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ترحـالٌ يف الزمـن



وري إلى  يل �خ � يس، را�فق �ج يٌم �ف�ي �جار� � يروت وم�ق ياء مولوٌد �ف�ي �ج� مصمٌم لألز�
مصر والت�قط صوراً لر�لته ��جر الزمن �ف�ي هذا العدد. اك�خت هذه أول مرة 

امرة ممتعة. سار كل يشء  ول: "اك�خت معف ي�ق اً. � يعمل �ف�يها مصوراً م�تر�ف �
لوكة أللت�قط �جعض الصور لنهر  يرام، �ىت أوشكت أن أست�قل ال�ف �ىل ما �
ماً �فأص�جت  ثع�جا�خاً ض�خ ي�مل � ل � هر أمام�ي ر�ج أًة، طخ يل �ف�ي ال�قاهرة. �ف�ج الن�

ت�جاء". ين أدركت أن ال ماكن لال�خ صوصاً �� يد، �خ �جالذ�ر الشد�

ياة الساكنة،  ية وال�� ل� يم الدا�خ ير التصام� صصة �ف�ي �تصو� مصورةٌ مت�خ
ين  ية، وتتراوح مواض�يع صورها �ج� يوم� ياة ال� ة وال�� �تستكشف األل�ف

تلت�قط  ية. �ف�ي هذا العدد، � يد الهندس� يا�جا�خ�ي و��قا�ئب ال� يك ال� يرام� الس�
ير  ول: "اكن ممتعاً التعاون مع المصممة كل� ت�ق ة العطر. � ا�ج صوراً لز�ج

ير  رّب اللمس والشكل، وأن �خمنح ال�قوار� ي�جر. �تمكنا معاً من أن �خ�ج �جا�
ية ��جنا المشترك لل�يل واأللوان الدا�فئة". ية المصممة �جعنا� � ا�ج الز�ج

ه �جاالستكشاف"،  �ف ين�قاد وراء شعف سه �جأ�خه "� يصف �خ�ف مصور ألما�خ�ي �
يرو مصّو�جاً �دسته إلى  ا�خ� يو دي �ج ول �ف�ي شوارع ر� ي�ج معتاٌد أن �

ير�تدون �قمصا�خاً �تدّل �ىل ولعهم  يان � ر �جال أ�جواب، وإلى ص�ج� متا�ج
ت�جالغ �ف�ي  ية � يل �قوط� اص� ت�ف مس �ف�ي � ينعف �جكرة ال�قدم. �ف�ي هذا العدد، �
يتها، و�ف�ي مال�جس  ية �ف�ي روما�خس� � سٍد مزا�ج طوط �ج را�جتها، و�ف�ي �خ �خ

لم من الموضة.  ا�خب المطخ ر�قة �ف�ي سوادها، م�جرزاً �ف�ي صوره ال�ج معف

يكتب �ف�ي شؤون الث�قا�فة والموضة منذ أكثر من ��قد  � HTSI م�رر �ف�ي
يدة �ف�ي  د� اء �اصمة المرح ال�ج اَل �ف�ي أر�ج من الزمان. لهذا العدد، �ج

ين  نا�خ� يخ اليت �ت�ّولت مالذاً لل�ف ته ر�الًة �ف�ي زور� ا� يدّون مال�طخ أورو�جا، ل�
ين مألوا منازلهم �ىل التالل �جأ�فضل أ�مال  مع الذ� وموطناً لهواة ال�ج

ينة منّم�قة  نّو�خها مد� تطخ ول: "أ� ي�ق ية. � ن� ين ال�ف رن ال�ادي والعشر� ال�ق
كم الرأي �تماماً". ال�ف ية... ومملّة؟ �سناً، أ�خا أ�خ واز� ينة و�جر�ج ورز�

لويس وايز كورنيليوس كاس كريتيس نوبل مكرم بيطار

مساهمون

ماء احلياة
عايدة مولوين تلفت العالم إىل معاناة
نساء أفريقيا يف أعمال فنية مصّورة

تعرضها يف ديب

يها يسود �ف� ية، � يال� يئات سر� يعشن �ف�ي �ج� �خرى �ف�ي الصور �خساًء �
يئة؛  ر� ياب ذات األلوان ال�ج وه وار�تداء األ�قنعة والث� الرسم �ىل الو�ج

