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ب������س������م������ه ط�����ال�����ب 

ال��ب��س��ت��ان��ي    ب����ش����رى   

الفنانة بهيجة نوري مهدي احلكيم من مواليد عام 
1937، ولدت يف حمافظ���ة كربالء ببغداد، هي ام 
لثالثة اوالد، ح�س���ن اآل تاجر )اعالمي(، و علي اآل 
تاجر)فنان ت�س���كيلي مع���روف(، و ورود اآل تاجر 
)فنان���ة ت�سكيلي���ة اي�سا(، عا�س���ت يف ا�سرة كبرية 
ي�سودها جو من املحبة والدف���ئ العائلي ا�ستقرت 
يف ذاكرته���ا لتنعك�س هذه االأجواء الدافئة الراقية 

على لوحاتها فيما بعد.
عندم���ا كان���ت طفلة، كان���ت انظاره���ا تنجذب دون 
قط���ع  الزرق���اء واىل  املذهب���ة  القب���اب  اىل  وع���ي 
القما����س اخل�س���راء املعلقة على �سبابي���ك بغدادية 
ملوؤها احللم واالمل، وبع�س ابواب االأ�سرحة يف 
مدينتها، فتكاثفت هذه الذكريات وال�سور لتن�ساب 
فيما بعد يف لوحاتها املر�سعة باملرايا التي احبتها 
كث���ريا منذ طفولتها،، فكان���ت تخبئ قطعا منها يف 
دفرته���ا املدر�س���ي، وتتطلع اىل املراي���ا املوجودة 
حولها بن احل���ن واالآخر لع�سقها له���ا، لذا جاءت 
الكثري م���ن اعمالها تزينها املراي���ا، واعتربت هذه 

االأعمال مرحلة مهمة من مراحل حياتها الفنية.
اكمل���ت درا�ستها يف ثانوي���ة االأعظمية ببغداد عام 
1952، وتخرج���ت م���ن كلي���ة امللكة عالي���ة – فرع 
الف���ن، ثم قامت بتدري�س الفن يف عدد من املدار�س 
يف كربالء وبغداد والب�سرة، ومت تعيينها كم�سرفة 
تربوي���ة، بعده���ا ا�سبحت مديرة ملتح���ف الفنانن 
ال���رواد، و ع�س���وة يف نقاب���ة الفنان���ن العراقين 

ويف جمعية الت�سكيلين العراقين.
اجن���زت بهيجة احلكي���م اعماال ج�س���دت م�سريتها 

الفنية الأكرث م���ن اربعن عاما، عربت عن جتربتها 
يف لوحات انتمت اىل الثقافة والفن العراقي بروح 
واح�سا�س ووجدان ع���ال، فتم�سكت بالرومان�سية 
يف وق���ت ق���د تبل���ورت في���ه مدار����س واجتاه���ات 

واأ�ساليب خمتلفة يف الفن الت�سكيلي العراقي.
ه���ي اكرث فنانة ا�ستهرت بر�س���م الطبيعة والورود 
واالأزه���ار والرياحن بزخرفي���ة عالية و مبنمنات 
متفردة االألوان، زينتها بالذهب و الف�سة وباألوان 

تبهج الناظر وت�سرح قلبه.
له���ا دور كب���ري يف اإثراء الف���ن الت�سكيلي العراقي، 
فكانت نتاجاته���ا الفنية منطلق���ة باأزهارها امللونة 
امل�ستوح���اة م���ن الطبيع���ة اجلميلة وم���ن ب�ساتن 
كرب���الء بنقو����س و تزويق���ات متاأث���رة بنتاج���ات 
الفن���ون االإ�سالمية يف زخارفه���ا ومبزاوجتها مع 
املوروث���ات احل�ساري���ة والثقافي���ة والفلكلوري���ة، 
جت�س���د اأحا�سي�سه���ا وترتجمها اىل لغ���ات ب�سرية 
باأل���وان  واحلي���اة  واحلل���م  االم���ل  نح���و  تبع���ث 
م�سرقة لتلم�س ج���دار قلوب املتلقي وكاأنها ق�سائد 
�سعرية تله���م الذاك���رة باآمال خ�س���راء وب�سياقات 
ذات مدل���والت وطاب���ع جمايل عالي���ن، فكاأنها يف 

لوحاته���ا كان���ت تر�س���م ق�سائ���د بال كلم���ات وبال 
�سوت �ساعر.

اقام���ت احلكيم العدي���د من املعار����س ال�سخ�سية 
داخل وخارج العراق، وكانت احد اع�ساء جماعة 
بغداد للف���ن احلديث،كما �سغل���ت منا�سب ادارية 
يف الكث���ري م���ن القاع���ات الفنية املهم���ه مثل قاعة 

الر�سيد.
�سغل���ت اعماله���ا قاعات مركز بغ���داد للفنون، وقد 
مت �سرق���ة اعمالها الكبرية التي كانت تزين اأروقة 
وزارت���ي اخلارجي���ة واالإعالم ودوائ���ر و ق�سور 
الرئا�س���ة عند دخول ق���وات االإحت���الل اىل بغداد 

عام 2003.
لق���د ا�سهم���ت فنانتن���ا الرائ���دة يف اإط���الق حركة 
ن�سائي���ة ممي���زة عل���ى �سعي���د الف���ن الت�سكيل���ي 
العراق���ي، لت���رتك ورائه���ا اإرث���ا فني���ا كب���ريا بعد 
رحيله���ا يف عم���ان-االأردن، نتيج���ة �سراعه���ا مع 
املر����س، و�ستبقى حا�سرة يف ذاكرتنا رغم غياب 
ج�سدها عن���ا، روحا جميلة تنب�س باحلب بالوان 
الربي���ع يف لوحاته���ا تارك���ة خلفه���ا ب�سم���ة فنية 

خالدة يف تاريخ الفن العراقي املعا�سر.

انه���ا الفنانة بهيجة احلكيم )1937كربالء- 2008( 
والت���ي غادرتنا يوم 2008/11/17 يف عمان حيث 

تقيم ب�سبب �سوء حالتها ال�سحية...
ال�سرية الذاتية 

ا�سمه���ا الكام���ل )بهيجة ن���وري مه���دي احلكيم( من 
مواليد 1937 ، وهي ام لثالثة اوالد 

ح�سن اآل تاجر )اعالمي(
علي اآل تاجر )فنان ت�سكيلي( 

ورود اآل تاجر )فنانة ت�سكيلية( 

يف طفولتها كانت تتطلع بوعي وادراك اىل القباب، 
الذهب���ي واالزرق وقط���ع القما����س االخ�س���ر املعلق 
عل���ى �سبابي���ك م���ن احلل���م واالم���ل، حن تع���ود اىل 
البيت تعي�س دفئ العائلة الكبرية اأ�سقاء و�سقيقات، 
الغ�س���ة  ذاكرته���ا  يف  ا�ستق���رت  الع���وامل  ه���ذه  كل 
لتتوظ���ف يف راأ�سها ال�سغري، ال���وان والوان كثرية 
ان�سكب���ت بغنائي���ة عل���ى القما�سة البي�س���اء تتع�سق 

معها املرايا...
كن���ت اخبئ قطع املرايا يف دفرتي املدر�سي واتطلع 
اىل املراآة بن احلن واالخر الأين اع�سق املرايا، لذا 
ج���اءت يف الكثري من اعمايل... لذا اعتربت اعمالها 
التي زينتها املرايا مرحلة مهمة يف حياتها الفنية... 
غادرتنا هذه الفنانة بع���د �سراع مع املر�س وتركت 
وراءها ارث فني عزيز قدمته خالل اكرث من اربعن 
عامًا... اجنزت اعمااًل عربت عن جتربتها يف لوحات 
انتم���ت اىل الثقاف���ة والف���ن العراقي ب���روح وح�س 
وجداين، انبعث���ت جتربتها يف فرتة اخلم�سينيات، 
وتتطورت خالل ف���رتة كان الفن الت�سكيلي العراقي 
قد تبلورت فيه مدار�س واجتاهات وا�ساليب، وهذا 
م���ا جعلها تقف خلف جدار الرومان�سية باعمال ذات 
ح�س فني عاٍل.. انها الفنانة التي احت�سنت اعمالها 
قاعات الف���ن الت�سكيلي يف بريوت والقاهرة وعمان 

وتون�س وقاعات اخرى..
ويذك���ر ا�سحاب قاعات الفن يف بغ���داد بان اعمالها 
الت���ي كانت تزين قاعاتهم كانت ت�س���د انتباه املتلقي 

وتنفذ ب�سرعة..

