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غواية الصورة يف السينام السورية

مقاربة نقدية

موفق مسعود

توطئة

مناخات  رافقها من تطور  ما  الصناعية يف شباهبا، ومع  الثورة  العرشين كانت  القرن  بدايات  مع 
القرن فضاء مكتًظا  النصف األول من  الفن واألدب، فكان  ومساحات جديدة للمجاز والتعبري يف 
باإلبداع واالختالف واالقرتاح واالجرتاح، يف الفكر والفلسفة والفن واألدب، ويمكن للناظر إىل 
عمق هذا الفضاء املتطاحن أن يرى جمازات هائلة وجديدة، وسريى أن احلربني العامليتني إنم قامتا؛ 
التي  الشاملة  العبودية  اهلادئ، واملتصالح مع منظومة  السري  املجازات، وضبطها يف عقال  لتصحيح 

بدأت الرأسملية بتعميمها، يف هبوطها الرسيع واملتكرر.

أكثر  هي  السينم  والدة  كانت  الفن،  يف  جديًدا  جماًزا  السينمئية  الصورة  ُولدت  السياق  هذا  يف 
االجرتاحات رفعة وعظمة، يف خضم رد الضمري اإلنساين هجوم آلة اهلرس عليه.

هنضت السينم؛ لتفتح جرًحا يف جلد العامل، وبدأت تنافس الرواية والشعر واملوسيقا، وحتاورها، 
العاشق بني أسنانه، ورافق هنوضها مناخ متالطم من  بوصفها مولوًدا جديًدا، يلعب وخيفي شغف 

األفكار والرؤى واملدارس يف أدوات األدب والفكر الفلسفي والفن.

هكذا يبدو هذا املجاز اجلديد، وقد بلغ الكهولة مع بداية قرن جديد، حيمل يف إرشاقاته أعمًرا خمبأة 
يف سحر لغة الصورة، وما زال قادًرا عىل الغواية التي تدعو أنواع أخرى من املجاز ملقاربتها، بمثل 

الفلسفة والكتابة اإلبداعية واملوسيقا.
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بعد والدة السينم هنضت احلرب العاملية األوىل، وحتى قدوم احلرب الثانية، كان الرصاع عىل القيم 
فظهرت  والفن،  النفس  وعلم  والفلسفة  الشعر  يف  املذهلة  التمرد  حركات  فتشكلت  األرشس،  هو 
الدادائية؛ لتنضج نحو انقالب نوعي يف مفهومات الفن مع السوريالية، وظهر العدم منافًسا سيزيفًيا 
السميك برضاوة، من  العامل  املرسح والصورة واحلكاية جلد  العبث يف  الوجود، وحك  للحقيقة يف 
ديستوفسكي  وجريمة  األندليس،  بونويل  كلب  ثم  غودو،  فانتظار  يونسكو،  درس  إىل  كافكا  مسخ 
وعقاهبا، وصواًل إىل زرافة دايل املحرتقة، كانت السينم باملرصاد، منازاًل نبياًل بني الفنون، وأكثر فتنة 

من أعتى املجازات األخرى. 

ليطل منها عىل أوديب وإلكرتا، وليطل  النفس احلديث؛  لعلم  نافذة  فتح املرسح اإلغريقي  وكم 
النفس من تراجيديات املرسح  القرون الوسطى؛ ليستقي علم  -أيًضا- املاركيز دو ساد من بوابات 
الصورة  فعلت  كذلك  الالوعي؛  مناطق  يف  والغوص  البرشي،  الوعي  تشكل  مفاتيح  اإلغريقي 

املتحركة مع العلوم والفنون وجتليات الوعي كافة.

لقد محلت السينم شعلة األوملب يف خضم هذا املخاض الطويل، فأنتجت تراجيدياهتا وكوميدياهتا 
السينم  البرصية، واستمرت  الصورة  أنواع جديدة ومدهشة يف فضاء  نحو  األفق  العظيمة، وفتحت 
يف انفتاحها، ومحل شعلة هذا املجاز، من دون كلل، بل بشعٍف يتسامق ويتكثف يف احلاجات الراقية 

لإلنسان املعارص.

يف الثقافة العربية عموًما، ويف الثقافة السورية خصوًصا، مل تتأخر السينم زمنًا طوياًل، يفصلها عن 
والدهتا يف أوروبا، وانتشارها الرسيع يف العامل، فقد بدأت عروض السينم يف سورية منذ عام 1908، 

وأنتجت أول فيلم سوري صامت )املتهم بريء(، عام 1928. ))1)) 

أو اإلعالمي،  الصحايف  النقد  بأدوات  السورية  السينم  تاريخ  قراءة  البحث بصدد  ولسنا يف هذا 
األدوات التي تغلغلت يف العقل النقدي العريب، بل تتُبع أثر بعض املالمح التي تقودنا إليها الصورة يف 

نمذج من هذه السينم، إن الصورة ال يمكن تأرخيها بأدواٍت غريبة عنها.

))) عبدلله حسن، » قصة السينام يف سورية وتحّديات البحث عن هوية«، العريب الجديد، 8 حزيران/ يونيو 8)0).
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الصورة: إثم املعرفة

)املوت هو -أوًل وقبل كل يشء- صورة، وسيظل كذلك صورة(

غاستون باشالر

فنهضت  أمامه،  الغامضة  باحلرية  مقرتنة  والدهتا  املوت،  مع  األوىل  املواجهة  من  الصورة  ولدت 
املحاكاة  نسيج  البرشي  اخليال  يف  حتفر  فبدأت  الغامضة،  الغواية  هذه  سحر  من  اخليال  يف  الصورة 

العظيم.

إن التشخيص املشهدي للصورة، عرب رسم ونحت األموات، من عموريا إىل بابل وفينيقيا، ومن 
مرص إىل إغريقيا، كان انتصار الصورة األول يف التقاطها للموت، وإدراجه يف احلضور الفعيل للوجود 
اإلنساين. لقد ولد املرسح اإلغريقي من التطهري البرصي الذي شقته الصورة عرب النحت وتشخيص 
اجلسد اإلنساين )خيفي احلجُر املتعفَن بالصالبة، ويتسامى عن احلقارة بالرخام واحلجر الزجاجي، أما 

النصب، فإنه هيذب الرش بحضوره املشهدي. إنه تطهري برصي())2) )

فالصورة -إذن- أداة عريقة للوعي البرشي، وال يمكن احلديث عن ثقافة شعب بال صورة، إن 
أكرب معضالت العقل العريب هو انقطاعه التعسفي عن ثقافة الصورة. لقد رسم سكان ما بني النهرين 
سكان  نقش  كذلك  الطني،  من  وشكلوها  الصخر،  يف  معابدهم  ونحتوا  وجلجامش،  وبعل  عشتار 
من  آهلتهم  الصحراء  سكان  ونحت  العامل،  أبجديات  أوىل  خالهلا  من  وشكلوا  صورهم،  أوغاريت 

التمر والطني والطحني.

