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ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن ﮲ڡنا﮲ٮة ال﮲ڡطرة والسذا﮳حة
اليت أسرت ٮ﮳ار﮵ٮس

لم ٮ﮵كن ألحد أن ٮ﮵ت﮲حٮ﮵ل أن ط﮲ڡلة ص﮲عٮ﮵رة ٮ﮴لعب ﮲ڡ﮵ى الطٮ﮵ن لتصنع منه أشاكال ﮴ٮسيل
﮳ٮها و﮴ڡتها، ٮ﮵مكنها أن ﮴ٮص﮳ٮح واحدة من أشهر ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن التشكٮ﮵لٮ﮵ن عىل مستوى

العالم، ﮲ڡالصد﮲ڡة استطاعت أن ٮ﮴كون ﮳ٮطلة ﮴ڡصة ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن ﮲ڡنا﮲ٮة ال﮳حزأٮر اليت
ُط﮳ٮعت أعمالها عىل طوا﮳ٮع ال﮳ٮرٮ﮵د.

﮲ڡ﮵ى ٮ﮳لدٮ﮵ة ﮳ٮرج الكٮ﮵﮲ڡان ٮ﮳الدار ال﮳ٮ﮵ٮضاء ﮲ڡ﮵ى ال﮳حزأٮر، ولدت ﮲ڡاطمة حداد ٮ﮵وم 12
دٮ﮵سم﮳ٮر 1931، عندما ٮ﮳ل﮲عت ال﮲حامسة من عمرها، اك﮲ٮت ﮴ڡد أص﮳ٮحت ٮ﮵تٮ﮵مة األ﮳ٮوٮ﮵ن،
﮲ڡنشأت ﮲ڡ﮵ى كنف ﮳حدٮ﮴ها، اليت اك﮲ٮت ٮ﮴عمل ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡالحة لدى ﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ٮ﮵ن، واك﮲ٮت ﮲ڡاطمة

﮴ٮساعدها، ٮ﮶م انت﮴ڡلت لتعمل ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳﮵ٮت إحدى السٮ﮵دات ال﮲ڡر﮲ٮسٮ﮵ات.
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﮲ڡ﮵ى ال﮳ٮ﮵ٮت ال﮳حدٮ﮵د، الذي اك﮲ٮت ٮ﮴عمل ﮲ڡٮ﮵ه ﮲ڡاطمة عىل مساعدة السٮ﮵دة مار﮳حرٮ﮵ت
﮲ڡ﮵ى األعمال المنزلٮ﮵ة، ﮳ٮدأ اهتمامها ٮ﮳ال﮲ڡن، ﮲ڡاك﮲ٮت ٮ﮴﮴ڡوم ٮ﮳است﮲عالل ﮲حٮ﮵الها الواٮ﮵ع،
وٮ﮴﮴ڡوم ٮ﮳تشكٮ﮵ل التماٮ﮶ٮ﮵ل الص﮲عٮ﮵رة للحٮ﮵وا﮲ٮات واألش﮲حاص من الطٮ﮵ن، وعندما

الح﮲طت مار﮳حرٮ﮵ت موه﮳ٮتها، منحتها ﮲ڡرشاة وألوان وأ﮴ڡالم حىت ٮ﮴رسم وٮُ﮴﮳ٮدع كما
﮴ٮشاء.

أنت﮳حت عدد من الرسومات واألعمال، اليت عرضتها مار﮳حرٮ﮵ت عىل صدٮ﮵﮴ڡها النحات
ال﮲ڡر﮲ٮيس ﮳حون ٮ﮳ٮ﮵رٮ﮵ساك، الذي شعر أن موه﮳ٮة هذه الط﮲ڡلة، اليت لم ٮ﮴كن ﮴ڡد ٮ﮴عدت
الثالثة عشر من عمرها، ال ٮ﮵﮳حب لها أن ﮴ٮ﮲طل ح﮳ٮٮ﮵سة، ﮲ڡعرض ما تنت﮳حه هذه ال﮲ڡتاة
ال﮳حزأٮرٮ﮵ة ال﮳ٮسٮ﮵طة عىل إٮ﮵م﮵ى ما﮳ح﮵ٮت، ٮ﮴ا﮳حر األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة ال﮲ڡر﮲ٮيس والمؤلف

ومدٮ﮵ر مؤسسة "ماٮ﮵﮳حت" لل﮲ڡنون".

