مقالة مصورة

كوميديا إله ّية

شذا رشف الدين

يوم سألني بولس إن كنت أعرف رساماً من الذين يرسمون شهداء املقاومة
اإلسالمية يك يرسم صورته كشهيد ،مل أكن أعرف أن هذا السؤال العريض سيؤدي
يب إىل اكتشاف عوامل الفن اإلسالمي وإىل متاهات الهوية الجنسية وميولها
والتشعبات املتفرعة عنها .يومها أطلعني بولس عىل كتاب يحتوي عىل صور
فنية من املخ ّيلة الشعبية يف البلدان اإلسالمية ،قائ ًال إنه يريد أن ُيرسم بالجاملية
الشعبية ذاتها التي نجدها يف هذا الكتاب.
أول ما لفت نظري فيام كنت أتصفح الكتاب ،صورة الرباق .فقد عمد
الفنانون الشعب ّيون ،سواء كانوا من باكستان والهند أو من مرص وسوريا ،إىل
تصوير النصف اإلنساين للرباق عىل شكل أنثى مت ّربجة ومز ّينة بحىل وقالئد
وبشعور طويلة .حتى إن الرباق نفسه كان يته ّدل الخلخال من أرساغه األربعة.
ذ ّكرتني صورة الرباق األبيض ،وتحديداً ذاك املرسوم يف الهند منتصف القرن
املايض ،بالنجمة اللبنان ّية نجوى كرم ،إذ رأيت يومها ملصقاً ضخ ًام كتب عليه
«لؤلؤة الخليج» للمغنية الشهرية ،تبدو فيه كرم بفستانها األبيض ،عىل شكل
حصان .ال ُتقطت الصورة من الخلف وقد التفتت كرم إىل املص ِّور ناظرة نظرة
حياد ّية عدمية التعبري ،ما جعلها تبدو أقرب إىل كائن افرتايض هائم أو زائغ .لكن
ما يذ ِّكر بالحصان يف صورتها كان استدارة مؤخ ّرتها التي قصدت أن تظهرها عىل
يشء من االرتفاع بحيث تغدو مركز الصورة .ومن ينظر إىل صور النجامت هؤالء،
يتخ ّيل أنها أقرب إىل كائنات تتغذى من مواد ال تقيم عىل كوكبنا ،خصوصاً أن
هيئاتهن تتغري باستمرار بحيث يصعب عىل متتبع أخبارهن تحديد هوية فنانة
ّ
معينة .وهذا ،مرة أخرى ،ما يضفي صفة «إلهية» عليهن ويجعلهن أشبه بكائنات
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ميثولوجية كاإلله «كريشنا» ،الذي ال حدود للصور التي يتجىل فيها.
رحت بعد ذاك أبحث عن ص َور مغ ّنيات أخريات ُص ِّورن وهن عىل شكل
حصان ،ورشعت أزور مواقع مغ ّنيات لبنان ّيات أخريات .ويف السعي هذا ،مل تفلت
واحدة منهن :حتى نانيس عجرم التي توصف عادة بالرباءة ،اتخذت وضعية
«الحصان» يف ملصق دعايئ قديم عرثت عليه عند أحد بائعي السيديات .وكان
لصورهن هدفه التذكري مبؤخرة
واضحاً أن استدارة املؤخرة الذي تريده الفنانات
ّ
األحصنة.
تساءلت ،ملاذا اختار العرب أن يجعلوا من الحصان كائناً طائراً ينقل
النبي من مكة إىل املسجد األقىص يف القدس ومل يختاروا النرس مث ًال ،وهو بحكم
طبيعته ،املرشح األول بني خلق الله للقيام بهذا الدور؟ ورحت أبحث عن مكانة
الحصان عند العرب فوجدت أنها كانت متميزة مبا ال يقاس عن سائر الحيوانات
الجميلة .وإمنا القصائد يف وصف الشعراء للفرس والتي فوجئت بكرثتها ،أكرب
دليل عىل ذلك .وهم وصفوا الف َرس بالتعابري نفسها التي استخدموها للتغ ّزل
باملرأة .حتى يف الوصف «العلمي» للفرس األصيل عند العرب ،نجد تعابري تكاد
تكون هي نفسها التي تستخدم يف وصف جسم املرأة املرغوب .فمث ًال ،وبحسب
أحد املصادر« ،يجب أن تكون عظمتا اإللية متباعدتني وبارزتني ،وأن يكون الصدر
مرتفعا ،رحبا ،ظاهر العضالت ،صلبا ،ال غائراً وال مجوفاً ،وأن تربز عضلتان تشبهان
النهدين وتعرفان بنهديت الصدر ،وأن تكون عيناه كبريتني مستطيلتني صافيتني
براقتني كحالوين شاخصتني مملوءتني ح ّد ًة ،رقيقتي الجفن ،بعيديت النظر مع
اتساع ما بينهام.»...

