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لقمان محمود

ه���ذا بالإ�ضاف���ة اإىل جه���وده املتمي���زة يف ديكورات 
ريا����ض  ديك���ورات  ويف  امل�ض���رحية،  العرو����ض 
الأطف���ال، ويف اأغلف���ة الكتب الكوردي���ة. ناهيك عن 
جه���وده املثاب���رة يف �ضن���ع ال�ضالم واملحب���ة، بقوة 

الري�ضة والألوان.
بال�ض���ليمانية  ال�ضخ�ض���ي  معر�ض���ه  يف  اإلتقين���اه 

و�ضاألناه: 
 - يوج���د يف معر�ض���ك الأخ���ر اخلا����ض بالأنف���ال، 
اإيقاع���ات بنائي���ة متداخلة، كتج�ض���يد زمن���ي لكارثة 
الأنفال. و ال�ضوؤال اإىل اأي مدى مت�ضي بهذه القدرة 
التعبري���ة الهائل���ة املليئ���ة بالدقة و بالتفا�ض���يل؟ و 
ماذا تري���د اأن تقول يف هذا التداخل املاأ�ض���اوي بني 

الألوان؟
 *الأعمال الفنية التي ت�ضاهدونها الآن يف معر�ضي 
ه���ذا، هي اإنت���اج خ���رة )45( عاما م���ن الفن، حيث 
ع�ض���ت ل�ض���نوات طويل���ة و اأن���ا اأج���رب يف الفن، و 
خ�ضو�ضا التعبرية التي طغت على اأ�ضلوبي الفني 
و ل�ض���نوات طويلة، و ل يخفى على اأحد اأنني و منذ 
اأع���وام و اأن���ا اأعمل ليل نهار على مو�ض���وع الأنفال، 
و يف كل م���رة يختل���ف عمل���ي عن الآخ���ر، و يف كل 
م���رة يدخ���ل اإىل عمل���ي اجلدي���د اأف���كار و طروحات 
جدي���دة، و ما زل���ت اأعمل عل���ى هذا املو�ض���وع، لأن 
ماأ�ض���اة الأنف���ال لي�ض���ت كارثة الأكراد فق���ط، بل هي 
كارثة اإن�ضانية كرى، لذلك فعندما اأر�ضم موا�ضيعي 
عل���ى ه���ذه الرتاجيديا الك���رى، ل بد م���ن نقل هذه 
التفا�ض���يل بدق���ة على هذا احل���دث الكبر بخطوطه 

و باألوانه.
يف ه���ذا املعر�ض، و يف كل جتاربي ال�ض���ابقة تكون 
البداي���ة ه���ي فك���رة تاأتين���ي كومي�ض برق، فاأر�ض���م 
عل���ى قطعتني اأو ثالث م���ن هذه الأخ�ض���اب، اأو هذه 
الإ�ض���طوانات الكرتونية، اإىل اأن تثبت الفكرة متاما 
لط���رح اأف���كاري ب���كل حرية م���ن خ���الل اخلطوط و 
الألوان، و هنا اأقولها و ب�ض���راحة اأنني كلما ر�ضمت 
و كلما تطرقت اإىل مو�ض���وع الأنفال اإكت�ض���فت اأنني 
مل اأكت�ض���ف فنيا اإل القليل عن املاأ�ض���اة، فهذه املاأ�ضاة 
-اأكررها مرة اأخرى- لي�ض���ت ماأ�ضاة كردية فقط، بل 
اأنها ماأ�ضاة اإن�ضانية كرى، ت�ضع الفنان اأمام جتربة 
يف غاية الإن�ض���انية، و ت�ض���عه اأي�ض���ا اأم���ام اإمتحان 
�ض���عب و كب���ر و قا�ض و حمزن. فاأن���ا بطبعي فنان 
ُيطغ���ى عل���ى اأعماله م�ض���حة م���ن احلزن لإكت�ض���اف 
تفا�ض���يل و دقائق اأكرث فني���ة اإزاء هذه الكارثة التي 
مل ت�ض���بع طموحي الفن���ي حت���ى الآن، لذلك جتدون 
اإزاء ه���ذه القط���ع الفنية ال�ض���غرة لوح���ات كبرة، 
حت���اول اإب���راز لون ال���رتاب و احل���روق و الدخان، 
و حت���اول اأي�ض���ا الك�ض���ف ع���ن املناظ���ر اجلغرافي���ة 

للموؤنفلني.
م���ا اأريد قوله اإزاء هذه التجربة املتوا�ض���عة مقارنة 
بهذه املاأ�ض���اة الكبرة: اأنني ما زلت بني حني و اآخر 
اأعود اإىل مو�ض���وع الأنفال، لكن باأ�ض���كال خمتلفة و 
بطروحات جديدة كاإ�ضتمرارية لروؤيايا  الفنية التي 
تت�ضعب جذورها - دائما- اإنطالقا من تفاعل املتلقي 

و من اآراء النقاد.

 -اإذن، ملاذا كل هذا الإعتماد يف هذا املعر�ض بالذات 
على ذاكرة الألوان و على ذاكرة الطفولة؟

 *مع���روف عني يف الو�ض���ط النق���دي العراقي، كما 
ه���و معروف لدى كل من رافق اأعمايل و ن�ض���اطاتي 
الفني���ة ، اأنن���ي م���ن الفنان���ني الذي���ن ي�ضتح�ض���رون 
الطفولة يف اأعمالهم، حيث اأعترها م�ض���درا هاما و 
كبرا للوحاتي، فاأنا من الفنانني الذين ي�ضتنبطون 
ذكرياته���م م���ن الطفولة، تلك الطفول���ة التي ما زالت 
حية و منع�ضة يف ذاكرتي. و اأنا مدين لهذه الطفولة 
التي ت�ض���يل على �ض���كل خطوط و األوان على ذاكرة 

اللوحة التي ل متل من مغامراتي التجريبية.
فعندم���ا كنت طفال قمت برتبية ط���ر )حمامة األيفة( 
يف بيت���ي.. هذا الطر كان ي�ض���تمع ملو�ض���يقا الناي 
ال���ذي كان يعزف���ه اأخ���ي الأك���ر اإبراهي���م، و عندما 
مات ه���ذا الطر دفناه بحزن �ض���ديد. ه���ذه احلكاية 
جعلتني ا�ضتعيد حالت اأخرى مثل ق�ضاوة الإن�ضان 
على الطيور، و ق�ض���اوة الطيور مع بع�ضها البع�ض، 
و الت���ي وّل���دت لدي اأف���كارًا  جديدة جعلتني ب�ض���كل 
تدريجي اأن اأ�ض���لك م�ض���الك و خفايا اأخرى من خالل 
الروؤي���ة التي ه���ي الألوان و اخلطوط و امل�ض���احات 
و الكت���ل، و ه���ي نف����ض الروؤي���ة الت���ي اأح���اول به���ا 
دائم���ا الإقرتاب من مو�ض���وع الأنفال اأو من جمزرة 
حلبج���ة. و كل ذلك خالل ذاكرة ب�ض���رية متكيفة مع 
طفولتي التي هي ب�ض���كل من الأ�ضكال رمز للحياة و 

لل�ضالم.
و الآن و بع���د اأن ك���رُت يف العم���ر، و بعد اأن كرت 

الذكريات اأ�ضر اإىل اأن قابليتي الفنية اظهرت ب�ضكل 
وا�ض���ح ذكريات الطفولة كمو�ضوع اإبداعي لإثبات 

حا�ضري املمتد بروؤياه اإىل امل�ضتقبل.
  -مع���روف عن���ك يف الأو�ض���اط الفني���ة باأن���ك فن���ان 
ال�ضالم، كيف بداأت الق�ضة؟ و هل ر�ضالتك الأ�ضا�ضية 
يف الفن هي ال�ض���الم؟ و كيف اإنطبعت هذه الت�ضمية 

على فنانا الكبر اإ�ضماعيل خياط ؟
 *براأي���ي كثر م���ن النا�ض اخلرين يف ه���ذا العامل 
يتمنون ال�ضالم لأر�ض���هم و لبلدهم و ل�ضعبهم، كيف 
احل���ال بالفنان ال���ذي يعتر كتلة من الأحا�ض���ي�ض و 
امل�ض���اعر. نعم اأر�ض���م لل�ض���الم و اأرفع �ض���وتي عاليا 
كاإحتجاج �ض���د جميع اأنواع احلروب و الإ�ض���طهاد 

و الظلم و العن�ضرية.
فعل���ى الفن���ان اأن يك���ون اإن�ض���انيا و اأن يك���ون حمبا 
لوطنه و ل�ض���عبه، و من خالل هذا الدافع الإن�ض���اين 
و الوطن���ي و القومي كنت اأ�ض���افر بني ال�ض���ليمانية 
و ب���ني اأربي���ل، رغم اخلط���ر و رغم نق���اط التفتي�ض، 
حي���ث كان���وا ي�ض���األون النا����ض و م���ن �ض���منهم اأنا ، 
مل���اذا تذهب اإىل هذه املنطقة... ملاذا �ض���افرت و ملاذا 
اأتيت، هذه الأ�ضئلة املحّرة، جاءت ب�ضبب الظروف 
ال�ضيا�ض���ية الت���ي اأث���رت لإح���داث ح���رب داخلية يف 
وطن واحد يدعى كرد�ضتان. هذا الو�ضع املحّر يف 
نقاط التفتي�ض زاد من تاأملي يف ال�ض���خور اجلميلة 
النائم���ة عل���ى الطري���ق،  و الت���ي اأوح���ت اإيّل باأنه���ا 
اأي�ضا تعاين من اخلوف و الفراغ، فتذكرت �ضخور 
طفولت���ي يف نف���ط خانة ) ق�ض���بة قريبة م���ن مدينة 

التشكيلي الكوردي إسماعيل خياط 

الفنان والتراجيديا اإلنسانية في جريمة األنفال

شّد الفنان التشكيلي إسماعيل خياط اإلنتباه مرًة أخرى 
بمعرضه الجديد “األنفال”، الذي أفتتح مؤخرًا في غاليري 

متحف السليمانية، والذي نظمته مديرية الفنون التشكيلية 
التابعة لوزارة الثقافة في كوردستان. حيث ضم المعرض 
)182( قطعة فنية كتمثيل لعدد ضحايا جريمة األنفال ال 

)182000(. حيث عكست هذه القطع الفنية مأساة اإلنسان 
الكوردي في وطنه بين عامي )-1987 1988(، برؤية بصرية 

جديدة للعالم ولإلنسان، ضمن مناخ لوني مترابط ألحالم 
الحرية والسالم في كوردستان الجديدة.

حيث يعد إسماعيل خياط أحد أبرز رموز الفن التشكيلي 
الكوردستاني، فهو عضو في جمعية الفنانين العراقيين، 

وعضو في نقابة الفنانين في كوردستان، وعضو في الرابطة 
العالمية للفنون

التشكيلية. وألهمية هذا الفنان المبدع فإن )7-8( من 
أعماله الفنية تعرض بصورة دائمة في المتحف الوطني 
العراقي للفن المعاصر من أصل )25( عماًل فنيًا. كما أن 

أعماله الفنية قد وصلت إلى أغلب صاالت العرض في الكثير 
من المدن األوروبية واألمريكية.
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خانق���ني( و تذك���رت طفولتي دفعة واحدة و ب�ض���كل 
مبا�ض���ر، حي���ث كن���ت اأثناءه���ا يف ال�ض���ف اخلام�ض 
الإبتدائي، و كنت حينها اأق�ض���ي عطلتي الإ�ضبوعية 
مع جدتي، كنوع من احلب و احلنني لها و لل�ضخور 

و للر�ضم.
ه���ذا الت�ض���ابه بني ه���ذه ال�ض���خور، و بني �ض���خور 

طفولتي، قادين  اإىل فكرة اإن�ضانية رائعة.
و هي مل���اذا ل اأقوم بتلوين هذه ال�ض���خور اجلميلة 
اخلائف���ة، الت���ي �ض���اءت قدره���ا اأن تق���ع يف منطق���ة 
ح�ضا�ض���ة جدا و حمرمة، و التي كانت �ض���ابقا حتت 
حماية )قوة حفظ ال�ض���الم(، اأقولها و ب�ضراحة، لقد 
اأثرت الفكرة ب�ض���كل برقية على اأفكاري، حيث بداأت 
يف البداية بكتابة �ض���فحة بكل ما اإختلج يف �ضدري 
من خواطر و هواج�ض و حب عن هذه املنطقة التي 
كلم���ا مررت به���ا متلكني خماوف احل���رب... و قلت 
يف ه���ذه ال�ض���فحة: كل الأكراد هم اأخ���وة، ملاذا اإذن 
ل يجتمع���ون يف هذه املنطقة لل�ض���ياحة و للنزهة و 
للح���وار و للح���ب و للغناء ، وللرق�ض، ب���ل اأن يقف 
الأخ مقاب���ل اأخي���ه و يده على الزن���اد. ثم كتبت هذه 

