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غاليري أليس مغبغب تقدم أول معرض صور على االنترنت:
الالجئ بعدسة هدى قساطلي ُيغني ألحالم رحلت وأخرى ُدِفَنت!

هنادي الديري

لحظات إن��خ��ط��اف ع��اب��رة بعد إن��ق��ط��اع وع��زل��ة،  
و"هيك" ما ُيشبه األل��وان الزاهية الهاربة  في 
لي بيحّبن قلبك". عزلة 

ّ
أمسية صيفّية "من يال

قصرّية، ُمفاِجئة لنصف سُكان الكرة األرضّية، 
أنها ستنتهي. "هيك  ُيقال  "إذا مش أكتر". 
سمة 

َ
موعودين". وأخرى مديدة، أخذت معها ن

األمل الهاِربة، يعيشها آالف الالجئين حكايتهم 
اليومّية. ُيقال أنها لن تنتهي بالوقت القريب. 
خ��رى ُدِفنت. 

ُ
ُمستقبل ُمبَهم. أحالم َرحلت، وأ

وبقيت الغّصة. وسياج العوز والحرمان. ثياب 
"ال��ط��ّي��وب��ة".  ال��ُم��ط��ّرزة، وإبتسامتهم  األط��ف��ال 
التي  القديمة"  "ال��ح��ي��اة  م��ن  بقيت  ُمقتنيات 
كان لها طعمها ورائحتها المجبولة بالمأكوالت 
قديمة.  ك��راس  بُحب.  المصنوعة  التقليدّية 
أثاث ُمتواضع. وإبتسامة األطفال "الطّيوبة"، 
وم���ا ب��ق��ي م��ن أح����الم ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي ُي��ح��اول��ن 
التأقلم مع ما ُيشبه الحياة )الجديدة؟(. والفقر 
ال يرحم. والعزلة طويلة، "مش معروف" متى 

تنتهي.

"ُمخّيمات الالجئين، عبء العوز والحرمان"، 
معرض صور فوتوغرافّية لهدى قساطلي، هو 
على  مغبغب  أليس  لغاليري  األول  المعرض 
أي���ار عبر  األن��ت��رن��ت. يستمر حتى 23  شبكة 

الموقع اإللكتروني:
www.alicemogabgabgallery.com
بين  ق��س��اط��ل��ي  إل��ت��ق��ط��ت��ه��ا  ص�����ورة   100
العامين 2012-2019 في مخّيمات مختلفة 
في لبنان. يومّيات العزلة. عزلة كورونا "إال ما 
تنتهي". ولكن العزلة المرسومة على جبين 
بفنجان  "مجبولة"  المخّيمات  في  الالجئين 
"قهوة الصباح". عزلة مفروضة منذ سنوات 
طويلة. والفقر ال يرحم. والُمستقبل الُمبهم 
ورقصته  الخوف  وط��أة  مع  الهوينى  يمشي 
ال��ي��وم��ّي��ة. ق��س��اط��ل��ي ع��اش��ت م���ع ال��الج��ئ��ي��ن 
ودخ����ل����ت م���ن���ازل���ه���م ال���ُم���زرك���ش���ة ب���ذك���ري���ات 
بقامتها  تقف  إستئذان.  بال  فجأة،  تحضر 
المهيوبة "شي محل" بين األثاث الُمتواضع 
خبيرة  هي  يرحم.  ال  والفقر  القلق.  وسياج 
في التراث المعماري والتقاليد اإلجتماعّية، 
كّمل بحث ب��دأت��ه ف��ي العام 

ُ
وه��ذه ال��ص��ور ت

2012. ومّرت السنوات، وقساطلي نسجت 
م����ع ال���الج���ئ���ي���ن ال����ذي����ن أدخ���ل���وه���ا م��ن��ازل��ه��م 

وأنين  وال��ح��رم��ان  ال��ع��وز  ب��أص��وات  الُمسّيجة 
بها.  يثقون  باتوا  متينة.  عالقة  الذكريات، 
ووض���ع���وا ه��ن��دس��ة أم��اك��ن��ه��م ال��ج��دي��دة في 
ت��ص��ّرف ع��دس��ة آل���ة ال��ت��ص��وي��ر ال��خ��اص��ة بها. 
ت��ق��ول ل"ال���ن���ه���ار": ال���الج���ئ ي��ع��ي��ش ال��ح��ج��ر 
الدائم قدره اليومي. ومنذ زمن بعيد. بال أمل 
 حتى الساعة". 

ّ
ومن دون أن يجدوا أي حل

أليس مغبغب صاحبة الغاليري القائمة في 
ال��م��ع��ارض، أص��ّرت  األش��رف��ي��ة والقّيمة على 
ع��ل��ى أن ي���ك���ون ل��ل��م��ع��رض ال�����ذي ك����ان من 
البيروتّية  سحتها 

ُ
ف ف��ي  ُي��ق��ام  أن  ��ع 

ّ
ال��م��ت��وق

اإلن��ت��رن��ت  شبكة  ع��ل��ى  ح��ض��وره  الحميمّية، 
بعد إجتياح "فيروس الخوف" العالم بأسره. 
��ك��م��ل ال��م��س��ي��رة ال��ف��ن��ّي��ة. وال 

ُ
ال ب���ّد م��ن أن ت

ونحتوي  الراهن  الوضع  ساير" 
ُ
"ن أن  من  ب��ّد 

نزواته لكي نغلبه. الفن يرقص على إيقاع 
لوحة  والحرمان  الجامحة.  العاشقة  خطوات 
دراماتيكّية تجلس بأمان وراحة على األثاث 

المتواضع الُمسّيج بالذكريات.
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