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قاسم العزاوي

مدخل البد منه:
--------------

)يف �صاعة مولدي، مل ا�صرخ كما ي�صرخ كل طفل، 
وظ����ن اهل����ي اين م��ي����ت، حك����ت يل ام����ي: اين مل 

اأر�صع لبنها وجف وجف بعد ذلك...
االأ�ص����رار والتح����دي والوقوف �صام����دا يف وجه 

�صربات القدر، اأطور قدراتي يف فن النحت...(.
من ه����ذه الكلمات ال�صارخة الت����ي ا�صتهلها الفنان 
عب����د اجلب����ار البن�������ا ء، وامل�صتل����ة م������ن )فول����در( 
معر�ص����ه ال�صاد�����س على قاعة حوار ع����ام 1996.. 
�صتكون �صياحتي يف عامل الفنان واأحاول التقرب 
كثريا من البذرة االوىل ملقرتباته الفنية ومنجزه 
عام����ة، ومالم�ص����ة خطوات����ه  ب�ص����ورة  الب�ص����ري 
االوىل وه����ي حتبو يف ع����امل وا�صع مل����ئ باملتعة 
واجلمال... وه����و يطمر بذرته ال�صغرية يف طني 
احلديق����ة الت�صكيلية والتي �صتنمو وتورق وتثمر 
قطعا نحتية ولوحات تتغنى باألوانها البهيجه...

هن�����اك:
يف حمل����ة باب ال�صيخ، تل����ك املحلة الهاجعة و�صط 
مدينة بغداد، مل ترجع جدرانها املبنية من )اللنب( 
�صدى �صراخ مولوده����ا اجلديد، بل كان ال�صكون 
خميما، االآ م��ن ت�صاأوالآت اأمه وهي تذرف الدموع 

من عينني حائرتني وت�صرخ ب�صمت:
)ه��ل ولدت��ه ميت���ا...؟!(

لكن ه����ذا احلي ال�صعب����ي، �صرع����ان ما�صيحت�صن، 
اأ�صما ي�ص����اف اىل الكثري من ال�صخ�صيات الفكرية 
والفني����ة واالدبية من اأمث����ال ال�صاعر عبد الوهاب 
البيات����ي، والقا�����س والروائ����ي / ف����وؤاد التكريل، 
واأبراهي����م �صك����ر.. ووو.. وي�صاف له����ذه القائمة 
املعرفية مول����ودا جديدًا، �صيكون له �صاأن يف عامل 
الف����ن الت�صكيل����ي.. ه����و املول����ود ال����ذي مل ي�صرخ 
�صاعة والدته ا�صمه )عبد اجلبار البن�����اء( ويكحل 
ع����ام 1924 م به����ذا اال�صم...حينها ته����دل الفاختة 
الهاجع����ة على �صج����رة التوت باملول����ود اجلديد..

وتخف����ق جناحيهاوه����ي حتل����ق يف ف�ص����اء ازرق 
م�صتب�ص����رة مبا �صيوؤول اليه ه����ذا املولود ويب�صم 

ب�صمته الوا�صحة يف عامل الت�صكيل...
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الطني.. يناديه.. تعال:
----------------------

اليخفى ما للطني كخامة مهمة بالنحت وت�صكيالته 
وتكوينات����ه، من قد�صي����ة منذ بداي����ة اخللق االول 
وانحي����از اخلال����ق له����ذه اخلام����ة ،)ما ج����رى بني 
ابلي�����س واآدم( ، وتناقل����ت اللع����ب به����ذه اخلام����ة 
االجي����ال املتعاقب����ة وب����رزت بو�صوح ، مب����ا تركه 
االرث الرافديني القدمي من اثر ثر من الت�صكيالت 
م����ن  الرافدين����ي  االن�ص����ان  انتج����ة  الطينية.وم����ا 
متائي����ل جم�ص����دة ملل����وك وحيوان����ات ا�صاف����ة اىل 
الريليف����ات الكب����رية املج�صدة للمالح����م البطولية 
ا�صاف����ة  ال�صي����د  العبادة.وملواك����ب  ولطقو�����س 
للم�ص����الت والرقم الطيني����ة وغريها، انه����ا لعالقة 
جدلي����ة ب����ني االن�صان والط����ني ، غ����ارت عميقا يف 

االنتف����اءات املكاني����ة واملعا�صي����ة ، واالقت�صادي����ة 
الط����ني  كان  هن����ا  والتزيينية..م����ن  والت�صكيلي����ة 
ين����ادي عبد اجلب����ار البناء،كما اجن����ذب اليه بقية 
النحات����ني... والطفل،عب����د اجلبار البن����اء ، كيفية 
االطفال ، بجذبهم اللعب بالطني وخلق جم�صمات 
مب����ا ت����راه خميلته ، م����ن وج����وه ب�صري����ة وطيور 
وحيوان����ات اليف����ة.. كان م�ص����دودا بخام����ة الطني 
املقد�صة، وبيوت باب ال�صيخ كانت معظمها مبنية 
م����ن )اللنب( ، تف����وح منها رائح����ة الطني حني تزخ 
باملطر ، او تر�����س باملاء.. )باه.. من منكم �صم تلك 
الرائح����ة املحببة حني ير�س )الل����نب( باملاء..، لذا، 
كان الطف����ل عبد اجلب����ار ، ينقاد اىل قط����ع )اللنب( 
وي�صنع جم�صماته ، وا�صكال تنتمي لواقع الطفولة 
وامنيات����ه بامتالكه����ا ، وللطف����ل روؤيت����ه اخلا�ص����ة 
وت�صوراته عن اال�صياء ، غالبا ماتكون بريئة غري 
ملون����ة وتت�ص����ف بال�ص����دق والطفولي����ة ، وللطفل 
عبد اجلبار ، امنيات����ه بامتالك ا�صياء وا�صياء ، مل 
يح�صل عليها بالواقع لذا، كان يج�صدها ويتاأملها 
بح����ب وحميمية،ميرح معه����ا ويداعبه����ا ويكلمها 
اي�ص����ا.... وح����ني تثل����م اوتته�ص����م ، قطع����ة الل����نب 
املج�ص����دة ، كان يعاود يف ت�صكيلها من جديد.. من 
هن����ا تعلم الطفل اال�صرار واملع����اودة على العمل ، 
وذل����ك كان الدر�س االول لتعلم����ه ال�صرب واملثابرة 
، وال يقن����ط وي�صيب����ه االحب����اط.. ان م�صاحب����ة 
الطفل لوالده املعمار املتمر�س ، رغم انه مل يدر�س 

املعم����ار وكان اميا، اال ان����ه �صمم وبنى الكثري من 
ال����دور واالبنية.. وكان يتعام����ل بالطني واحلجر 
واجل�����س وه����ذه )خام����ات نحتية( �ص����رع يف منو 
الذائق����ة النحتية لدى الفنان وذل����ك باقرتابه اكرث 

من منطقة ا�صتغال والده املعمار...،
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ولكن حمطته االوىل والت����ي اعطته دفعة معنوية 
وفتقت بذرته النحتية وبروز مالحمها ، حني كان 
يف درا�صت����ه االبتدائي����ة �صن����ة )1937( م مدر�ص����ة 

)باب ال�صيخ( وهو يف اخلام�س االبتدائي...
)وراح ي�صرتج����ع ال�صنوات املرتاكم����ة يف ذاكرته 
القادم����ة ، واظنه توقف عند �صن����ة لها �صحرها يف 
بداياته ال�صحيحة(ق����ال: رحم الله ال�صهيد ح�صني 

حممد ال�صبيبي 
لق����د كان ل����ه الف�ص����ل االول ، وكان يدر�����س اللغ����ة 

العربية لكنه متعدد املواهب ،
وتبن����ى اقامة معر�صا فنيا �صامال:من نحت ور�صم 
وخ����ط وزخرف للطلب����ة ،وطلب م����ن كل طالب ان 
يعد عمال فنيا بالر�ص����م والنحت واخلط... وفعال 
نحت البناء الطالب راأ�س فتاة، لكنه مل ي�صتطع ان 
يكمل فمها ، لذا، مل يجلبه يف اليوم التايل، وحني 
�صاأل����ه املعلم قال: انه مل يكتم����ل، ولكن املعلم ا�صر 
على م�صاركة الطالب عبد اجلبار البن��ا ء، واأر�صله 
الح�صار التمث����ال... لق��د اأعجب به ال�صبيبي اأمي��ا 
اأعج����اب وق�ال ل����ه بلهجت����ه ال�صعبي����ة )راح ت�صري 

خو�س نحات(.
زاده ه����ذا االط����راء املعنوي عل����ى موا�صلة العمل 
والثقة بالنف�س... ومازال يذكر معلمه االول الذي 
غر�����س فيه ب����ذرة الف��ن.. كان مثال����ه الذي يعتز به 
)ومل يكن حينذاك يعرف حقيقة ال�صبيبي واملوقع 
الذي يحتله يف احلزب ال�صيوعي العراقي اإال حني 

اأعلن عن اعدامه م��ع رفيقيه فه���د و زك���ي( 
كان البن�������اء، حال�م����ا، ب����اأن يلتق����ي بفن����ان ينح����ت 
جم�صما، ل����ذا كان يجوب �صارع امللك غازي متاأمال 
)املونيكان����ات( العار�ص����ة لالزي����اء، ويق����ف ام����ام 
تف�صيالتها طويال، ويت�صاءل: هل اكون مثل الذي 
ج�صده����ا ياليتني م����ن عملها؟.. وهن����اك يف �صارع 
امللك غازي وبالتحديد يف مقهى )احمد فتاح( قرب 
الر�صايف، تاب����ع وهويتاأمل اح����د الفنانني ينحت 
متثاال الأح����د ال�صخ�صي����ات )من ه����و.. اليدري(.. 
وح����ني عودت����ه للبي����ت راح ينح����ت وينحت، حتى 
�صاع����ة متاأخ����رة م����ن الليل، وظ����ل يتاب����ع الفنانني 
ويت�ع����رف عل����ى جت�اربه����م النحتي����ة وه������و يتابع 
ب�صغ����ق اأنامله����م واأزاميلهم وه������ي تداعب احلجر 
والط����ني.. واأعتق����د ان واح����دة م����ن اه������م عنا�صر 

النم�و ال�صحيح، ا�صافة للموهب��ة 
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ه�والبح����ث واملتابعة لتج����ارب الفنان����ني، اأ�صافة 
ملعاي�صتهم والتعرف على منجزهم الت�صكيلي

ف����ي العام 1953 �صجن يف �صجن بغداد املركزي، 
ال�صجن االنفرادي يف باب املعظم النتماءه الفكري 
التقدم����ي، وكان مع����ه يف ال�صج����ن عب����د الرحي����م 
�صري����ف وف������ي ال�صج����ن كان يطلب م����ن اأم��ه حني 
ت����زوره بال�صج����ن اأن جتلب ل����ه الطي�������ن.. وعم���ل 
راأ�����س متث����ال ملدي����ر م�صت�صف����ى ال�صج����ن الدكتور 
مظفر عل����ي... ونا ل اعج����اب املدي���������ر، واأهتم به 

اهتماما خا�صا...
ان �صف����ر الفنان عبد اجلبار البن���اء حافل بالذاكرة 
واملنج����ز الت�صكيلي نحتا ور�صما، منذ تخرجه من 
معهد الفن����ون اجلميلة 1959 – 1960 واىل االن 
من عم����ره املديد الذي ج����اوز ال�صابعة والثمانني، 
وب����ذا يكون ذاكرة ثقافي����ة وفنية توؤرخ مبنجزاته 
اأغ�ن����ت ال�صاح����ة الت�صكيليل����ة  املتع����ددة حمط����ات 

العراقية بالعديد من املنجزات الب�صرية 
املعار�����س  م����ن  العدي����د  واأق����ام  ونحت����ا،  ر�صم����ا 
ال�صخ�صي����ة جتاوزت اأك����رث من ثماني����ة معار�س، 
ا�صافة الأغناء املتحف ال�صعبي ب�� )80( قطعة فنية 

فلكلورية ج�صدت العادات البغدادية املتوارثة.. 
ق����راءة العم������ال البن������اء 

من����ذ اعمال����ه االوىل واىل االن، نلم�����س باأ�صلوبية 
الفنان عب����د اجلبار البناء، جنوح����ا وا�صحا نحو 
التعبريي����ة، ومبقرتب����ات  والواقعي����ة  الواقعي����ة، 
عب����د  الفن����ان  �صع����ى  لق�������د  التعب����ريي،  التجري����د 
اجلب����ار البن������اء يف الف����رتة االخ����رية اىل ت�صذيب 
اعمال����ه امل�صخ�صن����ة واملج�صدة �ص����وب االختزال 
ببع�����س اأجزاءه����ا ليعطيه����ا م�صح����ة تعبريية...، 
يت�������وج منجزات����ه النحتي����ة مبقرتب����ات تعبريي����ة 

رمزي����ة، وبع�صها حتاول االق����رتاب من جتريدية 
خجولة.. واذا م��ا اأقرتبنا اأكرث وحاولنا الغو�س 
يف منحوتات����ه وك�ص����ف جذوره����ا ومرجعياته����ا، 
ن����رى انن����ا اأمام فن����ون رافدينية قدمي����ة، وخا�صة 
االآ�صورية ومامتتلك من رمزية وا�صحة وتاأكيدها 
)للذات هدفا والواقعي����ة مرتكزا( والتخلو اأعماله 
النحتي����ة بطبيع����ة احل����ال م����ن �صم����ات اآ�صوري����ة 
وبابلي����ة، وبغنائي����ه ن����كاد ن�صمع اأنغامه����ا منبعثة 
من زمن �صحي����ق، ويرجع �ص����داه، واقع معا�صي، 
املا�ص����ي  ب����ني  ومتالحم����ة  متزاوج����ة  ومعرفي����ة 
ال�صحيق وب����ني مااأكت�صبه من معرفي����ة حداثية..، 

وبذا يوؤكد ماداأب علي���ه 
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ال����رواد م����ن الفنان����ني العراقي����ني وعل����ى قائمتهم 
الرائ����د املج����دد ج����واد �صلي����م ال����ذي زاوج العاملية 
باملحلي����ة، وال�صع����ي اليج����اد مدر�ص����ة بغدادية لها 
�صماته����ا الوطني����ة، وذل����ك باأ�صتله����ام الرافدينيات 
وا�صح����ا  مان����راه  وه����ذا  معا�ص����ر....  باأ�صل����وب 
اأجنزته����ا  العديدةالت����ي  اخل�صبي����ة  االعم����ال  يف 
اأنام����ل الفن����ان عب����د اجلب����ار البن��اء وه����ي مت��ور 
مبوا�صيعه����ا املتع����ددة، وباأ�صلوبيتها التي تنتمي 
عميق����ا  اخلا�صة،وحفرب�صمت����ه  الفن����ان  لب�صم����ة 
يف امل�صه����د الت�صكيل����ي العراق����ي املعا�صر،بحي����ث 
الف����ن  جلمالي����ات  واملت����ذوق  املتلق����ي  ي�صتطي����ع 
الت�صكيل����ي ان يتع����رف على منجز البن����اء ويوؤ�صر 
علي����ه من بني ع�صرات االعم����ال الفنية،وهذا يعني 
ان البناء جنح بانتق����اء ا�صلوبيته وتفرد مبنجزه 
ال����ذي ينتمي اليه رغم تراك����م التجارب وماخزنته 
ذاك����رة الفنان من م�صاه����دات وتاأثريات وا�صاليب 
متنوعة كان لها الف�صل يف منو وتطور معرفياته 

الب�صرية واجلمالية واال�صلوبية اي�صا...
احتل����ت مو�صوع����ة امل����راأة معظ����م اعمال����ه، مثلما 
نق����ل العالقة احلميم����ة التي تربط الرج����ل باملراأة 
بوحدة غنائية تقرتب احيانا من الع�صق ال�صويف 
والذوب����ان يف االخر، ان لداللة امل����راآءة يف اعمال 
البن������اء عدة مرتكزات ومرجعي����ات فهي: الطبيعة 
واخل�صب واخللق، وهي االنتم�اء الوطني ا�صافة 
اىل م����ا تت�صف ب����ه املراأة م���ن دميوم����ة للحياة. مل 
يربز البناء تف�صيالت املراأة اجلمالية وامنا يوؤكد 
عل����ى مناطق الر�صاقة والتدوي����رات واالنحناءات 
ليعطيه����ا ا�صلوبه����ا الرم����زي والتعب����ريي ويبوح 
م����ايف داخله����ا م����ن جم����ال.. مو�صوع����ة االن�صان 
وهمه وطموحه بجميع مفا�صلها م�صهده الب�صري 
النحت����ي وبالر�صم اي�صا وبتخيطات����ه وموتيفاته 
املتعددة،وم����ا متتاز به م����ن ركوز وثب����ات الروؤيا 

