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 ، ونظًرا للظروف الراهنة في لبنان،2020تموز  30حزيران إلى  23من 
 عبر اإلنترنت للفّنانةاالفتراضي  الفّني معرضالبيروت تقّدم  –غاليري أليس مغبغب 

 هدى قساطلي
 المدينة التعّدديةطرابلس الشرق، 

 صور فوتوغرافية
 فوتوغرافية،صورة  365سلسلة معارض هدى قساطلي، المعرض الثالث من 

 .2020كانون األّول  30كانون الثاني إلى  31من  
 

 ميالن كونديرا. –"الثقافة إّنما هي ذاكرة الشعوب، والوعي الجماعّي لالستمرارية التاريخية، وأسلوب التفكير والعيش." 
 

 
 و غاليري أليس مغبغب هدى قساطلي ©

 
الغزاة في أبرز  نجحا بالرومان والفرس والصليبيين والمماليك، العثمانيين، مرورً  ن اإلغريق إلىم - المدينة التعّدديةطرابلس الشرق، 

من مقاطعة على التوالي تحّولت المدينة تريبوليس، وقد اسم األوائل  أطلق عليهاالتعامل مع طرابلس الشام، التي في تاريخ المشرق 
طرابلس جرى تكريم والية عثمانية. وعلى مّر العصور، ثّم  ند مملوكيّ ج  ف مرزبة فارسية، فناحية صليبية، رومانية، إلى عاصمة بيزنطية، ثمّ 

 اتها على حّد سواء. ز غمنزلة تليق بمكانة المدينة و بمعالم مدنية ودينية وتنميقها 
والثقافات واإلثنيات والتقاليد الديانات تلتقي وتتعانق فيها في مدينة  ةً تجّسدعالمّية، متها المن هذا الماضي المجيد، احتفظت طرابلس بحيويّ 

 واقعة على البحر األبيض المتوّسط، من داخل بالد الشام إلى عتبة آسيا الوسطى. أخرى من شواطئ  المتدّفقة
مع قيام لبنان الكبير، الثانية للبنان"؟ عاصمة ال" مهلكةفي  ما تستحّقه تكون قد وجدتأن  ةالحضار ب الخصبة رضاأل هكيف لهذولكن 

دور وطن، ما أحال طرابلس إلى -تقّدم نفسها كدولةظلم، عّززته محاولة الجمهورية الحديثة أن بن والتحّول االنزعاج إلى شعور عميق بالغ  
" لتعيد ةيدون المجثانوّي، على غرار اسطنبول واالسكندرية ونابلس في القرن العشرين. ولم تكن فترة االنتداب وال حّتى السنوات "الثالث
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ميليشيا البعث لأقّلها الديكتاتورية الشرسة شناعاتها، وليس  بثقل 1975حرب عليها فقد رمت ل على العكس، ب ؛للمدينة مجدها اآلفل
 . منها المتواجدة على مقربة

 
لو أّن سنوات إعادة و ، مثااًل على إهمال دولة مفسلة. ة ال ت حصى وال ت عدّ ثة ثروات هندسية وإنسانية وثقافيّ أّما اليوم فتجّسد طرابلس، وري

رجال أعمال انتهازّيين ج معت على يد اإلعمار المزعومة لم تكن أكثر من شاهدة على الدمار، واإلفقار، واإلذالل، فأكبر ثروات لبنان قد 
في مخّصصة الستقطاب الزّوار إلى األحياء التاريخية حفنة المشاريع السياحّية البالكاد نجحت و  .ةسياسالأقنعة خلف ين متخفّ  ،طرابلسّيين

مدّوية كارثة مدعومة من شّتى أنواع االتجار؛ وال، المدينة ضواحيصادية واإلنسانية المتفّشية في الكارثة االجتماعية والحضرّية واالقتإخفاء 
 ". المدينة التعّدديةشترك، "طرابلس الشرق، جوهرة من جواهر التاريخ والعيش المت حدق بلقنبلة موقوتة 

