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القاعة

دليل المعرض

مرسم جاك ماجوريل
ولــد جــاك ماجوريــل فــي مدينــة نانســي الفرنســية ســنة  1886وهــو ابــن مصمــم
األثــاث المشــهور لويــس ماجوريــل .بعــد مــرور ســبع ســنوات علــى قدومــه
إلــى المغــرب ،وفــي ســنة  1924قــام بإنشــاء فيــا فــي الموقــع الــذي كان يعتبــر
وقتئــذ مدخــا لواحــات النخيــل بمراکــش؛ ثــم فــي ســنة  1931كلــف المهنــدس
المعمــاري الفرنســي بــول ســينوار بتصميــم مرســمه الخــاص الــذي أصبــح يعــرف
اآلن بالمتحــف .وبينمــا ظــل يمــارس أنشــطته الفنيــة والتشــكيلية ،انكــب بالمــوازاة
حتــى ســاعة وفاتــه فــي  ،1962علــى خلــق روضــة مبهــرة وغنــاء ،ذات نباتــات
عجيبــة ،أطلــق عليهــا اســم حديقــة ماجوريــل .وفــي ســنة  ،1980أقــدم كل مــن
إيــف ســان لــوران وبييــر بيرجــي علــى شــراء هــذه الحديقــة بعــد مــا وصلــت
إليــه مــن إهمــال حيــث أصبحــت مهــددة بالــزوال .وقــد عمــل المالــكان الجديــدان
علــى تجديــد المــكان وفتحــه فــي وجــه الجمهــور .ثــم بعــد وفــاة إيــف ســان لــوران
فــي الفاتــح مــن يونيــو  ،2008وهــب شــريکه بييــر بيرجــي ملكيتهــا للمؤسســة
بييــر بيرجــي وإيــف ســان لــوران فــي باريــس الفرنســية ،كمــا قــرر فتــح متحــف
أمازيغــي لتكريــم ثقافــة وفــن تظــا لإلكتشــاف.
ديدييــه فيفــر ،بييــر بيرجــي وإيــف ســان لــوران فــي حديقــة ماجوريــل ،أوائــل
الثمانينيــات  ،طباعــة فضيــة فــي حديقــة ماجوريــل .مؤسســة حديقــة ماجوريــل
مراكــش
مايتــي ماجوريــل ،جــاك ماجوريــل علــى شــرفة فيــا بوصفصــاف المســمات آالن
فيــا وازيــس ســنة 1955 ،بــاذن مــن حمــان بدونســي

0
1
2
3
4

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه هللا
افتتــح متحــف بييــر بيرجــي للفنــون األمازيغيــة يــوم  13دجنبــر  2011مــن قبــل
الســيد فريدريــك ميتــران ،وزيــر الثقافــة واالتصــال الفرنســي والســيد بنســالم
حميــش ،وزيــر الثقافــة المغربــي.
رسالة ملكية
إلى السيد بيير بيرجي
رئيس مؤسسة بيير بيرجي وإيف سان لوران
سيد الرئيس،
تلقينــا ببالــغ التقديــر رســالتكم الكريمــة التــي أعلمتمونــا بموجبهــا عــن افتتــاح
المتحــف األمازيغــي ،يــوم  3دجنبــر المقبــل ،وهــو أول حــدث ثقافــي تنظمــه
«جمعيــة حمايــة وإشــعاع حديقــة ماجوريــل» منــذ االعتــراف بهــا كجمعيــة ذات
منفعــة عامــة.
وفــي هــذا الصــدد ،أرحــب بحــرارة بهــذه المبــادرة التــي ســتمكن مــن التعريــف
بأصالــة وتنــوع الثقافــة األمازيغيــة ،والتــي تعتبــر إرثــا مشــتركا لــكل المغاربــة
وركيــزة أساســية مــن هويتنــا الوطنيــة الثريــة بعناصرهــا المختلفــة المكرســة فــي
الدســتور الجديــد للمملكــة.
تقديــرا منــا لألنشــطة الثقافيــة التــي تنظمهــا جمعيتكــم ،يســرنا إبالغكــم بقبــول
طلبكــم وإضفــاء رعايتنــا الســامية علــى حفــل افتتــاح هــذا المتحــف.
ختامــا ،وبعــد تمنياتنــا بــكل النجــاح لهــذه التظاهــرة ،تقبلــوا منــا ،ســيد الرئيــس،
فائــق عبــارات التقديــر.
محمد السادس ،ملك المغرب
في  04نونبر 2011
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األمازيغ
األمازيــغ هــم ســكان شــمال إفريقيــا األولــون .تعــددت األســاطير والحكايــات حــول
أصولهــم لكــن المؤكــد أنهــم ،ومنــذ أكثــر مــن تســعة آالف ســنة ،ينحــدرون مــن
الســكان المتوســطين األوائل  .Protoméditerranéensوتعتبــر اللغة األمازيغية
والتنــوع الثقافــي مــن خاصياتهــم األساســية التــي حافظــوا عليهــا كمــا حافظــوا
علــى أرضهــم ذات األبعــاد اإلفريقيــة والمتوســطية .ويتميــز أمازيــغ المغــرب
بنفــس هــذه الخاصيــات التــي تعكــس طبيعــة متنوعــة وتاريخــا عريقــا ومتقلبــا.
فــي عالقاتهــم مــع شــعوب البحــر األبيــض المتوســط ،أســس األمازيــغ ممالــك فــي
شــمال البــاد غالبــا مــا إســتعصت عليهــا تهدئــة قبائــل منظمــة وقويــة .إن هذيــن
الوجهيــن لتنظيــم سياســي دولتــي وقبلــي ســيطبعان أكثــر مــن الفــي ســنة مــن تاريخ
المغــرب .وعلــى عكــس الممالــك المتوســطية العتيقــة الوثنيــة واإلمــارات األولــى
المتعــددة المذاهــب ،فــإن اإلمبراطوريــات األمازيغيــة الوســيطية كانــت قاريــة
المنشــأ وإســامية العقيــدة .ولمــا أضحــى اإلســام ديــن األمازيــغ ،اســتقر علــى
المذهــب المالكــي الســني ذي المســحة المحليــة بزواياهــا وأضرحتهــا وطقوســها
واســتمرت فــي كنفــه ممارســة الديانــة اليهوديــة مــن طــرف أقليــة .وتعــود
أصــول الثقافــة األمازيغيــة األولــى إلــى فتــرة مــا قبيــل التاريــخ ،protohistoire
تتــراءى للناظــر فــي خاصيــات محــددة كاالرتبــاط الوثيــق بــاألرض واالحتمــاء
بالمجموعــة ومكانــة المقــدس وکــرم الضيافــة .وســتتأثر الحقــا بتأثيــرات مختلفــة
متوســطية وإفريقيــة وشــرقية ســربيه وأوروبيــة وعالميــة ســاهمت فــي تشــكيل
مالمحهــا الراهنــة .تعتبــر اللغــة األمازيغيــة بوثقــه انصهــرت داخلهــا عناصــر
تاريــخ وثقافــة األمازيــغ علــى مــر العصــور ،وهــي لغــة إفريقيــة عاصــرت
لغــات كبــرى انقرضــت منــذ قــرون كاليونانيــة والالتينيــة والمصريــة القديمــة
والفينيقيــة .مارســت الكتابــة بأبجديتهــا تيفينــاغ منــذ القديــم لكنهــا ظلــت لغــة شــفوية
باألســاس .ورغــم تراجــع تداولهــا بشــكل غيــر مســبوق فــي العقــود األخيــرة فإنهــا
ال تــزال لغــة التخاطــب اليومــي لشــرائح واســعة مــن المغاربــة .ويبــدو االعتــراف
الراهــن بأمازيغيــة المغــرب تعبيــرا عــن إرادة الحفــاظ علــى هــذه اللغــة العريقــة
رمــزا للهويــة األمازيغيــة لفائــدة األجيــال الالحقــة بمــا فــي ذلــك حــرف تيفينــاغ
الــذي تكتــب بــه رســميا منــذ بضــع ســنين .يتكــون المعــرض مــن ثالثــة أقســام:
األول يتنــاول الحيــاة اليوميــة والمهــارات التــي تحــول المــواد األولويــة إلــى أوان
لالســتعمال اليومــي والطقوســي؛ والثانــي يتطــرق لتمظهــرت الــذات مــن خــال
األنســجة واأللبســة واألبــواب الخشــبية وأســلحة االســتعراض؛ والثالــث يعــرض
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مجموعــة فريــدة مــن الحلــي التــي تختــزن معــارف ومعتقــدات آالف الســنين.
إن هــذا المعــرض دعــوة للغــوص فــي ثنايــا الفــن األمازيغــي للمناطــق القرويــة
بالمغــرب ،وهــو يعكــس عمــق وتنــوع وإبــداع ثقافــة بلــد عريــق.
احمد سكونتي
دكتور في األنثروبولوجيا المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث  -الرباط

