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ــش  ــة مراك ــوران مبدين ــان ل ــف س ــف إي ــاح متح ــن افتت ــة م ــنة الثالث ــل بالس ــا نحتف بين

ــه ملــن  ــل، فإن ــة يف فضــاء حديقــة ماجوري ــون األمازيغي ــري بريجــي للفن وببعــث متحــف ب

ــم.  ــل العظي ــت، ذاك الرج ــريت فلين ــرى ب ــرض، ذك ــذا املع ــر ه ــي، ع ــر أن نحي املؤث

كان بــريت فلينــت - وهــو جامــع قطــع أثريــة وفنيــة ومدافــع مســتميت ملختلــف خصائــص 

الــراث العرقــي الغنــي الــذي مييــز املغــرب - لســنوات وســنوات، منــارة أضــاءت وحمــت 

ــدار  ــنة 2018، كان ل ــة. س ــددة للمملك ــة املتع ــات الثقافي ــي يف الهوي ــوع املتج ــذا التن ه

نــر حديقــة ماجوريــل رشف إصــدار كتــاب بــريت فلينــت - الثقافــة األفريقية-األمازيغيــة 

الراميــة جذورهــا يف تقاليــد العــر الحجــري الحديــث الصحــراوي يف شــال إفريقيــا ودول 

الســاحل - وهــو عبــارة عــى ملخــص لرحالتــه البحثيــة الطويلــة حــول تــراث شــال إفريقيــا 

والســاحل. 

عرفــت مجموعــة القطــع املعروضــة ملؤسســة حديقــة ماجوريــل نقلــة هامــة مــن حيــث 

الكــم والعــدد بفضــل الهبــة املمنوحــة مــن بــريت فلينــت واملتمثلــة يف أكــر مــن 600 قطعة 

نســيج. وبينــا نقــدم لكــم هــذه املجموعــة املختــارة مــن القطــع الرائعــة مــن مجموعاتــه 

الشــخصية، ال يســعنا إال أن نعــر لــه عــن جزيــل شــكرنا وامتناننــا وإعجابنــا الالمتناهــي. 

ــتني  ــاري كريس ــاعدة م ــور مبس ــى مك ــكام من ــه بإح ــذي نظمت ــرض، ال ــذا املع ــهد ه يش

لباســكل، ويف رشاكــة وثيقــة مــع بــريت فلينــت، عــى الجهــود التعاونيــة لفريــق ماجوريــل 

ــذي تعيشــه املؤسســة.  ــب ال ــذا الظــرف الصع يف ه

أهنئكهــم جميًعــا عــى هــذا النصــب الفنــي االســتثنايئ الــذي ســيبهر حتــا زوارنــا املغاربــة 

وضيوفنــا األجانــب. 

فليكــن هــذا التكريــم املخصــص لبــريت فلينــت ومغربــه الحبيــب شــهادة جديــدة لشــغفنا 

بهــذا البلــد الرائــع.

ماديسون كوكس 

رئيس مؤسسة حديقة ماجوريل

http://museeyslmarrakech.com
http://jardinmajorelle.com
http://jardinmajorelle.com
http://jardinmajorelle.com
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بريت فلينت: تاريخ يف معرض

يرســم هــذا املعــرض حيــاة بــريت فلينــت، حيــاة ناظــر متكــن بفضــل قربــه مــن مختلــف ثقافــات 

املغــرب وجنــوب الصحــراء مــن إدراك طابعهــا النموذجــي. يجمــع هــذا املعــرض مــا بــني أعــال مــن 

مجموعاتــه مختــارة منــه شــخصيا ومبعيتــه. وتشــهد كل القطــع املعروضــة عــن نظــرة بــريت فلينــت 

لتنــوع وثــراء التقاليــد األمازيغيــة التــي ازدهــرت مــن األطلــس إىل األطلــس الصغــري ومــن الصحــراء 

إىل الســاحل.

نظــم املعــرض عــى شــكل قصيــدة بريــة واســعة يف احــرام ملنهــج بــريت فلينــت مــن حيــث الركيز 

عــى لغــة صوريــة. ترســم الســالل والفخــار والحــي والتائــم واملنســوجات والقطــع الجلديــة، معــا، 

مشــهدا معــرا عــن فكــره ونظرتــه لتلــك املناطــق. ومــن حيــث طريقــة تجميعهــا، تدعونــا القطــع 

املعروضــة إىل إعــادة صياغــة مقاربتنــا لإلنتــاج الفنــي ملختلــف هــذه املناطــق. 

يأخذنــا املعــرض يف رحلــة خياليــة مــع عبــوره مختلــف هــذه املناطــق، مــن مراكــش إىل تافياللــت 

وحتــى مــدن جنــوب الصحــراء الكــرى. 

ترتبــط كل مرحلــة مــن مراحــل املســار مبنطقــة معينــة لقــح تاريخهــا وغــري وأثــرى مناطــق أخــرى 

حســب تنقــل الســكان الرحــل أو شــبه الحــر. إذ تعــد كل قطعــة معروضــة شــاهدا ودليــال عــى 

مارســات ثقافيــة مشــركة وبرهانــا عــى قاعــدة ثقافيــة مشــركة. هــذه الفسيفســاء التــي تتشــكل 

ــار مختلــف  ــاح إعــادة اعتب ــك مفت ــى الســاحل، هــي كذل مــن منطقــة ألخــرى، مــن املغــرب وحت

هــذه العــوامل ككيــان ثقــايف وفنــي واحــد.

مــن هــذا املنظــور، يتحــدث املعــرض عــن نظــرة بــريت فلينــت لألعــال والعــوامل التــي تلمــح لهــا. 

كــا تتحــدث األعــال عــن بعضهــا البعــض، فرســم لنــا صــورة معينــة لهــذه الجغرافيــا الفنيــة. رشق-

غــرب، جنوب-شــال، تبــدو التبــادالت والحــركات كهمــزات وصــل ثقافيــة تربــط التقاليــد املغربيــة 

بأفريقيــا جنــوب الصحــراء. مــن خــالل هــذا الحــوار، مــا بــني تقاربــات وإشــارات، يســلط املعــرض 
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ضــوء جديــدا عــى هــذه الثقافــات ويســعى إلبــراز املســاهات املتبادلــة لجميــع هــذه الزخــارف 

واألمنــاط. 

