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ثقافة وناس

فنون تشكيلية

المتمرد
حسين حسين يكشف صفحة منسية في تاريخ الفن
ّ

«المتفككون»!
قبل دادا ...كان
ّ
نيكول يونس
َّ
ٌ
شمس ،ال يمكن حجب
ألن الحقيقة
نــورهــا ...الالمتناسقون ،املتفككون
أو  Les Incohérentsصفحة مفقودة
ّ
املتمرد ،تظهر للنور
من تاريخ الفن
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ب ـع ــد تـغـيـيـبـهــا
عــن الـســاحــة الفنية الـعــاملـيــة لعقود
ب ـش ـكــل قـ ـس ــري .ه ـنــا الـحـقـيـقــة الـتــي
ل ــم ت ـك ـشــف ب ـعــد ع ــن ال ــدادائـ ـي ــة ،عن
مارسيل دوشــان ( ،)-1968 1887عن
فرانسيس بيكابيا (،)1953 - 1879
عن مان راي (ّ ،)1976 – 1890
وتيار الـ
«فلوكسوس» وغيرهم ممن أيقنهم
تــاريــخ الـفــن ،فــي كتاب هــو األول من
نوعه .يضع «الفنون املتفككة 1882-
 1893ـ الصفحة املفقودة مــن تاريخ
ال ـفــن امل ـت ـم ــرد» (دار «ج ـ ــروس بــرس
ن ــاش ــرون») حـقـبــة مـهـمــة م ــن تــاريــخ
الفن الحديث واملعاصر قيد النقد .إذ
يفتح التشكيلي واألكاديمي حسني
ّ
البحثي هذا
حسني ( )1970بكتابه ّ
ملفًا خـطـيـرًا ومـغـ ّـيـبــا يــوثــق إلحــدى
أكـ ـب ــر ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـس ــخ فـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة ال ـحــدي ـثــة ،مما
يؤثر على السوق الفنية التشكيلية
وبـ ــورصـ ــات ـ ـهـ ــا ،وع ـ ـلـ ــى امل ـص ــداق ـي ــة
الفنية ككل.

الكاشف
الكتاب
ِ
ك ـتــاب تـفـصـيـلــي (راف ـق ــه ع ــرض يــوم
ال ـتــوق ـيــع ق ـبــل اس ــاب ـي ــع ،احـتـضـنـتــه
جامعة  ،)LIUكان موضوع أطروحة
ال ــدكـ ـت ــوراه ال ـت ــي نـ ــال عـنـهــا الـفـنــان
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي واألسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي
درجة مشرف جدًا في املعهد العالي

كان اإلنتاج الدادائي يتم
بالفكاهة والسخرية واالستفزاز
تمامًا كأعمال المتفككين
ل ـ ـلـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ف ـ ــي اآلداب والـ ـعـ ـل ــوم
االنسانية واالجتماعية في الجامعة
اللبنانية .هنا يظهر طمس الحقائق،
وبالتالي تزييف التاريخ الفني بعد
قـ ــرون ،ب ــاألدل ــة وال ـب ــراه ــن ،وببحث
مـ ـت ــن م ــرف ــق بـ ـنـ ـم ــاذج اس ـت ـع ــاده ــا
حسني مــن التاريخ ليظهر الحقيقة
ولو بعد مئات السنني.
كـ ـت ــاب بـ ـج ــزئ ــن (ف ــرنـ ـس ــي وع ــرب ــي
مـ ـ ــن  384ص ـ ـف ـ ـحـ ــة) يـ ـ ـط ـ ــرح ب ـش ـكــل
أســاســي أزمــة املصداقية فــي الفنون
ال ـحـِّـداثــويــة وامل ـع ــاص ــرة .واألهـ ــم أنــه
ي ـف ــن ــد ب ــاألم ـث ـل ــة املـ ـق ــرون ــة ب ــاألدل ــة
مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـن ـ ـسـ ــخ الـ ـ ــافـ ـ ــت مـ ـ ــن ق ـبــل
الــدادائ ـيــن وغـيــرهــم لالمتناسقني/
املتفككني .ينطلق حسني مــن جمع
األديــب جول ليفي ( )1857-1935في
«كــابــاريــه ّالقط األس ــود» ( )1882في
بــاريــس ،فــنــانــن تسلحوا بالفكاهة
وال ـس ـخ ــري ــة م ـخ ـت ــاري ــن الــام ـن ـطــق.
برز هــؤالء من خالل أنشطة وأعمال
ف ـن ـيــة مـ ـتـ ـم ـ ّـردة ب ــام ـت ـي ــاز .ل ـك ــن بـعــد
اختفت ظــاهــرة الفنون
نجاح بــاهــرَ ،
املتفككة ولم يبق منها حتى يومنا
هذا سوى بعض االعمال املتواضعة
الـتــي لــم تحث على طــرح االشكالية
األساسية :كيف ُينسى نجاح ضخم
ك ـهــذا؟ ثــم يـشـيــر حـســن حـســن إلــى
ظـ ـه ــور ه ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال م ـ ـجـ ــددًا بـعــد
حــوالــي قــرن على يــد فنانني آخرين
(أص ـ ـب ـ ـحـ ــوا ه ـ ــم أي ـ ـقـ ــونـ ــات ال ـف ـن ــون
الحداثوية) تزامنًا مع اختفاء ظاهرة
املتفككني ونسيانهم من قبل النقاد.

