كنت ختشى أف تَ َ
تغَت مكاّنا أو حركتها ...من ادلؤّكد أ ّّنا ُمستوحاة ،ومن روح
منك ،أو أف ّ
احلفلة "احلقيقية" اليت كنتم أحد ادلدعوين إليها ،ولكنّكم جعلتم منها شيئا
آخر ،رمسا يتن ّفس احلياةَ ،غ َدا حركة ،غناءً ،وشعرا ...يف أقصى اللوحة
شخص ،رجل يتكئ على احلائط يف وضعية منفردة ،يبدو وكأنّو شاىد ،أو
متفرج مشغوؿ اخلاطر .ال يشارؾ يف احلفلة .ىل أجرؤ على االعتقاد بأ ّف
ّ
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زي أحد األعياف
ىذا الشخص ىو أنت؟ وىكذا تكوف قد تن ّك َ
رت يف ّ
24
لت إىل اللوحة حىت ترى ما نرى".
ادلغاربة أيّا كاف دينو ،وتسلّ َ
ِ
يعرب "دوالكروا" عن رأيو
أليس بوسعنا ووسع "بن جلوف" أف نسأؿ :ملَ َملْ ّ
يف احلفلة ،عن استمتاعو هبا أو ضجره منها؟ عن رأيو يف ادلوسيقى اليت
كانت تنبعث من تلك اآلالت؟ عن أصحاب احلفلة؟ ما راؽ لو فيها وما
جانيب ،ف ػػ"أظهر بدقة غزارة
مل يَػ ُرؽ .لقد بدا جالسا ينظر و يُشاىد بشكل ّ
وتثٍت األجساد يف
ادلالمح وتعابَت الوجوه وحركات األيدي وإدياءات الرؤوس ّ
حلظة ردود فعلهم ذلك على إيقاع ادلوسيقى ،عاكسا حلظة األوج النغمارىم
25
فيها".
فرحهم ،وال ليستجلي
َح َ
ضر "دوالكروا" احلفلة اليت ُدعي إليها ال ليُشارؾ َ
القوـ َ
سحر.
انفعاالهتم ،ولكن ليُثري سلزونو ،ويقًتب من الغريب واجلميل فيُب ِهر ويَ َ
أديكننا التسليم بأ ّف دوالكروا مل يكن معنيّا ال بادلغرب بوصفو أرضا جديدة غريبة
سلتلفة ،وال بأىلها وخبصوصيتهم ،بقدر عنايتو مبا ديكن أف يُضيف إىل جتربتو و
ُحيدث فيها الغريب وادلبهر.
سجل على "دوالكروا" ليس ما كتبو عن ادلغاربة ،وإّّنا
وهبذا يكوف ادلأخذ الذي يُ ّ
إحجامو عن الكتابة عنهم بالشكل الذي رآه منهم ومسعو وعاشو ،واكتفاؤه
برصد التفاصيل والتقاط ادلشاىد اليت يعلم ّأّنا ست ِ
حدث الدىشة وختلق
ُ
السحري دلا ُحت ِّوذلا ريشتو أعماال فنية تشكيلية.
ّ
وصفوة القوؿ ،ينبغي جتويد النظر يف وجاىة ما راج عن قسوة خطاب "يوميات
رحلة إىل ادلغرب" الذي اختطّو قلم "دوالكروا" يف مقابل اللوحات اليت أبدعتها
ريشتو ،وإعماؿ الفكر يف دقّة ما كاد أف ينعقد بشأنو إرتاع كثَت من الدارسُت
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ئي اإلنساين ،ذلك أ ّف األمر
حوؿ ادلفارقة احلاصلة بُت ادلكتوب الكولونيايل وادلر ّ
زلفوؼ بكثَت من السياقات واحليثيات اليت حيسن بنا قراءة ادلكتوب وادلرئي يف
يتوسم
ضوئها ،وأمهّها عزوؼ "دوالكروا" عن نشر "اليوميات" وإيداعها عند من ّ
كل ذلك موجود يف مقدمة الناشر ،ويف التصدير الذي كتبو
فيو األمانة (تفصيل ّ
ادلسؤوؿ عن اليوميات تعليقا وشرحا وإضافة "بوؿ بالت") فضال عن أ ّف
األعم األغلب منها مشاىد وتفاصيل وأوصاؼ تقع كلّها يف خانة
اليوميات يف ّ
ئي ،وما خرج عن ذلك ال يَعدو أف يكوف إشارات تقصر حينا وتطوؿ حينا
ادلر ّ
آخر ،ولكنّها ليست بالتأكيد أحكاما كاليت صدرت عن بعض أولئك الذين
زاروا اجلزائر يف القرف التاسع عشر وأظهروا انطالقا من خالؿ ما كتبوه وأشهروه
نظرةً استعالئية كولونيالية* ،وتربيرا لالستيالء عليها وحتقَتا لألىايل ،لسبب
مستعمرا وال واقعا حتت زتاية ،ولذلك
بسيط وىو أ ّف ادلغرب مل يَكن آنذاؾ ال
َ
غلب سحر التشكيل والولوع بالتفاصيل والشغف باأللواف والولو بالظالؿ
واألنوار على "دوالكروا" ُفوسم ادلكتوب وادلخطوط مبيسمو ،ونػُّزؿ ادلرئي يف
حىت يستوي إبداعا ،وىكذا
ادلكتوب الذي مل يكن للنشر بل إلعادة التشكيل ّ
كاف.
وغاية ما ننتهي إليو ،ىو أ ّف "بن جلوف" حاوؿ يف مواضع ع ّدة أف يشرح
ويربر ما مل يفهمو "دوالكروا" أو ما مل يعرفو ،أو ما مل يستطع إدراكو،
ّ
ويوضح ّ
لكن
وأف يوافقو يف بعض ما ذىب إليو ،أف يقرأه كتابة تارة ولوحة تارة أخرى ،و ّ
ويستفز ادلتل ّقي ىو :لو تل ّقى "دوالكروا" يف حينها
يلح ادلتابع
ّ
يظل ّ
السؤاؿ الذي ّ
سيغَت شيئا يف لوحاتو؟
رسالة كاليت بعث إليو هبا "بن جلوف" ىل كاف ذلك ّ
ئي "دوالكروا"؟
أكاف من ادلمكن أف يؤثّر مكتوب "بن جلوف" يف مر ّ
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الهوامش:
جاء دوالكروا إىل اجلزائر ضمن بعثة دبلوماسية أوفدهتا احلكومة الفرنسية إىل ادلغرب ،وقد
رافق "دوالكروا" فيها الكونت "دو مورناي" سفَت فرنسا لدى سلطاف ادلغرب "موالي عبد
جس نبض ادلغاربة فيما يتصل بغزو اجلزائر.
الرزتاف" ،وكاف اذلدؼ منها ّ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-Tahar Benjelloun, Lettre à Delacroix, Gallimard, Paris, 2010,
p 93
-Le journal de Eugène Delacroix, 1823- 1850,Tome 1,
Précédée d’une étude sur le maitre par Paul Flat, Portraits et
fac-simile, Librairie Plon,2ème édition,1893, Paris ,p 7.
Tahar Benjelloun, Lettre à Delacroix, p 14.
Lettre à Delacroix, p 14
Lettre à Delacroix, p 15.

