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ثقافة وناس

سينما

مونيكا ماورير تجمع شتات
السينما النضالية الفلسطينية
المخرجة األلمانية قدمت
إلى لبنان في السبعينيات،
لتعمل مع «وحدة
أفالم فلسطين» التابعة
لـ «منظمة التحرير» .خالل
اللقاء معها في «دار
بيروت قبل أيام،
النمر» في
ّ
كشفت ماورير أنها تعمل
حاليًا في إيطاليا على
رقمنة أكثر من مئة ساعة
ّ
مصورة من األفالم التي
صنعت بكاميرا  16ملم
كي «يراها الفلسطينيون
الشبان اليوم» ضمن شريط
جديد هو «تصوير الثورة»

من فيلم «تل الزعتر» ( )1977لمصطفى أبو علي

روان عز الدين
يصعب أن تتذكر مونيكا ماورير ما
يخلو من حضور فلسطني وأبنائها
ومـ ـق ــاومـ ـتـ ـه ــا .ف ـ ــي رأس امل ـخ ــرج ــة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت إلـ ـ ــى ل ـب ـنــان
فـ ــي ال ـس ـب ـ ّع ـي ـن ـي ــات ،مـ ـئ ــات ال ـص ــور
ال ـتــي تـتـنــقــل ب ــن ذاك ــرت ـه ــا وب ـكــرات
أفالمها .لكن املدن اللبنانية تعبر في
أفالمها على شكل مشاهد للوجود
الـفـلـسـطـيـنــي ف ـي ـهــا ،ال ـ ــذي ســاهـمــت
في صنع صورته منذ السبعينيات
حتى بداية الثمانينيات مع «وحدة
أف ــام فلسطني» الـتــابـعــة ل ـ «منظمة
التحرير الفلسطينية».
اللقاء معها «دار النمر» في بيروت
قـبــل أيـ ــام ،أفـ ــرج ع ــن س ـن ــوات غائبة
مــن النضال الفلسطيني فــي لبنان.
ل ــم ت ـت ــوق ــف امل ـخ ــرج ــة األمل ــانـ ـي ــة عــن
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى امل ـش ــاه ــد ،كــأن ـهــا لم
تبتعد عنها يــومــا .ذل ــك أن مــاوريــر
تعمل في إيطاليا حاليًا على رقمنة
ّ
مصورة بكاميرا
أكثر من مئة ساعة
 16مـلــم ك ــي «ي ــراه ــا الفلسطينيون
الشبان الـيــوم» ضمن شــريــط جديد
هـ ــو «تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـث ـ ــورة» ،ش ــاه ــدن ــا
إعالنه في اللقاء.
قـ ّـدمــت مــاوريــر شـهــادتـهــا البصرية
التوثيقية ملحطة أساسية من تاريخ
الصراع العربي اإلسرائيلي تتوقف
عند تواريخ سياسية متقاطعة بني
لـبـنــان وفـلـسـطــن وال ـعــالــم الـعــربــي.
شاهدنا مقاطع ممنتجة من أفالمها
«ال ـ ـحـ ــرب الـ ـخ ــامـ ـس ــة» ،و«أش ـ ـبـ ــال»،
و«أطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،و«ال ـ ـه ـ ــال
األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي» ،وأخـ ــرى من
ّ
ت ـل ــك الـ ـت ــي تـ ــولـ ــت إن ـت ــاج ـه ــا أي ـضــا
«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة»
ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن اإله ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـص ــورت ـه ــا
اإلعالمية« .لدينا أطباء كثر ،ولكن
ليس لدينا مخرجون» ،قال لها أبو
عمار يومًا عندما اجتازت شاشات
ال ـع ــال ــم وج ـ ـ ــاء ت إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـتــرى
ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة بـنـفـسـهــا .في
السبعينيات ،أرادت هذه الصحافية
وامل ـخــرجــة أن تـنـخــرط مـبــاشــرة في
الـحــركــة السينمائية املـقــاومــة التي
أرس ـت ـه ــا «وحـ ـ ــدة أف ـ ــام فـلـسـطــن»،
بعدما التقت ببعض مخرجيها في

المخرجة األلمانية مونيكا ماورير

أحــد املهرجانات الدولية للسينما.
الفلسطينية
جــالــت على املخيمات
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .وثـ ـق ــت
كاميرتها كل تلك الوجوه التي كانت
يومًا جــزءًا من حلم حقيقي .الثورة
امل ـس ـل ـح ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ضـ ــد الـ ـع ــدو
اإلسرائيلي تظهر في أفالمها .لكن
ّ
ذلك ال يتخذ سوى مساحة ضئيلة
م ـق ــاب ــل ال ـت ــوج ــه ال ـتــوث ـي ـقــي لـلـبـنــى
ال ـت ـح ـت ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـص ـح ـيــة
والثقافية واإلجتماعية والرياضية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ «م ـن ـظ ـمــة
التحرير» في املخيمات الفلسطينية
فــي لـبـنــان .إنـهــا «فلسطني الـحـلــم»،
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـ ــاوري ـ ـ ــر .ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي ذل ــك
م ـبــال ـغــة ،فـعـنــد مـ ــرور أح ــد مـشــاهــد
ض ـ ـحـ ــايـ ــا ال ـ ـق ـ ـصـ ــف اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
م ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
وهـ ــم ي ـت ـل ـقــون ع ــاج ــا م ـجــان ـيــا فــي
مستشفيات «املنظمة» ،حينها فقط
ّ
تنبهت واحدة من الحضور ،إلى أن
ما كنا نشاهده هو في لبنان ال في
فلسطني.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة األحـ ـ ـ ــداث اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـعـ ّـرض
ل ـهــا امل ـخ ـي ـمــات ،ك ــان ــت ح ـي ــاة أخ ــرى