يخرنــا املعــرض الكثــري عــن بــريت فلينــت وكذلــك عــن عاملنــا، فــريدد صــدى املناطــق التــي زارهــا 

والثقافــات األقــرب لقلبــه. يســتمد املعــرض قوتــه، شــأنه شــأن فكــر بــريت فلينــت، مــن قدرتــه عــى 

أن يكــون يف تناغــم تــام مــع عــره، فاملعــرض، وفكــر فلينــت، عريـّـان للنخــاع.

منى مكوا ر

أمينة املعرض
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بريت فلينت، مراكش، 1957
تطور إدرايك وفهمي للثقافة األمازيغية، نص أكتبه بنفيس

ــة يف اللغــة واألدب اإلســباين.  ــا عــى شــهادة جامعي ــت فيه ــدا ســنة 1931، وتحصل ــدت يف هولن ول

ولـّـدت زيــاريت األوىل لقــر الحمــراء يف غرناطــة يف نفــي شــغفا واهتامــا بتاريــخ اســبانيا املســلمة 

وحضــارة األندلــس.

ثــم وخــالل زيــاريت األوىل للمغــرب عــام 1954 اكتشــفت أن عــارة وتزويــق عــدة منــازل خاصــة يف 

عــدد مــن املــدن املغربيــة القدميــة متفرعــة مــن نفــس التقاليــد الفنيــة التــي ألهمــت بنــاء قــر 

ــن الجــال  ــا ع ــازل بحث ــك املن ــن ســعي متواصــل لســكان تل ــه م ــا رأيت ــت مل ــا ذهل ــراء. ك الحم

ــد  ــا التقالي ــت يل حينه ــود. تجل ــم يف الوج ــك هدفه ــو كان ذل ــا ل ــغالهم ك ــع أش ــة يف جمي واألناق

األندلســية، كــا يعيشــها أولئــك الســكان، كنمــط حيــاة قائــم الــذات، وقصــد التمعــن والغــوص يف 

مختلــف جوانــب هــذا التقليــد الحــري وكالــه، قــررت االســتقرار يف مدينــة مراكــش ســنة 1957. 

ــة القــرن الســابع  عــام 1960، بــدأت الرحــال بهــدف دراســة الوضــع الفنــي للــرق األدىن يف بداي

مــع ظهــور اإلســالم. خــالل هــذه الرحــالت حظيــت بفرصــة زيــارة عــدد مــن تحــف الفــن البيزنطــي 

يف مدينتــي رافينــا واســطنبول، ثــم وخــالل إقامتــي مبــر، اكتشــاف نتائــج آخــر الحفريــات األثريــة. 

ــر  ــة يف الع ــازات الفني ــال اإلنج ــن ك ــا ع ــاال حي ــف مث ــة يف املتاح ــع املعروض ــك القط ــت تل كان

الحجــري الحديــث واإلمراطوريــات الزراعيــة يف بــالد مــا بــني النهريــن ومــر القدميــة. بــان يل، يف 

تلــك القطــع، أســاس النشــاط الفنــي، يف تفاعــل مــا بــني املــادة والتقنيــة والوظيفــة.

بعــوديت للمغــرب، شــدتني املظاهــر البريــة واملوســيقية للعــامل القــروي املغــريب، وزاد اهتامــي 

بهــا. فصــارت التقاليــد املوروثــة عــن األندلــس، بالنســبة يل، عبــارة عــن نظــرة ملــايض مــى، فيــا 

للثقافــة القرويــة املغربيــة مــن الحيويــة مــا يؤهلهــا لتكــون حجــر بنــاء مســتقبل املغــرب. 

ــدار  ــة ال ــة مبدين ــون الجميل ــد الفن ــس مبعه ــة التدري ــت بفرص ــنوات 1965 و1968، حظي ــني س ب

ــرك  ــدار البيضــاء يف ت ــة يف مجــال تدريــس الفنــون، تجســدت يف معهــد ال البيضــاء، يف فــرة طليعي
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ــي  ــة. قادتن ــة املغربي ــون التقليدي ــة عــى الفن ــة وإضفــاء قيمــة فني ــة األوروبي ــات التعليمي املنهجي

ــة  ــة القروي ــة للثقاف ــة يف املظاهــر املادي بحــويث ودراســايت الكتشــاف شــواهد عــن تجــارب زمكاني

تختلــف باختــالف منــط الحيــاة )رحــل وحــر( واإلنتــاج )زراعــة أو تربيــة املــوايش(. ويف ســبعينيات 

القــرن املــايض، زاد االهتــام بأبحــايث عــى املســتوى الــدويل، مــا مكننــي مــن املشــاركة يف العديــد 

ــة.  ــة واألمريكي ــارض واملؤمتــرات يف املتاحــف والجامعــات األوروبي ــن املع م

ــر إبداعــي الخــاص. ويف  ــي كامــال لتطوي ــس لتكريــس وقت ســنة 1981، قــررت التخــي عــن التدري

هــذا الســياق، ســعيت إلضفــاء طابــع معــارص لنــاذج مالبــس مــن النســج املغــريب التقليــدي التــي 

.)variations sur un pli( »قدمتهــا يف باريــس تحــت عنــوان »تنويعــات يف طيــة

عــام 1990، شــاركت يف بعــث املتحــف البلــدي للــراث األمازيغــي يف مدينــة أكاديــر أيــن تــم عــرض 

ــك  ــني باللهجــة الشــلحية وذل ــة للمتحدث ــة مــن املنطقــة اللغوي ــي املتأتي ــري مــن مجموعت جــزء كب

حتــى عــام 2000. خــالل هــذا العقــد، أديــت زيــارايت األوىل ملوريتانيــا ودول الســاحل. خــالل هــذه 

الرحــالت، بــدأت بحثــي حــول العالقــة بــني نــوع مــن الحــي التــي يرتديهــا طــوارق نهــر النيجــر 

وأوتــاد األرسّة التــي يســتخدمها نفــس هــؤالء الســكان. 

