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ذكرى

أميرالي ...أربع سنوات تبدو دهرًا
عمر
ّ

وثائقيات مطرزة بدمغة روائية
خليل صويلح
على سفح جبل قاسيون ،يرقد جثمان
عـ ـم ــر أمـ ـ ـي ـ ــرالي ك ــأن ــه اخ ـ ـتـ ــار م ـكــانــا
يتيح لــه تثبيت الـعــدســة عـلــى منظر
بانورامي لدمشق كي ال يفوته املشهد
ً
كامال .هل يدير حوارًا اآلن ،مع الشيخ
محيي الدين بن عربي الذي يرقد على
ّ
التصوف،
بعد أمتار منه حول معنى
أم أن ــه يـضــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
الجزء الثاني من «الطوفان»؟ لكن هل
يـتـيــح ل ــه ضـجـيــج امل ــوت ــى ،وأصـ ــوات
ّ
الـ ـق ــذائ ــف ،أن ي ــرت ــب أفـ ـك ــاره ب ـه ــدوء،
جريًا على عادته في طهي مشاريعه
السجالية املؤجلة؟ كان محمد ملص
قــد زار قـبــره وسـ ّـجــل لقطة مــن فيلمه
ّ
«سلم إلــى دمشق» ( )2013بما يشبه
مرثية لصديقه الغائب ،يعلمه بأننا
«كسرنا الخوف يا عمر» ،كما لو أنه
يستكمل ح ــوارًا قــديـمــا ،أوق ـفــه املــوت
امل ـبــاغــت ف ــي لـيـلــة م ــاط ــرة م ــن شـبــاط
(فـبــرايــر) وك ــان «الــربـيــع الـعــربــي» في
ّ
ّ
يتحول رمــادًا .ما
أول تفتحه ،قبل أن
ّ
اآلن ،أن أميرالي لم يغادر
نعرفه تمامًا ً
دمشق ،استجابة لقناعته بأن «امللعب
الـحـقـيـقــي لـلـسـيـنـمــا ه ــو الـ ـش ــارع ،أو
الــواقــع الـيــومــي» .ربـمــا ،لــو لــم يباغته
ال ـغ ـيــاب ف ــي لـحـظــة مـفـصـلـيــة ،ل ــدارت
ع ــدس ــة كــام ـيــرتــه ن ـحــو خ ــرائ ــط أكـثــر
ً
طــوفــانــا ،مـسـتـكـمــا رهــانــاتــه األول ــى
ع ـلــى سـيـنـمــا خـشـنــة وغ ـي ــر م ـهــادنــة،
تحفر مجراها بعنف ،في هتك الجانب
ّ
ّ
واملغيب ،من الحياة
واملهمش
املظلم
السورية ،منذ أن حمل كاميرته صوب
«س ــد الـ ـف ــرات» مـطـلــع الـسـبـعـيـنـيــات،
لتوثيق «مـشــروع اشـتــراكــي» يـتــواءم
م ـ ــع ت ـط ـل ـع ــات ــه ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ف ـ ــي والدة
مجتمع سوري جديد ،هو العائد للتو
من باريس ،وأصــداء انتفاضة الطلبة
( )1968الـتــي صـ ّـور بعض تجلياتها
فــي الـشــارع الـغــاضــب .هــذه الحماسة
ستخبو تدريجًا ،إثر توغله في عمق
الريف الفراتي .وإذا به يحقق شريطًا
ّ
متفردًا عن «الحياة اليومية في قرية
سورية» ( .)1974كان الشريط بمثابة
ص ـف ـع ــة م ـ ـ ّ
ـدوي ـ ــة ل ـل ـخ ـط ــاب ال ــرس ـم ــي
ّ
املـ ـض ــاد ب ـش ـع ــارات ــه ال ـتــزي ـنــيــة لــريــف
مهمل تتحكم بمصيره قيم عشائرية،
وعسف سلطوي جائر ،ومــوت بطيء
لبشر مـخــذولــن ومـتــروكــن فــي عــراء
ّ
والتلوث .كما سيذهب
الطني والعجاج
إلى «صدد» في بادية حمص ،ويحقق
«الــدجــاج» ( )1977فــي إدان ــة صريحة
لثنائية التدجني واملرسيدس ،إلى أن
أغـلــق الـقــوس فــي «الـطــوفــان» ()2003
ع ـلــى مـ ــآالت ال ـش ـع ــارات الـ ـب ـ ّـراق ــة ،في
سـ ـ ــرد ب ـ ـصـ ــري ت ـه ـك ـم ــي بـ ـل ــغ ذروتـ ـ ــه
الـقـصــوى فــي تـشــريــح زي ــف الـخـطــاب
املعلن ،وببغائية التعليم ،والحداثة
الشكالنية.
ما يؤخذ على سينما أميرالي ربما،
نـبــرتـهــا ال ـثــأريــة فــي إطــاحــة الخصم،
ب ـ ـعـ ــد تـ ـقـ ـيـ ـي ــده ب ـ ـح ـ ـبـ ــال مـ ـتـ ـيـ ـن ــة مــن
األفكار املسبقة .كأن شخوص أفالمه
ّ
يتحركون فوق خشبة مسرح للدمى.
يختطف من أفواههم العبارة الذهبية
التي يرغب في تصديرها بما يتوافق
مـ ــع الـ ـفـ ـك ــرة املـ ـضـ ـم ــرة ،ف ـي ـم ــا يـطـيــح
مونتاجيًا بأوهام هــؤالء الشخوص،
ونـ ـي ــاتـ ـه ــم الـ ـحـ ـسـ ـن ــة ف ـ ــي احـ ـتـ ـض ــان
الضيف« .ذيــاب املاشي» في «طوفان
في بالد البعث» أحد هؤالء الضحايا
ع ـل ــى ن ـح ـ ٍـو مـ ــا .كـ ــان ال ـع ـج ــوز ي ــروي
تاريخه النضالي مــن موقع االعـتــزاز
بالنبرة ذاتـهــا التي يستضيفه فيها
ميكرفون التلفزيون الرسمي وسطوة
كاميرته .الكاميرا التي لطاملا ّ
صورته
نائمًا في مقعده األبدي في «البرملان»
بوصفه زعيمًا لعشيرته .األم ــر ذاتــه
فــي املـبــاغـتــة وامل ــراوغ ــة ،يتلقاه مدير

