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 :عمار سلمان داود
أن هذا النص هو واحد من سلسلة نصوص سأتناول فيها الفنانني األكثر تأثيرا في
أعمال إيالف  جريدة  في  تناولت  وان  سبق  أنني  املهتم  القارئ  يتذكر  وقد  اليوم.  فن 
األملاني جوزيف بويز في نص بجزأين, والفرنسي جان دوبوفييه وفيما يلي سأتناول

في وشهرة  تداوال  األكثر  أعماله  من  بعضا  استعرض  أن  محاوال  دوشامب  مارسيل 
وهو أهمية  األكثر  عمله  حول  حوار  من  لجزء  بترجمة  النص  وخاتما  الفن  مباحث 
 .((الزجاجة الكبيرة) أو (العروس منزوعة الثياب من قبل فتيانها
هنا يأتي  الصحفيني  احد  مع  حواره  نص  من  لجزء  وترجمتي  لدوشامب  تقديمي  إن 
حوله يدور  الذي  العمل  أما  التاريخية,  الناحية  من  اإلبداعي  لعمله  الكبيرة  لألهمية 
األهمية إلى  إضافة  العشرين  القرن  في  الفنية  املنجزات  أهم  من  واحد  فهو  الحوار 
مثل الفنية  واملذاهب  التيارات  من  الكثير  إلى  بالنسبة  دوشامب  يمثلها  التي  الكبرى 
الفن فكرة  من  تنهل  التي  الفنية  والحلول  األبعاد  الثالثية  اإللصاق  وأعمال  البوب  فن 
هو كما  الفني  العمل  شكل  على  (املفهوم)  تغلب  التي  التجارب  إلى  إضافة  الجاهز 
املراحل في  وانتعشت  الستينات  في  ظهرت  والتي  املفاهيمي  الفن  في  حاصل 

 .الالحقة حتى قرننا الحالي
أراد دوشامب أن يلغي الحدود التي تضيّق من معنى وهدف الفن. وقد تمخض هذا
وضع مراحل:  بثالث  تحقيقه  يتم  الذي  الجاهز  بالفن  سماه  ملا  ابتداعه  عن  القرار 
تقديمه وأخيرا  عليه,  التوقيع  قاعدة,  على  الطبيعي)  محيطه  عن  عزله  (بعد  الشيء 
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 النافورة

أوائل ) من  هي   ( النافورة  ب(  املعنونة  واملبولة  الدراجة)  (عجلة  و   ( الزجاج  نشافة 

في الجمالي  املحتوى  أن  أيضا  نذكر  أن  املهم  من  الجاهز.  الفن  مجال  في  أعماله 
الفن الجاهز هو (عامل غائب) أو ليس بذي أهمية مركزية على األقل بالنسبة للفنان
من عليه  ينطوي  وما  الرمزية  وداللته  الفني  بالعمل  الخاص  العنوان  سيقوم  حني  في 

تداعيات بشحن هذا العمل بمؤثرات بديلة تتعلق باللغة وما يمكنها أن تحيلنا إليه من
طريق عن  املتلقي  وعي  مع  املراوغة  من  نوعا  يمارس  قد  داللي  أو  بالغي  محتوى 
حضرة في  يوقفه  ذاته  العمل  حضور  أن  أو  مثال,  الداللة  مزدوج  دال  إلى  اإلحالة 
عن ناهيك  الوجوديون)  يقول  كما  انكشافه (  إزاء  الدهشة  حد  إلى  قوته  بكل  الوجود 
طابع (الفتشية) التي تصاحب حياة هذه األعمال وهي داخل املتحف بعد أن تم نزع
 .الطابع العملي النفعي عنها
ستضع إذن هذه املمارسة عنصر املفهوم أو املقصد في املقدمة في حني سينحسر