تـ ـج ــري فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان لـ ـبـ ـن ــاء مـجـتـمــع
ً
ديـمـقــراطــي علماني أم ــا بنقله إلى
فلسطني ل ــدى ال ـعــودة إلـيـهــا .يشرك
ه ــذا املـجـتـمــع ك ــل ال ـف ـئــات الـعـمــريــة؛
الـنـسـبــة الـكـبـيــرة لـلـنـســاء الـعــامــات
ف ــي ال ـت ـمــريــض ،واألطـ ـف ــال ف ــي بيت
أط ـ ـفـ ــال الـ ـصـ ـم ــود ،وف ـ ــي امل ـخ ـي ـمــات
الصيفية ألش ـبــال «ف ـت ــح» ،والـعـمــال
ف ـ ــي مـ ـص ــان ــع األحـ ـ ــذيـ ـ ــة واأللـ ـبـ ـس ــة.
الصورة كما نراها تبدو كما لو أنها
مقتطعة مــن مجتمع إش ـتــراكــي في
أولى مراحل بنائه .وألن فلسطني مع
مرور الوقت ،صارت صورة هالمية،
مـشـبـعــة بــالـنــوسـتــالـجـيــا الـضـحـلــة،
وب ــال ـت ـش ــوي ــه الـ ـغ ــرب ــي ال ـ ـ ــذي أل ـف ـتــه
وملسته ماورير ّ
جيدًا ،فقد أرادت أن
تشارك في صنع صــورة تلك البالد،
بتاريخها وحاضرها ومستقبلها.
ّ
إنـهــا ال ـصــورة الـضــائـعــة الـتــي تــؤكــد
ّ
أن الخسارات الفلسطينية ليست في
النكبة والـنـكـســة وحــدهـمــا .يصعب
اعتبار أن مــا نــراه فــي أفــام ماورير
هو توثيق يتخذ مسافة سينمائية
أو غربية من األح ــداث .الكاميرا هي
الــوجــوه والبيوت واألي ــدي العاملة،
واألع ــراس الفلسطينية ،والخدمات
امل ـت ـقـ ّـدمــة ملـسـتـشـفـيــات ع ـكــا وحـيـفــا
وغيرهما في املخيمات الفلسطينية
م ــن ط ــرابـ ـل ــس إل ـ ــى صـ ـ ــور ،وج ـه ــود
«الهالل األحمر الفلسطيني» طبعًا.
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ّ
دمـ ـ ــرهـ ـ ــا
اإلج ـت ـيــاح اإلســرائ ـي ـلــي لـلـبـنــان عــام

ّ
مع اجتياح الـ  ،1982تبخر أرشيف
هائل من شقة في الحمرا ،كانت
تحوي معظم األفالم التي
أنتجتها «وحدة أفالم فلسطين»
 ،1982راف ـق ـه ــا ّتــدم ـيــر بـ ـص ــري .في
تلك السنة ،تبخر أرشيف هائل من
شقة في الحمرا ،كانت تحوي معظم
األف ــام الـتــي أنتجتها «وح ــدة أفــام
ف ـل ـس ـطــن» .ال ـج ـمــاعــة الـسـيـنـمــائـيــة
ال ـتــي أطـلـقـهــا امل ـخــرج مصطفى أبــو
ع ـل ــي م ــن األردن عـ ــام  ،1968بــدعــم
مــن «ف ـتــح» ،رافـقــت أحــداثــا مفصلية

