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إسامعـيل فتـاح الـرتك  ..اختــزال العنـارص
خالد خضير الصاحلي

انخ ــرط الـنح ــات الع ــراقـي ال ــراحل إسـم ــاعـيل
فتاح الترك ،فور عودته من الدراسة يف ايطاليا
عـام  ،1964يف تغـييـر (أهـداف) الفـن التـشكـيلي
العراقي ،رسماً ونحتـاً فأقام أول معرض له عام
 1965يف قـاعـة الـواسـطـي ،ذلك املعـرض الـذي
أثـار الكـثيـر ملـا اتـسـم به من قـطيعــة مع املنجـز
العـراقي جليل الـرواد ،قـطيعـة لم يـستـسغهـا أو
يـتقبلهـا الكثيـرون ،فأثـارت ردود أفعال شـديدة،
فقــد صــرح الــرســام كــاظـم حـيــدر وقـتهــا( :لــو
وضعـت يف غـ ــرف ـ ــة مغـلقـ ــة لـيـ ــوم واحـ ــد لـكـ ــان
بـ ـ ــإمـكـ ـ ــانــي ان اع ـمـل معـ ـ ــرضــني مــن أعــمـ ـ ــال
إسـمــاعـيل فـتــاح الـتــرك) ،بـيـنـمــا وصف ضـيــاء
العـزاوي الترك بـأنه كان قـد اختزل فيـه الكثير
مـن ت ــزيـيـن ــات ك ــانــت ال تخل ــو ل ــوح ــة ع ــراقـي ــة
منها)()1
لقــد قــدم الـت ــرك يف مع ــرضه ذاك (مجـمــوعــة
لوحـات فاجـأ بهـا جمهـور املشـاهديـن ووضعهم
أمام حتـد كبيـر جلدة طـرحه وغرابـة تكـوينه...
كــان املعــرض صــادق ـاً يف اختــزالـه واقتـصــاده يف
اللــون وال ـشـكل إلــى ادنـي حــد)( ،)2كـم ــا وصف
ش ــربل داغ ــر املـنج ــز الـنحـتـي يف ذلـك املع ــرض
بـأنه قــد شكل (صـدمـة كـبيــرة ملتــذوقي الـنحت
ومــتـ ـ ــابع ــيه ،إذ حـ ـ ــاد الــتـ ـ ــرك ع ــنه ــم أسلـ ـ ــوبـ ـ ــا
وموضوعات)(.)3
لق ــد ك ــرس إسـم ــاعـيل فـت ــاح ،بــصفـتـه نح ــاتـ ـاً
بـالـدرجـة األسـاس ،تــوجهه نحــو النحـت ،فكـان
ان أسهـم ب ـشـكل كـبـيــر يف إع ــادته إلــى (أه ــدافه
األولـ ــى) ،ورمبـ ــا (ثـيـم ـ ــاته) األولـ ــى :الـ ـسـكـ ــون
املقـدس الـذي يلف حـشـود الـدمـى الـرافـديـنيـة
وهـي تقف خــاشعــة مـن حفــرة املقــدس ،وثــاني ـاً
العنـايـة بـاملـشخصـات غيـر املقصـودة لـذاتهـا ،أو
ألهدافهـا األرضية ،بل ألنـه كان فناً يـضع قدماً
يف األرض لكــنه يــضع األخ ــرى يف ع ــالـم آخ ــر،
عـ ــالــم املقـ ــدس حـيـن ـ ـاً أو عـ ــالـم آخـ ــر غـ ــامــض،
فك ــانـت مـنح ــوت ــاته لـي ـسـت س ــوى ح ـش ــود مـن

