يحيى الشيخ في أكثر من سيرة

سهيل سامي نادر

من موقع رٌفً مرتفع فً تونس رأى الفنان ٌحٌى الشٌخ بضع دجاجات ٌنقرن حبوبا غٌر مربٌة وٌتحركن
فً دوابر  .لقد صنعن تصمٌما لونٌا وحركٌا ٌستقر وٌتالشى فً رقصة عشوابٌة  ،فٌما كان المشهد الرٌفً
ٌدمجهن بأردٌة نساء منحنٌات على أرض منبسطة بألوان متعددة  ،وبغسٌل ٌنفخه الهواء وٌجعله ٌرفرف،
وبكتل ومساحات تتفكك وتتشكل الى ما النهاٌة .كان ثمة صمت سلمً ٌلف ارضا متموجة ٌلعب فٌها الضوء
والرٌح واللون .ثم هاك هذا االكتشاف  :رٌش  .أي أعجوبة هذه! رٌش ٌتحرك منتظم بقوانٌن قارة فً توزٌع
اللون والكثافة .إنها مادة لم ٌجربها  ..فلٌجربها!
كما فً الماضً تقدم الطبٌعة العون فً اكتشافات الفنان البصرٌة  ،لكن ضمن تركٌبة معرفٌة جدٌدة
وحساسٌة أقل وثوقا بالذات  .بالنسبة للفنان توفر مواد الطبٌعة نسقا انتاجٌا كامال ٌ ،ضمن به تجدٌد معرفته
بالعالم  ،واالستغراق فً نسق متعدد المراحل من العمل  ،والتمتع بتعبٌر المادة األصٌل ومبادئ ظهورها
السافر الجمٌل  ،والعزلة .
بوصفه كرافٌكٌا  ،وجد أن المعالجات الصناعٌة للعمل الحرفً ساعدته فً تحوٌل توقفاته االضطرارٌة فٌها
الى لحظات تأمل  .على عكسه كان الفنان الكرافٌكً فابق حسٌن ٌشكو من وجود هذه التوقفات التً تبعده
عن الرسم المباشرٌ .حٌى الشٌخ احتاجها دابما  ،وكانت واحدة من قواه  ،واستخدمها للتحدي  ،مجربا صبره
 ،وتأمالته  ،والتعدٌالت التً كان ٌجرٌها  ،والمحذورات التً ٌقٌمها  .لكن أثناء تلك التوقفات ٌتسلل الٌه
شعور بأن ثمة لحظة تالٌة سٌعود منها فارغ الٌدٌن .كان ٌستقبل النهاٌات فً وعٌه أثناء ما كان ٌعمل
بحماس وحمٌة فً البداٌات.
من ٌحتمل لصق آالف من الرٌش فً جسد مساحة العمل الفنً محافظا على التصمٌم االصلً للمادة؟
سٌواتٌه الصبر ما دام قد استولى علٌه اإلغراء  .العمل الكمً المتعب ٌستغرق زمنا طوٌال على نحو ٌنقطع
عنه لكً ٌعود الٌه  ،وأثناء ذلك ٌتأمله بذعر  .ومثلما أن الكتابة تؤكد الغٌاب  ،فإن تلصٌق كل هذه الكمٌة
فً نسق محدد ٌ ،ضاعف الغٌاب  .العمل االخٌر كتابة هو اآلخر ،ولسوف تتجرد بوساطته مبات من
الدجاجات وسط مساحة صغٌرة  ،والمشهد الرٌفً ٌتفكك فً لٌل الصور المتخٌلة  ،لٌصبح كل المشهد
ذكرى عاطفٌة.
كتب الفنان ٌحٌى الشٌخ نصا عن سٌرته الفنٌة سماها سٌرة الرماد  .من ٌقرأه ٌدرك أن الفنان ٌعامل هذه
السٌرة بتدقٌق شدٌد  ،وبإلحاح على تفاصٌل ٌختلط فٌها األداء الفنً والتقنً بالرؤى والتأمالت  ،ثم ٌسرع
الخطى بها لكً ٌراها رماداً .فما الذي ٌحدث؟

إن حس النهاٌات ٌضطره الى تشكٌل محترفه الفنً كحالة مؤقتة  ،ساعده فً ذلك  ،هجرته من وطنه ،
وترحاله الدابم  ،والشعور بأنه زابر مؤقت فً أي مكان ٌلجأ الٌه  .من هنا نراه ٌضع فً سٌرته الكثٌر من
المشاعر الحزٌنة  ،وذاك العنوان المثٌر ٌشٌر الى اقتحام العقل للبصر والقلب!
