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تبدو دهرًا
المريعة
كـ ـي ــف ف ـع ـل ـه ــا عـ ـم ــر بـ ــإن ـ ـتـ ــاج ع ـ ــام؟
حسنًا ،لقد لجأ إلــى االحتيال على
الـجـهــات الـعــامــة لتصوير مــا يريد.
فــي نـظــر عـمــر ،ه ــذه ليست معضلة
أخــاق ـيــة ب ـق ــدر م ــا ه ــي إح ــال ــة على
ّ
يضطر السينمائي إلى
سؤال« :ملاذا
ً
االحـتـيــال أصـ ــا؟» .فــي «طــوفــان في
ّ
بــاد الـبـعــث» ( ،)2003شــن الهجوم
ّ
األشرس على النظام البعثي .سجل

ّ
ً
نـبــوءة لــم تتأخر كثيرًا فــي التحقق
ال ـك ــاب ــوس ــي .ب ـطــري ـقــة مـ ــا ،ت ــواء م ــت
إش ـكــال ـي ـتــه وش ــراس ـت ــه ف ــي امل ــواق ــف
مــع هــدوئــه املهيب وصــوتــه الرخيم
ووســام ـتــه املـحـبـبــة .حـتــى خصومه
يـتـحـ ّـدثــون بكثير مــن االح ـت ــرام عن
صالبته حتى النهاية .واصل العمل
عـلــى م ـشــروع تـلــو اآلخ ــر ،رغ ــم املنع
الذي الزم معظم أفالمه .هو صاحب

العربي الـســوري في لقطات جيدة»،
فيما تبدو «اللقطات السيئة» املقابلة
واضـحــة على مــامــح الـفــاحــن وهم
يـنـصـتــون إل ــى مـحــاضــرة عــن أهمية
السينما فــي قــريــة ليس فيها جهاز
راديـ ـ ـ ــو .تـ ـب ــدو الـ ـسـ ـت ــارة ال ـب ـي ـضــاء/
الشاشة عند عــرض الفيلم الدعائي
ك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز تـ ـ ـخ ـ ــدي ـ ــر م ـ ــرك ـ ــزي
ُ
سيستبدل بالتلفزيون بعد سنوات،
ب ـح ـيــث ت ـتــأكــد ال ـس ـل ـطــة م ــن وص ــول
ال ــرس ــال ــة الــرس ـم ـيــة ال ـت ـخــديــريــة إلــى
الجميع .وحده األستاذ كان العنصر
امل ـت ـب ــدل ف ــي ه ــذه الـ ـص ــورة ال ـثــاب ـتــة.
ك ــان أق ــرب إل ــى ص ــورة الـسـلـطــة حني
كــان ُيـلـقــي ال ــدرس فــي الـصــف كبالغ
عسكري ،وبثياب أنيقة وذقن حليقة
أم ـ ــام ال ـك ــام ـي ــرا وي ــرك ــز ع ـلــى أهـمـيــة
ال ـت ـنــوع ال ـغــذائــي فــي قــريــة ال تعرف
س ــوى الـخـبــز وال ـشــاي طـعــامــا؛ فيما
ب ــدا أكـثــر عـفــويــة وت ـحــررًا فــي غرفته
ب ـب ـي ـجــام ـتــه و«ش ـح ــاط ـت ــه» ال ـت ــي لــم
تتوقف عن االهـتــزاز .كانت الكاميرا
ه ـ ــي م ـ ــن تـ ـتـ ّـح ــدث فـ ـعـ ـلـ ـي ــا ،وك ــان ــت
الشاهد املتنقل من فضاء مكاني إلى
ً
آخر ،وصوال إلى الحافلة املتجهة إلى

