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ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن: الرسم عىل إٮ﮵﮴ڡاع الط﮲ڡولة
ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن (أو ﮲ڡاطمة حداد) ه﮵ى ﮲ڡنا﮲ٮة ﮴ٮشكٮ﮵لة ﮳حزأٮرٮ﮵ة من أصول ﮴ڡ﮳ٮأٮلٮ﮵ة. ولدت
سنة 1931 ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳لدة ﮳ٮرج الكٮ﮲﮵ڡان، و﮲ڡ﮴ڡدت والدٮ﮵ها حٮ﮵ن اك﮲ٮت ﮲ڡ﮵ى ال﮲حامسة من عمرها

﮲ڡتولت ﮳حدٮ﮴ها رعاٮ﮵تها، ولم ٮ﮴﮴ڡصد المدرسة ﮴ڡط ﮲ڡ﮵ى حٮ﮵اٮ﮴ها. عملت ٮ﮳اٮ﮵ة ﮲ڡٮ﮵ما ﮳ٮعد ﮲ڡ﮵ى منزل
﮲ڡنا﮲ٮة ﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ة اسمها مار﮳حرٮ﮵ت اكمٮ﮵نا، حٮ﮵ث تن﮳ٮهت هذه ال﮲ڡنا﮲ٮة إلى أشاكل الحٮ﮵وا﮲ٮات
اليت ﮳ٮرعت ٮ﮳اٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى صنعها من الطٮ﮵ن، ﮲ڡش﮳حعتها عىل الرسم و﮴ٮطوٮ﮵ر موه﮳ٮتها، وعّر﮲ڡتها

عىل األلوان وعدة الرسم، ﮲ڡأ﮴ڡامت أول معرض لها وه﮵ى ﮲ڡ﮵ى السادسة عشرة من عمرها ﮲ڡ﮵ى
ٮ﮳ارٮ﮵س.

أثناء مكوٮ﮶ها ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا ٮ﮴عّر﮲ڡْت ٮ﮳اٮ﮵ة عىل عالم الرسم التشكٮ﮵يل األور﮳ٮ﮵ى، واحتّكْت ﮳ٮعدد من
ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن الك﮳ٮار، أمثال ﮳ٮٮ﮵اكسو وماٮ﮴ٮ﮵س، عملت مع ﮳ٮٮ﮵اكسو لعدة أشهر سنة 1948 (والذي
﮴ڡام الح﮴ڡًا ﮳ٮرسم م﮳حموعة لوحاٮ﮴ه "﮲ٮساء ال﮳حزأٮر"). كما اكن لرسم ٮ﮳اٮ﮵ة و﮴ڡع ك﮳ٮٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲ڡس
الاك﮴ٮب أ﮲ٮدرٮ﮵ه ﮳ٮروٮ﮴ون، الذي كتب عنها ﮲ڡ﮵ى كتالوج معرض "Derrière le Miroir" الذي

ضم عدداً من لوحاٮ﮴ها سنة 1947 ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ارٮ﮵س.

 [امرأة وطأٮر ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡ﮲ڡص المصدر مو﮴ڡع "األوان"]
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["MutualArt.com" الشا﮳ٮة والطاووس المصدر مو﮴ڡع] 

ٮ﮴زو﮳حت ٮ﮳اٮ﮵ة من الموسٮ﮴﮵ڡار والملحن األ﮲ٮدليس مح﮵ى الدٮ﮵ن المح﮲ڡوظ سنة 1953؛ و﮳ٮعد
سنة عىل زوا﮳حهما، ا﮲ٮطل﮴ڡت الثورة ال﮳حزأٮرٮ﮵ة ﮲ڡ﮳حّمد كل من ٮ﮳اٮ﮵ة وزو﮳حها ﮲ٮشاطهما ال﮲ڡّين
﮴ڡرا﮳ٮة ع﮴ڡد من الزمن ﮴ٮضامنًا مع الثورة، ولما عادت ٮ﮳اٮ﮵ة إلى مزاولة الرسم ﮳ٮعد ذلك لم

تن﮴ڡطع عنه إلى أن وا﮲ڡْتها المنٮ﮵ة سنة 1998.