يف منــزيل يف مراكــش، الــذي صــار منــذ عــام 1989 متحــف تيســكوين، قمــت بتنظيــم مجموعــايت 

ــى منطقــة الســاحل هــم جــزء مــن  ــوب املغــرب وحت ــات أن الســاكنة املوزعــة مــن جن قصــد إثب

ــل  ــود أص ــركة يع ــد مش ــابهة وتقالي ــة متش ــات طبيعي ــاركون يف بيئ ــايف، يتش ــع الثق ــس املجتم نف

ــد  ــوع بع ــذا املوض ــاول ه ــي يف تن ــدت رغبت ــخ. تأك ــل التاري ــا قب ــور م ــة عص ــن حقب ــا م معظمه

ــارة« )Africa, the Art of a Continent( يف  ــن ق ــا، ف ــرض »أفريقي ــام 1995 يف مع ــاركتي ع مش

ــدن. ــون بلن ــة للفن ــة امللكي األكادميي

ــرية  ــاليت األخ ــث ورح ــري الحدي ــر الحج ــود للع ــع تع ــة قط ــرا ملجموع ــكيي مؤخ ــزز تش ــد ع لق

مــن املغــرب وحتــى النيجــر، قناعتــي األوىل: املغــرب مرتبــط ارتباطــا وثيقــا ومنــذ عصــور مــا قبــل 

التاريــخ بعــامل جنــوب الصحــراء الكــرى. وهــذا مــا يســعى متحفــي وهــذا املعــرض لإلشــهاد بــه.

بريت فلينت

https://tiskiwin.com
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بريت فلينت: مراحل حياته

1931 - والدته يف هولندا

يف  اإلســبانية  اللغــة  دراســة  ۔   1951-1955

جامعــة أوتريخــت ثــم يف مدينــة أمســردام

ــرف  ــرب، تع ــه األوىل للمغ ــالل زيارت 1955 - خ

ومحمــد  عيــى  بــن  محمــد  الســادة  عــى 

الفنــون  مهرجــان  مؤسســا  وهــا  املليحــي، 

بأصيلــة

ــد  ــة محم ــبانية بتانوي ــة إس ــدرس لغ 1957 - م

ــش ــة مراك ــس مبين الخام

1958 - يتعــرف عــى املغــرب القــروي ويــدرس 

زرايب منطقــة شيشــاوة

ــم  ــا ث ــنة إليطالي ــدة س ــافر مل 1961-1960 - س

الــرق األدىن. خــالل رحلــة العــودة، بدايــة 

لثقافــة  األفريقــي  باألصــل  الحــدس  تبلــور 

املغــرب وتقاليــد 

1962 - بدايــة تجميعــه للثقافــة املاديــة القروية 

ومنســوجات  وزرايب  وفخــار  حــي  املغربيــة: 

وغريهــا

ــة  ــون الجميل ــد الفن ــتاذ مبعه 1968-1965 - أس

ملدينــة الــدار البيضــاء. نــر نصوصــه األوىل 

Maghreb Art مبجلــة 

ــوز يف  ــاب »أشــكال ورم ــر كت 1974-1973 - ن

ــة« ــون املغربي الفن

)Forme et symbole dans les arts du Maroc(

1988-1975 - رحــالت إىل دول الســاحل: مــايل، 

بوركينــا فاســو، النيجــر

للمالبــس  تيســكوين  متجــر  افتتــاح   -  1981

واألقمشــة

وتقنيــات«  »مــواد  معــرض  افتتــاح   -  1989

)Matière et Manière( بــدار تيســكوين، يف منزلــه 

مبراكــش، كــا قــام بإيــداع جــزء مــن مجموعتــه 

يف املتحــف البلــدي للــراث األمازيغــي يف أكاديــر

1996 - افتتاح متحف تيسكوين مبراكش

2000 - بــاع مجموعتــه التــي كانــت يف متحــف 

أكاديــر

بقطعــه  تيســكوين،  متحــف  منــح   -  2006

ــدة  ــان، لفائ ــم اثن ــه، وعدده ــة ومباني املعروض

جامعــة القــايض عيــاض يف مراكــش

ــه  ــح منســوجات وأقمشــة مجموعات 2015 - من

ــع  ــة التاب ــون األمازيغي ــري بريجــي للفن ملتحــف ب

ــل ملؤسســة حديقــة ماجوري

2018 - أصــدر لــه بــدار نــر حديقــة ماجوريــل 

كتــاب »الثقافــة األفريقية-األمازيغيــة الراميــة 

ــث  ــد العــر الحجــري الحدي جذورهــا يف تقالي

ــا ودول الســاحل«،  الصحــراوي يف شــال إفريقي

وهــو عبــارة عــى ملخــص لرحالتــه البحثيــة 

الطويلــة حــول تــراث شــال إفريقيــا والســاحل

https://tiskiwin.com
https://tiskiwin.com
http://jardinmajorelle.com
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3
خاللة مغربية، معدن ومينا 

مزجج وعجينة الزجاج
األطلس الصغري، جبل باين، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

 17 * 11 سم

7
خاللة مغربية بنمط خلية 

النحل، معدن
األطلس الصغري، جبل باين، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

 18 * 11 سم

12
خاللة مغربية عىل شكل رأس 

كبش، معدن
األطلس الكبري الغريب، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
16 * 11 سم

9
خاللة مغربية عىل شكل رأس 

كبش، معدن
األطلس الكبري الغريب، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
22 * 9 سم

5
خاللة مغربية، معدن

األطلس الصغري، جبل باين، 
املغرب،

 19,8 * 11 سم

11
خاللة مغربية، معدن وعجينة 

الزجاج
األطلس الصغري، سوس، املغرب،

25 * 13 سم

10
خاللة مغربية، معدن

تافياللت، فجيج، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

13 * 9 سم

8
خاللة مغربية، معدن

األطلس الصغري، جبل باين، 
املغرب،

 13 * 7 سم

6
خاللة مغربية، معدن

األطلس الصغري، جبل باين، 
املغرب، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
19,2 * 10,3 سم

1
صندوق قرآن، معدن

األطلس الصغري ، جبل باين، 
املغرب، التاريخ الدقيق غري 

معروف، 
9,2 * 12 سم

»قادتنــي بحــويث ودراســايت الكتشــاف شــواهد عــن تجــارب زمكانيــة يف املظاهــر املاديــة للثقافــة القرويــة 

باملغــرب تختلــف باختــالف منــط الحيــاة )رحــل وحــر( واإلنتــاج )زراعــة أو تربيــة املــوايش(. نجــد يف تلــك 

املظاهــر مبــادئ نشــاط يقــوم عــى التفاعــل مــا بــني املــادة والتقنيــة والوظيفــة.«

بريت فلينت

4
خاللة مغربية،  معدن و مينا 

شامبليفي، معدن ومينا مزجج 
وعجينة الزجاج

األطلس الصغري، جبل باين، 
املغرب، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
 17 * 11 سم