التي تق����رتب وتالم�س احلالة ال�صوفية والذوبان 
واحلل����ول بذات االخ����ر بتناغم وجتان�����س ع�صقي 
حتل����ق يف ف�صاء منفتح عل����ى اجل�صد،هذا الع�صق 
ال�ص����ويف لالن�ص����ان جعل البناء يندم����ج جمتمعيا 
االن�ص����ان وهموم����ه وتامالت����ه وروؤاه،ي����كاد  م����ع 
املتلق����ي ان يالم�صه����ا وينج����ذب لها النه����ا حتاكيه 
وتث����ري ب����ه احلنني:لفاتن����ة ع�صقها،ولعزيز غادره 
بغفل����ة من الزمن والمكنة اليف����ة احتوته ول�صدى 
ذاكرة ترن يف اذنيه...تعال..!! عبد اجلبار البناء 
فنان منفتح على احلياة وقي����م االن�صان..لذا نرى 
منج����زه الب�ص����ري داينميكيا اليوؤم����ن باال�صتقرار 
الرطب����ة..زاوج  املظلم����ة  الزواي����ا  يف  والرك����ون 

الفن����ان عب����د اجلب����ار البناء،بني الر�ص����م والنحت 
واأجن����ز العديد م����ن الريليفات والت����ي تقرتب من 
مقدرت����ه  اخل�صن،ليوؤك����د  امللم�����س  ذات  اللوح����ة 
عل����ى اللعب بالل����ون لي�صيفه على الكتل����ة النحتية 
اللوني����ة  طاقات����ه  النحتي،ولتفري����غ  املج�ص����د  او 
املخزون����ة من تراكمات م�صاهدات����ه لبهاء الطبيعة 
و�صحره����ا االخذاذ،باأعتبارها املنه����ل االول الذي 

يغرتف منه 
6

الفن����ان كماته وطاقاته اللونية،و هذا يوؤكد انتماء 
الفن����ان والت�صاقه باحلي����اة والطبيعة والنا�س...

ا�صاف����ة ملنجزه النحتي ال����رث واملتنوع باال�صاليب 

اللوح����ات  ع�ص����رات  الفن����ان  والروؤى،ر�ص����م 
الزيتي����ة واملائي����ة باأ�صلوب تعب����ريي مييل للنحت 
كثريا،ا�صاف����ة للعدي����د م����ن اللوح����ات االنطباعية 
وه����ي متور باألوانه����ا امل�صرقة.. ان جل����وء الفنان 
عب����د اجلب����ار البن�������اء اىل الر�ص����م لتفري����غ طاقاته 
اللوني����ة ليبثه����ا عل����ى قما�صة اللوحة، ك����ي التبقى 
مكبوته داخل خميلته الباحثة عن اللون واجلمال 
ولتعوي�����س خ�صارة القطعة النحتية للون.. مثلما 
نف����ذ �صل�صلة م����ن الورقيات باحلرب اال�صود، عالج 
فيه����ا العالق����ة بني امل����راآءة والر ج����ل وماتربطهما 
م����ن عالق����ة حميمية..وبخطوط من�صاب����ة برباعة 

ودراية ومتكن....

تعددت خام����ات الفنان يف منطق����ة ا�صتغاله الفني 
وخمتربه النحتي،بني اخل�صب واحلجروالربونز 
اخل�ص����ب  واجلب�س..لك����ن  والط����ني  والنحا�����س 
منج����زه  م����ن  االعظ����م  اجل����زء  احت����ل  وباأنواع����ه 
النحتي،،رغ����م ان اخل�صب واحلجر اليقبال اخلطاأ 
والت�صحيح كما الطني واجلب�س،لكن ازميل البناء 
يتحرك على قطعة اخل�ص����ب بان�صياب ومتكن،هو 
خب����ري بتاأهيل فراغ القطع����ة ت�صكيليا،اي انه يرى 
م����ا �صت����وؤول اليه قطع����ة اخل�صب ويراه����ا منجزة 
قب����ل اجنازها،يت�صوره����ا مطبوعة داخ����ل الكتلة 
ب����كل تفا�صيلها..وم����ا عليه �صوى حتري����ك ازميله 
وت�صذي����ب وقطع م����ا الينتمي اىل جم�ص����ده جانبا 
وبذا يربز مو�صوعه مكتمال ميور باجلمال والرقة 
واالب����داع.... والبناء طارق متمكن للنحا�س لنقل 
مو�صوعت����ه الفني����ة داخل ف�صاء رقع����ة النحا�س..
وي����رى عبد اجلب����ار البناء ان الفن����ان ي�صتطيع ان 
ي�صن����ع ت�صكيالته النحتية م����ن اي خامة حتقق له 
منجره االبداعي..ويبث فيه����ا �صفراته التعبريية 
والرمزية وبقية ال�صف����رات االخرى،وبذا تتحرك 
اخلامة من �صكونيتها وجمادها ورتابتها اىل فعل 
متح����رك وناطق وهي ت�صتقبل ف�صاء مكانها بفرح 
واألفة،وتتفاع����ل وتتحاور م����ع امل�صاهد او املتلقي 
وتبث ل����ه همومها،فرحها،ع�صقها،روؤاها،وي�صارك
ها املتلقي ببوحه����ا هذا...من هنا تنوعت خامات 
الفنان عب����د اجلبار البناء،وج����رب اال�صتغال على 
معظمه����ا بتلقائي����ة ودراي����ة وثقة..كي����ف ال،وه����و 
�صليل ح�صارة نحتية متت����د الكرث من 3000 �صنة 
قب����ل املي����الد وي�صتند اىل مرجعي����ة نحتية �صربت 
جذوره����ا عميقا وانتجت كن����زا نفي�صا من االعمال 
النحتي����ة وبخام����ات متعددة ومتنوع����ة من:حجر 
وط����ني وبرون����ز وف�ص����ة وذهب وزج����اج وح�صى 

وكل�س....

عبد الجبار البناء.. 
 مسيرة فنية حافلة باالبداع
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ووفق هذه املعطيات برزت اأ�صماء المعة يف �صماء 
املجتمع الفني العراقي وعك�صت اأعمالها اخلال�صات 
الرتاثية والبيئية واحل�صارية والفكرية العراقية 
ممتزج���ة بثقاف���ات تل���ك البل���دان فاأ�صبح���ت هناك 
حم�صلة يتج���اذب اأطرافها طريف الثقافة وحورها 
الفن���ان العراقي فمنهم من بق���ي بتجربته العراقية 
اخلال�ص���ة امل�صتوعبة ل���الإرث احل�ص���اري العميق 

ومنهم من التجئ ملعظم التيارات الثقافية والفنية 
العاملي���ة، اإذ ال يختلف من حي���ث املقومات الفكرية 
التي تنبع من الواقع االجتماعي والنف�صي وتكون 
له���ا تاأثريات مبا�صرة اأو غ���ري مبا�صرة يف اأ�صلوب 
الفنان، اذ اأنه » وكما للفن ال�صعبي قيمه اجتماعية 
وحرفي���ة ارتبط���ت باحلي���اة اليومي���ة والع���ادات 
والتقالي���د، ولق���د تو�صعت احلرك���ة الت�صكيلية يف 

الع���راق وتنوعت بع���د اأن كان للفن االأوربي دوره 
يف البدايات والن�صاأة ».

اذ تتفاعل ثمار الفكر واحل�صارة االأوربية والرتاث 
احل�صاري العراقي العربي لي�صبح للفنان العراقي 
دورة يف حم���اوالت اأيج���اد م���ا ينا�ص���ب عراقيت���ه 
وحتديد اأ�صلوبه اخلا�س مبا يحاكي روح الع�صر 
»رغ���م تاأث���ره بالفن الغربي تاأث���ريًا وا�صحا اال انه 

اأ�صتنبط يف فنه من الرتاث العراقي«.

جواد �صليم
فمن اب���رز من تالقحت منهجيته الفنية باحل�صارة 
الغربي���ة ه���و الفنان ج���واد �صليم، )ول���د يف انقرة 
�صنة 1919 من ابوي���ن عراقيني، �صافر اإىل فرن�صا 
�صن���ة 1928 لدرا�ص���ة الف���ن ثم ع���اد اإىل بغداد بعد 

ان���دالع احل���رب العاملية الثانية، ع���ني مدر�صا ملادة 
النحت يف معه���د الفنون اجلميلة بع���د عودته من 
باري����س عام 1945، �صافر اإىل لن���دن لدرا�صة الفن 
اي�ص���ا، ت���ويف يف بغداد ع���ام 1961، اأه���م اأعماله 
جداريه ن�صب احلرية يف بغداد( اإذ » اأن ا�صتيعاب 
جواد الواعي للرتاث هو احد االأ�صباب اجلوهرية 
يف اإبداعه الفني ال���ذي يرتكز يف كونه اأنطلق من 
املحلي���ة اإىل العاملي���ة ». واأب���دع يف �صياغ���ة ارث 
ح�ص���اري عراقي خال����س، اإذ اأنه يحمل يف جعبته 
خليط م���ن التاأثري باملا�صي م���ع حماولة التجديد، 
يف الوق���ت نف�ص���ه ال نن�صى الظ���روف التي حتيط 
بالفنان ب�صكل ع���ام من حالة �صايكلوجية اأو بيئية 
اأو كفكر �صائد، اإذ نالحظ يف عمله )ن�صب احلرية( 
الهوي���ة املنف���ردة الت���ي يحملها ج���واد �صليم، على 
واجهه م���ن احلجر االأبي�س اللون وهي عبارة عن 
الفتة م���دون عليها ن�س لي�س هو بالكتابي املقروء 
واإمن���ا كمف���ردات تقراأ م���ن خاللها اأه���داف وروؤى 
قد نظمه���ا بعالقات تنظيمية، حاك���ت واقع جديد، 
حام���اًل يف طياته رم���وزًا، لي�صل يف ذل���ك التنظيم 
ال�صكلي اجلديد اإىل املعا�صرة يف ال�صكل وهي تعد 
»اأ�صدق مرحلة واأكرثه���ا حتديدًا ل�صخ�صيته، تلك 
املرحلة الت���ي ع�صرن فيها تقاليد الف���ن الرافديني 
يف اأعمال���ه... وكان م�ص���روع ن�صب احلرية رائعة 

اأعماله الفنية وكمال عبقريته«.
نالحظ يف ذلك الن�صب وال�صخو�س اأنها بعيدة عن 
الت�صخي�س يف االأ�ص���كال وانه يعلو ويت�صامى يف 
فن���ه لريجع اإىل اأ�صوله ال�صومري���ة وما كان يفعله 
الفن���ان ال�صوم���ري يف فنه الذي يرتف���ع عن اأر�س 
الواق���ع اإىل عامل اأخ���ر اأ�صمى، وال�صيم���ا »عندما ال 

يعود االإن�صان يخاطب االإن�صان بل االإن�صانية«. 
ويظه���ر يف العم���ل اخل�صائ�س الفني���ة التي مثلت 
يف رمزية املو�صوع وقوة التعبري الفني من خالل 
تكوينات���ه التي �صيدت على ذل���ك اجلدار احلجري 
اإذ نالح���ظ اأن ج���واد �صلي���م ق���د اأح���ال اأ�صكاله اإىل 
االخت���زال وتب�صي���ط ال�ص���كل كم���ا اأعط���ى لنف�ص���ه 
حري���ة الت�صرف يف خلق تل���ك االأعمال، ولكن على 
وف���ق قواعد جمالي���ة اأعطت للفن مفهوم���ًا جديدًا، 
وخا�ص���ة النحت العراقي املعا�ص���ر، الذي كان يف 
�صبات طويل ب�صب���ب االأو�صاع ال�صيا�صية التي مر 

به���ا العراق اأي قب���ل فرتة االأربعيني���ات من القرن 
الع�صري���ن اإذ »كان���ت ف���رتة االأربعيني���ات بالن�صبة 
للف���ن العراق���ي املعا�صر ف���رتة حت���ول، وانطالق، 
حت���ول ع���ن املفاهي���م ال�صاذج���ة واالأكادميية نحو 

التجديد، واالنطالق عرب التقنية احلديثة«. 
وبهذا يعد جواد �صلي���م قطبًا من الفنانني املبدعني 
وخا�ص���ة يف جتري���د االأ�ص���كال، واإعطاوؤه���ا ق���وة 
تاأملي���ة وتاأويلي���ة، اإذ جن���ده يف عمل���ه )ال�صج���ني 
ال�صيا�ص���ي 1953(، اأن���ه قد ح���اور مادته كي حتال 
اإىل اأ�ص���كال مل تك���ن معروفة م�صبق���ًا، كذلك مل يكن 
الفك���ر اآن���ذاك ي�صتوعبه���ا، اأذ جن���د يف ه���ذا العمل 
حتول يف ال�صكل اإىل حالة جمرده وتو�صع انفتاح 
الدالل���ة فيه، اإذ جتاوز الت�صوي���ر االيقوين لل�صكل 
اإىل رم���وز وعالمات دال���ه، اإذ يتكون من جمموعة 
من الوحدات ال�صكلية لتمثل من خاللها تلك االأعمدة 
احلديثة التي اأحاطت بجهاتها االأربعة العمل، كما 
ويتخلل العمل اأ�صالك من املعدن مرتبطة باالأعمدة 
لتت�صل بكرة �صغرية يف الو�صط ليخلق من خاللها 
بع���دًا للعمل وه���و املجهول. جن���د اأن عمله هذا قد 
خرج عن املاألوف والت�صبيه وهو يعد ابتكار جديد 
يف فن النح���ت علمًا اأنه ا�صتع���ار عنا�صر التكوين 
م���ن مواد غري ع�صوي���ة ممثلة باالأعم���دة والهالل، 
كم���ا اأن���ه �صي���د عنا�صر اخل���ط والف�ص���اء الداخلي 
فيها فح�صب، فاأ�صتطاع م���ن خالل حركة تكوينات 
اخلط���وط ممثل���ة باالأعم���دة واله���الل اأن يعرب عن 
مو�صوع���ه، اإذ يذكرن���ا ج���واد �صلي���م يف عمله هذا 
باأ�صل���وب جاكوميت���ي يف عمل���ة ال�صلك���ي )الق�صر 
يف الرابع���ة فج���رًا( قد نالح���ظ اأن ا�صتله���ام فكرة 
االأ�ص���الك واردة ولك���ن بداف���ع مو�صوع���ي جدي���د 
ولفك���رة جديدة، وبهذا جند ان���ه قد �صاغ اأ�صاراته 
الداللي���ة بو�صفها لغ���ة واأداه توا�ص���ل، زاوج فيها 
بني ا�صتلهامه للح�صارة و تاأثره بالنحت االأوربي 
املعا�ص���ر، اأذ جنده قد اأتب���ع املنهج التوفيقي الذي 
»يقت�صي الدمج بني االأ�صلوب والتقنيات املعا�صرة 
امل�صتم���دة م���ن احل�ص���ارة االأوربي���ة والعاملية من 
جه���ة وال�صمة اأو الطابع املحلي واملمثل للح�صارة 
العراقي���ة والعربية يف خمتل���ف مراحلها من جهة 

اأخرى« 
ف���رى الكث���ري من الرم���وز يف اأعمال���ه املنتقاة من 

احل�صارة االأ�صورية كالث���ور مثاًل واآلهه اخل�صب، 
اإذ ا�صتط���اع اأن يوجد لغة للتوا�صل الفكري ما بني 
الفنان واملتلقي، كما يف عمل���ة )حيوان اأ�صطوري 

