نذوة ال َم ْخبَر ،االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرين

صورة الحريم في المخيال االستشراقي الغربي

لوحة" نساء الجزائر في شقتهن" لديالكروا نموذجا
األستاذ الدكتور :سميــــم بتقـــة
قسم اآلداب والمغة العربية
كمية اآلداب والمغات

جامعة محمد خيضر -بسكرة
مقدمة:

ظؿ ويظؿ وسيظؿ الشرؽ الساحر مميما لمغرب ،الشرؽ الذي نقصده تحديدا ىو

الشرؽ العربي اإلسالمي ،ىذا الشرؽ الذي يمتد إلى شماؿ إفريقيا ،حيث نجد نفس الخصائص
اليندسية ،نفس المغة ،نفس العقيدة ،ونفس العادات والتقاليد.
لـ يبتدئ االستشراؽ فعالً إال في القرف التاسع عشر حيث أصبحت الرحالت الى

الشرؽ سيمة بفضؿ تطور وسائؿ النقؿ .ففي ذلؾ العصر ظيرت السفف التجارية وسكؾ

الحديد أو القطارات وأصبح الفرنسي أو األلماني يصؿ الى الشرؽ في بضعة أياـ بدالً مف

بضعة شيور أو حتى سنوات.

وىناؾ يصطدـ بالواقع الحي ،وباألدوات واألضواء والظالؿ .وعندئذ يرسـ الموحات
الرائعة التي تخمد تمؾ المحظة :أي لحظة لقاء األنا الغربية بالواقع الشرقي وباألنا الشرقية وىذا

المقاء ىو الذي ولد مئات الرسوـ والصور الفوتوغرافية والموحات الفنية التي تمتمئ بيا متاحؼ
العالـ اليوـ .نذكر مف بينيا لوحات الفناف الفرنسي الرومانطيقي الشيير ديالكروا أو لوحات
الفناف المعاصر بوؿ كمي أو غيرىما.
معظـ الكتاب والفنانيف الفرنسييف سافروا الى الشرؽ مف أجؿ اف يتعرفوا عميو ويمتعوا
نظرىـ بمشاىده الغريبة كمياً عمى حياة الغرب :كالصحراء ،والنوؽ ،والجماؿ ،واألضواء
الساطعة ،والحياة الريفية أو الفالحية البريئة ،الخ .نذكر مف بينيـ الكاتب الكبير شاتوبرياف،

والروائي الشيير فموبير صاحب مداـ بوفاري ،والشاعر الكبير جيرار دونيرفاؿ ،والشاعر الكبير
اآلخر المارتيف ،الخ.
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كميـ سافروا إلى الشرؽ ،أي إلى أراضي االمبراطورية العثمانية في مصر ،وسوريا ،ولبناف،
وفمسطيف ،شماؿ إفريقيا وبالطبع اسطنبوؿ عاصمة االمبراطورية .وكميـ سحروا بالشرؽ
وأعجبوا بو وانعكس كؿ ذلؾ في كتاباتيـ وآدابيـ.
فالزائر لمتاحؼ باريس والجزائر ينبير أماـ روعة فف المستشرقيف ،تكاد تكوف
لوحاتيـ صو ار فوتوغرافية ،كيؼ صور ىؤالء الغربيوف نساء الجزائر في مجتمع محافظ حد

النخاع؟ ،لقد كانوا يقتحموف عزلتيف ،فيرسمنيـ في غرفيف وفي المسابح والحمامات والحدائؽ،