عودة إىل األصل

املخصص
يف مكتبة الجامعة األمريكية يف بريوت تس ّنى يل دخول الطابق السفيل
ّ
للكتب النادرة ،وإلقاء نظرة عىل الكتب الفن ّية الخاصة باملنمنامت الفارس ّية
العائدة إىل القرنني السادس عرش والسابع عرش .وبدا يل أن مثة اختالفاً كبرياً
بني رسومات الفنانني الشعبيني يف أربعينات القرن املايض ،والتي رأيتها يف كتاب
صديقي بولس ،وبني الفنانني ال ُفرس .وهذا االختالف مل يقترص عىل الجامل ّية
املستخدمة يف الرسوم ،بل شمل أيضاً تصوير الرباق .ذاك أن الفنانني الشعبيني
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ص ّوروا نصفه اإلنساين عىل شكل أنثى ،فيام فنانو القرن السادس عرش صوروه
عىل شكل إنسان تلتبس هويته الجنسية.
ويف سياق البحث يف الفن اإلسالمي ،ع ّرفني أمين ،صديق ملهم آخر ،عىل
كتاب يف الفن اإلسالمي املوغايل سوف يلعب الدور األهم يف هذا املرشوع،
وما أقصده استخدام العديد من املنمنامت املص ّورة يف الكتاب ،كخلف ّية للص َور
الفوتوغرافية لألشخاص الذين ش ّكلوا أساس املرشوع.
وبحسب الباحثة والكاتبة أمينة أوكادا ،تأ ّثر الفنانون املوغاليون بالفن
األورويب الذي تع ّرفوا إليه مع قدوم املبشرّ ين اليسوعيني إىل الهند .ويف العديد
من التصويرات املوغالية ،تطالعنا مواضيع مستوحاة من الفن األورويب من دون
أن تؤخذ بعني االعتبار الخلفية الدينية لتلك التمثيالت.
وتن ّوعت موضوعات الرسم املوغايل الذي القى عرصه الذهبي خالل القرن
السادس والقرن السابع عرش ،حيث اتّجه أغلبه إىل تصوير حياة اإلمرباطور،
وبورتريهات األباطرة ،ورحالت الصيد ،واللقاءات التاريخية ،فض ًال عن األعراس
والحروب.

الرجل األنثى

خالل تصفحي كتب الفن اإلسالمي العائدة إىل تلك الحقبة ،بدا يل أن فناين فارس،
وهم أساتذة الفنانني املوغاليني ،اعتمدوا عىل أسلوب يف الرسم يؤنّث مالمح
الرجل ،وأن هذه الجاملية كانت رائجة يف تلك الفرتة .هكذا مل تلتبس صورة
الرباق فحسب ،بل التبست أيضاً الشخصيات الذكرية ،كشخصيتي جهانجري وشاه
جهان وغريهام من سالطني املوغال الهندية :لقد ظهر فيها يشء من النعومة التي
تذ ّكر بالغالم .واستناداً إىل أفسانيه نجامبادي يف كتابها «نساء مع شارب ورجال
من دون لحية» ، 1مل تكن موضوعة الجامل يف القرن التاسع عرش يف قاجار (إيران)
حكراً عىل املرأة بل شاركها فيها الرجل وساواها ،وهذا إن مل نقل إن األخري حظي
بالقسط األوفر من ذلك ،وتحديداً من س ّمي «األمرد» أو الغالم ،وهو الشاب
الذي مل تنبت له لحية بعد .وتقول نجامبادي إن الرجال ُصوروا مبالمح تشبه ،إىل
حد كبري ،مالمح النساء ،أما اليشء الوحيد الذي قد مي ِّيز الرجل عن املرأة فكان
“Women with Moustache and Men without Beards”, (California, 2005). 1 1
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زينة الرأس مث ًال .وهذا فض ًال عن أن «الجامل الذكوري واإليروسية الذكورية اع ُتربا
مشاعر سامية».
وبحسب خالد الرويهب يف كتابه« :قبل املثلية الجنسية يف العامل العريب –
اإلسالمي ،2 1800-1500 ،كان االنجذاب إىل الشاب الذي مل تظهر لحيته ،مقبوالً
ّ
متاماً ،وهو مام يسمح لنا باالستنتاج أن العرب اعتربوا «األمرد» مبثابة «جنس
آخر» .وهم ،لذلك ،مل يروا يف إقامة عالقة إيروسية معه «عاراً» .وكانت آراء
القضاة آنذاك ،متفاوتة يف رصامتها حيث إن التقبيل واملالمسة و«املفاخذة» مث ًال
مل تصنف لواطاً .أما ما ُص ِّنف «لواطاً» ،وبدا بالتايل غري مقبول ،فكان العالقة
الجنسية الرصيحة بني رجلني.
وهنا نص يذكره الرويهب نق ًال عن العامل والحقوقي السكواليئ الحلبي
عيل الدباغ امليقايت ([« :)1760األمرد ]:شابه يف إغفال اللحية أهل الجنة  ....ريض
الخالق عليه فلم ينبت له ما يشني خديه فمرآة وجهه صافية كالسامء الصاحية
 ....يقول :أنا األملس الغض وذو الخد الناعم البض وجهي أثري وجاميل وثري ومن
3
يساوي بالشوك والشكر الحرير؟».
ويذكر الرويهب ،كذلك ،أن االفتتان بجامل الغلامن واشتهاءهم اع ُتربا شيئني
مختلفني .وهو يق ّدم املثل التايل نق ًال عن الحقوقي والفقيه أيب حامد الغزايل
(« :)1058-1111وال تظنن أن حب الصور الجميلة ال يتصور إال ألجل قضاء
الشهوة فان قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجميلة ألجلها وإدراك
4
نفس الجامل أيضا لذيذ فيجوز أن يكون محبوبا لذاته.»...

