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قبلة األفالم التسجيلية في العالم العربي؟
رغم غياب الدعاية
والتمويل الكافيني،
استطاع املهرجان بلوغ
دورته ّالثالثة بنجاح .ما
يعني «أن هناك جمهورًا
مهتمًا بالفيلم التسجيلي»
كما يستخلص املخرج عمر
أميراالي
دمشق ـــ وسام كنعان
ق �ب �ي��ل ان� �ط�ل�اق ال � � ��دورة ال �ث��ال �ث��ة من
م� �ه ��رج ��ان «أي� � � ��ام س �ي �ن �م��ا الواقع»
 DOXBOXبعد غد األرب�ع��اء ،عقدت
أس� ��رة امل �ه��رج��ان م��ؤت �م �رًا صحافيًا
ف � ��ي ف � �ن� ��دق «ب� � � ��رج ال� � � �ف � � ��ردوس» في
دم �ش��ق ،أع �ل �ن��ت ف �ي��ه أس �م��اء األفالم
امل�ش��ارك��ة وم��واع�ي��د ع��رض�ه��ا .عضو
التنظيمية للمهرجان عروة
اللجنة
ّ
نيربية أعلن أن «أيام سينما الواقع»
ُت �ش �ت �م��ل ع �ل��ى ت� �ظ ��اه ��رات مختلفة،
ّ
أوال ًه��ا «روائ��ع املهرجان» التي تقدم
تحية إل��ى ّ
رواد الفن التسجيلي في
ّ
ال� �ع ��ال ��م .وه� �ن ��اك أخ � ��رى مخصصة

ل�ـ«أص��وات من سوريا» ،سينال أحد
أفالم املشاركة فيها «جائزة صورة»
ّ
امل �س �ت �ح��دث��ة ،ال �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا شركة
«صورة لإلنتاج الفني» ،بمبادرة من
صاحبها امل�خ��رج ح��ات��م ع�ل��ي .كذلك
ننتظر م��واع�ي��د خ��اص��ة مثل «رجال
ون �س��اء» و«ال �ط �ب �ق��ة ال�ع��ام�ل��ة تذهب
إلى الجنة» .ومن بني البلدان الرائدة
ف��ي السينما التسجيلية واملشاركة
ب�ق��وة ف��ي امل�ه��رج��ان ه��ذا ال �ع��ام ،ذكر
ع ��روة ن�ي��رب�ي��ة ل �ب �ن��ان ،ال ��ذي يشارك
بأربعة أفالم (« »1958لغسان سلهب،
و«هوامش الساحة» لالرا أملرسيغي،
و«ال�ع�م��ة ه ��اال» ل �س��ارا ح �ي��در ،و«12
ل �ب �ن ��ان ��ي غ� ��اض� ��ب» ل ��زي� �ن ��ة دكاش)
وبولونيا التي تشارك بسبعة أفالم.
ل��م تقف ظ��روف اإلن�ت��اج السينمائي
ّ
املتردي في سوريا في وجه ّمنظمي
«أيام سينما الواقع» ،الذي مثل أول
م�ه��رج��ان للسينما التسجيلية في
سوريا .ورغم استقطابه نسبة كبيرة
محافظات
م��ن ال�ج�م�ه��ور ف��ي ث�ل�اث
ّ
هي دمشق وحمص وطرطوس ،فإن
هناك بعض األص��وات التي ما زالت
ّ
ترى أنه ال وجود ألي مهرجان خاص
بالسينما ال��وث��ائ�ق�ي��ة والتسجيلية
ف ��ي س ��وري ��ا .ل �ك��ن ال �ت �ظ��اه��رة بلغت
دورت� �ه ��ا ال �ث��ال �ث��ة ب �ن �ج��اح م��ع غياب
امل� �م � ّ�ول وال ��راع ��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ه��ا ،إذ
ب� � ��دأت ف� ��ي ظ� ��ل اح �ت �ف��ال �ي��ة «دمشق
ع��اص �م��ة ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة »2008
واس �ت �م��رت ب�ع��د االح�ت�ف��ال�ي��ة بفضل

