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قيد التصوير في جبل الشيخ ،دارت كاميرا المخرج السوري لترصد تاريخ البالد من خالل زراعة الوردة الدمشقية .فيلم «ماورد» (سيناريو وحوار سامر
اسماعيل ،عن رواية «عندما يقرع الجرس» لمحمود عبد الواحد) يروي ثالث مراحل مرت بها الشام :األولى أصولية ،والثانية ليبرالية ،والثالثة مع ثورة البعث
ً
وصوال إلى الرهن الحارق

أحمد إبراهيم أحمد :الوردة الدمشقية تعبق بتاريخ سوريا
وسام كنعان
أنهى املخرج السوري أحمد إبراهيم
أحمد أخيرًا تصوير مسلسله «زوال»
(كتابة يحيى بيازي وزكي مارديني-
إنـتــاج املــؤسـســة الـعــامــة للتلفزيون)،
وس ــرع ــان م ــا ت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى «املــؤس ـســة
ال ـع ــام ــة لـلـسـيـنـمــا» لـيـقـلــع ب ـم ـشــروع
سـيـنـمــائــي جــديــد وبـ ـم ــزاج مـخـتـلــف،
على أن تكون أولــى تجاربه الروائية
ال ـطــوي ـلــة األول ـ ــى ف ــي فـيـلــم «م ـ ــاورد»
(سيناريو وحوار سامر اسماعيل عن
ّ
قصة «عندما يقرع الجرس» ملحمود
عبد الواحد).
في جبل الشيخ ،تــدور كاميرا مخرج
«لعنة الـطــن» لترصد تــاريــخ سوريا
م ــن خ ــال زراع ـ ــة الـ ـ ــوردة الــدمـشـقـيــة.
تـعـتـبــر األخ ـي ــرة امل ـ ــادة ال ـخ ــام ألغـنــى
ّ
ال ـع ـط ــور ف ــي الـ ـع ــال ــم ،إلـ ــى درجـ ـ ــة أن
ال ـ ـغـ ــرام الـ ــواحـ ــد م ــن زيـ ـتـ ـه ــا ،ي ـع ــادل
غرامًا من الذهب!
بسعره
ّ
لم ينتبه صناع الفن السوري إلى هذه
ّ
الجزئية الـهــامــة ،إذ يمكن الـقــول بــأن
سوريا كانت تملك ذهبًا خاصًا بها.
في حديثه مع «األخبار» ،يقول كاتب
الـسـيـنــاريــو ســامــر محمد اسـمــاعـيــل:
«فـ ــي ن ـص ــي ،أس ـت ـل ـهــم ب ــاالت ـك ــاء على
ال ـ ـق ـ ـصـ ــة األص ـ ـل ـ ـيـ ــة س ـ ـيـ ــرة ال ـ ـ ـ ــوردة
الـ ـش ــامـ ـي ــة ،ع ـب ــر ق ـص ــة ث ــاث ــة رجـ ــال
يـقـعــون فــي غ ــرام امـ ــرأة واح ـ ــدة .إنها
تورية لإلطاللة على أزمنة متعددة من
حياة الناس في سوريا .تحضر هنا
تـيــارات سياسية محافظة وليبرالية
وق ــو ًمـ ـي ــة ت ـش ـكــل م ــع أحـ ـ ــداث الـفـيـلــم
ً
شعب بأكمله ،وصوال
لحظة من حياة
ٍ
إلـ ــى ال ـح ــال ــة ال ــراه ـن ــة ب ـكــل م ــرارات ـه ــا
وق ـســوت ـهــا وه ـم ـج ـي ـت ـهــا .إن ـه ــا رغـبــة
ف ــي إن ـت ــاج وثـيـقــة سـيـنـمــائـيــة بعيدة
ع ــن ال ـت ـح ــام ــل وت ـ ـقـ ــاذف االتـ ـه ــام ــات،
مع اإلص ــرار على تقديم بنية درامية
ً
جــذابــة تـتـخــذ مــن ال ـســرد أداة لنبش
امل ـس ـكــوت ع ـنــه وامل ـخ ـب ــوء ف ــي الـ ِـسـفــر

