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إعداد :معهد دراسات املرأة ()IWS
شاشة املكان *
يفحص هذا النص كيف يساهم فضاء املكان يف تشكيل التراكيب البصرية والروايات
يف األفالم اخليالية ،وغير اخليالية ،لكاتبات سيناريو وسينمائيات وفنانات تشكيليات
عراف؛ جناح عوض الله؛ شيرين دعيبس؛ منى حاطوم؛ روال
فلسطينيات منهن :سهى ّ
ّ
ويركز بشكل خاص على الشخصيات
جبريل؛ ساندرا ماضي؛ مي مصري؛ غادة طيراوي.
وعالقتها بفضاء املكان ،بما يف ذلك بناء هذه الشخصيات بوسائل ومؤثرات مكانية،
فضال عن التعبيرات املكانية للحقوق وعدم املساواة يف شأن فلسطين ،وما يتعلق
ً
بالالجئين الفلسطينيين واملنايف .كما يأخذ النص يف االعتبار بناء الشخصيات وفق
األنشطة التي ال تتطلب القيام بأي حركة ضمن فضاء املكان ،والتي نسميها هنا "ال ـ
مكانية" .هذه األنشطة تتضمن :االنتظار؛ احللم؛ التذكر؛ التخيل؛ القراءة؛ احلبكة؛ وما إىل
حتول
ذلك .وخالل عملية الفحص هذه يسلط النص الضوء على الظروف التي تكمن خلف ّ
نظرا إىل كون القمع الذي تمارسه الدولة
وأخيرا،
أدوات التعبير من مكانية إىل ال ـ مكانية.
ً
ً
جندرية حمددة،
اإلسرائيلية واجليش اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين ال يملك دائما طبيعة
ّ
فإننا سننظر يف الفرضيات املكانية الشائعة بشأن مواقع اجلندر والهويات اجلنسانية
املتبعة يف أغلب أفالم هوليوود.

كلمات مفتاحية :فضاء مكاين؛ اقتالع؛ الجئون؛ فلسطين؛ االحتالل
اإلسرائيلي؛ ال ـ مكاين؛ ذل.

* دراسة أجراها معهد دراسات املرأة ( )IWSجمموعة بحث الثقافة البصرية ـ جامعة بير زيت :عدنية شبلي؛ دينا
خليل؛ أسماء كيالين؛ سحر قواسمي؛ ملى صمد؛ نوال شعبان؛ فديريكا ماري ()Federica Marri؛ سمر ياسر؛ هدى أبو
زيد.

ترجمة :ريم دب ّيات.

دراسات
مقدمة
احتالل الفضاءات وتطويقها ،وتقييد
احلركة وحتديد حركة دخول الفلسطينيين
فيما بينها ،هي بعض االستراتيجيات
األساسية التي تعتمد عليها السلطات
اإلسرائيلية واجليش اإلسرائيلي يف فلسطين،
األمر الذي يجعل قضية فضاء املكان يف
التجربة الفلسطينية قضية مركزية على
نحو خاص .وقد ابتدأت هذه التجربة يف
أعقاب قيام الدولة اإلسرائيلية يف سنة
 ،1948وأ ّدت إىل تدمير أكثر من  480قرية
وبلدة فلسطينية ،وإىل تشريد أكثر من %80
من الشعب الفلسطيني .وكانت النتيجة
ظهور العشرات من خم ّيمات الالجئين
الفلسطينيين داخل فلسطين ،ويف الشتات
الفلسطيني يف عدد من البالد.
واالعتماد على املكان كوسيلة لقمع
الفلسطينيين مازال قائم ًا حتى اليوم،
وأحيان ًا باستراتيجيات مماثلة لتلك التي
اس ُتخدمت يف املاضي ،كبناء املستعمرات
ومصادرة األراضي ،أو وفق ًا ألساليب
َ
حديثة كإقامة مئات نقاط التفتيش وبناء
جدار خرساين ارتفاعه ثمانية أمتار.
وسنختبر ،فيما يلي ،كيف جت ّلت
جتارب الفضاء املكاين املتعددة يف
العديد من األفالم التي كتبتها سينمائيات
فلسطينيات ،سواء من حيث املوضوعات
التي تتناولها هذه األفالم ،أو الروايات
التي تسردها ،أو حركة الشخصيات التي
تصورها ،أو من حيث األنماط البصرية
ّ
ّ
املتبعة فيها واملتجلية بأساليب التصوير
وتقنياته.
سنقوم بمتابعة احلركات وانعدامها ،ما
بين األمكنة املفتوحة و  /أو العامة و  /أو
املشتركة ،واألمكنة املغ َلقة و  /أو اخلاصة
و  /أو احلميمة .وهنا سنتعرف إىل فئة
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الـ"ال ـ مكاين" كأداة مهمة الستكشاف
جتارب فضاء املكان املتعلقة بعامل
الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.

فضاء املكان والتح ّيز

قبل البدء بعرضنا األفالم الفلسطينية،
نو ّد معاينة كيف يمكن لفيلم غير فلسطيني،
يصور حركة
يف الواقع فيلم إسرائيلي ،أن
ّ
الشخصيات يف فضاء املكان ،ضمن سياق
فلسطين  /إسرائيل ،ثم علينا بعد ذلك أن
نحاول الكشف عن االفتراضات املكانية
خلف هذا التصوير.
"شجرة الليمون" ( ،)2008فيلم خيايل
إسرائيلي طويل ،شارك يف تأليفه خمرج
الفيلم عيران ريكليس ،وكاتبة السيناريو
عراف .يركّ ز الفيلم على
الفلسطينية سهى ّ