الشـواخص الواقفة بسكـون مهيب ،ال ننكر أنها
مـصـنــوعــة بــوســائل أرضـي ــة ،ولكـن ال مفــر مـن
ذلـك ،ف ـ ـ ــاملقـ ـ ــدس لــيـ ـ ـس ــت له وس ـ ـ ــائل أخـ ـ ــرى
للـتـ ــواصـل مع األرض سـ ــوى وس ـ ــائل الـب ــشـ ــر:
اللغـة ،والــرسم ،والـنحت ،وكــذلك ليـس للبـشـر
إال الوسـائل ذاتها ،وبـذلك وجد إسمـاعيل فتاح
التــرك نفـسـه منـغمـس ـاً يف الــوسـيلــة ال ــوحيــدة
الـتـي اســتعـ ــارهـ ــا مــن الفــن العـ ــراقــي القـ ــدمي
حـيـنـم ــا (لــم يكـن الفـن م ــوجهـ ـاً إل ــى تــسجـيل
مظهر اإلنسان بل ترجـمته إلى عالم فيما وراء
العالم) ()4
رغـم اشتغـال التـرك يف اجنـاز نصـبه التـذكـاريـة
لـشخـصيــات التـاريخ :الـرصــايف الكـاظـمي ،أبـو
نواس ،الواسطي ،بـاعتباره نحتاً أكـادمييا يعنى
ب ـنـقل ســم ـ ــات املـ ــشخــص ـ ــات ب ـ ــأكــب ـ ــر ق ـ ــدر مــن
القواعدية ،إال ان هذه الصفة تبدو مقصرة يف
تـوصيف نحات كـإسماعـيل الترك الـذي ينتمي
بحق إلــى فـصـيلــة أخــرى مـن الـنحــاتـني ،ومـن
الرسامني كـذلك ،أولئك هم (فنـانو املادة) ،فلم
يكـن إسم ــاعيـل التــرك ي ــؤمن ان هــدف ال ــرسم
والـنحــت تقلـي ــد مــشخـص ــات ال ــواقع ،ق ــدر م ــا
يك ــون خـلق (م ــشخ ـص ــات) ع ــالـم أخ ــر ،ع ــالـم
صـفته األخــرى األهم حتــريف األشكـال بــدافع
حــسي حتــولـي نحــو أشكــال مــؤسـلبــة اعتــورهــا
(اخلـ ــراب) الـ ــذي يـ ــزحـف علـ ــى احلـي ـ ــاة يف كل
حل ــظ ـ ــة ب ـ ــسعــي ال يــكل ،ل ـيـخلـق بع ـ ــد رح ـيـله
شخـ ــوص ـ ـاً ال مالمـح لهـ ــا ،عـمـيـ ــاء مـ ـسـتـكـنـ ــة،
مـسـتقــرة بـثبــات يف أمــاكـنهــا الـتي لـم تغــادرهــا
منذ ان رفع الـنحات يده منها ،وكـان قد أصابها
الــضـ ــر والــنخـ ــر ،وغـ ــارت فــيه ـ ــا شقـ ــوق حـ ــزت
واجـهتهـا بـفضـاضـة ،شخـوص مــؤسلبـة ،أطـول
مـن (أشك ــال ال ــواقع) واغ ــرب ،تف ــارق شخ ــوص
النحـات جــايكــوميـتي بـامـتالئهــا ،وهنـري مـور
بنحافتها (معتمداً يف ذلك أسلوبا جتريدياً لم
يتخل فـيه عن الهـيئـة العـامـة لإلنـسـان ،ولـكنه
تبـسط يف جتـسيـد الـشـكل ،ميـزة بــرأس صغيـر
ذي مالمـح مطمـوسة ،وجـزء ضخم يتـألف من
كتاب علـى شكل مستطيل ،وأطـراف دقيقة .اما
سـطـوح اجلـسـم فلهـا مـلمـس خــشن بـارز متـنح
املشاهد احساساً بانتمائها لساللة من طني لم
يـصقل بعـد)( ،)5فقـدم التـرك نفـسه نحـاتـاً يف
منطقة اشتـغاله هذه ،كواحـد من كبار مجددي
النحت العـراقي الستينيني الـذين لم تأخذهم
طــروحــات (الـتعـبـيــر عـن الــروح احمللـيــة) الـتـي

اكـتـ ــسحـت اجلــيل ال ــس ـ ــابـق له ،وق ـ ــولـبـت رؤى
وأعـمال جحـافل منهم وأجـيال الحقـة لهم من
ال ـ ـ ــذيــن اخ ـ ـ ــذوا بــب ـ ــس ـ ـ ــاط ـ ـ ــة ووض ـ ـ ــوح أفـك ـ ـ ــار
اخلـمسـينيـني ،تلك األفكــار التي اسـتعيـرت من
منـطقــة خــارج املنـطقــة البـصــريــة (فــأجهــزت)
عـلى جـزء ضخم من انـدفاعـة الفن الـتشـكيلي
العـراقي لـوال تطـلعات الـستـينيـني ،ذلك اجليل
الـذي مثل بـالـنحت ،إضـافـة إلـى التـرك :احتـاد
كـرمي ونـداء كـاظـم وعبـد الـرحـيم الـوكـيل ،ويف
الــرسم ،إضـافـة إلــى التـرك أيـضــا :علي طــالب
وص ـ ـ ــالـح اجل ـم ـيـعــي وس ـ ـ ــالــم ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــاغ ورافـع
الناصـري وضياء العـزاوي ومحمد مـهر الدين.
وق ـ ــد ن ـتـفق ب ـ ــدرج ـ ــة ض ـئــيلـ ـ ــة مع رأي ضــي ـ ــاء
العـزاوي (بـان املـوت املبكـر جلــواد سليم ()1961
ه ــو الـ ــذي سهل لـلكـثـي ــريـن ،ال سـيـم ــا الـت ــرك،
الـتخلـي عن األسلــوب التـقليـدي ،والــواقعي يف
آن يف أعمـال النحت) ،إال إنـنا نعتقـد ان عوامل
سيـاسيـة وثقـافيـة مهـمة كـانت تـلف املنطـقة يف
سـتـيـنـي ــات الق ــرن امل ــاضـي :ك ــالـص ــراع الع ــربـي
اإلس ــرائيـلي وانـفتــاح الـثقــافــة الع ــراقيــة علــى
الفكــر الــوجــودي الـســائــد عــاملي ـاً وقتــذاك ،قــد
اح ــدث ه ــزات يف القـن ــاع ــات (ال ــراسخ ــة) الـتـي
كـانت تشكل احملـركات الفكـرية للفن الـتشكيلي
العــراقي ،كمـا ان الـروح املغـامـرة الـتي متيـز بهـا
الـتـ ــرك هـي الـتـي جـعلـت (أعـمـ ــاله الــنحـتـيـ ــة
تخـرج على أسـاليـب سابقـيه ،وأساتـذته ،ورفاقه
يف آن ،والسـيـم ــا ج ــواد سلـيـم ،رائ ــد الـنحـت يف
العـ ــراق) )6( ،يـ ــرسـم الــنحـ ــاتـ ــون احـيـ ــان ـ ـاً مـ ــا
يـحتــاجــونـه من رســوم (يــدونــونهــا) علــى عجل
الجنــازهــا فـيمــا بعــد نـحت ـاً ،ولـكنـهم يــرسمــون
احيـانـاً أخــرى منجـزاً يف الــرسم كـمنجـز سلـيم
وميخـائيل اجنلـو ،ال ينـتمي إلـى تلك املمـارسة
العــاديــة للـنح ــاتني ال ــذين ي ــرسمــون مـشــاريع
مــستـقبـليــة ،بل مـســاهمــة رؤيــويــة ســاهـمت يف
زخـرفــة لنــسق فن الــرسم العــراقي بـدرجــة من
القـطـيع ــة احمل ـس ــوم ــة ،وشـكلـت اجل ــزء اآلخ ــر
الغ ــائب (املــسكــوت عـنه) يف مـنحــوت ــات التــرك،
وهـي تفــاصـيل الــوجه اإلنـس ــاني الــذي تفـتقــر
إلـيه مـنحــوت ــاته الـتـي هـي دائـم ـاً ال وج ــوه لهــا
بيـنمــا ك ــانت لــوحــاتـه ،هي األخــرى ،وجــوه ـاً ال
أجسـاد لهـا ،معـظم االحيـان ،كـانـت حشـوداً من
وجـوه عميـاء تتحسـس وجودهـا بصعـوبة بـالغة
(وحتمل أسـى عـميقـاً غــامضـاً ،وحـسـاً دراميـاً)،
وب ــذلك فهـي تفــارق مــرجـعيـتهــا وجــوه الــدمــى

الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة وهــي
تـنــظـ ــر ،لـي ــس يف
الـف ـ ـ ـ ـ ــراغ ال ـ ـ ـ ـ ــذي
أمـامهـا فـقط ،بل
ويف الـزمـان الـذي
سيـنفتح أمـامهـا،
بعـ ـ ــد ألـ ـ ــوف مــن
ال ـ ـســن ـ ــوات ،وهــي
تـتخــذ جلـســاتهــا
بـوقـار يف متـاحف
األرض ،ان وج ـ ـ ــه
أبو زوجته ،وآالف
الـ ــدمـ ــى ،تهـيـمـن
عـل ـ ـ ـ ــى مـخـ ـيـل ـ ـ ـ ــة
إسمـاعيل الـترك،
(لقـد صـور حـالـة
ال ــرجل وامل ــرأة يف
وجــودهـمــا األول،
وبحــريــة مـتن ــاهي ــة احيــان ـاً ،فكــان يجـس ــد من
خالل هـ ــذه األشك ــال األس ـط ــوري ــة م ــا ي ــوحـي
بـأصل اخلـليقـة والـوجـود)( ،)7وهــو ال يحتـاج،
ب ـسـبـب تلـك الهـيـمـن ــة ،ان يــنفق وقـتـ ـاً إليج ــاد
موضـوع ،متامـاً كمـا هو حـال الرسـام فرنـسيس
بــيك ــون ال ــذي انـفق حـيـ ــاته كـله ــا وه ــو ي ــرسـم
شاخصـاً وسط اللـوحة يخـضعه لشتـى ضروب
األلـم التـي يكـيلهـا له الـرسـام مـرة بعـد أخـرى،
لذا كـان تعليق كـاظم حـيدر عـن معرض الـترك
عام  1965صحيحاً متاماً ويشمل جتربة الترك
طوال حيـاته ،فيما كـان كاظم حيـدر ينفق وقتاً
طــويـالً يف غمـس فــرشــاته بــاللــون علــى سـطح
اللـ ــوحـ ــة لـيــظهـ ــر وجه ـ ـاً يـ ـســتعـيـ ــر شـكـله مـن
مخزونـات ذاكرته مـن الوجـوه التـي شاهـدها يف
املتحف العـراقي( ،كان رسـاماً مقتصـداً .باللون
والــشكل إلــى أدنــى ح ــد ،وهمــا سـمت ــان الزمتــا
أعمـاله املـرسـومـة ،فـاالقـتصـاد بـاللـون ...وعـدم
الـتـن ــازل عـن اخلــط مع الـتـبـ ـســط يف الـ ـشـكل،
طـبعت رســومه كـافــة ،انه نحــات اوالً ،ولكـنه لم
يتـوقف عن الـرسم ،فقـد ظلت الـوجـوه اجملـردة
ذات املالمح املـطمـوسـة ،والنـابضـة بـاألسـى تلح
عليه ،ويلـح يف تصويـرها ،كمـا تقول مي مـظفر
(.)8
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ببلوغرافيا:
حائز علـى دبلوم يف الرسـم عام  1956ودبلوم يف
النحت عـام  1958من معهـد الفنون اجلـميلة -
بغداد.
حصل عـلى شـهادة اكـادمييـة الفنـون اجلميـلةلـل ـ ـنـحـ ــت يف رومـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــام 1963.ودبـلـ ـ ـ ـ ـ ــوم يف
ال ـسـيــرامـيك مـن اكــادميـي ــة الفـنــون اجلـمـيلــة
ببغداد.
كــان استــاذاً لفن الـنحت يف اكــادمييــة الفنـوناجلميلة ببغداد.
عضو جماعة بغداد 1957.-عضو يف نقابة الفنانني العراقيني.