  اكمل���ت درا�ستها يف ثانوية االعظمية عام )1952( 
، وتخرج���ت م���ن كلية امللك���ة عالية / ف���رع الفن عام 
1957 ، قام���ت بتدري����س الفن يف عدد م���ن مدار�س 
كربالء ومنها دار املعلمات والفنون البيتية وثانوية 
الوح���دة و معه���د املعلم���ات يف بغ���داد الك���رخ ويف 
ثانوية اخلن�س���اء يف الب�سرة وذلك من عام )1957 
اىل عام 1981(.. وا�سبحت مديرة ملتحف الفنانن 
ال���رواد – بغداد منذ عام )1982 اىل عام 1994(... 

ولها العديد م���ن املعار�س ال�سخ�سية داخل وخارج 
الع���راق ف�سال ع���ن م�ساركاته���ا املتوا�سلة يف اغلب 

املعار�س التي اقيمت يف داخل وخارج العراق..
  

اعمالها يف الفن العراقي املعا�صر.. 
اك���رث فنان���ة ا�سته���رت بر�س���وم الطبيع���ة والورود 
واالزهار والرياحن هي الفنانة بهيجة احلكيم التي 
متي���زت لوحاته���ا بالتماثي���ل والت�ساب���ه وبزخرفية 
حدائقه���ا  يف  يتنف����س  ان  للف�س���اء  ت�سم���ح  عالي���ة 
الغن���اء، فتمح���ورت لوحاتها وتف���ردت بااللوان من 
تل���ك االزهار الت���ي زينت مرة بالف�س���ة ومرة اخرى 
بالذهب وبالوان عدة تبهج النف�س قبل التمعن بها.

له���ا دور كبري يف الفن الت�سكيل���ي العراقي املعا�سر 
حيث وج���دت العديد من االعم���ال الفنية واقرتحت 
ا�س���كاال فردو�سي���ة كم���ا ان لها القدرة عل���ى ان حتلم 

وتتام���ل يف عامل الروح خارج ح���دود اللعبة امللكية 
فت�ستع���ن بالر�سم الج���ل االرتقاء بحوا����س املتلقي 
وانطالق���ا م���ن ع���ن القل���ب اىل ال�سم���ت ومناط���ق 
اجلم���ال واملث���ال.. حماولة ان تب���وح بامل�ستحيالت 
الت���ي طاملا ع�سقه���ا الفنان العراق���ي واملهتم مب�سالة 
حتري���ر ا�سكال���ه م���ن ا�سنام البع���د امل���كاين ل�سالح 

الف�ساء املفتوح...
وم���ا نتاجات الر�سام���ة القديرة”بهيجة احلكيم”اال 
ن�سو�س���ا لالم���ل واحلل���م واحلي���اة مع فع���ل الورد 
منطلقة من عامل النبات املتوا�سع مبفردة )الوردة( 
يف رحلته���ا للبحث ع���ن القيم اجلمالي���ة التي مت�س 
ج���دار القل���ب لتحل���ق بذاك���رة املتلق���ي اىل مناط���ق 
الطيف املقد����س مراهنة على اظه���ار الطيف الكامن 
يف اال�سي���اء )الوردة على وج���ه اخل�سو�س( كونها 
ت�سج���ل احا�سي�سها بلون م�س���رق وبتلقائية عالية..

م�ستوح���اة بذل���ك ازهاره���ا م���ن ب�سات���ن مدينته���ا 
املقد�سة )كربالء( 

والفنان���ة كر�س���ت كل حياته���ا يف ت�سوي���ر ال���ورد 
وحتريره���ا لتجعلها بوابة دخ���ول ال بوابة مغادرة 
ف�س���ال ع���ن انه���ا دائم���ة التنقي���ب يف ا�س���رار الورد 
وعب���ريه وتكويناته���ا الزهرية تعد ر�س���وم �سعرية 
ال تتق�س���د ان���ارة الذاكرة باالم���ل االخ�سر )الوطن( 
فح�س���ب بل تنت���ج دالالت انثوية ب�سياق���ات جمالية 
جدي���دة وتتخ���ذ من القي���م الروحية ف�س���اءا جماليا 
ذي طابع حركي بعيدا عن حمدودية املكان الواقعي 
املادي.. فتعلن ان الر�سام ي�ستطيع ان ير�سم ق�سائد 
ب���ال �س���وت كم���ا ال�ساعرال���ذي ي�ستطي���ع ان ير�س���م 
ال�سعر بال ا�س���كال فعندئذ ت�سبح الروائح مو�سيقى 

�سامته.
     

اخر نتاجاتها الفنية..
�سع���ت الفنانة”بهيجة احلكيم”يف اغل���ب نتاجاتها 
الفني���ة االخرية يف البحث للفن بحدود عامل النبات 
الظلم���ات يف  ع���رب  مثلم���ا كان جلجام����س ي�سع���ى 
احل�س���ول عل���ى نبتة اخلل���ود... فالفنان���ة م�سغولة 
بتكثي���ف احا�سي�سها الداخلية اىل افكار وت�سورات 
وا�س���كال �سمن حركة جنينية متنح الروح للمرئي ، 
ومتاث���رة بنتاجات الفن���ون اال�سالمية من تزويقات 
ونقو����س يف الفن���ون الزخرفية والفن���ون املعمارية 
اىل جان���ب مايحوي���ه االدب وال�سع���ر م���ن موروث 
ثق���ايف وح�س���اري وفلكلوري كم���ا يف ق�س�س الف 
ليل���ة وليل���ة ف���ان ال�س���رور واالح���الم وال�س���رور قد 
ترجمته���ا الفنان���ة اىل لغ���ات ب�سري���ة توؤ�س�س عامل 
جدي���د م���ن اال�س���كال موؤكدة بذل���ك عل���ى ان الر�سام 
يج���ب ان يطلب يف الر�سم االمياء اكرث من الو�سف 

كما يف املو�سيقى.
والفنانة تنفي مفهوم ال�سلعة والربح وان م�سروعها 
من���ذ الب���دء وقبل �سن���وات طويل���ة ال يع���زل �سالبة 
الواق���ع ع���ن دينامي���ة الروؤي���ة الداخلي���ة )التطهر( ، 
وه���ي مت�س���ك بال�سح���ر بذات���ه وت�سم���ح للذاكرة ان 
تعيد �سياغة اخليال وترتكه يرتك ياأخذ طريقة اىل 

االكتمال
انتهت حياة الفنانة الت�سكيلية )بهيجة احلكيم( بعد 
�سراع لها مع املر�س يف 11/11/ 2008 يف اململكة 
االردني���ة الها�سمية )عم���ان( لكنها �ستبقى خالدة يف 
تاري���خ الف���ن الت�سكيل���ي وم���ن اح���دى ال�سخ�سيات 

العراقية املبدعة فلي�سكنها الله ف�سيح جناته.
 بهيج���ة احلكي���م غادرتن���ا بج�سدها، لكنه���ا الغائبة 
احلا�س���رة يف لوحاتها وب�سمته���ا الفنية يف تاريخ 

الفن العراقي، رحمها الله.

