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هنالك إنجذاب واستيقاف إتجاه 
الخصوصية التي تطغي على الصفة 

الشكلية واألدائية ألعمال الفنان 
إسماعيل خياط.لمست ذلك من 

خالل معرضه الخاص في الثمانينيات 
في قاعة الرواق والذي يعد تكملة 
ألهداف وصيغ نموذجية تم رؤيتها 

في معرضه السابق أبان السبعينيات 
في قاعة كولبنكيان بغداد.

ولك���ن م���� �ش���د توقف���ي يف الت�أم���ل وحت���ى الت�أث���ر 
ب�أ�ش���لوبه التقن���ي يف وقته����، م���� يثري الإح�ش�����س 
اأب����ن  ال���رواق  ق�ع���ة  يف  مبعر�ش���ه  والإعج����ب 
الثم�نيني����ت. لق���د ك�ن هن�ل���ك اإنعك�����س كم� يبدو 
لأح���داث مثرية ح�شل���ت يف كرد�شت�ن على روحية 
م�ش�ع���ره احل�ش��شة، ومنه� الأنف����ل وحلبجة. لقد 
ك�ن���ت اأعم�ل���ه فيه���� حيوي���ة م���ن ال�شيغ���ة التقنية 
املمي���زة ملف���ردات منف�شل���ة يف ف�ش����ء ه�ئ���ج ث���م 
تتداخ���ل وتلتقي ح�ف�ته� الرقيقة املتدرجة، ي�ش�عد 
يف اإظه�ر هذه ال�شفحة ال�شكلية اأدوات الإ�شتخدام 
م���ن اأق���ام الر�ش�����س مب�شتوي�ته���� ال���� HB على 
م�ش�ح�ت املواد من ال���ورق الذي ي�شمح ب�خلو�س 
عمق���ً� وزمن���ً� يف الت���درج اله�يرم���وين. اإزاء هذه 
ال�شف���ة ت�شل اأبع�د امل�ش�م���ن الفكرية والنفع�لية 

اإىل اأعم�ق نف�شه اأوًل واإىل امل�شتلم ث�نيً�.
يف  اخل�شو�شي���ة  ال�شف���ة  ه���ي  له����  ي�ش���دين  م���� 
الأ�شل���وب والأداء الرقيق، حتم���ل م�ش�من احلزن 
والرتاجيدي� النفع�لية، لكن يف الوقت ذاته حتمل 
يف طي�ته���� �شيئ���ً� من القي���م اجلم�لي���ة وح�ش��شية 
امل�ش�ع���ر. ومن خ���ال اإطاعن���� اإىل امل�شتوى الذي 
يتمي���ز ب���ه الإنت�ج األفن���ي عرب �شنوات���ه الإجن�زية 
يوؤك���د لن� اإن الفن�ن اإ�شم�عيل خي�ط من اأبرز رموز 
الف���ن الت�شكيلي يف كورد�شت����ن – العراق – حيث 
اأ�ش�س لتجربت���ه الفنية مقوم�ت و�شف�ت اإنفرادية، 
من ج�نب امل�شمون والأ�شلوب معً�، حيث ات�شفت 
اأعم�له مبزاي� تعبريية جتمع بن اخلي�ل ال�شري�يل 
والأداء الأك�دميي ال���ذي اتقنه عرب �شنوات حي�ته 
بج���دارة، ومه���ده لأختي����ر التط�ب���ق م���ع ثيم�ت���ه 

الفكرية والنف�شية.
ا�شتق���ل يف اإنفراديت���ه املتمي���زة خ��شة يف حميط 
اإقليم���ه يف كرد�شت����ن اجلميل���ة.. ل���ول الأح���داث 
ال�ش�خب���ة الت���ي ت�شم���ل الع���راق عموم���ً�. وهن�لك 
م���ن يربط ه���ذه ال�شف���ة ب�ل�شف���ة الب�شرية حلركة 
)املر�ش���د( ال�شعرية التي اأطلقه���� ال�ش�عر الكوردي 
)�شريك���و بيكه �س( يف �شبعيني����ت القرن املن�شرم 
اأُعت���ربت بداي���ة احلداث���ة الأدبي���ة يف الثق�ف���ة  اإذ 

الكوردية. وكم� ه���و معروف اإن الفن�نن مبختلف 
امل�شرحي���ة  وكذل���ك  الت�شكيلي���ة  اخت�ش��ش�ته���م 
واملو�شيق���ى، تنعك�س الأح���داث ب�لدرجة الأوىل مل� 
يحملون من اأح��شي�س وجدانية متحركة ومنفعلة، 
ولذل���ك جن���د نت�ج�ته���م الإبداعية ه���ي اإنعك��س مل� 
يحيطه���م م���ن حمرك�ت مث���رية. اإنه� حت���رك القلب 
والب�ش���رية والأب�ش����ر، تك���ون النت�ئ���ج مب�شتوى 
ن���وع احل���دث وم�شت���وى الوع���ي والق���درات لدى 
املنتج الفني. وهذا م� اإ�شتج�ب له الفن�ن اإ�شم�عيل 
اإقلي���م  يف  املوؤمل���ة  الأح���داث  لرتاجيدي����  خي����ط 
كرد�شت����ن الذي ت�شب���ب يف مقت���ل واإ�ش�بة الآلف 
م���ن الب�ش���ر اأطف����ل ون�ش����ء و�شب�ب وكب����ر ال�شن، 
غ�دروا احلي�ة بعذاب حزين حن رميت جثثهم يف 
ال�ش���وارع واجلدران وهم اأبري�ء من فعل الأحداث 
ال�شي��شية وال�شراع����ت ال�ش�خبة، والتي اعقبته� 
اأي�شً� �شح�ي� كثرية بعد 2003 من داع�س وغريه، 
وكم� ذكرن� ب�أن الأمور �شملت م�ش�ح�ت وا�شعة من 
اأر����س العراق، ومنه���� كرد�شت�ن، الت���ي يعي�س يف 

اأر�شه� الفن�ن اإ�شم�عيل خي�ط.

تحوالت:
بعد اأن قطع �شوط���ً� طويًا يف الإختي�ر وال�شيغة 
الأ�شلوبي���ة الت���ي تبن�ه� الر�ش����م اإ�شم�عيل خي�ط 
والت���ي مت التط���رق اإىل تلك املنهجي���ة النفرادية، 
التح���ولت  ح���ول  وانده�����س  وبتمع���ن  �ش�هدن���� 
ال�شكلي���ة وامل�ش�م���ن. ولك���ن م�ش����در وجوده���� 
ذاته����  ب�لأح���داث  مرتبط���ة  الأدائ���ي  وت�أ�شي�شه���� 
الت���ي حتيط���ه. حي���ث ك�ن���ت ب�ش���كل يتن��ش���ب مع 
يف  الرق���ة  متج����وزة  وعنفه����،  الأح���داث  حدي���ة 
الت�أمل اله�يرموين ال���ذي يقطع م�ش�فة من الوقت 
والإ�شرتخ����ء. تل���ك الطريقة هي ب�أل���وان �شريحة 
غ���ري متدرج���ة مت�ش����دة ومنف�شل���ة ومتج����ورة 
عل���ى اج�ش����م م���ن الأحج����ر مرمي���ة يف م�ش�ح�ت 
اجلب����ل الكرد�شت�نية واأرا�شيه���� املنب�شطة كذلك. 
وكم���� يت�شح لن���� اإن���ه تن����ول موا�شي���ع اإن�ش�نية 
م�شرتكة، ولكن يف الوق���ت ذاته ك�ن يج�شد اأعم�ل 
تعك����س اخل�شو�شي���ة الكوردي���ة يف م�شمونه����، 
الأنف����ل و حلبج���ة مث���ًا، ب�أ�شك�له����، ورموزهم���� 
واألوانه���� امل�شتلهم���ة من حميطه وبيئت���ه املحلية. 
يف جمموع���ة بعن���وان )ذاك���رة النف����ل( يتن����ول 

ا�شم�عيل مو�شوع الأنف�ل من خال �شن�عة بع�س 
القنع���ة م���ن ال���ورق، بتف��شي���ل قليل���ة وب��شلوب 
ب�شيط خمتزل، اأ�ش���ك�ل وجوه مه�شمة، ن�جمة عن 
اآث����ر املع�ن����ة والدم�ر. حت���ولت خمتلفة ومثرية 
لأ�ش���ك�ل جم�شم���ة ب���دت وك�أنه���� �شف�ئ���ح معدنية 
دعكت ب�شغ���ط العوامل املختلفة. م���ن دون تبي�ن 

تف��شيل املامح ال�شخ�شية لاأجن��س الب�شرية.
وتع����د ه����ذه الأعم�����ل كم����� نوهن����� عنه����� اآنف����ً� هي 
تكمل����ة مل� قطع����ه من اإجن�ز زمن����ي مبكر يتعلق يف 
�شيغة التطبيق الأدائي بوا�شطة اأقام الر�ش��س 
ومنه����� جمموع����ة التخطيط�����ت املعنون����ة )املوت 
يف حلبج����ة( املر�شوم����ة بقلم الر�ش������س )امللون( 
حي����ث يو�ش����ح لن����� ال�ش����كل امل�أ�ش�وي له����ذا العمل 
الرببري من خال اأ�شاء ب�شرية، ممزقة، مرتوكة 
يف ال����رباري. التخطيط�����ت مقت�شب����ة يف ال�ش����كل 
والأل����وان والرم����وز امل�شتخدمة. اأج�ش�����م مقطعة 
مروعة يف وح�شة وعزل����ة مرعبة ولكنه� جمتمعة 

�شمن م�ش�حة اأر�شية واحدة.
يف اأعم�ل���ه الأخ���رية تب���دو هن�ل���ك جه���ود كب���رية 
ج���دًا مل� متتلك م���ن م�ش�ح�ت وا�شع���ة على الأر�س 
الأر�ش���ي  ال�شط���ح  يف  املتك�مل���ة  اأبع�ده����  يف 
وكذلك م���� حتتويه� من �شخ���ور واحج�ر خمتلفة 
الرتكي���ب والحج�م، يتم ترتي���ب هيئته� ال�شكلية 
يف الأل���وان الن�ب�ش���ة ب�لتعب���ري والأه���داف، دون 
اأو حتوي���ر  احج�مه����  بني���ة  تغي���ري  التدخ���ل يف 
تكوين�ته���� بطريقة احلفر اأو امللم����س. لذلك �شعى 
بجهد جهيد مع اأو�ش����ط الأجواء النحتية بطريقة 
م���ع اخت�ش��ش���ه  �شي�غ���ة املنج���ز مب���� يتن��ش���ب 
كر�ش����م عن طري���ق فر�س الألوان املث���رية لاأنتب�ه 
وال�شتيق����ف والت�أم���ل، ومل يتوق���ف �شمن نط�ق 
الأحج�ر وال�شخ���ور وامل�ش�ح�ت الأر�شية، واإمن� 
بتحوي���ل اأر�شي���ة البن�ء واجل���دران اإىل تكوين�ت 
�شكلية ع���ن طريق ب�ث�ته���� اللوني���ة املتنوعة. تلك 
اجله���ود ليخو�شه� �شمن لوح�ت حمددة القي��س 
وال�شتيق����ف، واإمن���� �شم���ن م�ش�ح����ت وا�شع���ة 
واآف����ق حرة يف التحرك والتطبي���ق تتطلب جهود 
كبرية من الوقت والأداء التقني. وكم� هو وا�شح 
م���واد  ي�شتخ���دم  اإ�شم�عي���ل خي����ط ل  الفن����ن  اإن 
القم�����س الذي ميت�س الأل���وان وي�شتت و�شوحه� 
والت���ي تتطلب مراحل كثرية للبن�ء اللوين واإلغ�ء 
الت�شتت. اإنه يف�ش���ل فر�س الألوان على امل�ش�ح�ت 
الأر�شي���ة والأحج�ر الذي اأتى بع���د مراحل و�شع 

الألوان على الورق ال�ش�يف امللم�س.
ولد الفن�����ن الت�شكيلي الك����وردي اإ�شم�عيل خي�ط 
يف مدين����ة خ�نق����ن ع�����م 1944 وتخ����رج م����ن دار 
املعلمن. وم�ر�س مع ن�ش�طه الفني مهنة التدري�س 
مل����دة 21 ع�م�. تف����رغ الفن�ن ا�شم�عي����ل خي�ط بعد 
تركه مهن����ة التدري�س للفن يف مدين����ة ال�شليم�نية 
حي����ث يقي����م فيه����� اإىل الوق����ت احل�����يل. وع����رف 
عل����ى م�شت����وى العراق بفن�����ن ذو ا�شل����وب خ��س 
و�ش�ح����ب روؤي����ة فنية اجت�����ز من خاله����� البيئ�ت 
الت�شكيلي����ة الت����ي ك�ن����ت �ش�ئ����دة يف الع����راق ويف 
الأو�ش�����ط الكوردية اأي�شً�. ودفعت����ه خ�شو�شيته 
الفني����ة اإىل �ش����دارة اأ�شم�����ء الفن�ن����ن العراقي����ن 
الذي����ن �ش�ركوا يف املع�ر�����س واملهرج�ن�ت الفنية 
والت�شيكلي����ة الع�ملي����ة حي����ث و�شل����ت لوحت����ه اإىل 
�ش�����لت العر�س يف الكثرية م����ن املدن الأوروبية 
والأمريكية.وق����د اأق�����م اأك����ر م����ن )35( معر�ش����ً� 
�شخ�شي����ً� يف مدن كرد�شت�ن الع����راق وبغداد، ول 
زال����ت اإجن�زات����ه الإبداعية املتمي����زة م�شتمرة يف 

العط�ء.

