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السينام السورية واإلطالل من خالل السجادة احلمراء

احلضور السينامئي السوري يف املهرجانات الدولية

مصطفى قاعود

مقدمة

يليق  بم  والعاملية،  العربية  السينمئية  املهرجانات  تزال، حضوًرا يف  وما  السورية،  السينم  سجلت 
بمنزلتها، بوصفها سينم عريقة انطلقت قبل انقضاء العقد الثالث من القرن العرشين، حيث أنتجت 
رشكة حرمون أول فيلم سوري صامت سنة 1928 )املتهم الربيء( من إخراج أيوب بدري وتصوير 
السينمئي اخلاص،  لدمشق سجادهتا احلمراء، ومهرجاهنا  بل كان  ليس هذا فحسب،  رشيد جالل. 
سنة  السينمئي  دمشق  مهرجان  انطلق  فقد  لذلك،  االنتمء.  معنى  احلمراء  السجادة  معاين  بني  ومن 
1956 بمبادرة من املخرج السينمئي الراحل حممد شاهني، أي بعد عقٍد من استقالل سورية، وبعد 
السينم  صناعي  لدى  مزدوًجا  معنًى  احلمراء  السجادة  حتمل  واليوم  دولًيا،  مهرجاًنا  أصبح  عقدين 
السورية، وهو ما يتمثل بـ »االنتمء واحلنني« إىل الوطن يف ظل اهلجرة القرسية لكثري من السوريني، 
ومن بينهم كثري من صناعي السينم، من منتجني ومنتجات وخمرجني وخمرجات وممثلني وممثالت، ال 
بل اختصاصات صناعي السينم كلها، وناقدهيا، إن عددنا الناقد قطًبا رئيًسا يف صناعة السينم، بمعنى 

ما من املعاين، ملا لعمله من أثر مهم يف تطوير صناعة السينم من الوجهتني التقنية واجلملية.

التوقف  من  بد  ال  الدولية،  السينمئية  املهرجانات  يف  السوري  السينمئي  احلضور  عن  للحديث 
عند الواقع اجلديد للسينم السورية الذي يطرح كثرًيا من األسئلة، وليس أقلها أمهية األسئلة اآلتية: 
هل هناك رضورة إلعادة تعريف السينم السورية عرب اإلطالل من خالل السجادة احلمراء وحصاد 
اجلوائز؟ وهل اختلفت معاناهتا زيادًة ونقصاًنا؟ هل أصبحنا أمام سينم سورية مهاجرة بجزٍء منها، 
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وهلا أحواهلا التي ختتلف عن تلك التي ظلت يف داخل الوطن؟ هل ينطبق عليها اليوم ما ينطبق عىل 
السينم الفلسطينية وربم العراقية وتالًيا اليمنية، عىل سبيل املثال؟ ما أفق اإلنتاج يف املستوى الروائي 
من جهة، ومستوى األفالم القصرية والوثائقية من جهة أخرى؟ هل تعكس املهرجانات احلجم الكبري 

لإلنتاج الوثائقي والقصري؟ 

من  كبري  كم  أمام  نحن  وربم  املهرجانات،  إىل  الوصول  يف  فرصة  كلها  األفالم  جتد  ال  بالتأكيد، 
اإلنتاج، تغمره بحار اهلجرة وصعوبة الوصول إىل املهرجانات أو شاشات العرض، ألسباب تتعلق 
عىل  قدرهتا  وحمدودية  نفسها،  املهرجانات  بمعايري  تتعلق  أو  جهة  من  الرتويج  إمكانات  بضعف 
فنية  التنوع يف االختيار، أو ربم احلجب واملنع ألسباٍب سياسية، أو ألسباب  االستقطاب أو معايري 

تتعلق باجلودة والقدرة عىل املنافسة. 

مبدئًيا، وقبل الغوص يف ثنايا هذه املعاجلة املتشعبة، يرى بعضهم أن السينم السورية ما زالت يف 
قيد احلياة، ومل تغرق يف حميط األزمات، ال بل ربم صقلتها الصعاب، ومنحتها قدرات مل تكن تتخيلها، 
وهي تكابد من أجل الظهور واملنافسة، ويتخطى نجومها وصانعوها السجادات احلمراء يف عدد من 
املهرجانات العربية والدولية، سواء يف أفالم يمكن أن يقال عنها أهنا صناعة سورية أم ضمن أفالم 
إنتاج  أهنا من  بيد  أو حتمل ملسات سورية،  بمبادرات سورية  بالكلية، ولكنها  ليست صناعة سورية 
مشرتك. نعم، فم زال السوريون حيصدون اجلوائز عن أعمل يمكن عدها صناعة سورية، بمعنى من 
من  ومنهم  نجاحها،  يف  سوريون  أسهم  ولكن  السورية،  للسينم  حتتسب  ال  قد  أعمل  وعن  املعاين، 
أحرز جوائز عنها. هذا أيًضا من األمور التي تبحث عن أجوبة، أي عن هوية الفيلم. بأي معنى تكون 
اجلائزة للسينم السورية بالكلية أو يف جزء منها؟ متى وإىل من تنسب صناعة السينم؟ أهي للمنتج أم 
املخرج أم املبادرة؟ متى توضع بعض املعايري يف احلسبان بوصفها استثناًء مثاًل، أعندما تعود اجلائزة 
إىل الكاتب أم النجوم، وربم املوضوع؟ لن أجيب عن ذلك بنفيس، وربم أجيب عن ذلك يف السابق 
من ناحية املعيار. لكن، هل املعايري ثابتة أم قابلة للتطوير واالستثناء؟ هذا ما سأتركه لبعض ضيوف 

الرشف أو باألحرى للمشاركني يف بناء هذه املعاجلة، من نقاد ومتخصصني. 

لكن قبل أي يشء، أريد القول إن هذه املعاجلة ال تؤرخ للسينم السورية أو مشاركتها يف املهرجانات 
أو حصادها اجلوائز، لكي ال يقول بعضهم إننا أغفلنا هذه املرحلة أو تلك، أو نسينا ذكر هذا الفيلم أو 
ذاك، أو هذا املخرج أو ذاك، وربم لن نحيص املشاركات يف املهرجانات مجيعها، وال اجلوائز مجيعها، عىل 
الرغم من أننا سوف نتناول بعض النمذج عىل سبيل املثال ال للحرص، إنم هدفنا هو الوقوف عىل واقع 
الدولية.  السينم السورية، وماضيها، وأفقها، ووجودها، عربًيا وعاملًيا، يف املهرجانات ذات الصبغة 
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احلقيقة هي أن هناك مهرجانات عربية، ولكنها أيًضا دولية، واألمر يعود إىل هوية األفالم املشاركة، 
فإذا كان األمر يقترص عىل السينم العربية فاملهرجان عريب، وإذا كانت املشاركة دولية، فيمكننا القول 
إنه مهرجان دويل، سواء أكان داخل العامل العريب أم خارجه، من مثل مهرجان ديب السينمئي الدويل، 
عىل سبيل املثال ال للحرص. ذلك كله سوف يكون من وجهة نظر تقيمية ال تارخيية أرشيفية، عىل الرغم 
من انطوائها عىل جانب تأرخيي بمعنى من املعاين، وحماولة فرز بعض املفهومات املتشابكة واملعلقة يف 
عن  واالنفصال  االنفكاك  إمكان  عدم  من  الرغم  عىل  وتقنية.  فنية  ال  سياسية  بأدوات  السينم  تقييم 
احلالة السياسية، نظًرا إىل عمق الرشخ الذي أحدثته تشعبات األزمة السورية، إال أن موضوعنا أيًضا 
ليس سياسًيا، ولكنه يف جزء منه حماولة إلنقاذ السينم من براثن األحكام السياسية القرسية واجلائرة. 
عىل سبيل املثال، كأن يعد بعضهم السينم السورية املهاجرة كلها سينم ثورة، والسينم التي بقيت داخل 
الوطن كلها سينم النظام. ليس هدفنا عىل اإلطالق الفرز بني سينم ثورة وسينم نظام، ال قبل الثورة 
وال بعدها، ألن السينم الشعاراتية تفضح نفسها، وتضعها خارج مضمر العمل السينمئي، سواء قيل 
عنها إهنا سينم ثورة أم سينم نظام، فاملهم يف األمر هو القيمة الفنية التقنية، إضافة إىل الفضاء اإلنساين 

والفضاء االجتمعي، والقضية التي يعاجلها الفيلم. 

مقاربات ل بد منها يف قراءة احلضور السينامئي السوري يف املهرجانات الدولية 

احلقيقة هي أنه عندما طلب إيل إعداد هذا املوضوع، فكرت طوياًل يف إجياد منهجية تلبي املوضوعية 
من جهة، وتقدم لقارئ وباحث مهتمني عىل حٍد سواء مادة غري اعتيادية، فال تكون إخبارية بحت، 
وتعتمد عىل مجع املعلومات حول عدد األفالم السورية التي شاركت يف مهرجانات، وحصلت عىل 
املعيار  ألنه  بالرضورة،  اجلانب  هذا  تغفل  ال  الدراسة  أن  من  الرغم  عىل  عليها،  حتصل  مل  أو  جوائز 
األساس يف التقييم، وال تكون يف الوقت ذاته مادة مبنية عىل االستنتاج الشخيص، يف حتليل ما نرش 
من مواد، وبخاصة ألنني ال أقدم نفيس ناقًدا سينمئًيا باملعنى االحرتايف. لقد وقعت يف حرية، فمن أين 

أبدأ؟ وكيف أبني مداميك هذه املعاجلة الشائكة واملمتعة يف الوقت ذاته؟

وخربيت  البحث  يف  املتواضعة  خربيت  بني  فيهم  أمجع  ومنهجيًة  أسلوًبا  التأمل  منحني  النهاية،  يف   
واملخرج  الناقد  أجذب  أن  صحفًيا  بوصفي  أستطيع  ولكنني  النقاد،  بعمل  أقوم  ال  كي  الصحافية، 
والنجم لكي يسهموا يف صناعة هذه املعاجلة التي تغوص يف أسئلة قد ال تكون جديدة، ولكنها حتتاج 
إىل إعادة صياغة السؤال، وتالًيا اجلواب، أو ربم إىل إخراج من القوالب اجلاهزة والنظرة الشمولية 
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يتالءم والواقع. قد ال نحصل عىل أجوبة جديدة ألسئلة ال  بم  تقديم األجوبة  املسبقة، أي رضورة 
تتغري أجوبتها، ويعدها النقاد من املعايري الثابتة، ولكن ال بأس يف إعادة طرح األسئلة يف سياق اجلدل 
القائم حوهلا، بيد أنه ليس من املوضوعية أن جييب عنها باحث أو صحايف باجتهاد فردي حيتمل من 
املشاركة  إال  الذي ال تصنعه  التشويق  املؤصل، عالوًة عىل غياب  البحث  مما حيتمل من  أكثر  الرأي 
اجلمعية. لذا، فقد حولت اجلزء األهم من املناقشة إىل جمموعة من األسئلة التي وجهت إىل كوكبة من 
املختصني وأصحاب الشأن، من سوريني وعرب، متاًما كم أفعل يف إعداد تقرير إذاعي أو تلفزيوين 
أو حتقيق يف صحيفة، ولذا ُقلب األمر رأًسا عىل عقب، فنأخذ برأي ما، ونستنتج آخر، ويف كثري من 

األحيان نرتك للقارئ ما يستخلصه بنفسه. 

أسئلة بني الرأي والستنتاج

هناك أسئلة رئيسة متثل حمور معاجلتنا، وقد استعنا يف اإلجابة عنها بآراء كوكبة من صانعي السينم، 
من السوريني والعرب. لقد وجهت األسئلة إىل عدد أكرب من املجموعة املشاركة، ولكن بعضهم لبى، 
وآخر اعتذر )أتفهم أسبابه(، وكثري مل جيب )ألتمس له أعذًرا(. باملحصلة، شاَركنا كل من املخرجة 
السورية سؤدد كعدان، واملخرج السوري مأمون البني، واملخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والناقد 
السينمئي اللبناين حممد رضا، والناقد السينمئي والباحث املغريب ومدير مهرجان الرباط الدويل لسينم 
املؤلف محادي جريوم، والناقد السوري ماهر عنجاري، والنجمة واملخرجة السورية واحة الراهب. 
نظر  القريب بني وجهات  املستقبل  مفتاح حلوار جدي يف  إىل  القيمة  اآلراء  تتحول هذه  أن  نأمل يف 
خمتلفة، هبدف تطوير السينم السورية والعربية عموًما. وعىل الرغم من اخلصوصية فثمة مهوم مشرتكة 
السياق،  الفضاء اإلنساين األرحب. يف هذا  التالقي ضمن  أيًضا، يف ظل  العربية والعاملية  السينم  يف 
سوف نخضع األسئلة ملعاجلة تقوم عى أساس ما نستنتجه من أجوبة الضيوف، فنظهر النقاط املتفق 
عليها، أو تلك التي حظيت بوجهات نظر خمتلفة، أو حتى تلك التي ربم تظل جدلية إىل أن جييب عنها 
الواقع، واحرتاًما للقارئ واملشاركني يف آن مًعا سوف ننرش يف النهاية األجوبة أو املداخالت الكاملة 
للمشاركني، لكوهنا حتتوي عىل معلومات مهمة تؤرخ حًقا للسينم السورية، بينم نقتبس منها يف سياق 
معاجلة األسئلة ما جيعل القدرة عىل االستنتاج أكثر وضوًحا وحيوية، ويف ما بني املعاجلات سوف نأيت 

إىل ذكر نمذج من املشاركات السورية يف مهرجانات دولية. 
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األسئلة 
وكيف  املايض؟  يف  الدولية  املهرجانات  يف  السورية  السينم  حضور  كان  كيف  األوىل:  املجموعة 

أصبح حالًيا بعد سنة 2011؟

املجموعة الثانية: هل اختلف تعريف السينم السورية بعد الثورة وهجرة كثري من صناعي السينم؟ 
ينتمي إىل سورية، يف جانب من جوانبه؟ أي، كيف يمكن  أنه  أو  بأنه سوري  ما  كيف نعرف عماًل 

حتديد هوية الفيلم؟ هل ينسب إىل اإلنتاج أم اإلخراج أم حتى املبادرة واملوضوع؟ 

املجموعة الثالثة: بأي معنى تكون اجلائزة للسينم السورية، عىل الرغم من أن العمل قد ال يكون 
وموضوًعا،  وسيناريو  ومبادرًة،  فكرًة  سورية،  عنارص  عىل  حيتوي  ولكنه  بالكلية،  سورية  صناعة 

وخمرًجا ونجوًما؟

معاجلة املجموعة األوىل من األسئلة 
- كيف كان حضور السينم السورية يف املهرجانات الدولية يف املايض؟ وكيف أصبح حالًيا، بعد 

سنة 2011؟

 تنطوي اإلجابة عن هذا السؤال عىل حقائق أكثر مما تنطوي عىل رأي، ولكنها حتتمل التقييم سلًبا 
وإجياًبا، أو ربم البحث يف العوامل التي سهلت الوصول إىل مهرجانات دولية معينة يف املايض واحلارض، 
أو تلك التي أعاقت الوصول إىل أخرى. ألن القوام الرئيس لإلجابة مبني عىل حقائق، حصلنا عىل 
أجوبة متقاربة، فيها شبه إمجاع عىل أن السينم السورية هي سينم عريقة، استطاعت أفالمها الوصول 
إىل املهرجانات العربية والدولية، بحدود مرضية لصانعيها والقائمني عليها، ومجيعهم يذكر النجاح 
الذي حققته أفالم، من مثل )الليل( ملحمد ملص و )أحالم املدينة( ألسامة حممد و )رسائل شفهية( 
تتوافر  بمنزلتها وما  السورية،  السينم  أن  بيد  اللطيف عبد احلميد، وغريها.  لعبد  ابن آوى(  و )ليايل 
عليه من طاقات إبداعية، تستحق أكثر من ذلك، إن هتيأ هلا فضاء خمتلف، والسنوات األخرية بدأت 
تكشف عن بعض مالمح هذا الفضاء املطلوب، وربم تكشف احلوارات والتجارب عن تلك املالمح 
معظمها، حيث اخرتقت بعد سنة 2012 مهرجانات سينمئية دولية مل تصلها السينم السورية من قبل. 
بحسب الناقد حممد رضا، فإن السينم السورية تبًعا للنظام السيايس فيها متكنت يف املايض الوصول إىل 
مهرجانات معينة من دون غريها، بينم ضعف وصوهلا إىل املهرجانات يف السنوات األخرية، ألسباب 
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فنية وأخرى سياسية أيًضا، حيث يقول الناقد حممد رضا)1): 

»تبًعا للنظام السيايس الذي حكم سورية يف السبعينيات وما بعدها، فإن املهرجانات العاملية التي 
مهرجانات  هي  املايض،  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  خالل  السورية،  األفالم  إليها  توجهت 
أوروبية رشقية غالًبا، من مثل مهرجان موسكو ومهرجان اليبزغ )أملانيا( ومهرجان صوفيا )بلغاريا( 
وكارلويف فاري )يف تشيكوسلوفاكيا آنذاك(. خالل السنوات األخريات، تعذر إرسال أفالم سورية 
إىل املهرجانات الدولية، وذلك لسببني: عىل صعيد فني، افتقر معظم تلك األفالم إىل صياغة حديثة 
وجيدة، وعىل صعيد سيايس كانت هناك مواقف حتكمت فيها املواقف السياسية من احلرب الدائرة«. 

