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فوتوغرافيا

العمال الشهداء لم «يرجعوا بالسالمة»
ّ

محمد بدارنة
عبيد الزمن الصهيوني

ّ
«ترجعوا بالسالمة»
معرضه
في
الشهداء
أعمار
ع
وق
باللون ُاألحمر،
ّ
الذي اختتم أمس في «دارة الفنون» .هذه املرة ،صوب الفنان
الفلسطيني عدسته إلى الكادحني الذين قضوا نحبهم على يد طبقة
محتكرة ومحتلة ،بعدما أجبرتهم الظروف التي أفرزها االحتالل على
ِ
العمل عند االسرائيليني .صور ستنتقل قريبًا إلى شوارع فلسطني
محمود منير
«ت� � ��رج � � �ع� � ��وا ب � ��ال� � �س �ل��ام � ��ة» م� �ع ��رض
ملحمد ب��دارن��ة ي�ح� ّ�ول معاناة ّ
العمال
الفلسطينيني إلى وثيقة فوتوغرافية
ّ
وس �ج��ل ي��رق��م أس �م��اء ش �ه��داء العمل
ال��ذي��ن قضوا على ي��د طبقة محتكرة
ّ
وم �ح �ت �ل��ة م� �ع ��ًا ،وي � �ت� ��رك أث� � � �رًا ي ��ذك ��ر
ب �م��وت �ه��م ال � �غ ��ادر وع �ي �ش �ه��م امل �ل �غ��ى.
حمادة عالء الدين يستقبلك عند باب
املعرض الذي أقامه بدارنة أخيرًا في
«دارة ال �ف �ن��ون» ف��ي ع� ّ�م��ان ب��ال�ت�ع��اون
مع «مسرح البلد» .تنكشف الواجهة
ّ
الزجاجية املطلة على الشارع بأسماء
ع� ّ�م��ال فلسطينيني وت��اري��خ وفاتهم
وأس�ب��اب�ه��ا ،وح �م��ادة ي�ت�ص��دره��م مع
عبارة تشير إلى موته اختناقًا تحت
ال��رم��ل .ي��وق��ع ب��دارن��ة أع�م��ار الشهداء
باللون األحمر ،موثقًا وقائع تخفيها
الصحافة اإلسرائيلية التي ن��ادرًا ما
ُ
ت�ع�ل��ن أع ��داده ��م .ت �ب�ّي�نّ اإلح�ص��ائ�ي��ات
أنهم يتجاوزون الـ  60سنويًا ،بينما
ي �م �ث��ل ع� � ّ�م� ��ال ال� �ب� �ن ��اء ف� ��ي ف�ل�س�ط�ين
املحتلة  200أل��ف ،في مجتمع يخرج
معظم أبنائه يوميًا مع ساعات الفجر
ّ
ل �ل �ع �م��ل ل � ��دى أص � �ح ��اب ع �م��ل ج��ل �ه��م
م ��ن اإلس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،م ��ن دون ع �ق��ود
وت�ص��اري��ح رس�م�ي��ة ،وال ت�ت��واف��ر لهم
إج� ��راءات ووس��ائ��ل ال�س�لام��ة ال�ع��ام��ة،
وال ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ت�ع��وي�ض��ات في
ح��ال إصابتهم أو وفاتهم في أماكن
عملهم.
اخ �ت��ار ال �ف �ن��ان الفلسطيني ال�ح��ائ��ط
ّ
املقابل ليعلق عليه  6بناطيل ،تعود
ّ
ث�ل�اث��ة م�ن�ه��ا ل �ع��م��ال ق �ض��وا ن�ح�ب�ه��م،
والبقية آلخ��ري��ن ال ي��زال��ون على قيد
القهر ،وتجاورها صور فوتوغرافية
ً
( 28ع�م�لا) انقسمت إل��ى مجموعات
ت�ع�ك��س ك��ل واح� ��دة ح��ال��ة م��ن ح��االت
ال � �ك � ّ�د ،أو ل �ح �ظ��ة ع ��اب ��رة ف ��ي ي��وم�ه��م

