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معرض استعادي للراحل فرج عبو أحد أعالم جماعة بغداد للفن الحديث في الدوحة.  -

 م. 2/2004/ 23جريدة الوطن القطرية 

 محمد هديب   -بقلم 

 

م.)  2004جريدة الوطن القطرية تكتب عن المعرض األستعادي للفنان فرج عبو في الدوحة  

 الوثيقة من ممتلكات عائلة الفنان(. 

 

 النص:

 معرض استعادي للراحل فرج عبو أحد أعالم جماعة بغداد للفن الحديث 

ان العراقي الراحل حـظـي جـمـهـور الـفـن التشكيلي مساء أمس األول بإطاللة استعادية لتجربة الفن

يوما.. وتعود    ٢٥( في مركز واقف، للفنون ويستمر المعرض  ١٩٨٤-١٩٢١فرج عبو آل نعمان، ) 

ملكية اللوحات إلى عائلة الفنان، ممثلة جزءا يسيرا من حصيلة غزيرة أنتجها فرج عبو، منوعا بين  

شأته في الموصل، حيث  الرؤى واألساليب الفنية، وناهال من مشارب عدة في طريقه اإلبداعي منذ ن
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ظـهـرت مـوهـبـتـه المـتـمـيـزة واهتماماته الفنية، وزينت رسوماته ومنحوتاته الفنية المبكرة بعض  

(، وارتباطه باألدب والمسرح عبر عمله  ١٩٣٦كنائس الموصل القديمة مثل كنيسة مار أشعيا )عام 

ـه الى الـقـاهـرة ودراسـتـه هـنـاك  في مجال التأليف واإلخراج والـديـكـور المسـرحـي ثـم تـحـول

، التي اطلق الدعوة اليها  ١٩٥٤ومنها إلى ايطاليا، والتحاقه بجماعة بغداد للفن الحديث منذ عام 

 الفنان الشهير جواد سليم . 

درس الفنان الـراحـل في معهد الفنون الجميلة ببغداد، ومن ثم في أكاديمية الفنون الجميلة. أقـام  

مـن سـتـيـن مـعـرضا فنيا، منها معارض شخصية وأخرى مشتركة في داخل   وشارك في أكثر 

العراق وخارجه، ويحتفظ متحف الفن الـعـراقـي بـبـغـداد باكثر من ثالثين عمال، كما انتشرت  

في قاعة الفن   ١٩٨٤أعماله الفنية في عدد من دول العالم. وكان آخر معرض يحضره شخصيا عام  

 الحديث ببغداد. 

،  ١٩٨٢ـل كتاب منهجي ضخم من جزءين عنوانه "علم عناصر الفن"  طبع في ايطاليا عام  للراح 

ويعتبر مرجعا أصيال في مجال عناصر الفن باللغة العربية، وقد قدمت الدكتورة شذا عبو ابنة  

الفنان، ومنظمة المعرض نسخة من الكتاب للعرض، باإلضافة إلى عرض فيديو وثائقي لبعض من  

، األمر الذي منح للمناسبة تقديرا جيدا إذ شمل العرض نخبة مـن أعـمـال الـفـنــان  سيرة فرج عبو

 واستعراضا لسيرته الشخصية والعلمية. 

تعددت المراحـل والـتـجـارب الـفـنـيـة التي مر بها الفنان فرج عبو، وكان همه الكبير ترجـمـة   

الـواقـع الـعـراقـي ومـزاوجـتـه بـاألصول األكاديميـة لـلـفـن وأساليبه المتنوعة، ومن أساليبه  

اإلسالمي، حيث  المتميزة إضافة للمدرسة الكالسيكية واالنطباعية، األسلوب التجريدي والتجريد 

 ينتمي في أبحاثه إلى التراث العربي اإلسالمي مجسدا بذلك جماليات البيئة والواقع العراقي.  

، بـاأللـوان الزيتية لـديـر ربـان هـرمـز الـواقـع فـي  ١٩٤٦وتـعـود أقدم األعمال المعروضة إلى 

ع الظالل التي تجسم  منطقة القوش في شمال الموصل، وتالحظ فيها قوة وجرأة الطرح في توزي

البنية المعمارية لهذا األثر المعماري التاريخي الذي يبلغ عمره مئات األعوام. وقد تغيرت مالمح  

هذا الدير في يومنا هذا إلى الدرجة التي تجعل هـذا الـعـمـل الفني وثيقة تاريخية موثقة للجماليات  

 المعمارية القديمة ألديرة وكنائس شمال العراق. 
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، ولوحة تمثل أحد أحياء  ١٩٤٧عمال المعروضة لوحة " حياة جامدة " وتعود إلى عام ومن األ 

م. في هـذا الـعـمـل يتناول  ١٩٦٨وقد رسم هذا العمل في عام القديمة )تينوى(،  مدينة الموصل 

الفنان رؤيته الخاصة لمدينته الحبيبة ومسقط رأسه في تجسيد طابعها المعماري الخاص وجوها  

ي يميز هذه المدينة العتيقة عـن بـاقـي مدن الـعـراق. ونالحـظ الـتـنـوع اللوني المنسجم  الحميم الذ 

مع طبيعة هذه المدينة الربيعية، وبـراعـة توزيع اإلضاءة والظالل، وبألوان الزيت أيضا تذهب  

  وتمثـل جـمـال ١٩٨٠ريشة الراحل إلى جبال دوكان في شمال العراق، وقد رسمت هذه اللوحة في  