علٌنا االعتراف بأن السٌرة المكتوبة لٌست هً السٌرة البصرٌة  ،واألخٌرة لٌست هً ما نراه على الفور ،
بل هً  ،إذا أمعنا النظر بالتفاصٌل  ،نتٌجة فنٌة لتضافر قٌاسات ووظابف فكرٌة وادابٌة وجمالٌة معقدة.
والحال إننً ال اقتنع بوجود سٌرة واحدة للفنان بل مجموعة سٌر.
إن ما ٌمٌز الفنان ٌحٌى أنه ٌدقق بجدٌة وتركٌز على تجارب تنبثق من تأمالته قد ٌصل بها الى لحظة ٌستنفد
فٌها أ غراضه مرة واحدة  ،لٌنقطع شاردا عنها  .ثمة القلٌل من المرح والكثٌر من الحكمة وممارسة الجد .
حتى فً سٌاق تجربة استخدام الرٌش سٌحافظ على موضوعٌة حزٌنة ووقورة فً بناء اعماله  .والحال أنه
فً سٌاق السٌرة  ،تظهر بوضوح اللحظة التً ٌنتقل فٌها الفنان من حقل الى آخر ،ومن تجربة الى اخرى ،
ومن انقطاع الى اكتشاف  .إن سٌرته الفنٌة تشتمل على كل هذا .بل هناك رماد حقا أراه شخصٌا تعبٌرا عن
والدات متتالٌة تسبب آالما جسدٌة وروحٌة ٌ ،زٌدها ألما عقل قوي اعتاد عدم التصدٌق والشك!
من المؤكد أن وعٌا حادا  ،وتشاؤما عقلٌا  ،متوفران فً كتابة ٌحٌى الشٌخ  ،لكن سٌرة الرسم  ،وهذا
االستبدال له معنى  ،توضح نوع االفكار والعواطف الذي ٌودعها الفنان فً عمله  ،والسٌما عند بناء تجربة
 ،ووداع اخرى  .فً تحوالت الرسم ٌ ،نمً ٌحٌى رغبة جامحة فً االندماج بعالم االشٌاء  ،اندماج ٌرقى
الى االتحاد الصوفً (بمعنى الفناء)  .إن الرماد ههنا هو تحول واستقبال  ،لكن الفنان الجاد ٌراه من زاوٌة
ما أخاله ولٌس ما استقبله.
هناك عصامٌة ذات رباط متٌن تشد االفكار والرؤى بالتجارب الفنٌة للفنان  ،قد نجد فٌه شٌبا من شاكر حسن
من جهة الحمٌة فً اإلتصال باألشٌاء  ،وتلك الجدٌة والمثابرة فً توحٌد ما ٌراه برسمه  ،بٌد أن ٌحٌى
بعكسه تماما ٌ ،حب األشٌاء لذاتها  ،وال ٌمتلك أمال فً أنها ستنقذه  .لعله مثله معذب فً شوقه لإلتصال
باألشٌاء  ،لكن لٌس مثله  ،فهو مخلص لنظام االشٌاء الداخلً  ،وشٌبٌتها الموضوعٌة  ،مع رغبة فً أن
ٌتالشى هو نفسه فً نسقها الخاص .
إن ٌحٌى ٌنتظر نداءات من المواد التً ٌعرف أنها قد تتحول الى رماد  .هو محب للحشابش واألوراق
واألغصان واألخشاب واألشٌاء التً تظهر من ثقوب أو كوات من ضوء  .لو ُخٌر حقا لظل ٌسٌر فً غابة .