 
تنظمها غاليري أليس صورة فوتوغرافية"، التي  365ا المعرض الثالث من سلسلة معارض "هدى قساطلي، ذفي ه – االفتراضيّ  المعرض
 ،المهاراتو  ،تعود المصّورة لتلقي الضوء على المعالم الهندسية التعّدديةألعمال الفّنانة، كاماًل  2020سًة العام مكرّ  بيروت  –مغبغب 

 2020و 1990بين العامين  الت قطتصورة فوتوغرافية  41النكهات المتعّددة الخاّصة بطرابلس الشرق. من خالل و  ،والفنون الحرفية الحّية
 حاضرها ومستقبلها. حول للتفكير والتأّمل حول ذاكرة مدينة، نافذة المعرض يفتح للمّرة األولى، اليوم وت عرض 

 أ.م. 
 

          
هدى قساطلي و غاليري أليس مغبغب©     

 
سوربون.  –بانتيون  Iفي الفلسفة من جامعة باريس  DEAعلى شهادة  1984بيروت. حازت في العام  1960، مواليد هدى قساطلي

نانتير. عادت هدى قساطلي في  – X، قّدمت أطروحة دكتوراه في األثنولوجيا وعلم اإلجتماع المقارن من جامعة باريس 1987في العام 
)مدينة( األوروبي،  MEDINAإلى مسقط رأسها، وكّرست حياتها المهنّية للبحوث والتصوير؛ فاختيرت خبيرة دولية لمشروع  1986العام 

لوقت نفسه باحثة وع ّينت باحثة ملحقة بجامعة البلمند وبوحدة البحوث المتعّددة التخّصصات عن الذاكرة في جامعة القديس يوسف، وفي ا
(. طوال عشر سنوات، كانت قساطلي مسؤولة عن قسم CERMOCشريكة لمركز الدراسات واألبحاث عن الشرق األوسط المعاصر )

 التي ت عنى بالتنمية المستدامة. arcenciel  المعلومات واالّتصاالت، والرسملة، وهي اليوم قّيمة على البرنامج الثقافي لجمعية 
في اإلثنولوجيا في شحذ وصقل نظرتها إلى التراث المعمارّي، والتقاليد االجتماعية، والبيئة، والحياة اليومية؛ وتتضافر يساهم تخّصصها 

رة. -دراساتها األكاديمية مع مهنة التصوير التي تمارسها وت عنى بصقلها منذ سّن المراهقة، فأصبحت المرأة األولى في لبنان الفّنانة  المصوّ 
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على اقتناء صورها السالبة  1987باريس حرصت منذ العام  –ة إلى أّن مكتبة الصور الفوتوغرافية في مركز جورج بومبيدو وتجدر اإلشار 
، استقبل معهد العالم العربّي أّول معرض خاّص لقساطلي؛ وسرعان ما أصبحت 1992وهي تضّم اليوم ما يقارب المئة منها. في العام 

 ت عرض وبانتظام، في عدد من الغاليريات أو المراكز الفّنية في بيروت وأوروبا.  أعمال هدى قساطلي الفوتوغرافية
 

 صورة فوتوغرافية 365سلسلة معارض هدى قساطلي، 
 30  آذار: دالية، الشاطئ المعّرض للخطر. 21 –كانون الثاني 
 14  إفتراضيّ معرض ( .عبء العوز والحرمان ،في لبنان أيار: مخّيمات الالجئين 23 –نيسان( 
 23  إفتراضيّ معرض  (.المدينة التعّدديةتموز: طرابلس الشرق،  25 –حزيران( 
 15  تشرين األول: أشجار مقّدسة، أشجار منتَهكة. 31 –أيلول 
 10  كانون األّول: بيروت، أيقونات الغياب. 26 –تشرين الثاني 
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