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هذا الكتاب

ان المتابع لسفر الفنون التشكيلية في العراق, سيجد امامه تاريخا حافا باابداع والتنوع, وعلى مدى تجارب كثيرة, تمتد 
لقرن من الزمان, برز خالها الكثير من ااسماء الهامة التي حفظت لاجيال ذاكرة فنون الرسم والنحت والخزف والكرافيك 

والخط العربي والزخرفة ااسامية, وبعض ااشتغال على الفنون التطبيقية. 
المكرسة شحيحة  المطبوعات  التوثيق واارشفة, واصدار  ان  مواد  اا  العراق,  التشكيلية في  الفنون  الرغم من تطور  وعلى 
ان  وبصراحة  معدومة,   تكون  ان  تكاد  وسواها  الذاتية  السيرة  وكتب  والتعريفية  الفنية  الكتب  مطبوعات  وبخاصة  جدا 
وربما  رسمية,  شبه  ام  رسمية  مؤسسات  كانت  سواء  والفنية,  الثقافية  المؤسسات  عنه  مسؤوا  اداريا  يعد خطا  ااهمال  هذا 
تقع المسؤولية على الفنان ذاته,  وا يخفى على المتابعين للشان التشكيلي العراقي والباحثين ااكاديميين ونقاد الفن 
والدارسين للفنون بان ثمة  الكثير من ااسماء الفنية الريادية, ومن الجيل االسابق صارت نسيا منسيا بالرغم من اهميتها 

وتاريخها الفني واابداعي الغزير
فكيف يكون ذللك؟

ان ارشيف الفنون الذي تجمع خال قرن من الزمان تعرض للحرق والسرقة بعد سنة 2003, كما ان  مؤسسات الدولة  ممثلة 
بوزارة الثفافة ودائرة الفنون التشكيلية و منظمات المجتمع المدني ممثلة بجمعية الفنانين التشكيلين العراقيين ونفابة 
الفنانين العراقيين  لم تقدم ما ينبغي تقديمه من مطبوعات وكتب  فنية اا بحدود ضئيلة جدا مقارنة  مع زخم العطاءات 

اابداعية المقدمة خال قرن من الزمان. 
يأتي هذا الكتاب كاضافة  للمكتبة الفنية في العراق والعالم العربي, لما يتسم به من مؤهات الوعي بالفنون ا سيما اذا 
اخذنا بنظر ااعتبار اهمية الفنون النسوية  في العراق, والفنانة  فاطمة العبيدي شقت طريق وصولها من خال مشاركاتها 
النوعيه في المعارض الوطنية التي تقام في داخل العراق وخارجه ونيلها الكثير من الجوائز والشهادات  التقديرية, ا لشي 
اا انها فنانة حريصة ومثابرة وتعمل بداب وجدية من اجل بلوغ غاياتها وتاكيد رؤيتها وموقفها الفلسفي من ااحداث 

والمتغيرات ااجتماعية والثقافية والتاريخية في العراق والعالم.
لقد شارك معنا في مواد تحرير هذا الكتاب فريق عمل متكون من خيرة النقاد الفنيين في العراق, وها نحن نخرج هذا 
الكتاب بحلة تصميمية ائقة بالثقافه الفنية في العراق وهذه فرصة نمنحها للمتابعين والمعنيين بالفنون التشكيلية في 

العراق ولطلبة واساتذة الفنون التشكيلية لكي يطلعوا  وياخذوا  ادوارهم في مشاريع الدراسات والبحوث  مستقبا.
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فاطمة ألعبيديعادل كامل*

رحلة البحث عن الفردوس المفقود

]1[  مؤشرات

     مازال يدور في ذهني سؤال لم اجب عليه: أيهما  مهد لآخر ـ الضروري أم الجمالي ـ اكتساب جدلية يستحيل تفكيكها 
من غير العودة إلى الصفر: كيف تّكونت، أو نشأت رسومات المغارات، إن لم تكن استثناء ً في اانتقال من الضرورة إلى 
 ،... البناءات الجمالية  البناء المنظم، ومن ااضطراب إلى   السحر، ومن العشوائية إلى الداات الرمزية، ومن التشوش إلى 
إا بوصفها  ليست فنية  ـ وهي  المبكرة  التجارب  الحرية...، فإذا كانت  الصعب عزلها عن فضاء  التي من  الضرورة  وهي 
اخفت هذا الهاجسـ  في الفخار أكثر وضوحا ً في اإقناع، فان آثار النحتـ  لآلهة اأمـ  ومشاهد الصيد المنفذة فوق جدران 
المغارات، ستتحدث عن أقدم مفهوم للمصنع: الرحم.  فالطبيعة ـ بحد ذاتها ـ بوصفها مازالت بدائية وغير مركبة، إا إنها 
كانت أقدم نظام للتوليد ـ والتكاثر، وتحدي الغياب. إا أن عصر الفلسفة سيأتي بعد سنوات طويلة لردم الفجوات، ذلك 
أن المصنع، من وجهة نظر )بدائية/ شحيحة التجارب( ستتوقف عند الحياة اليومية، كصعوباتها، وكالبحث عن الحلول 
المباشر إلى  التحديات، والمعوقات، في الحقبة ذاتها كانت الوظائف تأخذ طريقها إلى التخصص، من  الممكنة لتجاوز 
الرمزي، ومن المتاهات إلى اأدلة. فاليد/ العين/ وباقي الحواس، في مجال المنجزات شبه الفنية، ستمتلك مهارات لصياغة 
أدوات معرفية مبكرة توازي انشغاله بتحصين دفاعاته ضد التهديدات اليومية الدائمة.  فهل كان )الرسم( كعامة أولى، 
مع المجسمات، وتحول اأصوات إلى إشارات، والصور إلى عامات، حروف، بمثابة تحول مهد للتقدم المزدوج في صناعة: 
اأدواتـ  ومن ثمـ  صناعة: عاماتها، أم كان لتحول الوظائف، من مباشرة إلى رمزية، ومن خشنة إلى رقيقة، ومن خلوها من 
المعنى إلى انتظامها ببرمجة مبكرة للمعاني، أثره الذي سيؤدي دوره المستقل عن اأداء المباشر...، كي تكتسب التصّورات، 
النار  ـ بعد اكتشاف  التعلم من اأخطاء، لغة معرفية مبكرة  المبني على ااحتماات، دون إغفال  المجال اافتراضي  من 

والخامات والطاقات الكامنة في الطبيعة، وفي الذات ـ ممهدة للخيال أن يشكل جزءا ً من خصائص )المصنع( ولغزه...؟
   ها أنا أجد فن )الرسم( بعضا ً من اإجابة، بعد أن توارت اأسئلة عبر نسيجه البنائي، فالحائك يخفي سر الحياكة بالخيوط 
ليعلن عن مياد مستحدث، كما توارت أسئلة )النحت( في مجسمات اآلهة  اأم، مثلما ينقلنا السؤال الخاص بتكون اللغة 
إلى: اإنسان نفسه بوصفه لغزا ً...، بدل التوقف عند )اأثر/ العامات/ الرموز/ والا متوقع من اإشارات..الخ(، إنما كي تأتي 
فتوحات ا نهائية تمد الجسور بين )الذات( وأثرها، بين الضوء وظله، الصوت وصداه، وبين تراكم )العامات( وأسرار اشتغال 
تلك المصانع، بوصفها لم تعد )بدائية( ـ ككل ما يحدث بعيدا ً عن اإرادة الواعية ـ لتدخل في حقبة إن اإرادة، ليست 
مستقلة عن مستحدثاتها، كعمل الطائر ببناء عشه، ليس بوصفه سكنا ً فحسب، بل بما يمثله من تحديات سمحت لأشكال 
ـ كمستحدثات ـ أن تؤسس نظام محاكاة )الرحم( ـ ولكن بإشراف مباشر لقوى أخذه بالتقدم، وبالتغيير، وليس بالتأمل حسب: 
الدماغ. أن عمل اأخير، هنا، )كعمل قوانين الوادة ـ الموت/ الليل ـ النهار/ الحضور ـ الغياب ...الخ( يدشن تضافر العناصر 
بنية تؤدي دورها في  لاندثار، ليصبح  بنية جمالية ترتقي بكل ما يتعرض  ـ نحو  المزدوج  وليس  ـ  المشترك  عبر عملها 

ديمومة اامتداد، حتى لو كانت محكومة بزوالها العنيد.
   فالرسم عند كثير من الرسامات، وعند عدد من الرسامين، سيعمل على إعادة صياغة اإجابات، بإخفاء أسئلتها، إن لم 
يرتق باأسئلة إلى مجال يجعل من التطبيقات، عالما ً ا ينتظر شروحا ً، أو تأويات زائدة. فالرسامة فاطمة ألعبيدي، تختزل 
عمل )المصنع( بما يمتلك من عناصر فنية ـ شعرية ـ وجمالية. فمنجزها الفني يتقاطع مع النافع، ولكنه، في الوقت نفسه، 
يعيد الحفر في أقدم اأسئلة: إن لم يكن الرسم  ضرورة...، كالشعر...، فلماذا استحدثه اإنسان، قبل أن تتكون معتقداته، 
وأعرافه، ومحرماته، ومعارفه اأخرى،  حتى لو كانت غير مدّونة...، فهل ثمة أسئلة ـ كامنة في البصريات ـ تلخص  النسق 
التعويضي ) سيكولوجيا ً / فسلجيا ً / افتراضيا ً...الخ( لصدمات الغياب....، يتقاطع مع المنجز ـ بتوحد عمل المخيال بعيدا 
ًعن اليومي المباشر، وا يدع مجاا ً اتساع الفجوة بين الصدمات وطرق مجابهتهاـ  حيث اأسئلة العصية تماثل سؤال:   هل 

يصنع شعره، أم الشعر هو الذي يصنع الشاعر...؟
    فالحلقة ـ هنا ـ ا تماثل انبثاق الليل من النهار، أو النهار من الليل، وا تماثل خروج الحي من الميت، وخروج الميت من 
الحي....، قدر دينامية صانعي العامات، بما يمثله الصانع، من عاقة جدلية للدينامية ذاتها ـ وهي ـ في اأخير، تستبعد 

ضرورات البرهان، بوصفه الطاقة  غير القابلة للنفاد.
ـ  البديهة  ـ  الوظيفة  القانون بضرورات  تّقيد  ا  قانونها، مثلما  أن تمتلك  للبديهة  ألعبيدي، تسمح  فالرسامة فاطمة      
فالرسم، عندما يعمل عمل الموسيقى، يؤدي دور اارتقاء، أو اانتقال بالخامات من وجودها المحض، الملقى، نحو عالمها 

اافتراضي، ألحلمي، اأكثر تساميا ً، واأقل تقيدا ً بعالم الضرورات، اأرض، وقسوتها.
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 Acrylic on canvas  90x60 cm - التحليق الى السماء

]2[ بعيدا ً عن اازدواجية

   بعد نصف قرن من العمل في الكتابة ـ بمعظم أقسامها ـ أجد الفجوة مازالت اكبر ـ مما كنت اعتقد ـ بين ما يدور في 
ذهن )الكاتب( وتطبيقاته، ونصوصه المدّونة، حتى تبدو اأخيرة تعمل بمعزل عن المجال الذهني ـ التخيلي/ اافتراضي 
ـ مما يوسع المسافة ويمنحها بعدا ً آخر بين )الكاتب(، والمتلقي، من ناحية، وبين الكاتب ومن سيتولى إعادة تقيم منجزه، 

بغية استخاص الدرس، من ناحية ثانية.)1(
   فاإشارات النقدية التي وجهها د. مازن المعموري لعدد من العاملين في حقلي التدريس، وفي الكتابة، وهم يتناولون 
تجربة الرسامة وجدان الماجد، ا تبدو سليمة فحسب، بل تظهر المدى السلبي لهذه العاقة، كي يغيب )النقد( ـ الذي طالما 
استبعدته إا بوصفه مؤشرات بحث لنقاد الغد ـ بالمرة، عنا، باستثناء إشارات متناثرة، على مدى تاريخ الفن الحديث في 
العراق، لم تفض إلى إحكام معرفية لصياغة لغة نقدية، أو حتى مقاربة للنقد، وما يتطلبه من: معلومات صحيحة، ورؤية 
نقدية واضحة، فضا ً عن الخبرات التي يتطلبها الكاتب، كي يحق له أن يتحمل مسؤوليات النقد، ومستلزماته العلمية، 

والفلسفية..
   وإذا كانت إشارات المازن قد بدأت أساسا ً بما تم عرضه من تجارب الرسامة الماجد ـ وهي التجارب المثيرة للشفقة حقا ً 
بوصفها نفذت لذائقة ا عاقة لها بالفن ـ فان  التجارب المميزة لها، كفنانة شابة، كانت تثير الفضول، بل والدهشة، بما 
فيها من مغامرة وتجريب. وعلى كل فان ازدواجية )الفنان/ الفنانة( ـ هذه ـ  تلقي المزيد من الضوء على أسماء كبيرة، 
والخيول، واأزقة  المستشرقين،  المشغولين بمحاكاة لوحات  بالحرفيين   ً وانتهاء  الشيخلي،  بفائق حسن  وإسماعيل   ً بدءا 
التكنيك، والثقافة،  التشكيل الحديث...الخ، مع تفاوت  البغدادية، واستنساخ الجانب السطحي من الحرف العربي، ضمن 
حافظ  الفنان  إن  اذكر  حتى  أسلوب،  من  بأكثر  يرسم  وهو  تخبط،  من  الفنان  يعانيه  ما  تماثل  ازدواجية  إنها   والغايات. 
ألدروبي، قال لي ذات مرة: رسمت بكل اأساليب ولكني ا اعرف ماذا يريدون أن ارسم؟! مما يوضح غياب الرؤية النقدية لدى 

الفنان، مثلما نجدها، لدى معلمي الفن، وهم يتظاهرون بدور اأستاذية،  ويرتدون أقنعة النقاد الكبار. 
    وأدق مثال تطبيقي يفسر مدى أثرهم في تردي المستوى التعليمي ـ في كليات ومعاهد الفنون الجميلة ـ حد تدميرهم 
للكثير من المواهب،  واإسهام بقمع مغامرة التجريب، بوصف الفن: تحديا ً، كما قال هاوزر، وليس بحثا ً عن مكاسب آنية، 

وزائلة.
   إا أن ااستثناء يبقى قاعدة لمواصلة الكتابة، كالذي نجده في تجربة الفنانة فاطمة ألعبيدي، باستبعاد اازدواجية، ا في 
الغايات وا في اأسلوب حسب، ليس أنها بعيدة عن الوسط )الفني(، أو أنها لم تحترف مهنة تلبية متطلبات الذائقة 
ااستهاكية، بل لرؤيتها المغايرة لهذا التوجه، ومدى انحيازها لمشروعها الفني/ الجمالي، وعملها المتواصل، الحثيث، 
بمنح الرسم صلة جدلية بالموسيقى، ومعالجة الرموز كوحدات جمالية متضمنة بنيتها البنائية، ونسيجها الخاق، ضمن 
سنوات تكاد فيها عزلة الفنانين تحتم علي البعض منهم،  نذر الكثير من حياتهم من اجل فنهم، وليس من اجل أهداف 

تتقاطع من رسالة الفنان، وما يتضمنه الفن من أبعاد حضارية، وإنسانية.

]3[  جسور 

    وإن كان هناك من يولي )الذات( دورا ً ـ يبدو منعزا ً عن مكوناته، مناخه، وأهدافه ـ في تحديد خصوصية هذه الذات، 
ذات الفنان، وهو اعتقاد يستند إلى وضع الذات على المحك، وفي المواجهة، لكن لو عزلت هذه الذات ـ كعزل أية ذرة عن 
أخرى ـ يغدو )الموضوع( قد فقد احد أركان وجوده بوصفه عابرا ً لمجموع: أجزاءه، نحو الكل الذي هو ـ بحد ذاته ـ وحدة، 
بنية، تدخل ضمن سلسلة من العاقات، تبدأ بالا مرئي ـ وا تتوقف عن المرئيات، ليس أن الحركة تمثل جسورا ً ا عدد 

لها بين الحدود، بل أنها غير مستقلة بذاتها، مهما بدت، تمتلك كيانها الخاص، والفريد.
    وفاطمة ألعبيدي، التي حملت تراثا ً عائليا ً نادرا ً ـ كالذي عاشته نزيهة سليم، وعشتار جميل حمودي ووسماء حسن على 
سبيل المثال ـ ستغذي تجربتها بالحفر في المنجز  التشكيلي العراقي الحديث، والنسوي منه خاصة،  بما يحقق تجانسا ً مع 
رؤيتها للعالم، كي يأتي الفن صيغة منصهرات لبناء نصوصها الفنية. فا يمكن إغفال إن مديحة عمر عالجت جماليات 
الحرف العربي عبر جدلية خيالها وصلته المتجّذرة بالمورث، والبيئة، كالذي شغل نزيهة سليم بمفهوم ااختزال، وعالم 
العطار، مهين  ً مع تجارب سعاد  ـ متجانسا  الفردوس  ـ  البستان  الحكيم مسيرتها لتصوير  بينما خصصت بهيجة  المرأة، 
الصراف، بتول الفكيكي، ليلى العطار، وداد ااورفلي، سلمى العاق وغيرهن، فضا ً عن تجارب متضادة للتطرف شكلت 
)انثويتها( وفق مفهوم: الخصب، التوليد، بسمة )شرقية( سمحت لتضافر عناصر البيئة، والموروث عامة،  والمحلي الشعبي 

تحديدا ً، باستقصاء الذاتي ومنحه سمة )الهوية( للتشكيل النسوي الحديث في العراق.

1ـ  إشارتي إلى المقال الذي كتبه د. مازن المعموري تعقيبا ً على ما جاء في مجلة)آفاق أدبية( العددان الثالث والرابع/ السنة 
اأولى 2011، حول الملف المنشور حول الفنانة »وجدان الماجد«.
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منحها  على  عملت  بعين  ولكن  الحديث،  التشكيل  من  لقرن  قراءتها  مدى  لتؤكد  تأتي  ألعبيدي،  فاطمة  فتجربة     
خصوصيتها في ااستبصار. إن المتلقي المعني بالقراءة ـ وليس إغفالها أو هدمها ـ سيعثر على مفهوم )النسج( لديها 
بوصفه عملية حياكة، إنما بأدوات أسهمت الفنون الحديثة بتشذيبها، وصقلها، لتتوحد فيها الطاقات الكامنة للفنانة، عبر 
أشكالها كلغة تتوخى منح اآخر حرية اكبر بقراءة موضوعاتها المختارة، مما يؤكد إنها لم تغفل منهجها التجريبي المعزز 
الصدمات،  إزاء عقود من   ً الجمالي موقفا  البعد  وفكرية، تجعل من  بإضافات شعرية،  ـ  الخصوصية  ـ  )الهوية(  لمفهوم 
والتحوات، والخراب. فالفنانة لم تنحز إلى الموضوعات الفنية على حساب شعرية النص الفني، وجمالياته، كما لم تعزل 
أشكالها عن رؤيتها ذات الجوهر الواقعي، فهي لم تستخدم اأثر إعانا ً عن )الواقع(، بل استبدلته بلغة ضمنتها محركاتها 
باستخدام العناصر التشكيلية: اللون/ الخط/ الملمس/ الفضاء: الحركة/ والتباين في القيم الضوئية... الخ، لتلخص المسار 
أدركت مدى  بذات  ترسم  فالفنانة   .ً يتوقف عند نهاية مقررة مسبقا  وا  ديناميته،  الذي يحافظ على  لأسلوب  الدينامي 
اتساع موضوعاتها المعالجة، وبهذا فان تجربتها الفنية حافظت ـ من غير تزمت ـ على المنجز النسوي للفنانات الرائدات، 
بسماتها الشرقية، عبر منح الصوت أعلى دراجته: اللون.  فالصمت يغدو لغة ا تتوخى المعنى إا بوصفه غدا أسلوبا ً للرؤية 
ـ وللحياة.   انه جسر سمح للفضاء الخارجي أن يشكل نسقا ً لبناء النص الفني، وفي الوقت نفسه، يمارس النص دوره جسرا 
ً للعبور من  العالم الداخلي نحو الفضاء الخارجي. فالواقعية سمحت لها أن تجد في التجريد كل ما ا يمكن شرحه ـ أو 
تحديد معناه. إنها ـ من زاوية ابعد ـ تجعل  من موضوعات )الحياة( المعنى المستتر لآلهة )إنانا(: رؤية المشهد من زواياه 
المتعددة، عبر صراع سمح للقراءة أن ا تتوقف عن خاصة أخيرة، أو نهائية، بل ستعالجها بمنحها الطاقات الكامنة في 

ذاتها ـ كفنانة ـ وفي خاماتها، كعناصر  مكونة لنصوصها الجمالية.