ملصق فيلم "شجرة الليمون"
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فترة يف حياة امرأتين :سلمى الفلسطينية،
وميرا اإلسرائيلية .سلمى أرملة فلسطينية
يف منتصف العمر ،تعيش بمفردها وترعى
ال متواضع ًا
بستان ليمون يؤمن لها دخ ً
أما ميرا فامرأة متزوجة من وزير
تعيش بهّ .
الدفاع اإلسرائيلي ،وقد انتقلت لتعيش معه
يف منزل مواجه ملنزل سلمى يف اجلهة
املقابلة من اخلط األخضر 1.بعد ذلك بفترة
وجيزة قررت املؤسسة العسكرية اقتالع
أشجار الليمون من بستان سلمى ،ألنها
وفق ًا للجيش ،تشكّل تهديداً أمني ًا ،نظراً إىل
غطاء من قبل اإلرهابيين
إمكان اتخاذها
ً
عند قيامهم بالهجوم على الوزير .وعند
إقامة السياج بين بيتها وأرضها بدأت
سلمى صراعها مع ذلك القرار العسكري
اإلسرائيلي ،حتى إنها وصلت يف آخر األمر
إىل أعلى املستويات القضائية يف احملكمة
العليا اإلسرائيلية .يف الوقت عينه ،كانت
ميرا تتابع حياتها يف منزلها اجلديد يف
اجلهة املقابلة من السياج ،مشغولة دائم ًا
بأداء واجباتها االجتماعية كزوجة للوزير.
يستمر الفيلم عارض ًا حياة
وهكذا
ّ
طرف السياج،
اإلمرأتين الضعيفتين على
َ
وعالقتهما بعضهما ببعض .وعلى الرغم
ال منهما تشعر باألُخرى،
من حقيقة أن ك ً
فإنهما بقيتا حمصورتين كل واحدة يف
ّ
تخطي السياج إىل
"مكانها" ،ممنوعة من
اجلهة األُخرى .وعدا كونهما مفصولتين
بسياج ،فإنهما متباعدتان باللغة ،وبشكل
أكبر من حيث واقع كل منهما وواجباتها
اليومية .تظهر سلمى حمرومة سياسي ًا
واجتماعي ًا واقتصادي ًا مقارنة بميرا ،لكنها
تظلّ على عزيمتها ملواصلة الرحلة اجلسدية
والعاطفية الطويلة من أجل احلفاظ على
بستانها .ويف املقابل ،تظهر ميرا ـ األوفر
حظ ًا سياسي ًا واجتماعي ًا واقتصادي ًا ـ
سلبية نوع ًا ما ،فهي بالكاد تغادر منزلها

الذي يغيب عنه زوجها معظم الوقت ،بل
أكثر من ذلك ،على الرغم من عدم موافقتها
على اقتالع شجرات ليمون جارتها ،فإنها
قمعت رأيها واختارت أن تساند زوجها.
ونتيجة بقائها حمصورة يف فضاء منزلها
حتولت سلبيتها شيئ ًا فشيئ ًا لتصبح اكتئاب ًا.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من االختالف يف
أوضاعهما ،ويف ترتيبات مكانيهما ،ويف
التكتيكات التي تتبعها كل واحدة منهما من
أجل التغلب على احلدود التي حتيط
بها ـ بما فيها احلدود التي يمكن تصنيفها
يف فئة اجلندرية ـ فإن كلتيهما واجهت
املصير ذاته يف نهاية املطاف .ففي نهاية
الفيلم تصبح ميرا قوية بما يكفي كي
تترك زوجها الذي مل يكن غائب ًا طوال الوقت
فحسب ،بل كان أيض ًا على عالقة عاطفية
بسكرتيرته ،عالوة على كونه املسؤول عن
تدمير بستان جارتها .وبشكل مماثل تظهر
سلمى التي خسرت معركتها مع الوزير ومل
تتمكن من إنقاذ بستانها ،وهي حترق مالبس
زوجها املتويف ،وحترق جريدة حتمل صورة
حمام فلسطيني كانت قد أغرمت به يف أثناء
رحلتها القضائية إلنقاذ بستانها .وبعبارة
ُأخرى ،فإنه على الرغم من حقيقة فقدان
سلمى حريتها املكانية ،فإنها كسبت حريتها
العاطفية ،تمام ًا مثلما فعلت ميرا.
يحول الفيلم ما ظهر يف
بهذا الشكل،
ّ
البداية على أنه قضية قمع سياسي مكاين،
إىل قضية تضامن صعب التحقق بين
امرأتين ضعيفتين حمتجزتين يف أمكنة
ال من
غير
حمصنة تفصل بينهما بشدة .وبد ً
ّ
القمع السياسي جند أن النظام البطريركي
وجردهما من القوة :يف حالة
أخضعهما
ّ
ميرا َتمثّل يف زوجها القوي واملتهور
ال
أما يف حالة سلمى ،ففض ً
واخملادعّ ،
عن هذا األخير ،أخذاً يف االعتبار أن عملية
تعرضت لها سلمى على يد
اإلخضاع التي ّ
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عما تعرضت
زوج ميرا تختلف يف طبيعتها ّ
له ميرا ،فإن ذلك تمثّل يف ذكريات زوجها
املتويف ،وحماميها االنتهازي .وعملية
التخلص من هذه الذكريات ُتظهر الرجل
ال من التضييق
بصورة الظامل األساسي ،بد ً
املكاين الذي يفرضه نظام االحتالل
اإلسرائيلي بأكمله.
على هذا النحو يق ّدم الفيلم رواية تفصل
القمع اإلسرائيلي للفلسطينيين عن أصوله
وت ّوله إىل قضية جندرية،
االستعماريةُ ،
املستعمر
ليظهر ،يف نهاية املطاف،
َ
جمني عليهن
واملستعمر متعادلين :النساء
ِ
ّ
وتم تأكيد هذا
والرجال جناة عند الطرفينّ .
التعادل أيض ًا من خالل افتراضات نمطية
وحت ّيز فيما يخص موضع الشخصيات
النسائية وحركتها ،أو انعدامها ،يف
فضاء املكان .فشخصيتا ميرا وسلمى
الضعيفتان تظهران غالب ًا يف املنزل ،بينما
تظهر الشخصيات الذكورية :وزير الدفاع
اإلسرائيلي واحملامي الفلسطيني ،يف أماكن
عامة باستمرار .وتستند هذه الشخصيات
ذات النمط اجلندري ،فعلي ًا ،إىل حت ّيز
ومواقف اجتماعية بالية جتاه طبيعة موقع
األنثى :املنزل واألماكن اخلاصة ،يف مقابل
موقع الذكر :األماكن العامة ومواقع العمل.
وعوض ًا عن سرد احلقائق املتعددة والشائكة
املتعلقة بفلسطين  /إسرائيل ،أو االنطالق
من التحليالت املعقدة للممارسات القمعية
املكانية اإلسرائيلية ،فإن هذه اجملازات
املكانية للشخصية اجلندرية تنسجم مع
التيار الغالب يف السينما الهوليوودية ،ومع
ما ق ّدمته لورا مولفي يف كتاب "املتعة
البصرية وغيرها من املتع" (Visual and
 .)Other Pleasuresففي نصها الشهير هذا،
تتح ّدث مولفي عن الرجل النشيط املتحرك
دائم ًا ،والذي يظهر يف مشاهد طويلة ،يف
مقابل املرأة التي نادراً ما تتحرك ،والتي
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غالب ًا ما تظهر يف لقطات قريبة وقصيرة.
ويف النهاية ،تظهر الشخصيات الذكورية
األساسية يف العمق غالب ًا ،يف مشاهد طويلة
ترصد حركتها احلرة يف املكان ،بينما تظهر
الشخصيات األنثوية ،والتي تكون يف أغلب
األحيان جامدة وسلبية ،يف مقدمة الصورة،
أو بمعنى آخر على سطح املشهد السينمائي
2
يف لقطات قريبة وقصيرة.
بعد هذا القدر من العرض ،نو ّد االنتقال
اآلن إىل أفالم مل تتم كتابتها وفق املنظور
اإلسرائيلي املستند إىل معاجلات وفهم
وجتارب حمددة للمكان ،وإنما ُكتبت وفق
املنظور الفلسطيني .فمن خالل أفالم أخرجتها
و  /أو كتبتها سينمائيات فلسطينيات نعرض
أنماط الشخصيات الذكورية والشخصيات
األنثوية التي صورنها ،ومواقعها وحركاتها
ضمن املكان وممارساتها الال ـ مكانية.
والبداية ستكون مع فيلم "قمر )2006( "14
للمخرجة وكاتبة السيناريو الفلسطينية ـ
األردنية ساندرا ماضي.

