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œ«uł ezU  

بغداد 

تمـرهذه االيـام الذكرى الـثامـنة لـرحيل الـفنـانة الـتشكـيلـية الـعراقـية بـهيـجة احلكـيم التي وافـاها االجل في
منتصف شهر تشرين ثان من العام  2008 في عمان وبعد صراع مرير دام اكثـر من ثمانية اشهر بسبب
اجللطة الدمـاغية التي شـلتها عن احلـركة واقعدتهـا الفراش و نقل جـثمانها الى الـعاصمة بـغداد لتشيع

وتدفن فيها.

ورودها تـنبض بـالروح والروائح
الزكية معلـقة على اجلدران لتعلن
استمرار احلياة  فالفنانة بهيجة
سبق ان هاجرت الى عـمان حالها
ــثــقــفــ الــعــراقــيـ حــال االف ا
ــــغـــادريـن هـــربــــا من االوضـــاع ا
االمنية التي مرت بالبالد وخاصة
في الـــســـنـــوات الــــتي تـــلت عـــام
ــرض  2003وبـــعـــد صـــراع مـع ا
استمر ثمانية أشهر إثر إصابتها
بــجــلــطــة دمـاغــيــة أدت إلى شــلل
حــــركـى مــــاادى الى وفـــــاتــــهــــا )
ويـــضــيـف ( تــعـــد احلــكـــيم الــتى
ولــدت فى مــديـنــة كــربالء نــهــايـة
ـاضى امتداداً ثالثـينـيات الـقرن ا
جلــيل الــرائــدات الــعـراقــيــات فى
مـجال الفن الـتشكـيلي كمـا شغلت
اعــمــالــهــا قـــاعــات مــركــز بــغــداد
لــلــفــنــون وقـــد ســرقت اعــمــالــهــا
الـكــبـيـرة الـتي كــانت تـزين اروقـة
وزارات اخلــــــارجـــــــيـــــــة واالعالم
ودوائر وقصور الرئاسة كما نهب
الـــكـــثـــيـــر عــشـــيـــة دخـــول قــوات
االحتالل الى بغداد  في  9نيسان
سنة  2003وكما هـو معروف فأن
الراحلة اسهمت  فى إطالق حركة
ـيـزة عـلى صعـيـد الفن نسـائـية 
التشكيلي فى العراق وقد تميزت
بحبهـا لرسم الورود وقد تخرجت
السـيـدة احلكـيم من كـلـية الـبـنات
بـــبـــغـــداد فـــرع الــــفن ودرًست فن
ـعـلـم الرسم فـي معـاهـد ودور ا
ـعـلـمـات وعـمـلت مـديـرة  لـدار وا
ـعـلـمــات والـفـنـون الــبـيـتـيـة فى ا
كــربالء وشـغــلت مـنــصب مـديـرة
مـــتــحف الــرواد ومـــديــرة لــقــاعــة
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وسعت الراحلة احلكيم  في اغلب
نــتـاجــاتـهــا الــفـنــيـة االخــيـرة في

