
فرانسیسکو گویا  ِنکبت جنگ  

در شهر الهه داد. همین آغاز دیوان داوری جهانی شد صلح پیشنهاد تشکیل کنفرانس جهانی  1899تزار روس به سال 

نخستین سنگ بنای نمادین کاخ  1907ند. به زمان کنفرانس صلح در سال کنمذاکره جای جنگ بتوانند به تا کشورها 

د. قرار تحویل داده ش 1913صلح الهه گذاشته شد تا بعدها همان دیوان الهه نام بگیرد. ساختن این کاخ آغاز و به سال 

ها را حل کند. زهی خیال  تدر آن تشکیل شود تا اختالفات میان مل 1915به سال  صلحبود نخستین کنفرانس جهانی 

 جنگ نخست جهانی آغاز شد. 1914خوش. به سال 

 

ای امضا کردند که در آن جنگ به عنوان راه حل  ش معاهده وزیر امورخارجه فرانسه و همکار امریکایی 1927سال 

الملل. این هم اما سودی  کشور آن را امضا کردند که بعدها تبدیل شد به معاهده جهانی بین 63ی اختالف رد شد. سیاس

 نداشت و نتوانست جلوی جنگ جهانی دوم را بگیرد. 

اند. هیچ نشانی از  و پنجاه هزار نفر کشته شده و بیش از صد داردکه جنگ داخلی سوریه جریان است نزدیک سه سال 

کند.  داعش دست و پنجه نرم می اتازه به کشورهای همسایه هم کشیده شده است. عراق دارد ب ؛پایان این جنگ نیست

شوند و  یدهد. ساالنه پانصد هزارنفر در جهان قربانی جنگ م عربستان با بمباران یمن به ایران چنگ و دندان نشان می

 این تازه آمار رسمی سازمان ملل متحد است. 

که همان  Los Desastres de La Guerraهای فرانسیسکو گویا با نام  اندازیم به چرخه طراحی باری، نگاه می

گویا مثل خبرنگار عکاس امروزین با بیش از هشتاد طرح به حوادث فرانسیسکو دهد.  معنا می وحشت جنگیا  نکبت

 جنگ پرداخته است.  

 چرا؟   

را نوشت. مسیح از پس سفری دور و دراز در رویا پاول ریشتر کتاب معروف -نویسنده آلمانی ژان 1789به سال 

انتهای مرزهای کهکشان فرود آمده و صدا گوید:"من تا  گردد و در گورستان رو به مردگان می شبی به زمین بازمی نیم

 ها و سیلی که جاودانه است..." ام: پدر، کجایی؟ اما تنها صدای باران شنیدم در دره درداده



و مسیح پاسخ پرسند: "ای مسیح، ما پدر نداریم؟"  آیند و می اش می صحبت مسیح که تمام شود، کودکان مرده به سراغ

 ی ما یتیم هستیم." دهد: "همه می

شناخته یا نه؛ اما  ده، میشاعالم در آن ( این متن را که به صراحت مرگ خدا 1828-1746دانیم فرانسیسکو گویا ) نمی

( با همین نگاه به آفرینش پرداخته 1813-1808ی جنگ اسپانیا و فرانسه ) هاش درباره تردید نیست که با سری طرح

  است.  

   

 ام من این را دیده     هیچ، خواهیم دید               

بینیم که بیرون از خود و در پشت خود دارد  /هیچ، خواهیم دید" جسد در حال تالشی می Nada, ello diraدر طرح "

 نویسد.  )هیچ( بر سنگ گورش می Nadaی  واژه

 روستاییان ام" /من این را دیده Yo lo viگویا تصویرهای جنگ را از کجا دیده است. در "فرانسیسکو دانیم  هیچ نمی

گمان جسدها را دیده است که  گریزند. او شاید شاهد عینی نبوده است اما بی دارند از دشمن که نزدیک شده است، می

تر  تر اما این است که بیش ها آویخته بودند. درست ها برای ترساندن و درس عبرت دادن از تیرهای کنار جاده فرانسوی

ها آفریده باشد. با این همه در تصویرهای او شتابی دیده  میهها و اعال های روزنامه کارهاش را بر اساس گزارش

دادها بوده است یا  شود که انگار عکاس و شاهد عینی ثبت کرده است. هیچ مهم نیست که بدانیم آیا خود شاهد روی می

مهم نیاز  ی شخصی بازتاب بدهد. ی تخیل قوی بود تا تصویرها را به شکل تجربه نه. مهم این است که او دارای قوه

ی میان  دیدن موقعیت انسانی، فاصلهدرونی اوست در شهادت دادن به وحشت و نکبتی که خود تجربه نکرده و 

دادهای خشن، کوشیده تا فاصله بگیرد و همه  ی جان به زیر تاثیر روی جویانه و واقعیت خشن. همه های صلح آرمان

" تا چرا؟/دهد. نه برای نمایش، که تنها برای فریاد کردن "ترین و قابل باورترین شکل بازتاب  چیزی را به طبیعی