الفن  -عرب  حتول  الذي  اإلثم  هي  النظري  صورة  وصوغ  املوت،  بنظري  املوت  وعي  ارتبط  لقد 
والتفكري- إىل جتسيد النظري حًيا متحرًكا.

طفلها  أمام  وهي  الشمبانزي،  أنثى  إىل  وموهتا(،  الصورة  )حياة  كتابه  يف  دوبرييه،  رجييس  يشري 
امليت، ستنظر نحو صورته الثابتة، هتزه قلياًل، وحني تتأكد أنه ال يتحرك، تذهب يف حركتها، ناسية 
إياه، فاملوت ال وجود له، بالنسبة إىل الشمبانزي، بل احلركة هي احلياة، لكن اإلنسان البدائي وقف 
إن مواجهة  أمامه،  الساكنة  بالصورة  بالكلمت، وإنم  يفكر  امليت، ومل  السكون يف جسد  أمام صورة 

))) ريجيس دوبرييه، حياة الصورة وموتها، فريد الزاهي )مرتجامً)، )د.م: دار أفريقيا الرشق، د.ت)، ص)).   
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املوت عرب ختّيل نظري لصورة اجلسد  بدأ رصاعه مع  الذي  البرشي  اخليال  املوت هي رشارة  سكون 
امليت، نظرًيا حًيا يشارك -عرب اخليال- يف حياة من حوله، لقد تشكلت الصورة قبل الفكرة يف وعي 

اإلنسان للموت، فكانت اإلثم األول للمعرفة.

وإذا كانت الصورة هي الثمرة األوىل للخيال، فإن تطور هذا اخليال، منذ اإلنسان البدائي؛ وحتى 
والدة اللغة، كان سياًقا ينتقل من النظري إىل الرمز، ثم إىل متظهرات أعقد، كاألساطري، والحًقا األديان، 
وقد أسهمت الصورة يف خلق أنصاف اآلهلة مسامهة أصيلة، وبعد والدة السينم التي وجهت رضبة 
قاصمة إىل الواقع، عرب حركة الصورة؛ لتنتج واقًعا ومهًيا ينافس الواقع ويزامحه عىل رؤية العامل، أنتجت 
الصورة املتحركة أنصاف آهلة )النجوم(، أي: تلك املخلوقات احللمية اخلارجة من رحم االستعراض 

السينمئي، عىل أهنا اسطورة حديثة.) )3))

يذهب هانز غادامري إىل ما سمه »التناسج األنطولوجي« ))4)) بني األصل، واملعاد إنتاجه يف العمل 
النسخة ال حتاول  الصورة، حيث  نفسه يف  الكيان  تعكس  التي  »املرآتية«  الصورة  بني  فيفرق  الفني، 
أهنا  بمعنى  اليشء،  هلذا  اهلوية  حتديد  هي  الوحيدة  ووظيفتها  ما،  يشء  إنتاج  إعادة  سوى  تكون  أن 
التي ال  الفنية  الغاية منها، وبني الصورة  صورة استخدامية، وتعمل وسيلًة تفقد وظيفتها عند حتقق 
متثل وجوًدا ناقًصا، إنم واقع مستقل بذاته، فكل حدث فني هو حدث أنطولوجي، بمعنى ما؛ ألن 

مضمون الصورة ذاهتا ُيعرف أنطولوجًيا بأنه فيٌض لألصل. ))5)) 

وإذا كانت الصورة هي املهد األول للفكرة، فال بد من التساؤل عن خزان الصور احلاضن لألفكار 
واملفهومات املعارصة يف الثورة واحلرية واملساواة والعدالة والديمقراطية واحلرب... إلخ، تبدو هذه 
واحدة،  مرة  االستخدامي  الطابع  ذات  )املرآوية(  الصورة  اإلعالم،  صورة  حاضن  يف  نابتًة  األفكار 
وليست الصورة التي تزاحم احلقيقة عىل الواقع اجلديد. لقد كان احلدث السوري انفجاًرا هائاًل خلزان 
املبارش  العامل  رّد  واضًحا  وبدا  والعقائدي،  والديني  السيايس  االستبداد  وحول  يف  املحبوسة  الصور 
املستثمرون  يقودها  التي  السياقات  اهلاربة من  الصور  االنفجار، إطالق اإلعالم الصطياد  عىل هذا 
والوكالء، يف قطاعات شتى من احلياة عىل الكوكب، وسوف يبدو جلًيا أن رصاع السينم، بوصفها 
فنًا، سيكون ضارًيا مع »أخطبوطية« اإلعالم، ولن جتد الصورة السينمئية ملجأ أكثر إرشاًقا من العودة 

))) إدغار موران، نجوم السينام، إبراهيم العريس )مرتجامً)، )د.م: املنظمة العربية للرتجمة، د.ت)، ص)).

)4) هانز جورج غادامري، الحقيقة واملنهج، حسن ناظم وعيل حاكم صالح )مرتجامن)، )د.م: دار أويا، د.ت)، ص 6)).

)5) املرجع السابق نفسه، ص 9)).
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إىل ذاهتا، بوصفها صورة فنية وليست »مرآتية«، وتلّمس ارتباطها العريق بالوعي البرشي؛ لتبدأ -من 
جديد- رصاعها العريق -أيًضا- مع آلة هرس الصور العمالقة )اإلعالم املعارص(.

صورة هرياقليطس

َعرَب هرياقليطس يف صورة النهر مرتني؛ كي يعود إىل القول: ال يمكن عبور النهر ذاته مرتني، 
للضوء  املذهلة  الصورة  بتأثري  فيلسوًفا  ليعود  الكهف؛  من  أفالطون  سجني  خرج  الصورة  وعرب 

واحلركة.