2

خاللة مغربية، معدن ومينا مزجج 
وزجاج

األطلس الصغري، جبل باين، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

 17 * 11 سم
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13
خاللــة مغربيــة عــىل شــكل رأس 

كبــش، معــدن،
األطلــس الكبــري الغــريب، املغــرب، 

التاريــخ الدقيــق غــري معــروف،
 17 * 11 سم

14
خاللة مغربية، معدن،

تافياللــت،  الرقــي،  الجنــوب 

املغــرب، التاريــخ الدقيــق غــري 

معــروف، 

18,4 * 12 سم

15
خاللــة مغربيــة عــىل شــكل رأس 

كبــش، معــدن
األطلــس الكبــري الغــريب، املغــرب، 

التاريــخ الدقيــق غــري معــروف،
14 * 9 سم

24
خرزة مسمرة مزخرفة، معدن 

ومينا مزجج
األطلس الكبري، وادي درعة، 
أكدز، آيت سدرات، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

16 * 8 سم

17
خاللة مغربية، معدن،

تافياللت، فجيج، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،

14 * 9 سم

18
خاللة مغربية، معدن

األطلس الصغري، جبل باين، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 

معروف،

20 * 12 سم

23
حلية رأس، معدن ومينا مزجج 

بنقش عاجي
األطلس الكبري، تازناخت، آيت 

سدرات، املغرب، التاريخ الدقيق 
غري معروف، 16 * 8 سم

22
جزء من حيل الجبني، معدن 
وزجاج وزخرفة بألياف مينا 

مزجج رقيقة
األطلس الكبري، تاليوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
14 * 12 سم

16
خاللة مغربية، معدن،

تافياللــت،  الرقــي،  الجنــوب 
املغــرب، التاريــخ الدقيــق غــري 

معــروف،
20 * 14 سم

19
خاللة مغربية، معدن ومينا 

مزجج وزجاج
األطلس الصغري، جبل باين، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 

معروف،

19 * 12 سم

20
خاللة مغربية، معدن

األطلس الصغري، جبل باين، 
املغرب،

13 * 7 سم

21
خاللة مغربية، معدن ومينا 

مزجج وعجينة الزجاج
األطلس الصغري الغريب، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
 23 * 15 سم

26
جزء من خرزة تزين الضفرية، 

جلد وفضة
توات، الجزائر، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
29 * 9 سم

25
خرزة مسمرة مزخرفة، معدن 

ومينا مزجج،
األطلس الكبري، وادي درعة، 
أكدز، آيت سدرات، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

16 * 8 سم

28
خرزة مسمرة مزخرفة، معدن 

وألياف مينا مزجج رقيقة
األطلس الصغري، تافراوت، 

سماللة، املغرب، التاريخ الدقيق 
غري معروف،

7 * 6 سم

27
جزء من حيل صدر أو قالدة، 

معدن ومينا مزجج
األطلس الصغري، تافراوت، 

سماللة، املغرب، أوائل القرن 
العرين،

5,5 * 4 سم

ب
ر �غ

لم
ا



12

30
حلية رأس، معدن ومينا مزجج
األطلس الصغري، إغرم، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
43 * 20 سم

31
جزء من حيل صدر أو قالدة، 

معدن ومينا مزجج
األطلس الصغري، تافراوت، سماللة، 

املغرب، أوائل القرن العرين،
7 * 4,2 سم

32
حليــة صدر، معدن وزجاج 
وزخرفة بألياف مينا مزجج 

رقيقة
األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
51,3 * 6 سم

33
جزء من حيل صدر، معدن 
وزخرفة بألياف مينا مزجج 

رقيقة
األطلس الصغري، تافراوت، 

سماللة، املغرب، التاريخ الدقيق 
غري معروف،
13 * 8 سم

34
خرزة مسمرة مزخرفة، معدن 

وألياف مينا مزجج رقيقة
األطلس الصغري، جبل باين، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

6 * 6 سم

35
خرزة مسمرة مزخرفة، معدن 

وألياف مينا مزجج رقيقة
األطلس الصغري، جبل باين، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

6 * 6 سم

36
جزء من قالدة، معدن وزجاج 

وزخرفة بألياف مينا مزجج 
رقيقة

األطلس الصغري، إغرم، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

5 * 5 سم

37
جزء من قالدة، معدن وزجاج 

وزخرفة بألياف مينا مزجج 
رقيقة

األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

8 * 7 سم

38
جزء من قالدة، معدن وزجاج 

وزخرفة بألياف مينا مزجج 
رقيقة

األطلس الصغري، إغرم، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

6 * 6 سم

40
األجزاء الرئيسية لحيل جبني 
ذات شكل بني أدمي، فضة 

بنقش عاجي
األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
7 * 5 سم

41
عصابة، معدن وجلد وكهرمان، 

طبقة مينا مزجج
األطلس الصغري الغريب، آيت 

وافقا، املغرب، التاريخ الدقيق 
غري معروف،
44 * 10 سم

42
حلية رأس، زخرفة بألياف مينا 

مزجج رقيقة
األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
35 * 18 سم

39
األجزاء الرئيسية لحيل جبني ذات 

شكل بني أدمي
األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
9 * 5 سم

44
حزام، نسج

تطوان، املغرب، القرن التاسع 
عر،

315 * 17 سم

43
قرآن، ورق

فاس، املغرب، القرن 15،
9 * 12 سم

29
خرزة مسمرة مزخرفة، معدن 

وألياف مينا مزجج رقيقة
األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
7 * 6 سم
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45
جرة، فخار

فاس، املغرب، القرنان السابع 
عر أو الثامن عر،

12 * 10,6 سم

52
سلة، حياكة السالل، أوراق الدوم 

املغريب
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف، 36 * 35 سم، متحف 

تيسكوين

49
حزام، نسج

فاس، املغرب، أواخر القرن 
التاسع عر،

278 * 16 سم

48
حزام، نسج

فاس، املغرب، القرن التاسع عر، 
280 * 15 سم

47
حزام، نسج

فاس، املغرب، أوائل القرن 
العرين،

347 * 16 سم

50
صندوق رباعي الزوايا، خشب 

مدهون
جبالة، الشال الغريب للمغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
133,63 * 37 سم، متحف 

تيسكوين

51
سلة بغطاء، حياكة السالل، 

أوراق الدوم املغريب
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

44 * 26 سم، متحف تيسكوين

53
طبق، أوراق الدوم املغريب

منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 
املغرب، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
71 سم، متحف تيسكوين

