
وُيضيف إليه ما أهمله من الكلمات العامّية 
والــّدخــيــلــة. لـــذلـــَك، ســّمــى مــعــجــَمــه هــــذا، في 
ــّم مـــا لبث  ــعـــرب«، ثـ ــــل لــســان الـ يـ

َ
الـــبـــدايـــة: »ذ

ــه لوضع  الغاية وتــوجَّ انفصل عــن هــذه  أن 
ـــْيـــه مــا َحـــواه 

َ
ـــت

َّ
قــامــوس كــامــل يــضــم َبـــن َدف

ــب األوائـــل، 
ُ
ــحــيــط« ومــا انــطــوت عليه ُكــت

ُ
»امل

ــبــًعــا فــي ذلـــك الــفــيــلــولــوجــيــا مــنــهــًجــا في 
ّ
ُمــت

رح والتحليل، كما ماَرسها ُعلماء اللغة 
َّ

الش
األملــــان والــفــرنــســّيــون، خـــال الــقــرن التاسع 

عشر، في دراسة اآلثار العربّية.
ــقـــارنـــة بـــن الــلــغــات،   املـ

َ
كــمــا اعــتــمــد طـــريـــق

فاجتهد  ــرضــّيــات. 
َ
ف ُمــجــّرد  ال  ا 

ً
ِعــلــًمــا متين

بأصولها  الكلمات  َربــط  في  أنستاس  األب 
ة، ثم معاضدة ذلَك بما توافر لدْيه 

َ
رض

َ
فت

ُ
امل

الثابتة.  واملعلومات  املوثوقة  ــصــادر 
َ
امل من 

ورّبما، لهذا السبب، كان العديد من مفرداته 
كان  مّما  أو  َعرِبيتنا،  فــي  الــيــوم  ُهجر  مّما 
وال يزال سائًدا في ُكتب النبيت والوحيش 
ة،  ــة، وهــي كتٌب ُمختصَّ واألمـــراض واألدويــ

وبعضها مهجوٌر متقاِدم.
 الـــّراهـــب الــعــراقــي في 

َ
وقـــد عــضــدت أبـــحـــاث

 دقيقة 
ٌ
ـــبـــّيـــة َمــعــرفــة

َ
أصــــول الــكــلــمــات األْجـــن

اآلرامّية  مثل:  والغربّية،  الشرقّية  باللغات 
اإلغريقّية  عن   

ً
فضا والعبرّية،  والفارسّية 

يجتهد  كــان  كما  واإلنكليزّية...  والفرنسّية 
ــفــردات الــدارجــة، ال سيما العراقية 

ُ
في رّد امل

ولذلك  الفصيحة.  أصولها  إلــى  والشامية، 
احتوى كتاُبه بعض االستعماالت العامّية، 
ــهــا الـــيـــوم فـــي ما 

ُ
والـــتـــي رّبـــمـــا ضــــاع بــعــض

ــارات ولـــهـــجـــاٍت  ــ ــبـ ــ ــــاس مــــن عـ ـ
ّ
ــن ــ ــــداولــــه الـ

َ
َيــــت

ــغـــداد ودمـــشـــق  ــبـ ــيـــومـــي بـ فــــي َمــعــيــشــهــم الـ
َولدات املتناثرة 

ُ
واألرياف. كما جمَع سائر امل

ـــداٍت معنوية أم 
ّ
ــَول فــي الــّصــحــافــة، أكــانــت ُمـ

بمثابة  »املساِعد«  عّد  يمكن  شكلّية. ولهذا 
مــوســوعــٍة ملــا طـــرأ عــلــى الــلــغــة الــعــربــّيــة من 
ْعجمات الرسمّية العامِلة.

