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"كوميیديیا إإلهھيیة" لشذىى شرفف االديین في "أأجيیالل"  
 

مـنـمـنـمـــاتت تـفــتــح االـطــريیــق أأمـــامم ااألســـئـلــة  

نتفق جميیعا على أأنن االفنانة االلبنانيیة شذىى شرفف االديین ااستثمرتت فن االمنمنماتت لتبيیانن ررؤؤيیتهھا 
حولل االجمالل ااإلنساني ووااإلشكالي في االوقت عيینهھ. لم تلجأ االفنانة إإلى إإعاددةة تنفيیذ وومقارربتهھا 

االمنمنماتت بل تركيیبهھا٬، بما يیتواافق ووررؤؤيیة معرضهھا "كوميیديیا إإلهھيیة" (غاليیريي "أأجيیالل"). فشرفف 
االديین ااختاررتت نماذذجج منمنمة٬، ووضعتهھا كخلفيیة لخدمة االتصاوويیر االفوتوغراافيیة االتي تبرزز في ووااجهھة 

ة٬، ووبالتالي٬، بقصد تظهھيیر االتناقض وواالتماثل وواالتكامل بيین حيیزيین يیتحركك فيیهھما االجمالل. كل لوح
ااالوولل يیتعلق بأحكامم االكونن ووااإلنسانن وواالديین٬، بكل اامتدااددااتهھا على االمستوىى االفلسفي االميیتافيیزيیقي٬، 

ووذذلك من خاللل إإبقاء لعبة االجماعة مع االطقوسس٬، وومن ثم تجميید هھھھؤالء ااألشخاصص ااألقدميین في 
نهھم٬، ااوو فكرتهھم "ااألصليیة" ددااخل االمنمنمة٬، محتفظة بنشاططهھم ككائناتت ااستُخِرجت من االجليید٬، مكا

لتعكس ططزااجة حركاتت أأعضائهھم ووأأجسامهھم االمتصوفة أأوو االمتسائلة٬، االمبتهھلة٬، االقلقة أأوو االخائفة٬، 
يي يیمثل أأحد االمؤمنة بالمالئكة٬، أأوو حتى االشريیرةة. ااما االحيیز االثاني٬، فهھو االمرئي٬، االُمَشاهھھھد يیوميیا٬، االذ

مكّوناتت االسوسيیولوجيیا االحديیثة (وواالفاسدةة رربما؟)٬، ووذذلك بابتذاالهھ٬، ووخلّوهه من إإيیديیولوجيیا االجمالل على 
حسابب تعاططيیهھ كماددةة بشريیة غيیر جذاابة٬، منفّرةة٬، مادديیة صرفة٬، فانيیة٬، ووعاجزةة ألنهھا تفتقر االى 

مقوماتت االطفولي٬، االفطريي٬، أأوو االكمالي.   
حاتت االمقسمة مجموعاتت ووتيیماتت٬، هھھھو مقارربة شكليیة٬، تتخفى أأمامنا كما أأنن أأبرزز ما نالحظهھ في االلو

في عجقة االتصاوويیر ووززخرفاتت االلوحة. ففي مقابل ااألحجامم االصغيیرةة وواالجاهھھھزةة وواالبشريیة لكائناتت 
االلوحة االمستثمرةة في لعبة شرفف االديین٬، تبرزز على مسافة أأقربب صورر فوتوغراافيیة أأوو بوررتريیهھاتت 

ىى غيیر مرسومة٬، مشغولة بالعدسة٬، ووااقعيیة٬، خاضعة لمنطق جزئيیة بأحجامم أأكبر لكائناتت أأخر
االصوررةة٬، ووخراافيیة إإلى حد االكوميیديیا أأحيیانا٬، وورربما سخيیفة. إإختالفف ااالحجامم أأووال بيین االخلفيیة 

ووصدرر االلوحة٬، يیتشابهھ مع نظريیة االنسبة وواالتناسب في االريیاضيیاتت٬، حيیث أأنن للعيین ماددةة ووااحدةة 
لناظظر إإلى أأجزااء االمنمنماتت مقابل االصوررةة االفوتوغراافيیة (االلوحة) سرعانن ما تنفصل ووتتفكك اامامم اا

االموجوددةة في االلوحة. يیصبح كل من هھھھذهه ااالجزااء محّمال ددالالتت االزمن (ززمنانن)٬، وواالصوررةة 
(صوررتانن)٬، وواالفلسفة (فلسفتانن)٬، وواالذهھھھني٬، وواالالمرئي مقابل االمرئي٬، االوااقعي٬، االيیقيیني. وومن هھھھنا٬، 