جاك ماجوريل
امرأة أمازيغية زيت على قماش مراكش ،1921مجموعة خاصة
جون بسنسنو
صور لوجوه أمازيغية ،1934-1939 ،مجموعة خاصة
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المهارات المهنية
إن األشــياء المنظــورة هنــا شــاهدة علــى التنــوع الخصــب للمهــارات المهنيــة
األمازيغيــة ،فاإلنجــازات التقليديــة المتنوعــة تتضــح فــي صناعــات يدويــة مختلفــة؛
منهــا الخشــبية والفخاريــة وفي صناعة الســال .كمــا أن األدوات المنزليــة المتداولة
يوميــا أو فــي المناســبات .كمــا هــو الحــال بالنســبة لــأدوات ذات الطابــع الطقوســي
الشــعائري ،تهيمــن عليهــا أحيانــا زخــارف هندســية مقرونــة بمتمثــات آدميــة
الشــكل.
[الواجهات]
الجلد
 1حقيبــة الرجــل .الشــكارة .ذات األهــداب .جلــد مطــرز مزركشــة األطــراف،
ُمســحة إضافيــة فــي البهجــة والطرافــة .طالســم و مرايــا مخصصــة التقــاء .عيــن
الحســود .جبــال الريــف.
 2حقيبــة الرجــل .الشــكارة .زخــرف جلــدي مر ّ
صــع وملــون يشــكل زينــة تقليديــة.
تطريــز مــن خيــوط للزخرفــة تعتبــر نموذجيــة لقبيلــة زيّــان .األطلــس المتوســط.
 3حقيبة الرجل .الشكارة .جلد وتطريز من الحرير .مكناس .األطلس المتوسط.
 4جزمة الرجل .جلد ونسج من الصوف .آيت واوزﯖيت .جبل سيروا.
 5أحذية نسوية .بلغة .جلد وتطريز من الحرير .األطلس الصغير
 6أحذيــة نســائية ،نعــل مــن الجلــد لــه دعامــة جلديــة صاعــدة يكــون مطــرزا للنســاء
وبســيطا للرجــال .أميلــن ،جنــوب غــرب المغــرب.
 7حقيبــة الرجــل .الشــكارة .زخــرف جلــدي مر ّ
صــع وملــون يشــكل زينــة تقليديــة.
تطريــز مــن خيــوط للزخرفــة تعتبــر نموذجيــة لقبيلــة زيّــان .األطلــس المتوســط.
 8حقيبــة الرجــل .الشــكارة .ذات األهــداب .جلــد مطــرز مزركشــة األطــراف.
ُمســحة إضافيــة فــي البهجــة والطرافــة .فــي طالســم ومرايــا مخصصــة التقــاء عيــن
الحســود .جبــال الريــف.
 9نعال المرأة .أدوكو .جلد وزركشة من الحرير .األطلس الصغير.
 11 ،10زوج مــن أحذيــة نســوية .بلغــة جلــد .مزركشــة األطــراف .األطلــس
الصغيــر.
 12زوج مــن مقــص ومخــرز .أدوات صالحــة للعمــل علــى الجلــد .معــادن وخشــب.
األطلــس الصغير.
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السالل والحياكة
 1صندوق بمتمثالت آدمية .أوراق شجر الدوم .آيت سادن .األطلس المتوسط.
 4-2سالل .أوراق شجر الدوم.
 5سلة بغطاء مخروطي .سالل في شكل حلزوني من سعف شجر الدوم.
 6قفّــة الطحيــن .أليــاف نباتيــة .ســعف شــجر الــدوم .قطــع جلديــة مســتطيلة.
الصحــراء.
 7أمشــاط لتســوية وتســريح الصــوف .خشــب .قــرن وحديــد .آيت بوووللــي .األطلس
الكبير.
 8مشط لنفـش الصوف .خشب وحديد.
 9إزضي أو مورزيل خشب .األطلس المتوسط.
 10أمشاط مخصصة لنسج الزرابي .حديد وخشب.
 11مشــط معــد لنســج أقمشــة صافيــة .تــازكا خشــب وحديــد مزيــن بزخــارف
هندســية .الحلقــات تتيــح إمكانيــة تعليــق األداة فــي حرفــة النســج والحياكــة.
 12أمشــاط مخصصــة لنســج أقمشــة صافيــة ،تــاز ّكا .خشــب وحديد مزيــن بزخارف
هندسية.
 13مـ ّدادات النســيج« ،عضاضــات» (يفيــد حرفيــا معنــى العــض أو الشــد علــى.)...
خشــب مخــدوش وحبــل .آيــت واوزﮔﯾﺖ ،جبــل ســيروا.
 14مغازل .مورزيل .آيت عطا ،الجنوب الشرقي.
 15وتــدا لشــد الخيــم ،شــريط طويــل ضيــق ،سلســلة ســوداء ،إطــار رمــادي داكــن.
علــى خلفيــة ســوداء ،زخرفــة مــن الخطــوط المائلــة البيضــاء تزينهــا ألــوان مختلفــة،
الجــزء العلــوي مطــوي .األطلــس المتوســط ،قبائــل زيــان أو بنــي مكيلــد.
الخشب
 2 ،1صناديق .خشــب .منقوشـــة عليها رســـوم وزخارف هندســية .آيت واوزﮔﯾﺖ.
جبل ســيروا.
 5 -3صناديــق .خشــب .منقوشــة عليهــا رســوم وزخــارف هندســية .األطلــس
الصغيــر.
 7 ،6صناديــق .خشــب .منقوشــة عليهــا رســوم وزخــارف هندســية .الجنــوب
الغربــي.
 9 ،8صناديق .خشب مرصّع .ما قبل الصحراء.
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 10صندوق الح ّداد من النوع القديم .خشب مزين بصفائح معدنية .الصحراء.
 11صندوق .حديد ونحاس .نواة الخشب .ما قبل الصحراء
 12مجموعة مفاتيح .حديد .ما قبل الصحراء والصحراء
صنع الخاللة
المعدن المحدّد
 1خالالت من النوع العتيق .حديد مطرّق .دادس .الجنوب الشرقي.
المعدن ال ُمقولَب
 2قالب الخالالت .البرونز .وخاللة من الفضة المقولبة.
ِ 3حلية من الخالالت .في هيئة ثعبان .فضة مقولبة .الجنوب الشرقي.
صع بالمينا
المعدن المر ّ
 4خاللة .نحاس وفضة مطعمة بالمينا الملونة .سوس.
المعدن المحفور
 6 ،5خــاالت .فضــة منقوشــة ومطليــة بالمينــا .زجــاج .تعتبــر نموذجيــة إلقليــم
تيزنيــت .ســوس.
التقنية المعروفة بـالدودة
 8 ،7خــاالت الــدودة أو تيــزرزاي نتــو ّكا .فضــة .مينــا أزرق وأصفــر ســوس.
وهــي نــوع منتشــر فــي جنــوب األطلــس .هــذه التقنيــة فــي الصنــع ،المندثــرة منــذ
أمــد طويــل ،تقــوم علــى أســاس أســطوانات صغيــرة جــدا مــن الفضــة مرتبــة جنبــا
إلــى جنــب ﻮ ملحومــة .أســاك فضيــة دقيقــة ورفيعــة.
معدن السلك الفضي
ِ 9حليــة الخــاالت .فضــة مو ّشــحة بأســاك فضيــة رفيعــة ومطليــة بالمينــا .األطلس
ا لكبير
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األدوات
 1ميزان .حديد ذراع .مرصعة ومنقوشة بزخارف هندسية .األطلس الصغير.
 2ذراع الميزان .خشب بزخرفة هندسية منقوشة .األطلس الصغير.
 3منفاخ .كير .جلد .خشب .نحاس أصفر وأحمر .الصحراء.
 4منفــاخ قائــم علــى رجــل مــن جلــد .خشــب .نحــاس ومعــادن متنوعــة .جبــال
الريــف.
 5موازيــن برتغاليــة ورومانيــة مألوفــة فــي المغــرب .نحــاس أصفــر وأحمــر
الصحــراء.
 6مضرب مخصص للحبوب الطرية .أزنبـو .خشب.
 7مضرب .خبّاطة .خشب .تستعمل في غسل الصوف.
 8آلة الثـقب والحفر ،بريما .خشب .حجر .حبل ومعدن ما قبل الصحراء.
 9محجــم الحــاق ،قــورارت ديــال الحجــام .فضــة ونحــاس .أدوات إلحــداث
النزيــف (الفَصــد) .عمليــة يزاولهــا الحجــام فــي البــوادي يــوم الســوق األســبوعي
بوضــع محاجــم علــى الجمجمــة والقفـــا.
ُ 10كالَّب أو ِملقط قالَّع األسنان وعلبته .حديد ونحاس.
مدقات وموازين
 1ماعون للطحن والسحق ذو استعماالت متعددة .صخر .وادي درعة.
 2مواعين للطحن .إلعداد مستحضرات التجميل .صخر.
 3مواعين للسحق .خشب .وادي دادس.
 4ماعون ب ِم َدق للطحن ووعاء بغطاء .حجر كلسي منقوش .منطقة ورزازات.
ِ 5مدقات صغيرة لطحن الزعفران .خشب منقوش .وادي دادس.
 6قصْ عات .خشب ومعدن .جنوب المغرب.
 7مغارف .خشب .وادي دادس
الشاي
 1أباريــق الشــاي .براد .قصدير متيــن ومزخــرف .جنــوب مــا قبــل الصحــراء.
اإلبريــق مــن أصــل بريطانيــا العظمــى دخــل إلــى المغــرب فــي القــرن التاســع
عشــر.
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 2علبــة إبريــق الشــاي .خشــب ومعــدن .جنــوب المغــرب .مخصصــة لحمايــة
إبريــق القصديــر مــن الصدمــات الناتجــة عــن كثــرة تنقــات البــدو الرحــل.
 3صنــدوق كــؤوس الشــاي .خشــب .يســتعمله البــدو الرحــل للوقايــة مــن الصدمات
العارضــة ومــن الغبار.
الشاي
 1أباريق الشاي .براد .قصدير متين ومزخرف .جنوب ما قبل الصحراء.
 2علبة إبريق الشاي .خشب ومعدن .جنوب المغرب.
 3صنــدوق كــؤوس الشــاي .خشــب .يســتعمله البــدو الرحــل للوقايــة مــن الصدمات
العارضــة ومــن الغبار.
ِ 4ملقط السكر .حديد.
مطارق كسر السكر
أثــاث األبهــة والشــهرة المســتعمل فــي حفــات الشــاي لكســر قوالــب الســكر .تنقش
عليــه أحيانــا كلمــات واقيــة حرزيــة ( )Dورمــوز للفحولــة (قــرن الكبــش) أو
أعضــاء ذكوريــة .أو تظهــر تصاويــر لحيوانــات مثــل الذئــب والغزالــة ).(J, H
 A-Cمطارق كسر السكر .خشب األرز منقوش وملون .شمال المغرب.
 D-Fمطارق كسر السكر .خشب .منقوش .مزينة بطالء صبغي.
 G-Kمطارق كسر السكر .خشب منقوش .األطلس الكبير والصغير.
 L-Nمطــارق كســر الســكر تافضيــزت نســكر .نحــاس أصفــر .نحــاس أحمــر.
زينــة بالرشــم .غــرب مــا قبــل الصحــراء.
أواني المائدة
 1مغرفة كبيرة .خشب منقوش وزخارف من صفائح نحاسية .الصحراء.
 2قِمع ،إسگفي .يستعمل لحليب الناقة .خشب وجلد .الصحراء.
 3إبريق صغير للماء .طين مطبوخ ومصبوغ .الجنوب الغربي.
 4إبريق ب ِمقبض .طين مطبوخ .منطقة الحسيمة .شمال المغرب.
 5قدر بغطاء .طين مطبوخ ومصبوغ .تسول .الريف.
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 6صحن مقعر .طين مطبوخ وملون .تازة .الريف.
 7صحن مقعر .طين مطبوخ وملون .األطلس المتوسط.
 8صحن مقعر .طين مطبوخ وملون .تسول .الريف.
بخضــاب أبيــض .زخــرف مجســم لشــخص
 9إنــاء للشــرب .داتاستـــش .فخــار ِ
ّ
الجــذاف .آيــت وارياغــل .الريــف.
 10قــدر بمقابــض ومنقــار ســاكب .طيــن مطبــوخ ومطلــي بالبرنق .جنــوب األطلس
الكبير.