في األعراس والجنائز ،كانوا ينزعوف عنيف" الحائؾ" و" العجار" ويحرصوف بدقة متناىية عمى
رسـ ما يطؿ مف أثوابيف الحريرية مف كعوبيف المرمرية وخصورىف وتموجات جسدىف الرفيعة
تحت" القفطاف" وسرواؿ" شمقة" ،بينما كانوا قد أفمحوا في تصوير مالمح وجوىيف التي تومئ
بالعز والوداعة واألنوثة المتدفقة ،موشحة بالكثير مف الحياء .فسواء ينظر النقاد الحاليوف لتمؾ
اإلبداعات كإساءة لتقاليد مجتمع عربي إسالمي وشكال مف أشكاؿ اإلستعمار الفرنسي ،يبقى
الكثير مف تمؾ الموحات توثيقا لحياة الجزائر في القرف التاسع عشر ،لمظاىر الحياة ،ثقافة
الشعب الجزائري وسير حكامو وأعالمو ،لوحات المستشرقيف الفرنسييف تدس بيف طياتيا براىينا
قطعية عمى حضارية الجزائر وتحضر شعبيا ،والذي عممت فرنسا طيمة قرف وثالثيف عاما مف

اإلستعمار لمجزائر عمى تيديـ قيميا ومسخيا.
السياق التاريخي لموحة:

في  2381قاـ" أوجيف ديالكروا"  Eugène Delacroixبرحمة إلى المغرب ثـ

الجزائر .حيث رافؽ" الكونت دي مورناي"  comte de Mornayالمبعوث الخاص لمويس
فيميب لدى السمطاف موالي عبد الرحمف .لمحصوؿ عمى موافقتو الحتالؿ الجزائر ،غير أف
الميمة كممت بالفشؿ عاد منيا بدفاتر ،مخططات ولوحات كانت نواة أعمالو الفنية .في

الجزائر العاصمة تعرؼ" ديالكروا" عمى الميندس ومسؤوؿ ميناء العاصمة السيد" بواريؿ"
 Poirelأحد الميتميف بالرسـ ،عرفو ىذا األخير عمى شاوش وريس قبؿ االحتالؿ يعمؿ تحت
إمرتو ،وبعد محادثات طويمة ،أذف لديالكروا بزيارة حريمو ،وىي الرغبة التي لـ تتحقؽ لو
بالمغرب .قضى" ديالكروا" أربع أمسيات في رسـ زوجات القرصاف الثالثة .وبعد عودتو إلى
فرنسا أنجز لوحتو المشيورة نسوة الجزائر في شقتيف Femmes algéroises dans leur

 Appartementسنة  ،1834وىي اآلف محفوظة في متحؼ" الموفر" Musée de Louvre
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 .à Parisوبعد خمس عشرة سنة ،أعاد" ديالكروا" رسـ نفس الموحة ولكف مع بعض الممسات
الجديدة كحجـ الموحة)  (0,80 x 1,12عف نسخة" الموفر" (1,80 x 2,29ـ) ،.وذلؾ
باستخداـ قماش  Chevaletأما النسوة المواتي كف قريبات مف المشاىد ،فقد جعميف يبتعدف
ويتباعدف ،والنسخة الثانية ىذه موجودة اآلف في متحؼ فابر مونبيمييو Musée de Fabre à
Montpellier
قالوا عن الموحة:
 "Auguste Renoirال توجد صورة أكثر منيا جماال في العالـ"

 "،Paul Cézanneىذه األلواف الوردية الشاحبة وىذه الوسائد المطرزة ،ىذا الجذاء ،وىذا

الوضوح ،أنا ال أعمـ ،تدخؿ في العيف مثؿ كاس مف النبيذ في الحمؽ ،فنسكر عمى الفور".

 Charles Baudelaireرأى فييا" قصيدة عف الداخؿ ،مميئة بالراحة والصمت واألقمشة
الغنية ال أعرؼ ما ىو ىذا العطر الرفيع لمكاف سيئ والذي يقودنا بسرعة كافية نحو حدود
غير مسبورة مف الحزف".

 ،Victor Hugoالذي يعتبر بأف نساء الجزائر ،ىذه الموحة الشرقية المتأللئة" مف الضوء
والموف ىف النوع نفسو مف القبح الجميؿ الخاص بالمخموقات األنثوية لديالكروا".