1954( امل�صنوع من املرمر واحلديد.
االإيح���اءات املوج���ودة ت�ص���ري اإىل ذل���ك احليوان، 
فنج���د النحات جنح يف حتقي���ق املزاوجة واالألفة 
ب���ني امل���واد املتناق�ص���ة يف عمله ه���ذا واأحالها اإىل 
�ص���كل جدي���د غ���ري ماأل���وف »وه���و ب���ال �ص���ك ميثل 
مو�صوع���ًا ديناميكيًا ملا يوح���ي به من حركة فعلية 
للحيوان على الرغم من �صمة التب�صيط واالختزال 
يف منج���زة النحت���ي ال���ذي ميث���ل اأح���د اأ�صالي���ب 
احلداث���ة جلراأة النح���ات يف اال�صتعا�صة باأطراف 
معدني���ة �صلكي���ة للحي���وان املنح���وت«، كم���ا اأهتم 
بعن�ص���ر املادة وامللم�س والف�صاء، اإذ حقق امللم�س 
ال�صقيل واأكد على الف�صاء الداخلي املتحقق بفعل 
االأ�صالك الإطرافه االأمامية وارتفاع كتلة اجل�صم عن 
االأر�س من خالل االأ�صالك املوجودة، بهذا جند اأن 
جواد �صليم ق���د »طرح مفاهيم معا�صرة يف الروؤية 
الت�صكيلي���ة العراقي���ة، ذلك الأنه مل يك���ن يطفو على 
�صط���وح اأعماله اأب���دًا بل كان يتغلغ���ل يف دواخلها 
ال كظه���ري خارج���ي ب���ل كتجرب���ة وتاأم���ل داخل���ني 
وه���ذا م���ا اأمكنه م���ن ا�صت�صفاف وعي���ه احل�صاري 
» و »جع���ل فن���ه وا�صط���ة حتم���ل م�صوؤولي���ة خل���ق 
اأ�صل���وب حدي���ث منتزع م���ن غاية التط���ور العاملي 
يف االأ�صلوب، ومتقم�س الطابع املحلي يف الوقت 
نف�صه«، كاالختزاالت التي و�صلت حد التجريد يف 
الفن واملعاجلات الف�صائية والرمزية العالية التي 

جعلت من العمل قمة املعا�صرة واحلداثة.
حاول جواد �صليم اأن يختزل الكثري من التفا�صيل 
الداخل���ة يف معظ���م اأعمال���ه، اأن مل نك���ن مغال���ني 
ونق���ول جميعه���ا، فه���و ميي���ل اإىل التب�صي���ط يف 
معظ���م اأج���زاء اأي �صكل يق���وم بتنفي���ذه نحتًا كان 
اأم ر�صم���ًا، يف حماولة ج���ادة لهجر م���ا كان �صائدًا 
م���ن اأ�صاليب تق���رتب يف اأ�صا�صياته���ا من اال�صلوب 
االنطباع���ي ومقرتبًا بقوة م���ن التجريد بخطى ال 

ميكن جتاهلها.
 

اأن النح���ات العراق���ي ق���د جتراأ كث���ريا يف حماولة 
االخت���الط بالفن���ون االأوربي���ة اأو باملدار����س التي 

ظه���رت فيها فتارة يح���اول التقليد واأخرى يحاول 
ه���ي  التجري���ب  حماول���ة  ان  واعتق���د  التجري���ب 
ال�صائ���دة على اعتب���ار ان مو�صوع���ة االنعتاق من 
قيود ال�صكل امللزمة والوترية املت�صارعة يف احلياة 
واالطالع على جتارب االآخرين، اك�صب الفنان تلك 
اجلراأة على اعتبار ان ال�صكل ومطاوعته ينتج من 
الذاتي���ة التاأثريي���ة ل���دى الفنان مبختل���ف املراحل 
فيح���اول ب�صتى الطرق حتقيق رغبة الو�صول اإىل 
م���ا ير�صي ذات���ه، فراه يحاول جمرب���ا الكثري من 
االجتاه���ات للو�صول اإىل غايت���ه الذاتية وحمررا 

اإ�صكااًل تلبي نزعته للو�صول اإىل احلقيقة.
كم���ا واأن له���وؤالء النحات���ني دورًا ب���ارزًا يف اأظهار 
طبيع���ة الف���ن العراق���ي املعا�صر وحتدي���د م�صاره 
الفن���ي، رغ���م تن���وع االأ�صاليب واالجتاه���ات التي 
جاءت بها خمتلف املدار�س والتي تبناها العديد من 
النحات���ني ولكن كل مبدع عمل وفق اأ�ص�س وقواعد 
خا�صة به اأغلبه���ا كانت متت لالإرث احل�صاري من 
جان���ب، ك���ي يتمكن م���ن خماطب���ة املتلق���ي واأي�صا 
وم���ن  العاملي���ة،  اإىل  العراقي���ة  املفاهي���م  اإي�ص���ال 
خ���الل تلك املنج���زات متك���ن النحات���ني العراقيني 
اأن يخرج���وا من واقع املح���اكاة الت�صخي�صية رغم 
النق���ل  الت���ي ميتلكوه���ا يف  العالي���ة  االإمكاني���ات 
احلريف للواقع، معتمدين على العالقات اجلمالية 

اجلديدة يف املنجز النحتي املعا�صر.

البناء اجلبار  •عبد 
اإذ نالح���ظ يف عم���ل الفن���ان عب���د اجلب���ار البن���اء 
)فن���ان نح���ات ر�ص���ام ول���د يف بغ���داد / حملة باب 
ال�صي���خ 1925. تخ���رج يف معهد الفن���ون اجلميلة 
نقاب���ة  يف  ع�ص���و   .1960-59 النح���ت  ق�ص���م 
الفنانني العراقي���ني. ع�صو يف جمعية الت�صكيليني 
العراقي���ني. مت انتخابه ث���الث دورات يف ع�صوية 
الهي���اأة االإداري���ة جلمعي���ة الت�صكيلي���ني. دّر�س يف 
اململك���ة العربية ال�صعودية / مدين���ة الريا�س مدة 
اأربع �صن���وات )1964 � 1968(. حا�صر يف الق�صم 
امل�صائ���ي فرع النح���ت يف معهد الفن���ون اجلميلة. 
عم���ل رئي�ص���ا للق�ص���م الفن���ي يف متح���ف التاري���خ 
الطبيع���ي. �صاهم يف العديد م���ن ن�صاطات جمعية 
الفنان���ني واملتح���ف الوطني. اأجن���ز ثمانني قطعة 
فنية فولكلورية يف املتح���ف البغدادي. اأقام اثني 
ع�ص���ر معر�ص���ا �صخ�صيًا( )رجل و اأم���راآة 1990(، 
واملعمول م���ن اخل�صب، اإذ نرى يف العمل قد اأحال 
النحات طبيعة اخل�ص���ب واأ�صتثمرها ل�صالح عمله 
فق���د �صكل منه���ا بطريقة احلذف تكوين���ه النحتي، 
وبه���ذا التكوي���ن ن�صاه���د اخل���روج الوا�ص���ح عن 
املح���اكاة، واقرتاب ال�صكل من النظ���م الواقعية اأذ 
اأظهر بع�س ال�صمات اجل�صدية املميزة للمراأة مثاًل 

كال�صدر وكرب حجم الورك.
بالرغ���م م���ن اأن العم���ل يخل���و م���ن كل التفا�صي���ل 
الت�صريحية للج�صم، اكتفى الفنان بكتل و�صطوح و 
حزوز اأ�صتطاع اأن يعرب من خاللها عن اجل�صد. نفذ 
البناء عمله هذا من ال�ص���كل الع�صوي حمماًل بقيم 
جتريدية ذي قيم���ة تعبريية عالية من خالل ليونة 
خطوط���ه والل���ون الذي اأ�صتثم���ره يف تنا�صقها مع 
امل�صمون املطروح بحيث ج���اء متناغمًا حلد كبري 
واأجن���ح من فكرة العمل وطبيعة االإخراج ال�صكلي 
املنف���ذ وال���ذي يع���د م���ن �صم���ن النح���ت الرتكيبي 
الأ�صافت���ه اأكرث من م���ادة وجتميعه���ا بطريقة فنية 
عك�صت عن قدرته يف تاأليف عمل ذي خامة منوعة 
ومن�صجم���ة م���ع بع�صها كما ه���و وا�صح يف العمل 
اأذ وجود تلك االأ�صالك اأو الق�صبان املعدنية املثبت 
عليه���ا العمل بالكامل فوق القاع���دة اخل�صبية. كما 
وحقق���ت تل���ك الرتكيبة ف�ص���اء للعمل، كم���ا واتبع 
النحات يف تنفيذه العم���ل االأ�صلوب التعبريي من 
خ���الل جتري���ده لالأ�ص���كال الع�صوية حمقق���ًا �صكاًل 

ي�صمو اإىل الرقي وعدم الت�صخي�س.

م�ستل من مقال طويل للباحث

النحت العراقي التجريدي المعاصر،من 
جواد سليم الى عبد الجبار البناء

ان النظر إىل الفن عموما باعتباره ظاهرة أو ش��كال من إشكال النش��اط االجتامعي حيث تتحدد أهميته بثقافة 

اإلنسان ككائن اجتامعي يعمل عىل تغيري الطبيعة وتحويلها إىل تلبية حاجاته املتنامية مبختلف مراحل تطور 

النشاط الفكري املجتمعي.

أي ان الفن يرتبط ارتباطا وثيقا ومبارشا مبختلف القوى الفاعلة يف تاريخ تطور املجتمع ماديا وفكريا، وعليه 

فاملجتمع العراقي شأنه شأن املجتمعات األخرى سعى إىل الفن كرضورة )اعتربها متوارثة( نقلت الحضارة 

اإلنس��انية املمتدة إىل آالف الس��نني واملحملة بأيدلوجيات فكرية معمقة انتقلت خالل عصور مكونة بذلك 

منط��ا مع��ربا من فكرة املجتم��ع املتنقل من مخاضات متعددة أس��فرت عن مجموعة م��ن املنجزات الفنية 

واملرتبطة ارتباطا وثيقا بروح املجتمع العراقي ومعربة عنه، واملغذي لرصاعات االتجاهات الفنية الحديثة 

يف املنجز الفني العراقي هو حركة التحوالت الهائلة يف تاريخ الفكر البرشي والتي وردت الينا يف اطر فكرية 

مبدارس ومناهج وتجارب عاشها املجتمع األوريب بشكل خاص، وإلفها املجتمع العراقي عن طريق االتصال 

الفكري عرب وس��ائل االتصال ومبجموعة املداخالت الثقافية التي حدثت يف العامل نتيجة االختالط الثقايف 

ان كان عن طريق املعارض أو عن طريق الدارسني خارج القطر.

   محمد صفاء حمودي
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خضير الزيدي

د.فائز الحمداني

قد تك���ون مل���ادة اخل�صب 
تركاتها الب�صري���ة املهمة ملن 

يتعام���ل بح���ذر معها، ذل���ك الأنها ماأخ���وذة بفرادة 
تعبريي���ة  ق���ل نظريه���ا مل���ا تك�صف���ه م���ن تعاب���ري 
ومتدن���ا به م���ن اأث���ارة ب�صرية ورغب���ة كبرية يف 
اإعادة وقراءة الذات التي متجد مظاهر الطبيعة. 
ورمب���ا له���ذه االأ�صب���اب وغريه���ا ان�ص���ب اهتمام 
اغلب النحاتني العراقيني بتوظيف هذه املادة يف 
العم���ل الفني، فه���ي تك�صف عن حت���والت ب�صرية 
وخيالي���ة تتما�صى م���ع من يريد التاأم���ل والتغني 
يف نف����س الوقت بعوامل النحت. ومن بني الكثري 
م���ن االأ�صماء الفني���ة العراقية الت���ي ت�صهم باإغناء 
امل�صه���د الفن���ي املحل���ي ي���ربز على �صط���ح الواقع 
ا�ص���م الفن���ان القدي���ر عبد اجلب���ار البن���اء كواحد 
م���ن االأ�صوات املهمة والتي تغن���ي م�صهدنا بزخم 
ب�ص���ري وجم���ايل حي���ال ما ت�صنع���ه اأنامل���ه وما 
تعاجل���ه اأفكاره احلداثوية مع اخل�صب. ففي هذه 
االأعمال هناك ات�صاع حكائي يتفرد به هذا النحات 
من خالل روؤيتنا الب�صرية لهذه االأعمال فهي على 
�صع���ة �صمولها متثل خطا متوازي���ا ومتينا يخلف 
مل���ن يراه للوهلة االأوىل �صعورا بعمق واأ�صالة ما 
تذه���ب به منحوتات ه���ذا الرجل وما يرتكب فيها 
م���ن بنائية ت�صي برمزية تخلد م���ن قيمة االإن�صان 
ع���رب متوالي���ة اجل�ص���د اأو التقدي����س االأ�صطوري 
ملحاول���ة االإم�ص���اك بخي���وط مظاه���ر التاري���خ / 
وامل���كان ومثل هك���ذا روؤية جمالي���ة وفكرية تبدو 
غني���ة مبعاجلاته���ا ملا ته���رع اإلي���ه الذاك���رة وهي 
تعم���ق فك���رة تطوي���ع م���ادة اخل�ص���ب لت�صت�صل���م 

خلط���اب اجلم���ال ال���ذي يذه���ب ب���ه عب���د اجلبار 
البن���اء وه���و يربط بني حمي���ط البيئ���ة العراقية 
وم�صوغ���ات ن�صيج الذاكرة فرمب���ا تكون اإ�صارات 
اأي���ة اأعم���ال تغني عن ت�ص���ورات مل تظهر ارتخاء 
حيال االوا�صر البنائي���ة املركبة للمنحوتات لكن 
م���ع ه���ذه االأعم���ال امل�صتقل���ة بروؤيته���ا الب�صرية 
والفكرية جتعل من ر�صالته���ا تدخر ما يكفينا من 
روؤى وامتث���االت نق���در رجاحته���ا ومكانتها لي�س 
الأنه���ا حتمل �صفرات بيئ���ة عراقية بل ل�صبب يبدو 
ب�صيط���ا لنا جميعا وهو اإنها  حتاول اأن تدمج بني 
واق���ع تتمثل في���ه االأ�صياء بح�صية كب���رية. بعيدا 
ع���ن غمو����س يف االأ�صل���وب اأو التنظ���ري وهذا ما 
يجع���ل ر�صالته���ا التعبريية ع�صية عل���ى االبتعاد 
ع���ن موؤ�صراتها ومرجعياتها وهنا يبدو يل اأهمية  
ال�ص���ر ال���ذي ميي���ز كل فنان ع���ن غريه وه���و اأنها 
ت�صتنط���ق ذاك���رة زمن م���ا وتاريخ ما يع���ود اإليك 
ولي�س لغ���ريك ليتح���ول اأ�صا�س و�صف���ك لالأ�صياء 
اإىل امتث���ال مرئي تق�صده الذاك���رة واخليال معا 
وه���ذا التج���اور ال ت�صاهي���ه حمول���ة ال�ص���كل من 
خ���الل ما تراه الع���ني موؤقتا �ص���واء عرب تعرجات 
العم���ل املق�ص���ودة يف البناء ال�صكل���ي اأو م�صايرة 
حي���ث  م���ن  النح���ت  لع���امل  الت�صويري���ة  البن���ى 
الرتكيب الداخل���ي واخلارجي ب���ل الأن املنظومة 
الفكرية واجلمالية لهذا النحات التي اأعطى اأكرث 
م���ن ن�صف قرن للفن اأهمية ق�صوى من حياته هي 
ال�صبب وراء هذا الفن املوجه لالإن�صان واعتقد اأن 
العم���ل املتوا�ص���ل دون انقطاع وك���رثة املمار�صة 
الفني���ة والتخطي���ط امل�صب���ق له���ا ول���دت اأ�صلوبا 

