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وتقدير شكر

يف الكتاب هذا تأليف عىل يل لتشجيعه ستريتون بول إىل والتقدير الشكر بخالص أتقدَّم
كوكس ونيل ريف، وكاثرين تريجاسكي، لكيت الشديد بامتناني أقرُّ أيًضا، األول. املقام

للكتاب. األولية املخطوطة عىل تعليقاتهم أجل من
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مقدمة

كهربائيٍّا؟ مصباًحا تغيريَهم تقتيضالرضورُة الذين الرسياليني عدد كم سؤال:
سمكة. الجواب:

،١٩١٦ عام الدادائية ُولِدت والرسيالية. الدادائية عن ما بمعلومة دراية عىل إنسان كل
الربجوازية األفكار قلب إىل َسَعْت دولية فنية ظاهرًة أضحت العرشينيات أوائل وبحلول
ذلك من واألهم للفن، جريء بَشْكل مناِوئًة الحركة تلك كانت الغالب، يف الفن. يف التقليدية
تزارا، وتريستان بيكابيا، وفرانسيس دوشامب، مارسيل أمثال: — فيها املشاركني أن كله
يف والوقاحة للُمفارقة حبَّهم وضعوا — هاوسَمن وراءول شفيرتز، وكورت آرب، وهانز
يف تستعر األوىل العاملية الحرب كانت بينما وذلك جنونه، ُجنَّ الذي العاَلم جنون مقابل

أوروبا.
ظاهرًة فعليٍّا وأمست ،١٩٢٤ عام رسميٍّا للدادائية، الفني الوريث الرسيالية، نشأِت
الفنانون اْلتَزم العرشين. القرن أربعينيات يف فيها تداَعْت التي الفرتة بحلول عاملية
— ماسون وأندريه مريو، وخوان دايل، وسلفادور إرنست، ماكس أمثال: — الرسياليون
حبٍّ عالقِة يف ودخلوا جوهرها، يف عقالنية غري البرشية الطبيعة بأن القائلة النظر بوجهة

البرشي. العقل أرسار عن الكشف بغيَة كثريًا، االضطراُب َشابَها النفساني، للتحليل
تاريخ يف بذاتيهما قائمتني حركتني والرسيالية الدادائية تكن لم كثريين، إىل بالنسبة
فالدادائية متجسًدا. حديثًا» «فنٍّا منهما كلٌّ كانت ما بقْدر العرشين القرن خالل الفن
مناِوئًة بامِلثْل فاعتُِربت الرسيالية أما والصدام؛ للمواجهة وميَّالة متمرِّدًة بوصفها تُرى
ملاذا ولكْن، وعجيب. غريب هو فيما انغماًسا أكثر كانت لكنها جوهرها، يف للربجوازية
منفصلتان، حركتان إنهما باألخرى؟ منهما كلٍّ ارتباط الرسوراء ما والرسيالية؟ الدادائية
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التعميم تبنِّي املالئم من أنه الفن مؤرخو َوَجد بينهما. الناس يَخِلط ما دائًما ذلك ومع
ينطبق يكن لم املفهوم هذا أن ولو الرسيالية، أمام الطريق» دت «مهَّ الدادائية بأن القائل
شك ال باريس. وهو أََال الدادائية، فيها شاعت التي األماكن من ا حقٍّ واحد مكان عىل إالَّ
اعتبار عىل الحركتني هاتني سيعرض لكنه مجدًدا، املسألة هذه سيتناول الكتاب هذا أن
عىل األخرى؛ مواجهة يف منهما الواحدة وضع يمكن بحيث متماِيز بشكل مختلفتان أنهما
أخذت بينما وتشظِّيها، العرصية الحياة بفوىض الدادائيُة استمتَعِت ما عادًة املثال: سبيل
وجعلت جديدة، منهجيٍة خْلَق حاوَلْت حيث إصالًحا؛ أكثَر مهمًة عاتقها عىل الرسيالية
بتمايُزات تتصل االختالفات هذه ومثل الالوعي. قوى مع مجدًدا يتواصل العرصي اإلنساَن

اإلمكان. َقْدر إيضاحها إىل َسَعيُْت مهمة
املنتمية الفنية الحركات من أخرى حركة أي من أكثر اآلن والرسيالية الدادائية تَِشيع
نتكلم فنحن اليومية؛ لغتنا إىل دخلت تحديًدا والرسياليُة إجماًال، ثقافتنا املايضيف القرن إىل
تحديًدا االستمراريُة هذه وتعني ما؛ لفيلٍم الرسيالية» «الحبكة أو الرسيالية» «الدعابة عن
الروايات أصبحت لقد «التاريخ». يف منَّا واحدة مسافة عىل وْضُعهما الصعب من أنه
عىل إليها يُنَظر ربما التي فالدادائية، شك؛ بال تعقيًدا أكثر للحركتني والتاريخية النقدية
وبامِلثْل، واسع. نطاق عىل بالجامعات اآلن تُدرَّس األكاديمي، للفكر مناهضة أنها اعتبار
ماجريت، ورينيه دايل مثل السمعة، السيئي املشاهري بالفنانني املعِنيَّة الدراسات أمست
املسافة فنفقد للحرية، مثريًة املعلومات وفرُة تكون ما كثريًا لكْن مكان؛ كل يف موجودًة

الفاصلة. الَحِرجة
قضايا إىل استناًدا الكتاب هذا ِبنْية أقمُت فقد املشكلة، بهذه دراية عىل ُكنُْت وملَّا
ويتعامل والرسيالية، للدادائية التاريخي َر التطوُّ األول الفصل يرسم أساسية. موضوعية
الطريقَة بتفصيٍل فيبحث الثاني الفصل أما مًعا. معهما بالتعامل املتعلقة الفرضيات مع
واملنشورات؛ العامة باألحداث يتعلق فيما سيما ال أفكاَرهما، الحركتان بها نرشت التي
الفصل ص يمحِّ والحياة. الفن بني حواًرا أقامتَا الحركتني أن يتضح العملية، هذه وخالل
(الكوالج) الصور وتجميعات ْعر الشِّ عىل الرتكيز مع جماليًة، مسائَل كثٍب عن الثالث
القضايا إن واألفالم. األشياء، وصنع والتصوير، والرسم، الفوتوغرافية، الصور ومونتاج
الجمالية النقاشات سياق يف منهما حركٍة كلِّ ووْضِع السائد الفن بمعاداة املتعلقة
التي األخرية األبحاث عىل الضوءَ األخريان الفصالن ويسلِّط هنا. ا جدٍّ مهمٌة الحداثية
وسوف بالحركتني، الخاصة الحالية التاريخية املنظورات مع يتَِّسق بما وغريي أنا أَجريتُها
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مقدمة

من بدايًة الرئيسية، املوضوعات من مجموعة نحو والرسيالية الدادائية هات التوجُّ أفحص
ويُختتَم السياسية. جوانبهما عىل تركيزي وسينصبُّ الجنسية، الغريزة وحتى الالعقالنية
عالقتهما سياق يف سيما ال للحركتني، اآلِخرة بالحياة الخاصة الت التأمُّ ببعض الكتاُب

الحديث. بالفن
والرسيالية بالدادائية الخاصة األسئلة طرح عىل ينصبُّ الرئيس اهتمامي كان
أكانت سواء — الهوية تُعتَرب املثال: سبيل عىل املعارصة؛ الثقافية انشغاالتنا مع املتوافقة
الرسياليون، الفنانون وكان منَّا، لكثرٍي محورية أهمية ذات مسألًة — الجنسية أم الِعْرقية
لكن تعاطيها، يف رائدين الم، ويفريدو الكوبي ام والرسَّ كاهون الفرنيسكلود املصور أمثال
هؤالء استجاب التي السياقات خْلِق إعادُة الرضوري من اهتمامهم، قوة تقدير أَْجل من
سبيل (عىل عموًما الثقافة يف للرسيالية الحالية الشهرة إىل بالنظر وباملثل، لها. الفنانون
الجوانب أن االفرتاُض اآلِمن من امللصقات)، عىل دايل ألعمال الشاسع االنتشار املثال:
تُعتَرب والرسيالية؛ الدادائية بها احتفت التي النفسية لحيواتنا الالواعية «ظلمًة» األكثر
قوية فيها الفاشية كانت التي الثقافات يف ولكن، «إيجابيًة». أشياءَ واسع نطاق عىل حاليٍّا
النقاد ذهب بينما لالعقالنية، االستسالم فضائل يف كثريون يشكِّك الفرتات، من فرتة يف
فقد للربجوازية، ُمعاِدين أنفَسهم والرسيالية الدادائية أتباُع اعتََرب مهما أنه إىل الحداثيون
استيعابَها، الربجوازية الثقافُة استطاعت التي الخربة، نطاق بَْسط يف ببساطٍة ساعدوا
بإضفاء جميًعا نسارع الحداثية»، بعد ما «ثقافتنا يف بهما. الخاصة الِقيَم منظومة عىل
التاريخية الجذوَر الكتاب هذا ويمحص إظالًما، األكثر ونوازعنا دوافعنا عىل جمايل طابع
كما الفرتات، من فرتة يف «راديكالية» كانت أنها يف السبَب ويوضح هات، التوجُّ هذه ملثل
دوافعنا عن أسئلة ستُثار العملية، هذه وخالل كذلك. فيها كانت التي السياقات يوضح

محالة. ال الشخصية
والرسيالية الدادائية عىل املثاليَة يُضِفي ال الذي االستقصاء من الرضب هذا إن
يبدو ثقافتنا؛ يف فاعلتنَْي قوتنَْي اآلن إىل كونهما علِة بيان إىل يسعى لكنه الحال، برضورة
املمكن ومن الحركتني. بهاتني املعارص للفن البالغ التأثُّر مدى إىل بالنظر تحديًدا ا ُمِلحٍّ
الربيطانيني الفنانني أبرز من واحدة لوكاس، سارة أعمال من عمل أي إىل بالنظر ذلك بيان

العرشين. القرن تسعينيات يف
سمًة الفرتات من فرتة يف كانت التي اإلذهال، يف الرغبِة لوكاساستمراَر أعمال تكشف
الجسمانية للصور إزاحات أو بدائَل لوكاس تستخِدم نفسه، الوقت يف للدادائية. مميزة
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الدادائية أتباع إنجازات عىل ضمنًا أعمالها تعول للرسيالية. ُعملًة قبُل من كانت التي
أعماُل أتؤكِّد ولكْن، ماجريت. ورينيه راي ومان دوشامب مارسيل أمثال والرسيالية
عىل تُبنَى أعمالها إن أم راسخًة؟ أمَسْت للدادائية املميزة الصدمة أن عىل ببساطة لوكاس

الثقايف؟ املنظور من مهمة بطريقة التقليد هذا
تداعيات يف املعارص االنخراط يُثِريه أن يمكن الذي األسئلة نوع هو هذا أن يل يبدو
اإلجابة عىل قادرين نكون أن املفرتض من الكتاب، هذا نهاية ويف والرسيالية. الدادائية
التاريخية الخطوط بيان هي التالية للفصول املحورية فاملهمة ذلك، من الرغم وعىل عنها.

والرسيالية. للدادائية األساسية واملوضوعية
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األول الفصل

تارخيية نبذة والرسيالية: الدادائية

والثورة األوىل العاملية الحرُب ِت غريَّ إذ عنيف؛ تغريُّ فرتَة العرشين القرن بدايات كانت
وأينشتاين فرويد اكتشافاُت وحوَّلِت جذري، نحٍو عىل لعواملهم الناس فْهَم الروسية
ثقافية، نظر وجهة ومن عميق. بشكل البرشي الوعَي لعرصاآللة التكنولوجية واالبتكارات
«عوليس» رواية تحديًدا وأقصد — إليوت إس تي وأشعار جويس جيمس روايات لت سجَّ
«حداثية» أنماًطا — ١٩٢٢ عام نُِرشتا اللتني للثاني، الخراب» «األرض وقصيدة لألول،
امُلنَظِّر يرى ولذا باالنقطاع؛ واضح بإحساس تتَِّسم واإلدراك، للشعور مميز بشكل جديدة
الظروَف يعكس الذي الوشيكة، والكارثة بالبهجة املتزامن اإلحساس أن بريمان مارشال

الحداثي. للوعي د املحدِّ هو آنذاك، للحياة املضطربة
وإذ الجديدة. العقليَة هذه بقوٍة العرشين القرن أوائل يف الفنية الحركات تعكس
بني ما الفرتة خالل ذروتهما بلغتَا اللتني — واملستقبلية التكعيبية مثل حركاٌت كانَْت
وراء ما إىل انتقلت فقد الفنية، الناحية من نادرة بجرأة مبتكرًة — و١٩١٣ ١٩١٠ عاَمْي
يُشاع ولكْن، نفسها. الوعي بنية استكشاف إىل وصوًال التقليدي، للرسم الساكن امَلظَهر
للنفس أثًرا األكثر االستكشافات عن بحثًا والرسيالية الدادائية إىل ننظر أن يجب أننا
الدادائيُة رأِت لقد العقيل. االستقصاء عىل بقوٍة دتَا شدَّ الحركتني أن سيما ال الحداثية،
األوىل، العاملية الحرب عن الناجم النفيس االضطراب تمثيل بإعادة معِنيًَّة تحديًدا نفَسها
الفاعلة للُقَوى تامٍّ كقبوٍل الرسياليُة بها تَحتَِفي التي الالعقالنية إىل النظر يمكن بينما
الحركتني، لكلتا املتضاِربة التاريخية ت السِجالَّ الفصُل هذا يوجز الحضارة. كواليس وراء
األخرى الفنية الحركات وبني بينهما يربط الذي ه التوجُّ ما أوًال: التايل السؤال لنطرح ولكْن

العرشين؟ القرن أوائل يف ظهرت التي
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الطليعية

الصطالح وكان باألساس، «طليعيتني» فنيتني حركتني والرسيالية الدادائية كانت
سيمون سان دي هنري اليوتوبي الفرنيس االشرتاكيُّ مرة أوَل َوظََّفه الذي — «الطليعية»
الوضع عىل دلَّل أن لبث ما لكنه عسكرية، دالالٌت — عرش التاسع القرن عرشينيات يف
بصفة الحداثي. الفنان إليه يصبو أن ينبغي الذي الجمايل وكذلك االجتماعي-السيايس
الطبقُة كانت وإذ الربجوازية، للفردية مراِدًفا عرش التاسع القرن يف الفن كان عامة،
بها يستطيع وسيلًة الفن كان برجوازية؛ مؤسسات يف يُعَرض كان أو تملكه، الربجوازية
لكْن اليومية. للحياة املادية والتناقضات القيود من مؤقتًا الفراَر الطبقة تلك إىل املنتمون
هذا كوربيه جوستاف الفرنيس ام الرسَّ واقعيُة تحدَّْت عرش التاسع القرن خمسينيات يف
الجمالية والعقيدة االشرتاكية األجندة بني بمزجه كوربيه جوستاف إن ويُقال الوضع؛
العرشين، القرن بداية بحلول الفن. يف لذاته واٍع طليعي اتجاٍه أوَل يمثِّل لها املضاهية
روسيا، يف والبنائية إيطاليا، يف كاملستقبلية — الرئيسية الفنية الحركات من العديد اْلتََزم
— والرسيالية الدادائية عىل عالوة هولندا، يف ستايل) (دي الجديد التشكييل الفن أو
التي األسباُب وكانت الحداثي؛ للعالم العارضة والتجربة الفن بني فصل أي يف بالطعن
مباَرشًة يستجيبون البنائيون كان املثال: سبيل عىل أوجه؛ عدة من سياسيًة ذلك إىل َدَعتْها
بحاجة الحديث الفن بأن االعتقاد يف التشارك إىل نزعوا لكنهم روسيا، يف البلشفية للثورة
يف التحوُّالت ملوازاة راسخة جديدة أشكاًال يُنِتج بحيث بجمهوره؛ جديدة عالقة إقامة إىل
القرن سبعينيات يف كتب فقد بريجر، بيرت الثقايف امُلنَظِّر إىل بالنسبة االجتماعية. التجربة
مجملها يف تتمحور كانت العرشين القرن أوائل يف األوروبية الطليعية مهمة أن العرشين
فيما للفن جديد إدراج لصالح الفن)، ألجل (الفن الفن «استقاللية» فكرة تقويض حول

للحياة». العميل «التطبيق اسم عليه يُطلق
الراديكالية بأن القائل د املحدَّ الطليعي املعتَنَق يف والرسيالية الدادائية تشرتك وبهذا
يتجاوز أن الفنان مهمة كانت الفني. باالبتكار ترتبط أن ينبغي والسياسية االجتماعية
بشكل األشياء وتجربة رؤية عىل يحملهم وأن الناس، حياة عىل ويؤثِّر الجمالية املتعة
ل رامبو آرثر الفرنيس الشاعر دعوة عن تقلُّ تكن لم مثًال الرسيالية غاية إن مختلف؛

الحياة». «تغيري
التصويري التشظِّي — العرشين القرن أوائل يف الحديث الفن َمثََّل آنًفا، ذكرنا وكما
التقليدية. الفنية التقاليد عىل مذهًال خروًجا — املثال سبيل عىل وبراك بيكاسو لتكعيبية

16



تاريخية نبذة والرسيالية: الدادائية

أنه اعتبار عىل رؤيته يف تنحرص الخروج هذا لفهم القياسية الفنية-التاريخية والطريقة
وسورا جوجان أمثال عرش، التاسع القرن أواخر يف «الفرنسية» املدرسة فنَّاِني إرَث يمثِّل
ثمانينيات يف األوروبية بالرمزية تأثََّر الوعي يف ا عامٍّ تحوًال يمثِّل كما وسيزان، جوخ وفان
منبسط الفضاء أن نجد مثًال وجوجان سيزان رسوم يف وتسعينياته. عرش التاسع القرن
الطريَق الظروف تلك َدْت مهَّ ولقد الطبيعي؛ املذهب عن جذري خروج يف مشوَّهة، واأللوان
يف املتجيلِّ الخطي كاملنظور النهضة، لعرص املنتمية التصويرية التقاليد عن التخيلِّ أمام
يف منعطًفا تمثِّل التي ،١٩٠٧ عام النموذجية التكعيبية أفينيون» «آنسات بيكاسو لوحة
االستخداماِت الفرنسية والوحشية األملانية التعبريية جرَّبت نفسه، الوقت يف الفن. تاريخ

أكرب. بدرجة لأللوان الطبيعية وغري ة امُلعربِّ
التكعيبية للحركات التصويرية بلغتهما مدينتني كانتَا والرسيالية الدادائية أن شك ال
إىل مباَرشًة أفىض املثال، سبيل عىل التكعيبي، فالكوالج املستقبلية؛ وكذلك والتعبريية،
سيَِضيقون كانوا والرسيالية الدادائية أتباع لكن الصور». «تجميَع الدادائية أتباِع ابتكار
وحده الرسمي االبتكار بأن القائلة التكعيبية، األعمال من الكثري يف الضمنية بالفكرة كثريًا
امُلشاِهد يصدم أن إىل يهدف التكعيبي الفن كان ما فبقدر للفن. منطقيٍّا أساًسا ر يوفِّ
فنٍّا أْي املطاف؛ نهاية يف « «مستقالٍّ فنٍّا كان بالواقع، عالقاته يف النظَر فيُِعيد يُرِبكه أو
بكثري. ذلك من أكرب هو بما يتعلَّق الفن كان والرسيالية، الدادائية إىل بالنسبة الفن. ألجل
عكست التي كاملستقبلية العرشين، بالقرن الفنية الحركات من غريهما شأن وشأنهما
من األول العقد يف يعيشونه الناس كان الذي الحواس د املتعدِّ الوترية املتساِرع العاَلَم

نفسها. التجربة باستكشاف ملتزمتني والرسيالية الدادائية كانت العرشين؛ القرن
متضاربًا رأيًا تحمالن والرسيالية الدادائية أن يعني املعيشِة بالتجربِة االلتزام كان
محورية، نقطة وهذه الحياة؛ عن منفصًال أو مقدًسا شيئًا باعتباره الفن بخصوصفكرة
«منهَجنْي» باعتبارهما والرسيالية الدادائية مع التعاُمل املالئم غري من أنه يف السبب وهي
بني نسبيٍّا محدود أسلوبي تشابُه هناك كان الواقع، يف الفن. تاريخ يف مميََّزيْن أسلوبيَّنْي
البرصي. الفن أهميَة إليهم بالنسبة ا مهمٍّ األدب وكان الحركتني، لهاتني املنتسبني الفنانني
باألفكار، مدفوعان للحياة ُمَشكَِّالن هان توجُّ بأنهما الحركتني هاتني نَِصف أن األدق من
ومروًرا النصوص، من بدايًة — شكٍل فأي النحت؛ أو للرسم مدرستني كونهما من بدًال
األفكار لتجسيد استخدامه —يجوز الفوتوغرافية الصور وحتى «الجاهزة» الفنية باألعمال
عداء إىل كثريًا الفن أفق ضيق يف األسايس الشكُّ يُرتَجم الدادائية، يف والرسيالية. الدادائية
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التعميمات نطرح أن النقطة هذه عند علينا ينبغي ولذا ومؤسساته؛ ِقيَمه تجاه رصيح
سينشأ الفحص ذلك ومن للدادائية، الكلية التاريخية العريضة الخطوَط ونفحص جانبًا،

بالرسيالية. الخاص النقاش ذلك بعد

ونيويورك زيوريخ الدادائية: أصول

بال، هوجو وامُلنَظِّر الشاعر وهو أََال واحد، رجل حول الدادائية أصول» «أسطورة تتمحور
بزيوريخ جالسيه شبيجل يف افتُِتَح الذي فولتري»، «كباريه باسم املعروف اللييلِّ وامَلْلهى

.١٩١٦ فرباير يف
الة الرحَّ فيها عاش التي املدن يف مبدئية بنماذج اقتداءً بدايًة اللييل امللهى م ُصمِّ
َم قدَّ هناك، الليلية املالهي شأن وشأنه وبرلني. ميونيخ مدينتَْي وتحديًدا قبُل، من بال
الشعبية األغاني إنشاد بني ما ترتاوح التي الفقرات من متنوًِّعا برنامًجا فولتري كباريه
— اللييل بامللهى األوائل بال معارف بني ومن السائد، التعبريي باألسلوب الشعر وإلقاء
امللهى، يف فقرًة تؤدِّي كانت التي هنينجز إيمي صديقتُه — مثله وافدين جميًعا وكانوا
األلزايس والفنان والشاعُر يانكو، مارسيل والفنان تزارا تريستان الشاعر والرومانيان
آرب، ورشيكُة املزدوجة)، الفرنسية/األملانية جنسيته اسمه (ويعكس آرب هانز/جان
الشاعر إليهم انضمَّ ما ورسعان تاوبر، صويف والراقصة املولد السويدية األزياء مُة مصمِّ
فالرت األملاني الكاتب أمثال آَخرون إليهم انضمَّ بعده ومن هيولسنبك، ريتشارد األملاني
السويد. من إيجلينج وفايكنج أملانيا من ريشرت هانز التجريبيَّنْي األفالم وصانَعِي سرينر
بداية يف كانت فولتري كباريه يف املجموعة َمتْها قدَّ التي العروض أن من الرغم وعىل
تزارا اسرتجع استفزازية. عروض إىل تحوََّلْت ما رسعان فإنه كبري، حدٍّ إىل تقليديًة األمر

قائًال: ١٩١٦ يوليو يف قدَّموه تحديًدا السمعة سيئ عرًضا

بعدة نبول بأن الحقَّ نُْعَطى أن طلبنا … املشاهدين من محدود عدد حضور يف
األول الصف ووافق القاعة، يف وعراك رصاخ — بويم رصخ … مختلفة ألوان
األقوى؟ َمن الباقية: البقية وصاح عجزه، الثاني الصف وأعلن الحق، منح عىل

.٢٠٠ مواجهة يف هيولسنبك الكبرية، بالطبلة وِجيء

التي العروض من سلسلة أعقاب يف الصدامية اإلجراءات تلك جاءت ما، حدٍّ إىل
بني الفرتة يف اإليطاليون، املستقبلية أتباُع األوروبية الدول من وغريها إيطاليا يف قدَّمها
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لعمل فوتوغرافية (صورة قماش، عىل زيت فولتري»، «كباريه يانكو، مارسيل :1-1 شكل
.١٩١٦ مفقود)،

مقدِِّمي فإنَّ جزئيًة، كانت باملستقبلية معرفتهم أن من الرغم وعىل و١٩١٣. ١٩٠٩ عاَمْي
لقائد التجريبية باألشعار دراية عىل كانوا وهيولسنبك بال أمثال فولتري كباريه عروض
لسيل الصدامي املستقبليني املؤدين وباستخدام الحر»، «الشعر أو مارينيتي، الحركة تلك
فيه زاحَمْت «الصوتي» الشعر من شكًال بال َر طوَّ الضوضاء. من «وحيش» أو متنافر
عام (القافلة) «كاراوان» اها سمَّ التي فقصيدتُه بدائية؛ لغوية أجزاءً ُمختَلقة كلماٌت
األفيال، من لقطيع الوئيدة والحركات الصاخبة األصوات تحاكي أنها يبدو والتي ،١٩١٦
ومؤدِّين شعراء جهود تضافرت Jolifanto bambla ô falli bambla. التايل: بالبيت تبدأ
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عاٍل، بصوت نصوصها تُقرأ إما متزامنة»؛ «أشعار إلقاء بُْغيَة للدادائية تابعني آخرين
أولية نماذج من استقراءاٍت األساليب هذه مثل كانت ما، حدٍّ إىل متزامن. بشكل تُنَشد وإما
من واضح بشكل «تجريًدا» أكثَر عادًة الدادائي الصوتي الشعر كان ولكن، مستقبلية.
املستقبليني إيمان من القليل سوى أنفسهم الدادائية أتباع لدى يكن ولم اإليطالية، سوابقه
العسكرية. لألعمال املؤيِّد املستقبليني حماس من أيٌّ لديهم يكن ولم التكنولوجي، م بالتقدُّ
ساد الذي األسلوب وتحديًدا التعبريية، من عناَرص أيًضا العروضالدادائية استعارت
املولد األملان املشاركون باَدَر الذي األسلوب نفسه وهو الفرتة، تلك حتى األملاني الفن يف
يف األفريقي للفن مناِرصة طائفٌة هناك كانت عنه. باالنحراف تدريجيٍّا فولتري كباريه يف
واملؤدِّين الفرنسيني التكعيبيني أوساط يف مماثلة طائفٌة هناك وكانت التعبرييني، أوساط
العثور ويمكن للسود». «رقصات يف واآلَخر الحني بني يشاركون ن ممَّ فولتري، كباريه يف
به يزعج كان هيولسنبك أن شاع الذي املتواِصل، الطبول قرع يف بدائية خلفيات عىل

اللييل. بامللهى الجمهور
والرقص، الشعري اإللقاءَ تجاوَزِت فقد متنوعة؛ فولتري بكباريه الفنية األنشطة كانت
ما عادًة التي آرب، لهانز جذري بشكل طة امُلبسَّ الهندسية الكوالج رسوم إىل وامتدت
البرصي لإلنتاج الدادائيون منََحها التي املساواة عىل ذلك ويدلِّل العروض؛ تتخلَّل كانت
عرش التاسع بالقرن الثقافية الحركات من إرثًا جوهره يف كان الذي ه التوجُّ وهو واألدبي،
بأي املجموعة التزام عدَم لكنَّ والتعبريية. املستقبلية وكذلك والرمزية، الرومانسية مثل
االجتماعية بالوقائع املطاف نهاية يف َدا تحدَّ الصداميَّة، تابعيها وروَح محدَّد، فنِّيٍّ حسٍّ
الحيادي موقُفها زيوريخ يف نفسه وجودهم سبَب كان آَخر. يشء أي من أكثر والسياسية
وهناك األوىل. العاملية الحرب معرتك يف منخرطًة أوطانُهم فيها كانت التي الفرتة يف
يف تدور رحاها كانت التي الحرب بني زيوريخ يف الدادائية أتباُع بها ساَوى مهمة طريقة
كبري حدٍّ إىل كانت الحرب قبل ما بفنٍّ املرتبطة الِقيَم أن مفاُدها قناعٍة وبني آَخر، مكان
الطبقة أبهاء لبيوت مرادَفنْي النحاس بصب والنحت بالزيت الرسم كان إذا فاسدة. ِقيًَما
ورقية قصاصات من جديدًة ِبنًى الدادائية أتباُع فسيجمع الداخل، من األرستقراطية
ذراعه فسيلوون املصقول، للوعي مرادًفا ْعر الشِّ كان وإذا سلًفا. موجودة أغراض أو
كمجموعٍة كانوا لقد والتعاويذ. الثرثرة أشكال من شكل إىل توجيَهه ويُِعيدون ويفكِّكونه
باعتبارهم ألنفسهم ينظرون فكانوا الفن، عىل االحرتافية الصبغة إضفاءَ ُكْرِههم يف متحِدين
يرفضون بل بالرضورة، ذاته بحد الفنَّ يرفضون يكونوا لم لكنهم ثقافيني، مخرِّبني
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يساوي كان آرب، كتابات يف البرشية. للطبيعة بعينه ًرا تصوُّ الفنُّ بها خدم التي الطريقَة
الحًقا آرب وكتب للبرشية، بشدة فيه املبالغ والتقييم والغرور الحرب قبل الفن بني تحديًدا

شائعة: دادائية مشاعر عن ًا ُمعربِّ

،١٩١٤ عام اندلعت التي العاملية الحرب وحشية من باالشمئزاز شعرنا ملَّا
بعيدة، تدوِّي امَلداِفع أصوات كانت وبينما للفنون. زيوريخ يف أنفسنا كرَّسنا
أوتينا ما بكل الشعر ونكتب الكوالج من لوحات ونصنع ونرسم ننشد طفقنا
العرص، هذا جنوَن به لنداوي األسس إىل يستند فن عن نبحث كنا قوة؛ من
الجنة بني ما التوازَن لنا يُِعيد أن شأنه من لألشياء جديد نظام عن نبحث كنَّا

والنار.

الشايف الدور عن حديثه يف آرب عنها أعَرَب جوهرية بنَّاءة مالحظة ثمة أن املثري من
سلبيًة أكثر كانوا الدادائية أتباع من فغريه هنا؛ لألشياء» الجديد «النظام وعن للفن،
إحساٌس نفسه آرب لدى كان األساس. من كمبدأ الفن َهْدم إىل َسَعْوا إنهم حيث بمراحل؛
مجيء يُمثِّل أن يمكن ماذا ولكْن، جديد. من الفن ابتكار إعادة يمكن بأنه تقريبًا مسيحي
الكثري زعم حيث ا؛ جدٍّ ُمرِبكة أصول وهي — «دادا» كلمة أصول إىل بااللتفات الدادائية؟
املحضة الكلمة قابلية أن يبدو — مختلفة ظروف يف اكتشفوها أنهم الحركة أعضاء من
«الفرار امُلعنَْونِة الدادائية سنوات عن مذكراِته يف بال هوجو َل سجَّ إليها. جذبَتْهم ع للتوسُّ
بعد أنه — زيوريخ حركة عن املعرفة مصادر أبرز أحد حاليٍّا تَُعدُّ التي — الزمن» من
إىل ماسة حاجًة ثمة أن ترى املجموعة بدأت فولتري، كباريه يف األنشطة من قليلة أشُهٍر

املميزة: العالمات أشكال من شكل إىل الحاجُة َدَعِت ثَمَّ وِمن جمعي، منشور إصدار

بتسميتها اقرتاحي ُقِبَل الدورية. النرشة بشأن قلقه عن يُعِرب تزارا ينفكُّ ال
الخشبي «الحصان وبالفرنسية نََعْم»، «نََعْم، بالرومانية تعني والكلمة … «دادا»
وُمتْعة الشديدة السذاجة عىل عالمًة الكلمة تُعتَرب األملان، إىل وبالنسبة الهزاز».

األطفال. بعربة واالنشغال التناُسل،

قاموًسا، حان يتصفَّ وبال هو كان بينما الكلمَة اكتشف أنه هيولسنبك تذكََّر املقابل، يف
الصفر، من والبداية البدائية، عن يُعربِّ الطفل عن يصدر صوت «أول أن يعلن نفسه ووجد
يراه حيث للمبدأ؛ العاملي الشيوع عىل يشدِّد بال أن هنا املهم فننا.» يف جديد هو ما وكل
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كان والتجديد. الهْدِم أفكار عىل هيولسنبك يشدِّد بينما العاملية، الثقافية اللغات من رضبًا
يَِيش بشكل — تمثِّل الكلمة أن نجد ذلك، وبخالف للدادائية. أساسيَّنْي مكوِّننَْي هان التوجُّ
والنفي، التأكيد من عبثي مزيٍج إىل ارتقْت لقِد واحد؛ آٍن يف يشء وال يشء كلَّ — باملفارقة

الدادائية. وُولِدت ميتة، عقيدة الفن كان الزائفة. الصوفية من ورضٍب
ففي نفسه؛ الوقت يف آَخر مكان يف ُولِدت الدادائية أن هنا دة املعقَّ األمور من ولكْن،
مكانًة — بيكابيا وفرانسيس دوشامب مارسيل — فرنسيَّان واِفَدان بلغ ،١٩١٥ عام
كان نيويورك. يف وتحديًدا األوروبية، الحرب من اليشء بعض أكربَ مسافٍة عىل شبيهة
ا أَحسَّ إذ أمريكا؛ إىل انجذَبَا لكنهما الحرب، قبل الفرنسية الفنية الدوائر يف بارَزيْن الفنَّانان
رقم الدرج تهبط «عارية دوشامب لوحُة تَْلَق لم الجديدة. لألفكار تقبًُّال أكثَر ستكون أنها
َقْت وحقَّ نيويورك إىل نُِقلت لكنها باريس، طليعية لدى كبريًا نجاًحا بالتكعيبية املتأثِّرة «٢
ما صاغ قد دوشامب كان ،١٩١٥ عام بحلول .١٩١٣ عام بمعرضاألسلحة يًا مدوِّ نجاًحا
الفن يف استحَدثَها التي البرصية باالبتكارات يتعلَّق فيما للبََرص ُمعاٍد موقٌف بأنه وصفه
دوشامب كراهيُة الزَمْت وقد أخرى. ناحية من والتكعيبيُة ناحية، من ماتيس الفرنيس
اآللة عُرص تركها التي اآلثار من سخريًة العقل، دون وحدها العنَي يستميل الذي للفن
ولكن الرومانيس، والحب الروح أفكاَر يدعم اإلنساني الخطاب ظلَّ البرشية. النفس عىل
املتزايدة امَليَْكنَة مواجهة يف للذات خداًعا ِه التوجُّ هذا يف وبيكابيا دوشامب رأى أن بعد
األصوات من مزيج من ساخرة لغة ابتكار يف و١٩١٦ ١٩١٥ عاَمْي حوايل بدآ للمجتمع،
اة املسمَّ الزجاج عىل دوشامب لوحة يف آَخر يشء أي من أكثَر وتجلَّْت اآللية/البرشية،
ُهِجَر الذي العمل وهو الكبرية»)، «الزجاجة (أو ثيابها» من خطابها جرَّدها «عروس

.١٩٢٣ عام حاسم» بشكل مكتِمٍل «غريَ باعتباره
األفكار بأن املالزم وإيمانَه البرصي، بالفن «الصنعة» ارتباط من دوشامب نفوَر إن
هما الفنية؛ لألعمال األساسيَة املكوناِت باعتبارها اليدوية املهارة محلَّ تحلَّ أن ينبغي
١٩١٣ عام من بدايًة فنية أغراًضا باعتبارها «جاهزًة» عناِرصَ اختياره إىل أفضيَا اللذان
عليها ع ووقَّ — سلَّمها التي امَلبَْولُة تلك السمعة السيئة أغراضه أشهر ومن فصاعًدا؛
املستقلني الفنانني ملعرضجمعية — «النافورة» اسَم عليها وأطلق مات»، «آر باسم مازًحا

.١٩١٧ أبريل يف بنيويورك
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كما شتيجليتس ألفريد تصوير جاهز، فني عمل «النافورة»، دوشامب، مارسيل :2-1 شكل
.(١٩١٧ (مارس، الثاني العدد «األعمى»، دورية يف ظهرت

من الرغم عىل ذاته، بحد الفنية اللوحات اختيار لجنة ِقبَل من العمل هذا رْفُض وإن
بيانًا أمىس قد العرض؛ حقوَق له يضمن لرسومه العْضِو سداد بأن تُِفيد التي السياسة

للدادائية.
دوشامب جانب من الدادائية بأنشطة ما معرفًة هناك أن بََدا املرحلة، هذه يف
عرشينيات أوائل حتى نيويورك يف بالكاد إالَّ تُستخَدم لم نفسها العالمة لكن وبيكابيا،
عاَمْي بني الفرتة خالل وبيكابيا دوشامب أنشطة أن نَِجد السبب ولهذا العرشين؛ القرن
طليعية شبكة ثمة أن شك ال البدائية». «الدادائية اسم تحت عادًة تُصنَّف و١٩١٧ ١٩١٥
شتيجليتس» «دائرة من أعضاءً نَْت وتضمَّ باألوروبيني، وأحاطت َرْت تطوَّ ما رسعان كبرية
الطليعي للفن املهم املؤيِّد شتيجليتس ألفريد األمريكي ر للمصوِّ رشكاء كانوا املزعومة،
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«دائرة من وأعضاءً نيويورك، يف ٢٩١ معرضه خالل من األمريكية املتحدة الواليات يف
اللذين أرنسربج ولويز وولرت الثريَّنْي الفنية الِقَطع بجاِمَعِي نًا تيمُّ يت ُسمِّ التي أرنسربج»
ر املصوِّ هي الرئيسية الشخصيات كانت ذلك، من الرغم وعىل بالرعاية. دوشامب َدا تعهَّ
َر ُقدِّ وآخَريْن الالحقة، املرشوعات من عدٍد يف دوشامب شارك الذي راي، مان األمريكي
كرافان آرثر وهما: الفطرية؛ لغرابتهما نظًرا للدادائية الحظِّ جالبَِي يصبَحا أن لهما

فريتاج-لورينجهوفن. فون إلسا البارونة املنشأ األملانية والكاتبة املزاج، املتقلِّب

األملانية الدادائية

الذي هيولسنبك لريتشارد الجديل للحماس نتيجًة برلني إىل الدادائية امتدت ،١٩١٨ عام يف
الفن هات توجُّ صحة عضد يف فتَّ برلني، يف املنرصم. العاَم زيوريخ من برلني إىل وصل
أملانيا كانت املدينة. من تمكَّنت التي الصارخة االجتماعية الوقائُع واضح، بشكل الفن ألجل
التي للتعويضات نتيجًة اقتصاديٍّا انهياًرا تَشَهد وكانت الحرب، خرست قد املرحلة تلك يف
تتأرجح أملانيا كانت االقتصادية، توازناتها اختالل عىل وعالوًة وبلجيكا. فرنسا بها طالبَْت
الحكومُة واجَهِت .١٩١٧ عام روسيا يف البلشفية الثورة أعقاب يف اجتماعية ثورة عىلشفري
سبارتاكوس، مجموعة وخاصًة الشيوعيني، من قوية معاَرضًة نسبيٍّا املحافظة االشرتاكية
تم برلني يف الدادائية أتباع أن إذن العجب من وليس وحشيٍة؛ قمٍع بعمليات واستجابَْت
الدادائية»، «نادي اسم تحت جميًعا اجتمعوا أنهم من الرغم وعىل كبري. بقْدٍر تسييسهم
فالرت نَْت تضمَّ — املجموعتني من واحدٌة كانت األصدقاء. من مجموعتني إىل انقسموا فإنهم
من تتألف — جروز وجورج هارتفيلد، جون) باسم الحًقا (ُعِرف وهيلموت وفيالند مرينج
بالحزب). رسميني أعضاءً ذكرهم سبق ْن ممَّ ثالثة آِخر (وكان الشيوعية مع املتعاِطفني
— بادر ويوهانس هوخ، وهانا هاوسَمن، راءول نَْت تضمَّ وقد — الثانية املجموعة أما

(األناركية). لالسلطوية نزوًعا أكثر فكانت
أملانيا، األسايسيف الجمايل لالتجاه الصارخة املعارضة يف برلني يف الفن مناوأة تجلت
الصور فنِّ من دوشامب) إىل (نسبًة الدوشامبي النفوُر َل تحوَّ فلقد التعبريية؛ وهو أََال
«االستبطان» من تأفُّف إىل برلني، يف البرصي» «الفني ل الحيس واالنغماس اإلنسانية
أمثال برلني فنَّاني أن من الرغم وعىل روحانية. بصبغة املصبوغة التعبريية واللمحة
ريتشارد فإن التعبريية، مع متناغمة تصويرية بأساليب آنًفا عملوا وهاوسَمن جروتس
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أنه: عىل ًدا مشدِّ ،١٩٢٠ عام جوهري بيان يف السابق الفني الجيَل انتَقَد قد هيولسنبك
الطبيعي، املذهب مع رصاعهم يف الجيل، هذا أبناءُ وجد للروح، دعاوى بتنفيذ «تذرًُّعا
مريحًة حياًة تفرتضمسبًقا التي للشفقة وامُلثرية التجريدية اللمحات إىل ًدا مجدَّ طريَقهم
أَال — جديًدا فنٍّا ثمة أن إىل املقابل، يف هيولسنبك، ذهب الرصاع.» أو املحتوى من خاليًة
… املايض األسبوع تفجريات بفعل واضح بشكل «سيتصدع — برلني دادائيي فن وهو

األمس.» صدمة بعد نفسه شتات يجمع أن األبد إىل وسيحاول
عليه َلْت وفضَّ التقليدي الرسَم رفَضِت برلني دادائيِة مجموعَة أن العجب من ليس
لهاوسَمن الصوري املونتاج لتقنيات ا جدٍّ األصيل التوزيَع أو لهاوسَمن، الصوتي ْعَر الشِّ
الصوريَّة توليفاتها يف الفوتوغرافية للصور امُلفتَّتة الشظايا إن وجروتسوهارتفيلد. وهوخ
َدِت مهَّ نيويورك، يف الدادائية بأتباع عموًما شبيهة بطريقة اآلالت ر تصوِّ التي املبكرة،
هارتفيلد. جون فيها َص تخصَّ التي ظاهريٍّا ِلسة السَّ للسطوح املطاف نهاية يف الطريق
ألغراضساخرة التجاور من أساًسا رسياليًة تقنياٍت البارعة الصورية التوليفاُت استغلَِّت
«معرض يف العام ظهورها أعقاب يف مباَرشًة برلني دادائية زوال بعد وحيش. بشكل
نجم صعود عىل قاسيًا ُمعلًِّقا أمىسهارتفيلد ،١٩٢٠ يونيو يف أُقيم الذي بربلني، الدادائية»
مثل الشيوعية الدوريات أغلفة عىل بانتظاٍم الصورية توليفاته وظهرت أملانيا، يف النازية

رة. املصوَّ ال العمَّ صحيفة
هانوفر مدينة فكانت الدادائية؛ مراكز من املزيد هناك كان بأملانيا، أخرى أماكن يف
صديًقا شفيرتز كان شفيرتز. لكورت موطنًا — برلني من بشدة ورصانًة ًظا تحفُّ األكثر —
قدَّمها التي الدادائية» «نادي عضوية رفض لكنه وهوخ، هاوسَمن أمثال برلني لفناني
وشقَّ املفرتض، «الربجوازي» وسلوكه السياسية، لاللتزامات الفتقاره نظًرا هيولسنبك له
ضمنًا فيه أُِعيد الكوالج أشكال من لشكٍل رائًدا كان حيث بنفسه؛ املميز طريَقه شفيرتز
بواسطة إلخ) الحلويات… وأغلفة املهملة، الحافالت (كتذاكر الحرضية املناطق بقايا تقييم
من املأخوذة Mertz (مريتس) التسميَة شفيرتز تبنَّى تجريدية. برصية ِبنًى يف حشدها
َورية الصُّ تجميعاته من واحدة يف التجاري») «البنك (بمعنى Commerzbank كلمة
القرن عرشينيات منتصف بحلول َعْت توسَّ التي األنشطة تلك وتمييزها، أنشطته لوصف
أساًسا ُطوِّرت Merzbau باسم تُعَرف ضخمة مبدئية تجميعة خْلِق إىل وصوًال العرشين،
عالقاٍت شفيرتز أقام العرشين، القرن عرشينيات أوائل يف بيته. ُغَرف من العديد يف
الهنديس التجريد مبادئ نفذت حيث الدولية؛ البنائية الحركة يف منخرطني بفنَّانني وطيدًة
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ثيو الهولندية؛ ستيل لحركة املشارك ُس املؤسِّ وشاَرَك وهولندا. أملانيا إىل بها الخاصة
االسم تحت الفرتة تلك خالل الدادائية يف ما حدٍّ إىل مباِرش غري بشكل دويسبورج، فان
«مؤتمر وتزارا وهاوسَمن وريشرت وآرب وشفيرتز وحرضهو بونسيت»، كيه «آي املستعار
بارزين أتباع مع عالقات أقاموا حيث ١٩٢٢؛ سبتمرب يف فايمار يف الدادائية-البنائية»
قليلة، سنوات مدار وعىل ليسيتزكي. وإل موهويل-ناجي الزلو أمثال أملانيا يف للبنائية
الجماعات أعضاء من غريهم وبني وبينهم ناحية، من بينهم فيما جماعة كلِّ أعضاءُ تآَزَر
األقل عىل الدادائية، طقوس خارج الحقبة تلك تقع ما، بصورٍة متفرق. بشكل األخرى
ظل يف وشفيرتز، آرب لكن املحض؛ الجمايل للتجريب معاِرضًة الدادائية كانت ما بقْدر
زيوريخ دادائية خطاُب َن وتضمَّ القاعدة، لهذه استثناءَيْن كانَا التجريدية، اهتماماتهما

جديد». «نظام ل دعوات حال أي عىل
الربيطاني االحتالل تحت وقعت التي برلني، من اضطرابًا األقل املدينة كولونيا، َمثََّلت
عاَمْي بني ما فرتة خالل الدادائية من جديدة لشعبة املثالية البيئَة مباَرشًة؛ الحرب بعد
وهو بارجلد، ويوهانس إرنست ماكس الدادائية رجاالت أبرز كان هنا و١٩٢٠. ١٩١٨
إشارٍة يف املال»، «حقائَب كنيتُه وتعني جرونيفالد، ألفريد تبنَّاه الذي املستعار االسم
مجموعة إىل كولونيا دادائية عضويُة وامتَدْت جرونيفالد. والد املرصيف إىل مباِرشة غري
هذه لكن هويرل، وأنجيليكا وهاينريتش سايفريت فرانس بينهم من أكرب، بقْدر ُمَسيَّسة
دادائية «معرض وهو أََال فحسب، وحيٍد حدٍث حول األمر واقع يف َعْت تجمَّ املجموعة
نجد ذلك، وخالف الثاني). الفصل (انظر ١٩٢٠ أبريل يف املقام الالسلطوي كولونيا»
واملتسمة إلرنست، ا جدٍّ العبثية ولكن جوهرها يف الالسياسية َورية الصُّ التجميعات أن
إىل بالنسبة الحال هو وكما الدادائية. لتشكُّل الطريق َدِت مهَّ للصور، مذهلة بتصادمات
السابقة للفنون وحشية إدانة عىل العثور يمكن أخرى، أماكن يف وبيكابيا دوشامب أعمال

التقليدية. الدينية لأليقونات إرنست صياغات إعادة يف

الفرنسية الدادائية

التطلُّع إىل إرنست مال ثَمَّ ومن وفرنسا، أملانيا بني الثقافية الناحية من تقع كولونيا كانت
انتَقَل املطاف، نهاية ويف األملان، الدادائيني من غريه من بكثري أكرب بدرجة باريس إىل
املتحوِّلون ُروَّاُدها حيث من دٌة معقَّ مسألٌة باريس يف الدادائية إن .١٩٢٢ عام باريس إىل
بيكابيا، وصول مع ١٩١٩ عام أوائل يف الفرنسية الدادائية ُولَِدت لة. املتبدِّ وانتماءاتهم
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فرتًة لتوِّه أمىض قد وكان املنصب، هذا يف نفسه َب نَصَّ الذي الدادائية لدى العدمية سفري
ريشرت هانس الدادائية مؤرخ إىل بالنسبة َمثََّل حيث زيوريخ يف خاللها ظهر سويرسا، يف
حيث حال؛ أي عىل عدميًة األخرية مرحلتها يف زيوريخ دادائية كانت احتضاٍر». «تجربَة
األخرية العامة املسرية أثناء كئيبًا أخريًا» محرًِّرا «بيانًا الناس أسماع عىل سرينر فالرت أْلَقى
زيارة يف كان الذي دوشامب بيكابيا استضاف باريس، ويف .١٩١٩ أبريل يف للحركة
ملحات يف واملتجلية — الغامضة دوشامب شخصيُة الَقْت ما ورسعان األم، لبلده جديدة
«إنها الفرنسية يف األحرف(وتعني تلك من ن يتكوَّ الذي ،LHOOQ املتمرِّد الفني العمل مثل
املوناليزا للوحة نسخٍة أسفل املكتوبة عاٍل)، بصوت تُقَرأ عندما رائعة» بمؤخرة تتمتَّع
الباريسيني الشعراء من مجموعٍة إعجاَب — رصاص بقلم مرسوَمنْي ولحيٍة شارٍب ذات
وأبرُز بريتون، أندريه باقتداٍر املجموعة تلك «قائد» وكان «األدب». دورية حول املجتِمعني

سوبو. وفيليب إيلوار، وبول فرانكل، وثيودور أراجون، لويس أعضائها:
الفرنيس الشاعر وكان باآلخرين، بشدة يتأثَّر الجذَّابة الشخصية ذو بريتون كان
— ١٩١٨ عام تُويفِّ الذي للتكعيبية، الشديد واملؤيِّد بيكاسو رشيك — أبولينري جيوم
ز كمحفِّ أبولينري دوَر يَِرث أن لربيتون َر ُقدِّ عدة، أوجٍه فمن محوري؛ بشكل لربيتون ا مهمٍّ
شخًصا وكان فاشيه؛ جاك ويُدَعى بريتون، صديق يف يتمثَّل كان آَخر أثٌر وثمة طليعي.
«الفكاهي») اسَم نفسه عىل أطلق إنه (حتى الالذع الفكاهي ه حسُّ به أفىض متأنًقا
يف .١٩١٩ عام الهدنة توقيع بعد زائدة أفيون بجرعة االنتحار إىل بالعبثية، وإحساُسه
الذهنية نسخته بابتكار بريتون قام دوشامب، عىل عالوًة ذهنه، يف السوابق تلك ظل

الدادائية. من الخاصة
القوي بيانُه ظهر الذي تزارا تريستان نموذَج بريتون درس ،١٩١٩ عام أوائل يف
«إن زيوريخ. مجموعة نرشتْها التي «الدادائية» مجلة من الثالثة الطبعة يف ١٩١٨ عام
أكرب؛ بقْدٍر مقبول لكنه مثايلٌّ، ٌ مبدأ نفَسك» و«اعرْف نفاق، محض جاَرَك» «ِحبَّ مبدأ
يف األمل سوى لدينا يبقى ال املذبحة، بعد للشفقة. ال الدهاء. من يشء عىل ينطوي ألنه
بأسلوب الفداء خطاب إىل العدمية خطاب من متحوًِّال تزارا كتب هكذا رة.» ُمَطهَّ إنسانية
العاَمنْي مدار عىل ولكْن ،١٩٢٠ يناير يف باريس إىل نفُسه تزارا وصل املألوف. زيوريخ
االسترشافية النظرة انسجام عن البحث إىل نزوُعه به أدَّى الذي — بريتون توىلَّ التالينَْي،
املطاف. نهاية يف الطليعية ريادَة — تزارا عن وكذلك الالسلطوي بيكابيا عن االغرتاب إىل
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معاِرضًة كانت أنها من الرغم وعىل نربتها، يف رصاحًة سلبيًة الباريسية الدادائية كانت
كانت ما نادًرا فإنه الحرب، إثَر فرنسا يف األمور مقاليَد تولَّْت التي اليمينية للحكومة
التي البدائية البنائية الروح عن ا جدٍّ بعيدًة كانت كما برلني، يف كالدادائية علنًا سياسيًة
من سلسلًة األساسية تجلياتها وكانت زيوريخ. يف للدادائية األوىل املرحلُة بها اتََّسَمْت
بيانه يف ،١٩٢٠ مارس يف املأل عىل منها واحدًة بيكابيا قرأ التي العلنية االستفزازات