اخلواطر حتى على ال�ضخور و مزجتها بالألوان.
كان���ت النتيج���ة و احلم���د لل���ه اإنت���اج عمل اإن�ض���اين 
على �ض���كل ق���الدة ملونة جميلة تزين ه���ذه الطبيعة 
اخلالب���ة، و تغره���ا م���ن منطق���ة ح���رب اإىل منطقة 
�ض���الم و �ض���ياحة و األف���ة و حب. و فيم���ا بعد قدمت 
مذكرة ل�ض���كرترو رئي�ض احلزبني الرئي�ض���ني، كما 
قدمت مذكرة لأع�ض���اء املكتب ال�ضيا�ضي للحزبني. و 
هنا اأنبه اأنني مل اأطلب الإذن و الرخ�ضة، بل طرحت 

فكرتي لإجناز عملي يف هذه املنطقة.
 2000 اآب   )20( يف  امل�ض���روع  ه���ذا  اإفتت���اح  مت  و 
بح�ض���ور الهيئ���ة العلي���ا لل�ض���الم و بح�ض���ور وفود 
م���ن املثقفني. و هنا اريد اأن اأن���ّوه اإىل اأنني كنت قد 
جمعت جمموعة طلقات فارغة و قمت خالل مرا�ضيم  
الإفتت���اح بدفن هذه الطلقات حتت �ض���جرة بي�ض���اء 

كرمز لل�ضالم.
 مت كل ذلك بدافع اإن�ضاين حم�ض.. فكان من نتائجه  
حوارا جيدا بيني و بيني احل�ض���ور، و بني املثقفني 

من الطرفني، و بني الهيئة العليا لل�ضالم. 
  -اأن���ت كفن���ان عاملي، لوحات���ك الفنية منت�ض���رة يف 
ال�ضويد، النم�ض���ا، هولندا، اإنكلرتا، اليابان، املانيا، 
�ضوي�ضرا، الرنويج، فرن�ضا، دامنارك و فليبني.. هل 
تريد من خالل التجريب اأن توؤ�ض����ض مناطق جديدة 
للفن الت�ض���كيلي؟ و هل اأ�ض�ض���ت مناطق جديدة للفن 

الت�ضكيلي الكورد�ضتاين؟
 *مبعناها الوا�ضع اأقول نعم، و هي ح�ضيلة جهودي 
الت�ض���كيلية  الفني���ة  املهرجان���ات  و  املعار����ض  م���ن 
العاملية، حيث و�ض���لت لوحاتي اإىل �ضالت العر�ض 
يف الكثر من املدن الأوروبية و الأمريكية.. اإ�ضافة 
اإىل اإقامت���ي معار�ض �ضخ�ض���ية يف عدة دول اأخرى 

من العامل.
اإن التجريب و اجل���راأة يف اعمايل الفنية يدفعانني 
دائما للخ���روج بعمل جديد، اأحب اأن يتفاجاأ املتلقي 
باأعم���ايل، لأنن���ي  اأفك���ر دائم���ا ب���اأن اأكون �ض���احب 
“م�ض���روع جديد” و �ض���احب فكرة جدي���دة كتكنيك 
للف���ن الك���ردي.و به���ذا املعنى فاأن���ا فن���ان متجدد و 
جتريبي حتى يف اأعمايل التي عر�ض���تها يف �ض���الة 
ال���رواق ببغداد ع���ام 1982، و ب�ض���دد ذاك املعر�ض 
اأذك���ر اأن اأك���ر فنان عراق���ي و هو فائق ح�ض���ن كان 
ق���د قال للناق���دة العراقية امل�ض���هورة م���ي مظفر: اإن 
طروح���ات الفن���ان اإ�ض���ماعيل خياط اإ�ض���افة جديدة 
للف���ن العراق���ي. ه���ذا على م�ض���توى الف���ن العراقي، 
الت�ض���كيلي  الف���ن  م�ض���توى  عل���ى  احل���ال  فكي���ف 

الكورد�ضتاين.
 - الف���ن الت�ض���كيلي ه���و لغة ب�ض���رية و حروف هذه 
اللغة هي العنا�ض���ر الفنية املتمثلة بالكتلة و الفراغ 
و الل���ون و غ���ر ذلك... و �ض���وؤالنا هو: اأي���ن الفراغ 
يف ه���ذا امل�ض���روع املعن���ون ب “ الأنف���ال” مقارن���ة 

مب�ضروعك ال�ضابق و املعنون ب “ ذاكرة الأنفال”؟
 *مالحظات���ك �ض���حيحة بالن�ض���بة له���ذا املعر�ض، و 
يع���ود ال�ض���بب اإىل اأن الإزدحام املوج���ود يف كارثة 
الأنفال من قتل و ت�ض���ريد و تدمر هي التي فر�ضت 

�ضروط تقنية جديدة يف هذا العمل، و رغم ذلك هناك 
فراغ ما من الناحية الب�ضرية، اإذا اأنت ذهبت  ملنطقة 
الأج�ض���اد الكث���رة و نظ���رت اإىل الإب���ادة اجلماعية 
من زاوية معاك�ض���ة ملالحظات الب�ض���ر �ض���تجد حتما 
فراغات طفيفة على �ض���كل مو�ضيقا متذبذبة بني هذه 
الأ�ض���كال املزدحمة باخلط���وط و الكتل و الألوان.و 
باإمكاين القول اأن ال�ضفة الرئي�ضية يف معر�ضي هذا 
ه���ي الكتلة و اإزدحام اخلط���وط و كرثتها و دقتها و 
تفا�ض���يلها. لذلك اأرى اأن من ال�ضفات املميزة لنجاح 
م�ض���روعي هذا هو اأنن���ي - يف هذا املعر�ض - متاأثر 
جدا بالأنفال كمظهر ب�ض���ري، و ه���ذا ما دفعني اإىل 
جت�ض���يد احلالة كم�ض���روع فني لأحوال )182000( 
موؤنف���ل.   لذل���ك اأرى اأن هذه الفراغ���ات الطفيفة بني 
الكت���ل و بني اخلطوط اأت���ت بطريقة فنية مغايرة ملا 
تتطلبه الروؤية الفنية للوجوه املر�ضومة بني طبقات 
الأر�ض التي تكد�ض���ت بالأج�ضاد و التي �ضكلت حالة 
�ضحيحة لالإزدحام الذي ت�ضميه اأنت بقلة الفراغ اأو 

عدمه.
اأما بالن�ض���بة ل���� “ ذاك���رة الأنفال” فالأم���ر خمتلف، 
لأن ه���ذه اللوحات ال� “56” كانت عبارة عن وثائق 
فنية تدين املاأ�ضاة و اجلرائم و تذكر باملعاناة التي 
نفذت �ض���د الأكراد يف عامي 1987-1988، كحاجة 
ملحة لن�ضرة ال�ضالم من اأجل م�ضتقبل بدون حروب 

و بدون عن�ضرية.
جدي���ر بالذكر اأن ه���ذه اللوحات ال�” 56” عر�ض���ت 
يف مدينة “ليل” الفرن�ض���ية عام 2005، و فيما بعد 
نقلته���م من هناك اإىل كورد�ض���تان حتت اإ�ض���م ذكرى 

الأنفال من فرن�ضا اإىل كورد�ضتان.
  - فنانا الكبر اإ�ض���ماعيل خياط ... معر�ضك الأخر 
يتال���ف م���ن )182( قطع���ة فني���ة، و ع���دد املوؤنفلني) 
182( األف، و ح�ض���ب ما قراأت���ه يف دليل املعر�ض، و 
ح�ض���ب ما �ض���معته منك �ضخ�ض���يا هو اأن هذه القطع 
الفني���ة ال)182( �ض���وف يت���م عل���ى �ض���كل م�ض���روع 
كبر و لكن بقامات اأطول و مبقا�ض���ات تتنا�ض���ب مع 
روؤيتك الفنية لتخليد ذكرى هوؤلء املوؤنفلني.. حبذا 

لو تكلمت لنا عن هذا امل�ضروع؟
 *عندم���ا اأجنزت م�ض���روعي ه���ذا و تاأملته اأكرث من 

م���رة، وج���دت اأن ه���ذه الأ�ض���كال اخل�ض���بية و ه���ذه 
الإ�ض���طوانات الكرتونية لو كانت على علو و �ض���مك 
كبرين و متنا�ض���بني لكانت ذا معنى اأكر، و خا�ضة 
اإذا مت جمعه���ا يف م���كان مع���ني و بتوزي���ع معماري 
موؤث���ر و جدي���د و �ض���حيح.اأنا مل اأقط���ع الأم���ل يف 
م�ضروعي هذا، فبني حني و اآخر، و بني يوم و اآخر، 
اأزداد ت�ض���ميما على هذا امل�ضروع الإن�ضاين الكبر، 

و اأملي اأن يتحقق هذا امل�ضروع.
اإن���ك ترى معر�ض���ي هذا ال�ض���بيه بغرف���ة ملونة فيها 
الكثر من الأعم���دة و الدمى امللونة، لكن تخيل ذلك 
عندما تكر هذه الأ�ضكال و تغر�ض يف م�ضاحة اأر�ض 
وا�ضعة... بكل تاأكيد �ضوف تتحول اإىل غابة ملونة، 
جلذوع الأ�ض���جار و لالأعم���دة و لالإ�ض���طوانات..اأنا 
اأتخيل ه���ذه الأ�ض���كال امللونة و كاأنها اأذرع ب�ض���رية 

مفتوحة لل�ضماء.
   و ل���دي فكرة اإ�ض���افية اإذا ما حتقق هذا امل�ض���روع، 
و ه���ي كتاب���ة ا�ض���ماء جمي���ع املوؤنفل���ني عل���ى ه���ذه 
الأ�ضكال و الإ�ضطوانات بطريقة املزج بني اخلطوط 
و الوج���وه و الأج�ض���ام. و �ض���وف يتم ذلك ب�ض���رب 
الأعداد )182( بالرقم )1000( للح�ضول على العدد 
الإجم���ايل للموؤنفل���ني. و ه���ذا م���ا كتبت���ه يف مقدمة 
دليل���ي عن هذا امل�ض���روع كمقرتح جاه���ز للتنفيذ اإذا 
م���ا تلقيُت الدعم م���ن حكومة كورد�ض���تان اأو من اأي 

جهة ثقافية.
 - ماذا �ض���تفعل بهذا امل�ض���روع اإذا مل يتحقق لك هذا 

الدعم؟
بطريق���ة  امل�ض���روع  ه���ذا  اأجن���ز  اأن   *�ض���اأحاول 
فوتو�ض���وب، اأو عن طري���ق اإمكاني���ات الكومبيوتر 
الثالث���ي الأبع���اد، حينه���ا باإم���كاين ت�ض���ميم مناذج 
لتج�ض���يم فكرت���ي و تو�ض���يحها اإذا م���ا مزجن���ا هذه 
النماذج املج�ض���مة مع الطبيعة، اأو اإذا ما و�ض���عناها 

يف مدخل مدينة من املدن الكردية.
 - اأفكارك دائما جديدة و مبتكرة و اإن�ض���انية، و هنا 
�ض���اأتطرق اإىل دورك الب���ارز يف الن�ض���اط املدر�ض���ي 
يف ال�ض���ليمانية، ه���ذا ال���دور املتمث���ل يف  اإي�ض���ال 
ر�ض���وم اأطفال ال�ض���ليمانية اإىل العامل.. حيث ح�ضد 
هوؤلء الأطفال جوائز ذهبية وبرونزية و �ض���هادات 

تقديري���ة... ه���ل تعطي للقارئ فكرة ع���ن هذا الدور 
الذي قم���ت به و ما تقوم به حاليا من خدمات جليلة 

للفن الت�ضكيلي الكردي؟
*بطبيعة عملي كر�ضام يف مديرية الن�ضاط املدر�ضي 
يف ال�ض���ليمانية ركزن���ا اأنا و زمالئي على �ض���رورة 
اإي�ض���ال اإبداع���ات اأطف���ال كرد�ض���تان اإىل املعار����ض 
الدولي���ة و بالفعل كنا نتلقى بني حني و اآخر دعوات 
الثقاف���ة ووزارة  ع���ن طري���ق وزارة  ال�ض���اأن  به���ذا 
الرتبية. و كل م���ا نفعله هو اإختيار العمل اجليد، و 
اإر�ضاله اإىل املعار�ض الدولية لالأطفال. حيث اأر�ضلنا 
ر�ض���ومات كث���رة اإىل اليابان، بلغاري���ا، القاهرة، و 

