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ساهرة درباس توثق تاريخ فلسطين ...سينمائيًا
زياد منى
لقد اغتنمنا مناسبة دعوة السينمائية
الفلسطينية ســاهــرة دربـ ــاس لعرض
أفــامـهــا الــوثــائـقـيــة وفيلمها الــروائــي
األول ،واألفــام التي أنتجتها وأشرفت
على إخراجها منها  5x5في سبع مدن
إيطالية منها روما وميالنو ،ونابولي،
وت ــورنـ ـت ــو ،السـ ـتـ ـع ــراض ج ــوان ــب مــن
نـشــاطـهــا ال ـ ــدؤوب فــي تــوثـيــق الــذاكــرة
ال ـش ـف ـه ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة سـيـنـمــائـيــا
وت ـخــريــج ج ـيــل ج ــدي ــد م ــن امل ـخــرجــات
الفلسطينيات.
امل ـخ ــرج ــة وال ـك ــات ـب ــة س ــاه ــرة درب ـ ــاس،
«ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وتـ ــرعـ ــرعـ ــت
كـ ـتـ ـب ــت ت ـ ـ ـقـ ـ ــولِ :
ق ـ ــرب شـ ــاطـ ــئ بـ ـح ــر حـ ـيـ ـف ــا ،ودرس ـ ــت
فـ ــي م ــدارسـ ـه ــا وتـ ـخ ــرج ــت فـ ــي مـعـهــد
التخنيون فــي حيفا مهندسة كيمياء
تطبيقية» .لكن حــب الــوطــن املغتصب
وم ـح ــاول ــة الـ ـع ــدو م ـح ــوه م ــن ال ــذاك ــرة
الفلسطينية ،جعالها تولي اهتمامها
ً
بالتاريخ الشفهي ،فتحولت أوال إلى
الكتابة وأصــدرت ثالثة مؤلفات ضمن
سلسلة «وط ــن عـصــي عـلــى النسيان»
عــن ثــاث بـلــدات فلسطينية هــي طيرة
حيفا ،وال ـبــروة ،وسلمى ،تمكن العدو
م ــن اقـ ـت ــاع ج ـ ــذور أبـنـيـتـهــا الـعـتـيـقــة.
ل ـكــن ال ــذاك ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــة ـ ـ ـ ال ـفــرديــة
والـجـمـعـيــة ـ ـ ـ ـ اسـتـعـصــت ع ـلــى أدوات
التدمير والهدم التي وظفها ،فأهلها ما
زالوا يذكرون كل حجر ومبنى ،بل إنهم
يتوجهون إليها ألخــذ حفنة تــراب من
أرضـهــا الطيبة ،يقدمونها ألحفادهم
وألقربائهم فــي الــوطــن املغتصب وفي
املنفى :األردن وســوريــا ،يحتفظون به
في بيوتهم ويوصون برش حفنة منها
على قبورهم في املنفى .وهو ما وثقته
املبدعة في فيلم «حفنة تــراب» ( 52د .ـ ـ
.)2008
في عام  ،1992انتقلت ساهرة لإلقامة في
القدس املحتلة ً وعملت معً تلفزيونات
أجنبية منتجة ومـتــرجـمــة ،حتى عام
 2005عندما اكتسبت خبرة في مجال
إبداعها الجديد .قــررت عندها تحويل
التاريخ الشفوي إلى مشاهد سينمائية
تـتـجــاوز الــروايــة املحلية لتتحول إلى
ع ــروض تستحيل عينًا ،فـيــرى عبرها
معنى الــوطــن ف ـيــزداد تمسكه ب ــه .أول
ه ــذه الـ ـع ــروض امل ــرئ ـي ــة ،امل ــؤث ــرة حـقــا،
الفيلم الوثائقي «غريبة في بيتي» (37
د ـ ـ  )2007ال ــذي يظهر كبرياء املظلوم
والضحية وهو يواجه الجالد وسارق
بيته وحقه .في الذكرى األربعني للنكبة
األولــى ،رافقت املخرجة ثماني عائالت
مقدسية فــي بحثها عــن بيوتها التي
طــردهــا مـنـهــا ال ـعــدو ع ــام  .1948وليد
ع ـس ـلــي ،ون ـه ـلــة ع ـس ـلــي ،وويـلـهـلـمــن،
وأن ـ ـطـ ــوان خ ـ ــوري ،وج ـ ــورج بــرام ـكــي،
وطارق ونجية بركات ،وأحمد جريدي،
وع ـي ـس ــى حـ ـب ــش ،وول ـ ـيـ ــد ال ـع ـس ـل ــي...