الوحيش»: «البيان ى املسمَّ

الحمقى؟ من كمجموعٍة مؤخراتكم عىل جالسون وأنتم هنا، تفعلونه الذي ما
…

األبقار. روث رائحة من ُ أسوأ رائحٌة منكم تفوح الجادون، أيها أنتم …
يشء، ال يشء، ال فهي رائحة؛ أيُّ منها تفوح فال الدادائية، إىل بالنسبة أما

يشء. ال
يشء. ال آمالكم: مثل إنها
… يشء ال ِفْرَدْوِسكم: مثل
… يشء ال ساستكم: مثل
… يشء ال فنَّانيكم: مثل

آَخر، مكان أي يف الدادائية تجليات شأن شأنها الباريسية، الدادائية شنَِّت أساًسا،
تحوي القماش من لوحًة بيكابيا َم قدَّ نفسه، الحدث ويف املهرتئ. الفني الخطاب عىل حربًا
صورة لرامربانت، صورة لسيزان، «صورة التالية: الكلمات به وتُحيط قرد شكل عىل دميًة

«… لرينوار

البدايات الرسيالية:

املتجسد النهائي شكلها يف الباريسية، الدادائية أمست ،١٩٢٢ عام منتصف بحلول
«مؤتمر ل بريتون تنظيُم زوالها مؤرشات ومن الشخصية، بسلبيتها موصومًة بالكامل،
أن عىل الطليعي، للنشاط الكيل االتجاه تحديد إىل مسعاه يف ضمنًا، أكَّد الذي باريس»
يتجىلَّ الفن. تاريخ يف فنية حركة مجرد هو: بالضبط لتفاديه تسعى الدادائية كانت ما
إىل وامَليْل املتغطرس» «النفي ب الدادائية اتهم فإذ الثقافية؛ بالسياسة بريتون َوَلع هنا
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الطليعية؛ أولويات ترتيب وأعاد الفرصَة استغلَّ فقد الفضيحة»، أجل من «الفضيحة
الرسيالية. أمام ًدا ممهَّ الطريق وكان

الوصل حلقَة كان حيث ١٩٢٢؛ عام نهاية يف كولونيا من إرنست ماكس وصل
تلك أكثر مع الوصل حلقَة يكن لم أنه من الرغم عىل األملانية، الدادائية أنشطة مع
كانت و١٩٢٤، ١٩٢٢ عاَمْي بني الفرتة يف وتحديًدا كاملني، لعامني تسيًُّسا. األنشطة
أعضاءُ عليها أَطَلق التي املرحلة وهي والرسيالية، الدادائية بني ما نوًعا فجوٌة هناك
وإيلوار، وأراجون بريتون انخَرَط الفرتة، تلك وخالل الغامضة». «الحركَة الحركة تلك
رسيفيل، ورينيه ديسنوس روبرت مثل األدب بحركة عهًدا أحدث مستجدين إىل إضافًة
تحضري «جلساُت إثارًة األنشطة تلك أكثر من التجريبية. األنشطة من متنوعة مجموعة يف
غريب بشكل ديسنوس، وأبرزهم الحركة، أعضاء من مجموعٌة فيها أجابت التي األرواح»
جرى التحريض؛ ذاتية غيبوبة حاالت يف انغماسهم أثناء عليهم ُطِرحت أسئلة عن األطوار
ذاته حدِّ يف تجىلَّ الذي عقالني، غري هو ما بكلِّ االهتمام استكشاُف منظَّم بشكل آنذاك
يخدم بريتون كان بينما للربجوازية. مناِوئة روحية حرًة حركًة باعتبارها الدادائية يف
سيجموند نظريات عىل تعرََّف الحرب، فرتة خالل الفرنيس الجيش صفوف يف كممرِّض
خالل للفرنسية مرة ألول النفيس املحلِّل ذلك أعمال تُرِجمت بالالوعي. الخاصة فرويد
العلمية الفكرَة وأصدقاؤه بريتون استوعب ما ورسعان العرشين، القرن عرشينيات أوائل
«الكتابة تقنيات بتطوير قاموا حيث الشعرية؛ مصالحهم يخدم بما ودمجوها لالوعي
— للمعاني» الحر «التداعي ل فرويد نموذج غرار عىل ما نوًعا — بموجبها التي التلقائية»
تمَّ اجتماٌع أثبت ولكْن، ر. التصوُّ سابقة فكرة أي وجود دون الرسيعة الكتابة يف أسهبوا
يتعاطف لم فرويد أن للشك، مجاًال يَدَع ال بما ١٩٢١ عام فيينا يف وفرويد بريتون بني

العالجية. لتقنياته الفنية املواءمات هذه مثل مع كثريًا
اسم تحت النزعات تلك د يوحِّ أن املالئم من أنه بريتون رأى ،١٩٢٤ عام بحلول
عامٍّ بياٍن أوَل بريتون بنرش النور إىل الرسياليُة خرَجِت طويلة ِوَالدة فرتة وبعد واحد،

للرسيالية.
،١٩١٧ عام الرسيالية كلمَة َسكَّ َمن أول هو لربيتون، األعىل املثل أبولينري، كان
الفنون، يف للمنطق متجاوزة جديدة روح لتمييز ما نوًعا الغامضة أبولينري محاولَة لكنَّ
بأنها الرسيالية ُوِصَفت حيث ١٩٢٤؛ عام لربيتون العام» «البيان يف أكرب بدقة اتسَمْت
الكلية وبالقدرة بعينها، مسبًقا مهملة الرتباطات األسمى بالحقيقة اإليمان عىل «قائمة
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لشاعر؛ ميثاًقا باألساس العام البيان كان مباالة.» بال باألشياء العقيل وبالتالعب لألحالم،
النفسية «التلقائية ل األولوية وُمِنَحت املرحلة، هذه يف البرصية بالفنون عنايٌة فيه تكن فلم
«يف البيان هذا ممارسة أن وحقيقة أخرى.» طريقة بأي أو املكتوبة، الكلمة بواسطة …
الرسيالية أن أوضَحْت جمالية»، هموم أي عن وبعيًدا العقل، رقابة من نوع أي غياب
السابق؛ النقاش قلب إىل بنا يرجع الذي األمر للدادائية، املحورية املبادئ من واحًدا ورثَْت
ملحو ُمكرَّسًة الدادائية شأن شأنها الرسيالية كانت اإلحالة. الذاتي املستقل الفن نقد
الهادي بالنور فرويد بريتون وصف وإذ «الحياة»، ومزاعم «الفن» مزاعم بني الفروق
«اإلنسان عن تحدَّث ما بقدر الجمايل امُلنِتج عن كثريًا بريتون يتكلَّم لم الرسيايل، للمرشوع
أحدهم وأكََّد أقل، ال جديدة، ثورًة فيها الناس رأى «تمحيصاته». يُجِري الذي املستكِشف»

حقوَقه.» يسرتجع … أن وشك عىل الخيال «لعل أنه:
أمثال: فرنسيني، وُكتَّابًا شعراء طالئعها أوائل وكان أدبية، كحركة الرسيالية بدأت
جاري. وألفريد روسيل، وريمون لوتريامون)، (الكونت دوكاس وإيزيدور رامبو، آرثر
الرسامون، سيما ال البرصيون، الفنانون تدريجيٍّا دار العرشين، القرن عرشينيات وبمرور
بأسلوبه — رائًدا إرنست ماكس وكان الشعر»، «رسم بنموذج منجذبني الرسيالية مدار يف
شرييكو دي جورجيو اإليطايل ام الرسَّ ألعمال نَُسًخا بمصادفته شك بال تأثََّر الذي الفني

الحالم». «الرسم ب جواًزا نَِصفه أن يمكن ملا —
عملية فإن الرسياليني، أسايسللفنَّانني كموضوع محوريًة األحالم كون من الرغم عىل
كانت املعلِّقني، من كثريٌ أوضح وكما ا. جدٍّ واعيًا ًال تمهُّ تستوجب كانت قد برصيٍّا تدوينها
تتطلَّب التي كهذه، نقدية تدخالت إن العقل. رقابة تجاُوز لنموذج مناِقضًة الفكرة تلك
الرسيالية. يف كبري حدٍّ إىل بها املعمول القاعدَة أمَسِت للمبادئ، مستمرة تقييم إعادة
مريو وخوان ماسون آندريه الفناننَْي حَمَل الحالم» «الرسم عىل الهجوم أن األمر وحقيقة
جوانب بني ومن الحركة. شعراء ماَرَسها لطاملا التي للعفوية برصية معادالت إنتاج عىل
الوقت يف واحدة، مرًة استيعابه باإلمكان كان أنه الحالم» «الرسم ل األخرى النقص
ًدا ممهَّ الطريق كان ولذا، املناسب؛ الوقت يف الحال بطبيعة األحالُم فيه ف تتكشَّ الذي
تمَّ العرشين، القرن عرشينيات أواخر ويف الرسيالية، املتطلبات إىل لالستجابة لألفالم
ثمرَة الفيلمان وكان الذهبي»، و«العرص أندليس» «كلب األهمية: يف غاية فيلَمنْي إنتاُج

دايل. وسلفادور بونويل لويس باريس؛ استقطبَتْهما اللذَيْن اإلسبانيَّنْي بني تعاُوٍن
استقطاب يف الحركة نجَحِت كيف يثبت ١٩٢٩ عام يف الرسيالية نحو دايل انجذاب إن
الحني بني دعمها بالفعل بارزة شخصيات قدََّمْت نفسه، الوقت ويف جديدة. مواهب
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«ثورة الرسيالية الدورية يف الحديثة األعمال من العديد بنَْسخ بيكاسو سمح فقد واآلَخر؛
، قطُّ للمجموعة رسميٍّا ينضمَّ أن دون العرشين، القرن عرشينيات منتصف يف الرسيالية»
تانجي وإيف إرنست اَمنْي كالرسَّ للحركة، أساسيًة دعاماٍت بعينها شخصياٌت وأمَسْت
الرسمي ر املصوِّ أمىس الذي راي مان ر املصوِّ أيًضا للحركة الرئيسية الدعامات ومن مثًال.
نيويورك، دادائية أيام لدوشامب مساِعًدا كان أن بعد الرسمية، للرسيالية كبري حدٍّ إىل
دون من تنتج (صورة كامريا» دون من الفوتوغرافية «صوَره نفسه الوقت يف أنتََج بينما
ودراستَه للضوء)، خاصوتعريضه ورٍق عىل مباِرش بشكل جسم وضع طريق عن كامريا
بينما استبداده، املتفاِقم بريتون مباركة عىل أشخاصآَخرون حصل االستوديو. يف للَعَرايَا
النقاء عات بتوقُّ الوفاء يف إلخفاقهم رسيًعا كثريون واستُبِعد حساباته، من آَخرون سقط
بريتون استنَكَر إذ الصدد؛ هذا يف فاصًال ا حدٍّ ١٩٢٩ العام كان األيديولوجي. أو املذهبي
ريبيمون-دوسينييه، جورج مثل: شخصياٍت للرسيالية الثاني» العام «البيان يف عالنيًة
أرتو، وأنطونني سوبو، وفيليب ماسون، وآندريه فيرتاك، وروجر ديسنوس، وروبرت
فيه اتُِّهموا خاص اجتماع أعقاب يف لرييس؛ ميشيل األعراق علم يف املتمرِّس والكاتب

الجماعة. بربوتوكوالت االلتزام يف باإلخفاق
ْت تمَّ الذين فونتني»، «شارع بنيرسياليِّي لبعضالوقت حدثت جفوًة ثمة أن والواقع
فيه، املجموعة اجتماعات وعَقَد بريتون فيه قطن الذي بالشارع نًا تيمُّ االسم بهذا تسميتهم
ولطاملا وغريهم. ولرييس ومريو ماسون بينهم من كان الذين بليمو»، «شارع ورسياليِّي
جورج رشع وعندما بريتون، عن أفراَدها نيتشه لفلسفة الثانية املجموعة ميُل أبَعَد
أواخر يف لربيتون أسايس فكري كمناِفٍس نجمه بزغ الذي والكاتب اإلثنوغرايف — باتاي
أحسَّ «وثائق»، دوريته خالل من أساًسا إليهم د التودُّ يف — العرشين القرن عرشينيات
إىل منه جزء يف يهدف الثاني العام بيانُه وكان بحسم، ف الترصُّ إىل بالحاجة بريتون
املثالية فرضياتُه بريتون فكَر تعيب باتاي، نظر وجهة من باتاي. جورج تقويضجاذبية
إىل دوًما ارتدَّْت الهيليجية، الجدلية يف متجذرًة كانت التي بريتون، جماليات إن املسبقة.
املقتبس التمثيل وكان متنافرتني، صورتني لتصادم نتيجًة ينشأ الذي الجديد الواقع فكرة
كفرصِة «جميلة املمتد لوتريامون تشبيه هو الرسياليني إىل بالنسبة الظاهرة لتلك كثريًا
الجمايل، الكشف هذا مثل مقابل ويف ومظلة.» حياكة آللة ترشيح طاولة عىل عارٍض لقاءٍ
جوانب أحطِّ مواجهِة إىل الفنُّ سعى بواسطته الذي أساسية»، «مادية أسماه ما باتاي أيََّد
باتاي مع تعاطًفا ماسون، أمثال الفنانون، مال ولذا بهيمية؛ الجوانب تلك أكثر أو البرشية
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لندن. تيت، معرض ،١٩٢٣ قماش، عىل زيت ليًال»، «الرأفة/الثورة إرنست، ماكس :3-1 شكل

مباِرش هجوٌم وثمة مربر. دون مسيئًة لربيتون تبدو أن يمكن مجازية صور إنتاج إىل
وقد «جثمان»، عنوان تحت منشور هيئة عىل ١٩٣٠ عام باتاي معسكر نرشه أكرب بقدر
امليَّالة أحكامه من شديدة لسخرية شهيد، مسيح أنه عىل تصويره تمَّ إذ بريتون، تعرَّض

بذاته. واغرتاره للنقد
الفلسفي االتجاه يف تحول بمثابة حال أي عىل لربيتون الثاني» العام «البيان كان
أسماه ما أو العقل، محتويات إىل ينزع الحركة داخل الرتكيز كان السابق ففي للرسيالية؛
الباطن عالم بني ما التفاُعل إىل الرتكيُز َل تحوَّ فقد اآلن أما الباطني»، «النموذج بريتون
يختص فيما تداعياتُه الجديد ِه التوجُّ لهذا كان وقد جدلية. عالقة يف الخارجي والواقع
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«الرسم إحياء إىل الربق برسعِة دايل نجم صعوُد استنََد طرق، عدة فمن البرصي؛ باإلنتاج
اسرتاتيجي، نحٍو عىل املهنية حياته خيارات يحدِّد كان لطاملا الذي دايل، لكن الحالم»،
ما إىل بها وانتقل الباطني، اليقظة حلم عن بعيًدا وعبقريٍة برباعٍة أعماله ركيزَة أحاَل
ويف الخارجي. الواقع إىل بالنسبة االضطهاد بجنون الشبيه التفسري» «هذيان ب وصفه
دايل بقيادة ،١٩٣٠ عام حوايل الرسيالية للغاية حقيقية طائفٌة ظهرت نفسه، الوقت
عىل التشديُد كان هناك أوبنهايم؛ ومرييت جياكوميتي ألربتو امَلْولد السويرسيَِّي والفناننَْي
كانت ثَمَّ ومن الالواعية، املتطلبات مع ينسجم الخارجي العالم يف غرٍض عىل الفنان عثور
طائفُة الفرقة تلك مع بالتزامن وظهرت والخارجي. الداخيل الواقع بني العالقات إعادُة
يف وجهه عىل الهائم الرسيايل يسيح وإذ للرسيالية. األوىل األيام إىل ارتدَّت التي «اللقاء»
«املصادفة إلمالءات متاًحا نفسه يجعل فإنه املعاني، من خفية شبكة تكتنفها التي باريس
للروح مخلًصا كان الخارجي بالعالم الجديد االنشغال هذا أن من الرغم وعىل املوضوعية»،

السياسة. يف — الَحْرفيَّة من أكرب بَقْدر — َد تجسَّ فإنه للرسيالية، األساسية الطليعية

الدولية والنزعة السياسة الرسيالية:

الفرنسية الحرب عارضوا عندما ،١٩٢٥ عام يف بالسياسة الرسياليني انشغال بدأ
لحكومة ليس الشديدة معارضتُهم أفَضْت ١٩٢٧ عام وبحلول املغرب، يف االستعمارية
الشيوعي الحزب إىل انضمامهم إىل عموًما؛ وللرأسمالية بل فحسب، الفرنسية اليمني
السياسية ميولهم بني التوفيق الصعب من أنه البداية من لهم ثبت ولكن الفرنيس،
الباطنية النزعة اُد نقَّ تساءََل حسبما السياسية، الجماعية للروح كيف الفنية. وغاياتهم
ينبغي هل الرسياليَّنْي؟ والفن للشعر املتطرفة الفردية مع تنسجم أن نافيل، بيار أمثال
التطهري عمليات بعد الصحيح؟ هو العكس أم االجتماعية؟ الثورَة العقل ثورُة تسبق أن
املزاعم إىل جزئيٍّا تستند عينها كانت والتي ،١٩٢٩ عام بريتون جماعُة شهدتها التي
صار لقد ًة. ُمِلحَّ تحديًدا األسئلُة تلك أمست وفرديتها، الجماعة بتضامن املتعلِّقة النسبية
وتأزمت روسيا، يف جديد ستاليني نظام ملتطلبات االستجابة عىل ُمجَربين اآلن الرسياليون
الحزب عليها ًال مفضِّ الرسيالية عن رسميٍّا أراجون لويس تخىلَّ عندما ١٩٣٢ عام األوضاع
االشرتاكية» «الواقعية أصبحت العرشين، القرن ثالثينيات يف الوقت وبمرور الشيوعي،
أدَّى وقد الشيوعية، لدى رسميٍّا به املعرتَف الفنَّ — للعامة مقروء واقعي فن وهو —
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إبعاد إىل ثقافية-سياسية، بثورة تروتسكي) ليون إىل (نسبًة الرتوتسكي بريتون اْلِتزاُم
املتشدد. السوفيتي التقليد عن حاسم بشكل الرسياليني

من عدًدا الثالثينيات يف الرسيالية استقطبَِت األيديولوجي، االضطراب هذا من بالرغم
ليونورا اإلنجليزية والكاتبة امة الرسَّ من بدايًة نساء، كانوا منهم كثري الجدد؛ الوافدين
رة واملصوِّ بالكاتبة وانتهاءً واسع، نطاق عىل أسطورية أفكاًرا استكشفت التي كارينجتون
يف الجنسية. هويتها يف بها تتشكَّك ذاتية صوًرا أنتجت التي كاهون كلود الفرنسية
تمَّ التي الجنسية الرغبة عن للتعبري دوًما العليا اليد كانت الذكوري، الرسيايل الفن سياق
نجم صعوَد العرشين القرن ثالثينيات وشهدت للجنس، ُمغاِيرة بطرق عادًة تصويرها
أعمال حول ْت التفَّ الرسيالية يف طائفة وثمة بيلمر. هانز لألملاني جنسيٍّا املثرية األعمال
للحرية، رائًدا باعتباره عرش، الثامن بالقرن ساد دو ماركيز الفرنيس اإلباحي الروائي

أخالقيٍّا. ومحرَّمة عنيفة لخياالت صت رخَّ
يف املذاهب، من كمجموعة الرسيالية، انتشار الثالثينيات من التالية السنوات شهدت
شخصياٍت الرسيالية اجتذبت العرشينيات، يف أيًضا. أخرى وقارات أخرى أوروبية دول
اضطرابًا أكثَر العاَلُم أمىس وبينما وباريس، وأملانيا إسبانيا مثل دول من بارزًة
متفاوتة بدرجات دول عدة تأثََّرْت حيث — الثالثينيات يف السياسية الناحية من
لفنَّانني وِقيَمها الحركة مبادئ راَقْت — والفاشية للشيوعية السياسية باالستقطابات
الجانب، هذا من الجديدة. السياقات من مجموعة يف للفاشية ومناوئني يساريني وُكتَّاب
فرنسا. يف تحقيقها تستطع لم سياسيًة قوًة أخرى أماكن يف الحركُة َقِت حقَّ ما عادًة
بول الكاتب بمعرفة ١٩٢٦ عام بلجيكا يف األوىل الكبرية الفرعية املجموعُة تألفت
ديلفو بول والحًقا ماجريت، ورينيه ميسينز، تي إل إيه أمثال فنَّانني وشملت نوج،
قد الرسياليُة كانت الثالثينيات، منتصف وبحلول أوباك، راءول الفوتوغرايف ر واملصوِّ
هريولد وجاك برونر فيكتور الرومانيان وكان أوروبا. رشق يف قدٍم موطئُ لها أمىس
تلك يف تحديًدا األهم لكن الثالثينيات، أوائل يف باريس ملجموعة عظيمتني إضافتني
اُم ورسَّ تيج، كاريل رجاالتها وأبرُز ،١٩٣٤ عام يف براغ مجموعة تشكُّل كان املرحلة
سرينونوفا). (ماري وتوين سيما جوزيف امان والرسَّ ستريسكي، جيندريش الكوالج
الشيوعيَّنْي بحزبَيْهما ا ودٍّ أكثَر والتشيكوسلوفاكية، البلجيكية الجماعتني، عالقات وكانت

باريس. بجماعة عالقاتهما من الوطنيَّنْي
نقطَة كان حيث لندن؛ يف املهم للرسيالية» الدويل «املعرض انعقد ،١٩٣٦ عام يف
اَمنْي والرسَّ جاسكوين ديفيد الكاتب أمثال اإلنجليزية، املواهب من متباينٍة مجموعٍة اْلتقاءِ
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الكربى الدولية املعارُض َرِت وفَّ لقد جينينجز. همفري واملخرج آجر، وإيلني بنروز روالند
الدراماتيكية العروُض وكانت الفرتة، تلك بحلول للرسيالية الرمزي املوقَع كبري حدٍّ إىل
لبعض ُمذِهل، ولكنه صغري، عرٌض أُِقيم املثال: سبيل (عىل للرسيالية مميًزا جانبًا دوًما
أقوى شهد ١٩٣٨ العام ولكن ،(١٩٣٦ عام راتون لتشارلز باريس بمعرض األغراض
أُِقيم الذي للرسيالية»، الدويل «املعرض يف اإلطالق عىل رصاحًة وأكثرها الرسيالية عروض
محشوَّة فحٍم بأكياس الغرفة سقف تعليُق تمَّ حيث باريس؛ يف الجميلة الفنون معرض يف

بالصحف.
برتوتسكي األيديولوجية عالقاته ليوطِّد املكسيك إىل بريتون ساَفَر نفسه، العام يف
أمريكا يف الرسيايل الوجود أُُسَس الزيارة تلك أرَسْت وقد ريفريا، دييجو الجداري ام والرسَّ
كاهلو، فريدا امة والرسَّ برافو، ألفاريز مانويل الفوتوغرايف ر كاملصوِّ رموٍز برعاية الالتينية
التقاليد تناولت أعمالهما من كثريًا أن ولو رسياليَّنْي، باعتبارهما عظيمة حفاوًة ناَال اللذين
املستوينَْي عىل «آَخرين» ب لالرتباط نَِهمني دوًما الرسياليون كان «املحلية». واملشاغل
أعمالهم وضعوا ما وغالبًا الجنون، لفن موازيٌة أعمالهم أن ورأَْوا واالجتماعي، الثقايف
تعوزه استحواٍذ إىل ذلك ارتقى وأحيانًا املحيطية، كاألقنعة ألغراٍض موازيٍة مكانٍة يف
الثانية العاملية الحرب بداية مع ولكْن التبايُن، تماَم متباِينة للفهم ألنماط الحساسية
الهوية فرنسيِة كظاهرٍة الرسياليُة اضطرت للجماعة، الباريسية للنواة الحتمي والترشذُم

قهرية. ثقافية معطيات مع التأقلم إىل
احتلَّتْها التي فرنسا وإرنست، ماسون أمثال وفنَّانون بريتون ترك ،١٩٤١ عام يف
يف البقاءَ اختاروا إيلوار مثل القدامى بعضحلفائه أن من الرغم عىل مارسيليا، عرب أملانيا
زيارتُه له أتاحت ناحية، فمن أوجه؛ عدة ِمن حافًزا كان بريتون منفى أن اتضح باريس.
«الزنوجة» حركة إىل التعرُِّف فرصَة املتحدة، الواليات إىل طريقه يف مارتينيك، جزيرة إىل
أن تحديًدا أكثر بشكل له وأتاحت الفرنسية، املستعمرات يف تتشكَّل َلِبناتها كانت التي
ومن ثقافيٍّا. شني للُمهمَّ لغًة ا حقٍّ الرسيالية أمَسِت ثَمَّ، ومن سيزير؛ إيمي بالشاعر يلتقي
يعني الحرب، نهاية وحتى ١٩٤٢ عام من نيويورك يف بريتون وجود كان أخرى، ناحية
ظلَّ نفسه بريتون أن حقيقة من الرغم عىل للرسيالية، أمريكيٍة استجابٍة أُُسِس إرساءَ

اإلنجليزية. يتعلََّم أن ورفض واضح، بشكل فرنسيٍّا
جوزيف أعمال مثل منفصلة، أحداث يف للرسيالية أمريكا تبنِّي انحرص الحرب، قبل
األمام، من مفتوحة خشبية صناديق يف شعري بشكل موحيًة لوحًة أنتج الذي كورنيل
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الروَّاد امني الرسَّ من والكثري بريتون وجود ومع بعدها. وما الثالثينيات أواخر من بدايًة
سائًدا كان الذي التجريدي الرسم يف تصبُّ اآلن الرسيالية بدأت املتحدة، الواليات يف
روبرتو رأسهم وعىل نيويورك، يف ِسنٍّا األكرب امني الرسَّ من العديد وبدأ نيويورك، يف
رسم من عناَرص يدمجوا أن يف املنشأ، األرميني جوركي وأرشيل شييل يف املولود ماتا
املجردة) نصف العضوية األشكال استخدام غرار (عىل وماسون مريو أمثال الرسياليني
تنويعة ر تطوُّ يف محورية التجارب تلك أن املطاف نهاية يف وثبت أعمالهم؛ يف والعفويَة
إمالءات يف الرسيايل اإليماُن أكََّده الذي التجريد، ساد التجريدية. للتعبريية بولوك جاكسون
املتحدة، الواليات يف مباَرشًة العاملية الحرب بعد ما فرتة األشياء، من البدائي أو الالوعي
اعتُِربَ آنذاك الدادائية. تبعات اكتشاف إعادة يف الفنانون بدأ الخمسينيات، بحلول ولكن
األمر بداية يف أثُره كان ولكن بريتون، بعد نيويورك إىل فرنسا من انتقل الذي — دوشامب
«الجاهزة باألغراض املتعلِّق مفهوَمه أن وبََدا وحاسمة، بارزًة شخصيًة — «رسيًَّة» أكثَر
انسجاًما أكثر بقدٍر األمريكي الوعي مع يتماشيان العامة، بثقافة واهتماَمه الصنع»،
األغراض مفهوم أن إىل وبالنظر الشعبي. للفن املرجعية نقاط من واحدًة ويمثِّالن بكثري،
هي الرسيالية، ال الدادائية، بأن الزعم السهل من بالدادائية، ا خاصٍّ اخرتاًعا كان الجاهزة

أمريكا. يف ١٩٤٥ عام بعد فيما للفن الطريَق َدِت مهَّ التي
الهيمنة فْرُض باستطاعتها يَُعد لم الرسيالية لكن الحرب، بعد فرنسا إىل بريتون عاد
األزمنة مع اتساًقا أكثَر الوجودية وبََدِت الفرتات، من فرتٍة يف بها تتمتَّع كانت التي الفكرية
أخرى ومرًة الستينيات، حتى ثقايف كأثر مجدًدا تَظَهر لم الرسيالية أن ويُزَعم ة. املتغريِّ
خياَل داعبَْت التي هي التجميع، بعمليات أو الجاهزة الفنية باألعمال الدادائية عنايُة كانت
شكَّ ال أرمان. أو كالين إيف أمثال الخمسينيات، يف املرموقني الفرنسيني الفنانني أغلب
بشكل علينا وخرجت ،١٩٦٦ عام بريتون وفاة بعد حتى استمرَّْت كحركٍة الرسيالية أن
عىل ١٩٥٩ عام باريس يف ُعِقد الذي إيروس معرض ففي دراماتيكية؛ بطفرات دوري
أنابيب بفعل س» «يتنفَّ اق»، الُعشَّ «ُمختََىل باسم املعروف النفق، سقف كان املثال، سبيل
وال الهابط»، «الفن إىل تميل تكاد أنها يُزَعم اآلن للحركة املميزة األدوات لكن خفية. هواء
نافذًا أمىس أثَرها أن املفارقة من ولكن، قبُل. من تحتلُّها كانت التي للمكانة ِبِصَلة تمتُّ
تقنياتها كانت فقد الشيوعية، مع الفرتات من فرتٍة يف اتفَقْت كانت وإذا . ككلٍّ العالم يف
للرأسمالية الدعائية لالسرتاتيجيات محوريًة ه التوجُّ واضطراب بالتجاور الخاصة الفنية

املتأخرة.
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والرسيالية الدادائية

للقارئ «خريطة» تقديم هو أعاله، املذكورة والرسيالية الدادائية ملخصات من الغرض
أن فكرة إىل يستند هنا الوارد والرسد الكتاب، بقية قراءته أثناء إليها الرجوع يمكن
عىل هذا الدادائية-الرسيالية نموذج تكرََّر لقد ما. نوًعا «مقرتنتان» والرسيالية الدادائية
ليكون استُخِدم وقد املايض، القرن خالل باإلنجليزية الناطقة الثقافات يف ع متوقَّ نحٍو
تحت بار، ألفريد معرض يف املمثَّلة للحركتني األوىل الكبرية التاريخية للدراسة أساًسا
.١٩٣٦ عام نيويورك، الحديث، الفن بمتحف والرسيالية» والدادائية الخيايل «الفن عنوان
ويليام يُدَعى الحديث الفن ملتحف آَخر أمنٌي ألََّفه مهم كتاٌب النموذج بذلك اسرتشد والحًقا،
أكرب بقدر النموذج ذلك ترسيخ وتم .١٩٦٨ عام والرسيالية» الدادائية «فن بعنوان روبن
والرسيالية» الدادائية يف النظر «إعادة اة املسمَّ للحركتني املهمة البحثية التقييم إعادة يف
بطبيعة مًعا الحركتان هاتان تنسجم كيف ولكن، .١٩٧٨ عام لندن هايوورد، بمعرض

الحال؟
حقيقته يف ينمُّ مقرتن كمفهوم والرسيالية» «الدادائية أن إىل البعض يذهب قد
األملانية الثقافة أنصار نظر وجهة من أنه األمر وحقيقُة للفرنسيني، تاريخي تحيٍُّز عن
والدادائية» «التعبريية تَُعدُّ ربما الحًقا، سنرى وكما مضلًِّال. املفهوُم هذا يبدو قد امللتزمني،
باألملانية. الناطقة بالثقافات األول املقام يف معنيٍّ شخص ألي صحيًحا تاريخيٍّا وصًفا

وهناك رصاحًة. دوليتنَْي كانتا الحركتني بأن اإلقرار علينا االعرتاض، لهذا وللتصدي
وإرنست وتزارا بيكابيا مثل الرسيالية، إىل الدادائية من حرفيٍّا انتقَلْت بعينها شخصيات
األلسنة. متعددة أو ثنائية وكانت أخرى، إىل أوروبية ثقافة من ِبُحريَّة أيًضا َلْت وتنقَّ وآرب،
أنفسهما إىل النظر إىل ونزَعتَا القومية، املشاِعَر والرسيالية الدادائية َمَقتَِت ألسبابسياسية،
«التعميمي» الخطاب أن مالحظة ينبغي أنه ولو عموًما، البرشيَة تخاطبان أنهما اعتبار عىل
بسبب خاصًة هذه، أيامنا يف كبري حدٍّ إىل فيه مشكوٌك العرشين القرن أوائل يف للطليعية
وجود بسبب أنه األمر حقيقة ولكْن، «عامليًة». محدَّدة أوروبية فرضيات بكون االعتقاد
حدثَْت للرسيالية الدادائية من — تدريجيًة كانت وإْن — الشمس وضوح واضحة نقلة
باريس يف حدث ملا استناًدا للدادائية-الرسيالية نموذج إنتاج املعتاد من أمىس باريس؛ يف

للدادائية. «مصري» ک حتمي بشكل الرسيالية نشأت حيث وحدها؛
يًا فتمشِّ نفسها؛ أملانيا يف الرسيالية من قريب أييشء إىل تُفِض لم الدادائية أن الواقع
وكولونيا برلني يف الجديدة» «املوضوعية نحو ميٌل هناك كان أخرى، كربى أملانيٍة ُمُدٍن مع
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من عنارص استخدم قد جروتس جورج الفنان نرى أن يمكننا العرشينيات. بداية يف
نزع حيث ١٩٢١؛ عام رمادي» «يوم مثل األخرية، الدادائية األعمال يف املكثفة الواقعية
ندر؛ فيما إال الرسيالية مع تتقاطع لم الجديدة املوضوعية لكن الجديد، ه التوجُّ هذا إىل
تشرتك التي والسمات االجتماعية. السخرية إىل تميل حيث «باطني» ال خارجي ُهها فتوجُّ
اصطالَح األملان النقاُد (استخَدَم املتصاعدة بالواقعية العنايِة يف تتمثَّل الرسيالية مع فيها
نفسه الرسم تقييم وإعادِة وماجريت، لدايل بعينها أعماٍل يف كما السحرية»)، «الواقعية
السياق، هذا يف زيوريخ أو برلني، يف للدادائية رشيك عن البحث علينا َ تعنيَّ وإذا كنشاط.
ندرس وأن ُقُدًما نميض أن ال التعبري، جاز إذا أعقابنا، عىل نرتدَّ أن علينا فسيتعنيَّ
باعرتاف التعبريية. مع األمر بداية يف املدينتني هاتني يف قرب عن الدادائية تََحاَلفت كيف
األقنعة لكن برلني، أبناء من كثري إىل بالنسبة سلبيٍّا الظنِّ أغلب التحالُُف هذا كان الجميع،
من الرغم وعىل زيوريخ، دادائية عروض يف بارز بشكل تجلَّت مثًال األسلوب التعبريية
واضح بانحراف إيذانًا كانت فولتري بكباريه شابهها وما املتزامنة األشعار عروض أن
يستدعي لألشعار رسًدا أو لألغاني إنشاًدا تُالِزم عادًة كانت فقد التعبريية، السوابق عن

األقدم. األسلوب
الفنانون استوعب فقد إثباتها؛ يمكن نيويورك يف بالدادائية متعلقة شبيهة نقاط ثمة
وبيكابيا، لدوشامب الساخرة امليكانيكية األعماَل شامربج مورتون أمثال األمريكيون
وبول شتيجليتس ألفريد أمثال فنانون مثََّله محيلٍّ فوتوغرايف تصوير تقليد إىل إضافًة
باتجاه االنطالق عنارص من عنًرصا اآللة أيقنُة وأمَسْت باآلالت. عادًة فيه احتَفْوا سرتاند
أكثَر واقعيٍّا ًها توجُّ أمست كما العرشينيات، بحلول مميز بشكل «أمريكي» فنٍّ َخْلق
لوحات يف ساد الذي املزعوم «التدقيقي» االتجاه من كجزءٍ اآلالت، نحو بكثري رصاحًة

طويلة. بفرتة ١٩٢٣ عام نيويورك دوشامب يُغاِدر أن قبل مثًال، شيلر تشارلز
حال بأي ليست والرسيالية» «الدادائية أن سبق ما كل من واضًحا يكون أن ينبغي
يف بالدادائية املرتبطة املراكز جميع يف التطورات ُوِضَعت لو بديهية، تركيبًة األحوال من
بناءً بوصفها الرتكيبة هذه إىل النظَر قنا دقَّ فلو ما؛ حدٍّ إىل الدادائية تَُشوِّه وهي االعتبار.
املذكور بار معرِض عىل مثًال، مبنيًة، والرسيالية» «الدادائية اعتُربت فلربما حتى، تأريخيٍّا
ميشيل الفرنيس للعاِلم املهمة الدراسة نْرشِ أو بنيويورك، الحديث الفن بمتحف آنًفا
الذي الشكل هي الرسيالية أن إىل فيها ذهب التي باريس»، يف «الدادائية اة املسمَّ سانوليه
باعتبارها الرتكيبة هذه إىل يُنَظر أن يمكن الفكرة، لتلك وكبديل باريس. يف الدادائية تبنَّتْه
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كولونيا من انتقل الذي إرنست، ماكس مثل دولية شخصية جذٍْب عنارص عىل مبنيًَّة
والرسيالية األملانية الدادائية بني الجسور أقوى بذلك أقام وربما ،١٩٢٢ عام باريس إىل

الفرنسية.
خاصة جنب؛ إىل جنبًا الحركتني إىل للنظر ا جدٍّ وجيهة أسباب هناك ذلك، ومع
َوضعِت عجيب. بشكل وكاشفة موحية بطريقة بينها املقاَرنُة عادًة يمكن همومهما ألن
األمنية دعمتَا حيث الفن؛ مفهوم شأن من وقلَّلتا الشعري، َ املبدأ أولوياتها ضمن الحركتان
«دولية» باعتبارها نفَسها منهما حركة كلُّ وقدَّمت والحياة. الفن بني ما باملزج الطليعية
غريَ الحركتان كانت كما فعليٍّا، عامليًة الالحقة مراحلها يف الرسيالية وكانت روحها، يف

هاتهما. توجُّ يف أساًسا عقالنيتنَْي
ال الدادائية كانت فقد الحركتني؛ بني ومهمة دقيقة اختالف أوجه ثمة ذلك، وراء فيما
تماُسكها، عىل ويحافظون بتالبيبها يمسكون الذين وكان كبري، حدٍّ إىل روحها يف سلطوية
متناقِضني — وبيكابيا وتزارا، وهيولسنبك، بال، وهم: — أوارصها وهن من الرغم عىل
يف امًة وهدَّ توكيديًة باعتبارها الدادائيَة عرَّفوا حيث بصدده؛ هم ما حيال كبري حدٍّ إىل
«حركًة» بريتون ألندريه التنظيمية بامليول َة امُلسريَّ الرسيالية كانت املقابل، ويف واحد. آٍن
غريَ الدادائيون كان ما. ٍه بتوجُّ يُوِحي اسمها أن بمعنى أكرب، بقْدر األركان متكاملَة
َص تخصَّ بينما تقليدي، نحو عىل للبيع قابلة فنية أغراض بإنتاج كبري حد إىل معنيِّني
وهي أَال للبيع، وقابليًة تقليديًة أكثر أساليب يف وماجريت دايل أمثاَل الرسياليون الفنانون
بأعينهم، لفنانني التجارية االنشغاالت بريتون انتقد الجميع، وباعرتاف بالزيت. الرسم
بمعايري عليها الحكم أردنا إذا «رجعية» بال وصفها السهل من كان ربما الرسيالية لكن
ِقيَم بشأن متخبطني الدادائيون كان الفني. واإلبداع الدادائية التجارية الروح مكافحة
الرسياليني، لكنَّ اإلنسان، سقوط من جزءًا فيها املباَلغ العقالنيَة وجدوا حيث العقل؛
لتمحيص مفاَرقة، فيه بشكل ا، جدٍّ عقليًة سبًال وظَّفوا األقل، عىل النظرية كتاباتهم يف

الالواعية. الظواهر
والنقاشات الحالة دراسات من التفصيلية املقارنات وستظهر تعميمات، هذه بالطبع
سيُعنَى املقدمة، يف أكَّدُت أْن سبق كما الدوام، عىل منهجي إن التالية. الفصول يف امُلركَّزة
األفكار من مجموعة حول بتا تشعَّ أو والرسيالية الدادائية بها اْلتَقت التي الكيفية بدراسة
األفكار تلك َوَجدُت ذلك مع لكنني اإلمكان، قْدر بينهما الربط تفاديُت لقد الرئيسية.
أن ينبغي واحد يشء ثمة عامليتان. حربان تُحاِرصها مشرتكة ثقافية لحظة يف تستقرُّ
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كلتا أوَلتْه الذي التأكيد وهو أَال أعاله؛ املذكورة التاريخية املوجزات من واضًحا يكون
العامَة، البياناِت ذكرُت لقد طليعيتني. بنيتني باعتبارهما لهما االنتباه لجذب الحركتني
الحية، العروض وأهميَة دوريات، يف نُِرشت مقاالٌت إليها أملحت التي الوجهات وتحوالِت
فهو ثَمَّ ومن الحركتني، لهاتني للغاية بارزة سمة التعميم عىل الرتكيز هذا إن ذلك. إىل وما

التايل. للفصل الفكري األساَس يَُعدُّ
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الثاني الفصل

للدادائية الرتويج أفضل»: «احلياة
والرسيالية

الفن؛ عىل الحياة إعالء عىل بريتون أندريه الرسيالية رائد أكََّد ،١٩٢٣ عام نُِرشت قصيدة يف
رفض أفضل.» مشحونًة/فالحياة أمست الكلمات أن «وبما قائًال: قصيدتَه اختتََم حيث
للتجربة الحياتية التجربة إخضاَع والرسيالية بالدادائية املرتبطون والشعراء الُكتَّاب
هو هذا لكن املبادئ، تلك بني التوفيَق حاولوا إذ ُسذًَّجا أو مثاليِّني كانوا ربما الفنية؛
طليعيتنَْي ثقافيتنَْي بنيتنَْي باعتبارهما والرسيالية الدادائية يميِّز الذي الطموح مستوى
حاولتَا وكيف اليومية؟ الحياة نسيج إىل الحركتان هاتان إذن نفذت كيف جوهرهما. يف

ألنفسهما؟ روََّجتَا وكيف الفنية؟ املعارَض يتجاوز الذي العاَلِم إىل التسلَُّل
سواء — «العروض» إىل والرسياليني الدادائيني َميْل عىل سأركِّز الفصل، هذا يف
— املناسب بالرتويج تَحَظى عامًة أحداثًا أم مغمور، مكان يف عابرًة عروًضا أكانت
النظر وسأُمِعن فنية. معارض يف شاركوا متى لأللباب ُمثرية عروض إقامة عىل وقدرتهم

الفوتوغرايف. للتصوير واستخداماتهم دورياتهم يف أيًضا
نفَسها والرسيالية الدادائية من كلٌّ بها طرحت التي الكيفية عن النظر برصف
العاَلم؛ بذلك عالقتَهم الحركتني تلك يف املشاركون تخيََّل كيف الخارجي، العالم عىل
املسألة، هذه عىل الضوء تسليط يف للمساعدة االجتماعية؟ الحداثة بظاهرة عالقتهم أي
عىل وبناءً نفسها، املدينة استوَعبوا وكيف الشعبية، بالثقافة عالقتهم يف النظَر سأُمِعن
بعينها محورية «لحظات» عىل سنركِّز السابق، الفصل يف طرحه السابق األسايس الرسد

والرسيالية. للدادائية «اللقطات» من مصورة مجموعة بناءِ بغيَة



يالية والرسِّ ادائية الدَّ

ومعرضالدادائية الساحر األسقف

ليلَة فولتري لكباريه بزيارٍة قمنا قد كنَّا لو تأسيسية؛ دادائية لحظة بناء بإعادة لنبدأ
وبيانو مرسًحا تحوي غرفة داخل أنفسنا َلوجدنا ،١٩١٦ عام يونيو من والعرشين الثالث
اآلن ُفِقَدت للوحة فوتوغرافية صورٌة ح وتوضِّ شخًصا. ٥٠ حوايل تََسُع ومقاعد وطاوالت
والجمهور. املؤدِّين بني تقريبًا مسافة هناك تكن لم أنه (1-1 الشكل (انظر يانكو ملارسيل
الذي الجمهور وصخب القاعة، يمأل كان الذي الدخان عىل العيان شهود روايات تؤكِّد
كان حيث سكارى، وصعاليك الحربية من وهاربني اشرتاكيني ومفكِّرين َطَلبة قوامه كان

زيوريخ. يف الرتفيه» «منطقة يف يقع الكباريه
مذكراته: وبحسب املرسح، خشبة إىل بال هوجو الدادائي الشاعر يُحَمل

فبََدا ، وركيَّ بلَغْت الالمع األزرق الكرتون من أسطوانة داخل قدماي كانت
من مصنوعة عالية ياقة ذات سرتًة ارتديُت وأعالها … باملسلة أشبه شكيل
قبعَة أيًضا وارتديُت … الخارج من اللون وذهبية الداخل من قرمزية الكرتون،

واألبيض. باألزرق مخطَّطة طويلًة ساحٍر

نصوًصا تحمل التي املوسيقية النوتات حوامل من مجموعة قبالة استقرَّ أِن وما
رسمي: وبشكل خطابية بطريقة يتحدَّث رشع رصاص، بقلم مكتوبة

gadji beri bimba
glandridi lauli lonni cadori
gadjama bim beri glassala …

بَهم أهَّ أخرى، مناسبة ويف منه. الجمهور سخر ربما لذلك؟ نستجيب أن لنا كيف
الصحافُة أساءت التي اللغَة بالكامل نشجب الصوتية، القصائد هذه «يف قال: إذ بال
نوًعا يفرسِّ الذي الترصيح وهو للكلمة.» األعمق الخيمياء إىل نرجع أن يجب … استغالَلها
مرحلٍة يف ينشد نفسه وجد وإذ مرتِبًكا؛ نفسه بال كان لتعويذته. املحضة العبثية ما
املرسح خشبة عن بعيًدا ُحِمَل الكاثوليكية، طفولته إىل به ينتكس شعائري بأسلوب ما
الدادائية عن بال تخىلَّ وجيزة، بفرتة وبعدها ساحر.» أسقف وكأنه عرًقا يتصبَّب «وهو

الدينية. الدراسات إىل املطاف نهاية يف نفسه كرََّس حيث األبد؛ إىل
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فقد تقريبًا؛ الفرتة تلك خالل ذروتها فولتري بكباريه أخرى دادائية عروض بلغت
كانوا التي للحرب واملدمرة األليمة اآلثار تمثيل بإعادة بادروا إذ — الدادائيون أطلق
لذلك وكنتيجة واالضطراب. للزعزعة مثريًة أنفسهم هم وجدوها قًوى — لها معارضني
عام بداية وحتى ١٩١٦ عام منتصف من الدادائية، م تقدُّ يف ركوٍد فرتُة هناك كانت

.١٩١٧
الضفة إىل انتقلت فالجماعة «محَرتََمة»؛ تدريجيٍّا زيوريخ دادائية أمست ذلك، بعد
وصف شائبة. تشوبها ال برجوازية مدنية بنايات يف سهراٍت وأقامت ليمات، لنهر األخرى
قاعاٍت يف األحداث من عدًدا استضاف الذي الدادائية معرض املطاف نهاية يف هيولسنبك
ترتاده األظافر، لتدريم جميلة فنون «صالون بأنه للحلويات؛ سربونجيل محلِّ أعىل
بمساعدة املتالشية الجنسية ُقَواهنَّ إحياءَ ويحاِوْلَن الشاي، يحتسني عجائز سيدات
الواضح من بالحضور. قائمة وثمة ا، جدٍّ عالية الدخول رسوم كانت مجنون».» «يشء
متماشيًة رسيًعا أصبحت الطابع، بوهيمية اعتربناها مهما الدادائية، أن ذلك إىل استناًدا
من وجدوا، الدادائيني أن الحال، بطبيعة األوسع، السياق ويُفيد الربجوازية. األعراف مع
وهي «يُْفَهموا»؛ كي ليرباليٍّا ًفا مثقَّ جمهوًرا يستميلوا أن الرضوري من أنه القدر، سخرية
الطليعية. والرسيالية الدادائية النشاط فرتة طوال متكرِّرة محورية فكرة ستظلُّ مفارقة
ثَمَّ ومن الناس، من قليل حرضها أحداث من للدادائية األوىل الفضيحة نبعت لقد
روََّجْت أخرى طريقة هناك ذاتية. أساطري صنع عملية إىل البداية من الدادائية استندت
منشورات صدور إبَّان الجماعة منشورات عرب ذلك وكان البداية، من لنفسها الجماعة بها
الدوامية الربيطانية الدورية أو «السريبا»، اإليطالية املستقبلية املجلة مثل سابقة طليعية
،١٩١٦ عام صدر الذي زيوريخ، لجماعة األول املنشور فولتري»، «كباريه كان «بالست».
بيكاسو، أمثال مرموقة طليعية لشخصيات ألعماٍل نَُسًخا أورد حيث نسبيٍّا؛ ا جادٍّ منشوًرا
خشبية قوالب يف فاخرة طبعة يف صدر املنشور هذا إن بل الدادائيني، أعمال إىل إضافًة
عاَمْي بني الفرتة يف «الدادائية»، يَت وُسمِّ التالية، زيوريخ دادائية مجلة صدرت أصلية.
املتنافرة، الطباعية الخطوَط استغلَِّت حيث تصميمها؛ يف جريئًة وكانت و١٩١٩، ١٩١٧
حيث توكيدي؛ بشكل الطابع «دوليَة» أيًضا املجلة تلك وكانت الثالثة. طبعتها يف خاصًة
ولويس بيكابيا فرانسيس مثل أخرى، أماكن من الدادائية ألتباع أشعار عىل احتَوْت

أراجون.
كانت منها، أجزاءٍ يف يدويٍّا املطبوعة ومجالتها بالكباريه، األسطورية بعروضها
األمر واقع يف كبريًا جهًدا تبذل لم وهي الصنع»؛ «محليَة ما، حدٍّ إىل ولو زيوريخ، دادائية
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التايل الدادائية معرض إىل ننظر أن يمكننا الحديثة. الدعاية تقنيات تسخري أجل من
تحدث. تماًما املعاكسة العمليَة وسنرى برلني، يف أُِقيم الذي

مفارقة عىل ينطوي نحو وعىل — انضباط دون يًا، تأسِّ تصميمه تمَّ الذي الحدث هذا
الذي بكولونيا الدادائية معرض يف مشهورة سابقٌة له كانت تجاري، بمعرض — شديدة
اإلزعاج من قدٍر أكرب يف يتسبَّب بحيث َم وُصمِّ ،١٩٢٠ عام أبريل من العرشين يف أُِقيم
افتتاح ويف الخمر، لقاعة عامة َمبَْولة عرب كولونيا معرض إىل الناس دلف إذ لجمهوره؛
فاِضحًة، أشعاًرا الكوميونات ألحد فستانًا ترتدي صغرية فتاٌة عليهم أْلَقْت املعرض
املنحوتة. لتكسري فأس بها وأُلِحق إرنست، ملاكس منحوتًة املعروضة األعماُل نِت وتضمَّ
٢٥ إىل يونيو ٣٠ من الفرتة خالل تجاري معرض يف أُقيم الذي — برلني حدث كان
٢٠٠ حوايل وحوى للدادائية»، األول الدويل «املعرض باسم وُعِرف ،١٩٢٠ عام أغسطس
مبنيٍّا كان لكنه نفسه، بالقدر صداميٍّا — الوسائط من العديد شكَل اتخذَْت فني عمل
واسع نطاق عىل واستُنِسخت الدعاية. من قدٍر أكرب عىل الحصول لغاية تلبيًة البداية من
التي ،(1-2 (شكل للمعرض الرئيسية بالقاعة املوجودة الشهرية الفوتوغرافية الصورُة
السقف؛ يف وُمعلًَّقا خنزير رأس عليه مثبَّتًا برويس لضابط محشوٍّا رسميٍّا زيٍّا نَْت تضمَّ
هيئة عىل رأسه هارتفيلد، وجون جروتس جورج تصميم من األزياء لعرض وتمثاًال
بينويس وحتى باريس من — العالم مستوى عىل الصحُف ونَرشِت ميضء. مصباح

الحدَث. تتناول مقاالٍت — أيريس
لالضطراب مثرية تجربًة فولتري، كباريه شأن شأنه للدادائية، الدويل املعرض كان
لهاوسَمن ُصَوريًة تجميعاٍت املعرض جدراُن نَْت تضمَّ الصورة، من يتضح وكما بشدة.
مع الجمهور اهتمام عىل تنافست لكنها ديكس، وأوتو لجروتس ولوحات وأمثاله،
إنسان و«كل الثورية»، الربوليتاريا إىل تميل «الدادائية مثل شعاراٍت تحمل ملصقاٍت
كان لتاتلني». الجديد اآللة فن عرص َفْليحَي الفن: و«مات الدادائية»، يتبنَّى أن يستطيع
وبالطبع الجديل؛ والحاجز املعروض (املناقض) الفن بني الفصَل امُلشاِهد عىل الصعب من
االسرتاتيجية عن تحديًدا كاشف لتاتلني الداعم الشعار إن املنشود. األثر تحديًدا هو هذا
الروسية البنائية يف البارزة الرائدة الشخصية — تاتلني كان فقد برلني؛ لجماعة الكلية
جاء ثَمَّ ومن للفن، جديد مادي التجاه تجسيًدا يُعتَرب — كلها أعماَله يعرفوا لم الذي
املحورية النقطة لكن التعبريية. جيل يف إليهم بالنسبة املمثَّلة الزائفة الروحانية تناُقُض
بالقوة برلني دادائيِّي وْعِي عن كشَفْت رفعها التي الشعارات أن هو الحدث بهذا املتعلِّقة
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.١٩٢٠ يونيو برلني، األول، الدويل الدادائية معرض ملكونات عرض :1-2 شكل

سلبوه التجاري، العالم عمليات عن النأي من فبدًال اليومية؛ الحياة يف لإلعالن املتزايدة
رسالتهم. لنرش اسرتاتيجياته

عرضاألزياء تماثيل وشارع الصورية املحاكمة

ولكن الصنع» «املحلية الدادائية — لهما تعرَّْضنا اللذان الدادائية تجليات نوَعا حمل
الدعاية نحو واضح بشكل امليَّالة األخرى والدادائية أسطورة، إىل ل التحوُّ الرسيعة
فيها. ثورة إحداث أو الحالية بالِقيَم اإلطاحة يف الحركة رغبِة معالَم — الجماهريية
متكامل رسيايل واآلَخر بدائي، رسيايل أحدهما — مناِظرين آَخريْن حدثنَْي إىل وبااللتفات
يكشف والرسيالية. الدادائية بني املحورية الفروق بعض تحديد علينا سيسهل — األركان
من كجزءٍ باريس يف وقع الذي الرسيالية، إىل الدادائية من التحوُّل عن األول الحدث

و١٩٢٤. ١٩٢١ عاَمْي بني الفرتة خالل الغامضة» «الحركة
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حلفاء من ومجموعة بريتون أندريه شارك ،١٩٢١ عام مايو من عرش الثالث يف
صورية» «محاكمة يف والسياسية، األدبية الشخصيات من عدد إىل إضافة الدادائية،
املشهور، اليميني املؤلف باِرس، موريس بأن بريتون إيمان مدى الختبار أُقيمت عجيبة،
نرى أن يمكننا للحدث، فوتوغرافية صورة إىل بالنظر العقل». أمن ضد «جرائم ب ُمدان
املحكمة لباَس أنفسهم الدادائيون ارتدى اللحظية. العبثية من درجة عىل ينطوي كان أنه
هيئة عىل — نفسه عن ويدافع يتنازل لم الذي — بارس ُمثِّل بينما ُمتَقن، بشكل العليا
عن تخىلَّ حيث نربته؛ يف وهادئًا بعناية ًما مصمَّ الحدث كان ذلك، من الرغم وعىل دمية.

