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ثريا بغدادي ...صورة أنثى من زمن الحرب
بدعوة من «نادي لكل
الناس» ،يعرض اليوم شريط
مارون بغدادي «حروب
صغيرة» ( )1982في
الذكرى الـ  42على الحرب
األهلية .هنا حوار مع
بطلة الفيلم المقيمة
العمل،
في باريس حول ّ
وبغدادي الذي دشن
مسارًا جديدًا في سينما
المؤلف اللبنانية
محمد همدر

الخارج ،كما كانت تملك القرار بأن
تبقى من أجل من ّ
تحبه».
ت ـض ـي ــف ب ـط ـل ــة «حـ ـ ـ ــروب ص ـغ ـي ــرة»،
ً ّ
م ــذك ــرة أن ث ـي ـمــة ال ـه ـج ــرة مــوضــوع
ّ
مالزم للتاريخ اللبناني ،خاصة لدى
األقـلـ ّـيــات املسكونة بذلك الـخــوف من
االضـ ـطـ ـه ــاد ،الـ ـخ ــوف م ــن اآلخ ــري ــن،
ّ
ّ
الحب كما
املخاوف التي ال يبعدها إل
ّ
لكن ّ
تقولّ .
حبها لطالل
«ثريا خائفة،
ي ــدف ـع ـه ــا ل ـل ـن ـض ــوج» .وتـ ـكـ ـم ــل« :ف ــي
مواجهة رعب الحرب ،واملوت ،تعيش
ثـ ــريـ ــا وأص ـ ــدق ـ ــاؤه ـ ــا ف ـ ــي ف ــوض ــاه ــم
الخاصة ،بإنكار للواقع وتـهـ ّـور غير
مـســؤول أحـيــانــا ،كــأن ال شــيء يجري
مــن حــولـهــم .ط ــال يـلـبــس دور زعيم
ع ـش ـيــرة ،ث ــري ــا تـنـظــم عـمـلـيــة خـطــف،
نـبـيــل يـعـيــش ف ــي خ ـي ــال ــه .ه ــم أيـضــا
يـهــربــون مــن أنـفـسـهــم ،إل ــى امل ـخــدرات
إلى الجنونّ .
ردات فعلهم تصبح غير

مجدية ،غير منطقية .ولو خرجوا من
هذا العالم سليمني جسديًا ،سيبقون
ضحايا».
ماذا كان مارون بغدادي يريد أن يقول
ع ــن الـ ـح ــرب ف ــي «حـ ـ ــروب ص ـغ ـيــرة»؟
ّ
تذكر ثريا أنــه كــان قد أنجز «بيروت

رافق بكاميراه مقاتلين
على الجبهة ليكون شاهدًا
على ما جرى
يــا ب ـيــروت» ع ــام  ،1974ال ــذي ق ـ ّـدم ملا
سيأتي بعد .لم يكد الفيلم يخرج إلى
ّ
الصاالت ،حتى بدأت الحرب .تقول إن
مارون لم ُي ّ ِرها يومًا هذا الفيلم .كان
يقول لها إنــه ضــاع أو احترق« ،كأنه
كان يتمنى لو أنه لم يقم بإخراجه».

ّ
وت ـض ـيــف أن ال ـت ـجــربــة ال ـث ــان ـي ــة ،أي
«ح ــروب صـغـيــرة» ب ــدأت بعد األولــى
بقليل أي عام  .1975كان مارون يريد
أن يـ ــروي ق ـ ّـص ــة حـمـيـمــة ع ــن شــابــن
وفتاة .كانت أحــداث قصته تــدور في
القاهرة ،وكان يريد أن يعمل مع نور
الـشــريــف آنـ ــذاك« .ل ــم يـكــن يــومــا يريد
التكلم عــن الـحــرب بطريقة مباشرة.
كان قد رافق أصدقاء له مقاتلني ،كان
يحمل الكاميرا ليكون شاهدًا فقط».
ع ــام  ،1980تـعـ ّـرفــت ثــريــا إل ــى م ــارون
خ ــال كــاسـتـيـنــغ «حـ ــروب صـغـيــرة».
تضيف« :كان حينها قد بدأ يعمل مع
فرنسيس فــورد كوبوال في الواليات
املتحدة .عام  ،1981كتب لنا أنه يريد
ت ـصــويــر الـفـيـلــم ف ــي بـ ـي ــروت ،بـعــدمــا
ّ
ت ـخــلــى ع ــن م ـشــاري ـعــه ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة» .تتابع« :بعد رحيله ،وجدت
أجـ ـ ــزاء م ــن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ،ورأي ــت

