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  مي املصري:
  حياة يف السينما

  نديم جرجورة
مَنْ يرغب يف الكتابة النقدية عن النتاج الوثائقي للثنائي جان خليل شمعون ومي 

 فاملصـــــــرياملصـــــــري، يواجه قدراً كبيراً من الصـــــــعوبة يف الفصـــــــل، ســـــــينمائياً، بينهما. 
أجنزت، كمخرجة، ســـــــــــبعة أفالم: ثالثة أعمال منفردة، وأربعة باالشـــــــــــتراك مع زوجهـا 
شـــــــــمعون؛ إالّ إن حضـــــــــورها يتســـــــــاوى مع حضـــــــــوره يف حتقيق بقية األشـــــــــرطة التي تم 
تنفيذها طوال ســـــــــبعة عشـــــــــر عاماً من العمل املشـــــــــترك. وحين يقف جان شـــــــــمعون وراء 

ية وتقنية تنفيذية، والعكس صـــــحيح تماماً؛ الكاميرا، تتوىل مي املصـــــري مهمات إنتاج
علماً بأن النقاش يتواصـــــــــــل بينهما يومياً، بدءاً بالفكرة العامة، حتى حتويلها إىل عمل 
ســـــــــــينمائي متكامل؛ نقاش يطال املادة وتفصـــــــــــيالتها الثقافية واالجتماعية والفنية، 

ري لشــــــكل البصــــــبخلفياتها اإلنســــــانية واحلياتية والســــــياســــــية والنفســــــية، كما يتناول ا
وأســــــــــلوب املعاجلة وكيفية بناء الســــــــــرد احلكائي، الذي يبرز يف طيات النص الوثائقي. 
ذلك بأن االنســــجام القائم بينهما "يرجع، يف شــــكل أســــاســــي، إىل الرؤيا املشــــتركة؛ إذ ال 
خالف حول الواقع واملســــتقبل والتاريخ"؛ فالســــينما، بالنســــبة إليهما، "عمل جمموعة ال 

  ة إلقامة عالقة مع الناس الذين ال أحد يحكي عنهم."فرد" و"وسيل
مل تنفصــل هواجس شــمعون واملصــري، احلياتية والثقافية واجلمالية، عن املعاينة 
الــدقيقــة خملتلف التبــدالت اجلــاريــة. ومل يتنــاقض الهمّ الفردي مع تطلعــات اآلخر، على 

ة ينما يف مواكبتها حركاألقل يف العناوين العامة للعمل الثقايف والفني، وملعنى الســـــــــــ
اجملتمع والنــاس، وآليــات مســـــــــــــارهمــا وتطوراتهمــا؛ كمــا يف معــاجلتهــا املــأزق والوجع 

بناين. والل الفلســـطينيوالقهر، وربما األمل أيضـــاً، على الصـــعيد اإلنســـاين العام، وحتديداً 
"تيار سينما الناس"، تلك  فإحدى الصفات التي جمعتهما معاً، تكمن يف اهتمامهما بــــــــــــ

السينما التي تهتم باملضمون، على الرغم من أنهما مل يلغيا قط موقع اللغة السينمائية 
يف النتاج البصــري. ففي التجربة املشــتركة بينهما، "األهم دائماً أن نعيش الواقع، ال أن 

                                                            
  ."الناقد السينمائي يف جريدة "السفير  
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ننطلق من أفكار مســـــــــــبقة"، كما قالت مي املصـــــــــــري، مضـــــــــــيفة أن "الواقع يفرض اللغة، 
وقبــل أن نفكر يف كيفيــة التــأثير يف النــاس، علينــا أن نتــأثر نحن ويحــدّد منــاخ الفيلم. 

"؛ يف حين أن وجهة نظر شـــــــمعون، يف هذا اجملال، تتلخص بوجوب نقل آراء الناس  أوالً
الذين يتحمّلون وحدهم عبء املشـــــــكالت: "كلما كنا صـــــــادقين يف ذلك، كان يف وســـــــعنا 

  باآلخرين." نقل آراء الناس. ال أستطيع فبركة فيلم ال عالقة له
الواقع، والصـــــــــــــــدق، والقنــــاعــــة الــــذاتيــــة بــــالهمِّ اإلنســـــــــــــــاين للمهمشـــــــــــين واملعــــذبين 
واملقموعين، والعالقة احلســـــــــــية املباشـــــــــــرة بالناس وأســـــــــــئلتهم وقضـــــــــــاياهم... عناوين 
صـــنعت معنى النتاج الســـينمائي الوثائقي لشـــمعون واملصـــري؛ هذا النتاج الذي خاطب 

وتطلعاتهم، ســواء أكانوا فلســطينيين يف األراضــي الناس، وعكس هواجســهم ومعاناتهم 
احملتلــة، أو يف اخمليمــات اللبنــانيــة، أم لبنــانيين على تخوم الوجع الــداخلي وتــداعيــات 

من خالل مقاومة يومية (جتلى انتصـــــــــــارها  اإلســـــــــــرائيلياحلرب، أو يف مواجهة الكيان 
  ).٢٠٠٠/مايو أيار ٢٥من اجلنوب اللبناين، يف  اإلسرائيليبدحر جيش االحتالل 

تعود جتربة العمل الســــينمائي املشــــترك بين جان شــــمعون ومي املصــــري إىل ســــنة 
: "بشـــكل عام"، كما قالت مي املصـــري، "تنبع املشـــاركة من طبيعة العالقات بين ١٩٨٢

النــاس؛ ويف حــالتنــا نحن، انبثقــت التجربــة من لقــائنــا عنــد أفكــار مشـــــــــــتركــة ومتقــاربــة، 
 يمكن تناســــــــي أهمية وجود اتفاق بيننا، يســــــــمح بفســــــــحة وعند رؤية متشــــــــابهة. لكن، ال

وانفتـــاح، على أســـــــــــــاس عالقـــة ســـــــــــويـــة، ذات احترام متبـــادل لآلخر وألفكـــاره." غير أن 
تعاونهما معاً مل يقتصـــــــــــر على اإلخراج، بل توزعت املهمات بينهما على خمتلف املهن 

 تشـــديد على مبدأ "حوارالفنية والتقنية، من دون أن يتدخل الواحد يف عمل اآلخر، بل بال
ديمقراطي دائم بيننا." وإذا وقع خالف ما يف النقاشــــــــــــات املســـــــــــتمرة، "وهذا غالباً ما 
يحصــــل"، ال يتوانى الثنائي الســــينمائي عن البحث عن "صــــيغة أفضــــل، يمكننا أن نلتقي 

  عندها نحن االثنان."
كمن لعل واحدة من أبرز ســـــمات النتاج الســـــينمائي اخلاص بشـــــمعون واملصـــــري، ت

يف خصــــــــوصــــــــية العمل الثنائي، التي أفضــــــــت إىل كل هذه األفالم وعواملها اإلنســــــــانية؛ 
"، كما رأت مي املصــــــــري مســــــــتعيدة تلك املرحلة التي أجنزت فيها،  فالتجربة "غنية جداً

، "تلك ١٩٨٢مع جان، أفالمهما الثالثة األوىل، بعيد االجتياح اإلســـــرائيلي للبنان ســـــنة 
ق إنســــــــــاين ال مثيل له." فبدايةً، تزامن عمل مي الســــــــــينمائي مع املرحلة التي زخرت بدف

االجتياح وحصــار بيروت: "كنت ال أزال أتعلم وأختبر احلياة، وأصــنع أفالماً تنســجم مع 
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هذين التعلّم واالختبار. إنها جتربة إنســــــــــــانية معاشــــــــــــة، فأنا كنت أجنز أفالماً وأعيش 
متني أشــــــــــياء مل أعرفها خالل الدراســــــــــة، حياتي وفقاً للتجربة الســــــــــينمائية. التجربة عل

والتجربة املشــتركة مع جان أفادتني كثيراً، ســينمائياً وثقافياً وحياتياً، بما حملته من 
  غنى حقيقي على أكثر من مستوى."