الـبـحث للـفن بحـدود عـالم النـبات
مـثـلمـا كـان كـلكـامش يـسـعى عـبر
الـظلـمات في احلـصول عـلى نبـتة
اخلــلــود  فــالــفــنــانــة مــشــغــولــة
بتكثيف احاسيسها الداخلية الى
افـكـار وتـصـورات واشـكـال ضـمن
حــركــة جـــنــيــنــيـــة تــمــنح الــروح
لــلــمــرئي  ,ومــتــاثــرة بــنــتــاجـات
الـفــنـون االسالمـيــة من تـزويـقـات
ونـقــوس في الــفـنــون الــزخـرفــيـة
ــعــمــاريـة الـى جـانب والــفـنــون ا
مـــايـــحـــويـه االدب والـــشـــعـــر من
مـــــوروث ثــــــقـــــافـي وحـــــضـــــاري
وفـلـوكـلـوري كـما فـي قصص الف
لـيـلة ولـيـلة فـان الـسرور واالحالم
والسرور قد ترجمتها الفنانة الى
لـغات بـصريـة تؤسس عـالم جديد
من االشـكـال مـؤكـدة بـذلك على ان
الرسـام يجب ان يـطلب في الرسم
ـاء اكـثـر من الـوصف كـما في اال
ـوســيـقـى .والـفــنـانــة كـمــا كـتب ا
عنها تنفي مفهوم السلعة والربح
وان مـشــروعـهـا مـنــذ الـبـدء وقـبل
ســنـوات طـويــلـة ال يــعـزل صالبـة
الـــواقـع عن ديـــنـــامــــيـــة الـــرؤيـــة
الـداخـلـية الـتـطـهر   ,وهي تـمسك
بالسحر بذاته وتسمح للذاكرة ان
تــعـيــد صــيـاغــة اخلـيــال وتــتـركه
يترك يأخذ طريقة الى االكتمال

يــشــار الى ان الــفـنــانــة الــراحــلـة
اســمــهــا الــكــامل بــهــيــجــة نـوري
مهدي احلكـيم من مواليد , 1937
وهي ام لـــثالثـــة اوالد حـــســ آل
تـاجـراعالمي.عـلي آل تـاجـر فـنـان
تـشــكـيـلي وورود آل تــاجـر فـنـانـة
تشكيليةفي طـفولتها كانت تتطلع
بــــــوعي وادراك الـى الـــــقــــــبـــــاب
الـذهــبي واالزرق وقـطع الــقـمـاش
عـلق علـى شبـابيك من االخـضـر ا
احلـــلـم واالمل حـــ تــــعـــود الى

البيت تعيش دفء العائلة الكبيرة
أشـــقـــاء وشـــقــــــيـــقـــات كل هـــذه
الــعــوالم اســتــقــرت في ذاكــرتــهــا
الــغـــضـــة لــتـــتـــوظف في رأســـهــا
الـصــغــيـر الــوان والــوان كـثــيـرة
انـسـكبـت بغـنـائـية عـلى الـقـمـاشة
ـرايا  الـبـيـضـاء تتـعـشق مـعـهـا ا
اجنزت اعمـاالً عبرت عن جتـربتها
فـي لـوحــات انـتــمت الى الــثـقــافـة
والــــفـن الــــعـــــراقي بـــــروح وحس
وجــداني انـبـعــثت جتـربــتـهـا في
فــتـرة اخلــمــسـيــنــات وتـتــطـورت
خالل فــتـرة كـان الـفن الــتـشـكـيـلي
الـعـراقي قـد تـبـلـورت فـيه مـدارس
واجتــاهــات واســالــيـب وهــذا مـا
جـــــعــــلـــــهــــا تـــــقف خـــــلف جــــدار
الــرومــانـســيــة بـاعــمـال ذات حس

فني عالٍ..
 انــهــا الـفــنــانـة الــتي احــتــضـنت
اعـمالـهـا قــاعـات الـفن الـتشـكـيلي

فـي بــيـروت والــقــاهــرة وعــمـان
وتـونس وقاعـات اخرى. اكـملت
دراستـهـا في ثانـويـة االعظـمـية
عام   1952 وتخرجت في كـلية
ــلـكـة عــالـيـة فــرع الـفن عـام ,  ا
 1957قـامـت بـتـدريس الـفن في
عـدد من مـدارس كـربالء ومـنـهـا
عـلـمات والـفـنون الـبـيتـية دار ا
وثـــانــويـــة الـــوحــدة و مـــعـــهــد
ـعـلمـات في بـغداد الـكرخ وفي ا
ثـانـويــة اخلـنـسـاء في الـبـصـرة
وذلـك من عـــــام 1957الـى عـــــام
تحف  1981واصبـحت مديـرة 
الـفـنـانـ الـرواد  –بــغـداد مـنـذ
عام  1982الى عام  1994ولها
عارض الشـخصية العديـد من ا
داخل وخـارج العـراق فضال عن
تـواصلة في اغلب مشاركـاتها ا
عـارض التي اقـيمت في داخل ا