َ
دالالت أهملتها امل

روحه الدقيقة 
ُ

وكان الّراهب العراقّي، في ش
د والعامي، َيدَعم ماحظاته 

َّ
َول

ُ
للّدخيل وامل

بشواهد من دواوين األدب واللغة والتاريخ، 
ــًرا مــا حصل  ــ الــتــراثــّيــة واالســتــشــراقــّيــة، ذاكـ
ـــاب مـــن األوهـــــام فـــي شــرحــهــا، 

ّ
لــبــعــض الـــُكـــت

وُمصلًحا ما وقع في تقريراتهم من أغاليط. 
 َعــمــلــه مـــن تــصــحــيــحــات ملـــا قــالــه 

ُ
فــلــم يـــخـــل

أســاطــن الــلــغــة الــقــدمــاء، مــثــل ابـــن منظور، 
ــا قــالــه  ــ والــــجــــوهــــري، والــــفــــيــــروزآبــــادي، وملـ

معاصروه من اللغوين واملستعربن.

من المجلّات إلى الُمعجم
ــّررة في  ـــحـ

ُ
 َمـــدخـــٍل مــن املـــداِخـــل امل

ّ
وُيـــعـــدُّ كـــل

فة 
ّ
لــغــٍة أنــيــقــة، بمثابة ســردّيــة مــوجــزٍة مكث

تــاريــخ مــا مــّرت به  الكلمات، تصف  عاني 
َ
مل

والداللية، وتذكر  الصوتية  التحويرات  من 
ســيــاقــات ظــهــورهــا وتــحــّولــهــا وتــوّســعــهــا، 
 في »معجم 

َّ
ستغل

ُ
وهذه املداخل َحِرّية بأن ت

ضاف إلــى ما قد 
ُ
وحــة التاريخي« وأن ت الــدَّ

ٍب 
ّ
ـــواّد الــضــاد وتعق

َ
ــه مــن تــأريــخ مل ــيَّ

َ
أنــِجــز ط

ومــن  الــعــصــور.  عــبــر  كلمها  لــتــغــّيــر دالالِت 

نجم الدين خلف اهلل

ــــســــاِعــــد« ُمـــعـــجـــٌم مــــن خــمــســة 
ُ
»امل

أجـــــــــــــزاء، صــــــــدر مـــنـــهـــا الــــــُجــــــزآن 
الــبــاقــيــة  الــبــقــّيــة  ـــت 

ّ
وظـــل األّوالن، 

 مــخــطــوٍط، 
َ
فـــي غــيــاِهــب الــنــســيــان، حــبــيــســة

ط ساسٍة 
ّ
سل

َ
ت ا من 

ً
حَت األرض خوف

َ
ت ِمر 

ُ
ط

قد  املاضي. كان  القرن  بداية  مستبّدين في 
حّرَره األب أنستاس ماري الَكْرملي )1866 - 
حريره، 

َ
1947(، بعدما أمضى في َجمعه وت

ــرٍن مــن  ــ ـــثـــْي قــ
ُ
ـــل

ُ
ــــي ســـيـــرتـــه، ث ــؤّرخـ ــ حـــســـب ُمـ

 عمٍر كامل من البحث 
َ
الزمن، فاستوى ثْمرة

التليدة  العربّية،  اللغة  معاني  في  الــدؤوب 
والحديثة.

استدراك لسان العرب
ر الــعــاِلــم  ــرَّ كــانــت قــّصــة الــنــشــأة اعــتــيــادّيــة: قـ
 الــّديــن ذو األصــول 

ُ
الــلــغــوّي الــعــراقــي ورجـــل

الــلــبــنــانــّيــة أن يــواصــل مــا ابـــتـــَدأه ُمــعــاصــرُه 
فــي   ،)1883  -  1819( الـــبـــســـتـــانـــي  بـــطـــرس 
فه لم 