يبدأ العمل الثنائي بينهما منذ اللحظة التي يعثران فيها على فكرة ما "تشغل بالنا، 
." فالعثور على الفكرة يفتح اجملال واســــعًا فنشــــعر بضــــرورة تنفيذها شــــريطاً ســــ ينمائياً

للنقـــاش، ثم يـــأتي دور التحضـــــــــــيرات الفنيـــة والتقنيـــة، والبحـــث عن أمـــاكن التصـــــــــــوير، 
ومقابلة الناس للتعرّف إليهم ومعرفة واقعهم ومشــــــــــكالتهم وأفكارهم وحكاياتهم التي 

ســتمر النقاش، إىل الفكرة األســاســية. وخالل كل ذلك، ي -  تتالءم مع مناخات املوضــوع
أن تكتمل العدّة األولية املطلوبة، فيحين موعد الكتابة الســـــينمائية "والبحث عن الشـــــكل 
واللغة". "غير أن طبيعة كل فيلم تختلف عن األُخرى، فال يمكننا اســـــــــــتخدام األســــــــــــاليب 
نفســــها يف العمل على كل األفالم، ألن كل شــــريط يتطلب صــــيغة معينة. أضــــف إىل ذلك، 

ل وجود خمرجين اثنين. مع هــذا، فــإن العمــل اإلخراجي الثنــائي أن ثمــة  أفالمــاً ال تتحمــّ
بدا يل طريقة غنية وممتعة، ألن الشـــــغل مع شـــــخص حتبه، وتشـــــعر بتقارب ثقايف وفني 
وحياتي معه، أمر جميل للغاية، خصـــــــــوصـــــــــاً حين يكمّل نظرتك، فتشـــــــــعر أنه امتداد لك، 

  بمعنى ما."
يف عمــل الثنــائي شـــــــــــمعون واملصـــــــــــري من حلظــة التوافق إذاً، ولــد "اإلبــداع" الفني 

الثقايف واجلمايل والدرامي. ذلك بأن كل واحد منهما عرف كيف يستكمل اآلخر، وكيف 
يصنع حضوره من حضور اآلخر؛ علماً بأن كل واحد منهما لديه خصائص تختلف عن 

ا، والبحــث عن اآلخر. من هنــا، ربمــا، تركيزهمــا األهم على تفعيــل النقــاش الــدائم بينهمــ
قواســـــــــــم مشـــــــــــتركة: "جان لديه أســـــــــــلوب رائع يف التقارب مع الناس، ويف بناء عالقات 
معهم. هذه مســألة مهمة جداً يف عملنا، إن مل تكن جزءاً ضــرورياً يف جوهره، عليك بناء 
عالقة ثقة مع الناس. أعتقد أن تواجدنا معاً كثنائي، ســـــــــــّهل علينا التعرّف إىل الناس 

م، فهؤالء ارتاحوا إلينا كشـــــــــخصـــــــــين يعمالن معاً. من ناحية أُخرى، فإن والتحاور معه
وجودي كامرأة خلف الكاميرا، أفضى بي إىل عالقات حميمة مع بعضهم. هكذا تبلورت 

  صيغة التعاون الثنائي، فواحدنا يكمّل اآلخر."
التي حققا خاللها ثالثة أفالم باشـــــــــــتراكهما معاً يف اإلخراج  -  بعد تلك املرحلة
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" جيــــل احلرب -  ) و"بيروت١٩٨٦) و"زهرة القنــــدول" (١٩٨٣وهي: "حتــــت األنقــــاض" (
بدا أن الوقت حان لينفصـــــــــــال أحدهما عن اآلخر، إخراجياً: "مل يتغير شـــــــــــيء  -  )١٩٨٨(

على صــعيد الرؤية املشــتركة، أو التقارب الثقايف والفني. لكن، بدأت األمور تتخذ منحى 
 )ارأطفال جبل الن(ا ذهبت إىل فلســطين لتصــوير خمتلفاً بعض الشــيء، وخصــوصــاً عندم

يف نــابلس، يف حين أنــه كــان يســـــــــــتحيــل على جــان مرافقتي؛ لكنــه مل ينقطع عن العمــل 
معي يف مهام فنية وإنتاجية أُخرى. اليوم، ما عدت أرى ضـــرورة ما لإلخراج املشـــترك، 

اقشـــــــة ألن كل واحد منا يتعاون مع اآلخر بطرق خمتلفة، خصـــــــوصـــــــاً على صـــــــعيدي من
األفكار وتركيب العمل." لكن، ثمة أســـــــــــباب أُخرى أدت إىل االنفصــــــــــــال إخراجياً: "هناك 
دافع جعلنا نكتشــــف ضــــرورة التوقف عن اإلخراج املشــــترك؛ حين وصــــلنا إىل مرحلة مل 
نعد نشــــــــــتغل فيها إالّ اإلخراج. ثمة تفاصــــــــــيل كانت حتدث معنا أثناء التصــــــــــوير، جعلنا 

لقناعة، أي ضـــــــــــرورة أن يكون ثمة خمرج واحد. مثالً، كل تراكمها نصـــــــــــل إىل مثل هذه ا
واحد منا كان يطلب من مدير التصـــــــــــوير التقاط مشـــــــــــهد معين من زاوية ما، يف وقت 
واحد، إىل درجة أن املصــوّر غالباً ما يضــيع، وهذا يؤثر ســلباً على طبيعة العمل وكيفية 

  م يشتركان معاً يف إخراجه.إجنازه." أياً يكن، فإن فيلم "أحالم معلّقة" كان آخر فيل
بدت اجلغرافيا، يف أعمال شــــــمعون واملصــــــري، جزءاً أســــــاســــــياً من االلتزام الثقايف 
والفني بقضــــــــايا الناس واجملتمع، قابله إحلاح البعد التاريخي، بكل ما حمله هذا البعد 
من مضــــامين وأفكار وأشــــكال حياتية وجتارب إنســــانية. فنتاجهما مل يكن جمرد أفالم 

مائية عابرة، وإنما حتوّل إىل شهادة حية تروي اآلين كي تستعيد الذاكرة (وحتميها سين
من االندثار)، وتصــــــــوّر األمكنة والوجوه وما حتتمله من معاناة وأمل وقلق، كي تصــــــــنع 
من اللحظة تاريخ جمتمع وشعب وبلد. ففي "حتت األنقاض"، مثالً، التقطا نبض بيروت 

، بمعــــانــــاتهــــا وقهرهــــا، كمــــا بمقــــاومتهــــا اإلســـــــــــرائيليالقــــابعــــة حتــــت وطــــأة االحتالل 
وانتفاضـــــــــــها على احلصـــــــــــار واملوت، يف حين أنهما يف "زهرة القندول" اختارا اجلنوب 
اللبنـــاين حيزاً جغرافيـــاً ليعكس واقع احليـــاة اليوميـــة، على خلفيـــة املواجهـــة مع العـــدو، 

ذلك بجعل الشـــــــــــخصـــــــــــية وباالرتكاز على قراءة مبطّنة للتقاليد والعادات اليومية. كل 
احملورية يف كل فيلم معبراً ضـــــــــــرورياً لولوج عامل املآســـــــــــي واألوجاع، بحيث املآزق 
تعتمل يف الباطن اجملتمعي، كما يف الروح البشرية، وحيث التداعيات اإلنسانية تتحرر 
من الفردية لتلتقط نبض اجلماعة، وتعكس إيقاعاته. فشـــــــــخصـــــــــية الصـــــــــبي عيســـــــــى يف 

ثالً، خرجت من حدودها الذاتية الضــــــيقة، كي ترســــــم صــــــورة حســــــية "أطفال شــــــاتيال"، م
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ملعــانــاة أطفــال اخمليمــات، بمــا اختزنــه من صـــــــــــــدقيــة التعبير العفوي الطــالع من عمق 
الواقع اليومي للمخيم وناسه، كمال بقية اخمليمات وأناسها، وإنْ بصورة غير مباشرة، 

لوجع اللبنانيين يف بدايات  بينما بدت شـــــــخصـــــــيات "أحالم معلّقة" األربع مرآة قاســـــــية
الســـــــــــالم املنقوص والهش: وداد حلواين اختصـــــــــــرت قلق أهــايل اخملطوفين؛ رفيق علي 
د صــــــورة األمل الثقايف والفني واإلنســــــاين إزاء اخلراب الذي ضــــــرب الصــــــاالت  أحمد جســــــّ
واملســـــــــــــارح واملـــدينـــة، انعكـــاســـــــــــــاً للخراب اللبنـــاين املتكـــامـــل؛ املقـــاتالن نبيـــل ورامبو، 

تهما كاميرا شـــــــــــمعون واملصـــــــــــري، عبّرا عن نماذج متنوعة من مقاتلي احلرب بمحاور
  اللبنانية.

  "أطفال شاتيال":
  ساطع وغالب

) يف مهرجان أفالم حقوق ١٩٩٨عرض فيلم "أطفال شاتيال" ملي املصري (
  اإلنسان الذي أقيم يف نيويورك يف حزيران/يونيو املاضي.