وخارج العراق .
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ــفـــرجي في واجلــامـــعــة? .عـالء ا
كـــتــاب (افالم الـــســيــرة الـــذاتــيــة
..)اخـــــتـــــار اخلــــوض فـي زاويــــة
ـا لم ينـتـبه اليـهـا احد محـددة ر
عـــنــدنـــا لـــلــكـــتــابـــة عن الـــفـــيــلم
الـسيـنمـائي . فاغـلب الذين كـتبوا
اهـتـمـوا باجلـانب االدبـي مـتمـثال
بـاحلـبـكـة الـقــصـصـيـة اوتـمـجـيـد
مثل اما عن التصوير واالخراج ا
ـونتـاج وغـيرهـا من احلرفـيات وا
ـا لفـقر فتم اغـفالـهـا عن عمـد  ر
الــثـــقــافــة الـــســيــنـــمــائـــيــة الــتي
انحـسرت وابـتـعدت عن مـحـيطـنا
منذ عقـود عديدةعلى الرغم من ان
الـــعـــالم بـــات يــعـــيش في عـــصــر
ــــســــمــــوع وفي عــــالم ــــرئي وا ا
كن الـتـغـاضي فـيه عن اهـمـية ال
الـصــورة .جـاك اومـون فـي كـتـابه
ــعـــنــون(الـــصـــورة) يــذكـــر بــان ا
تـحركـة تنـقل لنـا عددا الـصـورة ا
والـسـيــنـمـا شيء ــعـطـيــات  من ا
جــديـــد يــضــاف الى هـــذا الــعــالم
جتــذبـنـا وتــسـحـرنــا سـحـرا نـراه
بـعيونـنا . في بـدايات نشـوئها لم
يـكن للـصـوت من وجود الـصورة
همة كانت االصل وحدها تـقوم 
الـسينمـا الصامتة ـعطيات  نقل ا
حلق بها الصوت فيما بعد  لكنها
عملت وتـعمل على ازاحته لـتنفرد

بـشـاشة الـعـرض وتعـود ادراجـها
لـــلــبـــدايــات عـــلى يـــد مــخـــرجــ
ومصورين افـتتنوا بـفن التصوير
الـزيـتـي فـتـاثـروا بـلـوحـات عـصـر
الــــنـــــهــــضــــة وزمـن الــــلــــوحــــات
االنـطـبـاعـيـة وافـتـتـنـوا بـالـوانـهـا
لـيـؤكدوا جـوهر الـسـينـما .االفالم
الــتي تـــهــتم بـــالــدرامـــا والــســرد
وحــدهــا الـتي تــتــكــأ عـلى الــلــغـة
وافالم الــسـيــر الــذاتــيـة  شــأنــهـا
البــــد لـــهـــا ان شـــأن تــــلك االفالم 
تتناصف العـمل مع الكلمة وحتى
االفالم الــتــاريــخــيــة ال تــكــفــيــهــا
الصورة و مع ذلك (تبقى السينما
 هي الـــصــورة )ال الــلــغــة.يــشــيــر
مـــــؤلف الـــــكـــــتـــــاب الـى ان افالم
السـيـرة الذاتـيـة سجـلت حـضورا
الفــــتـــا خـالل الـــعــــقـــود الــــثالثـــة
االخيرة واسـتهوت قطـاعا واسعا
من مـشـاهدي الـسيـنـما في الـعالم
وهي مـوجودة مـنذ ايـام السـينـما
الــصــامــتــة.يــذكــر ان من بــ 89
دورة سينـمائية جلـائزة االوسكار
ـــثل من كـــانت جـــائـــزة افــــضل 
نـــصـــيب  35 فـــيـــلــــمـــا من افالم
الـســيــرة الـذاتــيـة وهــو مــا يـدعم
اشارته الى اهـمــــــــية هـذا النوع