 11طبق بغطاء .طين مطبوخ .الريف.
 12طجين .طين مطبوخ ومصبوغ .إقليم ورزازات.
 13مغارف وموازين ،ﺇلينگرت .خشب منقوش .األطلس الصغير.
 14وعاء للماء .طين مطبوخ ومبرنق .إقليم غمارة .الريف.
 15صحن مقعر .طين مطبوخ وملون .تسول ،الريف.
 16زبدية  ،قدح .خشب .الصحراء.
 17إبريـــق صغيــر باأليـــدي .يســتعمل فــي حفـــظ وتقديــم المــاء .طيـــن مطبــوخ
ومصبــوغ .تســـول .الريــف.
الطين المطبوخ ﻮ الخزف ﻮ النحاس
[الدرج ]1
 1طبــق قائــم علــى قويعــدة .قصعــة .يســتعمل لتقديــم طعــام الكســكس .نحــاس .زينــة
خاتم ســليمان.
 2طبــق قائــم علــى قويعــدة .يســتخدم لتقديــم طعــام الكســكس .قصعــة طيــن مطبــوخ
وبصبــاغ خزفــي يحتــوي علــى رصــاص أخضــر .تامگــروت .وادي درعــة.
ِ
 3طبــق قائــم علــى قويعــدة ،قصعــة .يســتعمل لتقديــم طعــام الكســكس .طيــن مطبوخ
ومطلــي بزخــرف هندســي .فــم زگيد.
ما قبل الصحراء.
 4وعاء بغطاء .خشب مشقوق .إقليم مراكش.
 5وعاء للعسل .قدح بغطاء من نحاس مضروب بالمطرقة .إداوتنان .سوس.
 6طبق بغطاء .طين مطبوخ بزينة في صورة قلب.
إقليم ورزازات.
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[الدرج ]2
 7جــرة .طيــن مطبــوخ مصبــوغ ومبرنــق .شــبيهة بمثيالتهــا المنتجــة فــي مناطــق
الريف.
 8فرن إلعداد الخبز ،تنورت .لدى البدو الرحل.طين مطبوخ مبرنق.
 9تاسكســوت .وعــاء مخصــص لتهيــئ طعــام الكســكس المطبــوخ علــى البخــار
المضغــوط .طيــن مطبــوخ .مبرنــق ،إداوتنــان b.ســوس.
 10جرّة ،تخيبيت .طين مطبوخ مطلي بالبرنق .إداوتنان .سوس.
 11مصفاة الزيت .طين مطبوخ .نحاس.
 12موقــد أو كانــون .يحتــوي علــى الجمــر لطهــي الطعــام .طيــن مطبــوخ مطلــي
بزخــرف هندســي.
[الدرج ]3
 13جــرّات أو تخيبيــت .طيــن مطبــوخ مبرنــق وطــاء أبيــض (إلخفــاء اللــون
األصلــي) .وادي درعــة .الجنــوب الشــرقي.
 14ممخضــة .طيــن مطبــوخ وزخــارف مجلوبــة .آيــت وارايــن .تاونــات .إنــاء فــي
داخلــه يتــم مخــض الزبــدة.
ِ 15ممخضة ذات مقابض وغطاء .طين مطبوخ.جنوب المغرب.
 16إبريق الماء اقمقوم ،النحاس .جنوب المغرب.
 17طبــق بغطــاء علــى قويعــدة .طيــن مطبــوخ ومطلــي بزخــرف هندســي .بنــي
ديركــول .الريــف
اإلســــالم
 1قُضيّبــات للتعلــم ،كــراك .خشــب محفــور ومتقــن الصنــع .ذو نهايــات مكــورة.
يســتعملها طلبــة المــدارس القرآنيــة لتســهيل اســتظهار وتجويد النصــوص القرآنية.
واحــدة مــن بينهــا تحمــل العبــارة المنقوشــة التاليــة « :يفقهــوا قولــه».
 5 -2ألواح طلبة المدارس القرآنية ،تالّوحت أو اللوحة .خشب.
 6محبرة .حجر منحوت .جنوب المغرب.
 7محبرة بيضاء .حجر منحوت.
 9 ،8محابر .طين مطبوخ مطلي بالبرنق .تاگموت .األطلس الصغير.
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 10سُـــبحات ،تســبيحُ .درر مــن الخشــب .مرصعــة بالمينــا الملونــة .درر مــن
الزجــاج .حريــر .گلميــم ،الصحــراء.
 11كرســي المســجد .منبــر .خشــب األرز بزينــة هندســية (معيّنــات ،شــارات
منجــورة علــى شــكل  ،Vنجــوم ذات ســبعة شــعب ،نجيمــات علــى شــكل وردة)
منقــوش ومصبــوغ بلــون أســود وبنــي .األطلــس الصغير األوســط .خمــس درجات
مــن ســلم المنبــر محاطــة بأعمــدة صغيــرة .وبواســطة عجــات صغيــرة أيضــا تتــم
دحرجتــه إلــى مــكان خــاص بــه فــي انتظــار يــوم صــاة الجمعــة.
َ 12ســواري المسجـــد .خشــب األرز .زخرف هندســـي مصبوغ ومنقـــوش .غرب
األطلــس الكبيــر.
 13حامل المصحف الكريم .خشب .األطلس الصغير األوسط .كتاب الصالة.
 14المدرســة األ مازيغيــة جــان بسنســنو  ،إثنواغرافــي وفنــان فوتوغرافــي.
متخصــص فــي قضايــا المغــرب .1939 – 1934 ،خزانــة الصــور ،IMA
باريــس.
اليهودية
 15مزوزة .نحاس بداخله مقطع من التوراة .تميمة واقية عند مدخل المنازل.
 « 16يــد فاطمــة» أو «خمســة» ،يهوديــة .فضــة مصقولــة .مدفــأة واقيــة قائمــة
علــى نجمــة ذات ســتة شــعب .تدعــى أيضــا نجمــة داوود أو خاتــم ســليمان .يمثــل
هــذا الرمــز الحيــاة ﻮ الصحــة والحكمــة فــي الديانــات الثــاث :اإلســام ﻮ اليهوديــة
والمســيحية.
 17قــدح الحــج .نحــاس جبــال الريــف .يحمــل عبــارة «إحيــاء لذكــرى داوود بــن
إفــاح» .علــى شــرف الحاخــام األكبــر المشــهور بخوارقــه «رابّــي عمــران بــن
ديــوان» .يوجــد قبــر الحاخــام فــي وزان .الــري  30مجموعــة مــن التمائــم .فضــة.
يــد مركزيــة وأربعــة أيــادي مصــورة فــي اليــد نفســها :إحالة علــى الرقــم  5الواقي.
الثعابيــن أو ( ّماليــن األرض) التــي تعني حرفيا (أســياد األرض) .مرســلين إلســعاد
البشــرية .المعلّقــة المتدليــة مــن العنــق ترمــز إلــى التذكيــر والفحولــة .أمــا الخناجــر
فهــي الســاح الواقــي مــن مفترســة المواليــد الجــدد الذكــور تدعــى ليليــت أو ملكــة
السقوب.
 18سارج الزيت .الكنيس الييودي .قصدير
 19المدرســة األ مازيغية  .يشــيفا جان بسنســنو  ،إثنواغرافي وفنان فوتوغرافي.
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متخصــص فــي قضايــا المغرب .1939 – 1934 ،خزانــة الصور  ،IMAباريس.
 20مصباح زيت هانوكا من حجر .وادي درعة.
 21مصباح زيت هانوكا من الطين المصقول .تمغروت  ،وادي درعة.
القناديل
 22مجموعــة مــن المصابيــح الزيتيــة أو اللحــاء المطلــي بالمينــا مــن الطيــن.
األطلــس الصغيــر.
 23مجموعــة كنــادل .تســتخدم أيضًــا كمصابيــح يــوم الشــبت فــي المجتمعــات
اليهوديــة.
 25 ،24كنادل ،حديد .جنوب المغرب واألطلس الصغير.
العقود
 26صنــدوق خشــبي يحتــوي علــى عقــد أمازيغــي مكتــوب بخــط اليــد مــع األبجديــة
العربية.
 27العقــود ،ألــواح ،الخشــب  ،األعمــال المحفوظــة فــي أكاديــر (الســندرات) أو
المســاجد.
المعتقدات
 28عــروس المطــر تلغنجــا( .إعــادة اإلعمــار) دميــة من المواكب الطقســية للتوســل
بقــدوم المطــر  ،عارضــة أزيــاء ترتــدي زخــارف أنثوية.
 29ثالثة تعويذات على شكل يدوي عليها كتابات واقية من الفضة.
 30طقــم تعويــذات مــن الفضــة .يــد مركزيــة تصــور الســمندل وأربع أيــدي مصورة
فــي اليــد نفســها :اإلشــارة إلــى الرقــم  ، 5الحامــي .الثعابيــن أو مواليــن العــارض ،
حرفيــا ســادة األرض ،أرســلوا مــن أجــل ســعادة البشــر .القــادة علــى شــكل قــرن
هــي رمــز قضيبــي .الخناجــر  ،أســلحة دفــاع ضــد المفتــرس عنــد الذكــور حديثــي
الــوالدة :ليليــث  ،ملكــة الشــبق.
تربيـة النحـل
 3-1جلوة تربية النحل ،طين مطبوخ .األطلس الكبير.
 4جلوة تربية النحل وفخ أو مصيدة ،طين مطبوخ .األطلس الكبير.
َ 5جـلوة تربية النحل ،طين مطبوخ .وادي درعة.
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وسدادة .طين مطبوخ .األطلس المتوسط.
 6جلوة تربية النحلِ ،
وسدادة من حديد طين مطبوخ .األطلس الكبير.
 7جلوة تربية النحلِ ،
 8جلوة تربية النحل .طين مطبوخ .جنوب غرب تافراوت
ال ّرحى ،الشعير واألركان
 1رحــى متعــددة االســتعماالت (حبــات اللــوز والحبــوب) .صخــر منحوت وخشــب.
الجنــوب الغربي.
ِ 2مكيال الزيت .خشب.
 3وعاء الزيت .طين مطبوخ .تامگروت .وادي درعة
األمازيغ والشأن المقدس
علــى الرغــم مــن قلــة مصــادر توثيقــه ،فــإن لألمازيــغ تاريــخ طويــل وغنــي مــع
الفكــر الدينــي ،الــذي يتميــز بتقســيم فضــاء الوجــود حســب أبعــاد مــا هــو روحــي،
ومــا هــو مــا ّدي ،مــا هــو مقــدس ومــا هــو عــادي ،مــا هــو إلهــي ومــا هــو إنســاني،
الــخ .فـفـــيما يتعلــق بالبعــد األخيــر مثــا ،يحتفــظ لنــا التاريــخ بأصــداء كثيــر مــن
اآللهــة الوثنيــة عنــد األمازيــغ مثــل «انــــزار»« ،ياكــوش» ،وغيرهمــا كثيــر .ومــع
ظهــور ديانــة التوحيــد ،عــاش األمازيــغ كافــة أوجهـــها فــي توقــد قــويّ .فهــذا أب
الكنيســة المســيحية الشــمال-إفريقية ،طيرتوليــان ،وهــو مــن األمازيــغ ال ُمـــتر ّومين
مــن أهــل قرطاجنــة مــا بيــن القرنيــن الثانــي والثالــث ،وقــد كان وثنيــا قبــل أن يعتنق
المســيحية ،هاهــو يخبرنــا بــأن «البربــر كانوا يـــلتزمون بالســبت ويحتفــون باألعياد
اليهوديــة وبصومهــم وأحكامهــم فــي الحــال والحــرام مــن األطعمــة واألشــربة».
وبعــد قرنيــن مــن عهــد طيرتوليــان ،وقبــل ثالثــة قــرون مــن انتشــار اإلســام فــي
المنطقــة ،بــرزت شــخصية أمازيغيــة أخــرى طبعــت التاريــخ الفكــري الكونــي؛ أنــه
القديــس أغوســطين ،ابــن مدينــة تا َكـّـــست بنوميديــا .فبعــد أن كان متبعــا للمانويــة
اإليرانيــة ،اعتنــق المســيحية ،ثــم دخــل فــي حــرب فكريــة ليــس فقــط ضــد المانويــة،
ولكــن أيضــا ضــد المذهــب المســيحي الدوناتــي لبنــي قومــه األمازيــغ ،ثــم انتهــى
بوضــع األســس الالهوتيــة للكنيســة المســيحية كمــا هــو معــروف.
