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ـكا العراق
لست على قناعة مــن تعبير الداخل
وال ـ ـخـ ــارج .ك ــل م ــا ف ــي األمـ ــر ه ــو أنــه
قــد أك ــون أنــا أو محمود محظوظني
بــوجــودنــا ف ــي الـ ـخ ــارج ،لـكــن ذل ــك ال
يعني انفصالنا عــن الـعــراق كوطن.
ق ـ ــد ن ـخ ـت ـل ــف عـ ـ ّـمـ ــا ه ـ ــو شـ ــائـ ــع فــي
التجربة املحلية ،غير أننا حريصون
عـ ـل ــى أن ن ـ ـكـ ــونّ أي ـ ـضـ ــا ك ــأنـ ـم ــوذج
ت ـح ــري ـض ــي لـ ـف ــن ــان ــي ال ـ ــداخ ـ ــل رغ ــم
العوائق الهائلة محليًا .ولكي نحقق
هــذه الرابطة الروحية ملهمة اإلبــداع
بـعـيـدًا عــن ال ـت ـفــاوت الــزم ـنــي بيننا،
حـ ــرصـ ــت ش ـخ ـص ـي ــا عـ ـل ــى ت ـقــدي ـمــه
ب ـنــص ع ــن تـجــربـتــه ض ـمــن املـطـبــوع
الذي سيصدر بهذه املناسبة.
ـس ش ـي ـئــا م ـ ّـي ـت ــا ن ــدرس ــه
¶ «املـ ــاضـ ــي ل ـي ـ ّ
بــل مــوقــف يـتـخــطــى ال ــزم ــن( »...م ــن بيان
«نحو الرؤية الجديدة» ّ ،)1969
فنيًا كيف
فـلـسـفــت امل ــوق ــف م ــن امل ــاض ــي ال ـي ــوم في
ضــوء األعـمــال الجديدة التي سنراها في
املعرض؟
ـ ـ ـ ه ـ ــذا مـ ــا أتـ ــركـ ــه لـ ـل ــزائ ــر ،ف ــأن ــا مــن
ج ـ ـيـ ــل أغ ـ ــرقـ ـ ـت ـ ــه الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
ع ـلــى االن ـت ـس ــاب مل ــراج ــع ذات عــاقــة
بــاملــوروث الوطني أو القومي ضمن
ظ ـ ــروف ع ـم ــل م ـح ـل ـيــة م ـ ـحـ ــدودة .لــم
تختبر هذه املحاوالت على الصعيد
العربي إال بعد نهاية السبعينيات،
وظـلــت بعيدة عــن االخـتـبــار العاملي
لفترة طويلة.
ظـلــت الـهــويــة ه ــدف تـنــوع أسـلــوبــي،
وأخـضـعـتـهــا ل ـت ـبــدالت مـخـتـلـفــة كي
تبتعد عن الجانب املباشر والسهل،
أي إنني حرصت أكثر على معاينة
االنـتـســاب مــن داخـلــه ال مــن عالماته
الـخــارجـيــة وال مــن تــزيـنــاتــه املغرية
ل ـج ــام ـع ــي األع ـ ـ ـمـ ـ ــال .بـ ـع ــد كـ ــل ه ــذه
الـ ـسـ ـن ــوات ،ك ـ ــان ال ب ــد ل ــي أن أب ـعــد
أعمالي عــن فعل االرت ـبــاط بتنشيط
ال ــذاك ــرة الـعــاطـفـيــة أو روح الـحـنــن
لـلـمــاضــي ،لـكـنـنــي أي ـضــا سـعـيــت ما
فــي وسـعــي لجعلها م ــرآة لقناعاتي
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ولـ ـلـ ـتـ ـب ــدالت ال ـث ـقــاف ـيــة
والـفـنـيــة الـتــي واجـهـتـهــا ضـمــن هــذه
السنوات.
ّ
العربية ،وفي الصدارة منها
¶ االنهيارات
العراقية ،أي شكل من العالقة فرضته على
ً
صلة الفنان بالتجريب أوال ،وبالثبات على
الـتـجــديــد ال ــذي عـهــدنــاه مـنــذ خمسينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وع ـل ــى ب ـعــد ال ـع ــاق ــة مع
الجمهور الذي ُيباد أو يوشك أن ّ
يتعرض
لإلبادة والسحق هنا وهناك؟
ـ ـ ـ االنـ ـهـ ـي ــارات ال ـعــراق ـيــة ب ــال ــذات لها
صداها منذ التسعينيات .تمثلت في
الغالب ضمن سلسلة لوحات حملت
عـنــوان «ب ــاد ال ـس ــواد» ،وفــي النحت
حملت ع ـنــوان «الـ ــروح امل ـعــذبــة» .في
ك ـل ـي ـه ـمــا ،هـ ـن ــاك م ـت ــاب ـع ــة ل ـبــرنــامــج
التدمير غير املنظور للمجتمع بإثارة
ال ـف ـت ـنــة ع ـب ــر ال ـت ـط ـه ـيــر االج ـت ـمــاعــي