أما الناقد والباحث املغريب محادي جريوم)2)، فريى أن املهرجانات كانت تتسابق إىل عرض السينم 
السورية، بوصفها سينم خمتلفة، وأن صانعيها تأثروا كثرًيا بالسينم السوفياتية؛ ألن معظمهم درسوا يف 
موسكو، ويعدد جريوم أسمء كثري من املخرجني السوريني املبدعني، مثل عبد اللطيف عبد احلميد 
املالح وريمون بطر وسمري ذكرى وحممد شاهني  وحممد ملص وأسامة حممد وعمر أمريالي ونبيل 
ضمن  السورية  السينم  عرض  إىل  تتسابق  كانت  العاملية  »املهرجانات  جريوم:  يقول  شيا.  ورياض 
براجمها، بوصفها سينم خمتلفة عم تنتجه السينم العربية األخرى. يتذكر اجلميع االستقبال الدويل الذي 
حصلت عليه أفالم )الليل( ملحمد ملص و)أحالم املدينة( ألسامة حممد و)رسائل شفهية( و )ليايل 
ابن آوى( لعبد اللطيف عبد احلميد. لقد حرضت شخصًيا عرض فيلم )صعود املطر( لعبد اللطيف 
عبد احلميد«. هكذا، يرى محادي جريوم أن احلضور السينمئي السوري يف املهرجانات الدولية حضور 
يليق بمنزلة السينم السورية، ويف قوله نوع من تقديم جمموعة مهمة من املخرجني واألفالم التي شكلت 

العمود الفقري للسينم السورية. 

ترى املخرجة السورية املجددة سؤدد كعدان)3) أن السينم السورية أصبحت خمتلفة بوجود جيل 
جديد أتيحت له فرصة التعبري، وترى أن إنتاج األفالم ازداد، وتنوعت صوره، من أفالم بميزانيات 
ضخمة إىل أفالم املوبايل. ذلك كله، ساعد يف ظهور ما يعرف اليوم باسم املوجة السينمئية السورية 

))) محمد رضا: ميتاز الناقد اللبناين محمد رضا بالرأي الذي ال يعرف املجاملة، يف ما يخص الجانب التقني واملهني. إنه دامًئا متوثب لإلجابة عن األسئلة، 

من دون إهامل التفاصيل إلغناء السؤال نفسه برصيٍد كبري من الحضور يف املهرجانات السينامئية العربية والدولية، ومتابعة دقيقة ملا يستجد يف املشهد 

السيناميئ العريب والعاملي، عالوًة عىل الدوريات واملواقع اإللكرتونية التي يديرها بنفسه أو الصحف واملجالت التي يكتب فيها، وهي عربية وعاملية كثرية. 

))) حامدي جريوم: ناقد سيناميئ وباحث جامعي متخصص يف جامليات السينام، وهو مؤسس مهرجان الرباط الدويل لسينام املؤلف ومديره. من مؤلفاته: 

االقتباس من املحيك الروايئ إىل املحيك الفيلمي، أجنحة الرغبة وبدعة السينام عند تاركوفسيك.

))) سؤدد كعدان: واحدة من جيل سيناميئ سوري جديد سعى )ويسعى) إىل تجديد السينام السورية وتعزيز استقالليتها، من ناحية اإلنتاج واملوضوع. 

حصلت عىل جوائز عدة عن أفالمها الوثائقية والقصرية. أما فيلمها الروايئ الطويل )يوم أضعت ظيل)، فقد شارك بقوة يف املهرجانات وبدأ يحصد الجوائز.
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اجلديدة، وقد وصلت إىل مهرجانات عريقة. تقول كعدان: »وصلت السينم السورية إىل مهرجانات 
العبد اهلل.  عريقة وحصلت عىل جوائز، مثل أفالم أسامة حممد وعمر أمريالي وحممد ملص وهالة 
حدًثا  تتناول  ألهنا  السورية،  باألفالم  السينمئية  املهرجانات  هتتم  أن  الطبيعي  من  كان  احلرب،  مع 
راهنًا، ولكن مشاركة األفالم السورية يف املهرجانات يف الوقت الراهن تنبع أيًضا من رغبة املخرجني 
السوريني، عىل اختالف أساليبهم اإلخراجية، يف رواية حكايتهم اخلاصة عن احلرب، هبدف التعبري 

عن أنفسهم، وهذا ما مل يكن متاًحا من قبل«. 

ونظريهتا  السورية  السينم  بني  شبه  أوجه  هناك  أن  مشهراوي)4)  رشيد  الفلسطيني  املخرج  يرى 
الفلسطينية، من حيث اهلموم املشرتكة، وأهنا استطاعت الوصول إىل العامل، ويرى أن األوىل أصبحت 
مؤخًرا مسيسة أكثر من ذي قبل، وهو يتفق مع اآلخرين حول عراقة السينم السورية بوصفها سينم 
أن  السورية  السينم  »استطاعت  يقول:  السورية.  واألفالم  املخرجني  من  كثري  أسمء  ويعدد  املؤلف، 
متثل  جوائز  عىل  وحصلت  كان،  مهرجان  مثل  من  مهرجانات  يف  عرض  ما  ومنها  العامل،  إىل  تصل 
السينمئيني أنفسهم أكثر مما متثل النظام السوري، حتى لو كانت مدعومة من املؤسسة العامة للسينم، 
وعىل سبيل املثال هناك أفالم حممد ملص التي كان يمرس فيها النقد ويصنع أفالًما مع مؤسسة السينم«. 
هذه السينم السورية التي كانت تشبهنا، نحن الفلسطينيني، وتشبه السينم اخلاصة بنا. بحسب رأيي، 
أصبحت السينم السورية بعد األحداث مسّيسة بصورة أكرب، بم يف ذلك ما خيص من كانوا يصنعون 
أفالًما قبل الثورة، ومن الطبيعي جًدا أن تكون مسّيسة، ألن السينمئي يتأثر بمناخه وباحلياة، فهذه بلده 
التي حيبها ويراها تتبعثر أمام عينيه. كذلك، يرى مشهراوي أنه ال يمكننا يف هذه املرحلة أن نحاسب 

السينم السورية أو نحاكمها أو ننتقدها.

السورية حققت  السينم  أن  الراهب)5) مع اآلخرين حول  السورية واحة  النجمة واملخرجة  تتفق 
سياق  يف  السورية  السينم  عن  وتتحدث  واحلارض،  املايض  يف  الدولية  املهرجانات  يف  الفًتا  حضوًرا 

)4) رشيد مشهراوي: يعد املخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي أول سيناميئ فلسطيني يصنع سينام فلسطينية روائية من داخل الوطن، وألنه عمل يف 

صناعة السينام من داخل فلسطني وخارجها، فهو صاحب تجربة فيها وجه شبه بحياة الفلسطيني من جهة وبالحالة السينامئية السورية من جهٍة أخرى. 

لذا، عدت مشاركته مهمة جًدا، فخصصت إضافة إىل األسئلة العامة سؤاًل خاًصا، وهو إىل أي حٍد نستطيع القول اليوم إن السينام السورية تشبه السينام 

الفلسطينية؟ لكن ليك نحافظ عىل مسار العمل، سوف تأيت اإلجابة عن هذا السؤال يف املرتبة الثانية.

)5) واحة الراهب: مخرجة ومؤلفة وممثلة وفنانة تشكيلية سورية. ولدت يف القاهرة، ولها منزلة خاصة يف الساحة الفنية السورية، يف مستوى اإلخراج 

والتمثيل. من أهم أفالمها: )رؤى حاملة) من تأليفها وإخراجها، وقد نال الجائزة الربونزية يف مهرجان بيونغ يانغ. أخرجت مسلسالت وسهرات تلفزيونية، 

ومنها: )جدي)، ونالت عنه جوائز عدة، )الخرزة الزرقاء) الذي نال الجائزة الفضية يف مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون. نال عملها )حقيبة لرأس السنة) 

الجائزة الفضية يف مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون أيًضا. أما عملها السيناميئ القصري )منفى اختياري)، فقد حصل عىل الجائزة الفضية يف مهرجان 

قليبة. من أعاملها الروائية: )مذكرات روح منحوسة)، وهي رواية سياسية تؤكد الكاتبة من خاللها انتصار إنسانية السوريني. 
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الذي يميزها، وعن أهنا مرت بمراحل  السورية طابعها اخلاص  السينم  إبداعي أعطى  تارخيي وبعد 
باجتاه  لإلنتاج  املتنفذة  القوى  وتوجيه  جهة،  من  العامة  املؤسسة  سياسات  بسبب  وهبوًطا،  صعوًدا 
الدراما يف مرحلٍة ما، ما أدى إىل تراجع السينم السورية وحصادها اجلوائز. تضيف الراهب: »محلت 
إن  حيث  اخلارج،  يف  األكاديمية  دراساهتم  أهنوا  الذين  املتنورين  خمرجيها  بصمة  السورية  السينم 
بانقالب  البعث عىل السلطة  1963 بعد استيالء حزب  التي أنشئت يف سنة  العامة للسينم  املؤسسة 
البداية املتفوقني للدراسة يف اخلارج. يف وقت كان فيه القطاع اخلاص ال  عسكري، كانت ترسل يف 
الربح  إىل  هتدف  ال  املؤسسة  سينم  كانت  صاالته،  وتشّغل  األرباح  عليه  تدر  التي  األفالم  إال  ينتج 
لكوهنا قطاع عام ممول من الدولة، بقدر ما اهتمت بتسويق شعارات وطنية لسينم حتمل مهوم الوطن 
واملواطن املحيل والعريب، قبل أن تنقلب عليهم مع انقالب النظام عىل شعبه، ولكن بقي لدى املخرجني 
املوهوبني آنذاك هامش أكرب يف جماالت الثقافة والفن والفكر، ليلتفوا عىل الرقابات املتعددة الكفيلة 
بإجهاض أعظم فن. بحكم أن قطاع السينم حكر عىل املؤسسة العامة، وتكلفته عالية من دون وجود 
أمام  التلفزيونية  الدراما  املتنفذة لإلنتاج يف  الطبقة  استثمرات  أمامه؛ اجتهت  استثمر مفتوحة  أسواق 
انتشار الفضائيات، بينم تراجع اهلامش املتاح أمام السينم التي مل خيرتقها القطاع اخلاص إال يف حاالت 
أفالمها  صدقية  تراجع  مع  املهرجانات  يف  املميز  وحضورها  اجلوائز  حصدها  وتراجع  قليلة،  فردية 

وقدرهتا احلقيقية عىل التعبري عن مهوم الناس وقضاياهم وأحالمهم بشفافية«. 

املخرج السوري مأمون البني)6) يرى أن جذب املشاهد إىل شباك التذاكر هبدف الربح كان مغيًبا 
املهرجانات،  يف  وحضورها  وحارضها  السورية  السينم  مايض  عن  السوريني.  السينمئيني  ذهن  عن 
يمهد البني لإلجابة عن هذا السؤال بنظرة تأرخيية ربم مل يطلع كثريون عليها، ومن املهم االطالع عليها 
يف النهاية ضمن مداخلته الكاملة، فهو يرى أن العرص الذهبي للسينم السورية، وحصادها اجلوائز قد 
ظهر يف بداية السبعينيات، حيث يقول: »عرفت سورية السينم منذ سنة 1908 من خالل آلة عرض 
جلبها أحد التجار. أنتجت رشكة حرمون أول فيلم سوري سنة 1928 صامت )املتهم الربيء( من 
الذهبي للسينم السورية وانتصاراهتا  إخراج أيوب بدري وتصوير رشيد جالل. وفق رأيي، العرص 
سنوات  يف  أنتجت  حيث  السبعينيات،  بداية  يف  والعاملية  الدولية  العربية  املهرجانات  حمافل  يف  ظهر 
متقاربات جمموعة من أهم األفالم السينمئية يف تاريخ سورية، وهي: )الفهد( و)املخدوعون( و)وجه 
و)املغامرة(  التقدمي(  و)السيد  سورية(  لقرية  اليومية  و)احلياة  )اليازريل(  و  و)العار(  للحب(  آخر 

)6) مأمون البني: مخرج سوري من دمشق. حاصل عىل دبلوم يف السينامتوغرافيا من معهد لومني يف باريس وماجستري يف اإلخراج السيناميئ من فرنسا، 

ويف جعبته عدد من األفالم، ومنها: )يوم يف حياة طفل)، )املرأة الريفية)، )موىت يف سبيل فلسطني). حاز الجائزة الفضية يف مهرجان دمشق السيناميئ الدويل 

الثاين، والجائزة األوىل للنقاد العرب 987) عن فيلم )املرأة الريفية)، وقد أخرج حواىل عرشين عماًل تلفزيونيًا، ومنها: )نساء بال أجنحة)، )شبكة العنكبوت)، 

)اختفاء رجل)، )جرمية يف الذاكرة)، )الجذور ال متوت)، )مرايا)، )حكايا)، وغريها. 
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و)كفر قاسم( و)االجتاه املعاكس( و)األمحر واألبيض واألسود( و)األبطال يولدون مرتني(. بدأ النقاد 
يكتبون عن السينم السورية الشابة، وكأهنا سينم بديلة من سينم العامل العريب. لقد كان للمهرجانات 
السينمئية دور مهم يف إبراز هؤالء السينمئيني السوريني، ما دفعهم إىل تنظيم مهرجان سينمئي للشباب 
يف أوائل السبعينيات، ونجاحه مهد الطريق إلقامة مهرجان سينمئي دوري يعقد كل عامني بتوأمة مع 

مهرجان قرطاج، وقد ُأطلق عليه اسم )مهرجان دمشق السينمئي(. 

بينم يرى الناقد السوري ماهر عنجاري)7) أن هناك جياًل سينمئيًّا جديًدا سوف يعيد تعريف السينم 
وحيبون  سورية،  داخل  يف  ظلوا  ممن  والسينمئيني،  الفنانني  من  كثريين  هناك  بأن  ويضيف  السورية، 
بلدهم، وال يريدون مغادرهتا، ألهنا بلدهم، ويريدون االستمرار يف صناعة األفالم من داخلها. يقول: 
»بعد سنة 2011، ظهر فيلمن حصال عىل توزيع سينمئي، مل حيصل يف تاريخ السينم السورية، أوهلم 
فيلم )ماء الفضة( للمخرج أسامة حممد، والثاين هو )طعم األسمنت( ملخرج شاب هو زياد كلثوم، 
وقد حصل األخري عىل عدد من اجلوائز العاملية، وأظن أنه ال يوجد أي خمرج سوري حصل عىل جوائز 
بعدد اجلوائز التي حصل عليها زياد. احلقيقة هي أن وجود السينم السورية يف املهرجانات بعد سنة 
2011 كان كبرًيا، وأكثر من ذي قبل، حيث كانت األفالم تذهب إىل املهرجانات وفق مزاج املؤسسة 
ومهرجانات  قرطاج  مثل  من  السورية  السينم  يستقبل  كان  املهرجانات  من  والقليل  للسينم،  العامة 

املغرب. 

سبيل  عىل  ومنها  األفالم،  بعض  صنعت  التعبري(  جاز  )إن  مستقلة  سينم  عن  عنجاري  يتحدث 
مشرتكة  بصورة  إنتاجها  من  وهو  كعدان،  سؤدد  السورية  للمخرجة  ظيل(  أضعت  )يوم  فيلم  املثال 
مع دول أخرى، وقد عرض الفيلم يف مهرجايَن فينيس واجلونة. هناك جيل من السينمئيني الشباب، 
مثل طالل ديركي وسؤدد كعدان وزياد كلثوم ومايا منري التي صنعت فيلم )بيت النهرين(. هؤالء، 
ضد  أو  أحد  مع  يعملون  فال  سينم،  صناعة  وحياولون  مستقلة،  بصورة  يعملون  عنجاري،  بحسب 
أحد. مثاًل، فيلم زياد كلثوم )طعم األسمنت( يتحدث عن بناء لبنان من عمل سوريني، وفيه يقول 
عىل لسان والده »أيب كان يذهب إىل لبنان، يبني لبنان بعد احلرب، وحالًيا سورية فيها حرب، عندما 

تنتهي احلرب سوف يعود هؤالء الذين يبنون لبنان لبناء سورية«. 