التشكيلية العراقية بهيجة الحكيم

الرائدة التشكيلية العراقية 
بهيجة الحكيم.. رحلت وتركت 
أزهارها معلقة بلوحات...
غادرت بيئتهللا مبكرًا حني تركت كربللاء وجاءت اىل بغداد 

يف خمسللينيات القرن املايض، ترافقها والدتها وهي تطارد 

طموحهللا وحامسللها للدخللول اىل سللاحة الفن من اوسللع 

ابوابه، لكن مغادرتها زادتها اشتباكًا بتلك البيئة فظهرت يف 

اعاملها، القباب والشبابيك واملرايا وكفوف مغرقة باالخرض 

واالحمر...
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س���������م���������ر م�����ن�����ي�����ر

ج�����������واد ف���������ائ���������ز   

وبحك���م عمل والدي وهذِه كانت من اأجمل الِنعم 
يف حياتن���ا التقين���ا من���ذ ال�سغ���ر ب�سخ�سي���ات 
نحت���ت يف �سخ�سن���ا اأجمل الذكري���ات، يف يوم 
م���ا اأخ���ذين وال���دي معُه الأح���د املعار����س الفنية 
واأن���ا الطفلة ال�سغ���رية التي ال ت���زال جتهل لغة 
الكب���ار فم���ا بال���ك مبجتمع وم���كان في���ه النخبة 
م���ن مثقفي العراق، فراأيت امام���ي �سيدة جميلة 
قوي���ة باأبت�سامة تعطيك فرح ال تعرفه فيها �سيء 
من اأمي رمب���ا ووجها الطيب اأوحى يل ب�سبه ما 
ال اأع���رف، ثم فهم���ت بعدها اأن ه���ذِه ال�سيدة هي 
�ساحب���ة اللوح���ات التي اأحبه���ا يف بيتنا، كانت 
ت�سب���ه زهورها… فيها بريق م���ا من تلك املرايا 

التي تناثرت يف بع�س من لوحاتها..
ه���ي بهيج���ة احلكيم..ام���راأة عراقي���ة ت���رى يف 
عينيه���ا روح احل�سارة ال�سومري���ة وُتب�سر من 
م���ا �سنعت���ُه يديها ح�س���ارة فرح مل يع���رف الفن 
الت�سكيل���ي العراقي ب�ساطة وعم���ق ياأخذك نحو 
�سع���ادة فردو�سي���ة ه���و �سع���ورك عندم���ا ت���رى 
لوحاته���ا التي تلتم����س فيها رقة اأنثوي���ة وتاألق 

متجذر يف احلياة.
اأ�سمه���ا الكام���ل )بهيجة نوري مه���دي احلكيم(، 
ول���دت ع���ام 1937 يف مدين���ة كرب���الء املقد�سة، 
ه���ي اأم لثالث���ة اوالد، يف طفولته���ا كانت ت�سجل 
ذاكرتها الفوتوغرافية كل ما تتاأثر بِه من اأحداث 
وال���وان فن�سج���ت خمليتها من القب���اب الذهبية 
ال���ذي  والفريوزي���ة وقط���ع القما����س االخ�س���ر 
عق���دُه املوؤمن���ون بالذهب���ي كلوحة اأغن���ت ذاكرة 
تل���ك الطفلة الت���ي �سعت بكل قواه���ا نحو حلمها 
البعي���د، لتمتزج كل تلك االأل���وان بذاكرة بي�ساء 

وتن�سج اأبداع موهبتها يف زمن اأخر.
ُيذك���ر اأنها كان���ت تقول دائمًا اأحبب���ت املرايا منذ 
�سغ���ري فكان���ت جتم���ع قطعه���ا من هن���ا وهناك 

وت�سعه���ا يف دفاترها لي�سبح اأجمل وبعد �سنن 
اأ�سب���ح اأحد اأهم ممي���زات لوحاته���ا… غادرت 
بهيجة الطفلة مدين���ة والدتها يف وقت مبكر من 
طفولته���ا وذل���ك يف خم�سينيات الق���رن املا�سي 
العا�سم���ة  تل���ك  م���ع والدته���ا نح���و  وتوجه���ت 
الكب���رية الت���ي كانت يف عينيه���ا مدينة االأحالم، 
بغ���داد حيث ب���داأت االأحالم يتاأخ���ذ منحى اأخر، 
فاأكمل���ت هن���اك درا�سته���ا الثانوي���ة يف مدر�س���ة 
االأعظمية ع���ام 1952وتخرج���ت يف كلية امللكة 
عالي���ة / ف���رع الف���ن ع���ام 1957، لتق���وم بعدها 
بتدري����س الف���ن يف العدي���د من مدار����س كربالء 
ومنه���ا دار املعلم���ات والفنون البيتي���ة وثانوية 
الوح���دة ومعه���د املعلم���ات يف بغ���داد/ الك���رخ، 
ويف ثانوية اخلن�س���اء يف الب�سرة وذلك ما بن 
)1957-1981( لت�سب���ح بعده���ا مديرة متحف 
الفانن الرواد / بغداد ما بن )1982- 1994(، 
اأ�ستهرت الفنانة بهيجة احلكيم وتفردت لوحاتها 
بر�سوم الطبيعة والورود والزهور ب�سكل خا�س 
ومتي���زت لوحاتها باالألوان الزاهي���ة التي ُتعرب 
ع���ن ف���رح روح يتناغم م���ع فر�ساة ول���ون لينتج 
عنه اأبداع حقيقي وكذل���ك كانت للوحات بهيجة 
احلكي���م زخرفته���ا اخلا�سة الت���ي ت�سمح لف�ساء 
االأخ���ر باالأبحار نحو عامل ي�سمو باالأن�سان نحو 
العم���ق الب�سيط يف فردو�س احلياة الذي �سنعُه 
اخلال���ق حماولة بذل���ك اأن حتاك���ي امل�ستحيالت 
التي طاملا ع�سقها الفنان العراقي واملهتم مب�ساألة 
حترير اأ�سكاله من الُببعد املكاين والزماين نحو 

ف�ساءات رحبة.
اأ�سب���ح للفنان���ة بهيج���ة احلكي���م م���وروث كبري 
وغن���ي ج���دًا م���ن االأعم���ال واللوح���ات الفني���ة 
الرائع���ة والتي ترى يف اأغل���ب ن�سو�سها مبعث 
ف���رح واأمل واأحالم جميلة حتاك���ي تاأريخ اأنوثة 

ووط���ن من اأ�سمى القم���م اجلمالية واأب�سطها يف 
ذات الوقت.