سها موضو�ات ُم�قل�قة �تطرح أسئلة شا�ئكة  و�خ�قرأ �ف�ي الصورة �خ�ف
ية  يئة والنزا�ات والص�ة. إ�خها أ�مال �فن� وق اإل�خسان وال�ج� �ن ��ق

 ، يدة مولو�خ�ي �ف�ي Efie Gallery �ف�ي د�ج�ي ية �ا� يو�ج� ث� �تعرضها اإل�
يرى  اً من رو�ها الثا�ئرة، ولسان �الها أّن العالم "� يها نت�ف �تدّس �ف�
يتذكّر ماض�يها، وال هو �ج�قادرٍ  يا �اضرها، �فال هو � � ي�ق من امرأة أ�فر�
ينصرها إذاً؟". لهذا المعرض  يف � �جلها، �فك� �ىل استشراف مست�ق
ثر، The Art of Advocacy )�فن المناصرة(،  يض ومؤ� �نوان �ر�

ية  يها، الهو� ينا، �جصورة ال لُ�جس �ف� � تُر ّن تتوّسله مولو�خ�ي ك�ي � مال�ئٌم ل�ف
تر�تسم  رة الدهشة اليت � ية �ت�ت االستعمار، و�خطخ � ي�ق ية األ�فر� األنثو�

يا، اليت  � ي�ق رون إلى المرأة �ف�ي أ�فر� ينطخ ين � ر�جاء �� يون العف �ىل ��
تها.  ا�خى مولو�خ�ي �ف�ي مناصر� تت�ف

 Museum of Modern Art تعرض أ�مال مولو�خ�ي �ف�ي� 

 Smithsonian’s National Museum of African Artو 
 Museum of Biblicalو RISD ومت�ف Hood Museumو
ية المعروضة �ف�ي  ن� يات المت�دة. أّما األ�مال ال�ف Art �ف�ي الوال�
ة، و�ت�مل الهّم  تل�ف مو�ات مولو�خ�ي الم�خ د�ج�ي �فمنت�قاة من م�ج

مو�ة  سه، وهو "مناصرة النسوة �ف�ي ال�قارة السمراء"، منها م�ج �خ�ف
يها �جاأللوان صورة �قا�تمة  ياة الماء(، و�قد صّورت �ف� ��( Water Life

يق  ثر �م� يها إلى الماء، ولما لذلك من أ� يه المرأة �ف�ي سع� تعا�خ� لما �
ية  يت�ّملن مسؤول� يا هّن من � � ي�ق يتها وص�تها، �فنساء أ�فر� �ف�ي �ر�
ول إّن "الم�قّدر أن �ت�مل أكتا�فهّن  ت�ق مع الماء، وكأّن مولو�خ�ي � �ج

 The Road of Glory مو�تها ياة"؛ وم�ج و�دها �بء هذه ال��
وع  وع وسّد ال�ج يكون ال�ج يف � د(، و�رضت �ف�يها ك� يق الم�ج )طر�
مو�ة  يضاً صورٌ من م�ج يتة. �ف�ي المعرض أ� � ين �ف�ي �رب م�ق سال��

تُ�جرز �ف�يها  مولو�خ�ي The Crimson Echo )الصدى ال�قرمزي(، �
ية، وال�ّق �ف�ي  ل� ين، والص�ة الع�ق نس� ين ال�ج يا المساواة �ج� �قضا�

ارف ل�شرات  ية، مصّورًة ز�خ يع� الوصول العادل إلى الموارد الط�ج�
ر  رّ الناطخ يًة إلى �ج سادها، وسا�� رّدة من أ�ج ية م�ج سد� وأ�ضاء �ج

لف الصورة أو  �ي �خ ت�ف ي�خ ي�قع �ف�ي �فخ التساؤل �ّما � إلى الصور ك�ي �
رس  اح مولو�خ�ي �ف�ي �خ ية، وصوالً إلى �خ�ج يو�ج� ث� يال المصّورة اإل� � �ف�ي �خ

ين مراد يشل� داننا. م� يا �ف�ي و�ج � ي�ق �جذور مناصرة أ�فر�

 Efie Gallery ف�ي� The Art of Advocacy ا�خطلق معرض 

يستمرّ �ىت ير( المايض و� ينا� يوم 12 اك�خون الثا�خ�ي )�  �ف�ي د�ج�ي �

ير( 2023 �جرا� 24 ش�جاط )�ف
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 The Blind Gaze أ�اله: صورة لمولو�خ�ي �نوا�خها 
ياء(، من �ام 2021 رة العم� )النطخ
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