مناقشته. السابقة فولتري كباريه مثل السابقة الدادائية التجليات عفوية
من موقف» «بيان أنها اعتبار عىل البداية من املحاكمة َرت ُصوِّ أوجه، عدة من
سنناقشها التي االسرتاتيجية (وهي للتصوير فرصًة كونها عىل عالوًة بريتون، جانب
موزًَّعا كان الرتكيز لكن املحاكمة، حضور لقاءَ رسًما الناس من قليل دفع الحًقا).
لم املشاركني أن بالذكر جديٌر األيديولوجية. نظرهم ووجهات املشاركني عىل بالتساوي
الشهود وتراوح الحدث، لحضور «شهوًدا» دَعْوا إنهم بل فحسب، الدادائية أتباَع يكونوا
املجرمني عن داَفَع الذي الشيوعي وهو بيوش، وجورج راشيلد القومية الروائية بني ما
وهو فوبورج، نادي استخَدَمها أن سبق بنايات يف االجتماع ُعِقد املحاكم. يف السياسيني
وُدِعَي الفرنسية، الثورة خالل َسْت تأسَّ االرتجالية الخطابة لتطوير جمعية عن عبارة
تلك إقامة قبل السياسية األمور ملناقشة البارزة العامة الشخصيات من لفيٌف لالجتماع
سجن عىل الهجوم عىل للنادي اجتماٌع حرََّض املرات، من مرة (يف البوهيمية. املحاكمة

الباستيل.)
ذات أراجون تحديًدا به أُعِجب الذي — بارس بأن «القضاة» وزمالؤه بريتون آَمَن
وتسعينيات ثمانينيات يف رواياته يف الواضح الفردي الضمري نحو التزامه خان — مرة
خالل الفرنسية السياسة يف اليمني إىل ل التحوُّ إىل استسلم فقد وبذلك عرش؛ الثامن القرن
للتمحيص ولكن للتشتيت ال الدادائي املحفَل بريتون استغلَّ ولذا األوىل؛ العاملية الحرب
الوليد االهتمام عىل بشدة تعدَّْت أفكار أنها ولو األفكار، من متجانسة مجموعة يف
الثقافية. السياسة عىل تمرينًا أيًضا الحدث هذا كان الهجرة. بحقوق الرسيالية للجماعة
تتبنَّى أن يمكن الدادائية أن من بالذعر أُِصيب الذي تزارا، تريستان ازدراء أثار ومما
التي العملية وهي متكامل، طليعي برنامج إىل لالنتقال د يمهِّ بريتون أنَّ انتقاديٍّا؛ موقًفا
األول، الفصل يف ذكره السالف باريس»، «مؤتمر انعقاد إىل املطاف نهاية يف ستُفيض

الرسيالية. إىل ومنه
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من .١٩٢١ مايو ١٣ يف بارس ملوريس الصورية للمحاكمة فوتوغرافية صورة :2-2 شكل
تزارا، تريستان بريتون، أندريه الهوية، مجهول شخص أراجون، لويس اليمني: إىل اليسار
بنجامني ريبيمون-دوسينييه، جورج بارس، تمثِّل التي الدمية فرانكل، ثيودور سوبو، فيليب

الدادائية. يف رفاقهم من وغريهم برييه،

بعفوية متنافرة بعالقة ترتبط البدائية الرسيالية الصورية» «املحاكمة كانت إذا
الرسيالية للحركة َمْعَرض املرة هذه وهو حداثًة، أكثر حدث فثمة الدادائي، فولتري كباريه
إجماًال، برلني. يف أُِقيم الذي الدادائية معرض مع صارًخا تباينًا لنا يقدِّم األركان، املتكاملة
ترشع ولم للرسيالية، األوىل السنوات يف كبري حدٍّ إىل تقليديًة املعارض تجهيزات كانت
التاسع القرن ثالثينيات يف إال الدادائيون، فعل كما املعرض تصميم تجربة يف الجماعة
للرسيالية، الدويل املعرض وكان الحركة. دوليَِّة استعراِض بغيَة كبري حدٍّ إىل — عرش
نقطَة ،١٩٣٨ عام بباريس الجميلة للفنون ويلدينشتاين جورج معرض يف ُعِقَد الذي

محورية. تحوُّل
املعرض، هذا لتجهري دوشامب مارسيل السابق الدادائي مواهب بريتون اْلتَمس
بشكل بالصحف املحشوِّ املغرب الفحم من كيس ١٢٠٠ بتعليق أوامره دوشامب وأصدر
فحسب؛ مشتعلة مبخرة بواسطة أُِضيئت التي للمعرض الرئيسية املساحة أعىل مشئوم،
الزائرين تزويد تمَّ االفتتاح ويف املعروضة، األعمال رؤية الصعب من كان ثَمَّ ومن
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كل ضخمني؛ رسيرين وجوُد العرض ملساحة اللييل الجانب من وعزََّز كاشفة. بمصابيح
القاعة. زوايا من زاويٍة يف منهما واحٍد

أن الزائرون استطاع البناية، فناء ففي أخرى؛ دراماتيكية مضيئة نقاط هناك كانت
تمثاَل أعينهم أمام ليجدوا مطرية»، أجرة «سيارة دايل سلفادور عمل إىل النظَر يختلسوا
يف الخلفي املقعد عىل وتستقر بالحلزونات، تعجُّ عارية شبه أنثى هيئة عىل أزياء عرِض
«شارع بطول امليش إىل يُضَطرُّون املعرض، إىل الزائرون يدلف وعندما املاء. من شالل
تمثاَل ١٦ بني من «باالختيار» افرتاضيٍّا لهم يُسَمح ثَمَّ ومن األزياء»، عرض تماثيل
كالٍّ وأن هًوى»، «بائعات ل أنها منه يُفَهم جنسيٍّا، مثريًا زيٍّا يرتدي منها كلٌّ أزياء، عرِض

مختلف. رسيايل فنان خياالِت نتاُج منها

بباريس، الجميلة الفنون بمعرض للرسيالية الدويل املعرض لتجهيزات عرض :3-2 شكل
.١٩٣٨

بمعرضهم. برلني دادائيُّو استخدمها التي تلك عن شاسًعا تباينًا املؤثرات هذه تتباين
واضح هو كما كانوا الرسياليني لكن والتشويش، االضطراب بثِّ يف رشعتَا الجماعتني كلتا
الدادائيون. لها يفضِّ التي املادية الصدمات من بدًال الالوعي فانتازيا بإغراءات معنيِّني
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املقام للمعرض الرئيسية للقاعة الليلية الزخارف تستدعيها كانت األحالم أن الواضح من
بطريقة جنسيٍّا مثريًا يقظٍة حلَم األزياء» عرض تماثيل «شارع استثار بينما ،١٩٣٨ عام
ديكوَر الرسياليون استغلَّ الدادائيني، شأن وشأنهم الدادائية. الساخرة الغرائز عىل غريبة
كبري حدٍّ إىل تجاَوَز األزياء بعالم انشغالهم لكن الدعاية، الستقطاب كوسيلٍة املعرض
ولم رائدة، أزياء بيوت من مثًال األزياء عرض تماثيُل استُِعريت فقد أسالفهم؛ انشغاَل
العام يف شياباريليل إلسا مع التعاون يف دايل سلفادور رشع أن املصادفة َقِبيل من يكن
التجارة من الدادائيون فيه سخر الذي الوقت ويف األزياء. بتصميم يختص فيما السابق
وباعرتاف ما. نوًعا معها متواطئون الرسياليني أن نرى أن يمكننا الدادائية، بمعرض
ترسيخه؛ عىل ين مرصِّ كانوا الذي الدويل بالشكل وطيًدا ارتباًطا ذلك ارتبط الجميع،
الرتتيب؛ عىل و١٩٣٦ ١٩٣٥ عاَمْي ولندن براغ يف دوليان رسياليان معرضان أُقيم حيث
حدٍّ إىل ولكْن، باملقاَرنة. األفق ضيق يبدو يكاد بربلني الدادائية معرض أن األمر وحقيقة
الصورية» «املحاكمة كانت لو التجاري. للعاَلم منتجاتهم «ببيع» الرسياليون خاَطَر ما،
الذي املعرض كشف فقد للجماعة، األيديولوجي للحزم استعراًضا ١٩٢١ عام ُعِقدت التي
وستظهر السياسية، آراءَها د تهدِّ أن يمكن الدعاية إىل نزعته أن كيف ١٩٣٨ عام أُقيم

الحًقا. مجدًدا الفكرة هذه

رسياليٍّا تكون وأن دادائيٍّا، تكون أن

املبادئ أن لو أنفسهم. األشخاص إىل ذلك بعد ْل فلنتحوَّ األحداث، استعرضنا اآلن، إىل
ومعارضهم، عروضهم يف ممكنة اسرتاتيجية نزعة بأقوى ُروَِّجت والرسيالية الدادائية
شعراء تركيز انصبَّ مًدى أي فإىل التجارية، املمارسات االعتبار يف الوضع مع وغالبًا
أو دادائيٍّا املرء كْوُن ينطوي كان عالَم الشخصية؟ السمعة بناء عىل الحركتني وفنَّاني

رسياليٍّا؟
تسلكان مرتادفتني باعتبارهما والرسيالية الدادائية إىل للنظر عام بشكل نَِميل إننا
ولعل الفكرة، هذه تدعم تحديًدا الدادائية داخل األمثلة من العديد وهناك عجيبًا، سلوًكا
ابن وكان ،١٨٨٧ عام سويرسا يف كرافان ُولِد كرافان. بآرثر املتعلِّقُة تلك الروايات أقوى
بني باريس، يف األوروبية. األماكن من العديد يف الرتحال عيشة وعاش وايلد، أوسكار أخت
أعضاء إلهانة وكرَّسها «اآلن»، بعنوان فاحشة أدبية مجلًة نرش و١٩١٥، ١٩١٢ عاَمْي
العالم بطَل تحدَّى حيث برشلونة إىل ارتحل ،١٩١٦ عام وبحلول الفنية، الطليعية حركة
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مالكًما القوية ببنيته كرافان كان للقتال. جونسون جاك الثقيل الوزن يف املالكمة يف
بيانات من عقٌل يصدِّقها ال بقائمٍة اشتباكاته قبل نفسه عن يُعِلن أن واعتاد هاويًا،
األسماء؛ من ذلك وغري والسائق»، والحاوي، والداهية، الفنادق، «لص غرار: عىل االعتماد
ومن السادسة. الجولة يف به أطاح الذي لجونسون أهًال يكن لم مؤهالته، كانت وأيٍّا
أثناء «٣٩١» دوريته نرش بصدد كان الذي بيكابيا، فرانسيس الدادائي أن املدهش غري
يف ١٩١٧ عام كرافان ظهر وعندما لكرافان. ًسا متحمِّ مؤيًِّدا أمىس برشلونة، يف تجواله
املستقلني» الفنانني «جمعية أمام محارضًة يُلقي أن دوشامب مارسيل إليه طلب أمريكا،
سكران، وصل حيث مالئًما؛ دادائيٍّا عرًضا كرافان َم قدَّ الحًقا). بإسهاب سنتناولها (التي
وساَقتْه ،١٩١٨ عام كليٍّا اختَفى ذلك بعد نيويورك، رشطة اعتقلتْه وأخريًا مالبسه، وَخَلع
تجديف قارب يف انطلق أنه املعتَقد من حيث املكسيك؛ إىل والتجوال السفر حبِّ شهوُة

. قطُّ بعدها أحد يََره ولم آيريس، بوينس إىل
عدمه، من الدادائي االنتحار أشكال من رمزي شكل ارتكاب عىل كرافان إقدام إن
هذا ومن الباقية. الشهرَة له َضِمَن للتقاليد ازدراءَه لكنَّ للنقاش، مفتوًحا أمًرا يظل
يكون أن ذاته بحد يمكن املرء حياة أسلوب بأن الدادائي املعتَقَد د يجسِّ فإنه املنطلق،
كرافان شخصية يف الجوهرية الدادائية الخصال بني من الدادائية. فئات من فئة بمنزلة
يف املشاركون ابتكر ما وكثريًا ذلك)، إىل وما الفندق، (كلص الزائفة بالهِويَّات ولُعه
«الدادائي ب هيولسنبك ريتشاد ُعِرف برلني، ففي ألنفسهم؛ مستعارة أسماءً الحركة
اسم نفسه عىل بادر يوهانس وأطلق «دادازوف»، باسم هاوسَمن وراءول العاملي»،
ذروة إىل العظمة بجنون املتَِّسمة نزعتَه عارض بشكل بادر َر طوَّ الخارق». «الدادائي
نفَسه أعلن أن بعد ،١٩١٩ فرباير ففي املحض؛ حه تبجُّ حيث من كرافان تنافس ساخرة
للجمعية االفتتاحي االجتماَع عطََّل دادائي، بيان يف األرضية» للكرة «رئيًسا السابق يف
أمىس أبعد، مكان ويف الدادائيني. إىل الحكومة بتسليم طاَلَب حيث فايمار، يف الوطنية
راي مان من نيويورك يف دوشامب طلب بينما «داداماكس»، كولونيا يف إرنست ماكس
سياليف روز شخصيَة ًدا مجسِّ عرصية، نسائية مالبس يرتدي وهو فوتوغرافيٍّا تصويَره
يعني حيث بالفرنسية؛ االسُم نُِطق إذا عمًدا الفني الجانب إىل تفتقر تَْوِريٍة يف الغامضة،

الحياة». هي هذه «إيروس
حالة يف وأنها ثابتًة، ليست الهِويَّة أن إىل الدادائيون أملح بديلة، شخوًصا بابتكارهم
أو ثابت جوهر ذات البرشية الشخصية أن فكرة يف ضمنًا شكَّكوا لقد باستمرار؛ تقلُّب
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األيديولوجية من جزءًا ذاتها حدِّ يف تَُعدُّ التي الفكرة وهي جوهرية، برشية» «طبيعة
أُلِقي بحيث لدوشامب، الجنسية التقلُّبات يف أكرب بقْدٍر الفكرة هذه وامتدت الربجوازية،
نقاشنا سياق ويف البيولوجيا. علُم يحدِّدها الجنسية الهِويَّة أن فكرة عىل الشك بظالل
تحديًدا كانت املحدودة أو املحكمة الصورة بأن ذلك يوحي الفنان، «صورة» ب املتعلِّق
مثل لشخصيٍة الفاضحة االجتماعية باملواقف أُعِجبوا فقد ولذا الدادائيون؛ يتفاداه شيئًا
حيال متأرجحني كانوا أنهم يتضح بربلني، الدادائية معرض من لنا تجىلَّ وكما كرافان.
آٍن يف شأنها من وقلَّلوا أيَّدوها حيث العامة؛ والعروض بالدعاية الحديث العرص هوس

واحد.
نظرنا إذا ما — املدهش فمن الرسياليني، للفنانني العامة الشخصيات إىل وبااللتفات
نطاق عىل ُمتبنَّاة كانت البديلة الهِويَّات أن — للحركة النفسية التحليلية االنشغاالت إىل
واضًحا. استثناءً لوبلوب الفائق» «الطائر إرنست ملاكس البديلة الشخصية كانت أضيق.
توكيٍد إعادة إىل ذلك وامتدَّ اإلذعان، عىل الخارجي االستعراَض عموًما الفنانون َل فضَّ لقد
االستعراُض يُعتَرب كان التي عرش، التاسع القرن ألواخر املتأنِّقة الراقية السلوك لقواعد
صة املخصَّ املتأنِّقة النظارَة الروَّاد الرسياليني من العديد ارتدى بذيئًا. بموجبها املفرط
عالنيًة ماجريت البلجيكي ام الرسَّ كبََت بينما الدادائيني)، من الكثري (وكذا واحدة لعني
نبالء وشمسيَة السوداء املستديرة القبعَة بتبنِّيه الخيال واسعة نفسه عىل داللة أيَّ
امُلثرية التحوُّالت أو الفاخرة باملالبس افتنانهم يف الرسياليون انغمس وعندما املدينة.
التنكُّرية للحفالت اجتماعيٍّا املقبول السياق يف عادًة ذلك فعلوا للهِويَّة، لالضطراب
إرنست، ملاكس تُنَىس ال التي الفوتوغرافية الصور بعض وهناك األرستقراطية. للطبقات
سلفادور وكان ١٩٥٨؛ عام محفل يف لوبلوب شخصية متقمِّص وهو املثال، سبيل عىل

القاعدة. لهذه الواضح االستثناء دايل
الصيت الذائع املعقوف بشاربه رمزيٍّا املمثَّل — لدايل الصارخ الظهور حبَّ إن
ب ُطالَّ ألن تحديًدا؛ العناية من املزيَد تستدعي دايل ظاهرة ولكن السمعة، سيئُ —
للرسياليني صعوبات دايل مثََّل لقد ا. جدٍّ مزعًجا أمًرا لذاته الفنان ترويَج يجدون الحداثة
عاَمْي بني ما فرتة خالل فحسب الكامل بريتون أندريه بقبول يَحَظى وكان أنفسهم،
استهان فقد كبري؛ حدٍّ إىل بالجفاء االثنني بني العالقة تميََّزِت وبعدها و١٩٣٤، ١٩٢٩
دايل أيََّد العرشين، القرن ثالثينيات وبمرور للرسيالية؛ األيديولوجية بالربوتوكوالت دايل
حيث الهابط؛ بالفن فطري ولع أيًضا لديه نما سواء. حدٍّ عىل والفاشية امللكية املشاعر
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الدورية يف مبتكرًة مقالًة وكتب الحديث، للفن تجاوًزا األكثر بالتجليات منبهًرا أمىس
بالنباتات الشبيهة الفنية الحديدية املصنوعات عن ١٩٣٣ عام «املينوتور» الرسيالية
ذَة امُلنَفَّ األلوان الصاخبة لوحاته َمت ُصمِّ باريس. ملرتو جومرد هيكتور ملداخل اللولبية
فوتوغرايف «تصوير بأنها ووصفها للجمالية، معاديًة تكون بحيث البداية باستعراضمن
واملضلِّلة واللدونة التصوير والفائقة … واملرسفة الرقيقُة ر املصوِّ يُد أنجَزتْه لحظية بألوان

امللموسة.» لالعقالنية والواهنة السوء واملفِرطة
بشكل وغامٌض سياسيٍّا الئق غريُ هو ما لكلِّ وعْشَقه بنفسه، املستمر دايل هوَس إن
أندريه عينَْي يف السوقي دوَر يلعب بأن مقصود كقرار إليه يُنَظر أن يمكن جمايل؛
«أفيدا فأصبح دايل اسِم أحرِف ترتيَب بريتون الرائد الرسيايل أعاد أن حدث وقد بريتون.
الدوافع كل الالحقة املرحلة يف دايل أظهر حيث املال»)؛ وراء «الساعي (بمعنى دوالرز»
عروضها بحلول أعاله، أوحينا كما ذلك، ومع الرسمية. الرسياليُة أنكرتْها التي التجارية
مريح، غري بشكل ولو بالرأسمالية، مرتبطًة الرسيالية أمَسِت الثالثينيات، أواخَر العامة
دايل قيمة إدراك من أيًضا الرسياليون يستحِي لم الحقيقة. بتلك ببساطة دايل وأقرَّ
الذي الوقت يف ،١٩٣٨ عام ملعرض حضوره جاء ثَمَّ ومن واإلعالن، للدعاية كوسيلة
التي هي السيئ الذوق يف دايل عبقريُة كانت لقد رسميٍّا. لديهم حظوتَه يفقد فيه كان
الرسيالية تجاه القليلة األدبية األفعال ردود من واحًدا أورويل جورج من استخلَصْت
معاداَة للمجتمع «ُمعاديًا كان دايل أن قرََّر أورويل أن من الرغم وعىل الثالثينيات. خالل
بالتحدي انشغل أورويل فإن االشمئزاز»، عىل وباعثٌة «مريضٌة أعماله وأن له»، الربغوث
ذلك من نستنبط أن ويجوز الفن. أشكال من شكًال باعتبارها األعمال لتلك األخالقي
الدادائية معايري مع تتَِّسق عامًة صورًة لنفسه صاغ الرسياليني بني من وحده دايل أن

بالالعقالنية. الخاصة

الدادائية مراجعات دوشامب: فكر انتشار

أمست كيف ولكن سمعتهم، تطوير إىل بمثابرٍة والرسياليون الدادائيون َعَمَد كيف درسنا
محدوًدا. آنذاك الطليعي الفن جمهور كان حال، أي عىل تحديًدا؟ راسخًة السمعة تلك
الرسيالية»، «الثورة باسم تُعَرف كانت — رسيالية دورية أول حياة دورة نهاية يف
من وكان فحسب، مشرتك ألَف فيها املشرتكني عدد بلغ — سنوات لخمس واستمرت

بكثري. أكربَ الرسيالية جمهوُر يكون أن املستحيل
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الدويل املعرض ففي برسعة؛ العادية غري أنشطته أنباءُ انتَرشْت دايل، حالة يف
البحار، أعماق لغوَّايص لباًسا دايل ارتدى املثال، سبيل عىل ١٩٣٦ عام بلندن للرسيالية
دوشامب اسم يَُعدُّ دهاءً. أكثر بُسبُل غالبًا تُبنَى السمعة لكن الكثريين، انتباه فلفت
الرجل فإن ذلك من الرغم وعىل والرسيالية، للدادائية املتمردة األعمال لبعض مرادًفا
دوشامب طائفُة أمست إذن كيف عمد)؛ (عن وغامًضا للخصوصية عاشًقا كان نفسه

راسخًة؟
الفنانني بمعرض ورفضها دوشامب َمبَْولة إنكار عن ورَدْت مخترصة رواية ثمة
دادائية دورية ظهرت املعرض، من شهر بعد .١٩١٧ عام أبريل يف بنيويورك املستقلني
للحفيظة، املثري للغرض فوتوغرافية صورة عىل واحتوت «األعمى»، بعنوان صغرية بدائية
ودفاًعا امَلبَْولة إلنكار استجابًة زائًفا، غاضبًا أسلوبًا تتبنَّى مجهول، لكاتب موجزة ومقالة

املفرتضة: امللكية انتحال تهمة ضد

ال، أم بيديه النافورة صنع قد مات السيد كان إذا ما معرفة املهم من ليس
أهميتُه ذََوْت بحيث ووضعه عاديٍّا، حياتيٍّا غرًضا اختار فقد اختارها؛ أنه املهم
جديدة فكرًة وابتَكَر الجديدة، النظر ووجهة الجديد العنوان تحت النافعة

الغرض. لذاك

ربما صديقاته، إحدى أقنع لعله — املقالة هذه وراء كان دوشامب أن شك ال
«الجاهزة» الفنية ألعماله الفلسفي املربَِّر تقدِّم أنها دام ما — بكتابتها وود، بياتريس
لهذه إلحاًحا األكثر السبب لكن الثالث). الفصل يف مناقشته يف سنسهب الذي (األمر
املحيطة الفعلية فاألحداث لوالها؛ ليُثار يكن لم الذي الجدل إثارة يف يكمن كان املقالة
يف اختفى قد أنه يبدو األصيل الغرُض وحتى تقريبًا، معلومة غري «النافورة» بإنكار
إىل يرجع دادائية أيقونة إىل تحوُّله وسبب املستقلني. الفنانني معرض أثناء ما مرحلٍة
ألفريد الحداثي ُر املصوِّ اْلتَقَطها التي «األعمى» بدورية ظهرت التي الفوتوغرافية الصورة
طلب، — حياته من الحقة مرحلة يف — دوشامب أن ولو ،(2-1 (شكل شتيجليتس

الصورة. تلك من «نَُسٍخ» إنتاَج الضيق، يشوبها بطريقة
شأنني بها ارتبطت التي و«الفضيحة» «النافورة» كانت مًدى أي إىل يؤكِّد ذلك كل
تَحَظى أن اآلن تستحق فكرٍة عىل الضوءَ الواقعُة تلك تسلِّط نفسه، الوقت ويف ُمَدبَّريْن.
والرسيالية. الدادائية املنشوراُت بها تعمل كانت التي الطريقُة وهي أَال محورية؛ بأهمية
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نرشها التي الدوريات من مفاجٍئ سيٍل أوائل من واحدًة «األعمى» دورية كانت
أثًرا، وأوسعها الدوريات تلك أكثر أن واألرجح للحركة، املختلفة املواقع يف الدادائيون
خالل متقطِّع بشكل نرشها التي ،«٣٩١» بيكابيا فرانسيس دورية هي عمًرا، وأطولها
برشلونة أكان سواء فيه، كان أْن صاَدَف مكان أي من و١٩٢٤، ١٩١٧ عاَمْي بني ما فرتة
ر املصوِّ مجلة من الثوري ر التطوُّ من بنوع الدورية اسم أوحى باريس. أم نيويورك أم
نًا تيمُّ االسم بهذا يت ُسمِّ والتي ،«٢٩١» اة واملسمَّ السابقة شتيجليتس ألفريد األمريكي

نيويورك. يف الخامس بالشارع معرضه بعنوان
نرش يف أكرب بقدر بيكابيا أسهم ،«٣٩١» دورية من ١٩٢٠ عام صدر عدد يف
اللوحة وهي للفن، املناِوئة املستِفزَّة دوشامب موناليزا انتقى فقد دوشامب؛ أسطورة
مطبوعة موناليزا عن عبارة وهي ،١٩١٩ عام استعرضها التي الصنع» «الجاهزة
غفل أنه الواضح من التي اللحية (دون بيكابيا ونسخها ولحية، شارب إليها ومضاف
مرشوش، حرب قوامها الخاصة لوحاته من للوحٍة بنسخٍة ا جدٍّ الشبه قريبة فأمست عنها)
،١٩٢٢ عام أكتوبر ويف السيئة. العمَلنْي سمعة تأكََّدْت وبذلك املقدسة»، «العذراء وعنوانها
عزََّزْت باريس، جماعة لسان وهي «األدب»، باسم تُعَرف أخرى دادائية مجلة صفحات يف
بريتون أعطى وهنا بريتون؛ أندريه بقلم عنه أخرى رئيسية مقالٌة دوشامب أسطورة من
فنية، أعمال خلق من واإليحاءات باللفتات عنايًة األكثر الذهني دوشامب ملفهوم دفعًة
«هل الوليدة: الرسيالية الجماعة أعضاء بني سمعتَه له ن يؤمِّ أن شأنه من الذي األمر

غريه؟» من أرسع لألفكار الَحِرجة النقطة إىل يصل دوشامب مارسيل أن يُحتَمل
بقدر الغامضة والصور املجالت خالل من بُنِيت دوشامب أسطورة أن الواضح من
ألعماله مناسبًا معرًضا يُِقم لم فهو نسبيٍّا؛ الشحيح إنتاجه عرض إىل استندت ما
«عروس أعماله أعظم سمعة وحتى .١٩٦٣ عام االستعادي معرضه سوى وحدها
عارضة وتعليقات تقديرية توصيفات عىل تشكُّلها يف اعتمدت ثيابها» من عزابها جرَّدها
بالدورية املنشورة العروس» «منارة بريتون مقالة وأبرزها الرسيالية، الدوريات يف
للعمل الجمهور مشاهدة عىل تعول أن من بدًال ،١٩٣٤-١٩٣٥ عام «املينوتور» الرسيالية
ال ولكن مدهشٌة، سمعته لبناء نفسه دوشامب تخطيط كيفية مسألَة إن فعًال. الفني
الجهود أغلَب بذلت للدادائية التحتية النرش بنية أن الواضح ومن هنا، مناقشتها يََسعنا
السياق من الدوريات عمل طريقة نتعقب أن اآلن الرضوري من ولكن، عنه. نيابًة
أكرب بقدر االختالف وأوجه االتصال نقاط الستكشاف الرسيايل للسياق وصوًال الدادائي
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إذا وباملثل، الدادائية؛ من للرسيالية أكرب أهمية للدوريات كانت لقد الحركتني. بني
حالة يف رأينا كما لدوشامب، الرتويج يف ا مهمٍّ دوًرا لعب قد الفوتوغرايف التصوير كان

الرسيالية. املنشورات يف مطلًقا محوريًة أداًة أمىس فقد «النافورة»،

وفرصالتصوير الشارع يف الدين رجال إهانة
الرسيالية املراجعات األخرى: الفوتوغرايف

١٩٢٦ ديسمرب يف الصادرة الرسيالية» «الثورة الرسيالية الدورية من نسخة تحوي
مطبوع جذَّاب تعليق وثمة شخصني، بني لحوار ظاهرها يف حميدة فوتوغرافيًة صورًة

.(4-2 (شكل دين» رجل إهانة بصدد وهو برييه بنجامني «زميلنا تحتها
للشاعر بقصائد محاطة لكنها وجامدة، عارضة فوتوغرافية وثيقة الصورة تبدو
«يسارع الذي القرباني» شيكاجو «مؤتمر من منها واحدة تسخر برييه، بنجامني الرسيايل
أن من بدًال الصورة، أن والجيل املقدس.» والبصاق اإللهية الفضالت نحو الجميع فيه
للقصيدة. التجديفية الرسالة تعزيُز منه الغرُض مفصًال مشهًدا تمثِّل عابرة، لقطة تكون
لبرييه صديًقا ثمة أن الواضح فمن األدائي»؛ «الحدث من رضبًا تسجل أنها والحقيقة

فه. ترصُّ لتصوير منه مقربة عىل
املجالت يف الفوتوغرايف التصوير توظيف بها يتمُّ التي الطريقة عىل جيد مثال وهذا
،(١٩٢٤–١٩٢٩) الرسيالية» «الثورة هي: املعِنيَّة الرئيسية الدوريات كانت الرسيالية.
وإن ،(١٩٣٣–١٩٣٩) و«املينوتور» ،(١٩٣٠–١٩٣٣) الثورة» خدمة يف و«الرسيالية
لسان تَُعدُّ التي (١٩٢٩-١٩٣٠) «وثائق» دورية إىل الكتاب هذا طوال كذلك سأشري كنُت
الفوتوغرافية الصور رضوب ترواحت باتاي. بجورج أحاطوا الذين ني امُلنشقِّ الرسياليني
التي االستوديو، يف امُلظَهرة الفوتوغرافية الصور بني ما الدوريات تلك وظََّفتْها التي
امُلستوَىل والصور بويفارد، جيه-إيه أو راي مان أمثال رسياليون مصوِّرون يلتقطها
العلمية، املقاالت سياق يف تُوَضع الصور هذه كانت أخرى. مصادر من ببساطة عليها
االهتمام نيل عىل تتنافس كانت ما وكثريًا ذلك، إىل وما األحالم، وروايات األدبية، واملقاالت
من جديًة أكثَر املجالت تصميم وكان الرسيالية. اللوحات من لألصل املطابقة النَُّسخ مع
الخطوط من العديَد ِبُحريَّة جربت التي «٣٩١» بيكابيا دورية مثل الدادائية الدوريات
«الطبيعة»، دورية هو «الثورة» دورية به احتذت الذي النموذج أن والواقع الطباعية.

عرش. التاسع بالقرن جادة علمية دورية وهي
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دورية يف الصورة نُِسخت دين.» رجل إهانة بصدد وهو برييه بنجامني «زميلنا :4-2 شكل
.(١٩٢٦ (ديسمرب، الثامن العدد الرسيالية»، «الثورة

كالصور أغراًضا َجَعَل ا» «جافٍّ تقديميٍّا أسلوبًا باستخدامهم الرسياليون أعلن لقد
استقصائي، بمرشوع اْلِتزامهم عن مادية؛ أدلة أو وثائق كأنها تَظَهر الفوتوغرافية
أن ينبغي ولذا الواقع»؛ «مبدأ مواجهة يف اإلنسان حظ يف للتمحيص منظمة ومحاولة

الرسيالية. لأليديولوجية املميزة املكامَن باعتبارها الدوريات تُفَهم
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.(١٩٢٤) األول العدد الرسيالية»، «الثورة دورية غالف :5-2 شكل

الشديدة الرسياليني بمناوأِة ارتبطت الصورة أن الواضح من برييه، صورة حالة يف
األخالقية، نزعته معارضة عىل وعالوًة الدين، تعاليم بحسب نشأ منهم فكثري للكاثوليكية؛
اليمني أحزاب بني العرشينيات أوائل يف تشكَّل الذي الحلف بسبب بالفزع أُصيبوا فقد
ومن وطنية»، «كتلة حكومة مظلة تحت بدايًة فرنسا، يف الكاثوليكية واملؤسسات السيايس
واالشرتاكيني. الراديكاليني بني حاكم حلف لواء تحت — ١٩٢٤ عام منذ تحديًدا — بعدها
يف الفرنسيني املفكرين بني للكاثوليكية املؤيد ُه التوجُّ غريه من أكثَر حنَقهم أثار ومما
هذا من وموقفهم كوكتو. جان أمثال رموٌز وفيهم العرشين، القرن عرشينيات منتصف
الرسيالية»، «الثورة دورية من ١٩٢٦ يونيو عدد غالف عىل صورة يف ٌل ُمسجَّ ه التوجُّ
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والواقع األخرية». «الهدايات ب يَت وُسمِّ السماء، إىل يتطلَّعون الناس من جمٌع يتجىلَّ وفيها
وهو أتجيت، يوجني يُدَعى حاليٍّا ومشهور آنذاك مغمور ر مصوِّ من اقتُِبَست الصورة أن
يعيش كان إذ كربه يف راي مان «اكتشفه» لباريس، الوثائقية السجالت يف ص متخصِّ
لخسوف، سجالٍّ ببساطة ١٩١٢ عام اْلتُقطت التي أتجيت صورة وكانت منه. مقربة عىل

الخاصة. بمعانيهم الصورة استثماَر أعادوا عادتهم، هي كما الرسياليني، لكنَّ
رسائل عىل للتشديد الرسياليون وظَّفه أسلوٌب الفوتوغرايف التصوير أن الواضح من
صورٍة، تخصيُص فيها أُِعيد تحديًدا للنظر الفتة حالة وهناك اجتماعية، أو سياسية
صورتني من ببساطة تتألَّف الصورة فكانت معلوم؛ مصدر من حتى تكن لم ولكنها
يف نرشهما وأُِعيد و«بعد»، «قبل» يان تُسمَّ بابني للشقيقتني مجهولتني فوتوغرافيتني

.١٩٣٣ مايو يف الثورة» خدمة يف «الرسيالية دورية
الثالثينيات أوائل يف وقعت التي الجرائم أبشع من واحدة الشقيقتان ارتكبَِت لقد
وتحديًدا نفسها، الرسيالية الدورية يف نُِرشَ نصٌّ رسد وقد للجدل، إثارًة وأكثرها بباريس
هاتني لدى نََمْت كيف الغريبة، األخبار أو اإلخبارية» «القصص ل ٍص مخصَّ قسٍم يف
من ببيت للخدمة هما أمُّ أودَعتْهما أن بعد — شك يداخله ال بشكل الربجوازيتني الشابتني
إىل األمر بهما فانتهى عملهما، لربَّتَْي شديدة كراهيٌة — لومان بمدينة املحرتمة البيوت

رأَسيْهما. متا وهشَّ أعينهما اقتلعتا حيث طقسية؛ بدقة قتلهما
تحوًُّال َلْت سجَّ التي — للشقيقتني املزدوجة الصورُة ناظَرِت واحد، مستًوى عىل
من رضب وهو االختالجي»؛ «الجمال ب الرسياليني افتناَن — مالمحهما يف مذهًال
ذلك، من الرغم وعىل االستثنائية. البرصية بالظواهر يتعلَّق فيما الفعلية الصدمات
الذي الفعل يف املمثَّل االسرتقاق تجاَه العنيفة الفعل ِة ردَّ مع أيًضا الرسياليون تعاَطَف
يف تساعد ما عادًة املقبولة األخالق بأن الرسياليون آَمَن وإذ الشقيقتان. عليه أقدَمْت
األول العدد ففي أخرى؛ حاالت يف املجرمني ُروا َوقَّ فقد األخالقي، الُجبْن عىل التسرتُّ
ُمقرَّبة فوتوغرافيًة لقطاٍت وضعوا املثال، سبيل عىل الرسيالية»، «الثورة دورية من نفسه
قائد بالتو، ماريوس اغتالت التي الالسلطوية بريتون، لجريمني صورة حول ألنفسهم
كامًال نطاًقا بابني الشقيقتني صورة استدعت وبهذا املتطرفة. اليمينية املنظمات إحدى
واألخالق. اإلجرام بني العالقات حول املرتكزة الدادائية) (وكذلك الرسيالية املشاغل من
أقاموا فقد دورياتهم، يف النصوص، جوار إىل الصوَر، الرسياليون استخدم وإذ
أن مفادها التي النقطَة أكرب بقْدٍر ذلك ويعزِّز عرصهم، بقضايا وساخرة دة معقَّ عالقة
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العدد الثورة»، خدمة يف «الرسيالية دورية من وبعد»، قبل بابني: «الشقيقتان :6-2 شكل
.(١٩٣٣ (مايو الخامس،
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العامة بأبعادها بالحياة منشغلًة كانت — الدادائية من حتى أكرب وبقْدر — الرسيالية
والرسياليون الدادائيون يََر لم ولكْن بالجماليات؛ فيه انشغلت الذي بالقْدر واألخالقية،
تجىلَّ وكما العامة. للحياة «الرسمي» البُْعد يف فحسب محصورًة االجتماعية اهتماماتهم
كانت بالتجارة، الساخر الدادائيني عبِث أو بابني، بالشقيقتني الرسياليني اهتماِم من لنا
الرغم وعىل االجتماعية. والتمثيالت للمعرفة الكامل الطيف يف االنخراط يف رغبة هناك
افتناٌن لديهم كان فقد الوسطى، الطبقة إىل انتسبوا والرسياليني الدادائيني أغلب أن من

«الشعبي». باسم فرنسا يف يُشتَهر بما أو العامة، بثقافة شديٌد

شعبية ُمتَع

األملاني الكاتب طرح الرسيالية، عن ُكِتبَت التي املقاالت وأعمق أروع من واحدة يف
َدتْه حدَّ إذا الحياُة تتَِّخذَه أن تقرتح الذي الشكل «ما التايل: السؤاَل بنيامني والرت املاركيس
بذلك الناقد استدعى وإذ الجميع؟» ألسنة عىل تجري عامٌة أنشودٌة فارقٍة لحظة يف
فكرة عن يعربِّ كان فقد «هابطًة»، كونها امُلفرتض الثقافية للمواد الثورية اإلمكانات
بشدة كالتكعيبية حركات اعتنَْت فقد العرشين؛ القرن يف الطليعية أوائل خالل شائعة
يف املثال، سبيل عىل ، يتجىلَّ الذي األمر و«الهابطة»، «الراقية» الثقافة بني ما التمايز بهدم
أَْضَفت لقد التكعيبي. الرسم يف متكررة دعائيًة أفكاًرا ليجيه الفرنيس الرسام استحداث
مع التآزرية ِلَلفتاتهم معينًا انحراًفا والرسيالية الدادائية من لكلٍّ اليسارية االلتزاماُت
مصنوًعا شيئًا عادًة العامة الثقافة كانت العرشين القرن بداية يف أنه ولو «الشعبي»،
يوم» «كل بشاعرية التزاَمهم بنيامني َفِهم نفسه. الشعب من نابًعا ال الشعب أجل من
تناقش وهي — (١٩٢٨) «ناديا» اة املسمَّ بريتون أندريه روايَة ناَقَش وإذ شامًال. فهًما

بنيامني: يكتب — الرواية اسم وصاحبة الكاتب بني ربطت التي العاطفية العالقة

رحالتنا خالل به شعرنا يشء كلَّ يحوِّالن اللذان الحبيبان هما وناديا بريتون
يف األحد، يوَم الكئيبة، الظهرية بعد ما فرتاِت خالل … بالقطار الحزينة
بفعل املغبَّشة النافذة خالل األوىل النظرة يف الكربى، باملدن البلوريتاريا أحياء
املهولة بالقوى ينتقالن إنهما ثورية. تجربة إىل جديدة؛ شقة يف األمطار،

االنفجار. درجة إىل األشياء تلك يف املسترت «للجو»
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بُل السُّ لبعض العريضة الخطوَط أرسم أن أودُّ له، التايل القسم ويف القسم هذا يف
«يومي»؛ هو ما بكلِّ قبلهم، من والدادائيون الرسياليون، بها ارتبََط خاللها من التي
والرسيالية الدادائيُة بها أدرَجْت التي الطريقة من الفصل هذا يف املناقشة ل ستتحوَّ وبذلك
حياتهم وأسلوُب إنتاُجهم بها يتشبَّع التي الدرجة إىل االجتماعي، العالم يف رسائلهما

العالم. بهذا
اصطالحات تحديًدا يستخدمون لفنانني األمثلة من الكثريَ سنَِجد الدادائية، من بدايًة
فتاة «صورة بيكابيا لوحُة تُوظِّف ثَمَّ ومن إبداعاتهم؛ «فنية» شأن من للتقليل دارجة
اإلعالنات يف موجوًدا التجارية الصور من أسلوبًا (7-2 (شكل عري» حالة يف أمريكية
من وسخريتهم الدادائيني عن بالفعل تكلمُت لقد املصورة. التجارية األدلة أو الرخيصة
اشتقاق أي عن بعيًدا «دادا»، كلمة أن بحقيقة ذلك عىل التشديد ويمكن التجاري، العالم
باسم وتُعَرف زيوريخ، رشكات من رشكٌة استخَدَمتْها األول)، الفصل (انظر معجمي
أفضل لكن تجميل. مستحرضات عن لإلعالن الدادائية، ظهور قبل كو، آند بريجمان
آَخر مثال إىل النظر يف تكمن الشعبية للثقافة الدادائية محاكاة عىل للتدليل طريقة
الخاصة» كرته إنسان «كل بعنوان برلني مجموعُة املرة هذه وأصدَرتْها دادائيٍة، لدوريٍة
لجون الدادائي الصوري التجميع أمثلة أوائل من واحًدا يحمل بغالٍف ،١٩١٩ فرباير يف

هارتفيلد.
توظيُف تمَّ حيث «الدادائية» مثل — بربلني األخرى الدادائية دوريات العكسمن عىل
هذه يف التصميم يعمل — االتجاهات املتعدِّدة والتصاميم الطباعية الخطوط من العديد
عامًة، برلني دادائية حال هو كما ذلك، وراء وما تقليدي. مخطط عىل كمونولوج الدورية
تُعتَرب التي الدورية، وخرجت للمونولوج. السياسية للخلفية وزنًا املرءُ يُِقيم أن املهم من
هارتفيلد-هريتسفيلده-جروتس فصيل أنتجها التي الدوريات من سلسلٍة من واحدة
يف الشيوعية الثورة قمع من قالئل أسابيع بعد برلني، لدادائية التابع س املتحمِّ الشيوعي
الفيلق يد عىل وحشيٍّا قمًعا لوكسمبورج، وروزا ليبكنيشت كارل الثائَريْن بقيادة برلني

نوسكه. جوستاف الدفاع وزير بأمر املؤتِمر الحر
رموِز رءوُس ْت اصطفَّ حيث الجديد؛ الحاكم االشرتاكي الحزَب برباعة الغالف يهاجم
التايل: السؤال ُطِرح وأعالهم دوَّارة مروحة حول نوسكه، وفيهم له، واملروِّجني الحزب
الجوائز ذات املسابقات إىل مباِرشة إشارة هذه األجمل؟» منهم َمن وجائزة: «مسابقة
الصحف. يف تضعها السياسية األحزاب كانت التي اإلعالنات تصاميم عىل املعروضة
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يف نُِرش خطي رسم عري»، حالة يف أمريكية فتاة «صورة بيكابيا، فرانسيس :7-2 شكل
.(١٩١٥ (يوليو-أغسطس والخامس الرابع العددين ،«٢٩١» دورية

هريتسفيلده، فيالند ويُدَعى هارتفيلد، لشقيق مقالًة أيًضا عمد عن الصورة سبقت
الشيوعي الحزب بها فاز التي االنتخابات اعتبار باإلمكان كان إذا ما حول فيها يتساءََل
مصالح ذوو أناٌس موَّلها االنتخابية دعاياته أن حقيقة إىل بالنظر وخاصًة ديمقراطيًة،
دوَرها وينتقد الجماهريية، بالدعاية إذن ككلٍّ التصميم يتالعب الشيوعي. للحزب مؤيِّدة
سوداء قبعًة املرتدي للرجل الصوري التجميع كان لقد السياسية. املوافقة اختالق يف
برصيٍّا تعزيًزا — لهارتفيلد أيًضا يرجع الذي — الدورية عنوان جوار إىل مستديرة
يتحكََّم بأن لنفسه اإلنساُن يسمح أالَّ مفادها التي العنوان، يف املدمجة للنصيحة بالتبعية

نفسه. يف هو يتحكَّم بل اآلَخرون، فيه
الشعبية الثقافَة ينتقد هارتفيلد غالف تصميم بأن القول يمكن للتوازن، واْلتماًسا
خ يرسِّ أخرى، ومرة يؤكَِّدها. أن من بدًال — السياسية الدعاية الحالة هذه يف وتحديًدا —
احتفاليٍّا ًها توجُّ يغرسون ما عادًة الرسياليني ألن والرسيالية؛ الدادائية بني التبايَن ذلك
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.(١٩١٩ فرباير ١٥) وحيد إصدار دورية، غالف الخاصة»، كرته إنسان «كل :8-2 شكل

«فانتوماس»، شخصية من موقفهم يف ذلك د يتجسَّ الشعبية؛ الثقافة تجاه رصاحًة أكثر
نرشها التي املرعب» البنس «مذكرات سلسلة يف جدٍّا املشهورة الفرنسية الشخصية وهي
فانتوماس شخصيَة يُِجلُّون الرسياليون كان بعده. وما ١٩١١ عام من بدايًة فويارد،
العديَد منتِحًال مروِّعًة قتٍْل جرائَم ارتَكَب املراوغة، شديد اإلجرام عتيد مجرم وهو الخيالية،
ويف القانون. عىل الخارجة الغامضة لشخصيته نظًرا الرسياليون وأََجلَّه الشخصيات، من
قصيدتَه املأل عىل ديسنوس روبرت الرسيايل الشاعر قرأ ،١٩٣٣ عام نوفمرب من الثالث
رهيبة صوًرا فيها كدََّس التي والبلجيكية، الفرنسية اإلذاعة يف فانتوماس» «رثاء امللحمية
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وتتدىلَّ سوداء، عالية قبعة يرتدي فانتوماس فانتوماس: كتب أغلفة من مستوًحى أغلبُها
باريس، بيوت أسطح فوق الوخيمة والعاقبة بالسوء منِذر بشكل ويحوم ذيول، منه
ألسفل يتدفق والدم عمالق، جرس داخل آِخرها إىل أولها من برشية صافقة بندوالت
ماجريت رينيه البلجيكي ام الرسَّ َم قدَّ وبامِلثْل، ذلك. إىل وما … املجوهرات وكذلك منها
أغلفة (مثل املشهورة للصور بالكثري عمًدا املتكلفة التصويرية واقعيتُه تدين الذي —
فانتوماس فيلم نَُسخ إىل رصاحًة والوالء الطاعة فروَض — البوليسية) كارتر نيك مجالت
من واحدة واستُخِلصت فيوالد. لويس وأخَرَجها و١٩١٤، ١٩١٣ عاَمْي بني ظهرت التي
التكوينية، الناحية من ،(١٩٢٧) املقتول» اح فَّ «السَّ باسم وتُعَرف ماجريت، صور أشهر

النسخ. تلك إلحدى لقطة من
أسطورًة فانتوماس مآثُر بها استحَرضْت التي الطريقة هو الرسياليني أبهر ما إن
الرسياليون افتُِتن وإذ الباريسيني. آلالف التخيُّلية االحتياجات مع تتفق حديثة مدنية
االنتقاد من أقل بدرجة الشعبية التمثيالت تبنَّْوا فقد الشعبية، للثقافة الالواعية بالحياة
صنعوا التي هي يشء، أي من أكثر كانت، ذاتها بحد املدينة ولكنَّ بالدادائيني؛ مقاَرنًة

جديدة. مناَقشًة اآلن املهمة الفكرة هذه وتستدعي أسطورًة، منها

املدينة

جورج وصور لوحات أن فسنجد الحديثة، للمدينة قوية صور عن البحث بصدد كنَّا إذا
— جروتس َر صوَّ فقد واضًحا؛ خياًرا تمثِّل برلني دادائية حقبة إىل املنتسبة جروتس
الجيش يف يخدم كان بينما البرشية للطبيعة حادٍّ بشكل تشاؤمية رؤيٌة لديه نََمْت الذي
ويف الجامحة. القوى من جهنميٍة كدوَّامٍة املدينَة — و١٩١٥ ١٩١٤ عاَمْي خالل األملاني
«أعداًدا وَصَف ،(١٩١٧-١٩١٨) بانيتسا» أوسكار إىل «مهداة لوحته عن كتبه خطاٍب
العرص هذا بأن تماًما مقتنع «إنني مضيًفا: املمسوسة»، البرشية الوحوش من غفريًة
العفن.» رائحة تفوح تخطوا أينما فحسب: فكِّروا … امللوثة فردوسنا دماره؛ إىل بنا يبحر
«مفلس!»، مثل برلني دادائيِة منشورات يف ظهرت التي ، حادٍّ بشكل الالذعة لوحاته ويف
ماليك نرش داُر نَرشتْها ملفات يف الحجرية الطباعة بطريقة صور هيئة عىل ظهرت أو
من انتفعوا الذين لهيمنة خاضعة برلني َر صوَّ هريتسفيلده، لفيالند اململوكة فريالج
الحرب جرَّاء من وكسيحني كربياءَ، منتفخني منتفعني ويالتها؛ عانَْوا والذين الحرب
ج» تتزوَّ «داوم لوحته مثل لجروتس، وطأًة األخف األعمال وحتى الشفقة. يستحقون
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ما نوًعا أشاَرْت والتي ُصَورية، بتجميعات ممزوجة املاء بألوان املرسومة (9-2 (شكل
وثمة واآلليني، الهوى ببائعات تعجُّ وهي برلني صورَة تستدعي ١٩٢٠؛ عام زواجه إىل