وصّور الرّسام البلجيكّي، رينيه ماغريت، )من 1898 إىل 1967( غليوًنا، وكتب أسفل اللوحة: 
»هذا ليس غليوًنا.«، إهنا بالطبع صورة، لكنها جتهر بمفارقتها صورة الواقع، واالنتمء اجلامح إىل خيال 

الصورة. 

لقد فتحت حركة الصورة يف السينم فضاًءا جديًدا أمام اخليال البرشي، نستطيع اآلن أن نتخيل 
هنر هرياقليطس، بمياهه اهلادرة، مقطًعا متحرًكا للصور، يتشكل من مقاطع ساكنة للحركة، إهنا صور 
أجزاء، وإن أي تغرّي يف اجلزء سيؤدي إىل تغرّي يف الكل »إن احلركة هي االنتقال يف املكان، وعليه، ففي 

كل مرة حيدث انتقال األجزاء يف املكان، حيدث -أيًضا- تغري نوعي يف الُكّل« ))6))

فالكل ال يكف عن التكّون يف كل حلظة، وهو اإلضافة التي تتمخض من احلركة داخل الديمومة.

مياه النهر يف صورة هرياقليطس ديمومة متغرية يف كل حلظة، إنه الزمن السائل واملتغري يف اجلزء 
ويف الكّل، أو »الُكالت« املتغرية بتغري عنارصها. إن حركة مياه النهر جتعل الزمن سيااًل من الصور 
املحتشدة، واملتغرية، خالقًة فضاًءا جيعل من سكون احلركة جزًءا متناهًيا يف الصغر، لكن أثره جوهري 
نفسها  الصورة  تتكرر  أن  -إذن-  يمكن  ال  -وحدها-  احلركة  فعرب  للصورة،  املعطى  الكل  تغرّي  يف 
مرتني، إن اجلزم يف عبارة هرياقليطس )ال يمكن عبور النهر مرتني(، ينتمي -يف احلقيقة- إىل اجلذر 

البرصي للتفكري.

)6) جيل دولوز، فلسفة الصورة، الصورة الحركة، )د.ن، د.ت)، ص 5).  
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خيلص آالن باديو يف إحدى حمارضاته املتلفزة، يف عالقة الفلسفة بالسينم ))7)) 

إىل النتيجة اآلتية: »ال وجود للتناقض بني الفلسفة والسينم، بل عىل العكس، السينم اليوم -بمعنى 
من املعاين- رشط للفلسفة، رشط الفلسفة، )أقصد( نشاط، ونمط من اإلبداع، ونمط من التفكري ُيعد 

-بمعنى من املعاين- أفق التفلسف.

إذن؛ الرشط ما هو حارض يف العامل، وما هو -بحق- إمكانية جديدة للتفكري الفلسفي.

ويف هذا االجتاه موقفي هو: ال يمكننا التفلسف، من دون أي عالقة مع السينم، وهذا ألن السينم 
التي هي عنرص جوهري يف عاملنا يشء جديد، ويشء أشبه ما يكون بدرس جديد لإلمكانية الفلسفية. 

هل سنفكر بالصورة، أم سنذهب نحو الصورة الناسجة للفكرة؟ 

عند اقرتاب الفلسفة من السينم ال يمكن إال أن نذهب نحو اخليار الثاين، وهذا ما أراه انتصاًرا ألفق 
التفكري الفلسفي يف القرن املنرصم، منذ هنري برغسون، مروًرا بجيل دولوز، وآالن باديو، ورجييس 

دوبرييه، وغاستون باشالر، وآخرين.

الصورة والنقد العريب

ينحو العقل النقدي العريب نحو االستقطاب الرسيع وراء اخلطاب األيديولوجي، أو السيايس، إنه 
االستقطاب عينه الذي عانت منه الثقافة العربية يف براح االستبداد الطويل، إنه استقطاب مقلوب، 
يف احلقيقة؛ فالنقد السينمئي الذي انترش يف نصف قرن مىض يبحث يف كل ما هو خارج الفيلم، وعىل 
النوع من  إن هذا  والتارخيية.  السياسية واالقتصادية  املعدة سلًفا ودالالته  يبحث يف غاياته  سطحه، 
النقد جيعل من املادة البرصية حمّط انتهاك جديد، فالسينم ال ترمتي يف سلة اخلطاب السيايس بسهولة، 
ومقاربة الصورة؛ حمايثتها، حوارها، وتتبع شغف تشكلها وحركتها، هي الكفيلة بالكشف العميق عن 
انتصارها للموت أو للحياة، للقاتل أو للضحية، أو لكليهم، والصورة السينمئية ال تعرف االصطفاف 
تفاصيلها  أدق  انُتهكت، وحينئذ ستطل اإلدانة من  أو األيديولوجي؛ ألهنا متى اصطفت،  السيايس 

وحلظاهتا التي ستيش بم حدث، وسرتسل إلينا اإلشارات القاطعة جلريمة االنتهاك.

(7( https://www.youtube.com/watch?v=Arwso(fy50M

https://www.youtube.com/watch?v=Arwso3fy50M
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إذا مل تؤرخ السينم عرب صورها الثابتة واملتحركة، عرب كادراهتا )أطرها( وإضاءهتا وشخصياهتا، فإن 
ذلك يعني أن النقد يبني تارخًيا للسينم، من تسجيل تواريخ وعناوين األفالم وموضوعاهتا العامة، ثم 
الذهاب نحو التحليل األيديولوجي املبسرت لبقايا صور منتحرة عىل عتبة حماوالت عنارصها الرصاخ 
والتحقق واالتصال عرب السينم، وذلك ال يلغي -بالطبع- أن غواية الصورة قادت شغف جمموعة 
متناثرة من املخرجني السوريني، عىل امتداد إنتاج املؤسسة العامة للسينم لألفالم، وحماوالهتم اخلاصة، 
إىل أن ينتجوا أفالًما مهمة، كـ »نجوم النهار«، ألسامة حممد الذي نال جوائز عاملية، ومنع فيلمه من 
العرض اجلمهريي، وأفالم أخرى ملخرجني متعددي املشارب الثقافية، إىل تقديم اقرتاحات جريئة، 

عىل مستوى انتصار السينم حلرية الصورة.