ّأول صورة تتراءى لنا حني نذكر فيلم
«حروب صغيرة» ( 108د ـ ـ  )1982هو
وجه ّ
ثريا .ليس ألنها األنثى الوحيدة
في العمل ،بل ألنها في عدسة مارون
بـغــدادي ـ ـ الــذي سيصبح زوجها في
ما بعد ـ ـ صورة مختلفة ،غير نمطية،
لألنثى في زمن الحرب.
تقول ّ
ثريا خوري بغدادي لـ «األخبار»
ّ
إنه منذ رحيل مارون بغدادي (1950
ُ
ـ ـ  ،)1993دعـيــت م ــرارًا إلــى الـكــام عن
دورهـ ـ ــا ف ــي «حـ ـ ــروب ص ـغ ـي ــرة» .لكن
حــن تـغــوص فــي املــاضــي مــن جديد،
ُتدرك أنها لم تعد ّ
ثريا ،تلك التي في
ّ
امل ــاض ــي .ي ـغ ــذي إدراكـ ـه ــا م ــا عــاشـتــه
ورأته على ّ
مر السنوات.
ت ـق ــول ل ـن ــا« :ل ــم ي ـكــن دورًا مـكـتــوبــا.
ّ
شخصيات
م ــارون ك ــان يـبـحــث عــن
حقيقية مــوجــودة لفيلمه .ثـ ّ
ـريــا ،أي
أنــا ،رأى فيها الفتاة البورجوازية،
ال ـف ــرن ـك ـف ــون ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت تـمـلــك
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــار بـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء وال ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــل.
ك ــان ــت لــدي ـهــا ال ـح ـ ّـري ــة واإلم ـكــان ـيــة،
لـتـتـفــادى جحيم ال ـحــرب ،وتـتـفــادى
أخــذ املوقف أو املقاومة أو الشعور
بــالــواجــب ،وتـهــرب مــن ال ـصــراع إلى

ّ
قصة ثالثة ّ
تحول الــى ّ
غيرتهم
كيف
ال ـح ــرب ،أعـتـقــد أن ــه خ ــال س ـفــره إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ق ــرر أن يـكـتــب ما
يعيشه».
ّ
تقول إنه يعتقد أن الحرب بال جدوى
ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ـ ــرور خ ـ ـمـ ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـلــى
تأملها ،وأنه ّفهم اللعبة .لم يعد يجد
نفسه في صف حتى من يميل إليهم.
ِّ
ينتقد بشدة ،خاصة منطق عودة كل
إل ــى قبيلته أو عـشـيــرتــه أو طائفته.
هو الــذي ينتمي الــى مدرسة الحوار
وت ـق ـ ّـب ــل اآلخـ ـ ــر ،تـ ــرك م ـن ــزل أه ـل ــه في
األشرفية وانتقل إلى الصنائع.
«أراد مـ ـ ــارون أن يـ ـع ـ ّـري الـ ـح ــرب ،أن
ّ
يجردها من غموضها .أن يشدد على
أهمية القصص الصغيرة في حياتنا.
على دور الحروب في نزع اإلنسانية،
خاصة الحروب بني اإلخوة».
عن تجربة «حــروب صغيرة» ،العمل
سينما
امل ـمـ ّـيــز وال ـف ــري ــد ف ــي م ـس ـيــرة
ّ
امل ــؤل ــف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ت ـق ــول ث ــري ــا إن ــه
م ـخ ـت ـلــف ألن ال ـ ـحـ ــرب ك ــان ــت خـ ــارج
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أو خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادر« ،ك ـ ــان
فيلمًا ُم ـجــددًا فــي طــريـقــة الـتـصــويــر،
والسيناريو ،وال ـحــوار ،خيار مواقع
ال ـت ـص ــوي ــر ،م ــع مـمـثـلــن ال يـمـثـلــون،
وصـ ــورة ومــوسـيـقــى جميلتني .معه
اتخذت سينما املؤلف منحى آخر».
لم تسنح ملارون بغدادي الفرصة ألن
يتكلم عن لبنان خــارج إطــار الحرب.
أراد أن ي ـق ـف ــل ح ـس ــاب ــه ّ مـ ــع ال ـح ــرب
نـهــائـيــا ،فيما ك ــان يـحــضــر لتصوير
«زوايـ ــا» ،الـعـنــوان ال ــذي اخـتــاره حني
ش ــرع بـكـتــابــة الـسـيـنــاريــو م ــع حسن
داوود .ل ـ ــم يـ ـع ــش م ـ ـ ـ ــارون لـيـبـصــر
ه ــذا الـعـمــل ال ـن ــور .غـ ــادر ع ــام ،1993
بالطريقة نفسها التي أراد أن ينهي
ب ـهــا ح ـي ــاة الـشـخـصـيــة األخـ ـي ــرة في
فيلم «زوايا».
عـ ــرض ف ـي ـلــم «ح ـ ـ ــروب ص ـغ ـي ــرة» ملـ ــارون
بـ ـغ ــدادي :س 19:00:م ـســاء ال ـي ــوم بــدعــوة
م ــن «ن ـ ــادي ل ـكــل الـ ـن ــاس» ـ ـ ـ ـ مــركــز «ت ـيــار
املجتمع املــدنــي فــي ب ــدارو» (مبنى الحركة
االجتماعية  -الطابق األول) ـ ـ لالستعالم:
03/031562

