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  رام الله: "دادا"
  حقيقة الالمعقول

  بيني جونسون
  

إســرائيلي يجلــس منشــرحاً فــوق بــرج دبابتــه بينمــا تتجــاوز مدرســة الفرينــدز  جنــدي
للبنين، وهي حالياً مدرسة خمتلطة كانت طائفــة الكــويكرز األميركيــة أسســتها منــذ أكثــر 

مئــة عــام. لــيس هنــاك يف الواقــع مــا يخشــاه هــذا اجلنــدي يف أحيــاء رام اللــه والبيــرة،  مــن
التـــــي اجتاحـــــت  "عمليـــــة الطريـــــق احلاســـــم" التـــــي جـــــرى إســـــكاتها بعـــــد مـــــرور أيـــــام علـــــى

. عنــد طــرف ملعــب كــرة القــدم، اســتدار 2002حزيران/يونيــو  24املــدينتين التــوأمين يف 
رأس اجلندي يف ضوء الغسق اخلافت، وتمهلت الدبابــة حمدثــة صــريراً حــاداً؛ فالــدبابات 

  مركبات كريهة ومنفّرة. تُرى إىل ماذا كان ينظر؟
وبر، تصــطف خمــس ســيارات علــى طريــق ضــيق ملتــو أمــام منصــة مــن أشــجار الصــن

كــي تكــون ذات بعــد  يبدأ يف امللعب املعْشَوشب وينتهي به. تبــدو الســيارات كأنهــا تكــافح
واحد: إنها مسطّحة ومهشّمة ومنعدمة الشــكل، لكنهــا مــع ذلــك تبــدو ســيارات مــن دون أي 

حلــة: ربمــا تتجــه التبــاس. وهــي، علــى الــرغم مــن حالتهــا املزريــة، تبــدو أنهــا ذاهبــة يف ر
  قُدُماً صوب مستوطنة إسرائيلية جاثمة على تلة جماورة تلوح يف األفق.

مــن ســيارات دُمِّــرت  "ماشــين؟"كانــت فيــرا تمــاري، وهــي الفنانــة التــي أنشــأت نُصْــب 
، واقفة على شرفتها املطلة علــى الشــارع 2002يف أثناء غزو رام الله يف نيسان/أبريل 

عداء عنـــدما هـــدرت الدبابـــة وتابعـــت طريقهـــا. كانـــت فيـــرا تراقـــب اجلنـــدي، وتنفســـت الصـــ
رســــمت، هــــي وعــــدة مســــاعدين، بعنايــــة آثــــار دبابــــات يف الطريــــق إىل الالمكــــان؛ غيــــر أن 

  منظر دبابة حقيقية تتبع املسار املرسوم بدا مفرطاً قليالً يف األصالة.
الغــزو  إن حقيقة الالمعقول سمة مركزية من سمات احلياة يف رام الله خــالل حقبــة

اإلســرائيلي وإعـــادة احـــتالل املـــدن الفلســـطينية: لقــد تـــم افتتـــاح نُصـْــب تمـــاري، ومعـــرض 
                                                            

)(  :56املصدر.-, no. 16, Spring 2002, pp. 52Jerusalem Quarterly File 
)(   باحث مقيم حالياً برام الله، مستشار التحرير يفJerusalem Quarterly File. 
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عُرضــت فيــه أيضــاً أشــياء دمرهــا الغــزو يف  "شــاهد عيــان"كبير يف بلدية رام الله بعنــوان 
، قبيــل ســاعات مــن دخــول الــدبابات رام اللــه والبيــرة ثانيــة. وهكــذا 2002نيســان/أبريل 

مـــوع املشـــاهدين املتحمســـين بحضـــور غـــامض وخميـــف ألولئـــك اســـتُبدلت علـــى عجـــل ج
الــذين يتحملــون املســؤولية عــن الــدمار احلقيقــي الــذي حلــق باألشــياء التــي أضــفت عليهــا 

 املعروضات ملسة جمالية، وألولئك الذين يهددون بتكرار تلك التجربة.