مقدسيون طــردهــم الـعــدو مــن بيوتهم
ف ــور اح ـتــال ـهــا ،ان ـط ـل ـقــوا بــاح ـثــن عن
منازلهم املغتصبة .استقلوا سياراتهم
بحثًا عنها بعد غياب إجباري وبعدما
ّ
غير العدو معالم مدينة القدس الغربية.
هم لم ينسوا يومًا الطريق إليها ،رغم
مرور نحو  60عامًا على طردهم منها.
هــذا بيته تسكنه عجوز أملانية ،قدمت
مستوطنة غــازيــة ،وآخــر
إلــى فلسطني
ِ
يقطنه فلسطيني ي ـه ــودي ،رب ـمــا كــان
ج ــارًا لـصــاحــب الـبـيــت ،وثــالــث احتلته
عائلة من أوروبا الشرقية .يتجولون في
كــل مـنــزل ،ويصفونه بــأدق التفاصيل.
ه ــذا «الــامـبــديــر» ك ــان هـنــا ،وه ــذا كــان
املمر ،وهنا املطبخ ،وفي الخارج ،هناك
أش ـجــار الـحــديـقــة وياسمينها وشجر
التوت والغرافوت .ثمة باب يوصل إلى
شـقــة أخ ــرى سكنته ال ـجــدة أو الـخــالــة
أو العمة .يدخلون بيوتهم املغتصبة
متسلحني بكبريائهم ،يـتـجــولــون في
زوايا بيوتهم .يلتفت أحدهم إلى املحتل
ً
قــائــا« :ه ــذا بيتي وأري ــد ال ـعــودة إليه.
أنتم أخــذتــم تعويضات عــن معاناتكم
ومعاناة أقربائكم؛ أنا ال أريد تعويضًا،

أري ــد حـقــي وبـيـتــي» .إح ــداه ــن ،عراقية
يـهــوديــة ،تـقــول« :ليتني لــم أع ــش لهذا
ال ـي ــوم .ليتني بـقـيــت فــي بـ ـ ــادي!» .أمــا
عيسى حـبــش ،فيتذكر تفاصيل بيته
وحتى رقم الهاتف حينذاك وهو .3625
ل ــم يـسـتـجــد أح ــد مـنـهــم ح ـقــه ،ب ــل تــرى
ً
الضحية منتصرة ،واملغتصب مهزومًا،
م ـض ـطــربــا ي ـص ـط ــدم بــال ـح ـق ـي ـقــة ال ـتــي
حاول ـ هو وغيره ـ ـ إخفاءها لعقود من
الزمن طوال فترة تغييب أصحاب الحق
وهي أنهم اغتصبوا حقوق أهل البالد
ال ـت ــي أتـ ــوا إل ـي ـهــا م ـهــاجــريــن ،يـسـعــون
لبناء سعادتهم على حطام آخرين .لذا
تــرى بعض الـغــزاة يرفضون استقبال
أصحاب الحق .لكن الحقيقة تفقأ عني
امل ـح ـتــل .ع ـلــى م ــداخ ــل ال ـب ـيــوت أس ـمــاء
أصحابها وسـنــة تشييدها منقوشة،
«/1938 AKبـ ـ ـي ـ ــت أن ـ ـطـ ــون خ ـ ـ ــوري»،
وبيت حنا حنا ( ،)H Hوفيال «هــارون
الرشيد» العائدة ألصحابها مــن بيت
الـ ـبـ ـش ــارات ،وب ـي ــت م ـح ـمــود الــدجــانــي
وبيوت آل سالمة ،وبيت بركات ،وتلك
املدرسة الرشيدية ،وهذا شارع الزهراء
وذاك شارع البقعة...
أحمد جريدي ووجــدان جريدي يطالن
على موقع «حارة املغاربة» الواقعة قرب
«حائط الـبــراق» أو «حائط املبكى» من
ع ـ ٍـل ،وق ــد س ـ ّـواه ــا ال ـعــدو بـ ــاألرض فــور
احـتــالــه شــرقــي أم املــدائــن بعدما منح

سكانها عشر دقــائــق إلخ ــاء بيوتهم!