ال �ط��وي��ل ،أو ص ��ور ال��راح �ل�ي�ن م�ن�ه��م،
يمسك بها الحزن ويد األمهات.
في إحدى املجموعات ،ينبعث الضوء
من آلة اللحام ،حيث التقطت الصورة
من زاوية منخفضة للكاميرا ،فتظهر
وج��وه ال�ع� ّ�م��ال ّ
اللحامني ال�ت��ي تتسم
ب� �ص�ل�اب ��ة وث � �ب � ��ات وراء واق �ي ��ات �ه ��م
امل�ه�ت��رئ��ة ،وف��ي ل��وح��ات أخ ��رى ،تركز
ال �ع��دس��ة ع �ل��ى ق�ب�ض��ة أي��دي �ه��م أث �ن��اء
العمل ،لتنبئ بعزمهم رغ��م صعوبة
أع �م ��ال �ه ��م ،ال� �ت ��ي ت �س �ت �ح��ق ف ��ي وق��ت
ال ��راح ��ة ص � ��ورة ت �ع �ك��س ض�ح�ك��ات�ه��م
وط ��ري� �ق� �ت� �ه ��م ال�ل��اف � �ت� ��ة ف � ��ي إم � �س ��اك

سجائرهم تعبيرًا عن اإلنجاز .يجمع
ب��دارن��ة ال �ح��رف وال �ص��ورة وامل�لاب��س
ّ
امل�ع��ل�ق��ة ف��ي تجهيز ي �ن��درج ف��ي إط��ار
الفن املفاهيمي ،الذي استمر اإلعداد
له سنة كاملة ،في محاولة منه لطرح
جملة من الحقائق املغيبة ،تسندها
مغامرة جمالية ل��رص��د ح�ي��اة ه��ؤالء
ال�ع� ّ�م��ال ال�ت��ي ل��م يلحظها أح��د حتى
عائالتهم بسبب غيابهم الدائم عنها.
ُ
ت �ك �ث��ف ال �ع �ن��اص��ر امل� �ع ��روض ��ة ح�ج��م
ال�ظ�ل��م وال�ق�م��ع ال ��ذي ي�م��ارس��ه ال�ع��دو
ال �ص �ه �ي ��ون ��ي امل� � �س � ��ؤول ع� ��ن ت�غ�ي�ي��ر
ال ��واق ��ع االج �ت �م��اع��ي للفلسطينيني

أب �ن��اء األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ع ��ام .1948
ه��ؤالء ب��ات��وا يخضعون لحكم طبقة
ً
ت �ف��رض س�ل�ط�ت�ه��ا ب��وص �ف �ه��ا م�ح�ت�لا
وم�ح�ت�ك��رة ل ��رأس امل ��ال ف��ي آن واح��د،
وب��ذل��ك ي�ص�ب��ح ال�ع��ام��ل أس �ي �رًا يعمل
ل ��دى س� ّ�ج��ان��ه م��ن دون م �ق��اب��ل ،وب�لا
اع � �ت� ��راف ب �ح �ق��ه ووج� � � � ��وده .ب�ح�س��ب
بدارنةّ ،
تحول جزء من الفلسطينيني
إلى ّ
عمال في بنى تحتية ال ينتمون
إل �ي �ه ��ا م� �ث ��ل :امل �س �ت ��وط � ّن ��ات وج � ��دار
الفصل العنصري ،بل إنها تتأسس
ك� �م ��راك ��ز ل �ق �م �ع �ه��م وس� �ل ��ب ح��ري�ت�ه��م
وس ��رق ��ة أرض� �ه ��م ،ل�ك�ن�ه��م ي�ض�ط��رون

إل ��ى اح �ت �م��ال واق �ع �ه��م ب�س�ب��ب غ�ي��اب
ف� � ��رص ع� �م ��ل أخ � � � ��رى .ي � �ب ��رع ال �ف �ن��ان
ف��ي اخ� �ت ��راق ح �ي��اة ال �ع� ّ�م��ال م��واج�ه��ًا
ت� �ح ��دي�ي�ن :ص �ع��وب��ة ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
إذن بالتصوير ،وع��دم توافر إض��اءة
م� �ن ��اس� �ب ��ة مل � �ش� ��روع� ��ه ال � � � ��ذي ح �ص��ل
ع �ل��ى م�ن�ح��ة «آف � � ��اق» .ي��أس��ف ال�ف�ن��ان
الش �ت �غ��ال��ه ع �ل��ى م ��أس ��اة ل ��ن ي�ت�م�ك��ن
أصحابها من مشاهدتها ،لكنه يأمل
ّ
أن ي�ت�ح��ول م�ن�ج��زه إل ��ى ح�م�ل��ة ت��ذك��ر
ّ
بالعمال ال��ذي��ن سقطوا يوميًا ،ومن
أجل تحسني ظروف الذين يخرجون
يوميًا للعمل.