هــذه األطــر الفكريــة المختلفــة التــي أطــرت العقيــدة الدينيــة بشــمال إفريقيــا ،والتــي
تعاقبــت فــي غيــر قليــل مــن التداخــات ،تركــت كلهــا بصماتهــا منقوشــة فــي
المــوروث األمازيغــي ،ســواء أكان ماديــا أم غيــر مــادي .وتدخــل اللغــة واآلداب
والطقــوس فــي البــاب األول؛ وعلــى هــذا المســتوى ،ال تنقــص األمثلــة .فهــذا اســم
الجــال مثــا فــي المعجــم األمازيغــي للعصــر اإلســامي مــا يــزال يحتفظ إلــى اليوم
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بلفظــه األمازيغي-العبري-اآلرامــي المنحــدر مــن فتــرة الديانــات الكتابيــة الشــمال-
إفريقيــة ،أال وهــو «بابا-ربـّــي» للداللــة علــى {هللا} .ويصــدق نفــس الشــيء علــى
شــعيرة األضحيــة ،التــي مــا تــزال تســمى «تا-فاســكا» فــي األمازيغيــة (مــن كلمــة
«فاســقا» اآلراميــة التــي تحيــل علــى ذبيحــة عيــد الفصــح) .فمــع اإلســام ،لــم
يتغيــر إال إطــار مرجعيــة رمــز تلــك الشــعيرة ،الــذي تحــ ّول فــي اإلســام مــن
اإلحالــة علــى قصــة خــروج بنــي إســرائيل مــن مصــر إلــى قصــة تضحيــة إبراهيــم
عليــه الســام ،وذلــك بالرغــم مــن أن بعــض األمازيــغ مــا يزالــون يهرقــون مــن دم
تلــك األضحيــة علــى بــاب المنــزل كمــا أُ ِمـــر بذلــك في ســفر الخــروج من التــوراة.
وفــي بــاب المــوروث الالمــادي دائمــا ،ظلت أســماء كافة اآلبــاء واألنبيــاء والملوك
التوراتييــن حيــة مــن خــال أســامي القبائــل األمازيغيــة .فــإذ كلمــة «ايــت» تفيــد
فــي األمازيغيــة «أبنــاء ،آل» ،فــإن هنــاك مثــا «ايــت برايــم» (آل إبراهيــم)،
«ايــت يســحاق» (آل إســحاق)« ،ايــت ياعقــوب» (آل يعقــوب)« ،ايــت يوســف»
(آل يوســف)« ،ايــت موســى»« ،ايــت موســي» (آل موســى)« ،ايت هــارون» (آل
هــارون)« ،ايــت يوســي»« ،ايــت ي ّشـــو» (آل يشــوع)« ،ايــت داود» (آل داود)،
«ايــت ســليمان» (آل ســليمان) .بــل إن هنــاك حتــى «ايــت ياهــو»؛ مــع العلــم بــأن
«ياهــو» عبــارة عــن ترخيــم لـــ «ياهــوه» (اســم الجــال فــي التــوراة) .وتنــدرج
أســامي كثيــر مــن األوليــاء وذوي الكرامــات بالمغــرب فــي نفــس الســياق ،مــن
أمثــال «ســايدنا دانيــال» (النبــي دانيــال)« ،ســيدي شــامهاروش» (مــن العبريــة:
«شــيم هــاروش») أو «بابــا حقـّــي» («حقـّــي» فــي العبريــة ترخيــم تصغيــري
الســم «إســحاق»).
وحتــى فــي بــاب التربيــة والتعليــم ،تتداخــل مثــا المــرددة الطفوليــة األمازيغيــة
ذات اإلثنــي عشــر ســؤاال التــي يتلوهــا تالميــذ الكتاتيــب القرآنيــة ،أال وهــي «مــا
يــ َكان يــان» («مــن هــو الواحــد؟») مــع نظيرتهــا العبريــة ذات الثالثــة عشــر
ســؤاال التــي يرددهــا صبيــة اليهــود فــي ليلــة عيــد الفصــح ،أال وهــي «إحــاد ،مــي
يوديــاع» («الواحــد ،مــن يــدري مــن هــو؟»).
أمــا فــي بــاب المــوروث المــادي ،فــإن األمثلــة ال تنقــص كذلــك .فحتــى فــي القــرن
الثانــي قبــل الميــاد ،نجــد بــأن الكلمــات الخمســين مــن اإلهــداء المــزدوج اللغــة
(أمازيغي-بونيقــي) المنقــوش علــى ضريــح الملــك األمازيغــي ماسينســا ،قد وردت
فيهــا لخمــس مــرات كلمــة שפט√ (شــفط) التــي تقابــل فــي العبريــة لفــظ שופט
(شــوفيط ) ومعنــاه "القاضــي" ،وذلــك كلقــب اجتماعــي ألســاف الملــك المذكــور.
وإذا انـتقـــلنا مباشــرة فــي هــذا البــاب إلــى األغــراض التــي تشــكل موضــوع العناية
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المتحفيــة ،وهــي أكثــر هشاشــة لكونهــا متأرجحــة بيــن الماديــة وغيــر الماديــة
بســبب قابليتهــا للتـنقـــيل ،تظــل األشــكال األيقونيــة والبالســتيكية التي تطبــع الفنون
المغربيــة (فخاريــات ،أغــراض اســتعمالية أو تعبديــة ،حلــي ،منقوشــات ،نســيج،
طــرز ،نقــود ،موشــومات) أمــورا تنتظر الكشــف عــن أصول عناصرهــا .ويصدق
ذلــك بالخصــوص علــى النقديــات والشــاراتيات ،حيــث نجــد مثــا بــأن النجمــة
السداســية ،المســماة بنجمــة داود ،حاضــرة فــي النقــود منــذ ســكة الملــك األمازيغــي
يوبــا الثانــي بموريطانــا القــرن األول للميــاد إلــى قطعتــي  100و  200فرنــك
بمغــرب نهايــة الخمســينات مــن القــرن العشــرين ،مــرورا بأختــام ونقــود كثيــر
مــن ملــوك المغــرب فــي القــرون األخيــرة .ومــن نفــس القبيــل مــا يالحــظ مــن
تداخــل عناصــر البنــاء األيقونــي بيــن بعــض أوجــه الشــاراتية المغربيــة الحديثــة
ورمزيــات مــا يعــرف بـــ "تــاج التــوراة"
محمد المدالوي
المعهد الجامعي للبحث العلمي جامعة محمد الخامس – السويسي
حول األمازيغ
أمــا بخصــوص الفضائــل األخالقيــة ،فيمكــن ذكــر احتــرام الجــار ،حمايــة الضيف،
احتــرام اإللتزامــات والتعهــدات ،اإلخــاص للعهــود والمعاهــدات ،ﻮ التبــات فــي
الشــدائد ،ﻮ التســاهل عــن أخطــاء األخريــن .نبــد اإلنتقــام والعطــف علــى الفقــراء،
واحتــرام كبــار الســن ،ﻮتقديــس رجــال العلــم وكراهيــة الظلــم ،ﻮالحــزم للــدول
والعــزم علــى تحقيــق اإلنتصــار فــي مســائل الســلطة ،واإلخــاص هلل فــي أمــور
الديــن.
ابن خلدون ( ،)1332-1406كتاب أألبار 1377
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بخصوص النساء األمازيغيات
«مــن عــادة هــذه النســوة ارتــداء عصابــات وحلقــات كبيرة مــن الفضة فــي األذنين.
بعضهــن يرتديــن منهــا مــا يصــل الــى أربــع حلقــات .كمــا يســتخدمن كذالــك لربــط
ثيابهــن علــى أكتافهن،حلقــات علــى شــكل دوائــر كبيــرة بحجــم أونصــة واحــدة.
ويرتديــن أيضــا فــي األصابــع والســاقين بعــض الدوائــر مــن الفضــة ،لكــن فقــط
النبيــات و الغنيــات ،أمــا الفقيــرات ،وألنهــن ال يتوفــرن علــى المــال إلقتنــاء حلــي
ضخمــة ،فإنهــن يكتفيــن بهــا مصنوعــة مــن الحديــد أو النحــاس».
ليون اإلفريقي ( )1488-1530وصف إفريقيا.
الحلي
تعتبــر حلــي المــرأة بمختلــف أشــكالها بمثابــة تعبير عــن هويتها القبليــة ووضعيتها
االجتماعيــة ،وهــي أيضــا شــكل مــن أشــكال االدخــار الممكــن والمتــاح بحســب
المخاطــر االقتصاديــة لمجتمــع قــروي .يقــوم بصناعــة هــذه الحلــي صائغــي
مجوهــرات مهــرة غالبــا مــا يكونــون مــن صنــف المتجوليــن .قاســمها المشــترك
كونهــا مصنوعــة مــن الفضــة اعتمــادا علــى ثــاث تقنيــات و زخــارف خاصــة
بــكل منطقــة :القولبــة ،القــص أوالصقــل والســلك الفضــي .ثــم الطــاء الزجاجــي،
ترصيــع بالمينــا ،حفــر وترخيــم وأخيــرا الترصيــع بأحجــار كريمــة ملونــة.
أمــا القــادات ،فــإن النســاء هــن مــن يقمــن بتشــكيلها مــن الكهرمــان (اللوبــان)
والمرجــان وعناصــر أخــرى مــن الفضــة حســب نمــوذج خــاص بمنطقتهــن .مــواد
كثيــرة وأشــكال رمزيــة كلهــا ألغــراض حرزيــة وقائيــة.
الواجهات و النصفيات
شمال المغرب [نصفية ]A
حلية الرأس .فضة .مرجان وقطع نقود مسكوكة من ذهب قديم.
أقرط األذن .فضة مطعمة بالذهب .مرجان وزجاج.
قالدة صدرية .فضة.آيت سغروشن.
حليــة صدريــة .فضــة .مرجــان وقطــع نقــود .زوج مــن الخــاالت .فضــة مقولبــة،
فــي وســطها عنصــر بيضوي الشــكل مــن فضة مقولبــة ومخرَّمة تدعــى «فكرون»
حلــزون .مزينــة بحجــر ثميــن مرجانــي .صفّــان مــن قطــع نقــود إســبانية فــي
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األســاس وجواهــر مــن المرجــان .الريــف .منطقــة الناظــور ومليليــة بنــي شــيكر،
بنــي ســيدل ،بنــي بــو إفــراح.
األطلس المتوسط [واجهة العرض]
ِ 1حليــة الــرأسُ .عصابــة مــن الحريــر .الفضــة .المرجــان .مصنوعــات زجاجيــة.
قطــع نقــود.
 3،2أقراط األذن .فضة ومرجان.
 4حلية صدرية وزوج من الخالالت .فضة .شمال المغرب
 5حلية صدرية وزوج من الخالالت ..فضة .مصنوعات زجاجية .قطع نقود.
 6زوج من الدمالج .فضة .طالء بالمينا الملونة ونحاس.
 7زوج من الخالالت .زخرف فضة .الريف .منطقة الناظور
 8زوج من الدمالج .فضة .طالء بالمينا الملونة .فضة
آيتسغروشن [واجهة العرض]
 1أقراط األذن .فضة وترصيع مغشوش بالمينا.
 2صدرية .تاسديت .فضة مرصعة بالمينا الملونة.
 3زينة األصداغ المعروفة بـ تيكوشين .فضة مرصعة بالمينا الملونة.
 4قالدة .فضة وضفيرة من الصوف.
 5معلّقة .فضة مرصعة بالمينا.
ِ 7 ،6ســوار مفتــوح للمعصــم أو الكاحــل أســفل الســاق .فضــة وطــاء بالمينــا
الملونــة.
 8زوج من الدمالج .فضة.
األطلس الكبير [نصفية ]B
حليــة الــرأس .فضــة وزجـــاج .صفيحة وقــرط األذن .فضــة مطلية بالمينــا وأحجار
كريمــة مــن الزجاج.
قالدة .مرجان .كهرمان .فضة وزجاج .آيت واوزﯖيت.
قالدة .جواهر من الزجاج وفضة .آيتواوزﯖيت.
قــادة .كهرمــان .نســج مقــوى وملــون مــن الصــوف .جواهــر مــن الفضــة المطعمة

