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يصّور طرزي العنف الدائم الذي يالحق المدينة

مشاركة عبر

حجم الخط

رد ط��ي، ��﮵توا��ق مع 9 ح��﮵ران ال�﮵وم العال��� نان أل�� ار �﮳﮴حه�﮵ز "ذاكرة مد�﮵نة من ��ق" لل�� �تح "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث" ���� العاشر من ح��﮵ران/ �﮵��﮲�﮵و ���� الهنع� �﮴��
�� �﮳ه "أمم" �ل سنة. الت﮳حه�﮵ز وكما �﮵يش عنوا�﮲ه، هو �﮳م�ا�﮳ة إعادة �﮴شك�﮵ل لمد�﮵نة مت﮲ح�﮵لة ��﮵ستند عىل �﮴ا��﮵خ ��ن صناعة الص�رة وعىل �﮲حو ﮲حاّص  لألرش�﮵ف اليت �﮴حت��

��ن الاك��﮵اك�﮴�ر ���� ل�﮳نان.

صل ��عل�ّ﮵�ً عن حاضر �﮳�﮵�وت ال�﮵وم. �﮵س�ع�﮵د ط��ي ���� هذا المد�﮵نة  اليت �﮵ستن�﮳طها ط��ي ���� إعادة سرد�ّ﮵ته لهذا ال�ا��﮵خ ��� حاضرة وهّشة ���� آن مع�ً، عىل �﮲حو ال �﮵ن��
�﮵ض حول ال�ا��﮵خ مع الراحل ل��مان سل�﮵م، كّم�ً ها�ٔالً من الت﮳حه�﮵ز الذي هو ��اج �﮴عا�ن مشترك ما �﮳�﮵نه ��﮳�﮵ن "أمم" وهو �﮳حسب �﮴ع�﮳�﮵ره أش�﮳ه �﮳تكملة للن��اش المس���
�ن المايض حىت �﮶ما�﮲�﮵ن�﮵ا�﮴ه واليت �﮵ت﮲حطى عددها المئة، ح�﮵ث �﮵ع�﮵د �﮴شك�﮵ل مواد األرش�﮵ف أرش�﮵ف الم﮳حالت والصحف اليت اك�﮲ت �﮴صدر ���� ل�﮳نان منذ �﮶ال�﮶�﮵ن�﮵ات ال��

ة لهذه الذاكرة ال�﮳ص��﮵ة. �﮵ه �﮴أ��﮵ل العناصر الم﮲ح�ل�� �﮴�ً﮳عا ل���﮵ته ال﮲حاصة، ضمن �﮳ناء هنديس �﮵ع�﮵د ��

�ق ﮳حمعه ��﮴��﮶�﮵��ه نان ال﮲حاّصة ومصادر أ﮲ح�ى، اس�ع� ة منها "أمم" وم﮳حموعة ال�� األرش�﮵ف الض﮲حم الذي �﮵ستند عل�﮵ه هذا الت﮳حه�﮵ز والذي �﮵عود إلى مصادر م﮲ح�ل��
سنوات عد�﮵دة، ��﮵ضم� م﮳حموعات �﮲ادرة من أرش�﮵ف أ�﮳�ز المط�﮳وعات، �﮲ذكر منها: "الص�ّ﮵اد"، "الد�ّ﮳�ر"، "الهدف"، "ألف ل�﮵لة ول�﮵لة"، "الم﮳حالس المصّورة"، "ال﮳حمه�ر

ال﮳حد�﮵د" و"الش�﮳كة". ��﮵ح�ل ��ّن صناعة الص�رة والاك��﮵اك�﮴�ر ﮲حاصة ��﮴ط�ره ع�﮳ر السنوات، مساحة مهمة ���� �﮴شك�﮵ل هذا المعرض، م�﮳�ز�ً أعمال الرسام�﮵ن الذ�﮵ن
اشته�وا ���� ح�﮵نه، م�ل �﮳�﮵ار صادق وس�ا���و ﮳ح�﮳را ومحمود كح�﮵ل.

ة الم﮳حالت �ن المايض إلى �﮶ما�﮲�﮵نا�﮴ه، ���ت��ع المواد المع�وضة، ما �﮳�﮵ن أ﮲عل�� رد ط��ي ﮲حط التسلسل الزمين، منذ �﮶ال�﮶�﮵نات ال�� ���� �﮳ناء مد�﮵نته المت﮲ح�﮵لة، �﮵ت�﮳ع أل��
�رسوم الاك��﮵اك�﮴�ر اليت أعاد ط��ي إح�﮵اءها عىل ط��﮵��ته، و﮲ع�﮵رها من مواد األرش�﮵ف النادرة اليت �ُ�﮲��ذت، مع العلم أن ال﮳حزء األك�﮳ر من األرش�﮵ف المك�يب لهذه

ين ، ﮲ع�﮵ر أ�﮲ه �﮵ت﮳حا�ز الت��﮶�﮵ق للعمل ال�� ُ��د �﮳الاكمل. �إن اكن �﮳﮴حه�﮵ز "ذاكرة مد�﮵نة من ��ق" ﮲عين� �﮳﮳حا�﮲�﮳ه الت��﮶�﮵���� ة ��د دمر أو �� الم﮳حالت والصحف، و﮳حراء ﮲ط�وف م﮲ح�ل��
ة، �﮴�﮳�ز أو﮳حه اإللت�﮳اس ما �﮳�﮵ن الص�رة والح���﮵��ة، ��ع�﮳ر ا للتصّور �إعادة �﮴شك�﮵ل ال���﮵ا و��راءة ال�ا��﮵خ من �وا�﮵ا م﮲ح�ل�� ��﮵د ���� م��ا��﮳ته والذي �﮵ت﮲حذ من الذاكرة منطل��ً ال��

اص�﮵ل اليت �﮴شكّل ال�ا��﮵خ ال�﮳ص�ي لهذه المنش�رات نان سرد�﮵ته ال﮲حاصة، م�﮳�ز�ً ما هو ال��ٌت من ال��� م﮲ح�ارات المواد المع�وضة و�ل�ّ﮵ة هندستها ال�﮳ص��﮵ة، �﮵نسج ال��
�ي منه، �﮵صّور ط��ي العنف الدا�ٔم الذي �﮵الحق المد�﮵نة. �إن �� اس�عاد�﮴ه لذلك ال�ا��﮵خ ال�﮳ص�ي م��ت��﮲�ً �﮳اللع� ��﮴ا��﮵خ صناعة الص�رة وصلته �﮳�ا��﮵خ ل�﮳نان عامة. ����

ما �﮴شكّل ��﮴حّول ع�﮳ر الزمن. هوم الحدا�﮶ة ���� ح�﮵نه وك�﮵�� �� العود عىل �﮴ا��﮲﮵حها ما ��د �﮵مكّننا من است�﮵عاب م�� اك�﮲ت الط�﮳اعة �﮳�زت ���� ح�﮵نه كوس�﮵لة �﮶���﮵ة للحدا�﮶ة ����
رد ط��ي ���� اس�عاد�﮴ه لهذا ال�ا��﮵خ �﮶�﮵م�ان أو ﮲طاه��﮴ان أساس�ّ﮵�ان: المرأة ��﮴ك��﮵س ص���﮴ها م﮳حا��﮵ا كمع�﮵ار ل���﮵اس مست�ى الح��﮵ات و�ل ل أل�� و��د �﮵ك�ن أك�ر ما �﮵شع�

الل هذه الص�رة أ�﮵ضا ��﮵ة اليت اكن لها الد�ر ���� �﮴ك��﮵س هذه الص�رة، وك�﮵ف اكن �﮳﮵ح�ي اس�ع� ن�﮵ة واللع� ما �﮵��﮴�﮳ط �﮳الح�﮵اة ال﮳حنس�﮵ة م��رًا �﮳م﮲ح�لف األو﮳حه واألسال�﮵ب ال��
�﮳هدف الت���﮵ج الت﮳حا�ي.

ة من من ﮳حهة أ﮲ح�ى، �﮵نصب أ�ً﮵ضا اهتمام ط��ي عىل مسألة العنف الث��ي، متم�الً ���� النزاعات المس�ّحة وأسلوب �ناولها ��﮴ص��﮵رها، وذلك ع�﮳ر ح���﮳ات م﮲ح�ل��
ة الصحا��ة واإلعالم ال�﮵وم. ��﮳ر﮲عم ���ّة ال��را�﮳ة الم�﮳اشرة ما �﮳�﮵ن ها�﮴�﮵ن ال﮲طاه��﮴�﮵ن إال أ�﮲هما ��ال���﮵ان ���� ح﮳حم الت﮳حا�زات ما �﮵�ال�ى ذلك مع لع� �﮴ا��﮵خ ل�﮳نان وك�﮵��

ين المت﮲ح�ّ﮵ل الذي �﮵س�ّ﮵ره عامل ة، اليت �﮴رسم معالم مشهد ل�﮳نان الحد�﮵ث. من ﮲حالل إعادة �﮴شك�﮵ل هذه الذاكرة ال�ر���﮵ة للمد�﮵نة ضمن هذا ال�﮳ناء المد�﮲�� ال�� الم﮲ح�ل��
ة. ��هو من ﮲حالل ذاكرة �﮵ر �﮴و﮳حهات هذه الصحف أو إ﮲عال��ها حىت ا�﮲��راضها. �﮵ضعنا ط��ي ���� موا﮳حهة �﮴ساؤالت م﮲ح�ل�� الزمن والتحوالت، اليت طرأت وأّدت إلى �﮴ع�

المد�﮵نة اليت �﮵ع�﮵د �﮳﮴حم�﮵عها �وصل أشال�ٔها، �﮵ل���� الضوء عىل �﮴ا��﮵خ المط�﮳وعات ���� ل�﮳نان �﮲﮳حاصة �﮴ا��﮵خ صناعة الص�رة و��ن الاك��﮵اك�﮴�ر لكن ذلك ال�ا��﮵خ أ�﮵ضا �﮵حثّنا
ساد والعنف و﮲ع�﮵رها من المسا�ٔل م�﮳�زا هشاشة ة ذا�﮴ها ���� موا﮳حهات أزمات ال�﮳لد، اكل�� عىل ض��رة التمّعن ���� أحداث المايض والحاضر و�ل�﮵ة �﮴كرار الم��ا��﮳ات واللع�

ة ال�ر���ّ﮵ة. العال��ة ما �﮳�﮵ن المد�﮵نة وذاك��﮴ها اليت أ�﮵ضا �ت﮲حذ ص��

ار – "أمم" ا�﮵ة 20 �﮴م�ز، الهنع� �تح المعرض السادسة من مساء ال﮳حمعة 10 ح��﮵ران 2022. ��﮵ستمر من اإل�ن�﮵ن إلى الس�﮳ت �﮳�﮵ن 11 ص�﮳اح�ً والسا�﮳عة مساًء لع� (*) �﮵��
. ن�ن (آ��اق) والم�رد ال���ا���� (حارة ح��﮵ك)، �﮳دعم من الصند�ق الع��﮳�� لل���ا��ة وال��
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