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معرضاً لشذىى شرفف االديین » االكوميیديیا ااإللهھيیة»   
بـُرااقق االماضـي.. وومعـرااجج االفـن   

  ااحمد بزوونن
 تشريین 13لغايیة » أأجيیالل«هھھھو االعنواانن االذيي ااختاررتهھ شذىى شرفف االديین لمعرضهھا٬، االذيي تقيیمهھ في غاليیريي » االكوميیديیا ااإللهھيیة»

ااألوولل. ووقد ااستعاررتت هھھھذاا االعنواانن من ملحمة دداانتي االشهھيیرةة٬، االتي تتقاططع أأعمالهھا معهھا بأكثر من نقطة؛ فهھي تستعيید هھھھنا تجربة 
دداانتي في ااستخداامم موضوعع االمعرااجج٬، االذيي ترمز إإليیهھ بالبرااقق االمنتشر في أأكثر من لوحة٬، مثلما تستفيید منهھ كعمل مقاررنن٬، كونن 

ويیلة من قصة ااإلسرااء وواالمعرااجج٬، االتي ااجتهھد مفسروونن كثر في تصويیرهھھھا ووووصفهھا وومناقشتهھا. دداانتي ااستفادد في قصيیدتهھ االط
٬، فإنن شذىى٬، في معرضهھا٬، ررااحت أأيیضاً إإلى ااستحضارر االترااثث٬، »االكوميیديیا«ووإإذذاا كانن دداانتي ااستفادد من االترااثث ااإلسالمي في 

  .ترااثث االمنمنماتت٬، ووااالشتغالل عليیهھ في صيیغة تقاططعت بهھا معهھ
لسنا أأمامم معرضض تقليیديي تقدمهھ فنانة تشكيیليیة معرووفة٬، وولسنا أأمامم لوحة تقليیديیة مشغولة بمواادد لونيیة مائيیة أأوو ززيیتيیة٬، بل االمهھم أأننا 

أأمامم تجربة جديیدةة في معرضض أأوولل مختلف لشذىى٬، قواامهھ لوحاتت مشغولة على االكومبيیوتر٬، من ددوونن أأنن يیعني ذذلك لوحة ملونة 
وحة قواامم االشغل فيیهھا هھھھو االتركيیب٬، ووقواامم االماددةة االمستخدمة صورر للوحاتت ووصورر بوااسطة برنامج االتلويین االمعرووفف٬، بل هھھھي ل

فوتوغراافيیة٬، أأما االبقيیة فتتمثل بالدوورر االذيي لعبتهھ شرفف االديین في إإنتاجج لوحة فنيیة تشكيیليیة مطبوعة على ووررقق خاصص ملصق 
  .على سطح أألمونيیومم

لوحة مطبوعة   
عمالً على جدرراانن االصالة. فأوولل ما نتطلع ننتبهھ  27ةة من كل منهھا٬، ووقد ررأأيینا هھھھي لوحة مطبوعة إإذذاا٬ً، علّقت االفنانة نسخة ووااحد

إإلى ووجودد منمنماتت شرقيیة قديیمة٬، تقتحمهھا صوررةة فوتوغراافيیة المرأأةة أأوو ررجل٬، ووفي االغالب اامرأأةة يیظهھر نصفهھا فوقق جسد 
نصفهھ إإنسانن وونصفهھ ااآلخر  حصانن٬، وولو توقف ااألمر عند هھھھذاا االحد لتذكرنا ااألسطوررةة االيیونانيیة االتي تتحدثث عن مخلوقق

حصانن٬، كانن يیدعى قنطورر٬، إإال أأنن االحصانن هھھھنا أأبيیض وولهھ جناحانن٬، ما يیأخذنا إإلى صوررةة االبرااقق االذيي حمل االرسولل محمد إإلى 
  .االمسجد ااألقصى٬، كما حمل ااألنبيیاء من قبل

أجمل االحلّي وواالزخاررفف. االبرااقق إإنهھ االباررقق إإذذاا٬ً، االذيي تتردددد صوررتهھ في االكثيیر من لوحاتت االمعرضض. االبرااقق االجميیل االمزيین ب
االذيي يیتوسط عدددااً من االمنمنماتت٬، االتي ااستحضرتهھا االفنانة من االترااثث االهھنديي وواالفاررسي وواالمغولي وواالباكـستاني٬، ووإإلى ما هھھھنالك 

