
وهيب سمرية – اخللوة

"اخللوة" الفردي معرضها خالل من وهيب سمرية تواصل الفنانة
العام والبيوغرايف١. للحيزيـن اجلندرية يف القراءات انشـغاالتها
تعرض من األعمال اليت سلسلة املعرض هذا يف تشـارك حيث
ديين لالختالء مكان وهو الدروز، لدى العبادة مكان - للخلوة٢
هذه السلسلة يف وهيب سمرية تصّور اهللا. مع والنفسي الروحاين
واألبيض: بناية باألسـود والدتها، مكان الكرمل، دالية يف اخللوة
أرضيتها والزينة، الصور من جدرانها ختلو ومتواضعة، واسـعة
بناية أية عن ال ختتلف فهي اخلـارج من أما بالفراش، مغطـاة
سرب وهيب سيمرة ختتار الدرزي، الدين تعاليم سرية رغم أخرى.
على البناية داخل وعرض الديين االجتماعي النظام هذا غـور
داخلها جمموعة ويف ومرة من البشـر، ختلو وهي مرة وجهني:

يتعلمن. وهن الفتيات من
الضوء هذه األعمـال سلسـلة الفوتوغرايف يف التصوير يـريز
حموال وفتحات األبواب، اخللـوة شـبابيك من يدخل الطبيعي
لالضاءة أثرا نشاهد أجهزة إضاءة ضخمة. وال اىل الفتحات هذه
ومضات عرب األلوان الكئيبة تلك قطع يتم بينما االصطناعيـة،
ليظهر الفتيات رؤوس يوشـح الذي األبيض الغطاء ضوئية تربز
املفهوم وهيب متوضع هالة. شـكل على الفوتوغرافية الصور يف
عالقة ويف احلديث التصوير حيـز يف للهالة الديـين والروحاين
غرار على الغريب. التصوير يف تاريـخ (arua) اهلالة مفهوم مـع

اليت آتاجا آجن للفنان األوىل األعمال يف املقطعة األشـياء صور
الفراش والتنجيد، تفاصيل وهيب تصـّور احلياة اليومية، تصف
وفضاء الكتب الالمعة، األرضية بعضها، فوق املرتاكمة الكراسي
سـصف جديد. من وتعرفها فوقها حتلق الضوء وهالة الغرفـة
الشيء عن بالبحث هذه اليومية تفاصيل األشياء ولرت بنجامني
احملسـوس من ترضع اهلالة "صور اهلوامش، يف واتيبء الضائع

الغارقة"٣. السفينة يف كاملياه
عدة التصويرية األعمـال يف واهلالة الضوء اسـتعمال يوّحد
أحيانا. متعارضة بل خمتلفة، مستويات يف تتواجد أنظمة متثيل
التأكيد احلديثة، وخاصة الشكلية، الفنون نظام يستطيع فهكذا
حمسوسية ومتلك باألوتونوميا الذاتية، تتمتع األشـياء كمن على
ميلك وظيفة متناقـض كعامل الضوء علـى والتوكيد ذاتيـة،
عملية التصوير يف املثبـت التصوير وخلق تعريـف الفضـاء يف
توحيدية الهوتية نظم هناك اجلهاز، هذا جانب اىل الفوتوغرايف.
غري ذهين عقالين، نقاش اىل الضوء استعمال مفهوم حتول اليت
الداخلي النحو عن وتبحث فتتأمـل وهيب، سـمرية أما تأملي.
يف األساس هو النحو هذا الصورة، يف املرئية لتسلسل األشـياء
كأرضية األشياء تبين واليت اخللوة يف أنشـطة أهلية-دينية نتاج

عقائدية. لنشاطات روحانية دينية وخلفية
التوراة الكتب التنوير؟، بني بعض اللغات يف مباشرة عالقة مثة



اليت "أوريانوت" كلمة العربية اللغة يف جند مثال فهكذا والضوء.
أورييتا، اآلرامية الكلمة تسـتند اىل واليت ،clarity تقابلها لفظة
أي بالعربية، "بار-اوريان" الوصف تستند اىل كما "التوراة، تعين
،enlightment لفظة أيضا وهكـذا الكتاب. يعرف التوراة، أبـن
والعدم الظالم، ميحو كضوء التنوير فـرتة اليت تصف "تنويـر"،
الدرزية التعليم هـذا الغرار، تصف العقيـدة وعلى واجلهـل٤.
املعرفة وكتفضيل احلقيقة على الضوء تسـليط كعملية الديين
بناء يتم اخلطاب هذا خالل اجلهل واخلـوف. من على والتنويـر
سلسلة خلفية الفوتوغرافية على وهيب صور يف املوصوف احليز
وكفر. اميان وجهل، تعليم وخوف، فهم وظالم، ضوء األضداد:

الفتايات من جمموعة الصور هذه، تظهـر سلسـلة مركز يف
اتمع اىل دخوهلن ما قبل مرحلة يف وهن كتاب ديين، يقرأن يف
البلوغ حنو تتلمذ مرحلة للدين تعلمهن يشـكل الدرزي. الديين
تؤدي اليت املؤمنني مجاعـة "العقال"؛ جمموعة اىل وقبوهلـن

"اجلهال". بقية عن بذلك وتتمايز بصرامة الدينية الفرائض
االلتزام املؤمنني مجاعة اىل الدخول العقيدة الدرزية تشرتط
عشر، اخلامسة سن بالغا، فوق يكون على االنسان أن بشرطني:
الدين أن اختيار حيـث العبودية من متحررا يكون أن وعليـه
وليس واحلرية التامة، الصرحية خالل االرادة من يتم أن جيـب
رتبة اىل الوصول الصالة وحيق للنسـاء من خالل الضغوطات.