الحارس في حقل الجمال
صدام الجميلي *
تعرضت الذاكرة العراقية لعقود طويلة من التخريب والهدم،
وقد طالها ما طالها من إمحاء وتشويه بسبب الحروب
والسياسة التي أفقدتها الكثير من قوتها ووهجها .ويعد
الفن من أكثر املفاصل تأثرًا بفعل هذا التدمير ،نظرًا إلى أن
تلك األعمال الفنية هي وثائق بحد ذاتها تشير إلى تاريخها
ووعي مجتمعها ،وبسبب ما تعرضت له املتاحف من سرقات
وتدمير وإهمال الدولة في توثيق وحفظ اإلرث البصري .كان
النزيف الثقافي يشكل واحدًا من أخطر ما سيعانيه تاريخنا
الفني واإلنساني ،إذ أن بعض الفنانني ال نجد لهم اليوم ما
ُيذكر من تجاربهم الشخصية .وعليه فإن غياب الوثيقة
سيؤسس لغياب الثقافة وحركتها وتاريخها ،وقدرتنا على
مراجعتها ودراستها .روح الثقافة ذاكرتها وقوتها التي
تمنحها الحياة .وبالتالي ،فإنها قوة تاريخية تأخذ فاعليتها
إثر الزمن وتراكماته .ويشكل املعرض االستعادي للفنان

ضياء العزاوي ،بمثابة خطوة غاية في األهمية بالنسبة إلى
الفن العربي ألسباب كثيرة ،منها مكانة الفنان في تاريخ
الفن العربي والعراقي .إذ يعد واحدًا من مؤسسي املشهد
الحداثوي في الفن العربي ،بل يشكل مزاجًا مختلفًا يتصف
بتأصيل الصورة داخل البناء املعرفي .عمل كثيرًا على
توظيف واستعارة األدب والكتاب وقيمه ،كما يعد واحدًا
ً
من ّ
مؤسسي كتاب الفنان في الثقافة العربية ،فضال عن
التنويعات التي اشتغل عليها ضمن مسيرته الفنية الحافلة
باللون ،وتجسيداته املتعددة ،والشكل وغنائيته ،وانضباطه
وتبسيطيته ،بني تشخيص مرة وتجريد مرة أخرى .بل إن
ً
عمله امتد إلى تقنيات مختلفة وصوال إلى استعارة الكراسي
والسجاد وتوظيفهما في إنتاج أعمال فنية خالصة ،فما
تتصف به تجربته من تحوالت مهمة بحاجة ألن توضع بشكل
متجاور إلدراك مدى غناها على مستوى الوعي بالصورة،
ومن ثم القدرة على املقارنة واإلدراك ،وفهم النسق العام لتجربة
الفنان ووعيه ،واستيعاب كل جزء ضمن ذلك النسق .هذا

إضافة إلى دوره كأحد مؤسسي الفن العربي املعاصر .أن يقام
املعرض تحت إشراف الفنان نفسه خطوة مهمة في االحتفاء
بمنجز كبير ،وإعادة فهم تفصيالت ما أنتجه عبر عقود،
ليس بوصفه إرثًا فقط وإنما أيضًا في كونه مشهدًا وجسدًا
ً
ثقافيًا حيًا قابال للتفاعل والتكثيف والضغط واالستيعاب
والتوثيق ،فالتاريخ الثقافي ـ برغم أهميته ـ هش وقابل للتزوير،
ال سيما إذا كان تاريخًا فنيًا .تنظيم معرض من هذا النوع
لفنان على شاكلة العزاوي ،يعد تطمينًا ثقافيًا وحماية ملنجز
إنساني غزير بإشراف مبدعه الفنان نفسه .بالتالي فهو يمثل
وثيقة نقية ال لبس فيها ،ناهيك عن كونه نشاطًا منتجًا بفعل
حضور الفنان وقدرتنا على استحداث األسئلة إزاء تاريخ
طويل يحفل باملغايرة والتنويع ،مع ضرورة التوقف عند قيمة
أن يكون املعرض في أحد املتاحف العربية الذي أصبح اليوم
أحد أهم املراكز الثقافية في املنطقة.
* فنان عراقي مقيم في عمان

