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 :  المقالنص 

 فرج عبو / حديث عن  الواقعية في ابعادها المتعددة

 .   1921*ولد في الموصل عام 

 .   1950*درس الرسم في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحصل على الدبلوم عام 

 .  1954*حصل على دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة في روما عام 

 .  1952*شارك في معرض ابن سينا الذي اقيم في بغداد عام 

 .  (1971و  65و   63*اقام معرضا شخصيا العماله في ) 

 *شارك في اكثر المعارض الوطنية التي اقيمت خارج العراق .  

 *عضو جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين . 

لتمثل تجربة  صياغه تتفق وفلسفتي انني اتعامل مع التجريد االسالمي كمعبر روحي .. واعطيه  

والت والحاضر المتمثل  التشكيلي المعاصر في العراق بعوامل عدة منها الموروث الفني الزاخر بالمدل

بالنضال الوطني والقومي .. والحوار مع الحركة الفنية العالمية .. كل هذه العوامل أدت إلى بروز عدد من  

الفنانين الذين صاغوا مالمح الحركة الفنية ومنحوها جذرا في حياتنا الثقافية.. من تلك التجارب الفنية تجربة  

على بعض من  لممتزج برؤية تجريدية.... هنا تحاول أن تلقي الضوء  الفنان فرج عبو ذات الجذر الواقعي ا

 اساسات تجربته الفنية. 

 الواقعية ، االساس .. انها محاولة الكتشاف الذات .. نود ان يكون هذا هو مدخلنا في الحوار :  -

ت على اختالف  االحساس الداخلي، او السليقة الداخلية ، كانت منذ البدء هي الميل الشديد للرسم والملونا

اشكالها .. وأما التشبيهات فكان شغلي الشاغل ، وهي كانت عالمي الذي يستوجب على اكتشافه . . والشعور  

الداخلي في المسيرة من خالل هذا العالم المليء فنيا بالمحاكاة واالفكار الذاتية واالجتماعية والدينية والتراثية  

ديمة التي تؤثر على اصالتها الفنون األشورية والفنون التشكيلية في  التي لها تأثير كبير في مدينة الموصل الق

العصور اإلسالمية والفنون التجريدية العربية التي سحرتني الى يومنا هذا مما جعلني استزيد في االخذ  

 والتطوير .. 



ببي  وم "  واعتقد جازما بان لي ذاكرة تصويرية خاصة .. مثال ذلك رسمت مرة قبل سنة احد اساتذتي المرح 

سنة ، وحينما قارنت عملی بالصورة الموجودة لدي وجدت الشبه ما   35مارتان " وكان قد درسني قبل 

 يقارب التسعين بالمائة عن االصل .. 

 هنا تبرز الواقعية .. كاساس ، اليس كذلك ؟  -

الواقعية اثرت في مسيرتي الفنية الى حد كبير وخاصة الواقعية الشعبية المستمدة من معاناتها السياسية  

واالجتماعية ومظاهرها االقتصادية كما انني تأثرت بالطبيعة النقية وبصورة خاصة المشاهد في الطبيعة  

ة .. وبتعريفي الشخصي ان  العراقية وسحرتني الى حد كبير كعمل رمزی سوريالی اقرب منه الى الطبيع 

والتناقضات التي نعيشها يوميا مما  من خضم المعارك  دراسة الطبيعة والحياة العامة لالنسان العراقي تأتي 

على  الضوء واللون  تؤثر فينا البراز مزايا هذا الشعب في حياته العامة يضاف اليهـا الصبغة الجمالية 

اللها يوميا هذه العوامل تؤثر فينا وتؤثر فيها بالمشاهد يضاف  المسحة السحرية للروح الشرقية التي نعيش خ

اليها النواحي الجمالية في االداء الضفاء السحر الجذاب من خالل المضمون الذي نقوم برسمه لفرض  

 الفكرة المعطاة لنا في العمل الفني .. 

 سحري للواقع نفسه ؟ حسنا ، اود ان توضح بشكل ادق ، او آخر عالقة االتجاه الواقعي بالبعد ال -

والمعاناة التي تقصها تلك  الجوائها والوانها وجمالياتها  على الفنان أن ال يقلد الطبيعة ، النه هو خالق 

االعمال بشخصية الفنان المبدع لها حيث ان الطبيعة وواقعها في حياة الفنان هي قدرات اشبه بمفردات اللغة  

سليمة تشتق من هذه المفردات  عالية وسليقته انت بديهة الفنان المحصورة في قاموس او معجم ما .. فكلما ك 

بصياغته الخاصة واسلوبه السحري ما ينفع في تكوين عمله الفني ويترك الشوائب والعوائق الموجودة في  

 الطبيعة حواليه .. 