 ً ووجمعا٬ً،  من ددوولل ااشتــهھرتت فيیـهھا االمنمنمة ااإلسالميیة وواالعربيیة. هھھھي ااختاررتت منمنماتت جميیلة وومتألقة ووجليیّة٬، ااشتغلت فيیهھا تفكيیكا
بحيیث ووضعتنا أأحيیاناً أأمامم ثالثة مستويیاتت٬، عمق مأخوذذ من لوحة٬، ثم شخصيیاتت مأخوذذةة من أأخرىى٬، ثم في االوااجهھة برااقق٬، أأوو 

  .مخلوقق ططوططمي٬، باإلضافة إإلى ااإلنسانن٬، نصفهھ من االطيیورر
٬، ثم تضعنا أأمامم تكثيیف جماليیاتهھا من ما هھھھو مهھم أأنن شذىى تضـعنا أأووالً أأمامم تألق تارريیخ االمنمنمة٬، كأنهھا تنقل إإليینا ددهھھھشتهھا بهھا أأووالً 

خاللل االجمع وواالتركيیب ثانيیا٬ً، ثم أأمامم ااخترااقق االمساحة االترااثيیة بصوررةة فوتوغراافيیة االتقطتهھا االفنانة بنفسهھا ثالثاً. هھھھي تقلّب تارريیخ 
اتهھ ووقصصهھ ووززخاررفهھ٬، االمنمنمة٬، ووتنتقي بتأننٍّ نماذذجج منهھا٬، فتقدمم تصميیماً جديیداا٬ً، ماددتهھ ترااثث االمنمنمة االبصريي٬، بكل منعطف

فاللوحاتت تسلط االضوء أأيیضاً على ووااقع االعمل االنمنمي٬، بأساططيیرهه ووططيیوررهه ووططبيیعة ناسهھ٬، حيیث تبرزز مالحظة مهھمة تركز 
عليیــهھا٬، ووهھھھي ذذلك ااالززددووااجج في ووجـوهه ووأأشكـالل ناسس االمنـمنمة٬، إإذذ في كثيیر من ااألحيیانن يیلتبس إإنسانن االلوحة بيین ذذكر ووأأنثى٬، 

  .في بعض االلوحاتت االتي يیتزيیّا فيیهھا ررجل بزيي اامرأأةة ووهھھھذاا ما أأظظهھرتهھ شذىى
مونتاجج أأززمنة   

ااخترااقق االماضي بوجهھ من االحاضر يیضعنا أأمامم سؤاالل االمقاررنة أأيیضا٬ً، أأوو أأمامم نوعع من االفن االمقاررنن رربما٬، بل إإنن حضورر ووجهھ 
يیباتت االرااقصة٬، يیأخذنا أأحيیاناً إإلى اامرأأةة مزيینة بمساحيیق االعصر االجديید٬، منفّخة االشفاهه٬، تشبهھ إإلى حد بعيید مطرباتت االفيیديیو كل

االسخريیة٬، خصوصاً إإذذاا تذكرنا أأنهھا جزء من االبرااقق االمزيین حمل آآخر مثلهھ االرسولل ووااألنبيیاء من قبل٬، ووشتانن بيین معرااجج 
  .وومعرااجج

اانن ما نريید أأنن نقولهھ أأنن شذىى شرفف االديین ال تستعرضض هھھھنا قدررااتت االرسم أأوو االتصويیر االلوني٬، ووال تطرحح نفسهھا منافسة في ميید
االلوحة االتقليیديیة٬، بل تقدمم أأعماالً فنيیة ترتكز على فكرةة٬، ووتجيیب فيیهھا عن سؤاالل أأوو أأسئلة٬، تتعلق بطبيیعة االمنمنمة ووططبيیعة ناسهھا 

ووأأساططيیرهھھھا. هھھھي هھھھنا تلعب ددوورر االباحثة قبل االفنانة٬، ووإإنن كانت كذلك٬، فنحن ال نستهھيین بلعبة االمونتاجج االموفقة االتي أأخرجتهھا٬، ووقد 
ى مسرحح يیخترقهھ االحاضر حيینا٬ً، أأوو هھھھي ااستعانت بعظمة االترااثث ووددهھھھشتهھا بهھ لتستخف بقيیم االحاضر حيیناً آآخر. حّولت االترااثث إإل

بل هھھھي تقدمم لنا معرااجاً فنيیاً تحرقق بوااسطتهھ ليیس االمسافة بيین االمسجد االحراامم إإلى االمسجد ااألقصى٬، بل قصورر االترااثث إإلى 
صالوناتت االحاضر