بعد مغادرته الى وطنه نمى الفنان مواطنٌة نشطة داخل اشٌاء ال حصر لها ٌستطٌع أن ٌتفحصها بمعداته
ولٌس بوساطة نماذج ثقافٌة غرٌبة عنه  .اختٌاراته االساسٌة تنتصر فً النهاٌة  ،إذ ال ٌمكن أن ٌسٌر فً
الغابات الواقعٌة الى النهاٌة  ،بل إنه سٌرتكس على اعتاب تقالٌد محترفه الفنً  .لعل هذا ٌسبب له خٌبة -
الخٌبة عند تلمس ورقة عنب تجعل حٌاته مثل الضوء  ،ثم اختٌارها فً موقع ما من اللوحة  ،فكأنه نزل من
الضوء توا نحو فٌزٌابٌة ٌخشاها  .انه دابما ٌقول لٌس هذا  ،بالرغم من أن هذا هو بالضبط المحسوم بالرسم
وال فكاك منه.

جذع اخضر قرٌب من اللون االسود نفذه كرافٌكٌا  .إنه لٌس جذعا عادٌا  ،فهو ال ٌرتفع بل ٌستلقً افقٌا ،
دون ان ٌخفً كثافة شفافة تظهر ما ٌجري فً باطنه  .فً الظاهرة هناك االنكفاء  ،واالستقاللٌة  ،والكفاٌة ،
والحدود التً تجعل السطح ممٌزا ومستقال بحجم مشبع ..لكن نفس الجذع ٌبدو جسدا  ،او تمٌمة كبٌرة .وفً
واحدة من تحوالته رسم خطوطا بٌض متشابكة تحته  ،او فتح مستطٌال رأسٌا ازرق فً أعاله كسماء  .هل
كان ٌقلل من سطوة الحجم أم لكً ٌمارس عالقة ما بٌن كتلة وخط  ،أي السكون والحركة  ،ثم المساحة
االفقٌة واالخرى العمودٌة؟ اتساءل لكً أقول إن عٌنٌه تقودانه  ،فهو ٌعرف اللعبة  ،وحركة الخط التً
ٌضعها منساقا بالضرورات البصرٌة قد ال تغٌر شٌبا من الفكرة االساس  ،وال تعبث برتبة حجم وقور كهذا
 ،وهو ٌكاد ٌدرك أن الجذع أعلى رتبة منه فً احتمالٌة الموت والحٌاة .إن األشجار اقدم منا على اٌة حال.
كثٌرا ما تنتهً حركة أشواق الفنان الى أن تتوقف فً تأمل نفسها بحزن  .إن الكتابة  -والفنان كاتب
نصوص مدهشة ٌستخدمها فً وظٌفة اعادة التقٌٌم  -تنزلق بسهولة الى احتمالٌة االفكار  ،وتجارب الحٌاة
المزعجة وغٌر المتوقعة  ،ووصف اللون العاطفً ضمن بٌبة معادٌة خارج المحترف الفنً  ،وتشخٌصات
الوعً اآلنٌة من إخفاق وعاطفة وهرب .
ٌدرك ٌحٌى أن حساسٌته الوجودٌة علقت بالرسم  ،وال جدوى من معارضة الرسم بالكتابة والتفكٌر  .وسواء
التقى الرسم بحركة الشوق أو عاكسها  ،فإنه ٌقدمها كصراع وتحوالت ضمن مجموعة من اللحظات  .الرسم
فً النهاٌة اختٌار كامل  ،وهو من ٌضمن عودته  ،فٌما هو ٌصارع السأم والالجدوى  ،الى المحترف الفنً
 ،والى نسق انتاجً مترابط ملًء بمسرات االكتشاف  ،واستدعاء أمل فً تجربة تالٌة مشبعة.