 اذن يمكن القول ، ان الواقع أو الواقعية ال تفهم اال باكتشاف الال مرئي فيها ...؟  -

 وهذا ما يستوجبه العمل الفني على الفنان ان كان اصيال او خالقا.  نعم ،  

 كيف تتجلى الذات ازاء الواقع ..؟  - 

الحقيقة ان االنفعال الذاتي له الدور الكبير في التجلي امام الواقع او الطبيعة وهذا االنفعال يأتي من أمرين   

الصورة في ذات المضمون الذي  في تجلى هذه ألمر ما والعقيدة رئيسين وهما مضمون الصورة في الذاكرة 

يؤثر في ظهور الحدس التقريبي لتقرير قضية ذات موضوعية او واقعية معينة تحتوي على الصفات غير  



المرئية عند الناس ولكنها مرئية عندي .. ومن خالل هذه العقيدة في الرؤية لتقريرها فنيا وتقنيا بالتبسيط  

 وعمق األداء. 

عن عالقة الطبيعة وتأثيرها في منهجك الواقعي .. هل كان الالمرئي من الطبيعة ينسجم    نود ان تحدثنا -

 والتفاصيل الجمالية والخارجية لها ؟ 

وطبعا ما يحققه الفنان من معطيات الطبيعة غير المرئية كمتنفس ذهني وجمالي الخراجه لحيل الوجود   

ل تحتاج الى كثير من الحساسية والتكوين الحدسي  المرئي وفرضه على المشاهدين ليست بالعملية السهلة ب 

 . الحسية من خزين  في األداء والتقنية واالصالة الذاتية ذات الينابيع الجمالية  

المعاناة في داخلي : هذا الشيء حينما أقدمه على اللوحة في كثير من الحاالت احس انه كان نورا من  

أما الحدود هنا    صبح باردا وذو مالمح محددة واضحة .أعماقي وحينما يخرج إلى اللوحة ويستقر عليها ي 

لوحة كانسالخ من  فال نقصد بها الحدود المعطاة من الرؤية الفكرية بل من جراء وجود هذه الرؤية على ال

داخلي الذي يعج كالبركان في خضم احاسيس ال نهاية لها .. فحينما تنتهي اللوحة احس كأن جزءا من هذه  

ن االعماق وينتهي بوضوح الرؤيه  ينبثق م )) الفا ((، وانطلق . فاالحساس بالمقارنة  البراكين قد اصبح 

 المربوطة بالتعامل مع الواقع من جهه وسحر ما ال يراه االنسان من جهة اخرى . 

 *حسنا ، هذا المنهج ، عبر تجارب سنوات طويلة اعتقد كان له األثر باكتشاف المنهج التجريدي ؟ 

أن المنهج التجريدي هو خالصة الحي الذاتي النغمي الذي يبتعد عن التشبيه كمعضلة فنية وينتهي    

باالحساس الجمالي المتجرد ايقاعيا من كل االنفعاالت المربوطة بالواقع .. وتفعل هنا تماما كما تفعل  

انها سر وجود االنسان في سر   الموسيقي بجبروتها او مأساتها او درايتها التي توحي وال تفسر .. وباعتقادي

تفسير ذاته المطلقة التي ال تنتمي الى بيئة أو تراث او عادات بل هي منطلقة ومتحررة من جميع تشبيهات  

مندفعة ذاتيا بعيدة عن منغصات العالم  روح صلبة خالقة الحياة وهي سلوكية فذة في حيز الفن تقتضيه 

 بالتجريدية أو » التجريدية المطلقة « . المرئي الذي تعيشه وتوجد فيه ، لذلك سميت  

 نعود الى الذات ، مرة اخرى ، او البحث عن الهوية .. هل شكل التجريد بحثا عن جذور الذات ؟  -

المتعددة لجوارحي  حينما بدأت الدخول الى عالم التجريد لم تكن ارادتي هي الدافع لذلك بل الدوافـع 

عماقي هو الذي الهمني إلى سلوك هذا المسلك الذي يبتعد بشكل  وعاطفتي وااللحاح المستديم الضارب في ا

شاهد على هذه الحالة النفسية .. ان قوة االندفاع   1971او آخر من التجريد المعاصر في اوربا ، ومعرضي 