]4[ عناوين: التجريد أم ااختزال؟

    لم يترك فنان الكهف عناوين لرسوماته، ليس أن اللغة لم تكن أداة قد دخلت في الخدمة، بل أن وضع أي عنوان لها 
كان بإمكانه أن يعزلها عن معناها اأبعد، إن لم يصنع فجوة قابلة للتشتت، وقد يصعب ردمها. على أن وضع العنوان ـ 
شبيه بمن يسير  نحو هدف محدد، كوضع إشارة دالة على مكان بدل الوقوع في المتاهة، فهل هذا دقيق إزاء موضوعات 

تتضمن أكثر من إشكالية، كالثنائيات في تصادماتها، في تشكلها، في انصهارها، وفي تحواتها....؟ 
     تضع فاطمة ألعبيدي، عناوين نصوصها الفنية،  ليس كي تدلنا على طريق يفضي إلى المعنى المقصود...، كرسم 
الشخص  اسم  لوضع  فانه يضطر  الرسام صورة شخصية لشخص محدد  يرسم  ولكن عندما  برتقالة ووضع عنوانها معها! 
المرسوم...، وهنا يحدث ااختاف بين رسام محترف يؤدي عما ً محددا ً وبين فنان ربما ـ هو ـ يعمل على استقصاء المعاني 

الكامنة في ذاته ـ مثلما ستكون كامنة في منجزه الفني.
     وأن تجربة فاطمة ألعبيدي ولدت في حقبة مكتظة بااتجاهات واأساليب، منذ أربعينيات القرن الماضي حتى يومنا 
هذا، وأنها عاشت مرحلة تحوات، تصادمات، واجتهادات، فقد بات بحكم التجريب أن تختار الفنانة منحى لها بين عنوان 
العمل الفني ومضمونه.   فهل قصدت أن تدلنا ـ بالعنوان ـ كإشارة أو كعامة ـ أم كجسر يقود إلى ما بعد الضفة الثانية...؟

    إن الرسامة تختار ـ على سبيل المثال ـ  العنوانين التالية لعدد من رسومها: صدام الخير والشر/ شمس وإعصار/ جزيرة 
السماء/  التحليق في  ألوان  التفاؤل/  السام/ أحام  الفجر/ طائر  الحلم/ أفكار متصارعة/ ظهور  الجزيرة  العشاق/ جنتي/ 
البالية...الخ، فنجد إن هذه العناوين تشترك بالحديث عن موضوعات اختارتها بعناية، كاستحالة استبدال عنوان  راقصة 
بآخر، أو نص بنص سواه...، ولكن القراءة اأكثر عناية بدراسة العاقات ما بين العناصر التشكيلية واللغوية ـ أي العناوين ـ 
يفضي للتعرف على مساحة ضاجة بما ا يمكن تقييده بعنوان، ولكن هذا ا يماثل وضع كلمة )تجريد( إزاء ما ا يحصى 
من الرسومات التجريدية، وإنما هو  إجراء مقاربة لموضوع متحرك/ دينامي، يتقاطع مع تحديد المعنى بكلمة أو بعنوان. 
فالصراع القائم على أزمنة، فلسفات، أفكار، تيارات، أساليب مختلفة، متنوعة، يوسع من العاقة ويمنحها المعنى الذي 
حمل عنوان )إنانا(، كرمز: للسام والحرب، للحب والبغضاء، للرقة والقسوة، وللحياة والموت...الخ فهو لم يغادر القصد الذي 
كلما غدا مرئيا ً ازداد بعدا ً وتواريا ً، ليس داخل الكلمة وحدها، بل في المضمون ذاته الذي عمل على ابتكار عناوين له، 

طالما الهدف امتلك أصا ً جدليا ً، لم ينغلق عند خاتمة أخيرة، أو نهائية.
   إنها ـ إذا ً ـ تنظر لمرئياتها برؤية تحفر في المجال اأبعد، ومادامت أدواتها تستند إلى البصريات ـ عناصر الخط/ اللون/ 
الفراغ/ اأفق/ والمامس.... الخـ  فإنها ستعمل كي تتوغل ابعد منها، عبر أنساقها المختزلة بضرب سمح للمعاني أن تصبح 
ً. ذلك ليس أن مادتها تتسع للذهاب  ً، ومحددا  ً خاصا  للتجريد أن يحمل عنوانا  الوقت نفسه، سمحت  تجريدات، وفي 
ابعد من السكون حسب، بل منهجها الذي سمح لها باختيار المقاربة مع الموسيقا ـ األوان، غاية كامنة في وسائلها، مثلما 
توحدت الوسائل مع غاياتها.  فهل ثمة خاصة تجعل من نصوصها التجريدية شكلية خالصة، أم إنها تناور ـ ككل غواية 
كامنة في الدهشة ـ بينهما؟  ليس لدي  المتلقي إا حرية استقصاء اختيارها الدائم لرصد اأضداد، ليس أجل تصويرها، 
بل لمنح البصريات ذات الطاقة المشفرة الكامنة في الحرفـ  وفي الكلمةـ  وفي ما تعمل اللغة عليه باستنطاق فعل التوغل 
في المناطق المجهولة، كي يأخذ المعنى مصداقيته وهو ا يصّور إا إشكاليات غدا البعد الجمالي مفتاحا ً لفك المضامين

الكامنة خلف أقفالها الموصدة.

ً ]5[ الموسيقى بوصفها بعدا 

    كما من الصعب ـ ولكن ليس من المستحيل ـ تعريف النحت بعيدا ً عن أبعاده الثاثية، فان الرسم، منذ كونته عناصره 
التقليدية، لم يغادر السطح ـ بالمعنى المبكر لتحديد المصطلحات ـ لكن هذا وحده سيمهد للذهاب ابعد من المرئيات ـ 
السطوح، واأبعاد ـ باانتقال من التعبير المحض نحو مكوناته الجمالية، وما يخفيه من مشفرات تعمل وفق اأنظمة التي 

هي قيد ااكتشاف، أو التي ستبقى نائية ومخبأة في مداها المجهول.
    فإذا كان النحت ـ مع الفخار ـ يماثل المكان بوصفه تراكم أزمنة ـ فان الرسم ـ عند رسامي المغارات ـ لم يهمل المجال  
ـ والفني بعد ذلك. فالزمن ـ بحد ذاته ـ كما  ـ الشبيه بالفن  الزمني/ الحركي/ الصوتي/ كأحد عناصر بناء النص ونسجه 
المحاكاة  من  وانعتاقها  بعفويتها  ـ  فالفنانة  تحواتها.  ورصد  المرئيات  بتأمل  هاجسها  سيمثل  ـ  ألعبيدي  تجربة  في 
وااستنساخ والتنصيص المباشر ـ تسمح لهذه العاقة أن تصّور فضاء ً مسرحيا ً ـ ومضادا ً له في الوقت نفسه ـ لأشكال، 
في رصد انبثاقها، وأفولها. هكذا يتجدد ااشتباك، من لوحة إلى لوحة أخرى، كتتمة، تكملة، تماثل العامل المساعد ـ في 
التفاعات ـ  بالحفاظ على دوره الدينامي، ولكن هذا العمل )الوسيط أو المساعد( سيشكل لغز القوة بتناميها من المادي 
نحو الروحي، فهو ضرب من القوة الداخلية ـ بما تمتلكه الفنانة ـ مع ما في الطاقات الخارجية، كعاقة جدلية تتضمن 
رؤيتها ـ وهاجسها ـ لمفهوم: النسج أو البناء. على إنها ا تقوم بعمليات البناء إا انطاقا ً من دراستها للطبيعة ـ بخاماتها  
ومكوناتها ـ تفكيكها وبعثرتها وتركها تتدفق، تتناثر عبر العاقة ذاتها القائمة بين المساحة وما تشغلها من عناصر: 
التسامي،  على  قدرة  أكثر  وتجعلها  الهندسية،  أنظمتها  من  أشكالها  ستحرر  الفنانة  إن  حد  حرة/  حدود  خطوط/  نقاط/ 
ومغادرة حتمية اانجذاب إلى اأرض ـ كثقل ـ لتحقق بهذا الدافع توقا ً يهدم ـ ويعيد بناء ـ  أقدم قواعد التكوين. فالمركز 
لن يتجمد عند خط اأفق، أو في بؤرة الحدث، إا ليأخذ مداه، بحركة شبيهة بحركة الزمن ا ُ ترصد إا عبر الوحدات المرئية،  
ضمن وحدات القياس الخاصة بكل لون ـ مثلما هي متحققة في اأصوات ـ والموسيقا بعد ذلك. إنها تترك ا شعورها ـ 
وا وعيها ـ يحققان أقدم برنامج سابق على بواكير فن التجريد في فاتحة القرن العشرين، ليرى )كاندنسكي(، الذي تبنى 
مفهوم الروحي في الفن، بضرورة العودة إلى اقل اأجزاء أهمية، في التجارب الفنية، المكملة للعمل الفني، ولكنها سوف 

تؤدي دورا ً أساسيا ً، وليس مساعدا ً أو تمويهيا ً، أو وهميا ً، وسيكون 
      من الصعب عزلها عن اأثر الفني، حتى لو كانت قد نشأت بمحض المصادفة. فالمخربشات أو العفويات أو الا متوقعات 
... الخ، المنفذة في الكثير من الرسومات ـ القديمة والحديثة واأكثر حداثة ـ تتضمن انشغاا ً نادرا ً لتقصي كل ما يصعب 
رصده، أو اإمساك به، فهو سبيه بالزمن الخالص، أنه شبيه بالضوء وقد تحرر من المجال، كي يصعب التعرف على ماهيته 
)الزمن(، أو ماديته )الضوء(، إا عبر التصادم ـ ضمن عملية الرصد ـ والبناء، أي بناء تلك اللحظة ااستثنائية للراصد، وقد غدا 

ـ هو ـ  المركز ـ والعامل المساعد ـ معا ً، في تحقيق هوية: النص الفني.
    إن فاطمة ألعبيدي التي بدأت تجاربها برصد الطبيعة ـ  البيئة ـ لم تتوقف عند المحاكاة، بالمعنى الواقعي أو التقليدي 
أو بما شّرع له )مونيه( في تصوير: اللحظة ـ اانطباع، بل استثمرت هذه الخبرات لتصوير كل ما يذهب ابعد من التصوير. 
فالتجريدـ  بهذا المعنىـ  ليس اختزاا ـً  بحسب تجربة موندريانـ  من المشخص إلى ذروته، وتجريده من مامحه، بل العمل 
على تقصي المجال غير الخاضع للبصر ـ والبصريات ـ بما يمتلكه من ماهية تماثل الزمن ـ في ذاته ـ والضوء في انتقااته 

نحو مجاات تمتلك مديات ابعد من أدوات الرصد.
إزاء ثاثة مداخل اشتركت في رصد  اللغوي الصامت. فنحن  المجال   ً ـ عنصر الصوت، مكما  النسج  ـ في هذا     ليدخل 
)الحدث(، فالزمن غدا مسرحا ً، واألوان ـ بتنوعها ـ اتخذت عاماتها، فيما سيمثل الصوت أكثر صلة بحاسة اإصغاء، لكن 

ليس حاسة السمع، بل للخايا الكامنة في الدماغ.
    ولهذا يبدو )التجريد( قد امتلك أسبقية تاريخية في بنائية النصوص ـ اأنا القديمة التي أكسبتها مديات العبور نحونا 
فعلها الدينامي ـ مثلما التقطها الرائي المعاصر، مكما ً المجال الحدسي ـ بمرتكزاته العلمية ـ لتمثل آليات التجريد ـ بما 

يمتلكه من ذهاب ابعد من اآخر ـ المتلقي ـ وهو يمتلك حرية التأويل، بعد حرية التذوق ـ الدهشة، وإعادة القراءة. 
الخالي من  الفن  نحو  ألتزويقي(  ألتزييني،  )الفن  تتجنب حسب، مفهوم  وا  ألعبيدي،  فاطمة  تهدم   ً وهنا تحديدا        
البذخ ـ أو المنفذ لأغراض النفعية، المباشرة، المكملة للتأثيث، وااستعماات العملية،  بتقصيها للمعاني الغائبة، النائية، 
في ذاتها، وفي العالم الخارجي، وفي النص الفني أخيرا ً، بما تمتلكه من حرية ـ هي اأخرى ـ تشترط الذهاب ابعد من 
وظيفتها العملية، أو التطبيقية. فهي تنحاز  لمضمون توحد بعناصره ااعتبارية، وربما اافتراضية، وإن بدت مرئية، أو 
مسموعة، وقابلة للرصد، ليجرجرنا لامساك أبدا ً نحو الذي يذهب ابعد من أثره ـ فهو ليس تجريدا ً خالصا ً إا لعمله على 
تتبع آثار خطاه الدينامية، فهو ـ في نهاية المطاف ـ تجربة في الرؤيا ـ مثلما هو تجربة قائمة على الرؤية الفنية، بأدواتها، 

وعناصرها الجمالية.
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Acrylic on canvas  80x80 cm - هيكل المحبة و السام مصارعاً تيارات الزمان

]6[ بصمات: الهوية ومضاداتها

وبساسة،  بل  قيود،  غير  وعبورها من  )العالمية(  التيارات  تأثيرات  ماحظة  يتوخى  ا  )الهوية(  للـ  أي مفهوم  إن  مع      
المفاهيم اأقل دينامية للهوية، بل والساكنة، وما تعانيه من تصدعات،  ً، ودراسة  ً، أو جمودا  المناطق تحصنا  نحو أكثر 
وصراعات، على صعيد المحركات، من ناحية، ومنظومتها العاماتية التي تشكل مامح اأسلوب في تميزه، وقدراته على 
الفعالية، سيقلل من نتائج أية دراسة تجد في الفن مقاربة للحفاظ على الترابط، أو التقدم إلى اأمام، من ناحية ثانية، 
وأخيرا ً فان ااستحداث ـ أو أي مفهوم لابتكار ـ إن وجد، فانه إن فقد هويته، فانه سيمنح العشوائية قدرات ا محدودة، في 

تقويض الفن، وبصماته، ومصيره أيضا ً.
   فإذا كانت كثير من التجارب الفنية قد بدأت بالنموذج )اأوربي(، على مدى القرن الماضي، بوصفها ولدت بعد قطيعة 
دراسة  لم تهمل   الفنية  التجارب  فان بعض  الزمن،  دامت قرون طويلة من  والفني خاصة،  والثقافي،  العام،  التاريخ  مع 
االكترونية،  الرياضية،  األعاب  المهرجانات،  اأسواق،  القرى،  من  مجموعة  إلى  عالمنا  تحول  وعبر  )العالمية(  ااتجاهات 
والتدميرية ...الخ، لم تهمل البحث المتواصل عن إعادة نسج النصوص الفنية بفهم متقدم لايكولوجية، بمعناها الشامل: 
البيئي، الوراثي، ااجتماعي، النفسي، الثقافي، الجمالي ...الخ،  لتحديد مقاربة لمفهوم )الهوية(، مادام عالمنا يشيد تقدمه 

وفق آليات الصراع ـ التصادم ـ والمحو.
     وأن تجربة  فاطمة ألعبيدي، لم تحصل في كوكب غير كوكب اأرض، وفي باد شهدت )تخمة( من النكبات، والماسي، 
فإنها ستبقى شديدة الصلة بإعادة قراءة العاقة بين تأثيرات هذا الواقع، في نصوصها الفنية، من ناحية، وبين رؤيتها 
الفنية وما يكمن في اختيارها للرسم، كأسلوب يحقق لها )اانتماء/ الموقف(، والحفر في بيئتها، وليس مغادراتها، طلبا ً 

للماذ، والسامة، من ناحية ثانية.   
   وأن الفن الشرقي، لم يعد كامنا ً في )الذاكرة/ المتحف(، أو في الماضي، بعد أن اكتسب خصائص الهوية ـ البصمات ـ 
اأسلوب، وليس الفن الشرقي، في الوقت نفسه، هو المحاكاة للسطوح، المرئيات، العامات، بأساليب ا تتجانس مع التطور 
الهائل للعلوم، والبيئات، واأفكار، والتقنيات، ولهوية )المواطن( فوق كوكبنا، فان الفن الشرقي، لم يعد عملية استنساخ 
المناطق  تصوير  أو  ااثارية،  أو  التراثية،  العامات  كرسم  اأحادية،  التيارات  بعض  تزدهر  كي  السوق،  حاجات  تلبي  آلية 
 ،ً الفني أكثر تعقيدا  المشروع  )السائح( اأجنبي، وإنما غدا  أو تلبية رغبات  أو ااستحواذ على اأشكال الجاهزة،  السياحية، 

وصعوبة، مادام ااستحداث ـ بحد ذاته ـ ا يحدث مصادفة، أو عشوائيا ً...
إلى  تختزل  أو  تارة،  عناصره  تزدحم  مهرجان  إلى  تحول  وقد  عالمها  لتأمل  الفنانة  نزعة  اكتشاف  الصعب  من  وليس     
إا  الشرقية،  الفنون  تحاكي مامح  وا  تنقش،  وا  تزخرف،  ا  فالرسامة  والسكينة.  السام،  على  باعثة  ومساحات  فضاءات 
بإعادة تأملها لبيئتها، ورصد التحوات، والمتغيرات، ومنحها  لغة بصرية تتمتع بالعفوية، والساسة، والتلقائية، والسماح 
لخيالها أن يأخذ مداه اأبعد...، فهي ا تستعير برنامجا ً محددا ً، ا من حداثات الفن اأوربي، وا من تراثها الشرقي، إا 
بحدود نزعتها ببناء لغة عابرة لـ: )اأنا(، وعابرة لأحادية، نحو )أنا( طليقة، تعمل على إعادة رصد ما يحدث، بنزعة شعرية، 
قوامها دمج انشغاات الحواس، بعضها بالبعض اآخر، خاصة: السمع والبصر...، فاألوان تشترك ـ حد ااشتباك الذي يقارن 
بما يحدث عند النساج في نسج عمله ـ ببناء رقعة ذات سطح فضائي، أكثر من كونه بعدا ً مكانيا ً، فالفنانة لم تستخدم 
...الخ،   العالمية  التجارب  المستعارة من  الوسائل  وباقي  التلصيق،  أو  الا فنية،  الخامات  استخدام  أو  التوليف،  و  التركيب، 
ليس أنها ا تود أن تجاور )موضات( أو )نزعات( المحاكاة القائمة على عزل اكبر بين )الفن( و )المتلقي العام( فحسب، بل 
لتجنبها وتوخيها العودة إلى ساسة كادت تغيب إزاء ااستعارات، وااستنساخ، حد ااستحواذ، من الفنون اأكثر صلة بعالم 
المنظور  واأخرى   ،ً أحيانا  المكرسكوبية  المجاات  لرؤيتها برصد  ألعبيدي تسمح  فالفنانة  اآخر،  العنف، ومحو  قائم على 
لها عن بعد...، وذلك أن  الحلم غدا مكونا ً من أجزاء تبني بها توقيعها ـ بصمتها ـ شخصيتها، حيث الحلم لن يتشكل 
رومانسيا ً، بل بتهذيب العاطفة واختزالها كي ترسم بالصوت،  لتسمعنا أعلى اأصوات، عبر الخطوط والحركة، وعبر نافورات 
األوان، وعبر اختاف اإيحاء ألملمسي، دامجة )المعاني( بالتكنيك، عبر اأصوات وقد استحالت إلى عناصر بصرية، مثلما 
ً، وقسوة. فالهوية لم تتكون عن  الروحية لعالم اقل تصادما  المشفرات عبر نزعتها  الفنية وظيفة تدّوين  العناصر  تؤدي 
قصد، كالتكرار أو التوكيد، ولم تتكون بمحض المصادفة أيضا ً،  بهاجس التجربة والخطأ، وإنما ستصبح اختيارا ً قائما ً على 
معرفة )حرة( وقد قيدت بأكثر اآمال غواية: الحلم. فالفردوس سيشكل عامة مشفرة لفهم عالمها الداخلي، وقد غدا فضاء ً 
مركبا ً من وحداته المختلفة، حيث العاقة بين الا متناهي في ااتساع، محاذيا ً أو مقابا ً الا متناهي في الضيق، كعاقة 
جوار أكثر اأشكال توفرا ً في الطبيعة: العناصر: الماء والهواء، وهما يعيدان غزل صور لعالم يزول ـ  ولكن لعالم يتكون 
ً. فالهاجس الواقعي ـ حد الوثيقة ـ ينصهر، حد المحو، ضمن هاجسها المشفر  برصد التصادم، التفاعل، كمشهد  أيضا 
باستعادة مكانة  بل  ـ  ً حسب  ليس جماليا  ـ  رؤيتها  الروحي وهو يلخص  المجال  ـ  الموسيقا  ذروته:  وملموس، نحو  مرئي، 
الفن السحيقة، وموقعه كأداة افتراضية زاخرة بومضات الحياة في  تحواتها. فالجمالي يفقد أحاديته، كي يغدو مخاضا ً 

لساسل من المواجهات، إنما ا توهمنا الفنانة بأنها عثرت على )اأمل(، ولكنها، عمليا ً، لم تتخل عنه. 