)7) ماهر عنجاري: ناقد سيناميئ يحرص عىل حضور املهرجانات السينامئية، وخاصة الدولية بحكم إقامته يف فرنسا، وهو صحايف يعمل يف الراديو الفرنيس.
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استخالص من معاجلة املجموعة األوىل 
انطوت أجوبة املشاركني عىل ما يشبه التأريخ لعدد من املخرجني واألفالم السورية املهمة، بينم كان 
هناك شبه إمجاع عىل أن عراقة السينم السورية ومنزلتها املتميزة يف املهرجانات تأثرتا بعوامل كثرية، 
استمرار  عن  بعضهم  حتدث  لقد  املنافسة.  عىل  والقدرة  الفنية  باإلمكانات  متعلقة  أم  سياسية  سواء 
وصول السينم السورية إىل املهرجانات بعد الثورة، عىل الرغم من ازدياد املصاعب والعقبات، حيث 
اخرتاق مهرجانات  السورية، ممن متكن  السينم  املرحلة ظهور جيل جديد من صانعي  شهدت هذه 
عاملية مل تصل إليها السينم السورية ألسباب عدة، كان عىل رأسها األيديولوجية، بينم ال يمكننا التقليل 
احلديث  فيها، ولكن  إليها، وحتصد جوائز  تذهب  السورية  السينم  كانت  التي  املهرجانات  من شأن 
اللوم  يقع  وال  الغريب،  العامل  يف  معينة  مهرجانات  إىل  الوصول  وعدم  االنتشار،  حمدودية  عن  جيري 
يف ذلك عىل السينم السورية وصانعيها أو جودة أفالمها، بل عىل العكس، فقد أشار بعضهم إىل أهنا 
يقصدها  كان  الذي  اخلاص  مجهورها  وهلا  األخرى،  السينم  من  يميزها  ما  وهلا  خمتلفة،  سينم  كانت 
بالتحديد. يف السنوات األخريات صعدت أفالم مهمة، وننوه منها بفيلم )ماء الفضة( للمخرج أسامة 
حممد و طعم األسمنت( للمخرج زياد كلثوم، وقد حصل هذا الفيلم عىل عدد من اجلوائز العاملية، 
حيث عرض فيلمه يف برلني ولوكارنو وأمريكا وعدد من املهرجانات. هناك أيًضا خمرج شاب صنع 
)العودة إىل محص  باسم  األول كان  ديركي، وفيلمه  املخرج طالل  الثورة يف سورية، وهو  فيلًم عن 
)يوم  كعدان  سؤدد  املخرجة  أفالم  أحدث  ننسى  وال  واألبناء(،  )األباء  هو  الثاين  وفيلمه   ،)2011

أضعت ظيل(، وغريها كثري. 

معاجلة املجموعة الثانية من األسئلة
هل اختلف تعريف السينم السورية بعد الثورة وهجرة كثري من صناعي السينم؟ كيف نعرف عماًل 
ما بأنه سوري أو ينتمي إىل سورية، يف جانب من جوانبه؟ أي، كيف يمكن حتديد هوية الفيلم؟ هل 

ينسب إىل اإلنتاج أم اإلخراج أم املبادرة واملوضوع؟ 

السينم  تعريف  إعادة  إمكان  يف  متباينة  آراء  عىل  حصلنا  األسئلة،  من  املجموعة  هذه  عن  إجابًة 
السورية، بسبب اهلجرة، بينم حتقق نوًعا من التوافق يف نقاط عدة، مع تفرد الناقد حممد رضا بالرأي 
القائل إن هوية الفيلم ال عالقة هلا باهلجرة ذاهتا، ويف ما خيص هوية الفيلم يتفق املخرج مأمون البني 
املخرجة  املخرج رشيد مشهراواي مع  ويتفق  للمنتج،  تتبع  الفيلم  أن هوية  الناقد حممد رضا يف  مع 
واحة الراهب عىل أن هوية الفيلم تتبع للمخرج. أما الناقد ماهر عنجاري، فيميل إىل نسبة هوية الفيلم 
بسورية،  له  عالقة  ال  واملوضوع  سورًيا  املخرج  كان  إن  وأما  سورًيا،  املوضوع  كان  إن  املخرج،  إىل 
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عندما حيمل  يعد سورًيا  الفيلم  أن  أما سؤدد كعدان، فرتى  رأيه.  املنتج، بحسب  إىل  الفيلم  فينسب 
عنارص هوية سورية متكاملة، من خمرج ومنتج وممثلني وموضوع. 

يرى البني أن السينم السورية هي نموذج فني مهم من نمذج  بشأن التعريف أو إعادة التعريف، 
تطلعات  تعكس  التي  اليومية  للحياة  مرآة  فهي  كلها،  الفنون  أنواع  جامعة  وكوهنا  املختلفة،  الفنون 
تأثرت بم حصل يف سورية من ثورة للحرية والكرامة لشعب  بتفاصيله كلها. لذلك، فهي  الشعب 
أراد أن حيصل عىل مطلبه سلمًيا، وبعيًدا من ترهات احلرب املصطنعة التي أملت به، وفككت وحدته. 
الفيلم  السورية، وخاصة صناع  الدراما  أيًضا بصناع  أملّ  التفكك  البني: »هذا  يضيف املخرج مأمون 
وإجياد  السورية،  السينم  منتج  فزر  إىل  ببعضهم  ذهب  ما  القمم،  وشتت  اهلمم  فأضعف  السينمئي، 
مصطلحات سياسية عدة ُألصقت هبا، فأصبح الفيلم حيمل اهلوية السياسية ملخرجه أو منتجه أو البلد 
الذي رعى صناعته. لقد انقسمت السينم إىل موالية أو معارضة، ولكن يبقى الفيلم السينمئي الناجح 
بنظري هو الفيلم الذي يثري لدى املتفرج أحاسيس خمتلفة جتعله منجذًبا إليه، ومفكًرا بم يرويه، ومتأثًرا 
املتفرج،  التي حتاول اهليمنة عىل  الفاشلة، بحسب رأيي الشخيص، هي األفالم  برسالته. أما األفالم 

وجذبه إىل مواقف سياسية متباينة متبناة من املنتج. 

تقول:  حيث  خمتلفة،  أصبحت  السورية  السينم  أن  فرتى  كعدان،  سؤدد  السورية  املخرجة  أما   
»العمل السوري هو العمل الذي حيمل عنارص هوية سورية متكاملة، أي من خمرج ومنتج وممثليني، 
أصبحت  السورية  السينم  بالتأكيد:  السورية  السينم  تعريف  حول  العمل.  يف  الرئيسني  الناطقني  أي 
خمتلفة اآلن، وذلك لوجود جيل سينمئي سوري جديد أتيحت له فرصة التعبري عن نفسه«. بينم يرى 
الناقد حممد رضا أن حتديد هوية الفيلم ال عالقة له باهلجرة ذاهتا، وال باألحداث التي تدفع إىل اهلجرة، 
ويضف: »الفيلم ينتمي إىل املمّول واملنتج، وليس إىل هوية املخرج، وإال كانت األفالم التي صنعها 
هيتشكوك يف هوليوود بريطانية«. من هنا، فإن أعمل كثري من صانعي )وليس صنّاع كم هو شائع( 
السينم يف سورية تنتمي إىل اجلهة التي تنتجها يف املهجر. خيتلف كثريون معي يف هذا الرأي، إذ يرون 
أن الفيلم )أي فيلم( إنم ينتمي إىل خمرجه. نعم فهو ينتمي إىل خمرجه بم هو عمل فني )جيد أو رديء(، 

ولكنه ينتمي إىل املمول من ناحية الصناعة. 

أما املخرجة واحة الراهب، فتقول إن تعريف السينم يقاس بصدقيتها، وترى أن السينم ضعفت يف 
الداخل بعد الثورة، بينم نشطت أكثر يف اخلارج: »نضب اإلنتاج السينمئي يف الداخل السوري نوعًيا، 
ونشط حضوره يف اخلارج، إذ متكن بصدق تعبريه عن واقعه حصَد عدد من اجلوائز الدولية، حتى إنه 
وصل بنا إىل األوسكار ونافس عليها، ما يؤكد أن ما ينتجه النظام وتوابعه املستعبدون من أفالم ال 
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يسمى سينم أصاًل، عىل الرغم من ضخامة ميزانية أفالمهم قياًسا إىل ما ينتجه املبدعون السوريون يف 
بتجربة مماثلة عرّب عنها  الواقع بصورة استفزازية. هذا ما يذكرنا  الصدقية، وتزييفه  لفقدانه  اخلارج، 
السقوط املريع، شكاًل ومضموًنا، لظاهرة أفالم الواقعية االشرتاكية السوفياتية الفجة التي مل خترج عن 
كوهنا أفالًما دعائية مبارشة. لذا، أظن أن تعريف السينم يقاس بصدقيتها وقدرهتا عىل خلق التوازن 
وجود  لعدم  ليس  حالًيا،  الداخل  إنتاج  يف  متوافًرا  ليس  ما  وهو  واملضمون،  الشكل  بني  اإلبداعي 

الطاقات اإلبداعية، بل بخالف ذلك، لكون كثري من تلك الطاقات مقموعة يف الداخل«. 

 أما الناقد املغريب محادي جريوم، فيجب عن هذا السؤال كم يأيت: »تعرف العامل إىل السينم السورية 
تبني  أن  الدويل عرب حتوالته يف ذلك، وال شك يف  أسهم مهرجان دمشق  لقد  بديلة.  بوصفها سينم 
املؤسسة العامة للمخرج العراقي قيس الزبيدي واملخرج املرصي توفيق صالح واملخرج اللبناين برهان 
علوية جعل من أفالم )اليازريل( و)املخدوعون( و)كفر قاسم( أفالًما سورية عربية عاملية. يف بداية 
التسعينيات وبمناسبة إعالن الرباط عاصمًة للثقافة العربية، كرمنا السينم السورية، نظًرا إىل ما تتميز 
به من السينم األخرى. منذ تلك اللحظة ظلت السينم السورية حارضة يف مهرجان الرباط. لقد فاز 
فيلم )نسيم الروح( لعبد اللطيف عبد احلميد باجلائزة الكربى، وُكّرم املخرج الكبري مصطفى العقاد يف 
مهرجان الرباط الدويل لسينم املؤلف«. بينم يرى الناقد ماهر عنجاري أن األعمل اجلديدة للمخرجني 
الشباب سوف تعيد تعريف السينم السورية، حيث يقول: »سوف يكون لدينا سينم جديدة وسوف 
نرى أفالًما جديدة وجياًل سينمئًيا جديد، وأعمل هؤالء سوف تعيد تعريف السينم السورية. نعم، 
فزياد كلثوم وطالل ديركي وسؤدد كعدان أسسوا لسينم سورية جديدة، عىل الرغم من أن أساليبهم 

ختتلف، وهذا االختالف يصنع سينم«. 

بينها  الشبه  السينم السورية باحلديث عن أوجه  بينام أجاب املخرج رشيد مشهراوي عن تعريف 
وبني السينم الفلسطينية، حيث يقول: »السينم السورية اليوم تشبه السينم الفلسطينية القديمة )سينم 
يف  مقوالت  لدهيا  وكان  سياسية،  لتيارات  وجمندة  خمتلفة،  أحزاب  من  ممولة  كانت  حيث  الثورة(، 
السينم، واليوم أيًضا نحن مهتمون بمشاهدة ما حيدث يف سورية، كأن نقول: هذا فيلم سوري فدعنا 
نراه. نحن عشنا هذه اللحظات يف فلسطني )بعنوان لنَر الفيلم الفلسطيني(. أنا أرجو أن تنتهي هذه 
ألن  جديد؛  من  السينم  صناعة  لتبدأ  طبيعتها،  إىل  احلياة  وعودة  السوري،  الوضع  باستقرار  املرحلة 
سورية بم هي بلد وتاريخ وثقافة وحضارة جيب أن يكون لدهيا سينم قوية يف هذا الوطن، وجيب أن 
نصنع سينم، ليس ألن هناك أحداث، ونعم فمن الصعب حماكمة السينم اليوم، ومن الصعب أيًضا أن 

نفصل السياسة عن السينم«.
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ما نستخلصه من معاجلة املجموعة الثانية 
خالصًة، يمكننا القول وفًقا لألجوبة أعاله: حتتفظ السينم السورية بكثري من العنارص يف تعريفها 
حقبة ما قبل الثورة، ولكن السنوات األخريات كشفت عن نوع من املخرجني واألفالم التي من شأهنا 
أن تعيد صياغة تعريف السينم السورية. بمعنى أدق، نحن أمام حقبة سينمئية خمتلفة ميزهتا األساس 
هي التحرر من الرقابة، واخلروج من عباءة املؤسسة العامة للسينم، واخلروج إىل عامل اإلنتاج املشرتك 
أو ربم اإلنتاج غري السوري باملجمل، مع الكفاح من أجل تثبيت الصفة السورية لتكون جزًءا رئيًسا 
من هوية الفيلم، مثل ما حصل )وحيصل( يف السينم الفلسطينية، مع إرصار أغلبية النقاد )خاصة يف 
ما خيص تسجيل األفالم يف املهرجانات( عىل أن هوية الفيلم تتبع املنتج. لذا، رأينا نوًعا من اجلدل 
السينم السورية والفلسطينية، عىل األقل، يرى أن هوية  واالختالف بشأن ذلك، فكثري من صانعي 
الفيلم تتبع للمخرج، وهناك من ذهب نحو عد املوضوع جزًءا من اهلوية، بينم تفردت سؤدد كعدان 
بالرأي القائل إن الفيلم السوري هو الفيلم الذي حيمل عنارص هوياتية سورية بالكامل، أي من إنتاج 
وإخراج ومتثيل وموضوع، ولكن تبقى هذه املسألة مفتوحة عىل اجلدل واملناقشة، عىل الرغم من غلبة 

معيار أن الفيلم يتبع للمنتج، عىل أساس أن السينم صناعة تقوم عىل التمويل وشباك التذاكر.

معاجلة املجموعة الثالثة من األسئلة 
يكون صناعة سورية  قد ال  العمل  أن  من  الرغم  السورية، عىل  للسينم  اجلائزة  تكون  معنى  بأي 

بالكلية، ولكنه حيتوي عىل عنارص سورية، فكرًة ومبادرًة، وسيناريو وموضوًعا، وخمرًجا ونجوًما؟

هنا، تكاد تكون األجوبة واالستخالصات التي يمكننا استنتاجها منها متقاربة مع االستخالصات 
املتعلقة بالسؤال السابق املتعلق بالتعريف واهلوية، بوصف ذلك معياًرا حلساب اجلوائز، مع الوضع 
يف احلسبان أن اجلائزة يمكن أن تذهب إىل املخرج السوري من دون أن تكون سورية دولة اإلنتاج، 
وربم إىل كاتب السيناريو أو ممثل أو ممثلة، ما يفتح احلديث عن نجاح شخيص إبداعي أكثر منه عن 
نسبة اجلائزة إىل السينم السورية، مع اتفاق الناقد رضا مع املخرج مشهراوي عىل أن اجلائزة إن أعطيت 
اجلوائز  أن  الراهب  واحة  ترى  السورية. كذلك،  للسينم  فهي حتسب  بسبب وجود عنارص سورية، 
عىل  نطلع  دعونا  لكن،  خمرجه.  سيم  وال  سوريني،  مبدعوه  يكون  حني  للفيلم،  سورية  هوية  تعطي 
السورية سؤدد  املخرجة  إجابة  مع  لنبدأ  االستخالص.  تعطينا  ما  ذاهتا  بحد  فهي  املشاركني،  أجوبة 
كعدان: »حصلت عىل جوائز عدة قبل احلرب، وهي: جائزة سينم املؤلف عن فيلمي )البحث عن 
اللون الوردي(، ونال فيلمي الوثائقي )سقف دمشق( وفيلم )حكايات اجلنة( ثالث جوائز؛ فاألوىل 
التلفزيون  من  والثانية  الدويل،  السينمئي  ديب  مهرجان  يف  الوثائقية  لألفالم  الذهبي  املهر  مسابقة  يف 
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الرتكي TRT، والثالثة جائزة مدينة مرسيليا برميد. أما بعد احلرب، فقد حصل فيلمي )خبز احلصار( 
عىل تنويه من مهرجان ماملو للسينم العربية، ومؤخًرا حصل فيلمي )يوم أضعت ظيل( عىل جائزتني، 
التحكيم اخلاصة لإلخراج يف مهرجان  فينيس، وجائزة جلنة  املستقبل من مهرجان  ومها جائزة أسد 
لوس إنجلس. بالعموم، أي جائزة ألي فيلم سوري تساعد السينم السورية، وتفتح الفرص لألفالم 
القادمة كلها. نجاح األفالم الفردية، إن ُدعم، يصبح نجاًحا مجاعيًّا، ويرفع درجة الثقة عند املنتجني 

واملمولني، وكذلك مهرجانات األفالم السورية القادمة«. 

