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تشكيیل  
االديین شرفف شذاا االفنانة معرضض  
  ووفوتوغراافف منمنماتت كوالجج

 
حيین تطعمهھھا · ووصاررتت تنتج لوحة ضد االلوحة· سيیكونن عليینا ااستيیعابب االفنونن االحديثة االتي عبثت باللوحة
مقاططع · ثم ااإلنتقالل بهھھا إإلى االتصوير· نصف نافر بمواادد ليیست من ططبيیعتهھھا االلونيیة٬، إإضافة إإلى جعلهھھا نحتاً

على · أأقله هھھھناكك ووجه هھھھيیفاء ووهھھھبي· ووفوتوغراافف حديث٬، لنساء معرووفاتت٬، ووغيیر معرووفاتت· من لوحاتت قديمة
أأمم فرسس مؤنثة٬، يبدوو · ووحتى لو كانت هھھھناكك إإشكاليیة االحصانن االطائر٬، هھھھل هھھھو حصانن مذكر· االحصانن االمجنح

وورربما هھھھذهه · بفوتوغراافف أأنثى· ث االحصانن وواالتأكيید على ااستبداالل ررأأسهأأنن كوالجج االفنانة يعمل لتأنيی
حيیث كانن ررجالل االدين · ووال تستقيیم في هھھھذهه االمعاددلة االمجحفة· معرووفة باسم االجدلل االبيیزنطي· إإشكاليیة

ذذكورر أأمم إإناثث٬، ووهھھھم في االترااثث االفني · أأيامم حصارر االعثمانيیيین للقسطنطيینيیة يتجاددلونن حولل جنس االمالئكة
ووهھھھم غيیر االمالكك االذيي هھھھبط في بابل٬، · أأططفالل جميیليین جدااً بأجنحة في االسماء ووبيین االغمامم عباررةة عن

إإذذنن تلعب · ووهھھھم مجهھھولو االجنس حتى هھھھذاا غيیر محسومم ال في االجدلل االديني٬، ووال في االجدلل االتارريخي
ئقة وومقاططع االمنمنماتت االمجموعة بطريقة ال· بيین االفوتوغراافف· االفنانة على كوميیديا االلوحة بنقائضهھھا

وورربما من · هھھھي مصوررةة منهھھا من فاررسس وواالهھھند· وورراائعة٬، في توليیفهھھا ووتوضيیبهھھا عن االمخطوططاتت االمنمنمة
بعدهه · له سماته٬، ززخاررفه ووأألواانه· ووهھھھذاا فن إإسالمي بامتيیازز· منمنماتت االوااسطي عن مقاماتت االحريريي

· ااإلسالميیة ااإليراانيیةاالوااحد في االلوحاتت٬، ووله ططقوسيیاته ووسحرهه االذيي يتجلى حتى ااآلنن في االمنمنماتت 
· ووصوالً إإلى حرفة االسجادد  

ووعلى شخوصص · ووعلى االخيیولل االطائرةة· بوجه اامرأأةة· قلت أأنن االفنانة تنقض االمنمنمة االتي تولفهھھا
كل ذذلك في · ووإإططاررااتهھھا· ووتذهھھھيیب فضاءااتهھھا· إإلى سماتت ااأليقونة· االمنمنماتت بل تذهھھھب في االصغيیرةة كثيیرااً

وومن أألبسة االنسيیج · يب االعجيیب االذيي هھھھو من ووااقع االحيیاةة االحضارريةااستيیعاء ووااستيیعابب لهھھذاا االفن االغر
· وواالمكتوبب عليیه كما في االمخطوطط حكاياتت ووأأشعارر· االمرسومم االمنسوجج بالخيیوطط االملونة٬، وواالمقصب

االمكتوبة االمصوررةة على هھھھذاا · ووأأمثالل ووحكم شعبيیة ووغيیر ذذلك من فن االمخطوططاتت· ووقرآآنيیة· وومقاططع صوفيیة
وواالفنانة تعمد إإلى · رربما في نصوصص االلذةة االشرقيیة ااإلشرااقيیة االتي تحفل بذلك· رووءاالصعيید االمرئي االمق

ووإإخرااجهھھا بحلة جديدةة بجمع مقاططعهھھا من منمنماتت · ذذلك وويعتريهھھا االشغف تجاهه توليیف هھھھذهه االمنمنماتت
· آخيیهھھاإإال أأنهھھا تضفي عليیهھھا مجاووررةة حميیمة حنوناً لجهھھة ت· وواالتارريخ· عدةة رربما ااختلفت بالمناخخ وواالجوااءااتت  

ووهھھھنا تأتي ضربة االشمس أأوو · وومصاهھھھرااتهھھا ووجعل االمقاططع شقيیقاتت مؤتلفاتت في االفضاءااتت االتي تمألهھھھا بهھھا
· لتنقلهھھا ليیس عبر االكوميیديا كما تقولل· االفوترغراافف ووهھھھو االتصوير االشمسي في هھھھذهه االمنمنماتت االكوالجيیة