لتنطل���ق فنانتن���ا م���ن ع���امل النب���ات املتوا�س���ع 
القي���م  ومفردته���ا )ال���وردة( يف رحلته���ا نح���و 
اجلمالي���ة الت���ي ما اأن تراه���ا حت���ى تاأ�سر العن 
والقل���ب وتاأخذك نحو ال���ذات املقد�سة وطيوفها 
اللونية، وباالأ�ساف���ة لالألوان هناك �سحر خا�س 
لقطع املرايا التي كانت تزين الكثري من لوحاتها 
ويف بع�س لوح���ات اأخرى كانت ت�سوغ وتزين 
بالف�سة والذهب لت�سيف اىل اللون معادن تغني 
ال���وان وجتعل���ه حقيقي���ًا مرتبطًا بخ���ري االأر�س 

الذي اأحبته واأحبت بريقه.
ويقال اأنها اأتخذت من الوردة ق�سية فنية كر�ست 
لها معظ���م لوحاتها الأنها اأ�ستوح���ت من ب�ساتن 
كرب���الء املقد�سة وجعل���ت ال���وردة بوابة دخول 
ل بواب���ة مغ���ادرة اىل تل���ك املدين���ة وح�سورها 
الدائم يف خمليته���ا، ف�ساًل على اأنها كانت دائمة 
التنقيب عن اأ�سرار الورود وعطوره وتكويناته 
الزهرية التي تعد ر�سوما �سعرية ال تتق�سد فيها 
اأن حتاك���ي الذاكرة الطفولي���ة الغنية اخل�سراء 
)يف مدينة كربالء املقد�س���ة( لكنها كانت حتاكي 
ال���دالالت االأنثوي���ة ب�سياق���ات جمالي���ة جدي���دة 
فتزين زهراتها باحللي واالألوان لت�سبح كاأمرية 
تاأ�س���رك بجماله���ا واأناق���ة حرفتها ع���ن ناظريها 

وهي بذلك ك�ساعر ُيعرب عن م�ساعره بالكلمة.
كانت الفنانة بهيج���ة احلكيم يف اأغلب نتاجاتها 
الفنية االأخرية تبحث عن اخللود يف الفن والأنها 
من اأحفاد كلكام�س فق���د تاأثرت جدًا بهذِه الفكرة 
فكانت نبت���ة اخلل���ود بالن�سبة لها ه���ي لوحاتها 

وزهراتها التي �ستبقى مدى احلياة.
اأنتهت رحلة حياة الفنانة الكبرية بهيجة احلكيم 
بع���د �سراع مع املر����س يف 11/ 11/ 2008 يف 

عا�سمة اململكة االأردنية الها�سمية )عمان(.
ين�س���ب بع����س النقاد الفنين �سر جن���اح الفنانة 

بهيجة احلكيم لعدة اأ�سباب نذكر منها:
انه���ا كان���ت فنان���ة �سب���ه متخ�س�س���ة يف ر�س���م 

الطبيعة.
وه���ي من بيئ���ة واأ�س���رة ذات طابع دين���ي االأمر 
ال���ذي �س���كل ك�س���رًا حلاج���ز فا�س���ل يف احلي���اة 
االأجتماعي���ة يف العراق وه���ذا جعلها فنانة اأكرث 

متييزًا واأثارة.
الت�سكيلي���ات  الفنان���ات  م���ن  اأنه���ا  ع���ن  ف�س���ال 

املتميزات يف العراق.
واأن الظه���ور املميز للمراأة يف جمتم���ع نادرًا ما 

تكون حتت بقعة ال�سوء فيه.
ناهي���ك ع���ن روح الطفول���ة التي متي���ز لوحاتها 
والت���ي تاأخذ الناظر نحو ذاكرته االأوىل وتوقظ 

فيه اأجمل �سنواته.
ُيذك���ر اأن الفنان���ة اأقام���ت العدي���د م���ن املعار�س 
ال�سخ�سي���ة داخ���ل وخ���ارج الع���راق ف�س���اًل عن 
م�ساركتها املتوا�سل���ة يف اأغلب املعار�س الفنية 
الت���ي اقامته���ا نقاب���ات الف���ن الت�سكيل���ي داخ���ل 
وخ���ارج الع���راق، لت�سبح به���ذا الفنان���ة بهيجة 
احلكيم اأحد اأه���م االأ�سماء التي ُخلدت يف ذاكرة 

املتذوق للفن واملثقف العراقي.
ه���ي وجه م���ن كثري م���ن الوجوه امل�سرق���ة التي 
ن���رى فيه���ا رق���ي الف���ن العراق���ي ب�س���ورة عامة 
والت�سكيل���ي ب�سورة خا�سة وتع���رف من خالل 
حياته���ا قوة امل���راأة العراقي���ة الت���ي تتحدى كل 
الظ���روف لت�سن���ع احلي���اة لذل���ك ُتخلده���ا، كل 
الظ���روف وتبق���ى له���ا ب�سم���ة يف كل املج���االت 
واملحاف���ل وهي منذ بدء ح�سارة ما بن النهرين 
�سخ�س���ًا خالق ومبدع ومهم ير�سم بالنور لوحة 

وطن.

 وبه���ذه املنا�سب���ة ت�ستذكر جزءًا مهمًا م���ن حياتها التي 
ق�ستها بن املر�سم واملعار�س واملتاحف الفنية فاحلكيم 
تع���د اك���رث فنان���ة ا�ستهرت بر�س���وم الطبيع���ة والورود 
واالزه���ار والرياح���ن ومتي���زت لوحاته���ا بالتماثي���ل 
والت�ساب���ه وبزخرفية عالية ت�سم���ح للف�ساء ان يتنف�س 
لوحاته���ا وتف���ردت  فتمح���ورت  الغن���اء،  يف حدائقه���ا 
بااللوان من تلك االزهار التي زينت مرة بالف�سة ومرة 
اخ���رى بالذهب وبالوان عدة تبه���ج النف�س قبل التمعن 

بها
وكان للحكي���م دور كب���ري يف الف���ن الت�سكيل���ي العراقي 
املعا�س���ر حي���ث وج���دت العدي���د م���ن االعم���ال الفني���ة 
واقرتح���ت ا�س���كاال فردو�سي���ة كم���ا ان لها الق���درة على 
ان حتل���م وتتامل يف ع���امل الروح خارج ح���دود اللعبة 
امللكية فت�ستعن بالر�سم الجل االرتقاء بحوا�س املتلقي 
وانطالق���ا من عن القل���ب اىل ال�سمت ومناطق اجلمال 
واملث���ال.. حماول���ة ان تب���وح بامل�ستحي���الت التي طاملا 
ع�سقه���ا الفنان العراقي واملهت���م مب�سالة حترير ا�سكاله 

من ا�سنام البعد املكاين ل�سالح الف�ساء املفتوح.
 وم���ا نتاج���ات الر�سام���ة القدي���رة  بهيج���ة اال ن�سو�سا 
لالم���ل واحللم واحلياة مع فع���ل الورد منطلقة من عامل 
النب���ات املتوا�سع مبف���ردة  ال���وردة يف رحلتها للبحث 
ع���ن القي���م اجلمالي���ة الت���ي مت�س ج���دار القل���ب لتحلق 
بذاك���رة املتلقي اىل مناطق الطيف املقد�س مراهنة على 
اظه���ار الطي���ف الكامن يف اال�سي���اء ال���وردة على وجه 
اخل�سو����س  كونه���ا ت�سج���ل احا�سي�سها بل���ون م�سرق 
وبتلقائي���ة عالية م�ستوحاة بذل���ك ازهارها من ب�ساتن 