يعد فيلم )يوم أضعت ظيل( احلاصل عىل جائزة أسد املستقبل لألفالم الروائية الطويلة، يف مهرجان 
فينيسيا السينمئي الدويل بإيطالًيا يف دورته الـ 75، أول فيلم روائي طويل للمخرجة سؤدد كعدان، 
وقد صور عند احلدود السورية اللبنانية، وتناولت فيه اهلم السوري بتفاصيل واقعية، من رؤية امرأة 
تعيش يف ثالثة أيام أهوال احلرب يف سورية، وهي تبحث عن أبسط مقومات احلياة يف تفاصيل آنية، 
ال تراجع املايض، وال تفكر يف املستقبل. يف أفالمها، جعلت سؤدد اإلنسان السوري اهلدف األول 
لبنان( عليه  باسم  لبناين  فيلم سوري باسم سورية )أو  فيقول إن فوز  الناقد حممد رضا،  أما  بتجرد. 
اإلنتاج )قبل  املخرج سورًيا، وكذلك  أن يكون  أن حيمل عنارص سورية حمددة ورضورية، من مثل 
فيلم  يفوز  فعندما  متباين،  هنا  »املفهوم  فقط:  للفيلم  فوز  هو  بدوهنم  التصوير(.  مكان  أو  املوضوع 
فرنيس يف مهرجان سان سابستيان اإلسباين أو حتى بأوسكار أفضل فيلم أجنبي، فإن ذلك ال يعد 
فوًزا لسينم فرنسية بالكامل. هو انتصار لفيلم فرنيس، وليس لسينم، خصوًصا ألن فرنسا وسواها من 
البلدان املنتجة دول تصنع أفالًما بال توقف. لكن احلال ختتلف يف بلد مثل سورية ينتج عدًدا حمدوًدا 
من األفالم. حينئذ ينظر، بحق، إىل أن الفوز يعود إىل السينم السورية وهلا. لكن هذا املعيار هو نظرة 

وطنية تريض بعضهم ممن يريد التظاهر بأن السينم السورية بخري، فها هي تقطف جوائز مهمة«. 

تقول واحة الراهب: »إن العمل الفني السينمئي هو عمل إبداعي مجاعي، فعنارصه اإلبداعية يكمل 
بعضها البعض، ويعتيل رأس هذا اإلبداع املخرج، لكونه هو صاحب املرشوع والرؤية اخلاصة والعامة 
وانتهاًء  السيناريو  اختيار  من  بدًءا  وتكاملها،  اإلبداعية  الفيلم  عنارص  اختيار  عن  املسؤول  وهو  له، 
حيمل  ما  بقدر  األساس،  الفيلم  بصمة  حيمل  من  فهو  لذا،  الفيلم.  »أفيش«  وحتى  املوسيقى،  باختيار 
مسؤولية فشله أو نجاحه، وأما املنتج، وعىل الرغم من أمهية دوره يف تبني عمل ناجح واختيار املخرج 
اجلدير به، يظل بعيًدا من حتقيق البصمة اإلبداعية للعمل السينمئي، إال بقدر ما يدفع من ماله إلنجاح 
العمل. لذا، فاجلوائز تعطي هوية سورية للفيلم حني يكون مبدعوه سوريني، وخاصة خمرجه، وهذا ما 
شهدناه يف املرحلة األخرية، من وجود جهات أجنبية عدة أسهمت يف إنتاج أفالم عن سورية والسوريني 

وثورهتم، وحني حصدوا اجلوائز نسبت إىل مبدعي هذه األفالم من السوريني وليس اجلهة املنتجة«. 
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فإن  اجلوائز،  »بخصوص  بالقول:  اجلوائز  موضوع  عن  مشهراوي  رشيد  املخرج  جييب  بينام 
املهرجانات يف العامل عموًما وخاصة يف العامل العريب هي مهرجانات خمتلفة، فمنها مهرجانات مسّيسة 
ومنها حيادية، فعىل سبيل املثال عندما يشكل مهرجان معني جلنة حتكيم مهنية دولية أو عربية. هؤالء 
املهرجان، وهناك مهرجانات تعتمد هذه اجلوائز بحسب  إدارة  النهاية إىل  النتيجة يف  سوف يسلموا 
أيًضا تكون حيادية ال تتعامل عىل أساس شخيص، وإنم تتعامل مع السينم بم هي  اللجنة، واللجنة 
سينم. هذا صحيح، وهذا ما جيب أن يكون، ولكن هناك مهرجانات طبًعا ال تتدخل مبارشة، وهذا 
ال حيصل أبًدا، ولكن أحياًنا جلنة التحكيم، ومن دون تنسيق وطلب إىل املهرجان، تشعر بأن األجواء 
تكون مرضية، إن فعلوا كذا وكذا من دون أن يطلب إليهم، ولكنهم مطلعون عىل الربنامج، وعىل 
التحكيم( يتطوعون من تلقاء ذاهتم من أجل  كيفية تعامل املهرجان مع أفالم معينة، فهم )أي جلنة 
ا أم  إرضاء إدارة املهرجان أو الشارع واملشاهدين، وهذا حيصل سواًء كان الفيلم فلسطينيًّا أم سوريًّ
عراقيًّا، كأن يقال اليوم: الفيلم يميني.. هيا نراه، وحبذا لو كان يستحق جائزة وهكذا. أنا لست مع 
عندما  املهرجان  أن  وأرى  موضوعية،  أو  تقنية  فنية  تنازالت  أي  تقديم  عىل  تقوم  جوائز  أي  تقديم 
يمنح جوائز غري مستحقة، فإن أول جهة سوف ترضر هي املهرجان نفسه؛ ألنه سوف يفقد جزًءا من 

الصدقية«. 

يف املوضوع ذاته، يقول املخرج مأمون البني: »ُأثريت مؤخًرا مشكلة توصيف انتمء املنتج السينمئي 
املهرجانات  تواجه  مشكلة  أصبحت  أهنا  سيم  وال  السينمئية،  الندوات  من  كثري  يف  القومية  وهويته 
الوضع  تتكلم عىل حال  أفالم  أكثر من جنسية، من مثل ما حيصل يف  السينمئية. هذه األفالم حتمل 
السوري، فنجد أن قسًم من صانعيه سوريون، وأن جزًءا من التصوير تم يف سورية. عىل املهرجان أن 
يطلق جنسية عىل هذا الفيلم أو ذاك إلدراجه ضمن قوائمه، ما صاحب ذلك اختالفات كثرية، ما زالت 
قائمة؛ ألن بعضهم يعد املخرج هو من يصبغ الفيلم هبويته، وآخر يعد املوضوع املثار صاحب اجلنسية، 
وهكذا من االختالفات احلاصلة التي تسهم تكتيكًيا يف أكثر احلاالت لتمرير الفيلم عىل حساب فيلم 
آخر بعد إدراجه يف قوائم املهرجانات. لكن إن أردنا العودة إىل أصول اإلنتاج السينمئي وقوانينه، فإن 
جنسية الفيلم جيب أن تتبع املنتج«. أما الناقد ماهر عنجاري، فيجيب عن موضوع اجلوائز بالقول: 
وإنتاًجا  فلسطينًيا،  فيلًم  اليوم  نرى  فلسطني.  نتحدث عن  دعنا  السوريني،  احلديث عن هجرة  »قبل 
مشرتًكا، فمثاًل فيلم فرنيس فلسطيني، ودائًم ينسب إىل اإلنتاج بم هو صناعة، أي من يدفع التكاليف. 
عندما  عباس،  هيام  املخرجة  املثال  سبيل  فعىل  إنجازات،  يسطروا  أن  الفلسطينيون  استطاع  لكن، 
حتصل عىل جائزة عن فيلم من إنتاج فرنيس أو هولندي، تعرف عن نفسها فلسطينيًة، وتفتخر بذلك، 
والناس الذين يرون الفيلم ينسبونه إليها، كأن يقال: الفيلم الفلسطيني. فأنت بوصفك خمرًجا أو ممثاًل 
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تستطيع أن تعطي انطباًعا أكرب، وقد رأينا عىل سبيل املثال فيلم )مسافر حلب إسطنبول(، فأنا حتى 
اليوم ال أعرف هوية الفيلم، وهو إنتاج تركي. يف النهاية، أنا ال أنسب الفيلم إىل سورية، ألن فيه ممثاًل 
سورًيا أو ألن املوضوع سوري فحسب، ولكني أنسبه إىل السينم السورية إن كان املخرج سورًيا، وأما 
النجوم الذين ينجحون، مثل جهاد عبدو، فنجاحهم شخيص، وينسب إليهم، ولكنهم يفتخرون بأن 
أصلهم سوري«. لقد فضل الناقد املغريب محادي جريوم اإلجابة عن ذلك بالقول: »متر سورية الشقيقة 
األيديولوجيات،  تطاحن  جتاوز  إىل  احلقيقيني  السينمئيني  بعض  دفعت  صعبة  تارخيية  بمرحلة  اآلن 
وتضارب املصالح، من أجل متزيق األقنعة، ومواجهة الوحش بالصدق وحب الوطن، وهذا ما يميز 

اآلن األفالم السورية احلقيقية؛ ألن احلرب متر ويبقى الوطن«.

استخالصات رضورية ملستقبل السينام السورية )استخالصات من معاجلة املجموعة الثالثة( 
السورية، بل ربم استخدام بعض  السينم  تاريخ  كم سبق يل أن أرشت، ليس هدفنا احلديث عن 
املحطات التارخيية، وذكر بعض األفالم لتظهري احلضور السينمئي السوري من جهة، والوقوف عىل 
الواقع واملعضالت الستبيان األفق واملستقبل. كثري من الشهادات التي وردت أعاله أغنت اجلانب 
تقليدية، وربم من زوايا نظر عدة؛ ألن ذلك متضمن  بطريقة شائقة وغري  السورية  للسينم  التارخيي 
السورية  السينم  تاريخ  املشاركني يف احلديث عن  لفتح شهية  السؤال األول بصورة غري مبارشة،  يف 
يفتح  السورية،  للسينم  جديد  تعريٍف  إىل  وأشار  الواقع،  أغنى  من  فمنهم  بطريقته،  كٌل  وحارضها، 
أمامها أفًقا جديًدا رشطه )من وجهة نظري اخلاصة( بدء حوار بني صانعي السينم السورية يف الداخل 
واخلارج، عىل حٍد سواء. التصنيف السيايس الذي أشار بعضهم إىل أنه أرض بالسينم السورية أكثر مما 
أفادها، عىل الرغم من القول أيًضا إن الوقوع يف رشك التصنيف السيايس أفاد يف صعود نوع جديد 
من السينم تعرف عن نفسها بأهنا سينم مستقلة، إن جاز التعبري، أو أهنا املوجة اجلديدة أو عىل األقل 
أهنا أخرجت نفسها من دوامة العطالة السياسية إىل مساحة اإلبداع األكثر رحابًة ووصواًل وانتشاًرا، 
باملحصلة النهائية. ال أقصد أن السينم املصنفة سياسًيا، طواعية أو قرًصا، من خارج حدود اإلبداع، 
ولكنها علقت يف شباك معينة، ومنها ما حتول إىل سينم شعاراتية، كم أشار بعضهم، ما أعاق انتشارها 
بأرحيية يف االجتاهات كلها، واقتصارها عىل أماكن ومهرجانات معينة، أي إن بعض صانعي السينم 

السورية، بقصٍد أو بغري قصد، ضيقوا اخلناق عىل أنفسهم وعىل منتجهم السينمئي.  

السورية سينم عريقة، استطاعت  السينم  أن  رأينا من خالل األجوبة، هناك شبه إمجاع عىل  مثلم 
أفالمها الوصول إىل املهرجانات العربية والدولية، بحدود مرضية لصانعيها والقائمني عليها، ولكن 
السينم السورية بمنزلتها وما تتوافر عليه من طاقات ابداعية تستحق أكثر من ذلك، إن هتيأ هلا فضاء 
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تكشف  وربم  املطلوب،  الفضاء  مالمح  بعض  عن  تكشف  بدأت  األخريات  والسنوات  خمتلف، 
احلوارات والتجارب عن تلك املالمح معظمها. مثلم الحظنا، هناك ميل إىل تعريف أو ربم تعريفات 
للسينم السورية، ويمكننا القول إن جديدها مدمج بقديمها، وما كان للجديد أن يولد إال من رحم 
القديم، مع ما يمتلكه التعريف اجلديد، إن صح التعبري، من خصائص ميزته من القديم، أو ربم افتقاده 
بعض عنارص القوة التي امتلكتها السينم السورية، يف ما أنتجته يف املايض. أما بشأن هوية األفالم، فال 
أريد تكرار ما تقدم به املشاركون أو تلخيصه أو حتى إمجاله، كي ال أضيع خصوصية ما تقدم، فهذه 
املعضلة تظل قائمة، وحمط جدل، عىل الرغم من أن هوية الفيلم تفيد يف تعريف الفيلم عند تسجيله 
يف املهرجان، فضاًل عىل كون السينم صناعة، أي إن التعريف يفيد يف اإلجابة عن املسألة: إىل من تعود 
عوائد تلك الصناعة؟. لذا، كان امليل األكرب إىل أهنا تعود إىل املنتج أو بلد اإلنتاج، عىل الرغم من أن 
ذلك ال يغلق باب احلديث عن الدور اإلبداعي للمخرج أو النجوم واالنطباع اهلويايت الذي تولده 

حكاية الفيلم، أي السيناريو. 

يمكننا القول أيًضا إن السينم السورية حققت قفزة نوعية عىل صعيد الفيلم الوثائقي يف مرحلة ما 
بعد الثورة، واستطاعت اخرتاق احلواجز كلها للوصول إىل مهرجانات عاملية مل تصلها السينم السورية 
من قبل، ألسباب تتعلق بالسياسة أو التعسكر ضمن املعسكرات األيدولوجية التي سادت يف مرحلة 
ما عرف باحلرب الباردة عىل الصعيد العاملي. إن إنتاج األفالم الوثائقية، هبذه الغزارة وهذه القوة، هو 
انعكاس لواقع احلال يف سورية، وما رأيناه عىل الشاشة، وما وصل من أفالم وثائقية إىل املهرجانات 
العاملية هو غيٌض من فيض مما أنتج، ومل يعرض، أو هو غيٌض من فيض مما حتتمل احلال السورية إنتاجه 
أو توثيقه بتعبري أدق. من األفالم اجلديدة الوافدة إىل السينم السورية، أفالم اهلجرة سواًء كانت وثائقية 
أم روائية قصرية والطويلة بصورة أقل. هذه األفالم مل حتتكرها السينم السورية لنفسها، بل ربم شهدنا 
إنتاًجا سينمئًيا عاملًيا جعل من اهلجرة قضيته. لذا، فسورية بأفالمها وسورية بم هي موضوع أمدت 
أما  الشأن.  هبذا  سينمئًيا  تناوله  يمكن  مما  فيض  من  غيض  األخرى  هي  بموضوعاٍت  اهلجرة  أفالم 
األفالم الروائية، عىل الرغم من اتساع فضائها وحتررها من الرقابات يف ما خيص األفالم التي تنتج يف 
خارج سورية، إال أن معضالهتا ومعوقاهتا القديمة ما زالت قائمة عىل صعيد تأمني اإلنتاج والتمويل، 
عىل الرغم من أن بعض املخرجني استطاع ختطي هذا احلاجز، وتأمني رشكاء يف اإلنتاج أو الوصول 
إىل صناديق دعم أو جهات منتجة تتحمل تكاليف اإلنتاج بالكامل، ما أثار املناقشة بشأن هوية الفيلم. 

فتح أفق كبري أمام إنتاج األفالم الروائية القصرية، إال أن حظوظ هذه األفالم يف العرض تتقلص 
العاملية  املهرجانات  يف  الصعيد  هذا  عىل  كبرية  واملنافسة  مهرجانات،  إىل  تصل  مل  ما  كبرية،  بصورة 
التي تراعي أيًضا التنوع يف اختياراهتا، لتصبح املنافسة ضمن أفالم البلد الواحد يف القبول لدى هذا 
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قصرية،  روائية سورية  أفالم  تصله  مل  دويل  مهرجان  يبق  مل  ذلك  من  الرغم  ذاك، وعىل  أو  املهرجان 
وكثري منها مل يقترص عىل املنافسة يف الوصول إىل املهرجانات، بل ختطى ذلك إىل املنافسة عىل اجلوائز، 

وحصلت العرشات من األفالم السورية القصرية عىل جوائز يف مهرجانات خمتلفة. 

يف النهاية، أشكر من أسهم يف هذه املناقشات واملعاجلات، وأرجو أن تصنع السينم السورية فضاءها 
األرحب الذي يليق بمكنونات إبداعها. 
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ملحق 1: نامذج من أفالم سورية وصلت إىل مهرجانات دولية 

دولية،  مهرجانات  إىل  املثال،  سبيل  عىل  وصلت،  التي  السورية  األفالم  من  نمذج  نعرض  هنا، 
من دون أن نغفل أن سورية ذاهتا أصبحت موضوع عدد من األفالم السينمئية العاملية غري السورية، 
وبخاصة موضوعا اهلجرة واللجوء، من مثل الفيلم الروائي الرتكي )مسافر حلب إسطنبول( وغريه 

كثري من األفالم الوثائقية. 

أفالم سورية يف مهرجان كان السينامئي الدويل نموذًجا 
بني 	  العالقة  يف  فارقة  عالمة  الدويل  السينمئي  كان  مهرجان  من   2012 سنة   65 الدورة  كانت 

لألفالم  الرسمية  املسابقة  إىل  الوصول  األوىل  للمرة  متكنت  حيث  السورية،  والسينم  املهرجان 
2012 وصل الفيلم السوري الروائي القصري )فلسطني، صندوق االنتظار  القصرية، ففي سنة 
الفلسطيني-  الرصاع  عن  يتحدث  وهو  شخص،  بسام  املغرتب  السوري  ملخرجه  للربتقال( 

اإلرسائييل. 