ی  ی هستی نیست، درباره هایی که تنها درباره ی این همه نکبت و وحشت. پرسش دربارههاش  بتواند پی ببرد به پرسش

( را Theodicyی وجود خدا ) ها آن پرسش دیرین تردید درباره خودش به عنوان هنرمند نیز باید باشد. با این طرح

 ی نکبت موجود در جهان چیست؟   پیش بکشد که: حق وجود هنر در برابر این همه

توان پرسید. چرایی رنج برای همه روشن است و بخشی  گویا چیزی نمی های کشتار در برابر چشم ِ از جنگ و صحنه

بخش در تضاد  ی آرام گارهی خداگونه تا رسیدن به ایزدباوری جاودان. پایان خوش خواهد آمد و این ان است از برنامه

ها آرام نخواهد گرفت. گویا به  ی گویا از تصویرهای وحشت. هیچ ایزدباوری با تماشای این صحنه است با ترجمه

ن ایده نو نیست، اما رحمی انسان است. ای نبود او و بیی  کند که رنج خواست ِ خدا نیست، نتیجه روشنی دارد فریاد می

جا، در این تصویرها نشان از  زند به زیباشناسی مسلط. این کند و پشت پا می ست. پشت میزبان تصویری او انقالبی ا

ترین و نافذترین شکل  برگرفته از ایزدباوری نیست. سرسختانه رفته است به جست و جوی تصویر تا به قویالهام 

دانست. نه برای چاپ و انتشار هنر عکاسی مدرن  گذار بی چون و چرای توان او را پایه رو می دهد. از این اش بازتاب

 تواند باور کند.  چه دیده و شنیده و هنوز نمی کار مستند، که تنها برای پی بردن به آن



 توانی کرد؟ دیگر چه می

اصطالح امروزین گزارش جنگ به کار بریم: بیرون از خود برای رسیدن به نمای غیرشخصی دوربینی که از دست 

اش در بیان خود نیست بلکه در سلطه  نهد. هنر بزرگ دهد. او خود در برابر خود می افتاده و به ثبت تصویر ادامه می

نکبت جلوه کند. داوری با بیینده گذارد  رود و می یبر خود برای ثبت محیط پیرامون است. بی صدا به پشت صحنه م

توانی کرد؟" نگاه کنید. پیام چنان سنگین و له کننده  / دیگر چه می?Qué hay que hacer más است. به طرح "

یر توانیم در برابر تصو یابیم. نمی ی اعتنا نمی ی کارش بی اعتنا هستیم. اجازه آور و شیوه است که هنوز هم به خود پیام

شویم به اعتراض در برابر این حمله و جنایت  تفاوت باشیم و نفرت فیزیکی احساس نکنیم. بی هیچ تردید وادار می بی

گویا هرگز کسی جنگ را به تمامی از قهرمانی تهی نکرده تا زشتی آن را نشان فرانسیسکو به کرامت انسانی. پیش از 

 قربانیان آن.  دهد. زشتی و نکبت جنگ همراه با یادآوری سرنوشت

قیام علیه اشغال ناپلئون به نخستین جنگ چریکی شکل داد و نیز نخستین جنگ داخلی اسپانیا و نخستین جنگ فراگیر 

ی شهروندان و نه تنها ارتش و  که همه تبدیل شد به جنگ "مردمی" رن. جنگ دیگر بازی پادشاهان نبود؛در تاریخ مد

 سربازان در آن شرکت داشتند. 

     

کند. گویا به تاریخ، مکان و هویت  مان، بوی جسد تا مغز استخوان نفوذ می کوبد به صورت خشونت می  ِانبوهی

نپرداخته است تا تصویرهاش مربوط به جنگ خاص نباشد. تصویرهاش، تصویر جنگ است به همه جا و هر زمان. 

توانند  جنگند. قاتل و قربانی می برند و برای چه می اند و چرا این همه خشونت به کار می دانیم اینان چه کسانی هیچ نمی

تواند بر احساس  داری از یک سو در برابر دیگری نیست، در ناتوانی انسان است که نمی جا عوض کنند. نکته در جانب

 خود چیره شود. خود از درون چاه ِ احساس نفرت و انتقام بیرون کشد. 



ر. نه زمان و نه مکانی برای رهایی از این کابوس. جهان تا دورترین جنگ همه جا حضور دارد و پایانی نیست انگا

دورها به دو دسته تقسیم شده و هر شکلی از نرما و احساس جا داده به خشونت فراگیر: یا از مایی یا بر ما، فرق 

که رعایت اخالق در برابرش بی معناست. تا دورترین  دیگری یعنی دشمن و آدم بد کند مرد باشی یا زن یا کودک.  نمی

شنوی،  نماید. در هر طرح فرانسیسکو گویا صدای التماس می های انسان می دورهای جهان دوزخی است که بدی

تا به  شان ارزانی داشته برند از امتیازی که خدا به کشان به روشنی لذت می آدمی اعدام و فریاد درد.  تیراندازی جوخه

برند  بخواهند. لذت میخواهند، به هر شکل که خودشان  دم و زمان، بی هیچ نیاز به پاسخ دادن بکشند هر که را می هر

شوند مزدور طبیعتی که هیچ  اند. قدرت در نابود کردن. بی واهمه می زادی که از قدرت به دست آوردهاز قدرت و آ

کشان،  کند؟ پاسخ آدم ن طبیعت است که مدام شکل عوض میارزش برای فرد قایل نیست. این فرهنگ مرگ آیا به فرما

 فشار انگشت بر ماشه است و بس. 