عضو يف جمعية التشكيليني العراقيني.أقـام عددا من املعـارض الشخصـية يف ايطـالياوس ـ ــاهــم بع ـ ــد ع ـ ــودته إل ـ ــى الع ـ ــراق يف ج ـمــيع
املعـ ــارض الـ ــوطـنـيـ ــة الـتـي اقـيـمـت يف اخلـ ــارج
ومعارض جمعيـة التشكيلـيني وشارك يف بعض
معارض جماعة بغداد ومعارض جماعية مهمة
متفرقة يف العالم.
اجلوائز-:
حـصل علـى اجلـائـزة االولــى للفنـانني العـرب،مسابقة سان فيتا1962.،
حـ ـصـل علـ ـ ــى اجلـ ـ ــائـ ـ ــزة االول ـ ـ ــى لل ــنحــت يفايطاليا 1963.
جــائ ــزة النـحت االولــى للـفن ــانني االج ــانب يفايطاليا ،حي ماركيتا 1963.
فـاز بـالعـديـد مـن مسـابقـات النـصب النـحتيـةيف بغداد 1986.-1966
اعماله املنجزة-:
اجنز نصب الشهيد.الـن ـصـب الـب ــرون ــزيـ ــة لل ــشع ــراء –ال ــرص ــايف،الكاظمي،أبو نؤاس.
ن ـصـب ـ ـاً بـ ــرونـ ــزيـ ــة العـ ــادة الـتـ ــامـني ومتـثـ ــالالواسطي.
-تويف . 2004

بريتا موريسو
املرأة الوحيدة يف مجاعة االنطباعيني املؤسسني
د .جوتفريد زيللو
ترجمة :قاسم مطر التميمي

ـق ـ ــال تــيـ ـ ــودور دوره أحـ ـ ــد أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء
الفنـانـة بيـرتـا مـوريسـو " :لـم تكن يف
احلقـيقــة امـ ــرأة جمـيلــة .فقــد ك ــانت
مالمح وجههـا غيـر منتـظمـة ولـونهـا
مم ـتـقـع .إال أنّ ـم ــن غـ ــيـ ـ ـ ـ ــر املـ ـمــك ــن
ـ
ـاهله ــا ،ألنهــا كــانـت فـنــانــة حـتــى
جت ـ ـ
ـ
أطـ ــراف أصـ ــابـعهـ ــا " عــصـ ــابـ ــة مـن
خـمسـة أو ستـة مجـانني بـينهم امـرأة
واح ــدة ،مــثل كـل العــصـ ــابـ ــات سـيـئ ــة
ـ
امل ــرأة اسـمهـ ــا بـي ــرت ــا
ـمع ــة .ـه ــذه ـ
ال ـس ـ
مـوريـسـو " Berthe Morisot
هـذا ما كتـبه الناقـد الفني لـصحيفة
الفـيغــارو البــاريــسيــة يف سنــة 1876.
اجمل ـ ــانــني الـ ـ ــذيــن ذك ـ ــرهــم فهــم
أم ـ ــا ـ
ـ
ـام ــون اإلن ـطـبـ ــاعـيـ ــون الـ ــذيـن
ـرس ـ ـ
ـال ـ ـ
شه ـ ــرة واسعـ ــة فـيـم ـ ــا بعـ ــد؛
ـقق ـ ــوا ـ
ح ـ
وم ــونــيه وريـنـ ــوار وسـيـ ــسلـي
ـم ــانــيه ـ
ـس ــارو ..ويف وسـط اإلنـطـب ــاعـيـني
وبـيـ ـ
تبرز بيرتا موريسو ،املرأة الوحيدة يف
ـيق ـ ــة ال ـتــي ت ـن ـت ـمــي إل ـ ــى ه ـ ــذه
احلقـ ـ
اجملمــوعـ ــة والتـي شهــدت كل املعــارك
واإلنتقـادات اجلـارحـة وشهــدت أيضـاً
النجاح الباهر الذي جاء يف النهاية.
ولـكن يف زمــانهـ ــا ،يف النـصـف الث ــاني
الق ــرن الـتـ ــاسع عــش ــر ،ك ــان مـن
مــن ـ
الصـعب علـى املـرأة أن تفـوز مبـرادهـا
يف مجال الفن.
ـرت ــا مـ ــوريــس ــو إل ــى وسـط
تـنـتـمـي ب ــي ـ ـ
اجـتمــاعي بـورجــوازي غيـر اعـتيـادي.
ول ــدت سنــة  1841.أبــوهــا درس الـفن
ـ
وخ ـ ـ ــدم فـ ــيـ ــمـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ــد يف
امل ــع ـ ــم ـ ـ ــاري ـ
مؤسـسات الـدولة وتـبوّأ مـواقع كبـيرة
يف السلم الوظيفي .وصار يف النهاية
رئيـسـاً حلـسـابــات البالط يف بـاريـس.