كان »الشكالنيون« الروس قد طوروا شعرية سينمئية خاصة باملرحلة الستالينية؛ حتى إن بعضهم 
وصف الدراما السينمئية بـ »أفيون الشعوب«. ))8))

يف  الصورة  جذور  يقص  أن  يستطع  مل  السوفياتية،  املرحلة  يف  كله  العقائدي  اجلربوت  ذاك  لكن 
فيلميه:  تاركوفسكي  أندريه  أنجز  فقد  البرشي،  العقل  يف  السؤال  تشكيل  مع  اجلوهرية  عالقتها 
)سوالريس(، عام 1972، و)املرآة(، عام 1975؛ لينحت يف الزمن السينمئي رؤية جديدة حتطم كل 
قواعد االلتزام العقائدي باألفكار املهيمنة يف املناخ الثقايف السائد؛ فالوقائع املسجلة عىل نحو طبيعي 
هي -يف ذاهتا- غري وافية متاًما خللق الصورة السينمئية؛ فالصورة يف السينم مبنية عىل استطاعة املرء أن 

يبدي رأيه اخلاص يف أمر ما. ))9)) 

حياول جان ألكسان، يف تأرخيه للسينم السورية، أن حيدد مرحلتني مهمتني ))10))

من تاريخ السينم السورية: األوىل هي األفالم التي أنتجت من القطاع اخلاص؛ حتى الثامن من 
آذار/ مارس 1963، واملرحلة الذهبية، بحسب تقديمه، وبدأت بقيام دائرة السينم يف وزارة الثقافة، 
ثم املؤسسة العامة للسينم التي احتكرت إنتاج األفالم السينمئية واستريادها، مبينًا، كخطاب احلزب 
مؤسسات  تنتجه  بل  اخلاص،  القطاع  منتجي  نحو  يذهب  أال  جيب  اجلمهريي  اخلطاب  أن  احلاكم، 

الدولة، عرب إحكام قبضتها عىل التجانس يف وعي اجلمهري. 

)8) فران فينتورا، الخطاب السيناميئ: لغة الصورة، )د.م: املؤسسة العامة للسينام، ))0))، ص6.

)9) أندريه تاركوفسيك، النحت يف الزمن، أمني صالح )مرتجامً)، )د.م: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، د.ت)، ص)0).

)0)) جان ألكسان، تاريخ السينام السورية 8)9)- 988)، )د.م: الهيئة العامة للكتاب، د.ت)، ص9.
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»ففي احلادي عرش من ترشين الثاين/ نوفمرب عام 1969، وبالرقم )2543(، صدر مرسوم، حرص 
استرياد األفالم السينمئية وتوزيعها باملؤسسة العامة للسينم؛ ألن األفالم املصورة، واملعدة للعرض 

العام، من الوسائل اإلعالمية والثقافية املهمة التي هلا مساس مبارش مع اجلمهري«. ))11)) 

لنا  حيدد  الشمولية،  األنظمة  مؤسسات  يف  القرسي  التأريخ  بأدوات  السينم  تاريخ  إىل  النظر  إن 
شكاًل سالَفا للصورة، فثمة صور حمددة ينبغي هلا أن تتحرك يف ميكانيزم الوعي الفردي واجلمهريي، 
هي احتكار الغواية وتوظيفها، كالقبض عىل العاشقة، وتأجري فراشها وتعهريها؛ إلنتاج صور ذات 
ُحفرت يف  التي  اخلالد«  »القائد  االستبداد، وثمة صورة  الفن ملصلحة  توظيف  مرجعيات عميقة يف 
ال وعي األطفال السوريني يف كل اجلغرافيا السورية، وكان عىل فقراء السوريني مجيعهم أن يصدقوا 
صورهم أمام الكامريات، وهم يف شظف العيش والقهر اليومي، اما يف قلوهبم، فإهنم حيملون صوًرا 
أخرى مرسوقة من األماكن البعيدة، أو من أقرب التفاصيل التي يعيشوهنا يف عزلتهم، عندما يعود 

العامل إىل نسياهنم. 

ال يمكن للثقافة العربية املعارصة أن تكون فاعلة ومنتجة يف الوجدان العريب، بعيًدا من الصورة 
وشكلها الفني األرقى )السينم(، وإال ستكون ثقافة حمبوسة يف اللغة واخلطاب، وقاتلة بطيئًة لذاهتا، 

وجلموح اللغة وشغفها املبهم )غواية الصورة(.

ومن شأن إعاقة السينم عن تشكيل الوعي املعارص لسكان هذه املنطقة من العامل، أن يكون جريمة 
العريب حتى مطالع  تأُخر ترمجة كتاب فن الشعر، وتأخر ظهور املرسح  بحق املستقبل، تشبه جريمة 

القرن العرشين.

حماكم  هي  العريب،  العامل  يف  السينم  وعىل  الصورة،  ثقافة  عىل  مفروضة  تزال  ما  التي  الرقابة  إن 
إنه  املعارص؛  االستبداد  وزمن  الوسطى،  القرون  زمن  زمنني:  بني  مشرتك  ضمري  أنتجها  قروسطية، 
مساحة  العربية  الثقافة  يف  اللغوي  املجاز  تعطي  -هبذا-  وهي  املقدس،  عىل  الصورة  احتكار  ضمري 
كربى؛ للتضخم كبالوٍن يف قفص، ليصبح عدد الشعراء يف بلد صغري وفقري، هو موريتانيا، يقارب 

نصف عدد السكان. 

إن اجلريمة تقوم -أواًل- بحق الصورة، احتكار احلق هبا، والوصاية عىل عقل من يقوم بتشكيلها، 
وقد طال ذلك الفنون كافة، كاملرسح والتشكيل والنحت، فها هي الصورة جمدًدا، بصيغتها الساحرة 

)))) جان ألكسان، »السينام يف الوطن العريب«، عامل املعرفة، العدد )5، ص 0)).
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الواقع، وتعيد  العظيمة، باتت أخطر من األيقونات والتمثيل، إهنا صورة بخواص متحركة، حتاكي 
انتاج مفهومات عالقة منذ زمن بعيد يف غياهب الركود؛ لذلك، فإن الرقابة املفروضة عىل هذا الفن مل 
تكن سبًبا -وحدها- بم سنته من قوانني، يف جريمة القبض عىل الصورة وامتهاهنا، وإنم الفضاء الثقايف 

العام الذي سّوغ هذا الفعل.

