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ذذااكررتنا االجماعيیة ليیستت إإّال قّصة تارريیخ مووجووعع للشعووبب-  
هھھھناكك االغرربب ووبقيیة االعالمم ووهھھھوو عالمم مووجووعع٬، بشع-   

 
قدّدمتت االفنانة منيیررةة محمدد٬، ووهھھھي ررسامة توونسيیة مقيیمة في سوويیسرراا معررضا تشكيیليیا ااحتضتنهھ دداارر االثقافة اابنن 

 12» كووني كي تكوونن االحيیاةة«دديیسمبرر٬، وويیضمّم االمعررضض االذذيي يیحملل عنوواانن  16نووفمبرر االى  18ررشيیقق منن 
في االفضاء االعامم وواالخاصص. ووجاء االمعررضض مووززوونا بإيیقاعاتت » حضوورر االمررأأةة«لووحة تمحووررتت حوولل تيیمة 

االخيیبة وواالمأساةة  منن االذذااكررةة االجماعيیة ووبإيیقاعاتت أأخررىى ذذااتت عالقة بالمشاعرر ااإلنسانيیة: االفررحح وواالحززنن٬، كما
أأوو ااإلنتظظارر. ووقدد جمعنا لقاء بالفنانة منيیررةة محمدد االتي حدّدثتنا عنن أأووجهھ منن مشووااررهھھھا االفني ووعنن نظظررتهھا للعالمم 

االذذيي نعيیشش فيیهھ االيیوومم.  
 1985أأسرّرتت لنا االررسامة منيیررةة محمدد أأّنهھا أأصيیلة االفحصص ووأأنهھا ززااوولتت تعليیمهھا بكليیة ااآلدداابب منووبة منن 

للعيیشش بمدديینة جنيیفف بسوويیسرراا حيیثث اانططلقتت في تجرربتهھا االفنيیة قائلة إإنهھا تررسمم بمعددلل  قبلل أأنن تنتقلل 1989إإلى
ثماني ساعاتت يیووميیا االى جانبب نشاططهھا االحقووقي في عدددد منن االمنظظماتت االددووليیة.  

منن قصيیدد كتبهھ ططاررقق » كووني لكي تكوونن االحيیاةة«ووأأضافتت منيیررةة محمدد أأّنهھا ااستلهھمتت عنوواانن معررضهھا 
حززيینة كنتت أأوو سعيیددةة٬، متبررجة كنتت أأوو ززااهھھھددةة٬، تائهھة كنتت أأمم في مجمووعة.. «ا يیلي بالحاجج محمدد ووجاء فيیهھ م

كووني كما شئتت٬، كووني كما أأنتت٬، كووني كما ترريیدديینن٬، كووني كما تعيیشيینن ووتعلميینن ووتعانيینن.. كووني اامررأأةة كي 
».يیكوونن للكوونن ووللحيیاةة معنى  



 



فبعضض االلووحاتت لهھا عالقة بذذااكررتهھا عابررااتت للجغرراافيیا وولألززمنة٬، » نساءهھھھا«ووصرّرحتت لنا منيیررةة محمدد أأنّن 
االشخصيیة وواالبعضض ااآلخرر يیستحضرر معاناةة االمررأأةة هھھھنا ووهھھھناكك. وولفتتت محددثتنا اانتباهھھھنا االى أأنن حضوورر االمررأأةة 

سنة ووذذلكك في مختلفف أأنحاء االعالمم٬، ووضرربتت محدّدثتنا مثالل  50في االفضاء االعامم حدديیثث جدّداا ووال يیتجاووزز االـ
وورر بيینن االررجلل وواالمررأأةة لمم تتحّققق٬، فما بالكك بالبلدداانن ااالخررىى االتي سوويیسرراا حيیثث ماززاالتت االمساووااةة في ااألج

يیغيیبب عنهھا مبددأأ االمساووااةة.  
ووفي تووصيیفف للشخووصص االتي ررستهھا٬، قالتت منيیررةة محمدد اانن نساءهھھھا لسنن بحززيیناتت مثلما يیمكنن أأنن ُتووحي بهھ 

ختلفف ) مضيیفة أأنن مporteuses d'un fardeauمالمح بعضض االنسووةة٬، بلل هھھھنّن حامالتت لهھمّم يیسكنهھنن (
االنساء االالتي ررسمتهھنن يیعكسنن حالة االعالمم االذذيي نعيیشش فيیهھ٬، ووهھھھوو عالمم مرريیضض٬، مووبووء.  

ليیستت إإّال «ووفي هھھھذذاا االسيیاقق٬، قالتت منيیررةة محمدد إإنن لووحاتهھا ووشخصيیاتهھا تنهھلنن منن ذذااكررتنا االجماعيیة ووهھھھي 
ووهھھھناكك بقيیة االعالمم٬، قصة تارريیخ مووجووعع للشعووبب٬، ووإإنن االناجيینن منن االبشاعة االيیووميیة قليیلوونن جدّداا.. هھھھناكك االغرربب٬، 

ووأأضافتت منيیررةة محمدد إإنن االصحافي أأوو االررسامم ال يیعّبرر ألجلهھ٬، ال يیررسمم ووال ». ووبقيیة االعالمم االمووجووعع هھھھوو االعالمم
يیكتبب لنفسهھ بلل ليینقلل أأصووااتت منن ال صووتت لهھمم٬، منن يیعجززوونن على إإيیصالل هھھھموومهھمم ووآآالمهھمم.  

االكبررىى لألحاسيیسس ااالنسانيیة٬، تلكك االتي بعيیدداا عنن تفاصيیلل االمشاعرر االصغيیررةة٬، تررسمم منيیررةة محمدد االخططووطط 
تختررقق ااالززمنة وواالجغرراافيیا٬، خططووطط االووجيیعة وواالفررحح كجززء ال يیتجزّزأأ منن حيیاةة مططبووعة باالنكساررااتت٬، 

» بقيیة االعالمم«اانكساررااتت  على حدّد تعبيیررةة منيیررةة محمدد - االذذيي يیعاني ناسهھ مررااررةة االووجوودد وواالتخلفف وواالحررووبب  -
وو لووحة أأوو اامررأأةة وومعهھا حلمم ووسعاددةة بسيیططة.وواالصررااعاتت في اانتظظارر اانن تيینع ززهھھھررةة أأ  

 
شيیرراازز بنن مرراادد  
 
	  