 "Assiadjebaإذا كانت لوحة ديالكروا تبيرنا دوف أف نشعر ،فميس ذلؾ في الواقع بسبب
الشرؽ الظاىري الذي تقترحو في ظؿ مف الرفاىية والصمت ،ولكف ألنناً أماـ ىؤالء النسوة في
موضع النظر ،وىو يذكرنا بأنو عادة ليس مف حقنا ذلؾ .ىذه الموحة نفسيا نظرة مسروقة".
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بطاقة فنية لموحة:
Artiste : Eugène Delacroix
Titre en italique :Femmes d’Alger dans leur appartement
Lieu d'exposition : Musée du Louvre
Création : 1834
Dimension :1,80m×2,29
Matériaux : Huile sur toile
Période : Romantisme
الوصف البصري:

في فضاء مغمؽ تجمس عمى سجاد شرقي فاخر ثالث نساء جزائريات حبسف في

حريـ جزائري .ذكر الرساـ أسماءىـ في دفتر مالحظاتو :زىرة توبودجي واألختاف زىرة وموني
بف سمطافZhora Touboudji et les sœurs Zhora et Moûni Bensoltane .
إنيف يرتديف أقمصة مف الحرير المطرز الفاخر ،وسراويؿ فضفاضة المرأة التي عمى اليسار
تتكئ بال مباالة عمى الوسائد المرصوفة ،في حيف تبدو مرافقتاىا مستغرقتاف في محادثة عذبة
ومتكتمة .في اليميف ،تخرج خادمة سوداء مف الحقؿ محولة رأسيا إلى سيداتيا ،ترفع ستا ار
ثقيال في الجية اليمنى لتكشؼ لممشاىد لحظة مف العالقة الحميمية .الجدراف مغطاة بالبالط
المزيف بالزخارؼ الدقيقة .في ىذا المكاف تطؿ خزانة بأبواب مفتوحة تظير األطباؽ الثمينة.

في الجية اليسرى ىناؾ مرآة فاخرة ذات إطار معمقة عمى الجدار .عمى األرض ثالثة نعاؿ
ميممة بجوار شيشة وموقد بخور .تجمس المرأة ذات الشعر الطويؿ عمى اليميف تسبح في
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ضوء ذىبي وفي يدىا اليسرى أنبوب شيشة طويؿ .قاؿ عنيا" ديالكروا" ":ىذا ىو الشكؿ الذي
لـ أرسـ مثمو في حياتي" .في الوسط ،تجمس المرأة الثانية عمى الطريقة التركية .نظرتيا
وىيأتيا يقوداننا إلى األماـ حيث الزوجة الثالثة ممقاة عمى سجادة مف منطقة القبائؿ .إنيف
يتواجدف في غرفة حيث كؿ جزء تـ التعامؿ معو بقدر كبير مف العناية ،كذلؾ جميع
الخصوصيات المتعمقة بالزي .يساىـ الضوء في لمعاف المواد( حرير ،قطيفة ديباج) وفي إنارة

الخالخؿ واألساور.

الغرفة خالية مف األثاث ،ولكنيا تعطي انطباعا عف الترؼ والغرائبية.
المنظر:

يبدو المنظر أفقيا ،وجية نظر مألوفة ،النظر إلى األشياء يظير طبيعيا.

التركيبة:

أنواع الخطوط مستقيمة ،التراكيب جد مثبتة عمى أساس أفقي وعمودي مييمناف.

ىناؾ تك اررات لمخطوط األفقية والعمودية عمى البالط التي تشكؿ إيقاعا ىو نفسو الذي عمى
السجادة .الخطوط المكررة أفقيا عمى مالبس المرأة عمى اليسار تشكؿ إيقاعا .يمكف إضافة
الزخارؼ المكررة ىي أيضا تشكؿ إيقاعا في حد ذاتيا .الباب يشكؿ إطا ار داخؿ إطار

( الموحة) تماما مثؿ تمؾ اليياكؿ عمى الباب .ىذا األخير الذي يعتبر الشخصية الخامسة
فتركيبو وتموضعو في الموحة ليا أىمية أساسية.
ىناؾ عدة نقاط مميزة :رأسا المرأتيف يضاؼ إلييما رأس المرأة الواقفة متصمة
ببعضيا البعض تشكؿ مثمثا ،صورة نموذجية لمتركيبة الكالسيكية)Triangle Pyramidale(.
ىناؾ مثمث آخر يمثمو رأس المرأة الواقفة مع رأسي المرأتيف المتيف تجمساف بجانبيا.