غالبيات تستطيع كما الكتب املقدسة. نسخ وممارسة دين كاهنة
فيحق عشر، جيل اخلامسـة اخللوة، أما بعد يف الفتايات التعلم
الديين. العامل اىل االنتماء تقرر فقط ملن الديانة تعلم مواصلـة
وادب واللبس واحلشـمة، التواضع بعادات االلتزام يعين وهـذا
تشكل اليت الصعبة التنازالت من العديد عبء وقبول احلديث،

والروح. على عذاب اجلسد بداية السلوب حياة ينطوي
بنات شخصيا، غالبيتهن تعرف لفتايات وهيب توثق سـمرية
ولدت اليت القرية يف تصورهـن صديقـات وزميالت. العائلـة،
تسلسـال النسـائي. ليس للوجود زمين تسلسـل كعملية فيها
الفعلي للشـيء زمنيا تسلسـال بل واحملكومني، زمنيا للهوامش
ويتبادلن الفوتوغرافية يقرأن الصور يف الفتيات تبدو وللمركزية.
، الفراش علـى جمتمعات جيلسـن محيميا. بعضهن حديثـا
عن منفصالت انفـراد على جيلسـن أو االخر يقفن البعـض
اجلسـد تعابري على تأكيد هو األبيض الرأس غطاء اموعـة.
الظاهر القراءة حيز ختوم حيدد وعلى اللطافة، كما املتحـررة
يغمره متناغم مشهد لقاء على اللقاء مشـهد وحيول الصّور، يف
حاسمة قرارات اختاذ وشك على وهن الفتايات الشابات ضوء

حياتهن. يف وهامة
الالهوتية النظـم صلب يف القائمـة الثنائية خـالف علـى
الفوتوغرافية يف الصور املوثقة التتلمذ بناء فرتة التوحيدية، يتم



حيز اىل احليز ثنائية تقسـيم على غرار ليـس كمجال نسـائي
سـمرية معتمدة. ختلق دينية تراتيبية أو نسـائي وآخر ذكوري،
الديين النص اىل الوصول قابيلة تبدو فيـه حيزًا حمميًا وهـيب
من نوعا وليست محيمية قابيلة اىل والسـري واملكرس املعتمد
والتعزيز. األوتونوميا شـكل من األساس يف هي الوسـاطة، بل
أو الرجال من البالغني وصاية حتت لسـن يف الصور فالفتايات
قوالب اىل تشري ال ومكانتهن الفضاء، يف فهن منتشرات النساء؛
وهن يف احليز. الفعلي تأشريهن بسبب يكرر نفسه قد الذي احليز
وضعية اجلسد أجسـادهن، من قريبا الكتاب مفتوحا يسـمكن
متثل ال هنا القراءة عملية أن املتواصلة، أي القراءة مرحية وتتيح

عليه. والرقابة النص فهم طرق سلطة لنظم استجابة
الثنائية خالف البنيـة علـى الوصف هو هـذا ان صحيـح
اىل لكنه يسـتجيب الدينية، األهليـة اتمعـات يف اجلندريـة
ترنر، تتشـكل على فبناء االنتقايل. للنـص خمتلفة تعريفـات
عن االنفصال مراحل: ثـالث من االنتقالية النصوص سـريورة
الشعور وضعية عتبة االنتقال عرب اليومية؛ النشـاطات سـيل
الفضاء مفاهيم بنفسـه عـن ينأى – عامل النصي العـامل اىل
بالتطور للحياة اليوميـة املباين ضمنه والذي حتظى والزمـان
اليومي٥. العامل اىل جمددا والدخول حد سـواء؛ والتحدي على
عتبة مرحلة الثانية، باملرحلة املرتبطة األساسـية املفاهيم أحد

الشـعور باألخوة هو ذلك – األهلية التجمعـات أو الشـعور،
االنتقايل. النص جيتازون من بني القائمة

التتلمذ مرحلة قبـل القائم احملافظ الثنائـي اجلهاز مقابـل
املكوث انتقايل. كنص البيوغرافية التجربة وهيب ختلق وبعدها،
مشـاعر األخوة، احلياة، فرحة حيث املفقودة، اجلنة من نوع يف
الدينية يف جتربة القراءة املشاركة حق من تنبع والتعزيز، التحرر
من اخلروج مرحلة حنو فقط – مجيعها تشـكل السـري للنص

اخلارج. يف الفعلي الوجود حيز اىل احملمي اخللوة حيز
 

بن طال (أمينة املعرض: مكان جدا بعيد"، يوجد "ال معرض نص را:  ١
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