بع�ض الدول الأوروبية.
�ضخ�ض���يا كن���ت �ض���عيدا لأن اأطفالنا يح�ض���لون على 
ه���ذه امليدالي���ات الذهبي���ة، الرونزي���ة، الف�ض���ية.. 
بالإ�ضافة اإىل �ضهادات تقديرية، لأنني اأحب الأطفال 
و اأحب الطفولة كطفل كبر، يفيد و ي�ضتفيد من عامل 
الطفول���ة الفطري و الريء و هذا ما دفعني يف عام 
1968 اإىل اإقامة معر�ض �ضخ�ض���ي يف قاعة جمعية 
الت�ض���كيليني العراقيني يف بغداد حتت اإ�ض���م “ اأنا و 
فن الطفل” حيث اإت�ض���مت اأحد لوحات هذا املعر�ض 
بلوحة م�ضرتكة بيني و بني طفل، هذا الطفل الفنان 
كان ق���د ر�ض���م �ض���ورة جميل���ة، و اأن���ا اأكمل���ت ه���ذه 
ال�ض���ورة، و من ثم و�ضعتها يف �ض���ف بقية اأعمايل 
التي كانت ظاهرة باإمتياز يف معر�ض���ي. اإ�ضافة اإىل 
هذه املعلومات اأحب اأن اأ�ض���يف اإىل اإنني من خالل 
زياراتي لفرن�ض���ا و لريطاني���ا و لرنويج كنت اأزور 
مدار�ض الأطف���ال يف هذه البلدان بغية اإلقاء درو�ض 
خ�ضو�ض���ية اأعرفهم فيها على فنون اأطفال كرد�ضتان 
و اأعلمهم اأي�ض���ا طريقتي يف ر�ضم و�ضنع الأقنعة..

حيث قمت باإلقاء درو�ض يف ر�ض���م الطفل الأوروبي 
لأقنعته اخلا�ضة باملهرجانات، حيث اأثارت درو�ضي 
اإهتم���ام الهيئات التدري�ض���ية يف تل���ك املدار�ض، كما 
اأث���ارت لهفة ال�ض���حافة يف ه���ذه البلدان، و خا�ض���ة 

بيب �ضايت الفرن�ضية.
 - يع���رف ع���ن ن�ض���اطاتك الأخ���رى م���ن ديك���ورات 
للعرو�ض امل�ض���رحية و ديك���ورات لريا�ض الأطفال، 
و ت�ض���ميم اأكرث م���ن )45( غالف���ا للكت���ب الكردية.. 
و ال�ض���وؤال اإىل ماذا يطمح الفنان الكبر اإ�ض���ماعيل 

خياط؟
 *طموح����ي ل حدود ل����ه، فكلما اأجنزت م�ض����روعا 
فكرت يف م�ضروع اآخر، لأن طبيعة عملي بالدرجة 
الأوىل م����ع الإن�ض����ان، الإب����داع، الفك����ر، الأدب و 
ال�ض����الم، اأي اأن����ا مع الكائن الإن�ض����اين ال����ذي اأكّن 
ل����ه اإحرتاما كب����را اأيا كان. لذلك فاأ�ض����ئلتك الذكية 
تهمني كثرا، و خا�ضة اأنك تعرف عن ممار�ضاتي 
�ض����اأقوله  م����ا  الكث����ر،و كل  الكث����ر  ن�ض����اطاتي  و 
ع����ن طموح����ي يتلخ�ض يف اأن اأقدم �ض����يئا ُي�ض����عد 
الإن�ض����ان و ُي�ض����عد من حوله الأحجار و الأ�ضجار 
و البي����وت و الأنه����ار.. فعلى �ض����بيل املث����ال عملت 
مع مدر�ض����ة الأيتام لالأطفال، حيث �ضجعُت هوؤلء 
الأطف����ال عل����ى اأن يلونوا مالب�ض����هم، و اأن يلونوا 
الأ�ض����جار و الأحجار و ال�ض����خور... و هذا العمل 
نوع من ال�ض����عادة قم����ت بتحقيقه كم�ض����روع تابع 
ملنظم����ة اليوني�ض����يف. كما قمت يف الي����وم العاملي 
للطفول����ة بجلب اأطف����ال خانقني ك����ي يلونوا معي 
�ض����خور اأطراف نهر الوند، حيث لّونا م�ض����احات 
�ضا�ض����عة م����ن �ض����فاف هذا النه����ر احلزين ب�ض����بب 

اجلفاف.
يف النهاية اأ�ض����تطيع الق����ول اأن طموحي هو جلب 
ن����وع من ال�ض����عادة لالإن�ض����ان و للطبيعة و جلميع 
الكائن����ات م����ن خالل الأل����وان. و هذا م����ا فعلته مع 
نه����ر الوند، كنوع من الإحتجاج على هذا اجلفاف 
املق�ض����ود. فكما تعلم اأن مياه نهر الوند ياأتي عر 
احل����دود الإيرانية، مارًا بو�ض����ط مدين����ة خانقني. 
لكن مت يف الفرتة الأخرة �ضد هذه املياه بال�ضدود 
مما اأدى اإىل �ض����جن هذه املياه كي يبقى نهر الوند 
نا�ض����فا و ياب�ضًا. هذا احلدث جعلني اأر�ضم اأ�ضماكًا 
كبرة بالأوراق امللونة، و توزيعها على الياب�ض����ة 
ب�ض����كل يث����ر الإنتباه و الف����رح لكل م����ن مير على 

اجل�ضر الأثري يف خانقني.
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علي النجار

 ل اع����رف مت����ى ويف اأي زم����ن من اأزمنة اإ�ض����ماعيل 
ت�ض����لل ه����ذا الطائر خل�ض����ة اإىل م�ض����احة ر�ض����وماته 
الأوىل. لكن����ي اأتذك����ر ر�ض����وماته )مب����ا ان بنيته����ا 
خطي����ة( يف نهاية ال�ض����بعينات و بداي����ة الثمانينات 
م����ن الق����رن املا�ض����ي. مل تك����ن فن����ا ما�ض����ويا، ب����ل 
اكت�ض����افات ت�ض����كيلية جديدة لت�ض����اري�ض بيئة بكر، 
ل كم����ا خرائ����ط )امل�ض����احة( ول كخرائ����ط )ك����وكل( 
الأركولوجية. ومل تكن متوفرة على املتعة الوقتية 
ل�ض����ور الطبيعة الرقمية بو�ض����وح عنا�ض����ر ال�ضكل 
واللون. لكنها كانت مغرقة ب�ضكليتها ال�ضبحية رغم 
و�ض����وح ت�ضاري�ض����ها اخلطية. فهل كانت احفورات 
مل�ض����ارات طران طائ����ره املفقود خطته����ا بع�ض من 
نبال ري�����ض اأجنحته وهي يف طريقه����ا ملجهول كان 
يف زم����ن ما معلوما، ومل يكتف����ي هذا الطائر بفعلته 
حتى ح����ط متمرغا و�ض����ط احفورات����ه. وان مل يكن 
طائره فعلها فال بد ان اإ�ض����ماعيل ا�ضتعار فعل نوايا 
طائ����ره الأجرتاحي����ة. وان تقم�ض اإ�ض����ماعيل روح 
ه����ذا الطائ����ر املفق����ود فق����د ظل ط����وال زم����ن اإبداعه 
متقم�ضا روح �ضماواته ال�ضمالية قارئا جيدا لبع�ض 
من ت�ضاري�ض����ها الوجداني����ة باإيحاءات �ض����كلية ول 
يزال يحاول ا�ضتعادة اأ�ض����كالها يف ازمنته املتقدمة 
م�ض����تعينا مب�ض����احة احلرية املمنوحة له كما اإقرانه 
بعد زوال الرقيب ال�ضلطوي الأوحد. فهل ا�ضتوعب 
اإ�ضماعيل م�ض����احة حريته اجلديدة. اعتقدها كذلك. 
وه����ل حفظت له م�ض����احة احلرية اجلديدة عنا�ض����ر 
عمله يف منطقتها ال�ضبحية، اعتقد ان الأمر هنا فيه 

بع�ض التبا�ض.
يف عام )1963( وجدت نف�ض����ي حمتجزا �ضيا�ض����يا 
لوح����دي يف مدين����ة �ض����غرة، و�ض����دفة اأو ل ادري 
كي����ف حينم����ا �ض����حيت يوم����ا م����ا فوج����دت جنب����ي 
طائرا �ض����غرا )عقعق( ميتا. واأنا الذي كنت وقتها 
اأت�ض����بث بكل �ض����يء من اج����ل ان ل تبعدين وحدتي 
ع����ن موا�ض����لة تاأمالت����ي الفني����ة، وجدتني ا�ض����تغل 
عل����ى جتري����د هذا الط����ر امليت م����ن زوائ����ده لأبقي 
عل����ى هيكل����ه العظم����ي م�ض����روعا للدرا�ض����ة الفنية. 
وان كانت نتائجي توؤكد �ض����البة ج�ض����د الطر. فان 
طي����ور اإ�ض����ماعيل على ال�ض����د من ذلك توؤك����د هيمنة 
�ض����بحية �ض����كلها اأو ف�ض����اءات ج�ض����دها يف اأعمال����ه 
الأوىل. وان كنت اإداري �ض����البة وه�ضا�ضة وحدتي 
ب�ض����البة وه�ضا�ض����ة هيكل الطائر العظمي بواقعية 
مفرت�ض����ة.اأما بالن�ض����بة لإ�ض����ماعيل ف����ان مظهري����ة 
طيوره مل تنف�ض����ل عن مداراتها الأر�ض����ية بهاج�ض 
ا�ضتعادة فنائها )مقرتها( الأوىل، وان بدت مزهوة 
بتفا�ض����يل نثاره����ا ف����ان احتف����اءه بها ه����و الأخر ل 

ينف�ض����ل عن ولهه بلملمة نثار الطبيعة التي متثلت 
اأج�ض����ادها يف نزعة اإحيائية طق�ضية اأك�ضبت الفنان 
بع�ض من عوامل توزان ادراكاته ال�ض����رية مل�ضادره 
الإلهامي����ة كمع����ادل للت�ض����الح و�ض����رته املحيطي����ة 

وقتها.
)يف  روح����ه  تخ����رج  ال�ض����خ�ض  يحت�ض����ر  حينم����ا 
امليثولوجي����ا( كطائر مغادر اإىل ف�ض����اءاتها الغيبية 
العليا. وكما هي الروح هواء، فان طيور اإ�ض����ماعيل 
م�ضبعة بهوائها اخلا�ض للحد الذي لزمته كالن�ضمة 
التي ي�ضتن�ض����قها طوال اأيام حيات����ه. وان هو متثل 
روح اجلبل فقد لزم جباله ووديانه عر كل دروبها 
امل�ض����يئة منه����ا واملعتم����ة املعفرة باأ�ض����الء �ض����حايا 
اأنا�ض����نا ال�ض����ماليني يف غ����در )الأنف����ال(. وان كان 
اجلبل ي�ض����كل لنا متعة نظر نحن �ضاكني اجلنوب، 
فقد �ض����كل لإ�ض����ماعيل كما هو احل����ال لقاطنيه ماأمنا 
بيئي����ا توارث����ت خف����ة ه����واءه اأجياله����م. وان تك����ن 
)الأنف����ال( حف����رت اخادي����دا من ال����دم عل����ى اأحجار 

دروبه����ا. ف����ان اإ�ض����ماعيل وهو يف جم����ال بحثه عن 
معادل الأمل هذا مل يجد �ضوى نف�ض احلجر ليودعه 
حمائم����ه )امل فق����ده الأول )1(. لكنها حمائم اأخرى، 
لي�ض����ت كما الأوىل يف مظهريتها ال�ض����بحية. حمائم 
ا�ضتعادت تفا�ضيل اأج�ضادها حفرا لتفا�ضيل ما كان 
يحبذه����ا وهو يف حلظات ن�ض����وة الت�ض����ور لأزمنة 
�ضابقة هي اخف وقعا يف اغرتابات انتهاكاتها. لقد 
ا�ض����تعادت حتى األوانها التي غالبا ما كان يناأى عن 
اإظهاره����ا يف اأعمال����ه الأوىل، األوان ه����ي من بع�ض 
نثار مالب�ض ال�ض����حايا التي كانت زاهية قبل حلظة 
حمنتها. حمنة فتحت عينيه على ات�ض����اعها لتق�ضي 
اأطياف ملون����ة الإرث الفولكلوري الكردي اإ�ض����باغا 
جل�ض����د الطر الفرتا�ض����ي ومللمة ج�ض����ده مبا تبقى 
م����ن حط����ام اأج�ض����اد غر افرتا�ض����ية مثقل����ة بندوب 
حتف����ر عميق����ا خمرتقة اجلل����د حتى العظ����م ومفتتة 
زهو ملونة دثار اأرديتها التي كانت تغازل ال�ض����م�ض 

قبل الك�ضوف الكلي.