وب ــدأت (ب ــي ــرتـ ــا) وشقـيقـته ــا (إدم ــا)
ـ
ال ـ ــرســم يف وقــت م ـبـك ـ ــر:
ـارس ـ ــة ـ
مبـ ــم ـ ـ ـ
استـأجـر األب مـدرسـاً للـرسم لـصقل
مــوه ــب ــة الفـتــاتـني .ولـم يكـن املــدرس
ـوفق ـ ـاً ،إذ سـ ــرعـ ــان مـ ــا خـ ــاب ظـنّ
ـم ـ ـ ـ
الفتــاتني املـوهـوبـتني به .أمـا املـدرس
الثـاني فـقد قـال لألم بـعد فـراغه من
احلصّـة األولــى " :ابنتـاك يـا سيـدتي
تتـمتعـان مبــوهبـة كـبيـرة وأخـشـى أن
ليـس بــوسعـي أن أشبع رغـبتـيهمـا يف
ـال ــرسـم .سـتـصـبحـ ــان رس ــامـتـني .هل
تعلـمني مـاذا يعـني هـذا؟ يف مـركـزكم
الع ــالـي سـيـكـ ــون هـ ــذا
االجـت ــم ــاعــي ـ
مبثـابـة ثـورة ،وأكـاد أقـول كـارثــة! هل
أنــت مـ ــت ـ ــأكـ ـ ــدة متـ ـ ــام ـ ـ ـاً مــن أنّـك ال
ـدم ــني علـ ـ ــى ذلـك الــيـ ـ ــوم الـ ـ ــذي
تـ ــن ـ ـ ـ
يق ــتحــم ف ـيـه الفــن ب ـي ـتــك الهـ ـ ــادئ
ـ
ويحــدد مــصيــر ومـسـتقـبل ابـنتـيك؟
اجل ـمـل صـحّ وصـف حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة
ب ــه ـ ـ ــذه ـ
ـان ــة .قلـيالً مـن الـتخ ـطـيــط ــات
الفـ ـنّ ـ ـ
وقليالً من الرسومات باأللوان املائية
حـققــت الف ــن ـ ــانـتـ ـ ــان ســمع ـ ــة جـي ـ ــدةً
وزيجـاتٍ مـوفقـةً .ولكـنّ العمل الـفني
ال ــذي اتخــذتـ ــاه علــى سـبـيل
اجلــدي ـ
االحتـراف جعـلهمــا يتـركـان الـرجـال
بلـطف .تــزوجت إدمـا مـوريـسـو فـيمـا
بعـد من ضـابـط يف البحـريــة وتخلت
بع ــد الـ ــزفـ ــاف مـب ــاش ــرة.
ال ــرسـم ـ
عـن ـ
وعلــى الـعكــس مـن ذلك بـيــرتــا الـتـي
أصـبحت رسّامـة ومن أكبـر الرسـامات
يف عصرها.
ـربي ــة اجليــدة الـتي أولـتهــا إيــاهــا
الت ـ ـ
ـ
أســرتهــا ،قــد مهــدت لهــا الـطــريق يف
ـداي ــة .فقـ ــد حـققــت له ــا األس ــرة
ال ــب ـ ـ

فـ ـ ــرصـ ـ ــة الـلقـ ـ ــاء بـ (كـ ـ ــورو) Corot
واح ـ ــد مـ ــن أشهـ ـ ـ ــر الف ـنّـ ـ ــانــني
وه ـ ــو ـ
ـ
ال ــذي تـ ــولـ ــى تعلـيـمه ــا
الف ــرن ـسـيـني ـ
ـ
ب ـشـكل خـ ــاص .أمـ ــا اللق ــاء احل ــاسـم
فقـد حصل يف أروقــة متحف اللـوفـر.
لقد كـانت الفـنّانـة منشـغلة يـومذاك
بنسخ لـوحة لـ (روبنز) عندما تعرفت
عل ــى الـ ــرسـ ــام (أدوارد مـ ــانــيه) وقـ ــد
ـ
تــوثقـت علــى إثــر ذلك عــرى صــداقــة
مـتـي ــن ــة ج ــن ــى مـنهـ ــا االثـن ــان ف ــائ ــدة
كـبـيــرة .لقــد صــارت رســومــات بـيــرتــا
أكـثــر حتــرراً وجــرأة ،فـتــركـت نهــائـي ـاً
األك ــادميـي .ومـن نـ ــاحـيـ ــة
الـتـقل ــي ــد ـ
أخـرى اسـتلهم (مــانيه) طــريقتهـا يف
العـمل احلــر " ،اسـتلهــام الـطبـيعــة ".
وجلــست أمــامه (مــوديالً) يف لــوحـته
املــشهــورة (املقـصــورة) Die Loge .
وك ـ ــان مـعجــبـ ـ ـاً كـلّ اإلعج ـ ــاب لــيـ ــس
ـ
بجـاذبـيتهـا فـقط بل وبـعملهـا الفـني
أيضاً.
وص ـ ــارت عالقــتهـ ــا بـ (مـ ــانــيه) أكـثـ ــر
ـ
وثوقـاً بعد زواجهـا من أخيـه (يوجني
مانيه) سـنة  1874.وشاركت مانيه يف
مع ــرض لالنـطـبـ ــاعـيـني أقـيـم يف
أول ـ
بـاريــس بنفـس الـسنــة  1874وانتهـى
بفضيحة يـصعب تصورهـا .وقد تكرر
األم ــر عنــدمــا قــام االنــطب ــاعيــون يف
ـ
الت ــاليــة بــإجــراء مــزاد علـني
ـسن ــة ـ
الـ ـ
جمـ ــاعي .اضـطــر خالله الــدالل إلــى
االستنجـاد برجـال الشـرطة .ونـشرت
ال ـ ـ ـ ـ ــصـ ــحـ ــف يف أع ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ذل ـ ــك" :
ـ
ال ـ ــت ــي يـعـ ــتـ ـنـقـهـ ـ ـ ــا
ـاع ـ ــي ـ ـ ــة ـ
ـط ـ ــب ـ ـ ـ ـ
االن ـ ـ
ـ
االن ـط ــب ــاع ــي ــون ،مـثـلهـ ــا مــثل قــطـ ــة
تـصــول وجتــول فــوق أزرار الـبيــانــو أو