أماكن عابرة للجندر
"قمر  "14هو فيلم وثائقي يروي حكاية
املالكم فرج درويش البالغ من العمر واحد ًا
وعشرين عام ًا ،وهو الجئ فلسطيني يعيش
مع عائلته الكبيرة يف خميم البقعة لالجئين
الفلسطينيين يف األردن .وعلى الرغم من
التهميش والبؤس والظروف القاسية التي
يكابدها يف اخمليم ،فإن درويش أصبح
مالكم ًا ناجح ًا حصد العديد من امليداليات
ال إىل حتقيقه لقب بطل
واجلوائز وصو ً
األردن للمالكمة ،وأخيراً الفوز يف البطولة
العربية يف املالكمة التي أقيمت يف اجلزائر
يف سنة  .2004لكن يف أواخر سنة 2006
جرى طرده من االحتاد األردين للمالكمة،
وحرمانه من التدريب واللعب .وجاء ذلك
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ملصق فيلم "قمر "14

نتيجة قراره عدم اللعب مع مالكم إسرائيلي
خالل إحدى البطوالت التي ُأقيمت يف تركيا.
وكما ُيعرض يف الفيلم ،فإن رفضه مواجهة
املالكم اإلسرائيلي نابع من هويته كالجئ
فلسطيني يعيش يف املنفى مع أسرته بسبب
االحتالل العسكري اإلسرائيلي الذي غزا
وطنه وطرد شعبه.
ومنذ قرار الرفض عاد اخمليم املكتظ،
ومنزل عائلته الضيق ،جمدداً مكان التمرين
الوحيد املتاح لدرويش .فحاول إيجاد احللول
يف مثل هذه البيئة التي سرعان ما بدت أنها
وتوصل إىل أنه كلما طال
يف غاية الصعوبة،
ّ
زمن بقائه يف األردن فإنه لن يكون أمامه
إما التخلي عن موقفه وطلب
سوى خيارينّ :
وإما التنازل عن حلمه بأن
الغفران من امللكّ ،
يصبح بطل العامل يف املالكمة ،وعن طموحه

األكبر :املشاركة يف األلعاب األوملبية.
و ُتظهر الطريقة املستخدمة يف تصوير
درويش يف الفيلم شعوره املتزايد باإلحباط
من مصيره ،واالختناق من ضيق املكان
الذي وجد نفسه حمصوراً فيه .لقد كانت
تصوره يف
مصوبة دائم ًا نحوه،
الكاميرا
ّ
ّ
لقطات قريبة وقصيرة يف أماكن مغلقة،
ونادراً ما ظهر يف مشاهد طويلة جداً ،أو
حتى طويلة ،يف أماكن مفتوحة ،فبدا واضح ًا
تم حشره فيه .فعلى
املكان اخلانق الذي ّ
سبيل املثالَ ،يظهر درويش يف أحد املشاهد
ُيجري حمادثة عاطفية مع والدته التي كانت
حتمم أخته الصغيرة اجلالسة
يف هذه األثناء ّ
على كرسي بالستيكي يف مكان يبدو أنه
مطبخ العائلة أيض ًا .وبعيداً عن منزل العائلة
الصغير والفقير ،أظهرت الكاميرا بشكل
أساسي التفاصيل اجلزئية للمخيم كالبيوت
املتالصقة والطرقات الضيقة.
كان سطح املنزل هو املكان املفتوح
الوحيد املتبقي لدرويش ،وهناك كان يقضي
وقته يف رعاية احلمام الذي يقتنيه ،ويحلم
بالسفر إىل بلد آخر يستطيع فيه العودة إىل
املالكمة والتمتع بثمار إجنازاته.
خالصة القول أن الفيلم يتابع كيف
حتول درويش إىل شخصية سلبية تنتظر
ّ
وحتلم معظم الوقت ،بينما تتق ّدم إىل الصدارة
مسألة "الذكورية" ـ جت ّلى ذلك يف الرياضة
التي يمارسها درويش ـ احملصورة يف فضاء
املكان .واملكان الذي ُأسر فيه مرتبط نمطي ًا
باألنوثة ،إنه املنزل ،حيث نراه مستغرق ًا يف
خياالت من دون أفعال ،وهو األمر الوحيد
الذي تتيحه له السلبية التي ُفرضت عليه
فرض ًا .ففي املكان الضيق ،سواء أكان املنزل
مما ُبني نمطي ًا
أو حتى اخمليمُ ،حرم درويش ّ
على أساسه كذكر ـ الفعل واحلركة يف مكان
عام مفتوح ـ كما ُحرم من ذلك سينمائي ًا
عبر تصويره يف لقطات قريبة وقصيرة،

