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قيد التصوير

باسل الخطيب يختتم ثالثية الحرب
بعد «مريم» و«األم»،
يواصل المخرج المعروف
مقاربة األزمة بفيلمه
الجديد «أهل الشمس».
شريط يزيد فيه جرعة
العنف والتشويق
الالذقية ـ علي وجيه
الـ ـط ــري ــق إلـ ـ ــى «وادي قـ ـن ــدي ــل» فــي
ال ــاذقـ ـي ــة م ـح ـف ــوف ب ـط ـب ـي ـعــة الف ـتــة
رغم االمتداد العمراني للمدينة .هذا
ممكنًا بـعــد سـنــوات
امل ـش ــوار مــا زال
ّ ً
الحرب ،بل أصبح مفضال لدى كثير
ّ
م ــن الـ ـس ـ ّ
ـوري ــن ص ـي ـف ــا .هـ ـن ــا ،ي ـحــط
املخرج باسل الخطيب ( )1962الرحال
لـبـضـعــة أيـ ــام خ ــال ت ـصــويــر فيلمه
الـ ــروائـ ــي ال ـج ــدي ــد «أهـ ـ ــل ال ـش ـم ــس».
قــام بكتابة السيناريو بنفسه ،فيما
ّ
ّ
العامة للسينما»
تصدت «املؤسسة
ّ
إلنتاجه« .اللوكيشن» خلية نحل ال
تتوقف بني نهر وبحر وغابة .مدير
اإلن ـتــاج بــاســل عبد الـلــه يطمئن إلى
سـيــر األم ـ ــور .مــديــر اإلض ـ ــاءة جـمــال
م ـطــر وم ـه ـنــدس ال ــدي ـك ــور وائـ ــل أبــو
ع ـ ّـي ــاش وم ـه ـن ــدس الـ ـص ــوت مـحـ ّـمــد
هـ ــاشـ ــم ي ـع ـم ـل ــون بـ ـه ـ ّـم ــة .ال ـخ ـط ـيــب
يـحـ ّـدثـنــا ع ــن ال ـشــريــط ،فـيـمــا يعطي
تعليماته بخصوص املشهد الليلي
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـد ل ـ ــه ك ـ ــاري ـ ــس ب ـش ــار
وميسون أبــو أسعد« .هــذا استكمال
ّ
السورية
لثالثية سينمائية عن املرأة
فــي زمــن الـحــرب .بــدأنــا العمل عليها
بفيلم «مــريــم» ( 109 ،2012د ،إنتاج
«املؤسسة العامة للسينما» وشركة
«جوى») ،تاله «األم» (لم ُيعرض بعد
ـ إنتاج املؤسسة العامة للسينما)».
يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب لـ ـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار»،
م ـس ـت ـطــردًا« :امل ـ ـ ــرأة املــرت ـب ـطــة بــأنـبــل
ال ـق ـي ــم اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـلــى
مــواجـهــة امل ـصــاعــب ،والـتـضـحـّيــة في
سبيل مبادئها .في «مريم» ،كنا ّأمام
حكاية ملحمية وبنية زمنية معقدة
تمتد على ثــاث حقب« .األم» اقترح
قـصــة بسيطة تجمع األب ـنــاء بسبب
م ـ ــرض ّأم ـ ـهـ ــمّ .أم ـ ــا «أه ـ ــل ال ـش ـمــس»
فـ ـيـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـش ــوي ــق
واألحداث املتالحقة».
«ري ـ ـمـ ــا» (كـ ــاريـ ــس بـ ـش ــار) مـ ـص ـ ّـورة