وخرجت بشكل عمل استنزف تحضيره األولي  دفعت كل هذه الترسبات المعوقة  الذاتي التي هي في داخلي 

ست سنوات من عمري مما مهد لي هذا االندفاع ان افسر رؤية التجريد العربي االسالمي  مدة ال تقل عن 

بشكل معاصر متطور يستند الى التراث وبلغة معاصرة لعلمي ان العرب هم أول من استلهم عالم التجريد  

 مظاهره االدبية والفنية . شتى الفكري في 

عالقاتها "علم عناصر اللوحة " هو بحث في الرؤية  التجريد ، قبل ان يكون بحثا في االشكال او عن   -

 الفلسفية .. نود ان  توضح لنا ، هنا ، رؤيتك هذه ...؟ 

التي يحبها الفنـان ويعتقد فيها جمالية  المفهوم التجريدي الفلسفي للرؤية الفنية ينحصر في الرغائب الذاتية 

التشبيه وهذه الرغائب الدفينة هي انعكاس  معينة وحيوية مؤثرة في اآلخرين دون اللجوء الى التقليد او 

النسانية الفنـان خضم مراحل ورائية قد عبرها هذا االنسان من خالل وراثته البائه وأجداده في مفهوم  

النزعة الحضارية المجردة من العوائق والمعاضل التي لم تقدر االنسانية على حلها فاعطيت لها صفة  

شغلها وراثيا االوالد عن اآلباء وتظهر بشكل ملح في أصالة اعمال  مجردة تختبيء في الذات البشرية وي 

الفنان .. ان الرغبه هذه ليست سمة قائمة من فنان ما فهي سمة بشرية عامة تغوص مرة في الذات البشرية  

وتختفي أو تنام وتطفو مرات أخرى عند ناس آخرين .. فحينما يؤديها ذلك الفنان يجد لها ترديدا عند الناس  

ذين طافت وغالبهم بهذا المستوى وفي نفس الوقت الذين يتجاوبون معه حينما يؤدي عمله الفني . ولذلك ال

   تجد عمله هذا لدى قسم من الناس ..

 لكن التجريد جزء من التراث العربي وليس التراث كله ..؟ -

ف ونهايته بالتزينات  ان التجريد العربي لعب دورا كبيرا في تكوين تراثنا ، ابتداء من الزخرفة والحـر 

الشعبية التي تغطي جميع ما في متناول يدنا يوميا من اواني وسجاجيد وابسطة وخشبيات وزجاجيات  

 وابواب وشبابيك وجدران ومآذن وقباب ..الخ. 

اننا لو حققنا في ماهية وجوهر وكمية ما نطبقه يوميا في حياتنا العامة لوجدنا باالحصاء الكلي من ناحية  

لمرئي لهذا التجريد الذي اصبح شعبيا وفي متناول ايدينا صباح مساء لقلنا انه الطاغي على مفاهيم  التكوين ا

الفنون التشبيهية في عالمنا اإلسالمي ، وهـذا ال يعني بالذات اننا فقدنا االصالة في االبتكار واالداء والعطاء  

عل كما يفعل ذلك الذي يغلي قدرا من الماء  من جراء ما تستهلكه يوميا في فنوننا الشعبية بل بعلمي اننا نف

 ليضيف عليه التوابل او المواد الغذائية من أجل انضاجه ليس اال ... فظاهر القدر سائل وباطنه غذاء  

 بهذا المعنى ، هل استلهام الفن التجريدي العربي ، في أعمالك ، محاولة لفهم جوهر الفكر العربي الفني ؟.. -



لعربي يختلف عنه في المفهوم الغربي وعلى النحو التالي : ان تمسك االنسان العربي  ان التجريد في الفن ا 

بالروحيات معناه قد اضفى على ذاته التجريد المنطلق من قيود الواقع الذي يعيشه ان كان في الصحراء أو  

ضفى على  الحضر ، ولم يرتض يوما ان يفسر ظواهر الطبيعة فيزيائيا بقدر كما فعل له االوربيون بل ا

تفسيره للظواهر الطبيعية عوامل روحية تجريدية يرتضيها فكره المنطلق دون قيد رغم انه يعلم ان هذا  

االنطالق الحدسي هو ليس كل الحقيقة ، ومع هذا يقبل به ويرتاح له ويعيش روحيا من اجله . اما  