وجهًا لوجه

المهمشين
كاميرا
ّ
عكا ــ رشا حلوة
ّ
«ل� ��ذك� ��رى أول � �ئ ��ك ال� ��ذي� ��ن ل ��م ي � �ع� ��ودوا»،
ل�ي��س م��ن ال �ح��رب وس��اح��ة امل �ع��رك��ة ،بل
م��ن ال�ع�م��ل ...ق� ّ�رر محمد ب��دارن��ة (ع��راب��ة،
الجليل ـ  ،1987الصورة) توجيه عدسة
ك��ام �ي��رت��ه إل ��ى ال �ع� ّ�م��ال وال �ك ��ادح�ي�ن في
ّ
األراضي املحتلة عام  .1948هكذا ،ذكرنا
ً
بأكثر من  60عامال يموتون سنويًا من
دون أن يلتفت إليهم أح��د ف��ي معرضه
«ترجعوا بالسالمة» .حول أهمية عرض
أعمال فنانني فلسطينيني من األراضي
املحتلة ع��ام  1948في ّ
عمان والعواصم
العربية املتاح زيارتها ،يقول ب��دارن��ة لـ
«األخ� �ب ��ار»« :ه ��ذه امل �ع��ارض رس��ال��ة لنا
ك�ف�ن��ان�ين فلسطينيني ف��ي ال ��داخ ��ل ،من
أجل التأكيد على وجود مساحات ّ
حرة
وج �م �ي �ل��ة ل �ل �ع��رض .ل �س �ن��ا ب �ح��اج��ة إل��ى
ختم من تل أبيب كي نكون في معارض
م �ه �م��ة ،أو أن ن �ك��ون م �ك �ي��اج��ًا لتجميل
وج��ه إسرائيل» .ب��دأت فكرة العمل على
املعرض مع م��وت أص��دق��اء ب��دارن��ة ،مثل
ح� �م ��ادة ع�ل��اء ال ��دي ��ن ال � ��ذي ُدف � ��ن ت�ح��ت
ّ
الحي الذي
الرمل ،ونضال شاويش ابن
تسكنه عائلة امل�ص��ور ف��ي ق��ري��ة ع��راب��ة،
والعديد من ّ
العمال الذين لقوا حتفهم

أث�ن��اء البحث ع��ن لقمة العيش .يضيف
ب��دارن��ة« :م��ا دف�ع�ن��ي أك�ث��ر إل��ى ذل��ك هو
اك �ت �ش��اف اب �ت �ع ��ادي ع ��ن ط �ب �ق��ة ال �ع �م��ال
وال � �ك� ��ادح �ي�ن .أن � ��ا اب � ��ن ع ��ام ��ل ،ل �ك �ن��ي ال
أعرف عن حياة العمال سوى قشورها.
ن �ح��ن م�ن�ف�ص�ل��ون ع ��ن ط�ب�ق��ة ال �ك��ادح�ين
ح�ت��ى ل��و ت�ح��دث�ن��ا ع�ن�ه��م .امل �ع��رض ج��اء
م ��ن أج� ��ل إظ� �ه ��ار ال �ق �ه��ر ال �ي��وم��ي ال ��ذي
يعيشه هؤالء ،والتوعية تجاه حقوقهم
وض � � ��رورة ت ��أم�ي�ن س�ل�ام �ت �ه��م» .م �ن��ذ أن
أكتشف ب��دارن��ة شغفه بالتصوير قبل
س��ت س�ن��وات ،تجول ف��ي أوروب ��ا وآسيا