معماري التكوينات في أناشيده اللونية
فاخر محمد *
التحوالت التي طرأت على مجمل إنجاز ضياء العزاوي منذ
أواسط الستينيات ،تكشف عن جملة من التقنيات والرؤى
ً
للفن بشكل عام والجمال بشكل خاص .الفنان يستند أصال
إلى ثقافة بصرية ومعرفية كبيرة ،حيث ثقافته ذات الجذور
الرافدينية جعلته يستمد طاقته الجمالية لألشكال من بئر عميق.
وسنوات اشتغاله في املتحف العراقي واطالع ِه على الكثير من
اللقى والتماثيل واألعمال األثرية املهمة للعراق القديم ،كلها
أكسبته خبرة بصرية وروحية كبيرة ،يضاف إليها اطالعه
وعيشه وعمله منذ بداية السبعينيات في بريطانيا ،وامتالكه
ما يمكن تسميته بالثقافة اإلنسانية الشاملة والعابرة للمحيط
املحلي والجغرافي.
إقامة معرض استعادي شامل لضياء العزاوي ،فرصة مهمة
لالطالع على العديد من النتاجات اإلبداعية وآلية إخراجها،
فالقيمة املهمة هنا هي في التوصالت اإلبداعية لألعمال ،ألنه من
الفنانني العراقيني الذين أحدثوا نقلة نوعية على صعيد الشكل
أو التكوين منذ خمسة عقود .بعد مرحلة جيل الرواد وجماعة
بغداد للفن الحديث ،حصلت انتقالة مهمة في جيل الستينيات،
ضمن إطار كيفية الرؤية للشكل واستخدام األساليب الجديدة
للكشف عن النظرة املعاصرة للفن الحديث ،ومحاولة نقل املشهد
التشكيلي العراقي من املحلية إلى العاملية.
مجمل هذه التحوالت بدأت مع استخدامه للرموز واألشكال
التراثية العراقية والحرف ،مرورًا باستخدامه لألسطورة
ً
والحكايات الشعبية ،وصوال إلى تجاربه األخيرة في استخدام

وإلغاء املجتمعات املختلطة الشائعة
فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
وف ــي حـلــول تـعــريـفــات «امل ـك ــون» ذات
املــرج ـع ـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة ال ـت ــي حــرصــت
ع ـل ـي ـه ــا دول ـ ـ ــة ب ــريـ ـم ــر ومـ ـ ــا ت ـب ـع ـهــا،
ب ــدع ــم م ــن األح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي حـمـلـتـهــا
الــدبــابــات األميركية أو مــن جــاء وقد
هـ ّـيــأتــه امل ـخــابــرات األمـيــركـيــة ليكون
مستشارًا ثقافيًا أو سياسيًا هدفه
املـعـلــن هــو دعــم الـثـقــافــة الــوطـنـيــة ،ال

األشكال املجردة ذات التأثير البصري .جمالية العمل الفني
لدى العزاوي مرتبطة بالتجربة وكيفية منح األشكال أكبر طاقة
ممكنة في التأثير البصري والروحي ،ألن ثقافته املعرفية مكنته
من التوصل إلى نتائج مهمة في أغلب أعماله املنجزة سواء
املتعلقة منها باللوحة أو املنحوتة أو الكتب املرسومة واملستمدة
من قصائد لشعراء عراقيني أو عرب.
إن تجربته في الدفاتر املرسومة  ،Art bookأكسبت أعماله
انتقاله مهمة في مفهوم الرؤية لألبعاد ،فاملنحى الجمالي
البصري هنا يرتبط في كيفية تحويل الخامات واألبعاد إلى
ما يشبه املوسيقى اللونية ،لتحصل مغايرة في البعد الثابت
للوحة ضمن مفهوم الطول والعرض .لذا أصبحت الرؤية هنا
تكتسب نوعًا من الشمول ذي عالقة ببعدها الكبير واإلنساني،
فتراه ّ
يلون النحت وينشئ تكوينات خشبية بأبعاد كبيرة
وبطريقة تحقق أكبر قدر من النشوة البصرية والروحية من
خالل معايشتها مع الفضاء واملحيط .العناصر لديه خرجت
من محدوديتها على السطح التصويري لتتخذ هيئة أخرى في
الكتل واملساحات النحتية التي يمكن أن نراها من زوايا مختلفة.
ّ
إنه نوع من التزاوج الجميل بني الروحية البصرية لكل من النحت
والرسم.
اهتمامه الكبير بالشعر منذ بدايته األولىّ ،
حول أعماله إلى
قصائد ملونة حتى لو كتبت بعض األبيات أو كلمات منها
على أعماله ،إال أن املحصلة النهائية هي جمالية العمل بصريًا،
فالشعر واملنطوق األبجدي يتحول في أعماله إلى رؤية بصرية
مستقلة .إن التناسق اللوني والخطي ألشكاله نابع من روحية
عالية .لذا تفصح سطوحه عن إنشاءات رصينة .من خالل