القاعة

0
1
2
3
4

بالســلك الفضــي المطليــة بالمينــا .آيتواوزﯖيت.
حليــة صدريــة .فضــة .زجــاج وقطــع نقديــة« .خــاالت الــدودة» .مربوطــة
بواســطة سلســلة مســتوية ومطعّمــة بــ ُدرر مــن الســلك الفضــي.
األطلس الكبير وسيروا [واجهة العرض]
 1حلية الرأس .فضة .زجاج وقطع نقود .آيتواوزﯖيت.
 2حليــة الــرأس مشــدودة إلــى زوج مــن أقــراط األذن .فضــة منقوشــة بالســلك
الفضــي وموشــية بالمينــا .زجــاج.
 3حليــة الــرأس .تــاج للشــعر وأقــراط األذن .فضــة وحجــر صــاف أرجوانــي و
زجــاج.
 4صفيحــة جبهيــة .فضــة موشــحة بالســلك الفضــي ومطليــة بالمينــا .قطــع نقــود
وزجــاج.
صـلة .فضة وطالء بالمينا الملونة .آيت واوزغيت.
ِ 5سوار بمف َ
ِ 6سوار .فضة وأحجار كريمة من زجاج مرصع مغلق.
 8 ،7أساور بمفصل .فضة وترصيع مغشوش بالمينا و المرجان.
الجنوب الغربي [واجهة العرض]
 1زينة الجبهة .فضة .زجاج أسود وقطع نقود.
 2زوج مــن الخــاالت فــي صــورة «رأس الكبــش» .حاحــا .الســفح األطلنتيكــي
لألطلــس الكبيــر.
 3زوج من الخالالت .فضة وزجاج.اشتوكة.
 4أساور الكاحل .فضة .اشتوكة.
 5أقراط األذن .فضة منقوشة وزجاج.
األطلس الصغير األوسط [نصفية ]C
ُعصابــة الــرأس .نســج مقــوى وملــون من الصــوف .مزركشــة األطــراف بضفائر.
فضة وزجــاج .إداوزدوت.
عصابة الرأس .جلد .فضة .كهرمان .مرجان وقطع نقود صغيرة.
أقــراط األذن .فضــة مرصعــة بالمينــا فــي شــكل هــال .أحجــار كريمــة مصقولــة
مــن الزجــاج .إداونضيــف.
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قالدة .فضة جواهر من زجاج وأصداف المحار .إداونضيف.
حليــة صدريــة .خــاالت الــدودة .فضــة مطليــة بالمينــا وحجــر صــاف أرجوانــي.
إيمــي نتاتلــت.
األطلس الصغير األوسط  [ Iواجهة العرض]
صـــات .نحـــاس .فضــة مرصعــة بالمينــا ومزينـــة بطــاء ملــون .مــن
 1إكليــل ب ِمف َ
تاگمــوت إلــى إيمــي ن تاتلــت.
 2حليــة الــرأس .فضــة مرصعــة بالمينــا ومزينــة بأحجــار كريمــة مــن الحجــر
الصافــي األرجوانــي.
 3أقــراط األذن .صفائــح فضيــة مرصعــة بالمينــا الملونــة .ترصيــع بالمينا.أحجــار
كريمــة .عقيــق أحمــر.
 4حليــة الــرأس .فضــة مرصعــة بالمينــا .طــاء بالمينــا .حجــر صــاف أرجوانــي.
زجــاج و ُعصابــة مــن الجلــد .إيمــي ن تاتلــت.
 5أسورة بمفصل .فضة مرصعة بالمينا .طالء بالمينا.
 6معلقة .تميمة .فضة.زجاج وقطع نقود .منطقة إغرم.
 7سوار مفتوح .فضة مرصعة ومطلية بالمينا الملونة .إغرم.
 8سوار مفتوح .تاگموتوالفيجا.
 9زوج من المعلقات .أقراط األذن .فضة مرصعة بالمينا .منطقة إغرم.
األطلس الصغير األوسط  [ IIواجهة العرض]
 1سوار .فضة مرصعة ومطلية بالمينا .إداونضيف.
 2أقراط األذن .على شكل هالل .فضة وزجاج .إداونضيف .إداوكنسوس.
 3حليــة الــرأس« .شــيركا» .فضــة وحجــر أرجوانــي صــاف .طيــف المعلقــات
الرئيســية .أتناريــش .يكشــف عــن تمثــل آدمــي.
 4علبــة المصحــف الكريــم« .دليــل» .فضــة مرصعــة بالمينــا علــى نحــاس .يمكــن
أن تحتــوي علــى نصــوص مــن القــرآن مضافــا إليهــا وصفــات الرقيــة للوقايــة
يكتبهــا فقيــه.
 5خاتــم .فضــة مرصعــة بالمينــا وذات خمســة أشــكال مخروطيــة .رقــم حامــل
للحــظ.
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 6زوج من ال ُخالَالت .نحاس .فضة موشحة بالمينا وزجاج .إداونضيف.
 7أقراط األذن .في صورة هالل .فضة مرصعة بالمينا وزجاج .إداونضيف.
 8أقراط األذن .في صورة هالل .فضة مرصعة بالمينا وزجاج.
 9معلقة .تميمة .نحاس .فضة مرصعة بالمينا وحجر كريم زجاجي.
 10خاتم .فضة مرصعة بالمينا.السبابة و الخنصر .تاﯖموت.
 11-13معلقات .تمائم .عنصر من قالدة .فضة مرصعة .إداونضيف.
سـوس [نصفية ]D
حليــة الــرأس وإكليــل .فضــة .مينــا .زجــاج ومرجــان .المجمــوع يطلــق عليــه
تاونــزا.
حلية الرأس .جلد ،فضة ،خرز زجاجي و أ صداف
قالئــد .كهرمــان .مرجــان .آللــئ مــن الزجــاج .فضــة مرصعــة بالمينــا ،حجــر
ملــون للزينــة .قطــع نقــود.
قالدة .فضة مرصعة بالمينا ،مرجان ،الزجاج ،وكهرمان.
قــادة كبيرةفضــة .عناصــر موشــحة بتطريــز ومطليــة بالمينــا والفضــة ،الكهرمان
وقطــع نقود.
زوج من «خالالت الدودة» .فضة .مينا ملونة.
سـوس  [ Iواجهة العرض]
ُ 1عصابــة الــرأس ،تاونــزا .بالصــوف .قطــع نقــود صغيــرة و ُدرر مــن الفضــة.
الكهرمــان والزجــاج .منطقــة األخصــاص.
 2قالدة .كهرمان خالص ومزيف.آللئ من زجاج.
 3أقــراط األذن .فضــة مرصعــة ومطليــة بالمينــا .كهرمــان وآللــئ مختلفــة .الســفح
األطلنتيكــي لألطلــس الصغيــر.
 4معلقة وسط العقد .فضة مطلية بالمينا.
 5زوج من معلقات الخالالت .فضة .ترصيع بالمينا الملونة ومرجان.
 6قالدة الزواج .كهرمان .فضة مطلية بالمينا .قطع نقود.
 7سوار .فضة مرصعة ومطلية بالمينا .قطع نقود .تيزنيت.
 8أســاور .فضــة مرصعــة وموشــية بالمينــا .تتجمــل بهــا النســاء اليهوديــات فــي
مناطــق تيزنيــت وتاهلــة.
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سـوس  [ IIواجهة العرض]
 1حليــة صدريــة بخــاالت ،تيــزرزاي .فضــة .طــاء بالمينــا األخضــر واألصفــر.
زجــاج .تصــل بيــن السلســلتين كريــة مطليــة بالمينــا الملونــة تدعــى تاگمــوت.
والــكل مزيــن بقطــع نقــود تتدلــى مــن الذوائــب .تعتبرنموذجيــة لمنطقــة تيزنيــت.
 2صُـــدغيات ،حليــة تتدلــى مــن األذن علــى الصــدغ ،تيبوكاريــن .فضــة محفــورة
وجلــد.
 3أقراط األذن .فضة وقطع نقود .إداوسمالل.
سـوس [نصفية ]E
ُعـــصابتين للــرأس .قطــن بأطــراف مزخرفــة .خمــس صفائــح مــن الفضــة المطليــة
والمزينــة بالمينــا .كهرمــان و ُدرر مــن زجــاج .تيزنيــت
قالدة .درر من زجاج وقطع نقود.
قــادة .فضــة مرصعــة بالمينــا ومرجــان .صــف مــزدوج مــن ثمانيــة أقــراص
مرصعــة بالمينــا وذات زخــرف علــى شــكل حلزونــي تعتبــر نموذجيــة لمنطقــة
ماسـة.
قــادة .فضــة .عناصــر موشــحة بتطريــز ومطليــة بالمينــا .وأحجــار كريمــة مــن
زجــاج .قــادة مكونــة مــن خمــس خمســات تمكــن مــن وقايــة حرزيــة مضاعفــة.
حلية صدرية وخالالت فضة .زجاج وقطع نقدية.
سـوس [ IIIواجهة العرض]
 1عنصر مركزي لحلية صدرية .فضة .مينا .زجاج وقطع نقود.
 2أقــراط األذن .فضــة مرصعــة بالســلك الفضــي ومطليــة بالمينــا الملونــة .تاهلــة.
تيزنيت.
 3خاتم .فضة مطلية بالمينا .مخروط مزين بقطعة من النقود.
 4حلية الرأس .فضة مطلية بالمينا .زجاج.تاهلة.
 5أقراط األذن .فضة .مينا .زجاج ومرجان.
 6عناصر من حلية تاگموت .فضة مرصعة بالسلك الفضي وقطع نقود.
 7حليــة صدريــة وخــاالت أو تيــزرزاي ن تــو ّكاُ .كريــات مطلية بالمينــا ،تاگموت.
فضــة .ترصيــع بالمينــا الملونــة وزجــاج .قطــع نقــود وذوائــب .تعتبــر نموذجيــة
لمنطقــة تيزنيــت.
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بانـي [ Iواجهة العرض]
 1حلية الرأس .جلد وفضة.أقـا.
 2زينة الرأس .فضة ودرر من زجاج.
 3زوج من حلقات الشعر .فضة وبقايا الطالء بالمينا .قطع نقود.
 4زوج من حلية الضفائر .جلد .فضة .أصداف المحار .درر من زجاج.
 5صدغيات زينة الرأس .جلد .فضة .نحاس .قالئد صدفية.درر من زجاج.
 6أقراط األذن .فضة على نواة الخشب .وفضة منقوشة
 7معلّقــة .حجــر ملــون للزينــة .قطــع نقــود .درر مــن نحــاس .ضفائــر مــن صــوف
وحرير.
 8مجوهرات من ضفائر .جلد .فضة .درر من زجاج .آيت سدرات .فمزگيد.
 9مجوهــرات مــن ضفائــر .جلــد .فضــة .درر مــن زجــاج .قالئــد صدفيــة .قطــع
نقــود .درر مــن فضــة
 10معلقات .تمائم .فضة منقوشة بالسلك الفضي .قطع نقود.
 11مجموعــة مــن مــرآت وقــارورات صغيــرة للكحــل .جلــد .فضة .نحــاس .زجاج.
مرآة وبالســتيك.
بانـي [ Iنصفية ]F
زينة الجبهة .درر فضية مضفرة على عمامة من الجلد.
صدغيات .فضة .جلد وقطع من الكبريت ذات خاصيات حرزية وقائية.
حلية الرأس .أقراط األذن .فضة .جلد .كهرمان ودرر من زجاج .عقيق أحمر.
قالدة .فضة .كهرمان .حجر ملون للزينة وجلد.
معلّقــة .تميمــة .جلــد مطــرز .زخرفــة دائريــة علــى خصــال مــن الجلــد .فضــة
وحريــر.
قالدة .درر من قطع نقود .الجلدية المضفرة
زوج من «خالالت الدودة» .فضة
بانـي [ IIواجهة العرض]
 1زينة للضفيرة .جلد .أصداف المحار ودرر من زجاج.
 2زوج أساور .فضة .تطريز بمسامير مشدودة .أقـا .طاطا .وجبل باني.
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 3زوج أساور .فضة.
 4أساور .فضة .مزخرفة بتطريز .مشدودة بمسامير .أقا .طاطا وجبل باني.
 6 ,5أساور .فضة.
 7زوج من أساور الكاحل .فضة مقولبة.
 8سوار مفتوح .فضة .قطع نقود.
 9أساور مزدوجة ومحفورة مزودة ب ِمفصالت .فضة.
 10حلقات للشعر .فضة .أقـا و أگادير نتيسينت.
11خاتم يهودي للزواج .نقشت عليه بالعبرية عبارة .Mazeltovفضة.
الجنوب الشرقي [ Iواجهة العرض]
 1زينــة الجبهــة .عصابــة مــن صــوف .فضــة مطعمــة بالذهــب .مرجــان .حجــر
ملــون للزينــة .منطقــة تافياللــت .تودغــة.
 2حلية من الخالالت .فضة .قطع نقود .الريصاني.
 3حلية الشعر .فضة .أصداف المحار وعقيق أحمر.
 4قــادة .كهرمــان .زجــاج .مرجــان .فضــة .صــدف المــع وحجــر ملــون .آيــت
عطــا.
 5زوج من الخالالت وخاللة .فضة .وادي دادس.
 6حزام .فضة .وقطع نقود.
 7سوار مفتوح .فضة مقولبة.
الجنوب الشرقي [نصفية ]G
خالالت بقالدات ،على شكل تميمة .فضة .وادي تودغة.
حلية الشعر .فتل صوف أسود .قرص فضي .منطقة تينغير والريصاني.
أقراط األذن .فضة .مرجان .وادي درعة
قــادة .فضــة .كهرمــان وزجــاج .آيــت إعــزا مالعــب و آيــت بوگمــاز .األطلــس
الكبيــر.
قالدة .فضة .قطع نقود .حلي معلقة في صورة قالئد .درعة.
قالدة طويلة لـ «الزواج» .جواهر ضخمة من الكهرمان والفضة.
زوج من الخالالت .فضة .وادي درعة األعلى .منطقة زاﯖورة درعة.

