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ممخص:
يتعرض ىذا المقاؿ إؿى موضوع االستشراؽ الفرنسي في الجزائر وتأثيره عمى نشأة الفف
ّ

التشكيمي الجزائري الحديث ،حيث ونظ ار لمظروؼ االستعمارية الفرنسية ،فقد زار الجزائر وأقاـ
بيا العديد مف الفنانيف التشكيميف الفرنسييف مف رواد الفف الحديث في فرنسا وأوروبا ،وجاء
الكثير مف إنتاجيـ الفني مستميما مف المناظر الطبيعية والمشاىد االجتماعية الجزائرية
المتنوعة والمختمفة.
ولع ّؿ أكثر ىؤالء تأثي ار وارتباطا بالجزائر إتياف دينيو ،كما أف مف أىـ مظاىر االرتباط
والتأثير التشكيمي الفرنسي في الجزائر الدور الذي اطمعت بو

فيال عبد المطيف في الجزائر

العاصمة كدار لمفف التشكيمي ،لذا يتناوؿ ىذا المقاؿ التعريؼ بيما وأىميتيما ودرجة تأثيرىما
في مسيرة الفف التشكيمي الجزائري ،مع عرضنا ما كاف ليذا التأثير مف آثار سمبية.
كممات مفتاحية :االستشراؽ ،الفف التشكيمي الجزائري ،إتياف دينيو ،فيال عبد المطيؼ.
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 بنعمر عزوز،محمد خالدي
ّ
Abstract:
This paper treats the theme of Orientalism and its influence and impact on
modern art in Algeria, where, due to the colonial conditions of France, the latter
set up many of its artists who are the pioneers of modern art in France and
Europe, and came a lot of their artistic production inspired by the landscape and
the diverse Algerian social scenes. Perhaps the most influential of these artists and
in association with Algeria is Etienne Dinet. The most important aspect of the
association of the French artistic tradition and its influence in Algeria is the role
that Villa Abdellatif played in Algiers as a center figure for plastic art. This pper,
henceforth, deals with the importance and the influence of Orientalism and its
either positive or negative impact on the Algerian art.
Keywords: Orientalism, Algerian Modern Art, Etienne Dinet, Villa Abdellatif.

: مقدمة.1
ٍ
لفضوؿ جامح في المعرفة
ًَي ّد ِعي الغرب أف النشاط االستشراقي لـ يكف إالّ إشباعا

ٍ  بينما يرى أىؿ الشرؽ ّأنو محاولة،واالستكشاؼ
لغزو فكري وثقافي ممنيج كاف مميدًا أو

 بيف ىذا.ر

 فيو ال يتعدى أف يكوف وجياً آخر لالحتالؿ واالستعما،مرافقا لمغزو العسكري

ِّ
وبغض النظر عف
،فإنو يبقى ظاىرة ُوجدت في كؿ أنحاء البالد العربية واإلسالمية
ّ وذاؾ
السمبية واإليجابي ة التي يستطيع
ّ النوايا والمقاصد
ّ فإف ىذه الظاىرة قد تركت الكثير مف اآلثار
.خاصة الفكرية والفنية استخالصيا بكؿ وضوح
الدارس في شتّى المجاالت
ّ الباحث و
ّ

باعتبار الجزائر جزءاً مف ىذا الشرؽ الكبير فقد كانت مقصداً لحمالت استشراقية
ىو األثر الذي تركو ىؤالء الفنانوف عمى

ميمة مف كبار الفنانيف التشكيمييف الفرنسييف فما
ّ

الثقافة الجزائرية؟ وما ىي اإلضافات التي نتجت عف ذلؾ النشاط التشكيمي االستشراقي في
الجزائر؟ وما ىي اآلثار السمبية التي حمميا ذلؾ النشاط الالفت؟
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بحكـ االرتباط الذي فرضو الوضع االستعماري بيف الجزائر وفرنسا فإف النشاط
التشكيمي االستشراقي الفرنسي في الجزائر كاف امتداداً لما شيدتو فرنسا وأوروبا خالؿ فترة
الحداثة .مما كاف لو دور وأثر مباشر عمى نشأة الفف التشكيمي الجزائري الحديث،
ويكتسي ىذا البحث أىمية كبيرة عندما يتطرؽ إلى أىـ األدوار التشكيمية االستشراقية
في الجزائر ممثمة في الفناف التشكيمي الفرنسي اتيان دينيو  ،و فيال عبد المطيف التي كانت
ميدًا لمفف التشكيمي الجزائري.
إف الحاجة إلى ىذه األبحاث ممحة جدا نظ ار لشح الدراسات المتخصصة في ىذا
حيث ّ

المجاؿ ،حيث نرى ّأنو يقدـ الفائدة واإلضافة إلى كؿ راغب في االطالع عمى تاريخ الفف
التشكيمي في الجزائر مف الطمبة والباحثيف في مجاؿ الفنوف التشكيمية.

