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ا    . نجوى ونوال وسهام ثالث فلسطينيات، ثالث أسيرات   ة ربم دات الحرآ لسن في المعتقل، لكنهن مقّي
في  . اآثر من نزيالت المعتقالت والسجون االسرائيلية العديدة التي تغص بالفلسطينيين والفلسطينيات           

اً     ه، آ      . الحقيقة، هن اسيرات مرتين، بل ثالث ذي يعشن في رة ألن المبنى ال ى     م ع عل ا، يق ل مع اوالده
زوات عشرات                   تقاطع السلبطة االسرائيلية والخرافة، في وسط مدينة الخليل حيث يحرس االحتالل ن

ى     . المستعمرين المهووسين بالحرم االبرهيمي    ومرة اخرى ألن حال الترّمل التي اصابتهن اضافت ال
ود  ة"القي رق    " العادي ي الش اء ف يهن آنس ة عل ة ألن ق. المفروض رآل    وثالث ذي يس تالل ال ص االح ف

ة                المجتمع الفلسطيني بأسره يسد آل افاق التغيير، اال اذا آانت الى االسوأ، آما يحصل لهن في النهاي
دالع االنتفاضة        ر ان وال وسهام    . مع اضطرارهن الى ترك البيت عندما تحتد المواجهات اث نجوى ون

.يبزيغ للسينما التسجيليةالذي حاز هذه السنة جائزة مهرجان ال" اسوروت"بطالت فيلم 
ة                ي في العبري ذي يعن ه ال ن             "أسيرات " آما يستدل من عنوان ات ايف ه ان يلم اسرائيلي اخرجت إن الف ، ف

بيتز     دس،       . خريجة جامعة آاليفورنيا، باالشتراك مع أدا اوش اء مهرجان الق ان اثن ه المخرجت د قّدمت وق
ة       نحن آسينمائيتين اس  : "في بداية الصيف الماضي، باآلتي     رائيليتين ضاق صدرانا من اآلثار المتراآم

بابيك     ن خالل الش رى م ا ُت تالل آم ة االح ي تصوير اعتباطي ا ف ة، رغبن ي االراضي المحتل م ف للظل
ا    . المقفلة لمنزل محتل، وفي ابراز الخط الرفيع الفاصل بين االبتسامة وطلقة الرصاص            وقد سنحت لن

وال وسهام خالل سنة من التصوير، من        الحميمية والعاطفة اللتان نشأتا بيننا وبي      ن آل من نجوى ون
ي            رأة الفلسطينية الت ة للم دًا عن الصورة النمطي ات، بعي ة، آنساء حقيقي انيتهن الكامل دمهن بانس ان نق

".يحملها مجتمعنا
II                     ة ى فضح االحتالل واآلل ينمائيتين في اسرائيل تنحازان ال بيتز اول س ن وإدا اوش  ليست انات ايف

ة االسرائيلية، بل ان المخرجين االسرائيليين االآثر شهرة في الخارج هم من معسكر السالم                العسكري
ى للصهيونية اهض حت ام . وبعضهم من ذي انجز ع اي ال ال عاموس غيت بيل المث ى س نهم عل ذآر م ي

ة، وإي ١٩٨٢ ينما الروائي ى الس ل ان يتحول ال ان قب رائيلي للبن اح االس دًا عن االجتي ديًا ج ًا نق ال  فيلم
ة باسرائيل       " اذآر "سيفان الذي دحض في        ديولوجيا العسكرية المتحكم ة       . االي ال تجرب وال يمكن اغف

رى الفلسطينية                   الكاتبة راشيل مزراحي التي اخرجت مع الفرنسي جيل دينماتين فيلمًا تسجيليًا عن الق
.١٩٤٨التي هدمت عام 

ى سبر االصول          . ينيين ثم هناك سيمون بيتون التي باتت اآثر فلسطينية من الفلسط              دما دأبت عل فبع
ى    العربية المغربية فيها، سواء في نقل التجربة المريرة لليهود الشرقيين او من خالل تقديم ام آلثوم ال
م          طينية ث ية الفلس اريخ القض ن ت جيلية ع الم التس ل االف د افض ت اح ين، اخرج اهدين االوروبي المش

ود درو         ون الفرنسي       خصصت بورتريه لياسر عرفات وآخر لمحم ش، لحساب التلفزي ة    . ي د التفات وبع
ارة  "مغربية القت الضوء على حياة المهدي بن برآة، آان آخر اعمالها هذه السنة               ذي  " المواطن بش ال

ا                     ارة في اوروب اءات التضامن مع عزمي بش ًا في لق ة في         (يعرض راهن وسيمون هي لولب الحرآ
ردة   اذًا  " أسيرات"ليس  ). حملة دعم بشارة في فرنسا     ًا            . ظاهرة منف ه موجه أتي من آون ه ت لكن اهميت

 في المقام االول الى المجتمع االسرائيلي، اذ ال يبدو من الجينيريك ان اي تلفزيون اوروبي شارك في
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اول القضية الفلسطينية              دا دعم مؤسسة جورج          . االنتاج، على عكس العادة في االفالم التي تتن ا ع فم
ل، مع مساعدة من             )صة والعمالت المضارب العالمي بالبور  (سوروس   ، فان االنتاج اسرائيلي بالكام
ا       "  برودآشن -بوست  "لالفالم االسرائيلية، وعمليات ال   " ماآور"صندوق   جرت آلها في تل ابيب، هن

.ايضًا بخالف معظم االفالم عن فلسطين
 III      ا بين صيف   ، على ما يستدل من مسلسل االحداث التي يسّجله        "أسيرات" تم تصوير معظم مشاهد