57
سلة بغطاء، حياكة السالل، أوراق 

الدوم املغريب،
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف، 34 * 27 سم، متحف 

تيسكوين

54
سلة، حياكة السالل، أوراق الدوم 

املغريب
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري معروف،
33 * 32 سم، متحف تيسكوين

55
سلة بغطاء، حياكة السالل، أوراق 

الدوم املغريب
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

40 * 23 سم، متحف تيسكوين

56
سلة، حياكة السالل، أوراق الدوم 

املغريب
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

40 * 23 سم، متحف تيسكوين

59
سلة بغطاء، حياكة السالل، أوراق 

الدوم املغريب
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري معروف، 
29 * 23 سم، متحف تيسكوين

46
جرة، فخار

فاس، املغرب، القرنان السابع 
عر أو الثامن عر،

17 * 13,2 سم

60
طبق، حياكة السالل، صوف 

وأوراق الدوم املغريب،
منطقة جرسيف، ما قبل الريف، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

40 * 23 سم، متحف تيسكوين

58
سلة بغطاء، حياكة السالل، أوراق 

الدوم املغريب
الريف الرقي، جبالة، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف، 40 
* 23 سم، متحف تيسكوين

ب
ر �غ

لم
ا
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74
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منحوت
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
31 * 19,5 سم

69
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منقوش ومدهون
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

القرنان السابع عر أو الثامن 
عر، التاريخ الدقيق غري 

معروف
36 * 17 * 3,4 سم

68
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منحوت
املتوســط،  األطلــس  شــال 
ــر  ــابع ع ــان الس ــرب، القرن املغ
التاريــخ  عــر،  الثامــن  أو 

معــروف، غــري  الدقيــق 
30 * 17 * 4 سم

65
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منحوت
الشــايل،  املتوســط  األطلــس 
املغــرب، التاريــخ الدقيــق غــري 

معــروف،
38,5 * 19 سم

67
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منقوش ومدهون
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
31 * 19 * 5 سم

72
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منحوت
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

 1978
31 * 19,5 سم

73
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منقوش ومدهون
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
30 * 18 * 3 سم

71
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منقوش ومدهون
األطلس املتوسط الشايل، 

املغرب، القرنان السابع عر أو 
الثامن عر، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
31 * 19 * 5 سم

66
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منقوش ومدهون
األطلس املتوسط الشايل، 

املغرب، القرنان السابع عر أو 
الثامن عر، 1950، 22 * 21 

* 2 سم

70
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منحوت
املتوســط،  األطلــس  شــال 
ــري  ــق غ ــخ الدقي ــرب، التاري املغ

معــروف،
31 * 19 * 5 سم

76
مرآة، زجاج وخشب منقوش

جنوب األطلس املتوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

31 * 14 سم

75
مرآة، زجاج وخشب منقوش

جنوب األطلس املتوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

37 * 9 سم

64
مطرقة لكرس السكر، خشب 

منقوش
املتوســط،  األطلــس  شــال 
املغــرب، التاريــخ الدقيــق غــري 

معــروف،
31 * 18 * 3 سم

63
لوح يساعد عىل حفظ القرآن »كراك«، 

خشب منحوت

املغــرب،  املتوســط،  األطلــس  شــال 
التاريــخ الدقيــق غــري معــروف،

13 * 1,2 سم

62
لوح يساعد عىل حفظ القرآن 

»كراك«، خشب منحوت
شــال األطلــس املتوســط، املغــرب، 

التاريــخ الدقيــق غــري معــروف،
19,5 * 1,5 سم

61
زربية صوف

املغــرب،  املتوســط،  األطلــس 
ــروف، ــري مع ــق غ ــخ الدقي التاري

بيــار  110 * 74 ســم، متحــف 
بريجــي للفنــون األمازيغيــة، تــرع 

ــت ــريت فلين ــن ب م

https://www.jardinmajorelle.com/thecafemajorelle/
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77
مرآة، زجاج وخشب منقوش،

جنوب األطلس املتوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

58 * 25 سم

79
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
10,8 * 4 سم

80
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
6 * 4 سم

81
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
8 * 0,7 سم

88

علبة كحل، خشب منحوت
األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
11 * 6 سم

78
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
7,2 * 3,4 سم

89
علبة كحل، خشب منحوت
األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
7,7 * 3,5 سم

83
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
6 * 4 سم

90
علبة كحل، خشب منحوت

شال األطلس املتوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

11 * 2,7 سم

86
علبة كحل، خشب منحوت
األطلس املتوسط الشايل، 

املغرب، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

7,7 * 3,5 سم

85
علبة كحل ومكحال، خشب 

منحوت
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
11,5 * 3 سم

87
علبة كحل، خشب منحوت
األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
11 * 6 سم

82
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
11 * 3 سم، متحف تيسكوين

84
علبة مخصصة لزينة املرأة، 

خشب منقوش
األطلس الكبري، تالوين، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
11 * 3 سم، متحف تيسكوين

91
أداة شد الخيوط، خشب

شال األطلس املتوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

10 * 4 سم

92
أداة شد الخيوط، خشب

شال األطلس املتوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

 10 * 3,5 سم

ب
ر �غ

لم
ا
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106

برقع من الصوف
األطلس الصغري األوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
80 * 94 سم، متحف بيار بريجي 
للفنون األمازيغية، ترع من بريت 

فلينت

107
زربية صوف

األطلس الكبري، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

297 * 161 سم، متحف بيار 
بريجي للفنون األمازيغية، ترع 

من بريت فلينت

104

قلنسوة أطفال، صوف، زخرفة 
بالحناء

األطلس الصغري األوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

58 * 46 سم، متحف بيار بريجي 
للفنون األمازيغية، ترع من بريت 

فلينت

105

قلنسوة أطفال، صوف، زخرفة 
بالحناء

األطمس الصغري األوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

38 * 38 سم، متحف بيار بريجي 
للفنون األمازيغية، ترع من بريت 

فلينت

103

قلنسوة أطفال، صوف، زخرفة 
بالحناء

األطلس الصغري األوسط، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

51 * 36 سم، متحف بيار بريجي 
للفنون األمازيغية، ترع من بريت 

فلينت

102
أمفورة صغرية، طني نضيج

األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

33 * 16 سم

101
غالية، طني نضيج

األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

20,5 * 26 سم

98
طاجني قائم عىل أساس، طني 

نضيج
األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
30 * 34 سم

100
إناء بغطاء، طني نضيج

األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

46 * 40 سم

99
جرة، طني نضيج

األطلس الصغري، املغرب، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

26 * 24 * 23 سم

93
أداة شد الخيوط، خشب منقوش
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
7 * 4 سم

