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أمم للتوثیق واألبحاث» تُجّھز لـ«ذاكرة مدینة من ورق» أللفرد»
طرزي في ھنغارھا - جنوبیة

في 9 یونیو، 2022
تحت تصنیف

التصانیف

تفتتح أمم للتوثیق و األبحاث   في العاشر من شھر حزیران في الھنغار   تجھیز   ” ذاكرة مدینة من

ورق ”   للفنان ألفرد طرزي  في تاریخ  یتوافق مع 9 حزیران  الیوم العالمي لألرشیف التي تحتفي
. بھ أمم  كل سنة

التجھیز  و كما  یشي عنوانھ، ھو بمثابة إعادة تشكیل لمدینة متخیلة و یستند على  تاریخ فن  صناعة
الصورة  و على نحو خاّص  فن الكاریكاتور في لبنان . المدینة  التي یستنبطھا طرزي في إعادة

سردیّتھ لھذا التاریخ  ھي حاضرة و ھّشة في آن  معا على نحو ال ینفصل فعلیّا عن حاضر  بیروت
. الیوم
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و یستعید  طرزي في ھذا التجھیز  الذي ھو نتاج تعاون مشترك ما بینھ و بین أمم للتوثیق و األبحاث
و ھو بحسب تعبیره الخاّص أشبھ بتكملة  للنقاش المستفیض  حول التاریخ مع  الراحل  لقمان سلیم ،

جمعا ھائالً  من أرشیف  المجالت و الصحف التي كانت تصدر في لبنان منذ ثالثینیات القرن
.الماضي حتى ثمانینیاتھ  و التي  یتخطى عددھا المئة

حیث یعید  تشكیل مواد األرشیف تبعًا لرؤیتھ الخاصة ضمن بناء ھندسي یعید  فیھ  تأویل العناصر
. المختلفة  لھذه  الذاكرة البصریة

األرشیف الضخم الذي یستند علیھ ھذا التجھیز  و الذي یعود إلى مصادر مختلفة منھا أمم للتوثیق و

األبحاث و منھا مجموعة الفنان الخاّصة و مصادر أخرى ، استغرق  جمعھ و توثیقھ سنوات عّدة  و
یضمُّ مجموعات نادرة من أرشیف  أبرز المطبوعات،  نذكر من بینھا على سبیل المثال ال الحصر :
 ” الصیّاد “،  “الدبّور”،  “الھدف” ،  ” ألف لیلة و لیلة ” ، ” المجالس المصّورة “،  ” الجمھور

. ” الجدید ” و ” الشبكة

حیز كبیر للكاریاتور

و یحتل فّن صناعة الصورة و  الكاریكاتور خاصة  و تطوره عبر السنوات مساحة مھمة في تشكیل

ھذا المعرض مبرزاً أعمال الرسامین الذین اشتھروا  في حینھ كبیار صادق  و ستافرو  جبرا و
محمود كحیل  . في بناء مدینتھ المتخیلة ، یتبع الفنان ألفرد طرزي  خط التسلسل الزمني ، منذ
ثالثینات القرن الماضي  إلى ثمانیناتھ، فتتوزع  المواد المعروضة، ما بین  أغلفة المجالت و رسوم

الكاریكاتور التي أعاد طرزي إحیائھا على طریقتھ، و غیرھا من مواد  األرشیف النادرة  التي تّم
 إنقاذھا  ، مع العلم أن  الجزء األكبر من األرشیف المكتبي  لھذه المجالت و الصحف و جراء

. ظروف مختلفة قد  دمر أو فُقد بالكامل

و إن كان تجھیز ” ذاكرة مدینة من ورق ”  غنيٌّ بجانبھ التوثیقي ، غیر أنھ یتجاوز التوثیق للعمل

الفني الفرید في مقاربتھ و  الذي یتخذ من الذاكرة منطلقًا للتصّور و إعادة تشكیل الرؤیا  و قراءة
التاریخ من زوایا مختلفة تبرز أوجھ اإللتباس  ما بین الصورة و الحقیقة ،  فعبر  مختارات المواد

المعروضة و  آلیّة ھندستھا البصریة ، ینسج الفنان سردیتھ الخاصة، مبرزا ما ھو الفٌت من التفاصیل
.  التي تشّكل  التاریخ البصري لھذه المنشورات  و تاریخ صناعة الصورة و صلتھ بتاریخ لبنان عامة

ففي استعادتھ لذلك التاریخ  البصري مقترنا باللغوي منھ یصور طرزي  العنف الدائم الذي یالحق
المدینة منذھا. فإن كانت الطباعة برزت  في حینھ كوسیلة ثوریة للحداثة ففي العود على تاریخھا ما قد

  یمّكننا من  استیعاب   مفھوم الحداثة في حینھ و كیفما تشّكل و تحّول عبر الزمن.  و قد یكون أكثر
ما یشغل ألفرد  طرزي في استعادتھ لھذا التاریخ  ثیمتان  أو ظاھرتان  أساسیّتان :  المرأة و تكریس

صورتھا  مجازیا كمعیار  لقیاس  مستوى  الحریات و كل ما یرتبط بالحیاة الجنسیة  مروًرا بمختلف
األوجھ و األسالیب الفنیة و اللغویة التي كان لھا الدور في تكریس  ھذه الصورة و كیف كان یجري
.  استغالل  ھذه الصورة  أیضا  بھدف الترویج التجاري
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موقع جنوبية، 9 حزيران 2022
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من الجھة األخرى ینصب أیًضا اھتمام طرزي  على مسألة العنف الثوري متمثالً  بالنزاعات المسلّحة
 و اسلوب تناولھا و  تصویرھا   و ذلك عبر حقبات مختلفة  من تاریخ لبنان و كیفما یتالقى ذلك مع

لغة الصحافة و اإلعالم الیوم  . و برغم قلة القرابة المباشرة  ما بین ھاتین الظاھرتین  إال أنھما
.تتالقیان  في حجم التجاوزات المختلفة  التي ترسم معالم مشھد لبنان الحدیث

من خالل  إعادة تشكیل ھذه الذاكرة الورقیة للمدینة ضمن ھذا  البناء المدني الفني  المتخیّل الذي
یسیّره عامل الزمن  و التحوالت التي طرأت وأدت إلى تغیر توجھات ھذه الصحف أو  إغالقھا حتى

 انقراضھا  ، یضعنا طرزي في مواجھة تساؤالت مختلفة . فھو  من خالل ذاكرة المدینة التي یعید
تجمیعھا ووصل أشالئھا  ، یلقي الضوء على تاریخ المطبوعات في لبنان بخاصة تاریخ  صناعة

الصورة و فن الكاریكاتور  لكن ذلك التاریخ أیضا  یحثّنا على ضرورة التمعّن في أحداث الماضي و
الحاضر و آلیة تكرار المقاربات و اللغة  ذاتھا في مواجھات أزمات البلد ، كالفساد و العنف و غیرھا

  .  من المسائل  مبرزا ھشاشة العالقة ما بین المدینة و ذاكرتھا التي  أیضا تتخذ صفة الورقیّة

اإلفتتاح : السادسة من مساء الجمعة 10 حزیران 2022 . من اإلثنین إلى السبت  بین 11 قبل الظھر

و السابعة مساًء لغایة 20 تموز ، الھنغار – أمم ( حارة حریك )

بدعم من الصندوق العربي للثقافة و الفنون  ( آفاق )  و المورد الثقافي

:شارك ھذا الموضوع
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