االلوحة٬، ططالما أأنهھھا ما ززاالت مساحة ددااخل ووهھھھنا يعن على بالنا االلوحة ضد · بل أأظظن عبر كوميیديا ااألخطاء
إإنما · حيیث تقع االمنمنماتت في االمشتبه غيیر االمتشابه· أأوو غيیر ذذلك· إإططارر أأوو ما يشبه مرئيیاتت عبر نافذةة

تخدعنا للوهھھھلة ااألوولى٬، وونظنهھھا متناسخة إإال عندما نتداارركهھھا بحذقق في عناصرهھھھا٬، وونتأملهھھا رربما أأكثر من 
ووكأنهھھا قاددمة من برززخخ تارريخي · عاتت االمنمنماتت بجماليیاتت باززغة باذذخةووهھھھكذاا تماررسس االفنانة إإيقا· مرةة

ال يؤثر كثيیرااً سوىى · غابر٬، لكنهھھا ساحرةة غامرةة ووآآسرةة في حضوررهھھھا حتى أأنن االوجه االفوتوغراافي االحديث
بيینما بقيیة ااأليقونة متوهھھھجة ططاززجة٬، ووفيیهھھا ررغائب تتجوىى في االنفس٬، ووفيیهھھا · بنقض االجزء االملصق عليیه

ال تنتهھھي ووال · ووغيیموماتت٬، وواانطماساتت٬، ووصحو وومحو٬، قدرر ما نشاء من جماليیاتت· ووررقى ووأأحجبةتعاوويذ٬، 
ووكانت · تتناهھھھى ألنن هھھھذهه االمساررااتت وواالمدااررااتت االفنيیة االشرقيیة ااإلشرااقيیة كانت فعل تبتل ووعباددةة ووإإيمانن

تكريهھھا٬، في االحدسس وواالذووقق لمبدعيیهھھا وومب· نصوصص لذةة وومتعة جماليیة٬، وواانتشاء ررووحي٬، ووهھھھي لغة مرئيیة
ووكأنن االفنانة ررغبت ووأأررااددتت محاكاةة ذذلك٬، ووهھھھذاا يعجز ااآلنن إإال لمن تمتع بالصفاء وواالنصاعة االرووحيیة ووااإليمانيیة٬، 

فتعالقت بالمنمنماتت ووتعاشقتهھھا٬، ووتخايلتهھھا · وورربما االصوفيیة٬، وواالعصر ال يسمح بذلك لفتاةة حديثة مثلهھھا
· ووووصلت إإلى <قصقص ووررقق سويهھھم ناسس>· ووتصاووررتهھھا  

 
من االمعرضض  



االمنمنماتت٬، بعثرتهھھا٬، ووتوززعتهھھا توليیفاً وومونتاجاً ووتوضيیباً ووترااكباً ووترااكم صورر مع بعضهھھا وورربما  هھھھي قصقصت
فوقق بعضهھھا االبعض٬، ووجاءتت بهھھا كي تنقضهھھا أأوو تسخر منهھھا٬، أأوو تؤنثهھھا٬، ووتعولل على تأنيیثهھھا كما فعلت بالبرااقق 

قة أأعمالهھھا٬، ووفي على قولل اابن عربي٬، كل شيء ال يؤنث٬، ال يعولل عليیه٬، هھھھي االتي ذذهھھھبت في موس
· ووفي صحوهھھھا وومحوهھھھا· شفافتهھھا ووررهھھھافتهھھا٬، ووفي تألقهھھا ووسطوعهھھا ووحتى في إإيقاعاتهھھا االورريقة االوااررفة

كنقيیض · ثم رربما في سوررياليیة االكوالجج االتي ضمت مقاططع إإلى بعضهھھا االبعض· كائناتهھھا ووززخاررفهھھا٬،
ووفي · ووكاستحالة ضم· االفنيیةووفي كل ااألحواالل هھھھذهه تجربة من تجارريب ما بعد االحدااثة · ووكاستحالة ضم

ووهھھھي تثيیر ااإلشكالل · وومن االتجهھھيیز ووااالنشاء· كل ااألحواالل هھھھذهه تجربة من تجارريب ما بعد االحدااثة االفنيیة
· وواالجدلل٬، ووهھھھي مستعاررةة من االغربب لكن بجوااءااتت ووعناصر شرقيیة  

الهھھھيیة٬، · ثيیة عدميیةإإال أأنن حضورر هھھھذهه االتجارريب يدفعنا للحواارر معهھھا٬، حتى لو كانت ال تستفزنا وورربما كانت عب
ووحتى ال معنى لهھھا٬، إإذذ أأططلقواا عليیهھھا االفن االمفهھھومي كي نتفهھھمه حتى وونحن ننكرهه أأوو ننفيیه٬، ووررغم ذذلك 

ما معنى هھھھذاا االمعرضض ووما جدووىى االتعب فيیه؟ ووتوقفت عن االجواابب ألنن هھھھذاا االسؤاالل · خرجت متسائالً 
في ثوررةة االفن االحديث؟· يحيیل إإلى أأسئلة مستمرةة  

ززهھھھيیر غانم  
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