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الفنان العراقي �ضياء يح�ضر 

العّزاوي في باري�س من 27 

اآذار/مار�س اإلى 29 تموز/يوليو 2018، 

من خالل اأعماله المعرو�ضة في معهد

العالم العربي وفي متحف بيكا�ضو، وهي 

اأعمال تنطلق من مجزرة �ضبرا و�ضاتيال التي 

وقعت في اأيلول/�ضبتمبر 1982، في اأثناء 

 كتبه جان 
ّ

الحرب الأهلية في لبنان، ومن ن�س

جينيه عن تلك المجزرة، واأي�ضًا من ح�ضار 

مخيم تل الزعتر و�ضقوطه.      

في جدارياته ور�ضومه، وفي اأعمال الحفر 

ر المجزرة، يعلن 
ّ
والطباعة الحجرية التي ت�ضو

طلق 
ُ
�ضياء العّزاوي حنانه الإن�ضاني، وي

�ضرخة مدوية �ضد الجريمة. يطغى اللون 

الأ�ضود وتدرجاته على هذه الأعمال كاأنها 

جريدة حائط تتاألف حروفها من الأع�ضاء 

المتال�ضية المفككة التي �ضحلتها اآلة القتل. 

الحمامة البي�ضاء هي الكائن الحي الوحيد في 

ا وجوه الب�ضر 
ّ
هذه الأر�س الخراب، اأم

المطعونة في ال�ضميم فال تح�ضر اإّل لتاأكيد 

موتها وغيابها. 

ر 
ّ
ي�ضتلهم �ضياء العّزاوي اأعماله التي تعب

عن المجزرة من لوحة غيرنيكا التي اأنجزها 

بيكا�ضو في �ضنة 19٣7 خالل الحرب 

الإ�ضبانية رداً على ق�ضف مدينة غيرنيكا الذي 

اأودى بحياة المئات من المدنيين. لوحة 

تنطلق من التاريخ الآني لتذهب اأبعد منه، 

ر عن اأهوال 
ّ
ومن مدينة �ضغيرة منكوبة لتعب

الوح�ضية، وعن الوجع الإن�ضاني ب�ضورة عامة. 

يروي متحف بيكا�ضو بمعر�ضه في باري�س، 

تاريخ لوحة غيرنيكا والم�ضار الذي مرت به 

من خالل الأعمال التح�ضيرية التي يمثل كل 

عي�سى خملوف*

ت�سوير املاأ�ساة يف اأعمال �سياء العزّاوي

 ترحلون /
َ
�ضبرا ــ تغني ن�ضفها المفقود بين البحر والحرب الأخيرة:/لم

 ترحلون/
َ
وتتركون ن�ضاءكم في بطن ليل من حديد؟/لم

وتعّلقون م�ضاءكم/فوق المخيم والن�ضيد؟

محمود دروي�ش

)ق�سيدة ''مديح الظل العالي''(

* كاتب وشاعر لبناني.
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لوحة ''الثالث من مايو''، كما لوحة 

''غيرنيكا''، تنت�ضران لل�ضالم �ضد البربرية، 

وللعدالة والحق �ضد الظلم والطغيان. األم يقل 

بيكا�ضو نف�ضه: ''ل، الفن لي�س من اأجل تزيين 

المنازل: اإنه اإحدى و�ضائل الحرب الهجومية 

 Interview with Simone( ''الدفاعية �ضد العدو

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

 by Susan Ratcliffe, Oxford: Oxford
.)University Press, 2000

في هذا ال�ضياق، ر�ضم �ضياء العّزاوي 

اأعماله الملتزمة، من دون اأن ت�ضقط اللوحة في 

ا اللتزام في هذه 
ّ
خطاب اللتزام و�ضعاراته. اأم

الأعمال فهو فّني بقدر ما هو اإن�ضاني 

و�ضيا�ضي، وهو تعبير عن رف�س ال�ضراعات 

الدموية اأينما تكن. واإذا كان العّزاوي ا�ضتوحى 

ر بيكا�ضو العام للوحة ''غيرنيكا''، 
ّ
من ت�ضو

فاإن عمله ياأتي اأي�ضًا في �ضياق تجربته 

الخا�ضة، اأ�ضلوبًا ومفردات وبنية فنية، ف�ضاًل 

عن عالقته بال�ضعر. فالوجوه التي ر�ضمها، 

والتي هي اأقرب ما تكون اإلى اأقنعة، تجد 

جذورها العميقة في الفن ال�ضومري، وفي تلك 

العيون الفاغرة، المفتوحة على العدم.   