إسماعيل خياط مشاعر وجدانية 
وإنعكاس ألحداث مؤلمة

د.ماضـي حســن نعمــة
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منهجية نابعة من الخيال
تفر�س التج�رب املهمة يف الر�شم، على الدار�شن، 
املنهجية التي تت���اءم وتلك التج�رب وتقرر �شكل 
تن�وله�، وهذا م� ينطبق مت�م� على جتربة الر�ش�م 
الك���وردي اإ�شم�عي���ل خي����ط اأك���ر من اأي���ة جتربة 
اأخرى يف ح�جته� اإىل منهجية كهذه، وبذلك نكون 
، �شخ�شي���� عل���ى الأق���ل ، اأوفي�ء مل� ا�ش���ن ب��شار 
ب�عتم�د منهجية تنبع م���ن اخلي�ل لدرا�شة اخلي�ل 
ذات���ه، فقد اأ�شح���ى ه���ذا الب�شتمولوجي، وحيثم� 
ك�ن بعي���دا ع���ن العقاني���ة الديك�رتي���ة، فيل�شوف���� 
للخي����ل وح�مل���� ب�لكلم����ت الن�بع���ة من���ه ، فقد ك�ن 
ي�شخ���ر دائم� م���ن خراف���ة احل�ش�ف���ة العلمية فيم� 
يتعل���ق بدرا�شة اخلي�ل، فق���د ك�ن ي�أمل يف حتقيق 
ق���راءة للخي�ل، ت�ش���كل ع���ودة اإىل الين�بيع الأكر 
عمق����، ممهدا لاجت����ه نحو التقومي����ت البدائية، 
لك���ي ل تنبع ال�شورة من هم تزو يقي خ�ل�س، فقد 
ك�ن���ت ا�شتع�رته مفهوم الأمن�ط العلي� )اأو ال�شور 
الأ�شلي���ة ARCHY TYPE( حم�ول���ة لتلم�س 
طزاج���ة ال�ش���ورة م���ن خ���ال ت�أمله���� يف تكوينه� 
امل�دي، بينم� ان�شب جهده، يف اجل�نب الآخر، يف 
ا�شتع����رة فكرة العن��شر الأربع���ة الطبيعية )الن�ر 
– الرتاب – امل�ء – الهواء( حيث ا�شتط�ع اأن يجد 
حم���ددات نف�شي���ة طبق���� اإىل العاق���ة املتخيلة بن 
تل���ك العن��شر، ليكون ب�إمك�ن حلم اليقظة اأن يعر 
على م�دت���ه اأو على عن�شر م����دي ليمنحه جوهره 
اخل�����س ب���ه، وق�عدت���ه اخل��ش���ة ب���ه، و�ش�عريته 
اخل��ش���ة ب���ه. يق���ول دوغل����س ن.مورغ����ن: اأنن���� 
يف عب�دتن���� العل���م، اأ�شبحن� نخ�ش����ه، فب�شبب من 
خوفن�، كن� ن�شلم ع���وامل اأخرى ثمينة من اأ�ش�ليب 
التعب���ري الب�شري، ك�لدين والفن���ون اجلميلة، اإىل 
حم���ى العلم، ب��ش���رتاط مطلب غري مقب���ول هو اأن 
تق���دم اأوراق اعتم����د معرفي���ة. اأن اإخ�ش�ع الفنون 
اجلميلة لهيمنة العلوم يهبط ب�لفن اإىل منزلة اأداة 
لنق���ل )احلقيقة(، ولي�س هن�لك من يت�ش�ءل اإن ك�ن 
�شروري���� اأن ينقل الفن احلقيقة، اإل اإذا �شبق له اأن 
اأيق���ن اأن �ش����أن احلي����ة املهم يكمن فق���ط يف ك�شف 
ونقل احلق�ئ���ق، واعتقد اأن احلي�ة ت�شتمل على م� 

هو اأهم من هذا.

2

فرادة أسلوبية ومادة استثنائية
حن ق���دم الر�ش�م اإ�شم�عيل خي����ط منجزه املتميز 
يف الثم�نين����ت، ان�شغ���ل ب���ه نق����د الف���ن وكت��ب���ه 
حينه�، ومل���دة لي�شت ب�لق�شرية، ك�ن ميت�ز بفرادة 
اأ�شلوبي���ة خ��ش���ة، ك�ن ج���زء اأعظ���م م���ن النبه�ر 
الكبري وقته���� قد وقع من خ���ال ا�شتثن�ئية امل�دة، 
حي���ث ي�شتخدم اإ�شم�عيل خي�ط فق���ط قلمً� منفردا 
من األ���وان اخل�شب، غ�لب� م� يك���ون لونه قهوائي�، 
ف���ك�ن الر�ش�م مي�شي اأي�م���� وهو ي�شتغل به بهدف 
اأن مي���اأ �شطح لوحته خطوط����، حتى اختف�ء اآخر 
اثر من اآث�ر الفراغ فيه�، وهي مهمة م�شنية ب�شبب 

احلجوم الكبرية التي ك�ن يخت�ره�.

3

أخوان الصفا.. وعناصر التكوين
لق���د )اأوحت( يل جترب���ة اإ�شم�عيل خي�ط ذات مرة 
بدرا�شته� اعتم����دا على عن��ش���ر التكوين الأربعة 
)امل�ء والن�ر وال���رتاب والهواء(، وانبه�را مبنجز 
ب��ش���ار ال�شخ���م املوؤ�ش����س عل���ى درا�ش���ة اخلي�ل 
اعتم����دا عل���ى تل���ك العن��ش���ر، افرت�ش���ت وقته���� 
هيمنة عن�ش���ر الرتاب على ه���ذه التجربة، فكتبت 
اأن اإ�شم�عي���ل خي����ط ي�شت���ل من عن��ش���ر التكوين 
اأهمه�، وهو عن�شر الرتاب املقد�س، منبع الإن�ش�ن 
وم����أواه الأخ���ري، لي�ش���كل م���ن ذلك العن�ش���ر ع�مله 
الفن���ي، ف�ل���رتاب ال���ذي هو اأك���ر العن��ش���ر وفرة 
يف الطبيع���ة، واقله���� مب��ش���رة، واأكره���� رمزي���ة 
وجتري���دا، ف���ك�ن ي�شت���ل م���ن وح���ي املتحجرات، 
و�شحنته����  وت�ش�ري�شه����  اجلب����ل  و�شخ���ور 
)texture(، حلم���� احمر بلون �شداأ ال�شخور، 
و�ش���داأ ذاكرته التي اختزنت كل املع�ن�ت التي ك�ن 

العراق يعي�شه�، و م� زال حتى وقتن� احل��شر.
اأجد نف�ش���ي اليوم، وحتت ت�أثري اأعم����ل اإ�شم�عيل 
خي����ط ث�نية، من�ش�ق� بق���وة ت�شتحثني على اإع�دة 
تو�شي���ف لي����س فق���ط، عن��ش���ر تكوي���ن لوحت���ه، 
بل واإع����دة مو�شع���ة فهمي )لعن��ش���ر الر�شم( من 
جديد ب�شبب بت�أثري جتربة اإ�شم�عيل خي�ط ذاته�، 
ف�أ�شتع���ري من ر�ش�ئ���ل اإخ���وان ال�شف���� )طريقتي( 
هن�، مفرت�ش���� اأول، اأن عن��ش���ر اللوحة هي ذاته� 

)عن��شر املحيط( ب�عتب�ره� جزء من ذلك املحيط، 
وحي���ث "ل ينف�ش���ل ت�أوي���ل الوج���ود ع���ن ت�أويل 
الن����س والنف����ذ اإىل م�شتوي�ت���ه املتع���ددة الت���ي ل 
يفهمه���� ال الإن�ش����ن الك�م���ل ال���ذي حتق���ق بب�طن 
كم� يقول ن�شر ح�مد  الوجود وجت����وز ظ�هره"، 
اأب���و زي���د يف )فل�شفة الت�أوي���ل(، وتل���ك العن��شر، 
كم���� يقرره� اإخوان ال�شف����، خم�شة هي: الهيوىل، 
وال�ش���ورة، واحلرك���ة، والزم����ن، وامل���ك�ن، وهي 
تظهر بقوة تختلف يف كل فن بدرجة من الدرج�ت، 
فه���ي ل تظهر جمتمع���ة دائم�، فقد ي�شب���ت عن�شر، 
يف ف���ن م�، ليهيمن على ح�ش�ب���ه اآخر، ففي النحت 
يهيم���ن املك�ن )=الف�ش�ء( وامل�دة، بينم� تهيمن يف 
ال�شينم���� ال�شورة واحلرك���ة والزمن، ويهيمن يف 
الر�شم عن�شرا الهيوىل )=امل�دة، العن�شر، الطينة( 
وال�شورة )=الهيئ���ة وال�شكل(. وهذان العن�شران 
يرتبط�ن بوحدة ل انف�ش�ل له�، ف�جلوهر جمبول 

على المتث�ل ب�ل�شورة، ول تختلف
املوج���ودات ال ب�ل�شور )وه���و اختاف كيف(، ل 
ب�لهي���وىل )وه���و اختاف كم(، فه���ذان العن�شران 
)=ال�ش���ورة و الهي���وىل( يتوح���دان لدرج���ة اأن ل 
يوج���دا اإل مع����، ف�لأ�شي�ء تتن����وب اأدواره� )كم�( 
و)كيف����( يف الوقت ذات���ه، )كيف( مل���� قبله� و)كم( 
مل���� بعده�، فا وج���ود لهيوىل تخلو م���ن ال�شورة 
م���ن  تخل���و  ل�ش���ورة  وج���ود  ول  الوه���م،  يف  اإل 
الهي���وىل اإل يف الوه���م، اأي اأن ال�ش���ورة ل تنعزل 
خمتربي� عن م�دته�. فتك���ون ال�شورة مركز الثقل 