  شاهد عيان يف رام الله
جلنــة نســائية غيــر رســمية بالتعــاون مــع  "شــاهد عيــان"أشــرف علــى تنظــيم معــرض 

بلديـــــــــــــة رام اللـــــــــــــه وبكـــــــــــــدار (اجمللـــــــــــــس االقتصـــــــــــــادي الفلســـــــــــــطيني للتنميـــــــــــــة وإعـــــــــــــادة 
ــتح يف عصــر يــوم أحــد بحفلــة موســيقية أضــفت جــواً احتفاليــاً PECDARاإلعمــار/ )، وافتُ

فكــرة مغلوطــاً  "احتفــايل"على قاعة سفلية كهفية تستضيف املعــرض. ربمــا تعطــي كلمــة 
نظر إىل حمتويـــــــات املعـــــــرض املتّســـــــمة بـــــــالعبوس، لكنهـــــــا تعكـــــــس األهـــــــداف فيهـــــــا بـــــــال

االجتماعيـــة جملموعـــة مـــن النســـاء الناشـــطات اجلـــديرات باإلعجـــاب، اللـــواتي بـــادرن إىل 
إقامــة هــذا املعــرض، وقمــن بــالكثير مــن العمــل الشــاق: أهــداف ال ترمــي إىل احلفــاظ علــى 

.الذاكرة فحسب، بل إىل استعادة احلياة االجتماعي   ة أيضاً
كانــــت روح العمــــل قتاليــــة أيضــــاً، وقــــد أشــــارت إحــــدى الناشــــطات إىل ذلــــك بقولهــــا: 

يحدث شيء صغير لإلسرائيليين فيضخمونه، ويحــدث شــيء ضــخم عنــدنا فننســاه. إننــا "
  "نريد تغيير ذلك.

قاعة العرض غير املبلّطة واألضواء اخلافتة تذكّر املرء، لألسف، بمخزن تُكوَّم فيــه 
اب وغيـــر حمبـــب األشـــياء املهجـــورة واملنبـــوذة التـــي يتـــردد أصـــحابها يف بشـــكل غيـــر جـــذ

ــــرز حقيقــــة كــــون األشــــياء املــــدمَّرة  ــــردة"الــــتخلص منهــــا. وتُب ، مــــن الناحيــــة البصــــرية "خُ
والعاطفية، إحدى املشكالت اجلمالية التي تنطوي عليها إقامة مثل هذا املعرض: كيــف 

 ل شكل من أشكال الترتيب الفني؟يمكن التعبير عن فوضى الدمار واخلراب من خال
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اســــــتخدم مصــــــمم املعــــــرض الــــــداخلي، الفنــــــان رضــــــوان حســــــني، وكــــــذلك الفنــــــانون 
والناشطون اآلخرون الــذين عملــوا يف املعــرض ويف إقامــة نُصـْـب الســيارات املهشـّـمة يف 
موقف السيارات اجملاور، عدة مبادئ ترتيبيــة، بمــا يف ذلــك جتميــع األشــياء وفقــاً للنــوع 

مـــن األثـــاث املنـــزيل إىل التجهيـــزات املكتبيـــة واحلمامـــات. وقـــد هيمنـــت علـــى  - واملكـــان
أحـــد اجلـــدران لوحـــة كـــوالج عمالقـــة ومـــؤثّرة لوســـط مدينـــة رام اللـــه، واستضـــافت إحـــدى 
الزوايــا معــرض صــور يــربط األشــياء املعروضــة باألمــاكن يف كــل مــن رام اللــه والبيــرة. 

الوحيــد الــذي ال يــزال ســليماً وشــغّاالً، يعــرض يف وكــان هنــاك شــريط فيــديو، وهــو الشــيء 
زاويـــــة أُخـــــرى صـــــوراً للشـــــوارع واملؤسســـــات املـــــدمَّرة يف رام اللـــــه. وانـــــتظم صـــــفّان مـــــن 
شاشـــات أجهـــزة الكومبيـــوتر احملطمـــة وســـط القاعـــة؛ وثمـــة تلفـــاز مهشـــم بمطرقـــة كبيـــرة، 

ـــم علـــى مقر ـــد مائـــل علـــى جنبـــه وجهـــاز حتكـــم مـــن بعـــد حمطّ بـــة منـــه. يقابلـــه كرســـي منجّ
  وهناك نبتة جاثمة على خزانة ملفات فارغة.
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يف موقف السيارات، قبالة املعرض، ثمــة بــرج مــن الســيارات املهشـّـمة، مــن تصــميم 
الفنـــانين تيســـير بركـــات ونبيـــل عنـــاين، وهـــو مطلـــي بـــاألبيض. ويف القســـم األســـفل منـــه 

ورموز أُخرى. ثمة  رسوم ألطفال تمثل قلوباً ووجوهاً وفراشات، ودبابة حمراء وزرقاء،
اختالفات يف الرؤية اجلمالية لدى الفنــانين واألطفــال، كمــا يقــال، لكــن هــذه جــرى حلهــا 

  يف قطعة ستبقى جزءاً من املشهد العام يف رام الله.