94
أداة شد الخيوط، خشب منقوش
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
9 * 3 سم

95
أداة شد الخيوط، خشب 

منقوش
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
7 * 4 سم

96
أداة شد الخيوط، خشب 

منحوت
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
11 * 4 سم

97
أداة شد الخيوط، خشب منقوش
شال األطلس املتوسط، املغرب، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
14 * 4 سم

ب
ر �غ

لم
ا
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108
حاملة متيمة، جلد

طوارق-الهوساوة، النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

64 * 9 سم

110
حاملة متيمة، جلد

طوارق-الهوساوة، النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

47 * 9 سم

112
خرزة-متيمة: خميسة أو يد 

فاطمة، معدن
طوارق، الهقار، الجزائر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
54 * 16 سم

113
خرزة-متيمة: خميسة أو يد 

فاطمة، معدن
طوارق، الهقار، الجزائر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
10 * 9 سم

114
حاملة متيمة، جلد

طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 
غري معروف،
79 * 7 سم

115
حاملة متيمة، جلد

طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 
غري معروف،
19 * 38 سم

116
حاملة متيمة، جلد

طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 
غري معروف،
37 * 7 سم

117
حاملة قرآن، جلد

طوارق، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

39 * 13 سم

118
حاملة قرآن، جلد

طوارق، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

33 * 13 سم

109
حاملة متيمة، جلد

طوارق-الهوساوة، النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

13 * 2 سم

111
خرزة-متيمة: خميسة أو يد 

فاطمة، معدن
طوارق، الهقار، الجزائر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
26 * 22 سم

119
حاملة متيمة، جلد

طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 
غري معروف،
79 * 16 سم

الن
ال�غ

ا، 
وس

اله
ق، 

وار
لط

ا

»بحثــت يف أصــل هــؤالء الســكان يف غــرب إفريقيــا. يبــدو يل أن ســاكنة عصــور مــا قبــل التاريــخ يف الصحــراء 

الوســطى هــم الســاللة األوىل املشــركة لتلــك الشــعوب. يرجــع جــزء كبــري مــن املظاهــر املاديــة الغنيــة يف 

هــذه املنطقــة إىل إبــداع النســوة الــاليت تنتجــن الجلــود، عــادة كمجموعــات مــع بعضهــن البعــض، مبهــارة 

وإتقــان يف اختيــار األلــوان. يعتــر أخــر كانــو، املســتخلص مــن أكســيد النحــاس، مــن ســات هــذا الفضــاء 

الجغرايف.«

بريت فلينت
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120
كيس مؤونة، جلد

طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 
غري معروف،

118 * 126 سم

121
كيس مؤونة أو حبوب، جلد 

وخيوط قطن
طوارق، موريتانيا، التاريخ الدقيق 

غري معروف،
132 * 36 سم

122
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت
أباالك، وادي النيجر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
16 * 5,5 سم

123
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت
أباالك، وادي النيجر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
16 * 5,5 سم

124
مغرفة، خشب مدهون 

ومنحوت
طوارق، تاهوا، النيجر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
23 * 7 سم

125
مغرفة، خشب مدهون ومنحوت

طوارق، تاهوا، النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

21 * 6,5 سم

127
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت، أباالك
وادي النيجر، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
23 * 6 سم

129
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت
أباالك، وادي النيجر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
23 * 6,6 سم

126
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت، أباالك
وادي النيجر، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
15 * 6,5 سم

130
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت
أباالك، وادي النيجر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
16 * 5,5 سم

131
مغرفة، خشب منحوت

طوارق، تاهوا، النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

23 * 7 سم

128
ملعقة تقدم لدى الزواج، خشب 

منحوت
أباالك، وادي النيجر، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
16 * 5,5 سم
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132
مغرفة، خشب منحوت

طوارق، تاهوا، النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

41 * 5 سم

134
غاللة، نسيج، قطن، الفالن

مايل، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

99 * 22 سم

135
غاللة، نسيج، قطن، الفالن

مايل، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

127 * 30 سم

136
غاللة، نسيج، قطن، الفالن

مايل، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

99 * 31 سم

137
حلية رأس، معدن وجلد وقطن 

وأصداف، الفالن
مايل، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
41 * 6 سم

138
حلية رأس، معدن وجلد وقطن 

وأصداف، الفالن
مايل، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
25 * 5 سم

139
حلية رأس، معدن وجلد وقطن 

وأصداف، الفالن
مايل، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
36 * 6 سم

133
حصرية-ساتر، جلد ودوم

طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 
غري معروف،

425 * 100 سم
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140
صليب الجنوب، معدن

ما بني وادي النيجر وأغاديس، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

6,5 * 4,5 سم

141
حيل ذات رمز، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

4,5 * 3 سم

143
صليب الجنوب، معدن

ما بني وادي النيجر وأغاديس، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

9 * 5 سم

144
صليب الجنوب، معدن

ما بني وادي النيجر وأغاديس، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

7 * 4,5 سم

145
صليب الجنوب، معدن

ما بني وادي النيجر وأغاديس، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

7 * 4,5 سم

146
صليب الجنوب، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

7 * 5 سم

148
حيل ذات رمز، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

5 * 4 سم

147
حيل ذات رمز، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

5 * 4 سم

149

قالدة ذات رمز مزينة بثالثة 
حيل، معدن ولؤلؤ وقطن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

18 * 13 سم

150
حيل ذات رمز، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

5 * 4 سم

151
حيل ذات رمز، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

5 * 4 سم

142
صليب الجنوب، معدن

ما بني وادي النيجر وأغاديس، 
التاريخ الدقيق غري معروف، 9 * 
5 سموأغاديس، التاريخ الدقيق 

غري معروف،
7 * 3 سم

»خــالل مســح ميــداين أجريتــه عــام 1998، اهتممــت بأوتــاد األرسّة املزخرفــة التــي تضمــن ســالمة ورفــاه 

ــاد  ــي واألوت ــت الح ــد كان ــة. وق ــذه املنطق ــاء ه ــوز نس ــي - رم ــا بح ــا خاص ــت اهتام ــا أولي ــم. ك النائ