شبكة تعاون مع بعض املهرجانات
األخ � � � ��رى ،ك� �ـ«م� �ه ��رج ��ان أمستردام
ال � � ��دول � � ��ي» ،و«ال� � �ص� � �ن � ��دوق العربي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون» وب �ع��ض املراكز
ّ
«املمولون وأصحاب املال ال
الثقافية.
يغامرون بدعم املشاريع الثقافية غير
الربحية» يقول ع��روة نيربية ،الذي
ّ
املؤسسني
ه��و أي�ض��ًا أح��د األع �ض��اء
ل� �ـ«أي ��ام س�ي�ن�م��ا ال� ��واق� ��ع» .ويضيف
ّ
في حديثه لـ«األخبار»« :تقدم إلينا
للسينما» صالتي
«املؤسسة العامة
ً
عرض وأجهزة ،إضافة إلى تكاليف
م �ش��ارك��ة ال �ض �ي��وف ،وه ��ي خدمات
ع�ي�ن�ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ل��و ُح �س �ب��ت كمبالغ
نقدية ،لكانت أرقامًا كبيرة بالنسبة
إلينا».
َ
ل�ك��ن ح�ت��ى اآلن ،ل��م ي �ح��ظ املهرجان
بشهرة تجعله معروفًا لدى غالبية
ّ
الجمهور ال�س��وري ،وتمهد الطريق
أم ��ام ال �ت �ج��ارب ال�ش��اب��ة ال �ت��ي ترغب
ف��ي املشاركة فيه .هنا يجيب عروة
يمكننا ال�ح�ص��ول على
ن�ي��رب�ي��ة «ال
لاّ
ت �ل ��ك ال� �ش� �ه ��رة إ م� ��ن خ �ل��ال رصد
م �ي��زان �ي��ة ك �ب �ي��رة ل�ل�إ ّع�ل�ان وه� ��و ما
السنة ،ركزنا على الشق
نفتقده .هذه ّ
ّ
اإلعالني ،وأعلنا الفعالية في وكالة
األنباء الوطنية والصحف الرسمية،
وبعثنا ّآالف ال��رس��ائ��ل اإللكترونية
إل� � ��ى ك� � ��ل م � ��ن ن � �ع� ��رف أن� � ��ه مهتم».
وع ��ن ل �ج��ان ق �ب��ول األف �ل ��ام ،يوضح
نيربية «اخترنا لجنة حيادية قدر
اإلمكان».
إذًا س� �ت� � ًن� �ط� �ل ��ق ال� � � � � � ��دورة الثالثة
م �ح �ت �ف �ي��ة ب �ب �ع��ض ّ
رواد السينما

ّ
التسجيلية ال��ذي��ن ي� ��زورون الوطن
ال�ع��رب��ي للمرة األول ��ى ،على رأسهم
صاحب «معركة ًتشيلي» باتريسيو
غوسمان ،إضافة إلى األميركي د .أ
بينيبيكر .وال�ج��دي��د ه��ذا ال�ع��ام هو
ت�ظ��اه��رة األف�ل�ام ال �س��وري��ة ،وتعزيز
ّ
الحضور اللبناني ،الذي يعده فريق
امل� �ه ��رج ��ان إح� � ��دى أه � ��م اإلضافات
ق� �ي ��اس ��ًا ب � ��ال � ��دورت �ي��ن السابقتني.
ه �ك��ذا ،س�ت�ش�ه��د ص��ال �ت��ا «الكندي»
و«ال �ح �م��راء» ف��ي دم�ش��ق ح��رك��ة غير
اع �ت �ي��ادي��ة ل �ع��رض أف �ل�ام املهرجان،
وك ��ذل ��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى صالة
«ال� � �ك� � �ن � ��دي» ف � ��ي ح � �م� ��ص ،وصالة
«سينما طرطوس».
وق � � ��د ي � �ك� ��ون امل � �ه� ��رج� ��ان املناسبة
ال � ��وح� � �ي � ��دة ال � �ت � ��ي اس � �ت � َ�ط ��اع ��ت في
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة أن ت �ج �م��ع اسم
امل � �خ� ��رج ال� � �س � ��وري ع� �م ��ر أميراالي
و«امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�س�ي�ن�م��ا» في
احتفالية واح��دة ،رغم ما ُيعرف من
خالف بينهما« .مؤسسة السينما»