القاعة

0
1
2
3
4

الجنوب الشرقي [ IIواجهة العرض]
 2 ،1حلــي الجبهــةُ .عصابــات من الصـــوف .فضة .مرجان وحجـــر ملــون للزينة.
من أگـــدز حتــى زاكورة.
 3أقراط األذن .فضة ودرر .وادي درعة.
 4حلية صدرية بالخالالت .فضة.
 5قالدة .كهرمان .حجر ملون للزينة وفضة وحجر ملون.
 6قالدة .فضة .كهرمان .مرجان وحجر ملون للزينة .وادي درعة.
 7أساور .فضـة مقولبة .آيت عطا .درعة.
 8زوج من الخالالت .فضة .منطقة الريصاني.
گـلميم [ Iواجهة العرض]
 1تمائــم .نحــاس أصفــر وفضــة .أشــياء ذات خاصيــات حرزيــة وقائيــة يحملهــا
الرجــال كمــا النســاء واألطفــال .وتجمــع بيــن الخرافــة والمعتقــد ،ومختلــف المــواد
الخالصــة (الفضــة) .أو القــذرة (حديــد ،نحــاس أصفــر )...يبطــل أحدهمــا مفعــول
اآلخــر .وتضــم التمائــم كتابــة مقدســة أوذات مفعــول شــعودي «الكتبــة».
 2قالدة .درر فضية .نحاس و قطع حديد.
 3قالدة بتميمتين .فضة وجلد.
 4تمائم .جلد .فضة.
 5معلّقات .موغدادة .فضة وجلد.
 6تمائم .خشب .فضة .نحاس .نحاس أصفر .زجاج .جلد.
 7خواتــم للشــعر ،غوربــس .عقيــق أحمــر .حليــة مــن حجــر شــفاف .فضــة .نحــاس
أصفــر .زجــاج .حليــة مــن حجــر أخضــر فاتــح شــكل يرمــز إلــى الجنســين :الذكــر
واألنثــى .خاصيــات حرزيــة وقائية.
 8معلّقات ،موغدادة .فضة .وفضة مطعمة بالذهب.
گـلميم [نصفية ]H
غطاء نسائي« ،شرويطة» .معدن .ألياف اصطناعية وشعر.
زينــة تصفيــف الشــعر .ضفائــر بديعــة للشــعر .أحجــار صلبــة .أصــداف المحــار.
كهرمــان .مرجــان ومصنوعــات مــن الزجــاج .جلــد.
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قالدة« ،تفون» .عصابة من الجلد .أصداف المحار.
معلّقة خمسة .جلد .معيّنات من أصداف المحار .مصنوعات زجاجية.
معلّقة تميمة .غورب .عقيق أحمر .جلد.
مفاتح األوشاح ,حسرو نسول ،حديد ،نحاس و فظة.
گـلميم [ IIواجهة العرض]
 1زينــة علــى الجبهــة .حليــة للشــعر .جلــد .شــعر .أحجــار صلبــة .أصــداف المحار.
كهرمــان .مرجان ومصنوعــات زجاجية.
 2تميمــة مزدوجــة «شــعر أصــداف المحــار» .يوضــع علــى الــرأس ،القفـــا أو
علــى شــكل سلســلة تتزيــن بهــا النســوة .جلــد أصــداف المحــار .قــادة صدفيــة.
 3ســوار مفتوحــة .جلــد .أســنان الحليــب لفتــاة صغيــرة مثبتــة علــى حوامــل مــن
جلــد مفتــول .ومصنوعــات مــن زجــاج.
 4معلّقة في هيئة خمسة .بالغة األناقة والزخرفة .جلد وأصداف المحار.
 5أســاور .فضــة .زخــرف يعتبــر نموذجيــا للمنطقــةُ .كريــات مشــدودة بمســامير
تتيــح
 6زوج مــن األســاور .جلــد ودرر مــن زجــاج .يتزيــن بهــا فــي مناطــق تمتــد مــن
ســوس إلــى الصحــراء.
 7أساور .قرن ومعدن .وأجزاء قليلة من الفضة.
 8قالدة .تميمة .جلد وكبريت .خمسة قالئد صدفية.رمز الخصوبة.
 9أساور .فضة .خشب أسود .مزور .نحاس.
 10أساور محفورة وخشنة .فضة.
 11زوج من األساور .فضة وخشب.
 12-14أساور الكاحل .فضة .بقايا المينا .نحاس.
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األبهة
يصنــع رجــال ونســاء األمازيــغ لبــاس العيــد ،فــي إطــار نظــام مفنــن للغايــة ،مــن
أنســجة وألــوان وحلــي خاصــة بــكل تجمــع قبلــي .وهكــذا ومــن خــال التجمعــات
الكبــرى -أعــراس ومواســم -فــإن مــا يالحــظ هــو تنــوع كبيــر ودافــئ مــن القامــات
وليــس التشــابه.
مظاهر أمازيغية
توضــح المظاهــر الـــ  15المعروضــة فــي هــذه الغرفــة مجموعــة متنوعــة مــن
األزيــاء والمجوهــرات األمازيغيــة .تــم تصنيفهــا إلــى  8قبائــل مــن جميــع أنحــاء
المغــرب ،مــع العلــم أن هنــاك العديــد مــن القبائــل األخــرى فــي المملكــة .هــذه
العائــات تشــهد علــى الــذوق الرفيــع لمرتديــي ومرتديــات هــذه األزيــاء فــي الحيــاة
اليوميــة أو أثنــاء االحتفــاالت.
غالبًــا مــا يتــم تحديــد هوياتهــم مــن خــال تقنيــات التصنيــع ،وأشــكال زخرفيــة أو
ســتائر معينــة .قبــل االنتشــار الهائــل للقطــن فــي بدايــة القــرن الماضــي ،لــم يكــن
لــدى األمازيــغ ســوى صــوف قطيعهــم لصنــع غالبيــة مالبســهم.