ّ
صحافية تغطي األحداث في املناطق
الساخنة .ذاكرتها مثقلة بما كابدته
خـ ــال رح ـل ــة مـضـنـيــة ت ـق ــوده ــا إلــى
زيـنــة (ميسون أبــو أسـعــد) ويوسف
(مـ ـحـ ـم ــود نـ ـ ـص ـ ــر) .ي ــرص ــد ال ـف ـي ـلــم
ي ــوس ــف ال ـ ــذي يـنـتـقــم م ــن أش ـخــاص
معينني وحـ ّـبــه لــزيـنــة ال ـتــي تستعد
ل ـل ـمــوت ب ـق ــرار م ــا ،وعــاق ـتــه بــوالــده
املـ ـس ــن (رف ـ ـيـ ــق س ـب ـي ـع ــي) وص ــدي ــق
ّ
ع ـ ـمـ ــره «عـ ـ ـ ـ ـ ــزام» (مـ ـحـ ـ ّم ــد حـ ــداقـ ــي).
بحثه عــن أعــدائــه وتنقله بــن القرى
وامل ـ ـغ ـ ــارات .ك ــل ذلـ ــك ي ـخ ـلــق الـبـنـيــة
ويـصـنــع األ ّح ـ ــداثّ .الـجـغــرافـيــا غير
م ـح ـ ّـددة ب ــدق ــة ،إال أن ـهــا شــاهــد على
قـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـشـ ـخ ــوص وتـ ـح ـ ّـوالتـ ـه ــم.
يشارك في الفيلم أيضًا كل من :جابر
جــوخــدار ،عــاء القاسم ،وائــل زيــدان
وغفران خضور.
ّ
إذًا ،ي ـب ــدو أن ح ـض ــور ال ــرج ــل أكـبــر
هذه املرة .يوافقنا الخطيب ،ليجيب
ع ــن الـ ـ ـس ـ ــؤال :ه ــل ي ـش ـ ّـج ــع ال ـشــريــط
على االنتقام وأخــذ الحق بعيدًا عن
الـسـلـطــة وال ـق ــان ــون؟ ي ــوض ــح« :إنـهــا
ّ
إشـ ـك ــالـ ـي ــة ق ــديـ ـم ــة ت ـت ـع ــل ــق ب ـعــاقــة
اإلنسان بالقانون وتحقيق العدالة.
ه ــذا الــرجــل مــدفــوع بعاطفته تجاه
وطـنــه وم ــن بـقــي مــن عــائـلـتــه .سعيه
ّ
لتطبيق العدالة بيديه يتطلب ثمنًا
باهظًا في النهاية .نحن ال ندين وال
ّ
ن ـت ـب ــنــى ،ب ــل ن ــرص ــد م ـس ــار شـخــص
أق ـ ـ ــدم عـ ـل ــى فـ ـع ــل ضـ ـم ــن مـ ـس ـ ّـوغ ــات
درامـ ـي ــة وإن ـس ــان ـ ّـي ــة .ع ـلــى املـسـتــوى
الـ ـع ــام ،ال ـق ــان ــون ح ــاض ــر بــالـتــأكـيــد.
س ـي ـظ ـهــر ذل ـ ــك خ ـ ــال ال ـف ـي ـل ــم» .بـعــد
ط ــرح إن ـســانــي بــأس ـلــوب ش ــاع ــري ال
يـخـلــو م ــن الـتـعـبـيــريــة ف ــي الفيلمني
السابقني ،هــل يـقـ ّـدم «أه ــل الشمس»
ّ
ّ
جرعة مركزة من العنف؟ هل تتطلب
ً
ّ
مــواجـهــة الهمجية تــوحـشــا مقابال؟
يجيب الخطيب« :املعركة مع اإلرهاب
ّ
ومصيرية .العمل العسكري
مفتوحة
املباشر س ــاح .ذه ــاب املوظفني إلى
أع ـمــال ـهــم واألط ـ ـفـ ــال إلـ ــى مــدارس ـهــم
ّ
سالح آخر ال يقل تأثيرًا .كذلك إنجاز
األف ــام وتفاعل املجتمع مــع بعضه.
ّ
تحدي اليوم صار مصيريًا».
بعد روائي «الرسالة األخيرة» (2000
ـ  114د ،إنتاج «الشام الدولية») ،صام
باسل الخطيب  11عامًا عن السينما،
ليعود بثالثة أفالم متتالية .بم ّ
يفسر
ّ
ذلــك؟ هل أخــذ الوقت الكافي للتفكر
بالشريط تلو اآلخــر؟ يقول« :ال ّ
شك
ّ
ّ
في أن الفيلم تجربة صعبة تتطلب
كـثـيـرًا مــن التفكير والـتـحـضـيــر .في

zoom

السينما المستقلة
تسجل انتصارًا في إيران
ّ
محمد األمين
يطلق املحافظون في إيــران تسمية
«تـيــار الفتنة» على ناشطي التيار
اإلص ــاح ــي ال ــذي ــن رفـ ـض ــوا نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات اإلي ــران ـي ــة ع ــام .2009
ويـضــم الـتـيــار سينمائيني نبذتهم
امل ــؤس ـس ــات الـسـيـنـمــائـيــة الــرسـمـيــة
وأق ـص ـت ـه ــم عـ ــن امـ ـتـ ـي ــازاتـ ـه ــا .وق ــد
ت ــزامـ ـن ــت ع ـ ـ ــودة اإلص ــاحـ ـي ــن إل ــى
الـحـكــم م ــع ع ــودة «م ـث ـيــري الـفـتـنــة»
من املخرجني املشاغبني إلى واجهة

