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توفي في بغداد عن 70 سنة . اسماعيل فتاح
الترك رساماً ونحاتاً أسس مدرسته "التعبيرية

الرمزية"
منذ 29 يوليو 2004 / 00:00

بوفاة الفنان التشكيلي اسماعيل فتاح الترك تنطوي صفحة أخرى من صفحات الفن العراقي الحديث، املجدد

بامتياز، واملبدع بامتياز أكبر...

واذا كان اسماعيل فتاح الترك دخل الحياة الفنية مقدماً نفسه إلى جمهور الفن من خالل ما سمي يومها

بـ"معرض املرفوضات" فألنه، ومعظم من شارك في ذلك املعرض، أراد الدخول من باب الخالف ال االئتالف، معبراً
بذلك عن موقف مثله شخصياً كما مثله فناً هو "موقف التحدي والتمرد" كما وصفه الفنان شاكر حسن.

فهذا الفنان الذي ولد في البصرة، جنوب العراق، العام 1934، ودرس الفن في معهد الفنون الجميلة في بغداد

على ايدي الكبار أمثال جواد سليم وفائق حسن ثم واصل دراساته في روما، ووجد نفسه وهو يقدم أعماله إلى

لجنة تحكيم "معرض نادي املنصور" في ايار مايو 1958 "فناناً مرفوضاً"، ال لرداءة عمله، بل الختالف هذا
العمل، وخروجه فيه على ما كان سائداً في الحياة الفنية، على اهميته وعلو مستواه. وشمل هذا "الرفض" أعمال

فنانني آخرين من بينهم: نوري الراوي، وسعد الطائي، وكاظم حيدر، ووداد األورفلي، الذين سيصبحون من بعد،
من األسماء الكبيرة بمنجزها الفني، وقد تقدموا في عملهم برؤية فنية مختلفة، ورأوا للعمل الفني صورة اخرى،

مؤشرين الى ذلك في مقدمة دليل معرضهم - معرض املرفوضات - وهم سرعان ما وجدوا القاعة التي تحتضنه

والجمهور الذي يقبل عليه. قالوا: "اذا كانت الحرية هي دين العصر ورائد جميع املخلصني من الفنانني املثقفني،
فإننا وضعنا اعمالنا بايحاء منها، وطبقاً ملراميها البعيدة. ولئن كانت الحركة الفنية في العراق تتطلب املزيد من

العمل واالنتاج، والنشاط ميدانها الواسع، فإننا نؤمن ان ال وجود لحدود بني الفنان وما يريده من عرض أعماله

على الجمهور. اننا تحت ايحاء هذين الهدفني آثرنا ان نجمع أعمالنا املتواضعة ونقدمها للجمهور الذي لم يتسن له

أن يشاهدها في املعرض األخير".

واذا تابعنا مسيرة هذا الفنان نجد أن ما سعى إلى تحقيقه فناً وفي مستوى الرسم بالذات، كان أن حقق فيه او من

خالله حضوراً في رؤية ذاتية بقدر ما كان لها من غنى الرمز، وتعدديته وتواصالته، فإن فيه شيئاً آخر يمكن أن

ندعوه "قوة خاصة" تمثلت في تحريك الخط، واستخدام اللون، إلى جانب ما في لوحته من تحوير للجسد، والوجه،
أو الحركة واعادة تكوين اقتربت ببعض اعماله من التجريد. وإن كان ظل، في معظمها، فناناً تعبيرياً - رمزياً،

فكان لهذه "التعبيرية الرمزية" عنده أن جعلت رؤيته الفنية تتنوع بني تشكيل تركيبي بكيانية حسية، وتمثيالت
تعبيرية تتجسد في الوجوه، واألجساد، والحركات.
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وتم له هذا كله ضمن رؤية إبداعية خاصة جعلت للوحاته، وتخطيطاته، مسحة من شاعرية، أو روحاً غنائية هي التي