مدينتها املقد�سة كربالء
والفنانة كر�ست كل حياتها يف ت�سوير الورد وحتريرها 
لتجعله���ا بوابة دخ���ول ال بوابة مغ���ادرة ف�سال عن انها 
دائم���ة التنقيب يف ا�س���رار الورد وعب���ريه وتكويناتها 
الزهري���ة تع���د ر�سوم �سعري���ة ال تتق�سد ان���ارة الذاكرة 
باالمل االخ�سرالوطن فح�س���ب بل تنتج دالالت انثوية 
ب�سياق���ات جمالي���ة جديدة وتتخ���ذ من القي���م الروحية 
ف�ساء جماليا ذا طابع حركي بعيدا عن حمدودية املكان 
الواقع���ي املادي  فتعل���ن ان الر�س���ام ي�ستطيع ان ير�سم 
ق�سائ���د بال �سوت كما ال�ساعرال���ذي ي�ستطيع ان ير�سم 
ال�سع���ر بال ا�س���كااًل فعندئ���ذ ت�سبح الروائ���ح مو�سيقى 

�سامته..
رئي�س جميعة الت�سكيلين العراقين الفنان قا�سم �سبتى 
ق���ال اإن )احلكيم التي رحلت ومازال���ت ورودها تنب�س 
بال���روح والروائ���ح الزكية معلقة على اجل���دران لتعلن 
ا�ستمرار احلي���اة، فالفنانة بهيجة �سبق ان هاجرت اىل 
عم���ان حالها ح���ال االف املثقف���ن العراقي���ن املغادرين 
هربا م���ن االو�ساع االمنية التى م���رت بالبالد وخا�سة 
يف ال�سن���وات الت���ي تلت ع���ام 2003 وبع���د �سراع مع 
املر�س ا�ستمر ثمانية اأ�سهر اإثر اإ�سابتها بجلطة دماغية 

اأدت اإىل �سلل حركي ماادى اىل وفاتها(.
وي�سي���ف )تع���د احلكيم الت���ى ولدت فى مدين���ة كربالء 
نهاية ثالثيني���ات القرن املا�سى امتدادًا جليل الرائدات 
العراقيات فى جمال الفن الت�سكيلي كما �سغلت  اعمالها 
قاع���ات مركز بغداد  للفنون وقد �سرقت اعمالها الكبرية 
الت���ي كانت تزين اروق���ة وزارات اخلارجي���ة واالعالم 
ودوائ���ر وق�سور الرئا�سة كما نهب الكثري ع�سية دخول 
ق���وات االحت���الل اىل بغ���داد  يف 9 ني�س���ان �سنة 2003 
وكما هو معروف فاأن الراحلة ا�سهمت  فى اإطالق حركة 
ن�سائية مميزة على �سعيد الف���ن الت�سكيلى فى العراق، 

وقد متيزت بحبها لر�س���م الورود وقد تخرجت ال�سيدة 
احلكي���م من كلية البنات  ببغداد ف���رع الفن ودًر�ست فن 
الر�س���م ف���ى معاه���د ودور املعلمن واملعلم���ات، وعملت 
مدي���رة  ل���دار املعلم���ات والفن���ون البيتية ف���ى كربالء، 
و�سغل���ت من�سب مدي���رة متحف ال���رواد ومديرة لقاعة 

الوا�سطى للفن الت�سكيلي(.
و�سع���ت الراحل���ة احلكي���م  يف اغل���ب نتاجاته���ا الفنية 
االخ���رية يف البحث للفن بحدود عامل النبات مثلما كان 
جلجام����س ي�سعى عرب الظلمات يف احل�سول على نبتة 
اخللود، فالفنانة م�سغولة بتكثيف احا�سي�سها الداخلية 
اىل اف���كار وت�س���ورات وا�س���كال �سمن حرك���ة جنينية 
متن���ح ال���روح للمرئ���ي ، ومتاث���رة بنتاج���ات الفن���ون 
اال�سالمية من تزويق���ات ونقو�س يف الفنون الزخرفية 
والفنون املعماري���ة اىل جانب مايحويه االدب وال�سعر 
م���ن م���وروث ثق���ايف وح�س���اري وفولكل���وري كما يف 
ق�س�س الف ليلة وليلة فان ال�سرور واالحالم وال�سرور 
ق���د ترجمته���ا الفنان���ة اىل لغ���ات ب�سري���ة توؤ�س�س عامل 
جدي���د من اال�س���كال موؤكدة بذلك عل���ى ان الر�سام يجب 
ان يطل���ب يف الر�س���م االمياء اكرث م���ن الو�سف كما يف 

املو�سيقى.
والفنان���ة كم���ا كتب عنه���ا تنفي مفه���وم ال�سلعة والربح 
وان م�سروعه���ا منذ البدء وقبل �سنوات طويلة ال يعزل 
�سالب���ة الواقع عن دينامية الروؤي���ة الداخلية التطهر  ، 
وه���ي مت�سك بال�سح���ر بذاته وت�سمح للذاك���رة ان تعيد 
�سياغة اخليال وترتكه يرتك ياأخذ طريقة اىل االكتمال

ي�س���ار اىل ان الفنان���ة الراحل���ة  ا�سمه���ا الكام���ل بهيجة 
ن���وري مه���دي احلكي���م م���ن موالي���د 1937 ، وه���ي ام 
لثالث���ة اوالد ح�سن اآل تاجراعالمي.علي اآل تاجر فنان 

ت�سكيلي وورود اآل تاجر فنانة ت�سكيلية
يف طفولته���ا كانت تتطل���ع بوع���ي وادراك اىل القباب، 
الذهبي���ة والزرق وقط���ع القما�س االخ�س���ر املعلق على 
�سبابي���ك من احللم واالمل، حن تعود اىل البيت تعي�س 
دفء العائلة الكبرية اأ�سقاء و�سقيقات، كل هذه العوامل 
راأ�سه���ا  يف  لتتوظ���ف  الغ�س���ة  ذاكرته���ا  يف  ا�ستق���رت 
ال�سغ���ري، الوان���ًا والوان كثرية ان�سكب���ت بغنائية على 
القما�س���ة البي�ساء تتع�سق معه���ا املرايا، اجنزت اعمااًل 
عربت عن جتربتها يف لوحات انتمت اىل الثقافة والفن 
العراقي ب���روح وح�س وج���داين، انبعثت جتربتها يف 
ف���رتة اخلم�سينيات، وتتط���ورت خالل ف���رتة كان الفن 
الت�سكيلي العراقي ق���د تبلورت فيه مدار�س واجتاهات 
وا�ساليب، وهذا ما جعلها تقف خلف جدار الرومان�سية 

باعمال ذات ح�س فني عاٍل..
 انه���ا الفنان���ة الت���ي احت�سن���ت اعماله���ا قاع���ات الف���ن 
وتون����س  وعم���ان  والقاه���رة  ب���ريوت  يف  الت�سكيل���ي 

وقاعات اخرى
ع���ام 1952   االعظمي���ة  ثانوي���ة  درا�سته���ا يف  اكمل���ت 
وتخرجت من كلية امللكة عالية / فرع الفن عام 1957 ، 
قامت بتدري�س الف���ن يف عدد من مدار�س كربالء ومنها 
دار املعلم���ات والفنون البيتية وثانوية الوحدة و معهد 
املعلم���ات يف بغ���داد الك���رخ ويف ثانوي���ة اخلن�ساء يف 
الب�س���رة وذلك من عام1957 اىل عام 1981 وا�سبحت 
مديرة ملتحف الفنانن ال���رواد – بغداد منذ عام 1982 
اىل ع���ام 1994 ولها العدي���د من املعار����س ال�سخ�سية 
داخ���ل وخارج العراق ف�سال ع���ن م�ساركاتها املتوا�سلة 
يف اغل���ب املعار����س الت���ي اقيم���ت يف داخ���ل وخ���ارج 

العراق.