المتقابالت:

ىناؾ تقابالت بيف جموس/وقوؼ :النسوة الثالث جالسات بينما تقؼ الخادمة.
ىناؾ تقابالت برجوازية/رؽ ،النسوة الثالث يجمسف عمى زرابي شرقية فاخرة ،يرتديف ألبسة

مطرزة بالحرير ،بينما تظير عمى اليميف خادمة سوداء تتوجو بنظراتيا نحوىف.
تقابالت أبيض/أسود ،النسوة الثالث بشرتيف بيضاء ،أما الخادمة فسوداء.

تقابالت قبالة/ظير ،الخادمة ال يظير وجييا ،بؿ ظيرىا ،بينما تقابؿ النسوة الثالث المشاىد.

تقابالت وضوح /ظممة ،الخمفية تبدو معتمة ،بينما الواجية واضحة.
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التحميل االكونوغرافي:

إالـ تنظر أولئؾ النسوة؟ لمعرفة ذلؾ قمنا بفصؿ التي تظير في الجية اليسرى ،عف األخرتيف
في الوسط ،والخادمة السوداء .النسوة الثالث ممددات أو جالسات عمى األرض دوف حركة،
بينما تقوـ الخادمة عمى خدمتيف .المرأتاف الجالستاف في يميف الموحة جعميما تبدواف

متيامستيف ،تمسؾ إحداىف بالنارجيمة ،أما الخادمة السوداء فرسميا مدارية ظيرىا تخجؿ مف
سيدتيا متأىبة لمخروج .لقد وثؽ بذلؾ دوالكروا تفاصيؿ الحياة بيف السيدة وعبدتيا.
النظر إلى ّ

وربما ما يجذب اإلعجاب المرأة الجالسة عمى يسار الموحة ،فقد برع في رسـ نظراتيا الساىية
الممتمئة بالمعاني واأليقونات.في ىذه الصورة يبدو أنيا الوحيدة مف بيف الثالثة التي تنظر إلى
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الرائي لموحة ،فيي ال يظير أنيا ميتمة لألخرتيف ،حتى أنيا عمى خالفيف لـ تنزع حذاءىا،
نظرتيا نق أر فييا نوعا مف الراحة ،إنيا تحمـ ،إنيا تيرب ،وألنيا ال تشارؾ األخرتيف ،فكأنيف
ضايقنيا ،وىو ما يؤكده وجييا العابس والذي يوحي لالكتئاب والسوداوية.

وبتكبير صورة الوجو ،يتأكد وأنيا ال تنظر إلينا ،فإذا دققنا في عينييا وجدناىا ال تركز نظرىا
تجاىنا ،فنظرتيا تتجو نحو اليميف ،تماما نحو الفراغ ،وىو ما يجعميا مكتئبة .متروكة لمحظة
الراىنة ،أو خاضعة ليذه المحظة.