شاشة املكان

وهو ما ربطته مولفي بتصوير الشخصيات
األنثو ّية يف النمط الغالب من األفالم .بيد أن
اتخاذ فيلم "قمر  "14هذا النمط يف تصوير
يقوض فعلي ًا االنقسام السينمائي
درويشّ ،
يف تصوير الرجال والنساء .وتصوير الفيلم
املبني إىل ح ّد كبير على حالة املكان
اخلاصة باخمليم وبيت العائلة ،يتحدى
تعريف الذات كمذكر أو مؤنث.
يلفت نظرنا هذا الدمج البصري يف
تصوير الذكور واإلناث إىل مستوى عدم
سمته جوليا
حتديد جندر الذات ،وهو ما ّ
كريستيفا "املذل" .و"املذل" هو إشارة إىل
ردة الفعل التي تلي انهيار املعنى الذي
ُيحدثه عادة فقدان التمييز ما بين الذات
واآلخر ،وما بين الفاعل واملفعول 3.إن
استنطاق فضاء اخمليم باعتباره ساحة
الظهور احملتمل لـ "املذل" ،كان يف صميم
فيلمي مي مصري" :أطفال شاتيال" ()1998
َ
و"حدود األحالم واخملاوف" ( .)2001فكال
الفيلمين يتناول خميم الالجئين كمكان
منتج للشخصيات املنصهرة التي تلجأ إىل
اخليال والذاكرة ،ال إىل الواقع فقط ،من أجل
حتقيق ذواتها .ويركز الفيلمان على أطفال
اجليل الثالث من الالجئين الفلسطينيين
يف خميم شاتيال يف لبنان وخميم الدهيشة
يف فلسطين ،وهؤالء األطفال ،يظهرون
وهم يلعبون ويالحقون بعضهم البعض،
يبتسمون ويرقصون وينغمسون يف أوهام
األحالم الكبيرة ،وذلك كله على خلفية أبنية
غير مكتملة ،وأمكنة خانقة ،قاسية يف
بنيتها ومظهرها.
اخمليم ،كحالة ذل ،بالنسبة إىل هؤالء
األطفال ،حم ّير وغير مكتمل ،وفضاء شاذ،
عالق بين العام واخلاص ،واملوت واحلياة،
والذكريات واألحالم ،واخلزي والرغبات،
واللذة واألمل ،وأخيراً الوجود واخليال .يؤدي
ِّ
املذكر
اخمليم ،كما يف حالة درويش ،دور
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لهؤالء األطفال بفقدانهم املنزل  /الوطن
احلقيقي ،ووضعهم يف املنفى الدائم ،لكنه
يف الوقت نفسه ،وكما كان يتيح لدرويش
أن يحلم ويتخ ّيل حياته يف فضاء آخر،
يتيح لألطفال أن يتخيلوا ويبنوا "وطن ًا"
من بقايا ذكريات آبائهم وأجدادهم عن
فلسطين .وهنا ،عندما ُتفتح الذاكرة على
اخليال ،تصبح فلسطين لهؤالء األطفال كل
ما هو ليس اخمليم .بعبارة ُأخرى ،هي فضاء
حر عند هؤالء الصغار ،وعند درويش
حقيقي ّ
أيض ًا ،موجود بشكل رئيسي يف الال ـ مكان
(اخليال والذاكرة) وليس يف فضاء املكان
(األرض) ،نظراً إىل أن وجودهم مقتصر على
فضاء اخمليم املذل .ويف الوقت ذاته ،يعمل
اخليال والذاكرة على توسيعه إىل أبعد من
حدوده احلقيقية احلبيسة واملستعصية.

دعوة إىل حضور عرض فيلم "أطفال شاتيال"
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هذه العروض إزاء الفضاء املغلق
والتحديات التي تواجهها من خالل الذاكرة
واخليال ،والتي تقدمها أفالم مثل "قمر
 "14و"أطفال شاتيال" و"حدود األحالم
واخملاوف" ،تختلف كلي ًا عما أوحى به فيلم
"شجرة الليمون" ،الذي عندما تصاحلت
سلمى ،فيه ،مع قيد مكانها املتمثّل يف
جدار ُيبنى على أرضها ،أط ّلت ذكرياتها مع
زوجها كشيء عليها التخلص منه كي تغدو
"حرة".
ّ
وتدفعنا مواجهة قيود املكان بوسائل
الال ـ مكان ،كالذاكرة واخليال ،إىل سؤال
عن أنواع الفضاءات التي ُينظر إليها عادة
كمنشأ للحرية يف مقابل الال ـ حرية.