جمالي���ا له���ذا اال�صم الب���ارز يف النح���ت العراقي 
بحي���ث ن�صتطي���ع اأن ن�صتدل عل���ى منحوتاته من 
خالل اأ�صل���وب وا�صح وممي���ز دون اأقرانه �صواء 
الذين يتعاملون مع املرمر اأو اخلزف اأو الربونز 
وحتى اأولئ���ك املتعاملون مع مادة اخل�صب فكثري 
م���ن املمار�ص���ة وق���درة عالية م���ن الرتكي���ز الفني 
وحماول���ة االإم�ص���اك ببني���ة �صكلية ه���ي االأ�صا�س 
يف تكوين االأ�صلوب اإ�صاف���ة اإىل مميزات ثانوية 
تتفاع���ل م���ع روافد اأ�صا�صي���ة قد ت�ص���كل يف نهاية 
املطاف خي���ارا ال تزعزع���ه روؤية ال�ص���ك وراء من 
يق���ف خل���ف ه���ذه االأعمال؟ رمب���ا  ت�صع���ب علينا  
االإحاط���ة بروؤي���ة كل اأعم���ال ه���ذا النح���ات لنميز 
خيارات���ه اأو نعرث عل���ى موا�صيعه لكن يف تداخل 
ب�ص���ري لروؤيتن���ا لبع�س اأعماله نع���رث هناك على 
اأ�صا����س بنائي ير�صدنا ملعرف���ة االأ�صلوب والروؤية 
الفكرية لهذا النحات فكاأن االإن�صان بكل اإمكانياته 
الوجودي���ة والفكرية حمل اختي���ار لفكرة النحت 
لديه فكل عمل له ميتلك دينامكية فعالة و�صفرا من 
احلياة فم���اذا يق�صد عبد اجلبار البناء من روؤيته 
ه���ذه؟ اإذا كانت االأعم���ال العراقية القدمية تزاوج 
بني فكرة امل���راأة والثور واالإن�ص���ان واحليوانات 
ذات الرتكي���ب والبنية القوي���ة وخا�صة املفرت�صة 
منها ف���ان منحوتات عبد اجلب���ار ذهبت اإىل ابعد 
من تلك املرموزات الت���ي تعادل بني ثنائية اخلري 
وال�ص���ر اإىل ثنائي���ة القب���ح واجلم���ال فمنحوتات 
تتخ���ذ م���ن االإن�ص���ان دليال له���ا. تكف���ي اأن تعطينا 
ت�ص���ورا لنت���دارك �صكنا حيال روؤيته���ا التعبريية 
فه���و ي�صكل داخل منظومته التعبريية جوا وبناء 

روحيا لقيم���ة االإن�صان وهذا ما جعل تلك االأعمال  
ذات رمزي���ة خال���دة لينبثق منه���ا التعبري اخلالق 
والفعال مع األفة حقيقية مل�صمون العمق االإن�صاين 
واالنخ���راط باأفع���ال حياتي���ة حتم���ل م���ن �صمات 
االإن�صاني���ة ال�ص���يء الكث���ري فاأعمال فني���ة خيالية 
امتد به���ا الزمن خلم�صني عام���ا تعالج يف روؤيتها 
التكوين���ة واجلمالي���ة ع���وامل االإن�ص���ان العراقي 
لكفيل���ة مبدن���ا مبقيا�س حلظة الزم���ن واملكان مع 
االهتمام بعالقات كونية حميطة ترتبط بوحدات 
تع���رب عن اجل�ص���د ودميومته واأن�صاق���ه الروحية 
واملادي���ة فاجل�صد االآدمي املنحوت له ي�صي بكيان 
متثيلي جمرد من حتوالت لعبة ال�صكل وامل�صمون 
حتى كاأن عالمات اجل�صد يف هذه االأعمال ترتبط 
بع���وامل البنى اخللقي���ة التكويني���ة دون الولوج 
اإىل روؤي���ة جمهري���ة ونتو�ص���ل م���ن خ���الل ه���ذه 
الروؤية الفنية اإىل ثالثة موؤ�صرات بنائية تعتمدها 
الروؤي���ة اجلمالية خي���ارا فنيا وفكري���ا االأوىل اأن 
منحوت���ات هذا الفنان تعال���ج وفق روؤيتها مدارك 
ارتبط���ت  �ص���واء  باالإن�ص���ان  اخلا�ص���ة  اللحظ���ة 
بتح���والت زمني���ة اأو ابتعدت بروؤيته���ا عن اإثبات 
ذلك وثانيا يخ�ص�س النحات جماال وا�صعا حلركة 
املنحوت���ات يف ال�صكل اخلارج���ي وهو ما يخلف 
روؤية حداثوية من خالل ر�صدنا لل�صكل اخلارجي 
الغاية منها اإعطاوؤنا نتائج وا�صحة املعامل لر�صد 
�صوري���ة اجل�صد اخلارجي وثال���ث املوؤ�صرات اأن 
االإن�صان كتعبري جوهري هو اأ�صا�س لعبته الفنية 
ويب���دو وا�صح���ا م���ن خ���الل الرتكي���ز املتوا�صل 

لالهتمام بهذا الكائن دون غريه.

)ما بني �صالبة الروؤية ال�صوفية وف�صحة الف�صاء 
املنفت���ح على اجل�صد يعي����س االأ�صتاذ عبد اجلبار 
البن���اء رحل���ة هادئة بني ج���ذوع �صاخبة( اخربه 
ج���واد �صليم انه كان ي���زور املتحف العراقي كلما 
اأتيحت له الفر�صة وكان يكت�صف يف اثاره ا�صياء 
جديدة دوما… ي�صتذك���ر عبد اجلبار البناء ذلك 
وكاأن���ه ي�صري من طرف خف���ي اىل قد�صية الطق�س 

ذاته ال اىل حيثياته.
 

 ه���ذا النح���ات ال���ذي يربر وج���وده ببي���ت �صعر 
�صويف ي�صتقبلك به يف اول حواركما:

 ادي���ن بدين احلب ان���ى توجه���ت ركائبه فاحلب 
دين���ي وامي���اين ا�صتم���د م���ن النح���ت ال�صومري 
الق���دمي اقت�صاده جم�ص���دا �صلواته �صاب���كا يديه 
ام���ام االله بج�ص���د يلت���م يف معبد الوج���ود كتلة 
متما�صكة من احل���ب والتاأمل اذا كان النحت ابن 
بيئت���ه )النحت اال�ص���وري ابن احلج���ر والنحت 
ال�صوم���ري ابن الطني( فبيئة عب���د اجلبار البناء 
ج���ذع يتلم�س �صطحه بقد�صي���ة متعبد �صومري ال 
ميل���ك اال ان ي�صتجمع وج���وده يف خ�صوع طاغ 
�صاحب���ا نظرات املتلق���ي اىل جاذبي���ة كتلة �صلبة 
تف�ص���ح هيئته���ا املتكد�ص���ة ب���كل مع���اين الق���وة 
واحل�ص���ور؛ احل�ص���ور ال���ذي ي�صبغ علي���ه االله 
بركته لينتقل اختزال���ه اىل عيوننا هيبة و�صالما 

يقول عبد اجلبار البنا:
)انظ���ر اىل جوه���ر االن�ص���ان( وكانه غ���ري معني 
ي�صتنط���ق  ان  بف�ص���اءه اخلارج���ي وج���ل هم���ه 

اعماقه الراقدة يف جوهر الوجود.
 

 هل هذا هو عامل عبد اجلبار البناء؟
)اخت���زال الهيئات الب�صرية.. ه���و ا�صلوبي( رغم 
انه يذك���ر يف حديث���ه املدار�س االوربي���ة بغناها 
وجراته���ا اال انه حني يذكر ا�صاتذته )جواد �صليم 
وخالد الرحال و حممد احل�صني( لن ت�صتطيع ان 
تغادر و�صفه لنحاتي العراق القدمي حيث يكر�س 
النح���ات نف�صه يف خدم���ة قد�صية االل���ه فالنحات 
اب���ن الواج���ب، وكاين به يق���ول ان���ا وا�صاتذتي 
تالمي���ذ ذل���ك الواج���ب املقد����س ال���ذي كر�صن���ا له 

انف�صنا منذ االف ال�صنني.
 ان���ه كال�صهي���د الذي اجنز له م�ص���روع ن�صب عام 

1976 … اختار له بيتني من ال�صعر:
 و خمّرق عنه القمي�س تخاله 

و�صط البيوت من احلياء �صقيما 

حتى اذا رفع اللواء وجدته 
حتت اللواء على اخلمي�س زعيما 

الفن���ان ابن الواج���ب ابن الفك���رة املقد�صة، هكذا 
ي�صت�صه���د بق���ول اجلواه���ري ام���ام اح���د اعماله 
النحتي���ة الت���ي تو�ص���ط ال�صلي���ب قمته���ا  حلرية 
الفكر تاريخ يحدثنا بان الف م�صيح دونها �صلبا 
)ان���ا ان�ص���ان قب���ل ان اك���ون م�صلم���ا او عربي���ا( 
االن�ص���ان ق�صيت���ه وه���و موؤمن بها ح���د ان الجتد 
يف اعمال���ه ان�صان���ا منك�ص���را؛ كل اعمال���ه قامات 
منت�صب���ة حت���ى وهي تئ���ن من اجل���راح )اعمايل 
�صد اخلن���وع واال�صت�صالم والعجز(. انه يرف�س 
ان يغ���ادر حت���ى لوحات���ه الزيتي���ة الت���ي ت�صرتك 
بار�صيته���ا القامت���ة دون ان ي���ودع فيها حمامات 
االم���ل ايل يخبوؤه���ا بني دفتي قلب���ه ليطلقها متى 

ما ات�صحت لوحته بالظلمة.
 

 ه���ذا الرفق يرافق حتى تف�صريه للف�صاءات التي 
تخرتق كتله اخل�صبية ال�صل���دة فهو يخ�صى على 
عين���ي الناظر ان ترتد من �صالبة الكتلة فيمنحها 
)حلظ���ة لال�صرتاحة.. ثم ي�صتدرك… انها حلظة 
تخ���دم التام���ل واي �صيء ال يخ���دم التامل يعترب 
�صطحي���ا( هذا النح���ات الذي ت�صب���ح نظراته يف 
ف�ص���اء بعي���د ت�صع���ى ي���داه الن ت�صتجم���ع �صتات 
الكلم���ات الت���ي تتبع���رث بح���ب م���ن ب���ني �صفتي���ه 
املرجتفت���ني لتجم���ع ذل���ك كل���ه يف كتل���ة خ�صبي���ة 
مقت�صدة يف ف�صاءه���ا تتكد�س انحناءاتها عائدة 

بك مرة اخرى اىل تلك االعماق البعيدة.
 

  عل���ى هام����س املعر�س اال�صتع���ادي الثاين ع�صر 
العم���ال الفن���ان عبد اجلبار البن���اء الذي اقيم يف 
قاع���ة الوا�صط���ي /وزارة الثقاف���ة.  ول���د ببغداد 
حمل���ة ب���اب ال�صي���خ 1925 خريج معه���د الفنون 
اجلميل���ة /ق�ص���م النحت امل�صائ���ي 1960-1959 
انتخ���ب لث���الث دورات ع�ص���وا للهيئ���ة االداري���ة 
دار  يف  دّر����س  العراقي���ني  الفنان���ني  جلمعي���ة 
املعلم���ني يف ال�صعودي���ة 1964-1968، الق�ص���م 
امل�صائ���ي ملعهد الفن���ون اجلميل���ة 1983-1982 
عم���ل رئي�ص���ا لق�ص���م الفن���ي يف متح���ف التاريخ 
الطبيعي /جامعة بغداد اجنز ثمانني قطعة فنية 
فولوكلوري���ة للمتح���ف البغ���دادي يف بغداد اقام 
العديد من املعار�س الفنية داخل و خارج العراق  

من اعمال املعر�س.

عبد الجبار البناء ؛ البحث المتواصل 
صالة من خشب عن جماليات وأسرار النحت

قراءة في تجربة النحات 
عبد الجبار البناء
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كريمة مهدي

_ كانت بدايتكم مع جواد �صليم.. فماذا ترك يف ذاكرتكم من 
ا�صياء تتعلق بالفن؟

_ احلقيق���ة.. ان جوادا كان مثل ريح ال�صبا.. عذب.. بارد..
�صل�س وجميل..ومعطاء كل ماعنده لتالميذه النابغني �صلوكه 
م���ع الط���الب جي���دا يتعامل معه���م كا�صدقاء ومل ن���ره يوما قد 
حتام���ل على اح���د منهم الكل ي�صه���د له بذلك.. وه���ذا بالن�صبة 
للط���الب ام���ا بالن�صبة يل ه���و ا�صت���اذ متمكن قدير ج���دا.. كل 
م���ا عندي فهو منه.. لك���ن اقول ب�صراحة ان���ا متاثر يف عملي 
باال�صت���اذ خالد الرحال.. لك���ن جواد وا�ص���ع اال�ص�س واللبنة 
اال�صا�صي���ة يف حياتنا الفنية.. نح���ن الفنانني مدانيني له مثل 

خالد الرحال وحممد احل�صني واخرين.
_ ع���رف عن���ك ر�صاما جتريدي���ا ونحاتا ال ي���رتدد با�صتخدام 
اي م���ادة خام ه���ل ان ميزان اال�صل���وب ا�صتقر لديك���م ام انكم 

تعملون على وفق املنهج التجريبي؟
_ انا نحات اكرث من ر�صام والنحات يحتاج ان يكون ر�صاما 
ام���ا مو�ص���وع التجريد او غ���ري التجريد.. لق���د �صلكنا الطرق 
الدرا�صي���ة وبع���د اطالعنا عل���ى املدار�س االخ���رى �صار هناك 
جذب م���ن التي���ارات العاملي���ة واملحلي���ة وهذه التي���ارات كان 
تاثريها كبريا علينا ف�صرن���ا منيل للتجريد امللتزم ب�صريورة 
االن�صان. ان التجريد عن���دي هومن اجل اغناء العمل باملعنى 
ال�صام���ي وم�صاي���رة الع�ص���ر عل���ى �ص���رط ع���دم االبتعادع���ن 

الرتاث.
_ اخل�ص���ب ادمي ال�صج���ر والطني مادة اخلل���ق االوىل   كيف 

ت�صتطيع ان تدلنا على مفاتن هاتني املادتني؟
_ االن ان���ا ملت���زم مب���ادة اخل�ص���ب.. االاين �صابق���ا طرق���ت 
النحا����س واجلر واملرمر والطني ولدي اعمال من تلك املواد.. 
يف الوقت احلايل ا�صتخدم اخل�ص���ب بعملي ب�صورة او�صع.. 
االاين اعاين من احل�صول على هذه املادة وخ�صو�صا اجليدة 
منها..ولكن علي ان ا�صتمر  مب�صريتي مع اخل�صب على الرغم 

من غالء �صعره.
اما بالن�صبة ملفاتن هاتني املادتني.. فلكل واحدة لها مميزاتها 
وله���ا طر يقة عملها.. العمل بالطني ال���ذي كان حمببا جلواد 
�صليم يعطيك طراوة وا�صعة يف التمدد يف العمل اما اخل�صب 

فهو حمدد بالعمل.
هل جربت الكتابة؟

_ كال.. لك���ن اح���ب املطالع���ة وعن���دي مكتبة عام���رة حتوي 
دواوين ال�صعر اقرا يف الوقت املتاح.