اأعمال �ضياء العّزاوي في معر�س باري�س 

لي�ضت فقط ت�ضويراً لماأ�ضاة �ضبرا و�ضاتيال وتل 

الزعتر، بل هي اأي�ضًا اإدانة للماأ�ضاة الموجودة 

في العالم، ول �ضيما تلك التي يعي�ضها العالم 

العربي الغارق في الحروب، والذي ي�ضهد 

مجازر يومية ودماراً منّظمًا يطول الب�ضر 

والحجر. من هنا، فاإن هذه الأعمال تنب�س 

ذاكرة الحرب، الجرح الأعمق لالإن�ضان، وهي 

حكاية العنف الذي يلطخ تاريخ الب�ضر 

بالدماء، زمنًا بعد اآخر، وجياًل بعد جيل.

كتب جان جينيه في كتابه ''اأربع �ضاعات 

في �ضاتيال'': ''الحب والموت، هاتان الكلمتان 

منها عماًل فنيًا قائمًا بذاته. عنا�ضرها 

و�ضخو�ضها: الثور، والح�ضان، والجندي الميت، 

والن�ضاء الباكيات التي تتخذ عيونهن �ضكل 

الدموع، والطفل القتيل...

يخ�ض�س المعر�س كذلك حيزاً لالأعمال 

التي ا�ضتوحت من لوحة بيكا�ضو، وهي 

لفنانين من مختلف الجن�ضيات، ومنهم 

العّزاوي )تدير اأعماله في العا�ضمة الفرن�ضية 

غاليري كلود لومان( وجاك�ضون بولوك 

وروبير لنغو...    يقول العّزاوي: ''ت�ضكل غيرنيكا 

منعطفًا في فّني وفي تاريخ الفن ككل. لقد 

رة، 
ّ
نجح بيكا�ضو في ابتكار رموز ب�ضيطة ومعب

تاريخية وكونية على ال�ضواء، �ضاغها باأ�ضلوب 

يتالءم والقيم الإن�ضانية والأخالقية الراف�ضة 

ل�ضتعمال العنف �ضد المدنيين، والذي ل 

يمكن ت�ضويغه من طرف اأي اأيديولوجيا واأي 

نظام �ضيا�ضي'' )مقابلة خا�ضة للموؤلف مع 

العّزاوي(.

كثيرة هي الم�ضادر التي ا�ضتوحى منها 

بيكا�ضو لوحته، ومنها ب�ضورة خا�ضة 

محفورات فرانثي�ضكو دي غويا وعنوانها 

''كوارث الحرب''، ولوحات لبيار بول روبنز 

ا غويا فحا�ضر بقوة في 
ّ
ونيكول بو�ضان.    اأم

اأعمال بيكا�ضو، كما اأن لوحة ''مجزرة في 

كوريا'' التي اأنجزها هذا الأخير في �ضنة 

19٥1 هي �ضيغة اأُخرى للوحة غويا: ''الثالث 

من مايو'' )181٤(، وتمثل م�ضلحين يطلقون 

الر�ضا�س على المقاتلين الإ�ضبان الذين األقي 

القب�س عليهم خالل المعارك. 

لوحة غويا التي تمثل اأي�ضًا محطة بارزة 

في تاريخ الفن الغربي بمو�ضوعها 

وباأ�ضلوبها، كانت م�ضدراً لأعمال فنية كثيرة 

منذ القرن التا�ضع ع�ضر، ومنها لوحة بعنوان 

''اإعدام مك�ضيميليان'' )18٦9( لإدوار مانيه. 
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لوحة ''جمزرة �سربا و�ساتيال'' ل�سياء العزّاوي

امل�سدر: �سفحة املعر�ش يف موقع غالريي كلود لومان )Claude Lemand(، يف الرابط الإلكرتوين التايل:

http://www.claude-lemand.com/exposition/picasso-guernica-from-27-march-to-29-july-
2018-musee-national-picasso-paris



201 فسحة تصوير املأساة يف أعمال ضياء العّزاوي

راأ�ش احل�سان يف لوحة ''غرينيكا'' لبيكا�سو
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يمكن اأن يكون، اإلى ما ل نهاية، رهينة في يد 

فرق التعذيب والقتل.    

في اأعمال �ضياء العّزاوي توق اإلى التغيير 

اأي�ضًا، تغيير معطيات الواقع ب�ضغف اأكبر، 

وبمزيد من الحياة.  

تتحدان معًا ب�ضرعة كبيرة عندما ُتكتب 

اإحداهما.'' لكن لوحات العّزاوي التي اأمامنا 

ها 
ّ
تعلن رف�ضها الحا�ضم للعنف، وُت�ضهر حب

للذين كانت جريمتهم الوحيدة اأنهم ولدوا في 

قلب الماأ�ضاة. تقول اللوحة اإن قدر الإن�ضان ل 