أما يف سنة 2013، فقد عرض الفيلم السوري القصري )الكلب( للمخرج فارس خاشوق يف زاوية 	 
األفالم القصرية، ويعالج السلبية التي تعاطى هبا بعض السوريني املغرتبني مع االحتجاجات يف 
بلدهم، بينم حصل عدد من األفالم القصرية السورية عىل فرصة العرض يف مهرجان كان، من 

دون املشاركة يف املسابقة الرسمية. 

يف سنة 2014، أصبح فيلم )ماء الفضة( للمخرجني أسامة حممد ووئام بدرخان أول فيلم روائي 	 
سوري يشارك يف املسابقة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة يف مهرجان كان. يروي الفيلم قصة 
صداقة ورشاكة بني أسامة حممد )حيث يعلق املخرج أسامة حممد يف باريس بسبب تلقيه هتديدات 
بالقتل يف وطنه سورية، بعد مطالبته بحرية املعتقلني السوريني يف ندوة بمهرجان كان سنة 2011) 

واملخرجة الشابة وئام بدرخان املقيمة يف محص وسط سورية يف أثناء هذه احلرب. 

لورشة 	  عرشة  الثالثة  الدورة  يف  سينمئي  مرشوع  أفضل  بجائزة  )املرتجم(  السوري  الفيلم  فاز 
عمل املؤسسة السينمئية Cinéfondation التابعة ملهرجان كان السينمئي، حيث قدمت اجلائزة إىل 

املخرجة وكاتبة السيناريو رنا كزكز وزوجها املخرج واملنتج أنس خلف.

يف الدورة 71 من مهرجان كان سنة 2018، شاركت املخرجة السورية غايا جيجي بفيلم )قمشتي 	 



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

194

ملف العدد

املفّضلة( ضمن قسم )نظرة ما(، لتكون السورية الثانية يف كان. 

حققت املخرجة اللبنانية نادين لبكي نجاًحا، بفوز فيلمها )كفرناحوم( بجائزة التحكيم اخلاصة 	 
يف املهرجان، ويؤدي فيه دور البطولة الطفل السوري الالجئ يف لبنان زين الرفاعي. حيكي الفيلم 
قصة صبي صغري يعاين اضطهاد والديه، األمر الذي يدفعه إىل رفع دعوى قضائية ضد والديه 

ألهنم أحرضوه إىل عامل ميلء بالقسوة. 

نامذج من أفالم عاملية جعلت من هجرة السوريني موضوعها 
فيلم )هيومان فلو( للفنان الصيني آي واي واي، وهو من إخراج ألبريتو باربريا. يتناول معاناة 	 

اللجوء من دول خمتلفة، ومنها سورية، وقد شارك يف مهرجانات دولية، من مثل مهرجان فينيسا. 

للمخرجني 	  وثائقي  فيلم  وهو  أمريكية(،  بعيون  السوريون  الالجئون  جار:  يا  )سالم  فيلم 
األمريكيني كريس متبل وزاك انغرايش اللذين قررا العيش مدة راوحت بني 4 و5 أسابيع يف وسط 
حواىل 85000 الجئ سوري من خميم الزعرتي يف األردن. اهلدف هو معايشة احلدث يف أرض 

الواقع، ونقل قصص الالجئني بشفافية وحياد.

2017. أدت بطولته 	  إنتاج سنة  فيلم )مسافر حلب إسطنبول(، وهو أردين- تركي درامي من 
الفنانة صبا مبارك، وعرض يف أكثر من مهرجان عاملي، من مثل: مهرجان البوسفور ومهرجان 

أنطاليا ومهرجان سينم املرأة العربية بالسويد ومهرجان ماملو للسينم العربية يف دورته األخرية. 

آنتونيو آوغليارو 	  إيطاليا وفلسطني، وإخراج كل من اإليطايل  إنتاج  فيلم )أنا مع العروسة( من 
والفلسطيني من سورية خالد سليمن النارصي واإليطايل غابرييل دل غرانده، وقد حصل عىل 

جائزة جلنة التحكيم اخلاصة يف مهرجان ماملو للسينم العربية سنة 2015. 

شاركت يف الدورة 14 ملهرجان ديب السينمئي الدويل 7 أفالم عن اهلجرة واللجوء، وهي تتحدث 	 
أزمة  وتعرض  وتركيا،  وكندا  ولبنان  أمريكا  يف  وقضاياهم  والعراقيني  السوريني  الالجئني  عن 
فتاة  قصة  حيكي  الذي  )احتجاز(  فيلم  ضمنها:  من  املتوسط.  البحر  يف  قضوا  الذين  املهاجرين 
سورية تلجأ إىل أمريكا، هرًبا من العنف يف بلدها وعىل أمل إنقاذ عائلتها، وقد عرض يف املهرجان 

فيلم )طعم اإلسمنت( الذي يتناول قصة العمل السوريني يف بريوت. 



195

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

نامذج من أفالم سورية وصلت إىل مهرجانات دولية وترشيحات األوسكار
فيلم وثائقي سوري يصل إىل ترشيحات األوسكار يف الدورة 90 )آخر الرجال يف حلب(، وهو 	 

فيلم سوري دنمركي عن فئة أفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج فراس فياض. كانت هذه هي 
املرة األوىل التي يتسلل فيها صانع أفالم سوري إىل ترشيحات األوسكار. 

   ال بأس هنا يف أن نطلع عىل بعض األفالم السورية التي وصلت إىل مهرجانات عاملية، وال 
سيم الوثائقية؛ ألنه غالًبا ما جيري احلديث عن األفالم الروائية القصرية والطويلة، ونادًرا ما جيري 
احلديث عن األفالم الوثائقية. احلقيقة هي أن السينم الوثائقية السورية قد شهدت نشاًطا كبرًيا بعد 
الثورة، وهناك كثري من األفالم التي صورت باملوبايل، ومل نر حتى اآلن كثرًيا منها، فمنها ما انترش 
يف صفحات اليوتيوب. لذا، وجدت أنه من األمهية بمكان االطالع عىل بعضها، خاصة تلك التي 
وصلت إىل مهرجان إدفا اهلوالندي بوصفه مهرجاًنا خمتًصا باألفالم الوثائقية، وكانت أول انطالقة 
 2017 سنة  ففي  الوثائقية،  األفالم  جمال  يف  الرائدة  املهرجانات  من  واحد  وهو   ،1988 سنة  له 

وصل إليه 3 أفالم وثائقية سورية طويلة، هي: 

فيلم )عىل حافة احلياة(: وثائقي طويل للمخرج يارس قصاب، ويتناول حكاية سفر املخرج مع 	 
صديقته من سورية إىل لبنان، وبعد أن يتلقى نبأ وفاة أخيه األصغر يف حلب ينتهي هبم املطاف 
إىل مكان ناء يف تركيا، حيث يعيشان يف انتظار ممل حتت رمحة اهلاتف الذي يصلهم من عائالهتم 
عن أخبار حلب التي غادروها. سبق أن نال الفيلم جائزة أفضل فيلم طويل يف مهرجان دو رييل 

باريس يف هذا العام.

فيلم )آباء وأبناء( للمخرج السوري طالل ديركي. يف أول عرض عاملي للفيلم، يروي انعكاس 	 
أحوال احلرب يف تنشئة األطفال، وتشبعهم بقيمها وعالقة املسلحني بعائالهتم. شارك الفيلم يف 
مهرجانات دولية، ومنها: واشنطن ساندانس السينمئي يف الواليات املتحدة، وفاز فيه بجائزة جلنة 

التحكيم الكربى. 

فيلم )يوم بحلب( للصحايف عيل اإلبراهيم. حيكي قصة حصار حلب، حيث تستمر الكامريا يف 	 
قوة  الفيلم  يوم. جيسد  بعد  يوًما من  يموتون  السوريون  يزال  وما  القنابل،  تنهال  بينم  التصوير، 
اإلرادة التي يتمتع هبا الشعب السوري املكافح من أجل البقاء، وترصد الكامريا مشاهد ألطفال 

يستخدمون الطالء عىل اجلدران، ورجاًل يطعم القطط الضالة يف املدينة املحارصة. 

فيلم )طعم اإلسمنت( للمخرج السوري زياد كلثوم. حاز أكثر من 5 جوائز عاملية، حيث شارك 	 
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يف 6 مهرجانات دولية، ومنها مهرجان لندن، وقد رشح جلائزة أفضل فيلم أورويب.

فيلم )رسالة أخرية( للمخرج عروة األمحد حيصد جوائز التميز واإلخراج يف مهرجانات عاملية. 	 
»شكًرا لك أهيا البحر الذي استقبلتنا من دون فيزا أو جواز سفر.. شكًرا لألسمك التي تتقاسم 
حلمي، وال تسألني عن ديني وال انتمئي السيايس«. هذا املقطع املؤثر هو جزء من رسالة وجدت 
يف جيب أحد الالجئني السوريني بعد انتشال جثته يف إثر غرق مركبه قرب السواحل اإليطالية، 
وكان حيمل املئات من املهاجرين غري الرشعيني يف البحر األبيض املتوسط سنة 2015. وصلت 
الرسالة بعد العثور عليها بني مقتنيات الشاب الغريق إىل الصحف الرسمية عرب خفر السواحل، 
فاقتبس املخرج والفنان السوري عروة األمحد من هذه القصة فكرة فيلمه الدرامي اجلديد )رسالة 
القصرية  فيلم يف مهرجان كان لألفالم  أفضل  إنجازه جائزة  بعد شهر من  الذي حصد  أخرية( 
وجائزتني، ومها التميز وأفضل خمرج لسنة 2018 يف مهرجان Global Shorts يف لوس إنجلوس، 

وهي جائزة مقدمة بالرشاكة مع موقع IMDb العاملي.

عصيبات 	  سنوات  قصة  يروي  طنجور.  الفوز  السوري  للمخرج  اخلاكي(  باللون  )ذاكرة  فيلم 
عاشها الشعب السوري يف ظل حكم حزب البعث، وكانت مصبوغة باللون اخلاكي املوّحد الذي 
باآلمال واألحالم،  اإلنسان خملوًطا  ليبقى  احلياة،  ألوان  املجتمع  الذي مسح من  للعسكر  يرمز 
واألنيميشن،  الوثائقية  لألفالم  اليبزيغ  مهرجان  يف  الفيلم  شارك  واحلرمان.  القمع  جتارب  مع 
فرنسا، ونال جائزة  املتوسط يف  البحر  الدويل ألفالم  الرسمية يف مهرجان مونبلييه  املسابقة  ويف 
عمدة املدينة يف مهرجان ياماغاتا العاملي للسينم التسجيلية يف اليابان، وجائزة أفضل إخراج عن 
فئة األفالم الوثائقية الطويلة يف مهرجان ماملو للسينم العربية يف السويد. وصف الناقد السينمئي 
بسبب  ال  وأفضلها«،   2017 لسنة  العربية  األفالم  أهم  »أحد  بأنه  الفيلم  رضا  حممد  املعروف 
موضوعه ووجهة نظره يف الوضع السوري املعقد، عىل الرغم من أمهيته، بل ألنه طّوع املادة فنًيا 

بحيث ال ينسى الفيلم أنه سينم أواًل ومضمون ثانًيا.

جتدر اإلشارة هنا إىل أن مهرجان ماملو للسينم العربية يعد أكرب وأهم مهرجان للسينم العربية يف 
خارج الوطن العريب، ودوراته الثمنية منذ تأسيسه سنة 2011 مل ختل من مشاركة أفالم سورية، ومنها 

ما حصل عىل جوائز، ونكتفي فقط ببعض حمطات السينم السورية يف هذا املهرجان: 

- يف الدورة الثانية ملهرجان ماملو، كرم املخرج السوري نبيل املالح والنجم مجال سليمن. 

- يف الدورة الرابعة ملهرجان ماملو، كرمت السينم السورية عرب تكريم املخرج السوري حممد ملص 
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والنجم السوري جهاد عبدو، ويف الدورة ذاهتا حصل فيلم ملص )سلم إىل دمشق( عىل جائزة أفضل 
مدير تصوير وهو جود غوراين. 

- يف الدورة السادسة، حصل الفيلم السوري الروائي القصري )خبز احلصار( للمخرجة السورية 
سؤدد كعدان عىل شهادة تقدير.

وسنفرد مساحة القول يف هذا املهرجان بصورة مفصلة يف الدراسة الالحقة. 
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ملحق 2: مداخالت املشاركني يف سياق أجوبتهم عن األسئلة

الناقد حممد رضا: حتديد هوية الفيلم ل عالقة له باهلجرة أو األحداث التي تدفع إليها 
تبًعا للنظام السيايس الذي حكم سورية يف السبعينيات وما بعدها، فإن املهرجانات العاملية التي 
مهرجانات  هي  املايض،  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  خالل  السورية  األفالم  إليها  توجهت 
أوروبية رشقية غالًبا، من مثل موسكو واليبتزغ يف أملانيا ومهرجان صوفيا البلغاري وكارلويف فاري يف 
تشيكوسلوفاكيا )آنذاك(. كذلك، اجتهت صوب مهرجانات عربية، وحتديًدا القاهرة وقرطاج حيث 
وجدت ترحيًبا مالئًم. خالل السنوات األخريات تعذر إرسال أفالم سورية واستقباهلا يف املهرجانات 
الدولية لسببني: عىل صعيد فني، افتقرت تلك األفالم معظمها إىل صياغة حديثة وجيدة، وعىل صعيد 
سيايس كانت هناك املواقف التي حتكمت فيها املواقف السياسية من احلرب الدائرة، بمثل ما حدث 
مؤخًرا يف مهرجان السينم العربية يف باريس، حيث حذف فيلم )رجل وثالثة أيام( جلود سعيد، عىل 
أساس أنه فيلم ينتمي إىل النظام. مل ينظر أحد إىل جودته، وال وضع يف احلسبان أن املهرجان انصاع 

ملوقف سيايس يف دولة أوروبية يقوم نظامها عىل احلرية والديمقراطية.

حتديد هوية الفيلم ال عالقة له باهلجرة ذاهتا، وال باألحداث التي تدفع إىل اهلجرة. الفيلم ينتمي إىل 
املمّول واملنتج ال إىل هوية املخرج، وإال كانت أفالم هيتشكوك التي صنعها يف هوليوود بريطانية. من 
هنا، فإن هجرة كثري من صانعي السينم يف سورية )وليس صنّاع كم هو شائع( هي إىل اجلهة التي تنتج 
أفالمهم يف املهجر. خيتلف كثريون معي يف هذا الرأي إذ يعدون أي فيلم إنم ينتمي إىل خمرجه. نعم، 

فهو ينتمي إىل خمرجه بم هو عمل فني )جيد أو رديء( ولكنه ينتمي إىل املمول بم هو صناعة. 

املفهوم هنا متباين، فعندما يفوز فيلم فرنيس يف مهرجان سان سابستيان اإلسباين أو حتى بأوسكار 
لفيلم فرنيس، وليس  انتصار  بالكامل. هو  فرنسية  فوًزا لسينم  يعد  فإن ذلك ال  فيلم أجنبي،  أفضل 
لسينم خصوًصا؛ ألن فرنسا وسواها من البلدان املنتجة هي دول تصنع أفالًما بال توقف. لكن احلال 
الفوز يعود إىل  أن  ينظر، بحق، إىل  ينتج عدًدا حمدوًدا من األفالم. حينها  بلد مثل سورية  خيتلف يف 
السينم  بأن  التظاهر  يريد  ممن  بعًضا  تريض  وطنية  نظرة  هو  املعيار  هذا  ولكن  وهلا،  السورية  السينم 
السورية بخري فها هي تقطف جوائز مهمة. إن فوز فيلم سوري باسم سورية )أو لبناين باسم لبنان..( 
عليه أن حيمل عنارص سورية حمددة ورضورية، من مثل أن يكون املخرج سورًيا، وكذلك اإلنتاج )قبل 

املوضوع أو مكان التصوير(، ومن دوهنم هو فوز للفيلم فقط. 