من «طوفان
في بالد
البعث»

الناحية في «الحياة اليومية في قرية
ســوريــة» حني يلقي خطابًا مضحكًا،
فــي كيفية إذك ــاء الـنـعــرات العشائرية
للسيطرة على هــؤالء البشر القساة،
وكذلك معلم املدرسة في «طــوفــان،»...
لحظة تــرديــد الـشـعــار الـصـبــاحــي ،ما
يـعــده مخرجنا انـتـصــارًا ملــا يضمره،

صاحب أكبر سجل لألفالم
الممنوعة في نسخة موازية
لما أصاب تاركوفسكي
وخ ـ ـ ــذالن ـ ـ ــا لـ ـضـ ـح ــاي ــا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة فــي
تظهيرها الالحق.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـض ـ ـفـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـي ـم ـ ّـج ــد
ش ـخ ـص ـي ــات مـ ـشـ ـه ــورة ،م ــن دون أن
ّ
يـتـخــلــى عــن تــوقــه لقطف ثـمــار أفـكــار
م ـض ــادة لـلـقـمــع واالس ـت ـب ــداد وهــزائــم
األنظمة ،فيغدو خطاب شخصيةٍ ما،
لحظة احتضارها ،إدانــة إضافية ،ملا

يرغب بتعزيزه ،كما في أشرطته عن
س ـعــد ال ـل ــه ونـ ـ ــوس ،وف ــات ــح املـ ـ ـ ّ
ـدرس،
ون ــزي ــه الـشـهـبـنــدر (ب ـم ـشــاركــة محمد
مـلــص ،وأســامــة مـحـمــد) ،بينما يجد
في موت صديقه ميشال سورا صورة
ك ــام ـل ــة ل ـل ـع ـنــف فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ال ـح ــرب
األهلية .وسيبقى شريطه «الرجل ذو
ّ
النعل الذهبي» ّ
محيرًا :هل تمكن حقًا
مــن رس ــم ص ــورة حقيقية عــن الــراحــل
رفيق ُالحريري ،أم نجا الرجل من الفخ
الذي ن َ
صب له؟
بالطبع ،لم تجد معظم أفالمه طريقها
الشاشة الوطنية ،إذ ُمنعت رقابيًا،
إلى
ُ
ورب ـ ـمـ ــا أت ـ ـلـ ــف ب ـع ـض ـه ــا ،مل ـخــال ـف ـت ـهــا
املـ ـ ــواص ـ ـ ـفـ ـ ــات ،فـ ـهـ ـن ــاك فـ ـ ــرق ب ـ ــن أن
تصنع أشــرطــة ريبورتاجية دعائية،
ك ـم ــا ي ـف ـهــم ه ـ ــؤالء ا ّل ــرقـ ـب ــاء الـسـيـنـمــا
الوثائقية ،وأن تحقق سينما نقدية
م ــن ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل .وإذا ب ــه يـصـبــح-
مــرغ ـمــا -صــاحــب أك ـبــر سـجــل لــأفــام
املمنوعة ،في نسخة موازية ملا أصاب
مخرجًا مثل أنــدريــه تاركوفسكي في