الخلفية. يف املالمح عديم لشارع ملحة
باريس، يف الرسيالية التمثيالت عن كثريًا تبُعد لربلني الدادائية جروتس رؤية إن
املدينتني. يف العاملية الحرب بعد فيما املوقف إىل نظرنا إذا املفاجئة بالحقيقة ليست وهي
املزارات صفَة بعينها أماكُن واكتسبَْت وْحٍي، مدينَة باريس كانت الرسياليني، إىل بالنسبة
غري ملناطق عجيبة قصرية رحالت يف باريس دادائيو انطلق ،١٩٢١ عام يف الطليعية.
مواقع عن بحثوا فقد رسياليني، وباعتبارهم بوفر. لو جوليان سان كنيسة مثل مبرشة
املثايل» «القرص إجالًال املواقع تلك أكثر كان وربما تحديًدا، للمشاعر ُمثرية أو غريبة
أوترييف قرية يف ويقع باريس، عن مسافًة األمر واقع يف يبعد الذي شيفال الربيد لساعي
أقام الحج. أشكال من شكًال إليه الوصوُل استدعى فقد عليه وبناءً ليون، من بالقرب
بقرص والشبيه — الفت بشكل واملتضخم صلدة، بقرشة املغطَّى بهيكله «قرصه»، شيفال
جَمَعها عادية غري بأحجار — باألفيون منتٍش شخٌص إليه نظر إذا بافيليون برايتون

بريد. كساعي جوالته خالل سنة ٣٣ مدار عىل
لم بناه الذي أن وحقيقة — هيئتَه «القرص» عىل يُضِفي الذي الَهَويس املنطق إن
مقاومته يمكن ال بشكل راٍق — التقليدية الفنية االدِّعاءات من بالقليل إالَّ يتمتَّع يكن
املهجور كاملتحف اإلضافية؛ املواقع من العديَد نفسها باريس لهم كفَلْت الرسيايل. للحس
شومون بوت ومتنزِه مورو، لجوستاف العجيبة الرمزية اللوحات يحوي الذي قبُل من
نيكوال البارييس بالخيميائي املرتبط جاك سان وبرِج الحزن، عىل يبعث بشكل املبتذل

الوسطى. للعصور يرجع الذي فالميل
السياح، عن مسترتة مدينة بديلة؛ مدينة من جزءًا وأمثالها األماكن هذه بََدْت
اليومية. املنفعة ال الالشعورية الرغبة منطُق ويحكمها املدينة، مخطِّطو بمعجزة أنقذها
لربيتون، «ناديا» رواية وهما: — الرسيالية بدايات يف روايتني أعظم يف املؤلفان يجول
خالل الفرتة يف مرة ألول سلسلة إىل (تحوََّلْت أراجون للويس باريس» «فالح ورواية
حد عىل املؤرشات» من «غابٌة بأنها الُمَسلَّم باريس أرجاءِ يف — (١٩٢٤-١٩٢٥ عاَمْي
الرسياليني اعتبار يمكن والكشف. بالوحي واملنذرات العالمات من وشبكة بريتون، تعبري
باعتباره العرصي الفنان عن بودلري شارل الفرنيس الشاعر ملفهوم طبيعيني َوَرثًة هنا
التي باريس» «فالح أراجون رواية يف املدني. ق التدفُّ بتجميل ملتزًما مدنيٍّا «جوَّاًال»
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.١٩٢٠ مايو يف «جورج» املتحذلق اآليل إنسانَها ج تتزوَّ «داوم جروتس، جورج :9-2 شكل
.١٩٢٠ وكوالج، مائية، وألوان حرب، وقلم رصاص، قلم عنها.» ا جدٍّ راٍض هارتفيلد جون

ألماكن ًال مفصَّ سرٍي خطَّ املؤلُف يقدِّم العرصية»، «األسطورة لتأكيد تحديًدا وضعها
ملمر املهجور املظهُر بالغًة متعًة فيه يجد ما وأشهُر عليه، شاعري وْقٌع لها باريسية
من كجزء قريبًا َهْدمه املقرَّر من مقنطر ُرواق هيئة عىل سوق عن عبارة وهو األوبرا،
وإذ هاوسَمن. البارون برعاية الثانية اإلمرباطورية لواء تحت الجارية التحديث عملية
العديد عند برفق أراجون ل يتمهَّ برشيٍّا»، مائيٍّا «متحًفا باعتباره العام الجوَّ يصف
السيدات، شعر لتصفيف وثالث ، للِعِيصِّ وآَخر الربيد، لطوابع محل املحالت؛ منافذ من
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شيفال. الربيد لساعي املثايل» «القرص :10-2 شكل

يَحَظى التي امُلتَع أراجون يتخيَّل حيث الرسيالية؛ الخياالت من تياًرا األخري ويستدعي
تلك شفرات «فك الحياة طوال عمله قوام سيكون الذي املبتدئ، الشعر ُف مصفِّ بها

النوم.» أثناء التقلُّب إىل وجيزة فرتة منذ أملحت التي التشابكات
أفعالهم د تحدِّ وأن أنفسهم، تخرتق بأن للمدينة منتظم بشكل الرسياليون سمح
الوعي، ذاتي بشكل جدلية عملية من جزءًا هذا كان الثالثينيات، أوائل بحلول أيًضا.
طباٍق يف الرسيالية، والفنوَن الكتاباِت ساد أن سبق الذي الباطن الجزءُ فيها أمىس
— فحسب املصادفة نتاج بََدت التي اليومية األحداث إن الخارجي. الواقع إمالءات مع
كان النفسية. للحاجة ُمناِظَرًة اعتُِربت — الطريق قارعة عىل ظاهريٍّا العارضة كاللقاءات
مثل الثالثينيات، أوائل يف بعينها رسيالية ألعماٍل محوريٍّا هذا املوضوعية» «املصادفة مبدأ
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«أغراض مع «لقاءات» عليه وقامت ،(١٩٣٢) املستطرقة» «األواني اة املسمَّ بريتون رواية
خالل الرسياليون عاشها التي اللقاءات تلك بذاتها؛ ومهمة غامضة باملصادفة» عليها ُعِثر

بباريس. املستعملة السلع ألسواق املنتظمة زياراتهم
أوجه عدة من — تَُعدُّ املدينة، مساحات اجتياز بكيفية املتعلِّقة األفكار هذه مثل
ذلك، ومع الرسيالية. به تتفرَّد أمر وهذا الحداثية، للتجربة إيجابي ر تصوُّ بمنزلة —
عىل فوسرت هال أمثال ُكتَّاٌب َد شدَّ بنيامني، والرت أفكار إىل استناًدا أنه باملالحظة جديٌر
تأكيد إىل النظر يمكن التحديث، أو للحداثة «تقدمية» فكرة تأييد من العكس عىل أنه
باعتباره — األوبرا» «ممر مثل مواقع وترميم إصالح يف كما — «املهجور» عىل الرسياليني
املنطلق، هذا ومن تسكنها. كي الحياة إىل تعود املايض أطالَل وكأنَّ للرأسمالية، نقًدا
يَلَقْون ال بأنهم القول يمكن املدينة، إشارات شبكة يف الرسياليني انغماس من الرغم عىل

برلني. دادائيو مثًال، يفعل، ما بقدر املدني امَلشَهد تَِبعات حيال مرارًة
اكتسبتَا كيف َ بنيَّ إذ العالم؛ يف والرسيالية الدادائية من كلٍّ مكاَن الفصل هذا َد حدَّ
حياتهما. وأساليب إنتاجهما يف بالتغلغل «للحداثة» وسمحتَا ب، للتشعُّ حداثيًة معانَي
الدادائية َرِت حقَّ مهما ولكْن الفن، متطلبات أمام دوًما الحياة متطلبات كفُة رجحت لقد
للفن؛ كممارسني أساًسا واسعًة شهرًة فيهما املشاركون َق حقَّ فقد الفن، من والرسيالية

الجمالية. الجوانب إىل ونلتفت نستسلم ألن األوان آَن ولذا،
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ونقيضالفن الفن

الطريقة إن رسيالية، نظر وجهة من مرة ذات الجماليات يناقش وهو بريتون أندريه قال
الذي الذهني الواقع هو وحده فاملهم فعليٍّا؛ أهمية ذات غري الصورة بها تُرَسم التي

الصورة. عليه» «تطلُّ
الحداثية الجماليات إىل اإلشارة هي بريتون ه توجُّ تميُّز لتقييم طريقٍة أفضل إن
أواخر يف الرسيالية زوال بعد الفني النقد عىل هيمنت التي جرينربج، كليمنت للناقد
عىل اإلطالل هدفه ليس فالرسم يص؛ التخصُّ «النَّقاء» عىل جرينربج شدََّد األربعينيات.
املشكالت مع يَتعاطى وأْن فني، كنظام لذاته االنتباَه يَلِفت أن منه يُراد بل آَخر، واقع
إىل تُفِيض أن شأنها من امَلسَعى هذا مشاقَّ أن جرينربج أكََّد وقد الرسم، يف الجوهرية

الجمايل. أو الرسمي الَعْزم من درجات نيل
ففي والرسيالية؛ الدادائية مماريس أغلب عىل لعنًة والرسمي التخصيص النقاء كان
يف عادًة واألدائي والبرصي النيص فظلَّ الفنية؛ تخصصاتُهم دوًما تداخَلْت إنتاجاتهم،
إذا صلة ذي غري مسًعى الرسمي «الجمال» يبدو نفسه، املنطلق ومن . حرٍّ تخلُخٍل حالة
حيال حاٍل أي عىل متخبِّطني كانوا لقد فيه؛ يعيشون الفنَّانون كان الذي العالم إىل نظرنا
الفني اإلنتاج من كلٍّ إىل وبالنظر بهدمه. دوًما الدادائيون َد تعهَّ حيث كمؤسسة؛ الفن
هذا أعيننا نصب نضع أن دوًما علينا يتعنيَّ الفصل، هذا يف والرسيايل الدادائي واألدبي

الجمايل. والنقاء التقليدي الفن بني ما الراسخ التناقض
الدادائيون يمثِّله ما تشويه أْجل من جهده قصارى بذل جرينربج أن شك ال
اعتربه ما جرينربج انتقد ،١٩٤٥ عام نُِرشت الرسيالية عن مقالة ففي والرسياليون؛
نوًعا عتيًقا اآلن يبدو التوجه هذا أن من الرغم وعىل يمثِّلونه؛ ملا «األدبي» األساس
أو دايل أمثال الرسياليون الفنانون يُوَصم مدهش. بشكل متماسًكا برح ما فإنه ما،
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بالقْدر جادِّين غري أنهم عىل الدادائيني إىل يُنَظر بينما «أدبيون»، بأنهم كثريًا ماجريت
الدادائية فناني إىل بالنسبة لكن الساخر، أو العابث باملحتوى النشغالهم نظًرا الكايف؛
يفتخرون هؤالء كان عملهم. من املغزى يُخِطئ النقد من النوع هذا كان والرسيالية،
استوعب شعري. هو ما كل تجاه ًدا محدَّ التزاًما لديهم وبأن األَُدباء، بَمظَهر بظهورهم
والفنانون الُكتَّاب كان التي بالطريقة عامة بصفة «شعري» كلمَة والرسياليون الدادائيون
نمًطا أو للروح» «حالة باعتبارها أْي بها؛ استوعبوها عرش التاسع القرن يف الرومانسيون
الجماليات لفهم امُلثَىل فالطريقة وإجماًال، املمارسة. أشكال من شكًال ال الوعي أنماط من
«التوجه» فكرة خالل من بل للجمال، التقليدية األفكار عرب ليست والرسيالية الدادائية

تلك. الشعري
أعماَل دوًما تدعم — اللغوية اإلشارة باألحرى أو — فاللغة الشعر، ق تفوُّ إىل بالنظر
األساسية غايتي لكنَّ ييل، مما الكثري يف ذلك وسيتجىلَّ والرسيالية، الدادائية مماريس
َق حقَّ التي واإلجرائية الفنية بُل بالسُّ يختصُّ فيما املميزة الفروق من سلسلة تحديد هي
يف للمصادفة الدادائية استغالُل سيُوَضع شاعريًة. نتائَج الحركتني ممارسو بواسطتها
الكوالج مثل الدادائية تقنياُت وستُوَضع «لآللية»، الرسيالية االستخدامات مع مواجهٍة
الفوتوغرايف، والتصوير الرسم مثل الرسيالية تقنيات مع مواجهٍة يف وري الصُّ والتجميع
وهكذا الرسيايل، الغرض مع مواجهٍة يف للدادائية الجاهزة الفنية الِقَطع فنُّ سيُوَضع كما

نفسه. الشعر هو منه البدءُ يتعنيَّ الذي الواضح املكان ولكن، دواليك.

الشاعرية

أملانيا يف سادت التي هات التوجُّ بني الدادائية الشاعرية تقسيم يمكن عامة، بصفة
بالفصل فولتري» «كباريه ب املتعلِّق القسم يف فرنسا. يف سادت التي هات والتوجُّ وسويرسا
«خيمياء إىل العودة محاولة من زيوريخ يف بال هوجو به قام ما عىل نظرًة ألقيُت الثاني،
للغة، السميوطيقية للقدرات رْفٌض السياق ذلك يف واسترت الصوتية؛ أشعاره عرب الكلمة»
إىل ما نوًعا للُّغة األساسية الوحدات إىل بال عودُة تدين ربما املعنى. إيصال عىل وقدرتها
أن من بدًال ولكن، للُّغة. املستقلة الخصائص عىل بتأكيده الرويس املستقبيل بالشعر وعيه
الشعر عىل أفضل بقْدٍر ينطبق الذي التوصيف وهو — روحه يف بالكامل «مجرًدا» يكون
يف مبهمة رغبًة بال أشعاُر تنقل ما عادًة — هاوسَمن راءول الربليني للدادائي الصوتي
نُطِلق ال «ِلَم الشخصية: مذكراته يف بال كتب لألشياء؛ جديدة كلمات أو أسماء عن البحث
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يستجيب الصدد، هذا ويف السماء؟» تمطر عندما بالبالباش أو بالبالش اسَم الشجرة عىل
من بال جيل يف أساسيٍّا تأثرٍي عامَل يَُعدُّ الذي — نيتشه األملاني الفيلسوف إىل جزئيٍّا بال
إليها تشري التي واألشياء الكلمات بني تناُفر بوجود إحساسه عن كتب الذي — الفنانني
ويكشف باليًا. أمىس االستعارات» من متحرًكا «جيًشا اللغة رأى حيث الكلمات، تلك
هانوفر، ففي للغة؛ الداللية القدرات يف مماثلة أمل خيبَة اآلَخرون األملان الدادائية شعراء
بتجريداته بحميمية املرتبطة الصوتي، الشعر من الخاصة تنويعاته شفيرتز كورت أنتج
بعضها يتعايش نصوًصا أيًضا أنتج لكنه وري، الصُّ التجميع يف «مريتس» باسم املعروفة
وفيما بالتجانس، كيل إحساس أيَّ بذلك ًرا مدمِّ اللغة، من مختلفة مستويات يف بعض مع

له: قصيدة من جزءٌ ييل

مكعب. سنتيمرت ألف ٢٦٠ تحياتي،
ِمْلكك، أنا

ِمْلكي، وأنت
أنا. ونحن

تيضء. والنجوم والالحدود والشمس
ونًدى. وأحزان حزن

مني! لويلك يا
رسمية: إشعارات

درجة! ٥٠٠٠ جائزة

الدادائيني شعر وتحديًدا — الفرنسية الدادائية شعر إن القول يمكن املقابل، يف
أنه ولو الداللية، التقاليد مع تواُفًقا أكثر — «األدب» بدورية أحاطوا الذين الفرنسيني
مثل شخصيات أن إىل جزئيٍّا يرجع ذلك كان عقالني. ال هو ما بكل ملتزًما باملثل كان
عىل ومبارشة؛ سالسًة أكثر «أدبية» مصادر لديهم كانت إيلوار وبول بريتون أندريه
القديَس نفَسه أسمى الذي رو بول أو لرامبو الرمزية الفرنسية األشعار املثال: سبيل
لكن الوحيد، الفني ابتكاَرهم كانت العفوية» «الكتابة أن التايل القسم يف سنرى رو. بول
هذه أن لنا وسيثبت الشعرية، للصورة مفهوًما كان يشء أي من أكثر بينهم جمع ما
١٩٢٤ عام من بدايًة روها طوَّ التي الرسيالية بالجماليات يختص فيما محورية املسألة

فصاعًدا.
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رأى املتواِفقة. غري الوقائع بني التالقي مبدأ عىل الصورة نحو الرسيايل ُه التوجُّ اعتمد
األداة، لتلك األسايس النظري املؤيَِّد ريفريدي بيري التكعيبي الفرنيس الشاعر يف بريتون
للرسيالية، األدبيني الروَّاد من العديد أعمال يف لتوظيفها أمثلة عىل العثور يمكن لكن
ُرًؤى ١٨٧٣ عام الجحيم» يف «موسم قصيدته يف وردت الذي رامبو ذلك عىل ومثال

بحرية». قاع يف معيشة «غرفة مثل هذيانيٌة
الصارخة، الشعرية الصور من َسيٌْل علينا ينهال األركان، املتكامل الرسيايل الشعر يف
االبتهاالت أو كالربتقالة»، الزرقاء «الشمس عن إيلوار رسمها التي الصورة غرار عىل

:(١٩٣١) حر» «اتحاد بريتون قصيدة يف الجيَّاشة

… النمر أسنان بني بالقندس الشبيه بقوامها زوجتي
الدفيئة سقف بأردواز الشبيهني بصدَغيْها زوجتي

الخشبيتني بعينيها زوجتي … السنونو عش بحافة الشبيهني بحاجبيها
… البلطة تحت دوًما اللتني

شعرية لصور ُمذِهلة مقابالت بني مميز بشكل تمزج أخرى رسيالية أشعار وثمة
برييه: لبنجامني قصيدة من جزء من لذلك مثال ييل وفيما فوضوية، وسخرية

األحمر السمك قلب يف الرعَب تبثُّ التي والنجوم
لإليجار وال للبيع ليست

املشمش فطائر من مجموعة بل نجوًما، ا حقٍّ ليست هي الواقع، يف
املخبز. من خرجت التي

مجاًزا بريتون استدعى وتكراًرا مراًرا «املدهش». من ملحة عن دوًما يبحثون كانوا
رابط ذات غري صور هيئة عىل تتجىلَّ التي اإللهام صدمَة يستثري كي لرشارٍة كهربيٍّا

ببعض. بعضها يصطدم
ملتزمًة كانت — الفرنسية الرسيالية ثَمَّ ومن — الفرنسية الدادائية أن الواضح من
معاٍد تفكيٌك هناك كان حيث األملانية/السويرسية؛ الدادائية من أكثر غنائية بشاعرية
آرب هانز أنتج ما فكثريًا لذلك؛ مهمة استثناءات وهناك ِللُّغة. شموًال وأكثر للرومانسية
غنائي طابع عن تكشف قصائَد — والرسيالية باريس وقصد زيوريخ عن رحل الذي —
يعكس التفكيكي الدادائي الشعر أن عىل النقاد أكََّد ولقد األملانية. الرومانسية يف راسخ
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التقليدية، الشعرية االصطالحات مع بالتوافق الرسيالية، ق تحقِّ بينما فحسب، الفوىض
تتمتَّع أنها اآلن لنا يبدو إيلوار ألََّفها التي كتلك أشعاًرا أن شك ال ديمومًة. أكثر نتائَج
Ur اإلبداعية شفيرتز كقصيدة األصيلة، الدادائية األشعار لكنَّ عظيمة، رسمية بأناقة
يتعلَّق فيما الفوىض عن تكون ما أبعد و١٩٣٢، ١٩٢٢ عاَمْي يف خطَّها التي Sonata
فيما األخرى الحياة بطابع أيًضا القصائد هذه تتَِّسم التجريدية. الداخلية بهياكلها
،١٩٤٥ عام بعد فيما األوروبي الفن يف األداء وجماليات امللموس الشعر ر بتطوُّ يختصُّ
متكلًفا أسلوبًا أنتج ما كثريًا الذي الرسيايل الشعر من أهميًة أكثر الطابع هذا كان وربما

مبتذلة. نمطية وصوًرا
التي النسبية الفلسفات مع تماشيه يف الدادائية لشعر الطباقية الطبيعة تكمن
عام الدادائية» «بيان يف تزارا تريستان أكََّد فقد الشعر؛ من النوع هذا مؤلُِّفو اعتنقها
وبموضوعية، محدَّدة قاعدة بموجب جميًال، أبًدا يكون ال الفني «العمل أن عىل ١٩١٨
أندريه لكن للجمال، املعيارية األفكار يف أيًضا الرسياليون شكََّك ولقد الجميع.» أعني يف
سواء حد عىل والبرصي اللفظي شكلها يف — الرسيالية الصورة عن تنظريًا كتب بريتون
جنوني» «عشق الفلسفية-الذاتية مقالته يف االختالجي» «الجمال بفكرة يختصُّ فيما —
أنه خاصًة التقليدية، الجماليات معايري تفادي إىل بإرصار بريتون عمد وإذ .(١٩٣٧)
باعتبارها الجمال تجربة عن تحدََّث فقد البرصية، والفنون لألدب ضمنًا مؤيًِّدا بََدا
بريتون، عرََّف وَشبَقي. قوي بتيار املشوب الجسماني االختالج أشكال من لشكل مقاِربًة
الذي املسترت» «الشبقي الرسيايل: االختالجي» «الجمال من أنواع ثالثَة ما، نوًعا بغموض
و«الثابت-االنفجاري» املرجان)، يف (كما والثابت املتحرك بني املزج من مميز بشكل نشأ
فوقها تنمو لعربة فوتوغرافية صورة يف (كما سكون إىل الحركُة تَُرتَجم عندما ينبع التي
مع سحرية» «مواجهة من انبثق الذي و«السحري-الظريف» مفرط)، بشكل النباتاُت

ظاهريٍّا. عجيب موضوع أو عبارة
تَِيش جزئية؛ حال أي عىل تبدو التي جديدة، جمالية فئات إلنتاج املحاولة هذه
تكون أن يستحيل الدادائيني، إىل بالنسبة والرسيالية. الدادائية بني الفارق عن بالكثري
الرسياليون تبنَّى املقابل، ويف للتشكيك. عرضة نفُسه فالفن معيارية؛ جمالية تجربة هناك

الخربة. واقع من لة وُمبَدِّ متحولة لشاعرية/جماليات دائًما يوتوبيٍّا توًقا
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املصادفة مقابل يف العفوية

اللغُة تحديًدا تولََّدْت كيف ولكْن والرسيالية؛ الدادائية للجماليات أساًسا الشعُر شكََّل
هناك كانت تحديًدا، الرسياليني إىل بالنسبة نشأت؟ أين ومن الحركتني؟ لهاتني الشعرية
أندريه وصف ،١٩٢٤ عام الصادر األول» الرسيايل «البيان يف الالوعي. جلية: واحدة إجابة
زجاج «تطرق وكأنها عبارٌة ،١٩١٩ عام ليلة ذات منامه يف له، خطرت كيف بريتون
ألغراض عفوي بشكل العارضة املادة هذه مثل بريتون استغلَّ ما ورسعان نافذته.»
(عفوي) رسيايل-بدائي نصٍّ أوَل سوبول فيليب الشاعر مع بالتعاون ونرش شعرية،
االعتقاد عىل ترتكز العفوية كانت .١٩٢٠ عام يف املغناطيسية» «الحقول عنوان تحت
مسبق موضوٍع دون الرسعة وجه عىل وبالكتابة الفكر؛ لرسعة مكاِفئة الكتابة رسعة بأن

متواِضًعا». تسجيل «جهاَز — بريتون تعبري بحسب — الشاعر أمىس العقل، يف
َل تحوُّ شهدت التي املزعومة الحركة» «غموض حالة من وكجزء ،١٩٢٢ عام بحلول
لتجاوز املؤثِّرة بُل السُّ من املزيَد وأصدقاؤه بريتون جرََّب رسيالية، إىل تدريجيٍّا الدادائية
من لحالٍة إرادته بمحض يستسلم الوقت من لفرتة منهم الواحد فكان الواعي؛ التحكُّم
الشاعر كان املجموعة. أعضاء بقيُة عليه يطرحها أسئلٍة عىل ويردُّ املغناطييس، التنويم
ُمثرية بطريقٍة استجاَب مرة وذات التجارب، لتلك يخضع تحديًدا ديسنوس روبرت

برييه: بنجامني الشاعر عن ألسئلٍة لألعصاب
برييه؟ عن تعرف ماذا س:

بالركاب. مكتظة سيارة داخل حتَفه سيَلَقى ج:
سيُْقتَل؟ هل س:

نََعْم. ج:
َمن؟ يد عىل س:

حيوان. يد عىل بابه) من يسقط رجل وثمة قطاًرا، (يرسم ج:
الحيوانات؟ من نوع أي س:

العزيز. مترشدي يا أزرق، رشيط ج:
الشاعر حاول حيث السيطرة؛ عن تخرج الغفوة حاالت كادت املطاف، نهاية يف
ُعدَِّت عنها. فتخلَّْوا جماعي، انتحار عملية إىل املجموعة قيادَة مرة ذات رسيفيل رينيه
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تََعرُّض كان النفيس. النفيسوالتحليل الطب يف الكتشافات فعل ردَّة متزايد بشكل العفوية
املتعلِّقة فرويد تقنيات َماَرَس عندما ،١٩١٦ عام يف صات التخصُّ لهذه األصيل بريتون
أثناء يف العصبي باالضطراب املصابني الجنود من مجموعٍة عىل للمعاني الحر بالتداعي
قدَّمه ما بقدر العفوية نموذَج فرويد يقدِّم لم لكن، تمريض. كمساعد العسكرية خدمته
عام الصادر النفسية» «العفوية كتابُه أوَرَد الذي جانيت، بيري الفرنيس النفيس الطبيب
للتنويم الخاضعني املرىض من املستخَلصة املعلومات من سيًال شديد بإسهاب ١٨٨٩
اإلبداعية اإلرادة شأن من التقليل إىل جانيت مال ذلك، من الرغم وعىل املغناطييس.
يف البارزة الرسيالية التقنيَة العفويَة بريتون جعل عندما ،١٩٢٤ عام وبحلول ملرضاه،

لفرويد. للمعاني الحر للتداعي األولويُة أُعِطيت األول»، «البيان
عىل التأكيد علينا ولكْن العقالني، الوعي كبِْت عىل ترتكز الرسيالية العفوية كانت
يف بها امُلستشَهد الرسيالية األشعار فأغلب الرسيالية؛ الكتابة خلق يف دوًما تُستََغلَّ لم أنها
تلك أن االفرتاض عدم ويجب فحسب. جزئيٍّا استغالًال التقنيَة هذه استَغلَّت األخري القسم
وتزارا لبيكابيا السابقة الدادائية فاألشعار بالكامل؛ الرسيالية اختالقات من كانت التقنية
والعقل الجسد اعترب آرب أن ولو مشاِبهة، عمليات من انبثقت ما كثريًا وشفيرتز وآرب
أو الشاعر، أحشاء من مباَرشًة العفوي الشعر «ينبع األشعار: تلك منبَع سواء حدٍّ عىل
ًال متنقِّ وينشد ويتلعثم ويسبُّ يهتف وهو … مخزونة احتياطيات فيه آَخر عضو أي من
الدادائيون وظَّفها العفوية بأن الزعم ويمكن له.» يحلو كما الصوتية الطبقات بني
باصطالحات نظرية إىل ببساطة الحق تاريخ يف الرسياليون وحوَّلها روتيني، بشكل
الدادائيون بها استوعب التي الطرق إىل اآلَن ُعْدنا إذا أنه األمر وحقيقة نفسية. تحليلية
ما بقدر العفوية ملصلحة ال اإلبداعية، السيطرة عن َ التخيلِّ — زيوريخ يف وخاصًة —
الجمالية التوجهات بني املهمة الفروق بعض تحديد فسيمكن املصادفة؛ مع تماشيًا كان

والرسيالية. للدادائية
البرصي الفنان — آرب أنتج تقريبًا، و١٩١٧ ١٩١٦ عاَمْي بني ما الفرتة خالل
صويف رشيكته مع بالتعاون التجريدية األعمال من سلسلًة — زيوريخ لدادائية األسايس
عىل دقيقة شبكات هيئة عىل مًعا الشكل مربعة ورقية قصاصات فيها ُجِمَعت تاوبر،
بدايات يف ساهَمْت برصيًة، تجريداٍت باعتبارها األعمال، هذه الورق. من صفحات
موندريان مثل بارزة شخصيات تشمل آنذاك األوروبي الفن يف النطاق واسعِة مرحلٍة
أنتجها التي الصور تجميعات أعمال من القليل أن ذلك من األبرز ولكن وكاندينسكي؛
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آرب أسَقَط األعمال، تلك يف الدقة. املتناهية األعمال تلك من تماًما النقيض عىل تقف آرب،
وزعم ،(1-3 (شكل سقَطْت حيث وثبَّتَها حوامل، عىل الورق من قصاصاٍت بعشوائية

املصادفة». قوانني «بحسب أُنِتَج العمل هذا أن الحًقا
ولكن باريس، يف آنذاك كان الذي — دوشامب مارسيل أنتج وجيزة، بفرتة قبلها
وإذ شبيًها. عمًال — الدادائية من الخاصة نسخته وإىل نيويورك إىل انتقل ما رسعان
التي الفنية رائعته ثيابها»؛ من عزابها جرََّدها «عروس لوحته عىل العمل يف رشع
ُمقابًال املحبَطة، للرغبة تخطيطيٍّا تصويًرا أمست أن إىل املآل بها وآَل زجاج يف وضعها
خيوط ثالثة أسقط فقد باألعىل؛ و«عروس» باألسفل اآلليني «الُعزاب» من مجموعة بني
عىل تنويعات دوَر لعبت منها قوالب فأنتج فيها، تشكََّلْت التي التكوينات و«ثبََّت»
ملساعدته اها) سمَّ (كما املعيارية» «الوقفات تلك استخدم وبعدها ُمقنَّن، معياري مقياس
مجموعة مع اتفق عمله بأن أوحى مما الكبرية»، «الزجاجة يف الُعزاب وضع تحديد يف

الخارجي. الواقع لقوانني الفيزيائية القوانني من عقالنية وال بديلة
املؤلف سيطرة نموذج عن بعيًدا جذري بشكل يجنحان ودوشامب آرب من كلٌّ كان
الذي املميز «الدادائي» ه للتوجُّ رائَديْن أيًضا االثنان كان آنذاك. الفن صناعة يف السائد
مثل شخصياٍت ضمَّ الذي التقليد وهو العرشين، القرن يف الجزايف الفن تقليُد عليه قام
كانا الفناننَْي ِكَال أن الحايل نقاشنا سياق إىل بالنسبة واألهم كيج. جون املوسيقي املؤلف
ه التوجُّ ذات البرشية بالعمليات باملقاَرنِة طبيعية أو شخصية غري عمليات يستدعيان
فْهٌم آرب لدى كان دوشامب. حالة يف املفارقة َقِبيل من يُعتَرب ذلك أن ولو النفساني،
من جزءًا وتمثِّل بالطبيعة، ترتبط إليه بالنسبة املصادفة كانت إذ يفعله؛ كان ملا صويف
الرسياليون كان وبينما إجماًال.» إليه للوصول سبيَل ال ونظام … ُمستغلقة وجود «علة
مستقلَّة كانت قًوى استدعاءَ الدادائيون اختار الفردية، بالنفس معنيِّنَي األول املقام يف
البرشي؛ للمنطق فيه املباَلغ واإلعالء البرشي بالغرور يَثِقون ال كانوا فقد عنهم؛ بالكامل
لالعقالني؛ فرويد َمنَْهجَة كذلك يحرتموا ولم الِقيَم. هذه مثل من نشأت عاملية حرب فثمة
«ميولنا يُحِبط الذي الخطري» «املرض ب النفساني التحليَل تزارا تريستان وصف إذ
عقد إذ بفرويد؛ الدادائيون يَثِِق لم الربجوازي. املجتمع تخليد عىل ويساعد الالواقعية»،
النقد بخدمة يتعلَّق فيما الحركة بحرية يسمح أن من بدًال الالوعي ترويض عىل آماله
التشديد يتعنيَّ أنه ولو الرسيالية، للعفوية الفرويدي األساس يف شكَّكوا ولذلك االجتماعي؛
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،١٩١٦-١٩١٧ كوالج، املصادفة»، قوانني بحسب ة مرتاصَّ «مربعات آرب، هانز :1-3 شكل
نيويورك. الحديث، الفن متحف

بسبب وليس الالوعي، آليات أغواَر َسْربه بسبب لفرويد وزنًا أقاموا الرسياليني أن عىل
اآلليات. تلك إليها أفَضْت التي العلل «عالج»

للعفوية، الرسياليني فهم مع للمصادفة الدادائيني فهم يتعارض كيف نبنيِّ وإذ
البرصية. النقاط إىل الشاعرية النقاط من الحال برضورة املرجعية نقاطنا َلْت تحوَّ
الدادائية يف والبرصية األدبية الجماليات بني ما التباديل العبور حاالت مع ذلك ويتسق
أن امُلثري فِمن للرسيالية، البرصي الفن إىل اآلن اْلتََفتْنا وإذا الذكر. السالفة والرسيالية
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بأعينهم، لفنانني الفنية االبتكارات يف لها مكافئًا اللفظية العفويُة وجَدِت حني يف أنه نرى
الرسيالية. ثنايا يف خلسًة أيًضا مدمجة الدادائية املصادفة كانت

الفن متحف ،١٩٢٥ عام حوايل عفوي، رسم الطيور»، «ميالد ماسون، أندريه :2-3 شكل
نيويورك. الحديث،

محاولة يف ماسون، أندريه الفرنيس اُم الرسَّ أنتج و١٩٢٥، ١٩٢٤ عاَمْي بني الفرتة يف
للرسيالية»؛ األول «البيان يف بريتون لها دعا التي للعفوية برصي معادل عن للبحث منه
الشخصية الصور من مجموعٌة امتزَجْت وفيها العفوية»، «الرسوم من مهمة سلسلًة
بينما مًعا شعري بشكل — الطابع شبقية معمارية وعنارص وحيوانات أجساد — جدٍّا
لكنَّ تجريديًة، وهلة ألول «الرسومات» هذه تبدو قد د. تعمُّ ودون برسعة يرسم طفق
من بيشء ولذا، بالكامل؛ آرب لدى رأيناها التي التجريدية نحو يخطوا لم الرسياليني
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عىل ،١٩٢٥ عام خطوطها خطَّ التي الطيور» «ميالد ماسون لوحة تفسري يمكن الجهد،
الطيوُر. فرجها من وتخرج نسبيٍّا، مبارش بشكل امرأة جسَد تمثِّل أنها اعتبار

الذي املولد األملاني — إرنست ماكس الفنان استجاب وجيزة، بفرتة ماسون بعد
،١٩٢٥ عام «تَْدالَكاته» ب للبيان مثيل نحٍو عىل — باريس إىل كولونيا من مؤخًرا انتقل
وطفق الخشب، كحبيبات مرتفعة، أسطح عىل الورق من صحائَف الفنان وضع وهنا
الخاص اإليحاء وإيصال نفسها عن بالتعبري املتكوِّنة لألشكال سمح وبعدها دها، يمسِّ
نرش صة. مخصَّ ونباتات حيوانات الستدعاء الصور من أجزاء تأكيَد أعاد أو فعزل بها،
«التاريخ بعنوان فنية مجموعة ضمن األصل طبق نَُسٍخ هيئة عىل الصور هذه إرنست
حركة من جزءًا املراحل من مرحلة يف كان الذي إرنست أن الالفت ومن الطبيعي»،
بماسون؛ باملقاَرنة عمله طريقة يف السلبية من بكثرٍي أكرب درجة عن يكشف الدادائية،
إلهامه أن ولو له، الدادائية فهم بحسب الشخيص املصادفة مبدأ إىل يرجع فهو ولذا،
الرسم»، عن «أطروحة يف أْوَىص الذي دافنيش ليوناردو سوى أحٍد من ينبع لم املباِرش

املركبة. للرسوم إلهامية كُمثريات الشكل عديمة لطخات استخدام الفنانني عىل بأنه
فجعلها الرسيالية، العفوية لخدمة الدادائية املصادفَة برباعة إرنست َر َسخَّ لقد
الرسيالية الجماليات انتَكَسِت كيف حالتُه وتكشف الالوعي، مقتضيات أمام مسئولًة
تفسريًا املصادفة لتفسري كثرية طرًقا يبتكرون الرسياليون كان الدادائية. إىل خلسًة كثريًا
يف ناقشنا كما املوضوعية» «املصادفة مبادئ بحسب حياتهم يعيشون فكانوا نفسانيٍّا،
تمدين إىل النهائي، التحليل يف األمر، بهم انتهى هل يتساءل: املرء لكن السابق. الفصل

جوهره؟ يف سلطويٍّا وال برشيٍّا ال ً مبدأ الدادائية، يف كان، ما ترويض أو

الرسم مقابل يف الكوالج

من املزيَد خ نرسِّ أن بنا يجدر والرسيالية، للدادائية البرصي الفن عن نتحدَّث زلنا ما وإذ
يمكن الفنية. واألساليب الوسائط تجاَه بمنهجهما يختصُّ فيما الحركتني بني الفروق
أي عىل الحركتني بني جًرسا أقام الذي إرنست ماكس إىل بالعودة مبدئية مقاَرنٍة عقد
رسٍم نمِط إىل للكوالج الدادائي االستخدام من عليها أقَدَم التي بالنقلة وكذلك حال،

مميز. بشكل رسيايل
بأنشطته دراية عىل كانوا الذين باريس دادائيي دعوة عىل ونزوًال ،١٩٢١ عام يف
باريل» سان «أو بمعرض خاصته الكوالج للوحات معرًضا إرنست أقام كولونيا، يف
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لربيتون املغناطيسية» «الحقول كانت وإذا للباريسيني، وحيًا املعرض كان باريس. يف
البرصية، بالرسيالية املعرض هذا برشَّ فقد النصية، بالرسيالية ْت َ برشَّ قد وسوبول
السابق «التدالكات» مثل — فنية أعماًال وأنتج املجموعة إىل إرنست انضمَّ ما ورسعان

نظرياتهم. مع اتََّسَقْت — ذكرها
بالفعل راسًخا الكوالج كان إذن؟ إلرنست الدادائية الكوالج أعمال أهميِة رسُّ فما
شابََه وما الحائط وورق األرضية مشمع من ِقَطٌع استُخِدمت إذ آنذاك؛ طليعي كأسلوب
اة املسمَّ املرحلة يف و١٩١٤، ١٩١٢ بني ما الفرتة يف وبراك بيكاسو لوحات يف ذلك،
إدخال إعادة بهدف استُخِدمت قد كبري حدٍّ وإىل التكعيبية، الحركة من «التجميعية»
جَمَع إرنست لكن متزايد. بشكل التجريدية لوحاتهم يف الحقيقي للعاَلم طريفة تلميحات
من أجزاء بني ما َجاَوَر حيث تمييزها؛ يمكن لصور شذرات من الصورية قصاصاته
بغيَة فوتوغرافية؛ وصور ترشيحية وأطروحات رة مصوَّ تجارية وأدلة موسوعة صفحات
١٩٢١ عام الصادر املقدسة» «املحادثة الفني العمل يف مزعجة. نقيضة وقائع إنتاج
البيانية الرسوم من املستخلصة والقصاصات الطيور صور ُوِضعت املثال، سبيل عىل
يف ضمنًا تشري وإذ مبهم. شبه ُصَوري فضاء يف فوتوغرافية صور مع الترشيحية،
بهما ويحيط والطفل، العذراء للسيدة التقليدية الفكرة وهي أََال — دينية أليقونة عنوانها
بال الَحبَل فكرَة تجديٌف فيها بطريقة املقدسة» «املحادثة لوحُة تستدعي — القديسون
األسايس للقوام ينتمي حوض شكل عىل «رحًما» تعرتش حمامة تصوير بواسطة دنٍس،

الصورة. يف املوجودة للمرأة
الكوالج يرتجم إرنست طفق الغامضة»، «الحركة ذروة يف باريس، إىل انتقل أن فور
اإليطايل ام الرسَّ ألعمال بصوٍر بشدة افتتن ،١٩١٩ عام ويف تصويرية، اصطالحات إىل
و١٩١٥، ١٩١١ عاَمْي بني فيما باريس يف خصبة فرتٍة خالل شرييكو. دي جورجيو
املهجورة اإليطالية املياديَن فيه تخيََّل للرسم «ميتافيزيقيٍّا» نمًطا شرييكو دي َر طوَّ
طويلة. حزينة بظالٍل التماثيُل فتُلِقي يكسوها، أريض غري ضوء وثمة األصيل وقَت
عىل انطوى والذي الرؤى، تلك شرييكو به رسم الذي الطابع الطفويل األسلوب إن
املرسومة باألشكال املحكمة واإلحاطة لالرتباك، مثري بشكل مرتاجعة منظورات استخدام
تجسيد إعادَة بها استطاع التي الصورية املفردات إلرنست أتاح سوداء، بخطوط أفقيٍّا
شبه اإلملاحاُت أثمَرِت شرييكو، دي تأثري تحت َورية. الصُّ لتجميعاته املذهلة التجاورات
اللوحات سلسلة وأمست ملموس، نفيس ِبَكْوٍن اقرتاحاٍت بعينها كوالج أعمال يف املبهمة
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و«لن ملًكا»، «أوديب ذلك يف بما — و١٩٢٤ ١٩٢٢ عاَمْي بني ما إرنست أنتجها التي
البرصية. للرسيالية ركائَز — (3-1 (شكل و«بييتا» الرجال»، هؤالء عن شيئًا نعرف

.١٩٢١ كوالج، املقدسة»، «املحادثة إرنست، ماكس :3-3 شكل

ذلك أن وَجَد الرسيايل، الرسم مفردات إىل الدادائية كوالج برتجمة أنه يُزَعم ولكن،
ها َضمُّ تمَّ إذ الدادائية؛ املصادفُة لها تعرََّضْت التي لتلك مناظرة لعملية خَضَع الكوالج
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بشدة معاديًا كان عامًلا الكوالج استدعى فقد كولونيا، يف إرنست وظََّفه وإذ للعفوية.
عندما ولكن متعاِرضًة. بََدْت التمثيل وألساليب لألفكار كاملة أنظمة البرشية؛ للسيطرة
سان «أو بمعرض الخاص املصور الدليل يف إلرنست الكوالج أعمال عن بريتون كتب
ل املفضَّ مجازه ُمَوظًِّفا البدائية، الرسيالية بالشاعرية األسلوب ربط ،١٩٢١ عام باريل»
وملَّا إرنست. آثار عىل للتأكيد املنفصلة الوقائع اْلِتقاء بفعل املتولِّدة بالرشارة الخاص
رعاية تحت العرشينيات، أوائل يف بالكامل «الرسيالية» لوحاته رسم عىل إرنست أقَدَم
فعليٍّا الدادائيون حظَره — بالزيت الرسم وهو — أسلوٍب توظيف إىل عاد جزئيٍّا، بريتون

والتقليد. النخبوية مضامني من يحمله ملا

الرسم مقابل يف َوري الصُّ التجميع

دادائي أسلوٍب مقاَرنِة خالل من الدادائية املبادئ بتخفيف اإلحساس هذا تعزيز يمكن
التجميع كان الرسيايل. بالرسم الفوتوغرايف) (املونتاج َوري الصُّ التجميع وهو أَال آَخر،
جماعة برلني، جماعتا زعمت وقد برلني، لدادائية البارز البرصي االبتكاَر الصوريُّ
األسلوب؛ هذا «اكتشفتا» أنهما جروتس-هريتسفيلده-هارتفيلد، وجماعة هاوسَمن-هوخ
نميِّز أن ذلك، من الرغم عىل املهم، من هنا. املشاحنات هذه مثل تعوقنا أن ينبغي ال لكْن
(الكوالج) الصور قصاصات وبني برلني، لجماعة َورية الصُّ التجميعات بني ما ُعجالٍة يف
اجتماعيًة إشاراٍت إرنست استخدم ما نادًرا األخري. القسم يف وصفناها التي إلرنست
وتحقيًقا الفكرية، األنظمة أو األفكار بني عقالنية ال بصدامات أعمالُه أوحت فقد رصيحة؛
َورية الصُّ تجميعاته تصويَر أعاد حيث ملواده؛ املادية الطبيعة شأن من قلََّل الغاية لهذه
ُمسيًَّسا الربليني الصوري التجميع كان املقابل، ويف سلس. أثٍر خْلِق بغيَة فوتوغرافيٍّا
بينها، املزج وإعادة واملجالت الصحف من الصور قصِّ فْعَل إن حيث كبري؛ حدٍّ إىل
التجميُع جعل لقد االجتماعي. الواقع نسيج شقِّ عن تنمُّ دالالٍت ذاته حد يف يحمل كان
الصورة، ألجزاء املتشظِّية الطبيعة — الفعلية الصورة إنشاء عمليَة الربليني الصوري
يمكن النهائي. العمل يف تتجىلَّ — إلخ … الفوتوغرايف ج بالتدرُّ يتعلَّق فيما وتنافراتها
حيث ١٩١٩؛ عام هوخ لهانا ِشَجار» – برجوازيان «عروسان صورة يف ذلك نرى أن
الربجوازي، للزواج ساخرة محاكاٍة عن عبارة وهي — للصورة الساخُر املحتوى يصري
بني الخاصة صدماتهما غماَر ريايض بعتاد زان مجهَّ صبيانيان زوجان فيها يخوض
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ُمْقتََطعة شذرات برحت ما هذه بأن ِلْإلحساس األهمية يف تاليًا — املنزلية األجهزة أحدث
مطبوعة. مادة من

آَخر: وبتعبري — «توقيعي» كأسلوب أنه الواضح من الرسيايل، الرسم إىل بالتحول
يكاد — «ملسته» ب بريشته الفناُن يصنعها التي والعالمات الخطوُط فيه تيش كأسلوب
غرار عىل االجتماعي التبادل أو التفاعل إىل يشري الرسم بأن القول املستحيل من يكون
الفنَّانني زمالئه عن مرة ذات برلني يف هاوسَمن تكلََّم وبينما الربليني. الصوري التجميع
شأن شأنهم مًعا ُصَورهم مواءمة عىل درجوا حيث صور»، تجميع «خرباء باعتبارهم
افتَقَر لقد الفنان. وعبقرية الفردي الخيال عن املقابل يف الرسيايل الرسُم َث تحدَّ البنَّائني؛

الدادائية. السياسية الصبغة إىل جوهره يف
ففي نفسها؛ الرسيالية الحركة داخل من ما حدٍّ إىل بشكٍّ الرسيايل الرسم ُعوِمل لقد
بالفنانني يُناط وأنه مؤِسفة»، «حيلة بأنه الرسيايل الرسَم بريتون وصف ،١٩٢٥ عام
ناحية، من ُمْستَقَطبًا. تقريبًا بدايته من الرسيايل الرسم كان بتطبيقاته. إقناُعه أنفِسهم
الالعقالنية البديلة الوقائع تصويُر فيه تمَّ الرسم أنماط من فني واقعي نمط هناك كان
تجذرت ولكنها شرييكو، دي جورجيو أعمال يف النزعُة هذه َخْت ترسَّ أكاديمية. شبه بدقة
ريدون أوديلون أمثال عرش، التاسع القرن يف الفرنسيني الرمزيني امني الرسَّ لدى أيًضا
أمثلة أن ولو الحالم»، «الرسَم النزعُة تلك ى تُسمَّ التيسري، وألغراض مورو. وجوستاف
الحال برضورة تَستِغل لم الحًقا، لنا سيتجىلَّ كما ودايل، إرنست أنتجها التي النزعة، تلك

فرويديَّة. لحاالت سجالٍت عىل قامت ما كثريًا بل الشخصية، األحالَم
للعالمات العفوي باإلنتاج اتََّسم الذي «العفوي» الرسم هناك كان أخرى، ناحية من
ماسون أندريه أمثال فنانون ماَرَسه والذي بأشكال، لإليحاء التصويرية اللطخات أو
أكثر األسلوب هذا بأن الزعم ويمكن الصلة. ذات العفوية» «رسومه إىل اإلشارة السابقة

بريتون. بتنظري يختصُّ فيما ا حقٍّ «رسياليًة»
أن فبعد «العفوية»؛ النزعة تلك رموز أحَد مريو خوان يُعتَرب ماسون، جانب إىل
يف لديه نََمْت و١٩٢١، ١٩٢٠ عاَمْي خالل باريس قاصًدا كاتالونيا األم بلدته عن رحل
(شكل (١٩٢٣-١٩٢٤) «الصياد» مثل أعماٍل يف ا جدٍّ متفرِّدة ُصَوريَّة لغٌة األمر بداية
اسَمه العمُل يحمل الذي «الصياد» تصوير تمَّ العمل، هذا أعىل اليرسى الجهة يف .(5-3
«مشتعًال». نراه الذي وقلبه مهول، بشكل امُلضخمة أذنه يف حذره يتجىلَّ عًصا، كرجل
الرسدين سمك من عجيب مزيج وهو َمحجره؛ نرى القماش من السفيل الجزء ويف
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.١٩١٩ ُصَوري، تجميع شجار»، – برجوازيان «عروسان هوخ، هانا :4-3 شكل

املتلون؛ الشاعري ل التحوُّ من النوع بهذا الحًقا ملريو الكاملة األعمال ُوِصفت وأرنب.
لقد لها. التالية اللوحة إىل لوحة من مستمر تحوُّل إىل البرصية اإلشارات تخضع حيث
أعماله، تخطيط يف أحيانًا — العرشينيات منتصف منذ وظََّفها التي العفوية واءََمِت
— (١٩٢٥) العالم» «ميالد الشهرية لوحته يف كما النهائية النتيجة من كجزءٍ وأحيانًا

االنسيابية. عمله أساليَب
الرسياليني؛ املنظِّرين أيدي عىل جة متأجِّ فرتة إىل الرسم تعرض وأْلمحنا، سلف كما
«الحملقة عنوان تحت مقالة موريس ماكس الكاتب وضع مباَرشًة، األول البيان فبعد
تلك تكن لم موريس، فبحسب األحالم»؛ «رسم يف شكوكه عن فيها َ عربَّ املسحورة»،
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نيويورك. الحديث، الفن متحف ،١٩٢٤ قماش، عىل زيت «الصياد»، مريو، خوان :5-3 شكل

كما الفيلم، كان لألحالم. فة امُلتكشِّ أو املؤقتة الطبيعة عن التعبري عىل قادرًة األعمال
الثانوية»، «املراجعُة كبََحِت كذلك التعبري. من النوع لهذا جاهزيًة أفضَل الحًقا، سنرى
بيري أعلن ،١٩٢٦ عام أبريل ففي الالوعي؛ جماَح األعمال، تلك إنتاُج عليها يشتمل التي
تأثريًا، أكثر بشكل — الرسيالية» «الثورة الرسيالية للدورية محرًِّرا آنذاك وكان — نافيل
الصوريَّة العفوية وحتى الرسيايل.» الرسم يُدَعى يشء من ما أنه يعرفون الناس «كل أن
املثال، سبيل عىل الرتكيبي التوازن كحسِّ الجمالية، العادات أن بما الشكوُك، شابَتْها

الكاملة. التلقائية إىل الوصوَل أعاقت ربما
املصورة األدلة ومقدمات املقاالت من سلسلًة وكتب الرسم، عن يُدافع انتفضبريتون
ام الرسَّ مثل فنَّانني الشعرية الناحية من ناَرصَ حيث الالحقة؛ العرشينيات سنوات يف
ذات عجيبة بأشكال الحافلة الحاملة الطبيعية بلوحاته أُْعِجَب الذي تانجي، إيف الفرنيس
ولذلك الرسيايل؛ للرسم قطُّ نظريٍّا تربيًرا يضع لم بريتون لكن باألحياء. شبيهة بنية
كان والرسم». «الرسيالية املطاف نهاية يف َعة امُلَجمَّ الكتابات لتلك د املحدَّ االسم كان
حاَوَل وقد وبيكاسو، شرييكو دي أمثال الرسيالية طالئع بأهمية اقتناع عىل بريتون
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الرخصة أن شكَّ وال ذلك، يف ينجح أن دون طويلة لفرتة تحديًدا األخرِي ودَّ يخطب أن
بيكاسو إنتاج يف جديدة حياًة ْت َضخَّ للرسيالية والعنيفة الجنسية للخياالت ُمِنحت التي
وكان وماسون، مريو ألمثال دعمه يف تذبذب بريتون لكن والثالثينيات. العرشينيات يف
امني الرسَّ أن هو متزايد، بشكل املاركسية االلتزامات مع يتَِّسق بما عنده، النقد محور
ُعِرضت التي التجارية املنافَع استغلوا ما ورسعان «مهنتهم»، إلغراءات بسهولٍة خضعوا
وهو — ما نوًعا الرسيالية عىل ر متأخِّ لوافد نسبيٍّا األكاديمي األسلوب ولعل عليهم؛
الَحْرفيَّة لكن التنازالت، بعض إىل أفىض الذي هو — ماجريت رينيه البلجيكي الرسام
الفلسفية املعضالت أو الهذيانية الظواهر من ماجريت أعمال أفضل بها تُعَرض التي
دايل، لسلفادور الفنية الرباعُة تؤكِّد أخرى، ناحية من متعنِّتة. ًة حدَّ عليها تُضِفي التي
مخاوِف كافَة ،١٩٢٩ عام كاتالونيا موطنه من باريس لجماعة درامي بشكل انضمَّ الذي

بريتون.
األكرب» و«املستحلم الحداد» «لعبة مثل — لدايل األوىل الرسيالية الرسوُم كانت لقد
وصف بحسب الرجعية»، «الفائُق أسلوبُها كان حيث أصيل؛ بشكل إبداعيًة — ١٩٢٩ عام
عادًة املجموعِة — النفسية امَلَرضية الخياالِت من مجموعة لتحقيق تماًما مناسبًا بريتون،
عرش التاسع القرن أواخر يف الجنس» علم صيف «املتخصِّ أو فرويد، مثل أدبية مصادر من
بذل الثالثينيات، بداية يف األعمال. تلك بها حفلت التي — كرافت-إيبنج فون ريتشارد
«األسلوَب ابتدع حيث البرصية؛ للرسيالية النظرية املوارد لدعم عظيًما جهًدا أيًضا دايل
خدمة يف «الرسيالية دورية يف له موَجزة مساهمة يف ذلك واستعرض االرتيابي-النقدي»،
كوٍخ قبالَة الجالسني األفارقة من ملجموعة بريدية بطاقًة نَسَخ حيث ،١٩٣١ عام الثورة»
(شكل6-3). لرأس نموذٍج هيئة عىل جانبيٍّا قلبها عند البطاقُة هذه وتَظَهر القش، من
الخارجية، للظواهر قهريٍة تفسرٍي إعادِة عىل الرسيري االرتياب جنوُن انطوى ومثلما
برباعة، مبتكرة مزدوجة بصور الثالثينيات يف القماش عىل املرسومَة لوحاِته دايل مأل
مالت املطاف، نهاية يف ولكن، الواقع». عن الثقة «ينزع فإنه حرفيٍّا، قال كما وبذلك،
جامع أمثال أثرياء، رعاًة حتًما دايل استقطب وبينما والتكلُّف، التصنُّع إىل األدواُت تلك
«الساعَي دايل وأمىس االبتكار، عىل قدرتُه تراَجَعْت جيمس، إدوراد اإلنجليزي التَُّحف
اسم أحرف ترتيب أعاد أْن بعد بريتون ابتكره الذي الشهري االسم بحسب املال»، وراء

دايل.
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«الرسيالية دورية يف ظهر كما الصفحة مخطط االرتيابي»، «الوجه دايل، سلفادور :6-3 شكل
.(١٩٣١ (ديسمرب، الثالث، العدد الثورة»، خدمة يف

يشوبانه؛ عيبان هناك كان فقد الرسيالية؛ أخيل وتَر باعتباره بالرسم املطاف انتهى
أشكاله أكثر ويف ا؛ جدٍّ الجمالية املسبقة اشرتاطاته من يتألَّف كان العفوي شكله ففي
الربجوازي. للذوق حليًفا باعتباره إليه يُنَظر أن يُمِكن األكاديمية، الناحية من واقعيًة
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أو روي، بيري الفرنيس للفنان — ُمثقل بشكل «الرسيالية» السيناريوهات أن ويُزعم
النزعة من جزءًا كْونَها بكثرٍي تتجاوز ال — املثال سبيل عىل ديلفو، بول البلجيكي

األكاديمية.

