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ال ٌتردد التشكٌلً العراقً ٌحٌى الشٌخ ابن جٌل ستٌنات القرن الماضً ،جٌل الصخب الفكري
واإلنسانً والمجدد لكثٌر من األسالٌب ،ومنها أسالٌب التشكٌل العراقً التً بدأت حٌنها باالفتراق
عن تجربة الرواد وما بعدهم ،عن الكشف عن سر وجوده قبل أٌام فً عمّان .لقد تعب من سٌرة
امتدت لنحو  35عاما ًا فً المنافً :درس الماجستٌر فً ٌوغوسالفٌا السابقة  1970ثم الدكتوراه فً
االتحاد السوفٌاتً السابق  1984ثم استقر لفترة فً سورٌة لصعوبة عودته إلى بالده التً كان
ٌحكمها نظام صدام حسٌن الذي كان احد ابرز معارضٌه ،لٌنتقل إلى لٌبٌا للعمل فً إحدى جامعاتها،
ثم إلى عمّان موقتا ًا ومنها إلى النروٌج الججا ًا سٌاسٌاًا ،ومنها إلى تونس للعمل األكادٌمً مرة أخرى،
قبل أن ٌقرر االستقرار فً عمّان التً تضم مجموعة كبٌرة من مثقفً بالده وتحدٌداًا فنانٌها
التشكٌلٌٌن.
هو ابن مدٌنة العمارة ( جنوب العراق) المولود فٌها عام  ،1945وهو ابن الموروث المنداجً ،ال
لمجرد االمتٌاز الدٌنً ،بل بما منحه ذلك الموروث من طاقة فكرٌة تبعثها عناصر تلك البٌجة
الجغرافٌة واإلنسانٌة :الماء ،القصب ،شجرة الٌاس ،جرٌد النخل والبردي .هً عناصر كوّ نت
مؤثرات مزاجه الفنً األول مثل تضارٌس األرض ،التراب المحروث ،الصدأ ،الخشب وتشققاته ،ثم
ما لبثت هذه المؤثرات الطبٌعٌة أن صارت عناصر أساسٌة فً بناء لوحته وسٌاقها اللونً.
فً معرضه « هكذا سمٌت األشجار» الذي أقامه فً النروٌج كأنه عاد وفٌا ًا للقاء عناصر بٌجته
األولى ،مستحضراًا كل ما ٌعنً الشجر ،ولكن فً سٌاق من « أنسنة الطبٌعة» ،فورقة شجرة ٌمكن
أن تصٌر غٌمة.
انه ٌكتب فً ٌومٌات المرسم « :بعد مجموعتً» رساجل إلى الورد « و « ذاكرة العشب «
المكرستٌن للعشب وما حمل ،اللتٌن انشغلت بهما طٌلة عشرة أعوام (  ) 99-89بعدها لم ألطخ ٌدًٌ
بحبر الغرافٌك ،فمنذ أن حط بً الرحال فً شمال األرض همت بٌن ألٌاف الصوف لبدء لوحات
منتشٌا ًا بدفجها وشفافٌة معناها ،حتى تراكمت فً مرسمً كما تتراكم لحافات البدو فوق بعضها بعضا ًا
فضاق بها صدري قبل أن ٌضٌق بها المكان ،فلملمت وشاجج الصوف وركنتها جانبا ًا  ...حدث ذلك
قبل أكثر من عام .لقد استنفدت المادة خزٌنها وكرهت تكرار نفسً»! .

وفً الحقٌقة أن فً التجرٌد التشكٌلً العراقً انحٌازاًا كامالًا للحداثة الغربٌة ،إال أن الشٌخ ٌصر على
انه لٌس تجرٌدٌاًا ،ربما سورٌالٌا ًا بعض الشًء ،سورٌالٌة الحلم تحدٌداًا ،بل إن الحداثة ذاتها هً
موقف تأوٌلً ،فٌما الحٌاة موقف شخصً إزاء الطبٌعة وتجلٌات عناصرها التً سترافق الشٌخ
عمٌقا ًا فً عمله ،السٌما أن فكرته حتى منتصف سبعٌنات القرن الماضً كانت فً االنتصار لحلم
اإلنسان باالنعتاق ،وفً التعبٌر الفنً عن ذلك االنتصار ،وتبدو مجموعة أعماله الغرافٌكٌة أو
المنضوٌة تحت شكل « البوستر السٌاسً» تجسٌداًا عمٌقاص لتلك المرحلة من سٌرته اإلنسانٌة
والفكرٌة.