رقابة السينام والرصاع عىل املوت

جمااًل  السوري  القهر  مفردات  يف  يعد  مل  آخر،  يشء  بل  موًتا،  يوم  كل  السوريون  يعيشه  ما  ليس 
وحًرا  متعالًيا  نظرًيا  ختلف  التي  املتعالية  صورته  ضد  املوت،  ضد  -أواًل-  تقوم  فاجلريمة  للموت، 

للجسد امليت، واإلفساح له للتأثري يف األحياء من حوله. 

إن االستبداد حيتكر معنى املوت؛ كي يعيد صوغه عىل مقاس أبطاله، ومن ثمة؛ الرشوع يف صناعة 
املوت املجاين، ذلك الذي حيصد األمكنة والبرش واحلياة برمتها، من دون أثر، أو نظرٍي، يتعاىل؛ لينافس 
والدعاة  والقادة  االنبياء  عىل  حكر  والعقائدي  والروحي  البرصي  نظريه  مع  فاملوت  الطغاة،  موت 

والطغاة. 

هكذا بنت الرقابة السورية أسالكها الشائكة يف املرسح والسينم، بينم كانت أقل رضاوة يف رقابة 
الكتابة واألدب، ومما ال شك فيه أن األدب سينافس عىل قراءة املوت وصوغ النظري اإلبداعي، لكنه 

سيفعل ذلك عرب زمن طويل، وسيكون حلصار انتشاره دور رئيس يف ضمور تأثريه املبارش.

أما يف املرسح والسينم، فالصورة تولد حرة طازجة، وحتاور الواقع بزمن ساحر يف والدته، ورسعة 
انتقاالته املذهلة يف التأثري املبارش احلي. 

هكذا -عىل الرغم من كل هذا احلصار- أثبتت السينم السورية إمكانية اجرتاحها للهوامش، وما 
ة الفضاء الكوين بامتياز، وبالطبع فإن هذا الطموح  زالت حتفر يف أنفاق اهلوامش؛ كي خترج حرة إىل رُسّ

خيص روح الصورة يف السينم، أينم ولدت، حيث ستأخذها الغواية إىل ذلك املركز.

إن صورة اجلندي املجهول من أكثر الصور »املفهومات« التي تشري إىل ضمري االستبداد، فالعامة ال 
يعرفون املوت، وال تقام هلم النُصب، وال توثِق صور موهتم بطقوسها العالية لصناعة النظري. 
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إن اجلنود جمهولون، يكفيهم نصٌب بمالمح جمهولة، بال أحداق يمكنها أن تقرأ أحداق األحياء، 
وتنقل صور التفاصيل املذهلة للموت، واملكان البرصي امُلعد للقتىل املجهولني من األحياء، هو خلف 
األسالك الشائكة للجنة، تلك الرشوة البرصية الباردة التي ال مفر من املوت املجاين املعمم بني طياهتا، 
فاملعارك تنشب حول الصور التي يعتقد األنبياء والطغاة وُماّلك الرشكات الكربى أهنا حتفظ النظري 
التي  الرشسة  املعارص، واحلروب  العنف  والقاتلة هي لب  الباردة  الصور  املوت، هذه  ملعنى  األخري 

حتيط بنا من كل حدب وصوب.

إن من يعوق السينم كمن يعوق تكّون جنني، ومع ذلك؛ فحبل رسة هذا اجلنني متصل وقوي، فإذا 
أوصدت األبواب ستدخل السينم من النافذة، وإذا أوصدت النوافذ ستدخل مع اهلواء. 

وبعدها،  وخالهلا  اللغة،  قبل  لغة  إهنا  هلا،  انتمء  ال  الصورة  أن  السينم  يف  العريب  النقد  يفوت  ما 
وما جيعلنا نقول السينم الفرنسية، والسينم األمريكية، والسينم السورية واملرصية... إلخ، هو تفصيل 
إجرائي، وتوثيق تارخيي، ليس إال، فالصورة ال ترتجم من لغة إىل أخرى؛ فمركزيتها يف الوعي البرشي 
ال  اخلطر  هذا  اإلنسانية،  للحياة  الوضعّية  والقوانني  املتسقة،  النظم  عىل  األخطر  العنرص  منها  جيعل 

يستشعره سوى حمتكري املوت، والقائمني عىل جمانيته، يف أي بقعة من بقاع الكوكب.

قاوم الفن بأدواته ضمري احلرب الرشس، لقد وضعت السوريالية، بم هي مدرسة، قواعدها بني 
أصابع طالهبا، هدمت قواعد ونظم الفن والفكر واألدب التي سادت أوروبا، وأشارت إىل احلقيقة 
مساءلة  العقل يف  غليان  صريورة  كانت  بل  فحسب،  الكتابة،  أشكال  هذا عىل  يقترص  ومل  بارتياب، 
احلرية واحلياة واملوت والقانون والفكر والفلسفة والفن والكتابة والسينم، مل تنهض السينم بأدوات 
االستقطاب السيايس، أو األيديولوجي، أو العسكري يف حربني عامليتني، وما بينهم، بل بأدوات الفن 

الذي حطم االستقطاب السطحي مدفوع األجر.

ولكن هل يمكن قراءة واستنباط املفهومات من حركة الواقع، من دون السينم، ومن دون الصورة 
الدافعة للمفهوم الفلسفي، واحلاضنة له، يف آن مًعا؟ 

كيف للمفهوم الفلسفي يف زمن الصورة أن يسري كاشًفا، من دون املرور عرب هذا الزمن الصاخب 
للصور؟ 

نضجت  التي  العربية  الفكرية  املفهومات  مجلة  يف  واملراجعة  الشك  اىل  التساؤالت  هذه  تدفع 
وتضخمت، مبتعدة عن الثقافة البرصية املتسارعة للعامل، لكنها يف الزمن املعارص تذهب نحو استخدام 
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الصورة وامكاناهتا التقنية احلديثة؛ لتحقيق صورة استخدامية، ذات مهمة حمددة، وهذا ما جيعل من 
الكلمت  الكتبة جثث  الركام البرصي للصور فضاًءا مبهًرا لركام جثث الصور، كم يستخدم بعض 

لصناعة القصائد. 