طائر اآخر:
يف �ض���ورة فوتوغرافية لبو�ض���رت ملعر�ض اإ�ضماعيل 
يف )الأ�ض���توديو الكردي يف باري����ض(. يلفت النظر 
الت�ض���ابه الفرتا�ض���ي ماب���ني حمتوي���ات البو�ض���رت 
ال���ذي ميثل ر�ض���ما منوذجيا من ر�ض���وم اإ�ض���ماعيل 
للوج���ه الكاليغ���رايف بق�ض���ماته امل�ض���دودة لبع����ض 
من التفا�ض���يل املكررة التي حتتل م�ض���احة الر�ض���م. 
ر�ضم هو نحت لق�ض���مات تراوغ الإم�ضاك بخطوطها 
العام���ة من خ���الل اللعب بعتم���ة الغائر الذي اأ�ض���ال 
ب���ارز والذي تت�ض���رب �ض���طوحه بني ثني���ات هي من 
خط���وط وبق���ع فق���دت مالحمها ع���ر م�ض���ارب اآثار 
رمب���ا ان اأف�ض���حت تقودنا لف���ك بع�ض الغ���از حكمة 
�ضنعتها، لكنها وب�ضكل عام ت�ضر لبع�ض من مالمح 
طر تنا�ضخته اأرواح ب�ض���رية. وان دققنا اأكرث رمبا 
نكت�ضف انه اإ�ضماعيل نف�ضه وكما يبدو يف ال�ضورة 
مع مل�ض���قه هذا. فهل �ض���حت الني���ة الإبداعية عنده 
حلد التنا�ض���خ ه���ذا. رمبا كان الأمر ك���ذاك، فالنظرة 
نف�ض���ها وحتى يف خطوط حمور العني )امل�ض���اعفة( 
املج���اورة حلد �ض���ورته ال�ضخ�ض���ية وب���وؤرة النظر 
ومدياته���ا الالنهائي���ة اأي�ض���ا، وان كان الأم���ر توارد 
خواط���ر فليكن فما الإب���داع اإل بع�ض م���ن مناهلها. 
لك���ن يبقى ان نعاي���ن من جديد طائرنا الفرتا�ض���ي 
ه���ذا )كون���ه ر�ض���ما احفوري���ا لوج���ه اإن�ض���ان ويف 
انتباهة حتيل لطائر �ض���بحي( هل ي�ضر مرة اأخرى 
اإىل وداع���ة اإ�ض���الف حمائ���م اإ�ض���ماعيل ال�ض���ابقات، 
اعتق���ده ل. لقد، بدت ثمة �ض���رامة مالمح متبادلة ما 
بينهما رمبا اكت�ض���بتها من حيواة متقلبة عديدة كما 
ه���ي حيواة غالبية العراقيني عر اأزمنتهم املغايرة. 
لقد حتول الوجه الب�ض���ري طرا رمبا كا�ضرا لكنه ل 
يغادر �ضطح ر�ض���مه اإل ليذكرنا مبا�ضي علينا اأي�ضا 

ان نطهر اأنف�ضنا من اأدرانه.
تت�ض���ابه امل�ض���ائر يف م�ض���اريع اإ�ض���ماعيل الأخرة 
مب���ا اأنه���ا تناور خملف���ات الأمل الذي تق�ض���ى دروبه 
عر اأزق���ة حلبجة التي ل تزال تنز �ض���مومها عبورا 
مل�ض���امات اأجي���ال جديدة. وع���ر هذه ال���دروب فقد 
اإ�ض���ماعيل ح����ض بيئت���ه الفرتا�ض���ية الكاليغرافي���ة 
املا�ض���ية ب�ض���حر ان�ض���يابية خطوطها وم�ضطحاتها 
وتفت���ت  املري�ض���ة.  واأ�ض���ماكها  طيوره���ا  واأجنح���ة 
تون���ات هارموني���ة اأجوائه���ا الت���ي كانت ت�ض���حرنا 
فنتازيته���ا وليت���م الف���رز على اأ�ض���ده مابني اجل�ض���د 
وبيئت���ه بعد ان انتفى الت�ض���الح بينهم���ا بفعل الإثم 
الب�ض���ري. لكن طائره ل يزال ل�ض���يق هذه الأج�ضاد 
ي�ضاطرهم م�ض���ائرهم متيمة ل تني متنيها بخال�ض 
ابي�ض لي�ض كما بيا�ض ال�ضموم التي هرت هياكلها، 

طائر إسماعيل الخياط المفقود

“ في طفولتي حصلنا انأ وأخي على طير كهدية وبدأنا نهتم به،
 لكنه مات ذات يوم ودفناه. حزن هذا الطير بقي عالقا في ذاكرتي البصرية،

 كنت أتمنى أال يموت، ان يبقى معي دائما، لهذا أمنحه في أعمالي هذا 
الوجود المفترض.”  

إسماعيل الخياط 
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 وليد ستي

يع���د اإ�ض���ماعيل خياط م���ن اأبرز رم���وز الفن الت�ض���كيلي يف كورد�ض���تان العراق حيث اأ�ض����ض 
لتجربته الفنية مقومات خا�ض���ة بها ، ومتيزت لوحته مبزايا تعبرية مل تلحظ قبله يف الفن 
الت�ض���كيلي الكوردي.  ميكن القول باأنه كان ال�ضفة الب�ضرية حلركة ) املر�ضد( ال�ضعرية التي 
اأطلقها ال�ض���اعر الكوردي )�ض���ركو بيكه �ض( يف �ض���بعينيات القرن املن�ضرم اإذ اأُعترت بداية 
احلداث���ة الأدبي���ة يف الثقافة الكوردية . ولد الفنان الت�ض���كيلي الكوردي اإ�ض���ماعيل خياط يف 
مدينة خانقني عام 1944 وتخرج من دار املعلمني. ومار�ض مع ن�ض���اطه الفني مهنة التدري�ض 

ملدة  21 عاما.
  تف���رغ الفن���ان خياط بع���د تركه مهنة التدري����ض للفن يف مدينة ال�ض���ليمانية حي���ث يقيم اإىل 
الي���وم . وعرف على م�ض���توى العراق بفنان ذو ا�ض���لوب خا�ض و�ض���احب روؤي���ة فنية اجتاز 
من خاللها البيئات الت�ض���كيلية التي كانت �ض���ائدة يف العراق ويف الأو�ضاط الكوردية اأي�ضًا . 
ودفعته خ�ضو�ضيته الفنية اإىل �ضدارة اأ�ضماء الفنانني العراقيني الذين �ضاركوا يف املعار�ض 
واملهرجانات الفنية والت�ضيكلية العاملية حيث و�ضلت لوحته اإىل �ضالت العر�ض يف الكثرة 

من املدن الأوروبية والأمريكية.
حني نتحدث عن الفن الت�ض���كيلي الكوردي لبد من التطرق اىل اإ�ض���م ا�ض���ماعيل خياط ، فهذا 
املحارب الت�ض���كيلى الذي ا�ض���تطاع ان يحافظ عل���ى ذاته وفنه يف الزمنه ال�ض���عبة التي كان 
ي�ض���عب اإجتيازه���ا يف العراق خ����ض فنه مفردات جي���دة وتاريخ جديد وروؤى ب�ض���رية غر 
تقليدية ملاأ�ض���اة الإن�ضان يف كورد�ضتان وباقي الأجزاء العراقية الأُخرى . بالن�ضبة لنا ، نحن 
الذي���ن مل نع����ض يف تلك املرحل���ة طويال ، نحتاج لق���راءة املكامن الداخلية لتجربة اإ�ض���ماعيل 
خياط ، ذاك ان خ�ضو�ض���ية تلك التجربة ال�ضيا�ضية القا�ض���ية التي فر�ضتها الديكتاتورية يف 
العراق . فح�ضور هذا الفنان على مر العقود الربعة الأخرة يدعونا للتاأمل والقراءة اجلدية 

لتاريخ الفن الت�ضكيلي العراقي ب�ضكل عام، وفيه خ�ضو�ضية الفن الت�ضكيلي الكوردي. 
  �ض���معت عن ا�ض���ماعيل خياط و�ضاهدت اعماله يف �ض���بعينيات القرن املن�ضرم �ضمن معر�ض 

�ضخم قي قاعة كولبنكيان يف العا�ضمة بغداد.
 و ل زلت اتذكر �ضئ من تفا�ضيل التخطيط املر�ضوم بقلم الر�ضا�ض على الورق .وقبل �ضنوات 
قليلة تعرفت عليه وعلى اعماله الخرة، خا�ضة تلك الأعمال التي ر�ضمها يف الفرتةالخرة. 
وتناولت اعماله موا�ض���يع ان�ض���انية عامة، مركزا على اخل�ضو�ضية الكوردية يف م�ضمونها، 
النف���ال و حلبج���ة مثال،وبا�ض���كالهما، رموزهم���ا والوانهم���ا امل�ض���تلهمة من حميط���ه وبيئته 
املحلي���ة. يف جمموعة بعنوان )ذاكرة النفال( يتناول ا�ض���ماعيل مو�ض���وع النفال من خالل 
�ض���ناعة بع�ض القنعة من الورق، بتفا�ض���يل قليلة وبا�ضلوب ب�ض���يط وبدائي، ا�ضكال وجوه 
مه�ضمة، اثار املعاناة والدمار، حتويالت عجيبة ل�ضكال جم�ضمة بدت وكانها �ضفائح معدنية 
دعك���ت ب�ض���غط العوام���ل املختلفة. من دون مالمح �ضخ�ض���ية ل للعمر ولاجلن����ض او املرتبة 

الجتماعية.
اما يف جمموعة التخطيطات املعنونة )املوت يف حلبجة( املر�ضومة بقلم الر�ضا�ض )امللون( 
ي�ضور لنا ال�ضورة املا�ضاوية لهذا العمل الربري من خالل ا�ضالء ب�ضرية ، م�ضوهة، مرتوكة 
يف العراء. التخطيطات مقت�ض���بة يف ال�ض���كل واللوان والرموز امل�ضتخدمة. اج�ضام مقطعة 
مروع���ة يف وح�ض���ة و عزل���ة خميفة ولكن موح���دة وملتحمة مع املحيط، حي���ث بدت خطوط 

اجل�ضم متتد لتكمل او تاخذ ت�ضاري�ض الطبيعة املحيطة ب�ضهولها، جبالها وغيومها.
 ان حماولة التعبرعن مثل هذه الرتاجيديا ال�ض���خمة يف عمل ت�ض���كيلي يف ع�ض���ر ح�ض���ور 
الفوتوغراف والو�ض���ائل الب�ض���رية الخرى هومن التحديات ال�ض���عبة لي فنان ذو و�ض���يلة 
تقليدي���ة يف العم���ل. رغم ذلك فا�ض���ماعيل مهتم للغاية ب���ان يتفاعل املتلقي م���ع اعماله ، وفيها 
الأمل ومعانات الإن�ض���ان الكوردي وفق روؤية اإن�ض���انية متمثلة يف الو�ض���ائل املتجدد ، والتي 
طامل���ا اعتمده���ا يف روؤيته الفني���ة والفكرية ، وذلك من خ���الل الرتكيبية ال�ض���كلية التجريبية 
املج�ض���دة من عنا�ض���ر الت�ض���ميم وفن الغرافيك وو�ض���ائل الي�ض���اح ، اإمن���ا دون الوقوع يف 

التكرار والأ�ضاليب الفولكلورية.

