
 السالف والتتار 
 ي اللسانألمراء: جانب  ل مرايا 

 
 

هي مجموعةٌ فنية تشتمل عمليتها اإلبداعية على مختلف العناصر، ابتداء من   "السالف والتتار"مجموعة 

إجراء البحوث ووصواًل إلى اإلنتاج الفني وتقديم العروض والمحاضرات. يُنتُِج فنانو هذه المجموعة سلسلة  
فنّي  جديدة ذروتها مع إصدار كتاٍب  "دورة"من األعمال التي يشيرون إليها باسم »الدورات«، وتبلغ كل 

  .حول مواضيع تلك الدورة وتفاصيلها
 

، والذي يأتي ضمن أحدث  "مرايا لألمراء"أبوظبي استضافة معرض  يسعد رواق الفن بجامعة نيويورك

دورات مجموعة السالف والتتار الفنية، إضافة إلى إطالق الكتاب الفني لهذه الدورة من األعمال بالتزامن 
  .مع إقامة المعرض 

 
معرض إلى نوٍع أدبي برز في العصور الوسطى واعتُبِر  بأنه شكٌل مبّكرا من أشكال  يشير عنوان ال

الدراسات العلمانية/المدنية )والتي تشير إلى أّيٍ من الدراسات التي ال تُعنى بالمواضيع الدينية(. وكان من 
ف ع ت من فن ادارة شئون الدولة ودراساتها إلى  مستوى الدراسات الفقهية  شأن تلك الدراسات غير الدينية أن ر 

أو الالهوتية، وتواجدت في كّلٍ األراضي اإلسالمية والمسيحية على حّدٍ سواء. وقد يكون المثال األشهر من  
افيلي لتهيئة األمراء لتولّي زمام الحكم عبر مزيجٍ ي الذي كتبه مك "األمير"هذا النوع األدبي متمثالً في كتاب 

  .من المديح والنصيح
 

ل فاً لكتب مساعدة الذات الحديثة. فباإلضافة إلى استيعاب  لقد عّد ف  نانو المعرض هذا النوع األدبي مقدمةً وس 
على  الفنانون كُتُب هذا النوع األدبي بشكل أكثر تقليدية باعتبارها شكالً من أشكال التعليق السياسي، فقد رّكز 

، وهو نٌص أساسي  "حكمة المجد الملكي"أو  "كوتادغو بيليغ"مرآة إسالمية أدبية خاصة بالتحديد هي كتاب 

  .لألدب التركي كتبه يوسف خاص حاجب في القرن الحادي عشر ألمير كاشغر
 

في أرجاء المعرض، وتنسكب خارج أبوابه على الرغم من   "كوتادغو بيليغ"تترددُّ أصداء قراءةٍ كتاب 

ة للمتاحف النمطية، حيث  غموض مصدرها. ويبتعد هذا المعرض في أسلوبه عن اإلجراءات الشكلي
تستضيف الزائر شّماعة للمالبس توحي بتخّطي عتبة المجال العام إلى الحيز الخاص عند ترك قبعاتنا عند  
الباب. كما تشير العمائم والقبعات ذاتها إلى النشاطات الدينية والعلمية ألولئك الذين دخلوا مسبقاً ونزعوا  

  .قبعاتهم عنهم قبل الدخول
 

يكتشف الزائر مصدر الصوت عند دخوله رحابة صالة المعرض األولى ومساحتها المشرقة. فيستقبل الزائر  
ة على شكل رفوف للكتب،   "ليكتور"أواًل تركيب  المتكّون من سلسلة من مكبّرات الصوت العاكسة والمنت ج 

األصلية( والتركية والبولندية  باللغة األويغورية )لغة الكتاب   "كوتادغو بيليغ"والتي تذيع مقتطفاٍت من 

بإضافة لغة الدولة المستضيفة   "السالف والتتار"فنانو مجموعة   يقومواأللمانية والعربية في الوقت ذاته. إذ 

للعمل الفني في كّلِ منطقة يُعرض فيها. وتجدر اإلشارة إلى تسجيل الفنانين للجزء العربي من الكتاب هنا في  
والتالوة باللغة العربية.   الكريم شاّبٍ تلقّى تدريبه في ممارسات تجويد القرآن طالب أبوظبي باالستعانة مع  