ـول ـ ــى علـ ـ ــى علـبـ ــة أصـبـ ــاغ
ـق ــرد اس ــت ـ ـ
ملونة! "
ـوح ـ ــات الـتـي صـ ـ ــورتهـ ـ ــا (بـي ـ ــرت ـ ــا
الل ـ ـ ـ
ـ
مـوريسـو) أثنـاء رحلتهـا إلى اجلـزيرة
اإلنكلـيزية (ويت) Wightتعد من
أجمل املناظر الطبيعية االنطباعية.
والـ ــي ـ ـ ــوم يـعـجــب امل ـ ـ ــرء مــن أنّ ه ـ ـ ــذه
املـدرســة الفـنيّــة الكـبيـرة قــد واجهت
يف ـم ـ ـ ــرح ــل ـ ـ ــة ظـهـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــا سـخـ ــط ـ ـ ـ ـاً
ـاض ـ ـاً مـن لـ ــدن نقـ ــاد ومحـبـي
ـتع ـ ـ
وامـ ـ
الفنـون .مدرسـة فنـيّة حتلل املـوضوع
ض ـ ــوء ولـ ـ ــون وتـ ــصف تـ ـ ــأثــيـ ـ ــر
إل ـ ــى ـ
ـ
(انطبـاع) نهار صيـفي مضيء ومشع،
وتتنـاول تفـاصيل األشـياء واألجـسام
والـشـاطئ والـزورق والـشـراع والـبيـرق
بـاعـتبـارهـا أشكـاالً لــونيـة يف محـيط
متألق.
ـزام ــاتهــا االجـتـمــاعـيــة،
زواجهــا والـتـ ـ
ـته ـ ــا الـ ـ ــذي بــن ــته مـع زوجهـ ـ ــا يف
بـ ــي ـ ـ
بـاريس ،لم متنع (بيرتـا موريسو) من
أن تـتــطـ ــور صعـ ــوداً يف مجـ ــال الفـن.
بعـد والدة ابـنتهـا الــوحيـدة (جــولي)
ـشغل ــة يف مـ ــرسـمه ــا دائـم ــا
ـك ــانـت م ــن ـ ـ
بهــذه الــطفلــة :ج ــولي يف احلــديقــة،
تع ــزف علــى الـبـيــانــو ،جــولـي
جــولـي ـ
ال ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــارع ،جـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ــي مـع
تـل ــع ــب يف ـ
صـديقـاتهـا .لـوحـات وصـور مـرسـومـة
بــالبـاسـتيل بـألــوان رقيقـة وخـطـوط
مــرهفــة متــسك بــاللحـظــات الهــاربــة
ـته ـ ــا يف الـ ــنهـ ـ ــاي ـ ــة إل ـ ــى اجمل ـ ــد
أوصل ـ ـ
ـ
وق ــد شـ ــاركـت حـت ــى آخ ــر
ـشه ــرة .ـ
وال ـ ـ
ـ
أيـامهـا بكل املعـارض اجلمـاعيـة التي
أقامهـا االنطـباعـيون .ويف سـنة 1895
لفظت بيرتا آخر أنفاسها يف باريس.

الفن ما زال حياً وبصحة جيدة
نظرة يف كتاب Still Lookingللناقد جون أبدايك
كـيفـني جـــاكــســـون
ترجمة  /عادل العامل