ع ـبــر امـ ـت ــداده ــا امل ـج ـت ـم ـعــي ال ــواس ــع
والعابر للمفاهيم الدينية املتسلطة
أو الطائفية بكل عماها التاريخي،
بل ضمن كانتونات مغلقة هي بذرة
االختالف املستقبلي.
خـ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة أعـ ـم ــال ــي ع ـب ــر ه ــذه
السنوات ،ال يمكن ألي باحث أن يقفز
عـلــى مـجـمــوع ه ــذه الـنـتــاجــات الـتــي
هي شهادة إدانة على كل املستويات
لكل من أسهم في عملية التدمير عبر

إشــاعــة روح االن ـت ـقــام ال املـصــالـحــة،
وقبول الطائفة أو العشيرة كمظلة ال
الوطن .أما ما تشير إليه عن العالقة
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،فـ ـه ــي املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الفعلية إلدارة املتاحف وما تمتلكه
مـ ـ ــن رؤى ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى احـ ـتـ ـض ــان
تنوعات املجتمع واختالفاته ،وهذا
مــا ال تـجــده فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان
العربية التي تحولت فيها املتاحف
إلــى مستودعات خــزن خالية من أي

استخدامه للون األسود ودرجاته أو في كيفية تحريك فضاءاته
بخطوط ملونة ،تتشكل باملجمل عوالم بصرية تشبع العني
والروح .ضياء العزاوي معماري في تكويناته ،انه يتابع جزئيات
عمله وطرقه الخفية ليذيبها بوحدة تجمع ظاهر العمل وباطنه،
أبعاده محسوبة بالحدس وليس بالعقل فقط ،فبالرغم من
وجود رؤية تصميمية ألشكاله ،إال إنها تسبح في فضاء حر،
وهذا أمر طبيعي لفنان أكمل سنواته الخمسني في مواجهة
السطح التصويري ومشكلة اإلبداع ،الحرية هنا لها صلة بالعمر
والتجربة الطويلة والخبرة والطالقة الخالقة التي تكسب الفنان
مرونة الحركة واملناورة مدعمة بطاقة روحية ،بنحو جعلت
توصالت ِه الجمالية في مجمل أعماله ،تحمل نوعًا من الحنني
لجذوره األولى ،ربما اإليماء أو اإلشارة من بعيد ألوجاع وطن أو
أناشيد لونية تكشف عن أنني خفي .لعلها صور بديلة لذاكرة
وطن ومكان وتاريخ يضاف لها وعي متراكم ملشكلة الحياة
واملوت ،كل هذه القوى أسهمت في هذا االنجاز الكبير.
املعرض االستعادي للفنان ضياء العزاوي في الدوحة ،استحقاق
حضاري وثقافي وإنساني بعد كل هذه السنني الطوال في
ّ
خوض غمار الفن واإلبداع ،خاصة أنه يقام في زمن ووقت
فيه الثقافة العربية من مشكلة كبيرة أمام تحديات وردات
تعاني ّ
ضخمة ولدها العقل املغلق والتطرف الديني وثقافة الكراهية،
ربما يكون هذا املعرض أشبه بإعادة البوصلة ملركب الجمال في
الحياة وتعزيز لقيم اإلنسان في وسط ثقافي وحضاري شامل
وكبير.
ّ
* فنان وأكاديمي عراقي

شروط يمكن للمكان أن يؤدي حتى
هذا الغرض.
* م ـع ــرض «أن ـ ــا الـ ـص ــرخ ــة ،أيـ ــة حـنـجــرة
تـ ـع ــزفـ ـن ــي؟ ض ـ ـيـ ــاء ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزاوي :م ـع ــرض
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادي (مـ ـ ــن  1963حـ ـت ــى ال ـ ـغـ ــد)»:
«مـتـحــف :املتحف الـعــربــي للفن الحديث»
و«غاليري متاحف قطر» (قاعة الــرواق) ـ ـ
من  16تشرين األول (أكتوبر) حتى 16
نيسان (أبريل)  2017ـ mathaf.org.qa

