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 سلطة ااآلالتت..معرضض تغريد ددااررغوثث
محمد شرفف

إإذذاا ما ااعتبرنا أأنن بوررتريهھھاتت االفيیومم االمصرية كانت من أأوواائل االبوررتريهھھاتت في االتارريخ االفني٬، لكونن ما سبقهھھا
لم يستوفف شرووطط هھھھذاا االنوعع االفني٬، فإنن أأعمالل غيیوّمم ددووكهھھامم٬، في االقرنن االثالث عشر٬، وومن ثم أأعمالل

جانن فانن إإيك٬، في االقرنن االراابع عشر٬، كانت فاتحة تطورر االنوعع االمذكورر٬، مستقالً حيینهھھا عن ااالتجاهه االديني
أأوو االميیثولوجي٬، االذيي كانن سائدااً خاللل االفترااتت االسابقة.

على أأنن االبوررتريه ال يقع في صلب موضوعنا٬، إإال من خاللل ااعتباررهه٬، كعمل فني مكتمل٬، ااتخذ من االوجه
موتيیفاً أأووحدااً يمأل مساحة االلوحة٬، بنسب تتفاووتت بحسب مشيیئة االفنانن٬، ووبحسب ما يرمي إإليیه من خاللل

عمله. أأعمالل تغريد ددااررغوثث٬، االمعلّقة على جدرراانن غاليیريي أأجيیالل للفنونن االتشكيیليیة٬، تلتقي مع فن
االبوررتريه في تخصيیص صفحة االلوحة من أأجل معالجة موتيیف ووااحد٬، لكنهھھا مختلفة٬، في ططبيیعة االحالل٬،
موضوعاً وومضمونا٬ً، ووقد ااجتمعت في معرضض تحت مسمّى: آآالتت االرؤؤية٬، هھھھل عليیك أأنن ترااني ااآلنن أأفضل؟
االترجمة االحرفيیة لعنواانن االمعرضض٬، االمذكورر باإلنكليیزية٬، قد تشيیر٬، للوهھھھلة ااألوولى٬، إإلى سؤاالل مبهھھم٬، ما لم
يقترنن هھھھذاا االتساؤؤلل بالمعاينة٬، وونعني بذلك معاينة ااألعمالل٬، وومن ثم االتبصر في ما يتوجب أأنن تقومم به

ااآلالتت نفسهھھا٬، االمرسومة على االقماشش.
ووفي عوددةة للمقاررنة االشكليیة االسابقة مع االبوررتريه٬، فإننا في صددد كاميیرااتت ثابتة وومتحركة ووططائرااتت
متنوعة ووررااددااررااتت٬، ووحتى أأقمارر ااصطناعيیة وومناططيید٬، يحتل كل منهھھا مساحة االلوحة٬، ووكأنهھھا بوررتريهھھاتت ال
لكائناتت بشرية٬، بل لتجهھھيیزااتت متطوررةة ال هھھھمّ لهھھا سوىى مرااقبتنا٬، عن قربب أأوو عن بعد٬، في شكل شبه

ددقيیق حيینا٬ً، أأوو بحسب تقنيیة شديدةة االدقة٬، بحيیث يمكنهھھا أأنن تحصي خطوااتنا٬، ووترىى حركاتت أأططراافنا٬، وولونن
االثوبب االذيي نرتديه٬، ووططبيیعة شعرنا وورربما تعابيیر ووجوهھھھنا٬، ناهھھھيیك بما يمكن أأنن تلعبه تلك االتجهھھيیزااتت٬، أأساسا٬ً،
من مهھھماتت متعلّقة باألمن االوقائي٬، االذيي قد تستتبعه خطوااتت عداائيیة. تحضرنا في هھھھذاا االمجالل ووااقعة٬، أأوو
ووقائع عديدةة٬، تم خاللهھھا توقيیفنا في أأماكن معيینة في بلدنا٬، ذذااتت ططابع أأمني٬، من أأجل مسائلتنا عن سبب
حملنا كاميیراا سخيیفة االقدررااتت٬، بالمقاررنة مع ااآلتت االمتطوررةة االسابقة االذكر٬، تخوفاً من أأنن تكونن أأهھھھداافنا
تجسسيیة. يبدوو ااألمر٬، في هھھھذاا االمجالل باعثاً على االسخرية٬، هھھھذاا٬، علماً أأنن سخرية من نوعع آآخر كنا

شهھھدناهھھھا في معرضض سابق لتغريد ددااررغوثث٬، حمل عنواانن أأنشوددةة االموتت٬، اانعكس فيیه االتناقض االمرّ بيین
االشكل االخاررجي لألسلحة٬، ووسطوحهھھا االمعدنيیة االلمّاعة االتي تحمل جماليیة تقنيیة معيینة٬، ووبيین االهھھدفف

االذيي تُصنع ألجله: االدمارر ووإإفناء االرووحح االبشرية.
لم تعتمد تغريد ددااررغوثث٬، في معرضهھھا االحالي٬، تنويعاتت لونيیة كالتي تميیز مشهھھدااً ططبيیعيیاً في حالة

ااسترخاء٬، على سبيیل االمثالل. جاءتت أألواانهھھا أأقربب إإلى االطابع االمونوكروومي٬، آآالتت االمرااقبة في معظمهھھا
ررماددية ووتميیل أأحيیاناً إإلى ااالصفراارر٬، على خلفيیة مونوكرووميیة بدووررهھھھا٬، ووال تتناقض لونيیاً مع االموضوعع إإالّ

بالمستوىى االذيي تتطلبه ططبيیعة االعمل. هھھھذاا االخيیارر االلوني٬، االقريب إإلى حد ما من االوااقع٬، لم يتقصّد تقليید
االلونن ااألصلي لآللة٬، بقدرر سعيیه إإلى عكس ططابعهھھا االعداائي٬، من حيیث كونهھھا آآلة بال ررووحح٬، في حيین تديرهھھھا

أأررووااحح ال تنظر إإلى االبشر ككائناتت٬، بل كأهھھھداافف اافترااضيیة٬، في حاالتت يكونن فيیهھھا ااألمن هھھھاجسا٬ً، وويكونن
االكائن االبشريي مصدررااً لخطر محتمل.
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من االناحيیة االتقنيیة٬، ووهھھھذهه االمرةة في ما يخص ططبيیعة االعمل االتشكيیلي تحديداا٬ً، ال بد من ااإلشاررةة إإلى
ااالحتراافيیة االتي تميیز ااألعمالل االمعرووضة٬، االكبيیرةة االحجم٬، إإذذ أأنن تغريد ددااررغوثث لم تهھھمل االرسم٬، االذيي صاررتت
صعوبة ااتقانه مأخذااً على بعض االعامليین في مجالل االتشكيیل. هھھھذاا٬، مع االعلم أأنن االرسم٬، هھھھنا٬، جاء في
خدمة االموضوعع٬، وورراافدااً من رروواافد االجو االتعبيیريي االذيي نستشف حضوررهه االوااضح من خاللل ااألعمالل

االمعرووضة.
محمد شرفف
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