يشارك لبنان
بقوة هذا العام من
ّ
خالل أربعة أفالم

هي راعية املهرجان ،وأم�ي��راالي هو
االستشارية
أح ��د أع � ّض ��اء ال �ل �ج �ن��ة
ّ
ف �ي��ه .ل �ك��ن امل �خ��رج ال �س��وري ي��رى أن
تعاونه ق��ائ��م م��ع جهة مستقلة ّهي
ش��رك��ة «ب��روآك �ش��ن ف �ي �ل��م» ،املنظمة
ل�ل�م�ه��رج��ان .وي �ص� ّ�رح ل �ـ «األخبار»:
«امل � �ه� ��رج� ��ان م �ن��اس �ب��ة م� �ه � ّ�م ��ة جدًا
إلطالع الشباب املحب للسينما على
جنس فيلمي ّ
مهم .الفيلم التسجيلي
ف�ي�ل��م ج ��دي ل�ل�غ��اي��ة .وع �ن��دم��ا تصل
وس�ي�ل��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر ف�ي��ه إل ��ى مستوى
ف �ن ��ي م� �ع�ي�ن ،ي �ن �ت �ف��ي ال �ت �م ��اي ��ز بني
روائي وتسجيلي ،ويصبح الشريط
التسجيلي فيلمًا روائيًا بكل معنى
الكلمة» .ويرى أميراالي أن استمرار
امل �ه��رج��ان وب �ل��وغ��ه دورت � ��ه الثالثة
ّ
مهتمًا
ي�ع�ن�ي��ان أن ه �ن��اك ج �م �ه��ورًا
ب��ال�ف�ي�ل��م ال�ت�س�ج�ي�ل��ي ،ل�ك��ن ال يمكن
ّ
أي ت�ج��رب��ة أن ت�م��ر م��ن دون عثرات
ونقاط ضعف.
وي ��رى ص��اح��ب «ال �ط��وف��ان» أن عدم
معرفة بعض السينمائيني الشباب
ب ��امل� �ه ��رج ��ان ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� �ي ��ه ،أمر
ال ي �ت �ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي �ت��ه املهرجان
وحده ...إذ إن على الفنانني الشباب
أن ي �ب��ذل��وا ج �ه �دًا أي �ض��ًا ف��ي البحث
ع� ��ن ف � �ض � ��اءات ت �ت �س��ع لتجاربهم.
ف�ي�م��ا ي �ح� ِّ�م��ل م �س��ؤول �ي��ة استيعاب
ك � ��ل ه� � ��ذه ال � �ت � �ج� ��ارب ال � �ش� ��اب� ��ة ،في
غياب مهرجانات مماثلة ،للجهات
الرسمية ،التي ُيفترض بها أن تبادر
إلى خلق هذه املهرجانات ،ويرى أن
هذا الواقع ال يقتصر على السينما
التسجيلية فقط بل يطاول الروائية