نشطت أشكال خمتلفة ملقاربات السينم السورية بعد 2011، منها -مثاًل- سينم »املوبايل«. لعلنا 
نتساءل: كيف بدا اخلطاب العقائدي خمتبًئا، بم هو نظري، ومسترًتا غري معلن للصورة يف كثري من األفالم 
الرسيعة، وال يبدو من التعسف أن نربط هذا التساؤل بالتساؤل الفلسفي: كيف ُأنجزت مفهومات 
أيضا؛  انتهاكها  عرب  وربم  براغمتيتها،  عرب  بل  املرة،  هذه  الصورة  من  بعيًدا  ليس  »املتداولة«،  الثورة 
لذلك، بقي كثري من املفهومات رهني اإلعالم؛ ألنه سيد الصورة املعارصة، وعىل السينم أن تواجه 

هذا االستبداد الشامل بحقها، بحق صريورهتا اخلالقة يف التطهري الكوين من اجلريمة. 

يف فيلم عبد اللطيف عبد احلميد )رسائل شفهية( ُيقرتب من خصوصية املنطقة الساحلية، وتنازعت 
هذه اخلصوصية قيمتان: القيمة االوىل فنية، وتبدو فيها الشخصيات ابنة بيئة ساحلية سورية.

بني  الرصاع  إن  العلوية.  الطائفة  إىل  تنتمي  الشخصيات  فيها  وتبدو  عقائدية،  الثانية  والقيمة 
القيمتني، عرب الصورة، هو الذي سيفيض إلينا بالنظائر املشعة يف السينم، الرصاع عينه الذي جعل كثري 
من السوريني الذين شاهدوا الفيلم تعلو فيهم القيمة األوىل للصورة، بم هم سوريون، بينم يذهب 
بعض النخبة إىل االنتصار للقيمة الثانية، معاونني أصالء االستبداد، بشقيه: سلطة، ومعارضة، عىل 

ترسيخ العقائد، ال تطهري جسم احلياة من أدراهنا.

كذلك تيش الصورة يف فيلم »اللجاة« السوري باملواطن السوري الذي يسكن يف وعور اجلبال، 
للفن  تنترص  السورية؛ ألهنا  للقيمة  انتصاًرا  األفالم  تبدو هذه  الدروز،  فيلًم عن  وليس  اجلنوب،  يف 

السينمئي الذي يستخدم أدواته يف االقرتاب من حمنة البوح عرب الصورة.

بعد عام 2011 بدت السينم السورية تعاين وزر احلرب، شأهنا بذلك شأن الفنون كافة، من وزر 
االستقطاب األيديولوجي والعقائدي، فأنتجت املؤسسة العامة للسينم أفالًما يغلب عليها االقرتاب 
عىل  وكان  السيايس،  اخلطاب  إىل  االنتمء  نحو  وتذهب  السوري،  احلدث  تفاصيل  من  الناقص 
السينمئيني يف اخلارج االستعانة بلقطات مصورة بكامريات رقمية، وكامريات املوبايالت، وال سيم يف 
األفالم الوثائقية، ولكن سنرى أن بني ركام الصور اهلائل، هذا، حماوالت جريئة وخملصة للسينم، كم 
يف فيلم »ماء الفضة«، ألسامة حممد ووئام سيمف بدرخان، وكذلك سنجد جتارب شابة طموحة، يف 
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الداخل واخلارج، لكن ستطفو عىل السطح سينم رسيعة، أقل مًها، باملعنى الفني والثقايف، وأكثر حيوية 
يف ذهاهبا نحو حاضن اإلعالم األكثر فاعلية يف إنتاج وصوغ الرأي العام، فبدت السينم استخداميه 
ملصلحة مفهومات ال تنتمي إىل الفن أكثر من انتمءها إىل اخلطاب العقائدي، أو لالستعراض املجاين، 
باستغالل احلدث السوري ومأساة السوريني، كم فعل الشاب، حممد بيازيد، يف تلفيقه خرب اغتياله يف 

إسطنبول؛ لتصوير فيلم قصري.

البارد،  اإلعالمي  بالتوثيق  بالصورة  املشتغلون  فانشغل  هلا،  هامًشا مرشًقا  السينم  هكذا خرست 
متناسني أن جودة األقمر الصناعية ربم تكون أدق وأطول ديمومة يف نقل برودة املوت الذي يعيشه 

السوريون عىل مدار سنوات سبع. 

عىل  الرشس  العقل  يرشف  التي  مدجنتها  إنه  الصورة،  فخ  هو  جتلياته-  -بكل  املعارص  اإلعالم 
تفرخيها واستخدامها الرسيع، لكن هناك سينمئيون سوريون أدركوا ذلك الفخ، وانتشلوا الصورة من 
استخدامها الرسيع، وسجلوا أعماًل مهمة، اقرتبت -بثقة- من احلرب، ودخلت يف نسيج تفاصيلها.

ماذا يعني تدمري املكان؟ وملاذا يتوقف زمن البرش؟

إن حلظة التدمري تقتطع زمنها من زمن كيل، زمن حيدث فيه التدمري كرسطان خلية سامة يف الكون، 
بدأت يف االنفجار، إن الصورة )اللحظة(، بم هي مقطع زمني، تبدو قريبة من نظري الواقع أكثر من 
الواقع نفسه، فتدمري املكان، بوصفه صورة، يعني عطب الذاكرة السيالة احلية هلذه األمكنة، وسيكون 
فّكر سكان  لو  كلًيا، وحتى  ميتة، وحمطمة  ذاكرة  بقايا  من  أماكن معارصة  السهل حينئذ صناعة  من 
املدن املدمرة بإعادة بنائها، سيبحثون يف ذاكرهتم املعطلة؛ ليجدوا الذاكرة امليتة قد هنضت من التاريخ؛ 
التي  العمالقة  العامل  ماكينات  مع  والتصالح  واالنتقام،  األبد  ذاكرة  اجلديدة،  األمكنة  روح  لتحتل 
بنت عىل أرض اهلنود احلمر مدًنا ال تشبههم، وليست هلم أصاًل. إن الصورة املرجوة يف عقول نخب 
االستعراض، هي صورة هندي أمحر ينفخ يف البوق عىل سفوح اجلبال، متناسني أن هذه هي الصورة 

الوحيدة الباقية من ثقافة شعب عظيم، عاش عىل تلك القارة املسمة أمريكا قرونا طويلة.