ٮ﮴مٮ﮵زت أعمال ٮ﮳اٮ﮵ة (اليت لم ٮ﮴﮴ڡتصر عىل الرسم ﮲ڡحسب، ﮳ٮل شملت النحت وال﮲حزف)
ٮ﮳أشاكل استمدٮ﮴ها من م﮲حٮ﮵لة ط﮲ڡولتها و﮴ڡصصها، ط﮲عْت علٮ﮵ها األزهار والحٮ﮵وا﮲ٮات مثل
ال﮲ڡراشات والعصا﮲ڡٮ﮵ر واألسماك و﮲عٮ﮵رها، مت﮲حذة لها ص﮳ٮ﮲عة ﮲حاصة است﮴ڡْتها من المحٮ﮵ط
الذي ﮲ٮشأت ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ڡ﮵ى ال﮳حزأٮر. كما اكن للموسٮ﮴﮵ڡى اليت د﮲حلت إلى عالمها ٮ﮴أٮ﮶ٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡّنها

﮲ڡ﮲طهرت اآلالت اليت اكن زو﮳حها الموسٮ﮴﮵ڡار ٮ﮵عزف علٮ﮵ها ﮲ڡ﮵ى لوحاٮ﮴ها، وأٮ﮶رٮ﮴ْها وأض﮲ڡت علٮ﮵ها
طا﮳ٮعًا ﮲حاصًا. إال أن أعالم المدارس ال﮲ڡنٮ﮵ة ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة (ومن ﮳ٮٮ﮵نهم ﮳ٮرٮ﮵تون ذاٮ﮴ه)، الذٮ﮵ن احتّكت
﮳ٮهم ٮ﮳اٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮداٮ﮵اٮ﮴ها، عّدوا ﮲ڡّن ٮ﮳اٮ﮵ا سورٮ﮵الٮ﮵اً، واكن هذا ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮ﮲طر الن﮴ڡاد ﮲ٮا﮳ٮعًا من ﮲ٮ﮲طرة ٮ﮲﮵علب



3/8/21, 10)04 PMJadaliyya - ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن: الرسم عىل إٮ﮴﮵ڡاع الط﮲ڡولة

Page 3 of 4https://www.jadaliyya.com/Details/29740

علٮ﮵ها االستشراق وال﮲ڡهم ال﮲عرأٮّيب (exotic) للعالم الذي ﮳حاءت منه ٮ﮳اٮ﮵ة، المرأة وال﮲ڡنا﮲ٮة.

["MutualArt.com" العاز﮲ڡة والعود المصدر مو﮴ڡع]

["Askart.com" المصدر مو﮴ڡع] 

أما ال﮳حزأٮر ﮲ڡ﮴ڡد اعت﮳ٮرت ٮ﮳اٮ﮵ة واحدة من ﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵نها المرمو﮴ڡٮ﮵ن، واعتمدت لوحاٮ﮴ها عىل طوا﮳ٮع
ال﮳ٮرٮ﮵د، وأ﮴ڡٮ﮵مت لها معارض ﮲ڡ﮵ى اك﮲ڡة أ﮲ٮحاء ال﮳ٮالد، كما ا﮴ڡتىن متحف ال﮳حزأٮر عدداً من
أعمالها وش﮳حعها عىل عرض أعمالها ﮳ٮعد اال﮲ٮ﮴ڡطاع الطوٮ﮵ل. وأصّرت ٮ﮳اٮ﮵ة عىل انتمأٮها
و﮲ڡنها لل﮳حزأٮر ﮲ڡ﮵ى الو﮴ڡت الذي اك﮲ٮت ﮲ڡر﮲ٮسا ﮴ٮحاول ﮲ٮسب واست﮴ڡطاب أعالم ﮲ڡنٮ﮵ة ﮳حزأٮرٮ﮵ة
ك﮳حزء من سٮ﮵اسة الهٮ﮵منة الث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة اليت أنته﮳حتها. كما ر﮲ڡضت ٮ﮳اٮ﮵ة دعوة األ﮲حٮ﮵رة اإلنت﮴ڡال
إلٮ﮵ها ﮲ڡ﮵ى ﮴ٮسعٮ﮵نٮ﮵ات ال﮴ڡرن المايض حٮ﮵ن سادت ال﮳حزأٮر حالة من التدهور األمين واسُتهدف

عدد ك﮳ٮٮ﮵ر من أهل ال﮲ڡن واألدب، وآٮ﮶رت ٮ﮳اٮ﮵ة ال﮳ٮ﮴ڡاء ﮲ڡ﮵ى ﮳ٮالدها عىل م﮲عادرٮ﮴ها.    
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Universal" صورة ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن عىل طا﮳ٮع ﮳ٮرٮ﮵دي ﮳حزأٮري المصدر مو﮴ڡع]
["Postal Union

[طا﮳ٮع ﮳ٮرٮ﮵دي ﮳حزأٮري ٮ﮵حمل إحدى لوحات ال﮲ڡنا﮲ٮة ٮ﮳اٮ﮵ة المصدر مو﮴ڡع "﮲ٮ﮴ڡطة"]

["artfinding.com" الرا﮴ڡصة ذات الرداء األحمرالمصدر مو﮴ڡع] 

http://artfinding.com//

