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سيروان باران .. غرابة بمذاق الطفولة

الرباط ـ يفتتح معرض الفنان العراقي الكردي سيروان باران من 7 يونيو/حزيران الجاري إلى 7 يوليو/تموز

2013 بكالري ماتيس مراكش بشراكة مع الوكيل الفني كريمة بنعمران.

ويعتبر الفنان العراقي الكردي سيروا ن باران, واحدا من أبرز الفنانني التشكيليني الشباب, الذين عرفوا كيف

يصوغون عاملهم املتفرد في الرسم. وأعماله طاملا أثارت دهشة املتلقي وجدل النقاد واملهتمني بالفن ألسلوبه الذي

تفرّد به، حيث يفاجئ الجمهور دائما بأعمال تميزت بأشكالها الكبيرة.

سيروان من الفنانني الشباب الذين تركوا بصمة واضحة في الحركة التشكيلية العراقية والعربية املعاصرة، فهو

فنان يمتلك القدرة والبراعة على إنتاج أعمال فنية ناضجة، وأعماله املعروضة متميزة من ناحية األفكار واألساليب

واأللوان املستخدمة.

إنه يحاول انتقاد شخصية اإلنسان املعاصر عبر الوجوه البشرية التي ظهرت في معظم لوحاته بأكثر من قناع.

• غرابة بمذاق الطفولة

ويقول فريد الزاهي عنه أعماله: ثمة فتنة ساحرة وخفية في أعمال الفنان الكردي العراقي سيروان. إنه إحساس
غامر باملأساوي املركب، ودهشة تتلعثم أمام التشوه الفائق للكائن، وفتنة ال تقاوم أمام الغيرية التي تسكننا وتنزع

عنا شخصيتنا كي تحولنا إلى قناع. إنه قناع الوجود الذي يتحول إلى جوهر للمظهر وظاهر للباطن. وهكذا فإن

فن التشخيص والتجسيم لدى سيروان يغدو فن افتكاك التشخيص، والتشويه الجذري للمرئي واملعيش وتجريده

من لبوسه الخلْقي والخُلقي. وهو بذلك إعادة تركيب للمرئي، الذي يساميه كي يسبر فيه تلك الشذرات الخفية التي

تصوغ املظهري والحضوري وتعيد صياغتهما.

من ثم يبدو الفنان أشبه بساحر يمارس على األشكال سحره، بحيث إنه فيما وراء قبحها املركب يعرف كيف

يمنحها جمالها الباطن. كما لو أن تلك الوجوه واألجساد ال توجد ثمَّ إال لكي تضعنا إزاء استحالة نظرنا. إننا

نصاب بالعمَه أمام تلك املخلوقات 'غير الخالصة' التي يبدو أنها تتالعب بأقانيم الجمال املعروفة، إذ نحن ننظر

إليها من غير أن نراها. أو باألحرى هي التي تحدق موارَ فينا، وتستقيم أمامنا مثل كراكيز صنعتها صبية من بقايا

قماش مختلف األلوان والتالوين. ومن ثم نلحظ ذلك النزوع لدى سيروان إلى اللعب. إنها لعبة األبعاد واملنظورات

املتراكبة التي ال يمكن أن نقيسها إال بميزان الحساسية الخافتة والضبابية. في الوقت الذي تبدو فيه األلوان

مشرقة وتالوينها باهتة. وهي مفارقة تستعلن فيها التناقضات بني املرح الطفولي واملأساة الغامرة والتراكبات بني

األجساد والحاالت، التي تستحث حس املتلقي وتشحذ يقظته.

اإلبداع هنا بكامل معنى الكلمة خلق من ضباب الذاكرة واملرئي، مغلف باستحالة التعيني والتشخيص املحاكاتي.
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والخلق من ثم ال يُختزل هنا في املخلوق ألنه يتحول إلى حدث يحمل سموه في ذاته. وهذا العالم ما فوق الواقعي

ليس سرياليا، كما أنه تعبيري املنزع من غير أن يكون فقط معبرا، إذ هو يحمل في تالفيف املادة والشكل واللون

رقة تجعلنا في اآلن نفسه في حال مرآوي أمام الرعب، رعب الكائن. إنها مرآة شاحبة (إخوان الصفا) ال تعكس

من جسديتنا إال ما يُجاوِز كل تصوير وانعكاس.