ٮ﮴م عرض أعمال ﮲ڡاطمة حداد عىل ال﮳حمهور ال﮲ڡر﮲ٮيس من ﮲حالل إٮ﮵م﮵ى ماٮ﮵﮳حت، وذلك
عام 1947، و﮲ٮشرت م﮳حلة Vogue صورة لها، واك﮲ٮت ﮲ڡ﮵ى السادسة عشر من عمرها،
و﮳ٮدات ﮴ٮح﮲طى ﮳ٮشهرة واسعة ﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا وٮ﮳ار﮵ٮس، واهتم كثٮ﮵رون ٮ﮳ال﮲ڡن الذي ٮ﮴﮴ڡدمه

﮲ڡاطمة، اليت أص﮳ٮح اسمها "ٮ﮳اٮ﮵ة".
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ٮ﮴عر﮲ڡ﮵ى عىل: ﮳ٮشرى ح﮳ٮال﮵ى م﮲عرٮ﮳ٮ﮵ة ﮲ٮشأت ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ل﮳حٮ﮵اك و﮴ٮساعد ال﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ن العرب 

ال﮲ڡن الساذج

ل﮴ڡب "ٮ﮳اٮ﮵ة" ٮ﮴م منحه ل﮲ڡاطمة كنوع من الرٮ﮵ادة والن﮳ٮوغ، ﮲ڡرسوماٮ﮴ها ٮ﮴م وص﮲ڡها
ٮ﮳ال﮲ڡطرٮ﮵ة والسذا﮳حة، واك﮲ٮت س﮳ٮا﮴ڡة ﮲ڡ﮵ى التع﮳ٮٮ﮵ر عن ﮲ٮ﮲ڡسها ﮳ٮهذا النوع من ال﮲ڡن،
وهو "ال﮲ڡن ال﮲ڡطري أو ال﮳ٮدأٮ﮵ى أو الساذج"، وهو الذي ٮ﮵شٮ﮵ر إلى األعمال ال﮲ڡنٮ﮵ة
اليت ﮴ڡدمها صاح﮳ٮها ﮳ٮعد أن ﮴ڡام ﮳ٮتعلٮ﮵م ﮲ٮ﮲ڡسه، ﮴ڡه﮵ى رسومات ذاٮ﮴ٮ﮵ة التعلم، ﮳ٮها

الكثٮ﮵ر من ال﮳ٮساطة واالسترسال.

﮲ڡ﮵ى ﮲ڡر﮲ٮسا، استطاعت ٮ﮳اٮ﮵ة أن ﮴ٮح﮲طى ﮳ٮشهرة واسعة، و﮳ٮدأت أعمالها ٮ﮴ُحدث الكثٮ﮵ر
من ال﮳حدل والن﮴ڡاش، وٮ﮴م عمل أول معرض لها ﮳ٮمؤسسة "ماٮ﮵﮳حت" ﮲ڡ﮵ى ٮ﮳ار﮵ٮس،

وٮ﮴ل﮴ڡت كثٮ﮵ر من الدعم واالهتمام، ﮲ڡه﮵ى موه﮳ٮة ك﮳ٮٮ﮵رة ﮲ڡ﮵ى سن ص﮲عٮ﮵رة، واستطاعت
أن ﮴ٮحصل عىل ﮲ڡرصة التعلم عىل ٮ﮵د ال﮲ڡنان اإلس﮳ٮا﮲ٮ﮵ى العالم﮵ى ٮ﮳اٮ﮳لو ٮ﮳ٮ﮵اكسو ﮲ڡ﮵ى

ورشته ﮳ٮ﮲ڡر﮲ٮسا، ﮲ڡتعلمت عىل ٮ﮵دٮ﮵ه الكثٮ﮵ر، وإلى ﮳حا﮲ٮب الرسم أنت﮳حت ﮴ٮح﮲ڡا ﮲ڡنٮ﮵ة من
ال﮲ڡ﮲حار أٮ﮵ضا.

https://www.e7kky.com/article/28889/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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ا﮴ڡرٔٮ﮵ى أٮ﮵ضا: م﮵ى وحمٮ﮵د.. ال﮲حزف واأللوان ٮ﮳أٮ﮵دي زو﮳حٮ﮵ن آمنا ٮ﮳ال﮲ڡن

أعمال ٮ﮳اٮ﮵ة، اليت ٮ﮴ركت موطنها ﮲ڡ﮵ى سن ص﮲عٮ﮵رة، اكن ا﮲عل﮳ٮها متأٮ﮶را ٮ﮳الط﮳ٮٮ﮵عة الرٮ﮵﮲ڡٮ﮵ة
اليت ﮲ٮشأت ﮳ٮها، ﮲ڡاك﮲ٮت ٮ﮴رسم الزهور واألش﮳حار، وشاركت ٮ﮳أعمالها ﮲ڡ﮵ى عدة معارض
﮳حماعٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى ال﮳حزأٮر وأوروٮ﮳ا والٮ﮵اٮ﮳ان، و﮳ٮعد أن عادت ٮ﮳اٮ﮵ة إلى ال﮳حزأٮر، ٮ﮴زو﮳حت من
الملحن والموسٮ﮵﮴ڡار مح﮲ڡوظ محيي الدٮ﮵ن، الذي اكن ٮ﮵ك﮳ٮرها ٮ﮳ـ 30 عاما، وصارت

ٮ﮴ذٮ﮵ل أعمالها ٮ﮳اسم "ٮ﮳اٮ﮵ة محيي الدٮ﮵ن".