199

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

املخرجة السورية سؤدد كعدان: اختلفت السينام السورية بوجود جيل جديد أتيحت له فرصة 
التعبري

إىل مهرجانات  احلرب، حيث وصلت  قبل  بم هي سينم مؤلف  تاريخ عريق،  السورية  للسينم    
عريقة، وحصلت عىل جوائز، مثل أفالم أسامة حممد وعمر أمريالي وحممد ملص وهالة العبد اهلل. مع 
احلرب كان من الطبيعي أن هتتم املهرجانات السينمئية باألفالم السورية؛ ألهنا تتناول حدًثا راهنًا. لكن 
مشاركة األفالم السورية يف املهرجانات يف الوقت الراهن تنبع أيًضا من رغبة املخرجني السوريني، 
عىل اختالف أساليبهم اإلخراجية، يف رواية حكايتهم اخلاصة عن احلرب، هبدف التعبري عن أنفسهم، 
وهذا ما مل يكن متاًحا من قبل. إن توافر عنرصين رئيسني، ومها االهتمم باملوضوع السوري بم هو 
حدث راهن من جهة، وحترر عدد من املخرجني من هيمنة املؤسسات التقليدية املرشفة عىل اإلنتاج 
السينمئي، هبدف تقديم وجهة نظر خاصة وموقف مما جيري من جهة أخرى، ساعدا أيًضا يف زيادة 
مشاركة األفالم السورية يف املهرجانات. احلقيقة هي أن إنتاج األفالم ازداد، وتنوعت أشكاله، من 
أفالم بميزانيات ضخمة إىل أفالم »املوبايل«. ذلك كله ساعد يف ظهور ما يعرف اليوم باسم املوجة 

 .Novel vague السينمئية السورية اجلديدة

العمل السوري هو العمل الذي حيمل عنارص هوية سورية متكاملة، أي إن املخرج واملنتج واملمثلني 
سوريون، أي الناطقني الرئيسني يف العمل. حول تعريف السينم السورية بالتأكيد، فقد اختلفت السينم 
السورية اآلن، لوجود جيل سينمئي سوري جديد أتيحت له فرصة التعبري عن نفسه. حصلت عىل 
الوردي(، ونال  اللون  )البحث عن  فيلمي  املؤلف عن  قبل احلرب، وهي: جائزة سينم  جوائز عدة 
فيلمي الوثائقي )سقف دمشق( وفيلم )حكايات اجلنة( ثالث جوائز؛ األوىل يف مسابقة املهر الذهبي 
لألفالم الوثائقية يف مهرجان ديب السينمئي الدويل، والثانية من التلفزيون الرتكيTRT ، وجائزة مدينة 
مرسيليا برميد. أما بعد احلرب، فقد حصل فيلمي )خبز احلصار( عىل تنويه من مهرجان ماملو للسينم 
مهرجان  من  املستقبل  أسد  جائزة  جائزتني؛  عىل  ظيل(  أضعت  )يوم  فيلمي  حصل  واآلن  العربية، 
فينيس وجائزة جلنة التحكيم اخلاصة لإلخراج من مهرجان لوس إنجلس. بالعموم، أي جائزة ألي 
فيلم سوري تساعد السينم السورية، وتفتح الفرص لألفالم القادمة كلها. نجاح األفالم الفردية، إن 
ُدعم، يصبح نجاًحا مجاعيًّا، ويرفع درجة الثقة عند املنتجني واملمولني، وكذلك املهرجانات يف األفالم 

السورية املقبلة.
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الناقد والباحث املغريب محادي جريوم: املهرجانات العاملية كانت تتسابق إىل عرض السينام 
السورية؛ ألهنا سينام خمتلفة

متتاز السينم السورية بكوهنا سينم املؤلف بامتياز، ويكفي أن نذكر أسمء املخرجني عبد اللطيف 
املالح وريمون بطرس وسمري ذكرى  عبد احلميد وحممد ملص وأسامة حممد وعمر أمريالي ونبيل 
وحممد شاهني ورياض شيا، لنؤّمن هذه السينم من أي مزايدة جتارية أو مراوغة سياسية. لقد أسس 
الثقافة الشامية،  التي متتح مرجعيتها من أصالة  هؤالء املخرجون املدرسة السورية للسينم املعارصة 
ضد  املقاومة  موقع  يف  جعلته  التي  والسياسية  التارخيية  ووضعيته  السوري،  اإلنسان  وخصوصية 
يف  شك  ال  اجلديد.  الكولونيايل  واالحتالل  للصهيونية  املدعمة  العظمى  للقوى  التوسعية  األطمع 
الفني  السينم السوفياتية، يف بعدهيا  تأثري  تأثري دراسة أغلب هؤالء املخرجني يف موسكو جعلت  أن 

واإلنساين، يظهر يف أعمهلم معظمها.

بوصفها  براجمها،  ضمن  السورية  السينم  عرض  إىل  تتسابق  العاملية  املهرجانات  جعل  كله  هذا 
حصلت  الذي  الدويل  االستقبال  اجلميع  يتذكر  األخرى.  العربية  السينمت  تنتجه  عم  خمتلفة  سينم 
عليه أفالم )الليل( ملحمد ملص و)أحالم املدينة( ألسامة حممد و)رسائل شفهية( و)ليايل ابن آوى( 
لعبد اللطيف عبد احلميد. لقد حرضت شخصًيا عرض فيلم )صعود املطر( لعبد اللطيف عبد احلميد 
بمهرجان مونبولييه لسينم البحر األبيض املتوسط يف بداية التسعينيات. شاهدت احلفاوة التي قوبل 
هبا هذا الفيلم من طرف اجلمهور والصحافة الفرنسية، وقد غري فيلم )احلياة اليومية لقرية سورية( 
لعمر أمريالي مفهوم الكتابة السينمئية لدى املخرجني العرب الشباب. لقد حطم احلاجز بني الرسد 
الوثائقي والرسد التخيييل، وأثبت نظرية السيناريست اإليطايل زفاتيني، وهو صاحب التحفة اخلالدة 
)سارق الدراجة( التي تقول ليس املهم أن تكون احلكاية واقعية، ولكن املهم أن تكون الكتابة حقيقية.

لقد تعرف العامل إىل السينم السورية بوصفها سينم بديلة، وقد أسهم مهرجان دمشق الدويل عرب 
حتوالته يف ذلك. ال شك يف أن تبني املؤسسة العامة للمخرج العراقي قيس الزبيدي واملخرج املرصي 
توفيق صالح واملخرج اللبناين برهان علوية جعل من أفالم )اليازريل( و)املخدوعون( و)كفر قاسم( 
العربية،  للثقافة  عاصمة  الرباط  إعالن  وبمناسبة  التسعينيات  بداية  يف  عاملية.  عربية  سورية  أفالًما 
طلب إيل حممد األشعري )وزير الثقافة آنذاك أن أقدم له مقرتح مرشوع للمشاركة السينمئية العربية، 
املعارصة  العربية  واألفالم  اخلالدة  العربية  األفالم  حماور:  ثالثة  عىل  حيتوي  برناجمًا  عليه  فاقرتحت 
السينم  اللحظة، ظلت  تلك  منذ  السينم األخرى.  به من  تتميز  ما  إىل  نظًرا  السورية،  السينم  وتكريم 
السورية حارضة يف مهرجان الرباط، وقد فاز فيلم )نسيم الروح( لعبد اللطيف عبد احلميد باجلائزة 
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الكربى. كرم املخرج الكبري مصطفى العقاد يف مهرجان الرباط الدويل لسينم املؤلف أيًضا، بحضور 
ابنه وأخيه، وحتدثت عنه الفنانة الكبرية منى واصف. متر سورية الشقيقة اآلن بمرحلة تارخيية صعبة 
أجل  من  املصالح،  وتضارب  األيديولوجيات  تطاحن  جتاوز  إىل  احلقيقيني  السينمئيني  بعض  دفعت 
متزيق األقنعة، ومواجهة الوحش بالصدق وحب الوطن، وهذا ما يميز اآلن األفالم السورية احلقيقية، 

ألن احلرب متر ويبقى الوطن.

 املخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: السينام السورية تشبه السينام الفلسطينية يف التعاطف مع 
قضيتها

ليس  فهذا  مثاًل(،  ربيع  )ثورة  شئت  ما  وسمها  األحداث،  قبل  السورية  السينم  متابعي  من  أنا 
املوضوع. نريد أن نتحدث عن السينم، فقبل أي يشء أنا مطلع عىل السينم التي صنعها أصدقاء يل، مثل 
حممد ملص ونبيل املالح وعمر أمريالي وسمري ذكرى وغريهم كثري، سواء كانت أفالًما روائية طويلة 
أم قصرية ووثائقية، وكانت يف معظمها تابعًة سينم املؤلف وكان هلا قيمة سينمئية فنية، وكانت تشبه 
خمرجيها، ألن لكل واحد منهم توجه ونمط ونوع سينم خمتلف. أنا أتكلم عىل السينم التي استطاعت 
أن تصل إىل العامل، ومنها ما عرض يف مهرجانات مثل كان. السينم التي حصلت عىل جوائز ونعرفها 
كانت مدعومة من مؤسسة  لو  السوري، حتى  النظام  متثل  مما  أكثر  أنفسهم  السينمئيني  متثل  ونحبها 
السينم، فعىل سبيل املثال أفالم حممد ملص كان يمرس فيها النقد، وقد أخرجها مع مؤسسة السينم. 
هذه السينم السورية التي كانت تشبهنا نحن الفلسطينيني أيًضا، وتشبه السينم اخلاصة بنا، كأن مهوًما 
العامل، ولدينا  أن نصنع سينم مثل أي دولة تصنع سينم يف  لدينا، وهو  مشرتكة ومًها سينمئًيا واحًدا 
أيًضا ومشكالت سياسية واجتمعية يف بلداننا. لقد صعد يف الوقت ذاته جيل جديد من  هم وطني 
السينمئيني الشبان والشابات يف سورية، وكانوا حياولون )أحتدث قبل األحداث( صناعة سينم، وجزء 
كبري منهم صنع سينم مهمة، يف مستوى األفالم القصرية والوثائقية. السينم التي صنعها أشخاص، 
مثل ملص وأمريالي وغريهم، هي أيًضا تركت أثًرا وأصبحت مدرسة ملن جاؤوا بعدهم، ولذا كان 

البعد السينمئي موجوًدا. 

بحسب رأيي وبعد األحداث، السينم أصبحت مسيسة بصورة كربى، بم ذلك أفالم لصانعي سينم 
كانوا يصنعون أفالًما قبل الثورة، ومن الطبيعي جًدا أن تكون مسيسة؛ ألنك بوصفك سينمئًيا تتأثر 
بمناخك، وتتأثر باحلياة، وهذه بلدك التي حتبها وتراها تتبعثر أمام عينيك، فأصبح لدينا نوعان من 
السينم؛ نوع حياول صناعة سينم تعبريية رمزية تتحدث عن احلالة السورية بطريقة غري مبارشة ومن 
دون أن تكون موجهة، وأستطيع أن أرضب مثاًل عرب فيلم )سلم إىل دمشق( ملحمد ملص الذي عرب 
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عن احلالة السورية بمجملها، من دون أن يدخل يف موضوع احلرب والعسكرة، هذه السينم التي أحبها 
وأعدها السينم التي جيب أن تطرح من خالهلا األشياء؛ ألن مهمة السينم ختتلف عن مهمة التلفزيون 
والتقرير واخلرب؛ أما النوع الثاين فهو السينم املوجهة، وهي مكونة من طرفني يلعبان يف اخلانة نفسها، 
نابعة  وهي  مدروسة،  غري  بصورة  وأحياًنا  مبارشة  السوري  النظام  ضد  صنعت  التي  األفالم  فحتى 
من رد فعل، وبالتوازي فالسينم املدعومة من النظام موجهة جًدا، ومليئة بالشعارات. الطرفان فيهم 
شعارات، وأنا ال أعد أننا يف هذه املرحلة نستطيع أن نحاسب السينم السورية أو نحاكمها أو ننتقدها، 
وال أريد عد أن هذه األفالم هي السينم السورية، بل أريد أن أعدها أفالم ناجتة من احلالة التي وصلت 
إليها سورية، وهي انعكاس للواقع واألوضاع. أحياًنا، نستمتع عندما نرى فيلًم قصرًيا بلغة سينمئية 
مجيلة، حتى وإن صنع خارج سورية. أي فيلم رمزي قصري حياول التعبري عن احلالة السورية بأدوات 
سينمئية أكثر مما لو صور يف املواقع أو حاول أن حيلل سياسًيا ويصطف مع جهة ضد جهة. مع األسف، 
أصبح مقياس عدد من املشاهدين األشخاص أو النقاد الصحافيني واملهرجانات للسينم هو: هذا فيلم 
مع النظام أو ضد النظام. املؤسسات أو اجلهات التي تؤيد النظام تتبنى جزًءا من السينم السورية، ومن 
هو ضد النظام يتبنى جزًءا آخر من السينم، ولذا أنا أرى أنه جيب علينا أال نحسب هذه املرحلة عىل 

السينم السورية التي أعرفها، وأحبها، وأعرف صانعيها قبل األحداث. 

أريد أن أبدأ من الشبه. نعم، فهي تشبه السينم الفلسطينية، ولكن ليس يف موضوعاهتا أو شكلها، 
فهي تشبه السينم الفلسطينية بالتعاطف معها؛ ألن الوضع اإلنساين يف سورية صعب جًدا واملشاهدون 
والناس الذين حيبون أن يكون الوضع يف سورية أحسن لدهيم عجز وإحباط بسبب أهنم ال يستطيعون 
فعل يشء. أحياًنا، يفكرون يف أن التأثر بفيلم سوري والبكاء والتعاطف مع فيلم سوري أو منح جائزة 
لفيلم سوري جائزة مسيسة، أي إنك مع موضوع الفيلم. احلقيقة هي أن هذا يرض بالسينم السورية بم 
هي صناعة؛ ألن الشخص نفسه الذي حصل عىل مديح أو جائزة أو شارك يف مهرجاٍن ما، قد يرى أن 
فيلمه عظيم ومهم، ويدخل يف منطقة يعد فيها نفسه سينمئًيا كبرًيا، ولكن املوضوع ليس هو الشخص 
وإنم احلالة السورية هي التي حصلت عىل اجلائزة واإلعجاب واالهتمم. األمر ذاته حيدث عندما يتم 
حجب فيلم أو منعه من العرض أو الوصول إىل املهرجانات، بعنوان يقول إن هذا تابع حلزب ما أو 
جهة ما. هي احلالة ذاهتا، ولذا أقول: هنا يصبح من الصعب التعامل املوضوعي، ولكن هناك آخر 
يمكنني أن أتباعه، ويقوم عىل أساس يقول: دعنا نختلف. أقول إن أفكاري ليست مثل أفكارك، ونعم 

فهذا حقك الطبيعي، فعىل سبيل املثال من هو مع النظام، ومن هو ضد النظام. 

ال مشكلة لدي يف أن أرى فيلًم رأيه مع النظام، ولكن ليس فيلًم مدعوًما من النظام وموجًها، وقد 
طلب النظام إىل صانعه أن يفعل كذا وكذا مقابل تغطية امليزانية، فهذا مرفوض. إذا كان الشخص هو 
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من يفكر هبذه الطريقة، عندها نرى الفيلم وننظر إليه سينمئًيا، عىل الرغم من أننا نختلف مع أفكاره، 
ولكنه صانع فيلم صادق مع نفسه ولديه رأي ويدافع عنه يف الفيلم بصورة موضوعية. ليكن صادًقا 
وليكن خمتلًفا عنا كم يشاء، وهذه األفالم مع األسف قليلة جًدا اليوم لدى الطرفني. نعم، فالشحنة 
والغضب والتوتر عوامل تؤثر يف السينمئيني، وجتعلهم أكثر مبارشة يف الطرح، وهناك أفالم أنا أعدها 
سينم، مثل الفيلم املبني عىل حدث هو من األفالم القابلة للحياة؛ ألن الوضع متقلب ومتغري. الفيلم 
تريد  الذي  والفيلم  تارخًيا،  ويصبح  احلدث،  بانتهاء  سينتهي  معني  حدث  عىل  فعل  رد  يمثل  الذي 
بم  أريد أن أمتكن رؤيته بعد عرش سنني أو عرشين سنة،  صناعته حتى وإن كان عن حدث سيايس 
هو فيلم سينمئي، وليس خرًبا، عىل الرغم من أن موضوعه هو ما حيدث يف سورية اليوم. من جتربتي 

اخلاصة، لدي فيلم اسمه )حيفا( حيملنا عىل احلديث عن السينم السورية والفلسطينية يف آن مًعا. 

املرحلة غري واضحة، ولكني  اتفاق أوسلو، وكانت  ينتقد  1994 وهو  فيلم )حيفا( صنعته سنة 
عندما صورت الفيلم كان لدينا فقط اتفاق غزة- أرحيا. اليوم يعرض الفيلم، وما زال يف قيد احلياة 
يومًيا.  تتغري  وهي  مرة،  بعرشين  تغريت  احلال  أن  من  الرغم  عىل  املهرجانات،  من  عدد  إىل  وذهب 
لكن الفيلم موجود ألن فيه حكاية سينمئية وفيه موضوع إنساين يشبه أي إنسان يف العامل، وفيه جتربة 
السورية هو  والسينم  الفلسطينية  السينم  بني  اليوم  الشبه  إن  أقول  لذا،  أن نحرضها.  يمكن  سينمئية 
من  ممولة  كانت  حيث  الثورة(،  )سينم  القديمة  الفلسطينية  السينم  تشبه  السورية،  السينم  أي  أهنا، 
أحزاب خمتلفة، وجمندة لتيارات سياسية، وكان لدهيا مقوالت يف السينم، واليوم أيًضا نحن مهتمون 
اللحظات  نراه. نحن عشنا هذه  فدعنا  فيلم سوري  نقول: هذا  كأن  ما حيدث يف سورية،  بمشاهدة 
يف فلسطني حتت عنوان يقول: لنر الفيلم الفلسطيني. أرجو أن تنتهي هذه املرحلة باستقرار الوضع 
السوري وعودة احلياة إىل طبيعتها، لتبدأ صناعة السينم من جديد؛ ألن سورية بوصفها بلًدا وتارخًيا 
وثقافة وحضارة جيب أن يكون لدهيا سينم قوية يف هذا الوطن، وجيب أن نصنع سينم، ليس ألن هناك 
أحداث. نعم، فمن الصعب حماكمة السينم اليوم، ومن الصعب أيًضا أن نفصل السياسة عن السينم. 