هكذا يسيح سيروان في مفاوز الجسد كما لو كان يرغب في أن يستقي منه عالماته ورموزه من بني صلبه وترائبه.

وهو يحمله من ثمة ليزجَّ به خارج التضاريس التي تمنحه مرجعيته التليدة. وبذلك فإن جمالية الجسد هذه جمالية

بدون مالمح تنهض على مقاومة الفني من حيث هو كذلك. إنها مفارقة تستدعي التفكُّر والتفكير، معاندة لكل

محاكاة أو انعكاس مرآوي، ومضادة لكل مرآة للذات. فنحن حني نتهادى في هذا العالم الخافت املهموس، الذي

تسهر على تشكيله يد خبيرة تبحث عن التالوين األدق للخلفية كي تزرع فيها الشخصيات األكثر تعبيرا، آنذاك

ندرك ونمسك بالحكاية التي تنسج تفاصيلها املهموسة في الخلفية كما في الواجهة. إنها حكاية موشْوشَة من الفم

إلى األذن، بحيث تكون مستعصية على الحكي أو قريبة من ذلك، تسلُّ نفسها من ضرورة الحكي وبلبلة القصص

اليويمية حتى وهي تكشف عن أحشاء الالمرئي. وهي حكاية مهموسة في أذن كبيرة تشبه الالقط الساتليتي، تنسج

شاعرية املرعب كما تقول كريستيفا. بل رعب يقربنا من هشاشة الوجود ومن رقة التواصل وعنف االنفصال.

وتجربة سيروان في تطورها الحثيث وتبلورها العمودي تؤكد فحوى قولنا. ذلك أن االنتقال ذاك هو مرور من

الحيواني إلى البشري، ومن املجازي إلى الكنائي. من ثم فالرمز (الجواد) يتفكك أمام املأساة املتعددة واملركبة
للوجه. فمن الوجه باعتباره هوية اإلنسان يولد الكائن البشري كما يقول ليفناس. والطبيعي ليس غير مجاز

لإلنساني. كما أن اإلنساني مجاز للكوني. هذا التمرئي الذي يطبع مسير الفنان يشهد على وعيه الفائر بما يجري

حوله، ألن التشكيل الذي ال يسير إلى أبعد مما يسير إليه البصر ليس سوى صباغة باملعنى املتداول للكلمة. إنه

باألحرى مطالب بأن يسير نحو الفهم باعتباره سمعا، إذ السمع حس التواصل الفكري.

تزج تجربة الوجوه بني النظرة والسمع بالفنان في تجربة تعبيرية تقوده إلى تخوم الهوية اإلنسانية. إنها تساؤالت

يتمرأى فيها مصير اإلنساني وينصادى، بحيث يبدو الفنان وكأنه يتشرب شيئا جديدا كما لو كان يرغب من

املغامرة بحساسيته في مفاوز جديدة هي قدر اإلنسان ومتاهته الوجودية. إن سلسلة الوجوه تبدو (تبعا للتقليد

املرجعي الذي ينطلق من مونش مرورا بفرانسيس بيكون) استكشافا لبوابة الروح البشرية. ومن خالل هذا املدخل

استطاع سيروان أن يتملك مصيره الشخصي كفنان والتمكن من مسيره نحو اليومي ونحو الجوهري في الحياة

معا.

ومن ثم ذلك الحضور الكثيف لألذن التي تتتسامق كمئذنة. هل هو ميراث نتشوي لجعل الذات واآلخر موطن

سخرية أم إحالة بسيطة ألذن فان جوج املجدوعة؟ املعنيان معا متوائمان. لكن، إذا كانت العني أساس الجماليات

الغربية، فاألذن تتجذر في التقليد الشرقي العربي باعتبارها الحاسة األسمى. العني رؤية واألذن صدى ومحمل

للنفَس. العني حسب ابن حزم بوابة النفس املشرعة واألذن تمارس العشق أيضا. األمر أعمق من ذلك يقول ابن

عربي ألن العني واألذن متساويتان في الحس واألشواق والعشق وفي تأنيث الحب والعالم:
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أال إن هوى زينب قد استوى فيه حظ السمع والبصر (الفتوحات املكية).