* عضو رابطة نقاد الفن ]اايكا[ منذ عام 1982
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Acrylic on canvas  70x40 cm - افكار متصارعة Acrylic On Canvas  80X80 cm - سمفونية الحياة



2021

Acrylic on canvas  70x50 cm - ظهور الفجر

21

Mixed media on canvas  90x60 cm -  احام امرأةAcrylic on canvas  50x30 cm -  راقصة الباليه
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Mixed media on canvas  100x80 cm - تمازج اافكار Acrylic on canvas  100x80 cm - اماني
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سمواً بالرسم ...حسن عبدالحميد

فاطمة العبيدي 

توثيق َمباعث متعة اإحساس بالَجمال

                                                              

 توطئة... أو تقديم

     ا تعدو أن تكون الخطوات اأولى في مسارات اي فنان هاٍو يتلمس قلق هواجسه وبراءة تطلعات أحامه،سوى هدهداٍت 
توضيحّية لدواخل ما يسكن ويمور فيها،وبمضي اأيام وتتابع اإصرار،يتضح مدى الثقة بصدد تلك الخطوات،وتأكيدات 
أساسّية  لبنة  بمثابة  البدايات  تبقى  جوهرالفن،فيما  خال  من  الذات  وتأكيد  فهم  محاوات  مساعيها،وصدقية  غايات 
للقادم من تلك المحاوات والتمهيدات المتوالّية على منوال فعل التجريب وخواص التواصل،وعلى وفق مبادىء الخطوط 
 ... المعروفة)التعّلم  السلوكّية عبر ًخاصات نظريتها  المدرسة  أركان  تنادي بها أحدى أهم  التي جاءت  العامة  الدروس  و 

بالمحاولة والخطأ( المقرونة بأسم عالم النفس اإمريكي الشهير)ثورندايك(.

    تقف الموهبة-بشروطها الموضوعّية- على مقربة من ضفاف تجاوز الكثير من حاات الحياد،حين تؤشر حيال حقيقة 
الظرف  قيمة  مع  تجارب،وتجاوب  لخوض  خاصة،مؤهلة  لفئة  ينتمون  الذين  الفنانين  من  البعض  لدى  وجودها  ورصانة 
العبيدي(- في متن تلك  الفنانة)فاطمة  التقيمّية لتجربة  الدراسة  الذي يحييون فيه،وسنرى-فيما سيرد من هذه  الخاص 
الكثير  -شاء  عزّزت  مسيرتها،وأخرى  أعترضت  التي  والمصّدات  العراقيل  من  الكثير  منها،تتجاوز  َجعلت  التي  التجاوبات 
من  الكثير  ِنيلها  العراقي،بعد  التشكيلي  المشهد  في  الفعلي  وجودها  مكانة  من  أبوا-  النجاح،أم  ُحساد  من  البعض  أو 

التكريمات والشهادات والتذكارات والجوائز في محافل دولّية وملتقيات عربّية وعالمّية.

إلى  الموهبة  تعمل  حين  أثر،ذلك  ذي  العمومّية،غير  التقيمات  وأفاك  مدار  في  الدائرة  الجزئية  التعليات  تبدو     
النظام  في  الحظ(  )أي  إقحامه  محاولة  بورخيس(  غورغي  الكبير)لويس  اارجنتيني  الكاتب  فيه  يرى  الذي  جانب)الحّظ( 
الكوني،هنا ... نلمس ونرى ملمحاً بارزاً في سياقات عمل وتفكير وبراءة الوضوح الذي يمّيز مهارات)فاطمة( أمام تحدياٍت 
لتجارب تشكيلّية راسخة ومعروفة في ثنايا المشهد النسوي التشكيلي-عندنا- لم تحصد بعض ما حصدت هذه الفنانة،ولم 
يصبها أي مٍس من تعاٍل أو ملمٍح من غرور،أو الدعوى لشن هجوٍم،على من يحاول التقليل من جدّية مساعّية،في التلويح 
التي ا يجيدها  الواثقة  والتلقائية  الشغف  ينابيع  بمياه  ومغسواً  واثقاً،ُمقدساً،نابضاً  الَجمال  إعاء شأن  قّيم  والثناء على 

البعض،بل الكثير ممن يّدعون زعم ذلك.

محض ثناء ... لدواعي تبرير

     لم أعتد اللوذ في ُمقدرات وِدفاعات التبرير-أبداً- ولم أغتر-يوماً- بالتصدي لتجربٍة ا أرى فيها ما ُينبىء ويؤشر لرهاِن موهبٍة،أو 
تعميٍد لتباشير ُمتّعمدة صراحة فهم  التجاوز على تجارب أحٍد ممن يرسون على مرافىء الفهم المشترك،لمعادلة؛)المكان 
يتسع للجميع(،هذا ما حذى بي تأكيد ذلك عبر الكشف عن عدٍد من تلك التجارب،في وقت مبكر من عمر تفّتحها وبروزها.

    سيبدو -اآن- اإعان تلك اأسماء بمثابة مساس وتقريع ا أريد الخوض فيه،ويكفي أن نشير إلى تلك الكتابات-بعموميات 
إحتراز و لوزام إختصار-التي بدأُت نشرها في جريدة الجمهورية)العراقّية( منذ بداية ثمانينّيات القرن الماضي،وأخرى في 
صحف )العراق( في التسعينيات،وبعدها في  جريدة اإتحاد اإماراتّية)2002-2000(وبعد عام التغيير نيسان/2003،في كل 
بحدود)118(ساعة  تسجيل  إلى  )تشكيل(و)بالييت(،وصواً  مجات  واإتحاد)العراقّية(وفي  جريدة)البرلمان(و)الصباح(  من 

تلفزيونّية  من برنامج)تكوين-تجارب من التشكيل العراقي(للفترة)2008-2006(لحساب قناة السومرّية الفضائّية.

   لذ وجدُت الدخول-مجدداً-إلى تجربة الفنانة الدؤوبة)فاطمة العبيدي(تفضي بّي لكشف البعض من المابسات والتحديات 
التي واجهات حقيقة تواجدها في المشهد التشكيلي بهذا اإتساع والتقدم بخطوات واثقة نحو مشاركات عالمّية،قطفت 
الدولة،كما  الكبار في سلم  المسوؤلين  بلقاءات عدٍد من  والتشّرف  والتقديرات  الجوائز  خالها-كما ذكرنا-عدٍد محموٍد من 
أظن وأتوقع بأن السيرة الذاتية والفنّية لهذه الفنانة المتواضعة واأم الحقيقّية أربعة أطفال ستوثق لها ذلك في متون ما 
ستحويه متون هذا الكتاب،والذي أفخر بأن ُأسهم فيه،وبهذا القدر من المساحة واإهتمام الذي خّصني به الناقد التشكيلي 

Acrylic on canvas  60x80 cm -  صراع في حلمMixed media on canvas  70x50 cm  -  مجرة السعادة
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المرحوم الفنان التشكيلي الرائد محمود العبيدي

التأشير  لي  شاء  التجربة،التي  وحدود هذا  مياسم  وتوثيق  الفن،بغية تعضيد  ُنّقاد هذا  من  عدد  عباس،مع  والفنان صاح 
عليه-أيضا،في وقٍت مبكر-حتى ولو أغاض،أو ُيغيض من كل جاء ُيفّكر ويدلي عكس ذلك،تحت طائل أي تجنٍي مرهوٍن 

بالتحاسِد ومشتقاته. 

   لقد أشتركت وتتضافرت عدة عوامل أسهمت في تسّير وتوجيه خطوات)فاطمة العبيدي( بإتجاه صائب وصحيح،منذ 
كانت طفلة صغيرة،فطنت على لذة الرسم وتشمّمت أغراءاته الاشعورّية،أبان عمق نشأتها في بيت عمها الفنان التشكيلي 
الرائد)محمود العبيدي(الذي كان ُيطلق عليه ب)شيخ الفنانين التشكيليين في محافظة/ كركوك(،والذي كان له الفضل 
الكبير في تعليمها قواعد وشروط وإتقان هذا الفن،الذي أستهواها كثيراً،وغارات هي بسحر وعذوبة الهيام واللعب في  
ينابيع اللون وتحسساته القزحّية فوق مسامات القماش،أو مساحات ما متوفر أمامها من ورق أو كارتون، حفلت ترسم عليها 
وأهواء  غواية  من  ذلك  وليزيد  بعد-وما  فاروق،فيما  زوجها  محمود(-والد  وخبرة)عمها  بحرص  اللونّية،مدعومة  خواطرها 
العارمة  والرغبة  الود  بهذا  اللعب-  وطراوة  لمتعة  إتقانها  ثقة  - مطلقاً-  لم  تكن تعي  التي  الطفلة(  وبراءة هذه  عفوية 
،التي أخذت ب)فاطمة( الى أفاق وتطلعات ماهي عليه اآن من حضوٍر واضٍح-بإمتياز- وسعٍي متواصل وحثيث في جميع 

المحافل والملتقيات الفنّية داخل وخارج العراق.  

الحرص ... مشفوعاً باإخاص

وسلوكيات  بلغة  المشفوع  الحرص  الوعي،ولوازم  ومستلزمات  مستجدات  منافذ  عبر  الذائقة  وتتسع  الدقة  تسمو      
اإخاص،حيال الغور في جوهر جمال اأشياء،والسعي لتعزيز قيمة الفن)الرسم،هنا( لدى)فاطة العبيدي(-تحديداً-فهي 
واأنساق  الطبيعة  البالغ في ِماك  اإعتناء  زاخرة بكل محصات  التي ترسمها  اللوحات  ُمغرمة في جو ومساحة  لم تزل 
التي تقترحها داخل تّوهجات لونّية،وتقارباِت وجدانّية غايتها السعي في رصف خطوط وتوسيع إستمااٍت وتدفقاٍت،تكاد 
تامس سحر الِشعر في شحِن عواطف ومشاعر المتلقي لصالح قبول قيمة الَجمال الذي تفترضه واجباً وقصداً سانحاً في 

تعميد الحياة،بكل ما هو زاٍه وُمفرٍح وبهيج ،وُيدخل النور إلى دواخل الُمشاهد.

     فيما تتوق لواحظ النظر نحو تنامي الفكرة أو الخاطرة،ممهوراً بلوازم ذلك الحرص ومحموات التوافد الضمني للمواضيع 
لروح  المنتمي  اإحساس  أتون ذلك  غارقة في   ٍ وُكتل  اللّون،وتصدير عوالم  بالدفاع عنها من مخارج  وتناور  التي ترسمها، 
وجوهر المشاعر والتصّرفات اللحظوية التي تستدعي مثولها)فاطمة( دون أدنى تكّلف أو بهرجٍة زائدة  في معمار لوحتها-

إنسانّية  قيم  نوازع  ذات  قيم  تعميم  بإتجاه  تدفع  آنية  وتحّوات  إختزاات  جملة  مع  تتحد  جعلها  بغية  عام-  بشكٍل 
سامية،من شأنها التأكيد الدائم على ممارسات إحترام الدائم الذات،والسعى لبث السعادة وروح الجمال الحقيقي في نفوس 

اآخرين،عبر تحاورات داخلّية ما بينها كفنانة ملتزمة بقواعد ومستلزمات توسيع مقاصد جمالية صرفة .

  كان اأنطباعيون كما يقول الفنان الفرنسي)فرنان ليجيه(في متن مساهمات  نقاشّية دارات ما بينه وما بين الشاعر)لويس 
القاعدة”و-سيزان بالذات-،وتبعهم المعاصرون،الذين أكدوا على حرية روح  آراغون(والمعماري)لوكوربوزيه(؛)أول من “كسر 
الحرّية،لقد حررنا اللون والشكل الهندسي اللذين غزيا العالم.(،هذه الجملة اإعتراضية تشي بنوع حذر من قبول كل هذه 
هكذا  مثل  تعميم  الى  يميلون  من  تجارب  تعميق  والمطاولة في مجال  والجرأة  الفهم  من  قدراً  تتطّلب  التي  التقّلبات 
إعتقاد،كان قد ساد الفن في أوربا منذ عقود بعيدة،ولم يعد اليوم -ربما- يوثر بذات نفس الزخم ومتانة القوة،في قبوله 
وأصداء تعميماته عبر تماثل نسقه العام من حيث التقييم ومن حيث تازم إمكانّية النظر الى مرامي ما تبغي )فاطمة 
العبيدي( في ثوابت مثولها نحو التعبير الداخلي وجدارة وضوح إنطباعاتها،إعتماداً على فتنة اللّون وحيوّية الشكل في 
أتون مناخات وفضاءات تسموهائمة،ومحلقة في عوالم نقّية،صافية ونقية،كما هي روحها،أو كما تريد أن ترى العالم من 
هذه  الزاوية الحالمة بعالم خاٍل-تماماً- من أي عيوب أو أية شوائب،ولعل سيطرتها على مساحة اللوحة -عموماً- بهذا الوثوق 
وتأكيدات هذا المنوال من خال صدق حساسيتها التوثيّقة ومباهج ولعها بهذا النهج،هو من أعطاها ّسر هذا التواصل 
مع اللّون بمعيات بساطة الشكل وعمق المضمون الروحّي لصدق سعادتها،وبراءة بوحها،وسعيها الُمخلص للهدف الذي 
أختارت وإنحازت إليه،منذ ولوجها الرسم،كعالم مضاف لوجودها اإنساني،بعيداً عن اي لغٍط وخلٍط وثرثرة،تنافي  صدقية 
الجمال،كمحّرضات تمهيدّية  بقيمة  إحساسها  بإتجاه عموم موافقها من درجات  إنطباعاتها  وغرضّية مساعيها،وخواطر 

وإستشعاراٍت تفاؤلّية،غايتها إشاعة الحّب وبث البهجة وتوابعها القصدّية.

 الطبيعة... بمحافل نقاءها

    يتساوق صدق الرغبة بمحاذاة جذوة الموهبة،حين تتجّلي تحت سقف ظروف موضوعّية وعائلية كتلك التي أحاطت 
بحياة)فاطمة( بتشجيع من قبل زوحها وأفراد عائلتها ممن سعىوا  صوب تعميق مساراتها الاحقة بحثاً عما يفرز ويميز 
بحضور  تتّوحد  حفلت  التي  األوان  وجمال  ونقاء  حضرة  في  إنتماءاً   و  الرسم،تضرعاً  مجال  في  أسمها  ولمعان  تجربتها 
اأولى)التمثال  الجائزة  أحتازت على  التي  لوحات  الحياة في عموم  بالطبيعة وجال مباهج  اإعتناء  أشكالها عبر محافل 
الذهبي( ونيل لقب سفيرة)السام من خال الفن (الممنوحة لها من قبل اإتحاد اأوروبيE.C  في المهرجان الدولي للرسم) 
الدورة/21( في دولة سلوفاكيا /2014 بمشاركة فنانين من 14 دولة،وتعد هذه الجائزة الذهبية وحمل لقب سفيرة تمنح أول 

مرة لفنان غير أوروبي،ومن دول الشرق أأوسط والدول العربية. 

      تتسع مديات وتوجهات هذه الفنانة نحو تمتعها بدقة مهارة وجاذبية وهٍج،من حيث تحّيزات إنشغالتها في إختيار زوايا 
نظر خاصة لأشياء التي تريد رسمها)مناظر طبيعة /أشرعة من أمواج/ طيور البجع/ قباب/ مآذن/ جوامع/ عيون/ زخارف 
روحية تماهت مع تجسيدات ناهضة لمحتويات قاصدة في توريد مجسات إحساس داخلي يقابل دفء السكون ومامح من 
هدوء وغنى روحي،َحفل  يضخ سياً من مسارات بوح وطراوة نطق عفوي للشكل ممهوراً بنوبات حٍب  برعت ُتسجل مقاطع 
الُحّرة  ماكاتها  من  مفترضة  أو  محّورة  مشاهد  وعيها،وتفويض  مفاتن  عليها  وتشّيد  تقترحها  التي  الطبيعة  من  حّية 
والزاخرة،بمختلف جمال جوهر اأشياء التي تسعى الفنانة الى رسمها وتشخيصاتها المدعومة بسطوة حضور اللون ناصعاً 
وبث  التجديد  روح  بخالجات من  اأحاسيس  ويمد  النفس  يريح خواطر  و  العين  بالضوء،يخطف فضول  ...مشرقاً... مغموراً 

نفحات اأمل فيها،رغم قساوة ظروف الحياة وتعقيدات أحوالها المضطربة والشاخصة على أرض الواقع الذي نحيا فيه.