َ
 َسل

ّ
حيط«، معتبًرا أن

ُ
كتابه »ُمحيط امل

اد من حادث 
ّ

 ما ظهر في الض
َّ

يستوعب كل
ــعــانــي. ومن 

َ
الــعــبــارات وَجــديــد املفاهيم وامل

 »لــســان الــعــرب« 
َ

 ُيــكــمــل
ْ
جهة ثــانــيــٍة، رأى أن

 ،)1311  -  1232( األفـــريـــقـــي  مـــنـــظـــور  ــــن  البـ

محمد رضا

الرجل ذو الشاربن الكثيفن
ال يعبر الشارع وحسب

 املدينة في فتحة قميصه
ُ

بل يحمل
مع أقدام وِجلة

ومعطف يبتسم للشمس 
كل يوم

يمّر رجل ما
ها هنا، أراه على الرصيف

تحت الشرفة
مقابل الجدار الذي ال نوافذ في قرميده

سيتركه  الــذي  القائظ  الغياب  لهذا  مبتسًما 
فوق الشجرة

بوفرة من يتغيرون كثيرًا
كي ال يشيبوا على مهل

يغّص املنزل بالوافدين
يرقص الرجل قرب هذا الجسد الذي ما يزال 

ً
طفا

لعينيك لون اللمسة األخيرة التي سيتركها 
هذا العابث على جلدك 

ا ضباب الرغبة الشاردة
ً
ملتحف

بوداعة من ال بيوت لهم 
مثل رجل هادر

ال أشباه له في السينما
وال أزقة ليقطعها في هذا الدخان املتصاعد 

من غليونه
وسوف يسألك هذا الطفل

 في حياتك
ً
كم رجا

وستبتسم للمتع الهاربة
ألجنحة النوارس

الطافية فوق هذا الوهج
 السحاب العالق في املنتصف

ّ
كأن

رى إال من بعيد
ُ
املركون إلى زاوية ال ت

ع تهمسه في آذان رجال األسّرة
ّ
نفس متقط

أنا رجلك
تهمس في قلب هذا الطفل

لي جسد منكمش
وشعر فوق الصدر

وكلما أحببت أحدهم
ابتلعت نصفه

كــي ال يغويني كــمــال األشــيــاء الــتــي ال تعبر 
فيها الريح

 غصن شجرة.
ّ
إال لتهز

2
يأتي الرجل ويرحل

 اليد عليه بأطرافها
ُ

ثم تقبض
وال تلمسه

الرجل الهارب مثل آخر ظٍل منسي
تحت الشمس

تسيُر السيارات بمحاذاة الطريق
وال تسلك الطريق

إذ إن املسافة الشاغرة
تتسع لقيلولة طفل هائم

ــاذا نــكــتــب كــثــيــرًا عـــن عــزلــة الــعــصــافــيــر في  ملــ
الشتاءات

كنز منسّي في دير ببغداد يُعّد هذا العمل الذي 
حرّره األب أنستاس ماري 

الَكْرملي من أثرى ما ُكتب 
من المعاجم عن الضاد 

في فترة تحّولها من 
الِحقبة الكالسيكية إلى 

الفترة المعاصرة، لكنه ال 
يزال مطمورًا في انتظار 

من يقوم بتحقيق أجزائه 
غير المنشورة وَرقَمنة 

مضامينه وإتاحته 
لجمهور واسع

بعد سنوات من 
اإلصالح والترميم، عاد 

المعَلم الذي شيّده 
صحافّي بريطاني 

نهاية القرن الـ19 إلى 
الحياة، باسٍم ومهّمة 

جديدين: »متحف فيال 
هاريس«

لماذا نكتب عن عزلة العصافير في الشتاءات وننسى الغيمة؟

فيال هاريس متحفًا بعد عقدين من الهجران

حين استأنف أنستاس الكرملي الصناعة المعجمية

من أثرى ما ُكتب من 
المعاجم عن الضاد في 

فترة تحّولها

افُتتح المتحف بمعَرٍض 
يلّخص تاريخ الفّن في 

المغرب

لم يخُل َعمله من 
تصحيحات لما قاله 

أساطين اللغة القدماء

ترك  »المساعد«،  ُمعجم  جانب  إلى 
األب أنستاس ماري الكرملي عددًا كبيرًا 
التي ال يزال معظمها  من المؤلّفات 
ما  بين  وِمــن  اليوم.  إلى  مخطوطًا 
صدر له: »أغالط اللغويين األقدمين« 
العربية  الكتابة  في  و»رسالة   ،)1932(
اللغة  و»نُشوء   ،)1936( حة«  المنقَّ
ها واكتهالها« )1938(.  العربية ونموُّ
التراثية؛  الكتب  كما حّقق عددًا من 
للفراهيدي  العين«  »معجم  مثل: 
أحوال  في  الذخائر  و»نُخب   ،)1914(