تشــرك يف أشــكالها املتشــابهة ذات القيمــة واملغــزى الرمــزي أو الســحري، وتتقاســم نفــس اللغــة واملفــردات 

الزخرفيــة.«

بريت فلينت
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152
حيل ذات رمز، معدن

طوارق، وادي النيجر، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

5 * 4 سم

153
وتد رسير، خشب

طوارق، غرب وادي النيجر، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

129 * 18 سم

154
وتد رسير، خشب

طوارق، غرب وادي النيجر، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

136 * 18 سم

155
وتد رسير، خشب

طوارق، غرب وادي النيجر، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

141 * 205 سم

156
وتد رسير، خشب

طوارق، غرب وادي النيجر، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

121 * 23 سم

157
حرسو نسوول )إبزيم الربقع(، 

معدن
طوارق، حدود النيجر والجزائر، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
21 * 4 سم

158
حرسو نسوول )إبزيم الربقع(، 

معدن
طوارق، حدود النيجر والجزائر، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
21 * 4 سم

159
حرسو نسوول )إبزيم الربقع(، 

معدن
طوارق، حدود النيجر والجزائر، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
35 * 8,5 سم

160
حرسو نسوول )إبزيم الربقع(، 

معدن
طوارق، حدود النيجر والجزائر، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
35 * 8,5 سم

161
حرسو نسوول )إبزيم الربقع(، 

معدن
طوارق، حدود النيجر والجزائر، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
12 * 16 سم

162
حرسو نسوول )إبزيم الربقع(، 

معدن وخشب
طوارق، حدود النيجر والجزائر، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
15 * 9,5 سم

163
جرة حفظ رماد املوىت، طني 

نضيج
بورا، النيجر، القرن الثالث-القرن 

السابع،
45,5 * 17 سم

جر �
ي � ال�غ

ي 
واد
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164
واقي األمتعة

موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

100 * 63 سم

165
واقي األمتعة

موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

100 * 63 سم

166

كيس العروس الجديدة، جلد
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،  58 * 26 سم

167

كيس العروس الجديدة، جلد
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،  63 * 32 سم

168

كيس العروس الجديدة، جلد
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
58 * 26 سم

169

واقي قربة، جلد ودوم
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
41 سم

170

واقي قربة، جلد ودوم
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
44 سم 

171

واقي قربة، جلد ودوم
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
45 سم

ــف  ــة مبختل ــا وثيق ــة ارتباط ــة مرتبط ــات الجلدي ــف املنتج ــت أن مختل ــا، الحظ ــاريت ملوريتاني ــالل زي »خ

ــوان وثيقــة لدرجــة أن  ــني اإلنســان والحي ــة ملجتمعــات الســاحل. فالروابــط ب ــة والفني التظاهــرات الثقافي

جلــد الحيــوان املذبــوح أو املضحــى بــه مقــدس. ولذلــك، ليــس مــن قبيــل الصدفــة، أن يكــون الجلــد املــادة 

التــي تتجــى فيهــا ومــن خاللهــا عظمــة الفــن الصحــراوي.«

بريت فلينت
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172

علبة، خشب ومعدن ونحاس
بوتلميت، موريتانيا، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
21,5 * 35 سم

173

علبة، خشب ومعدن ونحاس
بوتلميت، موريتانيا، التاريخ 

الدقيق غري معروف،
10 * 25 سم

174
جراب لزجاجة القنديل ملصباح 

زيت الكاز، خشب وزجاج
موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
19 * 17 سم

175
لوازم الشاي، خشب منحوت

موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

39 * 9 * 15 سم

176
حصرية، جلد ودوم

موريتانيا، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

127 * 107 سم

177
حصرية، جلد ودوم، موريتانيا، 

التاريخ الدقيق غري معروف،
122 * 110 سم

178
كيس مؤونة، جلد، موريتانيا، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

114 * 53 سم

يا � �غ
ا ي�ت ر�

مو
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179
الوجه الداخيل لحقيبة نسائية، 

جلد وقطن
طوارق، النيجر، التاريخ الدقيق 

غري معروف،
64 * 68,5 سم

180
شكل ضفدعة عىل قفل، خشب 

منحوت
قبيلة الدوجون، مايل، التاريخ 

الدقيق غري معروف
45 * 31,8 سم

181
عصفور، خشب منحوت، 

سينوفو
بوركينا فاسو، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
43 * 26 سم

182

بكرة منسج مزينة برأس 
عصفور، خشب

مايل، التاريخ الدقيق غري 
معروف،

21 * 12 سم

183
عصفور، خشب منحوت، سينوفو
بوركينا فاسو، التاريخ الدقيق غري 

معروف،
91 * 19 سم

184
صندوق للكهانة، خشب منحوت

باوويل، ساحل العاج، التاريخ 
الدقيق غري معروف،

36 * 21 سم

186
ضفدعة من الطني النضيج

تارودانت، وادي سوس، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

8 * 4 سم

185
ضفدعة من الطني النضيج

تارودانت، وادي سوس، املغرب، 
التاريخ الدقيق غري معروف،

8,3 * 4 سم
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»عــر مختلــف قصــص الضفــادع التــي قصــت يل، اكتشــفت أنــه، مــن املغــرب إىل مــايل، ومــن عصــور مــا 

ــزال املــرأة الحامــل لحايتهــا ومســاعدتها  ــوان الرمــايئ والي ــوم، رافــق هــذا الحي ــى الي ــخ وحت ــل التاري قب

خــالل الــوالدة. فهــل يكــون هــذا الرمــز ذكــرى لآللهــة املريــة حقــت التــي كانــت تجســم بــرأس ضفدعــة 

ويســتنجد بهــا للخصوبــة والــوالدة؟«

بريت فلينت
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187
حيوان برمايئ )ضفدعة(، حجارة