_ يقال عنك ان بيتكم عبارة عن متحف مبعرث؟
_ ان���ا احب متاثيلي امامي مبع���رثة يف الزوايا واملنحنيات 

وهذا  االمر مل ي�صايق الزوار واال�صدقاء.
_ يحت���اج فن النحت ال قوة بدني���ة وعقلية وكما عوتنا انت 
على االعمال النحتي���ة الكبرية والثقيلة الوزن  اننا ن�صال عن 
ذل���ك وانت بلغت العقد الثامن اطال الله يف عمرك فهل ان ثمة 

معوقات حتول دون حتقيق ذلك؟
_ انا اعاين جلط���ة يف الدماغ واالم يف ال�صاق لكن اطمئني 
وب���كل امان���ة اخ���رتق كل ه���ذه احل���االت.. وبالوق���ت املت���اح 
انحت.. وانا يف هذا احل���ال عملت متثاال من اخل�صب ال�صاج 

بعنوان )بغداد( وحجمه 80 �صم.
_ ل���ك رفقة و�صداقة م���ع اجلواهري والبيات���ي والكثري من 
االدب���اء العراق���ني ه���ل ثم���ة مزاوجة ب���ني االجتاه���ني االدبي 

والفني؟
_ احلقيق���ة ان���ه لي����س ل���دي �صداق���ة م���ع ه���وؤالء اال رابط���ة 
ف���ن الق���راءة واملتابع���ة.. واجته���اد من���ي عندم���ا كنت 
�صاب���ا وعندم���ا �ص���ار 

اجلواه���ري اول رئي����س الحت���اد االدب���اء عملت ل���ه بورتريت 
)متث���ال( �صخ�صي للجواه���ري( ولكنه ك�صر ه���ذا البورتريت 
عندما �صار انقالب على الزعيم عبد الكرمي قا�صم اما بالن�صبة 
لل�صطر الثاين من ال�صوؤال اقول لك بدون �صك ان املزاوجة بني 
االدب والفن موجودة وتربطهم �صلة روحية وهذا ماتالحظة 
يف اعم���ال الفنانني ويف اعمال االدب���اء وال�صعراء ومتابعتي 
ل���الدب تكون بالوقت املتاح كما اقول ل���ك انا ل�صت ب�صاعر وال 

اديب اال انني امتلك احل�س االدبي يف اعمايل.
•-   عد البناء من الفنانني املح�صوبني على ايدلوجيا معينة 
ويرتت���ب على ذل���ك موقف ا�صه���م باق�ص���اءه وتهمي�ص���ه وكما 
نع���رف  ان ن�صيب���ك م���ن االنت�ص���ار حم���دود ج���دا مقارن���ة مع 
العمر املديد يف الف���ن والعطاء ال�صخ�صي الذي قد قدمته على 

مدى �صنوات حياتك اخلا�صة بالفن؟
•-  دائم���ا يك���رث احلدي���ث عن النا����س والتهمي����س.. واملهم 
عن���دي ان االن�ص���ان م���ا دام موج���ودا فعلي���ه ان ال ي�ص���ع ذاته 

وان ال ي�صت�صلم  ملا يريد االخرين له.
عل���ى االن�صان ان ي�صتم���ر بالعطاء وان ي�صتم���ر باالنتاج وان 

ي�صتمر بتطوير نف�صه واعماله وليدع النا�س ما يقولون.
•-  قب���ل ف���رتة وجيزة ا�صرتكت يف معر�س مع �صبان بعمر 
احف���ادك فه���ل ان الف���ن يل���زم عم���را ما ه���ي ف���وارق ال�صن يف 

الفن؟
والتفا�صل  املمايزة  الفن..  يف  عمرية  فوارق  هناك  لي�س   -•
مرتوك���ة للنق���اد... ان عمل���ي م���ع ال�صب���اب ي���دل عل���ى حبي 
له���م واعتق���ادي اين موج���ود معهم الكون ق���دوة لدفعهم اىل 

العمل بدون تردد.
املتميزين؟ ال�صباب  بع�س  لنا  تذكر  هل    -•

•-  ه���م كثريون ال اتذك���ر ا�صماوؤهم... ولكني اتذكر بع�س 
منه���م النحات عبد الكرمي خلي���ل الذي يعمل على مادة احلجر 
والنح���ات ط���ه وهيب وجن���م القي�ص���ي والكثري م���ن الفنانني 

ال�صباب اتو�صم بهم خريا.

عن موقع احلوار املتمدن

الفن��ان عب��د الجب��ار البن��اء..  
تاريخ.. مسيرة..عطاء

ان الفن��ان عبد الجبار البن��اء نظر اىل املغزى 

العميق يف الحياة عن قرب فمنذ اكرث من س��تة 

. . د كان يتام��ل حقائق الوجود بص��دق ويتعاطف عقو

معها بحرية.

لق��د حرص الفنان البن��اء ان ميتعنا بفنه.. وان يعلمنا الطرق االنس��انية 

اململؤة بالس��الم واملحبة.. ان هذا االنس��ان املتام��ل يف ذاته ال يرينا 

جوانب��ه املتوحدة مع جدل التاريخ لندركها ونتاث��ر بها كجقائق التاريخ 

الكامن��ة يف داخلنا.. وال يس��عنا س��وى تفحصها واالط��الع عىل االفكار 

الراقدة فيها تلك حقيقة الفنان واالنسان صاحب الروح النبيلة.

في�صل لعيبي: رحيل الفنان الرائد 
عب���د اجلّبار البن���اء، النحات ال���ذي تتلمذ 
عل���ى ي���د اخلالد ج���واد �صليم و�ص���ار على 
نهج���ه يف و�ص���ع الف���ن من اج���ل الق�صايا 
امل�صريي���ة ملجتمع���ه وب���الده. فق���د ف���ارق 
احلي���اة ه���ذا الي���وم امل�ص���ادف 30 \ 09 
\ 2016. بع���د معانات���ه م���ع املر�س الذي 
اأقع���ده عن القيام بدوره الرتبوي والفني 
من���ذ فرتة. كان اأبو دريد م���ن انبل النا�س 
واأ�صدقه���م وهو يحمل روح مليئة باحلب 
ملواطني���ه وب���الده و�صخ���ر فن���ه م���ن اأجل 
ق�صايا �صعبه وبالده. وقد ظل امينًا لقيمه 
واأف���كاره وحاف���ظ على اإلتزام���ه يف ربط 
الف���ن باحلرية والتق���دم واحلياة الكرمية 
الب�صاط���ة  من���ه  تعلم���ت  لق���د  لالإن�ص���ان.. 
والطيب���ة ونق���اء ال�صريرة وح���ب النا�س 
والتوا�ص���ع. وكثريًا م���ا كان يطري بنا يف 
رحاب املقام العراق���ي عندما تطيب نف�صه 
وتلت���م حول���ه جمموع���ة م���ن حمبي���ه من 
االأ�صدقاء. �صتبقى يف ذاكرة كل من عرفك 
وتع���رف عل���ى معدن���ك النق���ي.. من قري���ر 

العني فقد وفّيت وكّفيت..

»عب���د  ان   : العتاب��ي   د.جم��ال 
فن���ان ينتم���ي اىل جي���ل  البّن���اء  اجلب���ار 
ابداع���ي متمث���ل بال���رواد ج���واد �صلي���م، 
الف���ن  وجماع���ة  حكم���ت،  غن���ي  وحمم���د 
احلديث )...( عرفته فنانا جاّدا وخمل�صا 
لق�صي���ة االن�صان واحلي���اة واحلب، وهذا 
املعر�س ج���اء احتفاء بتجربت���ه الطويلة 
وج���زءا م���ن الوف���اء ملنج���زه االبداع���ي. 
وا�صاف »اأرى البّناء جناحا اأبي�س يحلق 
عالي���ا يف �صماء �صافية. فه���و الذي �صّخر 

كل طاقاته من اأجل حلظة النور«.

�ص��اح  الت�ص��كيلي  الناق��د 
عبا���س : »يع���د عب���د اجلب���ار البن���اء 
واحدا من اأب���رز النحاتني العراقيني. فقد 
اأجن���ز �صل�صلة كب���رية من االعم���ال الفنية 
نحتا ور�صم���ا، م�صتخدما م���واد خام عدة 
خا�ص���ة به، وحق���ق تو�صالت���ه الفنية من 
خ���الل التاأكي���د عل���ى املو�صوع���ات املهمة 
امل�صتلة من حي���اة املجتمع العراقي خالل 
»ان  قائ���ال:  واأ�ص���اف  خمتلف���ة«.  حق���ب 

النه���ج ال���ذي �ص���ار علي���ه يف اأعمال���ه، هو 
الواقعي���ة ال�صحرية التي ت�ص���كل االنتباه 
احلي���اة  م���ع  املتفاعل���ة  للمو�صوع���ات 
اليومي���ة، ومو�صوعت���ه االأ�صا�صي���ة تكمن 
يف اإظه���ار القيم االن�صاني���ة التي �صورها 
تعبريي���ة،  طاق���ة  نح���وه  يب���ث  بج�ص���د 
وي�صف���ي عليه مل�ص���ات ت�صحيحية م�صيدة 
عل���ى االأ�ص����س الراقية ملو�صوع���ة النحت 

والر�صم«.

  النحات علوان العلوان : »ميتلك 
الفنان عبد اجلبار هوية خطاب جمايل يف 
الر�ص���م والنحت، ومو�صوعاته لها متا�س 
بالواقع العراقي ومعاناة االن�صان، ولهذا 
اأ�صبح���ت ل���ه ب�صم���ة وا�صح���ة يف ف�صاء 
النح���ت عل���ى م���دى ن�ص���ف ق���رن، واأعّده 
موؤ�ص�ص���ا للخطاب اجلمايل والفل�صفي يف 

م�صهد الفن الت�صكيلي املعا�صر«.
 

 الفنان ابراهيم ر�صيد : »اأ�صاء 
الفن���ان عب���د اجلب���ار البّناء الن���ور عميقا 
يف تاري���خ النحت العراق���ي، وهو ن�صف 
�صومري وبابلي، يحمل كل هذه احلروف 
واملع���اين، وق���د غا����س بعي���دا يف هموم 
�صعبه ووطنه، وان متاثيله جذوع ب�صرية 

ونخالت �صومرية«.
 

الراح��ل  الناق��د  وي�صتخل����س 
�ص��عيد:  ال  ح�ص��ن  �ص��اكر 
الفن���ان  موق���ف  اىل  باال�ص���ارة  �صاأكتف���ي 
نف�صه ف���ان عبداجلبار البن���اء، �صاأنه �صاأن 
مل  االخري���ن  العراقي���ني  النحات���ني  كل 
يتج���اوز امل�صه���د الثالث���ي االبع���اد ملا بعد 
)جياكومتي والنحت التكعيبي وما قدمه 
ج���واد �صلي���م يف الع���راق( نحو م���ا قدمه 
)�صوف���ري وتاجنيلي مم���ن ادخلوا عن�صر 
احلرك���ة علي���ه( واخ���ريا م���ا تط���ور الي���ه 
ه���ذا الفن عامليا من تط���ور م�صهور ولكنه 
فن���ان مثاب���ر وخمل�س يف اح���رتام النقاد 
وامل�صاهدين والعمل الفني، وكاأنه يحاول 
ان يق���ول: اين اق���دم لالخرين ما بو�صعي 
ان اقدمه من معطيات ال تتجاوز الثوابت 
االن�صانية واملعرفية نحو املتغريات التي 

�صوهت معامل ح�صاراتنا با�صم االبداع.

قال��وا 
عن عبد الجبار البناء
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آالء الخيرو

يع���د الفن���ان الراح���ل عب���د اجلب���ار البن���اء اح���د 
اعم���دة النحت العراقي املعا�ص���ر. فقد كان جماياًل 
للفنانني ج���واد �صليم وخالد الرح���ال امتلك البناء 
الريادت���ني الزمنية واالبداعية. فمن���ذ مطلع العقد 
اخلام����س م���ن الق���رن املن�ص���رم كان نحات���ًا مميزًا 
وي�صار لفن���ه مبنتهى االح���رتام والتقدير. غري ان 
الفن���ان مببادئ���ه ال�صيا�صي���ة اخت���ار االنخراط يف 
احل���زب ال�صيوعي العراقي موؤك���دا من خالله على 
مواقف���ه االن�صاني���ة. وعلى م���دى م�صريت���ه الفنية 
ورغ���م كل الظروف الت���ي مر بها بق���ي فنانًا كبريًا 
ير�ص���م وينح���ت ب���روح �صبابي���ة. ولقد ج���رب كل 
املواد النحتية كالطني واحلجر واملرمر واخل�صب 
واجلب�س و�صواها. وع���رف عن املرحوم ولعه يف 
فرتته االخرية يف مادة اخل�ص���ب، التي ج�صد فيها 
منحوتات حل���ركات ان�صانية مت�صابكة ومتالحمة. 
ورمبا تت�صمن املنحوته الواحدة اربعة ا�صخا�س 
او اك���رث. فاأ�صتط���اع ان يبتك���ر ذات���ه ويع���رب ع���ن 

الهموم العراقيه يف هذا الزمن الع�صري.

واخ���ريًا ا�صتطاع البناء ان يحف���ر ا�صمه يف ذاكرة 
الفن���ون الت�صكيلي���ة يف الع���راق م���ن خ���الل زخ���م 
العط���اءاآت وتنوعها وامتالكه االأ�صلوب املعرب عن 
ق�صي���ة كب���رية ا�صمه���ا ق�صية ال�صع���ب العراقي يف 

االزمنة ال�صعبة.
ويذكر ان النحات عبد اجلبار البناء ولد يف حملة 
ب���اب ال�صي���خ 1925، وتويف يف ي���وم اجلمعة 30 

ايلول 2016 بعد معاناة مع املر�س.
والراح���ل خري���ج معه���د الفن���ون اجلميل���ة 1960 
وا�صهم يف معار�س وت�صاطات فنية متعددة داخل 
الع���راق وخارجه. خري���ج /ق�صم النح���ت امل�صائي 
1959-1960 انتخب لثالث دورات ع�صوًا للهيئة 
االداري���ة جلمعي���ة الفنان���ني العراقيني.در����س يف 
دار املعلم���ني يف ال�صعودية 1964-1968، الق�صم 
امل�صائي ملعهد الفنون اجلميلة1982-1983 وعمل 
رئي�صًا للق�صم الفني يف متحف التاريخ الطبيعي/

جامعة بغ���داد. اجن���ز ثمانني قطع���ة فولوكلورية 
للمتحف البغدادي يف بغداد.

ق��راءة ف����ي حي��اة الراحل 
عبد الجبار البناء

وكاأي عامل ال يليق بكرامة االن�صان اكت�صفنا مثل 
بقي���ة النا�س كي���ف نحم���ي انف�صنا م���ن الطغيان 
ولك���ن يف الوقت نف�صه كيف جنعل من التوا�صل 
غ���ري املعلن منطا حياتيا جدي���دا، وهكذا كان لكل 

منا اكرث من جمموعة او حمفل او ملتقى.
م���ع عب���د اجلب���ار البن���اء ود. كمال احم���د مظهر 
والراح���الن �ص���امل عبي���د النعم���ان وعب���د الفتاح 
جمي���ل  و�صب���اح  �ص���رّب  حكم���ت  ود.  ابراهي���م 
م���ن  اآخ���ر  العم���ران واجم���د احلم���داين وع���دد 
لقاءاتن���ا  جت���ري  كان���ت  االجتماعي���ة  الوج���وه 
املنظم���ة ن�صتعر�س فيها هموم �صعبنا وتطورات 
االح���داث واالحتم���االت املتوقع���ة وكان لكل منا 
اي�ص���ا امتدادات���ه يف جتمعات اخ���رى. كان عبد 
اجلب���ار البن���اء ميتلك �صيئ���ا اآخ���ر ال جناريه فيه 
�صنعت���ه الت���ي ميار�س به���ا وخالله���ا لعبة ك�صف 
الزي���ف ل�صلط���ة مارق���ة ويعي���د يف كل خمل���وق 
ي�صنعه ت�صكي���ل ف�صاءاته اخلا�صة وجوه متعبة 
بال�صي���م  مرهق���ة  وانحن���اءات  غائ���رة  وعي���ون 
تل���ك العاب���ه اخلط���رة اخلارجة من واق���ع ماأزوم 
الباحث���ة ع���ن ف�صاء تلق���ى فيه �صراخه���ا حيث ال 

ي�صمع ال�صدى.

كان���ت املراأة عنده رمز النم���اء والوالدة املحتملة 
اه���داين  وق���د  اجلف���اف  من���اخ  يف  واخل�ص���ب 
منحوت���ة برونزية ل�صبح ان�ص���ان يحت�صن امراأة 
وم���ا بينهم���ا رمز العط���اء البق���رة الت���ي اآمن بها 
مئ���ات املاليني م���ن بني الب�صر. كن���ت اجده يعيد 
ر�صم اف���كار جواد �صليم والرحال لكنه ظل موؤمنا 
بهم���ا روادا لف���ن عراق���ي عظي���م بع���د ان اخت���ار 
طريقه اخلا�س يف التجري���د واعادة بناء هياكل 
خملوقات���ه وا�صفا اياها باالبناء والبنات بكل ما 

يحمله من عواطف اجتاه ابنائه.
حياة الفن���ان الكبري عبد اجلبار البناء وم�صريته 
الفني���ة الرائ���دة تغرين���ا ب���اأن من���ر عل���ى بع����س 
املحط���ات اال�صتثنائي���ة م���ن حيات���ه الرثي���ة بكل 
جتلياتها بعد ان غادرن���ا يف رحلته االبدية. وها 
ان���ا ا�صتعيد من الذاكرة منج���زه املهم الذي قدمه 
يف املعر����س اال�صتعادي الثام���ن يف نهاية القرن 

املا�صي.