قيود املكان
"حاملة اجلمر" ( ،)2012فيلم وثائقي
للسينمائية والصحافية جناح عوض
الله عن حياة صهباء البربري ،املناضلة
الفلسطينية الشيوعية ،وأول سجينة سياسية
فلسطينية .فقد جرى اعتقال البربري يف
غزة ،مسقط رأسها ،خالل احلملة التي ش ّنها
الرئيس املصري جمال عبد الناصر ضد
ناشطي احلزب الشيوعي يف خمسينيات
القرن املاضي 4،وبعد اعتقالها ُنقلت
إىل سجن القناطر يف القاهرة حيث ظ ّلت
هناك منذ ربيع سنة  1959حتى صيف
سنة  .1960وعلى الرغم من احتجازها
يف زنزانة ضيقة يف شروط سيئة للغاية
وتعرضها للتعذيب الشديد ،فإنها تصف
ّ
جتربتها هناك باملفعمة باحلنان واألمل،
وتروي كيف كانت تمضي جلّ وقتها
يف قراءة الكتب ،والتطريز الفلسطيني
الذي ع ّلمته أيض ًا لرفيقاتها السجينات
املصريات ،حتى إنها حاكت مالبس دافئة
حلارسات السجن الالتي كانت تعتبرهن

نساء الطبقة العاملة الفقيرة ويحتجن إىل
املساعدة .فبالنسبة لها ،ال تكمن املشكلة
يف احلارسات ،وإنما يف النظام السياسي
الذي يستغلّ اجلميع ،والذي كانت تناضل
من أجل تغييره .هكذا تشرح كيف حت ّدت
ضيق املكان يف سجنها وأعادت خلقه
كعا َلم غني وغير حمدود.
ويف املقابل ،عند إطالق سراحها
وعودتها إىل غزة (التي كانت ما زالت
تخضع للحكم املصري) ،شعرت بأنها ال
حتول ليكون فضاء
تزال حماصرة يف ما ّ
أضيق من زنزانتها .كانت تعمل معلمة يف
إحدى املدارس احلكومية ،وهناك تعرضت
للهجوم واإلهانة من قبل طالباتها ألنها
تم فصلها الحق ًا من عملها.
شيوعية ،وقد ّ
يف نهاية املطاف أصبحت البربري معزولة
يف غزة ،عدا كونها حماصرة فيها .وبعد
مرور خمسين سنة ال تزال تشعر باإلحساس
ذاته ،وظهرت يف الفيلم تعيش بمفردها يف
شقتها يف غزة ،وتتجول وحيدة يف الشوارع
بحث ًا عن الذكريات.
ما يعرضه الفيلم بشأن مسألة القيود
والقمع واحلرية يف فضاء املكان هو بعكس
ما يتوقعه املرء ،إذ غالب ًا ما يكون القمع
مرتبط ًا باألماكن احملصورة ،واحلرية
ال،
مرتبطة باألماكن املفتوحة والعامة .وفع ً
كما تقول ح ّنة أرنت يف كتابها "يف الثورة"
( ،)On Revolutionفإن بعض أشكال
تم
احلرية ـ ما يسمى "احلرية العامة" ـ قد ّ
ربطه باألماكن العامة من ِقبل املفكرين
الثوريين يف القرن الثامن عشر .فقد رأى
هؤالء احلرية ،اعتماداً على الرؤية اإلغريقية
القديمة ،تتجلى يف النشاطات التي "ظهرت"
ورآها اآلخرون ،أي فيما سماه اإلغريق
"فضاء آغورا" (،)The Space of the Agora
نسميه يف جمتمعاتنا احلالية مكان ًا
وما
ّ
5
عام ًا (.) Mensch 2007
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جتادل بعض األفالم التي ذكرناها
حتى اآلن ،يف أن األمر ال يقع بالضرورة
ضمن السياق الفلسطيني فقط ،فالفيلم
األخير يشير إىل اجتاه خمتلف ،بل معاكس
ملا يتوقعه املرء عن املكان الذي ُتنشد
احلرية فيه عادة .ويف الواقع ،إذا أخذنا
تعرض
يف االعتبار القمع السياسي الذي ّ
له الفلسطينيون طوال عقود ،والذي تشهد
به األفالم السابقة بدرجات متفاوتة ،فإن
اإلحساس باحلرية يكون عرضة للخطر
ومه َّدد يف الفضاءات العامة .فبالنسبة إىل
الفلسطيني ،إن فضاء املكان العام املفتوح
ليس فضاء لإلحساس باحلرية ،وإنما
هو الفضاء الذي يكون فيه عرضة للقمع
وحياته مهددة ،ويواجه خطر املوت يف أي
حلظة .وأكثر من هذا ،فإن احتمال استمتاعه
بحريته يكون أكبر يف الفضاءات اخلاصة
املغلقة منه يف الفضاءات العامة املفتوحة.
وفق هذه الرؤية ،أوجد سجن البربري
فعلي ًا إمكانات جديدة للتك ّيف عوض ًا
عن االستسالم ،إذ استمرت يف مقاومة
قيدها بممارسات ال تتطلب حركات كبيرة
يف املكان ،بل هي أفعال ال ـ مكانية
تشبه التخ ّيل واحللم والتذكّ ر ،فقد كانت
وتطرز ،وبالنسبة إىل هذه
تقرأ وحتيك
ّ
النشاطات ،تبدو مساحة الزنزانة واسعة
كفاية .ولهذا السبب حتديداً ،أصبح التطريز،
املرتبط خارج أسوار السجن غالب ًا بالنساء،
ال يقوم به رجال فلسطينيون أيض ًا؛ إنه
عم ً
ممارسة تدل على كيف أن بعض اخلبرات
تقوض
املكانية ضمن السياق الفلسطيني ّ
الفصل اجلندري االجتماعي.
اعتمدت البربري أيضا الال ـ مكان
كوسيلة ملقاومة القيد خالل جتربتها
الالحقة يف غزة .فمع إحساسها املتنامي
باألسر يف هذه املدينة جلأت إىل استحضار
ذكرياتها القديمة ،بما يف ذلك ذكريات أيام
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سجن القناطر يف القاهرة ،تلك األيام التي
تعني االنتظار بالنسبة إليها.
وهنا مرة ُأخرى تبدو عالقة البربري
بذكريات املكان الذي يق ّيدها مغاير ًة لعالقة
سلمى به يف فيلم "شجرة الليمون" .فبينما
جلأت سلمى إىل إلغاء الفضاء العاطفي
املتعلق بالذكريات واحلب ،وبمعنى آخر
تم تقييدها يف املكان،
الال ـ مكان ،عندما ّ
جند أن البربري جعلت من ذكرياتها وسيلة
للتحرر تستخدمها يف الال ـ مكان اآلمن.
فاألفعال يف الال ـ مكان تكون أقل تهديداً
باملنع أو املصادرة ،ولذلك تظهر كوسيلة
للتغلب على القيود املكانية احلقيقية.
عالوة على ذلك ،ق ّدمت جتربة البربري
نظرة معاكسة إىل حتليالت فوكو (Foucault
 )1980عن السجن ،وكيف أنها تنتج عادة
مذعنة ومنضبطة نظراً إىل كونها
أجساداً ِ
6
صارت عزالء وسلبية بإزاء النظرات املراقِ بة.
تشير معركة البربري داخل السجن إىل
إمكان صوغ بدائل وأشكال من املقاومة
مما يمكن
من قلب فضاء السجن ،بل أكثر ّ
أن تفعله يف فضاء "حر" وعام مفتوح ،حيث
قدر الفلسطيني أن يعيش القهر عوض ًا عن
إحساسه باحلرية.
يكشف فيلم "حاملة اجلمر" أن مصدر
الظلم ال يقتصر بالضرورة على ممارسات
اجليش والسلطات اإلسرائيلية ،بل يتعداها