 Theنـــدرج، فيمـــا يلي، مـــا كتبـــه ســـــــــــتيوارت كالوانس عن الفيلم يف جملـــة 

Nation أقــدم وأعرق اجملالت األميركيــة، والتي توصـــــــــــف عــادة بــأنهــا العمود ،
  الباقي من الليبرالية األميركية.

من لبنان، يقدم املهرجان  اإلســـرائيلي"يف وقت تزامن تماماً مع االنســـحاب 
وراءها من حطام. وربما كان أقوى هذه األفالم  إســـــرائيلعدة أفالم عما تركته 

) ملي املصــــــري، وكان ١٩٩٨( )أطفال شــــــاتيال(أثراً هو شــــــريط الفيديو التوثيقي 
هذا عرضه األول يف نيويورك. وعن طريق التركيز على طفلين فلسطينيين: فتاة 
شـــــديدة الذكاء يف احلادية عشـــــرة من عمرها، وصـــــبي قوي اجلاذبية يف الثانية 

 حتول إىل موطن )خميم الجئين( -  ، ينقل الفيلم معنى احلياة يف ال مكانعشـــرة
دائم، يعج بأناس تعرضــــوا أوالً للنفي، ثم للذبح، ثم حذف وجودهم من املنظور 
السياسي، ومع ذلك فما زالت لديهم الروح، ال ألن يوجدوا فحسب، بل أيضاً ألن 

مراوغــــًا  )أطفــــال شــــــــــــــاتيال(ن يتعلموا ويتعلقوا بــــاألمــــل ويحققوا النمو! وإذا كــــا
أحياناً، إذ يوظف الطفلين لرواية حكاية بدالً من أن يرويها من خاللهما، فإن 

 احلقيقة حافلة بممكنات املراوغة. وما نراه هنا ساطع وغالب."

ال تسعى احملاولة التالية ملقاربة سيرة مي املصري الذاتية واملهنية إلقامة سدود 
ن شـــمعون يف نتاجهما الســـينمائي املشـــترك. فثمة رغبة نقدية تفصـــلها عن حضـــور جا

يف معاينة مســــــــار حكائي كتبته مي املصــــــــري يف رحلتها من عمان (حيث الوالدة) إىل 
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بيروت (املكــــان األســـــــــــــــاســـــــــــي للحيــــاة اليوميــــة)، عبر تلــــك الــــدائرة الغنيــــة بــــالتجــــارب 
لــدراســـــــــــــة والعيش واملعطيــات، مروراً بنــابلس واجلزائر والواليــات املتحــدة األميركيــة، ل

وبـــــدايـــــات الوعي الفردي واالنخراط يف الهمّ اجلمـــــاعي، وصـــــــــــوالً إىل إجنـــــاز األفالم، 
واختراق حواجز "األحكام الغربية املســـــــــــبقة"، وحتقيق نوع من توازن ما، عبر احملطات 
التلفزيـــة الغربيـــة، للحق العربي احلر يف إثبـــات وجوده التـــاريخي واجلغرايف معـــاً، يف 

ات التلفزية العربية، وخصوصاً يف األعوام القليلة املاضية، التي شهدت حين أن احملط
"فورة" الفضــــــائيات، ال تزال غائبة ال عن أفالم شــــــمعون واملصــــــري فقط، بل أيضــــــاً عن 
أغلبيــة األفالم الروائيــة والوثــائقيــة العربيــة، ذات املوضـــــــــــوعــات املتعــددة والتجريبيــة 

تعمّم مي املصـــــــــــري، ألنهــا تــدرك أن لكــل دولــة واملتمــايزة من املــألوف اجلمــاهيري. ال 
عربية وحمطة تلفزية ســـــــياســـــــتهما اخلاصـــــــة يف جمال التوزيع الســـــــينمائي. فأفالمهما 
عرضــــــــــــت يف لبنان واألردن ودول املغرب العربي وقطر، على عكس مصـــــــــــر وســـــــــــورية: 
"الحظنا أن التلفزة املغربية، مثالً، تعرض أفالمنا فور عرضـــــــــــها على إحدى احملطات 

لفرنسية." غير أن املسألة مرتبطة، كما ترى املصري، بغياب سياسة توزيعية منتظمة، ا
أي بغيــاب شـــــــــــركــات توزيع تهتم بهــذا النوع من األفالم: "موظفو احملطــات التلفزيونيــة 
غالباً ما يكونون تقليديين، بحيث أنهم ال يبدون متحمسين الختيار أعمال خمتلفة، وال 

م عربية كالتي نحققها؛ أو ربما ال يزالون يخشــــــون االقتراب يفســــــحون اجملال أمام أفال
من املواضـــــــيع الســـــــاخنة واحلســـــــاســـــــة. مع تنامي الفضـــــــائيات، خالل األعوام اخلمســـــــة 

ن الوضــــع قليالً: حمطة  لندن  يف )شــــركة تلفزيون الشــــرق األوســــط(الســــابقة تقريباً، حتســــّ
بحــديــث عــام معنــا حول  اكتفــت، لغــايــة اآلن، )أوربــت(، بينمــا )أطفــال شــــــــــــاتيال(عرضــــــــــــت 

إمكانية عرض أعمالنا. علينا أالّ ننســـــــى أن مثل هذه الصـــــــعوبات تواجه خمرجين عرباً 
".   آخرين أيضاً

بعد انتهاء منيب املصـــــــــــري، والد مي، من الدراســـــــــــة الثانوية يف فلســـــــــــطين، قرر أن 
 له يســــــافر إىل الواليات املتحدة األميركية، واختار والية تكســــــاس، ألن رفاقاً ومعارف

ســـبقوه إليها. وكان ذلك يف النصـــف الثاين من خمســـينات القرن العشـــرين، حيث انتســـب 
إىل إحدى جامعات الوالية نفســـــــــــها، لدراســـــــــــة الهندســـــــــــة اجليولوجية، قبل أن يعود إىل 
نابلس، مصـــــــــطحباً زوجته األميركية، آجنيال، التي التقاها يف اجلامعة. وبســـــــــبب غياب 

هادة اجلامعية، انتقل األب إىل عمان، حين كانت ســـــــــبل العمل يف نابلس، بحســـــــــب الشـــــــــ
الطرقات ال تزال ســالكة ومفتوحة، والذهاب إىل العاصــمة األردنية يســتغرق نحو ســاعة 
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  واحدة فقط بالسيارة.
، وبقيت هناك حتى بلغت الرابعة من ١٩٥٩ولدت مي املصـــــــــــري يف عمان ســـــــــــنة 

وظيفته: "ما أذكره من عمان عمرها، حين اضـــــــــــطر الوالد إىل الســـــــــــفر إىل اجلزائر، بحكم 
ا نــابلس، فلم  شـــــــــــــذرات ذكريــات حتتــل فيهــا البيوت واألحيــاء القــديمــة اجلزء األكبر. أمــّ
أعرفها إالّ الحقاً، ويف فترتين متباعدتين." أّما الوصـــــــــــول إىل اجلزائر، فحدث بعد مرور 

بحماس، عام واحد تقريباً على انتصـــــــــــار ثورتها، "فكان أبي أحد أولئك العرب الوافدين 
للعب دور يف إعادة إعمارها، بعد انتصـــــارها على املســـــتعمر الفرنســـــي." ســـــكنت العائلة 
يف منزل يعود إىل أحد املســـــــتعمرين الفرنســـــــيين، ودرســـــــت مي يف املدرســـــــة الفرنســـــــية: 
"كانت جتربة قاســـية وغريبة، ألين شـــعرت، أنا املنتمية إىل اللغتين العربية واإلنكليزية، 

  عرفة الفرنسية."بأين بتّ ملزمة بم
إذاً، درســـــــت مي اللغات العربية والفرنســـــــية واإلنكليزية، وهي تتقن، إضـــــــافة إليها، 
اللغتين اإلســــبانية والبرتغالية. غير أن ســــؤال اللغة، يف هذا احليز الثقايف والفني، يتخذ 
بعداً آخر: بأية لغة "تفكر" مي املصـــــــــــري؟ اختصـــــــــــرت مي جوابها بالقول أنها تفكر من 

(لغة) الصورة"، مشيرة إىل أن هذا ما دفعها إىل اختيار السينما أصالً: "كنت، يف خالل "
طفولتي، أمضـــــــي أوقاتي يف الرســـــــم على الورق أشـــــــياء ال أعرف ماهيتها. لعل الالوعي 
كان ســـــبب ذلك؛ لكني اكتشـــــفت فيما بعد أين أعبّر بالصـــــورة أفضـــــل من الكلمة. من هنا، 