وحي���ث دعانا مع بع�س اال�صدقاء اىل زيارته يف 
منزله الذي حوله اىل ور�صة عمل كبرية لالطالع 
على االعم���ال التي كان ين���وي عر�صها. وكنا يف 
�صيافت���ه جمموع���ة م���ن ا�صدقائه املقرب���ني اذكر 
منه���م الدكتور حكمت �صرب والدكتور كمال احمد 
مظه���ر واال�صت���اذ املرحوم عب���د الفت���اح ابراهيم 
واال�صتاذ املرح���وم �صامل عبيد النعمان واآخرين، 
وبعد االط���الع على اعماله اخ���ربت اال�صتاذ عبد 
اجلبار )اب���و دريد( برغبت���ي يف اقتناء منحوتة 
خ�صبي���ة �صماها )عناق( وجدت فيه���ا براعة فنية 

كبرية.
ويف يوم املعر�س الذي افتتحه وزير الثقافة يف 
حين���ه، ح�ص���ر جمع غفري من الفنان���ني واملثقفني 
وعدد من ممثل���ي امللحقيات الثقافي���ة لل�صفارات 
االجنبي���ة ويف املقدمة منها ال�صف���ارة الفرن�صية. 
واتذكر جيدا ان املرحوم���ة ام دريد قرينة فناننا 
الكبري ورفيقة رحلته احلياتية الطويلة وال�صاقة 

كان���ت تقف بجان���ب من�صدة و�ص���ع عليها �صجال 
للت�صريف���ات ي���دون في���ه الزائ���رون مالحظاته���م 
خ���ال  ح���ني  ويف  املعرو�ص���ات،  ع���ن  واقواله���م 
املعر�س الذي �ص���م مئات االعمال من املنحوتات 
اخل�صبي���ة والربونزي���ة واللوحات م���ن اي عمل 
ميجد الطاغية ت�ص���اءل الوزير يف ا�صتغراب عن 
غياب مثل ه���ذا العمل يف معر����س يغطي ن�صاط 
الفنان على مدى اربعة عقود او ما ميكن ان يخلد 
�صفحات جمد للنظام الذي طاملا ت�صابق الفنانون 
على اظهارها يف مث���ل هذه املنا�صبات �صواء كان 
ذل���ك ع���ن قناعة مب���ا يفعل���ون او م�صطري���ن كما 
يدعون. وقد اجابه ابو دريد بو�صوح �صديد بانه 
ال ي�صتطي���ع اال ان يج�ص���د م���ا يف عقله و�صمريه 
من اح�صا�س �صادق وهو ال ميتلك ان يوؤدي دورا 

ال يقدر عليه.
وق���د �صبب ذلك حرجا للوزي���ر املهذب فالتفت اىل 
ام دري���د قائ���ال بابت�صام���ة: ام دري���د دي���ري بالج 
عل���ى رجلج. ب���كل ما يف هذه اجلمل���ة من معاين 
مزدوج���ة توح���ي باحلر����س واي�ص���ا بالتح�صب 
والتخويف. وبالع���ودة اىل املعر�س فقد حظيت 
منحوت���ة )عن���اق( اخل�صبي���ة باهتم���ام ال�صف���ارة 
الفرن�صي���ة وع���دد اآخ���ر م���ن الزائري���ن وبخا�صة 
االجان���ب وعرب ع���دد منهم عن رغبت���ه يف اقتناء 

املنحوتة التي كتب عليها )حمجوزة(.
وبع���د انته���اء املعر����س كتب ع���دد غ���ري قليل من 
الفنان���ني والنقاد ع���ن املعر�س وخ�ص���وا بالذكر 

ه���ذه املنحوت���ة الت���ي اث���ارت اهتم���ام ال�صح���ف 
واملج���الت الثقافي���ة وكت���ب عنه���ا ع���دد كبري من 
املقاالت ما زلت احتفظ بها يف مكتبتي اخلا�صة.
وق���د �ُصئلت يف حينه ع���ن املنحوتة فكان جوابي 
ان اهميتها ال تاأتي فقط من االبداع الذي يتج�صد 
يف ق���درة الفنان على تطوي���ع اخل�صب واقرتابه 
م���ن التجريد يف حماكاة للرتاث العراقي العظيم 
الذي ج�ص���ده جواد �صليم وخال���د الرحال، وامنا 
يف ذل���ك )الف���راغ( ال���ذي ا�صكنه الفن���ان يف قلب 
املنحوت���ة على �ص���كل ن�صف ان�ص���ان مقلوب على 
راأ�ص���ه، وكاأنه اراد ان يعطي له���ذه املنحوتة ذلك 
البع���د الفل�صف���ي لوح���دة التناق����س، ب���ني ما هو 
ان�ص���اين ين���زع اىل توا�ص���ل ويتج�صد يف احلب 
النف����س  الدفين���ة يف  الكوام���ن  والعن���اق وب���ني 
الب�صري���ة التي ال تع���رف مدياتها باجت���اه العزلة 
واالنف�ص���ام او ب���ني احلياة املتج���ددة دائما عرب 
التالق���ي والتف���اين واالندماج وب���ني ا�صكال من 
العدمي���ة وم���ا تعك�صه م���ن جت���ارب االنكفاء على 
الذات، ب���ني الف�صيلة بتجلياته���ا االن�صانية التي 
تغمر احلياة الب�صرية باالح�صا�س باجلمال وبني 
النف���اق امل�صم���ر الذي يكم���ن يف داخ���ل االن�صان 
كاحل�ص���رة يف قلب الزهرة. هك���ذا راأيت يف هذه 
املنحوت���ة افكارا ح���رة ت�صبح يف االف���ق الوا�صع 

لها.
وقد راودين يف حينه اح�صا�س غريب يف ان ثمة 
ما هو م�ص���رتك يف جميع منحوتاته حني �صعرت 

ب���ان خملوقاته كانت تري���د ان ت�صرخ لكن ثمة ما 
مينعها عن ذلك، وعندما �صاألت الفنان عبد اجلبار 
عن هذا االح�صا����س اجابني ب�صرعة: نعم هذا انا 
فوالدت���ي تقول انن���ي عندما ولدت كن���ت ا�صرخ 
بدون �ص���وت. كان���ت خملوقاته يائ�ص���ة خمتلقة 
ول���دت �صع���ورًا بالهزمية ويف احلقيق���ة كان ذلك 
�ص���ورة لالن�صان املقموع حي���ث يفقد القدرة على 

االحتجاج.
الي���وم وبعد ه���ذه ال�صن���وات الطويل���ة والأهمية 
منحوت���ة )عن���اق( امتن���ى عل���ى امانة بغ���داد ان 
جت�ص���د ه���ذا العم���ل الفن���ي امله���م ليك���ون �صاهدا 
يف اح���دى �صاحات بغ���داد عنوانا للف���ن اجلميل 
وعرفان���ا ملا قدم���ه هذا الفن���ان الوطن���ي الذي مل 
يعرف اخلن���وع للدكتاتورية، وظ���ل على الدوام 
قام���ة �صامق���ة ت�صتح���ق التك���رمي عل���ى مواقفه���ا 
وم���ا ابدعت���ه يف ن�ص���ال طوي���ل وحي���اة زاخ���رة 

بالف�صيلة.
كانت والدة الفنان عبد اجلبار يف بيئة �صعبية يف 
باب ال�صيخ ومنها ا�صتم���د اميانه بالدفاع املطلق 
عن احلي���اة ال�صعبي���ة فاألهمت���ه االب���داع با�صكال 
فريدة كانت منحازة على الدوام اىل فقراء وطنه 
وكادحي���ه وفيها تعرف وبن���ى �صداقات مع جيل 
متف���رد بالوطنية وظل يحتفظ مب�صاعر متوهجة 
ع���ن حمم���د ح�صني اب���و العي����س وحمم���د �صالح 
العبل���ي وعبد الرحيم �صريف وغريهم من �صهداء 

احلركة الوطنية املجيدة.
وحني ا�صطر بعد عام 1963 ان يعي�س يف املنفى 
ظل���ت روؤاه عالق���ة يف �صم���اء بل���ده رغ���م اجلور 
واال�صتب���داد وعاد يف اول فر�ص���ة اتيحت له يف 
ع���ام 1968 ليوا�صل م�صريت���ه الفنية والن�صالية 
فاقام معار�س كبرية يف اعوام )1969- 1974- 
1978- 2000(، ومعار����س اخ���رى بعد �صقوط 

الدكتاتورية.
ان جتربته الفني���ة خ�صبة بتمثالته���ا وتعدداتها 
م���ن عم���ق  عل���ى ت�صكي���ل خملوقات���ه اخلارج���ة 
املجتمع ومعانات���ه وت�صحياته، ورغ���م ما عاناه 
يف اعوامه االخرية من م�صكال �صحية وخ�صارته 
الك���ربى لرفيقة دربه ام دريد، اال انه ظل متم�صكا 
بالعم���ل حي���ث حت���ول منزل���ه اىل ور�ص���ة كبرية 
فالف���ن بالن�صبة له و�صيلة جدية للتعبري عن فكره 
االن�ص���اين ازاء احلياة وما يتعر����س له االن�صان 
م���ن ا�صت���الب وحرمان واغ���رتاب، ولذل���ك كانت 
خملوقاته ت�صرخ وكاأنها تقاوم من اجل حياة كان 
هو يحلم بها لبني الب�ص���ر والبناء وطنه، ا�صافة 
اىل �صغف���ه بالق���راءة ومتابع���ة م���ا انتج���ه الفكر 
االن�ص���اين يف حق���ول االدب املختلف���ة وا�صطفى 
لنف�ص���ه موقفا خا�ص���ا ج�صده بتمث���ال ن�صفي من 
اجلب�س لرب ال�صعر اجلواهري الكبري الذي طاملا 

ردد وحفظ الكثري من �صعره العظيم.
يف الثالث���ني م���ن ايل���ول م���ن ه���ذا الع���ام 2016 
غادرن���ا )اب���و دريد( بكل جم���ده لريقد ب�صالم يف 
عامل���ه االبدي ملتحفا تراب وطنه الذي اخل�س له 
واأحب���ه ودافع عن���ه مانحا االجي���ال القادمة اإرثه 
الفن���ي الكبري، تاركا عند ا�صدقائه �صطوع روؤياه 

وعظمة روح ملهمة وحلم ال ينتهي.

موقع )التيار الدميقراطي  العراقي(

في رحيل عبد الجبار البنا.. الحلم 
الذي ال ينتهي
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محمد الكحط

يف بيته املتوا�صع و�ص���ط بغداد، يعي�س الفنان 
الت�ص���كيلي عب���د اجلبار البناء حياته الب�ص���يطة 
وحول���ه نتاجاته من منحوت���ات وخمطوطات، 
الهداي���ا  اال�ص���تقبال  غرف���ة  ج���دران  وتزي���ن 
واالأو�ص���مة، و�ص���هادات التك���رمي العدي���دة م���ن 
جهات ر�ص���مية وغري ر�ص���مية الت���ي نالها خالل 
م�ص���ريته الفني���ة الت���ي امت���دت لعق���ود وال زال 
معط���اءًا، فه���ا ه���ي اأمامن���ا نتاج���ات جديدة من 
الربون���ز، وتخطيطات تنتظر التنفيذ، م�ص���رية 
هذا الفنان متتد منذ ن�ص���اأته االأوىل حني اهتدى 
اإىل الطري���ق، حيث عا�ص���ر احلي���اة ال�صيا�صية 
ب���كل تالوينه���ا، حي���اة ال�صع���ب العراق���ي ب���كل 
همومه���ا وكان �صاه���دًا وعاك�ص���ًا لذل���ك الواقع، 
حتم���ل ال�صعاب وال�صج���ون واملالحقات، ونال 

ما نال من احلرمانات والتظلمات.
ولد الفنان عبد اجلب���ار البناء �صنة 1924م يف 
منطق���ة باب ال�صيخ، يف بي���ٍت ب�صيط ال تتجاوز 
م�صاحت���ه ال� 40 مرت مربع، رغم اأن والده اأ�صطة 
بن���اء، وكان دقيقا ومبدعا يف عمله، ويقول عنه 
))اأن وال���دي رغم كون���ه اأمي ال يق���راأ وال يكتب 
لكن���ه كان يع���د خرائ���ط البن���اء اأف�ص���ل م���ن اأي 
مهند�س اآنذاك((، ويبدو اأن االأبن �صار على نهج 

اأبيه يف االإبداع.
اأو  م���ادة »اجل����س«  عب���د اجلب���ار يجل���ب  كان 
»الط���ني« م���ن م���كان عم���ل وال���ده ويعم���ل به���ا 
مكعب���ات و�صرع���ان م���ا يحوله���ا اإىل اأج�صام���ًا 
ويق���وم بنحته���ا لتتحول اإىل اأ�ص���كاال فنية، هذا 
العم���ل كان يث���ري غ�ص���ب والدت���ه الت���ي زجرته 
وطلب���ت منه ترك ه���ذه االلعاب وع���دم تو�صيخ 
املن���زل ال�صغ���ري، وكثريا ما رمت تل���ك االأ�صكال 
من ف���وق ال�صطح اإىل ال�ص���ارع وتتخل�س منها، 
لكن ا�صراره ورغبته كانا بال حدود، فد تنبه له 
معلميه يف االبتدائي���ة، حيث لفت انتباه معلمه 
ال�صهيد الرفيق ح�صني حممد ال�صبيبي وهو يف 
ال�صف اخلام�س االبتدائي، فمن خ�صال ال�صهيد 
االهتم���ام بالن�صاط���ات املدر�صي���ة، ويق���ول عنه 
))ان���ه كان يكت���ب الدر�س على ال�صب���ورة خالل 
اال�صرتاح���ة، كي ي�صتثمر وق���ت الدر�س لل�صرح 
والتو�صي���ح، وخالل تلك الف���رتة اأقمنا معر�س 
وكان عن���دي عمل عل���ى �صكل راأ����س ولكنني مل 
اأ�صتط���ع ان اأعمل الفم ب�ص���كل طبيعي، فخجلت 
م���ن عر�صه، لكن عندم���ا راآه ال�صبيب���ي قال يل: 
ولك ه���ذا عمل عظيم، فتم عر�ص���ه ونال اإعجاب 
املعلم���ني((، ثم ق���ام بعمل متثال ملدي���ر املدر�صة 
ر�ص���ا القري�ص���ي، وكان املدي���ر يق���وم بتدري�س 
عائل���ة مي�صورة ب�ص���كل خا�س، فجلبه���م لروؤية 
العم���ل، فاأعجوا بالعمل وقال���ت له ال�صيدة: اأنك 

نحات.
ف���كان عب���د اجلب���ار البن���اء طالبًا ممي���زًا، وهذا 
ما �صه���ل دخوله عامل الف���ن الت�صكيلي من خالل 
معهد الفن���ون اجلميلة �صنة 1954، حيث يقول 
اأنها كانت فر�صة ال ت�ص���دق، حيث التقى وعمل 
م���ع جواد �صليم ال���ذي حتول من اأ�صت���اٍذ له اإىل 

�صديق.
انتم���ى اإىل حزب ال�صعب مبكرًا وعمل مع عزيز 

�صري���ف، و�صجن خ���الل العهد امللك���ي وكان يف 
املعتق���ل اأخ عزي���ز �صري���ف عبد الرحي���م �صريف 

واأبن عمه توفيق منري.
ويقول ))كان عزيز �صريف عامل بالقانون ويتقن 
اللغ���ة االنكليزية والفرن�صي���ة((. كما يتذكر يف 
ال�صج���ن كان معه اجلا�صو����س ال�صهيوين الذي 
فج���ر قنابل قرب �صينما ال���زوراء )رودين(، من 
اأجل دفع اليهود اإىل الهجرة من العراق، ويقول 
))اأن�ص���دت عالقتي مع عب���د الرحمن �صريف اأبو 
رائد وكان يثقفني باملارك�صية((، كما يتذكر اأنه 
اأو�ص���ى اأم���ه ان جتلب ل���ه طني عن���د زيارتها له 
لل�صجن، مما اأثار ا�صتغ���راب احلرا�س الذين مل 
ي�صمعوا من قبل اأن يجلبوا لل�صجناء طني، ويف 
ال�صجن عمل عدة متاثيل اأحدها ملدير م�صت�صفى 
ال�صجن ال���ذي ارتبط معه يف عالقة جعله دائما 

ياأتي للعيادة على اأ�صا�س كونه مري�س.
بعد ال�صج���ن اأن�صم للح���زب ال�صيوعي، ويقول 
ع���ن وج���وده يف احل���زب، ))اأن احل���زب علمنا 
م���كارم االأخالق، لقد عملت يف اأكرث من خم�صني 
تنظيم عملت مع �صالم عادل وعزيز حممد الذي 
اأهديت���ه متث���ال بوترية ل���ه، وكان كرمي���ا معنا، 
عمل���ت مع الفنان���ة زينب وكنا اأن���ا وموؤيد نعمة 
والطائ���ي يف خلية واح���دة،  كنت اأح�س براحة 
خالل وجودي باحلزب، منذ حلظة االنتماء اإىل 
االآن، مل اأندم على �ص���يء ح�صب اعتقادي عملت 
االأ�صي���اء ب�صدق، وتعاملت م���ع النا�س ب�صدق، 
واأن���ا مت�صالح مع كل النا�س ومع نف�صي. عملي 

هو كياين وهو حياتي)).