إن الـنق ــد الفـنـي ميكـن أن يك ــون تعقـيـب ـاً ممـتع ـاً بــأن ال
عـجب يف أن يحب احملتـرفون حيـازته ألنفسهـم .مع هذا،
فـإن احتكـارهم الـصنـاعـي يحتـاج للتحـدي من وقت إلـى
وقـت ،وب ــوجه خــاص مب ــا أن بعـض الـنق ــد الفـنـي األكـثــر
تــألق ـاً علــى م ــدى املئ ــة واخلمــسني عــام ـاً امل ــاضيــة أو مــا
يقـرب مـن ذلك قـد جــاء من الـكتـاب الــذين جتـرأوا علـى
اجتياز اخلطوط احملظورة.
وقـ ـ ــد تفـ ـ ــوق شعـ ــراء وروائـيـ ــون يف الـ ـشـكـل يف الغـ ــالـب –
بـودليـر ،صمـويـل بيكـيت ،عـزرا بـاونـد –وال يـزال مـوروث
االنتهـاك احلريف نـشيطـاً على جـانبـي احمليط األطـلسي
معاً .فبعيداً من هنا ،قام كتاب مبثل تنوع جوليان بارنيز
ولني سنكلير ببعض الغارات احليوية يف أكثر من مجال.
ويف أمـريكـا ،بقيـت األمور الـشاغـلة طـوال الوقـت ناشـطة

بفعل الـراحل غـاي ريفيـنبــورث ،والشـاعـر جـون أشـبيـري،
وعلى نحـو أكثر وضوحاً جون أبدايك Updikeمن بني
آخ ــرين ،وك ــانت طــرقـهم الـنقــديــة مخـتلفــة علــى نـطــاق
واسـع كأسـاليبهـم النثـرية ،والـشيء الـوحيـد الذي يـوحد
جهـ ــودهـم يف الـ ــواقـع :أنه بـخالف قـ ــدر مـن األنـ ــواع ذات
الــرواتب ،فـإنهـم يكـتبـون مقـاالت ميـكن قـراءتهـا للـمتعـة
أكثر مما للتكفير عن الذنب.
ويــؤك ــد كتــاب  ،Still Lookingوهــو أحــدث مـجمــوعــة
مقاالت يف نقـد الفن ،االنـطباع الـذي خلفه سلفه Just
 ،Lookingبــأن ال ــروائي األمــريـكي ه ــو من بـني األكثــر
قبوالً من العاملني يف مجالني.
وكـشيء مـا من فنـان غيـر ناجـح نفسه –وقد قـضى سـنة
يف مدرسـة راسكـني يف أوكسـفورد –فإنـه يدنـو من أعـمال
الفـن بقــدر ضـئـيل مـن تــوق كـئـيـب ،تلــطف أســاسـي إلــى
الوسيلة التي جتعله بـطيئاً يف التأنيب وسـريعاً للمباركة
(وهي ليست دائـماً فضيلـة يف الناقـد ،من دون شك) .كما
أنه يـبـ ــدي ذاكـ ــرة احــتفـ ــاظـيـ ــة ،علـ ــى نحـ ــو يـ ــدعـ ــو إلـ ــى
اإلعجــاب ،للـصــور ،تــزوده مبقــارن ــات ذكيــة ذكــاءً ال ميـكن
توقعه :مـشهد زحام جلـورج بيلوز يـوحي بـ(تزاحم تيـبولو
مبهج)؛ مـشهد من شـارع ببوسنت لتـشايلد هـاسام "يقارن
عل ـ ــى نحـ ـ ــو محـ ـ ــاب ..بغـ ـ ــوسـت ـ ــاف كــيلـيـب ـ ــوت"؛ مـ ــشه ـ ــد
ـ
لـ  Maineملــارســدن هــارتـلي مــوجــود الستـيعــاب "ضــربــة

"الغــرزة" التــداخليـة لـإليطـالـي جيـوفـانـي سيغـانـتيـني".
فأبـدايك ،ببسـاطة ،نـاقد هـاو فقط مبعنـى أنه يكتب عن
حب .وقد بدا صارماً ،وفكر بعناية.
ويف احلقيقة ،فـإن أداءاته بارعة وساحرة إلى حد أن ذلك
يبـدو جـديـراً بــأن يبــدي القلـيل مـن الكفــاح األولي ضـد
إغـراءاته النـاعمـة ،ويبني نقـصاً أو نقـصني .األول مسـألة
بـسـيطـة تـتعلق بـالـشكل أو احلجـم .فهنـاك  19مقـالـة يف
كتــاب  ،Still Lookingمـنتـشــرة فــوق مــا ال يــزيــد عن
 200صفحـة موضـحة بـاألمثلـة إلى حـد كبيـر :وهو حـيز
عزيز قليل ألن يحفر املرء عـميقاً فيه أو يتسع ،وقدر من
اإلغراء لوضع عموميات سريعة الفتة للنظر.
وقد أملي موضوع كل مقالة تقريباً على الناقد صدفة –
وهـذه بـشـكل رئيـس عـروض ملعـارض خـاصــة أقيـمت علـى
الـساحل الـشرقـي عامي  1990و – 2004وتنبـثق مثل هذه
الــوحــدة الـتـي يـتـسـم به ــا الكـتــاب مـن قــومـيــة الفـنــانـني
(وجمـيعـهم أمـريـكيــون) والهـواجــس حتت قـبعـة أبــدايك
(وبعضها أمريكية الدعم).
ومـا يـعنيه هـذا علـى صعيــد التطـبيق أننـا نسـمع القليل
جداً عـما هو محـبب لدى ،لنقل ،تـوماس إيكينـز ،جيمس
مـاكـنيل هـويـسلـر وجـاكـسـون بـولـوك ،وبـاألحــرى الكـثيـر
جــداً عـن حــاالت احلـض ــور األقل إلــى ح ــد بعـيــد ملــادسـن
هارتلي ،وآرثر دوف ،وإيل فادملان وألبرت بينكهام ريدر.
وإحجــام املقــاالت الـضـيقــة جتعل أبــدايك مــوجــزاً حـيث