 .2اإلستشراق في الجزائر:
آفاؽ ا جديدة ،إذ
كاف احتالؿ الفرنسييف لمجزائر بمثابة االكتشاؼ العظيـ الذي فتح ليـ ً

انبير الفرنسيوف وىـ يشاىدوف ما لمجزائر مف جماؿ طبيعي وفني متمثال في روعة العمراف

وجماؿ المدف والبيوت وسحر المّباس الشائع والمقتنيات التي تـ أل البيوت مف التحؼ الفضية
الزرابي وغيرىا ،فتوالت زيارات الفرنسييف إلى الجزائر مف شتى
والنحاسية واألثاث الخشبي و ّ

األصناؼ خاصة المثقؼيف منيـ ،وكاف الفنانوف أكثر الزائريف انبيا ار وأشدىـ حرصا عمى

مجاورة ىذا الجماؿ" ،ولقد كاف العالـ العربي المشرقي عالـ السحر والغموض والروائع ،كعبة
الكتاب المغامريف والفنانيف ،الذيف أرادوا االستحياء مف جوه ومف القصص المتواردة عنو" .1
إف الفنانيف الفرنسييف لـ يستطيعوا إخفاء مدى إعجابيـ بالجزائر كمجتمع يممؾ
مقومات الحضارة والرقي ،مف خالؿ العمراف والتقاليد الجميمة والسموكيات السائدة والتي ورثيا
اإلنساف الجزائري الفناف عف أجداده وعف الشعوب التي احتؾ بو ا؛ وىاىي النخبة الفرنسية
يتقدميـ
مف الفنانيف الرواد والمرموقيف ّ

أوجان دوالكروا
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يصابف بذىوؿ ال يوصؼ وىـ ا يقيـ ا ف في ىذه البالد،
ا
فرومانتان Eugène Fromentin
حتى أف الفناف الكبير إتيان دينيو  Étienne Dinetاتخذ ق ار ًار تاريخيا بأف يكمؿ ما تبؽى مف
عمره في الجزائر وأوصى أف يدفف فييا ،وبالفعؿ وافتو المنية في فرنسا وكاف لو ما أراد حيث
جيء بجثمانو ودفف في منطقة بوسعادة تحديدا ،ليبقى موقفو عرفانا واعترافا بعظمة ونبؿ
المجتمع الجزائري ،وبندرة ىذه األرض الخالبة واآلسرة ،وقد ذكر عفيف البينسي في كتابو
الفن الحديث في البالد العربية اعترافا ألحد المؤرخيف المعروفيف وىو ( اال زار) قولو " لقد
أصبح مف األمور التقميدية سفر الفنانيف إلى شماؿ إفريقيا ،تماما كما كاف األمر بالنسبة
لزيارة ايطاليا واسبانيا ،وأخذ االستشراؽ يتجدد باستمرار ".2
"يرجع اىتماـ المستشرقيف الفرنسييف عموما بالشرؽ العربي والجزائر إلى ما قبؿ سنة
 1930بعقود .ولكف الحممة الفرنسية ىي التي فتحت ليـ أبواب الشرؽ عمى مصراعيو،
دوالكوا

فرافقيا بعضيـ ولحؽ آخروف في أعقابيا ومف ىؤالء بعض الفنانيف البارزيف أمثاؿ

وىوراس فيرنيو ،ثـ تالحقت زيارات الفنانيف واقامتيـ بالجزائر واكتشافيـ ألسرار وعطور
يتكوف
الشرؽ فييا إلى أف أنشئت فيال عبد المطيؼ التي أصبحت في أوؿ ىذا القرف مدرسة ّ
فييا الفنانوف الفرنسيوف .3 "...

ولو أننا حاولنا إحصاء عدد الفنانيف الذيف زاروا الجزائر منذ بداية االحتالؿ وخالؿ
الفترة االستعمارية ألمكننا القوؿ إف الجزائر كانت ِقبمة لخيرة الفنانيف التشكيمييف ،ليس في
فرنسا وحسب بؿ في أوروبا والعالـ ،كوف األرض الفرنسية آنذاؾ كانت ميدًا لمفف التشكيمي
العالمي وكانت الحمبة التي احتدـ فييا الصراع بيف مختمؼ التوجيات الفكرية والفنية
وأساليبيا المتعددة ،وىي فترة الحداثة في الفف العالمي ،لقد زار الجزائر

أوغست رنوار

 Pierre-Auguste Renoirوىنري ماتس  Henri Matisseوتيودور جيريكوا
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 ،Géricaultوديكامب  Timo Descampودوزاه  ،Dusanوغيرىـ مف الفنانيف المشيوريف أو
األقؿ شيرة إال أف المؤكد أف أعماؿ ىؤالء الفنانيف ذات مستوى فني كبير كوف الفترة التي
أُنجزت فييا ىي مف أخصب مراحؿ الفف الحديث ،الذي يعتبر مف أغزر مراحؿ تاريخ الفف
العالمي وأكثرىا رقيا ،وىنا ننبو أف ىذا الحديث ليس مجرد حديث عف زيارات عابرة أو
سياحية ليؤالء الفنانيف إنما نحف نتحدث عف زيارات فنية أثّرت في أسموب وأعماؿ ىؤالء
الفنانيف وظير ذلؾ جميا في اكتشافيـ لأللواف الحارة الدافئة في أغمب مناطؽ الجزائر خاصة
كمما اتجينا لمجنوب ،كما أف مخمفات ىؤالء الفنانيف ىي التي تتحدث عنيـ في مختمؼ
متاحؼ الجزائر ،خاصة في العاصمة وقسنطينة ووىراف  .إ ّف ىذه المتاحؼ تحوي العديد مف