الجواهر« البن األكفاني )1939(.

مخطوطات لم ُتنشر

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

متابعة

فعاليات

أمــثــلــة ذلــــك، املـــداخـــل الــشــّيــقــة الــتــي تــتــنــاول 
حـــقـــواًل جــغــرافــّيــة أو ثــقــافــّيــة أو ســيــاســيــة، 
ستقصي، فــي تــاريــخ املــفــاهــيــم، ما 

َ
والــتــي ت

 
ً
َرأ عليها من أخطاء، ففيها نكتشف مثا

َ
ط

وننسى الغيمة
التي ال ينتبه أحد إلى الهجرة التي ال يهبط 

املطر من دونها
إاّل يتيًما

ملاذا نكتب قصائد كثيرة عن املوت
ا
ّ
الذي يقيم على مسافة مترين من

وال نلتفت إلى هذا الحيوان الصغير
الذي يحبو على مهل

تحت أسّرتنا
بأربع قوائم

كمن يسرق التوت من شجرة جاره
ملاذا نحب العيش في املدن الكبرى

ما دامت األضواء البعيدة
أحاًما نطلقها بن الفينة والفينة

كي ال يجد الثلج طريقه إلى فروات رؤوسنا
املحتفظة بأغصان القرى املنسية

في عتمتها
ملاذا نفتح الباب للحياة

حن ال تريد سوى االنتظار على العتبة
قصيرة

ومتأملة
مثل صدى الضحكات العالقة في السقف

آلخر طفٍل مّر من هنا قبل عامن
بشاٍل وثير

طتن كأتربة الحدائق
ّ
وعينن محن

)شاعر من لبنان(

أن تــســمــيــة »الـــبـــحـــر األبــــيــــض املـــتـــوســـط«، 
 لــــــــــــــMediterranean،  قــد ُبــنــيــت على 

ً
تــرجــمــة

هم والتأويل، ومــع ذلــك ال تزال 
َ
خطأ في الف

ومن  اليوم.  االستعمال  في   
ً
سارية العبارة 

الـــطـــريـــف مـــا كــتــبــه عـــن مـــفـــردة أقـــيـــانـــوس، 
كأقصوصٍة ُيقَرأ. 

 هــــذه املــــداخــــل، وبــعــضــهــا 
ُّ

ــل وقــــد ظـــهـــرت جــ
ت 

ّ
ــجــــا ــّصـــحـــف واملــ ــي الـ ــق، فــ ـ

ّ
ــق ــحـ ــّول مـ ــ ــــطـ ُمـ

الــعــلــمــّيــة، وال ســيــمــا تــلــك الـــتـــي أصــدرتــهــا 
َمجامع اللغة في العراق ودمشق والقاهرة، 
التي  الــعــرب«،  »لغة  العلمّية:  َمجلته  أو في 
يزيد  مــا  فيها  أّسسها سنة 1911، وأصـــدر 
لحمة  التي شّكلت  وهــي  مقالة،   1300 على 

ُمعَجمه »املساعد« هذا.
ــن،  ــ ــادرْي ــّصــ ــن الــ ــ ــزأْي ــُجــ ـــقـــا الــ

ّ
ــذل ُمـــحـــق ــ ــد بـ ــ وقـ

وَعـــبـــد   ،)1992  -  1908( عـــــــّواد  كـــوركـــيـــس 
جــهــًدا   ،)1999  -  1924( الــعــلــوجــي  الــحــمــيــد 
كبيًرا، في سبعينيات القرن املاضي إلخراج 
ـــة 