ال ـح ــدث الـسـيـنـمــائــي ع ـبــر مـشــاركــة
أف ــام ـه ــم ف ــي امل ـه ــرج ــان ــات الــدول ـيــة
امل ــرم ــوق ــة ،م ــن دون أن ي ـت ـعــرضــوا
للمساء لة واملضايقة.
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة كـ ــانـ ــت م ـ ــع فـ ـيـ ـل ــم «ل ـس ــت
غ ــاض ـب ــا» ل ـل ـم ـخــرج ّاإليـ ــرانـ ــي رضــا
درم ـ ـي ـ ـشـ ــان الـ ـ ـ ــذي مـ ــثـ ــل إي ـ ـ ـ ــران فــي
الدورة األخيرة من «مهرجان برلني
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي» ،ووص ـف ـت ــه صـحــافــة
ّ
«املسوغ
التيار األصولي املتشدد ب ـ
لتيار الفتنة».
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــات ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ط ـ ــاول ـ ــت

تاركوفسكي واآلخرون
تخرج باسل الخطيب من المعهد العالي للسينما في موسكو عام
ّ
 .1987نسخة بوندرتشوك عن «الحرب والسالم» ( )1966نسجت وعيه
بقوة خالل فترة الدراسة .الحقًا ،أعجب
السينمائي .تاركوفسكي حضر ّ
«يتوهجون كلما
يقول:
وتارنتينو.
وسكورسيزي
كثيرًا بريدلي سكوت
ّ
تقدموا في العمر ،على عكس الكثير من مخرجينا الذين يصابون
ّ
بالترهل .الجمهور داخل في حساباتهم كذلك .منذ «الرسالة األخيرة»،
ّ
شعرت بالفرح
التوجه للجمهور ،مع عدم تقديم تنازالت فنية.
ُ
حاولت ّ
عندما رأيت تفاعل البسطاء مع «مريم» في الصالة».

كــل مسلسالتي ،كــانــت عيني دائـمــا
على السينما .حاولت تقديم مالمح
مـنـهــا فــي الـتـلـفــزيــون .فـكــرة «مــريــم»
ّ
ظلت تــراودنــي لعشر سنوات ،ولكن
ّ
ن ـف ـس ـيــا ،ل ــم أك ـ ــن م ـس ـت ـع ــدًا ل ـخــوض
املـشــروع .مــع بــدايــة األح ــداث ،ونظرًا
إل ـ ــى املـ ـسـ ـخ ــرة ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ال ـتــي
ّ
نــراهــا ال ـي ــوم ،قـ ـ ّـررت أن ال ـع ــودة إلــى
السينما باتت ضرورية .الفيلم باق
بوجهة نظره ،فيما املسلسل ُينسى
مع األيــام وتوالي األعـمــال» .السياق
النبش في نتاج الرجل.
يقودنا إلى
ّ
ه ـ ــل ص ـح ـي ــح أنـ ـ ـ ــه ي ـع ـم ــل م ـ ــن ّدون
ً
مــديــر تـصــويــر مـتـخـ ّـصــص ،مـفــضــا
ّ
ومصور
االعتماد على مدير إضاءة
وخ ـيــارات التصحيح فــي العمليات

الفنية الالحقة (بوست برودكشن)؟
يقول« :هذا غير صحيح .يعمل معي
جمال مطر كمدير إضاءة وتصوير.
هو تلميذ أسماء كبيرة مثل الراحل
ه ـش ــام املـ ــالـ ــح ،وعـ ـم ــره ف ــي ال ــدرام ــا
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة أك ـث ــر م ــن  20ع ــام ــا .أكـبــر
دليل على ذلــك حصوله على إحــدى

نص بعنوان
يميل إلى ّ
«حرائر» لعنود الخالد
الـجــوائــز الـثــاث التي نالها «مريم»
فــي «م ـهــرجــان مسقط السينمائي»
األخ ـ ـيـ ــر .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى «ال ـب ــوس ــت
برودكشن» ،ال يمكن تحقيق نتيجة