في ىذه الصورة تظير المرأتاف وقد بدت عمييما المعاناة ،خاصة تمؾ التي عمى اليميف ،كأنيا
تريد اليروب مف حياة األسر وىي تمسؾ بيدىا الشيشة أو النارجيمة مستسممة .عيناىا
مغمضتاف ،ومف فرط التعب الذي تعانيو يكاد أنبوب الشيشة أف يسقط مف يدىا .أما األخرى
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فيي أيضا تعاني ،لكف تمؾ النسوة يظيرف كأشياء يشبيف تماما ىذه األشياء المبينة في
الصورة :البمغة ،الكماشة ،المجمرة ،الشيشة ،وكميا طبيعة ميتة ،والنسوة الثالث يمثمف جزءا
منيا.
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الخادمة ىي الوحيدة التي تتحرؾ في ىذا الموحة ،إنيا تتجو نحو الداخؿ في الجية اليمنى مف
الموحة .ال ندري ما إذا كانت تحاوؿ ترتيب الستائر ،أو ما إذا كانت تذىب إلى العناية بإشعاؿ
النار في الجية المخفية ...ماذا تفكر في أولئؾ النسوة الجموس؟ يبدو أنيا ربما تريد أف تقوؿ
ليف شيئا؟ حيويتيا تبرز سمبية النساء األخريات .وربما في نياية المطاؼ تمثؿ نوعا مف
الحرية( مف خالؿ الحركة عمى األقؿ) في ىذه الغرفة المغمقة( باستثناء األبواب المفتوحة في
الخزانة .)!...يبدو أنيا منشغمة بأعماؿ المنزؿ ،بينما األخريات ،خامالت ،سمبيات ،عمى

حافة النعاس.
ىذه المفارقة بيف سمبية النسوة الثالث وايجابية الخادمة( في حركتيا) تفسر نية
دوالكروا في نقؿ صورة عف الحريـ الشرقي إلى المتمقي الغربي المتعطش لكؿ غريب وعجيب

مف بالد الشرؽ غير أنيا صورة مميئة بالمغالطات ،فيذا العالـ الصامت ينسب في تفسيره إلى
ما فيمو المستشرقوف بأف القرآف الكريـ والعادات اإلسالمية تفرض عمى المرأة التزاـ الصمت،
وحده الرجؿ التي يمتمؾ ىذا الحؽ ،أبا كاف أو زوجا ،فمنذ الطفولة يمقف لمفتاة كيفيات التراجع
عف الكالـ ،فالنسوة ال يتحدثف في حضرة الرجاؿ .التواصؿ الشفوي بيف النساء محدود ،وفي
أغمب األحياف يكوف في شكؿ وسوسة .وىو األمر الذي دفع بالكاتبة الجزائرية أسيا جبار إلى

تدبيج مجموعتيا القصصية( نساء الجزائر في مخدعيف) بتقديـ حمؿ عنواف نظرة ممنوعة
صوت مقطوع  Regard interdit, son coupéمنتقدة لوحة دوالكروا.
تبقى لوحة" ثالث جزائريات في مخدعيف" أجمؿ ما رسـ دالكروا ،تحفة بديعة مزج فييا األلواف
بدقة متناىية ،وبحرص شديد خط التفاصيؿ الدقيقة لجمسة نساء في غرفة رفقة خادمتيف ،بكؿ

ما يحيط بيف مف الصواني والدمالج ،واماءات الوجو ،كادت أف تكوف صورة فوتوغرافية.
التحميل الكروماتيكي:

بالنسبة لأللواف فإنيا أحدى الشواغؿ الرئيسة لدوالكروا؛ يبدو أنو لـ يترؾ شيئا

لمصدؼ كيؼ توزعت ىذه األلواف وما العالقة التي تربط بينيا؟ ،جاور دوالكروا األلواف القريبة
في الدائرة المونية :األحمر والبرتقالي ،واألزرؽ ،والبنفسجي وتشكؿ ىذه األلواف ما يسمى
تناسؽ المماثمة ،نظ اًر ألنيا قريبة مف بعضيا البعض ،ومرتبة إذف دوف مواجية.
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وبالعودة إلى الموحة القماشية التي نحمميا نجد مثال الصدار البرتقالي– األحمر لممرأة عمى
اليسار لو بطانة زرقاء -خضراء :ىذه المظاىر الخارجية مف األلواف المكممة تتييج وتتناسؽ،
وىذا التبايف يعطي ليذه األشياء بريقا مكثفا.
المنديؿ األحمر الذي تضعو الخادمة عمى رأسيا ينفصؿ عف ستار بخطوط مف األلواف
المختمفة ،لكنيا ال تمتقي غير الموف األخضر بالضبط تمؾ التي تشكؿ مع األحمر التوافؽ

األكثر ارتياحا.