ومن المقتطفات الصوتية المختارة، يشير الكتاب بشكل متكرر إلى تهذيب اللسان والقلب وكما يبدو في  



 : المقطع التالي 
قيقة والصراحة. فإذا كان كالم  يميّز جسد اإلنسان عضوان هما اللسان والقلب؛ واللذان خلقا كالهما بنيّة الح "

المرء صريحاً، فسوف يجني من ذلك ربحاً كبيراً. أما إن كان في كالمه اعوجاج، فسيُلعن في الحياة الدنيا  
 ". ويصير إلى جهنم في اآلخرة. فلينطق لسانك بكالمك إن كان مستقيماً، وليختبئ إن كان به اعوجاج

  
سلسلة من المنحوتات ضمن أعمال هذه الدورة الفنية لمجموعة   وإضافة إلى هذا التركيب الصوتي، تستكشف 

من نموذجٍ  ج" المستقيم واألعو"صورة اللسان والقلب في شكل مرئي، فينبثق اللسانان  "السالف والتتار"

، فيندمج عضوا اللسان والقلب بسالسة في هيئة جديدة  "ستونغوي"لقلٍب يحاكي الواقع في عمل تحت عنوان 

 ". المعلّق الاّلذع "نه في عمٍل عنوا

 
على التوترات اللغوية الكامنة في   الضوء خالل دورة العمل الحالية "السالف والتتار"يسلط فنانو مجموعة 

النص. إذ إن التحكم في اللسان يعني التحكم في الكالم، وكبح جماح اللغة، وإدراك أن الكلمات هي ذاتها  
 . أفعاٌل ذات عواقٍب خاصة بها

 
ترجماٌن للعقل والحكمة. اعلم أن اللسان الفصيح يبرز المرء من بين أقرانه. وهو اللسان الذي  إن اللسان "

يُع ّظم اإلنسان فيجد الثروة، وهو ذات اللسان الذي يجلب العار على اإلنسان فيفقد رأسه. إن اللسان هو أسٌد  
  "!هو رّب المنزل، ُصنهُ وإال فسوف يقضم رأسك –رابض على العتبة 

 
هتمام المجموعة العميق باللغويات. إذ  " االسالف والتتار"ذُِكر  آنفاً، يبدو في الكثير من أعمال مجموعة  وكما

يعود عدٌد من أعمال الدورات السابقة للمجموعة إلى الظهور في هذا المعرض، مما يربط بدوره ضمنيا ما  
  .اللغوي اإلقليمي للمنطقةباللسانيات وبين التاريخ "  كوتادغو بيليغ"بين اهتمام 

 
"  ڭحرف "، والتي تُحيل من  تحت عنوان "عقدة األنف"ألريكةٍ  مجّسماً  وبالتنقّل في أرجاء المعرض، نجد 

التي  لم يعدا موجودين بعد التغييرات   وصوتٌ  حرفٌ  أريكة، وهو القديمة( من اللغة التركية نون" - )أو "قاف
،  بمعنى حرفيخلف القضبان  لساناً  "2رسائل الحب رقم "تصّور في حين . التركية األبجدية   طرأت على

المعاني  على   تاليوبال - على األصوات  اتاألبجدي  تفرضهالحدود التي ل لٌ يمثتوالذي يمكن فهمه على أنه 

 .التي يمكن أن يصنعها اللسان
 

لكتب "المساعدة الذاتية"    مقدمةباعتبارها بالنظر إلى نوع المرايا الخاصة باألمراء  هذا المعرض  فنانو يهتم
االستمالة وتحسين    أفعاٍل منمع  والنصح يقرنون كلمات التحذير  فهم، ومن هذا المنطلقفي العصر الحديث. 

 ". االحتجاج الصوفيومنها عمل " المعرض  وهو ما يتمثّل في أعماٍل في كافة أرجاءالذات، 
 
لمشورة الروحية لرجال الدين.  "كوتادغو بيليغ" ل التي يحملهاالنصيحة السياسية   تكّمل بهذا األسلوب،و
في حد ذاته وبغض النظر عن كونه  شكالً من أشكال الحكم الذاتي  األدبي  الذات في هذا النوع  تمثيليصبح و

في اقتفاء   سة الدينيةبين االستمالة والممار ما عرياشفي تمثيله بشكٍل الفنانون وهو ما ينجح  . مدنياً أو  دينياً 
أدوات    عدد من إلى جنب مع  جنباً فتبدو بعض األغراض المرتبطة بالممارسات الدينية . تاريخية ال لسوابق  ا