من فيلم « 12لبناني غاضب» لزينة دكاش

ً
ُ
أي�ض��ًا .ويختم ق��ائ�لا «إذا كتب لهذا
املهرجان االستمرارُ ،فسوف يتحول
إل ��ى م��ؤس �س��ة ف�ن�ي��ة ت�ع �ن��ى بالفيلم
ال� �ت� �س� �ج� �ي� �ل ��ي ،وس� �ي� �ص� �ب ��ح واحدًا
م��ن أه ��م امل �ه��رج��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة على
اإلط�ل�اق .لكنني دائ��م القلق ،وأضع
ي��دي على قلبي خشية ت��وق��ف هذه
التجربة».
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،س �ي �م��ر مهرجان
 DOX BOXم ��ن دون ع �ل��م بعض
ّ
ئيني
ا لسينما
املخرج
�ن.
ال� � �س � ��وري �ي�
ً
س�م�ي��ر ذك ��رى م�ث�لا لم
ي �س �م��ع ع ��ن املهرجان
س ��اب� �ق ��ًا ،ول � ��م يحضر
ّأي��ًا من عروضه .كذلك
الكاتبة ريما فليحان،
التي تقول لـ«األخبار»:
«رغم محبتي الكبيرة
للسينما التسجيلية،
ف��إن �ن��ي ل ��م أس� �م ��ع عن
إق ��ام ��ة ه� ��ذا املهرجان
سابقًا» .فيما يواظب
ّ
ب �ع��ض امل �ث �ق �ف�ين على
ت��ض��م الئ��ح��ة «املختارات
ال �ح �ض��ور ط � ��وال أيام
الرسمية»  11فيلمًا»1958« :
امل � �ه� ��رج� ��ان ،كالفنان
لغسان سلهب (الصورة)،
ف��ارس الحلو واملمثلة
و« 12لبناني غاضب» لزينة
م ��ي س �ك��اف والكاتب
خ ��ال ��د خ �ل �ي �ف��ة ،الذي
دك����اش ،و«ال��ع��م��ة هاال»
ي � �ق� ��ول لـ«األخبار»:
لسارا حيدر« ،ستة أسابيع»
«أي ��ام سينما الواقع»
ملارسني جانوس كروزيك،
ه��ي أه��م تظاهرة غير
و«امل��ح��ظ��وظ��ون» توماس
رس �م �ي��ة ف� ��ي سوريا.
ُ
وولسكي ،و«األم» جاكوب
ت��اب �ع��ت أج �م��ل األفالم
ال� � �ت� � �س� � �ج� � �ي� � �ل� � �ي � ��ة من
بياتيك« ،اسكان» لفريديريكا
خ�ل��ال � �ه� ��ا» .ويضيف
ديجياكوم« ،كان يا ما كان
ص� � � � ��اح� � � � ��ب «مديح
في هذا الزمان» لهشام بن
ّ
ال� � �ك � ��راه� � �ي � ��ة»« :يقدم
عمار« ،لو كان للضباب جذور»
امل � � � �ه� � � ��رج� � � ��ان ثقافة
ّ
لدنيا بوفيت وولتيك« ،بشرة
حقيقية تتعدى حالة
ج��دي��دة» ك�ل�ارا اياللوف،
االس � � �ت � � �ع� � ��راض التي
ت� �ط� �غ ��ى ع � �ل� ��ى بعض
و«خ��رائ��ط فيديو :عايدة،
امل� � �ه � ��رج � ��ان � ��ات .وهو
فلسطني» لتيل روسكنز.
م � � �ش � � �غ� � ��ول بتقشف
وب� �ب� �س ��اط ��ة م � ��ن دون
أن ي �ن �ق �ص ��ه العمق.
ّ
وعلى الرغم من غياب الدعاية ،فإنه
ي�ت�ج��اوز ب�ط�م��وح��ه م �ج��رد الشهرة،
فاستمرارية هذه التجربة قد تجعل
س ��وري ��ا ال �ح��اض��ن األس ��اس ��ي ألهم
األفالم الوثائقية في العالم».
إذًا ع��دد قليل م��ن ص ��االت السينما
في سوريا ستدب فيها الحياة ّأيامًا
قليلة .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن منظمي
امل� �ه ��رج ��ان ال ي �ع �ت �ص �م��ون ببدالت
رسمية وربطات عنق ،وال يتكلمون
طيلة أي��ام ّامل�ه��رج��ان أك�ث��ر م��ن ثالث
دق��ائ��ق ،ف��إن�ه��م ي�ع��رف��ون ج�ي�دًا كيف
ي� �ص� �ن� �ع ��ون ال � � �ح� � ��راك السينمائي
الحقيقي ،أك�ث��ر بكثير م��ن الجهات
الرسمية املعنية بصناعة السينما
في سوريا.

المختارات الرسمية

مقربة
لقطة ّ

الصوان»
نضال حسن ينتظركم في «جبال ّ
زياد عبد اهلل
كلمتان ف�ق��ط ك��ان�ت��ا كافيتني إللغاء
ت� �ص ��وي ��ر ف� �ي� �ل ��م «ص � �ل� ��اة الغائب»
ل �ل �م �خ ��رج ال� � �س � ��وري ن � �ض� ��ال حسن
الشريط
(.)1973
ُ
الذي تنتجه مؤسسة
«موسفيلم» ّ
الروسية
و«امل ��ؤس� �س ��ة العامة
ُللسينما» في سوريا،
ألغي تصويره بعدما
رفض حسن االمتثال
بحذف
لطلب املؤسسة ً
مشهد ُيشرب فيه العرق ،إضافة إلى
مشهد آخر ُوصف بـ«الجنسي»!