نبل  إلى  الوصول  في  وتقترح،وتتوق  ترسم  بما  تسمو  أن  الرسم-  مراسها  سنوات  العبيدي(طوال  سعت)فاطمة  كما      
غاياتها المثلى وتلح في أن تّلوح بمناديل من نقاء ُخاصاتها البصرّية،موثقًة بإعتناء أنيق محافل الطبيعة ومستحقاتها 
الجمالّية،من خال إتساع مديات نَظرها بإتجاه تنامي أفكاٍر ومامح وتوافدات مواضيع باذخة العطاء تنادي جميعها بكل 
نواحي وُسبل اإنحياز لمعنى ُقدسية الَجمال الروحي،وفيخلق مناخات وفضاءات أعمال ُتصلي هياماً في محراب أجواء 
عوالم صافية،غافية ونقية،وبهية تتشابه ودواخل هذه الفنانة  النابضة بحيوية نشاط مشفوع بوعي جمالي خاص،لم يزل 
وثراءاً في تربة تجربة إنسانية بحتة،قوائمها الصدق والتّغني بمفاتن الطبيعة والحياة عبر بنسق إمكانيات  ينحُت عمقاً 
السيطرة الواضحة على مامسة وإكتشاف كل مسامة من مساحة أعمال مترعة ومّخضبٍة بخصوبة حِب عارٍم للعوالم التي 
تستحثها برصد ومهارة ووضوح آخاذ،وبكل ما يسكن لوحاتها المنفذة-في اأعم اأغلب- بمادة الزيت و)اأكريلك( فضاً 
عن معاجين تستخدمها كمثبات تتابعّية،تزيد من تماسك وإتحاد بعضها من خواص التعبير والنزعة الدرامّية التي أخذت 

تتضح بشكٍل جلي وواضح في مرتسمات أعمالها في اآونة اأخيرة.
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Acrylic on canvas  100x80 cm - احام التفاؤل

عند ضفاف اإنطباعّية

  يأتي شغف كل فنان حقيقي ملتزم بنوازع قيٍم اسامية،متمسك بنل دوافع إنسانية محضة،من عمق دواعي وعي يتوق 
لكي يؤكد إحترامه الدائم للذات أواً وأخيراً،حيث الذات هي منجم لكل ما سينتج من تطلعات وتجليات تسمو لتسعى إلى 
إسعاد اآخرين من خال مسارب ونوافذ  تلك المقاصد الجمالية الرائقة،كما هو حاصل خوالص منجزات هذه الفنانة،والتي 
يحلو لي-هنا- إعادة إستذكار ما قالته الفنانة التشكيلية الرائدة)وداد اأورفلي(وكتبته في معرض تقيم عام لتجربتها؛)في 
...ورقة وحنان كبيران تمثل  ... توزيع األوان فيها متناسق وجميل جداً وفيها بهجة وروحانية  لوحات فاطمـة العبيـدي 
 ً كبيرة حتما  نجاحات  وستحقق  مثابرة  فنانة  بما فيها من جمال وهي  للحياة  رقيقة محبة  داخلها من شخصية  ما في 
وفي المستقبل القريب(،وإذ نحتمي بمظلة مقولة الكبيرة)اأورفلي( بحق)العبيدي( إنّما لكي نعطي إستيضاحاً تجنسّياً 
من لدن فنانة لفنانة تشترك معها في ذات المشروع والموضوع،نعني جوهر الحياة في الرسم،وهذا ما ُيثني على اأول-

بمقامها العالي وعمق تجربتها الممتدة في تأريخ الفن التشكيلي النسوي في العراق-ويدفع بالثانية أن تعّتز وتفخر بهذا 
التقييم،إلى جانب كل الثناءات والتقديرات واإثابات التي تلقتها طوال قرابة عقدين من الزمن الذي بدأت فيه)فاطمة( 
خوض غمار مهارات اللعب على السطح التصويري أعمالها الائبة في ماذات وتنويعات اإنطباعّية-كما سبق وأن ّلوحنا 
ليجيه(،فضاً عن تحضيرات تجريدّية ومسالك  الفرنسي)فرنان  الفنان  أدلى بها  بذك في معرض حديث ذكر محاور ما 
تعبيرّية نجحت في تتبع نتائجها من حيث رصانة التعبير باللون والشكل والخط،وبما يوازي حجم ما يعتمل بدواخلها 
من إنطباعات و رؤى وأحام يقظة،تناوبت بالسير نحو مستوطنات اللون الُمتقن والشكل المفترض أساساً كمعادل موضوعي 
لرؤية عامة،تفيض وعياً وإحساساً  حيال أقتراب وتجاور أعمال هذه الفنانة من حدود وضفاف مع ما جاء ينشده-من قبل 

عقود مّرت- الرسامون اأنطباعيون في خوالص سياقات تجاربهم المعروفة.

    لم تتقّيد )فاطمة العبيدي(بثوابت وقواعد النظرة الدقيقة لتلك الحركة،إأ بحدود تراكمات وتجليات فرض عليها نهجاً 
التوضيحي لمقاصد ما تقف عليه سطوحها  الحساسية والوثوق لهذا اإفصاح  الشديدة  تعبيرّياً،توادد مع متممات نظرة 
التصويرية من تخاطرات،ومعادات آنية نحسبها متأتية من خال زاوية نظرها للعالم الُمقترح والُمتصّور من منافذ نظرة 
تفاؤلية،باصرة لنقاء روح الفطرة ونبض الدراّية والخبرة  القادمة من لجج تعاماتها اللّونّية بحضورها المهيب والناصع في 
سباق تبارّيات،قد يكون التشخيص فيها مندغماً،متماهياً ا يكاد ُيحس إأ من خال زاوية النظر للوحة ككل واحٍد ا يتجزأ،و 

اينفصل عن عالمه الذي يعوم فيه مع بقية نوازع اللوحة وجواهزها التعبيرّية.

في مرايا شاات اللّون

بها  وتفّكر  تريد  التي  بالطريقة  لأشياء  والنظر  الروحي  الجمال  مّصدات  ماورد-أن  أنساق كل  القول-وفق  علينا  يتحّتم     
الفنانة في عموم مرآيا لوحاتها،يسعى لكي يّلخص لوازم زهو تعميد غارق في ينابيع عذوبة إعتناءات واضحة،مصحوبة 
بآواصر  ُمعّمٍد  َحذٍر  المرسومة بهاجس  لوحاتها  الذي يغمر كل تفاصيل  النور  ُمترعة بفيضات ذلك  لّونية  بهدير شاات 
براءتها،ووهج  سحر  اأشياء  فيه  تتخذ  الخصب،الذي  الجمال  من  الحاني  النوع  صوب  يؤشر  نادر  إخاص  وتبعات  إصرار 
ربوع  والهادرة في  الحقيقية  العواطف  الكثير من  تدافع  يتماثل في دفق  والحنو،الذي  واأمومة  نقائها،بل حتى معنى 
لوحاتها ونصاعة تصوراتها الوجدانّية الكامنة في فرح اإنسان الداخلي،وإمنياتها الُمازمة لما يجب أن يكون عليه عالمنا 
الراهن هذا حميمّياً،متأخّياً،هادئاً ونظيفاً،خالياً من آثار أية ضغينٍة أو شرور،هنا تدافع)فاطمة(عبر هدير شااتها اللّونّية 
خال  العام،ومن  الَجمالي  موقفها  حقيقة  تساند  وهي  واللمسّية  الحسّية  البوارق  هذه  منظومة  الَجمالّية،عن  وتعلياتها 

جهد وجدّية أعمال متسقة مع ذاتها ومتصالحة مع محيطها النفسي والفيزيقي على حٍد سواء.

    ذلك المحيط الُمعّبرعن مدى متانة اأصرار وجدارة الصبر والعزيمة في دواخل  وأعماق هذه المرأة  التي سعت- بدأب 
العام/1995،في  منذ  الفعلي  نشاطها  بدأت  تخصصها،مذ  مجال  في  محفوراّ  أسمها  حضور  مساحة  من  وثبات-ووّسعت 
كركوك ومتواليات اإسهام الفاعل والمؤثر في العديد من الفعاليات والمشاركات،التي تركت ظالها كثيفًة على مجمل 
ما أعطت وأغدقت طوال ذلك الزمن المتراص مع قدراتها وتنويعاتها اإدائية  في المجال الذي أحبت وأختارت وأصّرت 

على التواصل والتفاعل الرصين معاً.
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Mixed media on canvas  100x80 cm - طيور الدانوب Acrylic On Canvas   100 X 70 cm  - صعود نظرة حب

Acrylic on canvas 100x80 cm -  عيد االوان و الفرح

    Mixed Media On Canvas  100X80 cm  - رجل اضاع فكرة
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Acrylic on canvas  80x60 cm -  نوروزAcrylic on canvas  60x40 cm - وادة أمل
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Mixed media on canvas  100x70 cm - صراع الخير و الشر

فاطمة العبيديصاح عباس

دوامة االوان , انفجار العواطف

   حفل الفن التشكيلي النسوي في العراق بأهمية خاصة, وذلك لتوفر عناصر التأثير البصري المسوغة برؤية فكرية وفلسفية, 
وتطلع حسي خاص, فمنذ مديحة عمر ونزيهة سليم وسعاد العطار, استحال فن الرسم النسوي في العراق الى صيغ من 
العمل المتقدم المتماشي مع رسومات الفنانين من اقرانهم ومن الذين سبقوهم ولحقوا بهم, وبذا فان كفتي الميزان بين 
الفن الذكوري واانوثي  متعادلتين, اا ان حالة التنامي والتطور في الفنون التشكيلية العراقية ساعدت على بروز الكثير 
من ااسماء الفنية, ومن كا الجنسين, واتسعت رقعة الفنون التشكيلية بشكل افت لانتباه وشملت قائمة ااسماء الفنية 
المئات من العاملين والعامات في حقول الرسم والنحت والخزف والخط العربي والزخرفة ااسامية والكرافيك وسواها من 
التفريعات التشكيلية ااخرى وقد استطاعت الفنانة فاطمة العبيدي, الولوج في عالم الفن التشكيلي محققة حضورا منظورا 
في المشهد التشكيلي العراقي المعاصر من خال مشاركاتها النوعية الهامة في ابرز الملتقيات العالمية وأهم المعارض 

الوطنية التي تقام في داخل وخارج العراق.

كيف يمكننا الدخول في عالمها الفني؟

بيد  الحداثية,  للفنون  المعاصرة  ورؤيتها  الفكري  العبيدي ترسم بوحي من حريتها وموقفها  الفنانة فاطمة  ان  اعتقد,    
ان خصوصية الرسم لديها تتأتى من خال تلقائيتها با تصنع وا مبالغة وا ادعاء, وان كيفيات الرسم تخضع لمجموعة 
من سبل تحريك المواد اللونية على سطح اللوحة وانواع من المحاوات التجريبية التي تسمح بأستثمار طاقة ااستخدامات 
اانسجام  من  اجواء  وخلق  والخطوط(,  االوان  )موسقة  تكاد  التي  الحسية  المواضيع  الى  الرسم, وصوا  لتقنيات  المختلفة 
والتناغم بين التداخات اللونية وبين تشكيات الخطوط, فاالوان وعلى الرغم من تضادها وتباينها اا انها تتحرك في 
كل ااتجاهات مضفية بعدا زمنيا من خال كسر السكون, والمهم في فن الرسم ان يعرف الفنان الكيفيات التي تسمح 
بصناعة لوحة ناجحة بكل المعايير وينبغي ادراك كل عناصر العمل الفني المتداخلة في بنى ااعمال الفنية مثل: المواد 
الخام والتي نطلق عليها بالمواد الملموسة, واالوان, والمذيبات, وادوات التنفيذ, وحتى السطوح التصويرية كلها تعد موادا 
خام اساسية وفي تعريف المواد الخام )انها وسائط الفنان للتعبير لنقل ما يجيش في خاطره ويعلق في تذكره ويعبر عن 
العبيدي  فاطمة  والفنانة  )الشكل(  ااخر هو  والعنصر  للغد  المتطلعة  ااستشرافية,  ونظرته  تتشارك حدوسه  وربما  افكاره, 
تشتغل على فكرة بناء الشكل وقد نجدها تتقصد في تدمير هذا الشكل او تخريبه والنقطة الهامة التي يجب شرحها وهي 
ان الشكل في كل احواله وتداعياته يمثل حاضنة مناسبة لوضع كل المفردات والعامات وااشارات وما يعتمل في ذات 
الفنانة من رؤى وتطلعات وتأمل وأخيلة, اذا, الشكل وعاء لأحساس والتفكر معا, وحين تبني الفنانة شكا معينا, انما تلتزم 
ابتكار أشكال لوحاتها ونظمتها  الرؤية, وبذا فأنها استطاعت  البصرية ومديات  القيم  بقواعد الضبط للتصميم واحتساب 

على اسس علمية وفنية في ان معا.

   لقد زاوجت الفنانة بين مفهومي العقلي والحسي ووظفتهما على نحو متقن, وهذه سمة بارزة, يحسب لها الف حساب, 
وفي جانب انتقائها للمواضيع ذات اابعاد المعبرة عن المواقف الشخصية والعامة والمرتكزة الى المفاهيم التي اكتسبتها 
عبر مسيرتها الفنية, ولكي نضيء جانبا من حياتها الفنية فاننا نقول: بأن الفنانة فاطمة العبيدي ومنذ نعومة اظفارها 
تعرفت على فن الرسم والمواد المتداخلة في صناعته من خال عمها الفنان الرائد محمود العبيدي, الذي حرص على ان 
تتعلم هذه الفنانة, ابجدية االوان وهجائية ااشكال وباغة التعبير وكذلك تعلمت منه مفاهيم الحرية الفردية, المسوغة 
بالصدق والوضوح والصراحة, وكما يقول الفنان الفرنسي )فردناند ليجيه(: )وبالصدق والحرية يمكن للفنان تحقيق مبتغاه(, 
والتقنية  الفنية  الحلول  العبيدي لوجدناها مرسومة بحرية وصدق مراعية وضع  الفنانة فاطمة  أننا تأملنا في لوحات  ولو 
فتبدوا اللوحة اخذة لكفايتها من ااشتغال الفني وقيم التعبير عن ااحداث والمواقف والمفارقات, بيد ان شعورها لحركة 
الزمن السريعة حتم عليها الرسم بالطريقة التجريدية, والتجريد بحسب مفاهيم الفنان )شاكر حسن ال سعيد( يعني بلوغ 
الفنانة  النجوى والتأمل, غير ان شاكرا حسن, يشتغل بمنطق فكري ورؤيوي مختلف تمام ااختاف وربما تكون  حالة من 
فاطمة العبيدي متأثرة بدرجة ما بالفنان روسي ااصل )فاسيلي كاندنسكي( هذا الفنان الذي كان يهمه اضفاء طاقة نغمية 
على التراكيب اللونية والخطية وهذا ما نطلق عليه )موسقة االوان( وا بد ان يكون مغزى الفنون التجريدية مرتبط باأبعاد 

الزمانية والمكانية معا.

الزمان عليه وكان  الزمان يجري تجريدا وتغييرا ديناميكيا على كل أشكال الوجود والمكان يتغير بحكم مرور حزم     ان 
الزمن  عوامل  بحكم  الموجودات  بنى  على  يطرأ  الذي  التصدع  حيث  مكانية  بتشخيصات  معني  حسن(  )شاكر  تجريد 
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والطبيعة التي تتعرض لعوامل التعرية المستمرة, وعلى هذا ااساس فأنه مهتم برسم عدة طبقات على السطح التصويري 
ويزاول عدة اجراءات تقنية كأحراق سطح اللوحة وتخديشها وتخريمها وتحزيزها ولكن الفنانة فاطمة العبيدي لم تغامر 
في أجراء مثل هذه الحلول وهذه ااجراءات, ولم تبادر لكي تستثمر طاقة المواد ااخرى التي تخرج عن قائمة مواد الرسم 
ترسم  انها  وكذلك  الرسم,  مجال  في  معتادة  موادا  كونها  عن  تخرج  ا  توظفها  التي  المواد  كل  ان  وبصراحة  التقليدية 
على وفق المناهج ااتباعية والتقليدية, أي انها تضع اللوحة على حامل الصور, محافظة على اتجاه اللوحة وعندما ترسم 
اللعبة  أداء  المعتنى به )تصميميا( ولكنها تحسن  التصويري  تكوينا معينا فأنها تضع ضمن حساباتها مسلمات اانشاء 
الفنية اسيما في عمليتي وضع انسجامات بين االوان وعلى الرغم من تضادها وممكنات تداخلها مع الخطوط المتراصفة 

والمشغولة بمسنن يشبه )المشط( مما يضفي طابعا زخرفيا يعبر عن التناغم من خال خطوط المقشوطة.

   ان الفنانة فاطمة العبيدي, تحث خطاها من أجل اعادة ابتكار ذاتها فنيا مجربة سبل مختلفة في رسم اللوحات, وحتى 
رؤية  الفني في  لشق طريق وصولها  تروم  فأنها  المختلفة,  والتقية  اادائية  السبل  وتوظيف  التجريب  غمار  الخوض في 

وموقف وأفكار مسبقة من شأنها اارتقاء بفنها نحو الغايات الطموحة.            

 Acrylic on canvas 100X80 cm -  أمواج الربيعAcrylic on canvas  100x80 cm -  امرأتان
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Acrylic on canvas  100x80 cm - دوامات Mixed media on canvas  90x60 cm - المرأة و القمر
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جاسم عاصي

Acrylic on canvas  100X80 cm  -  أمنيات متطايرة نحو السماء 

تداخل األوان واشتقاقات الرموز

مدخـــل 

    ينحو الفن بشكله العام إلى اشتقاقات الرموز على سطح اللّوحة ؛ من خال توظيفات مختلفة . لعل الخطوط واألوان 
اأساس فيها ، أنها من المكّونات المركزية كمفردات آلية اإنتاج الفني . ومن هذا النمط من التداخل ينشأ نوع من الحراك 
الفكري ، الذي ُتشير إليه العاقات الداخلية من جهة ، واشتقاقات المكّونات وتداخل مفرداتها الجزئية من جهة أخرى . 
فاللّوحة ا تبوح بأفكارها مباشرة كما هي عاقات اللغة ، وإنما تجتمع المفردات وتتعالق ، قصد تشكيل معمار ِ) ذهني 
ــ بصري( يؤشر عبر طبيعة اللّون والخط واحااتهما إلى رمز قار كما هو اللّون ) اأحمر واأخضر والشذري( لما لهذه األوان 
من تشكيات بنيوية تاريخية وأسطورية دالة على ظواهر . من هذا تكون العاقة بين الفنان وألوانه ؛ هي عاقة تنّم عن 
فلسفة ذاتية تتعامل مع المرئي من اعتبارات الرمز وايحاءاته . فاللّون اأحمر مثاً دال على الخصب في تاريخ اأساطير 
في العالم أجمع ، لذا نجد أن رداء كل من )دموزي السومري ، سرجون اأكدي ، والنبي يوسف ( ذي لّون أحمر ، على اعتبار 
أنهم من نتاج أسطورة اانبعاث والخصب ) السومري / اأكدي / الكنعاني ( وكذا اأخضر باعتباره ُيشير مباشرة إلى النماء 
والخصب من خال الحياة الكامنة فيه . كذلك اأزرق ذي الخاصية السماوية وعاقته بالماء اأرضي كالنهر والبحر والبئر ، 
ثم عاقته بالمطر ، بكّونه نازل من اأعلى ، أي عبر رمزه المخصب والنازل والحامل لعوامل النمو والكثرة . وهو نفس رمز 
ااخصاب الرحمي الذي تنتجه العاقة الجسدية بين الرجل والمرأة . تلك العاقة التي ارتبطت رمزياً بالماء ) وخلقنا من 
الماء كل شيء حّي ( هذه المستويات من األوان ، ونقصد طبيعتها المّركزة واشتقاقاتها ، تشتغل في اللّوحة من أجل خلق 

روح الحياة الناطقة بلغة المرئيات البصرية . 

   سقنا هذه المقدمة ، لنؤكد على أن الفنانة ) فاطمة العبيدي( تواءمت مع هذه المكّونات اأسطورية ، بما حقق لها بعداً 
روحياً خالصاً ، يصل أحياناً وبقوة إلى الممارسة الصوفية والطقسية الصوفية ، التي هي الماذ الروحي الذي ُيبعد الذات عن 
عوامل التشوه المادي ، باتجاه النقاء الذاتي ) الروحي( فتعاملها مع اللّون يوحي بحاات اإحالة إلى الخاص من شوائب 
الوجود وتشابك صيرورته المؤدية إلى المتاهة. لذا تجد الخاص مرهون بالتعامل مع األوان من أجل خلق عاقات جديدة 

. تكررت في عنوانات لّوحاتها كعتبات ، تداعت فيها مفردات ) السام ، المحبة ، تمازج اأفكار ، السعادة ، البهجة ( 

ـّة   الممّيزات العامــ

    ا شك إن اانجاز بشكله العام ، يخضع للتراكم الذي يخلق النوع . هذا المفهوم الفلسفي المادي ؛ ينحو بنفسه باتجاه 
المنجز  رؤيتنا متمثل في هذا  الذي هو في   ، أنها عطاء مستديم   اانتاج على  أخذ طبيعة  ما  إذا   ، الفني  اانتاج  فلسفة 
اإبداعي . ولعل الفن التشكيلي واحد من أوجه المعرفة والثقافة ، الذي شأنه شأن اأجناس اأخرى يخضع للتراكم والنوع . 
بمعنى يتخّلق الشكل الجديد بدعم من الرؤى الجديدة للفنان . هذه البديهة المنطقية ، ُتحيلنا إلى معظم الفنانين الذين 
رّسخوا بتجاربهم الفنية اأسلوب والمسار الفكري من خال اللّوحة . وقد أخضعوا فنهم إلى جدلية صراع اأشكال وتطّور 

المناهج والرؤى الفنية ، بدليل تطّور أساليبهم وفق تطّور معارفهم الخالقة لرؤى جديدة .