الكتاب الثالث

اخ ُتتم بحثي عن الرباق ،بكتاب «املعراج نامه» الذي أهدتني إياه صديقتي عليا.
امليثولوجي.
والكتاب يص ّور رحلة النبي محمد إىل السامء عىل ظهر ذاك الكائن
ّ
“Before Homosexuality in the Arab-Islamic World, 1500-1800”, 2 2
(University Of Chicago Press, 2009).
 3 3من كتاب سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ملؤلفه املرادي.
 4 4من ربع املنجيات من كتاب إحياء علوم الدين ألبو حامد الغزايل؛ الكتاب السادس
كتاب املحبة والشوق واألنس والرضا؛ فقرة من :بيان حقيقة املحبة وأسبابها وتحقيق
معنى محبة العبد لله تعاىل.
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إنّها الرحلة املعروفة بـ«اإلرساء واملعراج» .لقد عنونت املرشوع بـ«كوميديا إلهية»
تبعاً ملا أوحت يل به الرسوم املوجودة يف هذا الكتاب من تشابه مع ملحمة دانتي
ويرجح بعض األكادمي ّيني
الشهرية التي كتبها بني  1308و ،1321وهي سنة وفاتهّ .
أن دانتي إمنا تأ ّثر ،بدوره ،بحكاية اإلرساء واملعراج وبكتاب الشاعر والفيلسوف
النص األديب الذي
العريب أيب العالء املع ّري (« )1057-973رسالة الغفران» ،ذاك ّ
توصف فيه أحوال الناس يف الجنة ويف النار.