  
  

يف املعــرض الــداخلي، وضــع الكاتــب وليــد بكــر بشــكل بــارع رســائل خمطوطــة قــرب 
الكومبيوتر احملطّمة عــين، وســطر هــذا جمموعة من املعروضات. رُسمت على أحد أجهزة 

وثمـــة بـــاب متـــدلٍّ عليـــه الشـــعار املشـــجّع:  "الطريـــق عـــين مفتوحـــة لرؤيـــة األشـــياء."نصـــه: 
وهناك موقع منزيل آخر معــروض فيــه إنــاء ســمك يحتــوي  "الباب املكسور فضاء واسع."

ـــه خمطـــوط بـــالقول:  كـــن ل "ال تنســـوا أن تطعمـــوا الســـمك."علـــى علبـــة ســـردين فارغـــة، وينبّ
اخملطوط مل يكتب للمعرض، وإنمــا أحــد اجلنــود اإلســرائيليين الــذين احتلــوا إحــدى الشــقق 

، ترك هذه الرسالة إىل جانب الزبالــة التــي 2002السكنية يف رام الله يف نيسان/أبريل 
                                                            

)(   إقامته.لألسف، مل يستمر املعرض طويالً إذ دمرته الدبابات اإلسرائيلية بعد فترة قصيرة من 
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  "األشياء التي يتم العثور عليها." وتلك مساهمة عسكرية يف التراث الفني لـ -  خلّفها

  رام الله "دادا"
شــــاهد "، وبــــرج الســــيارات، واألشــــياء األُخــــرى املعروضــــة يف معــــرض "ماشــــين؟"إن 

) املوجــود installation artإىل صلب التراث املعاصر لفن إقامــة األنصــاب ( ، تنتمي"عيان
تثيــــر ذكريــــات فنيــــة قديمــــة  "شــــاهد عيــــان"يف أنحــــاء العــــامل كافــــة، لكــــن النصــــوص يف 

. لقـــد وصـــف فنـــان رائـــد يف "دادا"ية، وال ســـيما والســـوريال "دادا"وتبعـــث علـــى االهتمـــام: 
، اســـتخدام الـــنص يف معروضـــاته 1915، هـــو مارســـيل دوشـــامب، يف ســـنة "دادا"حركـــة 

  يف تكوينها، بقوله: "جاهزة الصنع"التي تدخل األشياء 
، اشــتريت مــن خمــزن للمعــدات يف نيويــورك رفشــاً للــثلج كتبــتُ عليــه 1915يف سنة "

)... كــان مــن الســمات املهمــة [لهــذه in advance of a broken arm( )عن يد مكســورة، مقــدّماً(
األشــــياء (احلركــــة الفنيــــة] اجلملــــة القصــــيرة التــــي كنــــت أخطّهــــا بــــين احلــــين واآلخــــر علــــى 

. فتلك اجلملة، بدالً من أن تصف الشيء بمجرد عنوان، تهدف إىل توجيــه )جاهزة الصنع
  )1("تفكير املشاهد نحو مناطق أُخرى، بكالم أكثر.

يف رام اللــه، تُســتخدم النصــوص أحيانــاً إلظهــار التضــاد  "شــاهد عيــان"يف معــرض 
عامل األحالم  - بين املعقول والالمعقول، لكنها يف الغالب حتمل املُشاهد إىل عامل آخر

املعلقــة  "شــاهد عيــان"واملســتقبل. ثمــة رســالة لكــال املعرضــين حتملهــا الفتــات معــرض 
، وأُخــرى تصــوّر "أجمــل األيــام تكمــن يف املســتقبل"فوق شــوارع رام اللــه؛ واحــدة تؤكــد أن 

وتضــع تمــاري هــذه األيــام  "طائر الفينيق الذي يرتفع من الرماد." رام الله ومواطنيها كـ
ال يســتطيع أن يــدمّر إرادتنــا "اجلميلة يف عامل احللم واخليال، حيث االحتالل اإلســرائيلي 

  "لسفر بعقولنا ومشاعرنا واالستمتاع يف أحالمنا.يف ا
 "دادا"تُطـــرح الرســـالتان كفعلَـــيْ خيـــال، ال كفعلـــي سياســـة عامـــة. وهنـــا تـــوفر حركـــة 

