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تُعد املسرية الفنية للمثال القدير محمد إسحق تجسيًدا لحياة ُمبدع صاحب تجربة ورسالة عنوانها شديد االرتباط ببيئته وشديد الصلة 

بتاريخ وحضارة أجداده املثاليني العظام .. وأهم ما مييز الفنان محمد إسحق من وجهة نظري هو مرونة أسلوبه وأفكاره االبتكارية مع 

كل خامة وفقـًا لخصائصها، ساعده ميله أكرث نحو التجريد عن التشخيص التقليدي الذي يغيب لصالح املضمون الفكري والجاميل، فتأيت 

أعامله ذات بعد درامي  يعتمد بشكل واضح عىل مخزون الذاكرة وعىل مفاهيم جاملية فلسفية تهدف إىل اإلثارة  الذهنية للمشاهد 

عرب مشهد خارجي يعكس مجموعة من الدالالت اإليحائية  مرتافقة مع رمزية نابعة من الذات الداخيل لرتشدك فور مشاهدتها إىل 

شخصية الفنان.

وحني يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف باإلسكندرية معرض الفنان الدكتور )محمد إسحق( فإن جمهور وفناين الثغر عىل موعد 

.. عرض جدير  البنائية  التي تصهر صالبة مفرداتها  ملشاهدة عرض نحتي ميتاز بتنوع السطوح والكتل والحجوم  وحركتها الظاهرية 

باملشاهدة واالستمتاع بلغة الفن والجامل.

                                                                                                                                  أ.د/ خــالد ســرور 

 رئيس قطاع الفنون التشكيلية



محمـــد إســـحق

الفنية الحركة  يف  يشارك  السابق،  حلوان  جامعة  الفنية  الرتية  كلية  وعميد  النحت   أستاذ 

 املرصية املعارصة مند عام 1981 وحتى اآلن يف املعارض الجامعية والفردية الخاصة يف مرص

 وأاملانيا والبحرين واليمن وسلطنة عامن والسعودية، له مقتنيات خاصة ورسمية متحف الفن

 الحديث يف مرص، متحف النيل يف أسوان ،ويف أملانيا والبحرين والسعودية، حصل عىل العديد

 من الجوائز يف مرص وخارجها، عضو لجنة تحكيم يف مهرجان القرين بدولة الكويت، وجمعية

 اتحاد الفنانني بدولة الكويت، وضيف رشف يف مهرجان نزوي بسلطنة عامن وملتقى الفنانني

 العرب باليمن وضيف رشف يف قاعة متحف جرهارد ماركس مبدينة برمين بأملانيا ومعرض

واملسابقات التفرغ  ملنح  املتخصصة  اللجان  ،وعضو  املجري  املرصي  الثقافة  بأسبوع   خاص 

 املحلية والدولية ،مسابقة الشارقة للشارقة للشباب املبدعني ،وعضو لجنة تنظيم سمبوزيوم

 املقاولني العرب للنحت األول ،وعضو لجنة تنظيم سمبوزيوم النحت األول لشباب الجامعات

مبدينة وجامعة دمياط.
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 رحلة بني الطبيعة واملخزون الثقايف القديم واملعارص ..منذ البداية كان الدافع هو التعبري وتطور التتشكيل لتحقيق األفكار واملفاهيم

 ..وأكد الدراسة هذا الجانب فكانت لغة فن النحت ومفاهيمه وأصوله ..باحثًا ومامرًسا ومعلاًم للفن ...منطلق لتحقيق األفكار وليست

 قيًدا عليها، إنها حال املبدعني يف البحث ورؤية الطبيعة والتأثر مبا حولهم ،عنارص موجودة من إنسان وطائر ونبات وحيوانات ..ليس

 ملًكا ألحد إنها املثري دامئًا ..يف صياغة أعاميل باحث عن مدرك لها ال يضاهي وجودها يف الطبيعة وال مع من تناولوها إنها إطار الفنان

 وبصمته وخصوصية ملفرداته وعامله هكذا كانت الرحلة التي تجمع بني املوهبة الفطرية والدراسة والثقافة ..بحثًا عن الذات يف عامل مل

 ينته اإلبداع فيه ..العمل واالستمرار يؤكد ويبلور الشخصية ويوجد لها مكانتها وتقديرها ، هذه فلسفة ورؤية تجربتي ..لعيل أن أكون

أضفت بصدق إىل الحركة التشكيلية املرصية املعارصة.

محمــد إسـحق
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محمد إسحق
 يجمع بني املرصي القديم والتكنولوجيا، جاء عطاء الفنان »محمد إسحق« من وسط جيل التحول القرسي يف املحروسة, من

 عامل يدعو إىل أفكار نبيلةاإىل عامل يدعو »دعه يهرب بجريرته« عامل الفردية املطلقة والخالص الفردي ،عامل السوق من عرض

 وطلب، عامل السوق السوداء للعملة، فعندما تخرج يف كلية الرتبية الفنية، كان قانون استثامر املال العرىب واألجنبى واملناطق

الحرة )72-6-4791(، قد شد عوده نسبيـًا يف ظل سياسات نظام املخلوع.