صهباء البربري
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إىل احللفاء السياسيين ،كالنظام القومي
العربي يف مصر يف خمسينيات القرن
املاضي وستينياته .وأفالم ُأخرى مثل
"فرط رمان الذهب" ( ،)2009تعرض الظلم
الذي منشؤه العائلة الفلسطينية نفسها،
والذي يقع يف فضاء مغلق جداً من املنزل،
وهو شيء ُتظهره األفالم األُخرى كاملالذ
األخير للبعض .إن فيلم "فرط رمان الذهب"
مزيج من الرسوم املتحركة والوثائقي من
تأليف وإخراج غادة طيراوي ،وفيه يتحول
الفضاء الداخلي إىل نقيض الراحة واملودة،
إىل مكان للعنف واالضطهاد .فالفيلم يركّ ز
املمارس
على قضية سفاح القربى والعنف
َ
ضد النساء الفلسطينيات يف بيوتهن.
وتركز الطيراوي بشكل خاص على حاالت
سفاح القربى وعالقتها بالصمت ـ املؤشر
والعاقبة األكثر إثارة للجدل إزاء هذا
النوع من االعتداء على النساء .إن اإلساءة
يف مثل هذه احلالة مضاعفة :فالنساء
ضحايا العتداءات جنسية من قبل الذكور؛
هذه االعتداءات تقع يف فضاء آمن يف
املنزل؛ الضحايا يلتزمن الصمت عن هذه

"التحمل بصمت" الذي
االعتداءات من مبدأ
ّ
نشأن عليه .وهنا يتحول البيت ليصبح
فضاء يحتله "الصمت" ويبت ّزه .ويف ظل
هذه األوضاع ،وبعد خسارة البيت ،آخر
الفضاءات اآلمنة ،يظهر الفضاء الذي
تتيحه الكاميرا كأقصى ما يمكن أن حتظى
به تلك الضحايا ملقاومة أوضاعهن عبر
إخبار قصصهن 7.بعبارة ُأخرى ،تق ّدم
الكاميرا فضاء بصري ًا تستطيع النساء فيه
احلديث من جديد وحترير فضائهن الداخلي
من وطأة الصمت عن سفاح احملارم .وقد
تم تدعيم هذه الفكرة من خالل طريقة
ّ
تصوير املكان الذي جلأن إليه ،إذ يظهر
ضيق ًا وخانق ًا ،األمر الذي يعكس حمدودية
اإلمكانات املكانية املتاحة لهن للهروب
من أوضاعهن.
بيد أن الوسائل الال ـ مكان ّية (الذاكرة؛
التخ ّيل؛ القراءة؛ احلياكة؛ احلديث؛ وغيرها)
ليست الوحيدة املتاحة للتغلب على الظلم
الواقع يف فضاء املكان .فهناك أفالم
ُأخرى تكشف عن حماوالت للهروب فعلي ًا
من فضاءات القهر .ويف هذه احلاالت،

خالل تصوير أحد مشاهد فيلم "فرط رمان الذهب"
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يصبح األمر هو ما تنتجه يف احلقيقة تلك
احملاوالت ،نظراً إىل الظلم الذي ال مفر منه،
والذي يواجهه الفلسطينيون يف الفضاءات
العامة املفتوحة.