. لذا  التشكيلية بعاّمة  العاّمة في الحركة  التوظيف من خال رؤيتها للتطّورات  التطّور في  العبيدي( واكبت   ( الفنان      
. فتاريخية لّوحتها نابع من تاريخية أساليبها  اللّوحة  التمّيز شمل معظم مكّونات  . وهذا  اكتسبت لّوحاتها سمة مّيزتها 
واستخداماتها وتّوظيفاتها لأشكال والرموز الصاعدة بالمعاني بأكثر كثافة فنية ، وبأقل مباشرة فنية . نجد أن التمّيز شمل 
أسس قاّرة في اللّوحة . ومنها الخطوط  وتوزيعها على كادرها ، بحيث نرى ثمة تباينات في التقاطع والتوائم واألفة سواء 
بين الخطوط أو األوان . هذا اانسجام خلق بطبيعة الحال أشكال ، وهذه اأشكال خلقت رموزاً . من هذا نجد أن الفنانة 
، والمبتكرة أيضاً من خال العاقات التي أشرنا إليها ، وبهذا تكون العفوية الفنية ما يسحب  تقترب من  الرموز القاّرة 
الفنانة إلى تلك المناطق )المعرفية ــ اانتاجية( وبدوافع المعرفة المدغمة في تشكل معمار الرؤى الذي هو اأساس في 
اانتاج . فخطوطها وتقاطعاتها قد يبدو فيها نوع من المباشرة ، لكنه في الُبعد العميق تنشئ عاقات داخلية ، ونقصد 
ذاتية اللّوحة ومكّوناتها الفلسفيـــة . ولعــل  لموازنة بين هذه المكّونات هو السائد المعّبر عن الكينونة الكامنة في ما وراء 

أشكال اللّوحة ) النص( 

    كما وأن الُبعد الروحي الواضح من خال أطياف األوان من جهة ، وتشكل الرموز والهيئات من جهة أخرى ، ُيعد نوعاً 
من اإشارة إلى مثل هذا المنحى في اللّوحة . فهي خطاب يقترب من العرفانية ، والصلة الروحية ) الصوفية( بالُعّليـــات 

Acrylic On Canvas  100X80 cm  -  جبلنا و وادينا وقمرنا      
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Mixed media on canvas  70x70 cm - شمس و اعصار

ومنها السماء . فاإنسان صاغ منذ اأزل عّلياته تمثاً لقمم الجبال والزقورات والمآذن ، من أجل ااقتراب من السماء ، وبالتالي 
إلى الرب . هذا المعتقد ؛ هو نوع من طقس التعّبد ، صاغه ا وعي الفنانة ليكون داّلة على هذا الصفاء النابع من صفاء 
سطح اللّوحة ، المتأتي من انسجام المكّونات واشتقاقاتها الروحية .ولعل هذا ُيشير أيضاً إلى المزاج الفني . وكما يبدو لي 
أن فرصة انجاز اللّوحة قد تم عبر نوع من ااستقرار الذهني والروحي والصفاء في الرؤى ، وهو ناتج عكسته طبيعة الخطوط 
أهمية  إلى  النظر  لنا نحو  ُيشير  إن هذا   . والمضمرة  الواضحة  أشكالها  والقادرة على خلق  المنسجمة مع بعضها  واألوان 
العفوية المدروسة من خال وعي وا وعي المنِتج ، الذي تداول العامات واأفكار الفاعلة . إن منطق العاقات في اللّوحة 
ُتحيل قارؤها البصري ، إلى التأمل في جذور اانتاج ، أي مؤثراته المركزية .إذا ما اتفقنا على استبعاد العشوائية التي ا تقود 
إلى غاية معينة سوى العبث في لّوحات الفنانة ، فلزام علينا أن ُنقّر التداول الفكري . بمعنى الحث الجاد لماحقة المعنى 
، ولكن ليس بأساليب وأشكال تقليدية أو انطباعية ، وا في تجريد مبهم . إن واقع لّوحة الفنانة ُيحيلنا إلى طبيعة خلق 
العاقة بين هذه المكّونات ، كما ذكرنا آنفاً . وهذه العاقة خلقت حراكاً لدى المتلقي ، في حقيقة جدلية وجود كّون ما 
وراء هذا التشابك في المكّونات . اأمر الذي ُتحيله القراءة إلى مستقر يمنح ُبعداً كبيراً للحراك ، مما ينتج صورة تحليلية 
للّوحة ؛ في كّونها تعمل ضمن حقل الواقع الذي تسود فيه ااضطرابات ، وتتباين من خاله اأبعاد الخالقة للدمار ، ولعل 
الموت المنتصب بقامته منذ زمن ليس بقليل ، وحده من موجهات اانتاج اإبداعي . فالبلد ما أن يخرج من حرب حتى 
يدخلها بوجه أكثر قبحاً . غير أن صفاء ذات الفنانة ، تميل إلى التفاؤل وقوة انسجام مكّونات الوجود التي انعكست على 

واقع مكّونات لّوحاتها . 

    في الجانب اآخر الذي أنتجته لّوحات الفنانة ، كّونها بهذا التشّكل خلقت عاقات أخرى ، هي أقرب إلى فن   الموسيقى . 
ـ وهذا واضح من الحركات التي عليها الخطوط واألوان واأشكال اأخرى . فهي  ـ إن جاز التعبيرـ  فقد ) مّوسقت ( مكّوناتهاـ 

عبارة عن سالم موسيقية ، ُتضفي على شكل اللّوحة حراكاً دائماً . وهذا الحراك ما يمنحها حيوية دائمة أيضاً . 

    كما أن طبيعة بعض األوان وصياغتها وتداخلها مع المكّونات اأخرى ، بدى أكثر جدارة للتعبير عن ظواهر يمكن أن 
نحصرها في ) النار واللهب والِظال( فالنار في اأساطير عنصر حيوي له إشارة إلى دورة انبعاث اأشياء ، أي إحالة الرماد إلى 
حياة جديدة ، والنار نتاج عقلي لإنسان اأول . صحيح أنها مبتكر عشوائي ، غير أن الحاجة تدخلت في ذات العفوية . خلق 
النار أصبح عنصر مكمل للوجود البشري ، لذا نجد أن توظيف اللون اأحمر ، وتطوير شكله إلى لهب ، قد خضع لجدلية رؤى 
الفنانة ، فاانبعاث والتصعيد ؛ سمة رؤيوية خالصة . فالنار واللهب والِظال مكّونات متحدة لخلق جدلية للوجود . فاللّون 
اأحمر باشتقاقاته ، محرك أساس ، ليس على صعيد اانبعاث والخصب كما ذكرنا ، بل أنه ارتبط بحالة الشهادة والفداء عبر 
التاريخ البشري . لذا فحضوره في لّوحات الفنانة ، كان من باب ايقاظ الذاكرة ، والتسريع في حراكها الذاتي والموضوعي . 
وفي مثل هذا التوظيف ، بدت الشفافية والرقة والتحبب مكّونات دافعة لحضور هذه اأساسيات في هذا التكّون ، من خال 
سردية منطقية سادت في حركة اللّوحة الذاتية . هذه السردية هي من خلق طبيعة العاقات ، فهي سردية لّونية وخطية 
، توازي السردية الحروفية ، في المفردة والجملة السردية . فسردية ومرية ألف ليلة وليلة مثاً، ناتج لّوني حروفي شفاهي 
، وسارده وراويه أنثى . هذا التوازي والتوازن بين ) شهرزاد ــ فاطمة( أوحى بقوة مرويات اأولى وترحيل هذه الدربة . لكن 
التباين وا أقول ااختاف في الوسائل . وأرى أن ا تباين ما زال المعنى راسخ في كا اانتاجين ) الشهرزادي والفاطمي( 
لقد قادت أغلب هذه التوظيفات ، إلى منطق فلسفي خالص . فالفلسفة تدرس وتكشف العاقات ، والذي عملته مكّونات 
لّوحات الفنانة ، هو اضفاء الجدلية المنطقية على الوجود أيضاً . إن الفلسفة كامنة في أبسط اأشياء والظواهر ، غير أن مبدأ 
تداولها هو الشائك . وأرى أن المعرفة الواسعة ، تفتح مغاليق الدخول إلى باحتها بكل جدارة ، شرط امتاك متاح المعرفة  

الذي يستدل به المرء عبر كشف تك العاقات السالف ذكرها في الوجود من خال الظواهر واأشياء. 

    في مثل ما ذكرنا ثمة دوافع ومستلزمات ، هي في اأساس معرفية خالصة . فالمعرفة تخلق مناخاً ذاتياً وموضوعياً . 
وهذا الخلق ؛ ينتج تداواً رؤيوياً ، يرتبط بالمخيال . ما أجده في لّوحات الفنانة ، سيطرة المخيلة على طبيعة حركتها في 
اانتاج . فالمخيال في اللّوحات صاعد لخلق العاقات لتي ذكرناها . كذلك خالق لمنطق بلّورت المعنى العام . والتحكم 
حذراً  أكثر  الفنانة  لّوحات  أمام  فنحن  أيضاً  للمعنى  والمبلّورة  للعاقات  الخالقة  والرموز  اأشكال  تؤكدها  التي  بالمعاني 
اكتساب فرصة التدقيق في أجزاء والُكلّيات فالمتحقق هو نتاج مخّيلة مخصبة ، وقادرة على خلق اانسجام ، دون انفعال 

أو افتعال ظاهر . إن اانسجام الظاهر على سطح اللّوحة دليل انسجام بين واقعية الرؤى وخيااتها . 

الممّيزات الخاّصة 

   ُتشّكل لّوحات الفنانة ) فاطمة العبيدي( وحدات انتاجية ،،مشّكلة من وحدات نصية . لذا توجب التباين والتوائم بينها ، 
بسبب المكّون الذاتي والموضوعي ، للمنِتج والمنَتج . ولعل هذه الوحدات اانتاجية احتكمت إلى الخصائص الذاتية للفنانة



4445

أواً ، والخاصية الذاتية للّوحة ثانياً . فأمر التباين موضوعي ذاتي . من هذا نحاول تشخيص السمات الذاتية والمشتركة . 
تلك العامات التي كان لها حضور فاعل إنتاج اللّوحة وكاآتي :

•  ثمة سمو إلى التماثل مع تأثيرات الُعّليات . وهو تسامي صوفي ، أي أن اأشكال تنزع نحو الفضاء بأذرع لّونية 	
وخطية . وهو أشبه بالدعاء والتعبد ، وأداء فعل الرجاء من المكّون اأعلى .

• إنه دعاء جسدي ، أي تشترك فيه كل مكّونات الحس اإنساني الكامنة في الجسد .	

• بهجة األوان وفيضها الروحي حّول الجسد .	

• الرشاقة التي عليها اأشكال المكّونة للجسد الهامي .	

( التي تحكمت في جسدها األوان بكل اشتقاقاتها ، عمقها  الباليه  هذه الخصائص كانت منعكسة في لّوحة ) راقصة 
اللّوني ، أو شفافيته المتحّولة من تحلل األوان وفق درجاتها . كما وناحظ تمثات أخرى في لّوحة أخرى مثل لوحة ) امرأة ( :

• تشكيل يقترب من تشكيل الرحم ، الذي ُيجاهد كي يحتفظ بخصائصه الذاتية .	

• تضارب األوان حّول الجسد ، مما يوحي بضغوطات غير مرئية ، بل مستوحاة .	

• زرقة اللّون العاكس للجسد ، ومنه نستطيع التأكد من المتطامن الذاتي الحاصل بفعل تأثير اأزرق السماوي .	

• وجود كل هذه المكّونات وسط اشعاع ذاتي وموضوعي دال على التفاؤل والدعة وااطمئنان .	

وتجتمع كثير من المكّونات في لّوحة ) ألوان الحياة( وهي من العنوان تؤكد على المؤثر واأثر والتأثير ككل . ففيها :

• تقاطعات الخطوط واألوان باعتبارها عامات سردية . تؤكد على حراك ما .	

• ثمة انعكاس اضطراب عام ، تحاول الفنانة أن تماهيه مع مكّونات أخرى ، كي ا يتحكم فعله على المكّونات  .	

• التّوفر على نقاط استقرار من خال حيادية األوان ، لخلق مزاج خاص للّوحة .	

• تنشيط المخيال في صياغة مثل هذه العاقات .	

• التّوفر على فعل التاريخ ، سواء عبر األوان الداّلة على هذا المنحى في التاريخ والتاريخ الميثولوجي .	

• خلق صورة تؤكد بانوراما اللّوحة ، باعتبارها وظفت أكثر المكّونات الفاعلة . وشملت أكثر الفعاليات نشاطاً .	

ومن خال اجتماع عنصرين في لّوحة) النار والبدر( شّكلت مجموعة خصائص كانت قد حازتها اللّوحة هي :

• وجود ااشتعال الطاغي ، والمتحكم في مكّونها العام .وهو دال على سمة الواقع المضطرب ، والموبوء بالمّوت 	
المجاني واليومي .

• أي 	  . الفنانة  لّوحات  على  طاغية  بنيوية  سمة  هي   ، األوان  في  تناسق  ثمة   ، العاّمة  السمة  هذه  من  بالرغم 
ااضطراب الموضوعي ا يؤثر سلباً على المكّون الذاتي .

• التّوفر على قيمة رمز القمر في اأساطير ، فالبدر الُمشار إليه في العنوان ، والموجود في أعلى السطح دليل على 	
إله  القمر(  والبدر)   . للخسارة  المعوِض  والنماء  الخصب  رموز  الواقع من خال  التي تتعامل مع  اايجابية  الرؤى 

منفتح على الخير والتفاؤل وبسط الدعة في الحياة . وهو اإله) سين( في الحضارات القديمة كما هو )شمش( 

• وجود اأزرق المشرق سائداً بكينونته ، أضفى حالة الصفاء على اللّوحة . فااشتعال الذي تَمَثله العنوان بـ ) النار( 	
أكد على انتصار رموز الخير .

Acrylic on canvas  60x40 cm - امرأة
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وقد تمثلت الرموز في لّوحة ) صراع تيارات الزمن( من خال وجود رمز القمر مثاً ، وتآلف األوان ومزيتها الرمزية القاّرة 
. فالعنوان تأكيد على تعدد مستويات اأزمنة ، ورؤية هذا التعدد عبر تشريح مكّونات الوجود ، على سطح اللّوحة :

• فالقمر قادر على لملمة المعنى ، لما له من تأثير أسطوري كما ذكرنا . فهو الحاضر حين تكون الضرورة . ولعل 	
الضرورة هنا هو وحدة الصراع ، سواء بين اأضداد أو البنى المتآلفة . المهم أن ظهور القمر ضمن كادر اللّوحة 

دليل على فعالية خلق مناخ أكثر استقراراً عبر التماهي مع هذا الصراع .

• طغيان اأزرق عمل على التآزر مع ضوء القمر ، لتكون فعالية الصراع مائلة إلى محو أسس الصراع .	

• نبض الماء وجريانه ، وهو دليل على جريان الزمن بالرغم من وحدة الصراع . سواء كان هذا متمثاً في اأزرق 	
الدال ، أو صورته وهو يتمثل جريان النهر كلّون له سمة أسطورية ، استفاد منه اإنسان القديم للتعبير عن وجوده 
المادي والروحي من خال جداريات الكهوف والُنصب ، بما تماثيل اآلهة ، وبما تركه على فخارياته وجدرانه . 

فاللّون اأزرق متماثل مع اأحمر . فكاهما يتآزر وجوده لتحقيق صورة اانبعاث والنماء والخصب.

• بدت الطبيعة بتشكاتها اللّونية أكثر طوعية وليونة . فليس ثمة صابة وتعالي أرضي ، يخدش جدار اانسيابية 	
اللّونية . وقد تحقق من خال هذا نوع من التآزر والدعة وااستقرار خلقتها ألفة األوان بدرجاتها وشفافيتها . 

• التواصل مع الُعليات ورمزها اأزرق ، المتمثل بالسماء ، قدم نوعاً من العاقة الميثولوجية بين المكّونات .	

ويكون عنوان ) البحث عن المطلق( واضح القصد ، من الناحية الفلسفية ، المرتبط أساساً بالُبعد الميثولوجي الذي طغى 
على لّوحات الفنانة .فالبحث يعني ااقتراب من الماذ الروحي ، والمطلق داعية إلى موضع سماوي رباني . لذا فالعنوان 

دليل على نوع من الُدعاء . لذا أجد في اللّوحة :

• نوع من خلق دوامة البحث عن الحب متمثاً بزخرفة األوان وتآلفها مع بعض بمستويات شفافة التشّكل .	

• بدت األوان محايدة ، فليس ثمة سيادة للّون على آخر . فهي منتظمة على سّلم موسيقي دقيق.	

• التّوفر على عاقات خطية ولّونية منسجمة ، وهذا ما خلق كينونة مستقرة ، استقرت عليها مكّونات اللّوحة .	

في لّوحة ) نساء( نوع من تمثل اانحياز للمرأة ، من باب وجودها البنيوي ، سواء عبر وجوها في التاريخ ، أو فعاليتها عبر 
، التي تركزت على الجسد اأنثوي ،  ــ أي المرأة ــ ذات وجود ايجابي فاعل ، منذ أن قدمت آدم المعرفة  مساره . فهي 
باعتباره خازن لطاقة اإنماء والديمومة للحياة ، بوتيرة اإخصاب .وسار معها التاريخ حتى حلول سلطة البطريارك ، فُفعلت 
وسائل الدمار على اأرض . المهم نجد الفنانة باختيارها صيغة الجمع كعنوان للّوحتها ، إنما حاولت تأكيد صيرورة اأنثى 

، لذا نجد نساء اللّوحة :

• مجموعة ُكتل ُتشير إلى تخصيب الحياة ، بما تّوفرت عليه من فيض وجودي . 	

• التركيز على حراك الرحم الخارجي ، انتصاراً إلى الرحم اأمومي.	

• تمثل اأنثى حالة اانفتاح على مكّونات الوجود ، التي توصل فعاليتها ااخصابية .	

• التوفر على شفافية الحلم ، الذي ُينذر بالتفاؤل .	

في لّوحة ) الجحيم والشيطان( فيها عودة إلى الصراع اأزلي في التاريخ ، متمثاً واقع الرغبة اأنثوية في الهبوط اأول إلى 
العالم اأرضي ، لتشكيل مقّومات الحياة . ومن خال هذا المسعى الذي هو أنثوي ِصرف ، كان رمز الشيطان عنصراً مؤثراً 
في الوجود العام ، والمنطلق من استهداف العاقة الثنائية بين الرجل والمرأة لخلق بؤرة صراع مستديم . لذا نجد العنوان 

أكثر مكشوفية للتعبير عن هذه الظاهرة ، فهو اتحاد بين قوتين . لذا أرى :

• اعتماد المتخّيل كعنصر تأسيس لمكّونات اللّوحة .	

• سمة الشكل واتخاذه اللّون اأزرق دليل شفافية هذا الوجود ، وتحقيق تواصل الحياة . فاأزرق جار ومتآلف مع 	
ما حّوله .

• انبثاق القمر وسط حمرة الجحيم الذي يحاول اجتياح األفة التي عليها اأزرق .	

في ) أمنيات متطايرة نحو السماء( ليس رصداً لظاهرة التاشي في الاشيء ، بقدر ما هو نوع من ااندماج مع المطلق ) 
السماء( وهي نزوع إلى خاصية صوفية خالصة . لكن تلك اامنيات لم تتاش بقدر ما تطايرت . أي أصبحت كيانات أخرى 

كالطيور . وهو نوع من تخّيل التاشي في الوجود على أنه تحقق متخّيل ، له جذور روحية .من هذا نرى  :

• وجود التبعثر الذي ا يوحي بالمحو .	

• التكسر الذي عليه اأشكال دال على حركة وحيوية الوجود والتجدد .	

•  النزوع إلى اأعلى ، السمة التي تنزع إليها مكّونات لّوحة الفنانة ، قد حقق صيرورة أخرى .	

• كل هذا اجتمع في لّوحة ، استطاعت التعبير عن ظاهرة تماهي اأمنيات في ملكوت واسع . 	

وّفرت للّوحتها) تأمات شيخ متصّوف( ممكنات تحقيق مثل هذه الرؤى . فاألوان واضحة الدالة ، غير أن المكّونات تّوفرت 
على :

• المئذنة وهي صلة المخلوق بالخالق . فهي رمز بديل الُعّليات التي سبقتها .وهي رمز للنزوع الصوفي عبر شيوع 	
اأذان في أوقات الصاة .