املــديـنــة ،حيث نجد الجميع مسافرًا
لسبب وحـيــد ،وإن تـنـ ّـوعــت أشكاله،
هــو ال ـش ـفــاء مــن «االس ـت ـل ـهــاب» الــذي
يبدو عند تكرار املفردة ،كأنه السبب
العلل في تلك البالد.
الحقيقي لكل ً
ّ
الصمت وسـيـلــة للبوح هــو مــا تركز
عليه كاميرا أميرالي ،حيث سيحاكم
امل ـ ـشـ ــاهـ ــد ب ـن ـف ـس ــه أق ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـج ـم ـي ــع
ّ
بـخــاصــة امل ـســؤولــن ال ــذي ــن ي ــؤك ــدون
«نقص وعي» الفالحني .سنجد فعليًا
ّ
بأن الخطاب العفوي «غير الخشبي»
ّ
الذي يتفق عليه املسحوقون األميون
هو املحكمة الحقيقية ملزاعم السلطة
الـ ـت ــي ت ــري ــد «ت ـص ـع ـي ــد ال ـع ـش ــائ ــري ــة
لـ ـلـ ـص ــال ــح ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام» ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـش ـيــر
الفالحون بعفوية إلى وجوب القضاء
ّ
ع ـل ـي ـه ــا .وحـ ـ ــن ي ـ ــؤك ـ ــد املـ ـس ــؤول ــون
ّ
الـ ـنـ ـ ّق ــاب ـ ّـي ــون أن اإلصـ ـ ـ ــاح الـ ــزراعـ ــي
ي ـح ــق ــق ن ـت ــائ ـج ــه ،ت ـل ـت ـقــط ال ـك ــام ـي ــرا
«تـغــريـبــة» الـفــاحــن إث ــر طــردهــم من
األراض ــي التي ال تــزال تحت سيطرة
ّ
امللكني.
ال خ ـ ـ ـ ــاص م ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـجـ ـحـ ـي ــم إال
ب ـط ــوف ــان ي ـج ــرف ك ــل ش ـ ــيء .هـ ــذا مــا
ينبئنا بــه شــريــط «ال ـح ـيــاة اليومية

أكـ ـب ــر ف ـي ـل ـم ــوغ ــراف ـي ــا م ـم ـن ــوع ــة فــي
السينما الـســوريــة ،وربـمــا العربية.
ع ــروض ـه ــا اق ـت ـص ــرت ع ـل ــى األم ــاك ــن
الخاصة واملراكز الثقافية األجنبية،
فيما وجدت بعض األشرطة طريقها
إلــى الفضائيات .منذ أيــام ،استعاد
«منتدى البناء الثقافي» في دمشق
شريطيه «وهنالك أشياء كثيرة كان
ّ
يتحدث عنها املرء» ()1997
ُيمكن أن
و«طبق السردين» ( .)1997في ،1981

ّ
عدسة متسللة ،متربصة،
تهوى األلم اإلنساني وتوثيق
الشقاء والقهر

ت ـ ـ ّـم إغـ ـ ــاق «الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـس ـي ـن ـمــائــي»
الـ ـ ـ ـ ــذي أن ـ ـ ـشـ ـ ــأه مـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
السينمائيني واملثقفني اليساريني
ع ـ ــام  .1974ك ــان ــت ه ـ ــذه امل ـج ـمــوعــة
نجحت في إقامة مؤتمر تحضيري
للسينمائيني السوريني عــام .1976
آن ـ ـ ـ ــذاك ،شـ ـ ــارك أم ـ ـيـ ــرالي فـ ــي لـجـنــة
صـ ــوغ مـ ـش ــروع «امل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا» و«الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
للسينما» ،اللذين كانا من توصيات
م ــؤت ـم ــر لـ ــم يـ ـتـ ـك ــرر .بـ ـع ــده ــا ،غـ ــادر
أم ـي ــرالي م ـج ــددًا .عـمـلــه االحـتــرافــي
في اإلنتاجات الفرنسيةّ ،
وسع دائرة
اهتماماته .خرج إلى املنطقة العربية
ّ
برمتها ليمشي وســط حقول ألغام
سياسية واجتماعية .في «مصائب
قــوم» ( ،)1981قــارب الـحــرب األهلية
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ـ ّـة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة
ّســائــق وح ــف ــار ق ـبــور ،ات ـضــح الحـقــا
أنــه عميل إسرائيلي .هــذا االنطالق
مــن الـخــاص إلــى ال ـعــام ،ومــن املجاز
ال ـب ـس ـي ــط إلـ ـ ــى ال ـق ـض ـي ــة ال ـش ــائ ـك ــة،
ب ـقــي ًم ــن م ـه ــارات ــه ال ـت ــي ل ــم تـخــذلــه
لحظة .حدسه عالي االستشعار في