ّ
ُحـــل أبـــهـــى  فــــي   ،)1972( ــقــــامــــوس  الــ هـــــذا 

املـــداخـــل من  فــي  َوَرَد  ملــا  مــع تحقيق كــامــل 
باع نظام 

ِّ
رضيات، وذلك بات

َ
املعلومات والف

ستوعب ما 
َ
صارٍم من اإلحاالت والهوامش ت

فيها من إشاراٍت.
أهيب  العلمّية،  للمسؤولية  ــي 

ّ
مــن  

ً
ــا وتــحــمُّ

 الــزمــاء 
ّ

مــن ِمــنــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« بــكــل
واملختبرات  املعنّية  العلمّية  واملــؤســســات 
الــبــحــثــّيــة، إنـــشـــاء لــجــنــة مــخــتــّصــة إلتــمــام 
تحقيق هـــذا الــكــنــز املــغــمــور، الـــذي يــواصــل 
َدْيــر اآلبــاء الكرملين ببغداد  االعتكاف في 
وَرقَمنة مضامينه وإذاعته بن الناس، فهو 
من أثرى ما ُكتب من املعاجم عن الضاد في 
إلى  الكاسيكية  الِحقبة  من  تحّولها  فترة 
 

ّ
يظل أن  األمانة  من  ليس  املعاصرة.  الفترة 

مطموًرا في صفحاِته بخط يٍد ناعٍم تعّرج 
 
ُّ
العربّية ويعز الــخــزانــة  ــحــَرم منه 

ُ
ت لــعــقــوٍد، 

ذهب هذه الدعوة 
َ
 ت

ّ
على الباحثن. نرجو أال
ُسًدى مثل مثيات لها.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الرجل ذو الشاربين الكثيفين

فضاٌء جديد أللوان المغرب

 »Bloom The Art Factor« حتى العاشر من نيسان/ إبريل المقبل، يتواصل في فضاء
عدان  مصطفى  الجزائري  التشكيلي  للفنان  استعادي  معرض  العاصمة  بالجزائر 
)1933(، لمناسبة مرور ستين عامًا على بداية تجربته الفنية. يضّم المعرض لوحات 
ومنحوتاٍت، إضافًة إلى أعماٍل فنية منجزة بالنحاس والفخار، بعضها لم يُعَرض 

من قبل.

بمدينة  والدرامية«  الركحية  الفنون  »مركز  في  السبت،  اليوم  مساء  ُتخَتتم، 
مسرح  ساعة   24 تظاهرة  من  عشرة  التاسعة  الدورة  فعاليات  التونسية،  الكاف 
المسرحية والموسيقية  العروض  بين  التظاهرة  توزّعت فعاليات  انقطاع.  دون 
والرقص والشعر والتشكيل، إلى جانب ندوة علمية بعنوان المسرح وتكنولوجيا 

المعلومات.

العنف على أساس النوع االجتماعي: كيف ساهمت وسائل التواصل االجتماعي 
في تنميط المرأة؟، عنوان ندوٍة افتراضية ُتقيمها »حملة - المركز العربي لتطوير 
عماد  بمشاركة  المقبل،  الخميس  مساء  من  السابعة  عند  االجتماعي«،  اإلعالم 
كريم، وغدير الشافعي، وفادي توما، وسهير فراج، وجمانة أشقر، ووفاء 

عبد الرحمن، وسناء العاصي، وعماد كريم. تدير الندوة الناشطة ريم عامر.

يُفَتتح، عند الحادية عشرة من صباح اليوم السبت، ويستمر ألسبوَعين، في »غاليري 
المشربية« بالقاهرة، معرٌض تشكيلي للفنانة المصرية شهيرة شكري تحت عنوان 
فيها  تواصل  التي  أعمالها  من  جديدة  مجموعًة  ويضمُّ  المضيء،  الجانب 

إقامة حوار بين الطبيعة وما يُحيط بها من أمكنة وأبنية وأشخاص.