تنفيذ املرشوع

اعتمد عميل أساساً له ذاك التصوير الشعبي الذي ظهر يف أربعينات القرن
العرشين ،يف كل من إيران والهند وباكستان ومرص ،والذي دارت مواضيعه
حول الكائنات امليثولوجية ،كالرباق ،أو تلك التي متلك رمز ّية معنو ّية أو تراث ّية
كالطاووس .أما املنمنامت املستعادة فمنتقاة يف غالبها من الفن اإلسالمي الذي
أنتجته الحقبة املوغال ّية ،ومن املنمنامت الفارس ّية التي ُص ِّورت ما بني القرنني
السادس عرش والثامن عرش .وقد اقترص اهتاممي ،يف ما خص الشقّ الفاريس-
الرتيك منها ،عىل مخطوطة «املعراج نامه» التي صدرت عن مدرسة هراة يف
خراسان .كذلك ع ّدلت الرسومات األصلية وفقاً ملضمون «املشهد» أو ملا يتامىش
برصياً ومضموناً مع الشخصية املص ّورة.
يف البدء كان هديف إجراء مقارنة بني جامل ّية املخ ّيلة الشعب ّية يف تصوير
الرباق يف بدايات القرن املايض وبني الجامل ّية يف صور الف ّنانات الشعب ّيات التي
يسعى أسلوب التسويق لتقدميها بوصفها «الجامل الخالص» وتحويلها إىل كائنات
ميثولوجية جديدة (الرباق الجديد).
لكني بعد محاوالت ع ّدة قررت العودة إىل األصل والعمل وفق الجاملية
نفسها التي اعتمدها فنانو القرنني السادس عرش والسابع عرش ،أي عرب تصوير
أشخاص ميثلون جاملية مر ّكبة ،لجهة تجسيدهم الجنسني (الذكر واألنثى) يف
آن واحد وإحالتهم ،يف هذا السياق ،إىل «كائنات إله ّية» أو كائنات ميثولوج ّية
حديثة.
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بعض الذين عملت معهم يع ّرفون أنفسهم «برجال أحبوا أن يلعبوا
النساء» من وقت آلخر أو بـ ترانسفستايت أو ) ،(cross-dresserأو بـ عابري
جنس ) (Transsexualأو عابري جندر ) (Transgenderأو ببساطة رجال ،ال
يهابون إظهار األنثى التي يف داخلهم .وأكرث ما لفت نظري تلك النظرة الخاصة
بهؤالء األشخاص التي جاءت مليئة باملعاين ،فيها إغواء املرأة وفيها الذكورة من
دون الذكورية ،وفيها نوع من الصفاء الطفويل .إنها نظرة مدهشة ومر ِبكة يف
لكن من املؤ ّكد أنها أوضحت يل ملاذا
آن .ال أدري بالضبط ماذا خاطبت ّيف ْ
اعتدت أن أجد يف وجوه الرجال والنساء ا ُملجمع عىل جاملهم تعبرياً مضجراً
يف أغلب األحيان .وغدوت أفهم من أين يأيت هذا االفتتان بالغالم ،أي بالفتى/
الفتاة ،وأتساءل :هل مصدره اجتامع الجنسني يف كائن واحد ،األمر الذي يك ّمل
صورة اإلنسان؟ أم أن نقص تش ّكل الجنسانية لدى «األمرد» يوحي بالنقاء ،وهو
مرادف الحيوية والشباب (وجه ٍ
صاف ،جلد نقي ،شكل متناسق ،الخ)؟ .وهل
لهذا السبب تبعث هذه النقاوة «اشتهاء ناع ًام» يف النفوس ،وبالتايل يغدو اشتهاء
الغلامن أمراً مقبوالً؟ ال أملك جواباً عىل هذا السؤال ،لكن املؤكد هو أنني وجدت
يف أولئك األشخاص املرادف«للجامل اإللهي».
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صورة صفحة  :226من دون عنوان  ،6طبعة الرباق األصلية :فنان غري معروف (نهاية القرن
التاسع عرش) .طبع يف دلهي حواىل  .1960الخلف ّية :تفاصيل من عدة لوحات تصور األحوال
يف الجنة .من املخطوطة املذهبة لـ”املعراج نامه” (كتاب املعراج) .أنتج يف القرن الخامس
عرش عىل يد فنانني عديدين من مدرسة هراة للتذهيب ،خراسان .املكتبة الوطنية( ،امللحق
الرتيك) ،باريس ،فرنسا 32 × 22 .سم
صورة صفحة  :229جهانجري« ،جهانجري* يحتفل مبهرجان الربيع (الهويل) مع نساء الحريم»،
حواىل  .1625-1615منسوبة لـغوفردان ،صفحة من «ألبوم مينتو» .دبلن ،مكتبة تشسرت بيتي
(منمنامت هندية من القرنني السادس عرش والسابع عرش).
* نور الدين سليم جهانجري (اللقب الكامل :السلطان األعظم والخاقان املك َّرم ،خرسو-ئ-
جيتي پناه ،أبو الفتح نور الدين محمد جهانجري پادشاه غازي [جنة مكاين] ( 20سبتمرب
 8 - 1569نوفمرب  )1627حكم دولة املوغال من  50 × 59 .1627 – 1605سم
صورة صفحة  ، L’oiseau du Paradis I :230طائر الجنان  ،1 #طبعة الطاووس األصلية:
فنان غري معروف (نهاية القرن التاسع عرش) .طبع يف إيران حواىل  .1960الخلف ّية :خزف
موغايل 48 × 32.4 .سم
صورة صفحة  :231من دون عنوان  ،2طبعة الرباق األصلية :فنان غري معروف (نهاية القرن
التاسع عرش) .طبع يف باكستان حواىل  .1960الخلف ّية« :اإلمرباطور أكرب يف رحلة صيد بالقرب
من الهور» .من مخطوطة «كتاب أكرب»( ،أكرب نامه) ،حواىل  .1590تأليف ورسم البورتريه
مليسكينا ،تلوين باساوان .لندن ،متحف فيكتوريا وألربت 32 × 22 .سم
صورة صفحة  ، Der Himmel Über Beirut :232السامء فوق بريوت ،طبعات الرباق
األصلية :فنانون غري معروفني (نهاية القرن التاسع عرش) .طبعت يف باكستان ودلهي وإيران
حواىل  85 × 45 .1960سم
صورة صفحة « ، L’Ange Gardien I :234املالك الحارس  ،»1 #الخلف ّية“ :مالك توبياس”،
حوال  ،1590توقيع حسني .باريس ،متحف غيمي (( ،)Guimetمنمنامت هندية من القرنني
السادس عرش والسابع عرش) 35.7 × 50 .سم
صورة صفحة “ ، Dame Aux Fruits :235سيدة الفواكه”  46 × 50 ،سم