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

14,6 * 3,1 سم

189

جارح )صقر(، وجناحاه موجهان 
نحو جانبيه، حجر أخرض مصقول

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

10,5 * 3,5 سم

190

جارح )صقر(، وجناحاه موجهان 
نحو جانبيه، حجر أخرض 

مصقول،
الصحراء الوسطى، العر 

الحجري الحديث،
8 * 4 سم

191
فأس بها حلوق، حجر

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

8 * 4 سم

192
فأس بها حلوق، حجر

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

14,5 * 4,3 سم

193
لوحة صباغ، حجر

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،
14,5 * 4,3 سم 

194
آلة، حجر

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

27,3 * 4,8 سم

195
ملعقة كبرية تستخدم يف 

الطقوس والشعائر، حجر أخرض 
مصقول

األطلس املتوسط، العر الحجري 
الحديث،

20 * 3,2 سم

196
متثال صغري ألنثى، حجر مصقول

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

17,5 * 4 سم

197

متثال صغري ألنثى، من املرجح 
أن يكون مركبا عىل فأس، حجر 

مصقول
الصحراء الوسطى، العر 

الحجري الحديث،
15,5 * 2,9 سم

198

متثال صغري ألنثى، منمق للغاية، 
حجر مصقول

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

21 * 9 سم

188
جارح )صقر(، وجناحاه موجهان 
نحو جانبيه، حجر أخرض مصقول

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،
13,5 * 13,5 سم
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»جمعــت، عــى مــدى الســنوات املاضيــة، مجموعــة مــن القطــع التــي تعــود للعــر الحجــري الحديــث. 

خــالل عصــور مــا قبــل التاريــخ، شــهدت الصحــراء، التــي كانــت يف تلــك العصــور خــراء بفضــل األمطــار 

ــد  ــة مختلفــة: الســودان، صعي ــة، احتشــادا ملجموعــات ذات أصــول جغرافي ــاة الري ــة بالحي ــرة وغني الغزي

مــر، األطلــس الصحــراوي. هــذه املجموعــة هــي منبــع حضــارة أصليــة أنتجــت أعــاال كانــت طــارا مجردة 

وطــورا ذات أشــكال منظمــة. وعليــه، كانــت هــذه املنطقــة الشاســعة تشــكل كيانــا ثقافيــا وفنيــا واحــدا.« 

بريت فلينت



26

200

متثال صغري ألنثى دون رأس، 
حجر مصقول

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

8,3 * 8,3 سم

201

متثال صغري ألنثى دون رأس، 
حجر مصقول

الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث،

21 * 9 سم

199

متثال صغري ألنثى، حجر مصقول
الصحراء الوسطى، العر 

الحجري الحديث،
17,5 * 4 سم

202

متثال صغري ألنثى بثديني 
مميزين وذراعان موجهان نحو 
البطن، حجر، الصحراء الوسطى

العر الحجري الحديث،
17,3 * 8,2 سم

203

متثال صغري ألنثى بثديني 
مميزين وذراعان موجهان نحو 

البطن، حجر
الصحراء الوسطى، العر 

الحجري الحديث،
15,6 * 7,8 سم

204

متثال صغري ألنثى بثديني 
مميزين وذراعان موجهان نحو 

البطن، حجر
الصحراء الوسطى، العر 

الحجري الحديث،
13 * 6,3 سم

205

متثال صغري ألنثى، حجر مصقول
الصحراء الوسطى، العر 

الحجري الحديث،
8,3 * 8,3 سم

مالحظــة: كل القطــع املعروضــة، مــا مل يذكــر خــالف ذلــك بعالمــة 
ــة،  ــون األمازيغي ــي للفن ــار بريج ــف بي ــكوين أو متح ــف تيس متح
متأتيــة مــن املجموعــات الشــخصية لبــريت فلينــت. وهــي معروضــة 
حســب تعلياتــه، وخاصــة مــن حيــث موضعهــا يف الفضــاء. ينطبــق 
األمــر ذاتــه عــى املفاتيــح التــي متــت كتابتهــا أو تأليفهــا مبعيتــه. مل 
ــواردة ببعــض القطــع املعروضــة  ــم دراســة بعــض املالحظــات ال تت
ــم  ــد تت ــه، فق ــني. وعلي ــل اإلخصائي ــن قب ــكل كاف م ــا أو بش بتات

مراجعــة تواريــخ أو مناطــق نشــأة بعــض القطــع. 

تتــم قــراءة القطــع يف املعــرض مــن اليســار إىل اليمــني ومــن أعــى 
إىل أســفل.

206

متثال صغري ألنثى، حجر مصقول
الصحراء الوسطى، العر 
الحجري الحديث، 17,3 * 

8,2 سم
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https://www.jardinmajorelle.com/thecafemajorelle/
https://tiskiwin.com
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بريت فلينت
21 أكتوبر 2020 – 1 غشت 2021

امينة املعرض
منى مكوا ر

مساعدة أمينة املعرض
ماري كريستني لباسكل

سينوغرافيا
ياسمني أوسشبي

اإلنتاج
موراد احدان 
منعم صبيح

تاشفني عبد املطلب
 

إدارة القطع املعروضة
حنان باقة

سحر املسياح
ماشاش حياة

ترميم القطع
جراردو خوان أوكلدي

التصوير
صالح بوعاد

عمر تجموعتي

الالفتات
هشام بلغزال

Mass’Art Print

الضوء
محمد أمني بلمديوي

سيباستيان دبان
رومان فيليي

الكتيب
عصام بتوم

إميان كدميي
مها محيالدين

لبنى زرزو

الرجمة
نبيل شايف

الرئيس 
ماديسون كوكس 

نائب الرئيس
بيرث بالنيش

املدير العام
سعد عبد السالم التازي

مدير الحديقة
مارك جونسن

مديــر متحــف إيــف ســان لــوران مبراكــش ومتحــف 
ــار بريجــي للفنــون األمازيغيــة  بي

ألكسيس رسنان

اإلدارة املالية
عبد الله خالفي

املوارد البرية
مصطفى اطرش

حفظ و توتيق املجموعات الفنية
حنان باقة

حياة مشاش

استقبال الزوار
حسن الحراش

النر و املكتبات
زايد اورحو
لبنى زرزو

التواصل
زورة الحاجي
عاصم املباريك

االدارة العامة
مــوراد احــدان، لطفــي بــالين، ســعيد شــاكر، 
ناديــة شــنبو، ســهام كريفــة، محمــد كينــاين، 

ارشف املتـوكل، محمـد الزجـاري، مصطفـى الزنـايك

مؤسسة حديقة ماجوريل
متحف إيف سان لوران مراكش
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متحف

إيف سان لوران مبراكش

زنقة إيف سان لوران، مراكش، املغرب
+212 )0( 5242-98686

www.museeyslmarrakech.com

بريت فلينت

21 أكتوبر 2020 ۔ 1 غشت 2021

مؤسسة حديقة ماجوريل

http://museeyslmarrakech.com
http://jardinmajorelle.com