وثائقي

«وداعًا حلب» على  :bbcصناعة الواقع ...ال نقله!
ع ــدة يمكننا ال ـتــوقــف ع ـنــدهــا .طيلة
ال ـشــريــط الـ ــذي يـظـهــر أزقـ ــة وشـ ــوارع
املدينة بحالة كارثية ،وشبه ّ
مدمرة،
ن ــرى م ــا يـمـكــن أن نـسـمـيــه «مـســرحــة
الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع» ،بـ ـمـ ـعـ ـن ــى دأب الـ ـشـ ـب ــان
ال ـحــام ـلــن ك ــام ـي ــرات وه ــوات ــف ذكـيــة
متطورة ،وحتى كاميرا «الفانتوم»،
التي تتيح التصوير من الفضاء عبر
زر التحكم عن بعد ...كل هذه األدوات
التكنولوجية الحديثة ،أسهمت في
صـنــاعــة ه ــذه ال ـص ــور ،ال ـتــي أضــافــت
اليها الشبكة لقطات جديدة ،لنصير

زينب حاوي
فـ ــي خـ ـض ــم ال ـ ـحـ ــراكـ ــات الـ ـتـ ــي بـ ــدأت
شــرارتـهــا قبل ستة أع ــوام فــي بعض
البلدان العربية حتى يومنا هــذا ،ما
زالــت األبـحــاث والــدراســات اإلعالمية
تتركز على جوانب عدة استخدمتها
امل ـن ـص ــات اإلع ــامـ ـي ــة ،وأس ـه ـم ــت في
صناعة أدوات استطاعت حتى تغيير
مسار هذه الحراكات .في زمن عجزت
ف ـيــه ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات ع ــن دخ ــول
هذه املناطق ،ونقل ما يحدث ،خرجت
علينا ظاهرة «شهود العيان» ،التي
ً
مــا زال ــت تثير لغطًا وج ــدال كبيرين
عـلــى املـسـتــوى املـهـنــي .خ ــروج هــؤالء
عـلــى الـفـضــائـيــات الـعــربـيــة املـعــروفــة،
واإلتـ ـ ـك ـ ــاء ع ـل ـي ـهــم ك ـم ـص ــدر م ــوث ــوق
مل ــا ي ــدل ــون بـ ــه ،ص ـ ّـع ــدا الـ ـك ــام ح ــول
صدقيتهم ،ومهنية املحطة فــي نقل
وقـ ــائـ ــع وص ـ ــور مـ ــن أرض مـلـتـهـبــة،
تـشـهــد ص ــراع ــات ون ــزاع ــات تتخطى
الوضع الداخلي.
ّ
ولعل األزمة السورية ،التي بدأت منذ
ذاك ال ـتــاريــخ ،تـمـثــل تـجــربــة خــاصــة،
وف ــري ــدة ف ــي إفـ ـ ــراز ظ ــواه ــر إعــام ـيــة
ومـهـنـيــة ،لــم نـكــن نـشـهــدهــا مــن قبل.
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ك ـنــا ع ـلــى مــوعــد
على « bbcعربي» مع وثائقي «وداعًا
حـ ـل ــب» (إن ـ ـتـ ــاج وإخ ـ ـ ـ ــراج كــريـسـتــن
غرابديان) الذي يرصد األيام األخيرة

فــي مدينة حلب قبل استعادتها من
النظام.
ّ
أربـعــة شـبــان تــولــوا تــوثـيــق يوميات
املـ ــدي ـ ـنـ ــة بـ ــال ـ ـصـ ــوت والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة فــي
ش ـ ـهـ ــر ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون األول (دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر)
امل ــاض ــي :مـجــاهــد أب ــو ال ـج ــود ،أحـمــد
حشيشو ،سراج الدين العمر ،وباسم
أي ـ ـ ــوب ـ ـ ــي ...هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب أط ـل ـق ــت
الـشـبـكــة الـبــريـطــانـيــة عليهم تسمية
«ن ــاش ـط ــون» ،واتـ ـك ــأت ع ـلــى مــوادهــم
البصرية لتوليف هــذا الـشــريــط (52
د) .فــي حقيقة األمـ ــر ،لــم يـكــن هــؤالء
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ـح ـ ـيـ ــاديـ ــن ،يـ ـفـ ـت ــرض أن