أيضاً نقاطاً للتأمل مهمة فيما يتعلق بالعمل الفني الذي يستجيب للمستويات املتعددة 
، يف ســـياق تظهـــر فيـــه لتجربـــة الفلســـطينيين يف احلـــرب والـــدمار الشـــامل للحيـــاة املدنيـــة

كــل شــيء ينقلــب إىل "حيــث  - أنــه فعــل ال بــد منــه مــن أجــل الســالمإســرائيل ذلــك الــدمار ك
(كما ملّح أحــد أصــحاب الــدكاكين يف رام اللــه عنــدما ســأله أحــد الزبــائن عــن حالــه  "ضده

                                                            
)1(  (New York and  Art-Dada: Art and AntiMarcel Duchamp quoted in Hans Richter, 

.Toronto: Oxford University Press, 1978), p. 89  
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، التــي ولــدت يف مقهــى فــولتير يف سويســرا "دادا"يف أثنــاء رفــع منــع التجــول). إن حركــة 
ـــا ن جمـــزرة احلـــرب العامليـــة األوىل، وانتشـــرت يف برشـــلونة وبـــرلين ونيويـــورك يف يف إبّ

أعقاب احلــرب مباشــرة، تفاعلــت قلبيــاً وبصــرياً مــع دمــار احلــرب والالمعقــول واألكاذيــب 
يف بــرلين، علــى ســبيل املثــال،  "دادا"(عنــدما ينقلــب كــل شــيء إىل ضــده): لقــد جمّــد إعــالن 

ات األسبوع املاضي، والذي يحــاول دائمــاً وأبــداً مللمــة الفن الذي حتطّمه بصرياً انفجار"
، "دادا"ال يمكن بسهولة تصــنيف الفنــانين املــرتبطين بحركــة  "أطرافه بعد انهيار األمس.

ة أي املذبحــ - كالميــة متعــددة، لكــن عبثيــة الواقــعنظراً إىل استخدامهم أشكاالً بصرية و
  أعمالهم.حتوم فوق  - احلمقاء للحرب العاملية األوىل

رام الله ال تزعم حتماً أنها تبشّر بحركة فنية جديدة، لكــن التحــدي الــذي دفــع  "دادا"
) لعبثية الواقــع كــان واضــحاً يف كــال املعرضــين.  الفنانين إىل االستجابة بصرياً (وقلبياً
غيـــــر أن التحـــــدي ال يتوقــــــف علـــــى الفنــــــانين فحســـــب؛ فحملــــــة النظافـــــة التــــــي بلغـــــت حــــــد 

 رام اللــه والبيــرة، وجــدت اســتجابة واســعة لهــا يف أوســاط اجملتمــع الوســواس تقريبــاً يف
بعد غزو نيسان/أبريل، وكانت بمثابة مبادرة عملية إلعادة احلياة إىل طبيعتها، لكنها 

.   تستحضر يف حدّتها وسرعتها طقساً تطهّرياً أيضاً

  أَم توثيق؟ "دادا"
يف  - والتوثيــــــق "دادا"بــــــين  - والبصــــــريثمــــــة تــــــوتر يُستشــــــعَر وجــــــوده بــــــين العملي

. فالدافعان اللذان يهدفان إىل جمــع األدلــة واالســتناد إليهــا إلبــراز "شاهد عيان"معرض 
احللم بأوقات أفضل، حاضران هناك. غير أن للدافع التوثيقي حدوده. إذ إن املشاهدين 

يقــارنون بينــه وبــين مــا شــهدوه فعــالً، فيجــدون أنــه ال يقــارن  "شــاهد عيــان"يف معــرض 
  بما كانت عليه األمور يف الواقع.البتة 

  



  124)، ص 2003شتاء ( 53، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة

 

7 
 

  
إن ذلــك أمــر معقــول: فــأي معــرض عــن الــدمار لــن يبلــغ طبعــاً حجــم الــدمار احلقيقــي 
. والصـــــــــور  بالنســـــــــبة إىل املشـــــــــاهدين عامـــــــــة، وال ســـــــــيما الـــــــــذين شـــــــــهدوه مـــــــــنهم فعـــــــــالً
الفوتوغرافيــة وجمموعــات األشــياء املــدمّرة ال يمكــن أن تختصــر الصــدمة التــي شــعر بهــا 