املدن التي حيق هلا أن حتمل ذاكرة، هي -حرًصا- مدن احلوارض الكربى، فتحبس ذاكرة العامل يف 
متاحفها العمالقة، وال بد من حتطيم الذاكرة احلية لإلنسان املعارص، عرب تدمري أمكنته؛ كي يضيعها إىل 
األبد، وال يتبقى منها سوى الصور املحبوسة يف املتاحف، ويسكن اإلنسان إىل حارضِه، بم هو مكان 

ال ينتمي إليه، إال كم ينتمي عبٌد إىل مزرعْة، أو جندي إىل مذبحة.
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حتمل الصورة يف ذاكرة املكان ديمومًة زمنية، تسجل وقائع مراحل تشكل الوعي ونظم التفكري، 
عرب األثر والنظري، ال عرب تاريخ احلروب.

يف الثالث من أيلول/ سبتمرب 2018 شب حريق هائل يف متحف ريو دي جانريو يف الربازيل، وهو 
من أكرب متاحف العامل، ويتناقل اإلعالم أن أكثر من 200 مليون قطعة أثرية، منها فرعونية وآسيوية 
والتينية، وقطع نيزكية، وأحفورية قديمة لديناصورات، والسبب املشاع للحريق هو اإلمهال والفساد.

لقد رأينا ما يشبه هذا عرب اإلعالم أيًضا، عام 2003، وحريق وهنب متحف بغداد، والسبب املعلن 
أن املتحف مستودع لألسلحة املحرمة دولًيا.

أن  أوهن من  بني جنسها، وتبدو  الصورة عرب اإلعالم حرائق  تنقل  فيم  السبب بال أمهية،  يغدو 
حتيا يف حاضنة اإلعالم؛ ألن الصورة التي هي رد الوعي عىل سكون املوت، ستكون عرضة لالنتهاك 
واملوت هذه املرة؛ لكي يتداول اإلعالم جثتها املتنقلة بني الكامريات. إن للصورة رشفها اخلاّلق، وهو 

ال يرشق إال عرب رد الصورة عىل املوت. 

غواية الصورة يف »نجوم النهار« و«ماء الفّضة«

سورية  تاريخ  يف  مفصلية  حلظة  عن  يعرب  الفيلمني  إنتاج  تاريخ  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من 
احلديث، فالفيلم األول )نجوم النهار( أنتجته، عام 1988، املؤسسة العامة للسينم، أما الفيلم 
وأسامة  بدرخان  سيمف  وئام  بني  بالتعاون   ،2014 يف  ُأنتج  فقد  تسجييل،  فيلم  وهو  الثاين، 
حممد، واالقرتاب من جتربة أسامة حممد يف زمنني خمتلفني، عرب الصورة التي يقدمها كل من 
الروائي  بني  السينمئي،  النوع  اختالف  عن  النظر  بغض  مقاربته،  سأحاول  ما  هو  الفيلمني، 

والتسجييل.

إنم هي حماولة؛ لتتبع أثر الصورة السينمئية، بسكوهنا وحركتها وأزمنتها وغوايتها، يف جتربة سينمئي 
سوري بني زمنني، تفصل بينهم حلظة سورية، شكلت انعطاًفا يف تارخيها احلديث.
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نجوم النهار
ببطء يف ظالم غرفة  يتحرك  )اإلطار(  الكادر  أن  نلحظ  النهار،  نجوم  فيلم  من  األوىل  اللقطة  يف 
حجرية، تقرأ بم تيرس من ضوء شحيح األغراض والتفاصيل، بمرافقة مهس لشخصية طفل، يردد 
قصة احللم الذي يراود اجلميع، حلم العودة من املوت إىل اجلد واألب، وإرشاد الشخصية إىل طريق 
املستقبل، يف أثناء هذه احلركة نلحظ إطاًرا مستطياًل، يرسق مركزية اللقطة، إهنا الشمس يف اخلارج، 
لكن النافذة مشبكة بالقضبان احلديدية، وصورة األب يتحرك يف اخلارج، تستمر اللقطة يف حركتها 
اللبن، إطار  العام إىل إطار باب من  البطيئة؛ لتأخذ طاقة يدخل منها الضوء، ثم تعرب داخل إطارها 
داخل اإلطار، مقطًعا مرتًحا داخل املقطع املتحرك، وداخل اإلطار جيري مشهد آخر، إنه خليل أمام 

رسير اجلد.

تبدو الصورة هي الكادر )اإلطار( داخل الكادر )اإلطار(، ثمة صورة داخل الصورة، لقد اكتظت 
الكادرات )األطر( السينمئية املتالحقة بكادرات )أطر( صغرى داخلها، وحتركت الكادرات )األطر( 
عىل وترية واحدة؛ حتى هناية الفيلم )سكون- حركة- سكون(، احلركة داخل الكادر )اإلطار( الثابت 
هي حلظة بني زمنني ساكنني، فنحن نرى وجه سناء املوجودة يف عمق الكادر )اإلطار(، عرب صورهتا يف 
مرآة مكسورة، يف زاوية أخرى من املكان، إن احلركة املكتظة يف صورة سناء، عرب الزجاج، هي جيشان 
لقد ازدمحت كادرات  العام هي إطار ساكن،  الكادر )اإلطار(  بينم صورة  يّضج باخلوف والرتقب، 
بالفيلم،  زمنًا خاًصا  لتشكل  املتالحقة؛  الفيلم  )أطر(  كادرات  داخل  )أطر( برصية خمتلفة األحجام 
)اإلطار(  الكادر  يف  الصورة  فإن  برصي،  )إطار(  كادر  داخل  برصي  )إطار(  كادر  يتكون  فعندما 
ديمومة  اخلاصة،  ديمومته  له  برصًيا  فضاًء  خالقة  تتكون  إهنا  اخلاص،  زمنها  عرب  ستتحرك  اجلزئي، 
متحركة داخل سكون إطارها املربع، إنه هيز هذا السكون باحلركة، خالًقا من اهتزازاته العميقة حركة 
ارجتاجية بإيقاع ساحر يف رتابته الربانّية، ومدهش يف غليان احلركة يف عمق تفاصيل الرصاع الداخيل 

للشخصيات. 