كاريس بشار في مشهد من الفيلم

املـ ـخ ــرج ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة رخ ـ ـشـ ــان بـنــي
اع ـت ـمــاد ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي املـســابـقــة
الــرسـمـيــة ف ــي «م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة»
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،ب ـف ـي ـل ــم «ح ـ ـكـ ــايـ ــات»
ح ــاص ــدة ج ــائ ــزة أف ـض ــل س ـي ـنــاريــو.
ل ــم ي ـعــد ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــون املـسـتـقـلــون
اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــون فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مــع
م ـق ــص ال ــرقـ ـي ــب ك ـم ــا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
الـفــائـتــة .لقد أع ــادت «وزارة الثقافة
واإلرشـ ـ ـ ــاد» االع ـت ـب ــار إل ــى السينما
املستقلة حينما أع ــادت افـتـتــاح دار
الـسـيـنـمــا ال ــذي أغ ـلــق لـسـنــوات على
أي ــدي املـتـشــدديــن فــي عـهــد الــرئـيــس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق أح ـ ـ ـمـ ـ ــدي نـ ـ ـج ـ ــاد .وف ـي ـم ــا
يعتبر السينمائيون أن ما حصلوا
عـلـيــه م ــع وصـ ــول الــرئ ـيــس املـعـتــدل
حـســن روح ــان ــي إل ــى الـحـكــم م ــا هي
إال حـقــوق ال ام ـت ـيــازات ،ي ــرى التيار
األص ـ ــول ـ ــي أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
منحت الضوء األخضر لعودة «تيار
الفتنة» من الشاشة الكبيرة« .لست
غاضبًا» الذي يتناول حياة الشباب
اإليــرانــي خــال فترة االعـتــراض على
ف ــوز أح ـمــدي نـجــاد فــي االنـتـخــابــات
الرئاسية عام  ،2009كان سببًا إلثارة

ج ــدل واس ــع بــن وزي ــر الـثـقــافــة علي
جنتي وأعضاء اللجنة الثقافية في
البرملان اإليــرانــي .شــدد البرملانيون
على حذف مقاطع من الفيلم ،بينما
ج ــاء ّ
رد جنتي بـعــد الـلـقــاء مباشرة
بـ ـمـ ـن ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــل رخـ ـ ـص ـ ــة ق ــان ــونـ ـي ــة
للعرض في صاالت السينما.
هـكــذا ،احـتــدم الـنـقــاش مـجــددًا تحت
قبة الـبــرملــان ،وهــو نـقــاش كــان لــه أن
يـكــون أكـثــر متعة لــو أن البرملانيني
شـ ــاهـ ــدوا الـ ـش ــري ــط ق ـب ــل مـنــاقـشـتــه
على حد تعبير الصحافة .بالنسبة

عرض «لست غاضبًا» الذي
يتناول الفترة التي تلت فوز
أحمدي نجاد
إل ـ ــى ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـسـيـنـمــائـيــن
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،تـ ـ ـ ـ ــدور امل ـ ـعـ ــركـ ــة ع ـلــى
ساحتني :واحــدة تحت قبة البرملان،
وأخرى على أبواب صاالت السينما.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ال ي ـم ـكــن ص ــاالت

