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"ذاكرة ال ٮ﮴ُمحى" معرض لل﮲ڡنان سٮ﮵روان
ٮ﮳اران

﮲ڡ﮵ى معرض ﮲ڡين مرٮ﮴﮴ڡب ٮ﮵حت﮲ڡ﮵ى ﮳حالٮ﮵ري مصر ٮ﮳ا﮲ڡتتاح معرض ال﮲ڡنان العراڡ﮴﮵ى سٮ﮵روان ٮ﮳اران
"ذاكرة ال ٮ﮴ُمحى"، وذلك ٮ﮵وم األحد ال﮴ڡادم 2 ﮲ڡٮ﮳راٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى ٮ﮴مام الساعة الساٮ﮳عة مساًء، ٮ﮳حضور

ل﮲ڡ﮵ٮف من التشكٮ﮵لٮ﮵ٮ﮵ن والن﮴ڡاد والش﮲حصٮ﮵ات العامة.

و﮴ڡال ال﮲ڡنان محمد طلعت "مدٮ﮵ر ال﮳حالٮ﮵ري": "هذا العرض من أهم العروض الٮ﮳صرٮ﮵ة هذا
الموسم ل﮴ڡٮ﮵مة ال﮲ڡنان "سٮ﮵روان"، وأهمٮ﮵ة عرض ُأطروحاٮ﮴ه وأعماله المتمٮ﮵زة عىل ال﮳حمهور
المصري لما ﮴ٮحمله من مستوى إٮ﮳داع﮵ى ر﮲ڡٮ﮵ع وتناولها ل﮴ڡضاٮ﮵ا إ﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة ٮ﮴مس الو﮳حدان ﮲ڡ﮵ى
صورة مشاهد مرعٮ﮳ة للمعا﮲ٮاة اإل﮲ٮسا﮲ٮٮ﮵ة اليت عاٮ﮵شها، واليت ٮ﮵طرحها ﮲ڡ﮵ى ﮴ڡوالب ﮲ڡنٮ﮵ة ﮳حرٮ﮵ئة
وصادمة أحٮ﮵ا﮲ٮًا، مثلما ٮ﮴ركت أٮ﮶ارها ﮲ڡ﮵ى ذاكرٮ﮴ه اليت ا﮲حتزلتها صور م﮲ڡزعة لل﮲طلم واأللم،
﮲ڡُتثٮ﮵ر التساؤل عن مصٮ﮵ر اإل﮲ٮسان ﮲ڡ﮵ى هذا العصر الذي ﮲ٮشعر ٮ﮳تو﮴ڡعاٮ﮴ه عنه عٮ﮳ر زحف

العتمة ٮ﮴درٮ﮵﮳حٮ﮵ًا كسٮ﮵اج ٮ﮵ُحٮ﮵ط ٮ﮳المشهد المصور، وكأ﮲ٮه حر﮵ٮص عىل ٮ﮴أرٮ﮵خ هذه األحداث
﮲حوڡ﮲ًا من أن ٮ﮴دهسها ع﮳حلة الزمن، ولتٮ﮴﮳ڡى ﮴ٮسرد لأل﮳حٮ﮵ال ﮴ڡصة ﮲ڡنان أصر أن ٮ﮴كون لوحاٮ﮴ه
الناطق الرسم﮵ى عن آهاٮ﮴ه وآالمه .. سٮ﮵روان ٮ﮳اران ر﮳حل ش﮳حاع ﮴ڡٮ﮳ل أن ٮ﮵كون ﮲ڡنا﮲ٮًا ُمٮ﮳دًعا."
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و﮲ڡ﮵ى دراسة عن ال﮲ڡنان للنا﮴ڡد ال﮲ڡين محمد كمال، ﮴ٮحت عنوان (﮴ٮ﮳حسٮ﮵د ال﮴ڡهر واستن﮲ڡار
الروح ٮ﮲﮳ڡرشاة ﮲عاضٮ﮳ة)، أل﮴ڡى الضوء الن﮴ڡدي ﮲ڡٮ﮵ها عىل ﮴ٮ﮳حرٮ﮳ة سٮ﮵روان ال﮲عنٮ﮵ة اليت استلهمها
من ٮ﮳ٮ﮵ن ثناٮ﮵ا ال﮲طلم والط﮲عٮ﮵ان للحاكم المستٮ﮳د، عالوة عىل ﮳حرأٮم اإلحتالل األمرٮ﮵ك﮵ى ﮲ڡ﮵ى
العراق ٮ﮳داٮ﮵ة من عام2003م، وذلك ٮ﮲﮳ڡرشاة رشٮ﮵﮴ڡة ﮲عاضٮ﮳ة، ﮴ٮحولت ﮲ڡٮ﮵ها ألوان األكرٮ﮵لك

إلى ﮲ٮٮ﮵ران حار﮴ڡة، والمسطحات النس﮳حٮ﮵ة إلى أٮ﮳سطة للط﮲عٮ﮵ان، ٮ﮳ٮ﮵نما ﮴ٮحول ٮ﮳اران ﮲ٮ﮲ڡسه إلى
عاص﮲ڡة استن﮲ڡارٮ﮵ة للروح ﮲ڡ﮵ى موا﮳حهة كل أعاصٮ﮵ر الت﮳حٮ﮳ر.
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ٮ﮵ستمر العرض حىت 20 ﮲ڡٮ﮳راٮ﮵ر2020 ٮ﮳﮳حالٮ﮵ري مصر (4أ ش أٮ﮳ن ز﮲ٮك﮵ى – الزمالك)