• زرقة الماء ، واللّون الشذري الذي اعتبر ليس رمزاً لصفاء ذات المتصّوف فحسب ، وإنما ارتبط بمجمل مكّونات 	
الوجود المادي والروحي لإنسان . وأقرب مثل على ذلك رزقة ماء النهر وقدسية اأنهار في الكتب المقدسة .

• تداخل األوان دليل صفاء الذات . فهي تمثا لروحانية اإنسان المتصّوف ، ومكمل لطقس العبادة والتوحد مع 	
اه ، عبر شفافية اأزرق. 

• غيمة الوجود السماوي وعاقته برمز اإخصاب النازل) المطر(	

• انعكاسات ذاتية المتصّوف على كل مكّونات اللّوحة ، بحيث غدت حالة من الوجد والتعلق الروحي .	

• تمركز القمر الذي انسحب وجوده على معظم اللّوحات . وهو مخِصب إضافي للوجود في اللّوحة .	

حسمت لّوحة ) جزيرة الُعشاق( أمر العاقة بين الكائنات البشرية . فالعشق هنا ؛ هو نوع من الوجد الصوفي أيضاً . فالجزيرة 
مكان ، والمكان تّوفرت فيه مكّونات روحية . لذا فالعشق هنا دال صوفي النزعة من اعتبارات هي :

• طغيان البنفسجي ، وهو لّون محايد ، يدعو إلى التفاؤل والدعة واألفة بين الكائنات .	

• محتوى الحّيز المكاني ، من خال تألق األوان وفيضها من جهة ، ونزوعه إلى اأعلى من جهة أخرى .	

• تجاذبات األوان دليل على األفة ، كذلك اأشكال وفعاليتها . وهو دليل النقاء الروحي ، وانعدام صابة اأشياء 	
. إذ تبدو معظم المكّونات على ليونة وشفافية .

وقد تحققت الصيرورة  في ذات الفنانة ، من خال لّوحة) جنتي( وهو اعتراف بالصورة التي عليها الحلم الروحي . 
وذلك باجتماع :

• اأخضر = الحب	

• اأحمر = الخصب	

• اأبيض = النقاء 	

هذه الثنائيات بين الدال والمدلول ؛ التي ينتجها اللّون على الصعيد اأسطوري خلق أيضاً جنة صوفية ، من خال تأمات 
ذاتية تخص وجود الكائن . فالجزيرة هنا عودة إلى اللّوحة التي سبقتها ؛ هي جزيرة الحلم الصوفي الذي يرتقي بالوجود . 
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Acrylic on canvas  50x50 cm - جنتي

Acrylic on canvas  100x80 cm - جزيرة العشاق

Acrylic on canvas  100x80 cm -  الجحيم و الشيطان

وتلك أيضاً جزيرة العشاق التي أتت عليها توصيفاً هذه المرة بـ ) جنتي ( فهي الجنة الجزيرة ، والجزيرة الجنة . 

خاتمة القراءة : 

    كل ما تقدم ، يمكن وضعه مّوضع القراءة الواحدة من بين القراءات المتعددة ، التي يجتهد فيها القارئ     البصري وفق 
مكّوناته المعرفية الخالقة لرؤاه الذاتية . فهي قراءة ا ُتلغي بقدر ما تبني أسس باغة الفحص ، الذي اعتبره عائد لفضل 
المنتج اأول ، المتمثل في جهد الفنانة القديرة ) فاطمة العبيدي( التي استنطقت معارفنا .ففضلها من فضل لّوحاتها ، 

فهو الفاعل والسائد . وحسبي أني وضعت لمسة متواضعة ، امست كّون واسع في لّوحات الفنانة 
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Acrylic on canvas  70x50 cm -  ضياء امل Acrylic On Canvas 80 X 60 cm  - لحظات حب
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قاسم العزاوي

Acrylic on canvas  100x80 cm - دوامة الحب و الحياة

تجريدات لونّية .. إنعكاس الكامن بين الشعور والاشعور

استرجاع تكويني

    البحث والتقصي،عن بدايات الفنانة فاطمة العبيدي ،هي الموهبة اوا والتي ستصقل مستقبا وبتدرجّية اشتغالية وصوا 
البيئي  المحيط  وتحفيز  تأثير  مدى   ، ،وثانياً  التشكيلي  المشغل  وإكتشفات  تطورات  مع  ومتفاعلة  متحركة  إسلوبّية  الى 
والمجتمعي وما يحيط به من احتضان الموهبة وتفعيلها دايامنيكيا استمرار الخوض في عوالم التشكيل المتعدد الضفاف 
التنقل مشبعا باستمراية  ،وااستقرار على ضفة كمحطة استراحة ومعاودة اانتقال الى محطة اخرى واخرى وهكذا يكون 

البحث عن ااساليب وااتجاهات التشكيلية ااخذة بالتطور والتشعب ...

،واستدراجها  الكامنة فيها  الموهبة  الذي ينّشط خايا  المحفز  العامل  الموهبة ،ووجود  ، تمتلك  العبيدي      وأن فاطمة 
صوب حقل الفن /الرسم وتأمل موجوداته ومحاكاتها بفرشاتها الملّونة ، والعامل المحفز هنا استنهاض كوامنها الفنّية 
،هو عمها الرائد الكركولي ،الرسام والنحات الراحل)محمود العبيدي(...من هنا كانت البداية الصحيحة في التوجه واانحياز 
المراحل  لم تقفز على  ،كونها  رقعة منجرزهم  الخاصة على  الذين حفروا بصمتهم  الفنانين  ،وشأنها شأن  الرسم  لعوالم 
الناس  المنائر والقباب وحياة  الطبيعي ورسم  التخطيط والواقعي  الفني طبيعيا وهي تمارس  ااسلوبية ،بل كان تطورها 
وما تشكله من  االوان  عبر حركّية  الداخلية  واسترجاع مكنوناتها  لبث  التجريد  الى  ..، وصوا  الدينية وهكذا  والمرموزات 
تكتات ووحدات منسجمة ومموسقة تسمع أنغامها تسترجع صدى دواخلها وما تخفيه من مشاعر وأحاسيس والبوح بما كان 

منطمراً في دواخلها المتصارعة والتي ترغب باانفات والبوح في اي لحظة..

    نعم، تطعيم الموهبة بالدراسة وااطاع ااكاديمي والتنظيري ،مهم جدا للفنان ،ولكن هذا ايقف عائقا أمام تطلعات 
التطّور  هذا  بمتابعة  ذاتويته  على  وااعتماد  التشكيلي  المشهد  تطورات  ذاتويا  متابعا  كان  ،إن  الموهبة  يمتلك  من 
يلمع  أن  العبيدي  فاطمة  استطاعت  ..)كيف  الكثيرين  من  نسمعه  ما  ،وهذا  ايضا  واشتغال  واستنتاج  ،دراسة  والتجديد 
اسمها وتحصد الجوائز العالمية ،وهي لم تكمل دراستها ااكاديمّية..؟( أقول:وهل كان دافنشي وميكائيل انجلو قد درسوا 
العمالقة قد تخرجوا من  الفنية من فناني سومر وبابل وأشور ..هل كان هؤاء  اكاديميا..،وقبلهم ممن تركوا لنا كنوزهم 
، هذا إن  اعمالهم  لنا منجزا واحدا من  الكثيرين ممن تخرجوا من ااكاديمية لم يتركوا  الفنون..!؟ناهيك أن  اكاديميات 
العبيدي  فاطمة  على  يطلق  من  ..!!ومنهم  الفرشاة  يستخدموا  كيف  يعرفون  كانوا  ،وإن  لنا  ليتركوها  اعمال  لهم  كانت 

لقب)فنانة فطرية( أقول:عليهم أن يعرفوا اواً ماذا تعني مفردة فطري..!

     أردت بهذه المقدمة أن  أمّر سريعاً على خلفية ومرجعية الفنانة العبيدي قبل الغوص عميقا في تجريدياتها اللونية 
والكتلوية المكونة والمشّكلة لمنجرها البصري..

تجريديات فاطمة العبيدي

    هنا ،سأتجاوز مشهديتها البصرية والتي اتخذت فيها الشكانية والمرموزات الدينية ،والتراثية والحروفية ايضا ، في 
فترات سبقت منطقة اشتغالها ااني،وجنوحها بشدة نحو التجريد المحض ،وهذا التطور اعتقد جازما بطبيعية تحواتها 
داينميكا ،اذ ان الحروفية والمرموزات وتوزيع االوان هرمونيا مهد لها ارضية اانتقال صوب تغليب اللون والخطوط ،إن 
..،واذا كان  لوحتها  بنائية انتاج  بالتالي- ستشكل   وحدات   - ،والتي  او عمودية  دائرية  او نصف  او منحنية  افقية  كانت 
التجريد المحض كأسلوب تشكيلي يتجاوز الواقع ويبدد كل المعالم التي تضفي على الموجودات مظاهرها المألوفة وهذا 
يعني تجاوز الشخصانية والشيئية المجسدة وااستعاضة عنها باالوان والخطوط ،وشتغالها ذهنيا يسير فيها الذهن من 
الجزئيات الى الكليات وهذا السير يكون متصا مع الجزئيات لتكوين الكليات ،وعدم التشديد على اختيار الموضوع مسبقا 
بل اعتبار االوان عنصرا اساسيا في اللوحة امتزاجها )بالمنطق الداخلي للشيء(وعلى التوازن بين لحظة اادراك والوعي 
الى  ايخضع  ومباشر  مفاجيء  ادراك  وهو   ، الداخلية  البصيرة  إا  ماهو  الحدس  ان  والحدس،باعتبار  الاوعي  لحظة  وبين 
العقل بل هو من افعال المخيلة التي تعيد ااشياء الغائبة وتبتكر الصور والمعاني المدركة بالحس...وهذا ما اكده الفنان 

الروسي)فاسيلي كاندنسكي(والذي وضع للتجريد خصائصه بعد ان نشر كتابه)الروحية في الفن( 
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    وكما ارى ان الفنانة فاطمة العبيدي على اطاع تام بمنجز الفنان كاندنسكي ،مما سهّل لها اانتقال الى التجريدية بقوة.

    ونرى في اعمال الفنانة فاطمة العبيدي ،-الامرئيات التناغمية من خال مرئياتها اللونية ،والتي تحيل   المتلقي الى 
ماورائيات العمل التشكيلي ليطفح ما بداخله او مكنوناته على سطح اللوحة ..ولقد حققت اعمالها وتجريدياتها اللونية 
انعكاس الكامن بين الشعور والاشعور لدى المتلقي ومخزوناته الداخلية من: أماكن واشخاص واحام وامنيات وذاكرة حبلى 

بها...!

والتخّيل  التأمل  للمتلقي  اعمالها وجعلها كخطاب بصري منفتح ،كي تتيح  او تسمية  الفنانة عن عنّونة  وارى عزوف      
او ثيمة  له مسبقا بموضوعة  زاوية واحدة واايحاء  المتلقي في  ، وكي اتحصر  الجمالية  الفنانة في مقترحاتها  ومشاركة 

المنجز ،بل اتاحت له إختيار ااسم او العنوان ،وارى هذا يحسب لصالح الفنانة وهي تشرك المتلقي في اقتراحاته ..

    لوحة فاطمة العبيدي ،واعني التجريدية منها،جدلّية قابلة للتشكل ،جدلية تشعرنا بانغاقها على ذاتها إا انها منفتحة 
كحركة تحليلية ،تتنامى تركيبيتها حتى ااتصال بالحدس الفني عند المتلقي ،اضافة الى حركية المنجز البصري للفنانة 
هي حركية كامنة تتناغم مع التفاعات العائقية من اجل التجدد واامتداد في التناهي حتى ااتساع الطيفي المختزل 
بين الرؤيا الظاهرة والرؤيا الباطنة ،وهذا يعني ان منجزها التجريدي بوحداته اللونية والخطية يمتلك من الطاقات الكامنة 
والمتقترح  المتأمل  المتلقي  بعين  كان  إن  تحفيزها  بمجرد  باستمرار  فعليتها  تتحرك  متجددة  طاقات  ستكون  والتي 
اللوحة  اي  انها  الى  والاشعور،اضافة  الشعور  الكامنة بين  او  المتخفية  الشعورية  باستمرارية حركية وحداتها ومضامينها 

تتمحور بمدلواتها الساعية للجنوح الى الروح والمطلق .

    تكمن خصوصية الفنانة فاطمة العبيدي ،في مشغلها التجريدي ،ومنجزها البصري على عدة مرتكزات لعّل اهمها انها 
اتحاكي أي من الفنانين ،بل حفرت بصمتها الخاصة بها وهذا مايسعى اليه كل فنان ،بأن يؤشر على منجزة من بين 
ااف اللوحات ويستطيع المتذوق الفني والناقد ان يقول هذا العمل ينتمي للفنان فان .. وهذا ما استطاعت الفنانة فاطمة 

العبيدي ان تحفره عميقا كبصمة خاصة لها ...

 تجريدات لونية بانغام صوفية

    لمشهدية البصرية /كخطاب تشكيلي لغتها اللون والخطوط والخامات ااخرى المضافة والمكونة لمنجز الفنانة فاطمة 
وتوحي  لوحتها  قماشة  مع مسامات  ويتعاشق  الوانها  ترددات  من   ينبعث  وهو  الصوفي  النغم  عليها  ،يطغي  العبيدي 

للمتلقي بالمدد والحلول مع الذات الكبرى ..وتردده فضاءات اللوحة ..  

                                                                       

     تتمحور اللغة البصريةوخطابها عند الفنانة فاطمة العبيدي  بادراكاتها الحسية في بقعة استقطاب تجريدية, لتشكل 
بانزياحات ذاتوية تامس وتتفاعل مايدور في مخيلتها من موجودات ورؤى  الغنائي  التجريدي  البصري  بالتالي منجزها 
وافكار وتمرد داخلي تراكمت داخل ذاكرتها الحبلى بخزين حكائي متوارث واحام استنقطتها وتفاعلت معها, ودهشات 
استوقفتها طويا وتعاملت معها بعشق صوفي , وشكلت في مخيلتها انسياحات لونية مضئية تتصارع مع احاسيسها 
)اقصاء  جاهدة  تحاول  العبيدي   الفنانة  ان  وااكتشاف..بيد  بالدهشة  العاجة  عوالمها  صوب  يجرفها  كشال  المنساحة 
المبثوثة  ودااته  البصري  منجزها  داخل  عميقا  كمرجعية,...وبالغور  جذوره  عن  النائي  للبدائي  والجنوح  قصديا(  الحسي 
لنا بحكائية متقاربة مع نقاء وبراءة الطفل وهو يخط شكله المصوروكما  والمتحركة في اتجاهاتها وعمقها ايضا توحي 
يراه, وهذا مادأب عليه الكثير من الفنانين من محاكات عوالم الطفل والنزول الى براءته وصدق مايريد ان يخطه باعتبار ان 
ذاكرة الطفل مازالت نقية ,ويرى ااشياء بتصوراته الغير قصدية على أية حال.. وهذا ما اراد الفنان العالمي بيكاسو الوصول 
تمور   التي  البحثوية  وتجاربها  المتعددة  الفنانة  معرفيات  وحواضن  المعاصر...    التشكيلي  الفن  عمالقة  من  اليه,وغيره 
داخلها وتشع كفعل منجز يؤسس مشهدها البصري , والفنانة اتكتفي في موسيقية الوانها الصادحة بالمددوالمتحركة 
بمساراتها الذاتية , بل تتاقى مع الخطوط والدوائر واانحناءات وهي تتحرك بقلق يتاشى بها الزمان والمكان وتعكس 
بذات الوقت الخزين المعرفي المتدفق والمحفز لذاكرة الفنان الجانح للمشهد التشكيلي التجريبي بحساسيتة المحلقة نحو 
عوالم الذات والمامسة لحافة الروح بل عمق الروح والذوبان فيها حد التماهي والحلول,وهذا اامتزاج والتلبس بين رؤياها 

البصرية وروحها الخافقة بالتقصي  والتجديد .

وموجود  مشخص  هو  وعما  ومرئي  وحسي  ملموس  هو  عما   , وانفصال  انفصام  حالة  وتعاني  منفلتة  البصرية  لغتها      

بابعاده المتعارف عليها .. لذا, استطيع القول : ان عالمها البصري المتخيل هو من يساهم بشدة بجذب ادوات اشتغالها 
: الفرشة , القلم, االوان , السطح التصويري ....لتاخذ فعلها على سطح القماش او الورقة او اي خامة اخرى , وما على الفنان 
اا ان يتأمل بدهشة نتيجة هذا الفعل التصويري المجرد من قصدياته والتأسيس له ...كما في اعمال ميرو وكاندنسكي 
وبقية التجريدين ....من هنا دأب الفنانة  بتحريك مخيلتها المتقدة وتحفيز خاياها السابتة افراز متصوراتها الداخلية 
المتصارعة انياً بانقطاع عن المواضيع الجاهزة والمنفصلة عن الزمان والمكان وتتاشى فيها الثيمة والمرجع وتبتعد عن 

ااشياء التي الفناها  وتعاملنا معها ..

    وتقود المتلقي عينه الى  ا استقراريتها وتكسبه بحثا متواصأً وبداينميكية متصاعدة صوب غاياتها الباحثة عن الجمال 
واشراكه  ليضيف من عندياته تصورات اخرى يتناغم معها اذا لم يشارك بفعلها ويتغنى بها ايضا.

المغاير  البصري  شكلها  وتشكل  للوحة  المعمارية  الفضاءآت  تهشم  تجريداتها  بغنائيتهاو  العبيدي  فاطمة  الفنانة      
بمقاربات وتماهيات تجريدية ناحظها عند) كاندينسكي ( وهذا ا يعني انها  استنسخت كاندينسكي بل بمقاربات غير 
قصدية قد تتاقى وشائجها وقد تتباعد ... خاماتها متعددة ومتنوعة بما يخدم السطح التصويري وحساسية العمل ... كما 
عمدت  الى تحطيم الفضاء المعماري للوحة وعمدت ايضا الى اقصاء المنظور واابعاد والمجسد  واقصت الزمان والمكان 
في جنوح جلّي ومقروء نحو الذاتية الصادقة التي تحرك الفنان في منطقة اشتغاله لتجسيدها على شكل تجريدي ينبض 
بالحساسية والجمال والصدق لتامس روحها السرية تامساً صوفيا وتتغنى مع ذاتها الباحثة دائما عن استكشافات تراها 

هي ا كما يراها ااخرون  .

 

 

 

  

Acrylic on canvas  75x60 cm -  الوان الحياة
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Mixed media on canvas 100x80 cm -  راقصة Acrylic on canvas  70x70 cm -  طائر السام
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Acrylic on canvas  100x80 cm -  مناجاة محب Acrylic on canvas  100X80 cm -  نساء  
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Mixed media on canvas 100x80 cm -  المهرج

في تجربة فاطمة العبيدي د.جواد الزيدي 

حقيقة الجمال ... البحث عن الغوامض

              

      يورد بعض فاسفة الجمال بأن جمالية العمل الفني ا تكمن في خاصته النهائية، بل أنها كامنة في خطوات اانجاز 
والتجريب المضموني والتقني والتعرف على المسكوت عنه في الخطاب المرئي ،ولم تكتمل عملية التلقي اا بالتماس مع 
تلك الخطوات التي تنصهر فيها سلطتي الذات والموضوع في حقيقة مجسدة على صعيد الخطاب العياني الحسي وأن 
الفن هو صورة فهم اانسان للعالم . وتجربة الفنانة فاطمة العبيدي تنضوي على مثل تلك المفهومات ، أذ تبدأ عاقتها 
الِبصرية مع الواقع المرئي الواقعي أو الحياة الخارجية وتصويرها بطريقة التمثل التشخيصي بعد التأسيس للمناخ العام 
للعمل الفني ومن ثم تعلن ااطاحة بالنظام الواقعي وتحويله الى مصائر أخرى من خال التعبير المجرد ، وهو ما تتخذه 
مدرسة فنية تنتمي اليها ، كما أنها تحيط نفسها بجدار اأنثى الحالمة وأرهاصاتها الداخلية وتستجلب كل المؤنث الى 
دائرتها من ) الجنة ، السفينة ، الجزيرة ،الموجة ، والدوامة (وتخلق تعارضها الفلسفي القائم على تقابل الثنائيات ، أي أنها 
تتخذ من منهجية الصراع بين المراكز واأطراف أساسا في تشيء لوحتها الفنية وسطحها التصويري ، محاولة تصعيد شأن 
اأطراف في تبني ثنائية المقموع والمهمش داخل ذواتنا الجمعية ، فتصبح المرأة لديها مركزا يحمل دااته المتعددة 
لأشتغال  نسقا  وكأنها تحدد   ، الزمنية  مراحلها  وعبر  الفنية  العامية في مجمل تجربتها  ويمثل منظومتها  والمنشطرة 

وقضية تناضل من أجل الوصول اليها وتحقيق ما تصبو اليه .

