
"ذاكرة مشتركة": وطن وحروب
ى ومنڡ1

ادر كلود لومان ٮ5لده لٮ5نان مع اندالع الحرب األهلٮ"ة ڡBى@ عام 1975، ع>
نٮ"ة Bمع األعمال الڡ رانس رحلة ح5 Bته ڡ ّر ڡBى@ ٮ5اريس ويٮ5دأ مع زوح5 Tلٮ"ستڡ
ظ ٮ5ها Bٮ"رة ٮ"حتڡ موعًة كٮ5 نانٮ"ن عرب، لتشكّل مح5 Bمها إلى ڡ اليت ٮ"عود معط>

رنسٮ"ة. Bى@ العاصمة الڡBالٮ"ري ٮ"حمل اسمه أنشأه سنة 1988 ڡ ع>

ن العرٮ5ى@ ٮ5شكل أسايس Bنانى@ إلى التعريف ٮ5ـ الڡ سعى المڡTتين اللٮ5
ٮ"ق Bام منذ الثمانٮ"نٮ"ات معارض عّدة لمواطنه شڡTحٮ"ث أڡ ، رٮ5ى@ مهور ع> لح5

زائري عٮ5د هللا ٮ5ن عنتر (1931 - 2017) عٮ5ود (1926 - 2004)، والح5
ٮ"رهم الكثٮ"ر. والعراڡTى@ ضٮ"اء العزاوي (1939)، وع>

اريس، " ٮ5ٮ5 تتح ڡBى@ "معهد العالم العرٮ5ى@ Bمنذ منتصف الشهر المايض، اڡ
معرض "ذاكرة مشتركة" الذي ٮ"تواصل حىت العشرين من اكنون األول/
موعة لومان ويعكس ٮ5ل، ويتضّمن أعماالً تنتمى@ إلى مح5 Tدٮ"سمٮ5ر المڡ

نانٮ"ن ٮ5أحداث شكّلت ذاكرتهم. Bلٮ5ها ارتٮ5اط الڡ أع>
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زة وٮ$ٮ"روت وحلب ومدن عرٮ$ٮ"ة حٮ"اة ومرثٮ"ات وحب من ع3
رى أح3

نان Bمسٮ"رة العودة الكٮ5رى" (2019) عنوان العمل الذي ٮ"ُعَرض للڡ"
لسطٮ"ين المڡTٮ"م ڡBى@ ٮ5رلٮ"ن ستٮ"ف ساٮ5ٮ"ال (1975)، ويتكّون من أكثر Bالڡ

زة لسطٮ"نٮ"ين ڡBى@ ع> Bٮ"ين ڡ Bمسة صحاڡ من ألف صورة التڡTطها ح>
معة منذ آذار/مارس اهرين الذٮ"ن اكن ٮ"حتشدون كّل ٮ"وم ح5 للمتط>
لق اج عىل االحتالل اإلسرائٮ"يل، حٮ"ث تّم تركٮ"ٮ5ها لتح> 2018، لالحتح5

لسطٮ"ين من Bاح الشعب الڡ Bلّد كڡ دارية أشٮ5ه ٮ5نصب تذاكري ٮ"ح> لوحة ح5
ى محمد، Bل التحّرر الوطين. المصّورون هم: عطٮ"ة درويش، ومصطڡ أح5

، ومحمد أسعد، وأشرف عمرة. تحى@ Bدي ڡ ومح5

ٮ"ڡTّدم له ثالثٮ"ن Bى@ التونيس رضا زييل (1943 - 2011)، ڡBراڡ وتوع> Bأما الڡ
ٮ"ة واألرياف ڡBى@ ٮ5الده، ضاءاتها األسواق الشعٮ5 Bصورة تهٮ"من عىل ڡ

ون ٮ"ّين، ومنهم النساح5 Bات التعب والضعف لدى الحرڡ وذاً ٮ5لحط> مأح>
ٮ5ز انب مهن اندثرت مثل ٮ5اعة األلٮ5ان والح> ار، إلى ح5 ّ ح> Bار وصانعو الڡ ّ والتح5

ّولٮ"ن. والماء المتح5

ق Bنانة السورية رندا مّداح (1983)، هما "أڡ Bٮ"دٮ"و للڡ Bكما ٮ"ُعرض عمال ڡ
ٮ"ف" (2012) و"ترمٮ"م" (2018)؛ حٮ"ث صّورت ڡBى@ األّول أنڡTاض Bڡ ح>
والن المحتّل؛ مسڡTط رأسها، عات الح5 Bٮ"ت ٮ5مرتڡ Bرية عٮ"ن ڡTى@ ڡBمنزل ڡ

وتعٮ"د إنتاج صورتها ڡBى@ لڡTطة ثاٮ5تة مدتها سٮ5ع دڡTائق، حٮ"ث لم ٮ"ٮ5ق من
دران ملٮ"ئة ٮ5الرصاص. ٮ5ٮ"نما منزلها الڡTدٮ"م سوى عدد نڡTوش العرٮ5ٮ"ة وح5
راب، وما اع الذاكرة ٮ5عد أن ٮ"حّل الح> ٮ"ركّز الثانى@ عىل صعوٮ5ة استرح5

ائٮ"ة. Tٮ"حدث لها عند التعّرض للصدمة اليت تصٮ5ح انتڡ

لسطٮ"نٮ"ة السورية ٮ5ٮ"سان الشريف (1977)، Bّدم المعمارية الڡTوتُڡ
ٮ"لماً ٮ5عنوان "ٮ5ال سما" Bنان السوري محمد عمران، ڡ Bٮ5التعاون مع الڡ
(2014)، ٮ"تناُول تهد¬م األٮ5نٮ"ة وتاليش الماكن ڡBى@ سورية عٮ5ر تصوير

ى@ لحلب وحمص وحماة وإدلب وكوٮ5انى@ وتدمر والرڡTة، التدمٮ"ر التدريح5



هٮ"ز سمعى@ ٮ5صري (2016) استوحت عنوانه "حاكٮ"ات كما تشارك ٮ5تح5
ٮ"ه نماذج عن Bنٮ"ة ألسمهان، وتستعرض ڡ نة" من أع> الحب ڡBى@ ٮ5الد ساح>

ٮ5ة والحب زمن الحرب. ارب الحمٮ"مة ڡBى@ الرع> الحاكٮ"ات والتح5

ٮ"ة ٮ5عنوان "ما وراء الٮ5حر" (1984 - 2013) Bراڡ وتوع> Bكما تحضر صَور ڡ
و، وتشٮ5ه رثاًء ولوع> رانسوا سارع> Bى@ لٮ5نان ڡBرنيس المولود ڡ Bنان الڡ Bللڡ

نائٮ"اً لمدٮ"نة ٮ5ٮ"روت، عٮ5ر صور من ثمانٮ"نٮ"ات الڡTرن المايض عثر عليها ع>
ڡTة ٮ5نص مكتوب ٮ5عد ثالثٮ"ن عاماً من التڡTاطها. Bوأعاد تشكٮ"لها مرڡ