نورا ّرحال
وريهام
عبد العزيز
في
مشهد من
الشريط

الـســوري العظيم ،منذ الخمسينيات
وحتى اآلن».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ــوض ــح مـ ـخ ــرج الـفـيـ ّلــم
ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه م ـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ب ــأن ــه
أول م ــن اك ـت ـشــف م ــن ب ــن امل ـخــرجــن
ال ـســوريــن مـنـطـقــة «رخ ـل ــة» فــي جبل
الـشـيــخ .سـحــر امل ـكــان سيضفي حالة
جمالية على الـصــورة ،ويعطي طاقة
ّ
إيجابية للمشاهد ،ويــذكــر مــن نسي
كــم تكتنز هــذه ال ـبــاد مــن ج ـمــال .أمــا
ع ــن ال ـح ـكــايــة ،ف ـيــوضــح« :ال نـخــوض
ف ــي قـضــايــا سـيــاسـيــة ب ـقــدر م ــا نـقـ ّـدم
سـ ـ ـ ــردًا اج ـت ـم ــاع ـي ــا ي ـق ـب ــض ب ــإح ـك ــام
عـلــى مـفــاصــل ث ــروة ســوريــة مغمورة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى االهـ ـتـ ـم ــام اإلع ــام ــي،
وع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة رصـ ــد ل ـث ــاث م ــراح ــل
سورية :األولى أصولية في عام 1954
ّ
تـنـعـكــس بـشـخـصـيــة «ش ـي ــخ ال ـكــتــاب

قـحـطــان» (يـلـعــب دوره عـبــد اللطيف
عـبــد الـحـمـيــد) ،وأخـ ــرى لـيـبــرالـيــة في
س ـن ــة  1958ت ـت ـج ـســد فـ ــي شـخـصـيــة
م ـغ ـت ــرب س ـ ـ ــوري فـ ــي ف ــرن ـس ــا (رامـ ـ ــز
أس ــود) ع ــاد ل ـتـ ّـوه مصطحبًا زوجـتــه
الـفــرنـسـيــة االن ـت ـهــازيــة (نـ ــورا ّ
رحـ ــال)
ً
وصــوال إلى مرحلة ثــورة البعث سنة
 1963والتوجه نحو عسكرة املــدراس
وامل ـج ـت ـمــع الـ ـس ــوري بــأك ـم ـلــه ّ وبـ ــروز
الـ ـشـ ـع ــارات ال ـق ــوم ـي ــة .وت ـت ـم ــث ــل ه ــذه
املرحلة في شخصية (فــادي صبيح)
ف ـي ـم ــا س ـت ـق ــع ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـث ــاث
فــي عـشــق ام ــرأة واح ــدة هــي «ن ــوارة»
زارعـ ـ ــة الـ ـ ــورد (ت ـل ـعــب دورهـ ـ ــا ري ـهــام
عبد الـعــزيــز) .وتختتم الحكاية بعد
اك ـت ـشــاف ك ــل ه ــذا الـخـصــب بــاقـتـحــام
الـ ـق ــري ــة مـ ــن قـ ـب ــل «داعـ ـ ـ ـ ــش» الـ ـج ــراد
األسود لهذا العصر».

من جانب آخــر ،يوضح مخرج الفيلم
بـ ــأن ال ـن ــص م ـك ـتــوب ب ـب ــراع ــة تـ ــوازي
بــراعــة ال ــرواي ــة االص ـلـ ّـيــة ،وأن الحالة
اإلنتاجية الـتــي توفرها لــه املؤسسة
ال ـح ـكــوم ـيــة م ـم ـت ــازة إل ـ ــى درجـ ـ ــة أن ــه
بـنــى بـيــوتــا خــاصــة بتصوير الفيلم،

شخصية نورا ّرحال تعكس
أطماع الغرب بمنطقتنا
وستجول كاميرته بعد ريــف دمشق
ال ـس ــاح ــل ال ـ ـسـ ــوري ولـ ــن ي ـن ـت ـهــي مــن
التصوير قبل أواخر حزيران (يونيو)
املـقـبــل ،عـلــى أن تـكــون م ــدة التصوير
 60يــومــا وم ــدة الـشــريــط حــوالــى 120
دقيقة.

بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،تـ ـع ـ ّـب ــر امل ـغ ـن ـي ــة وامل ـم ـث ـل ــة
اللبناينة السورية نــورا ّ
رح ــال خالل
حــدي ـث ـهــا مـعـنــا ع ــن س ـعــادت ـهــا بـهــذه
التجربة السينمائية التي تأخذ على
عــاتـقـهــا إع ـ ــادة اك ـت ـشــاف س ــوري ــا من
مـنـظــور جــديــد بـعـيـدًا عـمــا ّ
يسيجها
حــالـيــا م ــن خـ ــراب .وتـضـيــف بــالـقــول:
«كنت فــي دمشق لتسجيل مجموعة
أغان ،فعرض ّ
علي نص الفيلم ،ولجدة
ٍ
املــوضــوع وأهـمـيـتــه ،واف ـقــت مــن دون
البحث فــي مــوضــوع األج ــر» .وفــي ما
ي ـخــص طـبـيـعــة دورهـ ـ ــا ،ت ـق ــول« :هــي
شخصية انتهازية قادمة ّ من فرنسا،
تـتـحـ ّـدث بلغتها األم تـمــثــل ببنيتها
أطماع الغرب عمومًا في هذه املنطقة،
ورغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـث ـمــار ك ــل ثــروات ـهــا
ح ـتــى ت ـلــك ال ـت ــي ل ــم يـنـتـبــه ل ـهــا -أه ــل
البلد أنفسهم».
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محمد خان على شاطئ الرغبات (المكبوتة)
محمد خير
يـ ـت ــرك ال ـط ـب ـي ــب األرب ـع ـي ـن ــي يـحـيــى
(مــاجــد ال ـكــدوانــي) زوج ـتــه الخاملة
مـ ــاجـ ــدة (الن ـ ـ ــا مـ ـشـ ـت ــاق) فـ ــي صــالــة
«الـ ـش ــالـ ـي ــه» وي ـ ـخـ ــرج إل ـ ــى ال ـش ــرف ــة.
ي ـ ــرف ـ ــع عـ ـ ــدسـ ـ ــات مـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــاره امل ـ ـقـ ــرب
ل ـي ـت ــأم ــل ال ـج ـم ـي ـلــة امل ـج ـه ــول ــة ال ـتــي
فاجأت الشاطئ .وإذا به يلمح شابًا
وفـ ـت ــاة يـ ـب ــدوان أج ـن ـب ـيــن يـ ـط ــاردان
بـعـضـهـمــا ب ـع ـضــا وه ـم ــا ف ــي ث ـيــاب
البحر في اتجاه الشاطئ .وسرعان
مــا يـسـقـطــان أرض ــا لـيـتـبــادال قبالت
حـمـيـمــة .رد ف ـعــل الـطـبـيــب املـكـبــوت
لــم يكن مفاجئًا .يستدعي الـحــارس
جمعة (أحمد داود) كي يطرد الشاب
والـفـتــاة اللذين تسلال إلــى الشاطئ
الخاص في غفلة منه .الطبيب الذي
كان يختلس النظرات منذ ثوان عبر
ّ
يتقمص رد فعل األخالقي
منظاره،
الرافض لهذه «البالوي» األجنبية.
ّ
غ ـيــر أن فـيـلــم مـحـمــد خـ ــان الـجــديــد
«ق ـب ــل زح ـم ــة ال ـص ـي ــف» الـ ـ ــذي ط ــرح
أخ ـي ـرًا فــي ال ـصــاالت امل ـصــريــة ،ليس
شــريـطــا عــابـســا يـنــاقــش «ازدواج ـ ّي ــة
املجتمع» .إنــه أبسط ـ ـ وربما أخف
ـ ـ مــن ذلــك كثيرًا .إنــه حكاية أسبوع
ف ــي قــريــة سـيــاحـيــة م ــا زالـ ــت خــالـيــة
«قـ ـب ــل زحـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــف» ،ووصـ ـ ــول
املصطافني ،أو هي حكاية أربعة أو
خـمـســة أش ـخ ــاص ال أك ـثــر يسكنون

القرية في هذه األيــام الخالية ،حيث
ت ـت ـض ـخ ــم املـ ـش ــاع ــر والـ ــرغ ـ ـبـ ــات فــي
الـفــراغ املـحـيــط .الـفـكــرة لـخــان نفسه.
أم ـ ــا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ف ـل ـغ ــادة شـهـبـنــدر
فــي أول ــى تـجــاربـهــا .خـمــس شــركــات
إنتاج صغيرة ومتوسطة تضافرت
لصنع الشريط الــذي ال يبدو باهظ
الـكـلـفــة ،واق ـب ــال جـمــاهـيــري ال ييدو
مرتفعًا رغم أننا ما زلنا «قبل زحمة
الصيف» ،ورغم عبارة «للكبار فقط»
والصورة الغامضة لجميلة الشاطئ