الرحالت يف فضاء املكان
ي ّتخذ فيلم "ميرال" ( ،)2010املأخوذ
عن رواية حتمل االسم نفسه وكتبتها روال
جبريل ،من الرحيل عن الوطن والتحديات
الناجمة عنه ثيم ًة رئيسية .يبدأ الفيلم
مع والدة ميرال ،نادية ،التي هربت وهي
تعرضها لالعتداء
مراهقة من املنزل يف إثر ّ
اجلنسي من قبل زوج والدتها التي مل تكن
قادرة على حمايتها ،وانتهى بها املطاف
للعمل راقصة يف إحدى النوادي الليلية
تم إلقاء القبض عليها
اإلسرائيلية ،إىل أن ّ
وتوقيفها .ويف السجن نشأت صداقة
بين نادية وإحدى السجينات السياسيات
عرفتها إىل شقيقها ،أحد حراس
التي ّ
املسجد األقصى (الذي سيصبح زوج نادية
ال) .يزداد انزواء نادية وكآبتها بعد
مستقب ً
اإلفراج عنها وزواجها الحق ًا ،وينتهى األمر
بها إىل االنتحار برمي نفسها يف البحر.
وبعد انتحار أمهاُ ،ي ِ
ودع والد ميرال ابنته يف
دار الطفل لأليتام.
جراء العزلة يف إثر
عانت ميرال كثيراً ّ
انتقالها إىل دار الطفل وتشريدها عن عائلتها
وبيئة طفولتها ،وقد رافق هذا اإلحساس
جتربتها يف ذلك الفضاء اجلديد واملق ِّيد.
تطوعت للتدريس
وعندما أصبحت مراهقةّ ،
يف خميم لالجئين حيث عاشت جتربتها
املباشرة مع قمع االحتالل اإلسرائيلي
للفلسطينيين .ولهذا ،هجرت جمتمع دار
األيتام املغ َلق ،وانضمت إىل حركة املقاومة
الفلسطينية .وبينما كانت ميرال تؤدي
دورها الفاعل يف الصراع من أجل احلصول
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على احلرية السياسية ،وقعت يف حب مناضل
يساري .وبالتايل ،فإن حماوالتها كي تصبح
حرة سياسي ًا سمحت لها بأن تهجر ،ليس
فقط قيودها املكانية التي ُفرضت عليها
يف دار األيتام وأبعدتها عن بيتها احلقيقي،
بل أيض ًا القيود العاطفية التي نتجت من
فقدانها لعائلتها .لكن ولوجها الفضاءات
املفتوحة اخلارجية والداخلية  /العاطفية
التي اكتشفتها حديث ًا سرعان ما ترافق مع
التهديد باملوت واخلسارة .فمن جهة هناك
التهديدات املوجهة إليها من ِقبل اجليش
اإلسرائيلي ،ومن جهة ُأخرى هناك التهديدات
نفسها املوجهة إىل حبيبها ،والتي قد تودي
يصور الفيلم هنا أيض ًا كيف
إىل فقدانه.
ّ
أن القمع السياسي غير مرتبط باجلندر،
وهو مط ّبق بالتساوي على اإلناث والذكور.
ويف هذه احلالة ،فإن الفضاء املفتوح،
واحتماالت املوت والفقدان التي يحملها،
هما انعكاس لتجربة الفضاء اخلاص بوالدة
ميرال .فالفضاء املفتوح الذي يتيحه العامل

ملصق فيلم "ميرال"
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اخلارجي أوصل األم إىل السجن ،واالنفتاح
الالمتناهي للبحر كان الوسيلة التي فقدت
فيها حياتها.
يف نهاية املطاف ،بقي فيلم "ميرال" ضمن
ثيمة الرحلة من الفضاء املغلق إىل الفضاء
املفتوح من أجل مقاومة الظلم املتفشي يف
الفضاء املفتوح هذا .ومع ذلك تستمر األفالم
األُخرى بتصوير الرحلة من فضاءات القهر
الشديد املفتوحة إىل فضاء ُيتخ َّيل أنه
حر حق ًا .وهذا البحث عن الفضاء
فضاء ّ
األمثل الذي يستطيع فيه املرء أن يتحرر
من الظلم أو الفقدان أو املوت الوشيك يف
بعض الفضاءات ـ كحالة درويش يف فيلم
فيلمي "أطفال
"قمر  ،"14وحالة األطفال يف
َ
شاتيال" و"حدود األحالم واخملاوف" ـ هو
حمور فيلم "أمريكا" ( )2009الذي كتبته
ووأخرجته السينمائية األميركية من أصل
فلسطيني شيرين دعيبس .يروي الفيلم

صورة ملصق فيلم "أمريكا"

أم تعيش بمفردها مع
حكاية منى ،وهي ّ
ابنها املراهق فادي الذي يشعر يف فلسطين
بأنه دائم ًا يف خطر ،وال سيما عندما يمر عبر
نقاط التفتيش اإلسرائيلية وهو يف طريقه
من املنزل إىل العمل ،أو املدرسة ذهاب ًا
وإياب ًا .وهنا تقرر منى الهجرة إىل الواليات
ال
املتحدة مع فادي هرب ًا من الظلم وأم ً
بحياة آمنة ،وخصوص ًا من أجل ابنها.
لكن سرعان ما ثبت ملنى وابنها أن
الواليات املتحدة هي جتربة صعبة لكليهما.
مفلسين ،وسكنا يف غرفة
فقد دخالها
َ
صغيرة يف منزل شقيقة األم ،كما أن منى
مل تو َّفق يف العثور على عمل الئق ،وكان
للتنمر يف املدرسة كونه عربي ًا.
ابنها عرضة
ُّ
ويف النهاية تقول الشقيقة ،رغدة ،ملنى إنها
جمنونة ألنها غادرت فلسطين ،وأنها تفضل
العودة إىل وطنها حيث تعتقد أنها قد جتد
األمان واحلب الذي فقدته يف أميركا بعد
أحداث احلادي عشر من أيلول  /سبتمبر،
وفقدت معه اإلحساس باالنتماء إىل املكان.
ُيظهر الفيلم يف نهاية األمر ،من خالل
الصعوبات التي تواجهها منى وابنها
يف الواليات املتحدة ،وتوق شقيقتها إىل
ال
فلسطين ،أن نوعية الظلم ووسائله ،فض ً
عن مصادره ،قد تتغير بالتأكيد ،لكن
اإلحساس الناجم عنه هو ذاته .بعبارة
ُأخرى ،الظلم عابر لألمكنة أيض ًا ،ولهذا يف
إمكان املرء التوقف عن عقد اآلمال بتغيير
الفضاء ،فالفضاء اآلخر لن يختلف عن
احلايل .وما إن يتم التوصل إىل هذه النتيجة
حتى تختفي الفجوة املكانية املتوقع أن
تفتحها املسافة الناجتة من هجر املكان.
إن توضيح هذه الفجوة التي ُتفتح بين
مكانين خمتلفين يف إثر هروب املرء من
أحدهما إىل اآلخر ،وإظهار طبيعتها املرنة
الناجمة عن بعض التجارب واملشاعر التي
تتجلى ما بينهما ،هما حمور فيلم "قياس