وداعا عبد اجلبار البناء
 اأيها الفنان الإن�صان

خالل عام 2013، كنت عائدا مع قريبي و�صديقي 
النحات ر�صا فرحان من املتنبي كعادتنا كل يوم 
جمعة واأقرتح علي اأن اأذهب معه لزيارة الفنان 
عب���د اجلب���ار البن���اء يف بيته املتوا�ص���ع و�صط 
بغداد، فت�صائلت وهل نذهب دون موعد م�صبق، 
ق���ال يل: ال ال نحت���اج لذلك، ذهبن���ا حيث يعي�س 
الفن���ان الت�صكيلي عب���د اجلبار البن���اء، فتح لنا 
الباب مرحبا وهو يرت���دي الد�صدا�صة العراقية 
الب�صيط���ة، كحيات���ه الب�صيطة وحول���ه نتاجاته 
م���ن منحوت���ات وخمطوط���ات، وتزي���ن جدران 
غرفة اال�صتقبال الهداي���ا واالأو�صمة، و�صهادات 
التك���رمي العدي���دة م���ن جه���ات ر�صمي���ة وغ���ري 

ر�صمية والتي نالها خ���الل م�صريته الفنية التي 
امتدت لعقود، وكانت اأمامنا نتاجات جديدة له 

من الربونز، وتخطيطات تنتظر التنفيذ.
حاورت���ه فكان جميبا بفرح ع���ن م�صريته الفنية 
التي متت���د منذ ن�صاأته االأوىل ح���ني اهتدى اإىل 
الطري���ق، حيث عا�ص���ر احلي���اة ال�صيا�صية بكل 
تالوينه���ا، حياة ال�صعب العراق���ي بكل همومها 
وكان �صاه���دًا وعاك�ص���ًا لذل���ك الواق���ع، حتم���ل 
ال�صع���اب وال�صجون واملالحق���ات، ونال ما نال 

من احلرمانات والتظلمات.
وم���ن احلوار معه عرف���ت ان الفنان عبد اجلبار 
البناء ولد �صنة 1924م يف منطقة باب ال�صيخ، 
يف بي���ٍت ب�صيط ال تتج���اوز م�صاحته ال� 40 مرت 
مرب���ع، رغ���م اأن والده اأ�صطة بن���اء، وكان دقيقا 
ومبدع���ا يف عمل���ه، ويق���ول عن���ه ))اأن وال���دي 
رغ���م كونه اأمي ال يقراأ وال يكت���ب لكنه كان يعد 
خرائ���ط البناء اأف�صل م���ن اأي مهند�س اآنذاك((، 
ويبدو اأن االأبن �صار على نهج اأبيه يف االإبداع.

اأو  م���ادة »اجل����س«  عب���د اجلب���ار يجل���ب  كان 
»الط���ني« م���ن م���كان عم���ل وال���ده ويعم���ل به���ا 
مكعب���ات و�صرع���ان م���ا يحوله���ا اإىل اأج�صام���ًا 
ويق���وم بنحته���ا لتتحول اإىل اأ�ص���كاال فنية، هذا 
العم���ل كان يث���ري غ�ص���ب والدت���ه الت���ي زجرته 
وطلب���ت منه ترك ه���ذه االلعاب وع���دم تو�صيخ 
املن���زل ال�صغ���ري، وكثريا ما رمت تل���ك االأ�صكال 
م���ن فوق ال�صط���ح اإىل ال�ص���ارع لتتخل�س منها، 
لكن ا�صراره ورغبته كانا بال حدود، فد تنبه له 
معلميه يف االبتدائي���ة، حيث لفت انتباه معلمه 
ال�صهيد الرفيق ح�صني حممد ال�صبيبي وهو يف 
ال�صف اخلام�س االبتدائي، فمن خ�صال ال�صهيد 
االهتم���ام بالن�صاط���ات املدر�صي���ة، وق���ال عن���ه 
))ان���ه كان يكت���ب الدر�س على ال�صب���ورة خالل 
اال�صرتاح���ة، كي ي�صتثمر وق���ت الدر�س لل�صرح 
والتو�صي���ح، وخالل تلك الف���رتة اأقمنا معر�س 
وكان عن���دي عمل عل���ى �صكل راأ����س ولكنني مل 
اأ�صتط���ع ان اأعمل الفم ب�ص���كل طبيعي، فخجلت 
م���ن عر�صه، لكن عندم���ا راآه ال�صبيب���ي قال يل: 
ولك ه���ذا عمل عظيم، فتم عر�ص���ه ونال اإعجاب 
املعلم���ني((، ثم ق���ام بعمل متثال ملدي���ر املدر�صة 
ر�ص���ا القري�ص���ي، وكان املدي���ر يق���وم بتدري�س 
عائل���ة مي�ص���ورة  ب�صكل خا����س، فجلبهم لروؤية 
العم���ل، فاأعجوا بالعمل وقال���ت له ال�صيدة: اأنك 

نحات.

فكان عب���د اجلبار البناء طالب���ًا مميزًا، وهذا ما 
�صهل دخوله عامل الفن الت�صكيلي من خالل معهد 
الفنون اجلميل���ة �صنة 1954، و قال: اأنها كانت 
فر�ص���ة ال ت�صدق، حيث التق���ى وعمل مع جواد 

�صليم الذي حتول من اأ�صتاٍذ له اإىل �صديق.
 

انتم���ى اإىل حزب ال�صعب مبكرًا وعمل مع عزيز 
�صري���ف، و�صجن خ���الل العهد امللك���ي وكان يف 
املعتق���ل اأخ عزي���ز �صري���ف عبد الرحي���م �صريف 

واأبن عمه توفيق منري.

وذك���ر يل ))كان عزي���ز �صري���ف ع���امل بالقانون 
ويتقن اللغة االنكليزية والفرن�صية((. كما تذكر 
يف ال�صج���ن كان مع���ه اجلا�صو����س ال�صهيوين 
الذي فجر قنابل قرب �صينما الزوراء )رودين(، 
من اأج���ل دفع اليه���ود اإىل الهجرة م���ن العراق، 
وقال ))اأن�صدت عالقتي مع عبد الرحمن �صريف 
اأبو رائد وكان يثقفني باملارك�صية((، كما يتذكر 
اأن���ه اأو�صى اأمه ان جتلب له طني عند زيارتها له 
لل�صجن، مما اأثار ا�صتغ���راب احلرا�س الذين مل 
ي�صمعوا من قبل اأن يجلبوا لل�صجناء طني، ويف 
ال�صجن عمل عدة متاثيل اأحدها ملدير م�صت�صفى 
ال�صجن ال���ذي ارتبط معه يف عالقة جعله دائما 

ياأتي للعيادة على اأ�صا�س كونه مري�س.

بع���د ال�صج���ن اأن�صم للح���زب ال�صيوع���ي، وعن 
وج���وده يف احل���زب ذك���ر، ))اأن احل���زب علمنا 
م���كارم االأخالق، لقد عملت يف اأكرث من خم�صني 
تنظيم عملت مع �صالم عادل وعزيز حممد الذي 
اأهديت���ه متث���ال بوترية ل���ه، وكان كرمي���ا معنا، 
عمل���ت مع الفنان���ة زينب وكنا اأن���ا وموؤيد نعمة 
والطائ���ي يف خلية واح���دة،  كنت اأح�س براحة 
خالل وجودي باحلزب، منذ حلظة االنتماء اإىل 
االآن، مل اأندم على �ص���يء ح�صب اعتقادي عملت 
االأ�صي���اء ب�صدق، وتعاملت م���ع النا�س ب�صدق، 
واأن���ا مت�صالح مع كل النا�س ومع نف�صي. عملي 

هو كياين وهو حياتي((.
كان يعتقد اأن احلزب ي�صري بالطريق ال�صحيح، 

ويوؤكد باأن امل�صتقبل �صي�صهد على ذلك.

للفقي���د الغ���ايل الفنان عبد اجلب���ار البناء الذكر 
الطي���ب والعط���ر دوم���ا و�صيظل عطائ���ه الفني 
واالإن�ص���اين خالدا، من قرير الع���ني اأيها الرائع، 

فاأحبابك �صيذكرونك دوما. 

مع عبد الجبار البناء.. قبل الرحيل 
وبعده

عل���ى م���دى اك���رث من �صت���ة عق���ود م�ص���ت، ان�صغل 
الف���ن  مبزاول���ة  البن���اء،  اجلب���ار  عب���د  الفن���ان 
الت�صكيل���ي، ب���كل تنوع���ه، و�صبل االجن���از الفني، 
بي���د اأن ج���ل اهتماماته انح�ص���رت يف فن النحت، 
والنح���ت على اخل�صب حتديدًا، مل���ا لهذه املادة من 
خ�صائ����س فريدة، توؤمن تعب���ريات اوفق، وتت�صم 
مبطواعي���ة ت�صمح ب�ص���خ التعب���ريات االن�صانية، 
بكل حاالتها وانفعاالته���ا، فمادة اخل�صب بو�صفها 
كيان���ًا ع�صوي���ًا، االأق���رب اىل نف�ص���ه، للتعب���ري عن 
الكيان���ات احليوي���ة وال �صيم���ا االإن�ص���ان مبختلف 

نزعاته وحاالته املتباينة.
لق���د ج�ص���د مو�صوع���ات ال ح�صر لها ع���ن االأن�صان 
امل�ص���امل، وعن احلب املتع���ايل، وعن قيم الت�صامن 
االجتماع���ي للتح���رر من ظل���م الطغاة، كم���ا ج�صد 
العراقي���ة،  امل���راأة  ع���ن  ان�صاني���ة مرهف���ة  مالم���ح 
كل  اب���واب  ط���رق  “البن���اء”  ان  وباحلقيق���ة، 
املو�صوعات الت���ي األفناها يف الفن الت�صكيلي مثل 
املالحم واال�صاط���ري امل�صتمدة مادتها مما يحفل به 
موروثن���ا الرافدين���ي او العربي والك���وردي عرب 
مراحلها التاريخي���ة املختلفة، كما ج�صد بع�صًا من 
ال�صور الفني���ة املمثلة ببع����س الن�صو�س االأدبية 
وال�صعري���ة، ف�”البن���اء”، كان قارئ���ًا جي���دًا للكتب 
االأدبي���ة، كما  كان م�ص���دودا لق���راءة ق�صائد �صاعر 
الع���رب االأك���رب حممد مهدي اجلواه���ري، فقد اخذ 
برتجم���ة الن�صو����س ال�صعري���ة من خ���الل ازميله، 
لن���ا مو�صوع���ات  عل���ى اخل�ص���ب املحل���ي ليظه���ر 
عراقي���ة ا�صيل���ة، تتمتع بكل اال�صرتاط���ات الفنية، 
مبعن���ى  الواع���ي  بالفه���م  امل�صوغ���ة  والتعبريي���ة 

احلداثة ومتلك اال�صلوب الفريد، واملميز.
كان “البناء”، يفكر بتج�صيد مو�صوعات ح�صارية 
كبرية، يكر�صها كنماذج للجمال، لالأجيال القادمة، 
ول���ذا حر����س كث���ريًا اال يه���ادن يف الق�صي���ة التي 
اختاره���ا، واملتعلقة مب�صري ال�صعب العراقي، هذا 
ال�صعب الواقع حتت �صغوط احلياة القا�صية التي 
فر�صتها كل النظ���م املتخلفة واحلكومات املتتابعة 
عل���ى البالد، فمن���ذ احلكم امللك���ي يف العراق، حكم 
على “البناء” بال�صجن والطرد من الوظيفة، ويف 
االزمن���ة املتالحق���ة كابد املحنة ذاته���ا، غري ان نبل 
املوق���ف والفه���م املعم���ق للعملي���ة التاريخية حتما 
علي���ه اتخاذ العزل���ة بعيدًا عن االنظ���ار وموا�صلة 
العم���ل يف النحت قريبًا من ذاته وهموم االخرين، 
ف���كان يخط خواطره الهابطة علي���ه من ناأي بعيد، 
بقلم���ه الق���دمي. كان “البن���اء” يوؤم���ن ان احلقيقة 

كامن���ة يف دخيلة االن�صان وح���ده، فاملرء ي�صتطيع 
تفح�س ذات���ه واالطالع على املع���اين الراقدة فيها 
ولكن م���ا هي الط���رق املثلى التي تعت���ق االن�صان، 
ليع���رف معن���ى اجل���دوى يف اال�صي���اء؟ وم���ا ه���ي 

الغاية التي تفاعل االنف�س واالفكار؟
ان النظ���رة القريبة من االن�ص���ان، ميكنها ان توؤكد 
فهم���ه، وهي يف نظ���ره ت�صتحق العم���ل واملثابرة، 
وحتى يف عم���ره هذا، ومر�صه فم���ا دام يف القلب 
بقي���ة خفقات مرهف���ة، وما دام���ت الذاكرة متحفزة 
باأحل���ى امل�صاع���ر وت�صم���ح خليال���ه الطلي���ق بف�س 
اف���واه املع���اين ليجعل م���ن وجهه العج���وز وجهًا 
فتيًا بالرغم من فداحة اخل�صائر وتنقله االأليف بني 

ال�صجون.

