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أبو ظبي تحتفي بالنحات اسماعيل
الترك..وأرملته تصفه بالغائب الحاضر

غادرنا النحات والرسام العراقي الشهير إسماعيل فتاح الترك في العام 2004 وهو في عنفوان عطائه الفني،

فكان حتى آخر أيام حياته مداوماً على النحت والرسم وكذلك عامالً على التصاميم الداخلية لجامع الشيخ زايد

الكبير في مدينة أبوظبي. ورغم غيابه، تأبى أن تغادر ذكراه الطيبة وإنجازاته الفنية قاعات العرض الفني، فتتوالى

مشاركات لوحاته هنا وهناك، وكان آخرها املعرض الشخصي الذي أحتضنته صالة جاليري اإلتحاد للفنون

الحديثة بأبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات، بالتعاون مع أرملته السيدة داليا الترك، وهي التي أرتأت أن يكون عنوانه "رياحني

الترك" لينثر رياحني فنونه وليكون الغائب الحاضر بيننا، حيث كانت فرصة ملحبي وعشاق فنه ملشاهدة وإقتناء من
مجموعة 44 عمالً من أعماله الشخصيه التي مازالت تحتفظ بها أرملته، وفي حوار مع السيدة داليا حدثتنا عن

أهمية هذا املعرض من بعد رحيل زوجها. • نلمس العديد من املشاركات الفنية ألعمال الفنان الكبير الراحل

إسماعيل فتاح الترك في معارض فنية، فما سر تواجده من بعد وفاته؟ ذلك أنني أستذكر زوجي الراحل بمزيد من

الحنني، فهو الغائب الحاضر، لذا أحرص أن تكون ألعماله الفنية تواجد في العديد من املعارض الفنية، حتى أتت

الفرصة إلقامة معرض إستذكاري له إستكماالً ملسيرته من بعد رحيله، فهذا ما يُخلد وجوده، وهو إهداء إلى روحه

الجميلة. ويعد هذا املعرض الثالث له في اإلمارات، وقد سبق أن أقمت له معرضاً من بعد وفاته في املجمع الثقافي

بأبوظبي. • كيف عملتِ على تنسيق األعمال الفنية املعروضة في معرض "رياحني الترك"؟ أتفقنا أنا وصاحب

القاعة الفنية السيد خالد صديق املطوع على تقديم عشرة أعمال رسم أصلية للفنان بأحجام مختلفة، باإلضافة إلى

مجموعة من لوحات الغرافيك املطبوعة، وهي 34 عمالً. وتمتد مراحل إنجاز األعمال املشاركة بني عام 1989

وعام 2004، أي قبل رحيله بشهر واحد، حيث عرضنا آخر لوحتني رسمهما في حياته، هما لوحتي "الحصان"

و"وجه فسفوري". • ملاذا لم يتضمن املعرض أعماالً نحتية؟ وأين تُحفظ اآلن بقية املجموعة الخاصة بالفنان؟
هنالك جزء منها هنا في اإلمارات، حيث أقطن مع أوالدي في إماراة الشارقة، والجزء األكبر مازال محفوظاً في

بيتنا في العراق. وتقديراً للقيمة الفنية العالية لتلك األعمال الفنية، فإنها ممنوعة من الخروج من العراق، وخاصة

األعمال النحتية. هذا باإلضافة إلى حقيقة أن الكثير من أعماله قد تعرضت للسرقة من بعد سرقة وتدمير املتاحف

الفنية ومركز صدام للفنون (سابقاً).
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