ال يبني السيناريو العناصر
على مهل أو بإيقاع مقنع
ه ــال ــة (ه ـن ــا ش ـي ـح ــة) ع ـل ــى ال ــدراج ــة
التي سنعرف أنها تخص الحارس/
الجنايني جمعة ،الذي يعاني بدوره
انجذابًا أشد ضراوة تجاه الجميلة،
مـ ــع ف ــرص ــة أق ـ ــل ل ـل ـت ــواص ــل نـتـيـجــة
موقعه الطبقي.
ال ــوض ــع الـطـبـقــي ذاتـ ــه ه ــو م ــا جلب
األفــراد القليلني إلى القرية الخالية.
فـ ــزوجـ ــة ي ـح ـي ــى ،امل ـت ـف ــرغ ــة ل ـل ـتــأمــل
واألكـ ـ ـ ــل ،ه ــي ابـ ـن ــة م ــؤس ــس ال ـقــريــة
ال ــراح ــل .ل ــذا فـهــي تقيم فيها معظم
ال ــوق ــت ،وم ـع ـهــا زوج ـه ــا «ال ـه ــرب ــان»
ك ـمــا ت ـص ـفــه ،والـ ـ ــذي ن ـك ـت ـشــف ،بعد
زم ـ ــن طـ ــويـ ــل م ـ ــن «خ ـ ـفـ ــة ظ ـ ـلـ ــه» أن ــه

فـ ــي ن ـظ ــر زوج ـ ـتـ ــه «أن ـ ــان ـ ــي ،ف ــاش ــل،
وب ـ ـخ ـ ـيـ ــل ،وال يـ ـقـ ـي ــم وزن ـ ـ ـ ــا ل ـح ـي ــاة
ال ـن ــاس» فـيـعـ ّـن فــي مـشـفــاه (مشفى
حماه في األســاس) أطباء غير أكفاء
منخفضي األج ــر .لكن هــذه القائمة
الـطــويـلــة مــن االت ـه ــام ــات ،ال يبنيها
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ع ـل ــى م ـه ــل أو بــإي ـقــاع

مقنع ،بل تلقيها الــزوجــة في وجهه
ّ
دف ـعــة واحـ ــدة إث ــر مـشــاجــرة ولــدتـهــا
الغيرة .تبدأ املشاجرة ـ ـ واالتهامات
ـ ـ فجأة وتنتهي فجأة .كذلك األمر ،مع
اآلخرين .نعرف مشكالتهم األصلية
ـ ـ وحتى الوجودية ـ ـ بأسهل الطرق:
يـقـ ّـرون بها بأنفسهم .فعشيق هالة

املطلقة هو «هشام» (هاني املتناوي)
يعرفنا بمشكلته بنفسه منذ اللحظة
األولى :ممثل ثانوي لم يحز البطولة
أب ـدًا رغــم أنــه فــي الــرابـعــة واألربـعــن
من العمر .حتى أن الجنايني نفسه
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـقــول ه ـشــام حــزي ـنــا ـ ـ ـ ـ ـ ل ــم يـعــرفــه
ح ــن رآه .الـجـنــايـنــي أي ـضــا يــوصــي
الجميع ـ ـ وهم قلة على أي حال ـ ـ أن
يـجــدوا لــه وظيفة كسائق .فهو هنا
ً
في القرية مؤقتًا فقط بدال من أخيه.
ح ـت ــى ه ــال ــة امل ـط ـل ـقــة (ه ـن ــا شـيـحــة)
واملـ ـفـ ـتـ ــرض أنـ ـه ــا م ـت ــرج ـم ــة ،ت ـبــدو
مشغولة بالطبخ والـحــب والغضب
ومحاولة ابعاد ابنائها عن الشاليه
حتى تنفرد بحبيبها .نراها ّ
تحدث
نفسها حــن أمـطــرت الــدنـيــا وعرفت
أن أبناءها املراهقني قــادوا السيارة
ف ـ ــي اتـ ـج ــاهـ ـه ــا .لـ ـق ــد أخـ ـب ــرتـ ـه ــم أال
يقودوا السيارة إلى هنا ،كأنها تريد
أن ّ
تعرفنا ـ ـ كجمهور ـ على ما يشغل
بالها من هواجس.
عـلــى أي ح ــال ،يـصــل األط ـف ــال إليها
بـســام ،وتنتهي ّ
الغمة بــن جاريها
ال ــزوج ــن .وي ـظ ـهــر امل ـم ـثــل ال ـثــانــوي
أخ ـ ـيـ ـ ـرًا عـ ـل ــى غ ـ ـ ــاف مـ ـجـ ـل ــة ف ـن ـي ــة،
ويرحل الجنايني عن القرية بعدما
ع ـ ـ ــاد شـ ـقـ ـيـ ـق ــه ،ويـ ـمـ ـتـ ـل ــئ الـ ـش ــاط ــئ
بــاملـصـطــافــن .الـقـصــص ال ـتــي كــادت
ت ـت ـقــاطــع ،ظ ـلــت م ـت ــوازي ــة ،ف ـع ــاد كل
شـ ــيء إلـ ــى أص ـل ــه ب ــا ت ــأث ـي ـ ُـر كـبـيــر،
سواء على األحداث أو على املشاهد.