وهكذا فإن سلسلة الفنان عن القبلة تستوي كإبداع مميز في النضج الفني لسيروان. فهو فيها صار يتمتع بأسلوب

وبحضور وقوة مكينة وانفتاح متجدد على مدى العالم وأحشائه. القبلة سميت قبلة ألنها اقتبال الجماع، والجماع

سمي جماعا ألنه اجتماع وتوحد. إنها حركة مرئية وخفية، وترجمتها تشابك األجساد وتخافيها. وهكذا يدخل

الجسد الحلبة التشكيلية باعتباره مساحة ال أطراف وال مالمح، هالمية مثل جسد متخلق منذور لعشق يجعله يصل

لحظة الوجد التي تفقده هويته البشرية. وقد كان الفيلسوف الفرنسي ميرلوبونتي قد أدرك ذلك أيما إدراك، إذ أن

بدن الجسد يغدو، من خالل الوجد، بدن العالم.

هذا التفاعل يغدو من الوضوح في املسعى التشكيلي للفنان بحيث يبدو مدهشا. ما الذي يمنح لهذه 'األجساد'

الهالمية جمالها األخاذ، وهي تكاد تختلط بتراب األرض واللوحة حتى تكاد تمحي كما لو كانت مجرد كناية للجسد

الجمالي وقد أعوزتها االستعارة؟ لِمَ نفنت بهذه الغرابة التي تكاد تكون مخيفة (ألنها ليست من طراز الغرابة املرعبة
التي يتحدث عنها فرويد)، والتي تمنحنا الطمأنينة وتصالحنا مع أنفسنا؟

بيد أن سيروان يتبدى لنا دوما مسافرا بني شذرات الجسد. وهو يقوم بذلك من خالل االنزالقات، ويأخذ وقته كي

يسبر كل عضو على حدة: الوجه واألذن ثم اليد كي يحدد فيها بصماتها ورمزيتها. ثمة أمر ما جعله يتقدم حثيثا

ليلج هذه "املتاهة" األنطولوجية. فهو يملك املهارة الالزمة منذ البداية والعالقة األكيدة باللون واملادة، غير أن العالم
ظل يتمنَّع عليه حتى استوى األمر له ووجد املدخل املوضوعاتي والفني والجمالي الذي ييسِّر عليه ارتياد اآلفاق

التي تنتظره.

وانا أعتقد أن هذه االنزالقات ال تعود فقط لتطور الفنان وتبلور تجربته فقط وإنما أيضا إلى تمكّنه من أدواته

ومنزعه إلى املغامرة الجمالي، وأيضا إلى نضجه واستبطانه للعالم. لهذا نحس إحساسا بهذا النزوع نحو تجريدية

مرغوب فيها للشخصيات. فهي تارة تُنْحت نحتا في غرابتها اآلسرة وال تناغمها املُغْرب، وهي تارة يتم الزج بها في

مزيج من األلوان والتالوين التي تخلقها اللمسة الطويلة وتسهر على سيولتها.

تحافظ األعمال املعروضة هنا على هذا التوازن الدقيق بني الوجه السامع، وشبقية املعانقة الغامضة والجسد

املتشذر. وبذلك يتواشج الساخر والهجائي، والطفولي والحركة الخبيرة، كما لخلق ضرب من الوجد املوسيقي

حيث الخلفية املوحدة، املشكلة بطريقة مخففة تتحول إلى لجة بركان ومزيج من األحاسيس. وهكذا فإن الخلفية كما

الشخصيات تنصاع هنا لالختراق بنوع من الحوارية الخصيبة. فهي تمارس العدوى وتتلقاها كي توجه بصرنا

نحو تبادلية التأمل والتفكير والنظر.

إننا بهذا نجد أنفسنا موضوعا لنظر اللوحة (ال الشخصية). وبهذا أيضا نحن موضع سمع الشخصيات. وبهذا

أخيرا نحنُ هي من غير تماهٍ، ذلك أننا هيَ من غير أن نكونها تماما ومطلقا... وفي ذلك يكمن انفتاح العمل الفني.


