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وفياتي  ن الس ن الف ة م ا خارج ى الملصق آأنه ل . الصورة عل افرة وقميصه المبت ل بعضالته الن عام
ّد     ي ش ك ف ًا، منهم ّل(عرق ات) "او ح خمة  " عزق ة ض ة بخاري ة    . آل ة الواقعي ته الجمالي هد آّرس مش

ة        ن التشكيلي،           : االشتراآية في مختلف االشكال التعبيري ينما، الملصق السياسي، الف لكن  . النحت الس
ة   ه وزارة الخارجي ّواًال نّظمت ة، والملصق يخّص معرضًا ج رينات االميرآي ن العش أتي م الصورة ت

ة    "االميرآية باالشتراك مع     وان   " مجلس البيت االبيض لاللفي رن  "تحت عن ام من    : تصوير الق ة ع مئ
اله في قاعة قصر     ، وحّط رح  "الصور الفوتوغرافية االميرآية من االرشيف الوطني للواليات المتحدة       

.االونسكو في بيروت، بعد العديد من العواصم االخرى
ى         .  وآأن نهاية الحرب الباردة ازالت غشاًء آان يحجب الرؤية          ة حصلت عل والحال ان ظاهرة مماثل

ة ة النقابي ع الحرآ اعي م ع االجتم ات  . ارض الواق اد النقاب د اتح المي الجدي ام الع رج النظ د اخ فق
ات            االميرآية من دائر   ّول لمصلحة واشنطن النقاب ان يم ة تأثير وآالة االستخبارات المرآزية، حيث آ

ى  وفياتي ال م الخطر الس د زوال وه ود بع يوعية، ليع ة المناهضة للش ة االميرآي ة او الالتيني االوروبي
.صفوف اليسار، شريكًا مبادرًا في حرآات االحتجاج على العولمة االقتصادية والمالية

ة               غير ان انتقا    ى النظرة التاريخي بيًا عن االضواء ال د نس ل مثل هذا التحّول من العمل السياسي البعي
يًا      ر اال هامش م يختب رة االرضية ل وب الك ن جن ان م يما اذا آ اهد، ال س توقف المش ترجاعية يس االس

من  اآثر  . اختالط القوة البشرية بالتقانة   : المشترك بين معسكري الشمال الصناعي في القرن العشرين       
رن التاسع عشر، في             صورة في المعرض االميرآي تعّبر عن حضارة اآللة الصناعية آما انتجها الق
رن العشرين                       ات الق ه نهاي ذي افتتحت : ما قد يبدو بعيدًا غابرًا لمن ينسى من اين جاء العصر الرقمي ال

ال      مولدات طاقة جّبارة، نساء عامالت في صناعة البواخر الحربية ابان الحرب العالم            ى، اطف ة االول ي
ل            دي ل ّن يشد براغي الهيكل الحدي ل، عامل مس دينغ   "في المعام اير ستايت بل و شاهق،    " امب ى عل عل

بعيدة وغابرة آذلك تبدو مشاهد المزرعة االميرآية، وهي ال تمت            ... وابراج نيويورك االخرى تحته   
.بكبير صلة الى ما حفظته الذاآرة السينمائية

ا           تلك بعض من اميرآا الت      ا في وعي ابنائه ذه االميرآ ا ه ة التي تحتله . ي نجهل، ومعها نجهل المكان
ك التي نحب              ره وتل ا التي نك ه، اميرآ ا نعرف ا  . طبعًا، هناك ايضًا في المعرض آل ما نعتقد انن اميرآ

اهق،   ار الش ا العم عبية، واميرآ اطلين عن العمل والمطاعم الش ّرديها والع ة، بمش مالية المتأزم الرأس
ا       . يكاغو وغابات الباطون والزجاج في نيويورك     بتحف ش  اميرآا حروب الخير المنتصر ابدًا، واميرآ

).فيتنام(واالخالقية ) برل هاربور(الوعي المعذب الذي ال يخجل من تذّآر هزائمها، العسكرية 
ال       كرات االعتق ى معس انيين ال د الياب ي تبع ري الت ز العنص ا التميي ية    اميرآ وج بفاش ب الزن  وتره

تح ذراعي     "آوآلوآس آالن "ال ة  "، واميرآا االختالط التي تف يدة حري ات     " الس يس لمئ رة ايل في جزي
غ     وثر آين ارتن ل م م ود وراء حل ع الحش اجرين وتجم ن المه ادة   . اآلالف م تأثر بالقي ي تس ا الت اميرآ

ى الجنس البشري     ، واميرآا  "٥٢-ب"وتحتكر القوة وآأنها فوق البشر شأنها شأن قاذفة          التي تهدي ال
وك         ى المك ت ال وين راي ائرة االخ ن ط اء، م ماء والفض ات الس النجر"فتوح رة   " تش وق الك و ف يعل

 ، اول مرآبة تحلق وراء الجانب"٨ابولو "االرضية، مرورًا بمشهد اشراق االرض امام رواد 
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از "المخفي من القمر، ودعسة قدم ادوين        ى سط         " ب اني عل درين الرجل الث ح القمر بعدسة الرجل       اول
ترونغ ل ارمس ينما. االول ني ديا والس ا بفضل عصر المي ي نعرف، صور حفظناه ا الت زال : اميرآ ان

ال          د اغتي تن الطائرة بَعي الجنود على شاطئ النورماندي، لندون جونسون يؤدي القسم الرئاسي على م
ود    وش وسط جن ورج ب ام، ج اج ضد حرب فيتن اهرات االحتج دي، تظ "... ة الصحراءعاصف"آيني

رة اعوام من التصوير                             ة، اتت ثم ة االميرآي ق الهال ة عن بري ل، صور تبقى غريب اميرآا التي نجه
ة اللحظة          ا نجهل          . الفوتوغرافي المؤسساتي، فآثرت التحوالت العميقة على جمالي ا نعرف وم ين م وب

د المكون                ه يوّح ة     خط واحد هو القدرة المترامية على انتاج وعي وتصنيفه وتعميم ة االهمي ات المتفاوت
 .آان ذلك القرن االميرآي، عصر اآللة الصناعية. لخصوصية وطنية استوطنت العالمية
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