يطل صاحب البيت مع والدته ويشير
إل ــى سـلــم حــديــدي« :ه ـنــاك ك ــان بيتنا،
وه ـن ــاك ب ـيــت أب ــو م ــدي ــن وإلـ ــى جــانـبــه
ب ـيــت س ــرن ــدا وب ـي ــت ال ـح ــاج ــة خـصــوم
وبـيــت طــه وبـيــت تــوانــي وبـيــت الـحــاج
صالح» .خريطة بيوتهم في وطنهم لم
يتمكن االغتصاب وال الغربة اإلجبارية
م ــن مـسـحـهــا م ــن ال ــذاك ــرة ال ـتــي ت ـقــاوم
النسيان.
تـ ـل ــك بـ ـع ــض مـ ـش ــاه ــد ف ـي ـل ــم امل ـب ــدع ــة
ســاهــرة درب ــاس الـتــي تعتمد الـتــاريــخ
الـشـفــوي ل ــرواي ــة مـصـيــر بـعــض بيوت
املقدسيني عــام  .1948تــرافــق أصحاب
البيوت واملنازل والشقق في تجوالهم
مستعينني بذاكرتهم التي تــزداد عمقًا
ً
مــع م ــرور الــزمــن ،ب ــدال مــن أن تضعف.
املـخــرجــة راف ـقــت ال ـعــائــات فــي بحثها
ع ــن بـيــوتـهــا بـعــد م ــرور  40عــامــا على
نكبة الفلسطينيني الثانية عــام .1967
عــادوا ليروا بيوتهم في حارة املغاربة
والبقعة والطالبية والثوري والقطمون
واملصرارة.
كــانــوا جميعًا مسلحني بــالــذاكــرة التي
تــأبــى حقًا الـنـسـيــان ،وبـصــور بيوتهم
عــام  ،1948وصــورهــم فــي تلك البيوت
الفخمة وعلى أدراجـهــا ،فذاكرة الوطن
أعز ما يملكون.
أمـ ــا ف ـي ـلــم «ح ـف ـنــة ت ـ ــراب» آنـ ــف ال ــذك ــر،
ّ
املهجرين الفلسطينيني
فيوثق حيوات
مــن قــريــة طـيــرة حيفا ـ ـ بـلــدة ســاهــرة ـ ـ
في رام الله وعبر األردن وسوريا ،التي

أجبر الـعــدو وحـلـفــاؤه مــن نظام ّ
عمان
وكل أنظمة سايكس بيكو ،أهلها على
مغادرتها وتسوية أبنيتها ب ــاألرض،
ك ـم ــا ف ـع ـل ــوا مـ ــع أكـ ـث ــر مـ ــن  500ب ـلــدة
فلسطينية فــي األراضـ ــي املحتلة عــام
 .1948أهـلـهــا يـتــذكــرونـهــا ،ويـتــذكــرون
أيـضــا أن ال ـق ــوات الـبــريـطــانـيــة شــاركــت
فــي ح ــرب تـقــاســم فلسطني بــن أنظمة
ســايـكــس بـيـكــو .ت ـمــام ال ـيــاســن تــؤكــد:
«جاءنا الفيلق العربي كذا!» (وهو قوات
البادية الشرقأردنية التي كانت بقيادة
ال ـضــابــط اإلن ـك ـل ـيــزي غ ـلــوب وكبيرهم
الـ ـ ــذي ع ـل ـم ـهــم ال ـخ ـي ــان ــة ع ـب ــد ال ـل ــه بــن

دور المرأة في المجتمع عالجته
في وثائقي «عنب الكريستال»
الحسني) ،وأمــرونــا بمغادرة بيوتنا».
املخرجة أحضرت معها حفنة من تراب
الطيرة ألصحاب البيوت واملــزارع التي
أجـبــروا على مغادرتها .كلهم تنشقوا
عطر األرض وسلموها لألحفاد ليزداد
تمسكهم بوطنهم كما اآلباء واألجداد.
م ـ ــوض ـ ــوع دور امل ـ ـ ـ ـ ــرأة ف ـ ــي امل ـج ـت ـمــع
الفلسطيني تعالج السينمائية بعض
جوانبه في وثائقي «عنب الكريستال»
( 14د ـ  )2009الذي تؤرخ فيه بالصورة

ساهرة
درباس
في القدس

وال ـك ـل ـمــة ت ــاري ــخ امل ـن ـظ ـمــات الـنـســائـيــة
الفلسطينية العربية ،مــع تركيز على
«الجمعية األرثوذكسية العربية» التي
تقع داخل سور أم املدائن والحديث عن
السيدات املؤسسات وأيضًا العامالت
فيها .الجمعية ـ ـ كما نــرى فــي الفيلم ـ
شكلت شبكة أمان للمحتاجني من أسر
وأفـ ـ ــراد ،فـتـقــدم لـهــم الــرعــايــة الصحية
والتدريب املهني للنساء.