االل ـت ـق ــاط وامل ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي مـســار
نـقــدي ال ي ـهــادن .كــذلــك ،قــدرتــه على
التقاط نبض شخوصه ودفعها إلى
ال ـبــوح ،كـمــا نـســاء «ال ـحــب امل ــوءود»
ّ
( )1983منهن النجمة املصرية نادية
ال ـج ـنــدي .فــي الـتـسـعـيـنـيــات ،انطلق
مـ ـش ــروع س ـجــالــي آخـ ــر ف ــي م ـقــاربــة
غ ـي ــر ت ـق ـل ـيــديــة ل ـش ـخ ـص ـيــات ع ــام ــة:
ّ
السيدة رئيسة الــوزراء
«إلــى جناب
بـنـظـيــر ب ــوت ــو» ( )1990ع ــن رئـيـســة
الوزراء الباكستانية الشهيرة ،و«في
ي ــوم م ــن أي ــام الـعـنــف الـ ـع ــادي ،مــات
صــدي ـقــي م ـي ـشــال س ـ ـ ــورا)1996( »...
عن الباحث الفرنسي املعروف الذي
ً
اغ ـت ـيــل ف ــي بـ ـي ــروت ،واألكـ ـث ــر إث ـ ــارة
لـلـجــدل «الــرجــل ذو الـنـعــل الــذهـبــي»
( )1999عن رئيس الــوزراء اللبناني
ال ـ ــراح ـ ــل رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري .ش ــري ــط
يالمس العالقة التاريخية الحرجة
بني املثقف والسلطة.
بـ ـ ــذكـ ـ ــاء ،ذه ـ ـ ــب أم ـ ـ ـيـ ـ ــرالي إل ـ ـ ــى غ ـيــر
املتوقع ،متفاديًا التنميط ومحترمًا
«ع ـق ـدًا أخ ــاق ـي ــا وف ــروس ـي ــا» جمعه
بالحريريّ .لم يكن صداميًا بالدفق
املعتاد ،إال أنه فتح الباب على عالم
شائك .هذا لم ّ
يغير شيئًا من كرهه
للسلطة بـكــافــة تـجـلـيــاتـهــا .محليًا،
أخ ـ ــذ امل ـ ـشـ ــروع بـ ـعـ ـدًا آخـ ـ ــر ،اش ـت ــرك
ف ـيــه زم ـي ــاه مـحـمــد م ـلــص وأســامــة
محمد .رأيـنــا «نــور وظ ــال» ()1994
عن الرائد السينمائي السوري نزيه
الـشـهـبـنــدر ،و«امل ـ ـ ِّ
ـدرس» ( )1995عن
الـتـشـكـيـلــي الـ ـس ــوري األش ـه ــر فــاتــح
امل ـ ـ ـ ِّ
ـدرس ،و«وه ـن ــال ــك أش ـي ــاء كـثـيــرة
ّ
كان ُيمكن أن يتحدث عنها املرء» عن
صديقه سعد الله ونــوس في أيامه
األخيرة.
ع ـل ــى األرض ،ع ـم ــل أم ـ ـيـ ــرالي عـلــى
تـحـقـيــق فـ ـض ــاءات بــدي ـلــة وم ــوازي ــة
ّ
امللحة
للعمل السينمائي ،الضرورة
فـ ــي «ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» الـ ـي ــوم.

ّ
ص ـح ـي ــح أن ع ــاق ـت ــه ب ــال ـس ـل ـط ــة لــم
ُ
ت ـكــن ع ـلــى م ــا يـ ـ ـّـرام خ ـصــوصــا بعد
«ال ـط ــوف ــان» ،لـكــنـهــا لــم تـكــن جــامــدة
تـمــامــا .ه ــذا ذك ــاء السينمائي الــذي
ك ــان يـنـجــح دائ ـم ــا ف ــي خـلــق هــامــش
ل ـحــرك ـتــه .هـ ـك ــذا ،س ـعــى إلـ ــى إح ـيــاء
النادي السينمائي في التسعينيات،
واض ـعــا فــي ذه ـنــه ضـ ــرورة توسيع
ن ـش ــاط ــه إل ـ ــى م ـخ ـت ـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة .أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،ع ـ ـ ـمـ ـ ــل عـ ـل ــى
إنـ ـش ــاء م ـع ـهــد لـلـسـيـنـمــا م ــع بعض
الـسـيـنـمــائـيــن مـنـهــم أس ــام ــة محمد
وهيثم حقيّ .أسس «املعهد العربي
للفيلم» في عمانّ ،
ودرب العديد من
السينمائيني الـشـبــابُ .يـضــاف إلــى
ذلــك مساهمته الرئيسة في انطالق
«مهرجان أيــام سينما الواقع» Dox
 Boxعــام « .2008إغ ــراء» عنوان ّآخر
مشاريع أمـيــرالي الــذي كــان يحضر
ل ــه م ــع امل ـن ـت ــج ع ـ ــروة ال ـن ـيــرب ـيــة عــن
امل ـم ـث ـل ــة الـ ـس ــوري ــة الـ ـت ــي اش ـت ـه ــرت
ب ـج ــرأت ـه ــا .ك ـ ــان ف ــي ج ـع ـب ـتــه أي ـضــا
تسجيلي عن سيرة عائلته انحدارًا
من ّ
جده العثماني.
في ذكرى رحيله ،تحقق «الطوفان»
دمـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء .صـ ـ ــار «الـ ـ ــدجـ ـ ــاج» م ــذب ــوح ــا
ّ
«حــال» ،و«طبق السردين» مغمسًا
باألشالء« .سينما األندلس» القابعة
عـنــد الـشــريــط ال ـح ــدودي مــع الـعــدو،
ً
باتت شاهدة على عنف داخلي .نوم
سـعــد الـلــه ون ــوس لــم يـعــد يفلح في
درء اإلحباط ،فيما سينما الوحشة
ت ـق ـطــر أرواح ـ ـ ــا ق ــرب ـن ــا .لـنـسـتـحـضــر
الـ ـعـ ـب ــارات «الـ ـث ــوري ــة» األخـ ـي ــرة من
«الحياة اليومية في قرية سورية»:
«عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا أن نـ ـنـ ـخ ــرط فــي
النضال من أجــل خالصنا املشترك.
ما من أيــد نظيفة ،ما من أبــريــاء ،ما
مــن مـتـفــرجــن .إنـنــا جميعًا ّ
نغمس
ّ
أيدينا في وحل أرضنا ،وكل متفرج
هو جبان أو خائن.»...