الحقبة السوفياتية .هكذا ارتبط اسم
أميرالي بالسينما الوثائقية ،من دون
ّ
أن يتمكن مــن خــوض غـمــار السينما
ال ــروائـ ـي ــة ،ب ـع ــد م ـ ـحـ ــاوالت مـجـهـضــة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال .ذه ـ ـ ــب س ـي ـن ــاري ــو
«القرامطة» إلى األدراج ،وتاله مشروع
«أس ـم ـه ــان» ،ف ـعــاد إل ــى مـلـعـبــه األول،
م ـط ـ ّـرزًا وثــائـقـيــاتــه بــدمـغــة روائ ـي ــة ال
تـخـفــى عـلــى ال ـع ــن ،سـ ــواء ف ــي الـبـنــاء
ال ـحــركــي لـلـشـخـصـ ّـيــات ،أم ف ــي آلـيــات
السرد البصري ،أو لجهة كثافة املعنى
الدرامي .ذلك أن الصورة هنا ،تخضع
ألكـثــر مــن ق ــراءة ،مثلما تبطن أجوبة
ال تـبــدو مرئية للوهلة األول ــى ،لفرط
ب ـســاطــة م ـقــاصــدهــا امل ـع ـل ـنــة ،إلـ ــى أن
يسحب البساط بمكر من تحت أقــدام
ال ـ ـ ــرواة ،ت ــارك ــا إي ــاه ــم ي ـخــوضــون في
أرض زلقة بال ضفاف ،وخالعًا أقنعة
ٍ
البالغة عن هشاشة اليقني ،بني ّ
حدي
الـتـهـكــم وامل ـ ــرارة .فــي امل ـقــابــل ،ال نعلم
مــا هــو مـصـيــر مـشــروعـيــه األخ ـيــريــن،
إذ كــان يستعد إلنجاز وثائقي ،ربما

كيف ينظر أبناؤه إلى سينماه؟
كيف ينظر أبناء عمر أمـيــرالي من السينمائيني الشباب في سوريا إلــى سينماه؟ ومــا تأثير هذه
السينما على توجهاتهم في تحقيق أشرطة وثائقية مختلفة؟ سؤال طرحته «األخبار» على مجموعة
يتلمسون خطواتهم األولــى ،في سينما لطاملا راكمت ّ
ّ
تصورات جاهزة عن الفيلم
من هــؤالء الذين
بوصفه مادة دعائية وفولكلورية ،وأرشيفًا لتمجيد الخطاب الرسمي .يختزل فراس محمد
الوثائقي ّ
سينما املعلم بعبارة واحــدة «التفكير خارج الصندوق ،لكنها في الوقت نفسه ،سينما التفكير في
املكان املعتم من الواقع»ّ .أما ورد حيدر فيراها «سينما الوعي واملصداقية في قوالب جديدة تضع
املشاهد في منطقة الالتوقع ،بتحايلها على محيطها الزماني واملكاني .وفي املقابل فإن هذه السينما
ال تخلو من العواطف الذاتية املؤثرة ،رغم أنها سينما ّ
موجهة» .من جهته ،يصف أحمد الحاج أفالم
صاحب «طبق السردين» بأنها تبشيرية وصادمة ،ال تخلو من نبوءة ،نقلت الفيلم التسجيلي السوري
سنوات
مصاف أخرى ،ولطاملا سحرتني طريقته في تحقيق أفالمه» .ويضيف« :سنحتاج إلى
إلى
ٍ
ٍ
طويلة لنشهد طوفانًا جديدًا ،في السينما الوثائقية السورية لنبلغ عتبة أفالمه» .بالنسبة إلى عمرو
علي ،فإن سينما أميرالي «كانت تضع يدها على الجرح في مقاربة الواقع ،وكل ما هو مسكوت
عما ّ
عنه بإماطة اللثام ّ
يقض مضجع املجتمع ،من دون أن يقع في مطب الخطابة واملباشرة ،في لغة
ّ
سينمائية مبهرة ،وسرد يتحايل على املحظورات» .أما الناقد ماهر عزام ،فلديه وجهة نظر مختلفة
ُ
ّ
عما سبق ،بقوله «إنها سينما مؤدلجة ...تنجز بناء على موقف مسبق ،ولخدمة هدف جاهز بخالف
الوثيقة .هي سينما تلجأ إلى الوثائقي وعينها على مؤسسات التمويل األوروبية على أساس أنها
صورة واقعية عن ظالل املجتمعات الرازحة تحت األنظمة الشمولية».

