منحوتات (علي جبار) تثير دهشة العالم باسرارها الشرقية
دالالت ايحائيه تفجر طاقة الحجر الكامنة
محسن الذهبي  -لندن *

لقد بدأ الرسام والنحات العراقً علً جبار(موالٌد  3691بغداد) فً
كل اعماله التشكٌلٌة وخصوصا فً لوحاته االولى بالتجرٌب  ،فمذ
تخرج من معهد الفنون الجمٌلة  3691واكمل دراسته فً اكادٌمٌة
الفنون الجمٌلة  3661وغادر العراق بعدها لٌستقر فً الدنمارك
لٌلتحق بمدرسة كوبنهاغن للتصمٌم التخطٌطً ولٌقٌم من هناك
العدٌد من المعرض التشكٌلٌة .
لكن النحت كان نقلته المثٌرة لالهتمام حٌث شكلت طفرة ابداعٌة فً
خلق عالم فنً خاص ومتمٌز بعمق التأوٌل .
ففً اعماله النحتٌة نجده ال ٌبتعد كثٌرا عن جذور تصوراته الفكرٌة و
ثٌمة اعماله التشكٌلٌة االساسٌة التً اغنتها مسٌرة طوٌلة فً الرسم
عبر العدٌد من المعارض الفردٌة والمشتركة ،وان بدأ ٌغٌر من
اسلوبٌته تبعا لحاجة الخامه النحتٌة باالبتعاد عن التشخٌصٌة والذهاب
الى التجرٌد المعماري  ،مما جعله ٌغٌب الشكل الكالسٌكً للنحت
لصالح المضمون الفكري والجمالً بابتكار تراكٌب ذات بعد درامً
تعتمد بشكل واضح على اسلوب تداعً االفكار واعادة صٌاغة الواقع مستندا الى مخزون الذاكرة والى مفاهٌم
جمالٌة فلسفٌة تسعى لتحقٌق تواصل واضح فً العودة الى الغرٌزة الفطرٌة لطبٌعة االنسان فً السعً العطاء
الحٌاة معنى حضري متعدد المشارب والتنوع  .فاغلب اعماله تؤكد على التطور الشكلً برؤى جدٌدة عبر
مجموعة من الرموز النحتٌه غٌر المنقطعة من الجذور المؤسسة لثقافته كفنان .
فهو قد ٌقارب قضاٌا وتفاصٌل مألوفه لٌنفذ منها الى دالالت ورؤى كونٌة فً التشكٌل المعماري  ،وهذا ما
ٌدفعه الى تحقٌق الربط بٌن هذه العناصر النحتٌه كاشكال ذات قدسٌة ما  ،تحاول ان تعكس فكرا صوفً فً
بناء رومانسً ماضوي ٌشً ببعد زمنً متقادم  .فهو ٌحاول االتكاء على فكرة الخلود الزمنً لمنحوتاته والتً
ال تبتعد كثٌرا عن تلك البناءات االثارٌة المنتشرة فً ارجاء االرض كالزقورة السومرٌة او شواهد المعابد
الحجرٌة فً الدٌانات القدٌمة .

فالمنحوتات هنا ال تعكس المطلق اال انعكاسا حدسٌا مبهما الى حد ما  ،وافكار النحات تحاول التجلً للوصول
الى الفكرة التصمٌمٌة وتصوٌرها بعٌدا عن مادٌة االدراك .

لقد ابدع الفنان فً خلق االثارة الذهنٌة للمشاهد حٌن وظف عنصر التشوٌق بشكل الفت  ،فجاءت مفردات
المشهد الخارجً للعمل النحتً تعكس مجموعة من الدالالت االٌحائٌة مترافقة مع رمزٌة نابعة من الذات
الداخلً للعمل عبر دفق شعري ات من تفجٌر التقنٌة الفنٌة فً عالم الحجر الجامد ونقلها الى تقنٌة الحلم المرن
فً محاولة لكسر االٌهام المطلق فً التجرٌد والكشف عن تجلٌات معالم المكان االسطوري  ،وفً تفرد ابداعً

قلما نجده فً اعمال العدٌد من نحاتً الحداثة  ،فقد استحالت تلك المعالم الى حلم اسطوري ٌبهج النفس وٌشحذ
ذاكرة المتلقً .

ان اعمال الفنان (علً جبار ) تبدوا وكانها قالع تارٌخٌة بٌضاء شامخة فً عنان السماء او اجزاء من مبانً
مدن اسطورٌة اقرب ما تكون من قصص الف لٌلة ولٌلة .