بيرة بــالصـــــــــــورة." وعلى الرغم من إتقــانهــا كــل هــذه أقول إن لغتي على عالقــة قويــة وك
اللغات، وإنْ بدرجات متفاوتة، فإنها تشــــــدد على العربية واإلنكليزية: "كانت اإلنكليزية 
لغة البيت مع الوالدة، يف حين أن العربية توطدت أكثر فأكثر، بســــــــبب عيشــــــــي يف العامل 

أن أبي فرض علينـــا العربي، ثم زواجي من جـــان، وبقـــائي هنـــا، يف بيروت. صـــــــــــحيح 
التحــدث بــالعربيــة، يف صـــــــــــغرنــا. بعــد مرور كــل هــذا الوقــت، أدركــت أهميــة مــا أراده أبي، 

معنى أن يمتلك املرء لغة أصــــيلة  -  خصــــوصــــاً يف ما بعد احلرب اللبنانية -  واكتشــــفت
تعكس انتماءه إىل ثقافته وحضــــــــــــارته، أي وجوده وهويته. ثمة شـــــــــــرخ كبير اليوم يف 

عد احلرب، أعتقد أن سببه يكمن يف اإلعجاب املتمادي بالغرب (فرنسا ثقافة لبنان ما ب
وأميركا حتديداً، ولغتيهما). املســــألة ليســــت طبيعية، فحين تتحدث بلغة غير لغتك، فهذا 
يعني أنــك ال حتترم ثقــافتــك وانتمــاءك، وبــالتــايل فــأنــت لســـــــــــــت منســـــــــــجمــاً مع نفســـــــــــــك 

إىل  -  ه والدي معي: تلقينهما العربيةوتاريخك. أحاول أن أفعل مع ابنتيّ ما ســبق وفعل
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ألين أعتبر أن االنتماء والهوية مهمان للغاية. أعرف أن ثمة أهالً ال  -  جانب لغة أُخرى
يكترثون للموضـــــــــــوع البتـــة، بـــل يعتقـــدون أن اختيـــار لغـــة أُخرى، غير العربيـــة (حتى لو 

يد وبســــــــيط؛ وهذا تلقنها أوالدهم بطريقة غير صــــــــحيحة، كما يحدث غالباً اليوم)، أمر ج
  ما يؤدي إىل استالب حقيقي، وانتماء إىل ثقافة أُخرى."

هنا، تؤكد مي املصـــــــــري حســـــــــمها املوضـــــــــوع، منذ وقت بعيد: "اخترت العربية، من 
دون تعصـــــــب أعمى. انتمائي إىل العربية، لغة وثقافة وتاريخاً وحياة يومية وحضـــــــارة 

تكـــامـــل مع ضـــــــــــرورة احترام اآلخر وعيشــــــــــــــاً، ال يعني التقوقع والعزلـــة، بـــل ال بـــد أن ي
واالنفتاح عليه. إذا أردت الكتابة، أختار اإلنكليزية ألنها أســـــــــــهل، لكني أفكر بالعربية. 
ومع ذلك، فإن لغتي األســـاســـية تبقى الصـــورة، ألين أحب الكاميرا والتصـــوير، فهما نوع 

".   من الكتابة أيضاً
ائلة املصـــــــــــري مل تدم طويالً، يف أية حال، وعلى الرغم من أن اإلقامة اجلزائرية لع

فن مي تـذكر أن املنزل غصّ بزوار متنوعين أدوا، فيمـا بعـد، أدواراً كبيرة يف صـــــــــــفوف 
 يةالفلســــــطين، أمثال أبو جهاد وأبو إياد وأبو عمار: "مل تكن الثورة الفلســــــطينيةاملقاومة 

انطلقـــــت بعـــــد، لكن أبي انتمى إىل ذلـــــك اجليـــــل، أي إىل تلـــــك اجملموعـــــة من الشـــــــــــبـــــاب 
ين الذين أبعدوا من فلســـــــــــطين، وظل يتملكهم حنين عارم وعاطفة جيّاشـــــــــــة الفلســـــــــــطيني

، وبــدأت مرحلــة ١٩٦٦جتــاههــا، ورغبــة يف حتريرهــا." انتهــت اإلقــامــة اجلزائريــة ســـــــــــنــة 
مســـــــــــــألــة الثقــافتين. أمي أجنبيــة، غــادرت  بيروت: "أكثر مــا أزعجني، يف تلــك املرحلــة،

تكســـــــــــــاس وهي يف أوائــل العشـــــــــــرينــات من عمرهــا. وبعــد أن حرص أبي على أالّ نتكلم 
اإلنكليزية يف البيت، تعلمت أمي العربية، وصــــــــارت جتيد نطقها. مل يكن املناخ العربي، 

م أوالدها، يف نابلس أو اجلزائر أو بيروت، يزعجها، وإن بدا غريباً عليها." احتضـــــــنت األ
وربّتهم بمفردها، تقريباً، بســــبب أســــفار األب الكثيرة: "تعلمتُ منها حب القراءة، وأهمية 
الثقافة، مع أنها تقليدية التفكير، إذ ترى أن البيت مكان املرأة، وتربية األوالد عملها." 
تروي مي املصــــــــــري كيف أن أمها انســــــــــلخت، إىل حد كبير، عن جزئها األميركي، وكيف 

ا هي نفســـها (مي) الصـــبية، رفضـــت جتديد جواز ســـفرها األميركي، يف إثر االجتياح أنه
: "موقفي الرافض للســياســة األميركية تشــكّل يف بيروت، ١٩٨٢للبنان ســنة  اإلســرائيلي

التي كانت تغلي باحليوية واحلياة، يف حين أن تكســـــــــــاس بدت متخلفة إزاءها. ومع أين 
  بيروت جعلتني أشعر بانتماء أعمق."تعلمت الكثير من أميركا، إالّ إن 

يف بيروت، حيث "عرفت حتقيق الذات"، بدأ وعي مي املصـــــــــــري يتفتح على حقائق 
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يف املــدرســـــــــــــة  يهوديــةووقــائع حيــاتيــة وإنســـــــــــــانيــة وفكريــة، من أول لقــاء لهــا بزميلــة 
(اإلجنيلية)، إىل األجواء الســــــــياســــــــية والنقاشــــــــات الدائمة يف موضــــــــوعات الســــــــاعة (يف 

ي ، وخصــــوصــــاً بفضــــل الكتب التالفلســــطينيةاالطالع على تفصــــيالت القضــــية البيت)، و
كان يجلبها شـــقيقها األكبر ربيح، ثم االنخراط يف النشـــاط الطالبي، والتطوّع للعمل يف 

، لســـــطينيةالفواألحياء الشـــــعبية: "يف البيت، تكوّن وعيي بهويتي  الفلســـــطينيةاخمليمات 
جالً وطنيــاً، ســـــــــــــاهم يف العمــل الوطني بشـــــــــــكــل أســـــــــــــاســـــــــــي. فكمــا ذكرت، كــان والــدي ر

، وفتح أبواب بيتــه أمــام مَنْ أصـــــــــــبحوا فيمــا بعــد قــادة ومســـــــــــؤولين. أذكر الفلســـــــــــطيني
تردّدت كثيراً يف فضــــاء البيت العائلي.  )فلســــطين(زياراتهم ونقاشــــاتهم، وأذكر أن كلمة 

 توطدتأضــــف إىل ذلك، أن العالقة بمن تبقى من األهل واألقارب يف نابلس اســــتمرت، ف
. بســـــــــــبب لهجتي اخملتلفة فلســـــــــــطينيةالكلمة ومعناها يف ذاتي. يف بيروت، الحظت أين 

كنت يف الســـابعة من عمري تقريباً، حين بدت يل طريقة لفظ الكلمات ومعانيها تختلف 
ا يعنيــه زمالئــه ورفــاقي اللبنــانيون، وعن كيفيــة تلفظهم بهــا." كــانــت هــذه بــدايــات  عمــّ

، هذه احلرب الفلسطينيت احملطة الثالثة يف رحلة الوعي "كان ١٩٦٧الوعي، لكن حرب 
التي تركت أثراً كبيراً يفّ، ألنها جعلتني مع أهلي منفيين، مثل كل الفلســـــــــــطينيين الذين 
كانوا خارج فلســطين حينها، والذين مل يعد أحد منهم مواطناً، والذين باتت عودتهم إىل 