لم ٌظهر الفنان منذ بداٌاته االولى أي مٌل محدد طاغ  ،فهو تجرٌدي وتشخٌصً  ،او تجرٌدي ٌنهل من
الطبٌعة ومن موادها  ،لكنه لم ٌقترب من الواقعٌة التً تكتفً بالتسجٌل  ،فاألشكال الواقعٌة أو االٌقونٌة عنده
مغمورة دابما بوسط فنً ومعالجات جمالٌة  .بٌد أن اختٌاره للوسط التقنً ٌتضمن الكثٌر من المحددات
االسلوبٌة والمضامٌن  ،فأعماله فً الحفر على الخشب والزنك تمتاز بانفعال عاطفً وحركات متنافرة أو
أنها تقدم أوضاعا ذات مضمون انسانً  ،على عكس اعمال الكرافٌك الصافٌة التً ٌودع فٌها الكثٌر من
الورع والوقار شبه الدٌنً .أما اعماله الزٌتٌة فهً حرة تكاد تجمع نثارا من االشكال التً ٌهتم بها والتً
ٌمثلها على نحو مختزل  ،مالجا سماوٌة  ،وبٌوت تتشبه بالسحاب  ،والكثٌر من اوراق العشب  ،وفجوات
ضوء علوٌة تخترق نباتات لتشف مساماتها الداخلٌة  ،والوان قوٌة وعاطفٌة بتنظٌم سدٌمً تبدو بتضافرها
مع الضوء مناخا خارجٌا من دخان وعواصف وتصادم كتل باردة باخرى دافبة .
ومثل اي فنان عراقً تأثر بتارٌخ بلده استلهم مٌثولوجٌة الخلق والتناسل فً تجربة اراها االكثر ذاتٌة
ومرحا وحٌوٌة جمع فٌها االلهة القدٌمة بالحٌوانات والطٌور التً ترد فً الحكاٌات  :القرد والهدهد
والطاووس  ،محوال عشتار الى لعوب فً حمام تعرض فٌه مفاتنها مرة  ،وجامعا اٌنانا ودموزي فً اٌقون
واحد  :هً متوجة كامرأة  ،وهو ٌكلل رأسه شعار االلوهٌة العراقً المركب ما بٌن نجمة واشعاعات
شمس.
ٌعمل ٌحٌى الشٌخ على تجارب كاملة ال ٌغادرها اال بعد ان ٌشبعها وٌستنفد مادتها التعبٌرٌة  .ولعل تجربة
اللباد هً االكثر اثارة  ،بعد تجربة الرٌش  ،فهو ٌعالج صوف حٌوانً ضمن سلسلة معقدة من االجراءات قد

ٌشرحها كراس كامل .بٌدٌه تغٌر هذه المادة نفسها من خٌوط الى نسٌج مضغوط (سٌكون من المرح ان
اقول ان واحدة من مراحل االنتاج تتشبه بالهٌولً الفلسفً!) .لعل اختٌار الفنان هذا العمل  ،هذه المشغلة ،
ٌشٌر الى احتٌاجه الشخصً الى االستغراق فً سلسلة تقنٌة – زمنٌة  ،تستوعب صدفا ً من جهة  ،وتنسٌقا
متوترا من جهة اخرى  ،تتحول فٌها المادة من حال الى حال  ،من نظام الى نظام  ،من شٌبٌة موضوعٌة
ٌابسة  ،صلبة ومقاومة  ،الى نسٌج متفاعل مع اللون وأعمال التصمٌم ومرونة الطوي وامكانٌة االضافة
واعمال اإلبرة  .والحال أن بعض األشكال الملونة التً نجدها على هذه االنسجة هً نتاج الصدف
الموضوعٌة  ،لكن مهارة الفنان تجعلها جزءاً من تصمٌم كامل .
تتشكل السٌرة الفنٌة لٌحٌى الشٌخ من سٌر كاملة  ،من تجارب فنٌة مشبعة ٌ ،ستبدل فٌها الفنان اهتمام
باهتمام آخر  ،فكرة فنٌة بأخرى تبدو بعٌدة عنها تماما  ،مادة رخوة بأخرى خرقاء تماما  ،على نحو ٌبدو
معها أنه ٌحرق ماض بحاضر  ،وماض بماض  .ونكاد بهذه النتٌجة نفهم فكرة (الرماد)  ،فهً تبدو استنتاجا
لسٌرورة ال تتوقف  ،تخلف وراءها الحزن والمرارة  ،وٌختلط فٌها نسٌان بتذكر  ،وداع بلقاء !