غالف كتاب حسين حسين

ه ـ ـنـ ــا يـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ــخ املـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة بـ ـ ــن ج ـمــع
تريستان تزارا ( 1896ـ  )1963فنانني
فـ ــي «كـ ــابـ ــاريـ ــه ف ــول ـت ـي ــر» ك ـم ــا فـعــل
لـيـفــي فــي «كــابــاريــه ال ـقــط األسـ ــود»،
حـيــث اخ ـتــار تـ ــزارا اس ــم «دادا» .أمــا
ليفي فقد اخـتــار اســم «املتفككون».
وكان االنتاج الدادائي يتم بالفكاهة
والسخرية واالستفزاز تمامًا كأعمال
املتفككني .تناقش أعضاء مجموعة
ً
دادا طويال حول املصطلح ،علمًا أن

أحد املتفككني قد استعمله سابقًا!
وهنا تكر سبحة املقارنات ثم يتضح
النسخ مع كل مثل جديد ،لنصل إلى
حـقـيـقــة تــاري ـخ ـيــة م ـف ــاده ــا أن الـفــن
ّ
االعـتــراضــي قــد تشكل قبل التاريخ
«الرسمي» املعتمد.
يــؤكــد ال ـبــاحــث ه ـنــا أن ت ــاري ــخ الـفــن
أهـ ـم ــل «الـ ـفـ ـن ــون امل ـت ـف ـك ـك ــة» بـسـبــب
ع ـ ــدم اظـ ـه ــاره ــا امل ـع ــاي ـي ــر امل ـطــاب ـقــة
ً
ل ـل ـف ــن امل ـ ـعـ ــاصـ ــر ،م ـ ـت ـ ـسـ ــائـ ــا :ك ـيــف

ي ـم ـكــن إخ ـضــاع ـهــا مل ـعــاي ـيــر ف ـن ـيــة ال
تخضع لـهــا ال ـت ـيــارات امل ـتـمــردة؟ إذا
اع ـت ـب ــرت أعـ ـم ــال امل ـت ـف ـك ـكــن مـمــاثـلــة
ّ
ألعمال مزعزعي فــن القن العشرين،
فـسـيـتـعــن عـلـيـنــا إع ـ ــادة ال ـن ـظــر في
أصــالــة هــذه األع ـمــال وتـمـ ّـيــزهــا على
حد تعبير حسني.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الكاتب ال
يهدف من عمله إلى إثبات أن الفنانني
املـ ـع ــاص ــري ــن اسـ ـتـ ـع ــان ــوا ب ــال ـف ـن ــون

امل ـت ـف ـك ـكــة ،ب ــل إلـ ــى ج ـع ــل املـتـفـكـكــن
في مرتبة الفنانني املتمردين .وهي
حقيقة ال نمن عليهم بها.

أزمة المصداقية
ن ـعــم ف ــي بـ ـي ــروت ،م ــارس ـي ــل دوشـ ــان
ع ـلــى امل ـح ــك ،وم ـ ــان راي ،وبـيـكــابـيــا،
وروشنبرغ وجوزيف بويز والدادائية
بذاتها وتيار الـ «فلوكسوس» ،إضافة
إلى عشرات كبار الفنانني من العقود