الفوتوغرايف التصوير

حظوظه بني ما نقارن أن بنا فحريٌّ الرسيالية، الطموحات مضاهاة يف الرسُم أخفق إذا
الكتاب، هذا يف َوري). الصُّ التجميع عن له (تمييًزا املبارش» الفوتوغرايف «التصوير وحظوظ
وبالقدر آرائهم، لتوثيق الرسياليون، فعل مثلما الفوتوغرايف، التصوير توظيف إىل نزعُت
التأكيُد بسهولٍة يمكن ولكْن الفن؛ أشكال من كشكٍل الخاصة مكانته عىل للتأكيد نفسه
الفوتوغرايف التصوير كْوِن حقيقة إن بامتياز. الرسيايل الوسَط َمثََّل الفن هذا أن عىل
شئنا إْن — متواضعًة» تسجيٍل «أداَة يُمثِّل أنه ذاتها بحدِّ اقتَضْت ميكانيكيٍّا، وسًطا
الرسيالية لنقل متفرِّد بشكل َلًة ُمَؤهَّ — الرسياليني للشعراء بريتون وصف استدعاءَ
«البيان يف الوارد بريتون، نموذج أن نتذكََّر أن املهم من عفوي. بشكل الواقع يف املدمجة
الذي دايل من العكس عىل والرسيايل، الواقعي بني مزيًجا دوًما كان للرسيالية»، الثاني

منهجيٍّا». االرتباك «تنظيم إىل لسانه، عىل جاء ما بحسب سعى،
«تكمن سونتاج: سوزان قالت وكما جوهره، يف رسيايلٌّ الفوتوغرايف التصويَر إن
وحقيقٍة مزدوٍج، عاَلٍم خلق يف وتحديًدا الفوتوغرايف، التصوير مرشوع قلب يف الرسياليُة
املجردة.» بالعني املنظورة من دراماتيكيًة أكثر ولكن أفًقا أضيق الثانية، الدرجة من
بغرابة دراية عىل فتجعلنا املصادفة، بمحض عجيبًة تفاصيَل تلتقط ما كثريًا فالكامريا
من املثال، سبيل عىل بريتون، طلب فقد ذلك؛ الرسياليون استغلَّ وبالتأكيد املألوف،
ظاهريٍّا مِملَّة باريسية ملواقع فوتوغرافية صوٍر إنتاَج بوفارد إيه جيه الفوتوغرايف املصور
مشاعُر فيها تحفل حبٍّ قصَة تحكي الرواية تلك كانت سابًقا، قلنا وكما «ناديا»، لروايته
يومية. أشياء من عارضٍة باكتشافاٍت — لناديا املبدئي الجنون عن فضًال — العاشقني
له امُلَعدِّ «الفني» الفوتوغرايف التصوير من نصيب لها كان الرسيالية أن شكَّ ال
الدادائي راي» «مان ل املبتكرة االستوديو تجهيزات هو لذلك، بارز مثاٌل ثمة مسبًقا؛
— إرنست ماكس شأن شأنه باريس، إىل انجذب الذي — نيويورك بجماعة السابق
إىل الرائعة االستوديو مهارات أثَر راي مان جلب فقد تحديًدا؛ الرسيالية ميالِد لحظَة
كان .(3-4 (شكل املرأة لجسد الفيتشية وشديدِة كالسيكيٍّا تأليًفا وُمَؤلََّفٍة مغريٍة صور
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مان أن نجد أخرى ومرًة واسع، نطاق عىل يَُماَرس أيًضا الفوتوغرايف الصوري التالُعب
عىل األغراض فيها تُوَضع التي الضوئية»، املساحية «صوره ب قصوى أهميًة يمثِّل راي
بحيث للضوء، تعريضها الجاري األغراض جْمُع ويتمُّ مظلمة، غرفة يف فوتوغرايف ورق
يتمُّ كان التي التشميس» و«عمليات الخلفية؛ يف شبحي بشكل «السلبية» األشكاُل تُْرتَك
هالٍة ظهور إىل يؤدِّي مما التظهري؛ عملية أثناء وجيزة لفرتة املظلمة الغرفة إضاءة فيها

تصويُرها. تمَّ التي الصور بحدود تحيط الضوء من
مزج أو والرتاكب املزدوج كالتعريض عملياٍت إىل أيًضا الصوري التالُعب امتدَّ
الفن مؤرخُة اعتربَْت وقد و«مزدوجة»، داخليٍّا مشقوقة صور إنتاِج بُْغيَة السلبية الصور
الفرنيس املصور أو راي مان بها قام التي وأمثاَلها، العملياِت هذه كراوس روزاليند
الواقَع بأن توحي أنها الواضح من للرسيالية؛ عجيب بشكل مناِسبًة تابارد، موريس
يف مستقر غريُ فيه متكلَّف بشكل الفوتوغرايف للتصوير امليكانيكية الطبيعة له تسجِّ الذي
النقطة وهذه النص، شأن شأنها ل، للتنقُّ القابلة اإلشارات من مجموعة هو بل جوهره،
الرغم عىل ولكن، الدادائية/الرسيالية. للجماليات الشعري باألساس مجدًدا تُذكِّرنا قد
عىل ًال «متطفِّ تقدير أقل عىل الفوتوغرايف التصوير يكون عندما فإنه كراوس، رأي من
كان فبينما أصيل. نحٍو عىل رسياليٍّا يُعتَرب فلربما آنًفا، أَْلمحنا كما ذاتي، بوعي الفن»
الصوري والتجميع بالكوالج مقاَرنًة اليشء بعَض للتقاليد ممتثًال يبدو الرسيايل الرسم
بشكل «عفويٍّا» رسياليٍّا وسًطا باعتباره يتجىلَّ الفوتوغرايف التصوير فإن للدادائيني،
التي األوروبية الدول يف األقل عىل نسبيٍّا، محبط إرٌث الرسيايل للرسم كان وبينما بارز،
بعُض كان فقد الفعليني، الوارثني من وقليًال امُلقلِّدين من جحافَل أنتج حيث فيها؛ نشأ
وعىل — العرشين القرن منتصف يف الفوتوغرايف التصوير عالم يف الشخصيات أبرز
متأثًِّرا — كريتيز وأندريه براندت، وبيل وبراساي، كارتييه-بريسون، هنري رأسهم:

بالرسيالية. قطًعا

األغراض مقابل يف الجاهزة الفنية األعمال

الرسيالية، داخل الفوتوغرايف بالتصوير مقارنته عند املعاناة بعَض الرسُم وجد ربما
يف متواضًعا دوًرا التقليدي بمعناه النحت فن لعب املقابل، ويف األقل. عىل صمد ولكنه
أََال األبعاد؛ الثالثي اإلنتاج من جديد رضٌب مكانه واغتصب والرسيالية، الدادائية من كلٍّ
الجاهزة الفنية وأعماله دوشامب مارسيل ويَُعدُّ الصنع، املسبقة العادية األغراض وهو
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«النافورة»، وهو أَال األعمال، هذه أشهر ناقشنا أن سبق هنا. التاريخية االنطالق نقطَة
(ومن الصنع املسبقة األغراض أوَل تكن لم لكنها ،١٩١٧ عام نيويورك يف أنتجها التي
الغرض ذاك كان لنفسه. دوشامب ينسبها التي الجاهزة») «األعمال تسمية جاءت ثَمَّ
مباَرشًة انتقاله قبل باريس يف أنتجه وقد ،١٩١٣ عام الهوائية» الدراجة «دوالب هو
هوائية لدراجة األمامية والشوكة دوالب غرضني: من مزيًجا الواقع يف وكان أمريكا، إىل
«منحوتة» لخلق عقب عىل رأًسا املقعد داخل والشوكة الدوالب ُوِضع وقد خشبي. ومقعد

«قاعدة». عىل للحركة قابلة
فيه بشكل كان وإْن — مالئم النحت اصطالح أن أعاله ورد ا ممَّ الواضح من
التقليدي النحت من خلسًة الغرض هذا يسخر الهوائية». الدراجة «دوالب ل — مفاَرقة
غرًضا يُعتَرب فاملقعد املنحوت؛ والغرض القاعدة بني الهرمي الشقاق يف يَطَعن ما بقدر
لقد الفني. للعمل الهيكلية العنارص بني مساواة فهناك ولذا الدوالب، شأن شأنه نفعيٍّا
بشكل لها جمايل طابع إضفاءَ وأعاد للفن، الهرمية الِبنَى من األغراَض دوشامب حرََّر
األشكال محلَّ تحلَّ كي الحقيقية لألغراض االستخدام وهذا نفسه. الوقت يف مفاَرقة فيه
قماًشا أدَمَج بيكاسو أن من الرغم عىل للتقليد، مهوًال تحديًا شكٍّ بال مثََّل قد املنحوتة،
الرتكيب يف وكما .١٩١٢ عام خيزران» كريس مع جامدة «حياة لوحته يف وحبًال زيتيٍّا
واالنخراط املألوفة، مواده من الفن لتطهري محاولٌة هناك كانت برلني، لدادائيي الصوري

النطاق. الواسع الصناعي اإلنتاج عالم مع ماديٍّا
مستوى عىل كان الهوائية» الدراجة «دوالب الفني العمُل يمثِّله تحدٍّ أهم أن يُحتَمل
هذا يطرح تَلتْه، التي لدوشامب الجاهزة الفنية األعمال سلسلة شأن وشأنه التأليف.
قبُل، من دوشامب ذكر كما الفن، كان إذا نفسها. الفن طبيعة عن محوريٍّا سؤاًال العمل
بالكامل نفَسه دوشامب برَّأ فقد شيئًا»؛ املرءُ يصنع «أن يعني االشتقاقية، الناحية من

االلتزام. هذا من
املفاهيمي االستفزاز أشكال من شكل إىل الجاهزة الفنية األعماَل دوشامب يحوِّل لم
األغراُض اختريت ذلك، قبل .(2-1 (شكل «النافورة» صورة نْرشِ بعد ،١٩١٧ عام إالَّ
الدراجة «دوالب حالة يف وكما خاصة، فلسفية» «لُعب أنها اعتبار عىل الظن أغلَب
أوائل وبحلول فردية. أغراًضا الحال برضورة الجاهزة الفنية األعماُل تكن لم الهوائية»،
الوليدة الباريسية الدادائية لجماعة األدبية االنشغاالت لتسجيل وربما — العرشينيات
«األرملة/النافذة مثل مساعدة» جاهزة فنية «أعمال إنتاج بصدد دوشامب كان —
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بمقاس الفرنسية النوافذ من زوج عن عبارة وهي ،(١٩٢٠) Fresh Widow الجديدة»
إن الزجاجية. ألواحها من بدًال الالمع األسود الجلد من مربعات يحوي نسبيٍّا، ر ُمصغَّ
للجماليات اللفظي باألساس مجدًدا يذكِّرنا حيث هنا؛ مهم والغرض العنوان بني التفاعل
الحرف ينطمس باإلنجليزية، عاٍل بصوت العنوان كلمتَِي لفظ فعند الدادائية/الرسيالية؛
ذلك يف بما االنطالق، الحرة التداعيات من مجموعًة فيستدعي الكلمتني، بني n الفاصل
نيويورك دادائية رشكاء من واحًدا آنذاك وكان — راي مان شاَرَك السادية-املازوخية.
«هدية» الفني عمله يكون فقد السوداء؛ دعابتَه دوشامب صديَقه — لدوشامب املنسوبة
من عنيف بشكل البارزة األرشعة حبال من صفٌّ عليه مسطح، حديد من ١٩٢١ عام
أسطوريًة مكانًة شغلت الشاكلة هذه مثل عىل الدادائية التجميعات إن الحديدية. القاعدة

باريس. رسياليِّي بني
«مقدمة عنوان تحت مهمة مقالًة بريتون الرسيايل الزعيم كتب ،١٩٢٤ عام يف
من حلم يف صاَدَفه غامًضا كتابًا بريتون ناَقَش وفيها الواقع»، قصور عن لخطاب

أحالمه:

عىل املشذبة البيضاء لحيتُه ، خشبيٍّ عفريٍت شكَل يحمل الكتاب ظهر كان
لم لكنها عاديًة، التمثال ثخانة كانت قدَميْه. بلَغْت قد األشورية الطريقة

ثقيل. أسود قماش من املصنوعة الصفحات َقْلب من تمنعني

«إبداعات يف «التشكيك» أجل من وبثُّها ها نْرشُ ينبغي األغراض هذه بأن إيمانه إن
الرغم وعىل الرسيالية. داخل رمزيٍّا» الوظيفية «األغراض بإنتاج َ بَرشَّ ومنتجاته»؛ «العقل»

.١٩٣١ عام حتى تنتظر أن هذه النشاط مرحلة عىل كان ذلك، من
ألربتو السويرسي الفناُن نَحتَها منحوتًة املرحلة لتلك الفوري الحافز كان
يف واستقرَّ الرسيالية، مدار يف دار الذي الوحيد التقليدي املثَّال وهو جياكوميتي،
و١٩٣١ ١٩٣٠ عاَمْي ُمعلقة)» (كرة عنوان «بدون الفني لعمله كان .١٩٢٢ عام باريس
الشكل، قفيصِّ هيكٍل داخل الجص من كرٌة فيه ُعلِّقت غامض بناء عن عبارة وهو —
مباَرشًة أسفلها موضوع جيصِّ لهالل الحادة الحافَة يكشط السفيل محيطها يف شقٌّ وثمة
يف «الرسيالية دورية يف له صورٌة نُِرشت عندما الرسيالية الجماعة عىل مهول أثٌر —

ُمحققة. غري برغبة تَِيش التي هالتَها تحديًدا بريتون وامتدح الثورة»، خدمة
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أجمل بعَض ولََّدْت قد الجماعي الكشَف هذا تبعت التي األغراض إنتاِج موجَة إنَّ
عىل وصفها دة معقَّ فتيشية بمجموعة نفسه عىل دايل َق وتفوَّ البرصية، الرسيالية أعمال

التايل: النحو

شكًال َلْدٍن معجوٍن منتصف يف الحليب، من زجاجٌة داخَله ُوِضَعت امرأة، حذاء
صورة عليه ُرِسَمت ُسكَّر قالب غمس من اآللية ن تتكوَّ بالرباز. أشبه ولونه
يف وتتفكَّك تذوب وهي الحذاء صورة ثَمَّ ومن السكر، قالب رؤيِة بُْغيَة حذاء،

الحليب.

مغطٍّى «إفطار أشهرها لعل تعقيًدا، أقل أغراًضا الجماعُة أنتَجِت الوقت، من فرتة بعد
السويرسية الفنانة إنتاج من بالفرو مغطَّينَْي وصحن كوب عن عبارة وهو بالفراء»،
يف بارًزا دوًرا لِعبَْن الالئي املعدودات النساء من واحدة وهي — أوبنهايم مرييت النشأة
الرئييس باملعرض األسايس الجذِب عاِمَل العمل هذا وكان — الرسيالية من املرحلة هذه
الفني العمل هذا لكن .١٩٣٦ عام راتون لتشارلز باريس بمعرض الرسيالية لألغراض
بعنوان ألوبنهايم آَخر مهمٌّ عمل ثمة الالزم. من أكثر مألوًفا صار بالفراء» مغطٍّى «إفطار
من األحذية. وهي أَال بفتيشيتها، املشهورة األشياءَ أيًضا العمل هذا ويستغل «ممرضتي»،
الوضع مع األشياء، تلك وأوبنهايم دايل بها يستخدم التي املختلفة بُل السُّ يف التفكُُّر امُلثري
بوجود اإلقرار عن عازفني كانوا عامة بصفة النفس علماء أن من الرغم عىل أنه االعتبار يف
ذكرت النقيض. عن تنمُّ وكأنها تبدو أوبنهايم تجميعات كانت فقد األنثوية، الفتيشية
متعة»، يف مًعا املضغوطني «الوركني فكرَة لديها تستدعي األحذية أن مرة ذات أوبنهايم
لعلها طفولتها. يف ممرضتها من ينضح كان الذي الحيس» «الجو ب منها ر متأخِّ إقرار يف
ترتكز ُوِجدت، إْن األنثوية، فالفتيشية هنا؛ بأرسها األنثوية الفتيشية قضية من تسخر
مغايرة عادة تكون أن املفرتض من والتي للرجال، عند للفتيشية النفسانية الوظيفة عىل
يتجاوز ما هناك وبالتأكيد الفكرَة، هذه يعزِّز دايل غرض أن شك ال أساسها. يف الجنس
املربوط، الحذاءَ يرى أن بسهولة املرءُ يستطيع أوبنهايم. تعليق يف ِمثيل خيال إىل التلميَح
االستعباد خياالت من شكًال يُشكِّل باعتباره صحن، عىل تُبَِّل ديٍك دوَر أيًضا يلعب الذي

الفنانة. ناحية من الجنيس
«ممرضتي» بمقارنة — والرسيالية الدادائية بني التناقض إىل بالعودة — قمنا وإذا
فسيتضح ،(2-1 (شكل «النافورة» مثل لدوشامب الجاهزة الفنية األعمال بأحد ألوبنهايم

92



الفن ونقيض الفن

.١٩٣٦ وورق، رباط، حذاء، معدني، صحن «ممرضتي»، أوبنهايم، مرييت :7-3 شكل

العمُل ينتظر بينما النفساني، محتواه عىل رصاحًة يرصُّ الرسيايل أوبنهايم عرض أن لنا
األمر واقع يف «النافورة» ت َ ُفرسِّ لقد له. تفسريَنا صمٍت يف الدادائي الجاهز الفني
َوَشْت حيث قاعدتها؛ يف الكائنة والفجوة بانحناءاتها الجنس، ثنائيَّ شكًال باعتبارها
من الرغم عىل أنه املفارقة، َقِبيل ومن آَخر. وجه من «ذكوري» لوعاء «أنثوي» ل بتحوُّ
مؤقتًا ُمستخَدمًة تكن لم لو — لالستخدام قابلٌة الجاهزة الفنية األعمال بأن االعتقاد
ذي كيشءٍ جدواه عدَم ح يوضِّ الغرضالرسيايل فإن — «الفن» أشكال من شكًال باعتبارها
يف للرسيالية الرومانسية للنزعات بارًزا ناقًدا كان الذي باتاي، جورج تهكََّم ممكنة. قيمة
للفن عاشق أيَّ «أتحدَّى ُمعلنًا: الجماليات، ُعْقم عىل مرة ذات والثالثينيات، العرشينيات
«ممرضتي» إىل النظر يمكن السياق، هذا يف للحذاء.» الفتييش ِعْشَق قماًشا يعشق أن

الفنية. االحتياجات ال الفتيشيَة، االحتياجاِت تحديًدا تخدم أنها اعتبار عىل
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فاألعمال والرسيالية؛ الدادائية الجماليات بني واضًحا فارًقا املقارنة هذه تُرِيس
الفن بأن ضمنًا تُِقرُّ وهي والالفن، الفن بني ما التمايُز َهْدم عىل تعمل الجاهزة الفنية
مع الرسيايل الغرُض يتَِّسق املقابل، يف فحسب. الخاصة رشوطه وفَق تحديثُه يتمُّ يشء

جديدة. تجريبية بوظيفة الوفاء بُْغيَة التقاليد، تلك َلْت تبدَّ مهما الفن، تقاليد
واقعٍة من أكرب بقوة الرسيايل للغرض الُمتخيَّل ز املحفِّ الدوَر ح يوضِّ يشء من وما
كيف بريتون روى إذ (١٩٣٧)؛ جنوني» «عشق روايته يف بروايتها بريتون أندريه اشتُِهَر
واحدٍة رأِس بإنهاء يتعلَّق فيما واضحة نفسانيًة عثرًة يواِجه كان جياكومتي ألربتو أن
وبريتون هو اختياره وقع وقد الخفي»؛ «الغرض باسم الحًقا ُعِرفت منحوتاته، من
بباريس، املستعملة لألغراض سوٍق يف املألوفة الرسيالية الصيد شبكات من واحدة عىل
أنه الحًقا أدَرَكا عجيب معدني قناع نصف إىل واضٍح سبٍب بال منجذبان أنهما واكتشَفا
االنتهاء كيفية بشأن حالٍّ يطرح الغرض شكل أن الحًقا جياكومتي أدرك مبارزة. قناع
أقرب شيئًا باعتباره الرسيايل الغرض عن كثريًا هنا بريتون يتحدَّث ال منحوتته. رأس من
بشكل يتوافق الذي عليه» امَلْعثور «الغرض وهو أََال الجاهزة، دوشامب أعمال أحد إىل
وعي ال يف الدفينة الرغبات أن قصده بل املوضوعية»، «املصادفة إمالءات مع غامض
يعمل الرومانيس الحبَّ يرى بريتون كان الغرض. عىل للعثور فعليٍّا هيَّأَتْه جياكومتي
هذا مثل من يجعل أن ما، نوًعا كانت، الرسيايل الغرض مهمة لكن مناظرة، بطريقة
هذا يعمل األقل، عىل ونظريٍّا مباِرش. بشكل رغباِتنا يخاطب وأن رضوري، غريَ البحث

بالكامل. الجماليات وراء ما إىل بنا االنتقال عىل الغرُض

الفيلم

من — ذلك أثناء وابتكروا تعريفه، إعادة أو الفن يف التشكيك إىل الدادائيون سعى بينما
اهتماًما الرسياليون أْوَىل الجاهزة)؛ األعمال (مثل جديدة فنية أشكاًال — املفارقة َقِبيل
قضايا من سيجعل الشعري املحتوى بأن اقتنعوا حيث ذاتها؛ حد يف الفنية بالوسائط أقلَّ
«الطليعي»، باملعنى والحياة الفن بني املزج إىل َسَعْوا وقد صلة، ذات غري أموًرا الشكل

األول. الفصل بداية يف تحديُده تمَّ الذي املميز بالشكل
بها استَغلَّْت التي الطرق إىل أخريًا االلتفاُت التمايِز هذا عىل التأكيد ُسبُل ومن
١٨٩٥ عاَمْي يف إالَّ األحداث مرسح عىل يَظَهر لم كوسٍط السينمائي. الفيلَم الحركتان
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وسيلِة «أحدَث» شك، ال الفيلم، كان اخرتاَعهما، لوميري األخوان استعرض عندما و١٨٩٦،
يف إيجلينج وفاكينج ريشرت هانز أنتجها التي الدادائية األفالم كانت وقد وظَُّفوها. إعالٍم
جزءًا وبونويل؛ لدايل الرسيالية األفالم أو باريس، يف راي ومان كلري رينيه أو زيوريخ،
اعتمَدْت العرشين، القرن من األوىل العقود يف السينمائي التجريب من مهولة موجٍة من

الطليعي. الفن حركات إنجازات عىل كبري بشكل
وباهتمام كفيلم، املادية بخصوصطبيعته ذاتي بوعي تحديًدا الدادائي الفيلم يتسم
السويدي وإيجلينج املولد األملاني ريشرت إنَّ الحقيقة. هذه تقدير عىل جمهوِره بحْمِل
َعِمَال قد زيوريخ، دادائية بجماعة نسبيٍّا وثانويني متأخرين عضَويْن كانا اللذين املولد،
و١٩٢١. ١٩١٩ عاَمْي بني الفرتة خالل التجريدية األفالم ريادة احتالل أجل من مًعا
تحت وحيًدا، كبريًا عمًال واجتهاٍد بَكدٍّ ،١٩٢٥ عام امَلِنيَّة واَفتْه الذي إيجلينج، أنتج
موسيقيًة. ونوتاٍت أنماًطا تجريدية أشكاٌل فيه استدَعْت الُقْطريَّة»، «السيمفونية عنوان
البرصية؛ الناحية من ابتكاًرا أكثر كان لكنه للموسيقى، باملثل ريشرت عمل واستجاب
املستطيلة األشكال من سلسلٌة تمتزج املثال، سبيل عىل ،(١٩٢٣) «٢٣ «اإليقاع عمله ففي

العملية. تلك أثناء وترتاجع تتمدَّد حيث بعض؛ عن بعضها ينفصل ثم مًعا،
التجريدية النزعات تتناقض عموًما، للدادائية الداخلية االنقسامات حالة يف وكما
البنائية مع التحالف إىل املطاف نهاية يف بهم ستُفيض الذين زيوريخ، يف األفالم لصناع
التي الدادائية األفالم يف للربجوازية امُلناِوئ املحتوى عىل األكرب التأكيد مع العاملية،
عام كلري لرينيه «فاصل» فيلم وهو — األفالم تلك أبرز كان ربما باريس. يف أُنتجت
غرار عىل «متصًال» يكون ال يكاد أحداثه مسار لكن الرسد، تقاليد يستغلُّ — ١٩٢٤
اللقطات بفعل دوًما كلري لفيلم الرسد آثاُر تتعثَّر الصامتة. املعاِرصة هوليوود أفالم
تم والرسيع. البطيء السينمائي والتصوير املرتاكبة والصور للغاية، الحادة الزوايا ذات
اللقطات؛ بني الصارخ التجاور عىل تنطوي تقنية وهو أيًضا، املونتاج تحرير توظيف
الطريقة غرار عىل تتم ال ولكنها امُلشاِهد، لدى قوية فكرية أو شعورية آثاٍر خْلِق بُْغيَة
املثال. سبيل عىل آيزنشتاين سريجي ألفالم املعارصة الروسية لأليديولوجيات العقائدية
بيكابيا. فرانسيس زميله بسبب دوًما مكبوتًة لكلري الرسمية السينمائية املشاغل كانت
تدشني بصدد بريتون وكان تماًما، منهكًة الباريسية الدادائيُة أمَسِت الفرتة، تلك إبَّان
مقاطعة يف يتمثَّل الفيلم يف بيكابيا السابق الدادائي إسهام كان ثَمَّ ومن الرسيالية،
عىل فيه؛ مباَلغ دادائي بتوقري حافلة هزلية بتتابعات لكلري الرصيحة التجريبية األجزاء
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تنوراِت انتفاُخ بالتبادل فيه يتقاطع تجريدي، شبه مطول تتابع ينتهي املثال: سبيل
أن يُكَشف عندما للبنايات، الهندسية كالخطوط صور مع دورانها، أثناء باليه راقصِة

ملتٍح. رجل األمر واقع يف هي الباليه راقصة
كان السابق. العام باريس يف دقائق خمس مدته دادائيٍّا فيلًما أيًضا راي مان أنتج
لكنه «فاصل»، وبيكابيا كلري فيلم من رسمي بشكل تقيًُّدا أكثر املنطق» إىل «العودة فيلم
عىل الخرائط ومسامري الدبابيس مثل أغراًضا الفناُن بَْعثََر فقد فوضويًة؛ منه أقلَّ يكن لم
الفوتوغرافية، الضوئية» املساحية «صوره مع فعله ما غرار عىل عرََّضها ثم السيلولويد،
أشياءُ فيها ُعِرضت التي اللقطات من غريها مع ِطباق يف الثابتة اللقطات تلك وتجلَّْت

ببطء. تدور وهي خشبية خيل ودوامة امرأة جذع مثل
لكنَّ امُلَشاِهد، من مباِرش خيايل ٍل تدخُّ أيَّ آنًفا املذكورة الدادائية األفالم كلُّ تقاوم
خالل أنتجها التي الرسيالية األفالم من الصغرية املجموعُة عليه تقوم مختلًفا منطًقا ثمة
الفرنيس الدرامي الكاتب املتعاونني: من زوجان و١٩٣٠ ١٩٢٧ عاَمْي بني ما الفرتة
سلفادور اإلسباني والفنان ناحية، من دوالك جريمان وامُلخِرجة أرتو أنطونني والشاعر
الرسِد عناُرص تستثري األفالم، تلك ويف أخرى. ناحية من بونويل لويس واملخرج دايل
برح ما ذلك أن ولو للجمهور، النفساني االنخراط بحيوية املمثلني مشاعر عىل والتأكيِد
املستلَهم الرسيع املونتاج تحرير أو صادمة أو مزعجة صور ِقبَِل من كثريًا يُعرتَض
كان الطليعيني. األسالف من وكذلك بونويل، حالة يف كيتون باسرت من نفسه بالقدر
عبارة وهو — ١٩٢٧ عام ِدين» وَرُجل «َصَدَفة أرتو/دوالك للنور أخرجه الذي الفيلم
— غامضة امرأة عىل شاب وآَخر عجوز رجل بني األوديبية للمنافسة فرويدية دراسة عن
العروُض عليها طَغْت للفيلم رقًة األكثر «الشعرية» األجواء لكن تحديًدا، رسيايل فيلم أوَل

وبونويل. دايل أعماُل بها اتََّسَمْت التي الصاخبة البرصية
يف تصويره تمَّ الذي دقيقة، ١٧ ومدته أندليس»، «كلب فيلم األعمال هذه أول كان
املشهد يف للرسياليني. مباَرشًة دايل ينضمَّ أن قبَل أْي ١٩٢٩؛ مارس يف واحد أسبوع
وبينما نافذة، جوار إىل ُموَساه يشحذ وهو نفسه) (بونويل رجل يَظَهر الشهري، االفتتاحي
دون تجلس امرأة عنَي يشقُّ بالرجل إذا القمر، أمام من يمرق ُحب السُّ من خيًطا يراقب

.(8-3 (شكل المرأة) ال لثوٍر العني أن (والواقع جواره إىل حراك
رؤية عىل مجازيٍّا البرصهجوًما إفقاُد يكون فقد طرق؛ بعدة االفتتاحية هذه ت َ ُفرسِّ
أن أيًضا ويمكن ذاتها، بحدِّ السينمائية التقاليد عىل هجوًما يكون عليه وبناءً الجمهور،
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وا فرسَّ ويليامز ليندا أمثال األفالم مؤرخي لكن ذاته. للفيلم «َقْطع» أنها اعتبار عىل تُفرسَّ
مرة ذات نفسه بونويل قال الخصاء؛ لقلق رمزيًة إزاحًة باعتباره فرويديٍّا تفسريًا املشهَد
نظر وجهَة ويليامز وتُثِبت النفساني، التحليل هي الفيلم لتفسري الوحيدة الطريقة إن
عرب البطل لدى الخصاء قلُق يُستثار حيث الفيلم يف أخرى مشاهد إىل باإلشارة ُمْقِنَعة
من دراماتيكية سلسلة عرب نتحرَّك املشاهد، تلك من واحد ويف الجسد. من مبتورة أجزاء
كفِّ يف بالندبة شبيه جرح وثمة باٌب، يُحاِرصها ِليٍَد صورٍة من املرِبكة امُلَقرَّبَة اللقطات

بعًصا. مبتورة يًدا تلكز عٍل من المرأة صورٍة إىل النمل؛ من أرساٌب منه ق تتدفَّ اليد
طريق عن التفكيَك تستدعي أندليس» «كلب لفيلم بالحلم الشبيهة الصور كانت إذا
«العرص بعنوان وهو — لدايل/بونويل الثاني الفيلم أن فسنجد النفساني، التحليل
ولو الواقعي، العالم مع أكثر مباِرشة بطريقٍة يتعاَطى — ١٩٣٠ عام وإنتاج الذهبي»،
هو ملتزم، بشكل رسيايل بأسلوب الشاغل، الفيلم هذا ُشْغُل ترويًعا. أقلَّ ليَسْت صوره أن
من الفيلم ذروُة وتتألف الكاثوليكية. للعقيدة كنتيجة خاصًة للرغبة، االجتماعي القمع
شاركوا الذين ار للُفجَّ سيليني قلعة من الوشيك الظهور عن يُعِلن ل ُمَطوَّ داخيل عنوان
نرى القلعة، باب يُفتَح وبينما والعرشون». املائة سدوم «أيام ساد دي ماركيز رواية يف

نفسه. املسيح هو السدوميني أول أن
امًة، هدَّ نيًة يُضِمر كان ما وعادًة كفيلم، لذاته االنتباَه َلَفَت الدادائي الفيلم كان إذا
يف «تحوُّل إحداِث بُْغيَة الفني الوسَط امُلشاِهَد يُنِيس أن غايتُه كانت الرسيايل فالفيلم
«رسيٍّا»، أو طليعيٍّا تقليًدا األفالم بتاريخ يتعلَّق فيما الدادائية إرُث كان لقد الوعي».
أفالٍم صانعو والستينيات الخمسينيات يف أخَرَجها التي التجريبية األفالم يف ذروتَه بلغ
عىل أكرب أثٌَر أخرى، ناحية من للرسيالية، كان لكن وارهول. آندى أو براكاج ستان أمثاُل
نفسه بونويل حِظَي وقد الخيايل، للتحرُّر بًا متأهِّ الجمهوُر يكون حيث السائدة األفالم
امُلبيد» «املالك من بدايًة حيثية، ذات أفالًما أنتََج حيث ا؛ جدٍّ خصب الحق فني بمشوار
األفالم صنَّاُع استمرَّ بينما ،(١٩٧٢) الخفي» الربجوازية «سحر ب وانتهاءً (١٩٦٢)
هذا؛ يومنا حتى اإلعالمي للوسط الرسيالية اإلمكانات جذور مدِّ يف البارزون الدوليون
سفانكماير يان التشيكي املتحركة الرسوم أفالِم مخرُج هنا الرائدة الشخصيات بني ومن
الذي املدى (٢٠٠١) مولهوالند» «طريق فيلُمه ح يوضِّ الذي لينش ديفيد واألمريكيُّ
ممارسون هؤالء إن بقوة. الرسيالية باآلثار السخيُة الهوليووديِّ اإلنتاج ِقيَُم به ترتقي
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ال التي للتجاورات بتعطُّشها عموًما، السائدة األفالم لكن منهم، ذاتي بوعي «رسياليون»
الرسيالية. تقنياِت عناءٍ بال استوعبَْت إذهاًال، تزداد تفتأ

حياَل شموًال أكثر نقطًة يُثِبت والرسيالية الدادائية لألفالم التاريخي املصري إن
بأن الفيلمي للوسط للسماح نزعٌة هناك كانت الرسيالية، ففي الحركتني؛ جماليات
عات التوقُّ عىل اإلرصار يف موغل بشكل ل يتطفَّ بأالَّ أْي «بشفافية»؛ وظيفتَه يؤدِّي
طرف من االستيعاب يف أسهَل هذا كان نفيس. تحوُّل إحداث بُْغيَة للمشاهد الجمالية
يف عليه؛ وإنكارها املشاهد متعة تشويش عىل الدادائية إرصار من الجماهريية، الثقافة
الجرافيكي التصميم عىل للرسيالية املهول األثر إىل اإلشارة للمرء يمكن الصدد، هذا
إعالنات سلسلَة أن بَيَْد الحاالت، من بالعديد االستشهاد يمكن هذا. يومنا حتى واإلعالنات
أمثلًة تَُعدُّ السبعينيات؛ يف ظهرت التي عبثي، بشكل الرسيالية وهيدجز بنسون سجائر
إضافًة للرغبة، الرسيالية العبادة أن جيمسون فريدريك أمثاُل اٌد نقَّ الَحَظ وقد ممتازة.
تلبيِة بُْغيَة السوق نظاُم تبنَّاها الرغبة، تلك عن للتعبري امُلعزَّزة البرصية التقنيات إىل
سؤاٍل إىل ما نوًعا ذلك بنا ويعود الرأسمالية؛ االستهالكية للنزعة الزائفة» الرضا «حاالت
الجمالية التبعات عن حقيقة مسافة أيُّ تفصلنا أن عن عجزنا عن املقدمة يف ُطِرَح
أخفَقْت التي الطريقة عن هنا باستسالم نتكلَّم أن امُلغري من يكون قد للرسيالية.
يف والرسيالية، الدادائية بني الجْمَع شئنا إْن بامتياز، يساريتان فنيتان حركتان بها
ندرس أن قبل النتيجة بمصادرة كفيٌل هذا ولكن لهما؛ الرأسمالية استيعاب مقاومة
تلك كانت والرسيالية. للدادائية نطاًقا األوسع والسياسية الثقافيَة الطموحاِت بعناية
أنسُب أيًضا وهي الرأسمالية، للِقيَم عميق بشكل معاديًة لنا، سيتجىلَّ كما الطموحات،

املدرستني. هاتني فنِّ إىل النظُر خاللها من يمكن عدساٍت
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العديم الالنهائي َع التنوُّ هذا تُشكِّل التي الفوىض تنظيم عىل اآلماَل يعقد أن ألحد «كيف
ويف الدادائي، بيانه يف ١٩١٨ عام السؤال هذا تزارا تريستان طرح اإلنسان؟» الشكل؛
األكثر ولكن تفاؤًال، األكثر بالسؤال «ناديا» الرسيالية روايتَه بريتون أندريه بدأ املقابل،
أو الوعي بطبيعة أو بالهِويَّة، املتعلِّقة األسئلة كانت أنا؟» «َمن وهو: أََال للقلق، إثارًة
للخالفات أيًضا وأساسيًة والرسيالية، للدادائية محوريًة والجسد، العقل بني بالعالقات
وفنهما، الحركتني كتابات يف األسئلة هذه ظهرت كيف أبحث أن يَِيل فيما أودُّ بينهما.
امُلنظِّرين بني إثارًة األكثر النقاشات بعض عىل الضوءَ تسلِّط األسئلة تلك أن وكيف
العقالني، عىل الالعقالني أسبقيَة تعتنقان الحركتني كلتا كانت إذا املعنيني. والفنانني
ذلك خاَلَف فكيف الالعقالنية، وراء السْعَي أمٌر استوَجَب إذا الالعقالني؟ تخيََّلتَا فكيف
كانت مرغوبًا؟ للبرشية املناِوئ الربنامج كان حدٍّ أي وإىل التقليدية؟ البرشية الِقيََم
ذلك ويرجع التقليدية، الدينية للعقيدة معارضتني سواء حدٍّ عىل والرسيالية الدادائية
كيف ولكن، خانق. بشكل أخالقيًة تنشئًة نشئوا الحركتني أتباع من الكثري أن إىل أساًسا

الغربي؟ الفكر يف املتوطِّنة العقل-الجسد ازدواجيَة يُضِعفوا أن استطاعوا
والعقائد الفلسفية األنظمة من العديد إىل الحًقا، سنرى كما بدائلهما، استندت
لليهودية املتشككة النظرَة عارضوا وإذ ُمستغلق. أو غامض بفكر ترتبط ما كثريًا التي
وشبقي. جسدي هو ما بكل احتفائية نظر وجهة إىل انجذبوا فقد الجسد، إىل واملسيحية
ذلك وسيتجىلَّ ، األيديولوجيَّ ثقَلها طياتها يف تحمل هذه النظر وجهات كانت حتًما

املناقشة. أثناء املوضوع
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ومعارضوه فرويد أنصار الالعقالنية:

يستقطب فهو زائف؛ دوًما «املنطق أن: ١٩١٨ عام الدادائي بيانه يف تزارا تريستان أعلن
عىل تزارا كان وإذ وهمية.» وبؤر استنتاجات نحو السطحية والكلمات املفاهيم سالسَل
شأن شأنه — ل يفضِّ فهو جوهره، يف متحيِّز هو إنما للفكر شمويل نظام أيَّ بأن قناعة

التامة: النسبويَّة تبنِّي عىل رأيُه يستقرَّ أن — عموًما الدادائيني

ِصحُت: إذا
مثايل مثايل، مثايل،

معرفة، معرفة، معرفة،
بوم بوم بوم، بوم بوم، بوم

… واألخالَق والقانوَن َم التقدُّ بها بأَس ال بدقٍة سجلُت قد أكون
… الخاص إيقاعهم بحسب رقصوا الجميع إن … املطاف نهاية يف أقول، لكي

يف تقريبًا أثََّر الذي نيتشه، األملاني الفيلسوف تأثري إىل منها جزءٍ يف النسبوية تُعَزى
شيئًا باعتبارها البرشية للطبيعة نيتشه تفسري إن للدادائية. األساسيني امُلنَظِّرين جميع
وكذلك بينهم، مشرتكًة مرجعيًة نقطًة كان األنوية؛ البواعث وخاصًة الالعقالني، يحكمه
اإلبداعي» «التطور مثل كتب يف أكَّد الذي برجسون، هنري الفرنيس الفيلسوف ِفْكُر كان
له؛ سوا تحمَّ مشرتك آَخر رمز ثمة الواقع. طبيعة فهم يف الحدس أسبقية عىل (١٩٠٧)
«باإلرباك ١٨٧١ عام الرائي» «رسالة وثيقتُه ناَدْت الذي رامبو الفرنيس الشاعر وهو أََال

«متفرج». إىل الحديث الشاعُر َل يتحوَّ كي الحواس»، لكل األجل الطويل املنظم
املصادر بني ما نميِّز أن املفيد من املحورية، الشخصيات تلك وبخالف
توجيًها وبرجسون نيتشه فكر َر وفَّ الالعقالني. للمذهب الدادائية والفرنسية األملانية
الالعقالني األساَس حاسٍم بشكٍل أكَّد الذي هو الفرويدي املذهب لكن نفسيٍّا-لوجستيٍّا،
املمزقة الطبيعة عىل شدَّد حيث العرشين؛ للقرن األوىل السنوات يف البرشي للحافز
شك ال البرشي. التطور يف للجنسانية الشكلية واألهمية البرشية النفس لعلم داخليٍّا
(ظهر نسبيٍّا مبكرة فرتة يف فرويد كتابات قرءوا األملانية الدادائية جماعات أعضاء أن
أعضاء كان آنًفا، ذكرنا كما ولكن، ،(١٩٠٠ عام باألملانية أصًال األحالم» «تفسري كتاب
أن شعروا حيث فرويد؛ لفكر «الربجوازي» املضمون يف عموًما يشككون الجماعات تلك
إرنست ماكس وكان االجتماعي، وضعه مع اإلنسان تكيف عىل تساعد العالجية أهدافه
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التعاطف إىل تحديًدا برلني دادائيو مال ولكْن، القاعدة. لهذه ا مهمٍّ استثناءً كولونيا يف
وكما جروس، أوتو الكاتب أمثال اليساريني لفرويد» املناوئني «الفرويديني مع أكرب بقْدر
والكبت العقالنية تقدير يف للمغاالة النفساني جروس نقد فإن شيبارد، ريتشارد أوضح
الشارع عنف مواجهة يف للربلينيني مالئًما كان للشخصية؛ الالعقالنية للعنارص الخطري
تبنَّاها التي «للروح» الواهنة البالغُة معارضتهم تركيز عىل أيًضا ساعَدتْهم وقد اليومي.
يف الجارية التمزُّقات مواجهة يف روبينر، لودفيج أمثال اليساريون، التعبرييون الُكتَّاب
أن رأى الذي — فرويد زميل أدلر ألفرد أفكار كانت نفسه، املنطلق ومن األملاني. اليسار
فيه مبالًغا تقديًرا ثمة بأن وشعر النيتشوية، والتحكُّم» السيطرة «بنزعة مدفوعون البرش
برلني، يف للدادائيني بكثري أنسَب — الحديث االضطراب ُصلب يف مستقرٍّا الذكوري للمبدأ

البرشية. الطبيعة يف والتأكيدية اَمة الهدَّ النزعات بني للتعايُش العنيد قبولهم ظلِّ يف
تناُوَل ناقشُت لقد التقليدية. للفرويدية مواءمًة أكثر باريس يف املناخ كان املقابل، يف
تدريبه من كجزء أفكاره عىل تعرَّف بريتون أن عىل مؤكًدا لفرويد، باريس دادائيي
رمزيٍّا َهيَْمن فرويد وأن فعليٍّا)، لربيتون مطابًقا أراجون لويس تأهيل (وكان الطبي
نيتشه؛ من لربيتون جاذبيًة أكثر كان فرويد أن شك ال األول». الرسيايل «البيان عىل
السيطرة يف «الرغبة عىل العرشين، القرن عرشينيات بمرور نيتشه، تأكيد أن خاصًة
من الرغم وعىل لربيتون. املتزايدة املاركسية االلتزامات مع يتفق لم الفردية، والتحكم»
بريتون كان لقد املبكرة. للرسيالية فرويد أهمية عىل التأكيد يف اإلفراط ينبغي ال ذلك،
الفرنسيني النفسانيني للعاِلَمنْي التفسريية امللخصات خالل من بفرويد دراية عىل أساًسا
الفرنسيني األعصاب بعلماء أكرب دراية عىل وكان هيسنارد، وأنجلو ريجيس إيمانويل
الفرنسية إىل تدريجيٍّا ترجمتها بدأت قد فرويد أعمال كانت بابينسكي. جوزيف أمثال
اليومية». الحياة يف أمراضالنفس «علم ١٩٢٢ عام ظهرت التي األعمال أوائل ومن آنذاك،
باعتباره العام، ذاك الرسيالية إىل إرنست ماكس انضمام عىل بقوٍة االستدالل ويمكن
فرويد أعمال إرنست قرأ فقد فرويد؛ حاالت دراسات بتفاصيل العميقة، للمعرفة محفًزا
بون، جامعة يف العلمية درجته من كجزء النفس علم درس عندما ١٩١١ عام منذ
األعمال من العديَد إرنست رسم — رسياليٍّا باعتباره — و١٩٢٣ ١٩٢٢ العامني وخالل
بعنوانها ،(3-1 (شكل ليًال» «الرأفة/الثورة لوحتُه وتُعتَرب تلك، ملعرفته استناًدا املهمة
هذه د يُعضِّ مثاًال األحالم؛ عىل فرويد وتأكيد للرسيالية الثوري املرشوَع يضمُّ الذي البديل

الفكرة.
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«الرأفة» تمثِّل التقليدية املسيحية األيقونات دراسة يف «الرأفة»؟ إىل اإلشارة ِلَم ولكن،
هنا يبدو ولكْن ذراَعيْها، بني امليت املسيح تحمل وهي العذراء، مريم للسيدة صورة
ابنه. يحمل األم، من بدًال أب، فيها يَظَهر التي املعكوسة «الرأفة» من شكًال لدينا أن
«األب» هوية تحديد األمر واقع يف يجوز شاربُه، وأبرُزها األدلة، من الكثري إىل واستناًدا
إرنست، طفولة يف مرة ذات نفسه. إرنست والد فيليب، أنه اعتبار عىل بالصورة املوجود
هيئة عىل ابنَه — هاويًا اًما ورسَّ ا جدٍّ تقيٍّا كاثوليكيٍّا ُمعلًِّما كان الذي — األب فيليب رسم
به يُمِسك الذي الشخص أن افرتاض الواقعة هذه إىل استناًدا ويمكننا مهده، يف املسيح
فيليب صورة تستدعي املعكوس، الرأفة منطق إىل وبالنظر إرنست/املسيح؛ ماكس يمثِّل
اه وكفَّ وجهه ُرِسم حيث ر، تحجَّ قد االبن أن إىل وبالنظر األب؛ اإللَه تجديفيٍّ بشكٍل

حجر. إىل ابنه أحاَل األب أن عن ينمُّ الضمني فاملعنى الرمادي، باللون
الفرويدية األحالم» «ألبحاث األساسية اآلليات أخذ إرنست بأن بقوة يوحي ذلك كل
ومخاوف رغبات ترميُز بموجبهما يتمُّ اللتني و«التكثيف» «اإلزاحة» عمليتَِي سيما ال —
بسرية نفسه يمدَّ أن بواسطتها يستطيع كوسيلة — للحلم الواضح» «املحتوى يف الحالم
مًعا. املسيحية األيقونات من وجوانب الذاتية سريته من عنارص جامًعا عجيبة، نفسية
الجنسية للتجربة فرويد لرواية الزاوية حجر هي الكلية املرجعية نقطته أن ويبدو
املتعلِّق الذكر للطفل الالواعي الخيال إىل املستندة أوديب، عقدة وهي أََال الطفولية،
عىل يرتتب الذي اإلخصاء) إىل (املؤدِّي العنيف والعقاب األم، حب عىل ألبيه بمنافسته
النتهاكه االبن من انتَقَم الوالد أن عىل تفسريه يمكن ِللَّوحة الكامن» «فاملحتوى ولذا ذلك؛
أحالمه من واحد بناء إعادة بصدد إرنست يكن لم وبالطبع، املحارم. زنا يف املمثَّل

