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فسحة

خملوف*

ت�صوير امل�أ�ساة يف �أعمال �ضياء العزّاوي
أخيرة/:لم ترحلون /
�صبرا ــ تغني ن�صفها المفقود بين البحر والحرب ال
َ
حديد؟/لم ترحلون/
وتتركون ن�ساءكم في بطن ليل من
َ
وتع ّلقون م�ساءكم/فوق المخيم والن�شيد؟
محمود دروي�ش
(ق�صيدة ''مديح الظل العالي'')

يح�ضر

الفنان العراقي �ضياء
الع ّزاوي في باري�س من 27
�آذار/مار�س �إلى  29تموز/يوليو ،2018
من خالل �أعماله المعرو�ضة في معهد
العالم العربي وفي متحف بيكا�سو ،وهي
�أعمال تنطلق من مجزرة �صبرا و�شاتيال التي
وقعت في �أيلول�/سبتمبر  ،١٩٨٢في �أثناء
ن�ص كتبه جان
الحرب الأهلية في لبنان ،ومن ّ
جينيه عن تلك المجزرة ،و�أي�ض ًا من ح�صار
مخيم تل الزعتر و�سقوطه.
في جدارياته ور�سومه ,وفي �أعمال الحفر
ت�صور المجزرة ،يعلن
والطباعة الحجرية التي ّ
ويطلق
�ضياء الع ّزاوي حنانه الإن�سانيُ ،
�صرخة مدوية �ضد الجريمة .يطغى اللون
الأ�سود وتدرجاته على هذه الأعمال ك�أنها
* كاتب وشاعر لبناني.

جريدة حائط تت�ألف حروفها من الأع�ضاء
المتال�شية المفككة التي �سحلتها �آلة القتل.
الحمامة البي�ضاء هي الكائن الحي الوحيد في
هذه الأر�ض الخرابّ � ،أما وجوه الب�شر
المطعونة في ال�صميم فال تح�ضر �إ ّال لت�أكيد
موتها وغيابها.
تعبر
ي�ستلهم �ضياء الع ّزاوي �أعماله التي ّ
عن المجزرة من لوحة غيرنيكا التي �أنجزها
بيكا�سو في �سنة  ١٩٣٧خالل الحرب
الإ�سبانية رداً على ق�صف مدينة غيرنيكا الذي
�أودى بحياة المئات من المدنيين .لوحة
تنطلق من التاريخ الآني لتذهب �أبعد منه،
لتعبر عن �أهوال
ومن مدينة �صغيرة منكوبة ّ
الوح�شية ,وعن الوجع الإن�ساني ب�صورة عامة.
يروي متحف بيكا�سو بمعر�ضه في باري�س،
تاريخ لوحة غيرنيكا والم�سار الذي مرت به
من خالل الأعمال التح�ضيرية التي يمثل كل
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منها عم ًال فني ًا قائم ًا بذاته .عنا�صرها
و�شخو�صها :الثور ،والح�صان ،والجندي الميت،
والن�ساء الباكيات التي تتخذ عيونهن �شكل
الدموع ،والطفل القتيل...
يخ�ص�ص المعر�ض كذلك حيزاً للأعمال
التي ا�ستوحت من لوحة بيكا�سو ،وهي
لفنانين من مختلف الجن�سيات ،ومنهم
الع ّزاوي (تدير �أعماله في العا�صمة الفرن�سية
غاليري كلود لومان) وجاك�سون بولوك
وروبير النغو ...يقول الع ّزاوي'' :ت�شكل غيرنيكا
منعطف ًا في ف ّني وفي تاريخ الفن ككل .لقد
ومعبرة،
نجح بيكا�سو في ابتكار رموز ب�سيطة
ّ
تاريخية وكونية على ال�سواء� ،صاغها ب�أ�سلوب
يتالءم والقيم الإن�سانية والأخالقية الراف�ضة
ال�ستعمال العنف �ضد المدنيين ،والذي ال
يمكن ت�سويغه من طرف �أي �أيديولوجيا و�أي
نظام �سيا�سي'' (مقابلة خا�صة للم�ؤلف مع
الع ّزاوي).
كثيرة هي الم�صادر التي ا�ستوحى منها
بيكا�سو لوحته ،ومنها ب�صورة خا�صة
محفورات فرانثي�سكو دي غويا وعنوانها
''كوارث الحرب'' ،ولوحات لبيار بول روبنز
ونيكوال بو�سانّ � .أما غويا فحا�ضر بقوة في
�أعمال بيكا�سو ،كما �أن لوحة ''مجزرة في
كوريا'' التي �أنجزها هذا الأخير في �سنة
 ١٩٥١هي �صيغة �أُخرى للوحة غويا'' :الثالث
من مايو'' ( ،)١٨١٤وتمثل م�سلحين يطلقون
الر�صا�ص على المقاتلين الإ�سبان الذين �ألقي
القب�ض عليهم خالل المعارك.
لوحة غويا التي تمثل �أي�ض ًا محطة بارزة
في تاريخ الفن الغربي بمو�ضوعها
وب�أ�سلوبها ،كانت م�صدراً لأعمال فنية كثيرة
منذ القرن التا�سع ع�شر ،ومنها لوحة بعنوان
''�إعدام مك�سيميليان'' ( )١٨٦٩لإدوار مانيه.

