22

السبت  15تشرين األول  2016العدد 3008

ثقافة وناس

معرضه االستعادي في الدوحة ضياء العزاوي :غيرنيـ
بغداد ــ حسام السراي
ي ـف ـت ـت ــح غ ـ ـ ـدًا األح ـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ّـي الـ ــدوحـ ــة،
املعرض االستعادي للفنان العراقي
ضياء العزاوي (مواليد بغداد
الرائد
ّ .)1939إنها فرصة ّ
مهمة لقراءة هذه
التجربة الطويلة والغنية ومعاينة
تـطـ ّـوراتـهــا فــي مــراحــل ع ــدة ،وأيـضــا
ل ـتـ ّـأك ـيــد قـيـمــة وم ـك ــان ــة اسـ ــم عــراقــي
ّ
وتفوقه في ميدانه في
حقق حضوره
العالم العربي« .املتحف العربي للفن
الحديث» صاحب املبادرة ،سيجمع
مـئــات األع ـم ـ ّـال ،س ــواء امل ــوج ــودة في
ُمـحـتــرف ال ـفــنــان أم تـلــك الـتــي تعود
ملـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات فـ ـن ـ ّـي ــة أو م ـج ـم ــوع ــات
ّ
خاصة.
في أعمال الـعــزاوي ،التي ستعرض،
ّ
ألوان وخطوط تجلى فيها التجسيد
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــري لـ ـنـ ـمـ ـط ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
اإلنـســانـ ّـيــة؛ إنـســان يبني حضارته،
وآخ ـ ــر ي ـ ّ
ـدم ــره ــا وي ـس ـحــق إنـســانـهــا
الواقف في الضفة الثانية .ذلــك كان
جزءًا من االنتقالة التي رافقت تجربة
ّ
الـ ـع ــزاوي ،وم ـحــطــات إقــام ـتــه أيـضــا،
ّ
ح ـيــث االس ـ ــم الـ ـب ــارز تـ ـص ــدر مشهد
التشكيل الـعــراقــي منذ الستينيات،
ً
بــال ـت ـجــديــد أوال وبــال ـت ـن ـظ ـيــر ال ــذي
اشترك فيه مع آخرين في جماعتي
«ن ـح ــو ال ــرؤي ــة ال ـج ــدي ــدة» و«ال ـب ـعــد
الـ ــواحـ ــد» .ك ــان م ــأخ ــوذًا ف ــي بــدايـتــه
ب ــال ـف ــن الـ ـع ــراق ــي الـ ـق ــدي ــم والـ ــرمـ ــوز
ً
الـشـعـبـيــة ،ف ـضــا ع ــن أســاط ـيــر بــاد
الـ ــرافـ ــديـ ــن الـ ـت ــي ص ـ ــار بـ ـق ــاؤه ــا فــي
مكانها صعبًا وعائقًا أمــام انطالقة
مـنـتـظــرة نـحــو آف ــاق عــاملـ ّـيــة .وهـنــاك
ّ
املحطة الثانية حيث دفعه قلقه ،منذ
عــام  ،1976إلــى اخـتـبــارات التجريب
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ف ـ ـ ــرض م ـن ـح ــى أس ـل ــوب ــي
جديد؛ فمغادرة مدينته األم واإلقامة
ف ــي لـ ـن ــدن والـ ـتـ ـج ــوال ب ــن ع ــواص ــم
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــربّ ،
وس ـ ـ ـعـ ـ ــت ط ــاق ــة
ّ
تـعـبـيــره وخــف ـفــت م ــن آثـ ــار «الـحـنــن
امل ــرض ــي» ال ـ ــذي ي ـصــاحــب املـبــدعــن
ً
ف ــي مـغـتــربــاتـهــم .ه ــو ال يـنـتــج عـمــا
يـ ّ
ـؤرخ لــك املــأســاة بــالـنـحــو املـبــاشــر،
بل يبحث عن حال الــذوات املذبوحة
فيها ،عن آخر لحظاتها ،وإيماءاتها
ق ـبــل ال ـف ـق ــد .ه ـنــا امل ـح ـنــة ال ـع ــراق ـ ّـي ــة،
ّ
الوطنية التي لم تتوقف منذ
كارثته
ع ـقــود ،يدخلها بــالــرســم مـثــل منقب
ّ
آثــار ال يبحث عن األشــاء ليغطيها
بـ ــألـ ــوان ال ـ ـحـ ــدث ،ك ــي تـ ـغ ــدو ع ــاب ــرة
تشرح نفسها ،بل ّ
يوبخ العقائد التي
تقتل البشر بآلة السياسة وحبائلها.
ّ
نتذكر مجموعة أعماله وتخطيطاته
ت ـح ــت اس ـ ــم «أرض ال ـ ـ ـسـ ـ ــواد» ،وم ــا
فيها مــن وج ــوه ّ تـقــول الكثير تحت
ال ـت ـعــاب ـيــر امل ـش ــخ ـص ــة ،ونـ ـع ــود إل ــى
عمله الرائع لوحة «صبرا وشاتيال»،
ّ
ألهم الشعراء العرب،
ودفاتر الشعر
التي استثمر فيها مخياله لتثبيت
لـغــة تــأويـلـ ّـيــة لـلـنـصــوص الـشـعـ ّ
ـريــة.

