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فبراير  23،  الجوانب اإلنسانية في أعمال الفنان فرج عبو/ جريدة الشرق القطرية -

 م.  2004

 علي فوزي   بقلم

 

 

 

 مقال عن الفنان فرج عبو ، بقلم علي فوزي. )الوثيقة من ممتلكات عائلة الفنان(. 
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الفنانين الرواد  سيبقى سجل الحركة التشكيلية العـراقـيـة المعاصرة زاخراً بأسماء العديد من 

األوائل أصحاب الجهود الفردية الخالقة التي أضـاءت سـمـاء الحـداثة والمعاصرة ومهدت الطريق  

لألجيال القادمة، وساهمت إبداعاتهم في ترسيخ دعائم هذه الحركة المتطورة دومـا وبـلـورة خطابهـا  

 الفكري والبصري وحمل لوائها والسير بها على طريق العالمية. 

مـقـدمـة هذه األسماء يبـرز دائما اسم الفنان الرائد جواد سليم ورفيق دربه الفنان فـائـق   وفي

حـسـن وغيرهم ممن ساهمت أعمالهم في دهشة المشـاهـد وتـغـيـر ذائقـتـه البـصـرية عن طريق  

جاه  السعي الجاد من جـانب هؤالء لتبديل الرؤية النمطية للمألوف إلى رؤية الجديد المتطور بات

المعاصرة، ومن هؤالء الرواد الفنان عطا صـبـري وأكـرم شكري وإسماعيل الشيخلي وجميل  

 حـمـودي واسمـاعـيـل فـتـاح وسـعـد شاكر وسعد الطائي وشاكر حسن آل سعيد وضياء العزاوي. 

صـاحـب الـخـيـال   1921وفـرج عـبـو ذلك الفنان الفـذ المولود في الموصـل عـام  

ق المتسع، وإلى جانب صفاء الذهن والرغبة في التأمل البصري يجمع الفنان فرج  الخـصـب واألف

عبو في ذاته اإلبداعية الخـالقـة بين الموهبـة الصـادقـة المتقدة والثقافة البصرية والتراثية الجادة  

ن  المستمدة من الوعي الحاذق بأهميـة الـتـراث كـمـخـزون ثقافي ثري باإلضافة إلى امتالك الفنا

 لتلك النظرة الواعـيـة المنفتحة دومـاً على الجـيـد والـجـديـد في االبداعات العالمية. 

 اكتشاف التنويعات  

وفي بدايتهـا تميزت الـتـجـربـة البـصـريـة لـفـرج عـبـو بـالـتـركـيـز الشديد على مـحـاولـة  

ثة الذي نجح الفنان في رصـد  اكـتـشـاف التنويعات األسلوبية المتتالية التي صاحبت عالم الحدا

مـراحـل تـطـوره ومـتـابـعـة خصائصه دون التخلي عن ذلك الوعي االجتماعي الذي ساعده على  

رصد تفاصيل التطور الحضاري في مـجـتـمـعـه المحلي والـتـعـاطي مع هذا التطور من منظور  

والتعبير عن مشاكلهم وأمـالـهـم إلى   إنسـاني بحت سـاهم في معايشة الفنان لحـيـاة الـطـبـقـة الكادحـة

جـانـب االهتـمـام بضرورة االسـتـفـادة في صـيـاغـة إبداعـاته من المخـزون الثـقـافي الهـائل  

للحـضـارة الـعـربـيـة واإلسالمية خالل مشواره الفني على طريق المساهمـة في تطوير المشهد  

 .  التشكيلي العراقي والسير به على طريق المعاصرة

وكانت الواقعية التعبيرية تمثل االتجاه العـام السائد في بدايات التجربة البصرية للفنان ولفترة طويلة  

من الزمن أنجـز خـاللهـا مئات األعمال الفنية المتميزة التي تراوحت بين الواقعية التعبيرية  

صالة في المباني والمساجد  واالنطباعية التي جسد من خاللها عشقه لجماليات البيئة المحلية حيث األ

 في األحـيـاء القـديمة والمقـاهي والمتـاجـر في األزقـة الـضـيـقـة والشناشيل على نهر دجلة وغيرها.  
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 الظل والضوء 

ورغم غزارة اإلنتاج اهتم الفنان خالل تلك الفترة بدراسة الظل والضـوء وعـالقـتـهـمـا  

تـجـسـيـد الحـركـة الداخليـة لألشياء حيث سـارت  بموضـوع العـمـل إلـى جـانـب االهتـمـام ب 