الذاتي. التحليل أشكال من شكل إنتاج بصدد كان بل الخاصة،
فتفسري محدود؛ تفسري إىل عجل عىل الوصول من الَحذَر ى نتوخَّ أن يجب ولكن
تنطوي قد التي معكوسة» أوديب «عقدة مع التعامل عن صعوبًة يقل ال «الرأفة» لوحة
«لن مثل الفرتة، تلك خالل إرنست لوحات ويف باألب، بدائي الجنس مثيلِّ تعلٍُّق عىل
الخيمياء مثل املسترتة املرجعية النقاط من املزيد عمل الرجال»، هؤالء عن شيئًا نعرف
ليجدوا جهوًدا بذلوا الفن مؤرخي أن من الرغم وعىل النفساني. للتحليل معارض بشكل
مثل فناٌن كان فلربما الرسيالية، داخل يًة متفشِّ للطبيعة» «الخارق مثل فرويدية أفكاًرا
الجادة. التأويلية املخططات به توحي ا ممَّ الفرويدية حيال بكثري سخريًة أكثَر إرنست
نادًرا ولكنهم اآلخرين، الرسياليني إىل بالنسبة سابقة كانت إرنست فرويدية أن شك ال
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عام الصادرة الفرنسية الرتجمة إن دايل. باستثناء ربما بفرويد، حرفيٍّا اْلتزاًما اْلتزموا ما
عىل لنفسها، وجدت ربما النفساني، للمحلل بالالوعي» وعالقتها «النكات لكتاب ١٩٣٠
عام يف ولكن السوداء، بالكوميديا الفرتة تلك خالل الرسياليني ولع يف صًدى املثال، سبيل
«أطروحة يف زاعًما فرنسا، يف فرويد شهرة من رصاحًة يَسَخر أراجون لويس كان ١٩٢٨
عرش، التاسع القرن يف الصادرة وفرجينيا»، «بول الرومانسية الرواية أن األسلوب» عن
تُدِيل أن رشط عىل هذا، يومنا يف مذهًال جديًدا كتابًا باعتبارها جواًزا قبولها «يمكن
الحني بني رضًسا منه عمد بغري بول يخلع وأن املوز، عن التعليقات من بالقليل فرجينيا
١٩٣٧ عام بريتون إليه طلب فعندما الرسيالية؛ يف مشكًِّكا بدوره فرويد كان واآلَخر.»
للحلم املبارش النَّْسخ أن إىل استناًدا رفض؛ األحالم، بعض لروايات تجميعة يف املساهمَة
الشعرية االهتمامات كانت كما فرويد. إىل بالنسبة له مغزى ال املريض تداعيات دون من

النفساني. للتحليل الفعلية املشاغل عن تماًما مختلفة للرسياليني
للرسياليني، نموذًجا بوصفه لالوعي الكلية باملكانة يتعلق شموًال أكثر سؤال ثمة
مسبًقا تفرتض الالوعي فكرة إن إجماًال؟ البرشية الطبيعة عن الالوعي ييش ِبَم وهو:
الفكرة هذه عىل الرسياليون أضفى ما، حدٍّ وإىل باطني، «آَخر» ب محكوم اإلنسان أن
الرومانيس، التقليد بحسب متضاربة. وربما تيهيٍَّة داخليٍة ذاٍت يف ممثًال رومانسيٍّا طابًعا
الفنانني ألعمال نَِهًما جامًعا بريتون كان إذ للجنون؛ جماعة بتأسيس الرسياليون قام
من مجدًدا إرنست وعزََّز هيبويل، وهيكتور كريبني جوزيف أمثال عقليٍّا املضطربني
إىل العقليني» املرىض «فنية برينزورن هانز كتاب من نسخًة جلب إذ البرصية؛ الرسيالية
تحت مشرتك نصٍّ يف ،١٩٣٠ عام ويف إيلوار. بول لصديقه كهدية ١٩٢٢ عام باريس
لم الرسياليني ولكنَّ الذهان. حاالت محاكاَة وإيلوار بريتون حاَوَل «املمتلكات»، عنوان
سوى أحٌد يفعل فلم الالزم؛ من أكثر منه اقرتبوا عندما الجنون مع التكيف يُحِسنوا
ْت أََرسَ الذي للجنون استسلمت أن بعد األوىل، بريتون رواية ُملِهمة ناديا، ملساعدة القليل
بسبب جأشه رباطَة َفَقَد بريتون أن يبدو وباملثل، الكاتَب. املبكرة «الشعرية» أماراتُه
وجيزة، لفرتة القسوة» «مرسح ل الالحق وامُلنَظِّر الالذع الشاعر فهذا أرتو؛ أنطونني حالة
وبريتون هو لكنه ،١٩٢٥ عام األجل القصري الرسيالية» األبحاث «مكتب مسئوليَة توىلَّ
عميًقا؛ اختالًفا مختلفان للثورة وبريتون أرتو مفهوم أن واضًحا أمىس حيث تشاجَرا؛
فقد أرتو، إىل بالنسبة أما فكريٍّا، موقًفا جوهرها يف الثورة كانت بريتون، إىل فبالنسبة
املطاف، نهاية يف مجنونًا أمىس وعندما للجنون، ومفِجًعا عميًقا استسالًما تتطلَّب كانت

قليًال. إالَّ بريتون يُساِعْده لم
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يف الفعيل االنغماس ملخاطر أهًال ليسوا الرسياليني أن ثبََت قد أنه من الرغم عىل
لهم يؤهِّ مناسب موقف يف كانوا أنهم يعني بالالوعي النظري ارتباُطهم كان فقد الالوعي،
وسيعنينا بالجنسانية. يتعلَّق ما سيما ال الربجوازية، واألعراف للعادات ترشيٍح إلجراء
نقاشنا، نتابع بينما الخاصة الربجوازية فرضياتهم عىل التغلَُّب به استطاعوا الذي املدى
تكيًفا أن عىل التأكيد يف الدادائية أنصار مع االتفاق إىل األرجح عىل سنُضطر ولكْن
الالوعي كان لقد لالوعي. بريتون فهم وراء حتًما يسترت خاص نوٍع من اجتماعيٍّا
اليومي الوجود قصور أوجه مع جديل طباق يف — الرغبات فيه ق تتحقَّ مكانًا باعتباره
نفسه، الوقت ويف نوعيٍّا. ة متغريِّ حياتية تجربة إىل يُفيض دربًا بريتون؛ إىل بالنسبة —
وجهة ومن ماركيس. نموذج إىل استناًدا تتغريَّ أن ينبغي اليومية الحياة بأن بريتون شعر
يرسخ والالوعي، الوعي بني جديد جديل َعْقد بوجود إيمانه فإن الدادائيني، من كثري نظر
هاِت توجُّ الدادائية دعَمِت ذلك، من النقيض وعىل ما. نوًعا شكوكية إنسانية فلسفة بفعل

الالإنسانية. الفلسفة

الالإنسانية النزعة

ا فلمَّ آلة؛ بوصفه اإلنسان فكرُة ونيويورك برلني يف للدادائية املحورية الِفَكر بني من
امليكنة، أحضان يف حاسم بشكل نفسها ألقت البرشية بأن الدادائيون الفنانون شعر
وهي امليكانيكية»، «املتحوالت ل والرقي التعقيد شديدة أيقونات املدينتني كلتا يف روا طوَّ
أنتج ،١٩٢٠ عام مايو يف وتحديًدا برلني، ويف واآللة. اإلنسان بني تجمع هجينة أشكال
وإذ الحديث. زواجه إىل أومأت التي ،(9-2 (شكل … تتزوج داوم لوحته جروتس جورج
لقبها عكس أن بعد استحدثه الذي االسم (وهو داوم الجديدة عروسه جروتس َر صوَّ
إنسان شكل عىل اليمني جهَة نفَسه ورسم اللوحة، من اليسار جهَة باألملانية) «مود»
بوصفه الزواج عىل هجوٍم إىل هريتسفيلده، فيالند بحسب جروتس، لوحة ارتقت آيل،
مكون إىل وأبًدا دائًما الرجَل «يُِحيل هريتسفيلده بحسب فالزواج برجوازيًة؛ مؤسسًة
إن بحيث والرتوس»، العجالت من أكرب نظام داخل صغري وترس مكوناته، من ثابت
تتحرر بينما شديدة»، براعة وتقتيض ا جدٍّ ودقيقة رصينة أخرى مهامَّ «يتعاَطى الرجل،
املرأة، معاداة فكرة مع متداخل الحكم هذا بأن القول يجوز العنان. لها ويُطَلق املرأة
الالفت ومن يشء. كل يف متفشية باعتبارها للميكنة الدادائيني فهم مدى عن ينمُّ لكنه

106



جسد؟ أم روح أم عقل أنا؟» «َمن

دادائيٌة أنتجت ،١٩١٩ عام ففي الدادائية؛ يف متفشيًة كانت الزواج أيقنة أن للنظر
حيث نفسها؛ للفكرة أنثوية رؤية فيها طبعت لوحًة هوخ هانا تُدَعى أخرى برلينيٌة
مارسيل كان آنذاك، نيويورك ويف .(4-3 (شكل حديثة بأدوات مكبََّلنْي زوجني رسمت
يف ممثًِّال واآللة، اإلنسان اقرتان عن الحاسم بيانه عىل واجتهاد بكد يعكف دوشامب
الفني العمل هذا فإن آنًفا، ذكرنا وكما ثيابها». من عزابها جرَّدها «عروس لوحته
املكبَِّلني «ُعزابها» ُقبالَة باألعىل طافية «عروًسا» يضع الزجاج، عىل تنفيذه تم الذي د امُلعقَّ
غرار وعىل آالت. هيئة عىل مرسومون سواء حد عىل وأزواجها والعروس باألسفل، باألرض
يُنَْظر بينما االستقالل، ببعض لنفسها العروس تحتفظ لجروتس، هريتسفيلده تفسري

استمنائية. قشوًرا باعتبارهم الُعزاب إىل
العاطفي، الحب أن الواضح فمن هنا، الواردة الزواج مؤسسة من املواقف كانت أيٍّا
يتخذ البرشي فالجسد ميكانيكية؛ عملية هيئة يف يُختَزل تحديًدا، دوشامب عمل يف
يمكننا املستويات، أحد عىل العقل. أو بالروح طبيعية عالقة أيُّ لها ليس آلة وضعية
الديكارتية االزدواجية إن ذلك؛ كل وراء يقبع ديكارت الفرنيس الفيلسوف شبح نرى أن
العقل، أن عىل أكََّدْت الحديث العلمي للمنهج األساسية الفلسفية املقدمَة شكَّلت التي
إىل النظر إىل — المرتي أمثال — البعض دعا مما الجسد؛ من متحرر تفكري، كمادة
النظر بوجهة متمسكني كانوا الدادائيني أن إذن يحتمل محضة. آلية بوصفه الجسد
أنتج املثال: سبيل عىل الالذعة؛ السخرية من بمسحة ممزوجًة كانت أنها ولو الديكارتية،
الفنية األعمال بعَض لدوشامب، املنسوبة نيويورك دادائية حليف بيكابيا، فرانسيس
يف صغرية أمريكية فتاة «صورة رأسها وعىل الجنسانية، تجاه ا جدٍّ ساخرة أفعال كردود
وعمليات لألنثى الجنسية الوفرة بني ساوى حيث 2-7)؛ (شكل ١٩١٥ عام عري» حالة

اإلشعال. شمعة
يف جوهرها يف إنسانية ال ريبة عن الفرتة تلك إبَّان بيكابيا أعمال أغلب تتحدَّث
برلني؛ دادائيو ما حدٍّ إىل تلك مواقَفه وشاَرَكه الدفني، الداخيل الشعور ويف الروحانية،
بالروح؛ يُعَرف ملا الكامل الغياب هي «الدادائية أن عىل هاوسَمن راءول مثًال أكََّد فقفد
أن ندرك أن املهم من ولكن ميكانيكيٍّا؟» مجرياته تسري عالم يف روح لدينا يكون ِلَم
نْقد محطَّ كان الذي هو اآللة مع الحديث اإلنسان روح رصاع عن التعبرييني خطاب
اآللة تجاه إيجابيًة أكثر مفهوًما تبنَّْوا عموًما برلني دادائيي أن األمر وحقيقة هاوسَمن.
للَفتِّ وسيلٌة امليكانيكي الجمايل الجانب أن روا تصوَّ حيث نيويورك؛ بجماعة مقاَرنًة
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االبتذاالت وتحاَشوا قوية مادية إىل َسَعْوا لقد الجماعية. ومنارصة الفردية عضد يف
ازدواجيَة األحوال من حال بأي يؤيدوا لم جروتس، خال فيما ربما ولكنهم، البرشية،
بها. يؤيدونها الذعة، بسخرية ولو النيويوركيني، أن بََدا التي بالطريقة العقل-الجسد
عىل برلني ويف زيوريخ يف — عادًة باألملانية الناطقون الدادائيون مال الحًقا، سنرى وكما
ازدواجياٌت بموجبه اْلتَأََمْت صوفية، مسحة ذي وحداني فلسفي موقف إىل — سواء حدٍّ
بريتون أندريه فكر يكن لم لو الصدد، هذا ويف تناقضية. وحدة يف والروح كالجسد
«املثالية» تعني ماذا ولكن، للرسيالية. مفهومه مع َالنسجموا هكذا، بشدة باملثالية مشبًعا

الرسيالية. إىل لنرجع هنا؟ تحديًدا
يجنح يشء «كل أن: عىل بريتون أكد ،١٩٢٩ عام للرسيالية» الثاني «البيان يف
واملوت الحياة إىل النظُر فيها يتعطَّل العقل يف محددة نقطة هناك بأن اإليمان إىل بنا
االقتباس هذا يساعد متناقضات.» باعتبارها … واملستقبل واملايض والخيال والواقع
يختص فيما Surrealism «الرسيالية» كلمة يف Sur للبادئة مغًزى إضافة عىل جزئيٍّا
الجوهري االلتزام عىل كمؤرش حدٍّ أقىص إىل لالنتباه الفتة لكنها املتسامية، بنربتها
يف األملاني الفيلسوف بفكر مرة ألول بريتون احتكَّ لقد الهيليجية. الجدلية تجاه لربيتون
بديهيٍّا معناه «استنبط» بأنه الحًقا واعرتف ،١٩١٢ عام حوايل عرش التاسع القرن أوائل
األويل تأكيده بني بالتوفيق يتعلَّق فيما بريتون هيجل فكُر أفاد جوهريٍّا، كبري. حد إىل
َصاَحَب الذي املادي العالم يف بالتغيري التزامه وبني ناحية، من الالوعي استكشاف عىل
القالب كان لقد أخرى. ناحية من ،١٩٢٦ عام بعد للشيوعية الرسيالية، ووالء والءه،
د معقَّ بشكل التجريدية الفلسفة يف اإلطالق. عىل وحيثيًة أهميًة األكثَر هيجل لفكر املثايل
من تدريجية سلسلة خالل من نفسها، عىل الروح أو نفسه، عىل العقل يتعرَّف لهيجل،
التصادم عرب باملثل الرسيالية الصورة تعمل بريتون، إىل وبالنسبة الجدلية. التوليفات

«أعىل». جديدة وحدة إنتاج بُْغيَة متضاربة مصطلحات بني
الجدلية عالقته يف للعقل الذاتي للوعي تأييده حيث من مثاليٍّا بريتون كان لقد
التي املسترتة الليربالية اإلنسانية إىل منطقي بشكل أيًضا هذا أفىض هل ولكن باملادة،
من السؤال هذا عن اإلجابة تنبع ال مرفوضًة؟ الدادائيني من كثري يراها أن يمكن كان
باتاي. جورج وهو ًة، ِحدَّ الفكريني بريتون محاربي أكثر من ولكن أنفسهم، الدادائيني
الناطق كان لكنه الرسيالية، جماعة من جزءًا قطُّ باتاي يكن لم آنًفا، ذكرنا كما
وأبرزهم — ١٩٢٩ عام الجماعة أعضاء من الكثريَ بريتون نَبَذَ أن فبعد وسوطها؛ باسمها
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دورية إىل بالوالء منهم كثريٌ دان — ديسنوس وروبرت ماسون وأندريه لرييس ميشيل
١٩٢٩ عاَمْي خالل نُِرشت التي «وثائق» لدورية كانت أوجه، عدة من «وثائق». باتاي
ركَّزت األكاديمية شبه مقاالتها لكنَّ الرسيالية، بالدوريات شبيهة «علمية» هالٌة و١٩٣٠
وغريها الجاز موسيقى ومعارضة اآلثار وعلم البرشية كاألعراق قضايا عىل أكرب بقْدر
ثمة أنَّ الحايل، النقاش إىل بالنظر ذلك، كل من واألهم الشعبية. الثقافة جوانب من
املثالية الفرضيات عىل تحديًدا، باتاي كتابات يف الدورية، تلك صفحاُت شنَّتْه هجوًما
الكثرية املقالة يف مباًرشا. ال مجازيٍّا الهجوم هذا كان وأحيانًا بريتون، لتفكري املسبقة
يفصله وإنه اإلنسان، تكوين من جزء الكبري اإلصبع إن قيل الكبري»، «اإلصبع االقتباس
من اإلنساَن يَُمكِّن الذي الجزء أيًضا وهو باإلنسان، الشبه القريب السعدان عن ويُميِّزه
يَعتِرب باتاي، رأي بحسب اإلنسان، لكن أسمى. أشياء عىل عقله فينصب منتصبًا، الوقوف
أحٌد لها يُِقيم ال األقدام أن وأكَّد وخسيًسا، حقريًا شيئًا الطني» يف «املغروس اإلصبَع
للِقيَم َقْلب عن يبحث باتاي فإن ولذا، الرمز؛ اق ُعشَّ الفتيشيني سوى الكايف بالقدر وزنًا
يف البرشية للطبيعة الخسيسة بالجوانب لالحتفاء دعوًة أخرى، كتابات يف ستَُشكِّل، التي

املثالية. مراوغات مقابل
بمفاهيم مقيَّد للرسيالية بريتون مفهوم أن يرى باتاي أن هو اإلطالق، عىل وأهمُّ
«البيان يف عنها اإلعراُب تمَّ التي االدِّعاءات من الرغم عىل الجمايل، والجانب «الذوق»
عنوان تحت مقالة يف التقليدية. األخالق بعرش باإلطاحة يختص فيما األول»، الرسيايل
تركيز انصبَّ ،(١٩٣٠) الثاني العدد «وثائق»، دورية يف نُِرشت الطبيعة» «انحرافات
النص قراءة ويمكن السيامية، التوائم مثل الطبيعة «فلتات» ب البرشية افتنان عىل باتاي
املزج وهو أََال للخنثى؛ اإلنساني الشعار عىل مسترتًا تعليًقا اعتباره عىل األمر حقيقة يف
الحًقا، سنرى كما إليها، انجذب التي الخيميائية املجازات يف الشائع واألنثى الذكر بني
لتوليفة آَخر كمثال مباِرش، غري بشكل ولو للخنثى، وباإلملاح الربيتونيون. الرسياليون
عن إنساننْي اقرتاُن فيها يُسِفر ال التي الطبيعية األحداَث بإسهاب باتاي تناَوَل مثالية،
دائًما تالعبًا نجد «وثائق»، دورية أعداد شتَّى يف قبيح. وحيش يشء عن بل مثايل، يشء
كصور املثال: سبيل عىل فظَّة؛ بمادية أثره وإبطال املثايل ملجابهة كوسيلة القبيح بفكرة
الغربية املرادفات أن عىل فيها يؤكِّد ليمبور، جورج بقلم األقنعة حول ملقالة إيضاحية
نجد الغاز؛ أقنعة مثل أغراض هي القبلية املحيطية لألقنعة الشعائرية للقوة الوحيدة
بويفارد. إيه جيه للمصور الكرنفاالت ألقنعة الفوتوغرافية الصور من مدهشة مجموعًة
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ألول القناع ذاك يبدو والبشاشة، بالبهجة يُوِحي األقنعة تلك من واحًدا أن يُفرتَض وإذ
تماًما. احرتَقتَا عينَيْه وكأنَّ وهلة

دورية يف مستنسخة فوتوغرافية صورة الكرنفال»، «قناع بويفارد، إيه جيه :1-4 شكل
.(١٩٣٠ (باريس، الثاني العدد «وثائق»،

بريتون استند إذ وباتاي؛ بريتون بني مبارش صدام هناك كان ،١٩٢٩ عام يف
استنساخ إعادة من باتاي يمنع كي دايل، سلفادور وهو الرسيالية، جنود أحدث إىل
دورية لصالح باتاي َكتَبَه لها تأويٍل جانب إىل الحداد» «لعبة العام ذاك الرئيسية لوحته
انصبَّ الذي — تعليقه لكن للصورة، تخطيطي برسم يرَىض أن باتاي عىل كان «وثائق».
بَمواِطن دايل، كان َكْم يكشف — دايل لرسوم املميزة واإلخصاء االستمناء مخاوف عىل
تغاَفَل بريتون أن ويبدو مثاليٍّا. باتاييٍّا فنانًا ن، والتعفُّ والرباز باالستمناء امُلْعَلنَة هوسه
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تقريبًا، الفرتة تلك إبَّان يتواَن، لم أنه ولو دايل، ألعمال ا حقٍّ «املضطربة» الجوانب عن
باتاي أن من الرغم وعىل آرتو. أنطونني لرسيالية الخسيسة الطبيعة عىل االعرتاض عن
بريتون. معسكر ضمَن حنٍي إىل ظلَّ األخري فإن إليه، دايل انتساَب حق، عن زعم، ربما
ومن أخرى، أو بصورة حاسم بشكل بريتون معسكَر يهجروا أن آخرون فنانون قرََّر
العنيفة، املجازية والصور نيتشه فكر تجاه نزوُعه كان الذي ماسون أندريه هؤالء بني
ا ممَّ أكثَر نساءً، ينحرون رجاًال صوَّرت التي ١٩٣٣ عام «املذبحة» رسوم مثل أعماٍل يف

بريتون. له يتحمَّ
«بابا» ل الدادائية نقد يف صًدى له لربيتون الالإنساني باتاي نقد أن بََدا ربما
بََدا الالحقة، سنواته ففي الدادائية؛ مع متطابًقا يكن لم باتاي موقف لكن الرسيالية،
العرشينيات فرتة خالَل عليه كان ا ممَّ الرسيالية إىل بكثري أقرب األمر واقع يف باتاي أن
من جزءًا بأن القائل الكيل مفهوَمهم نَاَرص أنه سيما ال والطيش، باالندفاع اتَّسمت التي
للتعامل «امُلَقدَّس»، أسماه ما أو األسطورة، غياب يف يتمثَّل املعارص اإلنسان معِضلة
اندالع مع أمكن، وعندما البرشية. للطبيعة سوداويًة األكثر الالسلطوية النزعات مع
حربنَْي طتَا توسَّ أنهما عىل رجعي بأثر والرسيالية الدادائية إىل النظر ،١٩٣٩ عام الحرب
للَوَرثة بكثري إلحاًحا أكثر «اإلنساني» اإلنسان فكرة تفكيك إىل الحاجة أمسِت عامليَّتنَْي،
الرسيايل بعد ما الفرنيس املفكِّر مثل أشخاٌص باتاي إْرَث وَوِرث للحركتني، الفكريني
هناك كانت لقد بل ،« «حالٍّ َمْت قدَّ بالكاد الخاصة باتاي إنسانية ال لكن فوكو. ميشيل
كلٌّ بها حاوَلْت طريقة وثمة الفاشية. إىل أكثر النزعة تلك فيها جنحت الثالثينيات يف فرتٌة
والجسد، العقل وازدواجيِة اإلنسانية الِقيَِم تجاُوَز سواء حد عىل والرسيالية الدادائية من

املستغلق. أو الصويف الفكر عرب وذلك

واملستغلق الصويف الفكر

هناك َفْليكن قال: وعندما العاَلَم، الربُّ يَخلُق أن قبل املياه سطح فوق الدادائية «حامت
جماعة ألعضاء املشرتك الترصيح هذا يعكس دادائية.» بل نور، هناك يكن لم نور!
أمثلًة بالفعل ناقشنا لقد التقليدية. األديان تجاه للدادائية التهكمي املوقَف برلني دادائية
شأن شأنهم الرسياليون، َمَقتَه ما إنَّ الرسياليني؛ جانب من للكاثوليكية الشديدة للمناوأة
من الرغم وعىل والجسد. الروح بني اليهودي-املسيحي الفصَل تحديًدا كان الدادائيني،
النزعة من للسخرية االزدواجية لغة استخدما قبُل، من رأينا كما وبيكابيا، دوشامب أن
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قبل ما فلسفية مبادئ تحديًدا الدادائيون استدعى فقد الحديث، لإلنسان التكنولوجية
جزءًا هذا وكان عظيم، بتوازن واملادي الروحاني فيها يحتفظ غربية غري أو سقراطية

الحديثة. للنفس أكرب نقد من
كان فقد ا؛ جدٍّ متنوِّعة الصدد هذا يف الدادائيون عليها اعتمد التي املصادر كانت
هرقليطس، لسقراط السابق اإلغريقي املفكِّر إىل منجذبًا تحديًدا زيوريخ يف بال هوجو
الصوفيني إىل منجذبًا آرب هانز كان بينما دائم، تقلُّب حالة يف يشء كل أن عىل َد شدَّ الذي
الطاويني والفالسفة عرش، السابع بالقرن بوهيمي ياكوب األملاني الكاتب أمثال املسيحيني
من واحدة يف بوهيمي من فقراٍت املأل عىل قرأ آرب أن نعلم إننا الوتزه. أمثال الصينيني
عىل تؤكد أقساًما بارز بشكل انتقى حيث ١٩١٧؛ عام زيوريخ يف الدادائية» «األمسيات
املحتمل من الصيني، التأثري سياق ويف التقلبات. خضم يف التوازن عىل الحفاظ أهمية
إنتاج بُْغيَة التغريات»، «كتاب للطاوية، السابق التغيري وْحِي مصدِر مبادئَ نَقَل أنه
(شكل املصادفة» قوانني «بحسب املستطيالت فيها رتََّب التي خاصته، الكوالج رسوم
التغري بأنماط بالتنبؤ التغريات» «كتاب انشغل الطاوية، يف محوريٍّا أثًرا وباعتباره .(1-3
الكتاب، هذا إىل املحاور يرجع وعندما البرشي. العالم يف ثَمَّ ومن الطبيعة، يف السارية
أيامنا يف معدنية عمالت (أو األلفية نبتة أعواد بإلقاء املصادفة إىل نفَسه يسلِّم فإنه
واحًدا آنذاك تُناِظر كانت التي التجريدية السداسية» «الرسوم من سلسلة إلنتاج هذه)
يُْقِبل باملثل كان فقد الورقيَة، مستطيالِته آرب أسَقَط وإذ للكتاب. التنبُّئِيَّة البيانات من
وجود عدم الواضح من كان أنه من الرغم عىل اإلنسان، قوانني ال الطبيعة قوانني عىل

. تنبُّئِيٍّ بُْعٍد
ولكنه ،١٩١٨ عام حوايل الوتزه يُطالع كان أيًضا هاوسَمن راءول أن بدا برلني، يف
الذي هيكل إرنست األملاني الدارويني البيولوجي فكر إىل منجذبًا كان قد ذلك عىل عالوًة
املؤرخ إيمان يدعم ذلك وكل واملادة؛ للروح ًدا موحِّ املواد»، «قانون وهو وحيًدا، ً مبدأ اعترب
كانَا للفن مناوئة بطريقة التقاليد وتحطيَمهم الدادائيني عقالنية ال بأنَّ شيبارد ريتشارد
زيوريخ، يف يَىص وِخصِّ الدادائية، أعمدة أحُد كان عميق. فلسفي ببحث أساًسا مرتبطني
يف نمطيًة باعتبارها ونماذِجها فوضويًة، باعتبارها الطبيعة نماذِج بني بالتفاعل يُعنَى
العمود وكان هاوسَمن. أمثال الشيوعيني غري الربلينيني إىل يمتدُّ ذلك أن ولو جوهرها،
وفالرت جروتس جورج أو وباريس، نيويورك يف وبيكابيا دوشامب يف امُلَمثَّل — اآلَخر
بالتأكيد ذلك يناظر العدمية؛ تجاه ونزَّاًعا أكرب بقدر جوهريٍّا وجوديٍّا — برلني يف سرينر
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جوهرها يف «استدالليًة» أكثر زيوريخ يف الدادائية تكون بموجبها التي التقليدية الحكمَة
باريس. دادائية أو نيويورك دادائية من

هاوسَمن، أو آرب لدى الصوفية الطبيعة من القليل نجد الرسيالية، إىل وبالرجوع
طفيف أثر لها كان الهتماماتهما، الحيوي الحافز َحَوت التي التعبريية، أن سيما ال
املناوئ للفكر الرسيالية النماذُج كثريًا مالت فقد ذلك، من وبدًال الفرنسية. الحركة عىل
الوسطى، العصور بعد فيما املستغلقة الغربية التقاليد من االستقاء إىل لالزدواجية
يف البارزين وامُلنَظِّرين الُكتَّاب جميع لدى كبري اهتمام موضَع تحديًدا الخيمياء وكانت
يف دوًما األربعة، والعنارص للتنجيم ضمنية بإشارات ممزوجة الخيمياء، وتتجىلَّ الحركة.
تُثِري نراها ثَمَّ ومن العنارص، بتحويل معِنيًَّة أساًسا الخيمياء كانت البرصية. الرسيالية
(شكل الطيور» «ميالد لوحته ففي مثًال؛ ماسون ألندريه التكافؤ املتعددة املجازية الصور
متداعية بأفكار ترتبط املرأة، فرج من األعايل يف ينطلق وهو الطائر صورة أن نجد ،(2-3
الخيميائي؛ الوعاء نقوش يف ألسفل وإما ألعىل ا إمَّ املحلقة الرمزية الطيور بصور مباَرشًة
تحوليَّة مجازية صوًرا كلها اللوحُة توظِّف بينما تتم، املادة تحويل عمليات كانت حيث
من آلرب الطبيعة صوفية إىل تقريبًا أقرَب ماسون كان ربما كموضوع. امليالد لطرح
(5-3 (شكل مريو أعمال يف ولكن، بهرقليطس. بعمق تأثََّر وربما الرسياليني، من غريه
تتَِّسق ولكنها صويف، بشكل األنماط ِد متعدِّ َكْوٍن إىل ضمنية إشارات أيًضا نجد أن يمكننا
عرش، الثالث القرن يف عاش الذي املسيحي الصويف لول، رامون فلسفات مع املرة هذه

الكتالونية. جذوَره مريو شاَرَكه والذي
عاملية بنظرة تعبق كانت الرسياليني إىل بالنسبة الخيمياء أن عىل التأكيد املهم ومن
الغامض بالجانب قليلة ارتباطات لها وكانت املتأخرة، الوسطى للعصور تنتمي خاصة
اهتماٌم الرسياليني لدى كان عامة، وبصفة الشعبي. الخيال يف به تتسم الذي والغريب
التاسع القرن بتقاليع ترتبط كانت ما بقدر وخاصة للطبيعة، الفائقة باألشياء محدود
غشيت التي الغشوة حاالت أن لبيان مضنيًة جهوًدا بريتون بذل الروحانية. مثل عرش
وقد املوتى. مع بالتواصل عالقٌة لها تكن لم الحركة» «غموض مرحلة خالل الرسياليني
الدنس» «التنوير كان الرسياليني انتباه لفت ما أن الرسيالية اد نُقَّ أبرُز بنيامني والرت أكََّد
أو للدِّين واْلتجاءٍ رجوٍع أي من بدًال املادي الوجود من عليه الحصول يمكن الذي
الرسيالية االهتمامات أن أعيننا نصب نضع أن وينبغي أيًضا، العقاقري إىل أو «املاوراء»،

املاركسيَة. تُواِفق أن ب يتوجَّ كان ما كثريًا
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الكاتب بفكر مبكرة فرتة يف مفتونًا كان بريتون أن نعلم فإننا ذلك، من الرغم وعىل
ماديٍّا كان نفسه ليفي أن ولو بالسحر، املتعلق ليفي إليفاس عرش التاسع بالقرن الفرنيس
فمن للخيمياء؛ الرسيايل الفهم إىل ذلك بنا ويرجع واملادة. الروح بني للمصالحة وُمكرًِّسا
املشرية القديمة املستغلقة للنقوش املحضة الغرابة إىل منجذبًة الجماعة كانت ناحية،
اإليضاحية الصور وتَدين للخيمياء، املادية للعمليات الروحاني املضمون إىل مجازيٍّا
العرشينيات أواخر يف أنتجها التي الكوالج» «روايات يف أوردها التي إرنست، ملاكس
بالطريقة الرسياليون تنبَّأ أخرى، ناحية ومن السوابق. لتلك بالكثري الثالثينيات؛ وأوائل
عام الصادر كتابه يف الخيمياءَ يونج كارل النفساني العاِلُم بها سيفرسِّ التي دة املعقَّ
عىل املسيحية شددت بينما أنه إىل يونج ذهب هنا والخيمياء». النفس «علم ١٩٤٤
املجاز املستغلقون استخدم الجسد، يف بالشك ضمنًا يوحي مما الخطيئة؛ من الخالص
والروح املادة بني ما املصالحة عىل فأكَّدوا املسيحية، عىل التعليق من كشكل الخيميائي
كل أن والواضح الخنثوي؛ الرمز يف واألنثوية الذكورية املبادئ بني والتأليف الجمع عرب
فكرة أن العجب من وليس الكاثوليكي، املذهب عىل للرسياليني الكيل الهجوم يناظر ذلك
مقالة نستدعي أن ينبغي ولكن، وكتاباتهم. فنِّهم يف كبريًا صًدى لها َوَجدت الخنثى
األضداد بني ما املزُج يخلق حيث السابق القسم يف مناقشتها السالف باتاي جورج

الرسيالية. للميتافيزيقا اآلخر الوجه هذا كان ُمصاَلَحًة؛ ال بشاعًة
الفن من ا مهمٍّ فرًعا ثمة فإن بديلة، فلسفية عاملية نظرة استدعت الخيمياء أن لو
بعد ما عالم يف نفسها املعرفة تنظيم بها تمَّ التي الفئات تقويض مع تعاَمَل الرسيايل
عرش السادس القرنني بتقليد ني مهتمِّ يَىص ِخصِّ الرسياليون كان الصدد، هذا يف التنوير.
الخزائن هذه قدََّمت حدودها، إطار يف الفضول»؛ «خزائن باسم املعروف عرش والسابع
بها املعمول لألنماط الطبيعية، أم املصنوعة سواء األشياء، وتصنيف لرتتيب بديلة أنماًطا
التناظر ملبادئ واألولوية األسبقية كانت املطاف. نهاية يف محلَّها ستحلُّ التي املتاحف يف
الرسياليون بحث والنوع. األجناس مبادئ عىل للمعاني األطوار الغريب التداعي أو
نزعت الشخصية الفنية فمجموعاتهم السياقات؛ من العديد يف البديلة التصنيفية األنظمَة
املستوى عىل — مثًال شرييكو دي أو دايل كلوحات — اللوحات تكون بحيث تُرتَّب أن إىل
نفسه، امُلنَطَلق ومن «البدائية». اليدوية املصنوعات أو الغريبة الطبيعية لألغراض نفسه
والعديد حذاء ذلك يف بما األغراض، من طبق قوامه ١٩٣٦ عام رسياليٍّا» «غرًضا دايل أنتج
بجهود تجميعها تمَّ الجنس، يُماِرسان لزوج صغرية وزخارف املزخرفة، املعجنات من
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اإلضافة وهو — كورنيل جوزيف وكرََّس شخيص، فتييش منطق إىل استناًدا مضنية
مفتوحة، صناديق إلنتاج كله مشواَره — الرسيالية لحركة ما نوًعا املتأخرة األمريكية
الصلصالية، األنابيُب استدعت وقد مربعة، بوصة ١٢ × ١٨ عادًة أبعاُدها تتجاوز ال
حلم من ًرا مصغَّ عاَلًما الصناديُق تلك تحويها التي النجوم وخرائُط الصيدالنية، والجراُر

اليقظة.
الصارخة الصورة يف بالنظر اليشء بعَض الرسيالية من الجانب هذا تحديث يمكن
األخري، الفصل يف ذكره الوارد واملخرج املتحركة الرسوم ِص متخصِّ سفانكماير، ليان
سفانكماير أنتج السبعينيات، أوائل يف الرسيالية. من متأخًرا معقًدا شكًال يمارس الذي
وفيها الطبيعة»، «علم الجمعي العنوان تحت بالخدش الفنية األعمال من كبرية سلسلة
هجينة أشكال إنتاج بُْغيَة مًعا العظمية وهياكلها لحيوانات صور من أقسام اقرتنت
الفنية األعمال من محفظة نرش الذي إرنست، ملاكس هنا مقصود والء ثمة مزعجة.
إرنست. إرث إحياءَ يُِعيد سفانكماير لكن الطبيعي»، «التاريخ عنوان تحت الحكِّ بتقنية
«أوديب حالة يف الشاذة. تصنيفاته لرتافق زائفة علميًة مالحظاٍت أيًضا سفانكماير أنتج
بيًضا أنثاه تََضع وحيش، أسرتايل حيواني جنس عىل نتعرَّف ،(2-4 (شكل القضيب» العق
مواليدها قضبان لْعَق األم وتُباِرش بقضبانها، البيض قرشة بكرس الذكور منه يخرج
تُطِبق بأن أوالَدها األمُّ تُخِيص ذلك بعد البيض، من املزيد لتخصيب َمِنيَّها فتبتلع الذكور،

فعليٍّا. «إناثًا» البالغني كلُّ يكون أن بذلك فتضمن ذكورها، قضبان عىل فكَّها
النفسية التحليلية باألفكار د املتعمَّ والتالعُب هنا املعِنيَّة السوداء الدعابُة تتسق
يرتبط الطبيعية للبيانات لسفانكماير الشاذ الخلط لكن السائدة، الرسيالية مع بالكامل
كانت التشيكي. الرسيايل بالتقليد محصور كفنان بهويَّته شديدة وبدقة أسايس بشكل
عرش، السادس القرن أواخر يف اإلطالق عىل فضول خزائن ألكرب موطنًا براج مدينة
إىل ساخر بشكل سفانكماير أعمال وتلتفت الثاني، رودولف اإلمرباطور إىل وتُنَسب
منظومة بها تنشأ التي بالطريقة خاصٍّ يشءٍ عن بدوره ذلك ينمُّ املجموعة. هذه أعاجيب
بشكل أيًضا وتَُعلِّق «العاملية»، الجذور من بدًال «محلية» جذور من حتًما بديلة معرفية
الفكرة وهي الرسيالية، عن باريس يف املتمركزة للفكرة املسبقة الفرضيات مبارشعىل غري
الثالثينيات خالل عملت، التي الكولونيالية عن الرسيايل الخطاب يف صداها يرتدد التي

للفرنسيني. املنارصة النزعات تلطيف عىل واألربعينيات،
أنهم عىل التأكيد يجوز للتصنيف، الرسيالية الهدم أنشطة إبداعات من الرغم عىل
هناك كانت ذلك، مقابل ويف الغربية؛ الفكرية التقاليد قواعد وفق يتحركون برحوا ما
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.١٩٧٣ الخدش، بتقنية فني عمل الطبيعة، علم سفانكماير، يان :2-4 شكل

باعتبارها إليها النظر يُمكن والرسيالية، الدادائية من كلٍّ يف «البدائي»، إىل رجعية انتكاسة
ويعود أكرب. مبارشبدرجة بشكل البرشية الطبيعة عن املسبقة الغربية للفرضيات مقاومة
ما كلِّ بمعارضة اهتمامه وتحديًدا باتاي؛ فكر يف الالإنساني التيار إىل مجدًدا ذلك بنا
املناقشة هذه ل سنؤجِّ ولكْن الغربي، للفكر املثالية العادات مع جذري بشكل يندمج ال
الدادائيون وظََّف حدٍّ أي إىل معرفة هو أعاله ورد مما لنا يتجىلَّ ما التايل. الفصل حتى
الغربية االزدواجية يف الطعن أجل من للفكر واملستغلقة الصوفية النماذَج والرسياليون
شكٍّ بال باتاي لكن التحرَُّر، كان دوًما، الرسياليون أكَّد كما إليه، َسَعْوا ما إن الداخل؛ من
العقل. أو الروح خدم التحرر هذا أن إىل املقاومة سبيل عىل يذهب أن املمكن من كان

الجسد؟ ر تصوُّ عن ماذا
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والشهواني الجسدي

أُِرسُّ «فإني بولس: القديس قال (٢١–٢٤ اآليات ،٧ (اإلصحاح رومية أهل إىل رسالته يف
يَسِبيني … أعضائي يف آَخر ناموًسا أرى ولكني الباطن، اإلنسان بحسب هللا بناموس
جلب للجسد الديني التشويه من النوع هذا إن أعضائي.» يف الكائن الخِطيَّة ناموس إىل
مارس يف املثال: سبيل عىل والرسيايل؛ الدادائي الفن يف املكبوت» إىل عنيفة «انتكاسًة معه
طبق صورًة بيكابيا فرانسيس نرش باريس، لدادائية األوىل األيام يف وتحديًدا ،١٩٢٠
عن وبعيًدا .«٣٩١» دوريته يف املقدَّسة»، «العذراء وأسماها حرب، طرطشة من األصل
شأن شأنها أيًضا، «تجريدية» كانت التي املصادفة عملية عىل مثاًال العمل هذا كون
تجديفية. مضامني الدادائية الحرب لرتوش كان زيوريخ؛ يف آلرب السابقة الكوالج أعمال
أنجبَِت إذْ التناسلية»؛ «امُلتَْعة تجربَة املقدسة العذراء تَِعِش لم الكاثوليكي، املذهب بحسب
من أكثَر بيكابيا قدَّمها التي الحرب طرطشُة به أوحْت وما «ِبْكًرا». فعليٍّا وظلَّْت املسيح

البرشية. البكارة فضِّ لعملية البشعة الفعلية النتيجَة كان آَخر، يشء أي
موطن عىل يدلِّل الجسدية، للتجربة املحرَّمة الجوانب إحياء إلعادة الالفت املثال هذا
كان هل ولكن، التقليدية. األخالقية املعايري رفض من والرسيالية الدادائية يف أكرب َقلق
جديد دور هناك كان أم األبوية، الثقافة عىل أوديبي هجوم إىل ببساطة يرقى ذلك كل

للجسد؟ ُمتََخيَّل
من حيس. سياق يف إليه يُنَظر ما نادًرا الجسد أن نجد أن املذهل من الدادائية، يف
بمعرض األدائية العروض بعض يف بوضوح بارًزا دوًرا لعب الرقص أن به املعرتف
فون رودولف املولد امَلَجري الرقص رائُد ابتكر فلقد زيوريخ؛ بجماعة الخاص الدادائية
للجسد العضوية الحركات عىل الكالسيكية، املبادئ يًا متحدِّ رقصاته، َس أسَّ الذي — البان
راقصته بَمِعيَّة الدادائية، األمسيات يف اإلسهامات من عدًدا — واالسرتخاء التوتر ومبادئ
كتب األنيق». «التشويه يف النقاد، أحد تعليق بحسب صة، املتخصِّ ويجمان ماري النجمة
للرقص، الجديدة لألشكال ًسا متحمِّ ا مناِرصً كان الذي الدادائية، مؤسس بال هوجو
بمعرض تْها أدَّ البحر»، وأحصنة الطائرة السمكة «أنشودة بعنوان تجريدية رقصة عن
بالرشارات حافلًة رقصًة «كانت آرب: هانز زوجُة تاوبر صويف ١٩١٧ عام الدادائية
حركة مائة إىل منها إيماءة وكل جسدها مالمُح تفكَّكت … املبهرة واألضواء واألشواك
عن تنمُّ التي املبتكرة الرقصات فهذه ذلك، من الرغم وعىل وحاسمة.» وزاوية دقيقة
بحسب — منسجمة كانت والتي للتعبري، امُلَقيَِّدة العادات مجموعة من للتخلص محاولٍة
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والتغذِّي الُعْري عىل ينطوي الذي البديل الحياة أسلوب تجارب مع — البان أيديولوجية
بعض تتنافر فهي الدقيق؛ الحريف باملعنى الدادائية مخاوُف زها تَُحفِّ لم الرصفة؛ بالنباتات
«الرقصات ذلك يف بما الدادائية، ألداء فوضويًة واألشد ًة ِحدَّ األكثر الجوانب مع اليشء

الدادائية. رجاُل اها أدَّ التي الزنجية»
الجرافيكية الرسوم يف املثال، سبيل عىل نَِجدها، التي األجساد فإن ذلك، وبخالف
الحرضي الوجوُد يُفِسدها 2-9)؛ (شكل جروتس جورج إىل واملنسوبة برلني لدادائية
الذي العصبي االنهياَر تتأمل ،١٩١٧ عام منتصف يف ظهرت قصيدة يف الحرب. وآثاُر
تحطََّم «آلة بأنه نفسه جروتس يصف الحرب، يف مشاركته إثَر جروتس به أُِصيب
الناجمة الصدمة اضطرابات آثاَر برلني دادائيي أغلب َل وسجَّ تماًما»، ضغطها مقياُس
وتعبريات رسموها التي الشخوص أجساد عىل القصف» «صدمة مثل الحرب، عن
استعادَة تُحاِكي أنها اعتبار عىل الرصينة هاوسَمن أشعار فْهُم حتى ويجوز وجوهها.
ومن للعالج. الخاضعني بأمراضعصبية املصابني لدى بتأتأة املشوبة الكالم، عىل الُقْدرة
الجسدي، التغريَب بيكابيا أو لدوشامب امليكانيكيون األشخاص يستدعي ذاته، املنطلق
فبالنظر الكبرية»؛ «الزجاجة دوشامب لعمل منفصلة حجة إقامَة األمر استوجب ربما
التي املالحظات بحسب مزوَّدون، ميكانيكيٍّا املتحولني الجنسيني املشاركني أن حقيقة إىل
العمل هذا إىل النظر يُمكن والكهرباء، كالغاز الطاقة من بأشكال بعمله، دوشامب أرفقها
نحو عىل راسخ اقتصاد أنه ولو حديثًا، «إنتاجيٍّا» جسديٍّا اقتصاًدا ر يَُصوِّ أنه اعتبار عىل

الطبيعة. مع القائم الحوار يف مستفز
مصابة، أو جريحة ألجساد صوًرا الدادائيني، شأن شأنهم الرسياليون، أنتج
الحرب، بعد الوطنية الثقة الستعادة الفرنسية الحكومة محاوالت بذلك فعارضوا
الشخصيات أمست الرصاع. خالل الرجال أجساد عىل انطبع الذي بالعنف عنيدة بتذكريات
عاَمْي خالل أنتجها التي رسومه سيما ال دايل، أعمال يف متكررة فكرًة بعكازات املدعومة
األعمال أهم من واحد وهو لوتريامون، للكاتب مالدورور» «أناشيد لرواية و١٩٣٤ ١٩٣٣
لذكورة ساخرة كمحاكاة ُمَمثًَّال نفسه مالدورور الراوي نجد وفيه للرسيالية، اإلرشادية
الرسياليون احتََفى األنثوي، الجسد بتمثيل األمر تعلَّق عندما ولكْن، ومشوَّهة. مخصية
— الرسيايل الجسد فإن ثَمَّ، ومن للجنس؛ املغاِيرة دوافعهم مع يتسق بما رصاحًة به
تكريسه من أكثَر امُلمِتع لأللم أو الظن أغلب للُمتْعة ُمكرَّس — كثريًا متشظٍّ أنه ولو
اإليماني الفعَل بداياتها، منذ ظلَّْت، للرغبة الكلية «القدرة أن: بريتون كتب للصدمات.
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من سلسلة إجراء تم للحركة، الزائفة العلمية النزعات مع واتساًقا للرسيالية.» الوحيد
الجماعة، أعضاءُ فيها ُسِئَل و١٩٣٢، ١٩٢٨ عاَمْي بني فيما الجنسانية» عن «بحثًا ١٢

الجنسية: وتفضيالتهم ممارساتهم عن مدهش، بشكل رصيح بأسلوب

امرأة؟ أُذُن يف امَلِنيِّ وقذْف االستمناء بفكرة رأيُك ما فالنتني، بريتون: أندريه
… بذلك ألحلم أكن لم فالنتني: ألربت

… القضيب ال اللسان، ليُداِعبها مخلوقة األذن يونيك: بيري
األنف؟ ويف سادول: جورج

هذا. أعارض شخصية. عقدة بسبب األنوف أكره فأنا ذلك؛ أحب ال إيلوار: بول

«الثورة دورية يف جلتسني سوى منها يُنَرش لم التي — الجلسات تلك أبرزت
بريتون هدَّد وقد للحركة، بُعْمٍق للِمثْلية واملعارضة الذكوريَة التحيزاِت — الرسيالية»
الجنسية، املثلية قبول إىل الجلسات تلك من واحدة يف النقاش جنح عندما الغرفة بمغادرة
أكثر أنه بدا الذي أراجون لويس خاَطَر آَخر، موقف ويف الالزم. من أكثر الفكرة من ودنا
جزئيٍّا» «ُقوَِّض املعنيَّ النقاش إن قال بأن الجنسية، باملثلية يتعلَّق فيما خاصًة انفتاًحا،

الذكورية». النظر وجهة «هيمنة بفعل
سواء الشهواني، الفن من املهول الكمِّ يف محالَة ال تسود ذكورية نظر وجهة ثمة
الصدد هذا يف املتعنِّتة األمثلة أكثر من وربما الحركة. أنتجتْه الذي اللفظي، أو البرصي
اسم تحت مرة ألول نُِرشت إباحية قصة وهي العني»، «قصة اة املسمَّ باتاي جورج روايُة
رسياليٍّا نتاًجا ليست أنها من الرغم وعىل .١٩٢٨ عام أوخ، اللورد وهو أََال مستعار،
يف تنطوي التي والعنف، بالجنس املتعلقة والصادمة الهوسية خياالتها فإن رصًفا،
خالفها إىل منها الرسيالية إىل أقرب وقتِْله؛ قسيًسا والبطلة البطل اغتصاِب عىل ما مرحلٍة
شفري عىل للحياة «مواِفقًة الشهوانيَة باتاي رأى ،١٩٥٧ عام يف الفرتة. تلك كتابات من
ولو ساد، دي املاركيز لفكر عمًقا أكثر بشكل يَِدين الذي الفلسفي املوقف وهو املوت»،
األخرية للحقبة املميِّزة واملوت، الجنس بني العالقات رائحُة اليشء بعَض منه تُفوح أنه
هذا من الرسياليات الفنانات أعمال يف القليل هناك وباملقارنة، عرش. التاسع القرن من
الفضاء يف التميُّز مرتبَة بَلْغَن الالئي النساء من الصغرية الجماعة هذه بني ومن الصنف،
(ماري وتوين ،(7-3 (شكل أوبنهايم مرييت فحسب تتجىلَّ الثالثينيات، يف الرسيايل
فيني ليونور األرجنتينية/اإليطالية امة والرسَّ تشيكوسلوفاكيا، جماعة من سرينونوفا)
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احتقَرت التي فيني األنثوية. الشهوانية للتجربة جهودهن مكرِّسات منارصاٍت باعتبارهن
خالل من الشهوانية النمطية األشكاَل َقَلبَت تحديًدا، لربيتون السلطوية األبوية التوجهات
عام يف شئونها. وترأس أنثوية آلهٌة عليها تتسلَّط خنثوية، واهنة ذكورية ألجساد صور
احتفت، حيث «جولييت»؛ بعنوان ساد رواية من لطبعة إيضاحية صوًرا أضافت ،١٩٤٤