ب ـعــدســات ك ـث ـيــرة .الـتــوصـيــف األدق
هو السينما النضالية ،التي جمعت
إلى جانب أبو علي ،سالفة جاد الله،
وهاني جوهرية ،وصالح أبو هنود.
اخـتـفــى ج ــزء كـبـيــر مــن ه ــذه األف ــام،
وع ـثــر عـلــى بـعّــض ال ـب ـكــرات املـهـ ّـربــة
ف ــي روم ـ ــا ،ت ــوث ــق ل ـل ـس ـنــوات األول ــى
للحرب األهلية اللبنانية من بينها
م ـج ــزرة ت ــل ال ــزع ـت ــر ،ق ــام ــت م ــاوري ــر
بجمعها مــع املـخــرجــة الفلسطينية
الشابة املي جاسر قبل سنوات .في
امل ـق ــاب ــل ،ح ــاول ــت ب ـعــض املــؤس ـســات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة تـ ـتـ ـب ــع مـ ـصـ ـي ــر ه ــذا
األرش ـي ــف امل ـف ـتــت ،وح ـفــظ ج ــزء منه
مثل «مؤسسة الفيلم الفلسطيني»،
و«ج ـم ــاع ــة الـسـيـنـمــا الفلسطينية»
التي أعاد أبو علي تأسيسها في رام
الله عام .2004
بطريقة أو بأخرى ،أعادتنا ماورير
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـج ـم ـي ـل ــة ل ـلــرح ـلــة
الـسـيـنـمــائـيــة الـنـضــالـيــة ال ـتــي ب ــدأت
إب ـ ـ ــان ال ـن ـك ـس ــة مـ ــع ف ـي ـل ــم «ال لـلـحــل
السلمي» ملصطفى أبو علي ،قبل أن
تستقطب عــددًا كبيرًا مــن املخرجني
وامل ـخ ــرج ــات ال ـع ــرب .م ــن ب ــن ه ــؤالء
امل ـ ـخـ ــرج ال ـل ـب ـن ــان ــي ج ـ ــان ش ـم ـع ــون،
الــذي كـ ّـرس القسم األكـبــر مــن أفالمه
ل ـل ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ون ـب ـي ـهــة
لطفي ،وقاسم حــول ،ورفيق حجار،
وقيس الزبيدي ،وخديجة أبو علي.
وج ـ ــدت هـ ــذه ال ـح ــرك ــة الـسـيـنـمــائـيــة
أصـ ــداء هـ ــا ف ــي الـ ـغ ــرب أيـ ـض ــا ،ف ــزار
ال ـ ـسـ ـيـ ـنـ ـمـ ــائـ ــي ج ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ــوك غ ـ ـ ـ ــودار
املـخـيـمــات الفلسطينية فــي األردن،
بـ ـه ــدف إنـ ـج ــازش ــري ــط لـ ــم ي ـت ـح ـقــق.
م ــاوري ــر أيـضــا واحـ ــدة مـمــن سمعوا
صوت املقاومة الفلسطينية ،فنقلته
فــي أفــامـهــا بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة إلــى
املشاهد الغربيBorn out of death .
ال ـت ــي أن ـج ــزت ــه مـ ــاوريـ ــر عـ ــام ،1981
هــو أح ــد ه ــذه األش ــرط ــة ال ـتــي تدعو
ال ـعــن الـعــاملـيــة إل ــى رؤيـ ــة الـحـقـيـقــة.
إنــه أشـبــه بقصيدة سياسية بعثت
بها ماورير إلى العالم الغربي ،كما
قالت في اللقاء .وهــذا ما يبرر عنف
الـصــور الـتــي يتضمنها الفيديو (9
د) ملجزرة الفاكهاني في بيروت التي
حـصــدت أرواح حــوالــي  300لبناني
وفلسطيني في يوم واحد.

مناضلة
ً
أوال
ق ـب ــل ال ـت ـح ــاق ـه ــا بــال ـع ـمــل
ف ــي الـسـيـنـمــا ل ـ ـ «مـنـظـمــة
ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
اه ـت ـمــت مــونـيـكــا مــاوريــر
( )1942ب ــالـ ـقـ ـض ــاي ــا
الكبرى التي كانت تشغل
اليسار العاملي ،وحركاته
ال ـن ـض ــال ـي ــة والـ ـتـ ـح ــرري ــة.
عـمـلــت ل ـف ـتــرة كـمـســاعــدة
للمخرج اإليطالي كارميلو
ب ـي ـنــه ،وك ـت ـبــت ف ــي مجلة
 Rampartsاألم ـي ــرك ـي ــة
ال ـي ـس ــاري ــة ،ال ـت ــي داف ـع ــت
عـ ــن «ال ـ ـف ـ ـهـ ــود ال ـ ـسـ ــود»،
أكـثــر الـ ًحــركــات النضالية
راديكالية في أميركا .إلى
ج ــان ــب حـ ـق ــوق األفـ ــارقـ ــة
األميركيني التي صورتها
أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ف ـي ـل ــم يـظـهــر
ال ـت ـن ــوع ال ـع ــرق ــي واإلث ـن ــي
في نيويورك الستينيات،
تـتـبـعــت م ــاوري ــر ح ـيــوات
الـ ـعـ ـم ــال املـ ـه ــاج ــري ــن فــي
أملــان ـيــا والـعـنـصــريــة الـتــي
ك ــان ــوا ي ـص ـط ــدم ــون بـهــا
ه ـ ـنـ ــاك .ط ـ ـ ــارت امل ـخ ــرج ــة
والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة األمل ــانـ ـي ــة
ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـش ـي ـل ــي
لـتـصــويــر ظ ــروف الـعـمــال
في سنتياغو خالل فترة
حكم سـلـفــادور الليندي،
ث ــم إلـ ــى ف ــرن ـس ــا لـتــوثـيــق
إض ـ ـ ــراب ـ ـ ــات ع ـ ـمـ ــال أح ــد
امل ـص ــان ــع هـ ـن ــاك ،لتنتقل
بعدها إلى لبنان منتصف
السبعينيات.

