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هنا غزة

 :Ai Weiweiفلسطين ...مأساة اللجوء األولى
ثالثة أيام أمضاها الفنان
الصيني المشاكس ّ
صور
خاللها عددًا من المشاهد
في مخيمات الالجئين،
وأخرى في مدينة
غزة ،وميناء الصيادين
الذي يعد المتنفس
األبرز لدى السكان ،وفي
صاالت األفراح واألسواق
الشعبية .هؤالء
سيكونون أيضًا «أبطال»
فيلمه الوثائقي الكبير
الذي يعرض في نهاية
العام الحالي ،مترافقًا مع
معرض يقارب قضيتهم
غزة ــ يوسف فارس
من بني مئات الالجئني الذين تابعوا
تحركات الفنان الصيني آي وي وي
( )1957وهــو يتنقل بطاقمه في أزقة
مـخـيـمــات غ ــزة ،ال ي ـبــدو أن أحـ ـدًا من
املـتـجـمـهــريــن ك ــان ق ــد عــرفــه م ــن قـبــل.
وفــر دخــول املــوكــب الصحافي املكون
م ــن ع ـش ــرات ال ـس ـي ــارات م ــا يـكـفــي من
ال ـ ـف ـ ـضـ ــول ،ل ـي ـت ـج ـمــع حـ ــولـ ــه الـ ـن ــاس
مدهوشني من منظر الطاقم الصيني،
الذي لم يشاهدوا مثله إال عبر شاشة
التلفزيون.
ف ــي سـ ــوق م ـخ ـيــم ال ـن ـص ـي ــرات وس ــط
مــديـنــة غـ ــزة ،أطـ ــال ال ـنــاشــط والـفـنــان
ً
الـبـصــري امل ـعــروف ،الـجـلــوس متأمال
ما تبقى من حجارة «مسجد الشهيد
ع ــز ال ــدي ــن الـ ـقـ ـس ــام» ،الـ ـ ــذي قـصـفـتــه
ال ـط ــائ ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة خ ــال حــرب
عــام  .2014وســط حطام املسجد ،كان
الناس قد افترشوا األرض ألداء صالة

خالل
زيارته

العصر .املشهد «مثير» بالنسبة إلى
ّ
يصور املنظر،
الطاقم الفني الذي أخذ
ً
مـتـنـقــا بـعــدســة الـكــامـيــرا بــن وجــوه
املصلني ومــأذنــة املسجد ،التي بقيت
وحدها منتصبة بعد تدميره ،بينما
قطع شــرود آي وي وي مشهد سيدة
تـخـتـلــس ال ـن ـظــر م ــن ش ــرف ــة مـنــزلـهــا،
ف ـع ـمــد إلـ ــى تــوث ـي ـقــه ب ـكــام ـيــرا هــاتـفــه
الشخصي.
ورغــم أن الفنان املشاكس لــم يقم في
غزة ّإال ثالثة أيام قبل أن يغادر أخيرًا،
إال أنـ ـ ــه أم ـض ــاه ــا ف ــي إنـ ـج ــاز قــائـمــة
طويلة مــن املـهــام السينمائية .هكذا،
حرص على استغالل وقته في زيارة
قدر من األماكن ،حيث بدا مهتمًا
أكبر ٍ
ِ
ف ــي ال ـت ـعــرف إل ــى األن ـم ــاط الـحـيــاتـيــة
ّ
ملختلف طبقات املجتمع .صــور عددًا
مــن املـشــاهــد فــي مخيمات الــاجـئــن،
وأخ ــرى فــي مدينة غ ــزة ،وف ــي ميناء
الصيادين الــذي يعد املتنفس األبــرز
ل ــدى ال ـس ـك ــان ،وف ــي صـ ــاالت األفـ ــراح

واألسواق الشعبية في كل من املدينة
وامل ـخ ـي ــم .ك ـمــا وض ــع ال ـ ـ  Focusعلى
م ـش ـك ـلــة ال ـك ـه ــرب ــاء وت ــأخ ــر االعـ ـم ــار،
ومـعــانــاة املـســافــريــن عـلــى معبر رفــح
الـبــري ال ــذي فتح بــاملـصــادفــة ليومني
تــزام ـنــا م ــع وجـ ــوده ف ــي غ ــزة بـعــد 80
يومًا على اغالقه .وكــان يعمد في كل
محطة يــزورهــا إل ــى اقـتـنــاء مــا يــروق
له من لباس شعبي بعد أن يسأل عن
مناسبة ارتــدائــه لــدى الغزاويني .كما
تذوق كل ما أثار فضوله من مأكوالت
شعبية يتزاحم الناس على شرائها.
وسط هذا االنشغال الشديد ،استلزم
الحصول على مقابلة صحافية كثيرًا
م ــن الـصـبــر وال ـت ـحــايــل ،إذ يـلـتــزم آي
وي وي بمواعيد تصوير أخ ــرى في
ً
أملانيا ،استكماال ملشروعه الوثائقي
الكبير «الالجئون حول العالم» الذي
جرى تصوير مشاهده في عشر دول
ي ـتــواجــد ال ــاج ـئ ــون فـيـهــا م ــن بينها
لـبـنــان ،وفــرنـســا ،وال ـيــونــان ،وتــركـيــا،
ﻧﻀﺎل ا ﺷﻘﺮ
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واألردن وب ـع ــض الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة.
ويفترض أن يعرض الفيلم في نهاية
 ،2016على أن يترافق مع معرض آلي
وي وي يقارب قضية الالجئني.
بعد جولته تلك ،وجد الفنان الصيني
ّ
أن أســاس مشكلة اللجوء فــي العالم
ب ــدأت مــن فلسطني .إذ كــان قــد صـ ّـرح
لـ ــوكـ ــالـ ــة «أسـ ــوش ـ ـي ـ ـتـ ــد ب ـ ـ ـ ــرس» ي ــوم

