"حلب ،النقطة صفر".
صور مظفّر سلمان معروض ً
ة في "بيت الصحافيين"

في الفترة من  5أيار /مايو إلى  15أيلول /سبتمبر ،يستضيف "بيت الصحافيين" في باريس )فرنسا( معرضاً استثنائياً للمصوّر الصحافي
السوري مظ ّفر سلمان .المعرض الذي يحمل عنوان "حلب ،النقطة صفر" ،يضم نحو  75صورة من بينھا  15ستكون متاحة للجمھور
على الواجھة الخارجية لـ"بيت الصحافيين" .الدخول مجاني ،من اإلثنين حتى الجمعة )من العاشرة صباحاً حتى السادسة مسا ًء(.
االفتتاح :اإلثنين 5 ،أيار /مايو ،الساعة السادسة والنصف مسا ًء ،بحضور السيدة آن إيدالغو ،رئيسة بلدية باريس.
كوى وثقوب في
ما "النقطة صفر"؟ إنھا ما يعبر عنه مظفر سلمان بمفرداته" :عندما دخل الفالحون والطالب الثورة ،قاموى بحفر
ً
جدران األحياء السكنية كي يستطيعوا التنقل بين بيت وآخر بعيداً عن خطر القنّاصة .بجمعھا مئات المنازل بعضھا ببعض ،قامت ھذه
الكوى بخلق مساحة فريدة تجمع السوريين ألول مرة منذ  40عاماً .وحدة المنازل ھذه جرت تسميتھا بـ"النقطة الصفر" .إنھا المكان
الذي يلتقي فيه سوريون قادمون من كل نواحي البلد لحماية ممتلكاتھم وحماية زوجاتھم وأطفالھم من االعتقال والتعذيب.
ب وفلسفة وتاريخ
مال ،إضافة إلى طالب ط ّ
جار ،وفالحين ،وسائقي شاحنات ،وع ّ
عند "النقطة صفر" ،التقى مظفر سلمان بت ّ
ولسانيات .كل ھؤالء كانوا يواجھون الفوضى التي خلقتھا الحكومة .كلھم كانوا يطالبون بالحرية .من ھنا ،من ھذه اللقاءات المؤلمة،
يأتي معرضه المقت َرح اليوم.
أمكن لھذه المناسبة أن ترى الضوء بفضل الدعم المتواصل الذي قدمته بلدية باريس وكذلك عدد من الشركاء ،من بينھم "المجتمع
المدني الخاص بمشتغلي الوسائط المتعددة" ) ،(la Scamو"لجنة حماية الصحافيين" ) ،(le CPJإضافة إلى "صندوق اللجوء والھجرة
واالندماج" ).(le FAMI

حول مظفّر سلمان:
ُولد مظفر سلمان عام  1976في حمص ،المدينة التي حصل فيھا على أولى شھاداته في التصوير عام  .2003في  ،2006نال الجائزة
األولى في مسابقة التصوير "نظرات متقاطعة" في روما .بين  2006و ،2007شارك في المعرض الجماعي المتنقل لھذه الجائزة )في
دم معرضاً فردياً في "معھد غوته" في دمشق ،ومن ثم
إيطالي ،سوريا ،مصر ،المغرب ،تونس ،الجزائر ،تركيا ،بلجيكا( .في  ،2010ق ّ
في كوبنھاغن ) .(2013كان يغط ّي ،من حلب ،الصراع السوري ،متعاوناً مع عدة وكاالت صحافية ،خصوصاً "أسوشيتيد برس" و"رويترز".
وسبق للحكومة السورية أن اعتقلته وقامت بسجنة بسبب صوره .كما أنه نجا من اعتداء "الدولة اإلسالمية" .قام بالفرار من سوريا
إلى لبنان ومن ثم إلى لجأ إلى فرنسا في حزيران /يونيو  2014حيث جرى استقباله من قبل "بيت الصحافيين".
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