بل ا�ض���تعادة لبيا�ض جليد قمم اجلب���ال الأول. وان 
تكن معظم هذه الأج�ض���اد ت�ض���تعر م���ن الطر هيئة 
طرانه اإل اأنها تبدو اأي�ضا مثقلة بت�ض�ضي اإطرافها. 
اأطراف مثقلة بخفقان ل ي�ض���ر اإل اإىل العدم. ورغم 
م���ا يبذله من جهد لين�ض���ب ه���ذه الأج�ض���اد يف قفار 
ف�ض���اءاته املوح�ض���ة، فانه ولكي يك���ون قريبا اأو يف 
�ض���لب فاجعته فال بد له من ان يحقق لهذه الأج�ضاد 
ثقل واقعها ل فنتازيتها كما كانت يف اأعماله الأوىل. 
اإل انه ويف كل حماولته ل ي�ضتطيع ان ينف�ضل عن 
ارثه الفني ال�ضخ�ضي. وبذلك فانه جمع مابني النية 
لتوثيق احلادثة وما ل ي�ض���تطيعه من التجاوز على 
موروث���ة الإبداع���ي. فاحتفظ���ت اأج�ض���اده املنتهك���ة 
ه���ذه ببع�ض م���ن كاليغرافي���ة منج���زه الأول لتوؤكد 

خ�ضو�ضية انتمائها لبع�ض من ما�ضوية اأعماله.
مل تع���د للطبيع���ة وه���ي بيئت���ه الفنتازية ال�ض���احرة 
الأوىل م���ن وج���ود يف اأعماله اجلديدة. فهل ن�ض���ب 
مع���ني حماوراته البيئي���ة. ومل انقطاع���ه عنها وهو 
عا�ض���قها وعا�ض���قته الأوىل التي منحته �ضهرته. هل 
�ض���مت عزف الن���اي لالأب���د. ل ادري، لكني اعتقد ان 
اللح���ن الأول يكم���ن ليعاود الظهور ب���ني ان واآخر. 
رمبا ترج���ع لنا بع�ض من معاجلات���ه البيئية هذه ل 
ا�ض���تذكارا بل كنب�ض م�ض���تعاد بق���وة ادراكاته التي 
اعتقدها خمتبئة يف حيز ما من احياز دواخله. وان 
لف�ض���ت الطبيعة اأج�ض���ادنا التي نزت �ضمومها. فان 
رحمها هو الذي احتوانا �ض���موما عفرت م�ضاماتها. 
وما بني األلفظ والحتواء مرت اأزمنة على ق�ض���رها 
فرزت الأج�ض���اد وف�ض���لتها عن حا�ض���نتها الطبيعية 
واأدخلته���ا يف ط���ور النح���الل. لقد وعى اإ�ض���ماعيل 
هذا الدر�ض �ض���واء اإدراكا اأو حد�ضا وف�ضل الأج�ضاد 
عن حا�ضنها البيئي ومهرها بلوثة هوائها )�ضاهدة( 
لأجي���ال عليه���ا ان تع���ي در�ض الف���رز األق�ض���ري هذا 
انته���اكا لقد�ض���ية اأرواح انتهكن���ا بب�ض���اعة حظ���وظ 

م�ضاراتها الطبيعية.
اأقنع���ة املوؤنفل���ني التي ا�ض���تغلها بهاج�ض ا�ض���تعادة 
مالحمهم يف حلظة احت�ضارها حاول ان تكون در�ضا 
لق�ضمات الأمل التي تلغي من خارطة الوجه ماألوفية 
ق�ض���ماته. لكن املفارق���ة تكمن يف تنويع���ات ملونته 
الت���ي ك�ض���ت �ض���فحة ق�ض���مات بع�ض ه���ذه الوجوه 
)الأقنع���ة(. وعل���ى ال�ض���د م���ن العدي���د م���ن جتارب 
الفنانني امل�ضابهة يف جمال ا�ضتجالء تعبر الأمل يف 
ق�ض���مات الوجوه �ض���واء يف الأعم���ال الكرافيكية اأو 
اللونية بتف�ض���يلهم الألوان الكابية اأو الر�ضا�ض���ية، 
نف���ذ اإ�ض���ماعيل هذه الأقنع���ة )اأو القن���اع( مبلونة ل 
تخلو من اأطياف زاهية. رمبا لنيته ا�ض���تعادة وليمة 
األ���وان اأردية ن�ض���ائنا املوؤنف���الت الزاهية يف حلظة 
�ض���حوة من اإغفاءات قتامه م�ضرهم املاأ�ضاوي. اأو 
رمبا لإبراز تناق�ض ق�ض���وة املالمح وزهو ملونتها، 
رغ���م م���ا يف ذل���ك م���ن مزال���ق جمالي���ة تق�ض���ي عن 
الإمكاني���ة التعبرية بع�ض من قدراته���ا الإدراكية. 
وان مل تتك���رر جتربته اللونية هذه يف اأقنعة اأخرى 
لغلب���ة عاداته الكاليغرافية مبلونته���ا الكفافية. فانه 
ا�ض���تعاد اللون حينما ا�ض���تغل على ال�ض���خور، وهو 
اأم���ر ل ب���د منه لعالقته باملادة ال�ض���بغية امل�ض���تعملة 
واإغراءات ملونتها، كذل���ك للعالقة الفيزيائية مابني 
الرتب���ة )ال�ض���خرية( و�ض�ض���اعة منطقته���ا ومعادلها 
الب�ض���ري الت�ض���كيلي الذي يعلي من اأهمية عنا�ض���ر 
ال�ضكل وامللونة اإي�ضاحا مل�ضهد قابل للمعاينة بكامل 
و�ض���وحه، مثلما احلال يف الر�ضم اأجلداري م�ضهدا 

بانوراميا.
تت�ض���ابه املوتى يف حلظ���ة مفارقتهم للحي���اة عندما 
تك���ون امليت���ة طبيعي���ة. لكنه���م ل يت�ض���ابهون عن���د 
ا�ضتن�ضاقهم الغازات ال�ضامة. هذه الوجوه الطفولية 
ال�ض���غرة والكبرة مل تفق���د معظمها نظارتها لكنها 
فق���دت ماء عيونها كم���ا النزف الذي ا�ض���تل حياتها. 
مثلما تت�ض���ابه ر�ض���وم م�ضخ�ض���اتهم عند اإ�ض���ماعيل 
الذي حاول جهده ان يلغي اأو يلوي مالمح معظمها 
وي�ضتح�ض���ر هيئاته���ا الإن�ض���ية لي�ض���ت كم���ا هي بل 
متجزئة اأو يف حالة انف�ض���ال اأو انف�ضام عن بع�ض 
اإطرافها التي تت�ض���ارع من اجل اخلال�ض منها. هل 

خر اإ�ض���ماعيل النزع الأخر لل���روح، ل ادري، لكنه 
�ض���طب حتى عل���ى ما تبقى من حيوي���ة مثلومة لهذه 
الأج�ضاد، مع ذلك فاين اأخمن انه ا�ضتح�ضرها وكما 
اأراد �ض���اهدا ل ميكن اإخفاء حقائقه. ومبا انه �ضاهد 
م�ض���تعاد فانه ل ي�ض���تطيع �ض���وى الإ�ض���ارة للواقعة 
مبع���ادل تعبري ل ي���وازي هول احل���دث مهما كان 
جهده، لكن تبقى ف�ض���يلته يف معاينته ولو بعد حني 
من �ض���واهد موثقة. وال�ض���عي لإع���ادة توثيقها جهد 
الإم���كان. وه���ذا م���ا تفعل���ه كل الأعم���ال الفنية التي 
ا�ضتغلت على ا�ضتباحة اجل�ضد الإن�ضاين وف�ضاءاته 
البيئية. وا�ض���تذكر هنا كل ال�ضواهد الفنية لعرو�ض 
األ )دوكومن���ت( ال�ضيا�ض���ية الت���ي �ض���اهدتها والتي 
مل تبتع���د عن مقا�ض���د اأعمال اإ�ض���ماعيل ه���ذه اإل يف 

جمالت طرق اإبداعها.
ف�ض���يلة منجز اإ�ض���ماعيل انه جاء من خ���ارج املعمل 
الت�ض���كيلي العراقي الأكادميي بو�ض���ائله املدر�ض���ية 
التقليدي���ة، لذل���ك امتلك حريت���ه الأدائية من���ذ بداية 
الع���رتاف بعمله الفني. لقد درب حوا�ض���ه قبل يده. 
درب اأوهامه وت�ض���وراته على اخرتاق عتبة اخليال 
اأو الهواء مبوازاة ع�ضقه لبيئة اأ�ضبغت جمال متقلبا 
عل���ى حميطه���ا بتتاب���ع ف�ض���ول ال�ض���نة وحولياتها 
ومتاه���ى وف�ض���اء عمل���ه ال���ذي مل ول���ن ينته���ي من 
ال�ضياحة يف اجتاهاته الفرتا�ضية التي باتت ملكه. 
لقد خطى اخلطوة الأهم يف نبذ املعارف الأكادميية 
التي اعتق���د انه مل يتدرب عليها كثرا و�ض���بق بذلك 
نظراءه الكثرين من الت�ض���كيليني الكرد العراقيني، 
ب���ل حت���ى العراقيني عموم���ا. منجز اأ�ض�ض���ت وبنت 
خطواته الأوىل الذات قبل م�ض���اعدة الآخر اخلبر. 
فرادت���ه  امتل���ك  لذل���ك  ا�ض���تثنائي.  منج���ز  اعتق���ده 
التعبري���ة والأدائي���ة بعي���دا ع���ن م�ض���احة احلذلقة 
الت�ض���كيلية للعدي���د من ت�ض���كيليينا الذين ارت�ض���وا 
العوم يف ف�ضاءات هي لي�ضت لهم. وان كان الدر�ض 
الأول ي�ض���ر اإىل ال�ض���دق الفن���ي، فال�ض���دق لي����ض 
ترف���ا من ال�ض���هولة احل�ض���ول على نتائج���ه، بل هو 
يتاأ�ض����ض حفرا بالذات والذهن ويتنف�ض ويتمدد يف 
املوا�ض���لة واملداوم���ة على اجرتاع معج���زات الذات 
وبا�ض���تمرار. وهذا ما فعله اإ�ضماعيل اخلياط طوال 
م�ض���رته الفنية. وان حط الطر على يده ال�ضغرة 
يف الزمن الذي انق�ضى حتى برماده، فقد خلف على 
راحته���ا اثر خلفق���ة جناح ه���ي ل ت���زال تخفق على 

امتداد م�ضاحة منجزه الت�ضكيلي.
دراما الطائر الموؤنفل: 

اأين يكمن ال�ضر يف مالزمة الطائر لظل الفنان اأينما 
خط ر�ض���ما اأو اٍن�ض���اأ جم�ض���ما. وهل تعدى الظل من 
منطق���ة ا�ض���تحواذه املعه���ودة متيم���ة ترافق���ه على 
امت���داد م�ض���احة منج���زه. ه���ل ل يزال الطف���ل الذي 
كان���ه يتح�ض����ض راحة يده التي ا�ض���تقر الطر عليها 
قبل رحيله. وهل بقيت م�ضامات هذه الراحة حتافظ 
عل���ى ملم�ض نعومة خفق���ان اأجنحته بع���د مرور كل 
ه���ذه التواريخ املتقلبة. تواريخ الت�ض���الح وحميط 
بيئته وتواريخ املاأ�ض���اة ومعاي�ض���تها حلد مالم�ض���ة 
ح���دود تخومه���ا الق�ض���وى. يب���دو الأمر كذل���ك لهذا 
الفنان ال�ض���مايل الذي بقد ما �ض���لبته نكبات اأنا�ض���ه 
ل ي���زال يحتف���ظ برقة ه���ي بع�ض من اأن�ض���ام رفيف 
ه���ذا الطائر الأ�ض���طوري ال���ذي ناجاه يف �ض���نوات 
ن�ض���اأته الأوىل ول يزال ي�ضتمد منه الأمل مبوا�ضلة 
م�ض���واره الفني غر بعيد عن منطقة اأحالمه البيئية 
الت���ي هي ج���زء من البيئ���ة العاملي���ة الأو�ض���ع. وان 
ا�ض���تغل مدوناته ال�ضردية الت�ض���كيلية املتاأخرة بنية 
التق�ض���ي عن بئر الدم. فان اأج�ضاده التي تهدمت اأو 
تفتت بطوفانه، �ض���كنها طره مالذا ل�ضيقا ل ميكنه 
اإل ان يك���ون معافى وهو �ض���نو الروح و�ض���اهدها. 
وان م�ض اخلراب كل هذه الأج�ض���اد فانه مل ي�ضتطع 
ان يفتت ج�ض���د هذا ال�ض���اهد عر خطوط م�ض���اراته 

الكونية.

 *من مقالة ملعد فيا�ض يف �س���حيفة ال�س���رق الأو�س���ط 
بعن���وان: )اإ�س���ماعيل خي���اط يحمل طائره الأ�س���طوري 

واأقنعته من كرد�ستان اإىل لندن(.