الجنس. دافع يُحرِّكها ساديَّة» «امرأة باستقاللية ا، جدٍّ خاص بأسلوب
للرسيالية الثاني البيان يف بريتون عليه أثنَى الذي ساد دي املاركيز يُعتَرب
الجنسانية. نحو الرسيالية التوجهات لتقييم محوريٍّا رمًزا ساديته»؛ يف «رسياليٍّا لكونه
عرش، الثامن القرن يف اشتهر الذي السمعة، السيئ الفرنيس واإلباحي فاألرستقراطي
إذ الجماعة من ثناءً ى وتلقَّ أبولينري، جيوم خالل من مرة ألول الرسياليني انتباَه لفت
السجن يف به وُزجَّ ساد اعتُِقل الشهواني. اإلشباع يف الرجل حقِّ عىل أخالقية قيمًة أضفى
أن من الرغم وعىل دومية. السَّ رأسها وعىل «املنحرفة»، ممارساته بسبب حياته أغلَب
كنتيجة الثالثينيات، منتصف حتى تنشأ لم لساد الفلسفي باملوقف قة املتعمِّ املعرفة
استيعاب امُلمِكن فِمن الرسيالية، إىل املنتسب هني موريس واملؤرخ الشاعر لتحقيقات
تحت ١٩٣٣ عام الصادرة الفوتوغرافية راي مان صورة إىل بالنظر له الرسياليني قراءة

ساد». دي فرانسوا ألفونس لدوناتا «تذكار عنوان
الشق مع يتوافق بحيث الفوتوغرافية الصورة فوق معكوًسا صليبًا راي مان وضع
قضيبية/اخرتاقية مضامني أيًضا للصليب أن الواضح من لكن الردفني، بني الفاصل
أنهم أعلنوا بالرسياليني، الخاصة الجنسانية» عن «أبحاث يف ِللِّواط. ساد بممارسة ترتبط
الرغبة إشباع سياق يف املمارسة، تلك اعتربوا حيث للجنس)؛ (املغايرة للسدومية أنصاٌر
له الكنيسة فهم بحسب تحديًدا — الجنس أن بفكرة رمزيٍّا يستهزئ فعًال مقابل، بال
بمعدل مهووسًة كانت الفرتة تلك خالل فرنسا أن آنذاك املهم ومن تناسيل. «واجب» —
وطنيٍّا؛ واجبًا األمر حقيقة يف يُعتَرب كان اإلنجاب أن وحقيقة لديها، املتدنِّي اإلنجاب
والدين للتناسل مناِوئة معتقدات بني ما تجمع راي مان صورة أن إذن الواضح ومن
الجربية الطبيعة حيال نطرحها أن يجوز التي األسئلة كانت وأيٍّا واحد. قالب يف والقومية
عموًما الرسياليني أن عىل التشديد املهم ومن ساد، لها ج روَّ التي لألنشطة والعنيفة
ينارص أنه اعتبار عىل أساًسا ساد استوعبوا فقد مشرتكة، بمفردات الجنس تصوروا

والدولة. الكنيسة حقوق مقابل يف الجسد حقوَق
الهتمام نموذجيٍّا مثاًال الفنانني من غريه من أكثر بيلمر هانز األملاني الفنان ويَُعدُّ
مجموعٌة نُِرشت عندما الجماعة انتباه بيلمر لفت امة. الهدَّ املتحرِّرة بالجنسانية الرسياليني
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.١٩٣٣ فوتوغرافية، صورة ساد»، دى فرانسوا ألفونس لدوناتا «تذكار راي، مان :3-4 شكل

املجلة يف «الدمية» األُوَىل بمانيكانه املرتبطة ١٩٣٤ عام الفوتوغرافية الصور من مدهشة
الخياالت عىل وضوح بكل مبنيًَّة بيلمر أعمال كانت فقد «املينوتور»، الفاخرة الفنية
بشدة متأثًِّرا كان وملَّا املراهقة، مقتبل يف الفتيات أو املراهقات الفتيات حول املتمركزة
هوفمان»، «حكايات أوفنباخ جاك ألوبرا ١٩٣٢ عام برلني يف رآه الذي الفني باإلنتاج
و١٩٣٥ ١٩٣٣ عاَمْي مانيكاننَْي بيلمر أقام محوريٍّا؛ دوًرا آيل إنساٌن فيها يلعب التي
الصور لكن بعُد، موجودًة تَُعِد لم ونصف أقدام أربع طولها بلغ التي األوىل الرتتيب. عىل
وشكل استعمالها ُمساء طفل دمية بني ما تقاطٍع عن تكشف لها اْلتُِقطت التي العديدة
وجذعها مفقودان، ذراعاها الراشدون. يستخدمها التي الجنسية األلعاب أشكال من
الثانية بينما الجبس، من مصنوعة ِرْجَليْها من «طبيعية» وِرْجل مكشوف، نصف الجبيس
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اللوحات بعض أعقاب يف خشبية. عرجاء بَقَدم تنتهي ِدَسار من قطعة عن عبارة ببساطة
ما أقرب يشء إىل املانيكان الرسياليون َل َحوَّ شرييكو، دي جورجيو رسمها التي الفنية
بعالقات عارٍض بشكٍل وترتبط اآليل، اإلنسان إىل ما بقدر تمتدُّ عبادة العبادة؛ إىل يكون
عاَلًما يدخل بيلمر عمل لكن املتحولة. امليكانيكية باألشكال الدادائيني بافتنان ُمثرية
حيث فردية؛ «هوية» أي من الثانية دميته َلْت تنصَّ فقد بكثري؛ اضطرابًا أكثر نفسانيٍّا
التي — مرات عدة مكرر منها وكثري — الكروية املفصلية األجزاء من العديد من تألََّفْت
امُلثرية الفوتوغرافية الصور تلك من واحدة وتنمُّ فوتوغرافية. ملشاهد مًعا بيلمر جمعها
والقسم غابيَّة، بيئة يف قبالتنا، يَِقف التفسري عىل َعِيصٍّ مخلوق عن بشدة لالضطراب
يتسلَّل َرُجل ثمة الخلفية، ويف األرجل؛ من آَخرين زوجني من يتألف جسده من األعىل

املتفحصة. نظرتنا متفاديًا شجرة، وراء
املختلفة، النقدية األفعال ردود من الكثري ولََّدت بيلمر أعمال أن املدهش غري ومن
وها فرسَّ الذين بهؤالء وانتهاءً رجعة، بال للنساء كاِرهًة أعماَله يََرْون الذين من بدايًة
فيها بدأ التي الفرتة إبَّان تحديًدا برلني، يف تُنتَج كانت الدمى أن حقيقة إىل بالنظر —
«املعيارية» أفكار تجاه منحرفة أفعال كردود — أملانيا يف السلطَة يَعتَلون النازيون

النازية. األيديولوجية لها روََّجْت التي والجنسية الجسدية
املرأة. لجسد القهري األعمى التقديس هو السائد االنطباع أن شك ال ذلك، ومع
فاحشة جربية عالقة يف مًعا املتشابكة األرجل، أو كالنهود أعضاءٍ أعداِد مضاَعفُة وتنبع
عن الكالسيكي الفرويدي املفهوم من — يَِعيه بيلمر كان ما وهو — امَلَطاف نهاية يف
كتابات إىل استناًدا ،١٩٢٧ عام صدرت محورية مقالة يف (الفتيشية). الشهواني الولع
من عضٍو أو ما غرٍض عىل الشهواني بالَوَلع املصاب تركيز أن إىل فرويد ذهب سابقة،
عرب التكويني املمر يف محددة «لحظة» من ينبع كله، الجسد من بدًال الجسد أعضاء
تملك ال ه أمَّ أن فكرَة وعي بال الطفل فيها ينكر التي اللحظة هي هذه أوديب. عقدة
القضيب يُعاِدل الشهواني الَوَلع فإن ولذا، الظاهر؛ «إخصاؤها» عليها يدلِّل والتي قضيبًا،
األعضاء رؤية تستدعيها التي باإلخصاء التذكرة من رمزيٍّا ف ويُخفِّ املفقود، األمومي
أو املضاعفة طريق عن الشهواني، الولع موضع عىل التأكيد تم وكلما األنثوية. الجنسية
أن الالفت ومن وتقهقر. الخطر تراَجَع الشهواني، للولع ُمثرية أخرى أغراض إىل اإلزاحة
سارحات فتياٌت فيه تَظَهر األربعينيات، يف رسمها التي الرقيقة بيلمر لوحات من عدًدا
اللوحات هذه وتتعامل فروجهن. من منتِصبة قضبان تُِطلُّ بينَما ظهورهن عىل يستلِقني
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عىل — كان بيلمر فن بأن يوحي بالطبع ذلك وكل األمومي، القضيب خياالت مع رصاحًة
واسعة. دراية عىل قائًما — الشديدة خصوصيته من الرغم

نموذجي ومثاٌل أساًسا، فتيشية بصفة يتَِّسم الشهواني الرسيايل الفن من كبري قسم
ولكن «االغتصاب». ماجريت لوحة يف وعنقها وشعرها املرأة جذْع عىل الرتكيُز ذلك عىل
يوحي كما منه، البرشية الصفة نْزُع أو الجسد انتهاُك ذلك عن نتج أنه من الرغم عىل
املهمة. األخالقية األسئلة بعَض نطرح محالَة ال أننا شك فال لوحته، عنوان يف ماجريت
والرسيالية الدادائية استحدثَت كيف لنا َ بنيَّ قد عموًما، الفصل وهذا القسم، هذا كان وإذا
العملية هذه أن نُنِكر أن يمكننا ال فإنه االزدواجي، الفكر مُلعاَدلة للَجَسد جديدًة أيقنًة
يربِّرها، ما لها بطريقٍة امُلَعلِّقات زعمت ولقد ذكورية. نظر وجهة إىل مستِندًة كانت
اللذين والفتيشية التجسيد بفعل تُْحتََقر ما كثريًا األنثوية، ثَمَّ ومن النساء، أجساد أن
تحديًدا والرسياليُة الجنيس، النفساني «التحرر» ألغراض تلبيًة األنثوي بالجسد يلحقان
الدادائية تبدو األنثوية. النظر وجهة بمعادلة يتعلَّق فيما لتقدِّمه الكثري لديها ليس
للَّْوم استحقاًقا أقلَّ الشبقي، الجنيس باملذهب اهتماًما أقلَّ كونها منطلق من ببساطة،
الجنيس املذهب يف وال الجنسانية يف ال التفكري، يف رشعنا هنا ولكننا مبارش، بشكل
يف آَخر، بتعبري نفكِّر، بدأنا لقد الجنَسنْي؛ وضع يف وإنما باألساس، عامة بصفة الشبقي

والرسيالية. الدادائية التمثيالت «سياسات»
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السياسات

باملحاولة؛ جدير سبيل بكل واالستعانة يشء، بكل القيام علينا ب يتوجَّ يََزال ال
والعقيدة. والدولة األرسة أفكار هْدِم بُْغيَة

بريتون ألندريه للرسيالية» الثاني «البَيَان من امُلستَقى املؤثِّر املرسحي اإلعالن هذا إنَّ
الجانَب يْنا نحَّ إذا ولكن، والرسيالية. الدادائية لسياسات املتعنِّتة الطبيعَة بقوٍة يستدعي
الحركتني لهاتني املتطرفة السياسية الطموحاُت كانت مًدى أي فإىل جانبًا، الخطابي
لبيان والرسيالية الدادائية حول الحالية املنظورات عىل نظرة سأُلِقي ييل فيما واقعيًة؟
الجنس مسألتَِي والثاني األول القسمان يتناول للحركتني. العمياء األيديولوجية النقاط
هاتني بني الفاصلة التاريخية املسافَة حرص بكل سنستشعر املوضع هذا ويف والِعْرق،
بنا صلٍة ذات بطرٍق بالجنس املتعلِّقة القضايا دوًما الدادائيون يستكشف الحركتني.
الفرضيات يف التشكيك يف رشعوا إذ ا جدٍّ ين متبرصِّ الرسياليون كان بينما اآلن، حتى
األخري، القسم يف النقاش، إىل والِعْرق الجنس اعتبارات وستُفِيض األوروبية. املركزية
فرتة يف التزاماتهما، كانت ماذا والرسيالية. للدادائية الكلية السياسية باالنتماءات املتعلِّق
الفعلية باأليديولوجيات يختصُّ فيما ألوروبا، السيايس التاريخ يف االضطراب شديدة
من الرغم عىل األمر، انتهى وهل فعًال؟ «مشاركتنَْي» كانتا هل السياسية؟ واملؤسسات

فحسب؟ فنيتني» «حركتني بكونهما تمثِّالنه، كانَتَا ما كل
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الجنس

للجنسانية، الرسيالية التمثيالت يف الفتيشية الذكورية النظر وجهة هيمنَة بالفعل ناقشُت
تجاه سائد بشكل سلبي موقف لهم كان الرسياليني بأن القول إىل هذا يرقى هل ولكن

الدادائيني؟ أسالفهم وموقف موقفهم بني الشبه وجه وما عموًما؟ النساء
يف النساء أن إىل ُمْقِنع بشكل ذهبْت شادويك ويتني الفنية املؤرخة أن شك ال
شكٌل لهن ِصيَغ ثَمَّ ومن كُملِهمات، بمثاليٍة يُعاَمْلَن أْن إىل نََزْعَن الرسيالية الحركة فضاء
تُنَسب أن من بدًال الفتاة، أو الساحرة مثل أصلية، كنماذج الذكوري الخيال يف نمطي
صديقات إما غالبًا ُكنَّ الالئي — النسوة هؤالء ومثل بهن. خاصة استقالليٌة إليهن
بحسب دايل، زوجة جاال أو املجنونة بريتون ُملِهمة ناديا مثل لهم، زوجات وإما للفنانني
وحتى واستكمالها.» الذكورية اإلبداعية الدورة «إلتمام ُوِجْدَن إنما — شادويك تعبري
ذلك أنَجْزَن ما غالبًا كفنانات، الرسيالية حركة داخل بارزة مكانًة ْقَن حقَّ الالئي النساء
عىل املستجدات أكابر من وكثريات رسيايل؛ بفنان منهن كالٍّ تربط عالقة إىل استناًدا
أوبنهايم، مرييت وتحديًدا: — األربعينيات أوائل وحتى الثالثينيات منتصف يف الحركة
عاطفية بعالقات ارتبْطَن — تانينج ودوروثيا فيني، وليونور كارينجتون، وليونورا
من الثاني النصف يف بريتون زوجة كانت التي المبا جاكلني حالة ويف إرنست. بماكس
من التخلُّص من تتمكَّن أن قبل الطالق، بتجربِة تمرَّ أن الرضوري من كان الثالثينيات،

الخاص. الفني مسارها وتخوض كُملِهمة مكانتها
عبادتها مع يتسق بما األعمى، باإلعجاب النساء خنقت الرسيالية أن من الرغم عىل
هانز بني ما والعالقُة األنثوي. لإلبداع أكرب مساحًة الدادائية َرِت وفَّ ما كثريًا فإنه للرغبة،
بشكل وتاوبر آرب عمل فقد سبق؛ ما صحَة تُثِبت حالٌة زيوريخ يف تاوبر وصويف آرب
عاَمْي خالل أنتجاها التي برلني، لدادائية األوىل التجريدية األعمال بعض عىل تآُزري
ُمعلََّقات يف األعمال بعضهذه تمثََّلْت فولتري. كباريه تأسيس قبل تقريبًا، و١٩١٦ ١٩١٥
بكلية التصميَم تَُدرِّس آنذاك كانت التي تاوبر تنفيذ من ولكنها آرب، تصميم من صوفية
الِحَرف، أو التطبيقية بالفنون عالقات من لها بما املنسوجات، وبعرض للفنون. زيوريخ
اسرتاتيجي بشكل يستحدثان كانا وتاوبر آرب أن اعتبار يُمكن رفيع، فني سياٍق يف
فهما ثَمَّ ومن السابق، يف «ذكوري» ميدان يف «األنثوية» الزخارف عن ضمنًا ينمُّ تكنيًكا
يف أيًضا شكََّكا بل دادائية، بروح بالزيت للرسم التقليدية الهيمنَة فحسب يَا يتحدَّ لم
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فضُل إليه نُِسَب ما كثريًا آرب أن به امُلعرتَف ومن الذكور. حول املتمركز اإلبداع مفهوم
تغيري. بال ثابتًا برح ما اللفتات لتلك االسرتاتيجي املغزى لكن األعمال، هذه

هاوسَمن راءول بني قامت التي العالقة فهناك أخرى؛ دادائية عالقات يف املرأة تألَّقت
تبنَّاها التي املزدوجة املعايري بسبب مضطربة عالقة كانت أنها ولو برلني، يف هوخ وهانا
خارج الجنسية العالقات ممارسة إىل يدعو هاوسَمن طفق العالقة، تلك يف هاوسَمن.
تلك َمنََحت فقد ذلك ومع زواجه، عن يتخىلَّ أن نفسه الوقت يف رافًضا الزواج، إطار
مؤسسة زيف فَضَحْت الصورية توليفاتها بعض كبرية. إبداعية حريًة هوخ العالقة
أوائل بأملانيا فايمار يف الحديثة» «املرأة مكانَة استكشف وبعضها ،(4-3 (شكل الزواج
املشاركات النساء صوُر بها خدمت التي الطريقة إن حيث العرشين؛ القرن عرشينيات
ما بقْدر للُمعِلنني التجارية املصالَح لت سجَّ الشعبية، الثقافة أو الرياضية األنشطة يف
إىل الذكورية الدادائية مالت ذلك، وبخالف النسوية. للحركة السياسية املتطلَّبات خدمت

الرسيالية. بها اتسمت التي نفسها بالذكورية االتصاف
ل نتعجَّ فال والَحذَر، الحيطة نتحرَّى أن يجب الرسيالية، رجال إىل بالعودة ولكن
دون استنسخوا، بأنهم الزعم يمكن املرأة. من بموقفهم يختص فيما األحكام إطالق يف
مواقف أظهروا ما كثريًا بينما زميالتهم، تجاه عصورهم يف السائدة املواقف تفكري،
التحليل ِفَكر من واحدة إىل العودة تجدر الصدد، هذا يف أعمالهم. يف األنوثة تجاه إيجابية
التي — الحالة هذه درس قد فرويد، أستاذ شاركو، كان الهسرتيا. وهي أَال النفساني،
القرن سبعينيات أواخر يف — النساء من املرىض عىل تقريبًا بالكامل مقترصة كانت
املرىض تعرَّض بباريس، سالبرتيري مستشفى يف عامة محارضات وعقد عرش، التاسع
نهاية يف فرويد أن من الرغم وعىل الهسرتيا، بمرض شبيهة إغماء لحاالت طواعيًة خاللها
الرسياليون اختار الجنيس، الكبت عىل مؤرشاٌت الهستريية األعراض أن استنبط املطاف
للتعبري» «وسيلة باعتبارها بها فاحتَفْوا الحالة، لتلك املريض البُْعد شأن من يقلِّلوا أن
النسويات امُلنَظِّرات أن العجب من وليس .١٩٢٨ عام الرسيالية» «الثورة دورية يف
عليها تنطوي التي واملعاناة والتبعية االجتماعي التهميش إلغفالهم الرسياليني انتقْدَن
مؤرخة رودينيسكو، إليزابيث ربطت ذلك، ومع «شعرية». كونها املفرتض الحاالت تلك
أمثال مجرمات عن ودفاِعهم الهيسرتيا حاالت الرسياليني توقرِي بني النفساني، التحليل
يف كبري اهتمام محطَّ األخرية كانت نوزيري. فيوليت أو (6-2 (شكل بابني الشقيقتني
املحاكمة يف تماًما عقليٍّا مختلَّة أنها وثَبََت والَديْها، بتسميم قامت حيث ١٩٣٤؛ عام فرنسا
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كانت فقد النسوة، هؤالء مثل عىل رودينيسكو أَثْنت وإذ أجلها. من أُقيمت التي الالحقة
لوعي الحديث بالشكل مبرشة كانت امة وهدَّ َخِطرة أنثويًة يدعمون الرسياليني أن ترى

تحديًدا. املتحررة املرأة
تعود سياسيٍّا، لهم تمكنٍي عنَرص لألنوثة الخانق الرسياليني توقرِي كون فكرة إن
الفتيشية الصور حتى بأنه القائلة كراوس، روزاليند املؤرخة ة ُمحاجَّ إىل األمر واقع يف
فإذا بدائي؛ نسويٍّ سياق يف إليها النظر يمكن الرسيايل الفن يف للنساء التجسيدية
فهي الجنسانية، تجاه «طبيعية» لعالقة «تحريف» الفتيشية أن كراوس، بحسب ُفِهَم،
عن بعيًدا «املرأة»، فئة بأن وتوحي الطبيعي، عىل االصطناعي قيمَة ضمنيٍّا تُعِيل بذلك
نجد هذه، النظر لوجهة واستناًدا اجتماعية. بنية الحقيقة يف هي طبيعية، هبة كونها
الجنسية، لألعضاء الهوسية بيلمر تكتالت أو التهجني، وراء امُلتجاِوز باتاي سْعي أن
وإقرارهما مثايل، بشكل األساسية «األنوثة» معالجَة رفضهما يف عجيب بشكل ُمحرَّران
املعارضون ساَرَع ذلك، ومع جوهريٍّا. طبيعي غري األحوال من حال بأي التمثيل بأن
ال الحيلة وسعة بالدهاء االرتباط إن قائلني الرأي هذا بمعارضة لكراوس النسويون
تشديد أن سليمان روبني سوزان تقرتح ذلك، عىل عالوة الحال. برضورة املرأَة يُحرِّر
الفتيشية تنطوي ما بقدر أبوية فرضيات عىل ذاته بحد قائٌم الفتيشية عىل كراوس
خالل من األنثوي، اإلخصاء احتماليَة الذكوري الالوعي حجب عىل — فرويد بلغة —
دون محله يف القضيب منطق تُِرَك وهكذا األمومي؛ بالقضيب املوحية األغراض استبدال
وأنه ذكوريٍّا، رمزيٍّا نظاًما تدعم محالَة ال الرسيالية أن ذلك عىل منطقيٍّا ويرتتب مساس؛

للتمثيل. الذكورية بالِبنَى النساء ترَىض أن الجنس، سياسات سياق يف العقيم، من
ومن بالجنس، املتعلِّقة الثابتة األفكار يَْن تحدَّ الرسياليات الفنانات أن شكَّ ال
نانت مدينة يف كاهون كلود ُولِدت كاهون. كلود السياق هذا يف الشخصيات أبرز
الغموض لتعزيز مستعاًرا اسًما لنفسها واتخذت لويسشووب، الحقيقي واسمها بفرنسا،
يف أنتجتْها التي الثاقبة الذاتية الفوتوغرافية للصور موضوًعا مثََّل ما عادًة الذي الجنيس
أن يبدو وال سنوات، لعدة املؤرخني الغموض ذلك خدع وقد والثالثينيات؛ العرشينيات
الرسيالية» والحركة «الفنانات شادويك ويتني كتاب فهرس ضمن حتى اندرجت كاهون
كاهون وتَظَهر اكتشافها. ليُعاد الثمانينيات أواخر حتى االنتظار عليها وكان ،(١٩٨٥)
وانتهاءً األجسام لكمال املمارس الريايض من بدايًة — ُمَقنََّعة هيئات بعدة صورها يف
صورها من واحدة ويف بوضوح؛ «مبنيٍّا» شيئًا أنوثتها تصبح بحيث — يابانية بدمية
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بوضوح. الجنسية مثليتها إىل صارخ بشكل الرجوليَّة هيئتها ح تَُلمِّ ،(1-5 (شكل الذاتية
النظرة موضوَع يَُكنَّ ما عادًة البرصية التمثيالت يف النساء بأن دراية عىل كانت وإذ
صورتها نرى األثناء، تلك ويف لوجه، وجًها نظرتنا تواِجه نراها املتفرِّسة، (الذكورية)

آخر. مكان يف تحدِّق املرآة عىل املعكوسة

.١٩٢٨ فوتوغرافية، صورة شخصية»، «صورة كاهون، كلود :1-5 شكل

املرة، هذه نيويورك بدادائية ترتبط ولكنها حديثًا، اكتشافها أُعيد أخرى فنانة ثمة
من الواقع يف تزوجت التي — البارونة هذه كانت فريتاج-لورينجهوفن. البارونة وهي أَال
االستعراض المتهان واضطرت ُمفِلسًة، نيويورك يف املطاف بها انتهى ولكن أملاني، بارون
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وكثريًا للنظر، الفت بشكل عجيبة شخصيًة — العيش لكسب كوسيلة املصورين أمام
رأسها، عىل الفحم من َسْطًال حاملًة األقدام عىل سريًا جرينتش قرية تقطع كانت ما
قدَّمتْها التي إسهاماتها أن يُزَعم ولكْن وجهها، عىل ُملغاة بريدية طوابع ملصقًة أو
أنجَزتْه جاهز فني عمل عن عبارة وهو «الرب»، الفني عملها خال فيما محدودة، للحركة
مائل، قطع صندوق داخل رأيس بشكل مثبتة مياه مواسري من ويتألَّف ،١٩١٧ عام
مرشوع يف «البطولة» دوَر لعبت حيث راي؛ ومان دوشامب سخرية محطُّ أنها وبدا
املرشوع، ذلك يف ،١٩٢١ عام الثنائي ابتكار من املطاف نهاية يف وفاشل بذيء فيلم
النزعة من والحذر الحيطة نتحرَّى أن إذن املهم من حليق. فرجها وشعر االثنان رها صوَّ
لشخصية الفعلية العالقة تحريف من خطورة فثمة الحماس؛ يف امُلغاِلية التنقيحية
مرشوًعا إهمالهن السالف النساء اكتشاف إعادة كانت لقد التاريخية. الظروف بفعل
هذه االكتشاف إعادة لكن والرسيالية، بالدادائية املعِنيَّة الدراسية البعثات يف ا جدٍّ ا مهمٍّ
رسديات يف البارونة أمثال فنانات َدْمج مالئًما يبدو وقد الخاصة. مشكالتها من تعاني
هذه كانت وقد خاصة»، «حاالت بوصفهن وعزلهن فصلهن من بدًال والرسيالية، الدادائية
التاريخي رضوخهن العملية هذه تعزِّز هل ولكن، الكتاب. هذا يف ما حدٍّ إىل اسرتاتيجيتي

الذكورية؟ الثقافية لأليديولوجيات
الذاتي االنعكايس التفكري درجة تقدير يف أخفقوا حال، أي عىل املؤرخون، يكون قد
املدى عن النظر وبغضِّ الذكور. والرسياليني الدادائيني بعض أعمال عليها تنطوي التي
لم فرنسا يف فاملرأة — لجيلهم مسايرين جعلهم يف املرأة تجاه مواقُفهم به تسبَّبت الذي
هؤالء لعل — أوزارها الثانية العاملية الحرب وضَعِت أْن بعد إالَّ التصويت يف الحقَّ تمتلك
أو ما نوًعا مضطربة الخاصة الذكورية هوياتهم أن فهموا ذلك من الرغم عىل الرجال

للتشكيك. عرضة
فالفحولة والرسيايل؛ الدادائي الفن يف دة ُمَعقَّ بطرق الذكورية عن التعبري تمَّ لقد
نادًرا أنها العجب من أنه ولو استحياء، عىل تُطَرح ما كثريًا فكرٌة التكاثرية ونتائجها
شبه رسياليتني لوحتني مثًال إرنست ماكس رسم األدب. يف للنقاش موضوًعا تكون ما
للعضو شعرية بطريقة عنوانهما أْلَمَح األعمى»، «السبَّاح بعنوان ١٩٣٤ عام تجريديتني
الشهوانية. للطاقة املحضة الحتميَة استحرضتا نفسه الوقت ويف ، امَلِنيِّ ومرور الذكري
من بدرجة ذلك ويوحي الباطنية، الحاملة التجربة بفكرة إرنست عمل يف العمى يرتبط
جارية شبيهة عملية نرى أن ويمكننا سافر. بشكل للفكرة الجنسية باإليحاءات التسامي
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نظريًا التناُسُل فيها ُجِعَل التي (2-3 (شكل الطيور» «ميالد ماسون أندريه لوحة يف
يف تستدعي، ُمحلِّقة طيوًرا الَفْرُج ينجب إذ (الذكر)؛ الفنان وعي ال يف الصور لتوليد
للميالد التمثيَل هذا قارنَّا وإذا الخيال». «شطحات فكرَة املجازية، املستويات أبسط
بعُض فستتجىلَّ كاهلو، فريدا وهي أََال الرسيالية، عىل محسوبة فنانة تمثيالت من بتمثيل
والتي لكاهلو، مذهل بشكل األصلية فالصورة 5-2)؛ (شكل الكبرية االختالف أوجه
حْزنِها وليدَة منها جزء يف كانت املغطَّى، أمها جسد من تخرج وهي فيها نفسها صورت
نفسها. تَِلد فهي ثَمَّ ومن وليدها؛ موت عىل حزنها وليدة آَخر جزء ويف أمها، وفاة عىل
امليالد أن عىل التأكيد مع للتناسل، الذكورية لإليحاءات ْعرية الشِّ الطبيعَة ينكر عملها إن

وجدانيٍّا. وصادمٌة بدنيٍّا َقِذرٌة عمليٌة
(ومن اإلنجاب من مواقفهم يف مثاليني الذكور الرسياليون الفنانون كان ومهما
الرحم»)، «حسد يف املمثَّل السمعة السيئ النفساني التحليل مفهوَم نستدعي أن املغري
الرصاحة. من بيشء النساء، وقدرات التكاثرية، قدراتهم يف تأملوا أنهم الواضح فمن
ُسبٍُل عن كبري حد إىل كاشفني كانوا فقد للفتيشية، موضوًعا املرأَة جعلوا ما وبقدر
مع موقُفهم يتسق أن يمكن املنطلق، هذا ومن للجنسانية؛ مفهوم لرسم تحديًدا ذكوريٍة
داخل تكون ما أَلحَّ املسألة هذه كانت وقد الذكورة، صفة «تفكيك» ب الحايل اهتمامنا

الدادائية.
االختالف ظاهرَة نيويورك يف غريه، شخص أي من أكثر دوشامب، استكشف
شئنا إْن الذكوري القصور أو الذكورة، كانت وقد الكبرية»، «الزجاجة عمله يف الجنيس
دوشامب أكََّد بعمله، املتعلقة مالحظاته ويف العمل. لذاك املحورية األفكار أحَد الدقَة،
ب يصفه فيما املحصورين — عمله من التحتي النصف يف الُعزَّاب أن عىل غامض بشكل

القناع.» تجاوز من مطلًقا يتمكَّنوا «لن — ذكورية» «قوالب
بديلة شخصيٍة قناَع نفسه دوشامب ارتدى و١٩٢٤، ١٩٢١ عاَمْي بني الفرتة ويف
مان اْلتََقطها التي الفوتوغرافية الصور من سلسلة يف سياليف، روز وهي أَال شبيهة،
كاهون لكلود ناقشناها التي الشخصية» «اللوحات الفت بشكل الصور تلك وتجاِور راي،
نوًعا فاترًة دوشامب تحوالت تبدو لكاهون، الجنسية بالتحوالت وباملقارنة .(1-5 (شكل
الشك، يُثري بشكل قاسية تبدو روز وجه مالمح نجد التحوالت، تلك من واحد ففي ما؛
املتعلقة سليمان روبني سوزان لنقطة واستدعاءً التنكُّر. فعالية بعدم يقرُّ دوشامب وكأن
روز أن إىل يشري بأنه ذلك تفسري يمكن الدادائية/الرسيالية، أليقنة األبوي باألساس
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.١٩٣٢ لوحة، «مولدي»، كاهلو، فريدا :2-5 شكل

هذا يُضِفي قد قضيب». ذات «أمٌّ النفساني التحليل بلغة إنها أي القضيَب؛ ا رسٍّ تمتلك
ردَة تمثِّل روز أن الزعم يجوز ولكن مبارش، بشكل النساء كراهية من نوًعا الواقعة عىل
أوائل يف وأمريكا فرنسا يف حديثًا املسرتِجلة» «املرأة ظاهرة لنشوء ما نوًعا ساخرًة فعٍل
الشخصية صورها أن ولو ما، حدٍّ إىل كاهون، كلود ده تجسِّ ما وهو العرشين، القرن
يف االنفصالية الذكورية بروح تالَعَب دوشامب أن يبدو دوشامب. صور عىل رة متأخِّ
مجازيٍّا كذلك َ وعربَّ بعزوبيته، بإرصار احتَفَظ حيث أعماله؛ يف بها تالَعَب ما بقدر حياته
ذلك كل يُعترب قد .(2-1 (شكل «النافورة» مثل أعماٍل يف ه التوجُّ ذكوريِّ فنيٍّ خطاٍب عن
تحوُّل «إلحداث األنثوية الصفة ر يسخِّ أن من فبدًال األنثوية؛ لالنفصالية أنيقة استجابًة
يُِعيد أن ينبغي الفنان أن إىل دوشامب ح يَُلمِّ الرسيايل، املنهج مع يتسق بما الحياة» يف

الخاص. جنسه تعريَف
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الكولونيالية مناَهضة إىل «البدائية» من بالِعْرق: متعلقة مسائل

الراهنة السياسية مواقفنا مع انسجاًما أكثر الجنس من الدادائية مواقف بََدْت إذا
املتعلقة باملسائل يتعلَّق فيما مختلفة الحالة كانت فقد الرسيالية، بمواقف باملقارنة
املزعوم البدائي» «للفن كان «البدائية»؛ مسألَة نبحث أن أوًال املهم من ولكْن، بالِعْرق.
التعبرييني وحتى بيكاسو من بدايًة العرشين، القرن أوائل يف الفنانني لدى كبرية جاذبيٌة
الشكل لتبسيط بطرق توحي كانت فقد األفريقية؛ باألقنعة خاص ولع نشأ وقد األملان.
باعتبارها األقنعة تلك عن تحدََّث أنه بيكاسو عن املشهور (من جذري بشكل البرشي
األولية «األصول» إىل األسالف، طريقة عىل للعودة، بسبل أوحت أيًضا ولكنها «حكيمة»)،

األوروبية. الثقافة تعقيد يف للمغاالة حداثي نقد من كجزءٍ
فولتري لكباريه يانكو لوحة إىل مجدًدا وبالنظر الدادائية، عىل ه التوجُّ هذا طغى
الجدار عىل معلَّق كبري قناع وجود َل سجَّ الفنان أن نجد ،(1-1 (شكل زيوريخ يف الكائن
مطلية أقنعة يرتدون كانوا املرسح عىل الدادائيني أن املحتمل من بينما املرسح، وراء
يانكو أنتجها املجدولة، والخيوط املقوى كالورق خام مواد من ُجِمَعت مبهرج، بشكل
الزنجية» «الرقصات أن بال هوجو مذكرات من نعرف وإننا األدائية. لعروضهم بنفسه
يف األقنعة تلك استوعبوا املؤدِّين أن ويبدو الدادائية. تجليات من رئيسيٍّا جزءًا كانت
كل أن يَبُْد «لم يقول: بال كتب «التملك»؛ بظاهرة مرتبطة أنها اعتبار عىل طقيس، سياق
اللمحات من ا جدٍّ محدَّدة مجموعًة أيًضا اقتىض بل فحسب، له مالئًما زيٍّا يتطلَّب قناع
ربما الذين هم الدادائيني من قليل ولكْن، الجنون.» من حتى تدنو التي امليلودرامية
الذي تزارا تريستان باستثناء ربما الِقَطع، لتلك املحددة الثقافية للسياقات وزنًا أقاموا
سلسلًة هوخ هانا أنتجت برلني، يف واملحيطي. األفريقي الفن عن مقاالت الحًقا كتب
متحف «من بعنوان و١٩٣٠ ١٩٢٥ عاَمْي بني ما الفرتة خالل َورية الصُّ التجميعات من
َقبَليَّة ألقنعة مستِفزٍّ بشكل التُِقطت فوتوغرافيًة صوًرا وضعت وفيها البرشية»، األجناس
«الجمال». ب املتعلقة املعيارية الغربية لألفكار كنقد أوروبيات، نساء أجساد عىل سوداء
الجماليات عىل َلتْها وفضَّ األفريقية، الجماليات عىل قيمًة األعماُل تلك ضمنًا أضَفْت لقد

غرائبي. بشكل «آخر» أفريقيا أن بذلك افرتَضْت لكنها األوروبية،
مصادر كانت «البدائية» اليدوية الفنية األعمال أن نجد الرسيالية، إىل بااللتفات
وفيكتور جياكوميتي وألربتو ماسون وأندريه إرنست ماكس أمثال فنانني إللهام حاسمة
منطقة وشعوب واإلسكيمو األمريكان الهنود صنع من األغراض كانت املرة وهذه برونر،
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إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع الرسياليني، بني شهرًة أقلَّ األفريقي الفن كان األوقيانوس.
تحديًدا األوقيانوسية اليدوية الفنية األعمال كانت بينما التكعيبية، يف الشكلية استعماالته
عىل عالوًة الترشيَح، تعاطيها يف بها اتسمت التي امُلرِبكة للحريات نظًرا إعجاب؛ محطَّ
املجلة يف للعالم رْسُمها ُمعاد خريطًة الرسياليون نرش ،١٩٢٩ عام يف املتقنة. رمزيتها
الواليات وال لفرنسا وجود هناك يكن لم الخريطة، وعىل «فارايتي»، البلجيكية الرسيالية
أعمالهم، يف مهولة. أهميًة وأالسكا واملكسيك بولينيزيا واحتلت باملرة، األمريكية املتحدة
من ماجالن لتماثيل الرسمية السمات جياكوميتي استغلَّ علميًة. انتقائيًة الفنانون أبدى
واملحصورة بالحرشات، والشبيهة عنيف بشكل املفككة لألشكال كمصادر أيرالند نيو
رسقات وكانت .١٩٣١ عام «القفص» بعنوان خشبية منحوتة يف تطويق، سقالة داخل
جزيرة من لطيور أشكاٍل إىل ضمنيٍة إشاراٍت بني ما تراوحت حيث هة؛ َرشِ إرنست ماكس
الهندية األمريكية َمى الدُّ واستخداِم العرشينيات، أواخر رسمها التي لوحاته يف القيامة

األربعينيات. أوائل يف الطوطمية ملنحوتاته مرجعية كنقاط
يف الِعْرقي لألدب الكبري التوسع مع بالتزامن الرسيالية املقتبسات نطاق َر تطوَّ
لوسيان مثل بأشخاص واسعة دراية عىل الفنانني أغلب كان العرشينيات. بمرور فرنسا
ويف فريزر. جيمس السري األنثروبولوجيا عاِلم عىل عالوًة موس، ومارسيل ليفي-بريل
بريطانيا، يف االجتماعية األنثروبولوجيا شأن شأنه األعراق»، «علم ب االهتمام كان فرنسا،
الحياة وشهدت األكاديمي، التخصص إىل وكذلك جميًال»، فنٍّا بوصفه «الفن إىل ا ممتدٍّ
تجاه املواقف يف مهوًال تحوًُّال وثالثينياته العرشين القرن عرشينيات يف الفرنسية الثقافية
بالخصوصية بعنايته (١٩٣٧ عام َس (تأسَّ اإلنسان» «متحف إحالل يف ممثًَّال «البدائي»،
القديم تراكاديرو متحف محلَّ املتشعبة، الثقافية لألغراض الالهرمي والعرض الِعْرقية

الغريبة. القبلية املعروضات من املختلطة بمجموعته باريس يف
الرسيالية الجماعة لساِن «وثائق»؛ دوريِة وراء دافعة قوًة املهم التحول هذا كان لقد
كان اإلنسان»، «متحف َس أسَّ الذي ريفييه، بول أن األمر وحقيقة باتاي. بقيادة ة املنشقَّ
الذي الرسيايل لرييس ميشيل كان وكذلك تحريرها، ومجلس الدورية مؤسيسهذه بني من
صفحات تتسم األعراق. علم يف املتمرس واملتخصص بريتون عىل السابق يف محسوبًا كان
و«الوضيعة» «الرفيعة» واملمارسات األغراض بني ما املتكلف باالنتقال الدورية تلك
املؤرخ عليه أطلق الذي الثقايف، التواصل عىل النسبية صفة إضفاء سياق يف ثقافيٍّا،
سلسلة من غريه شأن وشأنه اإلثنوغرافية». «الرسيالية كليفورد جيمس األمريكي الثقايف
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معنى إنجليزي كيميائي يوجز الدورية، يف املنشورة التقليدية غري القاموس» «تعريفات
التايل: النحو عىل املثال، سبيل عىل «اإلنسان»،

من قوالب سبعة لتصنيع يكفي طبيعي بشكل مخلوق إلنسان البدني الدهُن
مسمار لصنع الكائن ذاك يف الحديد من يكفي ما وهناك الحمامات، صابون

ثقاب. عود ٢٢٠٠ لنا ن يؤمِّ أن يمكن والفسفور … الحجم متوسط

هذه يف لكنها الحال، بطبيعة الخاصة غرابتها لها للمعلومات املذِهلة املقابالت هذه
واملستندة «اإلنسان»، عن الركيزة األوروبية الفكرة بسلطة اإلطاحة عىل تساعد الحالة
فكرة ضد السابق يف راسخًة كانت التي الديكارتية، والعقالنية األبيض البرشة لون إىل

«البدائي».
الخطاب يف بعمق للكولونيالية مناوئة روح عىل منها نُِطلَّ أن يمكن فرجة اآلن لدينا
بريتون أندريه أفعال ولردود «الرسمية»، الرسيالية إىل نعود أن علينا ولكن الرسيايل،
أمست مًدى أي إىل لتقييم الفرنسية، الهند جزر يف «الزنوجة» حركة نجم بزوغ تجاه
للكولونيالية معارضتهم الرسياليون أبدى لقد بالِعْرقية. عالقتها يف ُمَسيََّسة الرسيالية
رجاَل رصاحًة، السياسية أفعالهم أول من واحد يف علنًا، أيَّدوا إذ ١٩٢٥؛ عام منذ الفرنسية
ضد تظاهروا ،١٩٣١ عام ويف املغرب، يف الفرنسية السلطات ضد نضالهم يف الريف قبيلة
اإلقليمية بالسطوة لالحتفال باريس يف أُِقيم الذي لالستعمار املؤيِّد الكبري االستعراض
أقاموا فقد االستعراض، هذا حضور من الناس يحذِّر منشور توزيع عىل وعالوًة لفرنسا.
املعرض فرتينات من واحدة وَعلََّقت املستعمرات»، «حقيقة عنوان تحت بديًال معرًضا
عىل احتوت حيث «فتيشيات»؛ باعتبارها القبلية لألغراض الغربية املفاهيم عىل بوضوٍح
يحمل أسود طفل هيئة عىل تربعات صندوق جوار إىل وطفلها للعذراء كاثوليكي تمثال
واالقتصادية الدينية الفتيشية إىل بليغة ضمنية إشارة يف أوروبية»، «فتيشيات ملصق
لالستعمار املناوئة املشاعر يف تصاعًدا الثالثينيات أواخر شهدت فقد ذلك، ومع للغرب.
ذوي أنفسهم كانوا الذين والُكتَّاب الرسيالية الحركة بني حديثًا امُلقامة العالقات عرب

سيزير. إيمي الشاعر هنا األكرب الحافز وكان استعمارية؛ خلفية
الثالثينيات، من الثاني النصف باريسيف ودرسيف املارتينيك، ُجُزر ابن أصًال سيزير
سوزان وزوجته هو نرش فصاعًدا، ١٩٤١ عام ومن ،١٩٣٩ عام بالده إىل عاد لكنه
فييش حكومة معارضة بني مزَجْت «تروبيك»، بعنوان دوريًة مينيل رينيه والفيلسوف
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أيديولوجية بدايات مع بالتزامن للرسيالية التحرُّرية باملبادئ واإلعجاب باريس، يف
تقوم التي «االستيعابية» األيديولوجية مواجهة يف السود هوية تأكيد أْي «الزنوجة»؛
الذي — بريتون أندريه قام ،١٩٤١ عام يف مستعمراتها. تجاه الفرنسية السياسة عليها
الواليات إىل طريقه ويف لفرنسا األملاني االحتالل من الهروب بصدد الفرتة تلك إبَّان كان
وبناءً «تروبيك»؛ ودورية سيزير من كالٍّ واكتشف املارتينيك، بزيارة — األمريكية املتحدة
يف سيزير ألََّفها طويلة قصيدة وهي موطني»، إىل «العودة قصيدة أن بريتون أكََّد عليه
تكن ولم عرصنا.» يف غنائي أثر «أعظم ببساطة كانت و١٩٣٩، ١٩٣٨ عاَمْي بني الفرتة
عودته قبل املرة هذه ،١٩٤٥ عام ففي باملستعمرات؛ بريتون عالقة نهايَة شكٍّ بال هذه
إللقاء هاييتي بزيارة قام الثانية، العاملية الحرب بعد أمريكا من فرنسا إىل مباَرشًة
منذ خضعت لكنها ،١٨٠٤ عام َعِبيٍد ثورَة هاييتي شهدت لقد الرسيالية. عن محارضة
بني للشقاق الحافز دور لعب بريتون وجود أن ويبدو األمريكية، الهيمنة إىل ١٩١٥ عام
للقائد الوحيدة الرصيحة السياسية اإليماءة أن ولو الثورة، واندلعت املفكرين، صغار
واحدة ملرة أمريكا. من املدعوم الدولة رئيس لقاءَ رفضه يف تمثََّلْت أنها يبدو الرسيايل

حقيقية. ثورة إحداث يف الرسيايل الخطاُب ساَهَم إذن
بنا حريٌّ موطني»، إىل «العودة قصيدة إىل تحديًدا أو سيزير، أشعار إىل بالعودة
باريس، حركة عن بعيًدا الرسيالية، املتناقض التجاور تقنيات تسخري مدى عىل التأكيد

جديدة. لغة إىل وتَْوِقهم املايض قمعهم من الناس استياء عن للتعبري

إنجليزية سيدة بُمَحيَّا الشبيه الجميل بوجهه األىس تقتل أن أتستطيع ولكن،
حسائها؟ وعاء يف الهوتنتوت قبيلة من جمجمة عىل عثَرْت إذ الذهول؛ أصابها
أن أريد امللتَِهبة. والنريان العظيمة، الُخَطب رائحة اكتشاَف أُعيد أن أريد …
ورقة أقول: أن أريد إعصار. أقول: أن أريد نهر. أقول: أن أريد عاصفة. أقول:

… شجر

شخصيٍة أعماِل يف ممثًال البرصية، الفنون يف له نظريًا هذا الشغف مستوى ويَِجد
طويلة لفرتة االنغماس بعد امُلستعَمر ميالدها محل إىل عادت بالرسيالية، متأثِّرٍة أخرى
وتأثَّر مدريد، يف وتدرََّب كوبا، يف أصًال الم ُولِد الم. ويفريدو وهي أَال األوروبية؛ الثقافة يف
عودته وأفضت ،١٩٣٨ عام بالرسياليني بعده ومن ببيكاسو، بلقائه ام كرسَّ شديًدا تأثًُّرا
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نيويورك. الحديث، الفن متحف ،١٩٤٣ زيتية، لوحة «الغابة»، الم، ويفريدو :3-5 شكل

بعنوان عظيمًة لوحًة إنتاجه إىل بريتون، بصحبة املارتينيك جزر طريق عن كوبا، إىل
«الغابة».