فقدت وطني، فبعد شـــــــذرات الكالم  ، شـــــــعرت أين١٩٦٧ديارهم أصـــــــعب بكثير. يف العام 
عن فلســـطين، التي التقطتها وأنا صـــغيرة، ومســـألة اللهجة، بدت تلك احلرب حاســـمة يف 
حياتي، علماً أنها مهّدت ملرحلة رابعة، هي فترة الســـــــبعينات املليئة بالغليان الشـــــــعبي 

ات كوالوطني والقومي. شكّلت فلسطين، حينها، حمور النضال الطالبي، فتضامنت احلر
. يف تلك الفترة نفسها، وقعت سلسلة أحداث لعبت دوراً الفلسطينيةالطالبية مع القضية 

إضـــــــافياً يف تنمية هذا الوعي: اغتيال كمال ناصـــــــر وكمال عدوان وأبو يوســـــــف النجار، 
، التي أعطتنا أمالً بانتصــار ما. أياً يكن، ففي ١٩٧٣يف قلب بيروت؛ اندالع حرب العام 

، التي مرّت بـــالقرب من املنزل، والتي رفعـــت شـــــــــــعـــارات ١٩٧٣ام إحـــدى تظـــاهرات العـــ
أشارك  ، وجدت نفسيالفلسطينيةعلى اجلنوب واخمليمات  اإلسرائيليةالتنديد بالغارات 

بهـا، إىل درجـة أين أمضـــــــــــيـت مع املتظـاهرين واملتظـاهرات ثالثـة أيـام متتـاليـة، إىل أن 
، لكني شـــــعرت بضـــــرورة املشـــــاركة وصـــــلنا إىل صـــــيدا. خاف أهلي عليّ، وانزعجوا كثيراً

  وبأهميتها."
حلة ، عند مرالفلســـــــطينيتوقفت مي املصـــــــري، يف حديثها عن بدايات تفتّح الوعي 
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، ضـــــمن أنشـــــطة الطالب الذين ١٩٧٤ -  ١٩٧٣العمل التطوعي يف اخمليمات، يف الفترة 
ســـــــــــعوا للمشــــــــــــاركة يف أعمال ميدانية: "كطالب لبنانيين وفلســـــــــــطينيين وبعض العرب 

وجودين يف لبنان، زرنا اخمليمات، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً خميم تل الزعتر الذي عملت فيه امل
طويالً: تدريس اإلنكليزية؛ املســـــاعدة على حفر اخلنادق وحتصـــــين املواقع (كان اخمليم 
يتعرّض دائماً للقصــــــــف اجلوي)؛ اإلشــــــــراف على دورات تدريبية خاصــــــــة باإلســــــــعافات 

كنت أشـــــــــعر بضـــــــــرورة القيام بكل هذه  األولية، كنت خضـــــــــعت لها يف مراحل ســـــــــابقة...
األمور، فـــإذا بي أمضـــــــــــي مراهقتي متنقلـــة يف أزقـــة اخمليمـــات، بـــدالً من اللعـــب واللهو 
والســـــــــــهرات والرحالت. كنــت أفعــل مــا يجــب أن أفعلــه، وكنــت أشـــــــــــعر أين جزء من هؤالء 

الة حالناس؛ فعنوان احلركة الطالبية مل يكن لبنانياً أو فلســـــــــــطينياً فقط، بل جزءاً من 
النهوض العربي، بموازاة حركة عاملية تعود جذورها إىل الســـــتينات. كنا خليطاً عربياً، 
يجمعنا احلماس والبراءة، من دون تفرقة أو تمييز، ومن دون أســـــــــــئلة عن اجلنســـــــــــية أو 

ة مي سـبّبت لها املشـكالت، بعد سـن فلسـطينيةالطائفة، بل قبول اآلخر اخملتلف." غير أن 
، ؛ بأين منبوذة. حدث قمع كثيرفلسطينيةشعور بأين غير مرغوب به ك : "تولّد لدي١٩٨٢ّ

 -  مســـــتهدفاً بقوة. أحســـــســـــت بأين مل أعد أريد البقاء هنا، ألن اختاليف الفلســـــطينيوبدا 
  أصبح مشكلة." - الذي افتخرت به دائماً

قبل الســـــــفر إىل كاليفورنيا لدراســـــــة الســـــــينما، قامت مي املصـــــــري بأول زيارة لها 
، مع أن والـــدهـــا رفض العودة إىل فلســـــــــــطين القـــابعـــة حتـــت نير ١٩٧٦، ســـــــــــنـــة لنـــابلس

: "ذهبت إىل فلســـــــــــطين يدفعني حب  االحتالل، ظناً منه أن هذا االحتالل لن يدوم طويالً
االكتشــــــــــــاف، وأيضــــــــــــاً ألعمّق انتمائي إليها. كان القلق ينهشـــــــــــني بســـــــــــبب توزعي على 

أميركا عربية؛ يف األردن، لســــت أردنية؛ انتماءات شــــتى: يف لبنان، مل أكن لبنانية؛ ويف 
. ذهبت ألجذّر انتمائي، لكني فلســـــــطينيةويف فلســـــــطين لســـــــت  ال  - حتى اليوم - تماماً

زلت أشـــــــــعر أين خليط، مع أين حســـــــــمت األمر يف داخلي، ومل يعد يعنيني أن أكون شـــــــــيئاً 
. أملّ بي إحســــــــــــاس حاد وصـــــــــــعب، حين وقفت للمرة األوىل يف حياتي عند ح اجز واحداً

ي. أثّر يفّ كثيراً هذا املوقف. أذكر أين اكتفيت بالتطلع إىل اجلندي، كأين إسرائيلعسكري 
اختصـــــــــــرت مواجهتي كلها بتلك النظرة، أو كأين عبّرت عن احتقاري له وملا يمّثل. إنها 
حلظات توتر مرت من دون احتكاك فعلي بيننا. فهذا االحتكاك حصل بعد أكثر من عشر 

[أول فيلم  )أطفــال جيــل النــار(ين عــدت ثــانيــة إىل نــابلس، لتصـــــــــــوير ســـــــــــنوات بقليــل، ح
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  وثائقي لها يف األرض احملتلة]."
يف العودة األوىل، حملت مي معها كاميرا فوتوغرافية لتلتقط صـــــــــــوراً متنوعة عن 
فلســطين (حيفا، يافا، والناصــرة، واخلليل...)، كأنها تعيد "امتالك هذه املدن الضــائعة"، 

كاميرا الفوتوغرافية باتت، يف الزيارة الثانية، آلة تصـــــــــــوير ســـــــــــينمائي، يف حين أن ال
يف البدايات األوىل النتفاضــــــــة احلجارة: "عدت إىل  الفلســــــــطينيالتقطت نبض الشــــــــارع 

بيروت حـــاملـــة يف جعبتي الكثير من الصـــــــــــور التي شـــــــــــكّلـــت، كمـــا أظن، عالقتي األوىل 
شـــــــــــايف نابلس، ثانية، من خالل بفلســـــــــــطين، تلك العالقة التي اســـــــــــتمرت حتى حلظة اكت

الكاميرا السينمائية." فالكاميرا السينمائية جنمت عن لقاءات عفوية بالشاشة الكبيرة، 
أوالً، ثم بعد دراســـــــــــة أكاديمية: تتذكّر مي أفالم يوســـــــــــف شـــــــــــاهين، حتديداً، وغيرها من 

 ر"؛ لكناألعمال املتفرقة؛ وقبيل اندالع احلرب اللبنانية، شـــــــــاهدت شـــــــــريطاً بعنوان "حم
احلرب أقوى، والدمار عنيف، فحين "أســـــــــــترجع اليوم تلك الفترة، أخاف من حجم عنفها 
ودمويتها. لكننا، وقتذاك، مل نعر العنف اهتماماً، إذ أحســـســـنا بإمكانية إحداث تغيير ما 
نحو األفضــــل. فيما بعد، بدا أن ثمة أوالداً يســــتشــــهدون من غير ضــــرورة، وأن أشــــخاصــــاً 

ة موتهم. عندما أدركت عبثية األمور، تســــــــــــاءلت عّما يجري حولنا، يتحمّلون مســـــــــــؤولي
  وعمّا إذا كان صحيحاً ما نقوم به."