يف النق���د الأدب���ي والفل�شف���ي، ف�حلد����س براأين����، 
يعت���رب ال�ش���ورة �ش���كا وجوه���را، اإنه���� التق�ط���ة 
مب��ش���رة للم����دة، وه���ي منفتحة على ع����مل اأو�شع 
من عن��شره���� املكونة، وهذا يع���د اأهم التطورات 
الفكري���ة الت���ي هيمن���ت يف ع�شرن���� احل��شر على 
البع���د  وه���و  الت�شكيل���ي،  للف���ن  الفه���م احلداث���ي 
)امل�تريي�يل(، وهو م� يهيمن على جتربة اإ�شم�عيل 
خي����ط حيث تظه���ر الأ�شك�ل واملوج���ودات ب�شكل 
يعط���ي اإح�ش��ش���� ب�أنن�، وجه���� لوجه، اأم����م امل�دة 
الغف���ل )=اجلوهر الأول( وه���ي يف طور مت�زجه� 
الأويل ب�ل�ش���كل، يف مزي���ج اأ�شميته م���رة )العم�ء 
ال�شكل���ي(، مم���� يجع���ل لوح�ت���ه مت�ش�به���ة ب�شكل 
خمتل���ف، وخمتلفة ب�شكل مت�ش�ب���ه، خمتلفة كونه� 
تتخ���ذ يف كل مرة �شكا اأميبي���� خ��ش�، ومت�ش�بهة 
كونه���� مبجموعه�، توؤلف لوح���ة واحدة كبرية مت 
تقطي���ع اأو�ش�له���� اإىل م���� ل نه�ية، لوح���ة ت�شكنه� 
ك�ئن����ت خدج، وهي ت�شيح عل���ى �شطح اللوحة، ل 
تب���ن ماحمه� غري املكتملة البتة، وهي تبحث عن 
�ش���روط اكتم�له� الذي ل تتحقق ال بفن�ئه�، وقد ل 
تتحقق اأبدا، وقد تكون تلك الأ�شك�ل مق�طع طولية 
لوجوه جم���دورة، تتخذ دورا بديا   smile   رمز 
تعبريي اأث���را( عن الإن�ش�ن، وتنتظر م�شريا لي�س 
غ�م�ش� فقط ب���ل وموؤ�شف�، وج���وه ير�شمه� دومن� 
)مث����ل( حم���دد �ش�ب���ق يف ذاكرت���ه، بل ه���و يتخذ 
وج���ه الإن�ش����ن، غ�لب����، ك�شحيف���ة اأعم����ل حتوي 
كل �ش���يء، اأو كتع�وي���ذ ر�ش���م ي�شتعي���د به� جذور 
الكت�ب���ة والر�ش���م مع� حينم� ك�ن���� متوا�شجن قبل 
النف�ش����ل الذي اختطته الكت�ب���ة اللغوية لنف�شه�، 
فرتك���ت )كت�بة( الر�ش���م توؤ�ش����س اأنظمته� احلرة، 
وه���ي عن���د اإ�شم�عيل خي����ط تت�شكل م���ن نث�ر من 
بقع م���اأت اجلدران منذ اأي�م الكه���وف الأوىل، ثم 
ا�شتط�لت، ومت���ددت، وا�شرتخت، وت�شنجت دون 
عم���ق منظوري، خمتزلة ماحمه���� اإىل احلد الذي 
ت�شي���ع في���ه م� ب���ن الت�شخي�س والتجري���د ب�شكل 
يذكرن���� بك�ندين�شكي، مع اختزال �شديد ومن�ق�س 

يف اللون.
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مثنـويــات
يوؤ�ش����س اإ�شم�عي���ل خي�ط ع�مل���ه الت�شكيلي، فكري� 
وت�شميمي����، عل���ى ت�ش����دات مثنوي�تي���ة ل نه�ئية 
متت���د على مرمى الب�شر، ه���ي: بقعة وخط، �شوء 
وظام، موت وحي����ة، ت�شخي�س وجتريد، جنون 
وعقلنة، حركة �شراع و�شكون، جم�ل وقبح، رعب 
و�شكينة، رق���ة وخ�شونة، بدائية ومع��شرة، واقع 
وحلم، كله� توؤلف مكون�ت ذاكرته مب� تر�شب فيه� 
م���ن اأ�ش���ك�ل ن�شي���ج �شخور �شم����ل الع���راق حيث 
يعي����س، وب�ش���كل يجعله���� جترب���ة ب�طن���ة، ميث���ل 
العم����ء، فيه� مرتبة التمثل اخلي����يل اأو م� ي�شميه 
اب���ن عربي )اخلي�ل املطل���ق(، وهو اأول ظرف قبل 
كينونة الت�شكل عند اإ�شم�عيل خي�ط، اإن الن�شيحة 
مع�ين���ة جترب���ة  م���ن  ا�شتخل�شته����  الت���ي  الأه���م 
اإ�شم�عيل خي�ط اأن يكف املتلقي عن البحث عن اأية 
ترابط����ت �شكلية م���ع الواقع، ف�مل����دة الأوىل التي 
ي�شعه���� اإ�شم�عيل خي����ط فجة ل يه���دف اأن حتيل 
اإىل اأي ت�ش�ب���ه م���ع الواق���ع، وحري ب���ه اأن ي�شدر 
لوحته بتحذير، ك�لذي يثبته الروائيون يف مفتتح 
رواي�تهم من اأن اأي ت�ش�به بن اأحداث و �شخو�س 
ه���ذه التجرب���ة والواقع فه���و حم�س �شدف���ة، هذا 
يف اأح�ش���ن الحتم����لت، واإل ف����أن البحث يف هذا 

الجت�ه �شيكون هراًء حم�ش�     .!

خالد خضير الصالحي

إسماعيل خياط… الجوهر األول
وعناصر التكوين
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ل اع���رف مت���ى ويف اأي زمن من اأزمن���ة اإ�شم�عيل 
ت�شل���ل ه���ذا الط�ئر خل�ش���ة اإىل م�ش�ح���ة ر�شوم�ته 
الأوىل. لكن���ي اأتذك���ر ر�شوم�ت���ه )مب���� ان بنيته���� 
خطي���ة( يف نه�ية ال�شبعين����ت و بداية الثم�نين�ت 
م���ن الق���رن امل��ش���ي. مل تك���ن فن���� م��شوي����، ب���ل 
اكت�ش�ف����ت ت�شكيلية جدي���دة لت�ش�ري�س بيئة بكر، 
ل كم���� خرائ���ط )امل�ش�ح���ة( ول كخرائ���ط )كوكل( 
املتع���ة  عل���ى  متوف���رة  تك���ن  ومل  الأركولوجي���ة. 
الوقتية ل�ش���ور الطبيعة الرقمية بو�شوح عن��شر 
ال�ش���كل والل���ون. لكنه���� ك�ن���ت مغرق���ة ب�شكليته���� 
ال�شبحية رغ���م و�شوح ت�ش�ري�شه���� اخلطية. فهل 
ك�نت احف���ورات مل�ش����رات طريان ط�ئ���ره املفقود 
خطته���� بع����س من نب����ل ري�س اأجنحت���ه وهي يف 
طريقه���� ملجه���ول ك�ن يف زم���ن م���� معلوم����، ومل 
يكتفي هذا الط�ئر بفعلته حتى حط متمرغ� و�شط 
احفورات���ه. وان مل يك���ن ط�ئ���ره فعله���� ف���ا بد ان 
اإ�شم�عيل ا�شتع�ر فعل نواي���� ط�ئره الأجرتاحية. 
وان تقم����س اإ�شم�عي���ل روح ه���ذا الط�ئ���ر املفقود 
فقد ظل طوال زمن اإبداعه متقم�ش� روح �شم�واته 
ال�شم�لي���ة ق�رئ���� جي���دا لبع����س م���ن ت�ش�ري�شه���� 
الوجداني���ة ب�إيح����ءات �شكلي���ة ول ي���زال يح����ول 
ا�شتع����دة اأ�شك�له���� يف ازمنت���ه املتقدم���ة م�شتعين� 
مب�ش�ح���ة احلري���ة املمنوح���ة ل���ه كم���� اإقران���ه بعد 
زوال الرقي���ب ال�شلط���وي الأوحد. فه���ل ا�شتوعب 
اإ�شم�عيل م�ش�حة حريته اجلديدة. اعتقده� كذلك. 
وه���ل حفظت له م�ش�حة احلري���ة اجلديدة عن��شر 
عمل���ه يف منطقته���� ال�شبحية، اعتق���د ان الأمر هن� 

فيه بع�س التب��س.
يف ع����م )1963( وجدت نف�ش���ي حمتجزا �شي��شي� 
لوح���دي يف مدينة �شغ���رية، و�شدف���ة اأو ل ادري 
كي���ف حينم���� �شحي���ت يوم���� م���� فوج���دت جنبي 
ط�ئ���ر �شغري )عقعق( ميت�. واأن���� الذي كنت وقته� 
اأت�شب���ث بكل �شيء من اج���ل ان ل تبعدين وحدتي 
ع���ن موا�شل���ة ت�أماتي الفني���ة، وجدتن���ي ا�شتغل 
عل���ى جتريد ه���ذا الطري املي���ت من زوائ���ده لأبقي 

على هيكل���ه العظم���ي م�شروع���� للدرا�ش���ة الفنية. 
وان ك�ن���ت نت�ئج���ي توؤك���د �شاب���ة ج�ش���د الطري. 
ف����ن طي���ور اإ�شم�عي���ل عل���ى ال�ش���د من ذل���ك توؤكد 
هيمن���ة �شبحي���ة �شكله���� اأو ف�ش����ءات ج�شده� يف 
اأعم�ل���ه الأوىل. وان كنت اإداري �شابة وه�ش��شة 
وحدتي ب�شابة وه�ش��شة هي���كل الط�ئر العظمي 
بواقعي���ة مفرت�شة.اأم���� ب�لن�شب���ة لإ�شم�عي���ل ف�ن 
مظهرية طيوره مل تنف�ش���ل عن مداراته� الأر�شية 
به�ج�س ا�شتع����دة فن�ئه� )مقربته����( الأوىل، وان 
ب���دت مزه���وة بتف��شي���ل نث�ره� ف�ن احتف����ءه به� 
هو الأخر ل ينف�شل عن ولهه بلملمة نث�ر الطبيعة 
الت���ي متثل���ت اأج�ش�ده� يف نزع���ة اإحي�ئية طق�شية 
اأك�شب���ت الفن�ن بع�س من عوام���ل توزان ادراك�ته 
للت�ش�ل���ح  كمع����دل  الإله�مي���ة  مل�ش����دره  ال�شري���ة 

و�شريته املحيطية وقته�.
)يف  روح���ه  تخ���رج  ال�شخ����س  يحت�ش���ر  حينم���� 
ف�ش�ءاته����  اإىل  مغ����در  كط�ئ���ر  امليثولوجي����( 
الغيبية العلي�. وكم� ه���ي الروح هواء، ف�ن طيور 
اإ�شم�عي���ل م�شبع���ة بهوائه���� اخل�����س للح���د الذي 
لزمت���ه ك�لن�شم���ة الت���ي ي�شتن�شقه���� ط���وال اأي����م 
حي�ته. وان هو متث���ل روح اجلبل فقد لزم جب�له 
وودي�ن���ه ع���رب كل دروبه� امل�شيئة منه���� واملعتمة 
املعف���رة ب�أ�شاء �شح�ي� اأن��شن� ال�شم�لين يف غدر 
)الأنف����ل(. وان ك�ن اجلب���ل ي�ش���كل لن���� متعة نظر 
نحن �ش�كني اجلنوب، فقد �شكل لإ�شم�عيل كم� هو 
احل����ل لق�طنيه م�أمن���� بيئي� توارث���ت خفة هواءه 
اأجي�له���م. وان تك���ن )الأنف�ل( حف���رت اخ�ديدا من 
ال���دم على اأحج�ر دروبه�. ف����ن اإ�شم�عيل وهو يف 
جم����ل بحثه ع���ن مع����دل الأمل هذا مل يج���د �شوى 
نف����س احلج���ر ليودع���ه حم�ئم���ه )امل فق���ده الأول 
)1(. لكنه���� حم�ئ���م اأخرى، لي�شت كم���� الأوىل يف 
مظهريته���� ال�شبحي���ة. حم�ئم ا�شتع����دت تف��شيل 
اأج�ش�ده���� حفرا لتف��شيل م� ك�ن يحبذه� وهو يف 
حلظ����ت ن�ش���وة الت�شور لأزمن���ة �ش�بقة هي اخف 
وقع� يف اغرتاب�ت انته�ك�ته�. لقد ا�شتع�دت حتى 
األوانه���� التي غ�لب���� م� ك�ن ين�أى ع���ن اإظه�ره� يف 
اأعم�ل���ه الأوىل، األوان هي م���ن بع�س نث�ر ماب�س 
ال�شح�ي���� التي ك�ن���ت زاهية قبل حلظ���ة حمنته�. 
حمن���ة فتحت عينيه على ات�ش�عه���� لتق�شي اأطي�ف 
ملون���ة الإرث الفولكلوري الك���ردي اإ�شب�غ� جل�شد 
الط���ري الفرتا�ش���ي ومللم���ة ج�ش���ده مب���� تبقى من 
حط�م اأج�ش�د غ���ري افرتا�شية مثقلة بندوب حتفر 
عميق���� خمرتق���ة اجللد حت���ى العظ���م ومفتتة زهو 
ملونة دث�ر اأرديته� التي ك�نت تغ�زل ال�شم�س قبل 

الك�شوف الكلي.