أمام شجرة الليمون
فــي قــريــة ســوريــة» ال ــذي يتماهى مع
صرخات اللوعة في بلد ال حاجة فيه
ّ
لالستطرادات ،إذ إن االختزاالت كافية
ج ـ ـدًا :ال ح ــزب آخ ــر س ــوى «ال ـح ــزب»،
وال جبهة سياسية سوى «الجبهة»،

شارك سعد الله ونوس
في إعداد «الحياة اليومية
في قرية سورية»
وال نـقــابــة فــاحـيــة س ــوى «االت ـح ــاد».
ك ــل ال ـص ـفــات األخ ـ ــرى نــاف ـلــة وزائـ ــدة
عــن الـحــاجــة .ينتهي الفيلم كما بــدأ،
بــأط ـفــال ي ـ ــذرون ال ــرم ــال ف ــي الـعـيــون
الجوفاء لحيوان نافق في الصحراء،
ثـ ــم يـ ـ ـج ـ ـ ّـرون ه ـي ـك ـلــه ال ـع ـظ ـم ــي عـلــى
الرمال بحيث يفتحون طريقًا جديدة
ّ
رملية أخــرى على
ستردمها عاصفة
إيـقــاع اآلل ــة /الــرحــى الـتــي ال تتوقف.
ّ
متفرج ال يغمس
«ه ــذه بــادنــا ،وكــل
يده في الطني جبان أو خائن» .تبرق
َ
ملبدع ْي الفيلم ،قبل
الكلمات األخيرة
اإلظالم األخير.

محمد عبد العزيز *
فــي الـفـنــاء الخلفي ملـنــزلــي ،ثـ ّـمــة شـجــرة ليمون تبعد عــن مـنــزل عمر
وربما ثالثة .خمس ّ
صفني من األبنيةّ ،
حبات ليمون صفراء شموس
ّ
الذاكرة .أربع سنوات ّ
بحضوره
مرت .أجلس
على الدرج .يمر طيف عمر ً
ّ
الرخيمّ .
أقول
ساكنةً .
تهب نسمة هواء باردة .تهتز ّاألغصانّ ،وتعود ً
لنفسيّ :
«ربما كان في األرجاء» .أدرك أن املوت تحول صيغة فيزيائية
أخــرى للقراءةّ .
ذرات ضــوء .فوتون .سباحة في الوعي الكلي الكوني
املطلق .تــردد .إشــارة .داللــة .حقيقة مضافة .هنا ،منبع ذاك الشعور
بالحضور .صــوت املدفعية الثقيلة مــن بعيد .ع ــودة الـصــدى الكتيم
للقذيفة .أسمع صدى صوته الرخيم آلخر مرة سمعتها وسط دمشق،
وهــو يـمـ ّـر بـقــربــي« :كيفك مـحـمــد؟» .على حــافــة قـبــره ،كنت أقــف مع
ّ
الحشد ّ
املودع أشاهد جسده يوارى« .فريم باي فريم» كل منا يرمي
حفنة تراب .بكثير من الحب دفن ،وبكثير من الحب سنتذكره .بكثير
من الحب ومن النبل والصدق والشجاعة ،صنع سينما عجز أغلبنا
عن مقاربتها.
ّ
أمــام شجرة الليمون ّأجـلــس .خمس حــبــات صـفـ ّـراء ،شمس للذاكرة.
ظــام اإلسالميني يحل بكل ســواده ،ويرخي بظله الثقيل على البلد.
يخرج «فيد إن» كــادره األخـيــر :تلك النافذة الغارقة في الـظــام ،وفي
الخلف جامع قيد اإلنشاء ،كتيمًا صلدًا يحضر.
* سينمائي سوري