*التقنية« :تصوير ممرسح» ( )staged photographyوبرنامج فوتوشوب وطباعة رقم ّية
عىل ورق «فاين آرت».
*شكر خاص لبولس خرض ،أمين بعلبيك ،عليا كرامي ،ألكس بوليكيفيتش ،كريكور
جابوتيان ،رندة العمري ،تينو الديفا ،مودي مودي ،جورج زوين ،وميا.
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صورة صفحة  ،L’Ange Gardien II :236املالك الحارس  ،II#الخلف ّية“ :تحليق العنقاء”،
حواىل  ،1590توقيع باساوان .من مجموعة األمري صدر الدين آغا (منمنامت هندية من
القرنني السادس عرش والسابع عرش) 35.2 × 50 .سم
صورة صفحة  ، Sultane :237سلطانة ،الخلفية :بورتريه للسلطان عبد الحميد والسلطان
محمود الثاين من اإلمرباطورية العثامنية 37.8 × 50 .سم
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)! ، Plate III- (What the Fucking Hellلوحة  ، 3 #الخلف ّية :مأخوذة من لوحات عدة
من املخطوطة املذهبة لـ«املعراج نامه» (كتاب املعراج) .الشق األيرس« :املالك جربائيل يقود
النبي عرب السموات»« ،الديك :يفرس املالك جربائيل للنبي بأن الديك مالك مهمته تعداد
ساعات الليل والنهار» .أنتج يف القرن الخامس عرش عىل يد فنانني عديدين من مدرسة هراة
للتذهيب ،خراسان .املكتبة الوطنية( ،امللحق الرتيك) ،باريس ،فرنسا 39.08 × 27 .سم

) ، Plate I- (Who Took My Lipstickلوحة ( 1 #من رسق قلم حمريت) ،الخلف ّية :تفاصيل
من عدة لوحات من املخطوطة املذهبة لـ”املعراج نامه” (كتاب املعراج) تصور حدائق
الجنان .أنتج يف القرن الخامس عرش عىل يد فنانني عديدين من مدرسة هراة للتذهيب،
خراسان .املكتبة الوطنية( ،امللحق الرتيك) ،باريس ،فرنسا 42.3 × 27 .سم

)… ، Plate IV (Good Jobلوحة  ،4 #الخلف ّية :مأخوذة من لوحات عدة من املخطوطة
املذهبة لـ”املعراج نامه” (كتاب املعراج) .الشق األمين“ :العقاب الذي ينتظر النساء
الزانيات” .الشق األيرس“ :عقاب النساء ذوات السلوك الخفيف” .أنتج يف القرن الخامس
عرش عىل يد فنانني عديدين من مدرسة هراة للتذهيب ،خراسان .املكتبة الوطنية( ،امللحق
الرتيك) ،باريس ،فرنسا 39.4 × 27 .سم

)… ، Plate II (What the Hellلوحة  ،2 #الخلف ّية :مأخوذة من لوحات عدة من
املخطوطة املذهبة لـ”املعراج نامه” (كتاب املعراج) .الشق األيرس“ :العذابات التي يتك ّبدها
املنافقون واملتز ّلفون”يف النار .الشق األمين“ :العقاب الذي يتك ّبده شهود الزور” .أنتج يف
القرن الخامس عرش عىل يد فنانني عديدين من مدرسة هراة للتذهيب ،خراسان .املكتبة
الوطنية( ،امللحق الرتيك) ،باريس ،فرنسا 40.5 × 27 .سم