خشب الباب يتناوب فيو األحمر واألخضر وىما يمثالف نموذجا لمتناسؽ المزدوج :البنفسجي
واألخضر لمربعات البالط ،األزرؽ لوف تنورة الخادمة وخطوطو الحمراء تمثؿ توافقات ليس
كمكمالت ولكنيا ألواف أكثر تقاربا.

السرواؿ األخضر الذي ترتديو المرأة الجالسة يمينا مرقش برسومات صغيرة صفراء :ىذاف

الموناف األخضر واألصفر يختمطاف بصريا ويولداف موضعا مكونا مف األخضر -أصفر
لنسيج مف الحرير براؽ وىادئ.
صدار برتقالي مزيف بموف التطريزات الصفراء :منديؿ الرقبة األصفر مييج بخطوط حمراء
يشتعؿ وسط الموحة ،الخزؼ األزرؽ واألصفر في الخمؼ مدمجاف في صبغة خضراء يتعذر

تحديدىا.

مف األمثمة أيضا المتعمقة باأللواف الرمادية المتولدة مف امتزاج بصري لعناصر خالصة ولكنيا
متقابمة :األبيض لوف قميص المرأة التي تجمس يمينا تـ كسره بصبغة غير واضحة ورقيقة
مكونة مف الوردي واألخضر وضعت عميو زىيرات صغيرة.

الموف الالمع العذب لموسادة التي تتكئ عمييا المرأة التي عمى اليسار مكونة مف تداخؿ تمؾ

التطريزات الحمراء والخضراء التي بتجاورىا تكوف قد انشأت في رمادي بصري.
ىذا التشكيؿ مف األلواف الحارة والباردة ،األولية والمكممة عممت عمى تقديـ صورة عف الشرؽ
الذي طالما رغب فيو الرساـ ،مف خالؿ اقتحامو لمحريـ ،فتوازف األلواف الخضراء والصفراء

التي ربما كانت أكثر ىيمنة ترمز إلى اليدوء والسكينة ،ىدوء المكاف ،كما ترمز إلى الغنى
ممثال في تمؾ األشياء الثمينة مف أقمشة وزرابي وديكور وحمي وىو ما يعطي االنطباع عف
حريـ ارستقراطي ،عف حياة الترؼ في الجزائر المستعمرة.
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وباستثناء الباب في الخمفية ،فإف العناصر األخرى لمزخرفة تشوه كؿ شيء ،ىناؾ
تجميع وتراكـ لألشياء ،فعمى سبيؿ المثاؿ الشيشة التي تعطي االنطباع بأنيا ستتجاوز
القماش ،عدة– أكيد أنو أخذىا معو إلى باريس -النعاؿ ،المجمرة ،المسعر ...ألواف محمية.
لكف ىناؾ صدؽ ينبثؽ مف النسوة؛ مع وجوىيف المشوب بالجاذبية ،وىذا الحزف الذي أصاب
بودلير .لكف ديالكروا أحب ذلؾ .أراد أف يكوف مفيوـ الحريـ عمى نطاؽ واسع في الغرب
ويحمـ بامتالؾ واحد منو.
مصدر النور ..المغز:

يبقى مصدر الضوء في الموحة لغ از كبي ار لمفناف الفرنسي ،حيث لـ يجد النقاد

التشكيميوف مصدره داخؿ التحفة الفنية ،ولو أف أكبر ما شد الفنانيف الغربييف في الجزائر ىو
الضوء الطبيعي ،فالشمس لـ تكف شبيية بأي شمس في مكاف آخر ،لذا تبدو األلواف مضيئة
في لوحاتيـ ،وكانت عامال فنيا ساعد عمى جمالية الموحة ،ذلؾ الضوء المحير عمى وجوه