مل يكن ثمة أمر حمدد حسم خيار مي املصري يف اجتاه السينما. ربما ميلها العام 
إىل الفنون، والرغبــــة يف االكتشـــــــــــــــاف، والفضـــــــــــول ملعرفــــة أحوال النــــاس وأخبــــارهم، 

دور الصورة يف التأثير يف الرأي العام، ساهمت يف بلورة انتقائها: ومعاينتها املبكرة ل
"وجـــدت أن هـــذه العنـــاصـــــــــــر تتحقق جميعهـــا يف الســـــــــــينمـــا." وألن ال وجود ملعـــاهـــد أو 
جــامعــات ســـــــــــينمــائيــة يف بيروت، وألن قســـــــــــمــاً كبيراً من املــدارس واألكــاديميــات أغلق 

ا األكبر إىل أميركا للدراســــــة، أبوابه مع اشــــــتداد وطأة األحداث، وبعد أن ســــــبقها شــــــقيقه
ص اجلامعي، والســــــــــينما مادة  اختارت مي املصــــــــــري الواليات املتحدة مكاناً للتخصــــــــــّ
للدراســــــــــــة، وكاليفورنيا وجامعاتها حيزاً أكاديمياً لتحقيق ما تصـــــــــــبو إليه: "أول مرة 
. كنت أصـــــغر زمالئي ســـــناً، واألســـــاتذة  دخلت فيها إىل الصـــــف، ســـــحرتني األجواء تماماً

وّهون بكالم كبير، لكنه جميل، خصــــــوصــــــاً تلك املصــــــطلحات، مثل حتليل الصــــــورة، يتف
التحليل النفســـــــي، اخليال، الالوعي... ســـــــحرتني فكرة الالوعي، وتفاصـــــــيل الصـــــــورة من 

  إضاءة ومونتاج، وكيف يؤثر هذا على الوعي املرء. هذا أكثر ما قرّبني إىل السينما."
عابرة، ترتكز أســـــاســـــاً على زيارات قصـــــيرة قبل الدراســـــة، ظلت عالقة مي بأميركا 
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 ،" لألهل واألقارب. يف أثناء التخّصص اجلامعي، "اكتشفتُ عاملاً جديداً، كان خفياً عليّ
مع أنها اكتشـــــــــــفت أميركا "يف إطار اجلامعة فقط، وكاليفورنيا يف أي حال، وبالتحديد 

من  فيها خليط هائلسان فرنسيسكو اخملتلفة عن سائر الواليات واملدن: مدينة يمتزج 
الثقافات واللغات، فيها جماعات كبيرة من املكســـــــــــيكيين واألميركيين الالتينيين، إىل 

كبيرة. هي أيضاً مدينة الثورة الطالبية. حلسن حظي، عشت يف الشارع فلسطينيةجالية 
آشــــــبوري)، ودرســــــت يف جامعة  - (هيت ١٩٦٨الذي انطلقت منه هذه احلركة يف العام 

قر األســــــــــاســــــــــي لها. حين وصــــــــــلت، كانت آثار تلك احلركة وبقايا أفكارها ال بيركلي، امل
  تزال موجودة، عند األساتذة والطالب."

أقبلــت مي على األفالم بنهم شــــــــــــديــد، وشــــــــــــاهــدت كــل مــا كــان يعرض يف اجلــامعــة 
والصــــــــاالت، من الســــــــينما اإليطالية واليابانية والفرنســــــــية، وخصــــــــوصــــــــاً أفالم أميركا 

ا "أندرغراوند" األميركية التي "سحرتني"، إىل "املواطن كين" ألورسون الالتينية، وسينم
 ويلز وأعمال جون فورد وأفالم الوِسترن، وغيرها: "كان هناك تياران يتنازعان يف 
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الصــــف، تيار ســــينما الناس الذي يهتم باملضــــمون، وتيار ســــينما التجريب الذي يقصــــر 
اهتمـــامـــه على اللغـــة الســـــــــــينمـــائيـــة. انتميـــت إىل التيـــار األول، على الرغم من اهتمـــامي 
باللغة. هذه صــفة جمعتني، الحقاً، بجان." أمّا بشــأن اختيار الوثائقي بدالً من الروائي، 

ل واضـــــح بين وثائقي وغير وثائقي. حتى يف التطبيق، ال ففي دراســـــة الســـــينما "ال فصـــــ
أشـــعر أن الســـينما التي حققناها هي حمض وثائقية، فأنت تســـتطيع أن تروي قصـــة من 
خالل النــاس، ويمكن ملنطوقهــا أن يكون أكثر تــأثيراً من الســـــــــــينمــا الروائيــة. الوثــائقي 

حداث التي يعيشون. طريقة مهمة للتعبير، أيضاً، عن قصص أولئك الناس وحكايات األ
منذ طفولتي، وأنا أعيش ســـــلســـــلة من التجارب اإلنســـــانية املتنوعة، بحيث أين اســـــتمعت 



  ٩٧)، ص ٢٠٠٠(خريف  ٤٤، العدد ١١لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة
 

١٤ 
 

إىل آالف القصـــــص، واختبرت أحداثاً مهمة، واكتشـــــفت أن كل إنســـــان قصـــــة (ولكل واحد 
)، ولكل حلظة حدثها. أعتقد أن االجتاه صــوب الوثائقي نتج من كونه  منهم قصــة، أيضــاً

لناس وقصصهم، يف حين أن األهم يبقى يف كيفية التعبير، وليس وسيلته، األقرب إىل ا
. يف [الفيلم] الروائي الطويل األول لنا،  )، ٢٠٠٠( )طيف املدينة(أكان روائياً أم وثائقياً

الذي أخرجه جان مؤخراً، ثمة لقطات وثائقية مقتبســـــــــــة من صـــــــــــلب التجربة احلياتية. 
 كيفية إيصــال الفكرة، كما يف اســتيعابها وفهمها أعتقد أن املهم يف املوضــوع يبقى يف

، ألنها تعطي فكرة أنك )تســجيلي(وتقديمها. أود هنا اإلشــارة إىل رفضــنا اســتخدام كلمة 
تســـــجّل من دون أن تشـــــارك. إذا كان ينبغي أن نختار صـــــفة لســـــينمانا، فاألفضـــــل يبقى 

 يشــــاركوا يف صــــوغ، بحيث أن ذلك يتيح للناس أصــــحاب القصــــة أن )روائية -  توثيقية(
النص وكتابته. كما أن هذه الصــــــفة تفســــــح جماالً واســــــعاً للتجريب، من خالل ما تفرزه 

، ألين ال أســجل الواقع كما هو. )تســجيلية(العفوية واللحظة غير املتوقعة. ال أحقق أفالماً 
ثمة رؤية خاصــــــة باخملرج، أو بالســــــينمائي، وهي األســــــاس، وثمة وجهة نظر، واختيار 

تعبّر عنك: كل الشــــخصــــيات يف أفالمي تعبّر عني، بطرق خمتلفة، كما أنها  لشــــخصــــيات
تعبّر، بدورها، عّما تريد قوله. إذاً، أنت تصـــــــــــوغ العمل، وال تكتفي بنقل الواقع كما هو، 
وتشــــتغل تقنياً، خصــــوصــــاً على مســــتويات الصــــوت والصــــورة واملونتاج. فالســــينمائي 

ىل عمقه؛ لذا، عليه االشـــــــــــتغال كثيراً على اللغة، يقوم بإخراج الواقع إلبرازه، واصـــــــــــالً إ
وعلى تركيب الصور مثالً: وضع صورة إىل جانب أُخرى خللق ثالثة، مما يسمح بالسعي 
إىل فهم ما هو أبعد من املباشـــــــــــر. أعتقد أن هذا ما يبقى مع املشــــــــــــاهد؛ أن جتعله يفكر 

".   بأشياء مل يشاهدها مباشرة على الشاشة. هذا مهم جداً
، عادت مي املصــــــــري إىل بيروت، وحققت أفالماً قصــــــــيرة، قبل أن ١٩٨١نة يف ســــــــ

، يف إثر زيارة قامت بها للبنان). ١٩٧٧تلتقي جان شــــــــمعون جمدداً (تعرّفت إليه ســــــــنة 
لقاؤهما جعلها تدرك أن ثمة ما هو مشـــــترك بينهما، وأن جان "يطبّق يف بيروت فكرتي 

اً حياتهما املهنية (والزوجية). فحين عن الســـــــــــينما." مل يمض وقت طويل، حتى بدآ مع
، أجنز جان شمعون ومي املصري ١٩٨٢حزيران/يونيو  ٤لبنان، يف  إسرائيلاجتاحت 

"حتت األنقاض"، أول عمل لهما يف ســلســلة األفالم الوثائقية العشــرة (علماً بأن شــمعون 
دة، ، من إجناز أول فيلم روائي تولت املصــــــري، كالعا٢٠٠٠انتهى، أواخر صــــــيف ســــــنة 

