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Exposition réalisée avec la collaboration exceptionnelle du Mucem
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ان معرض »مغرب تيوفيل-�ج
ديال�ي (1896-1970(« 

�ي متحف إيف سان لوران بمراكش  �ف
ر 2022  السبت 17 شتن�ب

- األحد 15 يناير 2023 

ان ديالي، من  طي ورسام املغرب تيوفيل حب را�ئ ا ل�خ يخصص متحف إيف سان لوران بمراكش معرصخً
ر 2022 إلى األحد 15 يناير 2023. السبت 17 شتن�ب

�خ متحف ال�ضارات األوروبية  ىي يونيو 2020 ب�ي زء من اتفاقية شراكة ُوقعت �خ هذا املعرض هو حب
ىي مراكش. وريل �خ ق ماحب ىي مرسيليا ومؤسسة حدا�ئ واملتوسطية   )Mucem( �خ

�خ املتحف واملؤسسة، بالتعاون مع متحف إيف سان لوران باريس، أواًل  تهدف هذه الشراكة الطموحة ب�ي
ىي  راث األمازيغي الغ�خ�ي للمملكة املغربية. تعمل املؤسستان �خ ء إلى تسليط الضوء على ال�ت �ي وقبل كل �ش

ا اإليداع على  ما األمازيغية، وتتصوران أيصخً موعاتهما املغربية، وال س�ي ميع وتوثيق عناصر محب االت التحب محب
ىي إطار مشاريع معارض مختلفة. ما �خ موعاتهما، ال س�ي ر واملتوسط   والطويل ألعمال من محب املدى القص�ي

ال التطوير الرقمي، يتعاون متحف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية مع  ىي محب باإلضافة إلى ذلك، �خ
رنت وإنشاء مساحة رقمية مخصصة  وريل لوضع قاعدة بيانات على اإلن�ت ق ماحب مؤسسة حدا�ئ

ىي متحفيهما. موعات األمازيغية �خ للمحب

ان ديالي  ، مثل معرض "مغرب تيوفيل حب �خ �خ املتحف�ي ًرا، تعزز هذه الشراكة تبادل املعارض ب�ي وأخ�ي
)1970-1896(". ومن املقرر أن ينتقل معرض ثا�خٍ من مراكش إلى مرسيليا عام 2023.

ية مع متحف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية  مه بشراكة استثنا�ئ ع هذا املعرض، الذي تم تصم�ي رحب يس�ت
ر  زء كب�ي خذ حب موعة مختارة من 120 عماًل، ائُ ىي املغرب بفضل محب ان ديالي �خ Mucem، رحلة تيوفيل حب
ىي  ود �خ منها من متحف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية Mucem. وقد حصل هذا املتحف الوط�خ�ي املوحب

ىي أبريل 2019. مرسيليا على هذه األعمال من أحفاد الفنان �خ
 

لة الفنان. من املعرض أعمااًل تمت إعارتها من قبل عا�ئ كما يتصخ

بل  ما حب نوب املغرب، وال س�ي ىي حب بلية �خ ط علمية للتضاريس ال�ب ان ديالي أول رسام خرا�ئ كان تيوفيل حب
رة نظرة علمية بقدر ما هي فنية. . وتحمل أعماله الوف�ي �ي ىي ثالثينيات القرن املا�خ توبقال، �خ

بلىي صخري تخففه الثلو�ج  واش يمثل توبقال، وهو منظر حب يفتتح املعرض بر�م ضخم بألوان ال�ب
ية. راتها الضو�ئ وتأث�ي

بال  اذبية ال�ب ان ديالي بحب بال األلب الفرنسية، شعر تيوفيل حب ، عند سفح حب من مواليد مدينة دوفي�خ�ي
  Géographie du Maroc لة ىي محب ميع كتبه و املقاالت ال�ت�ي نشرها �خ ًدا. تظهر حب ىي وقت مبكر حب العالية �خ
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ا، أو  ا متسل�تً بال ولكن أيصخً ط مه�تًما بال�ب �خ عامي 1930 و 1940 بوضو� أنه مل يكن فقط رسام خرا�ئ ب�ي
بال« كما يقول هو بنفسه. ىي تسلق ال�ب ًرا �خ ح�ت� »خب�ي

طه ولوحاته ألنه كان لديه معرفة وثيقة بالقمم والفواصل  بال املغربية بدقة على خرا�ئ ر�م تضاريس ال�ب
ليد وحقول الثلحج ومقاومة الصخور وهشاشتها. ... والهاويات وال�ب

ه توبقال  رخ ة أنه حرص على ال�فاظ عليها من خالل إنشاء من�ت بال املغربية عزيزة عليه لدرحب هذه ال�ب
. وهو  ه توبقال الوط�خ�ي رخ ىي أصبح بعد ذلك من�ت ه طبيعي مغر�ب رخ ىي عام 1942، وهو أول من�ت الطبيعي، �خ

�خ  بال الفرنس�ي الذي يحتفل هذا العام بالذكرى ال�شمان�ي ىي لنادي تسلق ال�ب ا من أنشأ القسم املغر�ب أيصخً
لتأسيسه.