االهتمام بجمالية املوضوع اإلبداعي كشيء أو ككيان مادي إلى أدنى أحواله ناهيك
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عن نزع صفة (األصلية) أو (الندرة) منه وذلك بتعدد نسخه, (لقد عمد دوشامب إلى
توقيع نسخ متشابهه ألعماله في الفن الجاهز وقام بتوزيعها على العديد من متاحف
 .(العالم

حقيقية مبولة  وهي  ب(النافورة)  املعنون  الفني  بعمله  سيساهم   1917 العام  في 

وضع أن  بعد  نيويورك  في  (الالمنتمني)  ملعرض  التحكيم  لجنة  إلى  جلبها  مستعملة 

عليها التوقيع والذي هو اسم الشركة املصنعة لهذه املبولة! ولكن محاولته األولى هذه
املنجز إلى  بعد  فيما  سيتحول  الذي  وهو  عمله!  اللجنة  رفضت  فقد  بالفشل,  باءت 
.االبداعي األكثر تأثيرا وانقالبية في مفاهيم الفن املعاصر والى يومنا هذا

نصيب من  واملفارقة  بالسخرية  مختلطاً  الجنسي  املحتوى  سيكون  آخر  منجز  وفي 

مشيرا اسبانية,  ولحية  شارب  عليها  سيلّون  والتي  املستنسخة  (املوناليزا)  صورة 
ليوناردو العبقري  لشخصية  الجنسية  املثلية  إلى  بامليل  السائد  االعتقاد  إلى  بذلك 
سيضع وهكذا  الشأن)  هذا  في  معروف  بحث  فرويد  النفس  لعالم   ) دافينشي 

نطقت ما  إذا   - لها  أراد  والتي  الصورة  اسفل  منفصلة  حروف  مجموعة  دوشامب 
بالفرنسية - أن تحيلنا إلى جملة ذات مناخ جنسي فاضح: (هي لديها عجيزة دافئة

!) 
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من املهم ونحن نتصدى هنا الى موضوع الجنسانية في عمل املوناليزا ذات الشوارب
أن نتذكر الصورة الفوتوغرافية التي التقطها الفنان مان راي لدوشامب وهي صورة
الخاصة التبرج  مستلزمات  بكامل  ومتبرجا  نسائي  فرو  ملعطف  مرتديا  تقدمه 
فرنسية جملة  بوضع  وذلك  اللغة  مع  باللعب  وكعادته  دوشامب  يقوم  ولسوف  بالنساء! 

ايروس وسيكون:  املسموعة  القراءة  بصيغة  آخرا  شيئا  ستعني  والتي  للعمل  كعنوان 
العمل في  مجددا  االيروتيكي  املعنى  على  واضحا  تركيزا  سنجد  وأخيرا  الحياة!  هو 
الشهير (العروس منزوعة الثياب من قبل فتيانها ) كما هو واضح في العنوان ذاته.

ومن املهم التنويه إلى أن هذا العمل في صيغته األولى لم يكن يتوافر على أي شقوق
في ألواح الزجاج التي تتضمن العمل الفني بني دفتيها, بل لقد حدثت الشقوق أثناء

الشكل بهذا  العمل  يكون  أن  دوشامب  ارتضى  وقد   ! العرض  قاعة  إلى  العمل  نقل 
 .وبصورته النهائية!! واعتبر أن الشقوق ستمثل آثارا للمسات األخيرة عليه
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الروحي واألب  الشاعر  ولكن  هذا,  لعمله  محدد  تفسير  أي  دوشامب  يترك  لم 
هذا ((شخوص  عنه:  انطباعه  يسجل  أن  إال  يرتض  لم  بريتون  اندريه  للسوريالية 

العمل تستدعي عرضا دراماتيكيا حول الحب البشري مرئيا من قبل مخلوق قادم من
 .((!كوكب آخر وقد عسر عليه فهمه

عنصر إلى  يعزيها  دوشامب  كان  التي  الكبرى  األهمية  نذكر  أن  هنا  املهم  من 
عملية على  يقوم  قياس  كوحدة  املتر  يتناول  الذي  عمله  ولعل  اإلبداع  في  الصدفة 