يف ظل  ينالفلســـــــــــطينيشـــــــــــؤونه اإلنتاجية والتقنية). ويروي الفيلم معاناة اللبنانيين و
التي جعلت من بيروت ســــــاحة للخراب واجلثث والدموع، ومعنى  اإلســــــرائيليةالوحشــــــية 
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أســـــــمى للمقاومة والنضـــــــال. بعد ثالثة أعوام، حقق الثنائي "زهرة القندول"، الذي انتقل 
شـــــــــــفاً جوانب من احلياة اليومية التي تعيشـــــــــــها املرأة اجلنوبية، إىل اجلنوب اللبناين، كا

وملتقطاً نواحي من التراث الثقايف يف صـــــــــــلب التقاليد اإلنســـــــــــانية اخلاصـــــــــــة باجلنوب 
جيل احلرب"، عن العاصـــــمة  -  املصـــــري "بيروت - ، قدّم شـــــمعون١٩٨٨اللبناين. ســـــنة 

حيمي. صـــــــــــوّر الفيلم أجياالً اللبنانية الرازحة حتت ثقل احلرب األهلية، وفضــــــــــــائها اجل
متفرقة من أبناء هذه احلرب املدمرة، األطفال الذين يلعبون احلرب ببنادقهم اخلشـــــبية، 
أو املقاتلين من غرب العاصــمة وشــرقها، الذين يســتســلمون لنشــوة احلشــيشــة ويتهكّمون 

 ي أيضـــاً يفالفلســـطينعلى أنفســـهم وزعمائهم وخصـــومهم، وذلك من دون تناســـي احليز 
  املرحلة. تلك

كانون األول/ديســـــــمبر  ٩مع انطالق انتفاضـــــــة احلجارة يف فلســـــــطين احملتلة، يف 
، عادت مي املصــري إىل نابلس ثاين مرة، لتحقق "أطفال جبل النار" (إنتاج ســنة ١٩٨٧
): واقع يوميات أطفال نابلس، املصــــقولة ببراءة أعمارهم ووهج أحالمهم وتألّق ١٩٩٠

املســـــــــــتقبـــل الـــذي يريـــدون. بعـــد عـــامين، عـــاد الثنـــائي إىل عيونهم املتطلعـــة بقوة نحو 
املوضـــــــــــوع اللبنــــاين، وإىل منــــاخــــات احلرب وتــــأثيراتهــــا املتعــــددة، مع "أحالم معلّقــــة" 

): أربع روايات ألربع شــــــــخصــــــــيات لبنانية، خاضــــــــت كل واحدة منها جتربة ما، ١٩٩٢(
على تلك املتاهة واجتمعت أحالمها املعلّقة على هاوية احلرب امللتبســـــــة والغامضـــــــة، و

): البحث ١٩٩٤التي ارتســــــــــمت يف أفق العالقة بالوطن املنقوص. ثم "رهينة االنتظار" (
يف املوقع االجتمــــاعي والنضـــــــــــــــايل للمرأة اللبنــــانيــــة اجلنوبيــــة، على تخوم املواجهــــة 

  .اإلسرائيلياليومية مع االحتالل 
ن عشـــــــــــراوي، بعــد ذلــك، أجنزت مي املصـــــــــــري، كمخرجــة، الفيلمين األخيرين: "حنــا

). يف األول، رســــــمت صــــــورة ١٩٩٨)، و"أطفال شــــــاتيال" (١٩٩٦امرأة يف زمن التحدي" (
حية للســــــــــيدة عشــــــــــراوي، يف يوميات حياتها العائلية والوطنية، كي تدخل أكثر يف هذا 

ل ، الضـــــــــائع بين االحتالالفلســـــــــطينيالنســـــــــيج االجتماعي والثقايف واحلياتي للمجتمع 
 - الفلســــــــــطينية، ولتســــــــــتنبط مالح العالقات لفلســــــــــطينيةاوحكم الســــــــــلطة  اإلســــــــــرائيلي
. ويف الثاين، جتوّلت الكاميرا يف خميم شــــــاتيال اللبناين، الذي شــــــهد جمزرة اإلســــــرائيلية

، واستعادت صورة الذاكرة والطفولة، أي املاضي واملستقبل، ١٩٨٢أيلول/سبتمبر  ١٦
يعيش يف اخمليمــات ، الــذي الفلســـــــــــطينييف لقــائهمــا عنــد حلظــة االكتشـــــــــــــاف. فــالطفــل 

يف لبنان، يكتشــــــف معنى احلياة واالســــــتمرار، عبر إيغاله يف التواصــــــل مع  الفلســــــطينية
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  الذاكرة اجلماعية، من دون االنقطاع عن اآلين واليومي.
تعتبر مي املصـــــــــري أن "األفكار" موجودة دائماً، فهي ال تولد مصـــــــــادفة، وإنما من 

ع الناس والتفصـــــــيالت واجملتمع واحلكايات املعاينة اليومية التي تعيشـــــــها اخملرجة م
واألحــداث. غير أن مــا يــدفعهــا إىل اختيــار هــذه الفكرة أو تلــك، ينبع ممــا "يحرّكني ويثير 
مشـــــــاعري وذاتي"، أي ما تفجّره حلظة معينة من "أحاســـــــيس يف داخلي". كما أن نوعية 

وحســـــــــــيــة  األعمــال التي أجنزتهــا، منفردة أو مع جــان شـــــــــــمعون، "لهــا عالقــة مبــاشـــــــــــرة
  بحياتي، فأنا ال أفصل بين ما أعيشه وما أختاره للتصوير."

حمـــل أول فيلم لهـــا كمخرجـــة عنوان "أطفـــال جبـــل النـــار": كـــانـــت االنتفـــاضـــــــــــــة يف 
أشــــــهرها األوىل، "واحلجارة تصــــــنع أمالً بمســــــتقبل أفضــــــل، والغليان يغذي األحالم بغد 

اكتشـــــــــــفت عبره "نفســـــــــــي خمتلف." مع االنتفاضـــــــــــة، حققت املصـــــــــــري فيلمها هذا، الذي 
ومدينتي وبلدي". وعلى الرغم من األوضــــــاع القاســــــية التي ضــــــغطت يومياً (انتفاضــــــة، 

ية، وقلق يومي، وخوف دائم إســـــــرائيلوحصـــــــار، ومنع جتول، وحواجز تفتيش ودوريات 
من أن يلقى القبض عليهم، أو تصـــــــــادر منهم األفالم واألدوات)، "عشـــــــــت جتربة حقيقية 

أكثر، أهمية االلتزام السينمائي باحلياة اليومية. يف نابلس، عشت جعلتني أدرك، أكثر ف
يوميات النســـــاء يف منازلهن احملاصـــــرة، واكتشـــــفت كيف يقاومن الذل والقمع واملوت، 
وكيف يصـنعن من اللحظات حتديات أقوى، ومواجهات أعنف. معهن، اختبرت تفاصـيل 

ة؛ حمــاولــة التخفيف من وطــأة تلــك البيوت: حتضـــــــــــير الطعــام من املؤن القليلــة املتوافر
اخلراب املدوي يف الشــــــوارع والنفوس؛ انتظار املناضــــــلين وتأمين مالجئ لهم حتميهم 

  ؛ حتضير جنازات تليق بالشهداء."اإلسرائيليةمن املطاردات 
"الشهادات": "كنا  - أفضت هذه األجواء الضاغطة إىل حتقيق واحد من أبرز األفالم

لقة، ونتســلل أحياناً يف األزقة الضــيقة بين البيوت، ونخبئ نصــوّر من خلف النوافذ املغ
املعدات واألفالم يف أمكنة ال تخطر على بال أحد. ذهبتُ إىل نابلس بتصـــــــــــوّر مســـــــــــبق 
للفيلم، لكن الواقع بــدّل الكثير من معطيــاتنــا، ملــا هو عليــه من غنى ومتغيرات. نــابلس 

. ممنوع على أحـــد أن ينقـــل كـــانـــت بؤرة ملتهبـــة، لكن مل تكن ثمـــة صـــــــــــحـــافـــة أو إعالم
جمريات األحداث إىل اخلارج. من هنا، كان مصدر خويف من أن تصادر أفالمنا. دخلنا 