طائر آخر:
يف �شورة فوتوغرافية لبو�شرت ملعر�س اإ�شم�عيل 
يلف���ت  ب�ري����س(.  الك���ردي يف  )الأ�شتوددي���و  يف 
حمتوي����ت  م�ب���ن  الفرتا�ش���ي  الت�ش�ب���ه  النظ���ر 
البو�ش���رت الذي ميث���ل ر�شم� منوذجي� م���ن ر�شوم 
اإ�شم�عيل للوجه الك�ليغ���رايف بق�شم�ته امل�شدودة 
لبع����س من التف��شيل املك���ررة التي حتتل م�ش�حة 
الر�ش���م. ر�شم ه���و نحت لق�شم�ت ت���راوغ الإم�ش�ك 
بخطوطه���� الع�مة م���ن خال اللعب بعتم���ة الغ�ئر 
ال���ذي اأ�ش���ا ب����رز وال���ذي تت�ش���رب �شطوحه بن 
ثني�ت ه���ي من خطوط وبقع فق���دت ماحمه� عرب 
م�ش����رب اآث�ر رمب� ان اأف�شح���ت تقودن� لفك بع�س 
الغ����ز حكم���ة �شنعته�، لكنه���� وب�شكل ع����م ت�شري 
لبع�س من مام���ح طري تن��شخت���ه اأرواح ب�شرية. 
وان دققن���� اأكر رمب� نكت�شف ان���ه اإ�شم�عيل نف�شه 
وكم���� يب���دو يف ال�ش���ورة م���ع مل�شق���ه ه���ذا. فهل 
�شح���ت الني���ة الإبداعية عنده حل���د التن��شخ هذا. 
رمب���� ك�ن الأم���ر ك���ذاك، ف�لنظ���رة نف�شه���� وحت���ى 
يف خط���وط حم���ور الع���ن )امل�ش�عف���ة( املج�ورة 

حلد �شورت���ه ال�شخ�شية وبوؤرة النظ���ر ومدي�ته� 
الانه�ئي���ة اأي�ش����، وان ك�ن الأم���ر ت���وارد خواطر 
فليكن فم� الإبداع اإل بع�س من من�هله�. لكن يبقى 
ان نع�ي���ن من جديد ط�ئرن� الفرتا�شي هذا )كونه 
ر�شم���� احفوري� لوجه اإن�ش����ن ويف انتب�هة حتيل 
لط�ئ���ر �شبحي( ه���ل ي�شري مرة اأخ���رى اإىل وداعة 
اإ�ش���اف حم�ئ���م اإ�شم�عي���ل ال�ش�بق����ت، اعتقده ل. 
لق���د، بدت ثم���ة �شرامة مام���ح متب�دلة م���� بينهم� 
رمب���� اكت�شبته� من حيواة متقلب���ة عديدة كم� هي 
حي���واة غ�لبية العراقي���ن عرب اأزمنته���م املغ�يرة. 
لق���د حتول الوجه الب�شري ط���ريا رمب� ك��شرا لكنه 
ل يغ����در �شط���ح ر�شم���ه اإل ليذكرن���� مب��شي علين� 

اأي�ش� ان نطهر اأنف�شن� من اأدرانه.
تت�ش�ب���ه امل�ش�ئ���ر يف م�ش�ريع اإ�شم�عي���ل الأخرية 

مب� اأنه���� تن�ور خملف�ت الأمل ال���ذي تق�شى دروبه 
ع���رب اأزقة حلبجة التي ل تزال تنز �شمومه� عبورا 
مل�ش�م����ت اأجي����ل جديدة. وعرب ه���ذه الدروب فقد 
اإ�شم�عي���ل ح�س بيئت���ه الفرتا�شي���ة الك�ليغرافية 
امل��شي���ة ب�شحر ان�شي�بي���ة خطوطه� وم�شطح�ته� 
واأجنح���ة طيوره���� واأ�شم�كه���� املري�ش���ة. وتفت���ت 
تون����ت ه�رموني���ة اأجوائه���� التي ك�ن���ت ت�شحرن� 
فنت�زيته���� وليتم الف���رز على اأ�ش���ده م�بن اجل�شد 
وبيئته بعد ان انتف���ى الت�ش�لح بينهم� بفعل الإثم 
الب�شري. لك���ن ط�ئره ل يزال ل�شيق هذه الأج�ش�د 
ي�ش�طرهم م�ش�ئرهم متيمة ل تني متنيه� بخا�س 
ابي����س لي����س كم���� بي�����س ال�شم���وم الت���ي ه���رت 
هي�كله����، بل ا�شتع����دة لبي��س جلي���د قمم اجلب�ل 
الأول. وان تك���ن معظ���م ه���ذه الأج�ش����د ت�شتع���ري 

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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محمد خضير

ل ن���رى يف اأعم����ل الفن�ن اإ�شم�عيل خّي����ط )ال�شليم�نية 1944( اأجزاَء م���ن منظر كّلي، بل 
نرى منظرًا كّليً� وقد جتزاأ اىل ذّرات ودق�ئق. هكذا يرى فّن�ن الطبيعة اجلبلية، املن�ظَر يف 
ذّرة، ُجزيئٍة طبيعية اأو ب�شرّية: �شخرة، ط�ئر، كّف ب�شرّية، قن�ع م�شنوع من بق�ي� ورقية.
َغر، ومن  الأج���زاء املتن�ق�ش���ة، ال���ذّرات ال�ش�بح���ة يف ع�مله����، تن���درج م���ن الِك���رَب اإىل ال�شِ
اخل�شون���ة اىل النعوم���ة، وم���ن النطف�ء اىل التوه���ج اللويّن، فيم���� هي تغ����در اأج�ش�َمه� 
الع�شوية الك�ملة، وتّتحد من جديد يف كّلي�ت ُمذّراة، وهي�آت مث�لية، وروؤى مت�ش�غرة اإىل 
م���� ل نه�ي���ة حتت م�شتوى النظر، اأو خلف قن�ع وهمّي )القن����ع الذي نرتديه حن النتق�ل 

اإىل_ خ�ن الع�مل_ كم� كتبُت مّرة يف: حدائق الوجوه(.
ّري الدقيق، كم� يراه� فّن�ن من ع�مل امل�دة الكبري؟ األي�شت هذه �شورة الع�مل الذَّ

ق���د ل يعي�س فّن����ن �شنواته كلَّه� فوق الأر�س، يلمح م� يلمحه راع���ي غنم، اأو مت�شّلق جب�ل 
يلم���ح م� يلمحه ط�ئر حمّلق فوق ال���ذرى ال�ش�هقة، او منقِّب/ مفتِّت لل�شخور واملنحدرات 
اجلبلي���ة.. وغريه� من اأعم�ل التعرية والتجوية )احلف���ر وتفتيت ال�شخور( ب�أكّف ب�شرية 
)كن�ي���ة عن املق��ش�ة واملع�ن����ة النف�شية واجل�شدية(.. فقد يلج�أ فن�ن ال���ّذرات اإىل اأبعد من 
ه���ذه العملي�ت احلفرية والتجريدي���ة )جتريد ال�شطوح من مظ�هره���� املرئية(، اإىل عملية 
الت�شوي���ر/ الت�شّور مبق�يي�س ذّرية، غ���ري مرئية، عرب املح�ك�ة العميقة ل�شريورة الأ�شي�ء 
ومن���و الك�ئن����ت، يف ع�مله� الِبكر وم�شتقبله���� غري املحدود. اإّنه عم���ل احلّف�ر احلقيقي عن 

جوهر الأ�شي�ء واملخلوق�ت جميعه�، وقد توّحدت يف ذاته.
يف هذا الع�مل الأركيولوجي_ م� قبل اخللق والت�شيري/ الت�شبيه الإن�ش�ين، ينمو مفهوم 
ّري، الذي ين�زع الوجوَد العي�ين على ممتلك�ته/ مرئي�ته  خ�����سّ للفّن، هو مفهوم الفّن الذَّ
الزم�ني���ة واملك�ني���ة. فف���ي ه���ذا النوع م���ن الت�شوير بحٌث ع���ن اأبع�د غ���ري ب�شرية_ غري 
�شطحي���ة_ غري و�شفية. اأّم���� م� يو�شع قيَد التداول الفنّي، فه���و اإح�ش��ُس م� قبل الت�شّكل 
والت�شي���ري مبق�يي����س الروؤية امل�شهدي���ة الك�ملة، اأو البن����ء الع�شوي لاأج�ش����م والهيئ�ت 
وال�ش���ور.. اإح�ش�����ٌس ب�لأ�شي�ء قب���ل تفّتته� اإىل ذّرات كونية )ذات و�ش���ٍف فيزيقي(. ومثل 
ه���ذا الإح�ش��س/ الإدراك القبل���ّي، ي�شتبق الوجوَد، حيث تعي�س الأ�ش���ك�ل التي �شُيظِهره� 
رية/ كينونِته���� اخلليقية، غ���ري الق�بلة للو�ش���ف اأو التحديد )بخّط  الر�ش���ُم يف ح�لته���� الذَّ

ولون و�شكل(.
رّي ب�شردّيٍة ق�ش�شية م�، كتلك ال�شردية الأركيولوجية  هل ن�شتطيع مق�بلة هذا الوجود الذَّ
يف ن����سّ �شوم���رّي قدمي، كق�شة اخلليق���ة الب�بلية مثًا؛ اأو بن�ّس ق���راآين عن ع�مل الربزخ؟ 
اأجنروؤ على حتميل الع�مل البدئي، ون�شّور اأبع�ده وحتولت خملوق�ته امليكروية، يف عمل 

مع��شر؟
رّي يف ع�مل م� قبل/  نعم، ب��شتط�عتن� خلق �شردّيٍة موازية )ت�شويرية وكت�بية( للحفر الذَّ
اأ اإىل ذّرات )�شخرة،  ن الأ�شي����ء واملخلوق����ت، اأي ا�شتع�دة ذلك الع����مل املج���زَّ م���� بع���د تكوُّ
ط�ئ���ر، كّف ب�شرية، قن�ع( يف اأعم�ل فنية، ا�شتن����دًا اإىل حم�ولت اإ�شم�عيل خّي�ط يف بن�ء 
ر والإح�ش��س امل����دي. اأم� ق�ش�شيً�، فقد نق�بل  ت�ش���ّور فري���د من نوعه بن م�شرودات الب�شَ
ذل���ك الت�ش���ّور الت�شكيلي، مب� فعله بورخ����س يف كت�به )املخلوق�ت الوهمي���ة( مثًا، وقبله 
القزوين���ي يف كت�به )عج�ئب املخلوق����ت(. لكّن الأثر الأقوى تق�بًا م���ع لوح�ت اإ�شم�عيل 
رية؛ وكنُت يومً�  خّي����ط، قد نعر علي���ه يف اأحامن�، حيث تعي�س خملوق�ت يف ح�لته���� الذَّ
اأتتّب���ع هذا الأث���َر يف كت�بي )اأحام ب��شورا( �شدر ع���ن دار اجلمل 2016 حتى متّكنُت من 
ت�ألي���ف قطعٍة من���ه بعنوان )طبعة الك���ّف(. اإّن ال�شخ�شّي�ت التي تتن����ول هذا الأثر وحتبك 
رّي، كم� قد يوجد اأي�شً� يف عمٍل ت�شويرّي/ تكوينّي من  َت���ه قِدَم���ت من ع�مل الأحام الذَّ ق�شّ