من االفالم.
عـنـوان الـكـتـاب الول وهـلـة  يـبدو

الــســـوفــيــتي الـــســابق كــان في
ـــلك    26 الف الـــعـــام  1934
دار عـــرض ســيــنـــمــائي من ذلك
نـــريــــد االجــــابــــة عـن عـــدد دور
الــعــرض في الــعــراق في الــعـام
.  2017ليس لديـنا سيـنما ماذا
يــعــني?واجلـــواب لــيس لــديــنــا
واطن ايـديولـوجيـة لبـناء فـكر ا

باالجتاه الذي يخدم مجتمع.
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بغداد

الـفيـلم السـينـمائـي بصـورة عامة
عـمـلــيـة صـهــر خـبـرات وثــقـافـات
مـختلـفة للـخروج بسـبيكـة جديدة
ــوهــبـة بــخـصــائص مــبــهـرة .  ا
والـكـلـمة  واحلـرفـة والـصـورة 
وعلـوم تقنـية هي خلـطة العـجينة
تــقـــوم بـــاعـــدادهـــا جــيـــوش من
اخملتصـ من خالل عمل جماعي
لــيس بـالــسـهل.اخملــرج االيـطـالي
الشهير روبرتـو روسيلليني يذكر
 (الـعـمل في الـسـينـمـا مـسـؤولـية
مــشـــتـــركــة بـــ جـــمــيـع وســائل
االعالم وهي تــمــتــلك تــقــالــيــدهـا
وال الـعريـقـة وتـأثـيـرهـا الواسع) 
شك بأنهـا وليدة مجـتمع انساني

ب اونة واخرى هناك من يحاول
جــــــادا بــــــعـث الـــــروح فـي الــــــفن
الــسـيــنـمــائي الــعـراقي من خالل
اشــاعـة الـثــقـافــة الـسـيــنـمــائـيـة 
والتشـجيع على خـوض غمار هذا
الـفن الـسـاحـر.احلث عـلى ذلك من
ـطـبــوع او وسـيـلـة اخـرى خالل ا
مـؤشـر على ان هـناك ثـمـة اهتـمام

كن ان يضعنا على الطريق. 
ــجـمـلـه عالمه من عالمـات الـفن 

نهوض و تقدم .
احلــضــارة بــشــارتــهــا الـفـن عــنـد
سرح بزوغها سواء على صعيد ا
وسيـقى او اي فرع من فروع او ا

الفن هذا ما نعتقده.

في اوج  ارتـقـائه ســلم احلـضـارة
وهــنـاك امــكـانــيـات في حــقل هـذا
الــفن ال احـد يـســتـطـيع تــوقـعـهـا
مـنـفـتـحـة عـلى الـكـثـيـر من اخلـلق
واالبـــــداع مع كـل مـــــا قـــــدمت من
اعـمــال عــلى طــوال مـايــزيــد عـلى
الـــــــقـــــــرن.  (افـالم الـــــــســـــــيـــــــرة
ـشــاهــد من الــذاتــيــة..تــصــويــر ا
زوايـا مـخـتـلـفـة) مـحاولـة من تـلك
هتم احملاوالت التي يدفع بها ا
بــهـــذا الـــفن كـــمـــا تــمـت االشــارة
لغـرض التحفـيز والتذكـير. السيد
ـــفـــرجي  مــؤلـف الــكـــتــاب عالء ا
قـرأنا له  مـتـابعـاته واهتـمامه في
هـذا اجملـال  سواء فـي الـصـحـافة
الـيومـية اومـشاراكـاته في العـديد
من مهرجانات االفالم السينمائية
الـتي حل عـلـيـهـا ضيـفـا ومـتـابـعا
داخـل و خــارج الــعـــراق.الــســؤال
ـطروح ان هـذه احملـاوالت وعلى ا
ـكن لــهـا ان تــنـفض قـلــتـهــا هل 
الغبار عن اجنحة السينما عندنا?
ــعــنــيـ في وهل تــلـفـت انـظــار ا
ـوكل الــيـهـا مــؤسـســات الـدولــة ا
مـهمـة انـعاش فن بـات من الفـنون
الـــتي تــؤشــر عن مـــدى مــديــنــيــة
مـجـتـمع وتـطوره واصـطـفـافه مع
تــــلك الـــشــــعـــوب الـــتـي اهـــتـــمت
درسة بالسـينما مـثلما اهـتمت با