لــو أنـجــزه حـقــا ،لـكــان األكـثــر إشكالية
وإث ـ ــارة لـلـجــدل فــي مـسـيــرتــه الـفـكــريــة
وتــوجـهــاتــه اإليــديــولــوج ـيــة .امل ـشــروع
بـ ـعـ ـن ــوان «جـ ـ ـ ـ ّـدي الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي» ،وه ــو
محاولة في تفكيك هويته الشخصية
ّ
امل ــركـ ـب ــة ،ب ـح ـكــم أص ــول ــه الـعـثـمــانـيــة،
وعائلته الشركسية ،ونشأته العربية.
ه ــذا الـخـلـيــط اإلث ـنــي املـلـتـبــس ،أع ــاده
إل ــى س ـيــرة ج ــده ال ـج ـن ــرال الـعـثـمــانــي
الـ ــذي ك ــان حــاك ـمــا عـسـكــريــا ف ــي أكـثــر
من واليــة عربية .في حــوار «األخـبــار»
ً
معه قبل رحيله ،أوضــح فكرته قائال
«آن األوان ل ـك ـس ــر م ـن ـط ــق ال ـ ـحـ ــارة،
اليوم
فاالنهيار العربي الــذي نعيشه
ً
بكل تشرذمه وانحالله ،أتــى محصلة
النهيار اإلمبراطورية العثمانية التي
أفـتـخــر بانتسابي إلـيـهــا .أم ــا دع ــوات
التحرر من نير العثمانيني ،فهي أكبر
كذبة صنعها التيار القومي العربي
في أروقة وزارة الخارجية البريطانية،
فقد كانت االحتجاجات العربية على
االس ـت ـب ــداد ال ـع ـث ـمــانــي ف ــي ع ـهــد عبد
الحميد الثاني ،وجمال باشا السفاح،
ال عـلــى االن ـت ـمــاء إل ــى اإلم ـبــراطــوريــة.
كــانــت حــركــات احـتـجــاجـ ّـيــة ال نــزعــات
ان ـف ـص ــال ـي ــة .ف ـي ـل ـم ــي س ـ ُـيـ ـض ــيء ه ــذا
االلـتـبــاس املـقـصــود عــن طــريــق سيرة
ع ــائـ ـلـ ـي ــة وج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــرال عـ ـثـ ـم ــان ــي خـ ــدم
اإلم ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة إل ـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر ي ـ ـ ــوم فــي
ح ـي ــات ــه» .أم ــا م ـشــروعــه ال ـثــانــي ال ــذي
ّ
أجهضه املوت ،فيتعلق بسيرة ممثلة
سـ ــوريـ ــة م ـح ـت ـج ـبــة ،هـ ــي نـ ـه ــاد ع ــاء
الدين« .إغراء» كانت من أكثر املمثالت
السوريات جــرأة ،وكسرًا للممنوعات،
ح ــن ظ ـه ــرت ع ــاري ــة ت ـمــامــا ف ــي فيلم
«الفهد» ( )1972للمخرج نبيل املالح.
الـفـكــرة مـحــاولــة إلع ــادة االعـتـبــار إلــى
ممثلة ّ
حرة دفعت ثمنًا باهظًا من دون
أن تنال تكريمًا من أحد.
ل ــو ل ــم يـعــاجـلــه املـ ــوت ،عـلــى األرج ــح،
لطوى مشروعيه األخيرين ،واشتبك
م ـ ــع مـ ـخ ــاض ــات ال ـ ـطـ ــوفـ ــان ال ـ ـسـ ــوري
وارت ــدادات ــه .ورب ـمــا كــان سيبحث عن
ً
«أبــو علي» سوريًا هذه املـ ّـرة ،بــدال من
«أبــو علي» في فيلمه «مصائب قوم»
( )1981ال ــذي ت ـنــاول ال ـحــرب األهـلـيــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،راص ـ ـ ـ ـدًا حـ ـي ــاة «م ـت ـعـ ّـهــد
ج ـ ـ ـنـ ـ ــازات» ،امل ـه ـن ــة ال ــرابـ ـح ــة فـ ــي كــل
الحروب.