األعماؿ الفنية النادرة لكثير منيـ ،وىي تعتبر مف التراث العالمي النادر والمنسي عمى اؿرغـ

مف أىميتو اؿكبيرة في تاريخ الفف ،وىو ما يمنح متاحؼ الجزائر منيا متحؼ الفنوف الجميمة
بالعاصمة مرتبة شديدة األىمية بيف متاحؼ العالـ إذ

إنو مف الممكف جدا أف تكوف تمؾ

أف اإلىماؿ
المتاحؼ قطبا سياحيا كبي ار يدر عمى الدولة قد ار كبي ار مف العممة الصعبة إال ّ
وغفمة المسئوليف في سوء استغالؿ تمؾ المقومات جعميا منسية مجيولة.

إف ىذه القيمة الكبيرة ليذا اإلرث االستشراقي قد ساىـ بال شؾ وبقسط كبير في
تكويف ونشأة الفف التشكيمي الجزائري ،وبعث مواىب فنية كبيرة استطاعت أف تبرز عمى
الساحة الفنية الوطنية والدولية وبمستوى ٍ
عاؿ مف الممارسات التشكيمية الراقية ،حتى

إف

التجربة الجزائرية في الفف التشكيمي متميزة جدا وتحتؿ الصدارة في العالـ الثالث وىي فريدة
في العالـ العربي ،ؾونيا وليدة الفف التشكيمي الحديث في أوروبا وفرنسا ،وىو األمر الذي لـ
يتح لكؿ محبي الفف التشكيمي في العالـ ،حيث كانت فرنسا وجية ك ّؿ موىوب أراد اف يمارس
الفف أو يدرسو ،أو أف ُيظير فنو ،أو يعمف عف أسموب جديد  ،ألنيا وببساطة وخالؿ فترات
زمنية طويمة كانت عاصم ًة لمفف التشكيمي العالمي.
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 .1.2إتيان دينيو  ( Alphonse-Étienne Dinetالحاج ناصر الديف) :

صورة نادرة لمفناف الحاج نصر الديف دينيو بعد عودتو مف البقاع المقدسة
المصدر:

http://gadames.eklablog.fr/etienne-dinet-a132071802

لف نكوف منصفيف مطمقا إذا نحف تحدثنا عف االستش ارؽ والفف االستشراقي في الجزائر
ال كافيًا لشخصية ف ّذة ونادرة كشخص الفناف والمستشرؽ الكبير
ثـ لـ نخصص مجا ً

نصر

الدين دينيو  :إنو الفناف الذي استيوتو بوادي الجزائر في األغواط وبوسعادة فاندمج فييا
مبدعا بريشتو ،ومتدينا بدينيا اإلسالمي عف عمـ وقناعة قويْتيف ،إذ لـ يعد الشيخ نصر الدين
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قد استطاع
فناناً تشكيميا بارعا وحسب ،بؿ أصبح أستاذاً وقدوة ألغمب الفنانيف الجزائرييف  .ؼ
صور فييا الطفولة في المجتمع
دينيو أف يقر أ اإلنساف الجزائري مف خالؿ لوحاتو التي ّ

البوسعادي ،وىي تميو

صور النساء
أو تتعمـ أو وىي تقوـ بأعماؿ البيت الروتينيةّ ،

صور الرجاؿ في أشغاليـ
ويومياتيف المميئة باألحاديث واألشغاؿ وكذلؾ في المناسبات ،كما ّ

ومتنوعا يد ّؿ
وفي صالتيـ وأعيادىـ ومناسباتيـ ،في ىيأتيـ ورجولتيـ  .لقد كاف إنتاجو غزي ار
ّ
وشدة مالحظتو لتفاصيؿ الحياة اليومية في المجتمع الصحراوي ،فكاف
عمى صدؽ عاطفتو ّ

بحؽ مؤرخا وفيمسوفا وعالـ اجتماع مف خالؿ تمؾ األعماؿ الفنية الرائعة .
تيف دينيو لـ يكف ،فحسب الرساـ الذي
وقد كتب عنو المفكر الكبير مالك بن نبي " :إ ا
استيقظت ىنالؾ رسالتو ،التي أخذت بو إلى مداىا.

