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بيروت - مـهى سلطان

ليس التنقيب عن ذاكرة املاضي هو ما يشغل الفنان العراقي نزار يحيى. وال األسى على الحاضر في أعقاب
الحروب التي دفعت به للهجرة إلى هيوسنت في الواليات املتحدة األميركية منذ عام 2008. بل إن الشعور
باإلحباط وانسداد األفق وفقدان األمل، هو ما دفعه إلى الطعن بالثوابت واملبادئ الجمالية واملثُل التي قام

عليها الفن معتمداً على اإلنسان أوالً، من أجل تفكيك الواقع اإلنساني املُشبع بالقتل والفساد واملجازر.
وإذا كانت استراتيجيات املعاصرة تقوم على فكفكة السياقات، فإن نزار يحيى قد وصل إلى تفتيت الشكل

إلى جزئيات، وهو ما زال يحفر في خلفيات املعنى األيقوني للصورة التي أضحت بمثابة مادة بحثية، تأتي
بمحصلتها رسالة أو مفهوم. يقول نزار يحيى: «قرأت دراسات علمية عن نهاية كوكب األرض، الذي سيحدث
ربما بعد آالف السنني من اآلن وال أحد يعرف متى. لكّن العلماء يستندون في دراساتهم وأبحاثهم على حجم

كتل النيازك وسرعتها التي من شأنها أن تصطدم بكوكبنا وتؤدي إلى إنهاء الحياة فيه كما نعرف».
هذه الرسالة هي مدعاة لفهم حيثيات املعرض الذي أقامه نزار يحي في غاليري مارك هاشم بعنوان «من

األشياء القادمة»، تضمن مجموعة من اللوحات واملعّلقات واملجّسمات تشكل منظومة من األفكار والتخياّلت
عن سيناريو نهاية العالم. إن الرقعة التي ترمز افتراضياً إلى النيزك تتحول مادة ملهمة للتشكيل والتوليف
البصري برؤى وتكاوين تتشعب ما بني التشخيص والتجريد. وهو في تجواله الغيبي في فضاء النيازك،
يقوم بهدم القيم التي تعبّر عن اجتهادات دافنشي في عصر النهضة التي وصلت إلى ذروة التناسب في

جمال الجسم البشري. وذلك عبر وثيقة الرجل الفيتروفي (نسبة الى فيتروفيوس)، كي يحوِّل النموذج
اإلنساني إلى مجرد لعبة بأعضاء مقطّعة ومتناثرة ومبتورة.

ومع هذا الطعن بجدوى املُثل الغربية، يتراءى ظل عالم الفلك البيروني الذي يطّل من حدائق تجليات العلوم
عند العرب، برؤيته االستباقية في قراءة حركة الزمن في الفضاء الكونيّ قبل ظهور نظرية أينشتاين عن

النسبية والزمن كبعد رابع.
بــــعيـــداً من املنـــحى التشخيصي، يسعى نزار يحيى إلى التالعب بتيمة النيزك التي تتحول مفردةً

زخرفية، ذات وظائف شكالنية بصرية في تكرارها التربيعي، فتبدو كوحدات متالصقة تكوّن جداراً شبيهاً
برقع املوزاييك. وبتقنية األلوان الزيتية على قماش اللينون واألكريليك، تتنوع األعمال التي تعكس مسارات

الرَّقع بأشكالها وألوانها وأحجامها التي تتشكل كخاليا ميكروسكوبية، أو كأجسام مآلنة ومتباعدة
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ومستقلة، وهي مثل سحابات تحوم في الفراغ املبهم. هكذا تتراءى تنّقالت الفكرة من حائط الى آخر. ولكن
ثمة روابط متعلقة بمسألة الذاكرة، بني نيازك نزار يحي امللتهبة وبني الحروق والثغرات والفجوات التي

أحدثها شاكر حسن آل سعيد في أيامه األخيرة على سطح اللوحة التي خرجت عن صمتها القديم إلى فضاء
التأويل ما بعد الحداثيّ. وكأن هذه الثورة على السطح- التي قادها البرتو بوري A.Burri- في إثارة

التمزقات والربط بالخيوط وايف كلني Y.Klein بالحرق والتثقيب حتى وصلت إلى شقوق لوتشيو فونتانا
L.Fontana في أعماله الفضائية، ومقصوصات فرانك ستيال F.Stella الزخرفية، ما هي إال مقاربات للخروج

من داخل اإلطار الحبيس إلى حرية االعتراض.
إن الصدمة التي تحملها فكرة النثار الكوني امللتهب وعالقته بفناء اإلنسان يتراءى في أعمال نزار يحيى

كمفردة تشكيلية ُملِهمة تتحول تيمة شعائرية ملتبسة مثل توقيع أو بصمة أو أثر. وفي هذا املضمار ليست
الصدمة كابوسية وال كارثية باملعنى الجدّي وليست على غرار أفالم السينما األميركية التي تصوّر رؤى

خارقة عن نهاية العالم في رحلة البحث عن البطل أو املنقذ، لكنها تعبّر عن قضية إنسانية برؤية مفاهيمية
معاصرة. وهي رؤية ذات بعد علمي- فلكي وفلسفي- زمنيّ تنطلق من أخطار وصول البشرية إلى العتبات

الخطرة، التي تنبö بحتمية فناء الوجود أي العدمية والفراغ. غير أن تصوّر نموذج «البطل» يجاهر به نزار
يحيى بأسلوبه التبقيعيّ املموّه، في لوحة املالِكم التي ترمز إلى أسطورة محمد علي كالي بفكره املتحرر

ومواجهاته السياسية، ال سيما موقفه الرافض املشاركة في حرب فيتنام التي كانت تقودها الواليات املتحدة
األميركية، ما يمنح شيئاً من األمل في الراهن أو اآلتي.

«من األشياء القادمة» أالّ يعد من مساحة آمنة لإلنسان، وكأن الفنان في إعالنه عن خوفه من التبّدد يعيد
طرح األسئلة الوجودية العميقة، مثلما يعيد تعريف هذه املرحلة املوصوفة بالتقهقر اإلنساني، تحت شعار

«اإلنتظار» بعمقه التشاؤمي كما هو في فلسفة شوبنهاور. تضاف إلى ذلك االعتبارات التي يعيش فيها
اإلنسان تحت سطوة العوامل الطبيعة وكوارثها وقوّتها املدمرة. هي أفكار نابعة من مخاوف باطنة لرجٍل قلِق

يعيش في مهب عواصف هيوسنت بعيداً من أرض النخيل.
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