D D

ميشرافي عبد الودود

بــعــد إغــــاق لــقــرابــة عــقــديــن، انــبــعــثــت من 
ــاريـــس، الــتــي   هـ

ّ
ــام، فــيــا ــ ــ رمـــادهـــا، قــبــل أّي

ــل الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي  بــنــاهــا املــــراســ
 )1933  -  1866( هــاريــس  بـــورتـــون  والــتــر 
 
ً
 القرن التاسع، لتحمل اسمًا ومهّمة

َ
نهاية

 
ٌ

جديدين: »متحف فيا هاريس«. متحف
علن عن افتتاحه بعد سنواٍت من أعمال 

ُ
أ

الـــتـــرمـــيـــم، وذلـــــــك ســـعـــيـــًا مــــن »املـــؤســـســـة 
ــيـــة لـــلـــمـــتـــاحـــف« فــــي املــــغــــرب إلـــى  ــنـ الـــوطـ
 مدينة بمتحف، وإثراء املشهد 

ّ
»تزويد كل

الــثــقــافــي ملــديــنــة طــنــجــة بــفــضــاء متحفّي 
خذ مــن فيا هــاريــس مــقــّرًا لــه«، 

ّ
جــديــد يت

ــر املـــتـــاحـــف الــوطــنــيــة  ــــاغ ملـــديـ بــحــســب بـ
محمد قطبي.

هذا املبنى التاريخي، الذي شّيده لنفسه 
والـــتـــر هـــاريـــس أثـــنـــاء إقــامــتــه فـــي طنجة 
 ملــجــلــة »الـــتـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة، 

ً
مـــراســـا

ــي تــســعــة هـــكـــتـــارات، 
ّ
عــلــى مــســاحــة تــغــط

من  أنــواعــًا مختلفة  مـــزّوٌد بحديقة تضّم 
النباتات. وقد استقبل هاريس في مكان 
ــي قـــلـــب طـــنـــجـــة، الــعــديــد  إقـــامـــتـــه هــــــذا، فــ
مــن الــنــخــب الــســيــاســيــة والــديــبــلــومــاســيــة 
ـــى 

ّ
الـــنـــفـــوذ، بــــل وحـــت ــــاص ذوي  ــخـ ــ واألشـ

الــجــواســيــس. وقــد كــانــت طنجة، فــي ذلك 
ــرة في 

ّ
الــوقــت، واحـــدًا مــن املختبرات املــؤث

صنع األحداث الكبرى.
 من األعمال 

ً
يستضيف املتحف مجموعة

ية، 
ّ
الفريدة، تبّرع بها جامع األعمال الفن

ــة  ــسـ ــفــــائــــدة »املـــؤسـ الـــخـــلـــيـــل بـــلـــكـــنـــش، لــ
الــوطــنــيــة لــلــمــتــاحــف«. ويــقــتــرح املــعــرض 
يــقــّدمــه املتحف مسارًا  الـــذي  االفــتــتــاحــي 
ص تاريخ الفن في املغرب، وذلك عبر 

ّ
يلخ

أربع مراحل، تمتّد من االرهاصات األولى 
انن الغربين 

ّ
لت في وصول الفن

ّ
التي تمث

األوائــــــــل، مــثــل أوجـــــن دوالكــــــــروا وجـــاك 
ى أعمال الفنانن املغاربة 

ّ
ماجوريل، حت

 
ً
فرصة املقترح  هــذا  ويشّكل  املعاصرين. 