الفنان اسماعيل خياط..
وخصوصية اللوحة الفنية
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جن����د يف ا�ض����تغال الفن����ان اإ�ض����ماعيل خي����اط ع����ر 
جتربت����ه يف التخطيطات )الأقنعة( حماولة لتداول 
ح����راك الأزمن����ة، �ض����من جدلي����ة ح����راك الوج����ود، 
خمتارًا لها كف�ض����اء للعر�����ض )املقرة( وهي جتربة 
تنط����وي عل����ى مع����اين ترتك����ز يف جدلي����ة الوج����ود 
النبع����اث.  بعنا�ض����ر  حتتف����ظ  كظاه����رة  وامل����وت، 
ولع����ل اختيار املكان هن����ا منبعث من نظ����رة الفنان 
الداعية اإىل اإعادة �ضكل احلياة و�ضط كون يحتوي 

النغالق واملحو.
اإن اإع����ادة احلياة يعني انبعاث حيوات الوجود من 
جدي����د. فالتجرب����ة توح����ي بالإمي����ان املطلق مبوت 
الكائن����ات م����ن جه����ة، وانبعاثه����ا م����ن جه����ة اأخرى، 
مبعن����ى حتقيق ح����راك اأ�ض����طوري، رافق الإن�ض����ان 
من����ذ الأزل، ابتداء من دف����ن الأخ لأخيه، متثاًل لفعل 
الغ����راب. غ����ر اأن موت الكائن����ات اآن����ذاك مل يوقف 
حرك����ة الوجود، والدليل امتداد احلياة وتوا�ض����لها 
م����ع اخللق اجلدي����د، فالفنان بتجربته ه����ذا يوؤاخي 
ب����ني رم����وز امل����وت، وباملقاب����ل يق����رتب م����ن رم����وز 
النبعاث والتجدد �ض����من دارة زمنية م�ض����تمرة يف 

الإلغاء والتجديد.
فعل معاك�ض

اإن جت����دد م�ض����عى الفنان؛ ه����و فعل عك�����ض الإميان 
بجدلية احلياة، فاختياره املكان �ض����من مو�ض����عني 
اأ�ضا�ض����يني هي )مق����رة يف ال�ض����ليمانية وخانقني( 
دلي����ل على توا�ض����له لتقدمي خطاب في����ه تنوع، واإن 
توا�ض����ل مع رموز ق����ارة كالطر وال�ض����مكة. اإل اأنه 
بو�ض����عه مثل هذه الرموز �ضمن موقعها الدال على 
فعالي����ة فني����ة اأوًل، ثم فعالية فكرية ثاني����ًا. اإنه فنان 
مزح����وم بح����راك فك����ري. �ض����حيح ميك����ن افرتا�ض 
اأن����ه خ�ض�����ض حي����زًا رمزيًا، متو�ض����ع �ض����من مكان 
ثاب����ت بال�ض����ورة والدلل����ة، اإل اأنن����ا ن����رى يف مثل 

ه����ذا احلراك اجلم����ايل، نوعا من ا�ض����تدراج احلياة 
والوجود الإن�ض����اين اإىل حقيقة فل�ض����فية، متو�ضع 
م����ن اخل����ارج، لكنه����ا  معه����ا وف����ق روؤى مك�ض����وفة 
م�ضمرة يف متنها الأ�ضطوري اأي الدليل، اإن رموز 
)خياط( اأكرث حيوية يف متو�ض����عها، اأي توظيفها. 
وهذه �ض����مة �ضملت ت�ض����كيالته ال�ض����ابقة والالحقة، 
�ض����واء يف التخطيط����ات اأو الأقنع����ة. يب����دو يل اأنه 
ب�ض����دد ا�ض����تكمال حميط الدائ����رة الفني����ة لحتواء 

املنطق الفل�ضفي.
يف اللوحات ثمة ن�ضاط تخيلي، ا�ضتطاع من خالله 
اأن ي�ض����تنبط الأ�ض����ود عر وجود الأبي�ض والعك�ض 
�ض����حيح. فهو كفنان كثر التداعيات الذهنية، قادر 
على �ض����ياغة متن����ه الفني عر اأ�ض����كال هي مندجمة 
بالروؤى الأ�ضطورية. فاملخيال الفني دفعه وبحراك 
فك����ري ذهن����ي اإىل وطئ املناط����ق غر املح�ض����وبة. 
وتل����ك منطقة العمق املحققة بفع����ل العفوية الفنية. 
لأنها اأ�ضا�ض����ًا معتمدة على روؤى قارة. وهذه الروؤى 
مار�ض����ت فع����ل التج����دد يف الختيار، م����ا توفر على 
املنبع����ث ولي�ض املتك����رر. اإن �ض����ياغة العالقات بني 
الأ�ض����كال؛ ُتعد من اأ�ض����عب املهام الفنية، لأنها ترتك 
اأثره����ا ال����دال عل����ى النمطية. غ����ر اأن م����ا نالحظه، 
ل�ض����يما يف تفا�ض����يل الق����راءة للوحات����ه؛ اأن����ه قادر 
عل����ى ال�ض����ياغة اجلديدة م����ن خالل رم����وز ودالت 
مع����دودة. فف����ي ه����ذا يتب����ع الفن����ان حيوي����ة الذهن 
املرتبطة بالعقل. والعقل من قاد الإن�ضان الأول اإىل 
جدار الكه����ف. فهي باملعنى الع����ام للوجود، البحث 
ع����ن امل����الذ. وج����دار )خي����اط( يتمثل ه����ذه احلقيقة 

واجلدلية اجلمالية لتحقيق النوع.
يف اللوحات ثمة ن�ضاط تخيلي، ا�ضتطاع من خالله 
اأن ي�ض����تنبط الأ�ض����ود عر وجود الأبي�ض والعك�ض 
�ض����حيح. فهو كفنان كثر التداعيات الذهنية، قادر 
على �ض����ياغة متن����ه الفني عر اأ�ض����كال هي مندجمة 

بالروؤى الأ�ضطورية.
تنوعات العزف على املكونات

ما نق�ض����ده باملكون ؛ هو الأ�ض����ود والأبي�ض، الذي 
خلق الأ�ض����كال. وما نعنيه بالتنوع هو ال�ض����تخدام 

املتجدد واملنبعث م����ن النظرة اإىل كال املكونني. لذا 
نرى اأن حراك الأول )التنوع( على الثاين )املكون( 
يعمل على ا�ض����تغالل وا�ض����تثمار الروؤى املو�ضيقية 
يف حركة الأ�ضياء، بحيث تتحول ف�ضاءات اللوحة 
باأ�ض����كالها املتظاف����رة، عب����ارة ع����ن تخي����الت، وهي 
كذل����ك، غ����ر اأن تخييله����ا نابع من �ض����لب واقعيتها. 
ودليلن����ا عل����ى ه����ذا ك����ون اختي����ار م����كان العر�����ض، 
وطبيعة مكونات اللوحات في����ه قوة جدلية، ويقني 
فك����ري ثاب����ت مبعن����ى م�ض����تقر ومتح����ول مبعن����ى 
ديالكتيك����ي احلرك����ة. ومن هذه التنوعات الن�ض����ية 
الت����ي وجد فيها الفن����ان نوعا من النتهاك للج�ض����د، 
لي�����ض من ب����اب رثاء اجل�ض����د، بقدر ما هو ال�ض����رب 
عل����ى تن����وع م�ض����ادر ه����ذا النته����اك يف الوج����ود 
املادي، وا�ضتقراره بدعة حتت املدفن. هذه املعادلة 
الت����ي قد تتحول اإىل الفل�ض����فية يف ال����روؤى، اإل اأنها 
ت�ض����مل النظرة الهيولية التي عليها الوعي العام ما 
بع����د املوت والفن����اء. فروؤية الفنان هن����ا ُتزاوج بني 
املعتق����دات وال����روؤى امليثولوجي����ة، لغر�����ض عك�ض 
النف�ض الب�ض����رية ما بعد الفناء اجل�ضدي. فهو ينظر 
م����ن خالل معتق����د وج����ود احلي����اة الأخرى م����ا بعد 
امل����وت. لذا جنده ُي�ض����فر عن توظيف����ات متعددة من 
اأج����ل بلورة ه����ذا املعتق����د، الذي هو من بن����اة فكره 
ونظرت����ه امليثولوجي����ة للوج����ود والالوج����ود. اأي 
الوج����ود يف الوجود املفرت�ض. كم����ا اأن الطمئنان 
على هذا العامل املفرت�ض، و�ضع له دالة مهيمنة هي 
جمم����وع الطيور، م�ض����تثمرًا دللتها الأ�ض����طورية. 
اإذ ي�ض����عها �ض����من ح����راك متباي����ن، لكنه ي�ض����ب يف 
دلل����ة موحدة. فالطي����ور التي تتخذ لها اأ�ض����كاًل من 
احلراك، ه����ي نوع من خلق الطمئن����ان الدالة عليه 
�ضورة الطائر اجلاثم، ومن حوله جمموع الطيور. 
اإن الفن����ان ُيفي�ض يف توظيفه ل�ض����ورة الطر، لأنه 
ومن منطلق احل�ض ال�ضويف يدرك الدللة اأوًل، ثم 
ي�ض����ر منت املعنى من خ����الل املالحقة ثاني����ًا. بينما 
جن����ده يف لوح����ة اأخ����رى حمقق����ًا ل�ض����راع فل�ض����في 
وا�ضح، عر تنوع اأ�ض����كال الطر، كذلك قدرته على 
احتواء حليوات الأخرى. فالروؤى بدت متمكنة من 

الإم�ضاك باأطراف جدلية وجود املوجودات، ور�ضم 
حراك لها ي�ضب يف املنحى ذاته الذي يوؤكد روؤيته.

اإن الأ�ض����كال ه����ذه دلي����ل عل����ى ت����داول الأف����كار ذات 
التما�����ض بفك����رة الفن����اء، وجدلي����ة النبع����اث. وقد 
جندها يف اأكرث من لوحة؛ يعتمد التداعي الذهني، 
املعر عن����ه بتعدد هيئات واأ�ض����كال وحراك الطائر، 
�ض����من حتقيق����ات ب����راءة الط����ر ونق����اء �ض����ريرته. 
فال�ضتباك بني الأ�ضكال دليل على قدرة الطر كرمز 
اأ�ض����طوري قادر عل����ى توليد ال����دللت املتنوعة من 
خ����الل وجودها �ض����من كادر اللوحة. ولعل ت�ض����ابك 
ال����روؤى؛ ق����د تك����رر يف لوح����ات اأخ����رى، ولكن على 

اأمناط متباينة، ول نقول خمتلفة.
فال����روؤى بدت متمكنة من الإم�ض����اك باأطراف جدلية 
وج����ود املوج����ودات، ور�ض����م ح����راك لها ي�ض����ب يف 

املنحى ذاته الذي يوؤكد روؤيته.
التوظي����ف،  يف  ال�ض����تقالل  يعن����ي  الخت����الف  لأن 
بينم����ا م����ا جن����ده يف لوح����ات اإ�ض����ماعيل نوع����ا من 
تعدد التوظيف����ات، وتغر منط الرمز بدللة حركته 
ب����ني جمم����وع ح����راك الن����وع. فال�ض����تباك هن����ا دال 
عل����ى حيوي����ة ال����روؤى املندجم����ة بفك����رة اأو ظاهرة 
الفن����اء، والطر دال على الب�ض����ارة. متام����ًا كما فعل 
يف ك�ض����ف الياب�ض����ة ل�)نوح( وملن يف ال�ضفينة. فهم 
رعاي����ا �ض����كلوا الأن����واع يف نوع واح����د متوحد هو 
النبعاث من بعد هيمنة �ض����بح الفن����اء. فالطر رمز 
متعدد الدللت، لعل اأكرثها دللة؛ هي التلقائية يف 
الوجود التي ُترحلها اإىل املنظور الفل�ض����في جلدية 