ال أطف(بشــكل ســري، وأمضــينا وقتنا فيها بشــكل ســري، وصــوّرنا بشــكل ســري، وأجنزنا 
، فعرض يف احملطـــات التلفزيونيـــة الغربيـــة، وأثـــار الكثير من النقـــاشــــــــــــــات )جبـــل النـــار
  الصاخبة."
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ال تشبه أوضاع "حنان عشراوي..." أوضاع "أطفال جبل النار": "يف نابلس، اندلعت 
ون أمام شــــــــباب وأطفال يرمون اإلســــــــرائيلياالنتفاضــــــــة منذ وقت قريب، وارتبك اجلنود 

عليهم احلجــارة، فبــاتوا عــدائيين جــداً، إزاء حــالــة ربمــا هي املرة األوىل التي يواجهون 
الوقــــت وتبــــدلــــت الظروف النفســـــــــــيــــة واالجتمــــاعيــــة مثلهــــا. مع حنــــان عشـــــــــــراوي، تغير 

واجلغرافية: حين صـــــــــوّرت يف رام الله، كان االحتالل موجوداً، لكن من دون انتفاضـــــــــة 
 أوجد قيوداً  اإلســــــــرائيلي -  الفلســــــــطينيومواجهات يومية. ربما القيود أســــــــوأ، فاالتفاق 

  أكبر على الناس."
اختصـــــرت مي املصـــــري أســـــباب اختيارها حنان عشـــــراوي بالقول إن ثمة صـــــداقة 
قديمة تربط بينهما، كما أن حنان واحدة من أبرز الشـــــــــخصـــــــــيات املعروفة، وهي امرأة. 

 ةالفلســـطينيأضـــف إىل ذلك، أن حنان عشـــراوي أدت دوراً إعالمياً كبيراً يف نقل القضـــية 
، "مما جعلني أسعى إىل تقديم جوانب أُخرى إىل العامل، فباتت شخصية إعالمية معروفة

من حياتها أيضــاً، كإنســانة وزوجة وأم، وكناشــطة اجتماعية يف جمال احلقوق املدنية 
للفلســـــــطينيين." أرادت املصـــــــري أن تطّلع أيضـــــــاً على حركة بناء جمتمع جديد، ومعرفة 

يف  ةمعروف فلســـــــطينيةالصـــــــعوبات التي تواجهها، "بمقاربتي الســـــــينمائية لشـــــــخصـــــــية 
  الداخل واخلارج."

غير أن العمــــل مع أنــــاس معروفين يفرض حتــــديــــات أكبر من تلــــك التي يختبرهــــا 
الســــــينمائي يف عمله مع أناس عاديين: "الشــــــخصــــــيات املعروفة ال حتبذ كشــــــف ذواتها 
وعواملها، يف حين أن اآلخرين أكثر عفوية. (غير أن) حنان ســــــــــمحت يل باختراق بعض 

  اخلصوصيات واحلميميات."
ا بشـــــــــــــأن "أطفــال شـــــــــــــاتيال"، فلم يكن حتقيقــه بمنــاســـــــــــبــة االحتفــاالت بــالــذكرى  أمــّ
اخلمســـــين للنكبة، فقط، مع أنها شـــــكّلت حافزاً على ذلك: "حين ذهبتُ إىل خميم شـــــاتيال، 
 . تفاجأت بصـــــــــــورة بعض الناس الذين ظهروا يف الفيلم، ألين كنت قد تخيّلتهم ســــــــــــابقاً

أُخرى، ارتبطــت بــاخمليم بعالقــة حســـــــــــيــة خمتلفــة: تطــابق الواقع مع اخليــال. من نــاحيــة 
عشـــــت بالقرب منه، وكنت أتطلع إليه كل يوم أثناء مروري بجانبه. صـــــحيح أين مل أعش 
فيـــه، لكني عرفتـــه جيـــداً إىل درجـــة التواصـــــــــــــل املعنوي والروحي الكبير بيننـــا." غير أن 

ثق من تـــداعيـــات العالقـــة قـــديمـــة، ال تقف عنـــد حـــدود املعـــاينـــة اجلغرافيـــة، بقـــدر مـــا تنب
يوميــة أدت إىل "تراكم يومي على مــدى أعوام طويلــة." بمعنى آخر، فــإن مي املصـــــــــــري 
تعتبر أن "حميمية" العالقة بمخيم شـــــــــاتيال تنبع، أيضـــــــــاً، من اللحظة األوىل لبدء عملها 



  ٩٧)، ص ٢٠٠٠(خريف  ٤٤، العدد ١١لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية ثقافة
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يف لبنان، وحتديداً خميم تل الزعتر: "ليس املهم أي  الفلســـــطينيةالتطوعي يف اخمليمات 
الواقع متشـــــابه يف كل اخمليمات." لكن، "تبقى خمليم شـــــاتيال مكانة خمتلفة  خميم، ألن

لديّ، ربما بســـــبب قربه اجلغرايف، ومشـــــاهدتي اليومية تعرّضـــــه لقصـــــف الطائرات. كنت 
أشعر حينها بضرورة التعرّف إليه، وإىل الغليان الذي فيه. ال يزال أهل اخمليم حمافظين 

كان يشـــــدّين؛ ثم اكتشـــــفت اكتمال هويتي، أثناء بحثي ، وهذا ما الفلســـــطينيةعلى الهوية 
." أمّا كمخرجة، فتعود العالقة باخمليم إىل سنة  ، ١٩٨٢عن ذاتي، يف هذا اخمليم حتديداً

"حين بــدأنــا، جــان وأنــا، نصـــــــــــوّره إثر االجتيــاح اإلســـــــــــرائيلي، ووقوع اجملزرة الرهيبــة: 
دمار بيوتهم، فاكتشفنا رفضهم دخلنا اخمليم، حاملين الكاميرات، لنصوّر الناس أمام 

وغضــــبهم وثورتهم ضــــد الظلم الذي وقع. ثم هناك اجملزرة، التي ارتبطت باخمليم، فهي 
مفصـــــــــــل حقيقي يف تاريخه، وربما بســـــــــــببها بات يرمز لكل اخمليمات. موقف صـــــــــــعب 
للغاية، أن تقف أمام مثل هذه املأســــــاة. أعتقد أن تلك اللحظات أســــــســــــت لعالقة خمتلفة 

كي نصـــــــــــوّر فيــــه جزءاً كبيراً من  ١٩٨٧الــــذي عــــدنــــا إليــــه جمــــدداً يف العــــام  بــــاخمليم،
. بعــــد حرب اخمليمــــات، دُمّر خميم شــــــــــــــاتيال مرة أُخرى، وحين )جيــــل احلرب -  بيروت(

ذهبنا، التقينا أناسـاً تعرّفنا إليهم يف الزيارة السـابقة. صـرت أعرف وجوههم، وأسـألهم 
ن حين يصـــلني خبر اســـتشـــهاد أحدهم. كل هذه عن أحوالهم، وأطّلع على أخبارهم، وأحز

التفاصـــــــــيل اإلنســـــــــانية الصـــــــــغيرة جعلتني أتعلق باخمليم وبناســـــــــه، الذين دائماً يبنون 
، شـــــــعرت أين أشـــــــتغل على )أطفال شـــــــاتيال(منازلهم بعد كل تدمير. من هنا، قررت إجناز 

  أساس هذه العالقة التراكمية."
فيه مي املصري مع األطفال، لبنانيين أم مل يكن "أطفال شاتيال" أول فيلم تتعامل 

 -  فلســطينيين. ذلك بأن جتربة العمل مع األطفال تعود إىل "أطفال جبل النار" و"بيروت
جبــل احلرب": "العمــل مع األطفــال رائع. يف شـــــــــــريطي األخير، مثالً، ركّزت على األطفــال 

و أخبارية. واخليال، ما ســـــــــــاعدين على عدم التعاطي مع املوضـــــــــــوع بطريقة مباشـــــــــــرة أ
حاولت البحث عّما هو أبعد من ذلك، عبر العالقة بالذاكرة، وعبر عالقاتهم اإلنســـــــــــانية 
فيما بينهم"؛ فمي املصري اختصرت املسافة إىل فلسطين، بدخولها خميم شاتيال، كي 
تســـــــــــتعيـــد جزءاً من تلـــك الـــذاكرة، عبر إمعـــانهـــا يف مقـــاربـــة اآلينّ بعيون أطفـــال اخمليم، 

يف لبنان، أرى فلســـــــــطين  الفلســـــــــطينيةعفوية؛ "حين أدخل اخمليمات وبأحاســـــــــيســـــــــهم ال
أمامي؛ ففي اخمليم، ال يزال احللم حاضراً، والقضية نابضة، على الرغم من كل املعاناة 

 واإلحباط."
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