حيث تقوم   في عمل "إصبعيات خيط بندري )غيمة("، كما هو الحال وتصفيفه الشعر  وممارسات تشذيب 
 .م في نتف شعر الوجه بالخيطستخد  إيماءة تُ باألصابع التي تمسك بالمسبحة  

 



إلى المنطقة التي نشأ فيها:  "السالف والتتار" ، سافر فنانو كتاب "كوتادغو بيليغ"إلى دراسة نص  باإلضافةو
عمل "ب ْزم   يدمج  وعن ذلكالواقعة في المنطقة المعروفة اآلن باسم شينجيانغ في غرب الصين. وكاشغر، 
ْزم" مشاط"  األ سلسلة من "عنه تنبت تلك المنطقة لتكوين مجّسٍم لـ"فرٍع"  كثيفة من أيقونات  طبقاتٍ ل ور 
بصري مميز: يبدو أن    مرجعٍ ل حمل كل مشطٍ وعند النظر بشكٍل أقرب، يبدو الخشب.  منمنبثقة  يةالزجاج 
أكثر  لمسجد، في حين أن البعض اآلخر له أشكال عضوية   يةعبارة عن صورة ظلّ تلك األيقونات هي  بعض 

األشكال على مقابر  تلك  على اكتشاف  كردٍ ابتكر الفنانون هذه "األمشاط"   أما في واقع األمر، فقدوحشية. 
.  الصحراءبشجيرات  بمثابة عالمة مميزة لكل أسرة عند تعليقهاعمل األشكال كانت تمسلمي األويغور، حيث 

حالقة الشعر  رابطين ما بين األمشاط،  في تلك العالمات بتطعيم في هذا العمل ن يالفنان األمر الذي دفع
 . الشعائريةاأليقونات  وتشذيبه وبين 

 
سلسلة من األعمال  الصالة التالية والمظلمة لضم ت ، وبالعودة إلى تركيب "ليكتور" الصوتي وبعد المرور به

يأتي عمل "شيخة" ليتصدر معروضات هذه الصالة  لمستقبل.  وتهيئة حكام ا  لتهيئة النفس المتعلقة بالنضال  
إضافة إلى دور المرأة في  ،  ألمراءل  مختلف من نوٍع  وكمرآة في دور المرأة كمعلمة  تجريدياً   تأمالً  باعتباره

 .من المجتمع التالي إعداد الجيل 
 
"كوتادغو بيليغ"   نصيحةليجّسد لى المشاهد  إ ينظر عمل "عيٌن حادة"  ،  ليس ببعيد من "شيخة"في مكانٍ و

في كشك كتب "ُزلف"، والذي يستحضر  اليقظة والتوتر كذلك في  ينعكس وهو ما  "بعين حادة".  للمراقبة 
لترويض وحشية الطبيعة البشرية من خالل القدرة الحضارية للكتب، سواء   عبر العصورالجهود البشرية 

كما  الهروب من "سجن" اللغة   "رسائل الحب"، يحاول لسان "ُزلف"بل مقا و. تلك الكتب دينية أم مدنية كانت 
 .ضةالمروّ األدب  قوة "ُزلف" بدوره شعر  يحارب

 
بدورها  صغيرة تستكشف  مجّسماتٍ تحمل  عدد من صناديق العرض التي  قريباً من رساً اح عمل "ُزلف" يقف 

 .عر والقلب واللسانلش  من ا لكلٍّ مقدسة  اتٍ كممارس التشذيب والتهيئةفكرة ل  أعمق بشكلٍ و
 
العلماء والفنانون  فيه يعالج  ، يحمل عنوان المعرض كتاباً فقد كلّف رواق الفّن المعرض،   هذا إلى جانبو

  من خالل لنقاش بصرياً فيه لذات ايستجيب الفنانون في حين  بتعمق أكبر، األدبي موضوعات هذا النوع 
 .تصميم الكتاب

 
في   مكتبة ومقهى  ذاتهاهي التي و المعرض،ة من الكتاب في القاعة األخيرة من ندعوك لالطالع على نسخ

 .الوقت ذاته
 

 مايا أليسون 
 ي أبوظب بجامعة نيويوركفي رواق الفن  القيّمين ورئيس ةمديرال