ّإنها لغة ّ
الرسام الــذي أعطى املقطع
املـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــار مـ ـنـ ـطـ ـق ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة جـ ــديـ ــدة
تستدعي املتلقي إلى روحها الوليدة
ّ
للتو.
نحن اليوم مع حدث كبير ،االحتفال
فيه بتجربة العزاوي ّ
ّ
ومتفرد
خاص
ّ
ّ
ج ـ ّـدًا .إنـهــا امل ـ ّـرة األول ــى التي سيقدم
فيها صرخته :نتاجه الغزير وأشكال
االش ـت ـغ ــاالت امل ـت ـع ـ ّـددة ،ف ــي مـعــرض
واح ـ ـ ـ ــد .هـ ـن ــا حـ ـ ـ ــوار مـ ـع ــه ،إلضـ ـ ــاءة
ّ
الفعالية املرتقبة.
جوانب من هذه
¶ لـنـنـطـلــق م ــن اسـ ــم م ـعــرضــك املــرت ـقــب
«أنا الصرخة ،أية حنجرة تعزفني؟» ّ
كأن
العنوان يأخذنا إلى دروب العراق الحالي
وم ـت ــاه ــات ــه ،ان ـط ــاق ــا م ــن ت ـجــربــة ال ـف ـنــان
واشتغاالته عبر عقود.
ـ ـ ال ب ــل إل ــى آخ ــر م ـعــرض أقـمـتــه في
الـ ـع ــراق ق ـبــل م ـغ ــادرت ــي عـ ــام ،١٩٧٦
وال ــذي كــان انعكاسًا لـلـظــروف التي
ك ـنــت فـيـهــا أث ـن ــاء خــدم ـتــي كـضــابــط
احتياط في وادي حرير .العودة إلى
ذلــك هــي إع ــادة تفحص لخصائص
تـلــك ال ـس ـنــوات ومتابعتها مــن أجــل
ط ـ ــرح األسـ ـئـ ـل ــة ع ــن األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
أخذت بالعراق إلى روح الدمار وذلك
الـ ـص ــراخ ال ـ ــذي ل ــم ُي ـس ـم ــع ،وكـيـفـيــة
نموه كأنه وحش بمئة ذراع ليلتف
ع ـل ــى رق ـ ــاب امل ــاي ــن م ــن ال ـب ـس ـطــاء،
ويبقى من تسبب في زرع تلك الروح
فــي ص ــورة البطل تتابعه األناشيد
الوطنية أو صــورة مقدسة للطائفة
املريضة كما ترسمها مخيلة الجهلة.
¶ تـحـتـضــن ب ـطــاقــة ال ــدع ــوة تـنــويـهــا عن
ّ
األع ـم ــال« :م ـنــذ  1963وحــتــى ال ـغ ــد» .هل
هي ّ
مجرد مماحكة مع املتلقي أم تجسيد
لـقـنــاعــة بـصـعــوبــة ب ـلــوغ ال ـش ـعــور بـكـمــال
ّ
الشخصية؟
التجربة
ـ ال يمكن ألي فنان جاد أن يلغي قلقه
املستمر في كيفية طرح األسئلة على
ً
نـفـســه م ـح ــاوال تـحــديـهــا ،وبــالـتــالــي
إلغاء ذلك التمني الذي يراود النفس
بدرجة من الرضى تجعل الغد بعضًا
من املاضي قبيل تحققه الفعلي .إن
فعل الكمال شيء ال يدرك ،ألنه ليس
هناك مواصفات لذلك .فاملبدع الفعال
ال يضع أمام عينيه مواصفات عمله
املستقبلي ،بــل ي ـحـ ّـرض نفسه على
فعل املغامرة كي يطفئ حرائق روحه
التواقة إلى الجديد واملختلف.
ّ
¶ إلى ماذا يؤشر اختيار الدوحة كفضاء
للمعرض عبر محلني هما «متحف الفنّ
ال ـع ــرب ـ ّـي» و«ق ــاع ــة ال ـ ـ ــرواق»؟ ه ــل الـكـســاد
الــذي ضــرب الساحة ّ
الفنية في العواصم
ً
املـ ــركـ ـ ّ
ـزيـ ــة ،بـ ـي ــروت مـ ـث ــا ،س ـب ــب رئ ـيــس
الخ ـت ـي ــار هـ ــذا املـ ـك ــان ال ـب ـع ـيــد أي ـض ــا عن
التوترات في املنطقة؟
ً
ـ أوال علينا أن ننظر إلى املعرض من
جانبه املهني وخارج منطق السوق.
لم أختر الدوحة ،بل اختارني املتحف