م اللـــــه والبيـــــرة كضـــــحايا يف بيـــــوتهم، أو عنـــــدما ســـــاروا أول مـــــرة يف شـــــوارع ســـــكان را
املدينــــة التــــي تنــــاثرت فيهــــا الســــيارات املســــواة بــــاألرض، أو عنــــدما دخلــــوا املؤسســــات 
املنهوبـــة، مثـــل الطبقـــات الـــثالث لـــوزارة الثقافـــة، أو البلديـــة نفســـها التـــي اختلطـــت فيهـــا 

  من الدمار واخلراب. السجالت واألجهزة والزجاج احملطم يف بحر
ــــرت يــــوم أمــــس عــــن ردة فعــــل خمتلفــــة بعــــد أن جالــــت  غيــــر أن مُشــــاهِدة منفــــردة عبّ

ولعــل املقاربــة الفنيــة  "كــأن حيــاتي مفروشــة أمــام نــاظري."وحدها تقريباً يف املعــرض: 
األفضل للتدمير الذي مارسه اجليش اإلســرائيلي مــن دون أي ضــوابط علــى األشــياء التــي 

ومعاشــهم، هــي تلــك التــي تقــيم عالقــة حميمــة باألشــياء، ال تلــك التــي تشــكل حيــاة النــاس 
.   تتعامل من خالل استهدافات أرفع شأناً

لقد كان معرض تماري متناسقاً أكثر من ناحيــة التصــوّر. فالســيارات تبــدو حموَّلــة 
أكثــر ممــا هــي قطعــاً مــن اخلــردة، وتبــدو أنهــا منطلقــة يف رحلــة يف جــو مــن املــرح تعــززه 

مــع أن أصــواتها ضــعيفة  - تبــث موســيقى شــعبية ونشــرات األخبــاراديــو التــي أجهــزة الر
علــى نحــو يؤكــد أن احليــاة مســتمرة. وتتــدىل مــن مرايــا الســيارات  -  ألســباب تقنيــةقلــيالً

. لكن عندما يشاهد  القالئد جالبة احلظ، األمر الذي يضفي عليها عنصراً جمالياً ورمزياً
الرصــيف اجلــانبي املشــرف علــى احلقــل، يــدرك أن هــذا كلــه املرء الطريــق املعبــد جيــداً مــن 

إعــالن ســاخر، إذ إن الطريــق يبــدأ يف الالمكــان وينتهــي بــه. لكــن، ومــع ذلــك، عنــدما ســار 
  جمهور املشاهدين على الطريق، كان هناك متعة احلركة (واحللم).

 إنما هذا مل يكن إحساس جميع املشاهدين جتــاه املشــهد. فعنــدما الحظــت األســتاذة
يف جامعــةبير زيــت إصــالح جــاد جمموعــة مــن الصــبية يعبثــون بالســيارات، بــادرت إىل 
مناقشـــتهم يف معنـــى املعـــرض ورســـالته يف احليـــاة واســـتمرارية احللـــم. ويف رســـالة إىل 

كتبــت تقــول:  )2(األصــدقاء بالبريــد اإللكتــروين ظهــرت يف اإلنترنــت خــالل اإلغــالق األخيــر،
                                                            

يف موقــــــع  "اليوميــــــات الفلســــــطينية"إىل  2002تموز/يوليــــــو  4أنظــــــر رســــــالة إصــــــالح جــــــاد يف   )2(
  اإلنترنت:

  http://www.electronicintifada.net  
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إليهم، أتطلع طوال الوقــت إىل أحــد األوالد الصــغار. كــان  ال أدري لِمَ كنت، عندما حتدثت"
. قـــال صـــديقه، الـــذي كـــان يضـــع يـــده علـــى  ذا عينـــين ســـوداوين واســـعتين جميلتـــين جـــداً
كتفــه، بصــوت عــادي جــداً: أخــوه شــهيد وبيتــي هــدموه. أســكتتني كلماتــه علــى الفــور، ومل 

  ه األوقات.ربما يطغى الواقع على تمثيله يف مثل هذ "أدرِ ماذا أقول له.
ــل الدبابــة التــي يعلوهــا اجلنــدي ليقــوم بزيــارة املعــرض،  بعــد بضــعة أيــام علــى تمهّ
مـــرت ســـيارة جيـــب عســـكرية ترافـــق شـــاحنة صـــغيرة تنقـــل ســـيارتين حمطّمتـــين أُخـــريين 

. لكن القافلة مل تتمهل، وإنما نقلت حملها من الــدمار اجلديــد إىل "ماشين؟"أمام معرض 
 نقطة أبعد على الطريق.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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