ان تامل معالم ومفردات المنحوتات تنجلً عن كشف لمالمح الحنٌن الى التكوٌن الشرقً حٌث منبت الفنان
واداته الفكرٌة فً التعبٌر حٌث اضحت صدى لهاجسه الفنً ترتبط بتٌار الفكر الوعً و الالوعً المتدفق فً
ذهن الفنان عبر فٌض من ذاكرة المكان والعمارة الشرقٌة والتداعً الحر والخٌال والحلم  .وهذه الدفقات الفنٌة
ادت الى تشابك واضح فً التكتٌك وتداخل بٌن االزمنة لقد وقف الفنان بٌن نقطة االنطالق والتقاطع والحدود
الفاصلة بٌن االزمنة والعوالم الداخلٌة والشكل الخارجً فوقف بٌن الواقعٌة والخٌالٌة عندما جزأ المنحوته الى
اجزاء تركٌبٌة متعدده للتعبٌر عن المزاوجة وجمع مجموعة متجانسه من المدالٌل لٌخرج بمدلول واحد فتماهت
الحدود بٌن الخٌال والواقع من خالل وثبة بارعة رصدت هذه العوالم اجمع معتمدا السلوب التولٌف فً خلق
رؤٌة تتجسد ت بعناصر متعددة فتجمع بٌن الشكل التجرٌدي والتكوٌن العضوي ،فهو ٌجتهد " لوضع األشٌاء
تحت العٌن " كما ٌقول أرسطو  ،لٌغدو الجمال عنده تعبٌر عن نشاط خفً ٌنمو وٌتطور وفقا لنظام ابتكار
رؤٌة جدٌدة فً النحت ٌمتاز بتنوع السطوح والكتل والحجوم وحركتها على مساحة العمل الفنً فً اطار
المعمار االساسً للتقنٌات التركٌبٌة  ،وصالبة مفرداتها البنائٌة  ..ومع كل هذا التنوٌع ( فً التركٌبة ) فان
هنالك اندماج واضح بٌن عناصر عمله الفنً  ،وخصائصه المضمونٌة  ،فعلى الرغم من المظهر التجرٌدي
للوحدات فقد اوجد نوع من العالقة القائمة بٌن التعامد و األفقٌة فً الشكل هو بمثابة العالقة التجرٌدٌة
واالحساس بالعامل المشترك بٌن كل هذه األجسام  ،ان الفنان ٌقوم بعملٌة تواصلٌه فً تفكٌك وجمع كوالجً
فً بعض اعماله النحتٌه للوصول الى معانً غٌر محددة عبر التالعب بالتكوٌنات لخلق عوالم بدٌلة تعالج
المعنى عبر استنطاق الشكل الهندسً للعمل ( الفورم العام ) لغاٌة تشكٌلٌة تحاول اختصار الواقع بعناصر
انشائٌة  ،فهو ٌقدم خطاب مفاهٌمً لموروث فلسفً كامن عبر فن ترتٌبً لمجموعة من العناصر التكوٌنٌة التً
تستند الى قاعدة هندسً وبحث دائم عن الدٌنامٌكٌة الكامنة واالشتغال على الواقع الحٌزي فً اعماله ،عبر
األشكال المتداخلة والتراكٌب المستندة على بعضها البعض  ،للكشف عن جوهر تكوٌناته المبهرة بقاماتها
العالٌة وصوفٌتها القادرة على الولوج الى دهالٌز الماضً واستشراق افق المستقبل المنفتح على كل الجهات
والتأوٌالت  ،فالسر ٌكمن فً ذات الوحدات الداخلٌة للعمل التً تفرز اكثر من فعل االٌحاء  .فالكلً والجزئً
فً اعماله ٌستند الى بعضهما البعض وال ٌمكن الفصل بٌنهما ،فنرى انه ال ٌتجاهل الدور الذي ٌلعبه المكان
كفضاء واسع محٌط بتلك األعمال مبرزا فٌها تلك الضخامة االفتراضٌة والهٌمنه المعمارٌة والتً قد تصدم
العٌن غٌر المدربة على مثل هذه االشكال وتبهرها لكنها الٌمكنها اال ان تنجذب لها  .فالفنان هنا ٌطرح خطابا
ٌعتمد الكشف عن مدى الترابط بٌن الواقع والتخٌل بتشكٌالته الغرابٌة المستندة الى سطوة االسطورة التً تؤثر
وتحرك مشاعر المتلقً .

ان اعمال الرسام والنحات (علً جبار) تشكل فعال صدمة حداثٌة فً وجه المألوف والتقلٌدي مما اهله
وبامتٌاز من الفوز بالعدٌد من الجوائز العالمٌة فمن دبً ٌخطف الجائزة االولى للنحت عام  5112فً ملتقى
اعمار الدولً وكذا فً ملتقى طهران الدولً  5111وتتوالى الجوائز من ازمٌر فً تركٌا والصٌن وهولندا
واٌطالٌا الى السوٌداء فً سورٌه والمشاركات من المانٌا الى تاٌون و لتنتصب اعماله النحتٌه فً العدٌد من
دول العالم مثٌرة االعجاب والتقدٌر بهذا الجهد العراقً المثابر فً تطوٌع الحجر .

* كاتب عراقً مقٌم فً برٌطانٌا.