الـعــربــي فيها ضمن برنامجه الــذي
ّ
ب ــدأه مـنــذ افـتـتــاحــه ع ــام  .٢٠١٠نظم
املتحف ،وبــدرجــة عالية مــن املهنية
ال تختلف عــن أي مـتـحــف أوروبـ ــي،
معارض لفنانني عرب لهم إسهامهم
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ـعــربــي أو ال ـعــاملــي.
سبقني إلــى ذلــك معرض الجزائري
عـبــد الـصـمــد ،ثــم الفلسطينية منى
ح ــاط ــوم ،وب ـع ــده ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة ايـتــل
عـ ــدنـ ــان .هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ال يـقـتـصــر
ع ـل ــى إق ــام ــة امل ـ ـعـ ــرض ،وبــال ـطــري ـقــة
الشائعة عربيًا ،بــل يجري التعاون
م ـ ــع مـ ـن ـ ّـسـ ـق ــي مـ ـ ـع ـ ــارض مـ ـع ــروف ــن

أنا من جيل أغرقته
الهوية والقدرة على االنتساب
لمراجع ذات عالقة بالموروث
الوطني أو القومي
دول ـيــا ل ــإش ــراف عـلــى امل ـعــرض بكل
تفاصيله ،مع إشــراك للمتخصصني
ف ــي ال ـن ـق ــد وتـ ــاريـ ــخ الـ ـف ــن لـتـفـحــص
تجربة الفنان وإعادة اكتشاف بعض
ممارساته بعني أكثر حداثة وخارج
روح اإلسـهــام املحلي الشائعة .هذه
امل ـم ــارس ــة ت ــوث ــق ن ـصــا وص ـ ــورة في
كتاب بلغتني بالعربية واإلنكليزية،
ُ
وينشر بالتعاون مع مؤسسة نشر
دولية متخصصة في الفن العاملي.
¶ أي رسالة فنية راهنة وأنت تجمع القديم
بالجديد ّ
لتقدمه في معرض «استعادي»
واحد؟
ـ تقليد املعارض االستعادية شائع
ل ـ ـ ــدى امل ـ ـتـ ــاحـ ــف الـ ـع ــاملـ ـي ــة وص ـ ـ ــورة
للمتاحف الجادة التي تسعى لتكون
حــاض ـنــة اخ ـت ـبــار وت ـطــويــر للثقافة
والفن ضمن عالقتها باملجتمع .عبر
هذا املعرض ،سيتم فحص تجربتي
عبر خمسني عامًا ،ليس عبر الكالم،
بل من خــال الوثائق والصور التي
تتفحص تاريخ األعمال وإعادة ربط
عالقاتها محليًا أو عربيًا مع نماذج
من األعمال التي تدعم هذه العملية.
وعندما تنظر إلى مشاركاتي الفنية
ع ـب ــر ال ـف ـع ــال ـي ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة دولـ ـي ــا،
ستعرف كمية الجهد ودرجة املهنية
الـعــالـيــة بـتــوفـيــر تـلــك األع ـم ــال على
تنوع وجودها الجغرافي .لقد سبق
لـ«معهد العالم العربي» في باريس
ً
أن نظم معرضًا مماثال لكن بحجم
أصـغــر عــام  .٢٠٠٢فــي هــذا املـعــرض،
ســوف تـعــرض أعـمــال للمرة األول ــى،
رغ ـ ــم ت ـب ــاع ــد تـ ــواريـ ــخ إن ـت ــاج ـه ــا أو
ط ــرق تـنـفـيــذهــا ،وب ـهــذا س ــوف تتاح
لـ ــأصـ ــدقـ ــاء أو ل ـج ــام ـع ــي األع ـ ـمـ ــال
الفنية الفرصة للتعرف إلى سياقات
كاف.
مختلفة لم تعرف عني بشكل ٍ
¶ مـ ــن ت ـج ـس ـيــد نـ ـص ــوص ال ـش ـع ــر إل ــى