ع�مل الفّن�ن اإ�شم�عيل خّي�ط.
عن �سفحته يف )الفي�سبوك(

م���ن الطري هيئة طريانه اإل اأنه���� تبدو اأي�ش� مثقلة 
بت�ش�شي اإطرافه����. اأطراف مثقلة بخفق�ن ل ي�شري 
اإل اإىل العدم. ورغم م� يبذله من جهد لين�شب هذه 
الأج�ش����د يف قف�ر ف�ش�ءات���ه املوح�شة، ف�نه ولكي 
يك���ون قريب� اأو يف �شل���ب ف�جعته فا بد له من ان 
يحق���ق لهذه الأج�ش�د ثق���ل واقعه� ل فنت�زيته� كم� 
ك�نت يف اأعم�له الأوىل. اإل انه ويف كل حم�ولته 
ل ي�شتطي���ع ان ينف�شل عن ارثه الفني ال�شخ�شي. 
وبذل���ك ف�نه جمع م�بن النية لتوثيق احل�دثة وم� 
ل ي�شتطيعه من التج����وز على موروثة الإبداعي. 
ف�حتفظ���ت اأج�ش����ده املنتهك���ة ه���ذه ببع����س م���ن 
خ�شو�شي���ة  لتوؤك���د  الأول  منج���زه  ك�ليغرافي���ة 

انتم�ئه� لبع�س من م��شوية اأعم�له.
مل تع���د للطبيعة وه���ي بيئته الفنت�زي���ة ال�ش�حرة 
الأوىل من وج���ود يف اأعم�له اجلديدة. فهل ن�شب 
مع���ن حم�وراته البيئي���ة. ومل انقط�عه عنه� وهو 
ع��شقه���� وع��شقته الأوىل التي منحته �شهرته. هل 
�شمت عزف الن����ي لاأبد. ل ادري، لكني اعتقد ان 
اللح���ن الأول يكمن ليع����ود الظهور بن ان واآخر. 
رمب���� ترجع لن���� بع�س من مع�جل�ت���ه البيئية هذه 
ل ا�شت���ذك�را ب���ل كنب����س م�شتع�د بق���وة ادراك�ته 
الت���ي اعتقده���� خمتبئ���ة يف حي���ز م���� م���ن احي����ز 
دواخله. وان لف�ش���ت الطبيعة اأج�ش�دن� التي نزت 
�شمومه����. ف�ن رحمه� ه���و الذي احتوان���� �شموم� 
عف���رت م�ش�م�ته����. وم���� ب���ن األلف����س والحتواء 
م���رت اأزمنة على ق�شره� فرزت الأج�ش�د وف�شلته� 
ط���ور  يف  واأدخلته����  الطبيعي���ة  ح��شنته����  ع���ن 
النحال. لق���د وعى اإ�شم�عيل ه���ذا الدر�س �شواء 
اإدراك� اأو حد�ش���� وف�ش���ل الأج�ش����د ع���ن ح��شنه� 
البيئ���ي ومهره� بلوث���ة هوائه� )�ش�ه���دة( لأجي�ل 
عليه���� ان تع���ي در�س الف���رز األق�شري ه���ذا انته�ك� 
لقد�شي���ة اأرواح انتهكن� بب�ش�عة حظوظ م�ش�راته� 

الطبيعية.
اأقنع���ة املوؤنفلن الت���ي ا�شتغله� به�ج����س ا�شتع�دة 
ماحمهم يف حل�ش���ه احت�ش�ره� ح����ول ان تكون 
در�ش� لق�شم����ت الأمل التي تلغي من خ�رطة الوجه 
م�ألوفية ق�شم�ت���ه. لكن املف�رقة تكمن يف تنويع�ت 
ملونت���ه التي ك�ش���ت �شفح���ة ق�شم����ت بع�س هذه 
الوج���وه )الأقنع���ة(. وعل���ى ال�شد م���ن العديد من 
جت����رب الفن�ن���ن امل�ش�به���ة يف جم����ل ا�شتج���اء 
تعبري الأمل يف ق�شم�ت الوجوه �شواء يف الأعم�ل 
الكرافيكي���ة اأو اللونية بتف�شيله���م الألوان الك�بية 
اأو الر�ش��شي���ة، نف���ذ اإ�شم�عي���ل ه���ذه الأقنعة )اأو 
اأطي����ف زاهي���ة.  القن����ع( مبلون���ة ل تخل���و م���ن 
رمب���� لنيت���ه ا�شتع�دة وليم���ة األوان اأردي���ة ن�ش�ئن� 
املوؤنف���ات الزاهية يف حلظة �شحوة من اإغف�ءات 

قت�مه م�شريهم
امل�أ�ش����وي. اأو رمب� لإب���راز تن�ق�س ق�شوة املامح 
وزهو ملونته�، رغ���م م� يف ذلك من مزالق جم�لية 
تق�ش���ي عن الإمك�نية التعبريية بع�س من قدراته� 
الإدراكي���ة. وان مل تتكرر جتربته اللونية هذه يف 
اأقنع���ة اأخرى لغلبة ع�دات���ه الك�ليغرافية مبلونته� 
الكف�في���ة. ف�ن���ه ا�شتع�د اللون حينم���� ا�شتغل على 
ال�شخ���ور، وه���و اأم���ر ل ب���د من���ه لعاقت���ه ب�مل�دة 
ال�شبغي���ة امل�شتعمل���ة واإغ���راءات ملونته����، كذلك 
للعاق���ة الفيزي�ئي���ة م�ب���ن الرتب���ة )ال�شخري���ة( 
و�ش�ش�ع���ة منطقته� ومع�دله� الب�ش���ري الت�شكيلي 
ال���ذي يعل���ي م���ن اأهمية عن��ش���ر ال�ش���كل وامللونة 
اإي�ش�ح���� مل�شه���د ق�ب���ل للمع�ينة بك�م���ل و�شوحه، 
م�شه���دا  اأجل���داري  الر�ش���م  يف  احل����ل  مثلم���� 

ب�نورامي�.
تت�ش�ب���ه املوتى يف حلظ���ة مف�رقتهم للحي�ة عندم� 
تك���ون امليت���ة طبيعي���ة. لكنه���م ل يت�ش�به���ون عند 
الوج���وه  ه���ذه  ال�ش�م���ة.  الغ����زات  ا�شتن�ش�قه���م 
الطفولي���ة ال�شغ���رية والكب���رية مل تفق���د معظمه� 
نظ�رته���� لكنه� فقدت م����ء عيونه� كم� النزف الذي 
ا�شت���ل حي�ته�. مثلم� تت�ش�به ر�ش���وم م�شخ�ش�تهم 
عند اإ�شم�عيل الذي ح�ول جهده ان يلغي اأو يلوي 
مام���ح معظمه���� وي�شتح�ش���ر هيئ�ته���� الإن�شي���ة 

لي�ش���ت كم� هي بل متجزئة اأو يف ح�لة انف�ش�ل اأو 
انف�ش�م عن بع�س اإطرافه� التي تت�ش�رع من اجل 
اخلا�س منه�. ه���ل خرب اإ�شم�عي���ل النزع الأخري 
للروح، ل ادري، لكنه �شطب حتى على م� تبقى من 
حيوية مثلومة لهذه الأج�ش�د، مع ذلك ف�ين اأخمن 
ان���ه ا�شتح�شره� وكم���� اأراد �ش�هدا ل ميكن اإخف�ء 
حق�ئق���ه. ومب� انه �ش�هد م�شتع����د ف�نه ل ي�شتطيع 
�ش���وى الإ�ش�رة للواقعة مبع�دل تعبريي ل يوازي 
هول احل���دث مهم� ك�ن جهده، لك���ن تبقى ف�شيلته 
يف مع�ينت���ه ول���و بع���د حن م���ن �شواه���د موثقة. 
وال�شع���ي لإع����دة توثيقه���� جه���د الإم���ك�ن. وه���ذا 
م���� تفعل���ه كل الأعم�ل الفني���ة الت���ي ا�شتغلت على 
ا�شتب�ح���ة اجل�ش���د الإن�ش�ين وف�ش�ءات���ه البيئية. 
وا�شتذك���ر هن���� كل ال�شواه���د الفني���ة لعرو�س األ 
)دوكومن���ت( ال�شي��شي���ة التي �ش�هدته���� والتي مل 
تبتع���د ع���ن مق��ش���د اأعم����ل اإ�شم�عيل ه���ذه اإل يف 

جم�لت طرق اإبداعه�.
ف�شيل���ة منجز اإ�شم�عيل ان���ه ج�ء من خ�رج املعمل 
الت�شكيل���ي العراقي الأك�دمي���ي بو�ش�ئله املدر�شية 
التقليدي���ة، لذل���ك امتلك حريته الأدائي���ة منذ بداية 
الع���رتاف بعمل���ه الفن���ي. لق���د درب حوا�ش���ه قبل 
يده. درب اأوه�م���ه وت�شوراته على اخرتاق عتبة 
اخلي����ل اأو الهواء مب���وازاة ع�شقه لبيئ���ة اأ�شبغت 
جم�ل متقلب���� على حميطه� بتت�ب���ع ف�شول ال�شنة 
وحولي�ته���� ومت�ه���ى وف�ش����ء عمله ال���ذي مل ولن 
ينته���ي م���ن ال�شي�ح���ة يف اجت�ه�ت���ه الفرتا�شية 
الت���ي ب�ت���ت ملك���ه. لقد خط���ى اخلط���وة الأهم يف 
نب���ذ املع�رف الأك�دميية الت���ي اعتقد انه مل يتدرب 
عليه���� كث���ريا و�شبق بذل���ك نظ���راءه الكثريين من 
الت�شكيلي���ن الكرد العراقين، ب���ل حتى العراقين 
عموم����. منج���ز اأ�ش�ش���ت وبن���ت خطوات���ه الأوىل 
اعتق���ده  اخلب���ري.  الآخ���ر  م�ش�ع���دة  قب���ل  ال���ذات 
منج���ز ا�شتثن�ئي. لذل���ك امتلك فرادت���ه التعبريية 
والأدائي���ة بعيدا ع���ن م�ش�حة احلذلق���ة الت�شكيلية 
للعديد م���ن ت�شكيليين���� الذين ارت�ش���وا العوم يف 
ف�ش����ءات ه���ي لي�شت له���م. وان ك�ن الدر�س الأول 
ي�ش���ري اإىل ال�شدق الفني، ف�ل�ش���دق لي�س ترف� من 
ال�شهول���ة احل�شول على نت�ئجه، ب���ل هو يت�أ�ش�س 
يف  ويتم���دد  ويتنف����س  والذه���ن  ب�ل���ذات  حف���را 
املوا�شلة واملداوم���ة على اجرتاع معجزات الذات 
وب��شتم���رار. وه���ذا م���� فعل���ه اإ�شم�عي���ل اخلي�ط 
ط���وال م�شريت���ه الفنية. وان حط الط���ري على يده 
ال�شغ���رية يف الزم���ن الذي انق�شى حت���ى برم�ده، 
فقد خلف على راحته� اثر خلفقة جن�ح هي ل تزال 