متر طوله  بخيط  (ألقى  املعنى  هذا  شأن  من  وإعالء  تتويجا  ويمثل  للصدفة  تجميد 
طريق عن  للخيط  املختلفة  الثالث  الهيئات  يسجل  ولسوف  األرض  على  مرات  لثالث 
في ووضعها  الخشب!  رقائق  من  قطع  على  أشكالها  تخريم  ثمة  ومن  استنساخها 

صندوق أنيق!) ولم تسلم الزجاجة الكبيرة أو العروس املنزوعة الثياب من قبل فتيانها
مدينة غبار  إلى  يتعرض  العمل  هذا  يجعل  أن  إلى  يتعمد  فلسوف  العنصر  هذا  من 
راي مان  الفنان  صديقه  وليقوم  طويلة  ملدة  مفتوحة  نافذة  قرب  بعرضه  نيويورك 
 .بتصوير هذا العمل وقد غطاه الغبار
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لقد كان دوشامب رجال متعدد املواهب فقد مارس رسم الكاريكاتير وعمل مدرساً للغة
الفرنسية في أمريكا التي هاجر إليها عام 1915 من بلده األول فرنسا وعاش فيها

حياته الباقية. ولد عام 1887 من عائلة تهتم بالفن والثقافة وتوفي عام 1968, لعب
الشطرنج دوراً كبيرا في جزء من حياته, وهو يتميز بحبه الكبير للدعابة وكرهه للتميّز

كفنان وميله للكشف عن مواطن العبث والالمعقول في الكيان اإلنساني والوجود, لقد
نزع دوشامب عن الفن الكثير من مقوماته التي تستمد حياتها من مفاهيمية الحقب
طابعها مستعرضة  األشكال  فيه  تسبح  فضاء  له  بالنسبة  الفن  يعد  لم  املاضية. 

وبمقدار املعنى  ملراوغة  الذكية  بالقابلية  مرتبط  الجمال  إن  بل  حسب,  الجمالي 

االلتباس الذي ينشره في فضاء املوضوع اإلبداعي حتى يجعل املتلقي أسيرا لتعدد

أوجه معانيه. لقد نجح دوشامب في تحريضنا على تجريب طرق جديدة في التفكير
يعتمد ال  له  جديد  تقييمي  نسق  اكتشاف  عن  ناهيك  الفني  العمل  خالل  ومن  داخل 
 .على النموذج الثنائي القديم: الشكل واملضمون
املستقبلية والحركة  التكعيبية  في  ساهم  وقد  الكبار,  آباء (الدادائية)  احد  بأنه  ُعرف 

ولوحة (العارية تنزل من السلم) هي واحدة من الشواهد املهمة على الفن املستقبلي,
إضافة الى تحوله في الثالثينات إلى السوريالية, إال أننا سنجهل الكثير من أعماله

في األربعينات وستلفها السرية التامة إلى ما بعد وفاته فحينها سنكتشف انه صنع
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رسالة أقدمرسالة أحدث

 .!عددا من األنصاب امليكانيكية املدهشة
عرف دوشامب في أواخر عقود حياته بقطيعته الطويلة للفن وصمته عن التصريح في

املادة من  تنضب  ال  مناهل  غالبيته  تشكل  أعمال  من  تركه  ما  وإن   ! اإلبداع  شئون 
العقود في  فني  معرض  أو  متحف  أي  يزر  لم  والقادمة.  الحاضرة  لألجيال  اإللهامية 
األخيرة من حياته! وكان ينعت أعماله الفنية بكلمة أشياء أو أغراض بدال عن أعمال
 .فنية وكان يقول اصنع أعمالي بدال من أن يقول: أبدع أعمالي
عمد دوشامب إلى عمل نسخ عديدة من أعماله القليلة ولهذا ليس غريبا أن نجد لها
عن مرسمه  في  فجأة  دوشامب  مات   . العالم  متاحف  مختلف  في  متشابهة  نسخا 

.عمر 81 عاما
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