لوحة ''الثالث من مايو'' ،كما لوحة
''غيرنيكا'' ،تنت�صران لل�سالم �ضد البربرية،
وللعدالة والحق �ضد الظلم والطغيان� .ألم يقل
بيكا�سو نف�سه'' :ال ،الفن لي�س من �أجل تزيين
المنازل� :إنه �إحدى و�سائل الحرب الهجومية
الدفاعية �ضد العدو'' (Interview with Simone

Téry, 24/3/1945, in “The Oxford
Dictionary of Thematic Quotations”, edited
by Susan Ratcliffe, Oxford: Oxford

.)University Press, 2000
في هذا ال�سياق ،ر�سم �ضياء الع ّزاوي
�أعماله الملتزمة ،من دون �أن ت�سقط اللوحة في
خطاب االلتزام و�شعاراتهّ � .أما االلتزام في هذه
الأعمال فهو ف ّني بقدر ما هو �إن�ساني
و�سيا�سي ،وهو تعبير عن رف�ض ال�صراعات
الدموية �أينما تكن .و�إذا كان الع ّزاوي ا�ستوحى
ت�صور بيكا�سو العام للوحة ''غيرنيكا''،
من ّ
ف�إن عمله ي�أتي �أي�ض ًا في �سياق تجربته
الخا�صة� ،أ�سلوب ًا ومفردات وبنية فنية ،ف�ض ًال
عن عالقته بال�شعر .فالوجوه التي ر�سمها،
والتي هي �أقرب ما تكون �إلى �أقنعة ،تجد
جذورها العميقة في الفن ال�سومري ،وفي تلك
العيون الفاغرة ،المفتوحة على العدم.
�أعمال �ضياء الع ّزاوي في معر�ض باري�س
لي�ست فقط ت�صويراً لم�أ�ساة �صبرا و�شاتيال وتل
الزعتر ،بل هي �أي�ض ًا �إدانة للم�أ�ساة الموجودة
في العالم ،وال �سيما تلك التي يعي�شها العالم
العربي الغارق في الحروب ،والذي ي�شهد
منظم ًا يطول الب�شر
مجازر يومية ودماراً ّ
والحجر .من هنا ،ف�إن هذه الأعمال تنب�ش
ذاكرة الحرب ،الجرح الأعمق للإن�سان ،وهي
حكاية العنف الذي يلطخ تاريخ الب�شر
بالدماء ،زمن ًا بعد �آخر ،وجي ًال بعد جيل.
كتب جان جينيه في كتابه ''�أربع �ساعات
في �شاتيال'''' :الحب والموت ،هاتان الكلمتان
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لوحة ''جمزرة �صربا و�شاتيال'' ل�ضياء الع ّزاوي
امل�صدر� :صفحة املعر�ض يف موقع غالريي كلود لومان ( ،)Claude Lemandيف الرابط الإلكرتوين التايل:

http://www.claude-lemand.com/exposition/picasso-guernica-from-27-march-to-29-july2018-musee-national-picasso-paris

تصوير املأساة يف أعمال ضياء العزّاوي

فسحة
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ر�أ�س احل�صان يف لوحة ''غرينيكا'' لبيكا�سو
امل�صدر� :صفحة املعر�ض يف موقع غالريي كلود لومان ( ،)Claude Lemandيف الرابط الإلكرتوين التايل:

http://www.claude-lemand.com/exposition/picasso-guernica-from-27-march-to-29-july2018-musee-national-picasso-paris

تتحدان مع ًا ب�سرعة كبيرة عندما ُتكتب
�إحداهما ''.لكن لوحات الع ّزاوي التي �أمامنا
حبها
تعلن رف�ضها الحا�سم للعنف ،و ُت�شهر ّ
للذين كانت جريمتهم الوحيدة �أنهم ولدوا في
قلب الم�أ�ساة .تقول اللوحة �إن قدر الإن�سان ال

يمكن �أن يكون� ،إلى ما ال نهاية ،رهينة في يد
فرق التعذيب والقتل.
في �أعمال �ضياء الع ّزاوي توق �إلى التغيير
�أي�ض ًا ،تغيير معطيات الواقع ب�شغف �أكبر،
وبمزيد من الحياة.