ّطلع  ر املُ من العديد من املناطق غ�ي ط املغرب ال تزال تتصخ ، كانت خرا�ئ �ي ىي بداية عشرينيات القرن املا�خ �خ
م األلب البحرية بعد ال�رب العاملية األولى، تم إرساله إلى  ىي إقل�ي غرافية �خ عليها. بعد التحاقه باملصلحة ال�ب
ىي  غرافية �خ ىي إنتا�ج خريطة ذات مقياس50.000. إلتحق باملصلحة ال�ب ىي عام 1922 للمشاركة �خ تونس �خ

نوب البالد.  عله يسافر إلى حب ىي نهاية عام 1924، وقام بالعديد من املهمات الطبوغرافية، مما حب املغرب �خ
بل صغرو  نوب وحب مال والريف إلى ال�ب �ي املغربية من السش ، قام بعبور األرا�خ �ي ىي ثالثينيات القرن املا�خ �خ

يس قسم  ىي عام 1932 أصبح ر�ئ �ي املغربية، �خ ر ممتاز لألرا�خ اهات. خب�ي ميع االتحب ىي حب اوز األطلس �خ وتحب
ط من خالل  را�ئ ىي استخدامات ر�م ال�خ ديدة �خ ىي املغرب، ودمحج تقنيات حب غرافية �خ دمة ال�ب الطبوغرافيا بال�خ

طها. ىي املنطقة املراد ر�م خرا�ئ هات النظر املح�تملة �خ وي الستكمال وحب االستطالع ال�ب

ىي أعماله  ر عنه بعد ذلك �خ مالىي الذي ع�ب بال ال يستبعد البعد ال�ب هذا النهحج العلمي للتعامل مع ال�ب
املرسومة.

ط، مدرًكا ل�دود  را�ئ أصبح ديالي، بصفته مبتكًرا ملدة خمسة عشر عاًما لصورة علمية من خالل ر�م ال�خ
مة  ط. إنتا�ج هذه الصور العلمية والدا�ئ را�ئ ىي خدمة ر�م ال�خ ستخدم كأداة �خ ، الذي �يُ ىي التصوير الفوتوغرا�خ

يًدا وير�م مناظره على  ا يعرفه حب يناقض كما يكمل عمل ديالي املرسوم وامللون، والذي يظهر مغر�بً
ىي مراكز فاس القديمة على سبيل املثال،  ودة الضوء على كتلة توبقال ومشاهد الشوارع �خ الفور. إن حب

ي  �خ مختل�خَ ا بلون�ي رافيت وأحيا�خً مية لتلك املناظر. األعمال املرسومة بقلم ال�ب تؤكد هذه املعرفة ال�م�ي
ىي ميناء الدار البيضاء، تلفت االنتباه  ر ملشاهد صناعية �خ نوب، أو ح�ت� بال��ب ىي ال�ب الشدة لبعض القصبات �خ

ط. ل�ّدة النظرة وإتقان ال�خ

�خ  ي آثار إنسانية بالع�ي ان ديالي بشكل شبه منهحب بلية العالية، يقدم تيوفيل حب ىي املناظر الطبيعية ال�ب �خ
ميع  ا ل�ب �خ توقيًعا حقيق�يً ل أيت واويزغت. تصبح هذه الع�ي ال�مراء ملعطف أخنيف التقليدي لرعاة قبا�ئ

�ي  عل شخصيات ترتدي هذا الزي ل�تمسش ىي املناطق األمازيغية، كما اعتاد ديالي حب املشاهد املرسومة �خ
ىي رسوماته أو مشاهده. من هذه البالد األمازيغية، يسعى إلى تقديم األصالة وال�خصوصيات من  �خ

ر، ألوان  ر، لوحة غسيل ال��ب خالل تمثيل كل ما يكتشفه بأدوات الر�م والصباغة: قلم رصاص، ح�ب
وه، واألدوات  ل األصلية، والزي والوحب ل إلظهار املناظر واملوا�ئ ستخدم كل هذه الوسا�ئ ية. �تُ واش املا�ئ ال�ب

يد... احب والسحب

ط تقارير مرسومة بمع�خ� الكلمة. تشهد على ذلك الرسوم العديدة ال�ت�ي  را�ئ ىي ر�م ال�خ تمثل مهامه �خ
ا  ان بيسانسينوت، قدم ديالي من خالل الر�م حصر�يً الت مختلفة. معاصر املصور حب أعدها لكتب ومحب