إإلغاء بعضهھا االبعض٬، ااوو االتكامل في ما بيینهھا٬، متذبذبة في إإشكاليیاتت مختلفة تطرحح نفسهھا محاوولة 
ووقت ووااحد٬، حتى ليیكادد االمتفرجج يیُتخم من عجقة ااالفكارر ووااألسئلة االمتوااترةة وواالمتنافسة في ذذهھھھنهھ 
حولل االقديیم وواالجديید٬، االديین ووااإلنسانن٬، االكوني وواالخاصص٬، االماددةة وواالرووحح٬، االميیثولوجيیا وواالطبيیعة٬، 

سلطة٬، االحيیوااني وواالبشريي٬، حركة االماددةة وواالتصوفف.. إإلخ. االخيیر وواالشر٬، االطوباوويیة وواال  
هھھھذهه االقرااءةة االعامة٬، يیمكن ااستشفافهھا من خاللل تأمل االلوحاتت ووقرااءةة االتناقضاتت في االعمل االوااحد٬، 

وواالعناصر وواالتقنيیة االتي تعتمدهھھھا االفنانة للتأثيیر في مخيیلة االمتلقي. لغة ااالعمالل٬، تصب في فلك 
ااسبابب ال تخفى على أأحد إإنما يیجدرر ذذكرهھھھا هھھھنا: االمنمنمة االتي ااررتبطت االحضاررةة ااإلسالميیة لثالثة 



بالموضوعاتت ااالسالميیة قالبا ووررووحا٬، تركيیز االفنانة على حيیواانن االبرااقق االذيي حمل االرسولل في 
ررحلة ااالسرااء وواالمعرااجج٬، تاليیاً ددالالتهھ االوااضحة وواالعميیقة في ااالسالمم٬، ووأأخيیراا عنواانن االمعرضض 

عارر من كتابب دداانتي االشهھيیر٬، االكاتب ااإليیطالي االذيي تأثر في مؤلَّفهھ هھھھذاا "كوميیديیا إإلهھيیة" االمست
باإلررثث ااإلسالمي. هھھھكذاا تُسيیَّر قافلة ااالعمالل االمعرووضة نحو مطاررحح محدددةة في االذااكرةة مهھيیئةً ززاائر 

االمعرضض الختبارر ذذااتهھ أأمامم هھھھذهه ااإلشكاليیاتت بيین االُمتوااررثث وواالمعيیش٬، وواالتي تفضي إإلى االجانب 
ن ثم مقارربة االجمالي أأخيیراا. هھھھكذاا يیتخفف االمتلقي من كل تشوشش محتمل حولل ااإلنساني٬، ووم

االمضاميین٬، سوااء ااقتنع بأسلوبب االتركيیب االتشكيیلي٬، أأمم لم يیقتنع.   
االفنانة إإذذاا٬ً، أأبقت االخلفيیة كما هھھھي. لم تضف شيیئا عليیهھا٬، وولم تعبث بهھا في أأيي شكل من ااألشكالل٬، 

ااإلنساني وواالتارريیخي وواالترااثي وواالفني وواالديیني لهھذهه ووهھھھذاا ما حفظ في االمقابل االبعد ااالسطورريي٬، وو
االتصاوويیر٬، ووهھھھيیأهھھھا لتكونن ماددةة تحتمل االتصرفف بهھا في االفن "االمعاصر". أأيي أأنن االفنانة٬، باستقداامهھا 
هھھھذاا االترااثث االجمالي وواالتصويیريي٬، من ددوونن االمساسس بهھ أأوو إإعاددةة ررسمهھ بالريیشة ووااللونن٬، بل ططباعتهھ 

االطريیق لكي تتصرفف بفكرتهھا بشكل يیطرحح االتساؤؤالتت حولل بوااسطة االكومبيیوتر٬، فتحت لنفسهھا 
كائناتت متخيیلة شكلت أأحد مكّوناتت ووعيینا ااالجتماعي وولعبت ددوورراا مؤثراا في تعريیفنا بالجمالل 

"ااالررضي" االبصريي٬، بكل مالمحهھ "غيیر االجميیلة" ااحيیانا٬، أأوو االمثيیرةة إإلى حد االرفض أأحيیانا أأخرىى.   

       ماززنن معرووفف
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