   

شان هیچ  شان در انجام وظیفه. در اخالق و کار بی دغدغه شان، نداشتن اندیشه و احساس است تر از بربریت ناک وحشت

هاشان ارگانی است برای اجرای  . دستوت نیست میان کارهای روزمره با شکنجه، آزار و کشتن افراد بی دفاعاتف

انسان شده است ابزار مکانیکی برای کشتار جمعی و ای که معلوم نیست از سوی چه کسی به آنان واگذار شده.  وظیفه

 ترور. 

این  گوی جنون برزیستی است. هم ی تاریخ توانایی کشتار احترام انگیز بوده، زیرا پاسخ ها و در همه تر فرهنگ در بیش

اش کند؟ تن انسانی  ی درخت بیاویزد و بگذارد هنرمند نگاه دلیل است برای افسر فرانسوی تا اسپانیایی را از شاخهآیا 

توان نابودش کرد،  ای از وجود آفریننده است. از این رو می ی ایزدی نیست که به اعتقاد خودش پاره برای او آفریده

 ت.  ی طبیع اش کرد و سپردش به گور گرسنه پاره  پاره

 

Grande hazana, con muertos! !چه شجاعتی، با مردان مرده / 

 بینیم بسته به درخت تا هشدار باشد به دیگران. تن عریان و شکنجه شده را می 39گونه است که در طرح شماره  این



چسبانده شود. این شکستن حرمت تواند به هم  ی تن انگار دوباره می اند به تماشا. اعضای جدا شده گوشت قصابی گذاشته

آیند در دگرگونی شکل. فرانسیسکو  نماید تا متوجه باشیم که هنر و ترور از یک چشمه می ی ابلیسی هنر هم می تن جنبه

که  کند به دگرگونی گوشت در کارهای نواکسپرسیونیستی فرانسیس بیکن و دامین هیرست گویا انگار دارد اشاره می

توان گفت بلکه  کشد: دیگر از کالم خدا نمی ستین کس است که موضوع مهم هنر مدرن به میان می. او نخآیند بعدها می

از سکوت او باید گفت در آزاد گذاشتن انسان به کشتار. چشم اندازی که او از جنگ در برابر چشم ما گشوده، قابل 

ی محالی که در آن هر چیزی ممکن  هغریب است و تهی. تا انتهای افق زمین خالی است با نشان ِ صحنزیست نیست. 

خواهد بکن، حرفی نیست، همه  ات می ی پسامدرن است: هرکار دل نماید. نمایشی در کار نیست. انگار خود ِ فلسفه می

چیزی ممکن است. جنگ جهانی اول و دوم، آشویتس، پول پوت، صبرا و شتیال، رواندا، بوسنی، یازده سپتامبر، غزه، 

ه، افغانستان، عراق، ترورهای سومالی، کنیا و نیجریه، پاریس و کپنهاگ. انسان معیار است. هر اتفاق روی یسور

ها به چرخش ادامه خواهند  ها و ستاره تغییر نخواهد کرد. سیاره -گراد درجه سانتی 270 –زمین بیفتد، دمای کهکشان 

 است.   جا، بر این زمین وحشت در جریان داد، انگار نه انگار این

No se puede mirar  /تواند نگاه کند آدم نمی 

پرسید آیا پس از آشویتس نوشتن شعر ممکن است. پاسخ نجات یافتگان آشویتس،  پس از جنگ جهانی دوم آدورنو می

تصویرهای دردناک جنگ کسانی چون پریمو لوی این بود که ناممکن است روایت نکردن. گویا نیز بر این سر بود. 

تواند نگاه کند" اشاره به همین است که ناممکن است فریاد از درد را در خود بریزی و به  چون طرح با عنوان "آدم نمی

ترین  ناک گوش نرسانی. برای او ناممکن بود در برابر هیچ سکوت کند، برابر آزادی انسان در دست زدن به وحشت

 که نیست.  ها، بی واهمه از خدایی  جنایت

هوده را. نگاه  توانیم تجربه کنیم و امکان ایستادن در برابر ترور بی در این نفرت و اعتراض است که انسانیت را می

دهد که  او نشان می هر چه باشد، فریاد است و هشدار تا بی تفاوت نمانیم در برابر ناگزیر ِ تاریخ. همگویا فرانسیسکو 

تواند بگزیند. وقتی از گویا پرسیدند چرا این همه بربریت در  انتخاب کرد. انسان میتوان  در اوج خشم و نومیدی می

 'تا از انسان بخواهم دیگر بربر نباشد.'دهد، پاسخ داد:  هاش نشان می نگاره
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