نوب املغرب. نظرة عن مناظر وسكان حب
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  la maisonر، الحظها ناشرون مثل ىي تنوعها الكب�ي �ي املغربية، �خ هذه املعرفة الكاملة لألرا�خ
ه ال�خصوص أنطوان شولييه،  موعة »Les beaux pays« )انظر على وحب Arthaud، ال�ت�ي نشرت محب
 Ceux de l’Alpe, Types et coutumeلعام 1937 ؛ أو Toute la Provenceلعام 1939(. يؤكد 

ربة السفر والنظرة  ىي إبراز تحب ىي على هذه الرغبة �خ التوضيح بالر�م امللون عوض التصوير الفوتوغرا�خ
ا من خطه  ا، واث�تً ىي اكتشاف البلد املختار. كان ديالي رساًما مثال�يً عل القارىئ يرغب �خ ر تحب ب�ي الدقيقة ل�خ

يا. ا استثنا�ئ ىي املنطقة وملو�خً ًرا �خ ىي نفس الوقت خب�ي و�خ

عل من  هكذا تم إثراء عشرات األعمال ال�ت�ي نشرتها دار Arthaud برسوم إيضاحية لديالي، مما يحب
ىي املغرب، من خالل  م حقيقي للمناظر الطبيعية وال�ضرية �خ ىي تعم�ي مهور واسع �خ املمكن املشاركة مع حب

نظرته وخطه.
�خ للمغرب ابتداء من منتصف الثالثينيات من خالل الصورة املطبوعة  ال ينفصل إنشاء تمثيل مع�ي

اك فيلز  عن إبداعات ديالي الرسومية. شكل كل من كتاب حب
ري  Au Maroc inconnu, dans le Haut Atlas  et le Sud Marocain عام )1935(، وكتاب ه�خ

م للذاكرة  راس، Maroc, villes impériales عام )1937(، اللذان نشرتهما دار Arthaud، دعا�ئ ت�ي
ما ح�ت� اليوم. ل بناء فكرة معينة وتمثيل للمغرب ال يزال قا�ئ من أحب

ىئ  ال الصناعي )املوا�خ ىي املحب ا رساًما للمغرب ال�ديث وموارده الطبيعية �خ ًرا، كان ديالي أيصخً وأخ�ي
ىي  ليد: شارك ديالي �خ حلق على ال�ب رخ (؛ كما أنه مرتبط بتطوير ال�ت ية ، إل�خ ومحطات الطاقة الكهروما�ئ

ىي طور التحديث. بال، وأظهر املغرب �خ رويحج لألنشطة الرياضية املرتبطة بال�ب ال�ت

ة  ىي ال�احب بال، لتبحث �خ راب من ال�ب مالىي املتعلق باالق�ت اوزت توصيات نادي التسلق الفرنس�ي البعد ال�ب تحب
�خ عامي 1923  رة من خالل سياسة نشطة إلنشاء الب�خ� التحتية. ب�ي إلى تسهيل الوصول إلى هذه األخ�ي

�خ من مراكش. أصبحت توبقال  بال األطلس، على أقل من ساعت�ي ىي حب و1930 تم إنشاء مأوى مرتفع �خ
ي، أن »األطلس األمازيغي  مة ناحب ر، كما تذكرنا سل�ي «، ومن الصواب أن نعت�ب ىي ىي املغر�ب يًا »شامو�خ تدريحب

بال، بدعم ثانوي من  يش ومتسلقي ال�ب ر قد انفتح على السياحة تحت إشراف مزدو�ج من ال�ب الكب�ي
ىي الوقت نفسه، شاهدنا تطوير الطرق وكذلك تطوير اإلمكانيات  ىي مراكش «. �خ نقابة املبادرات �خ

ىي الت�خمية املحلية من خالل السياحة. الفندقية للمساهمة �خ
 

ل املتعدد  ية لهذا الرحب رة االستثنا�ئ رز املس�ي ا مع هذا املعرض، سي�تم تقديم تظاهرة ت�ب تماش�يً
راير  ر 2022 إلى 27 ف�ب ىي متحف فالنس للفن وعلم اآلثار )دروم، فرنسا(، من 27 نون�ب التخصصات �خ

.2023
 

يسية باختياره من التفاصيل املحفوظة تلك ال�ت�ي يريد  طوط الر�ئ ىي ال�خ  »يختصر الفنان كل رسوماته �خ
ا، تظهر  ا حقيق�يً ا تصوير�يً رخً ىي بعضها على حساب البعض اآلخر. ومن ثم فهو يصنع موحب ا �خ إبرازها، مبالعخً