أم ــا فيلم «ك ــان بجعبتي  138بــاونــد»
( 20د) ال ــذي أنـتـجـتــه ســاهــرة درب ــاس
وأخرجته عــام  ،2009فيواصل تقصي
دور امل ــرأة الفلسطينية فــي مجتمعها
ب ـعــد ال ـن ـك ـبــة األول ـ ـ ــى وي ـ ـ ــروي م ـب ــادرة
السيدة الفاضلة هند الحسيني إلقامة
دار أيتام لألطفال الناجني من مذبحة
دي ــر يــاســن ت ـعــرف بــاســم «دار الطفل
العربي العربي الفلسطيني» ،وهي تعد
حتى اليوم أكبر دار أيتام في فلسطني
ّ
تضم مدرسة كلية تدرس فيها
املحتلة،
 1500تلميذة وطالبة.
ت ـت ـن ـقــل املـ ـخ ــرج ــة إل ـ ــى رواي ـ ـ ـ ــة م ــذاب ــح
الصهاينة بحق الفلسطينيني فتختار
«ق ــري ــة ومــذب ـحــة دي ــر ي ــاس ــن» ()2012
وتلتقي بعض الناجني منها .تتحدث
معهم عن ذكرياتهم في بلدتهم املنكوبة
وكـيـفـيــة نـجــاتـهــم مــن الـقـتــل الجماعي
الـ ــذي نـفــذتــه ال ـع ـصــابــات الصهيونية
بحق أهلها.
فيلم «عــروســة ال ـقــدس» ( 75د)2010 .
روائــي يتحدث عن حياة أربــع عائالت
مـقــدسـيــة تقطن داخ ــل أسـ ــوار املــديـنــة،

وال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات امل ـع ـي ـش ـي ــة واملـ ـع ــان ــاة
ال ـي ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا بـسـبــب
ّ
االحتالل والظروف الناتجة منه .يركز
الـفـيـلــم عـلــى ال ـشــابــة ره ــام ال ـتــي تصرّ
على تجاوز االعتراضات العائلية على
ّ
ويحبها.
زواجـهــا من عمر الــذي تحبه
إنـهــا قصة كسر الـســور املـعـنــوي الــذي
يحاصر املــرأة في بيئة البلدة القديمة
املحافظة ،وإص ــرار على حــق امل ــرأة في
اختيار شريك حياتها وأسلوبها.
تـ ـص ــف املـ ـخ ــرج ــة ف ـي ـل ـم ـهــا هـ ـ ــذا بــأنــه
ّ
دوكـ ــودرامـ ــا ،أي أن قـسـمــا مـنــه تمثيل
وق ـس ـمــا آخـ ــر تــوث ـي ـقــي ،وهـ ــو م ــن أول
األف ــام الفلسطينية مــن هــذا األسلوب
الفني ،وتعده مشابهًا لألفالم اإليطالية
(الــواقـعـيــة الـجــديــدة) الـتــي ص ـ ّـورت في
الـحــرب العاملية الثانية إبــان االحتالل
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي حـ ـي ــث صـ ـ ـ ــور أيـ ـ ـض ـ ــا ت ـحــت
االحـتــال .ثم تضيف« :هــذا الفيلم ملك
ّ
يصور الحياة اليومية في
للمقدسيني،
البلدة القديمة ،وهو عمل مستقل أيضًا.
فـقــد تــوج ـهـ ُـت أله ــل ال ـب ـلــدة وأعلمتهم
بــأنــي سينمائية مستقلة وال آخ ــذ أي
دعم مادي من أي جهة كانت .أهل زهرة
امل ــدائ ــن داخ ــل ال ـس ــور ،ت ـجــاوبــوا معي،
مما ساعدني في التصوير في حارات
الـبـلــدة الـقــديـمــة .أم ــا بـعــض الـحــاجــات
العينية ،فقد قدمها بعض املقدسيني.