شاشة املكان

منى حاطوم متداخلة مع أحد أعمالها

املسافة" ( )1988للفنانة الفلسطينية
منى حاطوم .وهذا الفيلم هو شريط فيديو
مشكّل من طبقات متراكبة جمعتها وأع ّدتها
الفنانة ،و ُتظهر فيه صوراً لوالدتها وهي
تستحم وجسدها عار .وتطفو هذه الصور
حتت كتابات باللغة العربية مأخوذة من
رسائل كتبتها األم املقيمة يف بيروت
البنتها املوجودة يف لندن .وتفصح قراءة
الترجمة اإلجنليزية للرسائل بصوت
حاطوم ،عن اشتياق األم البنتها املغتربة
ورغبتها يف أن تكون معها يف لبنان .ومن
ال بين األم
حين إىل حين ،نسمع حديث ًا مسج ً
وابنتها يف أثناء إحدى زيارات هذه األخيرة
لبيروت ،وهو يتداخل مع صوت قراءة االبنة
لكلمات األم .ويف هذا احلديث تسترجعان
ذكريات وقصص الطفولة ،وفيه تتحدث األم
أيض ًا عن عالقتها بوالد الفنانة بما يف ذلك
عالقتهما اجلنسية.
تسمح الفنانة للمشاهدين ،من خالل
متابعة هذه الطبقات املتعددة ،بالتنصت
على عالقتها احلميمة بوالدتها ،واملبنية
على مسافات ع ّدة .ويف كال املستويين،
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البصري والنصي  /السمعي ،يظهر الفضاء
ما بين املرأتين مهتزاً ومشوش ًا .يف احلقيقة،
إن كل قطعة فنية يف هذا العمل تعالج موقع ًا
واجتاها حمددين ،ونظراً إىل التشابك يصبح
من املستحيل قياس املسافات ما بينهما،
وتصبح الفجوة املكانية مرنة تتوسع من
املسافة التي تفصل بيروت عن لندن ،إىل
الال ـ مسافة ما بين الشخصي واحلميمي يف
عري األم وهي تستحم .كما أن التركيز على
احلمام الضيق يقلل بشكل كبير من
فضاء
ّ
أهمية الفضاء االجتماعي ـ الثقايف اخلاص،
ورؤية الصور من هذا القرب يخفي موقعها
املكاين الدقيق ،وهذا بدوره يسمح بصوغ
الروابط مع الفضاءات الواسعة املفتوحة
واملمتدة خلف احلدود احلقيقية .باختصار،
إن "قياس املسافة" ،وعلى الرغم من
تركيبته املتعددة الطبقات ،يصور انهياراً
ال لفضاءات خمتلفة تتراوح ما بين
حمتم ً
اخلاص والعام ،والقريب والبعيد ،واحلاضر
واملستقبل ،واحلميمي والعمومي ،وحتى ما
بين الكلمة والصورة.

خالصة

أظهر هذا النص ،من خالل أمثلة متعددة،
كيف أن التصوير البصري لإلناث والذكور
يف أفالم خمرجات وكاتبات سيناريو
فلسطينيات ،ال يمكنه الهروب من التركيز
على منطق القيود وعدم املساواة املكانية.
وبغض النظر عن اجلندر واملكان واملآل
ّ
فإن حركة الفلسطينيين مق ّيدة وممنوعة
باستمرار.
لقد كشفت األفالم املتعددة التي
ناقشناها هنا طرائق خمتلفة ومعقّدة
للتعامل مع فضاء املكان بوسائل سردية
وأنماط تصوير متمايزة عن تلك امل ّتبعة
يف التيار السينمائي الغالب ،وحتى عن تلك
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امل ّتبعة يف األفالم اإلسرائيلية التي تتناول
قمع الفلسطينيين يف فضاء املكان.
تق ّدم أفالم اخملرجات و  /أو كاتبات
السيناريو الفلسطينيات أجوبة وحماوالت
للتغلب على القيود املكانية املط ّبقة على
الفلسطينيين من خالل فاعليات تتطلب
تم تعريفها
احلد األدنى من احلركة ،والتي ّ
هنا بالال ـ مكانية .ويف النهاية ،فإن هذه
األفالم عاكست التيار السينمائي السائد،
وحتى الفرضيات الشائعة اجتماعي ًا بشأن
الفصل املكاين اجلندري ،وقد تم تدعيم هذا
البعد بشكل خاص بالطبيعة غير اجلندرية
للممارسات اإلسرائيلية من أجل فرض
السيطرة والقمع يف املكان.
ونظراً إىل كون الشخصيات الذكورية
واألنثوية يف األفالم الفلسطينية مق ّيدة
احلركة يف فضاء املكان ،وبالتايل سلبية،
فإنها تظهر غالب ًا يف مقدمة الصورة ،أي
على سطح املشهد السينمائي ،وهي الطريقة
ِ
الشخصيات
التي تص ِّور بها األفالم عادة

األنثوية.
يترافق تقويض الترتيبات املكانية
السينمائية يف األفالم املتعددة التي ناقشها
عامل يف مواقع ُأخرى على
النص ـ والتي ُت َ
أنها خصوصية جندرية ـ مع تقويض
التقسيم الشائع للفضاءات إىل متعاكسات.
وقد تم هذا ،مرة ُأخرى ،بتسهيالت من
شوشت وغرست
التجارب الال ـ مكان ّية التي ّ
يف الذهن الفئات الشائعة لفضاء املكان
والتعريفات واحلدود املكانية مثل ،التأنيث
يف مقابل التذكير ،واخلاص يف مقابل العام،
والقريب يف مقابل البعيد ،واملغلق يف مقابل
املفتوح ،واحلميمي يف مقابل املشترك.
بالنظر إىل هذا كله ،سيكون من املفيد
حق ًا البحث فيما إذا كانت أفالم اخملرجين
وك ّتاب السيناريو الفلسطينيين (الرجال)
ُتظهر األنماط السينمائية نفسها فيما
يتعلق بمسألة اجلندر وفضاء املكان يف
شأن فلسطين ،وفيما يخص الفلسطينيين
بصورة عامة.
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