تجـربـتـه اإلبداعية نحو بعدين مـتـوازيين ومتالزمين في نفس الوقت، ويعنى الـبـعـد األول  

بالجـانـب المرئي لألشياء، أمـا الـثـانـي فـيـعـنـى بالجانب المحسوس المعنى بالمحتوى الداخلي  

البـعـد األول جـسـد جماليات الطبيعة بمنظور واقعي متطور  لألشياء، وخالل تعاطي الفنان مـع 

تفوح منه رائحة الحداثة والمعـاصـرة ويستطيع الراصد أن يـقـرأ ذلك الحس الفني المتطور خـاصـة  

في تلك اللوحـة الرائعـة »عـمـال الموانئ« التي كانت ضـمن األعـمـال الـفـنـيـة التي تقـدم بـهـا  

  1950لى درجـة الماجستير من كليـة الفنون الجـمـيلة بالقاهرة بمصـر عـام  الفنان للحـصـول ع

وهي الفترة الزمنية التي تـطـور خـاللـهـا تعـاطي الفنان مع تلك الموضـوعـات التـي تجـسـد  

الجوانب اإلنسانية في مجتمعه والمسـتـمـدة مـن أصـالـة التـربة وعـراقـة الـتـراث الذي يجمع بين  

 من الحضارات على أرض العراق.  العديد 

وعلى طريق التجديد كان السعي باتجـاه الـتـجـريـد حـيـث تـعـددت دراسات الفنان للمفردات 

الهندسية الزخـرفـيـة المسـتـمـدة مـن التـراث الـعـربـي اإلسـالمـي إلـى جـانـب التعمق في دراسة  

ت الفنيـة اإلنشـائـيـة ذات الطابع الهندسي  جماليات العمارة التراثية وأثرها في بناء التكوينا

 التجريدي.  

ولم تقف دراسات الفنان عند هذا الحـد بـل وصلت إلى دراسـة األساليب واإلبداعات التجريدية  

المتنوعة حول العالم والغوص في مضامينها الشكلية والداخلية فبدت عالمات االختزال في الشكل  

عـمـال الـفـنـان الـتـي جـاءت فـي غالبية األحوال لتؤكد  واللون تظهر بوضوح فوق فضاءات أ

العالقة بين المرئي والمحـسـوس مـن خـالل مفردات مـسـتـمـدة مـن جـمـالـيـات البـيـئـة إلى جانب  

تغـيـر األجـواء العـامـة على سطح اللوحـة إلى السـوريـاليـة أحـيـانـا والـرمـزية التعبيرية أحيانا  

تلك الـفـتـرة ركـز الـفـنـان جـل اهتمامه على تجسيد جماليات تلك الخـصـوصـيـة    أخرى، وخالل

المعـمـاريـة في المباني التراثية العـريـقـة فـجـاءت أعماله بمثابة السجل البـصـري الذي يؤرخ  

 تشكيليا لتلك الفـتـرة الحضارية في تاريخ العراق. 

التجريدية الجديدة لفرج عـبـو تـكـتـسـب تـفـرداً وذاتـيـة  وفي بداية السـبـعـيـنـيـات بدأت األعمال 

 تنعم بخصوصيتها التي تحفظ لهـا أصالتها وروعة تمسكها بالجذور والهوية العربية. 



Page 4 of 4 
 

وقـد تجـسـد البـعـد الـرمـزي والواقـعـي علـى حـد سـواء في تلك األعمال التجريدية التي  

ـارف اإلسـالمـيـة التي أعـاد الفنان صياغتها مستفيدا في  استلهمت الجـوانـب الـروحـيـة فـي الـزخ

ذلك من التقنيات التلوينية المتطورة خاصة في مجال التعاطي مع خامة ألوان الزيت التي يعشق  

 الفنان التعامل بها كوسيط معتاد ينقل أحاسيسه الصادقة على أسطح أعماله. 

ي العراق ومـصـر وروما وعمل بتدريسه في  ... بقي أن نعرف ان الفنان فـرج عبـو درس الفن ف

أكاديمية الفنون بالعـراق وله العديد من الكتب واألبحاث في هذا المجـال الذي كرس له الفنان  

عـشـقـه وحـيـاتـه، وقـد أقـام الـعـديد من المعـارض داخل وخـارج الـعـراق ومازالت أعماله تحتاج  

ب الدارسين والباحثين والراصدين لإلبداع اإلنساني حول  إلى المزيد من البحث والتحليل من جـانـ

 العالم. 

 

 

 