نساء دوالكروا ،مشرقات رغـ وجودىف داخؿ غرفة مف غرؼ القصبة ذات النوافذ الصغيرة

الجانبية المتماشية مع تقاليد مجتمع محافظ .فمنذ ما يقارب القرنيف بقي السر غامضا مبيما،
وىذا ما روج لتحفة الفناف الفرنسي الذي كانت نساء الجزائر بمالمحيف البربرية والموريسكية
وأثوابيف وتفاصيؿ حياتيف السر الحقيقي في روعة ما رسمو ،فقد اقترب لتصوير الحريـ كحور
العيف .فقد قاؿ عنو الشاعر الفرنسي الكبير بودلير بعد مشاىدتيا في الصالوف الدولي عاـ

 «:2311ىو فناف فريد ال أحد قبمو وال بعده» .وتبقى لوحة" نساء جزائريات في مخدعيف"
الموحة الوحيدة التي رسـ نسخة أخرى ليا وعرضيا في باريس عاـ  .2381وكانت وجوه
الجزائريات المضيئة سر جماؿ لوحات فنانيف آخريف عاصروا دوالكروا مثؿ ":فرمنتاف"
و" رينوار" و" إيتياف دينيو".
جبار قارئة لديالكروافي مجموعتها( نساء الجزائر في شقتهن) تقدر آسيا جبار موىبة
ديالكروا ولوحتو الشييرة ،ولكنيا تالحظ أيضا الظمـ الواقع عمى الجزائريات بسرقة وجوىيف

دوف غطاء ،والدخوؿ في فضائيف الحميمي ،وىو غريب ،رجؿ ال ينتمي إلى الحريـ أو إلى
المدينة:

لوحة ديالكروا تبدو كمقاربة لشرؽ مؤنث– وىي األولى ربما في فف الرسـ األوروبي ،المتعود
عمى معالجة موضوع نساء الحريـ أو استحضار قسوة وعري الحريـ فقط .تبدو النسوة المواتي
نذوة ال َم ْخبَر
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رسميف ديالكروا في رائعتو حزينات في عزلتيف .وتوضح آسيا أنو خمؼ النظرة المسروقة
 ،Regardvoléىناؾ صوت مكتوـ .Son coupé
لـ يفت جبار مالحظة إلى أي مدى عرض ديالكروا في لوحتو وصفا خارجيا أمينا لجسد
األنثى والشقؽ الخاصة التي يحتميا.
ألواف جميمة دافئة وغنية ومشرقة جد مقنعة مع األقمشة الفخمة محاطة أكثر بأشياء سامية،
يظؿ الطابع الميتافيزيقي ليذا الجسد بالكاد مرئيا ،محسوسػا ،ولذلؾ تصؼ المؤلفة الشرؽ الذي

قدمو ديالكروا بطريقة سمبية:
" شرؽ سطحي ،في ظؿ مف الرفاىية والصمت"
في نظر المؤلفة ،ينتمي ديالكروا إلى أولئؾ الفنانيف األجانب ،الذيف وصموا حديثا إلى

الجزائر ،...والذيف كاف شغميـ الشاغؿ فقط تسجيؿ األلواف ،واألزياء ،والمعادات الجزائرية.

وبتأمؿ لوحة ديالكروا ال تتوقؼ جبار عف التساؤؿ ":قمب الحريـ ىذا المنفتح ،أحقاً كما رآه

فعال؟"

لدى عودتو إلى باريس ،اشتغؿ الرساـ عمى صورة التي رسخت بذاكرتو والتي يشوبيا الريب
وعدـ اليقيف ،إنو يستمد منيا عممو اإلبداعي الذي يجعمنا نتساءؿ دائماً ....الرؤية الجديدة
تماما نظر إلييا عمى أنيا صورة خالصة .ىذا التألؽ الجديد ىو الذي طمس الحقيقة.