الـشـغــل عـلــى ال ـحــرف الـعــربــي ،فاللوحات
والتخطيطات الـتــي تفيض ببالغة ّ
لونية
ّ
ستقدم هذه
وبمعاني الفراغ أحيانًا ،كيف
التنويعات في املعرض؟
ـ ـ ـ ربـ ـم ــا ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ي ـت ــم تـقــديــم
ه ــذه األعـ ـم ــال ع ـبــر ع ــن ثــان ـيــة ،هي
عــن ّ
منسقة املـعــرض كــاتــريــن دافيد
امل ـع ــروف ــة عــامل ـيــا بـتـنـظـيــم م ـعــارض
ال ـحــداثــة ال ــدول ـي ــة .ه ــذه الـتـنــويـعــات
م ـ ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ت ـ ـ ــم درجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ض ـم ــن
سـيــاقــات تــاريـخـيــة ،بعضها ارتـبــط
بــالـظــروف املحلية ،وبعضها اآلخــر
يقع ضمن مراحل االختبار بالتبدل
وال ـت ـغ ـي ـي ــرات األس ـل ــوب ـي ــة .حــرصــت
امل ـنـ ّـس ـقــة ع ـلــى ت ـقــديــم دف ــات ــر الـشـعــر
ضـمــن م ـنــاخ خ ــاص أق ــرب إل ــى روح
الصمت الذي توفره املكتبات العامة
مــن أج ــل تفحصها ضـمــن حــدودهــا
كـ ـن ــص شـ ـع ــري ب ـع ـي ــد عـ ــن ال ـل ــوح ــة
أو األش ـكــال الـثــاثـيــة األب ـع ــاد .بهذه
الـطــريـقــة املتفحصة ،سـتـكــون هناك
عالقات تتطور بتطور شكل الدفتر
ً
واخـ ـت ــاف ــات ــه ع ـم ــا يـ ـ ـج ـ ــاوره ش ـكــا
ون ـصــا .وف ــي الــوقــت نفسه نـقــل فعل

القراءة إلى فضاءات بصرية ،فللون
أو الخط فعلهما في تعميق العالقة
مع النص.
¶ في هذه املناسبة ،سيجتمع أصدقاؤك،
ّ
زمـ ـ ـ ـ ـ ــاؤك ،امل ـ ـ ـتـ ـ ــأثـ ـ ــرون ب ـ ـ ــك ،وت ــام ــذت ــك
وم ـ ـح ـ ـ ّـب ـ ــوك .س ـي ـح ـي ــط ه ـ ـ ـ ــؤالء ج ـم ـي ـعــا
بــال ـعــزاوي .مــا الـتـصـ ّـور إزاء تقاليد الفن
التشكيلي الـعــراقــي؟ هــل انتقلت إلــى من
بعدكم وإلى من تالهم من الشباب أيضًا؟
ّ
وما الخيط الذي يربط ّ
العراقيني
الرسامني
بني الداخل والخارج؟
ـ ـ إن مــن الجميل فــي ه ــذه املناسبة،
سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـعـ ــرض مـ ـت ــزام ــن
ملعرضي لفنان عراقي شاب من جيل
الثمانينيات ،هــو محمود العبيدي
الـ ـ ـ ــذي ت ــاب ـع ـت ــه مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات عـبــر
تبدالته األسـلــوبـيــة .وبـهــذا املعرض
امل ـن ـظــم م ــن ق ـبــل مــؤس ـســة امل ـتــاحــف
الـقـطــريــة ،ستتوفر الـفــرصــة لفحص
تــوصــاتــه األخ ـي ــرة ،وم ــا سينعكس
من غنى على التجربة العراقية ،وما
حصل لها من تبدالت مفاهيمية قد
تكون مجهولة محليًا.