 هذه املقدمة ليست ذات منحى سيايس بقدر ما هي أضاء عىل عرص وقف فيه الفنان محتاًرا بني ما ترىب عليه من قيم، وواقع

 له سطوة جديدة، تبدل فيها كل شئ، لصالح املزاحمة من مستثمر ال يعرف غري الربح، لذلك وجد الجيل كله، يف مواجهة

 متطلبات جديدة من مسكن غايل املستثمر يف مثنه، زمن زاد فيه الطلب واملعروض قليل، زمن فقدت العملة املحليةقيمتها

ومازالت زمن االنفتاح السعيد.

 يف كل األحوال هذا األمر يذكرنا بحركة البورجوازية األوروبية يف تطورها، عندما لعبت أكرث األدوار تأثريًا يف املجتمع األورويب،

 عىل نحو يضع نهاية لكل العالقات االقطاعية واألبوية والريفية البسيطة، ومزقت إربًـا بال رحمة هذه الروابط االقطاعية

 املتنافرة التى تربط اإلنسان بـ »سادته الطبيعيني« ومل تبق أى رابطة بني اإلنسان واإلنسان سوى املصلحة الذاتية املجردة،

 والجزاء النقدى الفظ، ووضعت الشهامة والفروسية والنزعة العاطفية املحافظة، ىف املاء الجليدى للحسابات األنانية. وحولت

 الكفاءة الشخصية إىل قيمة للمقايضة، وأقامت مكان الحريات الدستورية العديدة التى ال ميكن تربيرها أو الدفاع عنها،

بأوهام عقائدية وسياسية، املتشح  باالستغالل  استبدلت  الحرة، وبكلمة واحدة،  التجارة  الضمري هى   حرية واحدة عدمية 

هالتها من  الوقت  ذاك  ىف  ومحرتمة،  مرشفة  مهنة  كل  الربجوازية  جردت  لقد  ووحشيا  مبارشا،  يخجل  ال  عاريا   استغالال 

 املقدسة، وحولت الطبيب واملحامى ورجل الدين والشاعر ورجل العلم إىل عامل مأجورين لها. ونزعت الربجوازية من العائلة

 وشاحها العاطفى، وقلصت العالقة األرسية إىل مجرد عالقة تحكمها النقود، كام كشفت الربجوازية كيف أن التباهى الوحىش

باستعراض القوة ىف العصور الوسطى، الذى أعجب به الرجعيون كثريًا، تتمه املناسبة ىف الرتاخى والكسل.

 ال تستطيع الربجوازية أن تحافظ عىل بقائها من دون أن تحدث باستمرار تغيريًا أساسيًـا ثوريـًا ىف أدوات اإلنتاج، وبالتاىل ىف
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 عالقات اإلنتاج، ومعهام كل عالقات املجتمع. وعىل النقيض من ذلك، كانت املحافظة عىل األساليب القدمية ىف اإلنتاج ىف صيغ راسخة ال تتبدل هى

 الرشط األول ىف بقاء كل الطبقات الصناعية القدمية، بينام كان استمرار تثوير اإلنتاج، وزعزعة الظروف االجتامعية بال انقطاع، والشك واإلثارة الدامئني

هى ما ميزت عهد الربجوازية عن كل العهود السابقة.

 الربجوازية أجربت اإلنسان أخريًا عىل مواجهة ظروف الحياة الحقيقة، وعالقاته مع بنى جنسه بحواس واعية متزنة، بل وطاردت الحاجة املستمرة

إىل سوق متوسعة فوق سطح الكوكب كله، وسعت إىل أن تعشش ىف كل مكان، وأن تستقر ىف كل مكان، وأن تؤسس اتصاالت ىف كل مكا

 أعطت الربجوازية، من خالل استغاللها السوق العاملى، طابعـًا كوزموبوليتانيا لإلنتاج واالستهالك ىف كل بلد، وسحبت األرضية من تحت أقدام

الصناعة القومية التى تقف عليها، من كتايب )رصاع الهوية يف زمن الحداثة(.

 وإذا كانت الربجوازية جاءت كحركة ثورية تهدف للتغيري عن قناعة راسخة، تدفع مجتمع بأكمله إىل الحداثة ، ففي زمن ما بعد الحداثة الذي

وجد جيل بالكامل نفسه بني شقي رحى فيه، مل يكن املجتمع من أساسه دخل زمن الحداثة، لذلك هنا املفارقة.

 فقد ظل »محمد إسحق » صامًدا يف معقله األكادميي يدافع عنه، وميارس فنه يف هدوء بعيًدا عن صخب الواقع املر، إىل أن أصبح عميًدا لكلية

الرتبية الفنية بعد ثورة يناير2011 ليحدث بها طفرة نوعية عىل عدة مستويات، أقلها اإلنشاءات.