اع على عدد من لوحات بعض كبار 
ّ
لاط

اني أوروبا في بداية القرن العشرين، 
ّ
فن

ــــى  ــال األولـ ــيــ ـــعـــتـــهـــا األجــ
ّ
ــاٍل وق ــمــ ــــن أعــ ومـ

مــن الــفــنــانــن املــغــربــيــن، الــذيــن حــاولــوا 
صياغة هوية فنية مغربية، كمحمد بن 
علي الرباطي ومحمد السرغيني، مرورًا 
بــالــجــيــل الــــــذي أرســــــى مـــعـــالـــم الـــحـــداثـــة 
والجيالي  الشرقاوي  كأحمد  املغربية، 
الغرباوي وغيرهما، وصــواًل إلى أسماء 

للفنون الجميلة« في تطوان بمبادرة من 
اإلسباني ماريانو بيرتوتشي. وقد أتاح 
األّول  للجيل  االحــتــرافــي  الفني  التكوين 
 ثــــورة في 

َ
مـــن املــســتــفــيــديــن مــنــه إحــــــداث

مستوى  على  ت 
ّ
تجل التشكيلي،  املشهد 

املــمــارســة واألفـــكـــار واألطــــروحــــات الــتــي 
تّمت مناقشتها ِمن قبل العديد ِمن هؤالء 
املتخّرجن من املدرسة بن خمسينيات 
ــي، كــأمــثــال  ــاضــ وســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املــ

ــارة، وفـــريـــد  ــغــ ــي مــ ــّكــ مــحــمــد شـــبـــعـــة، واملــ
بلكاهية.

املرحلة  عند  ف 
ّ
فيتوق الثالث،  القسم  أمــا 

املغرب  فــي   
ّ
الــفــن الــتــي شهدها  الحاسمة 

في ستينيات وسبعينيات القرن املاضي، 
والـــتـــي تــضــّمــنــت الـــعـــديـــد مـــن املـــقـــاربـــات 
التي  والنظرية،  واملفاهيمية  التشيكلية 
تــــّم طــرحــهــا فـــي خـــضـــّم الـــنـــقـــاش املـــرافـــق 
الثقافات،  تاقح  حــول  االستقال  ملرحلة 
والتي شاركت فيها أسماٌء فنية استكملت 
تــعــلــيــمــهــا األكـــــاديـــــمـــــي خــــــــارج املــــغــــرب، 
واســــتــــفــــادت مــــن قـــربـــهـــا مــــن الـــبـــانـــورامـــا 

الثقافية والفنية العاملية. 

مــن األجــيــال املــعــاصــرة. القسم األول من 
ــٌص، إذًا، ألعــمــال بعض  املــعــرض مــخــصَّ
الــرّســامــن املــســتــشــرقــن، الــذيــن أنــجــزوا 
في املغرب عددًا من لوحاتهم، في نهاية 
ــــ إضافة  الــقــرن التاسع عــشــر. مــن هـــؤالء 
إلى ماجوريل ودوالكروا ــ إيدي لوغران، 

وكاوديو برافو، وجاك فيراسات.
األّول  الجيل  على  الــثــانــي  القسم  ويــرّكــز 
مــــن الـــفـــنـــانـــن املـــغـــاربـــة الــــذيــــن احـــتـــّكـــوا 
بفنانن أوروبــيــن عن قــرب، مثل محمد 
ــن عـــلـــي الــــربــــاطــــي الــــــــذي اشـــتـــغـــل مــع  ــ بـ
ــــري، أو مــحــمــد  ــيـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي جـــــون الفـ
بــن عــال الـــذي عمل جنبًا إلــى جنب مع 
جــــاك آزيـــمـــا، أو أحــمــد الــيــعــقــوبــي الـــذي 
اكــتــشــفــه الـــكـــاتـــب األمـــيـــركـــي بــــول بــولــز. 
املغربي  للفن  التأسيسية  املــرحــلــة   

ّ
لــكــن

»مــدرســة وطنية  أول  إنــشــاء  فــي  لت 
ّ
تمث

محمد إسماعيل، زيت على قماش، 1989

»الشاطئ« لـ جورج سير )1880 - 1964(، زيت على لوح

من معرض االفتتاح في »متحف فيال هاريس«

يوم االفتتاحقبل الترميم
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