وىو لـ يكف ،فحسب ،الشاعر الذي

استسمـ لسحر ذلؾ النداء الخفي .لقد كاف ذلؾ كمو بؿ أكثر  .ففي الواحة ىناؾ حياة إنسانية،
سوؼ يكتشفيا وىو يجتاز طرقاتيا الضيقة .ىذه الحياة ليا ألوانيا الخاصة بيا ،والتي تتحدث
إلى المشاعر وإلى الرساـ فموحاتو  ..كموحة (النساء الذاىبات إلى الزيارة) أو لوحة (التماس
قمة اإلبداع الفريد في التعبير عف اإلشكاؿ والحضور اإلنساني .لقد كاف
ىالؿ رمضاف) ىي ّ
دينيو ،كما اعتقد ،الريشة التي أعطت لتمؾ األشكاؿ الميجة األكثر تأثي ار واسمو سوؼ يبقى

ذلؾ الرساـ األوفى بحياة الجنوب .4
 2.2ترجمة الفنان:
ولد ألفونس إتيان دينيو  Alphonse-Étienne Dinetفي باريس سنة 1861ـ في
بارز في عاـ  1865ولدت شقيقتو جيف ،التي
نسيا ًا
وسط عائمة برجوازية ،كاف والده
قاضيا فر ً
ً
ستكوف كاتبة سيرتو الشخصية ،أما جده فقد كاف ميندسا ،وأمو تدعى ماري لويز اديؿ وىي

ابنة ٍ
محاـ.5
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بعد تخرجو مف مدرسة الفنوف الجميمة وبتفوؽ فاز بميدالية ميمة مف صالوف الصناعة
التقميدية سنة 1884ـ كما تحصؿ عمى منحة دراسية إلى الجزائر ،حيث استطاع التنقؿ
والتجوؿ في كؿ مف ا ألغواط وورقمة حيث انتابو إعجاب كبير بمفاتف البيئة الصحراوية ،وقد
مكث بيا خمس سنوات وفي العاـ  1889ـ عاد إلى باريس حيث عرض أعمالو التي رسميا
ببوسعادة في المعرض العالمي وفاز بالميدالية الفضية" .6
"في بوسعادة تعرؼ الفناف إتيان دينيو عمى إحدى العائالت ،ىي عائمة الحاج سميماف
بف براىيـ الذي أصبح صديقا لو ومالزما لو .وعف طريؽ بف براىيـ اكتشؼ الحياة والمشاعر
دينيو و الحاج سميمان في تأليؼ الكتب

العربية ،وظير ذلؾ في لوحاتو ...وقد اشترؾ

واألسفار والحج .وتعمّـ منو المغة العربية وآدابيا ،وتاريخ اإلسالـ وتعاليمو.
فيـ الحياة العربية وحياة المسمميف ومبادئ اإلسالـ إلى إظيار اعتناقو

تعمقو في
وقاده ّ

ؿىذا الديف سنة

 ...1927وأماـ حفؿ جرى في الجامع الجديد بالعاصمة تحت إشراؼ المفتي الحنفي الشيخ
محمد بوقندورة أعمف دينيو إسالمو وتسمى ب ناصر الدين وقد احتفؿ المسمموف بيذا الحدث
لشيرة دينيو الفنية التي سبقتو .وأقاموا لو حفال عمى شرفو في نادي الترقي ،وفي سنة 1929
أدى فريضة الحج برفقة صديقو الحاج سميماف بف براىيـ ...
ولـ تطؿ بو الحياة بعد ذلؾ ،فقد سافر إلى باريس فأصابتو ىناؾ نوبة قمبية فتوفي عمى
إثرىا ،وأوصى أف ينقؿ جثمانو ويدفف في بوسعادة ووقع ذلؾ بالفعؿ في

 21يناير

.7"...1930
 .3.2آثاره ومكانتو:
لقد ترؾ الفناف ناصر الدين دينيو كما ىائال مف الموحات الفنية التشكيمية الزيتية
تنوعت أعمالو بيف المشاىد
عمى القماش بأسموب واقعي شديد العمؽ والصدؽ والعبقرية ،لقد ّ
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اليومية لمحياة الصحراوية خاصة في بوسعادة باإلضافة إلى المشاىد الدينية خالؿ المناسبات
واألعياد ،لقد تتبع في بوسعادة بريشتو في كؿ مكاف ،في الغابة والجبؿ كما في البيت
والمدرسة وحيف لعب الصغار وفرحيـ وحزف الكبار واجتماعو عند الذىاب إلى الحج
والصالة والدعاء وعند الصيد وبعض المناظر الطبيعية ،باإلضافة إلى ميارتو وتقنيتو العالية
في وضع األلواف وتمثيؿ الظالؿ كانت لوحاتو مفعمة باألحاسيس ،تحمؿ تعابير قوية ال
يستطيع مالحظتيا وتسجيميا بتمؾ البراعة إالّ فنافا بعيد الرؤى عميؽ الفكر مرىؼ الحس
ماى ار في التنفيذ مثؿ اتيان دينيو.
"مف لوحاتو الدينية ( العرب أثناء الصالة ) وىي تمثؿ صورة ثالثة مف الرجاؿ في
حالة التأىب لمتكبير وىـ بمباسيـ اإلسالمي األبيض  ،ولكنو أضفى عمى الصورة ألوانو
الخاصة وجعؿ حركات أيدييـ ولمعاف عيونيـ كأنيا ناطقة ،ومنيا ( أطفاؿ العرب أثناء كتابة
المّوح ) في المدرسة القرآنية وىي أيضا لوحة نابضة بالحياة ولو لوحات أخرى اجتماعية
وغرامية ،أو معبرة عف أنشطة خاصة مثؿ صورة (المداح) وىو ينشد وحولو المستمعوف في
حالة انسجاـ واستغراؽ ،وصورة الكميف الذي نصبو ثالثة مف العرب وىـ يتأىبوف إلطالؽ
النار عمى عدوىـ  ،ثـ صورة الحمار واألطفاؿ أي صورة حمار يركبو ثالثة أطفاؿ وىـ في
ّ