الوجود، باعتباره رمزًا لالنعتاق.
ولعل اختيار �ض����كل الدائرة اإط����ارا لإحدى لوحاته، 
دافعه����ا التعب����ر ع����ن دوام����ة الوج����ود الإن�ض����اين، 
اأوًل، ومتك����ن ال����روؤى من حتلي����ل الواقع واحلقيقة 
الناجت����ة ع����ن الفن����اء ثانيًا، م����ن خالل ال�ض����تجابة 
لتع����دد تنفيذ هذا الفن����اء كاحلروب مث����اًل، ثم متكن 
ذات الفن����ان م����ن تخيي����ل مثل ه����ذه احلقائ����ق التي 
عرت م����ن متنها الواقعي، اإىل احلقيقة الفل�ض����فية. 
ويكرر الإطار نف�ضه، ولكن مبحتوى اأكرث ا�ضتباكًا، 
متخياًل حلظات �ض����رورة ميثولوجية تعددت فيها 
الأ�ض����كال. وه����ي اأ�ض����كال اأك����رث حدة ع����ر التجاذب 
احلا�ضل بني الأطراف، وراأ�ض الطر �ضكل عن�ضرًا 
حا�ض����رًا �ض����من كثافة الأ�ض����كال. ويرك����ز اأكرث على 
�ض����كل الطائر الذي تقنع بالق�ض����وة، من خالل حجم 
الراأ�����ض، واإ�ض����فاء بنيات ت�ض����ويهية ُتنذر باخلراب 
الروح����ي. ويوؤكد اأي�ض����ًا وبالإط����ار الدائري للوحة 
عل����ى �ض����بح امل����وت بتع����دد الروؤو�����ض وا�ض����محالل 
ق�ض����ماتها. وكمع����ادل فني، جن����د اأن امل�ض����احة التي 
يحتلها الطر عابرًا �ضماء ف�ضاء الروؤو�ض، متوازنًا 
متامًا. فالوجوه بدت كاأقنعة �ض����امرة. وهي اأقنعة 

الفناء الأبدي.
اإن الت�ض����وه يف ال�ض����كل يف لوح����ات الفن����ان دلي����ل 
املوق����ف الفك����ري اإزاء جدلي����ة املوت واحلي����اة. لذا 
يلجاأ اإىل اإ�ض����فاء اأ�ضكال على ال�ضكل، بحيث ي�ضعه 
التك����ون.  يف  والهجيني����ة  الق�ض����وة  دائ����رة  �ض����من 
وهو موقف اإدانة للظاهرة متمثلة ال�ض����كل امل�ض����وه 
حلي����وان هج����ني. اإن خل����ق املعادل املو�ض����وعي يف 
اللوحة، ياأتي من خالل تعدد امل�ضتويات الدائرة يف 
م�ضاحتها. والفنان يعمد اإىل اختيارات اأكرث تعبرًا 
لي�ض عن اأ�ض����كال كينونة املكونات، قدر ما حماولته 
مع����ادل  فالط����ر  وحقيقت����ه  لالإن�ض����ان  لالنت�ض����ار 
متوا�ضل مع وجود الإن�ضان، لأنه ميثل جدليته يف 
احلي����اة والفناء والنبع����اث. فحيوية الطر مرحلة 

اإىل الوجود الب�ضري، لإنقاذه اأو رثائه على الأقل.

أقنعة الفنان العراقي
إسماعيل خياط… رموز وعالمات
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هنالك اإجنذاب وا�ض���تيقاف اإجتاه اخل�ضو�ضية التي 
تطغي على ال�ض���فة ال�ض���كلية والأدائية لأعمال الفنان 
اإ�ضماعيل خياط.مل�ضت ذلك من خالل معر�ضه اخلا�ض 
يف الثمانيني���ات يف قاع���ة الرواق وال���ذي يعد تكملة 
لأه���داف و�ض���يغ منوذجي���ة مت روؤيته���ا يف معر�ض���ه 
ال�ضابق اأبان ال�ضبعينيات يف قاعة كولبنكيان بغداد. 
ولكن ما �ضد توقفي يف التاأمل وحتى التاأثر باأ�ضلوبه 
التقن���ي يف وقته���ا، م���ا يث���ر الإح�ض���ا�ض والإعجاب 
مبعر�ض���ه يف قاعة الرواق اأبان الثمانينيات. لقد كان 
هنال���ك اإنعكا�ض كما يبدو لأحداث مثرة ح�ض���لت يف 
كرد�ض���تان عل���ى روحية م�ض���اعره احل�ضا�ض���ة، ومنها 
الأنف���ال وحلبجة. لق���د كانت اأعماله فيه���ا حيوية من 
ال�ض���يغة التقنية املميزة ملفردات منف�ض���لة يف ف�ض���اء 
هائ���ج ثم تتداخل وتلتقي حافاته���ا الرقيقة املتدرجة، 
ي�ض���اعد يف اإظه���ار ه���ذه ال�ض���فحة ال�ض���كلية اأدوات 
الإ�ض���تخدام م���ن اأق���الم الر�ض���ا�ض مب�ض���توياتها ال���� 
 HBعل���ى م�ض���احات امل���واد من الورق الذي ي�ض���مح 
باخلو�ض عمقًا وزمنًا يف الت���درج الهايرموين. اإزاء 
هذه ال�ضفة ت�ضل اأبعاد امل�ضامني الفكرية والنفعالية 

اإىل اأعماق نف�ضه اأوًل واإىل امل�ضتلم ثانيًا.
ما ي�ضدين لها هي ال�ض���فة اخل�ضو�ضية يف الأ�ضلوب 
والأداء الرقيق، حتمل م�ض���امني احلزن والرتاجيديا 
النفعالية، لكن يف الوقت ذاته حتمل يف طياتها �ضيئًا 
م���ن القيم اجلمالية وح�ضا�ض���ية امل�ض���اعر. ومن خالل 
اإطالعن���ا اإىل امل�ض���توى الذي يتميز ب���ه الإنتاج األفني 
عر �ض���نواته الإجنازية يوؤكد لنا اإن الفنان اإ�ضماعيل 
خياط من اأبرز رموز الفن الت�ض���كيلي يف كورد�ض���تان 
– الع���راق – حيث اأ�ض����ض لتجربته الفني���ة مقومات 
و�ض���فات اإنفرادية، من جانب امل�ض���مون والأ�ض���لوب 
معًا، حيث ات�ض���فت اأعماله مبزايا تعبرية جتمع بني 
اخليال ال�ض���ريايل والأداء الأكادميي الذي اتقنه عر 
�ض���نوات حياته بجدارة، ومهده لأختيار التطابق مع 

ثيماته الفكرية والنف�ضية،
ا�ضتقل يف اإنفراديته املتميزة خا�ضة يف حميط اإقليمه 
يف كرد�ضتان اجلميلة.. لول الأحداث ال�ضاخبة التي 
ت�ض���مل العراق عمومًا. وهنالك من يربط هذه ال�ضفة 
بال�ض���فة الب�ض���رية حلركة ) املر�ضد( ال�ض���عرية التي 
اأطلقه���ا ال�ض���اعر الك���وردي )�ض���ركو بيك���ه ����ض( يف 
�ضبعينيات القرن املن�ض���رم اإذ اأُعترت بداية احلداثة 
الأدبي���ة يف الثقاف���ة الكوردية. وكما ه���و معروف اإن 
الفنانني مبختلف اخت�ضا�ض���اتهم الت�ض���كيلية وكذلك 
امل�ض���رحية واملو�ض���يقى، تنعك�ض الأح���داث بالدرجة 
الأوىل مل���ا يحملون من اأحا�ض���ي�ض وجدانية متحركة 
ه���ي  الإبداعي���ة  نتاجاته���م  جن���د  ولذل���ك  ومنفعل���ة، 
اإنعكا�ض ملا يحيطهم م���ن حمركات مثرة. اإنها حترك 
القلب والب�ضرة والأب�ضار، تكون النتائج مب�ضتوى 
نوع احلدث وم�ض���توى الوع���ي والقدرات لدى املنتج 
الفني. وهذا ما اإ�ض���تجاب له الفنان اإ�ض���ماعيل خياط 
لرتاجيدي���ا الأحداث املوؤملة يف اإقليم كرد�ض���تان الذي 
ت�ض���بب يف مقت���ل واإ�ض���ابة الآلف من الب�ض���ر اأطفال 
ون�ض���اء و�ضباب وكبار ال�ض���ن، غادروا احلياة بعذاب 
حزي���ن حني رمي���ت جثثه���م يف ال�ض���وارع واجلدران 
وهم اأبرياء من فعل الأحداث ال�ضيا�ضية وال�ضراعات 
ال�ض���اخبة، والتي اعقبتها اأي�ض���ًا �ض���حايا كثرة بعد 
2003 م���ن داع����ض وغره، وكم���ا ذكرنا ب���اأن الأمور 
�ض���ملت م�ض���احات وا�ض���عة من اأر�ض الع���راق، ومنها 
كرد�ض���تان، التي يعي�ض يف اأر�ض���ها الفنان اإ�ض���ماعيل 

خياط.
حتولت:

بع���د اأن قطع �ض���وطًا طوي���اًل يف الإختيار وال�ض���يغة 
الأ�ض���لوبية الت���ي تبناه���ا الر�ض���ام اإ�ض���ماعيل خي���اط 
والت���ي مت التط���رق اإىل تل���ك املنهجي���ة النفرادي���ة، 
�ض���اهدنا وبتمعن واندها�ض حول التحولت ال�ضكلية 
وتاأ�ضي�ض���ها  م�ض���ادر وجوده���ا  ولك���ن  وامل�ض���امني. 
الأدائ���ي مرتبطة بالأح���داث ذاتها التي حتيطه. حيث 
كان���ت ب�ض���كل يتنا�ض���ب مع حدي���ة الأح���داث وعنفها، 
متج���اوزة الرق���ة يف التاأمل الهايرم���وين الذي يقطع 
م�ض���افة من الوق���ت والإ�ض���رتخاء. تل���ك الطريقة هي 
باأل���وان �ض���ريحة غ���ر متدرجة مت�ض���ادة ومنف�ض���لة 
ومتج���اورة عل���ى اج�ض���ام م���ن الأحج���ار مرمي���ة يف 
م�ض���احات اجلبال الكرد�ض���تانية واأرا�ضيها املنب�ضطة 
كذلك. وكما يت�ض���ح لنا اإنه تناول موا�ض���يع اإن�ضانية 
م�ض���رتكة، ولك���ن يف الوقت ذات���ه كان يج�ض���د اأعمال 
تعك�ض اخل�ضو�ضية الكوردية يف م�ضمونها، الأنفال 
واألوانه���ا  باأ�ض���كالها، ورموزهم���ا  مث���اًل،  و حلبج���ة 
امل�ض���تلهمة من حميطه وبيئت���ه املحلية. يف جمموعة 
بعنوان )ذاكرة النفال( يتناول ا�ض���ماعيل مو�ض���وع 
الأنف���ال من خالل �ض���ناعة بع�ض القنع���ة من الورق، 
بتفا�ض���يل قليلة وبا�ض���لوب ب�ض���يط خمتزل، اأ�ض���كال 
وج���وه مه�ض���مة، ناجم���ة عن اآث���ار املعان���اة والدمار. 
حت���ولت خمتلف���ة ومث���رة لأ�ض���كال جم�ض���مة ب���دت 
وكاأنه���ا �ض���فائح معدني���ة دعك���ت ب�ض���غط العوام���ل 
املختلفة. من دون تبيان تفا�ض���يل املالمح ال�ضخ�ضية 

لالأجنا�ض الب�ضرية.
وتع���د هذه الأعم���ال كما نوهن���ا عنها اآنف���ًا هي تكملة 
مل���ا قطعه م���ن اإجن���از زمني مبك���ر يتعلق يف �ض���يغة 
التطبي���ق الأدائ���ي بوا�ض���طة اأقالم الر�ض���ا�ض ومنها 
جمموعة التخطيط���ات املعنونة )امل���وت يف حلبجة( 
املر�ض���ومة بقلم الر�ض���ا�ض )امللون( حيث يو�ضح لنا 
ال�ضكل املاأ�ضاوي لهذا العمل الربري من خالل اأ�ضالء 
ب�ض���رية، ممزقة، مرتوكة يف ال���راري. التخطيطات 
مقت�ض���بة يف ال�ض���كل والألوان والرموز امل�ضتخدمة. 
اأج�ض���ام مقطع���ة مروع���ة يف وح�ض���ة وعزل���ة مرعب���ة 

ولكنها جمتمعة �ضمن م�ضاحة اأر�ضية واحدة.
يف اأعمال���ه الأخرة تبدو هنالك جه���ود كبرة جدًا ملا 
متتلك من م�ضاحات وا�ض���عة على الأر�ض يف اأبعادها 