ـك ــان ،كـمـ ــا يـفهـم الـ ــواحـ ــد ســيحـب يف ال ـ ــواقع أن يـكـ ــون
متـوسعـاً .فمقـالته حـول الفنـان تـومـاس ايـكينـز (-1844
– )1916وهـي إح ــدى أروع مق ــاالت الكـت ــاب ومح ــاججــة
قويـة لصـالح قضـية أن ايكـينز كـان موهـبة الفتـة للنـظر،
ورمبــا عـمالقــة – تـتخــذ ملـســات حــادة" :إن إيكـين ــز ليـس
بـ ــالغ ــافـل عل ــى اإلطـالق ،فه ــذه قـ ــوته وضـعفـه .وفهـمـن ــا
ل ــشخــص أملعـي لـي ــس مـتـ ــوازن ـ ـاً دائـم ـ ـاً مـع فهـم حلــظـ ــة
محددة ..إن عدم االرتياح واالستبـطانية احلزينة متيزان
أفـضل رســومه الــوجـهيــة Portraits".حــدد مــوضع ـاً،
وأنت تلتمس تعلـيقاً ما موسعاً علـى ،لنقل ،لوحة إيكينز
الغــريـبــة والــرائعــة علــى نحــو غــامـض (صــورة الــدكـتــور
غـروس)  1875.ومن احملزن ،أن أبـدايك يقصر نـفسه إلى
درجة كبيـرة على املالحـظة (احلقيقـية) بأن هـذه اللوحة
تـدعــو املشـاهـد غيـر املتـشكـك للتفـرس يف مـستقـيم رجل
ميت.
إن تلـك املالحـظــة الـشــرجـيــة احملــرجــة تقــريـبـ ـاً يف ذلك
ال ــسل ــوك الـنـم ــوذجـي ألبـ ــدايك متـيل هـن ــا إل ــى م ــا ه ــو
محتشم ومحافظ لديه من أذواق .بل أن هناك مالحظة
عن الغلـو يف الوطنيـة من وقت إلى آخـر .وإذا ارتفع فنان
إلــى الـنجــوم وراح يخـطـط ،فــإن أبــدايك ي ــرحب بــذلك.
وه ــو يعلـن عـن غـضـبه للـمالحـظــات ال ـســوسـيــولــوجـيــة
املتغطرسة " –التعليقـات اجلدارية الصعبة اإلرضاء" –
بـشـأن معـرض حـول االنـطبــاعيـة والــواقعيـة األمـريـكيـة،

والتي يتعـمد األوصياء عليه توبيخ الفـنانني املوتى لعدم
كونهم بروليتاريني على نحو كاف يف والءاتهم.
وأب ــدايـك محق يف ان ــزع ــاجه مـن ه ــذا اله ــراء الـن ــزوعـي،
ال ــذي يـجعل مـن امل ــده ــش تق ــريـبـ ـاً أن يغ ــرى ه ــو نف ــسه
ـب ـ ــذلـك عــنـ ـ ــدمـ ـ ــا يـ ـ ـس ـتـ ـطـلع الــن ـ ــزع ـ ــة ال ـ ــسح ـ ــاقــي ـ ــة يف
 Undertowل ــويـن ــسل ــو ه ــومـ ــر ( )1886والل ــوطـي ــة يف
(مــوت امليجــر بيـرسـون)  1784لكــوبلي –وهي بــاملنــاسبـة
الـصــورة الـتـي يكــون فـيهــا الـتفـصـيل الفــاتـن علــى نحــو
واضح هو تفصيل اجلندي البريطاني األسود وهو يطلق
رصاصة الثأر لنفسه.
غيـر أن يف هـذا االنـتقـاء مــا فيـه الكفـايـة .فـكتـاب Still
Lookingزاخـر بـاألمــور البــاعثـة علــى االبتهـاج :صـور
يلتـهمهـا املــرء ،وعبـارات معـايـرة بـدقـة لـتبقـى يف الــذهن
إل ــى أن تعـطـي ك ــامل مـضـم ــونه ــا .وب ــوف ــرة ت ــام ــة ،ميـنح
أبـدايك نفـسه حـريــة يف التعـبيــر لن يجـازف مبمــارستهـا
إال القلـيل مـن نق ــاد الفـن احملـتــرفـني .فه ــو يكـتـب ،علــى
سـبـيل املـث ــال ،مـعلقـ ـاً عل ــى ل ــوح ــة (صـب ــاح أح ــد مــبك ــر)
لـلفـن ــان! دورد ه ــوب ــر ،ق ــائـالً" :ميكــن للـم ــرء أن يـت ـص ــور
عـريـشـة احلالق وخـرطـوم إطفـاء احلــريق علــى وشك ان
ينـدمجا يف رقـصة غـزل .وصف الكورس املـكون من نـوافذ
املــنـ ـ ــازل ميـكــن أن تـ ـ ــرفع ســت ـ ــائ ـ ــرهـ ـ ــا فج ـ ــأة يف ت ـ ــوح ـ ــد
موسيقي!"..