وبقدر ما ٌبدو مفهومه حٌال الفن والحٌاة قد تعرض إلى تبدالت كثٌرة وإن ضمن سٌرة متواصلة،
إال أن لوحته لٌست لها سٌرة ،وٌبدو أن انتقاالته فً األماكن ،لعبت دوراًا كبٌراًا فً عدم وجود سٌرة
متواصلة للوحته ،فكان ٌرى إلى الطبٌعة لذاتها ،ال ٌلوي عنق عناصرها كً تبدو متوافقة مع
األسلوب ،ومن هنا امتاز عن اآلخرٌن ،فهو لم ٌثق كثٌراًا بما رسخته تجارب سبقته فً الفن
العراقً ،بل عاد إلى أفكار المٌثولوجٌا الرافدٌنٌة لٌس لٌأخذ منها ،بل لٌوطد بحسب وعٌه
الشخصً ،طرٌقة تعاطً الفنان العراقـً القـدٌـم مع عناصر الطبٌعة.
وكانت انتقاالته المتغاٌرة اجتماعٌا ًا وفكرٌاًا ،انتجت فٌه حساسٌات متغاٌرة لجهة التعاطً مع العمل
الفنً ،فهو انتج أعماالًا فنٌة هً مراٌا وجوده الشخصً ،وتعكس وعٌه اإلنسانً والفكري ،وانتجها
فً ظروف تكاد تكون قاتلة للعمل الفنً حٌث ال معارض حقٌقٌة ،وال متلقٌن ،فً ظل غٌاب تام
لمناخ ثقافً مؤهل للتعاطً مع العمل الفنً .وعلى رغم هذا االنقطاع الذي تصدى له الشٌخ راح
ٌركز كثٌراًا على عمله فً اللوحة بعٌداًا من فقدانه أجواء تذوقها وتحولها إلى معطى ثقافً ،فكم مرة
تهدم مرسمه ،وكم مرة تهدمت قناعات رافقت أجواء المرسم ذاك ،وفً كل مرة ٌعود إلى الرسم من
دون أن ترافقه أي مرجعٌات ،فخبراته الٌومٌة هً مرجعٌاته ،خبرة المرسم التً صقلت ونضجت.
من هنا ال حنٌن لدٌه للماضً ،ومن ضمن ذلك لبالده ،ال عواطف لدٌه حٌال العودة ،بل ٌتعامل مع
وجوده انطالقا ًا من مكانه الشخصً الحالًٌ ،ترافق ذلك مع قسوة صرٌحة للوقاجع دفعته نحو
غموض فً اللوحة ،غموض فً التعبٌر ،غٌر أن أمالًا ٌراوده باستعادة الوضع االجتماعً الهادئ
بما سٌنعكس على تعاطٌه مرة أخرى مع التلقً وقاعات العرض ،تلك األجواء التً افتقدها منذ
سنوات ،بسبب هجرات أوصلته إلى حدود الٌأس الذي قابله باالندفاع بأقصى ما أمكنه إلى حرٌة
تمثلت بخروجه بعٌداًا من سجن القناعات السابقة.
هو الٌوم فً عمّان ٌبحث عن مسكن منفتح على مرسم ،أو العكس ٌصح أٌضاًا ،على أمل الدخول
إلى مناخ حٌوي جدٌد ،مناخ التجارب الثقافٌة واإلنسانٌة ،مناخ األصدقاء ،السٌما انه لطالما كان
ٌزرع وحٌداًاٌ ،حصد وٌأكل وحٌداًا ،وفً هذا قسوة ،إقصاء للحٌاة ،التً وإن بدت قاسٌة علٌه ،إال انه
قسا علٌها أٌضاًا ،حٌن لم ٌسمح لها بأن تهزأ منه.