املتكاملة يف ال�ض���طح الأر�ضي وكذلك ما حتتويها من 
�ض���خور واحجار خمتلف���ة الرتكيب والحج���ام، يتم 
ترتيب هيئتها ال�ضكلية يف الألوان الناب�ضة بالتعبر 
والأه���داف، دون التدخ���ل يف تغي���ر بني���ة احجامها 
اأو حتوي���ر تكويناته���ا بطريق���ة احلف���ر اأو امللم����ض. 
لذلك �ض���عى بجهد جهيد مع اأو�ض���اط الأجواء النحتية 
بطريقة �ض���ياغة املنجز مبا يتنا�ض���ب مع اخت�ضا�ضه 
كر�ض���ام ع���ن طري���ق فر����ض الأل���وان املث���رة لالأنتباه 
وال�ض���تيقاف والتاأم���ل، ومل يتوق���ف �ض���من نط���اق 
الأحج���ار وال�ض���خور وامل�ض���احات الأر�ض���ية، واإمنا 
بتحوي���ل اأر�ض���ية البن���اء واجل���دران اإىل تكوين���ات 
�ض���كلية ع���ن طري���ق باثاته���ا اللوني���ة املتنوع���ة. تلك 
اجله���ود ليخو�ض���ها �ض���من لوحات حم���ددة القيا�ض 
وال�ض���تيقاف، واإمنا �ضمن م�ض���احات وا�ضعة واآفاق 
ح���رة يف التحرك والتطبي���ق تتطلب جهود كبرة من 
الوق���ت والأداء التقن���ي. وكما هو وا�ض���ح اإن الفنان 
اإ�ض���ماعيل خي���اط ل ي�ض���تخدم م���واد القما����ض ال���ذي 
ميت����ض الألوان وي�ض���تت و�ض���وحها والت���ي تتطلب 
مراح���ل كث���رة للبن���اء اللوين واإلغ���اء الت�ض���تت. اإنه 
الأر�ض���ية  امل�ض���احات  عل���ى  الأل���وان  فر����ض  يف�ض���ل 
والأحج���ار الذي اأتى بعد مراحل و�ض���ع الألوان على 

الورق ال�ضايف امللم�ض.
ولد الفنان الت�ض���كيلي الكوردي اإ�ض���ماعيل خياط يف 
مدينة خانق���ني عام 1944 وتخرج م���ن دار املعلمني. 
ومار����ض مع ن�ض���اطه الفن���ي مهنة التدري����ض ملدة 21 
عام���ا . تفرغ الفنان ا�ض���ماعيل خياط بع���د تركه مهنة 
التدري�ض للفن يف مدينة ال�ض���ليمانية حيث يقيم فيها 
اإىل الوق���ت احل���ايل. وع���رف عل���ى م�ض���توى العراق 
بفنان ذو ا�ض���لوب خا�ض و�ض���احب روؤية فنية اجتاز 
م���ن خالله���ا البيئ���ات الت�ض���كيلية التي كانت �ض���ائدة 
يف العراق ويف الأو�ض���اط الكوردية اأي�ض���ًا. ودفعته 
اأ�ض���ماء الفنان���ني  خ�ضو�ض���يته الفني���ة اإىل �ض���دارة 
العراقي���ني الذين �ض���اركوا يف املعار�ض واملهرجانات 
الفنية والت�ض���يكلية العاملية حيث و�ض���لت لوحته اإىل 
�ض���الت العر����ض يف الكث���رة م���ن امل���دن الأوروبية 

والأمريكية.
لق���د اأق���ام اأكرث م���ن )35( معر�ض���ًا �ضخ�ض���يًا يف مدن 
اإجنازات���ه  زال���ت  ول  وبغ���داد،  الع���راق  كرد�ض���تان 

الإبداعية املتميزة م�ضتمرة يف العطاء.

أعمال الفنان اسماعيل خياط نابعة من 
مشاعر وجدانية وإنعكاس ألحداث مؤلمة
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فعامل���ه اجلدي���د ه���ي خط���ى و عالم���ات عليها 
ينط���وي احلق���ل )الت�ض���كيلي الك���ردي(، فمن 
مه���دد  ه���و  م���ا  ل���كل  اإختي���اره  اأن  الوا�ض���ح 
بال�ضقوط، اأو بالغياب و لو ق�ضرًا هو ما جعله 
يواجه الوجوه كنتيجة اإفرتا�ض���ية و كاإدعاء 
م���زدوج ملفاهي���م كان ميك���ن �ض���وقها حل���دود 
املرك���ز احلقيقي للعم���ل، و بعبارة اأخرى فاإن 
خياط يعمل على عدم ال�ض���ماح للفكر الرمزي 
بالإن�ض���الل اإىل جتربته رغم التناق�ضات فيها 
و التي تكون عل���ى نحو دائم رهينًا لتوتراته 
و ه���ذه م�ض���كله تخ�ض���ه دون احلاجة املا�ض���ة 
لتحدي���د التاريخ، و اإن كان���ت اأعماله اإحالت 
متوات���رة للحظات حم���ددة من تاريخ اأ�ض���به 
بامليتافيزيقي ملا فيها من وح�ضية و فجائعية ، 
و ميكن ال�ضعي نحو اإنبثاق اأفكار حا�ضمة يف 
التحديد و التحويل، يف ظل مفهوم فل�ضفي ل 
يهدد اإنقالباته العذبة، بل يجعل من ح�ضوره 
اإم���ارات لتجاوز التقلي���د بعقباته املوروثة و 
الكثرة و لتعيني حقول روؤيته مع ك�ضر اأفقها 
الإ�ض���كايل، فه���و ميار�ض البح���ث املركز على 
عمق الأ�ضياء و يعت�ضرها الإح�ضا�ض بو�ضفه 
اجلان���ب الأه���م يف ترمي���م الت�ض���دعات، كما 
ميار�ض احل�ضور املفقود و املنفلت من اللعب 
اإىل م���اوراء اإثب���ات احلل���م املت���اآكل تاريخيًا، 
اأي اأن���ه ميار����ض �ض���ياغاته يف مناط���ق ه���ي 
على قدر كبر من الأهمية لل�ض���اأن الإن�ض���اين 
حي���ث يتعاطى معه بروؤية فنية جديدة تذهب 
ب���ه اإىل حي���ث اإمتدادات���ه يف امل���كان احلام���ل 
كان  ف���اإذا  الأبع���د،  تخومه���ا  يف  لإنتماءات���ه 
خياط هو �ضاحب اللوحة الأكر يف العامل و 
بها كان ي�ضتحق دخول كتاب غيني�ض لالأرقام 
القيا�ضية حني جعل من �ضفح جبل كرد�ضتاين 
اإىل لوح���ة زيتي���ة متتد ما بني كوي�ض���نجق و 
دوكان يف منطق���ة كاين ومتان فهو �ض���احب 
التوثي���ق الأدق للمجازر التي مور�ض���ت بحق 
الكرد�ض���تاين  و  عموم���ًا  العراق���ي  ال�ض���عب 
 / ......... ، حلبج���ة،  الأنف���ال  خ�ضي�ض���ًا / 
وعلى اإمت���داد اأربعة عقود و اأكرث )فرتة حكم 
البعث العراقي و دكتاتوره �ض���دام ح�ضني( و 
لهذا فاأعماله هي بحق وثيقة تاريخية ملراحل 
الإ�ضطهاد و النزوح و املالحقات و الت�ضرد و 

الت���ي قدمها يف معار�ض خا�ض���ة و يف اأمكنة 
كثرة من الأر�ض ، و اإ�ض���تنادًا اإىل ذلك ندرك 
حجم التحدي الذي كان يتحلى به خياط على 

اإمتداد تلك الفرتة.
اأكرث من ن�ضف قرن و خياط يعوم مبهارة يف 
بح���ر اللون و اخللق فه���و يف تقديري فعل و 
حرك���ة، و تداخل و ت�ض���ابك، فهو نتاج حقيقة 
ال�ض���يء، اأي اأنه ن�ض ل يتكرر و ميكن قراءته 
كث���رًا و على اإمت���داد املدلول دون ن�ض���ف اأي 
فك���رة ل للبني���ة و ل للقيمة، فالأم���ر املمكن و 
قد يك���ون احلتمي ه���و اأنه ل ميك���ن احلديث 
عن الت�ض���كيل يف كرد�ضتان العراق دون ذكره 
بو�ض���فه كينون���ة احل�ض���ور / زمني���ًا و ذاتيًا 
/، و ب���روح ورثه���ا م���ن جبال���ه يعام���ل حلمه 
وفق خ�ض���ائ�ض ممي���زة و باأدق التفا�ض���يل، 
على �ض���كل رغبة لون نائمة على �ض���طح حجر 
يف الطريق اأو يف �ض���فح جبل، اأو على �ض���كل 
طائ���ر يرف�ض اأن مي���وت و اإن كان الطائر يف 
ذاكرته ميتًا )يف طفولتي ح�ض���لنا اأنا و اأخي 
عل���ى طر كهدي���ة و بداأنا نهتم ب���ه، لكنه مات 
ذات ي���وم و دفن���اه بح���زن، ه���ذا الطائر بقي 
عالق���ًا يف ذاكرتي الب�ض���رية، كن���ت اأمتنى األ 
مي���وت، اأن يبقى معي دائم���ًا، لهذا اأمنحه يف 
اأعمايل هذا الوجود املفرت�ض، اإنه يعي�ض يف 
لوحاتي كمو�ض���وع معا�ض���ر يرمز مل���ا اأعانيه 
.(، اأو رمب���ا على �ض���كل حزن ي�ض���تيقظ كثرًا 
يف ترادفاته ال�ض���كلية التي ورثها من طفولته 
يف اأزقة خانقني ، الأمر الذي يجعله يف عزف 
جنائزي على اإمتداد الولدة، ل تفاديًا لغ�ضب 
الرب، بل لرتكنا ن�ض���تمد الطاقة من الأ�ض���ئلة 
الت���ي يرميها لنا يف اأعمال���ه، و على نحو اأدق 
من وجوه���ه التي ل حتمل املالم���ح بل اأقنعة 
متث���ل احلقيق���ة اخلا�ض���عة لالإخت���زال داخل 
اجلانب املعقول، و خارج اجلانب املح�ضو�ض 
كعالم���ات و نقو����ض للنف����ض الب�ض���ري ب���كل 
وح�ضيته ب�ضذراتها املتعددة، اأقنعة ت�ضرح لنا 
اللع���ب احلر و املر يف العمق الالاإن�ض���اين، و 
التنك���ر التام للفهم اخلِرّ ال���ذي وهبته الآلهة 

حلفظ الوجه ل ظله.
اإن التميي���ز ب���ني فردي���ة خي���اط الت���ي ميكن 
الإم�ض���اك به���ا يف جولة اأولية ب���ني اأعماله و 
بني ال�ضغوط التي ميار�ض يف ذاته هو �ضكل 
من اأ�ض���كال الإنبث���اق من حمور م���ا، باإعتبار 
البوؤرة �ض���تتجلى لحقًا يف ت�ض���نيفاته التي 
اأوجده���ا يف خمت���ره الت�ض���كيلي، املخت���ر 
ال���ذي حت���ول اإىل ن�ض���ف قرن م���ن البحث و 
التجريب و التجديد منقبًا لعالمات ب�ض���رية 
و مفاهي���م ت�ض���رح الطري���ق يف التدلي���ل اإىل 
توظي���ف �ضل�ض���لة خال�ض���اته الت���ي ل معن���ى 
حم���دد له���ا، ب���ل ه���ي �ض���دى ملفاتي���ح اإنتباه 
ملعاي���ر حت���دد اإختي���ارات خي���اط و تف�ض���ح 
عن اأ�ض���اليبه بو�ضفها طروحات متد الب�ضاط 
للعناك���ب و ه���ي تن�ض���ج خيوطه���ا مبعرفتها 

اخلا�ضة

إسماعيل خياط مايسترو الحداثة البصرية

إسماعيل خياط من أهم رموز الفن التشكيلي في العراق على نحو عام و في كردستان على 
نحو خاص، و إذا كان له حيزه الجميل في الفضاء التشكيلي العراقي فله حّيز أكثر في الفضاء 
التشكيلي الكردستاني، و إذا كان الشاعر شيركو بيكس من أهم الفاعلين في حركة المرصد 

التي أطلقها في السبعينات من القرن الفائت، حين أدرك أن الشعر الكردي يحتاج إلى إنعطاف 
و إنقالب ليحافظ على وجوده الذي يليق به و حتى يوازي قامته القامات األخرى و فعلها بيكس 
بنجاح و يعتبر من روادها، أقول فإذا كان بيكس مايسترو الحداثة الشعرية فإن إسماعيل خياط 

يعتبر بحق مايسترو الحداثة البصرية في المشهد التشكيلي الكردستاني، و إن كان قد بدأ واقعيًا، 
متقيدًا بشروط متصلة بالخطاب التشكيلي السائد كمعظم أبناء جيله إلى أن أوجد نفسه مرميًا 
أمام أبواب مفتوحة ليبدأ بإيجاد البديل الذي تخلله أوليات مرتبطة بالمنحى الخصبة التي برعم 
فيها و على إمتدادات واسعة من التجربة التي تركها بدوره منفتحة على تأويالت دون توقف،

غريب مال زالل