حالة زىو ونشوة .ويقاؿ أف دينيو ترؾ حوالي  150لوحة .وقد لخص باحث فرنسي انجازات
نصر الديف دينيو فقاؿ انيا تعمقت في الحياة بتصوير الكثباف الرممية والجباؿ والنخيؿ
واألطفاؿ والرجاؿ والنساء والفوارس والراقصات ،والموت ونبض الحياة في الموحات وال سيما
بوسعادة ".8
وعمى اؿرغـ مف كؿ ىذا المستوى الراقي مف اإلنتاج الفني والذي ق ّؿ مثيمو في
ؼنو جوبو بنكراف منظّـ إذ لـ تحتؼ بو فرنسا وىو ابنيا ،ولـ يذكر
فرنسا وفي أوروبا كميا  ،إ
حتى اسمو بيف الفنانيف اآلخريف وىو الفناف المثقؼ وابف عائمة معروفة في فرنسا" ،رغـ
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شيوع اسمو بيف المبدعيف في مطاع حياتو  ...إال انو جوبو مف قبؿ إعالـ إدارة االحتالؿ ،
طت عمى إبداعاتو  ،وغمطتو حقو التاريخي  ،وغبنتو في شيرتو ومجده ،ال لشيء
بمواجية غ ّ
سوى ألنو اختار منيج الفضيمة فيما طرحو مف أفكار وابداعات ولـ يعتنؽ منيج الزور
والزيؼ االستعماري .9 "...
يتحدث مالك بن نبي بكؿ حسرة و أسى وىو يروي لنا ىذه الحادثة " فحوالي  1931زرت
متحؼ الموفر ،وكنت أنتظر أف أجد فيو بعضا مف لوحات ذلؾ الرساـ الكبير ،الذي كاف قد
عبرت عف ىذه الخيبة
توفي حديثا ،و أ ّ
شد ما كانت خيبتي أنني لـ أجد شيئا منيا ،وحينما ّ
ِ
تطوع بمطؼ ليرشدني ،فوجئت بجوابو:
لطالب في الفنوف الجميمة ،كاف قد ّ

تغيرت منذ ذلؾ
لحسف الحظ ال يوجد مثؿ تمؾ القباحات ىنا .لست أدري إذا كانت األمور ّ

الزمف في متحؼ الموفر ،ولكني أفيـ اليوـ بصورة أفضؿ تمؾ األمور" .10
 .3فيال عبد المطيف:

تعتبر دار عبد المطيؼ مف أجمؿ ما خمّفو األتراؾ في الجزائر العاصمة ،بنيت ىذه
الدار التحفة قبؿ العاـ  1715ـ حيث استعممت كإقامة لمعديد مف المسئوليف األتراؾ إلى أف
امتمكيا رجؿ ثري ومثقؼ اسمو عبد المطيؼ  ...واذا كانت أسماء المالؾ السابقيف الذيف
تداولوا عمى ىذه الدار قد دخمت طي النسياف ،ؼإ ّف اسـ عبد المطيؼ مازاؿ حاض ار بقوة ألنو

تحوؿ إلى بطاقة تعريؼ ىذه التحفة المعمارية التاريخية وقد يكوف ذلؾ بسبب كوف عبد
ّ
المطيؼ ،زيادة عمى ثرائو ورقيو االجتماعي شاع ار ومثقفا مف نخبة العاصمة الجزائرية قبؿ
قرنيف ،جمع في داره زبدة الشعر الجزائري آنذاؾ في مجالس أدبية وسيرات شعرية فائقة
الجماؿ.11
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شاءت األقدار أف تكوف ىذه الدار الميد األوؿ لمممارسات التشكيمية في الجزائر كاف ذلؾ
نش الفرنسيوف مدرسة الفنوف الجميمة ثـ فتحوا فيال عبد المطيؼ
عمى يد الفرنسييف " أ أ

أماـ

الفنانيف الفرنسييف  ،أما المدرسة فقد فتحوىا سنة  1881في مدينة الجزائر".12

جانب مف فيال عبد المطيؼ بعد ترميميا سنة 2006

المصدرhttp://www.hayatweb.com/article/74431 :
تعتبر ىذه الدار كما ذكرىا الواصفوف والمؤرخوف وعمى رأسيـ أبو القاسم سعد اهلل
وعفيف البينسي تحفة فنية فريدة في ىندستيا المعمارية وفي اخضرار حدائقيا وكأنيا قطعة
وبناء عمى وصؼ
مف روائع األندلس " ً

ؼ ّف الفيال كانت غارقة في االخضرار
ابن عمار إ

الزمردي ،وكانت آية في الجماؿ والرونؽ ،وقد استقبمت ضيوفيا مف األدباء والسياسييف حيث
ّ
قضوا سيرة مف سيرات القصور البغدادية واألندلسية" .13
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 .1.3فيال عبد المطيف ميد الفنون الجميمة في الجزائر:
خالؿ السنوات األولى لالستعمار الفرنسي