تجاوب أهل البلدة القديمة كان حاسمًا

ألن ال ـت ـصــويــر فـيـهــا م ــن دون مــوافـقــة
شـبــابـهــا وأهـلـهــا أم ــر شـبــه مستحيل،
مــا اضطرني لتصوير بعض املشاهد
خارج سور املدينة».
أخــرجــت ســاهــرة درب ــاس أيضًا فيلمي
«صـمــود» و«ط ــرد العنف مــن تاريخنا
وح ـي ــات ـن ــا» .ب ــذل ــك ،ت ـك ــون ق ــد أن ـجــزت
ب ــن عــامــي  2007و 2017تـسـعــة أف ــام
وثائقية وفيلمًا روائيًا ،وجميعها ذاتية
التمويل على نحو كــامــل ،لكنها تذكر
تعاون العديد من الطاقم الفلسطيني
ـ ـ كاملصور جميل قضماني واملونتاج
ع ـم ــر عـ ـ ــواد ـ ـ ـ ـ وع ـم ـل ـهــم ت ـط ــوع ــا دع ـمــا
لعملها.
ّ
هـنــا ال ب ــد م ــن الـتـنــويــه إل ــى أن بعض
أف ــام ـه ــا ن ــال ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز
ف ــي م ـهــرجــانــات أفـ ــام عــربـيــة ودول ـيــة
وع ــرض ــت ف ــي م ــدن غــرب ـيــة ع ــدة منها
غـنــت ،ودرسـ ــدن ،وبــاريــس ،وبوسطن،
وسـ ـ ـ ــان ف ــرن ـس ـي ـس ـك ــو .م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــإن
الجائزة الكبرى ـ في ظننا ـ هي قبول
املـشــاهــديــن ل ــأف ــام وث ـنــاؤهــم عليها،
وهو ما حصل حقًا.
إضــافــة إلــى أفــامـهــا ،أخــرجــت ساهرة
دربـ ـ ــاس عـ ــام  2015وثــائ ـق ـيــا قـصـيـرًا
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان « ب ـ ــن ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء واألرض»
صـ ـ ـ ـ ـ ّـورتـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة ف ـ ـن ـ ـتـ ــرتـ ــور
ال ـســوي ـســريــة ،وه ــو أول ع ـمــل تـنـجــزه
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ــوط ـ ــن املـ ـحـ ـت ــل .ال ـف ـي ـل ــم مــن
إنتاج «النــغ فيلم» و«جامعة زيوريخ
للفنون» ،وقــد مثلت فيه فلسطني إلى
جانب أربعة مخرجني آخرين من دول

مختلفة في «مهرجان األفالم القصيرة
فــي ســويـســرا» .ربـمــا كــان أحــد أصعب
ّ
أع ـمــال ـهــا ألن م ــن ش ـ ــروط اإلنـ ـت ــاج أن
تـقــوم بــالـبـحــث ،فــي املــدي ـنــة ،عــن مــادة
لفيلم وثائقي قصير عن املنفى .وبعد
جهد جهيد وبحث مضن ،في مدينة ال
تعرفها ،واملغتربون فيها ال يعرفونها،
ويـكــادون ال يثقون بــأحــد ،تمكنت من
إنجازه ،لكن بعد مرور خمسة أسابيع
على بدء بحثها.
ص ـ ـ ـ ّـورت ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
شــري ـط ـهــا ف ــي ص ــال ــون ح ــاق ــة يملكه
عراقي مقيم في سويسرا منذ عشرين
عــامــا ،وصــار مركز جــذب لالجئني من
مختلف الجنسيات :هذه سيدة سورية
ح ــام ــل وص ـل ــت ق ـبــل ش ـهــر م ــن عــرض
ال ـف ـي ـلــم ،وه ـ ــذا فـلـسـطـيـنــي م ــن مخيم
الـيــرمــوك الــواقــع عـلــى تـخــوم حــاضــرة
األمويني السورية ،أتى عبر البحر من
مـصــر ،ففقد زوج ـتــه حــن أق ــدم حــرس
خ ـفــر ال ـش ــواطــئ امل ـص ــري ع ـلــى إط ــاق
النار على املبحرين فقتل من قتل ،وذاك
مهاجر إيطالي أتــى سويسرا منذ 44
عامًا يشعر بالغربة في وطنه الجديد
وفي وطنه األصلي عندما قرر العودة.