تتكل عليهم محطة تدعي املهنية كـ
«ب ــي .ب ــي .ســي عــربــي» ،مــن أج ــل نقل
ال ــوق ــائ ــع ،وح ــال ــة امل ــدي ـن ــة ال ـس ــوري ــة
بتفاصيلها .بــدايــة ،أخـطــأت الشبكة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ،ك ـ ـ ــون ه ـ ــؤالء
الشبان منتمني الــى فصائل سورية
معارضة ،وهذا األمر يظهر جليًا في
أعالمهم ومحتوى كالمهم .عــدا هذا
التصنيف الذي يشبه ورطة «شهود
ال ـع ـي ــان» ،أظ ـه ــر ال ـف ـي ـلــم الـ ــذي ص ـ ّـور
على مــدى األيــام األخـيــرة قبل خروج
املــدنـيــن وال ـقــوى املسلحة املعارضة
مــن حـلــب ،ظــواهــر إنـســانـيــة ومهنية

لم يتوان الفيلم عن
ّ
متعمد لألطفال بما
توظيف
يخدم سياسة المحطة
أم ــام إشـكــالـيــة جــديــدة ه ـنــا :هــل هــذا
ً
فعال توثيق ونقل للواقع ،أم صناعة
درامية له؟
هـ ـ ـ ــذا ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـه ـ ـنـ ــي ،أمـ ــا
ُ
إنـســانـيــا ،فــتـطــرح أسـئـلــة ع ــدة طــوال
ً
لـ ـقـ ـط ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل .كـ ـي ــف م ـ ـثـ ــا ألح ــد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــان ،امل ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــد ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه،
ّ
واملعرض في أي لحظة للموت ،جراء
الـقـصــف ال ـقــريــب مــن م ـكــان تــواجــده،
أن ي ـت ـص ــرف ب ـط ـب ـي ـع ـيــة ويـ ــركـ ــز فــي
كاميرته التي توثق ردات فعل وجهه،

ويكمل بشكل إعـتـيــادي حديثه على
الـهــاتــف مــع أح ــد أفـ ــراد عــائـلـتــه ،رغــم
رداءة اإلتصاالت هناك؟ هذا اإلعتياد
على التواجد في مكان ينذر باملوت
والخطر والفقدان ،كيف له أن يتالءم
مع أجــواء تصوير وتوثيق فــردي ،ال
تـفـ ّـوت كاميرته أي لقطة؟ الــى جانب
ه ــذه األس ـئ ـل ــة ،ل ــم ي ـت ــوان الـفـيـلــم عن
ّ
متعمد لــأطـفــال ،مــن خــال
تــوظـيــف
الـحــديــث مـعـهــم ،وإحــراج ـهــم بأسئلة
ال تـنــاســب أع ـمــارهــم ،بــل تـخــدم فقط
سياسة الشريط ،مــن إظـهــار الخوف
وال ـل ـع ــب ع ـل ــى أح ــام ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة،
كسؤالهم عــن الـطـعــام ال ــذي يرغبون
في تناوله.
ي ـخ ــرج «وداعـ ـ ـ ــا حـ ـل ــب» ،ال ـع ــدي ــد مــن
الـظــواهــر املهنية واألخــاقـيــة أبرزها
ص ـن ــاع ــة ال ـل ـح ـظــة ال تــوث ـي ـق ـهــا ،ك ــأن
ي ـه ــرع «ن ــاش ــط» الـ ــى م ـك ــان الـقـصــف
وي ـ ـكـ ــون ب ـك ــام ــل وع ـ ـيـ ــه ،ويـ ــركـ ــز فــي
ك ــام ـي ــرت ــه وزاوي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ل ـن ـق ــل مـشـهــد
ال ــدم وال ــدم ــار ،فــي وقــت مــا زال ــت فيه
إش ـك ــال ـي ــة امل ـف ــاض ـل ــة ب ــن ال ـت ـصــويــر
واإلن ـق ــاذ حــاضــرة فــي عــالــم الـحــروب
واإلع ــام .يختصر العمل الــذي خرج
«ن ــاش ـط ــوه» ،ب ـحــافــات «امل ـعــارضــة»
ع ـن ــد م ـع ـبــر «ال ـ ــرام ـ ــوس ـ ــة» ،م ــودع ــن
مــديـنـتـهــم ،مـشـهـدًا إعــامـيــا مختلفًا،
يـعـطـيـنــا دروسـ ــا ف ــي كـيـفـيــة صناعة
الواقع ،ال نقله.