مرت بيا ىذه الدار
بعد فترات صعبة ّ

بمصادرتيا واستعماليا ألغراض عسكرية ،غير أف الحظ ابتسـ مرة أخرى لدار عبد المطيؼ
بعد أف أثارت انتباه النخبة الفرنسية وبعض فنانييا عمى وجو الخصوص بفضؿ اقتراح أرسن
ألكسندر  arsène Alexandreو ليونس بينيديت Léonce Bénédite

محافظ متحؼ

المكسمبورغ بتحويميا إلى ورشة لمفنانيف التشكيميف بصفة خاصة .وقد وجد ىذا االقتراح
الجميؿ كؿ التجاوب مف طرؼ الحاكـ العاـ جونار  Jonnartالذي استرجعيا ورمميا وحقؽ
جسد جونار الفكرة ودعا الفنانيف
رغبة ألكسندر و بينيديت  ،كاف ذلؾ سنة  1907عندما ّ
الموىوبيف الناشئيف في الحركة الفنية بباريس ليحموا بالجزائر ويعيشوا فييا الحياة العربية

ويستفيدوا مف أجوائيا وطبيعتيا ،حيث تـ االتفاؽ وبعد استشارة مع مدير متحؼ لكسمبورغ
عمى أف تمنح إقامة فنانيف اثنيف كؿ سنة بعد المشاركة في مسابقة في فرنسا عمى أف تكوف
رحمتيـ واقامتيـ عمى نفقة الدولة ،وأف يكونوا أح ار ار فييا غير ممزميف أبية خدمة".14
...كما ستعطي ىذه الحركية الفنية بدار عبد المطيؼ فنانا جزائريا كبي ار لمع في
األسموب الساذج وىو

أحد أحفاد بابا عروج شقيؽ خير الديف

حسان بن عبورة

بربروس..ويبدو أف تأثير فيال عبد المطيؼ كاف عظيما حتى أف ىناؾ جمعيات فنية أصبحت
مرتبطة بيا  .وقد ذكر االزار قائمة الفنانيف الذيف سكنوا الفيال واستفادوا منيا" .15
ولقد تحدث الباحث عفيف البينسي عف الفنانيف الكبار الذيف ارتادوا ىذه الفيال "البد مف
ذكر الفنانيف األوائؿ الذيف أقاموا في مركز عبد المطيؼ مف أمثاؿ ماكسيـ نواره

M.Noirie

الممقب بالفناف الجزائري في لوحاتو (والدة في الصحراء) و(أغنية الناي) و (ياسميف الساحؿ)
 ،ومف أمثاؿ ليوف كوفي الذي أصبح التصوير الجزائري عمى يده أكثر نزقا وأكثر نيجية ،
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وليوف كاري الذي اكتشؼ األناقة والدقة في الطبيعة الجزائرية "  ، 16وقد استمر في الحديث
فذكر أكثر مف أربع وعشريف رساما ونحاتا فرنسيا ممف نالو قسطا كبي ار مف الشيرة في فرنسا
والعالـ ،وه ذا ما يجعمنا ندرؾ ما ليذه الدار مف أىمية ودور كبير في بعث الممارسة
التشكيمية في الجزائر ،وتبمورت بفضؿ ىذه الدار التحفة ،التي أصبحت تشبو في األربعينيات
والخمسينيات كبريات الورشات الفنية في حوض البحر األبيض المتوسط،

مثؿ الفيال

"ميديسيس"  La villa Médicisااليطالية ودار "فيالسكيز"  Casa Velasquezاالسبانية،
سوؽ الجزائر لموحات والتحؼ الفنية قائمة بذاتيا يتنافس فييا األثرياء الكولوف والسواح
االنجموساكسونييف عمى اقتناء أجمميا وأشيرىا ،خاصة اذا كانت تحاكي
وسطوحيا أو مقبرة القطار ومنظر خميج الجزائر الساحر

شارل دوفران

أزقة القصبة
(Charles

) Dufresneأحد كبار الفف التكعيبي الفرنسييف تخرج مف دار عبد المطيؼ ىو ا آلخر ،وكذلؾ
األمر بالنسبة الدولؼ بوفرار ،و أوغستاف فيراندو  ،ولويس بيرتوـ  ،...الذيف أليموا بأعماليـ
الرائعة حوؿ قصبة الجزائر .17
ترتب عف ىذا االستغالؿ ليذه الفيال أو القصر آثار ايجابية كبيرة في وضع المبنة
األولى لمممارسات التشكيمية في الجزائر والعمؿ عمى تأسيس حركة فنية تشكيمية حقيقية،
بغض النظر عف القيود العنصرية تجاه الجزائرييف ،كما كاف ليذه الدار تأثير واضح وبميغ
عمى الفنانيف الفرنسييف الذيف ارتادوىا ،وىو ما أثر مباشرة عمى الفف التشكيمي الحديث في
فرنسا آنذاؾ" ،ولقد لعبت ىذه الفيال أو ىذا المركز دو ار ىاما في تقوية االرتباط بيف الجمالية
اإلسالمية والفنانيف الفرنسييف الشباب فمقد كانت جميع الشروط لدييـ مالئمة لكي يستفيدوا
مف تجربتيـ الفنية فالمدة كافية وجو الفيال عربي صرؼ ،ثـ إف الفنانيف متفرغوف لميمتيـ
بعيدا عف أية مسؤولية أخرى وظيفية كانت أو عسكرية أو غير ذلؾ" .18