أصل األطياف األمازيغية على الخريطة.
 1الريف الغربي.
 2زمور ،منطقة األطلس المتوسط.
 3آيت وانرگي ،منطقة األطلس الكبير.
 4أهل تيزنيت ،منطقة األطلس الصغير.
 5طحالة ،منطقة األطلس الصغير.
 6أيت عبد هللا ،منطقة األطلس الصغير.
 7آيت واوزگيت ،منطقة األطلس الصغير.
 8بني صبيح ،منطقة الجنوب الشرقي.
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األزيــاء
إمرأة
آيت واوزگيت ،األطلس الصغير
هــذه المــرأة مغطــاة بحايــك لــه نقــوش خاصــة بقبيلتهــا ،كمــا هــو الحــال بالنســبة
لحزامهــا .هــذا الــزي الخــاص بالنســاء هــو نســيج مســتطيل مــن الصــوف أو
الحريــر ملفــوف عنــد الخصــر ،يتــم إنزالــه علــى الكتفيــن ثــم طويــه علــى الــرأس
حســب المنطقــة .هــذه المــرأة ترتــدي تا ًجــا فضيًــا منقوشــا وكذلــك أقراطًــا وأســاور
مطليــة بالمينــا .قالدتهــا منســوجة بخــرز مــن الزجــاج والمرجــان والقطــع النقديــة.
صبي 1
آيت واوزگيت ،األطلس الصغير
يرتــدي هــذا الطفــل جالبــة مــن الصــوف والقطــن والحريــر .إنــه لبــاس تقليــدي
للجنســين ،غالبًــا مــا يكــون بأكمــام واســعة وقصيــرة ،مــع غطــاء رأس يســمى
أكلمــون .يختلــف نــوع وســماكة القمــاش المســتخدم حســب الموســم.
صبي 2
آيت واوزگيت ،األطلس الصغير
فــوق الجالبــة يرتــدي هــذا الفتــى الصغيــر ردا ًء من شــعر الماعز األســود منســوجًا
مــن ثــوب واحــد .هــذا الثــوب مزيــن بهــال برتقالــي اللــون يميــل إلــى الحمــرة،
وبزخــارف بديعــة تســتحضر نهـرًا يعبــر حقــول الزهــور .اليهــود مــن نفــس القبيلة
كانــوا يرتــدون هــذا الــزي بالمقلــوب ،ممــا يــدل علــى أصلهــم اليهــودي األمازيغي.
رجل
الريف الغربي
ضــا أجيجــب،
جالبــة قصيــرة معــدة لرجــال الريــف بخطــوط رفيعــة ،وتســمى أي ً
مصنوعــة مــن الصــوف البنــي ،ومزينة بتطريز حريري وزركشــة علــى الخياطة.
مناســبة جــدا للقتــال مشـيًا علــى األقــدام أو علــى ظهــور الخيــل ،وتعكــس ماضــي
هــذه المنطقــة .يحمــل هــذا الرجــل عــكا ًزا ولديــه شــكارة (حقيبــة ريفيــة) مــن
الجلــد ،مزينــة بالتطريــز.
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إمرأة
الريف الغربي
للريفيــات حــزام عريــض مــن الصــوف يمســك عنــد الخصــر نو ًعــا مــن «حامــل
التنــورة» المخطــط يســمى فوطــة .يشــيع اســتخدام هــذا الــزي فــي شــمال المغــرب.
شــال يشــبه قطعــة الثــوب الســفلى موضــوع علــى أكتافهــن .بشــكل عــام ،هــن
يرتديــن قبعــة واســعة الحــواف مزينــة بحبــال وكريات (تيوتساتســين) مــن الصوف
األزرق.
رجل
زمور ،األطلس المتوسط
هــذا الــزي االحتفالــي هــو جالبــة مــن الصــوف منســوجة يدويًــا بأنمــاط هندســية
متعــددة األلــوان ،وتميــز البــدو الرحــل مــن قبيلــة زمــور .القبعــة المتعــددة األلــوان
التــي تســمى تــارازا أو شــمرورو مليئــة بأشــكال وكريــات مــن الصــوف أو مــن
الحريــر ،ومصنوعــة مــن الحلفــاء ،وهــو نبــات يســتخدم فــي صنــع أغــراض
مختلفــة.
إمرأة
زمور ،األطلس المتوسط
مــن نفــس القبيلــة ،هــذه المــرأة ترتــدي ســترة تســمى إزار ،ممســوكة بــزوج مــن
تيزرنــاس ،وهــو نــوع مــا الدبابيــس تذكرنــا بالعصــور اليونانيــة أو الرومانيــة
القديمــة .مــن فــوق ،ترتــدي الحنديــرة المنســوجة والمزينــة بأنمــاط هندســية.
التاغوســت وهــو حــزام بألــوان متعــددة ،وقــادة الصــدر تاســديت يظهــران هويتها
القبليــة.
عروس يهودية شابة
طحالة ،األطلس الصغير
هــذه العــروس الشــابة أصلهــا مــن الحــي اليهــودي (المــاح) فــي طحالــة الواقعــة
فــي منطقــة ســوس .ترتــدي فســتانًا متأث ـرًا بالمدينــة .إنهــا مغطــاة علــى الصــدر
والجــذع بالعديــد مــن جواهــر الفضــة المطليــة والعنبــر والتمائــم وتاگمــوت ،وهــي
كريــات مطليــة بالمينــا بأحجــام مختلفــة .خواتــم احتفاليــة كبيــرة تؤطــر وجههــا.
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إمرأة يهودية
بني صبيح ،الجنوب الشرقي
يهوديــة مــن مــاح بنــي صبيــح بمالبــس مزينــة .ترتــدي حايــك منســوج بدقــة،
ضــا،
مثــل مــا ترتديــه فــي الــرأس .هنــاك مجــاالن زخرفيــان ولكــن مفيــدان أي ً
يســميان مرايــات ومتصــان بسالســل تيســرناس (دبابيــس) .واحــد يحتــوي علــى
تمائــم واآلخــر علــى عطــر .األســاور تســمى مفــوخ وهــي مــن وحــي ســوداني.
زوج
أيت عبد هللا ،األطلس الصغير
مــن عائــات قبيلــة آيــت عبــد هللا ،ترتــدي المــرأة حايــك مــن الصــوف األبيــض،
وهــو منســوج عشــوائيا ومزيــن قلي ـاً ،ممــا يعتبــر أســاس هــذا الــزي األنثــوي.
الجــزء الخلفــي مــن نفــس المربــع الصوفــي ،نصــف مصبــوغ باللــون األســود
ويتــم رفعــه علــى الــرأس لتشــكيل حجــاب أدراد .كريــات تيوتساتســين المغمــورة
بالحنــاء عــادة مــا يتــم رفعهــا مــن أجــل ربــط زوايــا القمــاش األربعــة لتثبيتــه فــي
مكانــه .يرتــدي الرجــل جالبــة مــن الصــوف العــادي.
رجل
آيت وانرگي ،األطلس الكبير
هــذا اللبــاس الفريــد مــن نوعــه ،بواقيــات ســاق مخططــة بنيــة وبيضــاء تســمى
تبــان ،يرتديــه ســكان جبــل آيــت وانرگــي فــي األطلــس الكبيــر .هــذا المعطــف
يحظــى بشــعبية كبيــرة لــدى صيــادي كبــش الجبــل ألنــه محبــوك مــن الصــوف
الطبيعــي الســميك ،ويحافــظ علــى دفء هــؤالء الرجــال خــال الشــتاء.
صبي
آيت وانرگي ،األطلس الكبير
ضــا شــباب نفــس القبيلــة ،كمــا يرتديــه أمازيغ آيــت بوگماز
التبــان لبــاس يرتديــه أي ً
وآيــت بــن أولــي مــن وانرگــي .يرتــدون أخنيــف مــن الصــوف كمعطــف ،ممــا
يحميهــم أفضــل مــن البــرودة الشــديدة.
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إمرأة  1و 2
اهل تزنيت ،األطلس الصغير
فــي تزنيــت بمنطقــة ســوس جنــوب أكاديــر ،المــرأة ال ترتــدي الحايــك .تم اســتبدال
هــذا األخيــر بالمنديــل ،وهــو غطــاء مخطــط خفيــف مــن الصــوف والقطــن يغطــي
نصــف أجســامهن .يقمــن بطيــه علــى الــرأس لتشــكيل قمــة ،وهــي حركــة تذكرنــا
بحايــك الصويــرة.
[وﺍﺟﻬات العرض]
علب ال ُكحل
علــب الكحــل« ،تبجــا نتازولــت» ،أو دوايــة د لكحــول .خشــب محفــور أو مخدوش
ومصبــوغ ،ماقبــل الصحــراء واألطلــس الصغير.
الكحــل ) مزيــج الكبريــت واإلثمــد أو كبريــت الرصــاص ( كان قــد أوصــى بــه
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ألهميتــه فــي حمايــة العيــن منــذ الــوالدة.
أبهة رجالية :خناجر أو كوميات
 1خنجر وغمد .فضة .نحاس .خشب وفوالذ .يتقلده رجال المخزن .سوس.
 2خنجر وغمد .خشب .نحاس وفضة .منطقة مراكش.
 3،4خنجــر وغمــد المعــروف ب :نمــط ذنــب الطــاووس .فضــة .نحــاس .طــاء
بالمينــا الملونــة .فــوالذ .خشــب .زجــاج مرصــع بالمينــا الملونــة .إداوســمالل.
 5خنجر .خشب .نحاس وحرير منطقة مراكش.
أبهة رجالية :أسلحة ،قارورات الرصاص «البارود» ،وإكسسوارات
 1قارورة الرصاص البارود .خشب .نحاس .حديد منقوش .جلد .الريف.
 2قــارورة الرصاصالبــارود .نحــاس أصفــر .فضــة .إيداونضيــف .األطلــس
الصغيــر.
 3محفظة البندقية .صوف .آيت وزﮔيت .سيروا.
 4قالــب للرصــاص .مــن معــدن الرصــاص .البروفيلــت .األطلــس الصغيــر
األوســط.
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 5بندقيــة مكحلــة .خشــب .فضــة مطليــة بالمينــا ومرصعــة بمســامير .منطقــة
إداونضيــف .األطلــس الصغيــر األوســط.
 6بندقيــة مكحلــة .خشــب  ،عــاج  ،عظــم  ،فضــة منقوشــة و مرصــع بالنحــاس
والحديــد .منطقــة ســوس
األمشــغب ،يحمــل األمشــغب (مــن يعانــي) ظُلّــة مــن قمــاش قطنــي أبيــض اللــون
تســتظل بــه النســوة فــوق الجمــل .وتمكــن قاعدتــه المحطوطــة تحــت الخيمــة رأســا
علــى عقــب مــن التوقــي مــن الحشــرات وحمايــة الثميــن مــن المتــاع ،ثيابــا كانــت
أو مؤونــة.
الكتابة األمازيغية
باللغــة األمازيغيــة ،يطلــق علــى الكتابــة لفــظ «تيــرا» .وهــو مــا يــدل علــى أن هــذه
اللغــة ،وعلــى الرغــم ممــا يشــاع علــى أنهــا لغــة محكيــة غيــر مكتوبــة ،قــد عرفــت
تقاليــد كتابيــة فــي عصــور مضــت مــن تاريخهــا .أثــارت هــذه الكتابــة ،والتــي
تعــرف كذلــك بالكتابــة الليبيــة القديمــة أو البربريــة أو تيفينــاغ ،اهتمــام الباحثيــن منذ
اكتشــاف أولــى آثارهــا فــي منطقــة شــمال أفريقيــا فــي القــرن الســادس عشــر .وبمــا
أن المســألة تتعلــق باألمازيــغ أو كمــا يطلــق عليهــم البربــر ،فقــد نســبت الكتابــات
المكتشــفة للمصرييــن القدامــى فاليونانيــون ومــن بعدهــم الفينيقيــون والبونيقيــون
وحتــى الجنــوب العربــي .ثــم اعتبــر أن مســألة أصولهــا مســألة ال يمكــن الجــزم
فيهــا.
منــذ عقــد ونيــف مضــى ،بــدأت تظهــر حجــج علميــة تميــل إلثبــات األصــل المحلــي
للكتابــة األمازيغيــة وعالقتهــا الوطيــدة بالفنــون الصخريــة .إذ تبــدو الرمــوز
والحــروف التــي لــم نكتشــف معانيهــا بعــد والتي تصاحب رســوم البشــر والحيوانات
واألســلحة والطقــوس الشــعائرية والمعــارك ،خزانــا مــن األدوات البيانيــة اســتخدم
جــزء منهــا منــذ قديــم الزمــان ألغــراض كتابيــة.
نجــد آثــار الكتابــة األمازيغيــة علــى شــكالن مختلفــان( :أ) حــروف منحوتــة علــى
شــواهد وألــواح القبــور ،والتــي تــم اكتشــافها فــي مواقــع قديمــة شــمال منطقــة
المغــرب العربــي بمــا فــي ذلــك فــي المغــرب فــي رقعــة علــى شــكل مثلــث تحــده
مــدن طنجــة ومكنــاس والربــاط( ،ب) مواقــع مظاهــر الفنــون الصخريــة ،والتــي
قــد تأخــذ شــكل لــوح حجــري منحــوت أو ،وهــي قلــة قليلــة ،رســوم علــى جــدران
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المالجــئ .نجــد هــذا النــوع الثانــي خاصــة فــي المنطقــة الجنوبيــة للمغــرب ،مــن
فكيــك واألطلــس الكبيــر شــماال وحتــى منطقــة أوســرد بالقــرب مــن الحــدود مــع
موريتانيــا جنوبــا.
اســتخدمت الكتابــة األمازيغيــة اســتخداما محــدودا ،اســتذكاريا ،لغايــة التأبيــن أو
التواصــل ،توقــف بحلــول القــرن الخامــس أو الســادس تقريبــا .ويبــدو أن الكتابــة
األصليــة كانــت مــن األعلــى نحــو األســفل ،علــى الرغم من اكتشــاف أنمــاط أخرى
وخاصــة فــي مناطــق الفنــون الصخريــة .تتكــون األلفبائيــة للكتابــة األمازيغيــة
مــن حــروف هندســية عددهــا  33متفرعــة مــن  3أشــكال أساســية وهــي :الدائــرة
والخــط والنقطــة .وعلــى الرغــم مــن محدوديــة فهمنــا لهــذه اللغــة بســبب نقــص فــي
الدراســات والبحــوث المتعمقــة ،فــإن العالقــة مــا بيــن ألفبائيــات الشــمال والجنــوب
عالقــة واضحــة ال يمكــن نكرهــا .واســتخدمت هــذه الحــروف كحجــر أســاس
تصــور وتصميــم ألفبائيــة تيفينــاغ التــي تبناهــا المغــرب منــذ ســنة  2003والتــي
تســتخدم حاليــا لكتابــة اللغــة األمازيغيــة ،وقــد تــم االعتــراف بهــا ســنة  2004مــن
قبــل المنظمــة الدوليــة للمعاييــر (.)ISO-UNISCODE
أحمد سكونتي
أخصائي في علم اإلنسان في المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ،الرباط.
ِم َذبَّــة ،أداة إلبــراز األبهــة ،قــد تكــون لشــخص مرمــوق مــن منطقــة ســروا .مقبض
منحــوت علــى طريقــة الكرك.
أقفــال أبــواب المنــازل ،أقفــال أبــواب المنــازل .خشــب منحــوت .تصميــم هندســي
الجنــوب.
الرحلــة ،وهــو ســرج للنســاء مزيــن أكثــر مــن نظيــره الرجالــي ...« .محفة واســعة
بحيــث يمكــن المــرأة أو امرأتيــن الجلــوس وســطها علــى جلــد أو وســادة وتــرك
مســاحة لصغارهمــا أو بعــض المتــاع الثمينــة ».أوديــت دو بويكودو ،فنــون وتقاليد
المــور.1967 ،
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األبــواب
 1بــاب الغرفــة أو المخــزن (الحصــن) .خشــب مرصــع بزخــارف هندســية
(قــرص حديــدي مفتــوح ،تشــكيالت مربعــة .زخــارف متعرجــة ورُقـــع الضامــة
فــي الحواشــي) ومطلــي برفــق .االطلــس الصغيــر.
 2بــاب منــزل القائــد .خشــب منحــوت ومزيــن .ذو زخــرف مج ـ ّزئ إلــى خانــات
ومرصــع بمســامير .ماقبــل الصحــراء.
 3بــاب المنــزل .أعلــى البــاب وإطــاره .خشــب ُمخ ـ ّدد ومصبــوغ .مطرقــة البــاب
مــن حديــد .آيــت واوزﮔيــت .ســيروا.
 4بــاب المنــزل .خشــب بزخــرف تزيينــي مقطّــع ومش ـ ّكل مــن ثعابيــن للوقايــة.
منقــوش ومصبــوغ .زخــرف هندســي (زينــة فــي صــورة  ،Vمعينــات وخــاالت
مطليــة) .األطلــس الصغيــر.
 5بــاب المنــزل ،خشــب منحــوت ومنقــوش بزخــرف هندســي وخــاالت .مســامير
ضخمــة للتزييــن ،األطلــس الكبيــر.
ال َزربيّة
يعــود نســج النســاء األمازيغيــات للزرابــي إلــى العصــر الحجــري الحديــث ،ولــكل
منطقــة تقنياتهــا ولغتهــا الخاصــة مــن حيــث النمــط والزينــة واألشــكال .لغــة
الزرابــي لغــة قائمــة الــذات ،رمزيــة أحيانــا ،وقائيــة وحتــى خفيــة أحيانــا أخــرى،
لغــة فُقــدت معانيهــا بمــرور الزمــن دون أن تضيــع حروفهــا بيــن طيــات قــرون
وقــرون ،بفضــل انتقالهــا مــن األم لبناتهــا علــى مــر األجيــال.
الحنبــل (ويعنــي النســج باللغــة األمازيغيــة) هــو قطعــة نســيج أخــف مــن الزربيــة،
يختلــف اســتعمالها باختــاف المناطــق :فقــد يأخــذ أحيانــا محــل الزربيــة ويســتعمل
أحيانــا أخــرى كغطــاء أو كوســادة أو زينــة خــال المراســم والمحافــل .تــم جمــع
كل الزرابــي المقدمــة فــي هــذه القاعــة ،شــأنها شــأن عــدد هــام مــن الثيــاب التــي
ترتديهــا األطيــاف فــي هــذه القاعــة ،بفضــل الهبــات الهامــة التــي تفضــا بتقديمهــا
جامعــا القطــع األثريــة بــارت فلينــت وبيــار بيرجــي لفائــدة متحــف بيــار بيرجــي
للفنــون األمازيغيــة.
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الفتات الزرابي
 1زربية ،صوف ،آيت واوزكيت ،األطلس الكبير.
 2زربية ،صوف ،كالوة ،األطلس الكبير.
 3زربية ،صوف ،مرموشة ،األطلس المتوسط.
 4مداد ،زيان ،األطلس المتوسط.
 5زربية ،صوف ،زمور ،األطلس المتوسط.
 6زربية ،زعير ،األطلس المتوسط الغربي.
ِ 7م ْذ َود ،آيت واوزكيت ،األطلس الكبير.
 8وسادة ،آيت بوشاون ،األطلس الكبير.
 9زربية ،صوف ،آيت سكوكو ،األطلس المتوسط.
 10حنبل ،صوف ،آيت واوزكيت ،األطلس الكبير.
 11زربية ،صوف ،آيت وراين ،األطلس المتوسط.
[أفالم]
تصنيف المعمار األمازيغي [ 1شاشة اليمين]
مراحل البناء
القصبة ،تغرمت ،تاﮔاديرت ،القصر.
تصنيف المعمار األمازيغي [ 2شاشة اليسار]
العليات الجماعية
علية الجرف ،علية رأس الجبل ،علية تذكارية ،علية مدورة.
المعمار المقدس
المسجد ،الضريح ،الزاوية ،الكنيس اليهودي.
قارورات الكحل
قــارورات لحفــظ الكحــل .العــود مــن الخشــب .أو المعــدن لتثبيــت الكحــل علــى
العيــن .أغــراض تزينيــة .عــدة النســاء األمازيغيــات.
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قــارورات الكحــل وعيــدان صغيــرة فضــة منقوشــة أو مرصعــة بالمينــا .خشــب.
شــمال المغــرب .األطلــس المتوســط وجهــة الصويــرة.
أبهة نسائية مرايـا وأمشـاط
مرايا .خشب .زجاج .جلد وحديد .وادي درعة.
أمشاط« ،تاسيسيت» .خشب .ماقبل الصحراء.
أمشاط .فضة مرصعة بال َحصيَات .الصحراء.
أبهة نسائية مقابض النقاب وإكسسوارات
 1-3مقابــض النقــاب ،حســرو نســوول حديد.قصديــر .نحــاس ،فضــة .تســاعد
علــى شــد النقــاب .المقبــض الكبيــر يســمى «تمــات» (المــرأة) .المقابــض الصغيرة
تســمى ألــي (الرجــل).
 4قارورة الكحل .جلد .زجاج .الصحراء.
 5مشطتسيسيت .فضة منقوشة.الصحراء.
 6عيدان للكحل مرود .فضة ،وقصدير .جنوب المغرب.
 7علبة مخصصة لزينة المرأة .خشب ملون ومنقوش .وادي درعة.
أوتاد الهودج حوامل األمتعة أو هياكل المحفة
خشــب منحــوت ومنقــوش بزخرفــة هندســية .الصحــراء .لهــذه الدعائــم دور
مــزدوج :حوامــل أمتعــة فــي فتــرات االســتراحة ثــم تتحــول إلــى هيــاكل محفــة
النســاء عنــد تركيبهــا علــى الجمــال .وتكــون قاعدتهــا مــدورة حتــى ال تغــرق
األوتــاد فــي الرمــال.
المـوسيقى األمازيغيـة
مــن أهــم ادوات الموســيقى األمازيغيــة نجــد البنديــر (طبــل فــي إطــار) ،الگمبــري
(عــود بأوتــار غليظــة) ،الرّبــاب (أحــادي الوتــر بقــوس) وكذلــك الغيطــة (نــاي من
قصــب) .إنهــا موســيقى جــد إيقاعيــة ومثوارتــة مــن جيل الــى جيل .تالزمهــا أغاني
ورقصــات منجــزة خــال األعيــاد والمناســبات الكبــرى .وتكــون فيهــا المجموعات
الموســيقية مختلطــة وبلبــاس تقليــدي .رقصــة أحيــدوس مــن األطلــس المتوســط،
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تجمــع الرجــال والنســاء جنبــا إلــى جنــب إلــى أن ينفصــل عــن المجموعــة زوجــي
رجــل وامــرأة يؤديــان الرقصــة بمفردهمــا.
رقصــة أحــواش بمنطقــة ســوس .وتــدوم طــوال الليــل .يشــكل خاللهــا النســاء
حلقــة بداخلهــا عــدد قليــل مــن الرجــال – حــول نــار موقــدة -أداءهــن الغنائــي
علــى وقــع بنادرهــم.
أمــا فــي جنــوب المغــرب ،فهنــاك رقصــة فاتنــة ،أصيلــة مــن الصحــراء ،تســمى
الگـــدرة (إنــاء عــزف بشــكل جــرة) تؤديهــا امــرأة مرتديــة «حايــك» ،ورأســها
مزيــن بالحلــي جاثيــة علــى ركبتيهــا تتابــع اإليقــاع النابــض للطبــال بتمايــل الرأس
والكتفيــن وحــركات متقاطعــة بالدراعيــن واألصابــع حتــى اخــرﻨﻔﺲ .الرقصــة
إذن ليســت ســوى حصــول تناغــم الــرأس والكتـــفين وحــركات لليديــن واألصابــع
مصحوبــة بتبــاطُﺆ النبــرة إلــى درجــة إثــارة األعصــاب (الحضــرة).
الفتات اآلالت الموسيقية
اآلالت الموسيقية الوترية
ِ 1ربـــاب ســوس .صنــدوق دائــري مســطح ومكســو بجلــد .مقبــض ذو مقاطــع
مربعــة .وتــر مائــل وقــوس .يصاحــب فــي العــزف والغنــاء أنغــام الجنــوب
وأحــواش .رقصــة جماعيــة باألطلــس وفــي ســوس احتفــاال بأعيــاد القريــة
وبأحــداث هامــة فــي الحيــاة.
 2الگمبري .بديل عن لوطار ديال الطاسة .الجنوب الغربي وسوس.
آالت الموسيقية النافخة
 4 ،3الغيطــة .آالت موســيقية ذات لســان مــن طــراز المزمــار .مــع علبتــه والعديد
مــن األلســنة .الريف.
 5نـاي مزدوج .خشب وقرون .الريف.
الطـبـول
 6الــ ّدف أو تاللّونــت .مــن وادي درعــة إلــى زاگـــورة  .الجنــوب الشــرقي .خشــب
مكســو بجلــد الماعــز.
 7بنـــدير .خشــب وجلــد الماعــز مزخــرف بالحنــاء .وعلى الخشــب يتــم تخصيص