اصة بها. « ها وبالفروق الدقيقة ال�خ ية للمناظر تحت �ما�ئ ات ال�خموذحب رخ فيه بفضل لوحته املم�ي
ان ديالي تيوفيل حب
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متحف إيف سان لوران بمدينة مراكش

ىي خريف عام 2017 بالقرب من حديقة ر متحف إيف سان لوران مراكش، الذي افتتح أبوابه �خ يعت�ب
مة. وريل، مركزا ثقافيا بامتياز، يحتوي على قاعة عرض دا�ئ ماحب

م أهم وأشهر أعمال إيف سان لوران، تلك األعمال ”ال�ت�ي ال يمكننا م يصخ ىي هذه القاعة معرض دا�ئ �خ
ر هذا املعرض الراسخ رد عرض لبعض األعمال، بل يعت�ب املرور عليها مرور الكرام“، وهو ليس محب

. 50 زيا ت�تمحور حول تلك وهر فكر وإلهام املبدع الفرنس�ي ىي حب ىي مدينة مراكش رحلة �خ واملتأصل �خ

ر نماذ�ج ىي قراءة مختلفة أعمال املصمم ع�ب م ال�ت�ي استهوت إيف سان لوران، فتأخذنا �خ املفاه�ي
ر القطع املعروضة بانتظام كل 10 أشهر مهور العريض. ومن املقرر تغي�ي قل تقدميها للحب

للمحافظة عليها وكذلك إعادة تنشيط وإحياء املعرض.

م متحف إيف سان لوران قاعة للعروض املؤقتة، معرضا للصور، قاعة يصخ
د بالطابق السفلىي محاضرات، خزانة كتب للبحوث، مكتبة، مقهى ومطعم. كما توحب

. ىي من لألعمال أفضل ظروف ال�فظ الوقا�ئ موعات تصخ مخازن مخصصة للمحب
هة فنية وثقافية، ينظم متحف إيف سان لوران ىي قاعة العروض املؤقتة ال�ت�ي �ممت لتكون واحب �خ

برامحج تحتفي باملغرب املعاصر .

وريل مؤسسة �ديقة ما�ج

ر املؤسسة ىي قلب مدينة مراكش، وتعت�ب وريل على مساحة 3 هكتارات �خ تمتد مؤسسة حديقة ماحب
ىي املغرب ال�ت�ي ته�تم بعلم النباتات، الثقافة األمازيغية، املوضة، الفنون الزخرفية الثقافية الوحيدة �خ

ات الفنية املعاصرة. واإلنتاحب

ي للفنون األمازيغية ومتحف إيف سان لوران رحب ر ب�ي وريل ومتحف بي�ي م املؤسسة حديقة ماحب وتصخ
ر ربحية تمول مشاريعها تمويال ذاتيا وريل هي مؤسسة مغربية غ�ي بمدينة مراكش. مؤسسة حديقة ماحب

ميع أنحاء اململكة. ىي حب �تماعية �خ مية واالحب رامحج الثقافية، التعل�ي وتدعم ال�ب
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)Mucem( متحف الحضارات األوروبية واملتوسطية

عند مدخل ميناء مرسيليا القديم، يمتد متحف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية )Mucem( على شواطىئ 
�ي واملستقبل. يقدم املتحف معارض فنية وتاريخية  �خ ال�اضر واملا�خ مع ب�ي البحر األبيض املتوسط   ويحب

ميع: لقاءات ومناظرات وعروض على الشاشة  هة للحب ومحورية باإلضافة إلى العديد من التظاهرات املوحب
مهور الشاب. وحفالت موسيقية أو ح�ت� عروض للحب

�تماعية والعلمية والسياسية ملنطقة البحر األبيض املتوسط   من  ، يمثل الوفرة الثقافية واالحب كمتحف وط�خ�ي
يا والتاريخ وعلم اآلثار  روبولوحب ميع التخصصات: األن�ش عصور ما قبل التاريخ ح�ت� يومنا هذا. تتقاطع فيه حب

وتاريخ الفن والفن املعاصر ...

اص:  مهورها ال�خ دت حب ىي قلب مرسيليا وحب م متحف ال�ضارات األوروبية واملتوسطية كمدينة ثقافية �خ تم تصم�ي
رة  ىي عام 2013. وقد القت معارضه إشادة كب�ي ر منذ افتتاحه �خ ر من 8.500.000 زا�ئ رحيب بأك�ش تم ال�ت

ىي بعض  ة كاملؤتمرات وال�فالت املوسيقية والعروض على الشاشة )�خ رمحب ودتها، وحققت الفعاليات امل�ب ل�ب
ر. ماه�ي موعات متنوعة من ال�ب اًحا باهًرا واستقبلت محب ىي الهواء الطلق( نحب األحيان �خ