 2.3الوجو السمبي لفنون االستشراق:
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مف المبرر جدا أف يكوف لالستشراؽ األوروبي عامة والفرنسي خاصة أطماعا ونوايا
وأىدافا استعمارية استدمارية سمبية ،حيث لـ يكف ذلؾ االىتماـ الكبير بريئا في يوـ مف
األياـ ،ميما كاف المحتؿ وأينما وجد في كؿ مكاف مف ىذه األرض" .إف الكثير مف المفكريف
ؼرية لعبت دو ار خطي ار في الفكر واألدب العربييف قديما
العرب يعتبروف االستشراؽ ظاىرة ك
وحديثا ".19
"وحرصت السمطات االستعمارية الفرنسية عمى تجنيد وتوظيؼ ىؤالء المستشرقيف في
المناصب اإلدارية الحساسة لالستفادة مف خبرتيـ واستغالليا في بسط نفوذىـ االستعماري.
كما عمموا واجتيدوا في تسويؽ القيـ الحضارية األوروبية بمختمؼ صورىا وأنماطيا وأفكارىا
اإلباحية ،وسط المجتمع الجزائري العربي اإلسالمي المحافظ " .20
إف خطورة ما قاـ بو المستشرقوف الرساموف كاف واضحا وجميا مف خالؿ الصورة التي
عمد أغمب الفنانيف عمى إظيارىا عف الشعوب اإلسالمية التي احتموىا أو زاروىا،
النظر عف القميؿ مف الحاالت النزيية فقد وجدنا

أغمبيـ يصور النساء والعائالت المعروفة

بالحياء والحشمة وقيود أسرية متينة راسخة في المجتمعات اإلسالمية عامة ،ولعؿ
مغالطة ما قاـ بو

فبغض
أكبر

أوجان دوالكروا  Eugène Delacroixوىو أشير و أىـ فناف مستشرؽ

فرنسي زار الجزائر ،عمى اؿرغـ ـ ف كوف زيارتو تمؾ كانت قصيرة جدا في األياـ األولى
لالحتالؿ الفرنسي لمجزائر ،ؼإف لوحتو نساء الجزائر يضعيا المؤرخوف مف بيف الموحات
األشير واألىـ مف بيف أعمالو ،واألكثر مف ذلؾ ؼإ ف الكثير مف الدارسيف يضعونيا أنموذجا
لمفف الرومانسي ،صحيح أف المّوحة مميئة بالقيـ الفنية والجمالية وىي محكمة التركيب وغارقة
في الرومانسية إال أف ىذا غير كاؼ ؿتكوف عمى ىذه الشيرة الكبيرة لو لـ تكف ىناؾ ّنية في

ٍ
تكسير لجدار الستر الذي استعصى عمى
تحدي المجتمع الجزائري المحافظ ومحاولة
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الفرنسييف ،وقد أثار دوالكروا ىذه المشكمة في مذكراتو ،وتحدث عف صعوبة

أو استحالة

الحصوؿ عمى نموذج (موديؿ) شرقي نسوي " ،حتى أنو كاف يمج أ إلى إغرائيف بالماؿ مقابؿ
تمت في الجزائر رغـ قصر مدة الزيارة التي لـ
موافقتىف عمى تصويره إياه ف إال أف الفرصة ّ

تتعد الثالثة أياـ حيف استطاع أف يدخؿ

ويصور نساءه ،وىي حالة
أحد البيوت الجزائرية
ّ

استثنائية لـ تتح ألحد غيره سابقا ويكوف بذلؾ قد أرضى فضولو الرومانسي برؤية كنز،

فدوالكروا كاف يعتبر أنو لو لـ ير النساء الشرقيات حقا فمعنى ذلؾ أنو ما كاف ليتصور كميا
ماىية الشرؽ الحقيقي في أكثر عناصره غموضا" .21
ومما يؤسؼ لو أف بعض الفنانيف الغربييف قد انحرفوا عف أىدافيـ فكي يصوروا
" ّ

شوىت
تصور الشحاذيف والبدو والفالحيف الفقراء ،ولقد ّ
الفقر والتخمؼ ،في موضوعات ّ

موضوعاتيـ ىاتو فكرة الغرب عف الشرؽ ،إذ أصبح بنظرىـ مرك از لمتخمّؼ والفقر عوضا أف

يكوف مرك از لمروائع والخياؿ أو موئال لممحظيات والوصيفات كما فعؿ جيروـ ولويس" .22
لقد أثبتت الوقائع واألياـ أف االحتالؿ الغربي لبالد الشرؽ عامة كاف ممنيجا ومخططا لو،
ولـ يكف عسكريا وحسب بؿ إف وعييـ وقناعتيـ بقوة المسمميف في تماسؾ مجتمعاتيـ
المحافظة ،تتطمب خطة شاممة شديدة اإلحكاـ لموصوؿ إلى درجة كبيرة مف السيطرة عمى
تمؾ الشعوب التي ضعؼ رعاتيا وأصبحت إلى الشرود ىي