اسبغت على اعماله ما لها من وجود تكويني متآلف، سيتفرد اسماعيل فتاح بني فناني جيله برؤية مغايرة، رسماً

. ونحتاً

استلهم بعض مجايليه، من الرسامني التراث، أو عاد إلى التاريخ عودة املتأمل في مجرياته، املتمثل لوقائعه كما

فعل كاظم حيدر في ملحمة الشهيد، أو عمد إلى اكتشاف شعرية املكان كما هو الحال مع نوري الراوي في تأمالته

ملعمارية مدينته األولى، أما اسماعيل فتاح فتوجه إلى االنسان، متعامالً معه وجوداً ذا معنى، وحركة، وتعبير،

تجمع فيها صيغة حضور تؤكد اكثر من داللة ومعنى، وتكشف عن رموز يعيد اكتشافها وتأكيدها. تتألف لوحته أو

. وإذا كانت صورة االنسان فيها ال تلتبس على مشاهدها، فان "املعنى" تخطيطاته من تكوينات جريئة شكالً ولوناً

الذي يحمله هذا االنسان، أو يعبر عنه هو الذي يجعل املتأمل في صوره يطيل الوقوف أمامها، بحكم كونها ال تمثل

"لحظة عابرة" في وجود هذا االنسان، مرئياً ورائياً، وفي عملية استشفاف دواخله. وبهذا كان أن تجاوز في
رسومه هذه، "االنسان حالة" إلى ما يجعل منه "رمزاً" و"تعبيراً" عن فكرة أو رؤية يتمثل فيها هذا االنسان

بمعطيات وجوده - بقائه، وليس بشيء آخر، مخضعاً هذا كله لحساسية فنية عالية هي حساسية رسام تخطيطي،

ملون، ال يضع الخط وال يستخدم اللون إال في سياق دال على رؤيته الوجودية - الفنية.

اما نحتاً، فهو "نحات كتلة" إذا جاز الوصف، فالشعراء الذين جعل لهم حضورهم االنساني والتاريخي يدل
حضورهم أيضاً على خصائص وجودهم الثقافي والفني كالرصافي في وقفته التي تذكر بأيام له ومواقف،

والكاظمي في هيبة هيئته الدالة على موقعه ومكانته، وأبي نواس مع كأسه وانسراحات خياله. وجعل لكل شخصية

"تمثاالً" ما كانت تمثلت به في واقع حياتها، وما تتمثل به ومن خالله في ذاكرة الناس. والوعي التاريخي
واالجتماعي والثقافي بالشخصية - املوضوع وما كان لها من دور، اجتماعي او سياسي او ثقافي، هو الذي كان

يحرك طاقته االبداعية في "تمثيلها" نحتاً ليضعنا في مواجهة ما ندعوه: أصالة اإلبداع الفني.

أعماله النحتية البارزة التي تشكل اليوم جزءاً من فضاءات بغداد الفنية تتكامل مع "نصب الشهيد" الذي يعد من

اضخم النصب واألكثر جماالً في العراق، وربما في املنطقة العربية. ففيه وضع اسماعيل فتاح كل طاقته الفنية

واستجمع له خالصة حرفته في ميدان النحت. ويوم انتهى منه وأصبح نصباً قائماً وجدناه نحن اصدقاءه ومحبي

فنه وكأنه يعيش باحساس من حققه لنفسه، وللفن في بلده، ما كان يحلم، على صعيد شخصي، بتحقيقه. وجدناه

. مطمئن النفس، هادئ البال، ال يساوره القلق من أي نوع كان على مستقبله الفني وما يشار به إليه فناناً

اسماعيل فتاح الترك واحد من الفنانني الكبار. وعلى رغم صخب الحياة من حوله، وارتجاجاتها بوقائع املوت

اليومي الذي اصبح يسكن الشوارع والبيوت، كان لرحيله صداه الكبير الذي تداعت له الحياة الثقافية في العراق.

. فبموته ادرك الجميع اننا خسرنا فناناً كبيراً