ى                 ٢٠٠٠ وصيف   ١٩٩٩ د حين، عل ، اي في الفترة التي سبقت انتفاضة االقصى، ثم اضيفت اليها بع
ات         د تسارع المواجهات وتحول االسيرات الجئ أخوذة بع ة،   . ما يبدو، المشاهد االخيرة الم في الحقيق

ارة  رة"عب ة "احداث آبي ذلك آلم اهد"مواجهات"، وآ راه المش ا ي ى م ة عل ا للدالل ان. ، هم  فالمخرجت
ا في                 ة   ٧١عزفتا عن النمط الصحافي في التصوير وتحاشيتا الحدث السياسي او العسكري لتروي  دقيق

ل      ل القلي ا القلي ر وحلوه ا الكثي اة بمّره ع       . دورة الحي ؤ م ل اي تواط ن ان تحم د م ة أبع ن النتيج لك
تيط          كري واالس ود العس ة الوج د عبثي اميرا يزي ه الك ت ب ذي تحرآ ر ال ل الخف ل لع تالل، ب اني االح

.ال تبارح الكاميرا الشارع الذي يقع فيه البيت اال مرتين، عندما ترافق نجوى الى القدس. االسرائيلي
 بل انها تكاد ال تخرج من المبنى، مع تفضيل واضح للدرج الذي تتمحور عليه حياة االرامل الثالث،                  

ذي يعطي اهميت         . والسطح الذي بدا استعارة لفلسطين المحتلة      للمبنى  " االستراتيجية "ه  فالسطح هو ال
الخاضعة للسلطة  " أ"الواقع تحديدًا على الخط الفاصل بين المنطقة المحتلة من وسط الخليل والمنطقة          

طينية ة      . الفلس ى المنطق الن عل ارجي يط اب الخ ة والب كنه ان الواجه ي تس ائالت الت ت والع در البي ق
الهبوط من        المحتلة، وال منفذ الى الحكم الذاتي غير الخروج من شبّ      ى آخر ف ى مبن ز ال اك خلفي والقف

.عِل، وهو االمر الذي ال يقدر عليه اال اآبر االوالد البالغ من العمر ثالث عشرة سنة
ين        ل ح ه آ درج وينزلون طح، يصعدون ال ود الس تعمر الجن د اس ي، فق ى الح ل عل ى يط  وألن المبن

اب السجائر            ارغ من الرصاص       بأسلحتهم الكاملة، مخلفين وراءهم االوساخ واعق ذوف الف وال . والمق
رة                      وال تنظيف السطح للم ا تحاول ن تخشى الكاميرا تصوير آثار البول قرب خزانات مياه الشفة، فيم

ة  ود الحنفي ر الجن ن آس كو م ف فتش ا  . االل درج والسطح، بينم ف ال ى تنظي ان عل هام تتناوب وال وس ن
ثالث،     . نراها تفعلتتغاضى نجوى عن القيام بالمهمات المشترآة، او اننا ال      نجوى اصغر االرامل ال

ة                  ى الرابع ره عل د عم رغم  . فقدت زوجها عندما آانت في الرابعة والعشرين، واصغر اوالدها ال يزي
م     ا، ل الحجاب الذي يلف شعرها والمعطف الذي يغطي جسدها، آلما خرجت من البيت، اسوة بجارتيه

.تتخل آليًا عن الحياة
ة اسر                   ال مغامرات وال زواج ثان      ه نجوى لمقاوم ا تفعل  طبعًا، والرغبات مكبوتة حتى البكاء وآل م

ى القدس للتفسح والتبضع              ذهاب ال ل؟ لكن نجوى ال              . الترّمل والبيت هو ال تحب القدس ومن ال يفع
ل       ه الخلي تحّبها لما فيها من معنى ديني، تحب المدينة الكبيرة فيها، فتلجأ اليها هربًا من القبر الذي تمثل

اس،                    . سبة اليها بالن ة بكالم الن ر عابئ ا، غي وال تخشى ان تترك االوالد وحدهم في البيت خالل تجواله
ا   الم جارتاه ي الك رطين ف ذي      . واول المف ير ال ة بالمص ر قناع ا، واآث رأة منه ل ج هام اق وال وس فن

.ضربهما، من دون ان تخفيا نقمتهما من تقاليد تجعل الترّمل اشبه بالموت االجتماعي
ة قاسية في         الصو  رأة الشرقية، وليست          "اسيرات "رة االجتماعي اة الم ل من حي ر وال اق ، لكن ال اآث

رقة    ب المش ن الجوان ّد م رأة ال يع ان وضع الم رار ب ول دون االق ن ان يح ا يمك رجتين م ة المخ هوي
اً    طيني خصوص ع الفلس ًا والمجتم ة عموم ات العربي ان   . للمجتمع اول المخرجت ال، ال تح ي اي ح وف

ان        . االعتداد بتفوق اسرائيلي في هذا المجال لتبخيس النضال الفلسطيني           لحظة   ًا، ف ى العكس تمام عل
ن           ف م ا ال يخف رجتين وبطالتهم ين المخ وي ب امن النس اس، والتض ل اي التب يلم ال تحم الة الف رس

و في          . فضحهما االحتالل، بل يزيده حّدة     واذا آان من اسقاط سياسي في اسلوب التصوير والسرد، فه
 مصلحة التعايش، آما يظهر جليًا خالل مرافقة نجوى في جولتها على محال القدس االنيقة او في
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ة" ه     " معرآ ى ام بان ال ؤالء الش د ه راف اح تالل، واعت كر االح ي وعس بان الح ين ش ثلج ب رات ال آ
 رسالة تعايش، ولَم ال؟. المتفهمة بانه شعر نفسه وآأنه يلعب مع اوالد الجيران
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