م ـن ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن أسـ ـ ــاس ال ـت ـصــويــر
صحيحًا ودقيقًا» .نسأل عن التداخل
اللوني امللحوظ والتوليف الذي رأى
فيه بعضهم نوعًا من «الكليباتية»
في «مريم» .يقول« :تباين األلوان جاء
مـقـصــودًا بما ينسجم مــع كــل حقبة
ّ
أجده
زمنية.
بالنسبة إلى التوليفّ ،
ّ
واحدًا من ميزات الفيلم ،وأعتقد أنه
جــديــد عـلــى الـسـيـنـمــا ال ـس ـ ّ
ـوري ــة .من
الطبيعي أن يثير ّ
أي عمل ّ
فني ردود
فعل مختلفة».
بـعــد تـجــربــة طــوي ـلــة ،مــا ال ــذي جلب
الخطيب من التلفزيون إلى السينما؟
ً
ّ
ي ـف ــك ــر ق ـل ـي ــا ثـ ــم ي ـج ـي ــب« :ال ـخ ـب ــرة
املـتــراكـمــة ،واملــرونــة فــي التعامل مع
املشاكل أثناء التصوير .في املقابل،
ّ
التخلص ّ
كان ّ
مما علق من آلية
علي
التفكير التلفزيونية ،بدءًا من الكتابة
ً
وانتهاء بتقطيع املشاهد .هنا ،ألتزم
بالورق تمامًا على عكس التلفزيون.
أحاول التحضير ّما أمكن قبل األكشن
ّ
األول» .ن ـع ــل ــق ب ــأن ــه ج ـل ــب نـجــومــه
ّ
مجموعة
أيـضــا ،فـيــرد« :لـكــل مـخــرج
ّ
يرتاح للتعامل معها .مالءمة املمثل
للدور هو املعيار ّ
األول بالتأكيد .في
«أهل الشمس» ،حاولت التعاون مع
أس ـم ــاء ج ــدي ــدة م ـثــل ك ــاري ــس بـشــار
واألستاذ رفيق سبيعي الــذي يعود
إلى السينما بعد انقطاع طويل» .هل
ً
ك ــان ه ــذا سـهــا تـحــت سـقــف األج ــور
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف ف ـ ــي «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا»؟ يـ ـق ــول« :بـ ـك ــل ص ــراح ــة
ووض ـ ـ ـ ـ ــوح ،ه ـ ــم عـ ـمـ ـل ــوا م ـ ــن أجـ ـل ــي.
هـ ــذا ي ـش ـمــل ب ـعــض ال ـف ـنـ ّـيــن أي ـضــا.
تعرفة املؤسسة لم تعد منطقية في
ُ
طرحت
الوضع االقتصادي الــراهــن.
األم ــر عـلــى اإلدارة ،وس ـي ـتـ ّـم البحث
فيه» .في فلك الشراكات أيضًا ،ماذا
عــن عمله مــع شقيقه تليد وزوجـتــه
الـ ـن ــاق ــدة والـ ـك ــاتـ ـب ــة ديـ ــانـ ــا ج ـ ّـب ــور؟
ّ
يبي« :تليد كــان معي في سيناريو
ُ
«مريم» .افتقدت وجوده في ما بعد.
رغ ــم ان ـش ـغــالــه ،ي ـق ــرأ تـلـيــد الـنـسـخــة
ّ
ويقدم اقتراحاته.
األخيرة من النص
زوج ـ ـتـ ــي ديـ ــانـ ــا ش ــري ـك ـت ــي حـيــاتـيــا
وفنيًا .هــي املستشارة الــدرامـيــة في
ّ
«أهل الشمس» و«مريم» ،فيما تولى
االستشارة في «األم» نبيل صالح».
م ـ ــاذا ب ـعــد «أه ـ ــل ال ـش ـم ــس»؟ يجيب
الخطيب« :ال شيء واضح سينمائيًا.
فــي التلفزيون ،أقــرأ نـ ّـصــن ينبشان
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،أح ــده ـم ــا
بعنوان «حــرائــر» لعنود الخالد .قد
يكون هو مسلسلي املقبل».

السينما اإليرانية أن تكون حكرًا على
أفالم تحظى بتأييد التيار املتشدد،
ّ
فــال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــون امل ـس ـت ـق ـلــون م ــل ــوا
مــن انـتـشــار أفــامـهــم عـلــى األق ــراص
املدمجة .ومــع منح «لست غاضبًا»
ت ــرخ ـي ـص ــا لـ ـلـ ـع ــرض فـ ــي ال ـ ـصـ ــاالت
اإليرانية ،ربح تيار السينما املستقلة
جولة في معركته مع الرقابة ،بينما
خـســر جــانــب آخ ــر مــع املــواف ـقــة على
حـ ــذف  20دق ـي ـق ــة ت ـت ـع ـلــق بـمـشــاهــد
إشكالية في الشريط.
ورغــم ذلــك ،ال تــزال املعركة مستمرة
م ـ ـ ــع مـ ـط ــالـ ـب ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ــدديـ ــن داخ ـ ــل
الـبــرملــان وخــارجــه بمنع الـفـيـلــم من
العرض.
وجوهر اإلشكال يكمن في أن مقص
الـ ــرقـ ــابـ ــة بـ ـي ــد حـ ـك ــوم ــة إص ــاح ـي ــة
ت ـع ـت ـب ــر حـ ــريـ ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــن فــي
تـ ـن ــاول ال ـق ـضــايــا امل ـج ـتـمـع ـيــة كــافــة
ض ـمــن ص ـلــب م ـشــروع ـهــا ف ــي مـجــال
الـثـقــافــة وال ـفــن ،لكنها مــرغـمــة على
ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازالت مل ـ ـنـ ــع وصـ ـ ــول
هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــات اإلش ـ ـ ـكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ــى
السلطة القضائية الـتــي تميل إلــى
املحافظني.

