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FR, Aubervilliers 8° األحد , 15 ديسم! , 2019

نسر>ن الصفارخالد الكطابيالتشكيل املغربي

كلمات مفتاحية

المغربية نسرين الصفار تعرض لوحة «غورنيكا، األثر» في
تاربس الفرنسية

25 - أبر>ل - 2019

تذكDا ليس  بيكاسو،  بابلو   Kاإلسبا للفنان  «غورنيكا»  لوحة   Qع لالشتغال  «اختياري  العربي:  القدس  باريس- 

بل  ،Zاملا القرن  ثالثينيات   \ اإلسبانية  األهلية  الحرب  خالل  غورنيكا  مدينة  لها  تعرضت  التي  اإلنسانية  باملجزرة 

للفت االنتباه إo أن العالم تمادى \ اقkاف مجازر ال تقل وحشية \ زمن ما بعد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان».

هذا ما صرحت به التشكيلية املغربية نسر>ن الصفار عند حديثها عن لوحة «غورنيكا، األثر» التي أبدعتها منذ ثالث

وأضافت اسمها.  اإلسبانية  املدينة  تحمل  التي  املجزرة،   Qع الشاهدة  الشجرة،  أثر  باقتفاء  خاللها  قامت  سنوات، 

أطراف خارجية العزل من طرف   zللمدني باألمس من قصف جوي  إن «ما وقع  املستقرة \ فرنسا  املغربية  الفنانة 
يشبه إo حد كبD ملا يقع اليوم \ حلب السورية، وإن اختلفت األدوات املنفذة للمجازر السورية التي يأبى املجتمع

الدوÇ وضع حد لها». وتتابع ابنة مدينة فاس 1983، أن «ما يجمع األطراف املتدخلة هي رغبتها املهووسة لتثبيث

.«Kالحر>ة… ليعرف العالم مرة أخرى أك! موجة للنزوح اإلنسا oديكتاتوريات ترفضها شعوبها التواقة إ

ولوحة «غورنيكا، األثر» لنسر>ن الصفار ستعرض \ مدينة تاربس الفرنسية، يوم الجمعة ، ضمن معارض خارج

الجدران تخليدا لذكرى مرور ثمانz سنة عQ نزوح مئات اآلالف من الجمهوريz اإلسبان هربا من بطش الجáال

فرانكو، إo املنفى \ فرنسا، بعد حرب أهلية طاحنة. كما يصادف يوم افتتاح املعرض ذكرى القصف الجوي ملدينة
غورنيكا، شمال إسبانيا، من طرف طDان أملاK إيطاÇ \ 26 إبر>ل/ نيسان 1937.

\ مدينة تولوز Ç زاباتوار»  طرف «متحف  يونيو/حز>ران، من  السادس من  إo غاية  يستمر  الذي  املعرض،  وينظم 

ويحظى بدعم من «املتحف الوطني بيكاسو» \ باريس.
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