عبد الفتاح كيليطو ،أتكلّم رتيع اللغات لكن بالعربية ،تررتة عبد السالـ بنعبد
العايل ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،2013 ،ص .71

-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
 -16تَتي إجيليتوف ،يف كتابو النظرية األدبية – مقدمة-

Lettre à Delacroix, p 15.
Lettre à Delacroix, p24.
Lettre à Delacroix, p 14
Lettre à Delacroix, p 47.
Lettre à Delacroix, p33.
Lettre à Delacroix, p 52.
Lettre à Delacroix, p 52 -.01
Le journal de Delacroix, Tome 1, p253.
Lettre à Delacroix, p 82

Le journal de Delacroix Tome 1, p 145 -17
Le journal de Delacroix Tome 1, p155. -18
 -19إدوارد سعيد ،الثقافة واالمربيالية ،تر .كماؿ أبو ديب ،دار اآلداب ،بَتوت،

 ،1997ص .148
Le journal de Delacroix Tome 1, p146,147,148,149. -21
Lettre à Delacroix, p 93. -21
Robert de Rosa,Poèsie-peinture,Hachette , Paris, 1986,p32 -22
Le journal de Delacroix Tome 1,p 154,155,156. - 23
Lettre à Delacroix, p52- 53. – 24
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 -25زينات بيطار ،االستشراؽ يف الفن الرومانسي الفرنسي ،عامل ادلعرفة ،157 ،الكويت،
ص .229
* انظر دراسػتنا بعنػواف "اجلزائػر يف كتابػات جػي دو موباسػاف :األرض والعػرؽ والػدين .ادلنشػورة يف رللػة
العريب الكويتية عدد  642ماي .2012

أهم لوحات دوالكروا عن المغرب
الملحقّ :

"Saada et precidia Benchimolسعدة وبريسيديا بن شيموؿ

"
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"حفل زفاؼ يهودي يف ادلغرب" La Noce juive au Maroc

le sultan du Maroc entouré de sa gardeسلطاف ادلغرب زلاطا ِبرسو
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فانتازيا أماـ باب مكناس

Fantasia devant la porte de Mèknes
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تدريبات عسكرية للمغاربة

Exercices militaires des marocains
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