تخفق على امتداد م�ش�حة منجزه الت�شكيلي.
درام� الط�ئر املوؤنف���ل: اأين يكمن ال�شر يف مازمة 
الط�ئ���ر لظ���ل الفن����ن اأينم���� خ���ط ر�شم���� اأو اٍن�ش�أ 
جم�شم����. وهل تعدى الظل م���ن منطقة ا�شتحواذه 
امت���داد م�ش�ح���ة  املعه���ودة متيم���ة ترافق���ه عل���ى 
منجزه. ه���ل ل ي���زال الطفل الذي ك�ن���ه يتح�ش�س 
راح���ة ي���ده التي ا�شتق���ر الطري عليه� قب���ل رحيله. 
وه���ل بقي���ت م�ش�م����ت ه���ذه الراحة حت�ف���ظ على 
ملم����س نعومة خفق�ن اأجنحت���ه بعد مرور كل هذه 
التواري���خ املتقلب���ة. تواري���خ الت�ش�ل���ح وحمي���ط 
بيئت���ه وتواريخ امل�أ�ش����ة ومع�ي�شته� حلد مام�شة 
ح���دود تخومه� الق�ش���وى. يبدو الأم���ر كذلك لهذا 
الفن����ن ال�شم����يل ال���ذي بق���د م���� �شلبت���ه نكب����ت 
اأن��ش���ه ل يزال يحتفظ برقة ه���ي بع�س من اأن�ش�م 
رفي���ف ه���ذا الط�ئ���ر الأ�شط���وري ال���ذي ن�ج�ه يف 
�شنوات ن�ش�أت���ه الأوىل ول يزال ي�شتمد منه الأمل 
مبوا�شل���ة م�ش���واره الفن���ي غري بعيد ع���ن منطقة 
اأحام���ه البيئية التي هي جزء م���ن البيئة الع�ملية 
الأو�شع. وان ا�شتغل مدون�ته ال�شردية الت�شكيلية 
املت�أخ���رة بنية التق�شي عن بئر الدم. ف�ن اأج�ش�ده 
الت���ي تهدم���ت اأو تفت���ت بطوف�ن���ه، �شكنه���� طريه 
م���اذا ل�شيق���� ل ميكن���ه اإل ان يك���ون مع�فى وهو 
�شن���و ال���روح و�ش�هدته����. وان م�س اخل���راب كل 
ه���ذه الأج�ش�د ف�نه مل ي�شتط���ع ان يفتت ج�شد هذا 

ال�ش�هد عرب خطوط م�ش�راته الكونية.

فّنان من عالم 
الدقائق الذّرية



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )5293( 
السنة العشرون
الخميس )27( 

تشرين األول 2022

جاسم عاصي

نجد في اشتغال الفنان إسماعيل 
خياط عبر تجربته في التخطيطات 

)األقنعة( محاولة لتداول حراك 
األزمنة، ضمن جدلية حراك الوجود، 
مختارًا لها كفضاء للعرض )المقبرة( 

وهي تجربة تنطوي على معاني 
تتركز في جدلية الوجود والموت، 

كظاهرة تحتفظ بعناصر االنبعاث. 
ولعل اختيار المكان هنا منبعث من 
نظرة الفنان الداعية إلى إعادة شكل 
الحياة وسط كون يحتوي االنغالق 

والمحو.

اإن اإع�دة احلي�ة يعني انبع�ث حيوات الوجود من 
جدي���د. ف�لتجرب���ة توحي ب�لإمي����ن املطلق مبوت 
الك�ئن����ت م���ن جه���ة، وانبع�ثه���� من جه���ة اأخرى، 
مبعن���ى حتقيق ح���راك اأ�شطوري، راف���ق الإن�ش�ن 
من���ذ الأزل، ابتداء من دفن الأخ لأخيه، متثًا لفعل 
الغ���راب. غري اأن م���وت الك�ئن�ت اآن���ذاك مل يوقف 
حرك���ة الوجود، والدليل امتداد احلي�ة وتوا�شله� 
م���ع اخللق اجلديد، ف�لفن����ن بتجربته هذا يوؤاخي 
ب���ن رم���وز امل���وت، وب�ملق�ب���ل يق���رتب م���ن رموز 
النبع�ث والتج���دد �شمن دارة زمنية م�شتمرة يف 

الإلغ�ء والتجديد.

فعل معاكس
اإن جت���دد م�شعى الفن����ن؛ هو فعل عك����س الإمي�ن 
بجدلية احلي�ة، ف�ختي����ره املك�ن �شمن مو�شعن 
اأ�ش��شين ه���ي )مق���ربة يف ال�شليم�نية وخ�نقن( 
دلي���ل على توا�شله لتقدمي خط����ب فيه تنوع، واإن 
توا�شل م���ع رموز ق�رة ك�لط���ري وال�شمكة. اإل اأنه 
بو�شع���ه مث���ل ه���ذه الرموز �شم���ن موقعه���� الدال 
عل���ى فع�لي���ة فني���ة اأوًل، ثم فع�لي���ة فكري���ة ث�نيً�. 
اإن���ه فن�ن مزح���وم بح���راك فك���ري. �شحيح ميكن 
افرتا�س اأنه خ�ش�س حيزًا رمزيً�، متو�شع �شمن 
م���ك�ن ث�بت ب�ل�ش���ورة والدلل���ة، اإل اأنن� نرى يف 
مثل ه���ذا احل���راك اجلم����يل، نوع� م���ن ا�شتدراج 
احلي����ة والوج���ود الإن�ش�ين اإىل حقيق���ة فل�شفية، 
متو�ش���ع معه� وف���ق روؤى مك�شوفة م���ن اخل�رج، 
لكنه� م�شم���رة يف متنه� الأ�شط���وري اأي الدليل، 
اإن رموز )خي�ط( اأك���ر حيوية يف متو�شعه�، اأي 
توظيفه����. وهذه �شم���ة �شملت ت�شكيات���ه ال�ش�بقة 
والاحق���ة، �ش���واء يف التخطيط����ت اأو الأقنع���ة. 
يبدو يل اأنه ب�شدد ا�شتكم�ل حميط الدائرة الفنية 

لحتواء املنطق الفل�شفي.
يف اللوح����ت ثم���ة ن�ش����ط تخيل���ي، ا�شتط����ع من 
خال���ه اأن ي�شتنب���ط الأ�ش���ود عرب وج���ود الأبي�س 
والعك����س �شحي���ح. فه���و كفن����ن كث���ري التداعي�ت 
الذهني���ة، ق�در على �شي�غة متنه الفني عرب اأ�شك�ل 
ه���ي مندجمة ب�لروؤى الأ�شطورية. ف�ملخي�ل الفني 

دفع���ه وبحراك فكري ذهني اإىل وطئ املن�طق غري 
املح�شوب���ة. وتل���ك منطق���ة العم���ق املحقق���ة بفعل 
العفوي���ة الفنية. لأنه���� اأ�ش��شً� معتم���دة على روؤى 
ق����رة. وه���ذه ال���روؤى م�ر�ش���ت فع���ل التج���دد يف 
الختي����ر، م� توفر عل���ى املنبعث ولي����س املتكرر. 
م���ن  ُتع���د  الأ�ش���ك�ل؛  ب���ن  العاق����ت  اإن �شي�غ���ة 
اأ�شع���ب امله�م الفنية، لأنه���� ترتك اأثره� الدال على 
النمطية. غري اأن م���� ناحظه، ل�شيم� يف تف��شيل 
الق���راءة للوح�ته؛ اأنه ق�در على ال�شي�غة اجلديدة 
من خ���ال رم���وز ودالت معدودة. فف���ي هذا يتبع 
الفن����ن حيوية الذهن املرتبطة ب�لعقل. والعقل من 
ق�د الإن�ش����ن الأول اإىل جدار الكهف. فهي ب�ملعنى 
الع�م للوجود، البحث ع���ن املاذ. وجدار )خي�ط( 
يتمثل ه���ذه احلقيقة واجلدلي���ة اجلم�لية لتحقيق 

النوع.
يف اللوح�ت ثمة ن�ش�ط تخيلي، ا�شتط�ع من خاله 
اأن ي�شتنب���ط الأ�شود عرب وجود الأبي�س والعك�س 
�شحيح. فهو كفن�ن كثري التداعي�ت الذهنية، ق�در 
عل���ى �شي�غة متنه الفني ع���رب اأ�شك�ل هي مندجمة 

ب�لروؤى الأ�شطورية.

تنوعات العزف على المكونات
م� نق�شده ب�ملكون ؛ ه���و الأ�شود والأبي�س، الذي 
خل���ق الأ�شك�ل. وم� نعنيه ب�لتنوع هو ال�شتخدام 
املتج���دد واملنبعث م���ن النظ���رة اإىل كا املكونن. 
ل���ذا ن���رى اأن ح���راك الأول )التن���وع( عل���ى الث�ين 
)املك���ون( يعمل عل���ى ا�شتغال وا�شتثم����ر الروؤى 
املو�شيقي���ة يف حرك���ة الأ�شي����ء، بحي���ث تتح���ول 
ف�ش�ءات اللوح���ة ب�أ�شك�له� املتظ�ف���رة، عب�رة عن 
تخي���ات، وه���ي كذلك، غ���ري اأن تخييله���� ن�بع من 

�شل���ب واقعيته����. ودليلن���� على هذا ك���ون اختي�ر 
م���ك�ن العر����س، وطبيع���ة مكون�ت اللوح����ت فيه 
ق���وة جدلية، ويق���ن فك���ري ث�بت مبعن���ى م�شتقر 
ومتح���ول مبعن���ى دي�لكتيكي احلرك���ة. ومن هذه 
التنوع����ت الن�شية التي وجد فيه� الفن�ن نوع� من 
النته����ك للج�شد، لي�س من ب�ب رث�ء اجل�شد، بقدر 
م���� هو ال�شرب على تنوع م�ش�در هذا النته�ك يف 
الوج���ود امل����دي، وا�شتقراره بدعة حت���ت املدفن. 
ه���ذه املع�دل���ة الت���ي ق���د تتح���ول اإىل الفل�شفية يف 
الروؤى، اإل اأنه� ت�شمل النظرة الهيولية التي عليه� 
الوعي الع�م م� بعد امل���وت والفن�ء. فروؤية الفن�ن 
هن���� ُتزاوج بن املعتقدات وال���روؤى امليثولوجية، 
لغر����س عك����س النف����س الب�شري���ة م���� بع���د الفن�ء 
اجل�ش���دي. فه���و ينظ���ر م���ن خ���ال معتق���د وجود 
احلي����ة الأخرى م� بعد املوت. لذا جنده ُي�شفر عن 
توظيف�ت متعددة من اأجل بلورة هذا املعتقد، الذي 
هو من بن����ة فكره ونظرت���ه امليثولوجية للوجود 
والاوج���ود. اأي الوج���ود يف الوج���ود املفرت�س. 
كم� اأن الطمئن�ن على هذا الع�مل املفرت�س، و�شع 
ل���ه دالة مهيمن���ة هي جمم���وع الطي���ور، م�شتثمرًا 
دللته���� الأ�شطوري���ة. اإذ ي�شعه���� �شم���ن ح���راك 
متب�ي���ن، لكنه ي�ش���ب يف دللة موح���دة. ف�لطيور 
الت���ي تتخ���ذ له� اأ�ش���ك�ًل من احلراك، ه���ي نوع من 
خلق الطمئن�ن الدالة عليه �شورة الط�ئر اجل�ثم، 
وم���ن حوله جمموع الطيور. اإن الفن�ن ُيفي�س يف 
توظيف���ه ل�شورة الطري، لأنه وم���ن منطلق احل�س 
ال�ش���ويف يدرك الدللة اأوًل، ث���م ي�شرب من املعنى 
م���ن خ���ال املاحقة ث�ني���ً�. بينم� جن���ده يف لوحة 
اأخرى حمقق���ً� ل�شراع فل�شف���ي وا�شح، عرب تنوع 
اأ�ش���ك�ل الطري، كذلك قدرته عل���ى احتواء حليوات 

الأخ���رى. ف�ل���روؤى ب���دت متمكن���ة م���ن الإم�ش����ك 
ب�أط���راف جدلية وجود املوج���ودات، ور�شم حراك 