الف��ن  زه��رة  الحكي��م  بهيج��ة 
التشكيلي العراقي

فنانة تزّين زهورها بأشكال فردوسية
مترهذه االيام الذكرى الذكرى الثامنة لرحيل الفنانة التشكيلية العراقية بهيجة 

الحكيللم التي وافاها االجل يف منتصللف ترشين ثاين من العام 2008 يف عامن 

وبعد رصاع مرير دام اكثلر من مثانية اشهر بسبب الجلطة الدماغية التي شلتها 

مللن الحركة واقعدتهللا الفراش وتم نقل جثامنها اىل العاصمة بغداد لتشلليع 

وتدفن فيها.

منذ صغللري أرتبطت عيني بجامل شللكلتُه يديهللا، كنت أجهل 

من تكون وال ادرك حقًا مدى أحرتافها وشللهرتها، لكني أحببت 

بعيللون طفلة الوانها التي كانت تزين عللدة لوحات عىل جدران 

بيتنا، وكانت معظمها هدايا شللخصية لوالدي بحكم معرفتهام 

الشللخصية بها، كنت أبرص انللذاك يف تلك اللوحات فرحًا وكأن 

هناك نغاًم موسيقية ما تشدك نحو هذا الجامل..
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العراقية  الت�سكيلي���ة  الرائدة 
احلكيم..رحل���ت  بهيج���ة 
معلق���ة  اأزهاره���ا  وترك���ت 

بلوحات... 
غ���ادرت بيئته���ا مبك���رًا حن 
ترك���ت كرب���الء وج���اءت اىل 

بغ���داد يف خم�سيني���ات الق���رن 
وه���ي  والدته���ا  ترافقه���ا  املا�س���ي، 

تطارد طموحها وحما�سه���ا للدخول اىل 
�ساح���ة الفن م���ن او�سع ابوابه، لك���ن مغادرتها 

زادته���ا ا�ستباكًا بتلك البيئة فظهرت يف اعمالها، القباب 
وال�سبابيك واملرايا وكفوف مغرقة باالخ�سر واالحمر...

انه���ا الفنانة بهيج���ة احلكيم )1937كرب���الء- 2008( والتي غادرتنا 
ي���وم 2008/11/17 يف عم���ان حي���ث تقي���م ب�سب���ب �س���وء حالته���ا 

ال�سحية...
ا�سمه���ا الكامل )بهيجة نوري مهدي احلكي���م( من مواليد 1937، يف 
طفولته���ا كانت تتطلع بوع���ي وادراك اىل القب���اب، الذهبي واالزرق 
وقط���ع القما�س االخ�سر املعلق عل���ى �سبابيك من احللم واالمل، حن 
تع���ود اىل البيت تعي����س دفء العائلة الكبرية اأ�سق���اء و�سقيقات، كل 
هذه العوامل ا�ستقرت يف ذاكرتها الغ�سة لتتوظف يف راأ�سها ال�سغري، 
الوان والوان كثرية ان�سكبت بغنائية على القما�سة البي�ساء تتع�سق 

معها املرايا...
اكمل���ت درا�سته���ا يف ثانوية االعظمية ع���ام )1952( ، وتخرجت من 
كلي���ة امللك���ة عالية / فرع الفن ع���ام 1957 ، قام���ت بتدري�س الفن يف 
عدد من مدار�س كربالء ومنها دار املعلمات والفنون البيتية وثانوية 
الوح���دة و معهد املعلمات يف بغ���داد الكرخ ويف ثانوية اخلن�ساء يف 
الب�س���رة وذلك من ع���ام )1957 اىل ع���ام 1981(.. وا�سبحت مديرة 
ملتح���ف الفنانن الرواد – بغ���داد منذ عام )1982 اىل عام 1994(... 
وله���ا العديد م���ن املعار�س ال�سخ�سي���ة داخل وخ���ارج العراق ف�سال 
ع���ن م�ساركاتها املتوا�سلة يف اغلب املعار����س التي اقيمت يف داخل 

وخارج العراق..
اكرث فنانة ا�ستهرت بر�س���وم الطبيعة والورود واالزهار والرياحن 
حيث متي���زت لوحاتها بالتماثيل والت�ساب���ه وبزخرفية عالية ت�سمح 

للف�ساء ان يتنف����س يف حدائقها الغناء، فتمحورت لوحاتها وتفردت 
باالل���وان م���ن تل���ك االزه���ار التي زين���ت م���رة بالف�سة وم���رة اخرى 

بالذهب وبالوان عدة تبهج النف�س قبل التمعن بها.
لها دور كبري يف الفن الت�سكيلي العراقي املعا�سر حيث وجدت العديد 

من االعمال الفنية واقرتحت ا�سكاال فردو�سية كما ان لها القدرة على 
ان حتلم وتتامل يف عامل الروح خارج حدود اللعبة امللكية فت�ستعن 
بالر�س���م الجل االرتقاء بحوا�س املتلق���ي وانطالقا من عن القلب اىل 
ال�سمت ومناط���ق اجلمال واملثال.. حماول���ة ان تبوح بامل�ستحيالت 
الت���ي طاملا ع�سقها الفنان العراق���ي واملهتم مب�سالة حترير ا�سكاله من 

ا�سنام البعد املكاين ل�سالح الف�ساء املفتوح...
وم���ا نتاج���ات الر�سام���ة القديرة"بهيجة احلكي���م"اال ن�سو�سا لالمل 
واحلل���م واحلي���اة مع فعل ال���ورد منطلقة من عامل النب���ات املتوا�سع 
مبف���ردة )ال���وردة( يف رحلتها للبحث عن القي���م اجلمالية التي مت�س 
جدار القلب لتحلق بذاكرة املتلقي اىل مناطق الطيف املقد�س مراهنة 
على اظهار الطيف الكامن يف اال�سياء )الوردة على وجه اخل�سو�س( 
كونها ت�سج���ل احا�سي�سها بلون م�سرق وبتلقائي���ة عالية..م�ستوحاة 

بذلك ازهارها من ب�ساتن مدينتها املقد�سة )كربالء(.
والفنان���ة كر�ست كل حياته���ا يف ت�سوير ال���ورد وحتريرها لتجعلها 
بواب���ة دخ���ول ال بواب���ة مغادرة ف�س���ال عن انه���ا دائم���ة التنقيب يف 
ا�س���رار ال���ورد وعب���ريه وتكويناتها الزهري���ة تعد ر�س���وم �سعرية ال 
تتق�س���د ان���ارة الذاك���رة باالمل االخ�س���ر )الوطن( فح�س���ب بل تنتج 
دالالت انثوي���ة ب�سياقات جمالي���ة جديدة وتتخذ م���ن القيم الروحية 
ف�س���اءا جماليا ذي طابع حركي بعيدا ع���ن حمدودية املكان الواقعي 
امل���ادي.. فتعلن ان الر�سام ي�ستطيع ان ير�س���م ق�سائد بال �سوت كما 
ال�ساعرال���ذي ي�ستطي���ع ان ير�س���م ال�سع���ر بال ا�س���كال فعندئذ ت�سبح 