أواًل، اعتدنا القول إن هوية الفيلم تنسب إىل املخرج، وذلك حتديًدا من جتربتنا نحن الفلسطينيني، 
من  مشرتك  إنتاج  لدينا  دائًم  نحن  وغريهم.  سليمن  وإييل  أنا  وجتربتي  خليفة  ميشيل  جتربة  من  بدًءا 
لدينا  وليس  صفًرا،  الفلسطيني  الدعم  يكون  وأحياًنا  خارجي،  دعم  عىل  ونحصل  فلسطني  خارج 
أصاًل منتج فلسطيني، ثم يقال إن هذا الفيلم فلسطيني. كنت أدخل نفيس رشيًكا يف اإلنتاج وخمرًجا 
وكاتب سيناريو، لكي أحافظ عىل جزء من هوية الفيلم، وليبقى من اإلنتاج يشء فلسطيني، حتى وإن 
أو وجد رشكاء  التمويل  مبادرة من شخص فلسطيني بحث عن  إنتاج فلسطيني، وكان  مل يكن من 
سورًيا  خمرجه  كان  إن  اليوم،  السوري  الفيلم  هوية  تظل  فيلمه.  لصناعة  اإلمكان  وجيد  اإلنتاج،  يف 
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يكون  أن  املفرتض  من  الفيلم  هذا  لدينا،  خارجها.  يف  أم  سورية  يف  يعيش  أكان  سواًء  املبادر،  وهو 
سورًيا، أي إنه مبادرة سورية، ويتعامل مع موضوع سوري، فهو يتعامل مع الثقافة واحلياة والسياسة 
السورية، بغض النظر عن اإلنتاج. أما بخصوص اجلوائز، فإن املهرجانات يف العامل عموًما، وال سيم 
يف العامل العريب، هي مهرجانات خمتلفة، فمنها مهرجانات مسيسة، ومنها حيادية. عىل سبيل املثال: 
عندما يشكل مهرجان معني جلنة حتكيم دولية أو عربية مهنية، فهؤالء يسلمون النتيجة يف النهاية إىل 

إدارة املهرجان. 

هناك مهرجانات تعتمد هذه اجلوائز بحسب اللجنة، واللجنة أيًضا تكون حيادية، وال تتعامل عىل 
أساس شخيص، وإنم تتعامل مع السينم من حيث هي سينم، وهذا صحيح وهو ما جيب أن يكون. 
لكن، هناك مهرجانات ال تتدخل مبارشة، وهذا ال حيصل أبًدا، ولكن أحياًنا تشعر جلنة التحكيم من 
دون تنسيق وطلب من املهرجان بأن األجواء مرضية، إن فعلت كذا وكذا، من دون أن يطلب إليها 
ذلك. لكنها ترى الربنامج، وكيف يتعامل املهرجان مع أفالم معينة، فهي جلنة تتطوع بنفسها من أجل 
إرضاء إدارة املهرجان أو الشارع واملشاهدين. هذا ما حيصل، سواء أكان الفيلم فلسطينًيا أم سورًيا 
أم عراقًيا، كأن يقال اليوم: الفيلم يمني.. هيا نراه وحبذا لو كان يستحق جائزة، وهكذا. أنا لست مع 
تقديم أي جوائز مع تقديم أي تنازالت فنية تقنية أو موضوعية، وأنا مل أكن يف حيايت، ولن أكون مع 
ذلك، وأرى أن املهرجان عندما يمنح جوائز غري مستحقة، فإن أول جهة سوف تترضر هي املهرجان 
نفسه؛ ألنه سيفتقد الصدقية. من حسن حظي أن جلنات التحكيم التي شاركت فيها معظمها كانت 
متنوعة ومن بلدان عدة، وكنا نختلف، وكنا مستقلني متاًما عن إدارة املهرجانات. نحن، بوصفنا من 
السينم الفلسطينية والسورية، نريد أن نحصل عىل جوائز تكون مستحقة من الناحيتني الفنية والتقنية، 
وإن كنا ال نستحق، فال نريد أن يمنحونا هذه اجلوائز، بل نريد منهم أن ينتقدونا كم جيب، لكي نفكر 

ونتعلم ونطور. 

املخرجة والنجمة السورية واحة الراهب: تعريف السينام السورية يقاس بصدقيتها وقدرهتا 
عىل خلق التوازن اإلبداعي بني الشكل واملضمون 

الفت  حضور  تشكيل  الدولية،  املهرجانات  يف  مشاركاهتا  بدايات  منذ  السورية،  السينم  متكنت 
ومميز، وحصدت عدًدا من اجلوائز العربية والدولية، عىل الرغم من ضعف إمكاناهتا التقنية، لكوهنا 
محلت أواًل بصمة إرهاصات مرحلة خرجت من رحم جتربة ثورة عىل االستعمر الفرنيس واالستقالل 
عنه، وانتزعت لتوها من جتربة نظام حكم ديمقراطي، وإجهاض مرشوع وحدة عربية كان له أن حيقق 
الكثري لو مل يتم عىل حساب إجهاض احلريات والتجربة الديمقراطية، وال سيم يف ظل ترشذم عريب أمام 
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االحتالل اإلرسائييل لألرايض العربية وترشيد الفلسطينيني. لقد محلت بصمة خمرجيها املتنورين الذين 
أهنوا دراساهتم األكاديمية يف اخلارج، حيث إن املؤسسة العامة للسينم التي أنشئت يف سنة 1963، 
بعد استيالء حزب البعث عىل السلطة بانقالب عسكري، كانت ترسل يف البداية املتفوقني للدراسة 
يف اخلارج، ثم أصبحت ترسل أبناء املسؤولني واحلزبيني الفاشلني الحًقا يف أواخر السبعينيات، ثم 
توقفت عن إرسال البعثات هنائًيا يف ما بعد. يف وقت كان فيه القطاع اخلاص ال ينتج إال األفالم التي 
تدر عليه الربح، وتشّغل صاالته، كانت سينم املؤسسة ال هتدف إىل الربح لكوهنا قطاًعا عاًما ممواًل من 
الدولة، بقدر ما اهتمت بتسويق شعارات وطنية لسينم حتمل مهوم الوطن واملواطن املحيل والعريب، 
قبل أن تنقلب عليهم مع انقالب النظام عىل شعبه، ولكن بقي لدى املخرجني املوهوبني آنذاك هامش 
أكرب من غريه، يف جماالت الثقافة والفن والفكر، ليلتفوا عىل الرقابات املتعددة الكفيلة بإجهاض أعظم 
فن، لكون السينم موجهة أكثر إىل اخلارج، وحتصد للنظام اجلوائز والسمعة الطيبة يف املهرجانات. هذا 
مل يعوق بالطبع الرقابة عن منع عرض األفالم التي مل تساير املرحلة أو جتاوزت اخلط املسموح به رقابًيا.

مع استقرار النظام، واستتباب أمنه، ونمو ثروات متنفذيه الطائلة، بفعل الفساد املسترشي داخلًيا، 
جتلت احلاجة إىل استثمر أمواهلم يف جماالت الفن واإلعالم، واحلاجة إىل إحكام السيطرة عليهم أيًضا. 
مفتوحة  استثمر  أسواق  وجود  دون  من  عالية  وتكلفته  العامة  املؤسسة  عىل  حكر  السينم  قطاع  ألن 
أمامه، اجتهت استثمرات تلك الطبقة املتنفذة إىل اإلنتاج يف الدراما التلفزيونية، أمام انتشار الفضائيات، 
وزيادة الطلب عربًيا عليها، ما اضطرها إىل فتح هوامش أكرب للتعبري عن املواطن ومهومه وأحالمه من 
خالهلا، لتحقق استقطاًبا مجاهريًيا أكرب يمنحها الربح املنشود، بينم تراجع اهلامش املتاح أمام السينم التي 
مل خيرتقها القطاع اخلاص إال يف حاالت فردية قليلة، عىل الرغم من نجاح خمرجيها يف الضغط إللغاء 
مرسوم حرص االسترياد والتصدير، وتراجع حصدها اجلوائز، وحضورها املميز يف املهرجانات، مع 
تراجع صدقية أفالمها، وقدرهتا احلقيقية عىل التعبري عن مهوم الناس وقضاياهم وأحالمهم بشفافية، 
لدي  كانت  إنتاجها وعرضها وتسويقها.  بأدوات  التحكم  مفاصل  األمنية عىل  السيطرة  أطبقت  بل 
الرقابية  اللجنة  امتنعت  الذي  حاملة(  )رؤى  األول  فيلمي  سيناريو  مع  اخلضم،  هذا  يف  قاسية  جتربة 
لسبع سنوات عن املوافقة عليه، عىل الرغم من حمارضها التي تثبت إعجاهبا الكبري بتميزه، ما اضطرين 
إىل إعالن احلرب الصحافية ضدهم ملدة عامني، ومل يتوافر رشط إنتاجه إال حني كان هناك حاجة إىل 
مترير مرحلة سياسية جديدة، لتبييض صفحة النظام الذي فرض جتاوز الدستور ملصلحة تعيني بشار 
رئيًسا يف سنة 2000. عىل الرغم من أنه الفيلم السوري والعريب الوحيد الذي حفظ يف متحف السينم 
اليابانية واجلوائز التي حصدها، لكنه حورص يف فرصه لتحقيق عرضه وتوزيعه وتسويقه حملًيا ودولًيا 

ملصلحة من هم مريّض عنهم أمنًيا.
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السينم سالح ذو حدين، كم هي حال ما يسمى بسينم النظام وسينم الثورة، إذ يمكنها أن تزّيف 
أو  الغرائز احليوانية  القتل وحتريك  العنف األمريكية املحرضة عىل  الواقع مثل ما تفعل بعض أفالم 
وحقوق  أرض  من  اغتصبه  ما  يف  حق  صاحب  أنه  عىل  الغاصب،  الصهيوين  للكيان  املروجة  تلك 
العاملية،  املحافل  ونوًعا يف  كًم  القضية  املعربة عن حقيقة  املعاكسة  األفالم  أمام غياب  عربية، وذلك 
وضعف إمكاناهتا املادية. لكن ويف املقابل، يمكن السينم أن تكون سالًحا إجيابًيا، إذ بقدر ما تعكس يف 
حضورها الواقع وتكون مرآة صادقة يف التعبري عنه وجتسيد مهوم الناس وأحالمهم، بمصداقية أكرب 
وسوية فنية تتوازن مع مضموهنا صدًقا وإبداًعا، تتمكن من تكريس هذا احلضور بني الناس، بوصفها 
من  كثري  هجرة  بعد  القول:  يمكننا  لذا،  وحضارهتا.  وثقافتها  الشعوب  ذاكرة  تعكس  حقيقية  هوية 
صانعي السينم السورية املبدعني املنتمني بصدق إىل جمتمعهم وشعبهم، واملعربين عن ثورته، نضب 
إذ متكن بصدق تعبريه عن  السوري نوعًيا ونشط حضوره يف اخلارج،  الداخل  السينمئي يف  اإلنتاج 
واقعه من حصد عدد من اجلوائز الدولية، حتى وصل إىل األوسكار، ونافس عليها بم هي جائزة، ما 
يؤكد أن ما ينتجه النظام وتوابعه املستعبدون من أفالم ال يسمى سينم أصاًل، عىل الرغم من ضخامة 
ميزانية أفالمه مقارنًة بم ينتجه املبدعون السوريون يف اخلارج، لفقدانه الصدقية وتزييفه الواقع بصورة 
استفزازية، ما يذكرنا بتجربة مماثلة عرّب عنها السقوط املريع شكاًل ومضموًنا لظاهرة أفالم الواقعية 
االشرتاكية السوفياتية الفجة التي مل خترج عن كوهنا أفالًما دعائية مبارشة، بتوجيهها إىل الدفاع عن 
ذاك النظام الشمويل آنذاك يف مرحلة السبعينيات والثمنينيات من القرن املايض. لذا، أرى أن تعريف 
ليس  ما  وهو  واملضمون،  الشكل  بني  اإلبداعي  التوازن  خلق  عىل  وقدرهتا  بصدقيتها  يقاس  السينم 
متوافًرا يف إنتاج الداخل حالًيا، ليس لعدم وجود الطاقات اإلبداعية، بل عىل النقيض، ولكون كثري 
من تلك الطاقات مقموعة يف الداخل، وهي غري قادرة عىل التعبري بصدق وشفافية عن قضايا جمتمعها 
إىل  اضطر الحًقا  فيلم حقيقي  أي  تصويَر  منها  وما متكن  وبطشه،  النظام  بعيًدا من سطوة  وشعبها، 

اهلجرة واهلرب من بطش النظام.

قد يمتلك من بقي يف الداخل من وقائع وقصص وقضايا لطرحها سينمئًيا، إن تغري الوضع ونال 
حريته، ما هو أغنى مما يمتلك من انفصل عن واقعه، ونضبت لديه قصص وتفاصيل جمتمعة ومل يعد 
لديه نبع ليغرف منه سينمه، مثل من هو من يف الداخل، إال بقدر ما لديه من وعي وفكر وخيال وحرية 
للتعبري عم يريد التعبري عنه، فالفن برأيي رسالة، حتى حني ال يتقصد صانعها توصيلها ويكون عاكًسا 
هلا، ومعرًبا عن مقولة ما تعكس خلفية فكره، وتسهم يف تشكيل وعي املتفرج سلًبا أو إجياًبا. العمل 
الفني السينمئي هو عمل إبداعي مجاعي، وعنارصه اإلبداعية يكمل بعضها بعًضا، ويعتيل رأس هذا 
اإلبداع املخرج لكونه هو صاحب املرشوع والرؤية اخلاصة والعامة، وهو املسؤول عن اختيار عنارص 
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الفيلم اإلبداعية وتكاملها، بدًءا من اختيار السيناريو وانتهاًء باختيار املوسيقى وحتى أفيش الفيلم. 
املنتج، عىل  أما  أو نجاحه.  ما حيمل مسؤولية فشله  بقدر  الرئيسة،  الفيلم  فهو من حيمل بصمة  لذا، 
الرغم من أمهية دوره يف تبني عمل ناجح واختيار املخرج اجلدير به، فبعيد من حتقيق البصمة اإلبداعية 
للعمل السينمئي، إال بقدر ما يدفع من ماله إلنجاح العمل، ولذا فاجلوائز تعطي هوية سورية للفيلم، 
حني يكون مبدعوه سوريني، وخاصة خمرجه، وهذا ما شهدناه يف املرحلة األخرية من وجود جهات 
أجنبية عدة أسهمت يف إنتاج أفالم عن سورية والسوريني وثورهتم، وحني حصدوا اجلوائز نسبت إىل 
مبدعي هذه األفالم من السوريني ال إىل اجلهة املنتجة. يف املقابل، حصل أحد األفالم اللبنانية جائزة 
يف مهرجان كان يطرح القضية السورية، بممثلني سوريني ومنتجني أجانب، ولكن اجلائزة احتسبت 

للبنان، لكون خمرجة الفيلم لبنانية.

املخرج السوري مأمون البني: جذب املشاهد إىل شباك التذاكر هبدف الربح كان مغيًبا عن 
ذهن السينامئيني السوريني 

عرفت سورية السينم منذ 1908 من خالل آلة عرض جلبها أحد التجار، وأنتجت رشكة حرمون 
أول فيلم سوري صامت )املتهم الربيء( سنة 1928، وهو من إخراج أيوب بدري وتصوير رشيد 
جالل. توالت جمموعة من األفالم التي طغت عليها قصص الدفاع عن القضية الفلسطينية، وال سيم 
أن حرب الـ 48 قد انتهت وقد تصدى ملوضوعات مثل هذه شاب درس يف فرنسا واسمه حممد عرفان 
الذي أسس استديو عرفان، وأنتج يف اخلمسينيات من القرن املايض، مع إسمعيل أنزور ورشيد جالل 
وأيوب بدري ونزيه الشهبندر، جمموعة من األفالم ملصلحة مديرية الدعاية واإلعالن احلكومية التي 
كانت بمنزلة مؤسسة سينمئية رسمية شاركت أول مرة يف مهرجان برلني السينمئي سنة 1962 بفيلم 
)دمشق اخلالدة(. تأسست املؤسسة العامة للسينم سنة 1963، وأنتجت أول فيلم )سائق الشاحنة( 
اخلارج.  األكاديمية يف  تًوا دراساهتم  أهنوا  الذين  السينمئيني  املخرجني  استقبال  1968 وبدأت  سنة 
صاحب ذلك إنتاج أفالم خمتلفة عم أنتجه القطاع اخلاص يف ذلك الوقت؛ ألن عامل الربح واخلسارة 
كان غري مطبق يف املؤسسة، مما ساعد السينمئيني من خمرجني ومؤلفني يف أن تكون القضية الفلسطينية 

لسان حال أكثر أفالمهم املنتجة.