حصـلت األفالم األجنبـية علـى حصة أكـبر من مبـيعات الـتذاكر
مقـارنة بالـعام السـابق.وذكرت شيـنخوا يـوم األحد مسـتشهدة
بـبــيـانـات مـن إدارة الـصـحـافــة والـنـشــر واإلذاعـة والـســيـنـمـا
والتلـفزيون الصـينية أن مـبيعـات تذاكر األفالم احمللـية سجلت 30.1
ئة من إجمـالي مبيعات مليار يوان في  2017 أي ما يعادل  54في ا
ئة التذاكر. وفي  2016 بـلغت مـبيعـات تذاكر األفالم احملـلية  58 با
مـن إجـمـالي مـبـيــعـات تـذاكـر األفالم.وتـعـد الــصـ ثـاني أكـبـر سـوق
تـحدة رغم امتالكـها عددا أكبر من ألفالم السينـما في العالم بـعد الواليات ا
شـاشات العـرض بعد تـوسع سريع استـمر ألعوام.وقـالت الهيـئة التـنظيـمية
ـاضي لإلعالم إن الـصـ أضافت  9597 شـاشـة عـرض سـيــنـمـائي الـعـام ا
ـتـحدة أكـثر ـقابـل تمـلك الـواليات ا لـيـصبح الـعدد اإلجـمالي 50776 . في ا
قــلـيال من  40 ألف شــاشـة عــرض سـيـنــمـائي بـحــسب بـيــانـات من االحتـاد

تحدة. الك دور العرض ومقره الواليات ا الوطني 
ـاضي وحـقق فــيـلم (وولف واريـور  2) أكـبـر اإليـرادات في الــصـ الـعـام ا

بيعات تذاكر بلغت  5.68مليار يوان.

تحفيـة في دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة تسلم قسم ا
والسـيـاحة واآلثـار صبـاح الـيوم الـثالثاء 1/2/ 2018 لوحة
متحفية مهمة للفنان حميد العطار وهي ضمن األعمال الفنية
قيم التي فقـدت بعد أحداث عام 2003.سلم اللوحة سـعدي الكعبي ا
خارج الـعراق عن طريق مخول وهـما  صباح محـمد حسن والناقد
صـالح عبـاس وجـرت عـملـيـة الـتسـلـيم في مـكـتب مديـر عـام الـدائرة
ـتـحـفـيـة في الـدائرة ـهـدي وبـحضـور مـديـر قـسم ا الـفـنـان شـفـيق ا
الكـاتـب والـفـنان عـلـي الـدلـيـمي ومـديـر قـسم الـثـقـافـة الـفـنـية الـنـاقـد قـاسم
ـبـادرة تـمـثل فـاحتـة خـير ـهـدي ان( هـذه ا ـنـاسـبـة قـال ا الـعـزاوي.وبـهـذه ا
ــثل مـوقـفـاً من الـفن لـنـشـاطـات الـدائـرة فـي هـذا الـعـام وكل إعـادة لـوحـة 
الـعــراقي والـقـضـيـة لــيـست شـخـصـيــة بـقـدر مـا هـو احـتــرام لـلـمـؤسـسـات
احلـكومية وارث الدولة  نـكرر على قضيـة استعادة األعمال ).والـفنان حميد
الـعطـار محامـي من كربالء من اجلـيل السادس لـلفـنانـ موالـيد عام 1935
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تـوفي في لـنـدن عام  2016درس الـفن عـلى يـد الـفـنـان الكـبـيـر عـطـا صـبري
وكان من زمالء الـفنـان كـاظم حيـدر ومحـمد مـهر الديـن وعيـدان الشيـخلي
وعشـرات من خـيـرة الفـنـان الـتـشكـيـليـ الـعراقـيـ شارك في الـعـديد من
ـعارض داخل وخارج العـراق آخرها مـعرض في لندن قـبل سنوات مضت ا
عرف في بدايـته برسم األسواق الشـعبيـة والطبيـعة وتعـالج أعماله األخرى
أسـطورة كـلكامش واخلـلق االول وتوظـيف تقـنيات مـعيـنة من مواد مـختـلفة
وعجائن خاصة ضـمن ستايل مع الـفنان كان مفـكرا وعقليـة  له تنظيرات
wB  ÂUÝË                                                                 .في النقد الفني
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ــــكـن تــــغـــــطــــيـــــته واســــعـــــا ال
ب142صـفـحـة ولــكن اشـارته الى
انـه يــقــتـــصــر بـــحــثـه عــلى افالم
حــددهـا بـالـعـقـد انــتـجت حـديـثـا 
ـا االخـيـر يـجــعل الـقـار يـقـنع 
مــطـروح ويــحـظـى بـعــرض شـيق
الفـالم سـبق ان تـابـعـهـا من خالل
قـنوات فـضائيـة مخـتصـة بعرض
االفالم االجـنـبـية . هـذا الـنوع من