     يرافقها الهيكل اانساني ) اانثوي ( على الدوام وتسعى الى تصّيره بأبعاد شتى بما توحي به الدالة ، لكن بصيغته 
المعّدلة ضمن فرضيات ااسلوب الفني ، فقناع المرأة وراقصة الباليه ، وعازفة الكيتار والنساء السابحات في فضائها البصري 
استجلبته من واقعها الحلمي الذي يراد منه تأسيس الفكرة الغائبة والمتطلعة لمستقبل المرأة عندما تقمع أحامها على 
أرض الواقع بفعل هيمنة الفحولة ، فتبدأ بصياغة واقع حلمي آخر يمكن أن يكون بديا عن مسارات الخارج المرئي ، وبهذا 
تبدد اليأس الذي ينعكس داخلها طبقا لمساحات تأملية وارتدادات الغوامض داخل ذاتها المتوهجة . وهنا تتسق الفكرة 
المجردة والصورة العقلية الحاملة للشيء مع صورة السطح التصويري والخطاب المرئي ، عندما تغادر تشخيصية اأشياء 
وتحاول تغريبها أو تقويض بناها المرئية وتعيد تشكيل أساساتها من جديد في ضوء تلك المنافذ التي تتخذها منهجا 
للتعبير عما يجب أن يكون عليه موضوعها الرئيس )المرأة ( وعاقتها بالوقائع الخارجية التي ا يمكن الفكاك منها ، اذ 
تتحول الراقصة أو عازفة الكيتار أو الموجود المرافق لها الى هيكل مجرد خال من أية مامح توحي بتفاصيل الشخصية 
للحب  تنشد  الذي  القلب  أوتار  أو  الكيتار  أوتار  الى  اشارة  حمراء  خمس  ونقاط  بالتوهج  موحية  حمراء  بقعة  الى  تستحيل 
والسام ، وتفضي السفينة والشبابيك الى خطوط عمودية من اللون المضاء وخطوط أفقية تتقاطع عبر نقطة مركزية تحمل 
الفكرة المعبرة وسط فضاءات مفتوحة الى الانهاية وكأنها امتداد اأفق في صحراء العمر أو امواج البحر . ففي نوافذها 
المضاءة باللون ترسم صور لمدن حالمة بهذه الشفافية الرمزية والخطوط المتداخلة ، ويسهم الشمس والقمر وهما يحتضنان 
الشواخص البشرية المتحهة صوبهما بتسريب الضوء الى تلك النوافذ ويامسها ،بما يؤسس لابتعاد عن معناها الحقيقي 
ومنحها صفتها الرمزية المنفتحة على جميع احتماات التشجير البنيوي للنافذة حتى تتحد أحام المنام وأحام اليقظة 

في تلك النوافذ المعبرة والعابرة ايقونة المعنى الجامد .

    ولم تكتف العبيدي بهذا التغريب الشكلي اانساني أو الموجود ، بل أنها تتقصد مبدأ ااستعارة حين تستحضر خصائص 
كائنات خرافية أو ما يشابهها في تشييد لوحتها أو خطابها المرئي ، فتمنح طائرها الخاص )طائر السام ( اسما وخصائص 
استعارية يحتفظ بأغترابه عن اأصول الواقعية لينشر جناحيه بأتجاه معاكس أتجاه رأسه وكأنه يذكرنا بالطائر الهجين 
المجتلب من حضارات قديمة وهو يمثل زهرة عباد الشمس وجناحي عقاب ، وكما هو الحال في خصائص طيور الدانوب 
الملونة بوصفها كائنات محببة لها جاءت بها من صور الخيال أو ما تسطره عناوين التمرد على المرئيات الحسية ، اذ تنتج 
في النهاية طيورا  ا تشبه في حقيقتها أية طيور على أرض الواقع ، كونها تحمل على أجنحتها حروفا عربية تطرزها 
زخارف مرفقة وتحتفي برائحة الماء ومامحه من خال التموجات اللونية الزرقاء وغيوم السماء الملونة المثقلة بالماء ذاته 
لتكريس العاقة بين السماوي واأرضي من خال المشاركة المادية لوجود الماء في جميع منظوماتها العامية الدالة في 

هذا المقطع العرضي من الطبيعة .

    ولاستمراء في لعبة التخيل تنسج شرنقة معرفية تنتجها من خال التأمل الواعي القائم على تقويض المعنى الواقعي 
أو  الفردي  الاوعي  بنية  من  المترشح  أو  الباطن  الوعي  ينتجه  الذي  المجرد  من  تنطلق  أخرى  قيم  واحال  لأشياء  المباشر 
الجمعي ، فصورة القمر وارتباطه بالحلم والذهاب بعيدا عن صورة الواقع المزيف تؤسس لمجموعة اشتغاات لديها بهذا  Mixed mWWedia on canvas   60 X 40  cm  -  احام
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Acrylic on canvas  100x80 cm - الوان جنتي

Acrylic on canvas 70 X 70 cm -  الجزيرة الحلم

القمر  والسهر على أطال  الليل  بما تعبر عنه طقوس  بالهدوء  ، بل  والضجيج  بالفوضى  الذي ا يتأسس  الحلم   ، المنحى 
وأشراقه بمعان متعددة وبزوغه ضمن الفضاءات الحمراء والبرتقالية ، أما المرأة التي تنتظر طلوع القمر وهي تترقب من 
أماكن علوية تنفرط عينيها وترتمي جانبا من شدة اانتظار بما ينسجم مع ظال الصورة المعتمة أو الشبح اانساني الذي 
او  المحيط  في  الغاطسة  الثلج  جبال  بأتجاه  للنظر  الحلم  منصة  يرتقي  وهو  المسجد  ظال  خلفه  ومن  البحر  على  يطل 
فضاءات الحلم الخضراء التي تفصلها عتمة البحر ، وبهذا تريد أن تغادر المقدس واليقيني غير المؤدي الى نتائج ، فتذهب 
بعيدا لأطاحة به .وتصرح بالمسكوت عنه في يقيننا الميثولوجي ،في ضوء غابات الزينون الكامنة في الذاكرة الجمعية 

وكأنها غابات من اللون اأخضر المعتم ليتحول الواقعي عندها الى مجرد يرتمي بدالته في أحضان فضاءات التخيل .

     ولعل المسحة الكرافيكية المتوافرة في أعمالها يمكن أن تضيف سمة أخرى من سمات المفارقة اأسلوبية التي تضع 
العمل الفني في مقدمة الخطابات الجمالية تبعا للتوافق اللوني والشفافية المطلوبة يستجيب العمل من خالها الى نزوع 
الروح وانعتاق الوجدان من قيوده المحيدة ، فضا عن المنظومة اللونية الدالة التي تتهيأ فيها الجرأة التي تمد السطح 
التصويري بقيم تضعه بدائرة اانبهار العاطفي أزاء تلك المعادلة التي تختارها بدقة في عناوين التضاد أو التكامل اللوني 
تتمثل مرة في تباينات اللون وشفافيته وأخرى في هطول األوان وتداخلها مع بعضها وكثافتها الناتجة من العجائن 
المستخدمة ، فضا عن معادل ثالث هو فضاء اللوحة نفسها ، فتصبح التقانة جزءا من غنى الدالة في الموضوع المجترح 
السماوي  واأزرق  اأخضر  على  التركيز  ضوء  في  اللونية  تجلياتها  في  وحضورهما  والروحي  اأمل  رمزية  تعكسه  الذي   ،
الفنانة تسير  . ولكن هذا ا يعني أن  المفترضة  الحياة  ألوان  ، بوصفها  الممتدة  وما بينهما بمساحات تمثلها الفضاءات 
واليأس  اانكسار  مامح  تعكسه  الذي   ، المرئي  لخطابها  آخر  عنوانا  تخلق  التضادات  أن  بل   ، تصوراتها  في  واحد  بنسق 
وحضورها في التقابلية في مسميات ) الجحيم والشيطان ، متاهات الحياة ، صراع الخير والشر ، شمس وأعصار( بما يؤكد 
التي  الشمس  الرغم من تعويذة  الفرح على  وأمواج  الجنة  نحو  واانزياح  الهناءات  واألم مقابل  والمصدات  الحواجز  وجود 
تحمل بعدها الميثولوجي الراكن الى مفهوم الوقاية من الشرور وعوارض الخارج البيئي ، المتربصة بذواتنا الحالمة التي 
أوجزتها باأعاصير وهي تطوي سعاداتنا وتغرب بها بأتجاه الشمس ، أو  أظافر الزمن وهي تفترس البياض وتهيمن على 
مقاماته ، لكن منافذ اأمل والتشبث بها ا زالت متوافرة من خال الثقوب البيضاء والسناء اأزرق الذي يعد مخلصا لذواتنا 

من دوامات الموت والعدم  .

البعيدة  ، بل في مجرة السعادة ، بوصفها مجرة أحامنا   ) التبانة  النهاية ليس في مجرتنا ) درب       أن ما يحدث في 
المختبيء  القمر  بالقرب من  اللون ومسراته  التي تقف على أعلى أطر  ، فالمرأة  العقل والتخيل  التي نعيشها في صورة 
بأحضان السحب هي الصورة الحقيقية المعبرة عن مجمل تصورات )العبيدي( التي تحاول فيها اصطفاء الخيال كسلطة 
قائمة تجد من خالها مطلقها الخاص ومكان بحثها أيمانها بحقيقة المتخيل وصدق توصاته، المطلق الذي يكمن في 
النسبي وأنصهار الخاص في العام أزاء الصياغات الجمالية ، ممثا بكل صورها المنجزة بدءا من جزر العشاق الى غابات 
الزيتون ، وهذا المعنى يؤسس لمنطق الذين يحولون الحلم الى واقعة جمالية تقلب المفاهيم اأستطيقية ومغادرة الوقائع 
التأريخية والمدونات النصوصية . هذا الذي تقصده تماما ويتمظهر في عناوين لوحاتها أو موضوعاتها ) فجزيرة الحلم 
، جزيرة العشاق ، مجرة السعادة ، جنتي ، تعويذة الشمس ( كلها عناوين تفقد صلتها بالواقع المعيش وتغادره الى غير 
رجعة ، لتتصل بمدركات الحلم والتخيل المنفلت من كل السلطات الموضوعية وارتكانه الى سلطة الذات العارفة والخاقة، 
الحلم الذي يؤسس خطابه عبر هذه العناوين بما يؤكد اايمان بأن الجمال يصنعه القلب وليس العقل بمسعاه المنطقي 
الرياضي ، أن الحقيقة اأبدية هو ما يصنعه القلب عندما يدرك المعاني المجهولة والقصية والمسكوت عنها ويستجلبها 

الى واقعه المعيش ليصنع منها حقيقة خالدة في الروح والمعنى القادم لأشياء .  
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Acrylic on canvas   60 X 40 cm -  أمنيات مبعثرة Mixed media on canvas 100x80 cm -  متاهات الحياة
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مشاركات فنية
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في حفل تكريم الفنانة فاطمة العبيدي من قبل وزارة الثقافة العراقية  2016

         المشاركات المحلية

المهرجانات الفنية في كركوك وبغداد ) منذ سنة 1995 ( .. 1
جميع المعارض التي أقامتها الرابطة اإسامية لنساء العراق / فرع كركوك ) 2004 -2011 (.. 2
مشاركات فنية في بغداد ضمن المعارض التي أقيمت من قبل منظمات المجتمع المدني ) لأمومة والطفولة 2009 - 2010( .. 3
المهرجان التي إقامتها شبكة كركوك لمنظمات المجتمع المدني سنة 2010.. 4
مهرجان   “ كركوك شدة الورد “  والتي أقيمت للفترة : 22 – 24 / 12 / 2010 .. 5
المعرض الشــخصي أأول بتاريخ 2011/7/16 في مقر الجمعية النســائية والذي ضم  26 لوحة زيتية والذي خصص ريعه بالكامل . 6

لأيتام  و أأرامل .
معرض جماعي/ 14 فنانة في اليوم العالمي ) لمناهضة ألعنف ضد المرأة ( 25 / 11 / 2013 .. 7
سمبوزيوم لتجمع فناني كركوك في القلعة التاريخية للمدينة بتاريخ: 16 / 3 / 2014 .. 8
مهرجان “ من أجلك يا عراق “  في وزارة الثقافة العراقية في  بغداد بتأريخ: 28 / 12 / 2014  .. 9

مهرجان تشــكيليات عراقيــات, والذي نظمته جمعيـــة الفنانين التشــكيليين العراقيين - بمناســبة يوم المــرأة العالمي بتأريخ: . 10
. 2015 /3/14

معرض “ أنامل تشكيليات عراقيات “ في وزارة الثقافة العراقية في بغداد بتأريخ: 16 / 12 / 2015 .. 11
المعرض السنوي الشامل للفن العراقي المعاصر, في وزارة الثقافة العراقية في بغداد بتأريخ: 29 / 2 / 2016 .. 12
مهرجان بغداد عاصمة أإبداع / بغداد, للفترة: 6 - 10 / 3 / 2016 .. 13
معرض يوم المرأة العالمي , في وزارة الثقافة العراقية , بتأريخ: 8 / 3 / 2016 .. 14
معرض الربيع “ ألوان من بادي “ , في وزارة الثقافة العراقية , بتأريخ: 28 / 3 / 2016 .. 15
مهرجان ألفن التشكيلي العراقي المعاصر/ بغداد , بتأريخ: 2 / 4 / 2016  .. 16
مهرجان فلسطين الدولي للفن المعاصر “ على طريق القدس “ في وزارة الثقافة العراقية بتاريخ : 2016/5/16 .. 17
معرض “ هواجس رسالة حب للفيحاء “ في جمعية التشكيليين في البصرة بتاريخ : 7 – 2016/5/18 .. 18
معرض افتتاح كاليري بيت المعرفة للفنون في قاعة المندائيين في بغداد بتارخ : 19 – 2016/5/24 .. 19
معرض » رسالة حب و سام »في المتحف الوطني في السليمانية بتاريخ 2016/8/3 .. 20
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مع الفنانين في معرضنا المشترك في كاليؤي 
360 للفن المعاصر في فلورنسا - ايطاليا 2015

         المشاركات الدولية

معرض فن الشعوب / ألمانيا   2012 . 1
المعرض التونسي العراقي “ مزيج أألوان “   في تونس  25 - 28 / 10 / 2013 . 2
مهرجان الفن التشكيلي العربي أأول في عمان / أأردن  19- 24 / 11 / 2013 . 3
ملتقى ثقافات الشعوب الدولي الثاني للرسم في سالونيك / اليونان للفترة:10 - 16 / 1 / 2014 . 4
كرنفال المحبة والسام في بيروت / لبنان للفترة: من 28 / 2 إلى 3 / 3 / 2014  . 5
دعوة خاصة من وزارة الثقافة القبرصية لتمثيل العراق في المهرجان الدولي أأول للفنانaات التشكيليات في قبرص للفترة:  . 6

    2014 / 3 / 12 – 8
معرض ألفنانين ألتشكيليين ألعرب أأول في أأردن للفترة: 20 - 26 / 4 / 2014  . 7
ملتقى الورود ألدولي ) في قصبة الفنان ( في المملكة المغربية للفترة من:  28 / 4  - 4 / 5 / 2014  . 8
المهرجان الدولي الرابع للفن في تركيا للفترة من: 15 – 24 / 5 / 2014 . 9

الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي  بالمنستير/ تونس ) الدورة 14 ( للفترة: 23 – 25 / 5 / 2014 . 10
المهرجان الدولي أأول في أثينا وبرعاية اليونسكو و للفترة : 6 - 12 / 6 / 2014 . 11
دعوة خاصة لتمثيل العراق في فعاليات المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 11 ( والتي أقيمت في رومانيا للفترة: 2 – 10 / 8 / 2014 . 12
دعوة خاصة لتمثيل ألعراق في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس ) الدورة 27 ( في تونس للفترة: 12 – 18 / 8 / 2014 . 13
الملتقى الدولي للرسم “ ثقافات الشعوب “ الدورة 11 في مدينة باتراس اليونانية  للفترة: 29 / 8  إلى   4 /9  /2014  . 14
دعوة خاصة لتمثيل ألعراق في المهرجان الدولي السابع للرسم في طرابزون / تركيا, للفترة: 7 – 14 / 9 / 2014. 15
الملتقى الدولي أأول “ثقافات الشعوب” وبرعاية اليونسكو في جزيرة كريت / اليونان للفترة: 12 - 18 / 9 / 2014 . 16
دعوة خاصة لتمثيل ألعراق في المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 21 ( في سلوفاكيا للفترة: 28 / 9  إلى  12 / 10 / 2014. 17

ورشة الرسم في المهرجان الدولي الرابع في تركيا 2014

مجموعة الفنانين المشاركين في المعرض 
الدولي في اسطنبول 2015

المهرجان التشكيلي الدولي الرابع عشر لمنظمة أوستراكا  في العاصمة الفرنسية باريس للفترة: 24 - 29 / 10 /  2014. 18
المعرض الدولي الرابع للرسم في إسطنبول / تركيا , للفترة: 21 / 2 /  -  5 / 3 / 2015 . 19
معرض ألوان أأول في بيروت / لبنان , بتأريخ: 10 / 3 / 2015. 20
ملتقى جمعية الفنانات المغاربيات الخامس في فاس / المملكة المغربية  - بمناسبة يوم المرأة العالمي , للفترة:  7 - 10 / 3 / 2015 . 21
ملتقى ربيع السام الدولي الثالث في أكادير / المملكة المغربية  للفترة: 19 -  23 / 3 / 2015. 22
ملتقى مراكش الدولي للفنون التشكيلية / المملكة المغربية , للفترة: 23 -  27 / 3 / 2015 . 23
معرض الفن التشكيلي العربي في الرباط / المملكة المغربية , للفترة: 29 - 31 / 3 / 2015. 24
الملتقى الدولي لقصبة الفنان في باريس ,للفترة: 6 - 10 / 4 / 2015 . 25
المهرجان التشكيلي للسام العالمي في تركيا في الذكرى المئوية لمعركة جانا قاا, للفترة: 25 - 27 / 4 / 2015 . 26
ملتقى المبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي ) الدورة   15 ( بالمنستير / تونس , للفترة: 22 – 24 / 5 / 2015  .. 27
معرض للفنانات التشكيليات في اسطنبول /  تركيا , للفترة: 26 – 31 / 5 / 2015  . . 28
معرض الجمعية الدولية للثقافة والفن في مارسين / تركيا , للفترة: 2 - 7 / 6 / 2015  .. 29
من: . 30 للفترة  جورجيا  و  تركيا  في  فعالياتها  أقيمت  والتي  التشكيليـات  للفنانات  الدولية  للجمعيـــة  الثامن  الدولــي  المهرجان 

.  2015 / 7 / 30 – 22
دعوة خاصة لتمثيل العراق في المهرجان الدولي للرسم في رومانيا ) الدورة 12 ( للفترة: 31 / 7 – 9 / 8 / 2015 .. 31
مهرجان ارتورس الدولي في انطاليا / تركيا  ) الدورة 2 (  للفترة: 21  – 25 / 8 / 2015 .. 32
ملتقى ثقافات الشعوب الدولي الثاني عشر في باتراس / اليونان للفترة: 27 / 8 - 2 / 9 / 2015 .. 33
دعوة خاصة لتمثيل العراق في المهرجان الدولي للرسم في سلوفاكيا ) الدورة 22 (, للفترة: 6 - 19 / 9 / 2015 .. 34
بينالي فلورنسا الدولي العاشر / أيطاليا , للفترة: 17 – 25 / 10 / 2015 .. 35
معرض ألفنانين ألتشكيليين ألعرب ألثاني في عمان / أأردن  للفترة:  29 / 11 -  4 / 12 / 2015.. 36

أفتتاح المهرجان الدولي السابع للفنانات 
التشكيليات في تركيا 2014

مع مجموعة من الفنانات من تونس والمانيا 
في ملتقى العصاميات في تونس 2015

الفنانين المشاركين في مهرجان الرسم الدولي 
في سلوفاكيا  2015

مجموعة من الفنانين المشاركين في مهرجان اوستراكا 
الدولي في باريس 2014

مهرجان قبرص  2014 
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في سلوفاكيا  2014ًً مهرجان الرسم الدولي في رومانيا 2014

مع مجموعة من الفنانات في جورجيا 2015

معرض جماعي مع 4 فنانين ) امريكا – المكسيك – النمسا – اليونان ( في فلورنسا / ايطاليا وفي كاليري  360  للفن المعاصر, . 37
للفترة من: 4 / 12 / 2015 ولغاية: 5 / 1 / 2016  .    