له� ي�شب يف املنحى ذاته الذي يوؤكد روؤيته.
اإن الأ�ش���ك�ل ه���ذه دلي���ل على ت���داول الأف���ك�ر ذات 
التم�����س بفك���رة الفن����ء، وجدلية النبع����ث. وقد 
التداع���ي  م���ن لوح���ة؛ يعتم���د  اأك���ر  جنده���� يف 
الذهني، املعرب عنه بتعدد هيئ�ت واأ�شك�ل وحراك 
الط�ئ���ر، �شم���ن حتقيق����ت ب���راءة الط���ري ونق����ء 
�شريرت���ه. ف�ل�شتب�ك بن الأ�ش���ك�ل دليل على قدرة 
الط���ري كرمز اأ�شط���وري ق�در عل���ى توليد الدللت 
املتنوعة م���ن خال وجوده� �شم���ن ك�در اللوحة. 
ولعل ت�ش�بك ال���روؤى؛ قد تكرر يف لوح�ت اأخرى، 

ولكن على اأمن�ط متب�ينة، ول نقول خمتلفة.
ف�ل���روؤى بدت متمكنة من الإم�ش�ك ب�أطراف جدلية 
وج���ود املوج���ودات، ور�ش���م حراك له���� ي�شب يف 

املنحى ذاته الذي يوؤكد روؤيته.
لأن الخت���اف يعن���ي ال�شتق���ال يف التوظي���ف، 
بينم���� م���� جن���ده يف لوح����ت اإ�شم�عي���ل نوع� من 
تعدد التوظيف�ت، وتغري منط الرمز بدللة حركته 
ب���ن جمم���وع ح���راك الن���وع. ف�ل�شتب�ك هن���� دال 
عل���ى حيوية ال���روؤى املندجم���ة بفك���رة اأو ظ�هرة 
الفن����ء، والطري دال على الب�ش����رة. مت�مً� كم� فعل 
يف ك�شف الي�ب�شة ل�)ن���وح( وملن يف ال�شفينة. فهم 
رع�ي���� �شكل���وا الأنواع يف نوع واح���د متوحد هو 
النبع�ث من بعد هيمن���ة �شبح الفن�ء. ف�لطري رمز 
متعدد ال���دللت، لعل اأكره� دلل���ة؛ هي التلق�ئية 
يف الوج���ود الت���ي ُترحله���� اإىل املنظ���ور الفل�شفي 

جلدية الوجود، ب�عتب�ره رمزًا لانعت�ق.
ولعل اختي����ر �شكل الدائرة اإط�را لإحدى لوح�ته، 
دافعه���� التعب���ري ع���ن دوام���ة الوج���ود الإن�ش�ين، 
اأوًل، ومتك���ن الروؤى من حتلي���ل الواقع واحلقيقة 
الن�جت���ة عن الفن����ء ث�ني���ً�، من خ���ال ال�شتج�بة 
لتعدد تنفي���ذ هذا الفن�ء ك�حل���روب مثًا، ثم متكن 
ذات الفن����ن م���ن تخييل مث���ل هذه احلق�ئ���ق التي 
عربت من متنه���� الواقعي، اإىل احلقيقة الفل�شفية. 
اأك���ر  مبحت���وى  ولك���ن  نف�ش���ه،  الإط����ر  ويك���رر 
ا�شتب����كً�، متخي���ًا حلظ�ت �ش���ريورة ميثولوجية 
تع���ددت فيه���� الأ�ش���ك�ل. وه���ي اأ�شك�ل اأك���ر حدة 
ع���رب التج����ذب احل��ش���ل ب���ن الأط���راف، وراأ�س 
الطري �شكل عن�شرًا ح��شرًا �شمن كث�فة الأ�شك�ل. 
ويركز اأكر على �شكل الط�ئر الذي تقنع ب�لق�شوة، 
من خال حجم الراأ����س، واإ�شف�ء بني�ت ت�شويهية 
ُتنذر ب�خل���راب الروحي. ويوؤكد اأي�ش���ً� وب�لإط�ر 
الدائ���ري للوحة على �شبح امل���وت بتعدد الروؤو�س 
وا�شمح���ال ق�شم�ته����. وكمع����دل فن���ي، جن���د اأن 
امل�ش�ح���ة الت���ي يحتله� الط���ري ع�برًا �شم����ء ف�ش�ء 
الروؤو����س، متوازنً� مت�مً�. ف�لوج���وه بدت ك�أقنعة 

�ش�مرة. وهي اأقنعة الفن�ء الأبدي.
اإن الت�ش���وه يف ال�ش���كل يف لوح����ت الفن����ن دلي���ل 
املوق���ف الفك���ري اإزاء جدلية امل���وت واحلي�ة. لذا 
يلج�أ اإىل اإ�شف�ء اأ�شك�ل على ال�شكل، بحيث ي�شعه 
�شم���ن دائ���رة الق�ش���وة والهجيني���ة يف التك���ون. 
وهو موقف اإدان���ة للظ�هرة متمثلة ال�شكل امل�شوه 
حلي���وان هج���ن. اإن خلق املع����دل املو�شوعي يف 
اللوح���ة، ي�أتي من خال تع���دد امل�شتوي�ت الدائرة 
يف م�ش�حته����. والفن�ن يعم���د اإىل اختي�رات اأكر 
تعب���ريًا لي�س ع���ن اأ�ش���ك�ل كينونة املكون����ت، قدر 
م� حم�ولت���ه لانت�ش�ر لاإن�ش����ن وحقيقته ف�لطري 
مع����دل متوا�ش���ل مع وج���ود الإن�ش����ن، لأنه ميثل 
جدليت���ه يف احلي����ة والفن�ء والنبع����ث. فحيوية 
الط���ري مرحل���ة اإىل الوج���ود الب�شري، لإنق����ذه اأو 

رث�ئه على الأقل.

أقنعة الفنان العراقي إسماعيل خياط… 
رموز وعالمات
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د. بشار عليوي

تجذرت اآلشكال الرئيوية التي تحملها 
)اللوحة( بأنساقها الداللية المعبرة عن 

ماهية الذات اآلنسانية , في المنجز 
الفني عبر التأريخ الطويل للبشرية , 

بوصفها أشكال تدل على دواخل النفس 
البشرية المحركة للذات التي ِابتدعتها. 
ِاذ تعرفت جميع الحضارات على الرسم 
وصوآل الى اللوحة اآلن بوصفهما نتاجًا 

مؤسسًا للفن التشكيلي.

وح���ن ن�شتعر�س امل�شهد الت�شكيل���ي العراقي ب�شورة 
ع�م���ة ومنُه امل�شهد الت�شكيلي الك���ردي ب�شورة خ��شة 
، ُتط�لعن���� التجرب���ة الرة للفن����ن الت�شكيلي الكوردي 
العراق���ي )ِا�شم�عي���ل خي�ط( الذي غيب���ُه املوت عن 78 
ع�م���ً� فه���و فن����ن مع���روف يف الآو�ش�ط الفني���ة داخل 
الع���راق وخ�رج���ه وُيعد من عام����ت الف���ن الت�شكيلي 
العراقي املع��شر، وله جمهوره هن� وهن�ك. وجتربته 
حتلق خ����رج ح���دود النفعي���ة الزائلة. فف���ي جمموعة 
لوح�ت���ه املتمحورة حول )القنع���ة( وداّلته� ال�ش�رحة 
واملعرفي���ة، جن���دُه يتخذ من الآيقون���ة املت�شظية مك�ن�آ 
ف�شيح����آ ِلطاق اأف���ق اأ�شتغ�لته املعب����أة بكل مكنون�ت 
اخلي�ل امل�شتل م���ن الواقع املرئي الن. لذا تراه ي�شتل 
)الوج���وه /الآقنع���ة( مو�شوع����آ اأث���رياآ لدي���ه. فجميع 
اأعم�ل���ه مت�هت م���ع ذاتن� الع�ب�ش���ة املرتقبة للتحولت 
اجلدلي���ة ، ق�طع���ة بذل���ك اأو�ش�له���� )اأي ذاتن����( اأم����م 
الثن�ئي����ت املتن�ق�شة والذي مل يحد من وط�أة عبو�شه� 
، غ���ري اأرمت�ئه� يف ح�شن اأغرتاب����ت الفن�ن وحريته� 
الوجودية امل�شتمرة. ف�ش���كل )الوجوه / الآقنعة( عند 
/ اأ�شم�عي���ل خي�ط / لي�س اأقنع���ة لِاخف�ء واأِلحت�ش�ر 
الوج���داين ، ب���ل ه���ي اأقنع���ة للخ���ري وال�ش���ر واحلرب 
وال�ش���ام والآحب���ة والآع���داء ، تت�شظ���ى ك�أنه� تقومي 
دال بكينونت���ه على وجوهن����. ]ف�لقن�ع بحد ذاته لي�س 
�ش���كاآ جمرداآ [كم� يق���ول الفن�ن عن اأعم�ل���ه/ اأقنعته ، 
ب���ل هو مو�شوع ق�ئ���م بذاته نراه يف وج���وه الن��س ، 
وه���ي يف الغ�لب لي�شت وجوهم بل اأقنعة ي�شتبدلونه� 
بح�شب ترابية املتح���ولت الزمك�نية التي يعي�شونه�. 
فهن����ك اأقنعة لكل واحد من�.. ل���ك ويل وله� ولهن ولهم 
، لك���ن وج���وه /اأقنعة اأ�شم�عيل خي����ط تتخذ �شجيجً� 
دللي���ً� ي�شظ���ي ذاتيت���ه و�ش���وًل اىل ع�مل���ه الآخ���ر _ 
الفردو�س املفقود. حيث اأ�شتط�ع ترحيل هذه الوجوه 
/ الآقنعة ، من اأيقونيته� امل�ألوفة اىل متحولت جدلية 
بع���د اأ�شلبته���� اأغرتابيً� وم���ن ثم اأ�شحت ه���ذه الآقنعة 
عب�رة عن �شف���رات مرمزة ، تبحث وفق اأعراف التلقي 
الا�شع���وري ، ع���ن وج���ود مقن���ع يخف���ي الآ�شطه����د 
واأمته����ن اأن�ش�نية الن�ش�ن والتع���ب واحلرية والقلق 
العقل���ي والنف�ش���ي  والت�ش����وؤل ع���ن معن���ى الوج���ود 

امل�شطرب دوم�آ.

فربغم وج���ود تركيب�ت الوجه امل�ألوف���ة لدين� _ اأنف 
/ ف���م / عي���ون ، األ اأنه���� ك�نت عن���د )اأ�شم�عيل خي�ط( 
ح��شن���ة للت�شف���ريات العامي���ة الت���ي ُحمل���ت به� عرب 
تراتبي���ة الت�شكي���ل احل��ش���ن ل�شط���ح اللوح���ة ، وتلك 
الرتاتبي���ة ق���د ت�شكلت عن���د حدوده���� واأبع�ده���� التي 
اأوجده���� )خي����ط( ن�طق���ة ب�أ�ش���م الآين املتوا�ش���ل مع 

امل��شي القريب املثخن بجراح�ت �شعب كرد�شت�ن.
اأن هذا اِلن�شداد /اِلجنذاب املنحدر من الا�شعور عند 
املتلقي )نحن( اأجت�ه ذاتن� _ القنعة ، هو ت�أكيد على 
جت���ذر تلك الذات يف هذه الآ�شك�ل التي اأبتدعه� الفن�ن 
م�عيل  ال���ذي قدر له اأن يك���ون مبتعداآ عن )الآن���� _ِا�شٍ
خي����ط( ليكون )الآن���� _ نحن( م�شتع���رياآ له� الآقنعة 
املتم�هية مع وجوهن� التي تخفي خلفه� الا�شعوري. 
وه���و ذات اله���دف الذي ت�شعى األيه التي����رات اله�ئجة 
م���ن الامنط���ق يف املوجه����ت الفكري���ة للمجتمع التي 
ك�ش���رت اأن�ش�نيتن���� واأط�حت به�. لقد ك�ن���ت اأقنعة _ 
ف�ش����ءات )اأ�شم�عيل خي�ط( معب����أة ب�شطوة اِلغرتاب 
عن هذا الع�مل املم�شك ب�أدنى درج�ت العقانية ، تواقة 
اىل عي����س موؤجل اىل اأ�شع�ر اآخر يف فرادي�س مفقودة 
، بحث�آ عن عقول _ وجوه ،متطهرة _ مرتفعة ، عرب 
اِلم�ش����ك ب�لب�قي املطلق املرحل من �شف�فيتن� املرهفة. 
ف�أقنعت���ه تع���رب عن م�ش�ع���ر داخلية اأكر مم���� تعربعن 
الوج���وه ذاته���� ، ك�أنه يري���د اأن يقول اأنن���� نحت�ج اىل 
م� يج�شد اأح��شي�شن� ويعينن� على ِاظه�ر هذه امل�ش�عر 
بق���وة �ش�دمة ، ف�لوجه الب�ش���ري / القن�ع ، متظهر من 