االفـالم يــخـــتـص بــســـحب
ـــاضي لـــلــحـــاضـــر(لــكي ا
تــــتـــيـح لك رؤيـــة الــــعـــالم
بـطرق جديـدة  تخـتلف عن
الـطـريــقـة الـتي تـنـظـر بـهـا
لـالشــــيــــاء) كـــــمــــا يــــذكــــر
ؤلف.يـاترى من مـثل هذه ا
الــكــتـابــات هل بــأمــكــانــهـا
ــــيــــاه الــــراكــــدة حتــــريك ا
لـلـسـيـنـمــا الـعـراقـيـة لـنـرى
جــــــمــــــهــــــورا ودار عـــــرض
يــتـــقــدمـــهم مـــخــرج مـــبــدع
وسـيـنـاريـست بـارع ومـنـتج
شجـاع .نبـقى نحلم ونـتمنى
ال بــفـيــلم الــسـيــرة وحـده بل
بــسـيـنـمـا تـنــطـلق من ثـقـافـة
ووعــي جتــــــــــــاوزت ســـــــــــوء
اسـتـعـمـال الـفن الـسـيـنمـائي
ادارة وتـوجـيـهـا وفـنـا.اخـيرا
اليـفـوتـنـا ان نـذكـر ان االحتاد

غالف الكتاب

مـــســتـــوحــاة بـــذلك ازهـــارهــا من
قدسة كربالء بسات مدينتها ا
والـفـنـانـة كـرست كل حـيـاتـهـا في
تصوير الورد وحتريرها لتجعلها
بــوابــة دخـــول ال بــوابــة مــغــادرة
فضال عن انـها دائمة الـتنقيب في
اسرار الـورد وعبيـره وتكويـناتها
الــزهـريـة تـعـد رســومـا شـعـريـة ال
تـــتــقــصــد انـــارة الــذاكــرة بــاالمل
االخـضرالـوطن فـحـسب بـل تنـتج
دالالت انثـويـة بـسيـاقـات جمـالـية
جديـدة وتتخـذ من القيم الـروحية
فــضـاء جـمــالـيـا ذي طــابع حـركي
ـــكــان بـــعـــيـــدا عـن مـــحـــدوديـــة ا
ادي  فـتعلن ان الرسام الواقعي ا
يــســتـطــيع ان يـرسـم قـصــائـد بال
صـوت كما الـشاعـرالذي يسـتطيع
ان يـــرسـم الـــشــــعـــر بـال اشـــكـــال
فــعــنــدئــذ تــصــبح الــروائح
مـــــــــوســـــــــيـــــــــقى