ورقة طبيعة شمال العراق في صفاء وعذوبة تتجلى في شفافية وانسجام األلـوان وقـوه تـوزيـع  

اإلضاءة والظالل في إبـداع تميزت به أعمال الفنان الراحل فرج عبو، الذي كـان يـعـشـق جـبـال  

ب تجـريـدي  الـعـراق ويدأب على زيارة المنطقة الشمالية ليستلهم مـن جـمـالـيـات طبيعتها، وبأسلو

حيث تصف مشهد    ١٩٥٨انطباعي يقدم المعرض لوحة "الماشطة"، التي رسمها الفنان عام  

االعتناء بجمال المرأة وتحضيرها وتزويقها باستخدام واضح للخطوط واألجسام والمسطحات  

ـنـيـة  وبألوان مجردة ببالغة في التعبير، وقد تميز الفنان الراحل فرج باسلوبة هذا في المرحـلـة الـف

الـتـي سادت المدرسة التشكيلية العراقية خالل الستينيات والسبعينيات وقد عرفت بالمدرسة  

أم العظام"، مقطعا من   - البغدادية. ويسـرد عـمـل فـنـي آخـر بـعـنـوان "منظر طبيعي لقربة عراقية

د حـاضـرة فـي  سيرة قرية كانت تقع في المنطقة المجاورة للجسر المعلق في بغداد، حيث لم تـعـ

يـومنا هـذا وبذلك يعتبر هـذا الـعـمـل وثيقة حية تؤرخ الطبيعة العراقية، في تناغـم لـوني وإنشاء  

 حركي يوضح طبيعة الحياة الريفية، وحياة الناس البسطاء في سرد التفاصيل الدقيقة والغنية باإلرث. 

ة في ايطاليا، ومنها تخطيط  وطالع جمهور المعرض لوحات صورها الفنان لدى إقامته الدراسي

يصف فيه دوقة إيطالية في لباسها التقليدي، وتبدو فيها التقنية العالية التي تميز    ١٩٥٤بالفحم عام  

التجسيد الـفـنـي لـخامـة القماش وشعر وغطاء الرأس، وهيئة الجسم البشري التي تصف المكانة  

سي بـالـفـحـم أيضا ، وهي من أعمال الفنان  العليا لهذه السيدة، ولوحة امرأة مصلية جالسة على كر

العديدة في فترة دراسته العليا في جامعة روما بإيطاليا، ويصف الفنان بدقة بالغة تفاصيل التكوين  

العام للهيئة والمالبس واألثاث بتدرج بليغ في تـعـامـل الضوء مع الهيئة والظالل الناتجة خاصة  

 ردا، كما يتميز عمله هذا بتناغم وشفافية عاليين. وانه يستخدم اللون الفحم األسود مف

أما األمكنة البغدادية التي عشقها الفنان فستظهر في عديد اللوحات وخصوصا منظر لنهر دجلة،  

، ويجسد هذا الـعـمـل الـعـمـارة الحديثة والقديمة في مدينة بغداد في لوحة  ١٩٦١أنجزت في عام 
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الثة عشر على نهر دجلة الذي يربط منطقة الكـرخ بـالـرصافـة  فنية تمثل أحد جسور مدينة بغداد الث

ويربط الماضي بالحاضر، ويـتـنـاول الـفـنـان هـذا السرد المعماري المشوق والممتع في ذكر  

للتفاصيل المعمارية التي ميزت عمارة بيوت بغداد القديمة ) الشناشيل(، في شفافية للتفاصيل ودقة  

، وتمثل أحد  ١٩٧٨لألزرق وتدرجاته الخضراء. وثمة لوحة رسمت في  وفي األسلوب وتناغم لوني 

األحياء القديمة لمدينة بغداد ) الشناشيل( والتي تتميز بطابعها المعماري الفريد، ويقصد الفنان في  

اخـتـبـار الـتـدرجـات الـلـونـيـة ذات المديات المتراوحة بين األخضر والـبـنـي واألزرق إضفاء  

مشهد المعماري ما يكسبه إرثا خاصا يميز العمارة العراقية القديمة، كما يتقصد الفنان  طابع خاص لل

في اختبار زاوية الرؤية بمنظور يسمح للمشاهد تبين العديد من تفاصيل الحياة اليومية في هذه  

ة  وغير ذلك مـن الـلـوحـات الممثلة لتجربة الفنان، بعضها نشد الطبيعة بغنائي  األحياء القديمة.

جسدت بهجة الطبيعة ومعالمها الجمالية، وبعضها ذهب إلى الـتـجـريـدي الـعـربـي اإلسالمي  

والغوص في أعماق الرموز ودالالت االشكال، أما الواقعي فكان الراحل يستلهم مناخه الداخلي  

 التراثي.  

قـع بـابـعـادة  ويبقى القول ان المحـور الـذي بشكل أساسا لقراءة تجربة عبو هو االنتماء لـلـوا

المختلفة، بالتحديد األساس المرتبط بواقع اإلنسان العربي وصراعه المتمثل في البناء الحضاري.  

ومن هنا كون فرج عبو شخصيته الفنية ضمن االتجاه العام لجيل الرواد، وأعطى لريشته قوة  

يذها الذين يمضون في  الحضور إلى جانب األسماء الكبيرة الـتـي مـثـلت مدرسة بغداد وتلقفها تالم 

 طريقهم اإلبداعي دون أن ينسوا أداء التحية. 

 