ً
والعالم العربي حامال كاميرته .ونتاج
هذا التجوال كان أربعة معارض .األول
ح�م��ل االس ��م «أث ��ر» ال ��ذي ج�س��د ال�خ��وف
من م��وت األه��ل ،والثاني «ت�ي��ه» ،تحدث
عن الجسد ورحلة الضوء فيه ،والثالث
«ح��اف��ة األم� ��ل» ال ��ذي أض ��اء ع�ل��ى عمالة
األطفال ،وأخيرًا «ترجعوا بالسالمة».
ت �ت �م �ي��ز ع� ��دس� ��ة ب� � ��دارن� � ��ة ب �م�لاح �ق �ت �ه��ا
تفاصيل الحياة الصغيرة ،منها املهمش
والخفي ،وف��ي أح�ي��ان كثيرة ي�ح��اول أن
ي�س�ل��ط ك��ام �ي��رت��ه ع �ل��ى ت�ف��اص�ي��ل وض��ع
ّ
عليها املجتمع ممنوعات ع��دي��دة ،لكن
ّ
ب��دران��ة ي��رى أن الكاميرا تمثل محاولة
للتواصل مع ما هو داخله وما هو خارج
ّ
ال�ح�ي��ز ال �ف��ردي .ي��ؤم��ن أن ال �ص��ور التي
يلتقطها تجسيد ملا يفكر فيه ويعتقده،
س��واء في صور الناس املهمشني أو في
ت��وث�ي��ق التفاصيل ال�ص�غ�ي��رة ف��ي حياة
ال �ن��اس ،أو ف��ي ق�ض��اي��ا ح�ق��وق اإلن�س��ان
و«ك� ��ذل� ��ك ف ��ي غ �ي��ر امل � ��أل � ��وف» .ي�ض�ي��ف:
«الكاميرا أداة أعيد فيها صياغة روحي
وتجاربي» .بعد ّ
عمان ،سيعود بدارنة
م��ع «ت��رج�ع��وا بالسالمة» إل��ى فلسطني.
وف� ��ي ب �ع��ض ال� � �ش � ��وارع ،س� ��وف ت��وض��ع
ص��ور امل�ع��رض ك��ي ي��راه��ا ال�ع�م��ال أثناء
خروجهم إلى العمل وعودتهم منه.

من
املعرض

ZOOM

مشروعه الجديد
ه��دي��ة (ع � ْب��ارة ع��ن ك��ام�ي��را  )Leicaكانت
ك��اف�ي��ة ل�ق��ل��ب ح�ي��اة معلم امل��درس��ة محمد
ً
ب ��دران ��ة ( )1978ال� ��ذي ب �ح��ث ط ��وي�ل�ا عن
ف �س �ح��ة ي � ��روي ف �ي �ه��ا ال� �ت ��اري ��خ ل �ت�لام��ذت��ه
النيام على مقاعد الدراسة بعد يوم شغل
شاق .تاريخ الفالحني الفلسطينيني الذين
ّ
جردهم االحتالل أراضيهم ،وقادهم قسرًا
للعمل في ظروف مهينة وقاسية ال تضمن
لهم حقوقهم ،وأبسطها االعتراف بموتهم
ح�ي�ن ت �ق��رر اآلل� ��ة ن �ه��اي��ات �ه��م .ه �ك��ذا ،خ��رج
ب�م�ع��رض��ه «ت��رج �ع��وا ب��ال �س�لام��ة» .يرفض
بدارنة أي تمويل أو جائزة إسرائيلية .وهو
يعد حاليًا ملعرضه الجديد ال��ذي يغوص
ف ��ي ق �ص��ة األط� �ف ��ال وال �ح �ي��اة ف ��ي ال �ن �ق��ب،
ويوثق حياة حوالى  130أل��ف فلسطيني
يعيشون في صحراء النقب ،وال تعترف
بهم السلطات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وتسعى إلى
طردهم واالستيالء على أراضيهم.

فالش
■ ضمن برنامج «أرصفة زق��اق» التي استضافت
فيها الفرقة اللبنانية فنانني عامليني ومحليني مثل
ب�ي�ت��ر س�ي�ل��رز وم��وج�ي�س��وال أدي �ب��اي��و ون �ت��ال��ي غ��ارو
وغيرهم ،تستقبل «زق��اق» أس�ت��اذة الحركة فانيو
باباديللي ال�ت��ي س�ت�ق� ّ�دم م�ح��اض��رة وورش ��ة عمل
وع ��رض ��ًا م �س��رح �ي��ًا .امل� �ح ��اض ��رة ال� �ت ��ي ت � �ق � ّ�دم ف��ي
«استديو زقاق» (العدلية ـ بيروت) عند السابعة
م��ن مساء الجمعة  24أي��ار (م��اي��و) ،ترصد مسيرة
حركة البحث الخاصة بالفنانة املتمرسة في الفنون
األدائية ،واستعراض الفرق البولندية للمسرح الحركي
ّ
الجسمانية
املتأثرة بجيرزي غروتوفسكي ،والحركة
ّ
ّ
املسرحية،
وكيفية تداخلها في الرقص والتمارين
وارت �ج��االت االت �ص��ال ال�ج�س��دي ف��ي مشهد الرقص
م��ا بعد ال�ح��داث��ي ف��ي أم�ي��رك��ا وتطبيقه على تدريب
ّ
امل�م��ث��ل .أم��ا ورش��ة العمل «ال �ح��واس ردات الفعل
واملخيلة» فتجمع عناصر من عمل الفرق البولندية
للمسرح الحركي ،والحركة الجسمانية ،وارتجاالت