الروائح مو�سيقى �سامته.
�سعت الفنانة"بهيج���ة احلكيم"يف اغلب نتاجاتها الفنية االخرية يف 
البح���ث للفن بحدود ع���امل النبات مثلم���ا كان جلجام����س ي�سعى عرب 
الظلمات يف احل�سول على نبتة اخللود... فالفنانة م�سغولة بتكثيف 
احا�سي�سه���ا الداخلي���ة اىل اف���كار وت�س���ورات وا�س���كال �سمن حركة 
جنيني���ة متنح الروح للمرئي ، ومتاث���رة بنتاجات الفنون اال�سالمية 
م���ن تزويق���ات ونقو����س يف الفن���ون الزخرفي���ة والفن���ون املعمارية 
اىل جان���ب مايحوي���ه االدب وال�سع���ر من موروث ثق���ايف وح�ساري 
وفلكل���وري كم���ا يف ق�س����س الف ليل���ة وليلة فان ال�س���رور واالحالم 
وال�س���رور قد ترجمتها الفنانة اىل لغ���ات ب�سرية توؤ�س�س عامل جديد 
م���ن اال�س���كال موؤكدة بذلك على ان الر�سام يج���ب ان يطلب يف الر�سم 

االمياء اكرث من الو�سف كما يف املو�سيقى.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com
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ش�������ذى ال���ق���ي���س���ي 

ص��������ب��������اح  ح���س���ن 

د. اسماعيل موسى حميدي

نهاية ال�سبيعنات بغ���داد منطقة ال�سنك الح يل يف 
اح���د االف���رع بجانب دجلة اخلري الفت���ه �سغرية و 
�سه���م ي�سري اىل )متحف الفنانن الرواد( و لولعي 
بالف���ن ا�سرع���ت بالدخ���ول و يف نهاي���ة الفرع على 
�سف���ة النه���ر بيت بغ���دادي ق���دمي اأعي���د ترميمه و 
�سبغ���ه وترتيبه كت���ب على بابه )متح���ف الفنانن 
ال���رواد( دخل���ت و فوجئ���ت و هالن���ي م���ا �ساهدت 
لوح���ات توزع���ت على الغ���رف الرتاثي���ة بعناية و 
باأط���ارات نظيف���ة حوت تراث الع���راق الفني طيلة 
عه���وده املعا�س���رة فيه���ا تعرفت عل���ى لوحات عبد 
الق���ادر الر�س���ام )1883- 1952( ث���الث لوح���ات 
الق���دم ر�س���ام بغ���دادي و الفن���ان عا�س���م حاف���ظ 
)1886- 1978(لوحت���ن وتوال���ت لوح���ات بقية 
الفنان���ن توزع���ت لوحاته���م البالغ���ة 616 لوح���ة 
جدران غ���رف البيت ترثي امل�ساهد والزائر تاريخ 
الع���راق الفني و اأ�سماء مل نك���ن نعرفها من الرواد 
م���ن الفنان���ن و الفنانات، مل اأك���ن اريد اخلروج و 
ان���ا يف هذا ال�س���رح احل�س���اري درت على الغرف 
مرتن و عند خروجي كانت هناك طاولة تقع امام 
غرفة قبل باب اخلروج حتوي كتب باللغة العربية 
و االنكليزي���ة و الفرن�سية توراأ�سف معظم لوحات 

املتح���ف و الفنان���ن ال���رواد مع تعري���ف بحياتهم 
فاأخ���ذت م���ن كل لغ���ة ن�سخ���ة و انا اأه���م باخلروج 
يرت���دي قمي����س  املتح���ف وكان  اأوقفن���ي فرا����س 

و بنطل���ون و جراوي���ةو �س���اح ب���ي )ه���ذه الكتب 
لل�سيوف الر�سمين و لي����س للزائرين العراقين( 
اأخذه���ا مني و ارجعها اىل مكانها، دخت و احرتت 

و بقي���ت انتظ���ر حت���رك الفرا����س القتن����س الكتب 
ثاني���ة و لكن الفرا����س فهم ق�سدي و ظ���ل مت�سمرا 
يف مكان���ه ينظ���ر اأيل و يف حلظته���ا �ساهدت مدير 
املتح���ف، كان���ت الفنان���ة )بهيجة احلكي���م( جتل�س 
خل���ف من�س���دة املدير ترت���دي نظارته���ا و تقرا... 
فرح���ت الأين كن���ت اأتاب���ع لوحاته���ا العدي���دة ع���ن 
الزهور التي اأخت�ست بها والأنها بنت كربالء كنت 
اأعتز واأفتخ���ر بهذا اأكرث، اأخ���ذت ق�سا�سة �سفراء 
كان���ت على املن�سدة و كتب���ت بقلم اجلاف )ال�سيدة 
الفنانة املديرة بعد التحية و ال�سالم اأهايل كربالء 
يبعث���ون بتحياتهم األي���ك و يتمنون ل���ك النجاح و 
يرغب���ون باحل�سول على ن�سخ من كتالوك املتحف 
الذي مينعنا عنه���ا فرا�سكم الكرمي و ال�سالم ختام 
كربالئ���ي(.. اأعطيت الورق���ة للفرا�س و طلبت منه 
ان يعطيه���ا للفنان���ة املدي���رة... اأ�ستلم���ت الفنان���ة 
بهيجة احلكيم الق�سا�سة و قراأتها نزعت نظارتها 
و نظرت اأيل و اأنا اأرفع يدي حمييا لها و اأبت�سمت 
واأرتدت نظارتها ثانية و كتبت يف ذيل الق�سا�سة 
)ت�سل���م له خم�س ن�سخ م���ن الكتال���وك و حيى الله 
اأه���ل كربالء(..مالحظة ال زلت حت���ى االن احتفظ 

بالن�سخ اخلم�س يف مكتبتي للذكرى

كان���ت بهيجة حتلم بالطبيع���ة ثم تتخيل حلمها يف 
الواق���ع فتع���رب ع���ن حم�سو�س���ات خيالها ب���اوراق 
وجم�سم���ات تع�س���ر فيه���ا روحه���ا لت�سي���ف للف���ن 

الت�سكيلي لونا خا�سا بها.
كان���ت ت�ستق���راأ حوا�س املتلق���ي وتبادل���ه ال�سعور 
حت���ى يعي����س م���ن ي���رى لوحاته���ا باج���زاء حلمها 
ويعي�س حلظاتها ويلتقي معها يف ف�ساء المتناهي 

من االحا�سي�س العابرة للطبيعة.
وعل���ى الرغ���م من الب�ساط���ة يف �ساعري���ة لوحاتها 
قيا�س���ا بالفنان���ن الت�سكيلي���ن اال انه���ا ا�ستطاعت 
ان تق���ف مب�ساف ال���رواد الت�سكيلي���ن يف العراق 
وانني اعزو �سر جناح احلكيم لعدد من اال�سباب:

1-كان���ت فنان���ة �سب���ة متخ�س�سة بر�س���م الطبيعة 
بكل ا�سكالها، والطبيعة بحالها قا�سم حب م�سرتك 
ب���ن اال�سخا�س فلي�س هناك م���ن ال يحب الطبيعة 
ويتطي���ب بالوانه���ا وبرائح���ة عطره���ا حت���ى ان 
حب الطبيع���ة كاأنه غريزة قد حباه���ا الله �سبحانه 

وتعاىل يف كل نف�س.
2- الفنان���ة منح���درة م���ن بيئة وا�س���رة ذات طابع 
دين���ي االم���ر الذي �س���كل ك�سرا حلاج���ز فا�سل يف 
احلي���اة االجتماعي���ة بالع���راق وه���ذا جعلها اكرث 