 هذا األسبوع التف زمالؤه وطلبة الكلية حوله يف معرضه مبركز الجزيرة للفنون، والذي ضم مجموعة نحتية متنوعة يف كل شئ بداية من األحجام،

 الخامات املستخدمة، ومروًرا باألساليب، ووصواًل إىل طريقة التناول، وكأنه يقول: »تلك هي عصارة رحلة طويلة«زخم كبري من الرؤى يقدمها

 »محمد إسحق« يف معرضه، لكن مع كل هذا التنوع ظل األنسان حارًضا يف كل األعامل باستثناءات بسيطة قد ال تتجاوز نصف عدد أصابع اليد.

زخمـًا يستدعي أن املنابع التي استسقى منها أعامله الفنية كثرية ومتعددة.

ومع ذلك ميكن نستطلع املعرض يف مستويني أساسيني، األول: اتسمت فيه األعامل سواء كبرية أو صغرية بالرمزية، واحتفت بالرمز، وتعدد املالمس.

 أما املستوي الثاين: فجاء مبسحة تجريدية، اختزل فيها الفنان الكثري من التفاصيل لصالح رؤية تسعى إىل التجريدية الروحانية، وهي أكرث أعامل

املعرض نضًجـا فنيًـا وفكريـًا وفلسفيـًا.

 التقى إسحق مع روح فن املرصي القديم، يف كثري من خطوط أعامله النحتية، متأسيًا برغبة املرصي و تلوين أعامله بحثًا عن بعض من بهجه،
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 والتنغيم والتلوين والدراما، ففي عمل الشجرة لجأ إىل تلوينها باألخرض، ثم يف موجة غضب أزال اللون من عىل الخشب بأزميله، يف الجزء األسفل من

 العمل ليحصل تعدد املالمس يف العمل الواحد، وهي السمة التي كانت يف أغلب األعامل ثنائية بني الخشن والناعم، لكن يف عمل الشجرة الخرضاء والتي

يتداعى مع اسمها عمل الفنان عبد الهادي الجزار )الرجل األخرض(، تتعدد املالمس واأللوان.

 اتخذ الفنان محمد إسحق من السمكة رمزًا وكذلك الطائر يف أغلب األعامل باملعرض، وإن كان الطائر قد ظهر ساكًنـا مستكينـًا هادئـًا وديعـًا مستلمـًا

 يف املشهد بل مستقرًا عىل كتف شخوصه، أو عىل دائرة، قلقة وهو غري قلق، إال من ذلك العمل الذي جسد فيه طائر يشق الفضاء بجناحيه، رغم أنهام

 ملتصقان، والعمل ال يزيد ارتفاعه عن 51 سنتميرت، ومع ذلك يبدو رصحيًـا، فلمن مل يعرف متثال خالد الذكر »محمود مختار« )نهضة مرص( األسكيز

األسايس الذي نال عنه جائزة صالون باريس 1919، ال يتجاوز ارتفاعه 40سم.

 وظف الفنان قطع الرتانزستور يف تجسيد شخوصه عىل نحو تداخلت مع أحشائها وكأنها جزًءا من الجسد اإلنساين، وحرص الفنان عىل أن تعيش تلك القطع

الدقيقة التكنولوجية حياة جديدة مع ضمن أعضاء البرش الذين متاهوا مع شكل فن نحت املرصي القديم، وكأنه يقول: هذا إنسان العرص.

 أهم ما مييز معرض محمد إسحق بقاعة راغب عياد، هو أنه يعيد للفن النحت الصغري، مجًدا كان مفتقًدا عندما كنا نقتنيه يف بيوتنا، ونحتفي به ونحرص

 عىل وجوده لكن مع الهبة التي اجتاحت املحروسة يف السبعينيات من املتأسلمني، اختفت األعامل الفنية الصغرية من بيوت الطبقة الوسطى املرصية التي

كنا نري فيها متاثيل العبة البالية، وبائع العرقسوس، وحاملة الجرة والحصان األسود، والقط الجالس.

 فهل ميكن أن نرى النحت الصغري مرة أخرى يف بيوتنا ..؟ سؤال صعب يف ظل أن الطبقة املتوسطة خرجت من سوق رشاء األعامل الفنية عىل سبيل االقتناء.

وتقتني فقط جدرانا عارية من أي ملمح جاميل أو روحي، إال إذا قدمت الصني منتجـًا رخيصـًا..!!

                                        

                                                                                                                                                                     ســيد هـويـدي 
مقايل بجريدة القاهرة

kahsE demahoM 
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جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفون التشكيلية - وزارة الثقافة - جمهورية مرص العربية - 2020

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج 

عــبري محــمد
مراجعة لغوية

مـهـا مـحـمـود

ريتاتش

نهـــلة الســـيد