كـ ــل ف ـ ــرد يـ ـس ــرد ت ـج ــرب ـت ــه فـ ــي امل ـن ـفــى
وكـيــف أض ـحــوا «مـعـلـقــن بــن السماء
واألرض».
إض ــاف ــة إل ــى إبــداعــات ـهــا الـفـنـيــة ،تولت
درب ــاس بتدريب  15سيدة فلسطينية
على اإلخ ــراج ،فأنجزن أربعة أفــام عن
التاريخ الشفوي النسائي فــي القدس
كجزء من التعاون اإليطالي في القدس
ووزارة شؤون املرأة الفلسطينية في رام
الـلــه .أمــا األف ــام الـتــي رعتها وأشــرفــت
على إخراجها ،فهي« :رسالة املكافحة»
(إخراج وفاء كسواني)« ،وجود القدس»
(فيحاء قواسمي)« ،وعد أبقراط» (آمال
عـ ـك ــرم ــاوي)« ،ت ـط ــري ــز ع ـل ــى امل ــوض ــة»
(أسماء بكري).
كـ ـم ــا أش ـ ــرف ـ ــت درب ـ ـ ـ ـ ــاس عـ ـل ــى إنـ ـت ــاج
خمسة أفــام وإخــراجـهــا تحت عنوان
 5x5بــن  2013و 2015تــوثــق التاريخ
الشفوي الفلسطيني وهي« :تنكة مي»
(ل ـل ـم ـخــرجــة رب ـي ـحــة عـ ــان م ــن مخيم
الجلزون) الذي قارب كيفية تمكن أربع
الجئات من أجيال عدة من توفير املياه
ألطفالهن رغم نقصها في املخيم منذ
الـنـكـبــة األول ـ ــى ع ــام  1948حـتــى اآلن،
و«بـ ـصـ ـم ــة س ـ ـ ـ ــوزان» (إخ ـ ـ ـ ــراج شـمــس
غـ ــريـ ــب) ،الـ ـ ــذي ي ـح ـكــي ق ـص ــة سـ ــوزان
عـ ـ ــواد الـ ـت ــي ك ــان ــت رئ ـي ـس ــة «جـمـعـيــة
اليتيم العربي» وسـيــدات أخــريــات كن
ّ
عضوات في الجمعية وكيف تمكن من
بنائها من ال شيء بعد النكبة الثانية
ّ
عام  .1967علمًا أن الجمعية هي حاليًا
ملجأ لــأيـتــام .أمــا الفيلم الثالث فهو
«سر الراعية» (إخــراج بسمة سويطي
مــن بـلــدة بيت ع ــوا) ال ــذي ي ــروي حياة
الراعيتني فاطمة ( 75عامًا) وأم العبد
( 90عامًا) ويحدثنا عن الصعاب التي
واجهتهما فــي الـحـقــل مـنــذ كــانـتــا في
ســن الـعــاشــرة .يـصـ ّـور الـشــريــط كيفية
مقاومة فاطمة ألم فقدان ابنها الشهيد
بــالـغـنــاء لــه فــي امل ــرع ــي .وه ـنــاك «عقد
ال ـيــاس ـمــن» (ل ـل ـم ـخــرجــة ق ـمــر ش ـبــارو
م ــن نــاب ـلــس) الـ ــذي ي ـت ـنــاول بــالـصــوت
والصورة العادات والتقاليد التي كانت
سائدة في الحمام التركي في املدينة
حسب روايــة ثالث نساء منها ،وكذلك
عن عادة «صالونات االستقبال» التي
اندثرت في الثمانينيات .الفيلم األخير
هو «لــو حكت أسـمــاء» للمخرجة يافا
عاطف من جنني .موضوع الفيلم هو
حديث صديقات أسماء العنزاوي التي
كان عمرها  16عامًا ،عما واجهته في
السجن قبل ثالثني عامًا حني اعتقلت
وانـ ـتـ ـح ــاره ــا بـ ـع ــد شـ ـه ــر مـ ــن إطـ ــاق
ســراح ـهــا بـسـبــب تــآمــر االسـتـخـبــارات
الصهيونية على إسقاطها ومعتقالت
أخ ــري ــات ف ــي ش ـبــاك ال ـخ ـيــانــة .أخ ـي ـرًا،
شـ ـ ـكـ ـ ـرًا سـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ون ـ ـحـ ــن
م ـت ـش ــوقــون مل ـش ــاه ــدة ع ـم ـلــك ال ـجــديــد
«على عتبة الباب».