متيزا واثارة
3-قل���ة الفنانات الت�سكيلي���ات العراقيات باملقارنة 

بغريهن يف باقي الدول ما �سرع طريقها للقمة. 
4- الظهور املميز للم���راأة يف جمتمع قلت حظوظ 
امل���راأة فيه للرتب���ع على عر�س ال�سه���رة ال�سيما يف 

جماالت الفن املختلفة.
5-ف�س���ال عن روح االب���داع الذي يلم�سه���ا املتلقي 
يف اعماله���ا فكان���ت لوحاتها متث���ل ال�سهل املمتنع 

بالن�سبة للمتلقي.
6-طبيع���ة ر�سومه���ا الت���ي تنقل الناظ���ر اىل ربيع 
الطفول���ة وذكرياته���ا ف���اول مر�س���م للطف���ل يخطه 
ه���و الطبيع���ة والوانها،واجم���ل م���ا يف لوحاته���ا 
ا�ستطاعتها ترجمة تلك ال�س���ور اىل لغات ب�سرية 
حتاكي ا�سكاال وفنونا خمتلفة لذا كانت مو�سيقية 

الر�سم مكثفة يف تفا�سيل لوحاتها.
ب���ان  الت�سكيلي���ن  الفنان���ن  م���ن  الكث���ري  ويوؤك���د 
وان  والرب���ح  ال�سلع���ة  مفه���وم  الفنانة”تنف���ي 
م�سروعه���ا من���ذ الب���دء وقب���ل �سن���وات طويل���ة ال 
يعزل �سالب���ة الواقع عن دينامية الروؤية الداخلية 
)التطه���ر( ، وهي مت�س���ك بال�سحر بذات���ه وت�سمح 
للذاك���رة ان تعي���د �سياغ���ة اخليال وترتك���ه ياأخذ 

طريقه اىل االكتمال”
عراقي���ة  فنان���ة  احلكي���م  بهيج���ة  عا�س���ت  وهك���ذا 
ا�ستطاع���ت دخول قلوب االطفال قبل الكبار دخلت 
ع���امل ال�سهرة وا�سبحت من اال�سماء التي التن�سى 
يف ذائقة املثقف العراقي،رحم الله بهيجة احلكيم 
وادخلها جن���ات من الورد كتلك التي عودتنا عليها 

يف احلياة.
*عن احلوار املتمدن

.بهيج��ة الحكي��م ف��ي الذاك��رة 
الجمعية

فنانة اشللتهرت برسللومها التللي تحللايك الطبيعة من الللورود واالزهار ومسللاحات 

الربيع،كانت لوحاتها عبارة عن بسللاتني من الللورد والواحات التي ترشح النفس عىل 

ربيعها، جاءت تلك اللوحات باشللكال متاثيل ورموز ومجسللامت متحورت وتفردت 

بالللوان االزهللار التي متللأ الحدائق، تزينت مجسللامتها مبروج من اشللكال الذهب 

وصفائح الفضة لترس الناظر وتستميل انتباهه يف حال اقباله للوهلة االوىل عليها.

بهيجة الحكيم.. نخلة عراقية 

أنا  و الفنانة بهيجة الحكيم



ع������������������ادل ك������ام������ل

اأيهم���ا جرجر االآخر اإلي���ه: الفنان���ة اأم الب�ستان..؟ اأم 
كان عل���ي ّ اأن اأت�ساءل: اأيهم���ا اأ�سفى على االآخر لغزا 
ً م���ن ال�سح���ر، الغاب���ة اأم ر�سامته���ا؟ الفنان���ة بهيج���ة 
احلكي���م )1938 � 2008( وه���ي كر�س���ت حياتها كلها 
يف ت�سوي���ر الورود،  جتعلنا نت�ساءل: اأم اأن الورود 
والب�سات���ن، كلما خطر ببالنا الفردو�س، ال نتذكر اإال 

بهيجة احلكيم.

* قد ال يجد بودلري، اأو اأي �ساعر عظيم يف ملغزاتها 
اإال مدخ���ال ً مموها ً لعامل اآخر، غ���ري ال�سفافية، وغري 
مالم�سة العطر لزمن االإن�س���ان ال�سائع. ففي غاباتها 
ي���كاد اجلحيم يوؤجل، اأو يت���وارى، لوال اأن �سرا ً ناءٍ  
ال يكم���ن اإال يف اجلم���ال: املرارة. ذل���ك الأنها ال تر�سم 
فرحا ً عاب���را ً، بل لّذة ي�سعب تذوقها اإال عندما تغدو 
مب�ساف امل�ستحيالت. فالغابة مبكوناتها ال تطردنا، 
ب���ل تنذرن���ا، الأنه���ا ال تقول اإال م���ا تقول���ه الهة احلب 

واملوت، اإنانا: الدفن. ومن ثم اإقامة االأعرا�س.

احلكي���م  بهيج���ة  وغاب���ات  وب�سات���ن،  ورود،   *
حتكي ق�سة فنانة ن�سجت عالماتها، كما فعل فنان 
ال�س���رق: القدا����س. فامل���وت �سبقها، مثلم���ا تّكون، 
قب���ل بدء بذور اخلل���ق. املوت وقد �سك���ن الزوال: 
يف العط���ر، كم���ا يف الن�سي���م، وهو ينق����س تاريخ 
الع�س���ق. فهما، امل���وت والع�سق، يتوح���دان بعيدا ً 

عن ال�سغب، وال�سو�ساء، والغ�س.
* واذكر � ملنا�سبة عودتها اإىل اجلذور، وحتولها اإىل 
ذبذب���ات � انه���ا لفتت نظ���ري للم���رة االأوىل يف لوحة 
ور  �س���ّورت فيها احلرب االأهلية يف لبنان..اإذ ْ مل ت�سّ
اإال غاب���ات االأرز، واجلم���ال يف ذروته: املوت، وكاأنه 

كتم �سرخته االأزلية: ال! 
ور  * فف���ي جت���ارب ن�سف ق���رن م���ن الر�س���م، مل ت�سّ
الر�سام���ة اإال كفن���ا ً طرزته برتاتي���ل وخيوط واألوان 
جل�سد ا�سمه: العطر. فاجلمال، هو االآخر، احد اأفعال 

املوت!

* ف���اإذا كان���ت ليلى العط���ار مل تر�س���م اإال ج�سدها يف 
الغابة، عابرة من املجه���ول اإىل املجهول،فان بهيجة 
احلكيم توغل���ت يف الغابة،عميق���ا ً، ومعها رموزها: 
ا�ستحال���ة اأن يكون املوت اإال وق���د �سكننا يف العمق. 
ه���ذا االن�سغال ح���د فقدانه، مل يكن ترفا ً، اأو بذخا  اأو 
نعيم���ا ً، بل ا�ستذكارا ً غام�س���ا ً لالعرتاف بان ما هو 
قا����سٍ  �سل���ب، وجائر، ا�ستح���ال اإىل اأث���ري! اأال تبدو 
ن�سو�سه���ا، من���ذ لّطخ اإن�س���ان املغ���ارات ا�ستغاثاته � 
فوق اجلدران � وبن عاملنا � ويف اأج�سادنا واأرواحنا 
� : رفي���ف لرحمة ال تبلغ ذروتها اإال يف الغابة، ولكن، 

لي�س اإال يف ذروتها: اجلذور والغياب والورود!

عن كتابه الت�شكيل العراقي

بهيجة الحكيم.. في ذكرى رحيل الغابة

ناقد راحل