صامتة..
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رئيس جـميـعة
الـتـشـكـيـلـي
الـــعـــراقـــيــ
الـفـنـان قاسم
سـبـتي قال إن
( احلــكـيم الـتي
رحــلت ومــازالت

قـالت وكالـة أنباء الـص اجلديـدة (شينـخوا) إن عـائدات السـينمـا الصيـنية
اضي إلى  55.91ملـيار يوان ـئة خالل العـام ا ارتفـعت بنـسبة  13.45في ا
( 8.59مليار دوالر) لتحقق أكثر من ثالثة أمثال معدل النمو في  2016بينما

بهيجة احلكيم

الـى الــصــمت ومــنــاطق اجلــمــال
ــثـــال .. مـــحـــاولـــة ان تـــبــوح وا
ـا عشـقها سـتحيالت الـتي طا بـا
ـسـالة ـهتم  الفـنـان العـراقي وا
حتـريـر اشكـاله من اصـنـام البـعد
فتوح. كاني لصالح الفضاء ا ا
 ومـا نـتـاجـات الـرسـامـة الـقـديرة
بهيجة اال نصوصا لالمل واحللم
واحلـياة مع فـعل الـورد مـنـطـلـقة
ــــتـــواضع من عــــالم الــــنـــبــــات ا
ـــفـــردة  الــوردة فـي رحــلـــتـــهــا
لـلـبحث عن الـقيـم اجلمـاليـة التي
تمس جـدار القـلب لتحـلق بذاكرة
ـــتــلـــقي الـى مـــنــاطـق الــطـــيف ا
ــقــدس مـــراهــنـــة عــلـى اظــهــار ا
الـــطــــيف الـــكــــامن فـي االشـــيـــاء
الـــوردة عـــلـى وجه اخلـــصـــوص
كونـها تـسجل احـاسـيسـها بـلون
مـــشـــرق وبــتـــلـــقـــائــيـــة عـــالـــيــة

ــنــاســبــة  ( الــزمــان ) وبـــهــذه ا
تـستذكـر جزءاً مهـماً من حيـاتها
ـــرسم الــــتي قــــضـــتــــهـــا بــــ ا
ــتــاحف الــفــنــيـة ــعـارض وا وا
فـــاحلـــكــيم تـــعـــد اكــثـــر فــنـــانــة
اشــتــهــرت بــرســـوم الــطــبــيــعــة
والــورود واالزهـــار والــريــاحــ
وتـمـيـزت لـوحـاتــهـا بـالـتـمـاثـيل
والــتــشــابه وبــزخــرفــيــة عــالــيـة
تـسـمح لـلـفـضـاء ان يـتـنـفس في
حــدائـقــهـا الــغـنــاء فـتــمـحـورت
لـوحـاتـهـا وتـفـردت بـااللـوان من
تـــلك االزهـــار الـــتي زيـــنـت مــرة
بــالـفــضـة ومــرة اخـرى بــالـذهب
وبـالـوان عـدة تبـهج الـنـفس قبل

التمعن بها
dO³  —Ëœ

وكـان للـحكـيم دور رائع في الفن
ـعــاصـر الـتــشـكــيــلي الـعــراقي ا
حـيث وجدت الـعديد مـن االعمال
الــــفـــنـــيـــة واقــــتـــرحت اشـــكـــاال
فردوسية كما ان لها القدرة على
ان حتلم وتـتامل في عـالم الروح
ــلــكــيـة خــارج حــدود الــلــعـبــة ا
فـــتــســـتــعـــ بــالـــرسم الجل

االرتـــــقــــاء بـــــحــــواس
تـلقي وانـطالقا ا
من عـ الـقـلب

من اعمال التشكيلية بهيجة احلكيم