الدقة التي استطاع بيا ديالكروا جعؿ ووصؼ المظير المادي لممرأة ،يعرب بصعوبة -وفقا
لجبار ،-عف ىويتيا الحقيقية.
في خاتمة مجموعتيا القصصية ،الحظت جبار ،مف قراءتيا لموحة ،وجود عدـ ارتياح في

عمؿ ديالكروا اإلبداعي ،وتتساءؿ عف الصدمة ،أو عمى األقؿ موجو االضطراب التي تعرض

ليا الرساـ خالؿ عممو ذاؾ.
لقد الحظت أف طبيعة الضوء غير الواقعي يتناقض بغرابة مع دقة األلواف وتفصيؿ األزياء.
وىذا وصفيا لموحة:

" نساء الجزائر في شقتيف :ثالث نساء اثنتيف منيف يجمسف أماـ الشيشة .والثالثة ،في
المقدمة ،نصؼ مستمقية ،تتكئ عمى وسائد .خادمة ،ترفع ذراعيا كما لو أنيا تزيح الستائر
الثقيمة التي تخفي ىذا العالـ المغمؽ؛ شخصية ذات طابع عرضي تقريبا ،إنيا تعمؿ عمى
تجنب لمعاف األلواف التي تكمؿ الثالث نساء األخريات .معنى الموحة كمو يكمف في العالقة
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التي تربط أولئؾ النسوة بأجسادىف ،وأيضا بمكاف حبسيف .سجينات مستسممات في مكاف
مغمؽ مضاء بنوع مف ضوء الحمـ القادـ مف أي مكاف .عبقرية ديالكروا تجعميف حاضرات
وفي نفس الوقت بعيدات ،وغامضات.
إنو -تحديداً -ىذا الضوء غير الطبيعي الذي يبعث عمى الشؾ ،الذي يدفع بالمشاىد إلى

التساؤؿ عما إذا كانت نساء الجزائر لديالكروا ،حقيقة أو نتاج حمـ ،حمـ الرساـ.
خاتمة:

في نساء الجزائر لـ يرد دوالكروا التعبير عف أي انشغاؿ ،ولكف ببساطة الحياة اليادئة

والمتأممة في الحرـ الفاخر :ال يوجد إذف شيء مسيطر ،وال لموف مفتاح .كؿ األلواف الحارة
العذبة تتوازف مع مكمالتيا الباردة في سمفونية مزينة تعطي االنطباع عف حرـ ىادئ وممتع.
الصورة التي نقميا الرساـ الكبير عف الجزائر وعف الواقع الجزائري حصرىا في بضاعة
رخيصة ،وأشياء صغيرة لمزينة .نحف اآلف في سنة  1834المدافع ال تزاؿ تدؾ العاصمة

بطريقة بربرية ال تصدؽ ،فما تحاوؿ الموحة أف تنطؽ بو مف سمـ ومودة ىي مغالطة فظيعة
وكذب .يمكف القوؿ اآلف أف أولئؾ النسوة الجزائريات في مخدعيف ممصقة لبيع الكولونيالية
وتسويقيا .لقد ساعد أوجيف دوالكروا لويس فيميب عمى توسعة مستعمرتو ،إف لوحاتو لـ تكف
بريئة .يحسب عمى الفنانيف المستشرقيف أنيـ كانوا يعمموف لصالح سياسات بمدانيـ
االستعمارية ،فقد خطوا الكثير مف الخرائط والصور التي استعانت بيا الجيوش في احتالليا

ألوطاف اآلخريف ،وكاف دوالكروا واحدا منيـ .وفي ىذا الصدد يقوؿ بيكاسو الذي حاوؿ محو
نظرة دوالكروا االستعمارية ،واستبدليا بنظرة ثورية حيف رسـ خمس عشرة نسخة لنساء الجزائر
في مخدعيف حيف حررىف مف القيد الذي سجف فيو ... ":الرسـ لـ يجعؿ لتزييف الشقؽ ،إنو
آلة حرب ىجومية ودفاعية ضد العدو الذي يغتصب قوانيف البشر".
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