متظهرات اجلزء املرئي ال�ش�ئت من راأ�شن�.
اأ�شم�عي���ل خي����ط ي�شع اأدوات���ه اللوني���ة بفو�شوية ل 
حتده���� حدود قواعدي���ة ِال حدود جغرافي���ة الآقنعة /
جغرافي���ة اللوح�ت ، التي ينتجه����. فهي وجوه تنفتح 

عل���ى اأجت�ه�ت عدة دومن���� اأن�ش�ق �ش�بط���ة له� �شوى 
اأح�ش�����س الفن����ن امل�شت���ل م���ن ِاكتن����ز ذاكرت���ه مب� مر 
علي���ه ، اأنه ت�شظي الذكري�ت املريرة ف�أعم�ل الفن�ن هي 

مدون�ت لذاكرة �شعب حبلى مب�آ�شي وفظ�ئع كبرية .
ِاخت����ر )اأ�شم�عيل خي�ط( ومن خ���ال ر�ش�لته امل�شفرة 
ِالين���� / الآقنعة املغرتبة ، وجوه�آ لاآغرتاب املحيط به 
والآرمت����ء خ�رج هذا ال�شجيج الذي يحيطن� واملغلف 

ب�لنفعية ، را�شمً� لنف�شِه وجهً� اآخر.
جدي���د ب�لذكر ان اأ�شم�عي���ل خي�ط، م���ن مواليد مدينة 
املعلم���ن يف  دار  ع����م 1944 وه���و خري���ج  خ�نق���ن 
مدين���ة بعقوبة ع�م 1966، ه���و ع�شو جمعية الفن�نن 
الفن�ن���ن  نق�ب���ة  وع�ش���و  العراقي���ن،  الت�شكيلي���ن 
الت�شكيلي���ة  للفن���ون  الدولي���ة  والرابط���ة  العراقي���ن، 
)I.A.A(، �شغ���َل للفرتة م���ن 1992 _1998 من�شب 
مدير دائرة الفنون الت�شكيلي���ة الت�بعة لوزارة الثق�فة 
يف حكوم���ة اأقليم كورد�شت�ن العراق، عمل م�شرف�آ فني�آ 
يف مديرية تربية ال�شليم�ني���ة، اأق�م ع�شرات املع�ر�س 
الفنية منذ ع�م 1966 يف بغ���داد واأربيل وال�شليم�نية 
و�شوي�ش���را ولندن وال�ش�رق���ة … وغريه� ، كم� �ش�رك 
يف مع�ر����س جم�عية م�شرتكة مع عدد من الفن�نن يف 
رو�شي� وال�شويد والي�ب�ن وكوري� واأيران وفرن�ش�، له 
25 عم���اآ يف املتح���ف الوطني العراق���ي للفن املع��شر 
ببغ���داد، اأم���� اأعم�له الفني���ة فهي منت�ش���رة يف ال�شويد 
والنم�ش���� وهولن���دا واأنكلرتا والرنوي���ج …. وغريه� 
م���ن ال���دول، ح�شل ع�م 2004 على ج�ئ���زة ري�دة الفن 
الت�شكيل���ي من قب���ل حكومة اأقلي���م كورد�شت�ن العراق، 
ل���ه كت�ب ببلوغرايف ب�للغة الكردية بعنوان )ت�شكيليو 
كورد�شت�ن اجلنوبية 2005(، رحَل عن ع�ملن� يوم 20 

/ 10 / 2022 عن 78 ع�مً�.

أسماعيل خياط وإغتراب أقنعتِه الداللي
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ق���راأت على جدار �شفحة ال�شديق الفن�ن املبدع علي املندلوي 
خ���ربا اأحزنن���ي كث���ريا ع���ن �شح���ة الفن����ن املُجي���د وال�شديق 
والإن�ش����ن الطي���ب، اإ�شم�عيل خي�ط، واأن���ه طريح الفرا�س من 

دون حركة اأو كام.
و�شع���رت بثق���ل الزم���ن واأن���� ا�شتعي���د لق�ءاتن���� يف بغداد يف 
ثم�نيني�ت الق���رن امل��شي وفي�س حمبته وكرمه واحتف�ئه بي 
يف اآخر لق�ء لن� عندم� زرته يف ال�شليم�نية اأواخر ع�م 2004.
يقف خي����ط يف مقدمة اأك���ر فن�نين���� اأ�ش�لة وتنوع���� اإبداعًي� 
وقرب���� م���ن الطبيع���ة على الرغ���م خي�ل���ه اجل�مح ال���ذي ي�شل 
ح���د اأ�شط���رة املو�ش���وع الواقع���ي نف�ش���ه. ونتلم����س عاقت���ه 
اأ�شك�ل���ه  اأك���ر  به���� حت���ى يف  ب�لطبيع���ة والتح�م���ه  املمي���زة 
جتريدي���ة اأو اأكره���� حتليق� يف اخلي�ل، اإن���ه يلت�شق ب�جلبل 
وحج�رته،ب�حل�ش���ى، ب�ل�شم����وات ب�لطري فيه����، وبتموج�ت 
اأجنحت���ه التي ينحته� يف �شخ���ر اللوحة،فتبدو اأعم�له اأحي�ن� 
اأق���رب اإىل امل�شتح�ث����ت "املتحج���رات" الت���ي حتف���ظ حي����ة 

وت�ريخ� طويا يف قلب احلجر.
التمثي���ل  مفه���وم  م���ن  ينطل���ق  م���ن  حمن���ة  ولع���ل 
)representation( يف نظرته للفن �شيح�ر يف جتربة 
خي����ط، م� دامت عاقت���ه ب�لواقعي���ة اأ�شرية نظري���ة املح�ك�ة، 
و�شينفي���ه م���ن "جن���ة" الواقعي���ة اإىل حدود اخلي����ل املطلق، 
وه���و مفهوم غ�ئم اأبعد م���� يكون عن جترب���ة اإ�شم�عيل خي�ط 
وم�ش����دره التي تظل واقعية؛ وحتمل اآث����ر نزعة ت�شخي�شية 
وا�شح���ة، حت���ى يف اقرتاب���ه م���ن تخ���وم التجري���د يف بع�س 

اأعم�له.
ف�ل�ش���دق الذي تتوفر عليه اأعم�ل خي�ط يلغي م�ش�فة التمثيل، 
اأو تلك الثن�ئية )النظرية( بن الطبيعة والثق�فة، )كم� تطورت 
يف �شيمي�ء الثق�فة(، ويجعل اأعم�له الط�فحة ب�خلي�ل جزءا ل 
يتج���زاأ من الطبيعة نف�شه� التي جل�أ اإليه� اأخريا لي�شب افك�ره 
يف اأ�شك�له���� يف احل�ش���ى والحج����ر ولي����س عل���ى جنف�����س 
اللوح���ة اأو ال���ورق التي ت���درب على ر�ش���م تخطيط�ت���ه عليه، 
والت���ي تنوعت من القل���م الر�ش��س واحل���رب ال�شيني الأ�شود 
اإىل الأق���ام اخل�شبية امللونة واكت�ش����ف مدي�ت الر�شم ب�للون 
الواح���د اإىل "اإيجين���غ غرافيك" وانته����ء ب�لر�شم امللون على 

احل�شى والأحج�ر اجلبلية.
كن���ت ق���د و�شفته قب���ل اأكر م���ن ثاثن ع�م���� ًب�أنه ل���و مل يكن 
ر�ّش�م���� ل���ك�ن نح�ت� ب�رع���� ي�شتنطق احلجر بحث���� عن الفك�ر 
الك�منة فيه )على حد تعب���ري م�يكل اأجنلو(، فهو يح�ور امل�دة 
الت���ي ي�شتخدمه���� يف ر�شوم���ه وي�شتخل����س م���� بداخله���� من 
احتم����لت ك�منة يطوعه� ملع�جلته البداعي���ة التي يحتل فيه� 
»texture« امللم����س اإذا ج����ز التعبري، ج�نب���� اأ�ش��شًي�. فهو 
"يتوغل عميق� يف قل���ب احلجر، ليخلق اأ�شطورته وي�شتخرج 
رموزه اخل��شة؛ التي ل تف�رق ت�ش�ري�شه واإن اتخذت اأ�شك�ل 
اإن�ش�ني���ة اأو حيواني���ة، ب���ل تنعك�س فيه� يف �ش���ورة انفع�لت 
لوني���ة، اأو تكوين�ت ع�طفية ونف�شي���ة.. اإنه كم� يحب اأن يوؤكد 

‘يوؤن�شن’ الأر�س«.
والفق���رة الأخ���رية جزء م���ن ح���وار اأجريته مع���ه. ومن ح�شن 
حظ���ي اأنن���ي وج���دت يف بق�ي���� اأر�شيف���ي، الذي فق���دت الكثري 
من���ه، ن�شخة من هذا احلوار ال���ذي ن�شرته يف جملة كل العرب 
ال�ش����درة يف ب�ري����س يف ع����م 1990، اأي قب���ل اأك���ر من 30 
ع�م�، وقدم فيه بوح� عن جتربته ال�شلوبية الغنية وم�ش�دره 
البداعية وعاقته ب�لطبيعة وال�شطورة ومف�هيم اأخرى …

عن �شفحته يف )الفي�شبوك(

عن إسماعيل خياط

ي����س فن�ن� وح�ش���ب، بل )ا�شم�عيل خي�ط( رجل �ش���ام. مل األتقه وجه� 
لوج���ه، لكن���ي عرفت م�أثرته. يف اأي�م الهدنة الت���ي تلت احلرب الأهلية 
بن احلزبن الكردين �شكن هذا الفن�ن )الأر�س احلرام( بن امل�شلحن 
يف اجل�نب���ن واأ�ش�بعهم م�تزال على اأزندة البن�دق متوترين ب�نتظ�ر 
اأن تنه�ر الهدنة القلقة. ي�شعد وينزل التال الوعرة وينتقي ال�شخور 
الت���ي �شهدت ذروة العنف وير�شم عليه� حم�م�ت وزهور وزخ�رف من 

ت���راث الكرد اجلميل ليذك���ر بخي�ر ال�شام بديًا ع���ن املذابح املتب�دلة. 
املتق�تل���ون م���ن الطرفن ينظ���رون له بده�ش���ة واأ�ش�بعه���م على ازندة 
البن����دق: م����ذا يفعل هذا املجن���ون هن�؟!.ب�شرب وبقل���ب جمروح ك�ن 

ير�شم، ير�شم، ير�شم… لعل اجلم�ل يزيح حتمية القتل.
يف فرتة الهدنة القلقة تعّرفت عليه من خال عمله. كنت وجمموعة من 
الكت�ب والفن�نن نعرب منطقة )بيله( الف��شلة بن الطرفن املتح�ربن. 
ننتق���ل من طرف اىل اآخر �شريًا على الأق���دام ونحن نحمل حق�ئبن�. ل 
متر املركب�ت يف هذه املنطقة امللغومة ب�ملوت. ونحن ن�شري متعرين، 
ن�شين���� احلرب، واجلثث، وفوّه����ت البن�دق من اجل�نبن، فقد �شحرن� 
اجلم����ل امللون على ال�شخور يف ج�نبي ال���وادي الذي مّر منه املوت، 
مه�جم���ً� اأو من�شحبً�ً.:هن���� ت���رك فن����ن ال�ش���ام ر�ش�لت���ه للمتح�ربن: 
كرد�شت����ن اأكرب منكم! ي�شتحق هذا الرجل اأن ت�شمى ب��شمه واحدة من 

�ش�ح�ت بغداد. حتمل األوانه ور�ش�لته!

رجل سالم