كت بدراسة مظاهر الطبيعة  المجتمعات االوربية فقد انحسرت من هذا الميدان من بعد عصر النهضة وتمس

 النهضة الذين نعرف مسالكهم في هذا الموضوع ... فعل جهابذة عصر فيزيائيا وفسلوجيا كما 

في تجربتك ، ثمة فهم آخر لبنية اللوحة يعتمد على مفاهيم فنية معاصرة .. فلديك، على سبيل المثال ما   -

 جريد االوربي المعاصر؟ يسمى بالتجريد الميتافيزيقي .. الى اي حد استفدت من الت

كل حضارة ناقلة لحضارات اخرى .. ومن بعد مدة طويلة تتقمص هذه الحضارة شخصيتها المستقلة .. وبما  

اني قد درست الفن في بالد أوربية وعلى يدي أساتذة يعتنون بالفكر االوربي فالبد لي ان اشبع بافكار تمت  

لتي لعبت دورا في تطوير اعمالي الفنية التي مهدت الى  الي هذه الحضارة المعاصرة بكثير من المقومات ا

دراستي التراثية باالسلوب المنطقي الذي يجعلني أن أتأثر بالتجريد االوربي كخلط من جزء في طعام كبير ،  

وهذا التجريد االوربي لو حققناه لوجدتني اردد لغة أوربية ترجمت من عالمنا الشرقي في اصولها كما فعل  

 » سيزان « و » بيکاسو « وغيرهم : اي انهم اخلوا من الشرق فئه وترجموه بلغة أوربية .. » بايش « و 

اما انا فقد اخذت منهم ما عكسوه بلغة اوربية وحللته ووجدت ما يفيدني في تطوير اعمالي الفنية المعاصرة  

ك فيه حينما تتفاعل مع  الن حالة هذا العصر هي حالة " للمنطق الذي يستند الى السبب والمسبب ـ ومما ال ش

 الحضارات االخرى تكسبنا أفاقا جديدة في التطوير الفكري والرؤية والتحليل واالبداء . . 

 اآلن بعد تجربة فنية طويلة . . أي األساليب اقرب الى رؤيتك .؟  - 

لخاصة  اآلن ، اتعامل مع التجريد االسالمي كمعبر روحي كما ذكرت سلفا ، وابحث فيه الستكشاف عوالمه ا

واعطيه صياغة تتفق وروحي وفلسفتي التي تعيش فيها هذه المناخات .. ومن ناحية ثانية أتعامل في الرؤية  

 مع الطبيعة التي تقرب بين الواقعية الملموسة حدسا والقربية من السوريالية المبسطة المفهومة دون تكلفه .. 

) التجريد االسالمي ( و قطب آخر يسير في عالم  ان هذا البحث ذو قطبين : قطب يسير في بحر ال نهاية له  

 االحالم التي ال نهاية لها والمربوطة بالطبيعة والواقع الملموس لمسا خفيفا . 



 ؟ ٠٠أخيرا ، كيف ترى الواقع التشكيلي المعاصر في العراق -

لمعطيات  ان بداية الحركة التشكيلية كانت تعتمد على رواد من الفنانين وقد تأثروا بشكل أو آخر با

االجتماعية والظواهر السياسية والنفسية كل بقدر ما يستلهمه من حيث المطابقة لوجهة نظره ولشخصه في  

القضية الزمة للمجتمع  بشكل واسع بحيث اصبحت الرؤية واالداء ، ولكن يوجد عاملين طورا العملية الفنية 

 الذي فيه وهما :  

والسياسية . وتغير المفاهيم القديمة الى مفاهيم اشتراكيــة قومية تستوجب معالجة  تطوير البنية االجتماعية 

جميع الظواهر الحياتية . وعليه نشأت مدارس فنية متعددة بحكم وجود ظاهرة الحاجة الى الفنون التشكيلية  

ت كبيرة في عالم  كعامل جوهري في تقدم االنسان العربي من الناحية الثقافية والجمالية والتقنية لمستلزما

االعالم والنشر التي تستوجبها الحياة المعاصرة .. فبوجود المدارس والمعاهد واألكاديميات الفنية اصبح  

مفهوم الفن ليس كالمفهوم األول كلولب محرك بل ركن من اركان هذا المجتمع يقوم مع االركان االخرى  

ليه فالنظرة االجمالية للفن مرتبط بالمجتمع  بتحريكه مساندة بعضه لبعض من أجل التقدم المعاصر.. وع

 ومحركاته الداخلية .. 

 

 

 