في غزة وجها
الموت والحياة في آن معًا
(آي .وي .وي)
ّ
األربـ ـع ــاء امل ــاض ــي ،إنـ ــه يــريــد إدخ ــال
عـ ـنـ ـص ــر الـ ــاج ـ ـئـ ــن ال ـف ّـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
إل ــى فيلمه ن ـظ ـرًا إل ــى أن ـهــم يشكلون
«ال ـتــاريــخ األطـ ــول لـنــاحـيــة التهجير
والـ ـ ـ ّـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوء ،وأعـ ـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ـ ــم الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة
ت ـعــقــد م ـســألــة ال ــوص ــول إل ــى تـســويــة
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Conflits, migrations, identités :
 

Les écrivains face au chaos du monde

        :

Conflict, Migration, Identity:
Writers confront world chaos
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ل ـق ـض ـي ـت ـه ــم» .وتـ ـ ــابـ ـ ــع« :الـ ــاج ـ ـئـ ــون
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ي ـش ــك ـل ــون ع ـن ـص ـرًا
أساسيًا ومهمًا جدًا في مجمل مسألة
اللجوء».
وأكد الفنان في حديثه مع «األخبار»
ّ
أن غزة كانت محطة التوثيق امليدانية
ـف
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي مـ ـش ــروع ــهً ،ول ـ ــم ي ـخـ ِ
اندهاشه من واقعها ،قائال إن هناك
ف ـج ــوة ب ــن ص ـ ــورة غـ ــزة ف ــي اإلعـ ــام
العاملي ،وبني ما هو على أرض الواقع،
فـ «فــي غــزة وجها املــوت والحياة في
آن معًا» .أمــا ملــاذا زار غــزة دون باقي
املدن الفلسطينية التي يسكنها عدد
كبير مــن الــاجـئــن؟ الــدافــع بالنسبة
إل ـي ــه ه ــو ن ـصــائــح الـجـمـيــع ل ــه بـعــدم
زيارتها ،ملا يحمله األمر من مخاطرة.
ويضيف ل ـ «األخ ـب ــار»« :ل ـ ّ
ـدي الكثير
مــن الـفـضــول حــول غ ــزة ،والكثير من
ً
األسئلة .مثال ،كيف يستطيع سكانها
الـ ـبـ ـق ــاء ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة فـ ــي ه ــذه
األرض؟» يـتــابــع ضــاح ـكــا« :الـجـمـيــع
قال لي ال تذهب إلى غزة .ولذلك قررت
املجيء إلى هنا».
وبني كثير املواقع التي زارهــا الفنان
العاملي في غزة ،وقف بخشوع طويل
أمـ ـ ــام ح ــدي ـق ــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات املـحـنـطــة
في مدينة رفــح ،الحديقة التي نفقت
جميع حيواناتها لعدم قدرة القائمني
عـلـيـهــا ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـ ـغـ ــذاء؛ بسبب
ضعف قطاع السياحة الداخلية في
ً
غ ــزة .صـمــت امل ـخــرج وطــاقـمــه طــويــا
أمـ ــام امل ـش ـهــد ،الـ ــذي وج ـ ــدوه تعبيرًا
بـلـيـغــا ع ــن عـمــق ال ـح ـصــار امل ـضــروب
على القطاع ،الذي طال الحيوان كما
آذى اإلنسان طوال عشر سنوات.
غ ـ ـ ــادر آي وي وي غ ـ ــزة ع ـب ــر مـعـبــر
بيت حــانــون الــذي يربط بــن القطاع
واألراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـحـ ـتـ ـل ــة عـ ـ ـ ــام ،1948
وت ــرك فيها ثــاثــة فنيني مــن طاقمه،
سيتكفلون بتغطية املزيد من قضايا
الالجئني الفلسطينيني ،حيث شرعوا
أخـ ـيـ ـرًا ب ـت ـصــويــر مـ ــزارعـ ــي امل ـنــاطــق
ال ـحــدوديــة ،إضــافــة إلــى تصوير حي
ال ـكــرفــانــات ف ــي ب ـلــدة خ ــزاع ــة جـنــوب
غزة.
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا والـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم واملـ ـ ـش ـ ــاغ ـ ــل
ّ
االنسانية واالجتماعية تشكل خيطًا
ناظمًا في مسيرة الفنان الذي اعتقل
في بلده عام  2011ملدة  81يومًا بعدما
وج ـ ّـه ان ـت ـقــادات للسلطات الصينية
فـ ــي مـ ــا خـ ــص س ـج ـل ـهــا الـ ـح ــاف ــل فــي
مجال انتهاك حقوق االنسان .والعام
املاضي ،انتقل آي وي وي إلى أملانيا
بـعــد اس ـت ـعــادة ج ــواز س ـف ــره .اشتهر
آي وي وي بـ ـمـ ـق ــارب ــة املـ ـم ــارس ــات
والتعديات في مجال حقوق االنسان،
وفساد السلطة ،والصدام بني الثقافة
ال ـص ـي ـن ـي ــة وال ـ ـنـ ــزعـ ــة االس ـت ـه ــاك ـي ــة
الغربية.