القاعة

0
1
2
3
4

فوهــة لغــرض اســتقبال أصبــع اإلبهام.
 8البندير .طبل .خشب وجلد مبسوط من كل جانب .األطلس المتوسط.
ِ 9حليــة كتــف الراقــص تاســكيوين .فضــة مرصعــة بمســامير .زينــة األطــراف
وجلــد .إحاحــان (بيــن الصويــرة وأكاديــر) .تقــوم هــذه الرقصــة القتاليــة علــى
تحريــك األكتــاف بقــوة علــى إيقــاع الطعرجــة (الطبــل) ،وخلــف أكتافهــم يحمــل
الرجــال هــذه الحليــة وقــرون مســحوق البــارود وهــم يــؤدون رقصتهــم بخطــوات
موزونــة .بقايــا المينــا .نحــاس.
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الفريق العلمي
سليمة ناجي
مهندسة معمارية متحصلة على شهادة معتمدة من قبل الحكومة الفرنسية
(شهادة  )DADGودكتورة في علم األنثروبولوجيا ،الرباط
رومان سيمنال
عالم في األثنولوجيا ،باحث في المعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية،
الرباط
أحمد سكونتي
عالِم األنثروبولوجيا ،المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ،الرباط
متحف بيير بيرجي للفنون األمازيغية
كريستوف مارتن
هندسة معمارية سينوغرافيا
بيورن دالشتروم
إدارة المتاحف
فاليري سيمونو بمساعدة سارة بنسن
إعادة تشكيل المالبس
سيريل ميترو
اإلنتاج السمعي البصري
سيباستيان دوبان
اإلضاءة
آنثيا بندر
التصميم الجرافيكي

الفريق
العلمي

نعبر عن شكرنا إلى كل من
هانا شيدياك
مسؤولة عن قسم تراث شمال أفريقيا بمتحف برانلي بباريس
ماري كريستين دافيد
خبيرة ،عضوة في اتحاد الخبراء الفرنسيين في القطع الفنية
محمد المدالوي
المعهد الجامعي للبحث العلمي ،جامعة محمد الخامس ،السويسي ،الرباط
باتريك ماناك
دار التصوير الفوتوغرافي ،مراكش
ماري روز راباتي
عالمة في األثنولوجيا ،باريس
ماري فرنس فيفيا
أمينة شرفية لمتحف برانلي بباريس ،قسم شمال أفريقيا

يعبر بيير بيرجي عن شكره لكل من سارة وبيير بنسن لمساهمتهما القيمة
في إنشاء المتحف األمازيغي
قائمة المانحين
يعبر متحف بيير بيرجي للفنون األمازيغية بحديقة ماجوريل عن جزيل
شكره لمانحيه الكرام :
السيد بيرت فلينت ،مراكش
السيدة تامي التازي ،الدار البيضاء
السيدة سارة بنسن ،مراكش
السيد عبد العزيز براقس ،أغادير

الفريق
العلمي