ان ح���ب املب���ادئ دائم���ًا، تكر����س لفه���م احلقيق���ة 
التاريخي���ة وم�صتقبل احلي���اة الب�صرية كانت هذه 
املب���ادئ عن���د الفن���ان اغل���ى م���ن امل���ال، وابهى من 
اجلاه واعز من الرتف الن يف هذه املبادئ القيمية 
واالخالقي���ة، نوع���ًا م���ن الع�صق، ول���كل مذهب يف 
الع�ص���ق ل���ذة، ففي ه���ذا املجم���ع الفك���ري ا�صتطاع 
“البن���اء”، متلك مفاتيح الروؤية اجلمالية القادرة 
عل���ى مقاومة الغ�ص���ب والبط�س واجل���ور فادراك 
مقا�ص���د اجلم���ال تكفل للفنان حق متل���ك اال�صلوب 
احلديث والتوا�صل اىل تراكيب اآدمية األيفة، وهذا 
الفه���م املعم���ق، جعله يحد����س ان الرخ���ام املو�صى 
بالذه���ب واملر�ص���ع باملا����س والذي ج�ص���د الطغاة 
عل���ى خمتلف االزمن���ة، �صتوؤول اىل م���وارد رديئة 

وان منجزاته النحتية اخل�صبية �صتعمر اكرث النها 
مكفولة بروح الزم���ن الر�صيدة والتي �صتاأخذ على 

م�صوؤوليتها حتطيم انوف اولئك الطغاة.
ان الفن���ان احلقيقي هو ال���ذي ي�صتطيع روؤية الفن 
يف الع���امل كل���ه، ويف االحا�صي����س االن�صانية كلها، 
الننا المنل���ك اال حياة واحدة، فف���ي كل يوم تزداد 
احلي���اة ق�صرًا ول���ذا ينبغي على الفن���ان ان ال يقع 
فري�ص���ة يف ف���م الزم���ان امللتهم وان ميه���د ال�صبيل 
لقدرت���ه االبداعية للتوثي���ق حلياته التي هي حياة 
االآخري���ن وان يج�ص���د فروق���ات دقيق���ة يف فنه من 
خالل كلية التعبري النهائي والذي يعطي االنطباع 
باال�صال���ة والتفرد، حتى ين�ص���دل �صتار الطماأنينة 
عل���ى ال�ص���ور املنتهي���ة فامل�صح���ة ال�صعري���ة الت���ي 

ا�صبغه���ا الفن���ان على منج���زه االبداعي ه���ي التي 
ت�صه���م يف ت�صكيلها الروح االإن�صانية، الن الفن هو 

االإن�صانية.
وال اعتقد باأن فنانًا عراقيًا اثر ملعرفة اجلدوى من 
الف���ن واجلماليات، والغاي���ات التي تفاعل االنف�س 
واالفكار املتعاطفة م���ع االن�صان يف حمنة وجوده 
مث���ل الفن���ان “عبد اجلب���ار البن���اء”، ه���ذا الفنان 
ال���ذي نظر اىل املغزى املعم���ق يف احلياة عن قرب 
فمن���ذ اك���رث من �صتة عق���ود، كان الفن���ان ينظر اىل 
حقائ���ق الوجود ب�ص���دق ويتعاطف معه���ا بحرية، 
فعل���ى مدى �صن���وات حياته املن�صرم���ة كان الفنان 
ياأب���ى عل���ى نف�ص���ه االنخ���راط يف افع���ال االآخرين 
ممن نق�ص���وا باأزاميلهم ا�صنام الع���راق او ر�صموا 

بري�صهم املالمح التاريخية البائ�صة لالثم.
كان “عب���د اجلبار البن���اء” مولع���ًا بت�صمني افكار 
اجلماع���ة والف���ن ب���ني يدي���ه يغ���دو وا�صط���ة لنقل 
االأمن���وذج االخالقي امله���ذب، والرم���وز مبفهومة 
التعي����س م���ن اجل الرم���ز ذاته، بل م���ن اجل حياة 

االآخرين.
لقد وجدت فيه ذلك الفنان احلري�س لتمجيد زمنه، 
ف���ال تفوته فر�صه لالأب���داع او لعمل اأي �صيء يوؤكد 
ا�صالته يف االأجناز الفن���ي والتفكري القومي فعلى 
م���دى �صن���وات العنت واجل���ور التي مر به���ا بلدنا 
كان ي�ص���ر على اخللوة مع ذات���ه ليتمكن من قراءة 
�صف���ر التاريخ واحلقائ���ق املتداخلة في���ه بطريقته 
اخلا�ص���ة، يف حني كان مبقدوره ان ميد يده لينال 
كل ما يحتاج اليه ذوي ال�صهرة واملال غري انه اأبى 

على نف�صه ذلك.
لق���د حر�س الفن���ان ان ميتعنا يف فن���ه وان يعلمنا 
الط���رق االن�صاني���ة الظاف���رة بال�ص���الم، واملحب���ة، 
ان االن�ص���ان املتاأم���ل يف ذات���ه ال يرين���ا جوانب���ه 
املتوحدة مع ج���دل التاريخ لندركه���ا ولنتاأثر بها، 
فحقائق التاريخ تكمن يف ذواتنا وال ي�صعنا �صوى 
تفح�صه���ا واالط���الع عل���ى املع���اين الراق���دة فيها، 
تل���ك حقيقة هذا الفنان-واالن�ص���ان �صاحب الروح 

النبيلة.
ان بح���ث “البناء” امل�صتم���ر يف معنى اجلدوى ال 
ميتل���ك ديناميكيته اال عرب تفاعل االنف�س واالفكار 
االن�صانية ول���و تاأملنا يف اأعمال���ه الفنية، نحتًا اأو 
ر�صم���ًا، فالبد لنا التاأكد من انن���ا ننظر اىل كيانات 
قائم���ة بذاته���ا تت�صل بجمل���ة املوؤث���رات احلياتية 
واال�ص���كال االآدمية املعرب عنها باخل�صب واالألوان، 
وتل���ك اال�ص���كال االدمي���ة تت�ص���ل باأ�صي���اء واقعية 
منتزعة من احلياة وتلك االأ�صياء الواقعية لها �صلة 
ارتباط بالتاريخ العراقي املعا�صر فكل لوحة متثل 
مو�صوعًا اآخر، وكل متثال يقدم للملتقي اغراءات 
التلم�س عرب نهايات اال�صابع فمن خاللها ي�صتظهر 
اجلمال الالمتوقف االآتي من امل�صافات االكرث بعدًا 

اىل القلب وال�صعور العاطفي االأكرث قربًا.
*** 

عبد اجلبار احمد خ�صر البناء
ولد ببغداد حملة باب ال�صيخ عام 1925. 

النح���ت/  اجلميلة/ق�ص���م  الفن���ون  معه���د  خري���ج 
امل�صائي عام 1960-1959. 

ع�صو نقابة الفنانني العراقيني.
انتخ���ب لث���الث دورات ع�ص���وًا للهيئ���ة االداري���ة 

جلمعية الفنانني العراقيني.
دّر�س يف دار املعلمني باململكة العربية ال�صعودية/
مدينة الريا�س مدة اربع �صنوات 1968-1964. 

حا�ص���ر يف الق�صم امل�صائي ملعه���د الفنون اجلميلة 
 .1983-1982

لع���ام  االعظمي���ة(  )يف  املعلم���ني  دار  يف  حا�ص���ر 
 .1988-1987

عم���ل رئي�ص���ًا للق�ص���م الفن���ي يف متح���ف التاري���خ 
الطبيعي/جامعة بغداد.

�صاه���م يف العدي���د من ن�صاط���ات جمعي���ة الفنانني 
واملتحف الوطني ومركز الفنون.

اجن���ز ثمان���ني قطع���ة فني���ة فولكلوري���ة للمتح���ف 
البغدادي يف بغداد.

اقام لفنه اثني ع�صر معر�صًا �صخ�صيًا.

فنان يخط خواط��ره الهابطة 
عليه من نأي بعيد

صالح عباس



14

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )3786( 
السنة الرابعة عشرة 

- الخميس )24( 
تشرين الثاني 2016

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com

15

عادل كامل 

د. حكمت شبر

اأن��ذا اأُ قب���ل اأمنلي��ك مودع����ًا يام��ن م����اأت حياتن���ا اأفراح����ًا                    تلك الأنام�ل اأحتفتن�ا واأبدع���ت � وتاألق��ت فن����ًا يط��وف ال�ص��احا

النحت يف توديعكم يبكي دم��ًا ق��د ك�ن�ت بي�ن رفاقن��ا �ص���ّداحا                اأين اأرى الأعم�ال مت�اأ بيتن�ا والي��وم ح���زٌن مي��اأ الأقداح���ا

احا  البوؤ�س يغ�زو قلب��ّي امللت�اعا قد كنت للوط�ن احلبيب و�ص��احا                       يا �صاحب الفن الرفيع م� ودًة مل تن�ص�ى يومًا عراقنا الو�صّ

لوحاتك الثكلى تثقل م�صجعي اأن�ي واأي����اها ن�ئ�����ن نواح������ا                        بالرغم من حزين اأراك جم�صداً لوح���ات اأح���ام تني����ر الباح��ا

واأراك متنحني �ص��امًا دائ�مًا ف�ي ح�ص�ن اأعم�ال ت�ب�ث مراح��ا                   يا اأيها النحات يف اأرواحن���ا خلق��ت فيها لوع�����ًة وجراح���ا

.........................................    

ي�ص��ّرف ق��رٌن ويرح��ل ق�رْن وما ن�ال من���ك غب���ار الزم��ن                              تلّط�ف لوحات���ك اأج������واءنا اأك���اد لروع�ت��ها اأن اأج�������ن

تعل���ق قلب�����ي باأعطاف�����ها ن�ص�اءك غّط��ْت على ك�ل ف������ن                                ت�ص��اُمر روح��ّي يف وحدت�ي فكي��ف يقول���ون عنها وث������ن

واأ�ص�عر اأن اأمتزاج����ي ب���ها يح���ّرك ف���ّي امل��زاج احل�ص��ن فقد                      ُغ�ص�ُت يف جلج عاتي��ات وروح��ّي تهف����و وقلب��ي يع��ن

�صنعت لن�ا قمم��ًا �ص����اخمات م�ن النح��ت تخل�ُ�ُد عب�ر الزم�ن                          وت�صتعل الغي�رة بي�ن الن�ص��اء فم�ن بينه�ن زرع��ت الفت�������ن

ت�ص�ارع اأ�ص��خا�صك الآله����ات فكي�ف لأن�ص���يُّ اأن ل يج��������ن                           وها ه�ن ن�ص��وتك الراق�صات عرائ�س يخطرن يف معر�س قرن

   وداع��ًا �صديق��ي وتبق�ى لن���ا عزي�����زاً وذك��رك فين���ا ِم��زن

إلى ذكرى صديقي 

الفنان الراحل عبد الجبار البّناء
عندم���ا التقيت عبد اجلبار البن���اء هذا اليوم..ال 
اع���رف ملاذا تذكرت على الفور النحات االيطايل 
النح���ات  ب���ارد كان  ي���وم  ماي���كل اجنل���و.. يف 
ان���ت  اي���ن  ف�صاأل���وه اىل  الطري���ق  اجنل���وا يف 
ذاه���ب فاأجاب اىل املدر�ص���ة.. عبد اجلبار البناء 
وه���و يق���رتب م���ن الت�صع���ني يذكرنا دوم���ا بانه 
يري���د التعل���م وانه ذاه���ب اىل مدر�ص���ة املجتمع 
» م�صيف���ا ان » »اجلان���ب الث���اين ان عبد اجلبار 
البن���اء منذ �صنوات���ه االوىل ا�صتن���د اىل الثقافة 
واعتمد عليها وتول���ع بالر�صم والنحت منذ �صن 
مبك���رة والبناء عندما اب�ص���ر كانت بغداد خاليه 
م���ن النح���ت والثقاف���ة وم���ن املعرف���ة وكانت قد 
خرج���ت للتو م���ن قرون مظلمة طويل���ة«، وتابع 
كامل »بعد تاأ�صي�س معه���د الفنون اجلميلة دخل 
البن���اء معه���د الفنون لكي يلتق���ي برموز النحت 
والر�صم يف العراق كما ان الولع واملوهبة التي 
امتلكه���ا النحات �صقلت بني ي���دي جواد وخالد 
الرحال ولك���ن البناء يف هذا ال�صياق كان ميتلك 
وعيا ثقافي���ا متقدما مثل الوعي الذي انتج غني 
حكم���ت وا�صماعيل فتاح ال���رتك اي ان النحت ال 
ين�ص���اأ اال يف املدينة وهي اي بغداد قيد الن�صوء 

وكان هذا مبثابة حتد«
خمتتم���ا حديث���ة بالق���ول »عب���د اجلب���ار البن���اء 
واحدا م���ن العنيدين يف الفن ول���و مل يكن لديه 
ثقاف���ة ولو مل ميل���ك تلك اجل���ذور العميقة لرتك 
الفن و�صاع، اعماله الفنية اعادة لن�صق ولي�صت 
تكرارًا واعادة ملفهوم عبد اجلبار مل يوظف عمله 
يف اجلوان���ب التزيني���ة وامن���ا ارتب���ط مبعمار 
االن�ص���ان، انه فن���ان احرتم النح���ت ومل ين�صاق 

�صم���ن العم���ل اال�صتهالك���ي للفن، مل يغ���ادر هذا 
الفن���ان النحت اىل الر�ص���م اال قليال،عبد اجلبار 
مل ي�صتن�ص���خ ومل يول���ع ومل ينتهج نهجا اوربيا 
تتلم���ذ يف املعبد العراق���ي انه فنان مواظب على 

القراءة«. 
اأ�ص�س الفنان عبد اجلبار على مدى �صتة عقود فعل 
املحبة على م�صتوى الوطن والنا�س ومفهومات 
احلياة الكربى وعل���ى �صعيد اخلطاب اجلمايل 
متع���دد االجنا����س واالجتاه���ات حت���ى اجربن���ا 
عل���ى مقابلته بتل���ك املحب���ة الوا�صع���ة«، م�صيفا 
»وبالرغ���م من حمبت���ه للخامات ب�ص���كل متعادل 
اال ان���ه ينح���از اىل اخل�صب حت���ى ا�صبح خامته 
املف�صلة الت���ي �صعى اىل توظيفه���ا عرب جتربته 
املتاأثرة واملتعانقة مع جممل املعارف االن�صانية 
اذ اتخ���ذت ا�صكاله���ا �ص���ور الق�صائ���د اخلال���دة 
الوط���ن  مبحب���ة  املو�صح���ة  االدب  ون�صو����س 
وكان من �صواهدها ترجم���ة ق�صائد اجلواهري 
اىل ن�صو����س فنية �صاغته���ا منحوتاته الميانه 
باحلقيق���ة الكامل���ة داخ���ل االن�ص���ان وه���و الذي 
ي�صتطي���ع تفح����س ذاته واالطالع عل���ى املعاين 
الراقدة فيها وق���د اكت�صف ب�صكل مبكر اىل �صبل 
حترر االإن�صان ملعرفة معنى اجلدوى من وجود 

االأ�صياء املحيطة بنا وغايات تفعيل االأفكار«
ان »حم���اوالت البناء وغناه���ا وتنويع جم�صاته 
مل تكن وليدة الواقع ورموزه او جدلية االلتقاء 
واالن�صه���ار فيم���ا بينها فق���ط ب���ل ان التقاطاته 
امتداداته���ا  العمال���ه  تفت���ح  ه���ي  ال�صاعري���ة 
ومعاجل���ات بنائية داخل العم���ل النحتي ملنحها 
دفئا حركيا و�صكال حيا داخل �صاالت العر�س«.

عبد الجبار البناء  والتأسيس 



 يف الع���راق مل يك���ن هن���اك نحت،فانا م���ن مواليد 1924 
وال���دي م���ن املعماريني املعروف���ني يف بغداد �صي���د بيوتا 
عدي���دة لك���ن بيتن���ا كان �صغ���ريا ج���دا، كنت اجل���ب طينا 
وج�صا وح���ني ابداأ يف العمل ت�صربن���ي والدتي فاأ�صطر 
ان اذه���ب اىل �صطح البيت واعم���ل متاثيال وبعدها تاأتي 
والدت���ي وترم���ي التماثي���ل م���ن ال�صط���ح اىل ال�ص���ارع«،  
وبعده���ا ا�صتغل���ت يف النح���ت ب�ص���كل كبري ج���دا ينك�صر 
متث���ال واجلب طين���ًا مرة اخ���رى واعمل متث���اال جديدا، 
واتذك���ر ان ام���راة انكليزي���ة كان زوجه���ا يدر����س اللغ���ة 
العربي���ة يف كلية االآداب ا�صمه ر�صا القري�صي رحمه الله، 
قال���ت يل انت نحات كبري ف�صجعتن���ي وبعدها ا�صتمريت 
يف النح���ت بال هوادة ومل ابي���ع اي �صيء وبعدها دخلت 
معهد الفنون اجلميلة واىل يوم يف الكلية �صعرت اين يف 
ليلة عر�س«  اذكر ان جميع الطالب اخذوا )�صتاند( للعمل 
اال ان���ا ف���راآين ا�صتاذ ج���واد ف�صاألني مل مل اخ���ذ وا�صتغل 
مثله���م فقلت له انتظرت���ك حتى تقول يل م���اذا اعمل فقال 
يل اعمل مثل زمالئك«، »وبعدها اقمت معار�س عدة وبني 
معر�س واخر ثالث �صنوات حتى ان اإ�صماعيل ال�صيخلي 
قال يل ان عبد اجلبار البناء امره عجيب ي�صكت ثم ياأتي 

مبعر�س خارق«.
ات���رك للمتلق���ي اكت�ص���اف الر�صال���ة املق�صودة م���ن العمل 
اعمايل توزعت بني اخل�ص���ب والربونز واعمال من مادة 
الفايربكال�س ».،  اعم���اي بالتحديد جاءت لتكمل م�صرية 
ف���ن النح���ت يف الع���راق » ولهذا الف���ن جزءا م���ن حياتي    
وج���دت نف�ص���ي مرتبط���ا بالف���ن وه���و �صغل���ي وعمل���ي، 
يف املقاب���ل وعل���ى امل�صت���وى ال�صخ�ص���ي يع���زز عالقاتي 

االجتماعية مع االخرين »

عبد الجبار البناء بقلمه 