ألغت الرقابة
تصوير فيلمه الجديد
«صالة الغائب»

لكننا في فيلم حسن السابق «جبال
الصوان» ،الذي ُيعرض في مهرجان

 ،DOX BOXشاهدنا تقطير العرق،
ورأينا كيف َيذرف «دمعة العرق» من
ِّ
يقطرونه في جبال الساحل السوري،
وال نعرف كم من الحذف كان سيطاول
ّ
هذا الفيلم لو قدمه نضال حسن إلى
امل��ؤس �س��ة! وع �ل��ى ه ��دى االجتهادات
ّ
الرقابية ،فإن «جبال الصوان» سيعد
وثيقة إدانة كحولية! في هذا الفيلم،
ي �ق �ص��د ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ال� �ش ��اب جبال
ال �س��اح��ل ال � �س ��وري ،وت �ح��دي �دًا قرية
ح�م��ام ال�ق��راح�ل��ة .وب�م�ج��رد أن يسأله
لقمان علي ،صاحب املواويل الحزينة
«شو عم تصوروا؟» تقع الكاميرا في
غرام تلك القرية.
كل ما يحيط بنضال حسن سيدفع
ب ��ه إل� ��ى اإلج ��اب ��ة ع ��ن ه� ��ذا السؤال،
م ��ن خ �ل�ال ك��ام �ي��را ش �غ��وف��ة باملكان

وب��ال �ط �ب �ي �ع��ة ال� �ت ��ي ت� �م�ل�أ العدسة
بجمال متوسطي خ��اص ...ال ب��ل إن
ذل ��ك س�ي��دف�ع��ه ل�ي�ك��ون راوي الفيلم،
وه � � ��و ي� ��وض� ��ح س � �ب ��ب وق � ��وع � ��ه في
ش �ب ��اك امل � �ك ��ان ،وم� ��ن ث ��م ساكنيه...
حكمت ع ��درة ،الفنان
وع�ل��ى رأس�ه��م ّ
الفطري الذي نتعقب حياته وهوسه
ب��ال �ص �خ��ور واألح� � �ج � ��ار ،وخروجه
بمنحوتات يحافظ فيها على عفوية
الطبيعة ،وصياغاتها التي يجدها
األسمى واألكثر إبداعًا.
ه ��ذا ال �ه ��وس س �ي��دف��ع ب�ح�ك�م��ت إلى
هجران كل شيء ،بما في ذلك مهنته
كمعلم ب �ن��اء ،وح�ت��ى أوالده الثالثة
الذين «نزلوا إلى املدينة بينما صرت
أصعد إلى الجرد» ،حسبما يقول.
حكمت ع ��درة ي��ري�ن��ا ك�ي��ف ص�ن��ع من

الصخور تمثال ام��رأة ّ ت��رت��دي قبعة
ّ
ون��ظ��ارة ،لكن ه��ذه النظارة لم تمنع
عنها الدموع ،وغيرها من منحوتات
تحمل ق��راء ت��ه ل�ه��ا جمالية خاصة.
عالم هذا النحات ُ
سيفتح على العوالم
التي يلتقيها مع أشباهه ،وجميعهم
ّ
م ��ت� �ف� �ق ��ون ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��س الطبيعة
واالح �ت �ف��اء ب �ه��ا .ي�ع�ي�ش��ون عزلتهم
وهم يقرأون ويبدعون ويستمتعون
ّ
يتأملونه ،ويشربون
بجمال خاص
العرق ،وينشدون األغاني ،ويحتفون
بعضهم ببعض ويتبادلون األفكار
ومتعهم الصغيرة.
سيستكمل ال�ف�ي�ل��م ت�ل��ك ال �ع��وال��م مع
ش� ��اب اس �م ��ه ه �ي �ث��م ،ي �ج��د ف ��ي الفن
وفي
م �ع �ي �ن��ًا ل ��ه ع �ل��ى أرق � ��ه امل� ��زم� ��نً ،
«ال �ح �ص��ى» م��ا ي�ص�ن��ع م �ن��ه أشكاال

لاّ
ف��ري��دة .إن��ه ال يبالي إ باستمتاعه
ب� �ه ��ا ،ك� ��ره� ��ان ش �خ �ص��ي يستوقف
املشاهد« .جبال الصوان» فيلم بيئي
مصنوع بشغف ويتيح للمشاهد أن
ّ
يتعرف على ح��راس الفطرة ،وكيف
أص �ي ��ب ح �ك �م��ت ع � ��درا ب �ل��وث��ة الفن،
وي��راه��ن على ال�ج�م��ال للتواصل مع
محيطه.
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