معرض جماعـي مع فنانين من الدول ) ايطاليا – البرازيل – اأورغواي – مولدوفيا – اليابان – كندا – بريطانيا – روسيا – المغرب . 38
 –المكسيك –  فرنسا–  لبنان ( في فلورنسا / ايطاليــا وفي كاليري مينتانا للفن المعاصـــر, للفترة من: 12 / 12 / 2015  ولغاية: 

  .2016 / 1 / 10
ملتقى ثقافات الشعوب الدولي الثالث في اثينا / اليونان , للفترة : 10 - 2016/4/16 .. 39
معرض “ الوجه اآخر “الدولي في اوهاية / امريكا , للفترة : 5 – 2016/5/7 . . 40
مهرجان الحمامة الذهبية الدولي للفن في تركيا , للفترة : 13 – 2016/5/21 .. 41
مهرجان “ الوان السام في بورصا “ في تركيا , للفترة : 6 – 62016/11 .. 42
معرض “ الصداقة البلغارية الدولي للرسم “ في بلغاريا , للفترة : 15 – 2016/6/30 .. 43
المهرجان الدولي للفن التشكيلي في مقدونيا ) الدورة 23 ( للفترة : 2 – 2016/7/16 .. 44

امام لوحتي في افتتاح ملتقى العصاميات - الدورة 15 في تونس 2015

فولدر كاليري 360 للفن المعاصر في فلورنسا 
- ايطاليا

فولدر كاليري مينتانا في فلورنسا - ايطاليا 2016 حيث عرضت اعمالي لمدة شهر
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         الجوائز

ميدالية خاصة ذهبية ,  في بينالي فلورنسا الدولي العاشر للفن المعاصر  / أيطاليا , 2015 وبمشاركة 423 فنان من 62 دولة  . 1
الجائزة اأولى الذهبية “ التمثال الذهبي للمهرجان “ , في المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 21 ( في سلوفاكيا  2014  . 2
لقب سفيرة “ السام من خال الفن “  في المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 21 ( في سلوفاكيا , والمقدمة من مؤسسة الشرق للفن . 3

) احدى منظمات أأتحاد أأوربي ( , وهذه الجائزة الذهبية ولقب السفيرة تمنحان وأول مرة لفنان غير أوروبي ومن الشرق أأوسط 
والدول العربية                                                                                                                

درع اللمسة العصامية ) الجائزة الرابعة (  , في الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي في تونس ) الدورة . 4
.2014 ) 14

                                                                

         التكريمات 

الميدالية الذهبية , في معرض ألفنانين ألتشكيليين ألعرب أأول في أأردن 2014. 1
درع مجلس محافظة كركوك , 2014 . 2
الدرع الذهبي , في المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 11 ( في رومانيا 2014 . 3
الميدالية الذهبية , في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس ) الدورة 27 ( في تونس 2014      . 4
درع التميـز , في مهرجان » من أجلك يا عراق » برعاية وزارة الثقافة العراقية 2014 . 5
تكريم رئيس جمهورية العراق » فؤاد معصوم » في قصر السام ببغداد 2015.. 6
درع الملتقى , في ملتقى ربيع السام الدولي الثالث في أكادير/ المملكة المغربية 2015 . 7
درع الملتقى وضيفة الشرف , في ملتقى مراكش الدولي للفنون التشكيلية / المملكة المغربية 2015. 8
درع ملتقى فناني القصبة الدولي في باريس  ) ضمن 6 فنانين ( 2015. 9

الميدالية الذهبية , في المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 12 ( والتي أقيمت في رومانيا 2015. 10
ممثلة العراق في الجمعية الدولية للفنانات التشكيليات ,  FEMIN & ART / Turkey , بقرار من مكتب رئاسة مجلس الجمعية . 11

الدولية  للفنانات التشكيليات 2015.
الميدالية الذهبية , في معرض ألفنانين ألتشكيليين ألعرب ألثاني في أأردن 2015. 12
قادة أإبداع , من نقيب الفنانين العراقيين / صباح المنداوي, في احتفالية تكريمي والتي أقامتها وزارة الثقافة 2016. 13
وسام المبدعين لعام 2016 , من رابطة المبدعين العراقيين , في احتفالية تكريم المبدعين في وزارة الثقافة العراقية في بغداد . 14

2016

        الشهادات 
من مهرجان  » كركوك شدة الورد » في:24 / 12 / 2010. 1
من جمعيــة النساء “ لتركمان العراق “  لتبرعها بريع معرضهـــا بالكامــل لأيتام و أأرامل بتاريخ: 16 / 7 / 2011 والذي ضـــم  . 2

26   لوحة زيتية.
من المعرض الجماعي/ 14 فنانة في اليوم العالمي ) لمناهضة ألعنف ضد المرأة ( في: 25- 11- 2013. 3
من المعرض التونسي العراقي “ مزيج أألوان “   في تونس, في: 28 /10 / 2013. 4
من مهرجان الفن التشكيلي العربي أأول في عمان / أأردن,  في: 24 /11 / 2013. 5
من ملتقى ثقافات الشعوب الدولي الثاني للرسم في سالونيك / اليونان, في: 16 / 1 / 2014. 6
من نقابة فناني كردستان / فرع كركوك,  في: 12 / 2 / 2014. 7
من كرنفال المحبة والسام  في بيروت / لبنان, في: 3 / 3 / 2014. 8
من المهرجان الدولي أأول للفنانات التشكيليات / في قبرص, في: 12 / 3 / 2014    . 9

من معرض ألفنانين ألتشكيليين ألعرب أأول في أأردن, في: 26 /4/ 2014   . 10
من ملتقى الورود ألدولي ) في قصبة الفنان ( في المغرب, في: 4 / 5 / 2014 . 11
من المهرجان الدولي الرابع للفن في كونية / تركيا, في: 24 / 5 / 2014 . 12
من الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي  بالمنستير/ تونس ) الدورة 14 (, في: 25 / 5 / 2014. 13
من المهرجان الدولي أأول في أثينا / اليونان, في: 12 / 6 / 2014. 14
من منظمة اليونسكو العالمية / فرع اليونان ) UNESCO / Grecce  – WFUCA (, في: 12 - 6- 2014  . 15
من المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 11 ( في رومانيا, في: 10 / 8 / 2014. 16
من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس ) الدورة 27 ( في تونس, في : 18 / 8 / 2014. 17
من ملتقى ثقافات الشعوب الدولي للرسم ) الدورة 11 (  في مدينة باتراس / اليونان, في: 4 /9  /2014 . 18
من المهرجان الدولي السابع للرسم في طرابزون / تركيا, في: 14 / 9 / 2014. 19
من ملتقى ثقافات الشعوب الدولي أأول في كريت / اليونان, في: 18 / 9 / 2014. 20
من المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 21 ( في سلوفاكيا, في: 12  / 10 / 2014.. 21

بينالي فلورنسا الدولي 
العاشر  2015

تونس 2014

قادة أأبداع من نقابة 
الفنانين العراقيين  2016

معرض الفنانين العرب 
أأول في أأردن 2014

مهرجان رومانيا الدولي 
2015

ملتقى قصبة الفناني في 
معرض الفنانين العرب مهرجان سلوفاكيا الدولي 2014باريس 2015

ألثاني في أأردن 2015
وسام المبدعين  2016مهرجان المحرس الدولي 2014 

رئيسة مهرجان تركيا الدولي السابع 
للتشكيليات وهي تسلمني الشهادة 

التقديرية 2014

منحي الشهادة التقديرية من رئيس 
المهرجان الدولي للرسم في دولة مقدونيا  

)الدورة 23 ( 2016

تكريمي في حفل اختتام مهرجان القصبة الدولي في باريس  2015 
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أستام الميدالية  الخاصة الذهبية لبينالي فلورنسا الدولي العاشر 2015 من رئيس البينالي وامام لجنة الحكام الدوليين أأثني عشر  

شهادة فوزي بالجائزة اأولى الذهبية » التمثال الذهبي للمهرجان » , من المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 21 ( في سلوفاكيا.. 22
شهادة منحي لقب سفيرة  » السام من خال الفن » , من المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 21 ( في سلوفاكيا والمقدمة من مؤسسة . 23

الشرق للفن ) احدى منظمات أأتحاد أأوربي (.
من المهرجان التشكيلي الدولي الرابع عشر لمنظمة أوستراكا  في باريس, في: 29 / 10 / 2014          . 24
من اللجنة المنظمة لكاليري “ LA CAPITALE “  في باريس, في :  29 / 10 / 2014. 25
من المركز العالمي للفنون التشكيلية , في مهرجان من اجلك يا عراق برعاية وزارة الثقافة العراقية ,في: 28 / 12 / 2014 .. 26
من نقابة الفنانين العراقيين / فرع كركوك, في: 26 / 1 / 2015. 27
من المعرض الدولي الرابع  للرسم في إسطنبول / تركيا , في: 5 / 3 / 2015 . 28
من مجلة “ بنار “ بمناسبة عيد المرأة العراقي والعالمي, في: 4 / 3 / 2015. 29
من البيت الثقافي في كركوك / دائرة العاقات الثقافية لوزارة الثقافة في عيد المرأة العراقي والعالمي, في: 4 / 3 / 2015 . 30
من معرض ألوان أأول , في بيروت / لبنان, في: 10 / 3 / 2015. 31
العالمــًي, . 32 المرأة  العراقيين - بمناسبـــة يوم  التشكيليين  الفنانين  , والذي نظمته جمعيــة  من مهرجـــان تشكيليات عراقيات 

في: 14 / 3 / 2015
من ملتقى جمعية الفنانات المغاربيات الخامس في فاس / المغرب, في: 10 / 3 / 2015 . 33
من ملتقى ربيع السام الدولي الثالث في أكادير / المغرب , في: 23 / 3 / 2015. 34
من ملتقى مراكش الدولي للفنون التشكيلية / المغرب, في: 27 / 3 / 2015 . 35
من الملتقى الدولي لقصبة الفنان في باريس, في: 10 / 4 / 2015 . 36
من المهرجان التشكيلي للسام العالمي في تركيا في الذكرى المئوية لمعركة جانا قاا , في: 25 / 4 / 2015. 37
من ملتقى المبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي ) الدورة   15 ( بالمنستير / تونس, في: 24 / 5 / 2015  . 38
من جمعية الفنانات التشكيليات في اسطنبول / تركيا, في: 31 / 5 / 2015  . 39
من الجمعية الدولية للثقافة والفن في مارسين / تركيا , في: 7 / 6 / 2015 . 40
من المهرجان الدولي الثامن للرسم في تركيا, في: 30 / 7 / 2015. 41
من المهرجان الدولي للرسم ) الدورة 12 ( في رومانيا, في: 9 / 8 / 2015. 42
من مهرجان ارتورس الدولي الثاني في انطاليا / تركيا, في: 25 / 8 / 2015 . 43
من ملتقى حضارات الشعوب الدولي للرسم ) الدورة الثانية عشر (, في باتراس / اليونان, في : 2 / 9 / 2015 . 44
من منظمة اليونسكو العالمية / فرع اليونان ) UNESCO / Grecce  – WFUCA ( في: 2 / 9 / 2015. 45

شهادة الماستر كاس من منظمة اليونسكو العالمية / اليونان ) UNESCO / Grecce  – WFUCA ( في: 2 / 9 / 2015. 46
من المهرجان الدولي للرسم في سلوفاكيا ) الدورة 22 (, في: 6- 19 / 9 / 2015.. 47
شهادة تعييني ممثلة العراق في الجمعية الدولية للفنانات التشكيليات / تركيا , في: 5 / 9 / 2015.. 48
من بينالي فلورنسا الدولي العاشر / أيطاليا , في: 25 / 10 / 2015 . 49
شهادة فوزي بميدالية ذهبية خاصة من بينالي فلورنسا الدولي العاشر / أيطاليا , والتي اقيمت للفترة: 17 – 25 / 10 / 2015. 50
من معرض الفن التشكيلي العربي ألثاني في عمان / أأردن, في:  4 /12 / 2015 . 51
من دائرة الفنون التشكيلية , في حفل التكريم الخاص  التي أقامتها وزارة الثقافة العراقية لي بتأريخ: 19 / 1 / 2016.. 52
من مؤسسة أرت فيتا ) أأمريكية ( ضمن العشرة الفائزين في معرضها أإلكتروني عبر أإنترنيت, في: 10 / 12 / 2015. 53
من المركز العالمي للفنون التشكيلية , ضمن فعاليات مهرجان بغداد عاصمة أإبداع 2016 , في: 7 / 3 / 2016.  . 54
من مهرجان ألفن التشكيلي العراقي المعاصر, بغداد , في: 2 / 4 / 2016. 55
من ملتقى ثقافات الشعوب الدولي الثالث في أثينا / اليونان , في: 15 / 4 / 2016 . 56
من منظمة اليونسكو العالمية / اليونان ) UNESCO / Grecce  – WFUCA (, في: 15 / 4 / 2016 .. 57
من مهرجان فلسطين الدولي للفن المعاصر “ على طريق القدس “ في وزارة الثقافة العراقية في : 16/5/2016 .. 58
من معرض “ هواجس رسالة حب للفيحاء “ في جمعية التشكيليين في البصرة بتاريخ : 7/5/2016 .. 59
من مهرجان الحمامة الذهبية الدولي للفن في تركيا في : 21/5/2016 .. 60
من معرض افتتاح كاليري بيت المعرفة للفنون في قاعة المندائيين في بغداد للفترة : 16-24/5/2016 .. 61
من مهرجان “ الوان السام في بورصة “ في تركيا للفترة : 6-11/6/2016 .. 62
من معرض “ الصداقة البلغارية الدولي للرسم “ في بلغاريا للفترة : 15-30/6/2016 .. 63
من المهرجان الدولي للفن التشكيلي في مقدونيا ) الدورة 23 ( للفترة : 2-16/7/2016 .. 64

مع الفنانة الرائدة السيدة وداد ااورفه لي في منزلها في عمان 2013

استامي الجائزة اأولى في مهرجان الرسم 
الدولي في سلوفاكيا 2014

استامي الشهادة التقديرية من ادارة 
المهرجان في رومانيا 2014

رئيس مهرجان المحرس الدولي وهو 
يسلمني الشهادة التقديرية 2014

مع رئيس بينالي فلورنسا الدولي العاشر 
للفن المعاصر 2015
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سيرة ظاتية
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السيرة الذاتية

• 	  FATIMA AL OBAIDI  أاسم الفني :  فـاطـمــــة ألعـبيــــدي

• ااسم الثاثي واللقب:  فاطمـة عــادل جمعــة ألعبيــدي	

• المواليد: 1974	

العضويات  

• عضو في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين 	

• عضو في نقابة الفنانين العراقيين 	

• عضو في رابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة 	

• 	 IFAA عضو في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين / بريطانيا

• عضو في جمعية SAKÜDER   للفن والثقافة / تركيا 	

• عضو شرف في جمعية EQUATOR للفنون التشكيلية في سلوفاكيا / إحدى منظمات أإتحاد  	

  .ECأأوروبي             

• عضو شرف في مؤسسة الشرق للفن AEF في سلوفاكيا ) إحدى منظمات أإتحاد أأوربي (.	

• عضو في مؤسسة  ICAAB  للفنون التشكيلية في اليونان / التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية	

أألقاب 

• سفيرة » السام من خال الفن »  في مهرجان سلوفاكيا الدولي ) الدورة 21 – 2014 ( 	

اعمالها المقتناة في الدول

سوريا / تونس / المانيا / ااردن / بريطانيا / روسيا / تركيا / اليونان / قبرص / رومانيا / سلوفاكيا / المغرب / امريكا / جورجيا  / مقدونيا .
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Biography

                                                                                                                                                          
	• Artist Name: FATIMA AL OBAIDI 
	• Full name: Fatimah  Adil  Jumaah
	• Birth: 1974
 

Memberships:

	• Member of the Iraqi Association of Fine Artists. 
	• Member of the Union of Iraqi Artists. 
	• Member of the Association of Iraqi creators of Fine Arts. 
	• Member of the Iraqi Fine Artists Association in Britain, IFAA.
	• Member of  SAKÜDER, Association for Art and Culture, in Turkey.
	• Honorable Member of the EQUATOR, Society For Fine Arts, in Slovakia / one of European 

Community organizations.
	• Honorable Member of the Art East Foundation ( AEF ), in Slovakia / one of European 

Community organizations.
	• Member of  ICAAB, Foundation for Fine Arts in Greece / belong to UNESCO World 

Organization.

Titles:

	• Ambassador “Peace Through Art” in Slovakia International Festival (session 21-2014) 

Her Paintings are acquired In:

Syria / Tunisia / Germany / Jordan / UK / Russia / Turkey / Greece / Cyprus / Romania / Slovakia / 

Morocco /USA / Georgia /Macedonia .

Awards

1- A special Medal ( Golden ), in the X Florence International Biennale of Contemporary Art - Italy, 

2015 with participation of 423 artists from 62 countries.

2- The irst prize, “Golden statue of the Festival”, at  21st  painting International  Festival, Slovakia 

- 2014.

3- The title of: “  Ambassador Peace Through Art “, at  21st , painting International Festival, Slovakia 

2014 submitted by, East Foundation for Art, (an European Union organizations.(This Gold Award 

 &title of Ambassador, granted for the irst time to an Arabic artist from Middle East.

4- The Fourth Prize, at Female Plastic Artists International Symposium - Tunisia 2014(session 14).

 
Honors

1. Gold Medal,  from the 1st ,  Arab Fine Artists Exhibition in Jordan, 2014.

2. Shield of Kirkuk Provincial Council, 2014.

3. Golden Shield, from the International Festival of Drawing (session 11), Romania 2014.

4. Golden Medal, from the International Festival of Fine Arts (session 27) Tunisia 2014.

5. Shield of Excellence , in “ FOR YOU IRAQ “  festival, held Iraqi Culture Ministry 2014.

6. Honoring the President of the Republic of Iraq ” ,Fuad Masum.2015 ,“,

7. The Shield, at The Spring Of Peace Third International Symposium, Agadir- Morocco 2015.

8. The Shield & The Guest Of Honor, in Marrakech Fine Art International Symposium, Morocco2015

9. Honorary shield,  at the International Symposium Of Casbah ,Paris, (within 6 artists ), 2015.

10. Golden Shield, from the International Festival of Drawing (session 12), Romania 2015.

11. Iraq, Representative in the International Female Plastic Artists Association, FEMEN  &  ART 

Turkey 2015.

12. Gold Medal,  from the Second Arab Fine Artists Exhibition in Jordan, 2015.

13. Creativity Necklace, from Iraqi Union Of Artists, 2016.

14. Creators Medal Of 2016, from the Iraqi Association of the creators, 2016. مع رئيس منظمة اليونسكو اثناء منحني شهادة 
تقديرية من اليونسكو في مهرجان أثينا الدولي 

اليونان 2014 

أستامي الشهادة التقديرية ودرع التكريم 
كضيفة شرف في مهرجان مراكش الدولي 

في المغرب 2015

لحظة فوزي بالجائزة الذهبية أأولى في المهرجان الدولي للرسم في سلوفاكيا



F A T I M A   A L   O B A I DI

i