خانق، نباتي بكساء ُمحاطة عارية أجساد عليه غليظ صويف نسيج من اللوحة تتألف
الغاباِت بني ما املتقاطع للربط الرسيالية، من مستقاة «بدائيًة» مفرداٍت توظِّف وهي
االنفصالية والرؤيِة روسو، هنري «البدائي» الفرنيس للرسام بريء بشكل العجيبة
«آنسات للتكعيبية السابقة اإلبداعية بيكاسو برائعة املمثَّلة ماخور يف للنساء الشكلية

الغابة: عىل االستعمار بأثر دراية عىل ليجعلنا الم كتب .١٩٠٧ عام أفينيون»

وحويش إىل انظروا فأُِدينه. أنا ا أمَّ الغابة، يف يحدث ما يُِدين ال … روسو
بإباحية ردَفه يعرض اليمني جهة املوجود الوحش منها. تبدر التي واإليماءات

… العليا اليمنى الزاوية يف املقص إىل أيًضا انظروا عاهرة.
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الزنوجة، لحركة األوىل املحفزات عن بوضوٍح للتعبري الرسيالية استدعاء حقيقة إن
وعىل الِعْرقية، بالهِويَّة يتعلق فيما ُمَسيََّسة كانت الرسيالية بأن توحي أنها يبدو قد
من ال بباريس الكائنة السائدة الحركة خارج من اللمحات تلك دافع جاء ذلك، من الرغم
قادرين بريتون، وتحديًدا «الرسميون»، الرسياليون يزل لم ،١٩٣٨ عام حتى داخلها.
املثال سبيل عىل املكسيك روا تصوَّ فقد األخرى؛ الثقافات عىل عجيبة سمة إضفاء عىل
و١٩١٧. ١٩١٠ عاَمْي بني الفرتة يف شعبية ثورة شهدت حيث املثالية؛ الثائرة الدولَة
— للرسيالية الدويل التوسع دعم عىل حريًصا وكان ،١٩٣٨ عام بريتون زارها وعندما
الدول من وغريها وبريطانيا تشيكوسلوفاكيا يف خارجيٍة مقارَّ استحداث مع يتسق بما
أعماُل نالتْه ما بقدر تحديًدا، ريفريا دييجو الواقعي الشيوعي أعماُل إعجابَه تَنَْل لم —
ولو رسياليًة، — بريتون تأكيدات بحسب — أعمالها كانت فقد كاهلو؛ فريدا زوجته
التي لوحاتها، ترى كاهلو كانت املقابل، يف أساًسا. الحركة عن شيئًا تعرف تكن لم أنها
املرجعية نقاطها وكانت روحها، يف جوهريٍّا واقعيًة األول، املقام يف الطابع ذاتيَة كانت
املرجعية اإلشاراُت عزََّزِت ،(2-5 (شكل «ميالدي» لوحتها ففي باملكسيك؛ ا جدٍّ خاصًة
الصفيح، عىل كاثوليكي كنذٍر ُرِسَمت اللوحة أن حقيقَة ذكرها السابق املؤملة الشخصية
الالئي النساء عند املقدسة تالزولتيول األزتكية لإللهة ع الترضُّ من شكًال أيًضا كانت كما
أسايس بشكل الهوية كانت الذي — بريتون أن بد وال اإلنجاب. عند حتَفهن يَْلَقنْي
بسعيها مباليًا ال بََدا — بلوغه املرء عىل يتعنيَّ مسًعى ال للشك، يخضع شيئًا إليه بالنسبة
أساًسا عليها أضفى لقد تنظريه. من بالضجر أُصيبت أنها وبََدا املكسيكية، الجذور وراء
املواقف مع يتسق ما وهو قنبلة»، حول «وشاح ب مرة ذات وصفها حيث غريبًا؛ طابًعا

املعتادة. الذكورية الرسيالية
خطابَها كاربنتري، أليخو الكوبي الكاتب أمثال الرسيالية، نُقاد بعض رأى
ُمكاِفئًة بريتون، هيجلية يف كما املتناقضات، بني التوفيق يف رغبتَها واعترب «التعميمي»،
أيًضا كانت الرسيالية أن نرى أننا ولو ثقايف، سياق يف خاصًة «االختالف»، إلنكار
األوروبية الرسيالية تعطََّشِت كاربنتري، إىل بالنسبة السائدة. الذكورية الذاتية إىل مستِندة
ومنطقة الالتينية أمريكا مثل مواطن كانت بينما عليها، وتهافتت األخرى الثقافات إىل
الحقيقية. مواطنها — صامدًة السحرية املعتقدات بقايا برحت ما حيث — الكاريبي

الروح نطاق يف نشكَِّك أن حتى يجوز أعيننا، نصب هذه النظر وجهة وبوضع
مواطنها، ع تنوُّ من الرغم عىل الدادائية، كانت والرسيالية. الدادائية اعتنَقتْها التي األممية
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الرشقية األوروبية العالقات حول األخرية األبحاَث أن ولو بعيد، حد إىل غربي طابع ذاَت
تربطهما مستِمرَّة عالقاٌت كانت زيوريخ يف وتزارا يانكو بأن اإلقرار ذلك يف بما — للحركة
فيما ازدهرت يابانية حركة ثمة أن وحقيقَة — رأسيهما مسقط رومانيا يف بالطليعية
لها أن اعتبار عىل للدادائية ننظر أن لنا يجوز بأنه توحيان و١٩٢٥؛ ١٩٢٠ عاَمْي بني
مثل مواطن يف تنبت الرسيالية نرى أن يمكن كان الثالثينيات، يف أوسع. عامليٍّا نطاًقا
كلٍّ يف دويل معرٌض أُقيم حيث مجدًدا واليابان الكناري، وجزر والدنمارك يوغوسالفيا
أوروبيَة األول املقام يف كانت الكلية نظرها وجهَة لكنَّ ١٩٣٧؛ عام وكيوتو طوكيو من
وبأًىس الغربية، غري للثقافات الرسياليني توقريَ بريتون استدعى ،١٩٥٥ عام يف الركيزة.
قصور بسبب املطاف نهاية يف عقيًما ظلَّ فنِّهم من استقيناه الذي «اإللهام بأن أقرَّ
نفعله أن يمكن ما وأقلُّ الجذور.» بانعدام انطباًعا أعطى مما األسايس؛ الفعيل االتصال

بصدقه. إعجابنا عن ونُعربِّ التعاُطَف، نستشعر أن هو

السياسية االنحيازات

اهتمامهما من الحال بطبيعة والِعْرق الجنس بسياسات والرسيالية الدادائية انشغال نبع
نظرنا إذا دة»؟ «املعقَّ السياسة بعاَلم الحركتني عالقات عن ماذا ولكْن، الفردية. بالحرية
الروسية، الثورة مع بل األوىل العاملية الحرب مع ال بالتزامن نشأت أنها باعتبار للدادائية
نتساءل فقد وهتلر؛ ستالني نجم صعود مع بالتزامن َرْت تطوَّ أنها باعتبار وللرسيالية
والخيارات األحداث هذه مثل يُضاهي أن والالعقالنية الفردية عىل لرتكيزهما يمكن كيف
صالت إلقامة الطليعي للدافع الحركتني إخالص من انطالًقا ولكن، العظيمة. السياسية

سياسيًة. تحيُّزاٍت رسختا فقد واالجتماعية، الجمالية التجربة بني
يف فالدادائيون برلني؛ جماعة إىل تقريبًا بالكامل نتطلَّع أن علينا الدادائية، حالة يف
عموًما ونزعوا الحزبية، السياسات يف كبري حدٍّ إىل األمل بخيبة أُصيبوا وباريس نيويورك
َلت وفضَّ بقوة، الفردية مواقفهم مع تتسق سلطوية-نقابية ال أو سلطوية ال أفكار إىل
بكتابات عميًقا فكريٍّا انشغاًال تحديًدا بال وانشغل الالسلطوية، أيًضا زيوريخ جماعة
الفرضيَة املطاف نهاية يف أنَكَر أنه ولو باكونني، ميخائيل ُسْلطويِة ِلالَّ الرويس امُلنَظِّر
إىل درامية انتكاسة وانتكس بالفطرة، خريِّ اإلنسان بأن القائلة املسبقة الالسلطوية
سلبيَّنْي تزارا وتريستان سرينر فالرت وأمىس زيوريخ، دادائية ذََوْت وبينما الكاثوليكية.
بفعل املعنوية روحهم ارتفعت الذين الجماعة، أعضاء بعض انشغل متزايد، بشكل
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الجديدة» «الحياة عرض مجموعة مثل يوتوبية بمرشوعات أملانيا، يف ثورة اندالع احتمال
الفنون بني التمايزات بهدم الخاص لنموذجها اْلِتماًسا الوسطى؛ العصور إىل َصبَْت التي
برلني من أخباٌر وصلت عندما ولكْن، بالفعل. يفعالن وتاوبر آرب كان كما والِحَرف،
األبد؛ إىل زيوريخ جماعة أمل خاب ليبكنيشت، وكارل لوكسمبورج روزا مقتل بشأن
اعتقاًدا املبدأ هذا هانوفر يف شفيرتز وجعل السياسة، من بدًال بالتجريد رضيت حيث

السياسية. الوقائع مجابَهَة األمر اقتىض برلني، يف ولكن، راسًخا.
شيوعية. وأخرى سلطوية ال طائفة إىل برلني جماعة تفكََّكْت آنًفا، ذكرنا كما
ويوهانس هاوسَمن راءول سيما ال الالسلطوية، الطائفُة انجذبت زيوريخ، جماعة وشأن
ومن امُلنَظََّمة؛ السياسية التشكيالت يف وتشكََّكْت الصغرية، املجتمعات نموذج إىل بادر،
عقيدة وهي عملية، بطريقة ُمنَظََّمة الجبل عىل ِعَظة هي «الشيوعية هاوسَمن: كتب ثَمَّ
هريتسفيلده-هارتفيلد-جروتس، إىل ننظر أن يجب جميل.» وجنون االقتصادية، للعدالة
تَُرتجم أن باإلمكان كان إذا ما لنرى األملاني، الشيوعي بالحزب نَِشطني أعضاءً باعتبارهم

سياسية. أيديولوجية إىل الدادائية
هذه نرشتها التي (8-2 (شكل الخاصة» كرته إنسان «كل دورية إىل بالنظر
فريد، بشكل أنهم، تُثبت والتي وجيزة، بفرتة وليبكنيشت لوكسمبورج مقتل بعد الفرقة
يف طفيف شكٍّ سوى يساورنا ال للجماعة؛ الالسلطوي الجناح مع بالتوازي يعملون
وثمة خطر»، يف «الثورة أن عىل تأكيدات املنشورة تلك يف ونجد السياسية. تعاطفاتهم
الجديدة االشرتاكية األغلبية بحكومة أعضاءً يُظِهر جروتس لجورج كاريكاتريي رسم
من هائلًة مخاوَف أثار الذي األمر الكاثوليكية، الكنيسة يد يف ُدًمى هيئة عىل برلني يف
أحياء يف الدوريَة هذه أنفُسهم الدادائيون َج روَّ كيف مرينج فالرت واسرتجع البلشفية.
الخامس يف عدد ٧٦٠٠ منها وبيع صغرية، موسيقية فرقة برفقة باملدينة العاملة الطبقة

رسميٍّا. تُحَظر أن قبل ١٩١٩ عام فرباير من عرش
كبريًا عدًدا لهريتسفيلده، اململوكة اليساريُة، فريالج ماليك نرش داُر ذلك بعد نرشت
بشكٍل للسوفيت املوايل املجلة هذه موقُف أفىض ولقد «إفالس»، بعنوان دورية أعداد من
رساحه، أُطِلق أن وبعد ألسبوعني، القضبان وراء به جِّ والزَّ هريتسفيلده اعتقال إىل واضح
إىل بوضوٍح يُشري كان جروتس، تصميم من الذي املجلة من الثالث العدد أن صاَدَف
سيًفا ممسًكا نوسكه، جوستاف الدفاع وزير يقف وفيه سبارتكوس، عصبة مجزرة
الصورة وتحت فيه، الجثث تتناثر شارع يف باألخرى، الخمر من وكأًسا يديه، بإحدى

العاملة!» الطبقة سالح نُِزع — نوسكه صحتك، «يف التايل: الساخر التعليق ورد
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لم هارتفيلد-جروتس هريتسفيلده- فريق لكن هنا، تجلَّت قوية ساخرة نربة ثمة
فقد سبارتكوس؛ بعصبة اإلطاحة بعد أملانيا يف الشيوعية القضية لخدمة كبريًا جهًدا يبذل
املناِوئ مذهبه من تهكََّم حيث األملاني؛ الشيوعي للحزب بكثرٍة ناقًدا هريتسفيلده كان
وإنهم لهم؛ مثالية نماذج عن أخرى أماكن يف الدادائيون بحث قيادته. وانعدام للفكر
غموض يف اْلتمسوها أيًضا لكنهم السوفيتية، الشيوعية يف النماذج تلك اْلتَمسوا قد أساًسا
أعمال بعض يف للمثالية موضوًعا يُعتَرب الذي األمريكية، املتحدة بالواليات اآللة عرص
هجمات يف الحًقا هارتفيلد ساَهَم أْن وكان بعينها. وجروتس لهارتفيلد الصوري التجميع
لم أوجها يف برلني دادائية لكن الشيوعية. املنشورات يف هتلر نجم صعود عىل رائعة
يتعامل ناحيته من الشيوعي األملاني الحزب وكان أملانيا، يف الشيوعية لدعم الكثري تبذل
فنٍّا إنتاجها يف يتمثَّل الحركة إىل بقوة ه املوجَّ األسايس النقُد وكان الدادائية، مع مباالة بال
لغتها؟ فْهم (الربوليتاريا) العاملة للطبقة يمكن فكيف الثورة؛ اندالع قبل وثوريٍّا ًما متقدِّ
املتكرر القلق مصدر أنه ثبت فقد الدادائية، سياسات يُعيق النقد هذا أن بََدا إذا
بني ما الفرتة خالل الفرنيس الشيوعي الحزب مع التكيُّف املشرتكة الرسياليني ملحاولة
للفردية دعاًة — الدادائيني شأن شأنهم — الرسياليون كان و١٩٣٥. ١٩٢٦ عاَمْي
مناشدات من لها ما بكل حركة، قالب يف عمًدا الرسياليَة وضع بريتون لكن أساًسا،
جمعي. سيايس كيان أساس عىل إقصاءات، من لها وبما الجماعي للتماُسك دائمة
ينبغي بأنه بريتون آمن فقد وماركس؛ فرويد بني ما التوفيق إىل بريتون َسَعى وأساًسا،
يَُقل (ولم االجتماعي املستوى عىل ثورة إشعال مع بالتزامن الفكرية الحرية وراء السعي
رضبًا األمر كان الحقيقية، بالسياسة يتعلق فيما ولكْن، املرأة). حقوق عن إجماًال الكثري

املستحيالت. من
ويُدعى أعضائها، من واحد شكََّك إذ ١٩٢٧؛ عام الرسياليني انتكاسات أوىل جاءت
يف — الفرنيس الشيوعي الحزب مع عالقات إقامَة الرسياليون حاَوَل عندما — نافيل بيري
أن من الرغم وعىل الفعلية. الثورة تسبق أن يمكن الفكرية الثورة بأن القائلة فرضيتهم
إليهم ينظرون دوًما اآلخرون كان فقد العام، ذاك رسميٍّا الحزب إىل انضموا الرسياليني
وانعدام — الفن» ألجل «الفن — الفن من الربجوازي موقفهم بسبب وشك ريبة نظرة
بريتون، أكَّد للرسيالية»، الثاني «البيان يف العاملة. الطبقة وبني بينهم ُمثْبَتَة صالت أي
بالرغم أنه عىل روسيا، من طرده عىل الرسياليون أَِيسَ الذي تروتسكي موقَف متبنِّيًا
إىل مشريًا ثوري، فن ذلك مع فإنه «بروليتاريٍّا»، اعتباره يمكن ال الرسيايل الفن أن من
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غريَ الحزب ظل الثورة. بعد ما سيناريو يف الربوليتاري الفن يسلكه قد الذي الطريق
ُعمال من خلية يف لجان، عدة أمام للتحقيق َمثَُل أن بعد رسميٍّا، بريتون َ وُعنيِّ مقتنع،
الثقيلة للصناعات االقتصادية الظروف عن اإلبالغ إليه وُطِلَب باريس، يف الغاز تمديدات

لها. أهًال ليس بأنه شعر التي املهمة وهي إيطاليا؛ يف
املزعومة؛ أراجون» «مسألة مع بالتزامن َحِرجًة مرحلًة األمور بلغت ،١٩٣٢ عام يف
عام الجماعَة َمثََّل إذ الرسمية؛ الرسيالية السياسة عن ينشقُّ أراجون لويس بدأ فقد
برتوتسكية القائلة االنتقادات وتقبََّل بروسيا، خاركوف يف الثوريني للُكتَّاب بمؤتمر ١٩٣٠
أدَّى ،١٩٣١ عام ويف أخرى. جوانب يف نظرها وجهات فيه شوََّه الذي الوقت يف الجماعة
«الجبهة بعنوان نرشقصيدًة أن إىل بروليتاري»، «أدب إىل الحزب دعوة يف املتزايد إخالصه
العاملَة الطبقاِت القصيدُة ِت حضَّ وقد العاملية»، الثورة «أدب الشيوعية املجلة يف الحمراء»
ِدبَبة عىل النار و«أطِلقوا الرشطة.» رجاَل «اقتلوا غرار: عىل بعبارات الثوري النضال عىل
البُْعد كلَّ وبعيدًة األول، املقام يف دعويًَّة القصيدة كانت املدرَّبة.» االجتماعية الديمقراطية
تقويض عىل الحريصة الفرنسية السلطاُت َدِت هدَّ عندما ولكْن، الرسيايل. الذوق عن
داَفَع القتْل، عىل كالتحريض أُُسٍس عىل مسبوقة غري إدانًة الشاعر بإدانة الشيوعية،
لتأييد الحًقا الرسياليون دعاه عندما فإنه ذلك، ومع مستميتًا. دفاًعا عنه الرسياليون
الشيوعية؛ الصحُف عليه شنَّتْها هجمٍة ضد دايل سلفادور عن فيه يُداِفع لربيتون نصٍّ
عن نهائيٍّا انفَصَل لذلك، وكنتيجة رصاحًة، الحزب لتحدِّي ا مستِعدٍّ أراجون يكن لم
يف انتقل حيث الشيوعية؛ لدى ل امُلَفضَّ الجمايل للموقف نفسه كرََّس ذلك وبعد الرسيالية،

االشرتاكية». «الواقعية إىل الربوليتاري» «األدب من ١٩٣٤ عام نهاية
اشرتاكيٍّا بموجبها الفن يكون أن ينبغي التي — االشرتاكيُة الواقعيُة العقيدُة أنهت
والسياسة الرسيالية بني للمصالحة فرصة أيَّ بفعالية — شكله يف وواقعيٍّا مضمونه، يف
خارجية َمَواطن حال كان الحزب. من رسميٍّا الجماعة ُعِزَلت ،١٩٣٥ عام ويف الشيوعية،
قام تشيكوسلوفاكيا، ففي املصادفة؛ بمحض الجماعة تلك من أفضل للرسيالية أخرى
انتشاَر يضمن كان حيث الشيوعي؛ الحزب صحيفة بتحرير تيج كاريل الجماعة ُمنَظِّر
عن الجماعة هذه تنفصل ولم بانتظام، الصحيفة تلك يف بالرسيالية املتعلِّقة املقاالت

.١٩٣٨ عام حتى الحزب
— الشعبية» «الجبهة نجم فيها صعد التي السنوات أن نجد فرنسا، إىل ورجوًعا
شهدت — الفاشية صعود مواجهة يف اليسار وأحزاب الشيوعيني جهود تضافرت عندما

142



السياسات

كانوا لكنهم بعنف، للفاشية مناوئني كانوا حيث غريبًا؛ موقًفا الرسياليني تبنِّي مواصلَة
وخصمه بريتون جهود تضافرت وجيزة، ولفرتة لليسار. القومية امليول يف مشكِّكني
ن يخمِّ تحديًدا باتاي انطلق حيث املضاد»؛ «الهجوم لواء تحت باتاي جورج القديم
الرأسمالية. لهدم الجماهري يف الفاشيُة ستطلقها التي القوى تسخري يمكن كيف بأريحية
إىل لالنضمام جميًعا، الرسياليني بني من وحده برييه، بنجامني انطلق ،١٩٣٦ عام ويف
الشيوعي الحزب عن الرسياليون تخىلَّ وأخريًا، اإلسبانية. األهلية الحرب يف الالسلطويني

ستالني. حول الطويلة شكوَكهم أكََّدْت التي موسكو» «محاكمات أنباء مع بالتزامن
ما نوًعا موجودة السيايس لالصطفاف الفاشلة الرسيالية محاوالت قصة نهاية إن
ليون مع بالتعاون بريتون ألَّفه الذي حر»، ثوري فن «نحو ى املسمَّ الحركة بيان يف
عنه)، نيابًة البيان عىل التوقيَع ريفريا دييجو من طلب تروتسكي أن (ولو تروتسكي
عىل العالم كان وبينما املكسيك. يف السيايس بطله ١٩٣٨ عام الرسيايل الزعيم زار عندما
وتروتسكي بريتون َد ردَّ والفاشية، الستالينية الضطهاد وعرضة رأسمايل، انهيار شفا
الثورة، أجل من الفن «استقالل املاركسية: خدمة يف الفنية الحصانة مبدأ حاسم بشكل
عاد عندما أنه لذلك املؤسفة العاقبة وكانت للفن.» الكامل التحرر أجل من والثورة
يكتب كان إيلوار، بول وهو أََال حلفائه، أقدم من واحًدا أن اكتشف فرنسا، إىل بريتون
الحركة قلَب أصاب حاسم آَخر بشقاق َل َعجَّ الذي األمر ستالينية؛ صحيفة لصالح
العاملية الحرب فرتة طوال األمريكية املتحدة الواليات يف املهزوم بريتون انعزل الرسيالية.
السابق والدادائي أراجون جانب إىل إيلوار، أن اكتشف ،١٩٤٦ عام عودته وعند الثانية،
والوجودية سارتر بول جان كان بينما للمقاومة، أدبيِّني أبطاًال أمَسْوا قد تزارا، تريستان
الرسياليَة املايض وطوى الفرنسية. الثقافية الحياة عىل بالهيمنة لهما يسمح موقف يف
حادٍّا العام املزاج كان األمر حقيقة يف والتزامه. بوالئه يتعلَّق فيما املبدئي بريتون وعناَد
وجوَدها تربِّر وكيف اآلن؟ الرسيالية «ما التايل: السؤال تزارا تريستان طرح وقد والذًعا،
وأنشطتنا قلوبنا يف لها محلَّ وال الحرب، هذه عن غائبًة كانت أنها نعرف كنَّا إذا تاريخيٍّا

االحتالل؟» فرتة خالل
بخاتمة يُختتَم والرسيالية الدادائية سياسات يتناول الذي الفصل هذا أن يبدو قد
بغضِّ — الرسيالية أن هي األخري القسم لهذا األوضح النتيجة إن إذ لآلمال؛ ُمخيِّبة
عىل سياسيٍّا، أخفقت أنها يبدو — الثقايف املستوى عىل نجاح من أصابتْه ا عمَّ النظر
الزعم نستطيع ال ونكاد بالكولونيالية. انشغالها يف تمثََّل كبري إرث من خلَّفتْه ا ممَّ الرغم
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مكَّنَتْها فقد أخفقت؛ قد كبري، حدٍّ إىل التقليدية السياسات تفاديها بسبب الدادائية، أن
أن ُوِجد فقد ذلك، من الرغم وعىل حال. أي عىل ذلك تفادي من الخاصة سلبيتُها
الشيوعية باأليديولوجية يختص فيما قاٌرص الرسيالية يف وفرويد ملاركس املتفرد الخلط
املثالية الرسيالية السياسات ظلت عادًال. اختباًرا ذلك الجميُع يرى وال الثالثينيات، يف
لكنها الثانية، العاملية الحرب بعد سنوات لعدة عليها مغضوبًا جوهرها يف والالعملية
إىل نظرنا وإذا الستينيات. يف الجديد اليسار فكر جوانب بعض يف كبرية بنهضة حِظيَت
يف صغريًا دوًرا يلعبوا أن لهم ُقدِّر الذين مثًال، للرسيالية الفرنسيني املوقفيني استقبال
لغرائزها جديًدا تقييًما نرى أن يمكننا باريس، يف ١٩٦٨ عام اندلعت التي االنتفاضات
كان الذي لوفيفر هنري املاركيس امُلنَظِّر عرب — الرسيالية من املوقفيون ورث السياسية.
يف بما اليومية، الحياة بأن الكامل االعتقاَد — ما مرحلٍة يف وثيقة بصلة بالحركة متصًال
األرضيُة هي ذلك، إىل وما املدني الحيز بشأن والتفاوض الجنسية والعالقات األحالم ذلك

الثورة. عليها تقوم أن ب يتوجَّ التي
يف أقلَّ اهتماًما نال الذي — فانيجيم راءول املوقفيُّ امُلنَظِّر ألََّف ،١٩٧٠ عام يف
الحركة به تَِدين ا عمَّ به ح ليُرصِّ الكثري لديه وكان ديبورد، بجاي مقاَرنًة األخرية السنوات
ُفُروِيسٌّ «تاريٌخ بعنوان دوبوي) إف جيه املستعار االسم (تحت موجًزا كتابًا — للرسيالية
مفادها التي الضمنية الرسيالية فرضية عىل أسفه عن أعرب الكتاب، هذا ويف للرسيالية»؛
الفرضية هذه أن سيما ال الشيوعي، الحزب عرب الجماهري» إىل «الوصول تستطيع أنها
بالثورة الرسيالية حلم يف تحكََّمْت التي السياسية للبريوقراطية خانعًة الحركَة جعلت
فرتة يف بريتون عودة إىل يُِشري أنه الالفت ومن حينًا». وتُجِهضه حينًا قه «فتُحقِّ الثقافية،
التاسع القرن يف اشتهر الذي اليوتوبي االشرتاكي فورييه شارل كتابات إىل الحرب بعد ما
كان السياسية. لتحيزاتها إخالًصا أكثَر الرسياليُة تكون أن بها يمكن كان كوسيلة عرش،
كتابه يف شديد بإعجاب بريتون ن دوَّ فقد بَعيْنِها؛ جوانب يف بشدة األطوار غريب فورييه
تزاُوِج نتاج هو الكرز بأن آَمَن «فورييه أن كيف السوداء»، الكوميديا من «مختارات
عىل كان فورييه لكن الشمس». مع األرض تزاُوج نتاج هو والعنب نفسها، مع األرض
ل الكيان األحادية االجتماعية خطتَه وبَنَى «املشاعر»، كبْت عىل مبنية الحضارة بأن قناعة
ال ويكاد العاطفي». «االنجذاب مبدأ عىل (الكوميونات) الفوريية» التعاونية «املستعمرات
املستميت الشيوعي الحزب دفاَع قاَوَم الذي بريتون، ينجذب أن املفاجأة َقِبيل من يكون
«االستمالة»؛ نتيجَة يكون أن ينبغي العمل أن يف املتمثِّلة فورييه فكرة إىل «العمل»، عن
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فمراحيض الحال؛ بطبيعة لهم تَِطيب التي واملهام الناس بني التوفيق ب يتوجَّ حيث
الذين األطفال من جْمٌع تنظيفها عىل يقوم أن ب يتوجَّ املثال، سبيل عىل الكوميونات،
والنُُّسقيَّة الجنيس للتحرُّر املميز الشخيص بريتون خلط وكان بالقاذورات. يستمتعون
َرها تصوَّ التي شديدة، بعناية املنظَّمة املاجنة الحفالت يف باملثل احتياجاته يلبِّي ما يجد

التعاونية. ملستعمراته فورييه
املالذ تكون أن إىل األحالم هذه بمثل الحال ينتهي أن ا جدٍّ املالئم من ويبدو
محاكاًة تكون تكاد لفورييه البيزنطية اإلسقاطات إن للرسيالية. األخري األيديولوجي
كانت لكنها معها، التعاُمل إىل الرسياليون اضطر التي السياسية للبريوقراطيات ساخرًة
الرسيالية. للسياسات الحقيقية االنطالق نقطة وهي الرغبة، سيادة إىل األقلِّ عىل مستِندة
وسٍط حلٍّ إىل الوصوُل شوََّه الشيوعية، إمالءات مع للتكيُّف محاولة يف الحال، وبطبيعة

الرسيالية. بعدها ومن أوًال، للدادائية االجتماعيَة الطموحاِت
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نعرج أن إال يمكننا وال بذاته، مستقل موضوع والرسيالية للدادائية اآلِخرة الحياة إن
اإلعالنات وكذا عموًما، واألفكار واألدب الفن تأثََّر فقد هنا؛ موجز منهجي بشكل عليه
لثقافة تاريٍخ كتابة إىل األمر به ينتهي قد املرء أن لدرجة بالحركتني والتلفزيون، واألفالم

.١٩٤٥ عام بعد ما
الحرب، بعد األوسع األثر لها كان الدادائية إن القول يمكن بالفن، يتعلَّق فيما
بالنسبة للفن. املناوئة الدادائية ميول إىل بالنظر مفارقة عىل تنطوي التي الحقيقة وهي
والستينيات، الخمسينيات لفرتة املعارصين واألمريكان األوروبيني الفنانني من كثري إىل
الفن ملاهية جذريٍّا تحديًا لدوشامب الجاهزة الفنية واألعماُل الدادائية تفضيالُت َمثََّلت
نتيجًة الفن حدود نطاق توسعة إىل عادة بهم انتهى األمر أن املفارقة ومن املحتملة؛
جاسرب الفنانان فيها شاَرَك الخمسينيات، يف اشتهرت ة ُمِهمَّ أمريكية نزعة وثمة لذلك.
عابرة بصورة عليها أُطلق كيج، جون التجريبي واملوسيقي روشنربج وروبرت جونز
من بالقليل تتسم كانت آنذاك إنتاجها تمَّ التي األعمال أن ويُزعم الجديدة»، «الدادائية
عام «رسير» الرتكيبي روشنربج عمل ويتسم للدادائية. املميزة الربجوازية مناَوأِة ِة ِحدَّ
طالءً ويقطران ملطَّخان وغطاؤه وسادتُه مرفوع، رسير من يتكوَّن الذي — ١٩٥٥
عمله، مُلَكوِّن الطبيعية الوظيفَة الفناُن بها ينكر التي للطريقة نظًرا صدامية؛ بِسَمة —
هذه وتتمثَّل جديد. فني ألفق أيقونات أمَسْت ما رسعان الجديدة الدادائية منتجات لكن
مستخلصني قالبني من ن يتكوَّ الذي ،١٩٦٠ عام املطيل» «الربونز جونز عمل يف العملية
الجاهز الفني العمل لفكرة َقْلٌب أساًسا وهذا تمثال؛ قاعدة عىل مثبَّتة جعة ُعلب من
محبًَطا َعلََّق الذي الَهِرم دوشامب عىل مضامينه تَخَفى تكن ولم الفن، أصول إىل رجوًعا
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التحدِّي، مرادها خطوة يف العامة وجه يف الجاهزة الفنية بأعماله أْلَقى بأنه الستينيات يف
جمالية. سمات من به تتمتَّع ملا بها الناس إعجاَب فجأًة ليكتشف

استقرائية تقديرات باعتبارها وروشنربج جونز أعمال إىل جزئيٍّا النظر أمكن إذا
دوشامب ملحة عىل أخرى تنويعاٌت كانت فقد الجاهزة، الفنية األعمال فكرة من دقيقة
«الواقعية عىل أمثلة بني ما التنويعات تلك تراوحت والستينيات؛ الخمسينيات يف شائعًة
والتنويعات وأرمان، شبوري ودانيال كالين إيف ممارسيها وأبرز فرنسا، يف الجديدة»
شعاراُت فيها استُغلت التي وارهول آندي أعمال سيما ال الشعبي، للفن األمريكية
جاهز». فني «لعمل موضوًعا بذلك فمثََّلت التعديل، من قْدٍر بأقل كوكاكوال مثل منتجاٍت
ملصلحة دوشامب استقبال رشوُط تحوََّلْت والسبعينيات، الستينيات أواخر وبحلول
«النافورة» عن الزائف الدفاع إىل استناًدا بموجبه، والذي الفن تجاه املفاهيمي منهجه
النافورة صنع قد مات السيد كان إذا ما ملعرفة أهميَة «ال «األعمى»، دورية يف الوارد
واسع شك محلَّ آنذاك الفنية لألغراض الفعيل اإلنتاج كان اختارها.» فقد ال. أم بيديه
املفاهيمية املقرتحات من واسًعا نطاًقا الفوتوغرافية الصور أو النصوص ووثََّقِت النطاق،
الحالة هذه يف — ندرك أن املهم من ولكن، باري. وروبرت هوبلر دوجالس أمثال لفنانني
ويُراد «التعيني»؛ مسألَة تجاَوَز ما نادًرا الدوشامبي اإلرث أن — كثرية أخرى حاالت ويف
متنوعة مجموعة ونََمْت ذلك. الفنان أقرَّ إذا الفن أشكال من شكًال يشء أي اعتبار بذلك
يف بكثري. دوشامب تجاوزت املفاهيمي، الفن لدى والفلسفية الفكرية االهتمامات من
الفلوكسوس» «حركة مثل لنزعاٍت مهمة سابقة عموًما الدادائية أمست نفسه، الوقت
األدائي. الفن من عدٍة وجوانَب و١٩٦٥)، ١٩٦٢ عاَمْي بني الفرتة يف ذروتها بلغت (التي
وتعويلها الدولية بروحها الستينيات، لطليعية الكاملة البنيَة أن عىل أيًضا التأكيد ويمكن

الدادائية. لنموذج بالفضل َمدينٌة اإلنتاج، رخيصة عابرة منشورات نرش عىل
من حسًما أكثَر مباَرشًة الحرب بعد ما فرتة جماليات عىل الدادائية تبعات كانت
للفن «العفوي» أو التجريدي-البدائي الجانب كان الجميع، باعرتاف الرسيالية. تبعات
التعبرييني لبعض عميق بشكل ا مهمٍّ — مريو أو ملاسون الفنية األعمال يف كما — الرسيايل
أرشيل سيما ال وأواخرها، األربعينيات منتصف بني ما الفرتة يف أمريكا يف التجريديني
نستشفَّ أن الصعب من املحورية، املرحلة هذه بعد ولكن، بولوك. وجاكسون جوركي
وهناك والسبعينيات. والستينيات للخمسينيات التقليدي الفن عىل للرسيالية أفضاًال
لجيمس املتشظِّية للصور املضلِّلة كالتجاورات الشعبي، الفن داخل كبرية استثناءات
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مثل مألوفة أشكال فيها تخضع التي أولدنربج لكاليس اللينة» و«التماثيل روزنكيست،
اللني. إىل الجامد من جنيس بشكل مقوسة تحوُّالت إىل الطبول أطقم أو اإلضاءة مفاتيح
أعمال يف ال األطوار، الغريبي الحاِلمني أعمال يف استمرَّ ما عادًة الحركة إرث ولكن
امَلثَّال أمثال البارزين، األفراد بعض رأي استقر نفسه، الوقت يف الباِرزين. املبتِكرين
مثل أفكاًرا تستكشف أعمال من منفصلة أجسام بناء عىل بورجوا، لويس املولد الفرنيس
الركائز بليت وبينما املتأخرة. للحداثة املرادفة الجمالية املشكالت من بدًال الجنسانية
بنفسها الرسياليُة استقلَِّت والتسعينيات، الثمانينيات خالل الحداثي للفن الرسمية
فوسرت هال الفني املؤرخ تجرأ ،١٩٨٦ عام يف الحداثة. بعد ما لوعي رائدًة باعتبارها
واملمارسة النظرية من كبريًا وقسًما املعارص، والفن النقد من كبريًا قسًما «إن قال: إذ
ل وممارسًة نظريًة جوهره يف جزئي بشكل يَُعدُّ الحداثي، بعد ما بحارضنا املتعلقة
الطليعية من سابقة لحظات إىل بالعودة بإحساسه املرتبط التعليق وهو «الرسيالية».»

املكبوت». «عودة ل فرويد نموذج إىل استناًدا العرشين، القرن أواخر الفن يف
أمريكيني فنانني نجم صعود بفعل صحتها ثبتت فوسرت مالحظة أن ويبدو
أنهم واضًحا بََدا ن ممَّ — حداثًة أكثر فرتة يف — بارني ماثيو أو جوبر روبرت أمثال
الوضيعة املجازية صوَرها استخدموا حيث الرسيالية؛ لأليقنة الباروكي الغلو يسرتجعون
حالة يف كاإليدز، موضوعات بشأن معارصة مخاوف عن للتعبري الفتيشية الجسمانية أو
دون «من ى املسمَّ جوبر عمُل يتكوَّن بارني. حال يف كما ما، أسطورٍة إلحياء أو جوبر،
رسواًال يرتدي رجل جسم من السفيل للنصف شمعي قالب من ،١٩٩١ عام عنوان»
ووجهه ُوِضع املعارض، يف العمل هذا ُعرض وعندما خفيًفا، وحذاءً وجوربًا تحتيٍّا
عرب يختفي وكأنه الشكل يبدو بحيث تماًما للجدار مالصق وبطنه األرض، عىل ألسفل
يف ُمقَحمة الرصف فتحات من سلسلة ثمة أن أكرب بقدر االضطراب يُثري وما الجدار.
مجازي ببيان للترصيح رسيالية أدوات جوبر يستخدم وبذلك الشكل؛ ذاك وِرْجَيلْ ِرْدَيفْ
صنع التي الفرتة إبان صداه، تردَّد واألخالق، واملرض الذكورية بالجنسانية يتعلق د ُمعقَّ
َم َقدَّ نفسه، الوقت يف اإليدز. فريوس من الشائع القلق يف بقوة الفني، العمل هذا فيها
أكرب بقدر مبارشًة وسيلًة شريمان، سيندي تُدَعى أخرى أمريكية لفنانة الرسيايل التقليد
التي كتلك أعماٍل مواجهة يف األمريكية للحكومة األخالقي التحصني عىل هجوٍم لشنِّ
الصور من سلسلًة شريمان أنتجت بيلمر، هانز «ُدمى» إىل استندت وإذ جوبر. قدَّمها
وأعضاؤها التفاصيل واضحة طبية ُدًمى ترتيُب فيها تمَّ التي ،١٩٩٢ عام الفوتوغرافية
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تحاول كانت آنذاك األمريكية الحكومة أن إىل وبالنظر بارز. بشكل معروضة الجنسية
مستِفزًَّة. شريمان بادرُة كانت الرصيحة، الجنسية الصور استخداِم تقويَض

املعارص، الفن يف الوجود شائعَة بالرسيالية املتعلقة القضايا أصبحت بريطانيا، ويف
باألنظمة الرسيالية فافتناُن ووضوًحا؛ جالءً أقلُّ التوجيهي املنطقي أساسها أن ولو
منتصف يف عمًال أنتجت التي هيلر، سوزان أعمال يف مثًال عليه العثور يمكن التصنيفية
بطاقة ٢٠٠ من أكثَر فيه جمَعْت املجهولني»، الفنانني إىل «ُمهًدى عنوان تحت السبعينيات
األمواج تالطمت وفيها هائج»، «بحر عبارة عليها نُِقشت ساحلية خلفيات ذات بريدية
للتمثيالت زائف أنثروبولوجي بمسح أشبه العمل هذا صار الربيطاني. الساحل عىل
ترينر جائزة لنيل حت ُرشِّ التي باركر، كورنيليا وتميل جزيرة. يف منعزل لِعْرق الشعبية
نجد ولذا الفضول»؛ «خزائن بتقليد الرسيايل االفتنان إىل أكرب بقدر ،١٩٩٧ عام الرفيعة
الحملقة إىل امُلشاِهد يدعو ،١٩٩٦ عام لهتلر» تنتمي كانت أسطوانة يف «شقوق عملها أن
بقايا بعض وكأن طويلة، فرتة منذ تعمل أسطوانة لسطح ُمَقرَّبَة فوتوغرافية صورة يف
اهتماَم آَخرون فنانون يُحِيي شقوقها. يف إدراكها يجوز لصاحبها السوداء الدوافع
«بني جوردون دوجالس االسكتلندي الفنان عمل فيتألف املتنافر؛ بالتجاور الرسياليني
بريناديت» «أنشودة وهما فيلَمنْي، من ١٩٩٧ عام بليك) بويليام نًا (تيمُّ والنور» الظلمة
حوار يُقام بحيث شفافة، شاشة جانبَْي عىل نفسه الوقت يف يُعَرضان األرواح»، و«طارد
األعمال هذه بأن القول ويجوز الرتتيب. عىل والرش الخري يناقشان اللذين الفيلمني بني
الفنانني بعض أنتج فقد ذلك ومع للرسيالية، رقًة» «األكثر الشعري الجانب مع تتحالف
يف تضارع أعماًال املزعومة؛ الشباب الربيطانيني الفنانني بظاهرة بقوٍة دوليٍّا املرتبطني
السالف لوكاس سارة وتُعتَرب جوبر. أمثال أمريكيني فنانني أعمال الصارمة تها ِحدَّ

ذلك. تُثبت حالًة الكتاب هذا بداية يف أعمالها مناقشة
لبنك» واحتِس َفَرسك عن ل «ترجَّ ى املسمَّ للوكاس الفوتوغرايف العمل إىل نظرنا إذا
لوحة وهي أَال العامة، املرجعية نقاطه من بواحدة عالقته حيث من ،١٩٩٤ عام
يمثِّل عملها أن نرى أن فسيمكننا ماجريت؛ رينيه الرسيايل للفنان (١٩٣٤) «االغتصاب»
تستحثُّ استبطاني. بشكل للنساء الكارهة ماجريت لصورة عنيف بشكل أنثوية رؤيًة
عالمات عن استعاضت وقد لها. السوق استيعاب عرب اضمحلت التي الرسياليَة لوكاس
فهي وبذلك الهضم)، عىل مساعد وكعك حليب (قوارير طفولية برموز الرجولية الذكورة
لثقافة دارج ونطاق الرسيالية، إليه انتمت أن سبق «رفيع» ثقايف نطاق بني اْلتقاءً تختلق

واألنثوية. الذكورية الهِويَّة قضايا باستمرار تتنازع حيث الشارع،
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انتشار من جزءًا ببساطة الرسيالية األدوات تُعتَرب لوكاس، سارة إىل بالنسبة
نجد بالجنسانية، اهتماَمهم الرسياليني تشارك أنها من الرغم وعىل الجماهريية، الثقافة
وذلك املايض، القرن خالل السلعة ثقافة تكثيف سياق يف كمرجع إليها يُشار الرسيالية أن
األمر وحقيقة آَخر. يشء أي إىل به يُشار الذي نفسه بالقدر اإلعالنات، عرب كبري حدٍّ إىل
عكفُت التي األعمال من الكثري وراء يكمن أساًسا التنقيحي أو الساخر التوجه هذا أن
الستكشافاتهم انطالق كنقطة الرسيالية مع تعاَملوا قد ُكثُر ففنانون مناقشتها؛ عىل
إىل وبالنسبة وقالبًا. قلبًا الرسيالية يدعمون الذين هم قليًال ولكنَّ الهِويَّة، لسياسات
أمثال لفنانني ملصقات عىل صور مع ا جدٍّ بسهولة متماهيًة الرسياليُة أمست كثريين،

تقريبًا. الكامنة قيمتَها طمس الشعبي وانتشارها وماجريت، دايل
تكمن ال الرسيايل؟ املرشوع مع صادًقا تعاطفيٍّا تواصًال نجد أن املحتمل من هل
أو املضادة الثقافية التشكيالت يف تكمن ما بقدر الحداثي، بعد) (ما الفن يف اإلجابة
يف تعيينه السابق «الطليعي» بالدافع شبيه بيشء تتسم التي والسياسية الفنية التجليات
أن نجد املنطلق، هذا ومن والرسيالية. الدادائية يميز أنه اعتبار عىل الكتاب، هذا مطلع
التي امُلَسيََّسة الفنية التشكيالت من مجموعة يف تتمثَّل للرسيالية املبارشة التاريخية الثمرة
تحالُف عن عبارة وهي كوبرا، جماعة وهي أَال ١٩٦٨؛ لعام السابقة الفرتة يف ظهرت
الفرتة خالل استمر وُكتَّاب، ومعماريني ودنماركيني وهولنديني بلجيكيني فنَّانني يضمُّ
إيزو، إيزيدور بقيادة فرنسية حركة وهي الحروفية، وحركة و١٩٥١؛ ١٩٤٨ عاَمْي بني
واستمرت ديبور، جي إىل الدولية، الحروفية باسم ُعِرفت أن بعد الحًقا، قيادتها وانتقلت
أساًسا فرنسية ظاهرة وهي املواقفية، حركة وأخريًا ١٩٥٧؛ عام وحتى ١٩٤٦ عام من
التي املواقفية فهم أمكن آنًفا، ذكرنا وكما .١٩٧٢ عام وحتى ١٩٥٧ عام من امتدَّْت
لسياسات وريثة باعتبارها فعليٍّا، الفنية اهتماماتها الستينيات منتصف بحلول طرحت
للمدينة، الحداثيني لعقلنة معارضني املواقفية أتباع كان وملَّا اليومية. للحياة الرسيالية
كتاباتهم يف وَدَعْوا «االنجراف»، اسم تحت له نَظَّروا التجوال من رضب يف انغمسوا فقد
لتلبية الحديثة العاصمة مساحات تنظيم إعادة يتم بموجبه الذي الوحدوي» «العمران إىل
هذا يف للرسيالية الحركة تلك به تدين مبارش دين هناك كان العبث. أو الخيال متطلبات
بريتون أندريه كتب جديد»، «جرس عنوان تحت ١٩٥٠ عام نُِرشت مقالة ففي السياق؛
له املألوفة الشوارع يف املرء يستطيع بحيث باريس، يف بالشوارع املحيطة األجواء عن
«تقرير» يف لذلك صًدى ونجد االضطراب»، ومناطق الرفاهية «مناطق برتسيم يقوم أن
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«اآلثار تنظيم يجوز كيف يتخيَّل وفيه ديبور، جي املواقفية قائد بقلم ،١٩٥٧ عاَم مهمٍّ
يقول: حيث تجريبية، ملدينة العاطفية»

حي كل تحديد يتمُّ وبحسبها املزاجية، الحالة أحياء عن نظريًة لنا زميل وضع
نفَسه املرءُ له يُعرِّض محدًدا أساسيٍّا شعوًرا يستثري بحيث املدينة أحياء من

عمد. عن

املضموَن املضادة الثقافية التشكيالت من العديد تشارك الستينيات، منتصف بحلول
اللحظة باعتبارها الظاهرة تلك إىل النظر يمكن طرق، عدة ومن املواقفية. لفكر اليوتوبي
الربيطانية املجلة صفحات نعترب أن يجوز ولذلك الرسيايل؛ للدافع العظيمة األخرية
الجديد اليسار سياسات بني الهذياني بمزجها الستينيات، يف الصادرة «أوز» الرسية
الجنسية؛ واإلثارة للهلوسة املسبِّبة العقاقري متعاطي وثقافة الالسلطوية، والسياسات
والثقافات املواقفية حركة ظل ويف الرسيالية. لأليديولوجية املتداعية األخريَة الومضاِت
الطبيعة لتعريف استُِغلت التي الطليعية فكرَة نستدعي أن املالئم من للستينيات، املضادة
االهتمامات تداخَلِت معني، حدٍّ إىل الكتاب. هذا يف آنًفا والرسيالية للدادائية التاريخية
حركة مثل فنية حركات مع الفرتة، هذه يف املضادة الثقافات لجماعات السياسية
فكرَة مؤقتًا استغلوا فقد أعينهم، نصب ذلك الثقافيون املؤرخون وضع وإذ الفلوكسوس.

والحياة. الفن بني املزج ملحاوالت العابرة العودة هذه لتوصيف الجديدة» «الطليعية
للرسيالية، مغًزى ذي معارص إرث عن البحث بصدد كنَّا إذا أنه ذلك عىل يرتتب
الفني-السيايس للمنهج حالية مكاِفئات نجد أن الحاجة فستقتيض للدادائية، وكذلك
عىل امُلعلِّقني من الكثري الحظ فقد ذلك، ومع الجديدة. الطليعية أو التاريخية للطليعية
من أنه خاصة بعُد، للتطبيق قابًال يبدو ال الطليعي املوقف أن السبعينيات بعد ما ثقافة
والرسيالية الدادائية تبنَّتْه الذي نفسه املوقَف تتبنَّى وحيدة مجموعة نتخيَّل أن الصعب
الفنية الراديكالية استيعاب تم فقد االجتماعية. العمليات محيط من الفرتات من فرتة يف
بانتظار يرَضْون حاليٍّا الطموحني الفنانني من وقليل األخرية، الرأسمالية الثقافة ِبنَى يف
أو دوشامب إىل بالنسبة الحال هو كما حياتهم، نهاية حتى كربى معارض إقامة
ألوانها اختالف عىل املضادة الثقافية الجماعات نشأت لقد املثال. سبيل عىل هارتفيلد
املرأة، حقوق أو البيئة مثل محددة بقضايا ارتبطت لكنها الستينيات، أواخر أعقاب يف
امُلعوملة لثقافتنا املحض التنافر إن الرسيالية. لأليديولوجية الشمولية الروح تفادت وبذلك
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افرتض ما كثريًا الذي األمر وهو — البرشية» عن «نيابًة التحدُّث فكرة أن يعني الحالية
عبثيًة. حال أي عىل تبدو — يفعلونه أنهم الرسياليون

القامات أن إىل أيًضا ذلك يرجع فقد النسيان، طواها ظاهرًة الطليعية كانت إذا
مشهد عىل تَظَهر لم بريتون، أندريه أو تزارا تريستان أمثال بالثقة، الجديرة الثقافية
التكوينية باألهمية أقروا الذين الكبار الفرنسيني املفكرين عدد إن ببساطة. األحداث
بارت، روالن هؤالء: قائمة وتتضمن بالقليل، ليس إليهم بالنسبة للرسيالية الحاسمة
الرموز هؤالء ولكن، دريدا. وجاك كريستيفا، وجوليا الكان، وجاك فوكو، وميشيل
فكرُة بدت فقد الثقافية؛ للزعامة ارتياحهم من أكثر األكاديمية الطائفة ملكانة ارتاحوا

عرصنا. إىل بالنسبة التوازن ومختلََّة استعالئيًة ذاتها بحدِّ الزعامة
نسأل أن بنا يجدر والرسيالية، الدادائية «بقاء» ب الخاص التخمني هذا وبخالف
قبوُل هل ا؟ حقٍّ اإلحياء تستحقان الحركتان كانت هل الرصاحة: من أكرب بقدر أخريًا
بأن إقراًرا يُعتَرب السلعة؛ ثقافة من جزء مجرد اآلن الرسيالية أن لفكرة لوكاس سارة

مسدوًدا؟ تاريخيٍّا طريًقا كانت املطاف، نهاية يف الحركة،
راءول طرحه الذي الرسيالية نقد إىل العودة تجدر القضية، هذه عىل للرتكيز
كان األخري. الفصل نهاية يف مناقشته السالف املواقفية، حركة إىل املنسوب فانيجيم،
للرسيالية»؛ ُفُروِيسٌّ «تاريٌخ كتابه يف أوردها التي القيَِّمة اآلراء من عدد فانيجيم لدى
ما كثريًا بريتون) إىل (نسبًة الربيتونية الرسيالية أن إىل املثال، سبيل عىل ذهب، فقد
الرغبة حركة لحرية يُنَظر أن ويمكن األخالقي. املستوى عىل اإلنسان تحرير يف أخفقت
ويف فحسب. القديم» النظام لتجديد زات «محفِّ أنها اعتبار عىل مفاهيم من ذلك إىل وما
أعمال يف الباحث هاينه موريس مثل تطرًُّفا أكثر رسياليني تفكري فانيجيم يدعم املقابل،
يصفه وما ناحية، من املريبة التعذيب ُمتَع بني نصوصه من واحد يف َقابََل الذي ساد،
أداًة اإلنسان يميس أْن آَخر: بتعبري أخرى؛ ناحية من البطيء» التجسيد «نفي ب فانيجيم
فانيجيم إحساس إن الدولة. بها تنتفع أداًة يكون أن من أفضل آَخر، إنساٌن بها ينتِفع
به أدَّى ينبغي، مما أكثر و«رومانسيًة» الطابع إنسانيَة جوهريٍّا كانت الرسيالية بأن
للصناعة الجوهرية الرسيالية كراهية أن مفادها التي الكاشفة الفكرة يطرح أن إىل
تبنَّتْه البحتة، باملصادفة قلَّما، الذي املوقف (وهو االنتفاعي للمذهب ومناوأتها الحديثة
كانت الرسيالية أن تعنيان اآللة)؛ من بشدة ساخًرا كان أنه من الرغم عىل الدادائية
ترصيح بحسب لذلك، وكنتيجة ورؤيتها. الحديثة التكنولوجيا بني ما الربط عن عاجزة
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أن الصعب من الرؤية.» تلك السائدة واالفتنان الخداع آليات استوعبت «فقد فانيجيم،
االستنساخ فكرة تبنِّي بخالف الرسياليون، يفعله أن فانيجيم أراد الذي ما تحديًدا ندرك
فهم أن مفادها وجيهة فكرة يطرح لكنه بنيامني، والرت أيَّده الذي النحو عىل الشامل
مع يتسق النقد هذا كان التسليع. عملية تقاوم كي لها كاٍف غري كان للحداثة الرسيالية
االستعراض»؛ «مجتمع ديبور أسماه ما مقابل يف املواقفية، لحركة كتابع فانيجيم موقف

ُمَطوًِّقا. إحساٍس مركَز وأمىس املال رأس فيه َد تجمَّ عاَلم وهو
هضم ملقاومة الالزمة املوارد إىل تفتقر الرسيالية بأن اإلحساس هذا أن شك ال
األمر وحقيقة «استمراريتها». فكرة تأييد من َحِذًرا املرء يجعل الذي هو لها؛ الرأسمالية
األيديولوجية تَُشكِّل أنها اعتبار عىل فهمها يمكن الشعبية، أشكالها يف الرسيالية، أن
بعنوان مقالة يف ُمَشوِّهة. مرآة يف معكوسة صارت وكأنها لها، معارضتها أعلنت التي
قة املتعمِّ األفكاَر أدورنو ثيودور املاركيس امُلنَظِّر اقتبس الرسيالية»، مايض إىل «نظرة
نْرشَ أعادت املونتاج، استخدام إىل تستند إذ الرسيالية، بأن ليوحي بنيامني والرت لزميله
كاشفة واعرتاف إقرار هزة أنتجت وبذلك للرأسمالية، سابقة مرحلة من الصورة ثقافة
عديم شبحيٍّا قالبًا الزائلة املواد تلك عىل تعويلها عليها أضفى فقد ذلك، ومع لراصديها.

الرأسمالية. مظلة تحت لإلنسان «تجسيًدا» الرسيالية َمثَلَّت ماركسية، وبلغة الحياة؛
مجازفة يف ذلك؟ من أفضل بشكل صمدت الدادائية بأن القول يمكننا هل ولكن،
فانيجيم كتاب عىل بتعليق أختم أن أود التاريخية، الناحية من مغالًطا أبدو بأن مني
أن نجد وفيه ،١٩٦٨ عام مشارف عىل كتبه الذي للجدل، املثري اليومية» الحياة «ثورة
عدمية فانيجيم رأى وإذ املتطرفة. الثقافية املمارسة نموذَج ر توفِّ الرسيالية، ال الدادائية،
ألنها الرسيالية؛ بشدة فانيجيم انتقد فقد االجتماعية، للثورة انطالق كنقطة الدادائية
مناِوئة دادائيٍة عىل نفسها تبني أن دون للدادائية، املبدئية بالعدمية ًدا مجدَّ «تبدأ لم
وننتقد ننساق أن الحال بطبيعة ويجوز تاريخيٍّا.» الدادائية إىل تنظر أن ودون للدادائية،
تْرَق لم الدادائية أن رأينا ولقد تاريخيٍّا. «الدادائية» فهم يف إلخفاقه بشدة فانيجيم
احتياطاِتها لكنَّ املواقفية، ألتباع راق مما غموًضا أكثر كانت فقد العدمية؛ إىل ببساطة
حتى «مستغلقة» هذا يومنا حتى يجعلها ا ممَّ — والوقاحة للمفارقة وعْشَقها االرتباك من

املشهد. يف نسبيٍّا الهادئ الرسيالية الستيعاب ترياًقا يُعتَربان — كثريين عىل
هذا قاَرَن قد والرسيالية، للدادائية والفلسفية التاريخية املالمح بيان جانب إىل
مساحًة الحال برضورة الرسيالية شغلت باستمرار. بينهما وواَزَن الحركتني بني الكتاب

154



والرسيالية الدادائية إىل النظر إعادة

— كحركة أطول لفرتة استمرارها عىل عالوًة — الرسيالية ألن وذلك النقاش، من أكرب
بَقْلٍب أختتم أن املالئم من يبدو ولكن، دقًة. أكثر صياغًة ُمصاغًة النظرية مقدماتُها كانت
الثورية الرسيالية إىل َلْت وتحوَّ بموجبها، الدادائية َرت» «تطوَّ التي التاريخية للصياغة
امُلَحرَِّضة. ولكن القصرية الدادائية اللحظة ملصلحة الكفَة أُِميل وأْن بالذات، وعيًا األكثر
اكتشاف إعادَة الدادائية بداية «كانت اآلن: نستغربها التي بحيويته فانيجيم رصح وكما
وابتكاًرا املنظورات، لكل انعكاًسا نهايتها وكانت املمكنة، ومباهجها معيشٍة لتجربٍة

جديد.» لعالم
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