أقرب؛ وانطالقا مف تمؾ

القناعات المبررة عمؿ االحتالؿ الفرنسي عمى فيـ المجتمع الجزائري واكتشاؼ خباياه وأس ارره
ومعرفة تطمعاتو وتوجياتو ومواطف الضعؼ والقوة عنده

ألف بيذه العناصر وغيرىا يمكف

الولوج في عمؽ المجتمع ومنيا إمكانية التأثير عميو ومحاولة تشويو ما يمكف تشوييو ،ولـ
يكف المستدمر الفرنسي ليصؿ إلى ىذه األىداؼ لوال المستشرقوف باختالؼ صفاتيـ الفكرية
والفنية أو االستكشافية  ...حيث تمكف ىؤالء المستشرؽ

يف مف التغمغؿ داخؿ المجتمع

الجزائري ودراسة تفاصيمو البسيطة ومنيا عمؿ المحتموف عمى بناء خطة ليدـ وتدمير
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الشخصية الجزائرية وتشويو الصورة المثالية ليا  .ومف بيف ىؤالء كاف الفنانوف التشكيميوف
صوروا األتراؾ عمى إنيـ أىؿ بذخ ومجوف و
الذيف ّ

أ ّف ما جعميـ يمكثوف بالجزائر ىو

استعبادىـ لمناس واستغالليـ لمخيرات وسبييـ لمنساء ،كما

صوروا
أف الكثير مف الفنانيف ّ

المقاوميف الجزائرييف في مواقؼ ضعؼ وىزيمة واعتراؼ ببؤس المحتميف ،رغبة منيـ في

تعمد المحتموف
بعث روح الضعؼ واالنيزاـ ونشر عقمية العظمة الفرنسية التي ال تقير ،كما ّ

خدش حياء المجتمع الجزائري ومحاولة تكسير جدار الحياء الذي عرفوا بو وذلؾ برسـ النساء
في سفور فاضح بيف الرجاؿ أو في مجالس الميو والمجوف ،عمى غرار لوحة نساء الجزائر
ػؿدالكروا وما رسمو الفرنسي اآلخر جورج روسغروس

 George Rochegrosseالذي أظير

في الكثير مف لوحاتو نساء مسممات في سفور تاـ يستحيؿ أف يراىا أحد عمى تمؾ الحاؿ ،23
ست آ ْن ْغر  Jean Auguste Ingresفي لوحتو
وكمثاؿ آخر ما فعمو الفناف الشيير جان أو ُغ ْ

يصور النساء المسممات داخؿ الحماـ الجماعي عمى
حمام تركي  ،حيث اختار ىذا الفناف أف ّ
الطريقة التركية التي انتشرت في كؿ البالد العربية واإلسالمية ،كما نسجؿ ظاىرة دخيمة

انتشرت في نياية القرف التاسع عشر في العديد مف المدف الجزائرية تمثمت في وضع التماثيؿ
العارية في الساحات العمومية ومف أشيرىا تمثاؿ عيف الفوارة الذي وضع في العاـ

1896

واختير لو مكاف قبالة المسجد العتيؽ آنذاؾ ،وأمثمة ذلؾ كثيرة في أغمب المدف الجزائرية ،إ ّف
مثؿ ىذه المبادرات لـ تكف بريئة أبدا كما ذكرنا سابقا ،وانما ىي ج زء مف مؤامرة خبيثة كانت

تستيدؼ المجتمع الجزائري.

 .4خاتمة:
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يتضح مما ذكر إف الفف التشكيمي الجزائري الحديث ارتبط إلى حد كبير بما كاف
يحدث في فرنسا خال ؿ فترة الحداثة بؿ إف النشاط التشكيمي الفرنسي اتخذ مف األرض
الجزائرية مق ار لجزء مف نشاطاتو ،كما أف المواضيع المتعمقة بالجزائر أخذت حي از وقد ار معتب ار
تصور المناظر
مف اإلنتاج التشكيمي الجزائري ،تمثمت في العدد اليائؿ مف الموحات التي ّ
الطبيعية الجزائرية ومشاىد المجتمع الجزائري المختمفة ،نذكر أىـ وأشير لوحة رومانسية
نساء الجزائر لمفناف أوجان دوالكروا  E.Delacroixوغيرىا مف الموحات األخرى وما رسمو
ماتيس  H . Matisseأ بو الفف الحديث في بسكرة ،وما خمّفو

رونوار Auguste Renoir

وفرومنتاف  ، E. Fromentinواتياف دينيو  ،É. Dinetوغيرىـ كثير ممف ذكرنا وممف لـ
يسعفنا المجاؿ لذكره ،ولع ّؿ المتاحؼ الجزائرية والفرنسية والعالمية ،ىي التي تحوي حقائؽ
المتنوعة عف الجزائر.
تمؾ الموحات الكثيرة و ّ
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