االت�ص��ال الجسدي وال��رق��ص ب�ه��دف توسيع ال�ق��درة
على التعبير الجسدي والعاطفي ،عبر إيقاظ الحواس
واملخيلة وردات الفعل ( 25و .)5 /26وتحت عنوان
«ال �ه��واء ّ
يغير ل��ون األش �ي��اء ه�ن��ا» ،ت�ق� ّ�دم املمثلة
عرضها املسرحي الذي تستخدم ًفيه أسلوبًا حركيًا
ّ
وجسديًا حميميًا ومكثفًا ،جامعة بعض الوسائط
ّ
ّ
م�ث��ل ال�ت�س�ج�ي�لات ال�ص��وت��ي��ة وامل��وس�ي�ق��ي��ة وال�ف�ي��دي��و
والنصوص ( .)5 / 28لالستعالم01/381290 :
■ بعد «ال�ق�م��ر بجانبه امل�ظ�ل��م» (ال�س��اق��ي) التي
أص ��دره ��ا أخ� �ي� �رًا ،ع ��اد ال �ك��ات��ب وال � �ق � ّ
�اص ال �س��وري
ي � ��اس �ي��ن رف � ��اع � �ي � ��ة ( 1934ـ
ال�ص��ورة) بروايته ال �ـ ،13إذ دعت
«ش� ��رك� ��ة امل� �ط� �ب ��وع ��ات ل �ل �ت��وزي��ع
وال �ن �ش��ر» إل ��ى ت��وق�ي��ع «س� ّ
�وري��و
جسر الكوال» عند السادسة من
مساء الخميس  30أي��ار (مايو)

في «غاليري زمان» (شارع السادات ـــ الحمرا).
لالستعالم01/745571 :
■ «ح�ك��اي��ة ال �ف��ن ل�ل�ع�ط��اء» ه��و ع �ن��وان امل�ع��رض
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ال �ث��ان��ي ال ��ذي ت�ق�ي�م��ه ج�م�ع�ي��ة «ت��ال�ي��ا»
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع «ج �م �ع �ي��ة ال �ف �ن��ان�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ل �ل��رس��م وال� �ن� �ح ��ت» .ت� �ش ��ارك ف��ي
امل �ع ��رض ن�خ�ب��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال �ع ��رب وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
امل �ح �ت��رف�ين ،وي�س�ت�م��ر ح�ت��ى ن �ه��ار غ��د ف��ي «ق�ص��ر
األون �ي �س �ك��و» ،ك�م��ا ي�ع��ود ري�ع��ه مل��رض��ى ال�س��رط��ان
واملحتاجني .لالستعالم01/455566:
■ في معرضه الفردي الجديد ،يعود خالد البوشي
ّ
( )1985إل� ��ى ال �ع �ن��اص��ر ال �ج��وه��ري��ة ال �ت ��ي ت�ش��ك��ل
مشروعه الفني :النقطة ،وال��دائ��رة .يبني التشكيلي
ّ
ً
السوري عمال مينيماليًا ومتقشف العناصر .وقد
سبق للبوشي أن أقام معارض فردية عدة في سوريا

ّ
يستمر معرض ه �Dot/Stroke/Cir
والنمسا ولبنان.
 cleحتى السادس من حزيران (يونيو) في غاليري
( Art Circleشارع أنطوان الجميل _ الحمرا).
لالستعالم03/027776 :
■ ش ��ارك ��ت م��ري��م ص��ال��ح ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف��رق
املوسيقية منها «سادة ومظبوط» ،و«جواز سفر»،
«فرقة الشيخ زين ورفاقه» ،و«حبايبنا» ...وفرقة
«ب��رك��ة» ومشاركاتها البيروتية م��ع زي��د ح�م��دان.
ً
كما عملت ف��ي ع��دد م��ن األف�ل�ام تمثيال وغ �ن� ً�اء إلى
جانب عملها على مشاريع موسيقية مستقلة كان
ّ
املصرية
آخرها ألبومها «أن��ا مش بغني» .املغنية
الشابة التي عرفناها بتقديمها أغنيات الشيخ إمام
بتوزيع جديد ،ستحيي حفلة عند الثامنة من مساء
اليوم في «حديقة األزهر» (طريق صالح سالم _
الدراسة) .لالستعالم- 0223637081 :
www.mawred.org