العرص الذهبي برأيي للسينم السورية وانتصاراهتا ظهر يف حمافل املهرجانات العربية والعاملية يف 
بداية السبعينيات، عندما ترأس إدارهتا األستاذ محيد مرعي، وأنتجت يف سنوات متقاربة جمموعة من 
أهم األفالم السينمئية يف تاريخ سورية، وهي: )الفهد( و)املخدوعون( و)وجه آخر للحب( و)العار( 
و)االجتاه  قاسم(  و)كفر  و)املغامرة(  التقدمي(  و)السيد  سورية(  لقرية  اليومية  و)احلياة  و)اليازريل( 
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األفالم  إنتاج  تواىل  هكذا،  مرتني(.  يولدون  و)األبطال  واألسود(  و)األبيض  و)األمحر(  املعاكس( 
السينمئية، وبدأت تفرض نفسها يف أكثر املهرجانات العاملية. بدأ النقاد يكتبون عن السينم السورية 
الشابة، وكأهنا سينم بديلة من سينم العامل العريب، فقد كان للمهرجانات السينمئية دور مهم يف إبراز 
السبعينيات،  أوائل  يف  للشبان  سينمئي  مهرجان  تنظيم  إىل  دفعهم  مما  السوريني،  السينمئيني  هؤالء 
ونجاحه مهد الطريق إلقامة مهرجان سينمئي دوري يعقد كل عامني بتوأمة مع مهرجان قرطاج، وقد 
أطلق عليه اسم مهرجان دمشق السينمئي سنة 1979، وأضيف عىل االسم مفردة )الدويل( يف ما بعد.

أحببت أن أورد هذه املقدمة ليتعرف القارئ إىل تاريخ موجز للسينم السورية، واألهم هو التعرف 
إىل طرائق التفكري لدى السينمئيني السوريني، وهي التي كانت وما زالت منحازة منذ البداية إىل سينم 
ما  السوري، بخالف  للمجتمع  اليومية  احلياة  واقع  تطرح  أفالمهم  فقد كانت موضوعات  الشارع، 
الواقع  يعالج  ما  فمنها  قلياًل،  خمتلطة  موضوعاهتا  كانت  التي  والعاملية  العربية  األفالم  أكثر  تطرحه 
املعيش، وكثري من إنتاجها تطرق للحياة الفارهة لفئة ضئيلة من الناس، لتدغدغ مشاعرهم وتبقيهم يف 
حلم اليقظة، وهدف ذلك بالطبع هو سيايس أواًل ثم دّر النقود يف جيوب املنتجني. إن جذب املشاهد 
إىل شباك التذاكر هبدف الربح كان مغيًبا عن ذهن السينمئيني السوريني، ما انعكس يف مستوى األفالم، 
وأحدث جداًل إجيابًيا يف املهرجانات العاملية. يعد مهرجان دمشق السينمئي مثل غريه من املهرجانات 
التي تضطر إدارته يف أكثر األوقات إىل االنصياع لقرارات جلان التحكيم، عىل الرغم من أن بعض 
اجلوائز أحدثت إشكاالت مع القرار السيايس الذي مل يكن يؤيد مضمون أفالمها، فم كان من اإلدارة 
إالّ أن جتد خمرًجا أو توليفة تريض الطرفني، فقد كان القرار السيايس ممثاًل يف إدارة املهرجان والقرار 
السينمئي ممثاًل يف جلنات التحكيم. هذا ما حيدث غالًبا يف بعض املهرجانات التي تقام ومتول يف بلداٍن 
تريده من  لتمرير ما  الدولة فقط  تقيمها  التي  املهرجانات  أنظمتها شمولية. هناك مع األسف بعض 
أنشطة أو رسائل، عرب اختيارها توليفة جلاهنا، إضافة إىل اختيار ضيوفها لتكون النتيجة هتلياًل وتصفيًقا 

لنهجها السيايس، وهذا ما حدث يف اآلونة األخرية يف مهرجان دمشق، وكانت نتيجته القضاء عليه.

أنواع  املختلفة، ويف كوهنا جامعة  الفنون  نمذج  فني مهم من  السورية نموذج  السينم  أن  ال شك يف 
الفنون كلها، فهي مرآة للحياة اليومية التي تعكس تطلعات الشعب بتفاصيلها كلها، لذلك فقد تأثرت 
بم حصل يف سورية من ثورة للحرية والكرامة لشعب أراد أن حيصل عىل مطلبه سلمًيا وبعيًدا من ترهات 
الدراما السورية، خاصة  أيًضا بصناع  أملّ  التفكك  التي أملت به وفككت وحدته. هذا  احلرب املصطنعة 
صناع الفيلم السينمئي، فأضعف اهلمم، وشتت القمم، ما أدى ببعضهم إىل فزر منتج السينم السورية، 
وإجياد مصطلحات سياسًيا عديدة ألصقت هبا، فأصبح الفيلم حيمل اهلوية السياسية ملخرجه أو منتجه 
أو البلد الذي رعى صناع الفيلم. لقد انقسمت السينم إىل سينم موالية أو معارضة، ولكن يبقى الفيلم 
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السينمئي الناجح بنظري هو الفيلم الذي يثري لدى املتفرج أحاسيس خمتلفة جتعله منجذًبا إليه، ومفكًرا 
يف ما يرويه، ومتأثًرا برسالته، ليفهمه اجلميع من دون متييز. أما األفالم الفاشلة، بحسب رأيي الشخيص، 
هي األفالم التي حتاول اهليمنة عىل املتفرج وجذبه إىل مواقف سياسية متباينة ومتبناة من املنتج وفق رأي 
سيايس معني، أو باألحرى هي صنيعة برش ال عالقة هلم بأي منتوج فني عىل اإلطالق، والقصد من ذلك 
هو الداللة عىل نمذج من السينم تسيطر اآلن عىل اإلنتاجات الرسمية لدول توتاليتارية املراد منها التأثري 

يف املشاهد، الختاذ مواقف سياسية أو عقائدية أو دينية مماثلة ملواقف منتج الفيلم.

أثريت مؤخًرا مشكلة توصيف انتمء املنتج السينمئي وهويته القومية يف كثري من الندوات السينمئية، 
مثلم  أكثر من جنسية،  السينمئية. هذه األفالم حتمل  املهرجانات  تواجه  أهنا أصبحت مشكلة  خاصة 
حيصل ألفالم تتكلم عىل حالة الوضع السوري، فنجد أن صانعيه سوريون يف قسم منهم، وجزء من 
التصوير تم يف سورية. عىل املهرجان أن يطلق جنسية عىل هذا الفيلم أو ذاك إلدراجه ضمن قوائمه، 
وقد صاحب ذلك اختالفات كثرية ما زالت قائمة؛ ألن بعضهم يعد أن املخرج هو من يصبغ الفيلم 
هبويته، ويعد آخرون أن املوضوع املثار هو صاحب اجلنسية، وما إىل ذلك من االختالفات احلاصلة التي 
تسهم تكتيكًيا يف أكثر احلاالت يف مترير الفيلم عىل حساب فيلم آخر إثر إدراجه يف قوائم املهرجانات. 

لكن، إذا أردنا العودة إىل أصول اإلنتاج السينمئي وقوانينه، فجنسية الفيلم جيب أن تتبع للمنتج.

الناقد السوري ماهر عنجاري: هناك جيل من السينامئيني السوريني الشبان املستقلني ممن 
أدخلوا السينام السورية إىل مهرجانات دولية 

يف أحد لقاءايت باملخرج الراحل نبيل املالح، سألته: هل هناك سينم سورية؟ فأجابني هناك مشاهد 
سورية ال سينم سورية. احلقيقة هي أن جوابه كان صاعًقا، فالسينم السورية مرت بمراحل، ومثاًل 
يف  ثورة  صنع  الفيلم  هذا  وإغراء؛  قدورة  أديب  وبطولة  السبعينيات،  إنتاج  من  )الفهد(  فيلم  لدينا 
ذاك احلني، وبذلك استطاع نبيل املالح أن يشد اجلمهور إىل السينم بمشهد وظفه بصورة مدروسة، 
وصنف هذا الفيلم واحًدا من أهم عرشة أفالم أسيوية أنتجت يف السبعينيات. هناك جيل عمل للسينم 
بإخالص، عندما كان هناك إنتاج خاص وحكومي يف الوقت ذاته. لقد كانت ثمة سينم لدينا، مثل 
أفالم دريد حلام بإنتاج سوري أو لبناين ومرصي مشرتك. نعم، كانت لدينا سينم وصاالت، ولكن منذ 
التسعينيات وحتى ما قبل سنة 2011 اجته الذوق العام يف اجتاٍه خمتلف، وتراجعت السينم. لقد تأثر 
ذلك بعوامل كثرية، ومنها التلفزيون والدراما والتوظيف املايل غري النظيف، وتبيضيه يف املسلسالت، 
فصارت عملية تبيض األموال باملسلسالت، وبيعها القنوات أسهل من صناعة فيلم سينمئي. لذا، قال 

نبيل املالح ليس لدينا سينم، بل لدينا مشاهد. 
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بعد سنة 2011، ظهر فيلمن حصال عىل توزيع سينمئي مل حيصل يف تاريخ السينم السورية، ومنهم 
فيلم )ماء الفضة( للمخرج أسامة حممد، والفيلم الثاين هو )طعم اإلسمنت( ملخرج شاب هو زياد 
كلثوم، وحصل هذا الفيلم عىل عدد من اجلوائز العاملية، وأظن أنه ال وجود ألي خمرج سوري حصل 
عىل جوائز بعدد اجلوائز التي حصل عليها زياد، حيث عرض فيلمه يف برلني ولوكارنو وأمريكا وعدد 
من املهرجانات، وهناك خمرج شاب ثالث أيًضا صنع فيلًم عن الثورة يف سورية، وهو املخرج طالل 
ديركي، ففيلمه األول كان باسم )العودة إىل محص( سنة 2011، والثاين هو )اآلباء واألبناء(، وهو 
أقوى من األول. احلقيقة هي أن حضور السينم السورية يف املهرجانات بعد سنة 2011 كان كبرًيا، 
2011 كانت األفالم تذهب إىل املهرجانات وفق مزاج  وبصورة أكرب قبل ذلك التاريخ، فقبل سنة 
املؤسسة العامة للسينم، واإلدارة إن كانت غري راضية عن فيلم ما، فهي ال ترسله إىل مهرجان، حتى إن 
كان من إنتاجها، مثل فيلم )نجوم النهار( الذي مل يعرض هنائًيا يف سورية، بل عرض لألصدقاء، ويف 
أماكن خاصة، علًم بأنه من متويل املؤسسة العامة للسينم، فهي من موله وهي من حاربه، فقد كانت 
العملية عملية حرق للفيلم واألموال. قليل من املهرجانات كان يستقبل السينم السورية، مثل قرطاج 

ومهرجانات املغرب. 

)يوم  فيلم  املثال  سبيل  عىل  ومنها  األفالم،  بعض  صنعت  التعبري،  جاز  إن  مستقلة،  سينم  هناك 
إنتاجها بصورة مشرتكة مع دول أخرى،  السورية سؤدد كعدان، وهو من  للمخرجة  أضعت ظيل( 
وحضور  مرص  لدخول  فيزا  عىل  حتصل  مل  األسف  مع  ولكنها  واجلونة،  بفينيس  الفيلم  عرض  وقد 
العرض، أي إن هناك جيل من السينمئيني الشباب، مثل طالل ديركي وسؤدد كعدان وزياد كلثوم، 
ماملو  ملهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  اآلن  يشارك  الذي  النهرين(  )بيت  فيلم  صنعت  التي  منري  ومايا 
للسينم العربية. هؤالء يعملون بصورة مستقلة، وحياولون صناعة سينم وال يعملون مع أحد أو ضد 
كلثوم )طعم  زياد  فيلم  مثاًل  عليها،  يعملون  يصنعون سينم، ولدهيم موضوعات ومهوم  فهم  أحد، 
األسمنت( يتحدث عن بناء لبنان من عمل سوريني، والفيلم يقول زياد بلسان والده: »أيب كان يذهب 
إىل لبنان ليبنيه بعد احلرب، وحالًيا سورية فيها حرب. عندما تنتهي احلرب سوف يعود هؤالء الذين 

يبنون لبنان لبناء سورية«. هذا نوع من األفالم ال يمكن أن يقال إنه فيلم معارضة أو فيلم نظام. 

يريدون  وال  بلدهم  حيبون  ممن  وهو  سورية،  داخل  يف  ظل  والسينمئيني  الفنانني  من  كثري  هناك 
حورب،  من  ومنهم  داخله،  من  األفالم  صناعة  يف  االستمرار  يريدون  وهم  بلدهم  ألنه  مغادرته؛ 
واعتقل ألنه يريد عرض فيلمه يف مهرجان، مثل املخرج القدير حممد ملص، عندما كان يريد عرض 
فيلمه )سلم إىل دمشق( يف مهرجان لوكارنو، فتم إيقافه عند احلدود، علًم بأن الفيلم ليس ضد النظام، 
للسينم،  العامة  املؤسسة  من  متويله  هناك شخص  إنسانية.  اجتمعية  قصة  وفيه  املعارضة،  مع  وليس 
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وكان حياول اخلروج من عباءهتا ويصنع أفالًما إنسانية، وهو املخرج جود سعيد، ويف فيلمه األخري 
كبري،  خطأ  حصل  ما  فإن  الشخيص،  رأيي  وفق  النظام.  جهة  يف  تصنيفه  وتم  املعارضة  من  حورب 
فكيف تكون معارًضا، وال تتقبل فكرة الرأي والرأي األخر؟ كيف تكون سورًيا وحتارب السوري 
اآلخر؟ إنه منطق خاطئ أن تعد من هاجر خائنًا، وأن الباقي وطني أو بالعكس. املعارضة تعني حتسني 
احلياة الديمقراطية ال العكس، وأن ال يعجبني رأيك، وأن ال أريد أن أرى فيلمك، فهذا من حقي، 
ولكن ليس من حقي أن أحارب فيلمك. هذا ما جيب أن تفهمه املعارضة يف اخلارج واملؤيدون للنظام 
أعمل  جديًدا.  سينمئًيا  وجياًل  جديدة،  أفالًما  وسنرى  لدينا،  جديدة  سينم  ثمة  ستكون  الداخل.  يف 
هؤالء ستعيد تعريف السينم السورية، فزياد كلثوم وطالل ديركي وسؤدد كنعان أسسوا لسينم سورية 

جديدة، عىل الرغم من أن أساليبهم ختتلف، وهذا االختالف يصنع سينم. 

قبل احلديث عن هجرة السوريني، دعنا نتحدث عن فلسطني. نرى اليوم فيلًم فلسطينًيا، وإنتاًجا 
من  إىل  أي  صناعة،  بم هو  اإلنتاج  إىل  ينسب  ودائًم  فلسطيني،  فرنيس  إنتاج  من  فيلم  مثاًل  مشرتًكا، 
املثال املخرجة هيام  يدفع التكاليف، ولكن استطاع الفلسطينيون أن يسطروا إنجازات، فعىل سبيل 
عباس، عندما حتصل عىل جائزة عن فيلم من إنتاج فرنيس أو هولندي، فهي تعرف عن نفسها بوصفها 
الفلسطيني.  الفيلم  إليها، كأن يقال:  الفيلم ينسبونه  الذين يرون  فلسطينية، وتفتخر بذلك، والناس 
أنت بوصفك خمرًجا أو ممثاًل تستطيع أن تعطي انطباًعا أكرب، وقد رأينا عىل سبيل املثال فيلم )مسافر 
حلب إسطنبول(، حتى اليوم ال أعرف هوية الفيلم، وهو من إنتاج تركي، ولكن الفيلم كله سوري 
هل  سألني:  ماملو،  مهرجان  يف  العرض  أثناء  يف  احلضور  أحد  سوري.  واملوضوع  سورية  واللهجة 
تعرف هوية الفيلم؟ فأجبت رصاحًة: ال أعرف. بغض النظر إن أعجبني الفيلم أم مل يعجبني، لكنه 
أثار السؤال عن هويته. يف النهاية، ال أنسب الفيلم إىل سورية؛ ألن فيه ممثاًل سورًيا أو ألن موضوعه 
سوري، ولكني أنسبه إىل السينم السورية، إن كان املخرج سورًيا، وأما النجوم الذين ينجحون، مثل 
جهاد عبدو عىل سبيل املثال، فنجاحهم شخيص، وينسب إليهم. لكن عبدو يفتخر ألن أصله سوري، 
وموضوع األصل موضوع عميق جًدا عند السوريني والفلسطينيني خاصة، وأنا مثاًل )ماهر عنجاري( 
أمحل اجلنسية الفرنسية، وأعيش يف فرنسا منذ 30 سنة، ولدي اسم فرنيس، ولكني أفتخر بأن أصويل 
سورية. باألدق، ينسب النجاح إىل األشخاص ال الدول، فمثاًل حممد قبالوي، وهو فلسطيني سوري، 
ومؤسس مهرجان ماملو للسينم العربية، يظل هو املؤسس ال سورية. خالصة القول؛ أنسب الفيلم إىل 
املخرج، إن كان املوضوع أيًضا سورًيا، لكن إن كان املخرج سورًيا واملوضوع غري سوري، فأنا أفضل 

نسبة الفيلم إىل بلد اإلنتاج. 