﮳ٮس﮳ٮب ال﮲طروف السٮ﮵اسٮ﮵ة اليت مرت ﮳ٮها ال﮳حزأٮر، وأٮ﮵ام الثورة التحرٮ﮵رٮ﮵ة، ﮳حمدت
ٮ﮳اٮ﮵ة ﮲ٮشاطها ال﮲ڡين لما ٮ﮵﮴ڡرب العشر سنوات، و﮲ڡ﮵ى عام 1963، أصرت مدٮ﮵رة

المتحف ال﮳حزأٮري عىل شراء أعمال ٮ﮳اٮ﮵ة محيي الدٮ﮵ن، وألحت علٮ﮵ها ﮲ڡ﮵ى العودة
للرسم وٮ﮴﮴ڡدٮ﮵م أعمالها ال﮲ڡنٮ﮵ة عىل ال﮳حمهور، ﮲ڡعادت ٮ﮳اٮ﮵ة و﮲طلت ممسكة ﮳ٮ﮲ڡرشاٮ﮴ها

واأللوان ححىت رحلت ﮲ڡ﮵ى 9 ﮲ٮو﮲ڡم﮳ٮر 1998 ﮲ڡ﮵ى مدٮ﮵نة ال﮳ٮلٮ﮵دة ٮ﮳ال﮳حزأٮر.

الذكرى الـ 87 لمٮ﮵الد ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن

https://www.e7kky.com/article/28589/%E2%80%9D%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%E2%80%9D..-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
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﮲ڡ﮵ى ذكرى مٮ﮵الدها الـ 87، احت﮲ڡل محرك ال﮳ٮحث ﮳حو﮳حل ٮ﮳ال﮲ڡنا﮲ٮة التشكٮ﮵لٮ﮵ة
ال﮳حزأٮرٮ﮵ة ٮ﮳اٮ﮵ة محيي الدٮ﮵ن، اليت ٮ﮴عت﮳ٮر من أوأٮل ال﮲ڡنا﮲ٮات العرٮ﮳ٮ﮵ات والرأٮدة ﮲ڡ﮵ى
ال﮲ڡن ال﮲ڡطري، واليت ما زال متحف لوزان ﮳ٮسوٮ﮵سرا ٮ﮵حت﮲ڡظ ﮳ٮكثٮ﮵ر من أعمالها،

وط﮳ٮعت ال﮳حزأٮر لوحاٮ﮴ها عىل طوا﮳ٮع ال﮳ٮرٮ﮵د، وٮ﮴مكنت أن ﮴ٮصنع ٮ﮴ارٮ﮵﮲حا ﮲ڡنٮ﮵ا ﮲ڡرالٮ﮵دا،
ر﮲عم أ﮲ٮها لم ٮ﮴لتحق ٮ﮳المدارس ولم ﮴ٮحسن ال﮴ڡراءة والكتا﮳ٮة.

بایة محي الدین.. غوغل یحتفي

ا﮴ڡرٔٮ﮵ى أٮ﮵ضا:

سا﮲ٮدرا ﮲ٮشأت م﮲حر﮳حة أ﮳ٮعدٮ﮴ها السٮ﮵اسة ٮ﮴هدي األوساكر لعاٮٔلتها

والدة ٮ﮳نت المستك﮲ڡ﮵ى شاعرة الندلس وح﮳ٮٮ﮵﮳ٮة ا﮳ٮن زٮ﮵دون 

﮲ٮادٮ﮵ة مراد العرا﮴ڡٮ﮵ة الحاصلة عىل ﮳حأٮزة ﮲ٮو﮳ٮل للسالم   

ش﮲حصٮ﮵ات ﮲ٮسأٮٮ﮵ة أ﮲ٮيت الحاكٮ﮵ة ٮ﮳اٮ﮵ة مح﮵ى الدٮ﮵ن

التعلٮ﮵﮴ڡات

https://www.youtube.com/watch?v=Mwe0kxHfDcg
https://www.e7kky.com/article/29722/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.e7kky.com/article/29556/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.e7kky.com/article/29339/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.e7kky.com/tags/1489/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.e7kky.com/tags/157/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://www.e7kky.com/tags/48/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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ال ٮ﮵و﮳حد ﮴ٮعلٮ﮵﮴ڡات