الكادرات  مقاطع  يف  مضطرد  لكنه  ظاهره،  يف  رتيب  إيقاع  عرب  البرصية  الفيلم  مقاطع  تتابعت 
املتحركة  )األطر(  الكادرات  ستطل  للصورة.  العميقة  بالدالالت  تضج  التي  الصغرية  )األطر( 
الصغرية عرب انعكاس الزجاج من شقوق ونوافذ اجلدران، من إطارات الصور، بقايا املرايا املكسورة، 
صوغ  يف  حممد،  أسامة  استطاع  هكذا  العرس،  ساحة  يف  طاولة  عىل  موضوعة  تلفاز  شاشة  من 
إيقاعا للشخصيات، ينبض برتابة دقات القلب املنهك يف  بتقنية مقاطعه البرصية، أن حيقق  الصورة 
الصغرية، حيث ستسري  )األطر(  الكادرات  بالتناقضات يف حركة  ويزدحم  الكيل،  )اإلطار(  الكادر 



137

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

الشخصيات بمصائرها عىل اإليقاع نفسه.

سيحاول »كّسار«، األخ األصغر نصف األصم، أن خيرج بجيشان تناقضاته من حركة الكادرات 
تفتح  نفسه -من جديد- يف مواجهة مدينة،  لكنه سيجد  أوسع،  )إطار(  إىل كادر  الصغرية  )األطر( 
أبواهبا للضياع والسكون واالستالب، سيخرج من الصورة )من حلظة يف مقطع برصي متحرك( إىل 
يتوازن عىل  الذي  الكيل  السكون  لكنه سيقف من جديد يف مواجهة هذا  أوسع،  بإطار  فراغ صورة 

بركان من الصور احلية املتحركة، املحبوسة يف قاع الشخصيات وأمكنتها وأزمنتها املزدمحة.

حتاول »سناء« التملص من حلظة االغتصاب املتكرر الذي يالحقها يف عيون الذكور، لكن مشهد 
النوم،  النهوض من  يتجرأ عىل  يعني أن ال أحد  الذي  الشخري  اغتصاهبا سيكون مرتافًقا مع صوت 

وداخل الكادر )اإلطار( الساكن لن يتحرك أحد، سوى االغتصاب. 

يرتفع شخري املغتِصب، كلم اقرتب بكرسيه من الضحية، ويرتافق مع مجل مستعارة من خطابات 
احلرية وحقوق املرأة واإلنسان، إنه خطاب مجاهريي وإعالمي وثقايف، يسمعه اجلميع، ويتظاهرون 
بالنوم خوًفا من اليقظة، ولعل هناية املشهد توحي باخرتاق مفاجئ لرتابة الشخري املرافق لالغتصاب، 
حيث متسك سناء باملنبه الذي يّرن، دافعة به إىل وجه املغتصب، لقد أخذتنا الصورة، عرب زمنها إىل 
االنتباه، بينم نغمض أعيننا مع شخصيات الفيلم، وقد دفعنا كل هذا الشخري إىل ترّهل االنتباه إىل هذا 

االغتصاب املعلن حلرية اإلنسان السوري، منذ زمن مرير.

واحدة؛  مرة  رأسها  ترفع  لكنها  الغرق،  سكون  يف  الغرقى  من  جمموعة  كأهنا  الشخصيات  تبدو 
لتشهق بعض اهلواء، ولتطل من كادرات )أطر( صغرية بحجم الشهقة الناقصة لإلنسان. 

الصورة  حلركة  حُمددة  تقنية  هي  بم  سكون(،  حركة-  )سكون-  تقنية  أن  نالحظ  أن  ونستطيع 
الفيلم، تأخذ قوهتا من اقتطاع أطر جديدة داخل الكادر )اإلطار(، وإذا نظرنا إىل هذه  السينمئية يف 
يشبه يف  نفسها )سكون- حركة- سكون(، وهذا  الدينامية  لرأينا  نظًرا مستقاًل،  )األطر(  الكادرات 

اخليال احللم داخل احللم داخل احللم. 

العام  السياق  عن  خمتلفة  بإحداثيات  صور  من  تتولد  حركة  ثمة  للفيلم،  العام  الزمن  تقدم  مع 
للفيلم، تغوص يف استقصاء خمتلف، يذهب -زمنًيا- نحو التشعب والتشابك يف أزمنة الشخصيات 
داخل الفيلم، إنه سياق جديد من الديمومة التي تتولد من حركة األطر الصغرية، ستأخذنا نحو زمن 

خمتلف، نحو النجوم الصغرية التي تبزغ يف اخليال حلظة هذا االرتطام العنيف باحلياة.
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ماء الفّضة
يف فيلم »ماء الفضة«، لسيمف بدرخان وأسامة حممد )2014(، ثمة جتربة فريدة يف احلقيقة، وئام 
يتعامل  حممد  أسامة  العتيق  والسينمئي  محص،  أحياء  يف  سنوات  طوال  يومياهتا  تصور  التي  سيمف 
مع مقاطعها البرصية املتحركة؛ إلنتاج بنية فيلم تسجييل، يقدم أنموذًجا متمسًكا يف إخالص العقل 
السينمئي للصورة، إن الصورة هنمة للتألق، وصور العنف والدم والتدمري، ال تكفيها كي تتألق ناهضة 
بنظائرها العالية، ثمة برزخ اللحظة األوىل للغواية، تلك اللحظة التي تتحول فيها الصورة من االنطباع 

األخرس إىل نظري فني.

يقول املخرج السوري أسامة حممد، بعد عرض فيلم »ماء الفضة« عىل شاشة news euro، يف مقابلة 
ومستقلة،  شجاعة  فتاة  لسورية،  استعارة  إهنا  سيمف،  هي  »سورية  الفيلم:  عن  للحديث  صحافية؛ 

وعندما وجدهتا كانت متثل يل سورية، وعندما عثر عليها الفيلم تبعتها انا«. 

 ورًدا عىل سؤال املحاور: »إن كانت اللقطات التي صورهتا سيمف كافية لصناعة فيلم؟«، يقول:

»إنه سؤال سينمئي مثري لالهتمم، ماذا يعني مشهد متحرك؟ أنا ال أحب -عادة- هذه التقنية يف 
السينم، ولكنني اكتشفت أن وراء هذا املشهد املتحرك رجل يرصخ: حرية.«. ))12)) 

إن تعبري أسامة حممد -هذا- ليس تعبرًيا سياسًيا، إنه تعبري سينمئي، فالسينم هي أقرب الفنون إىل 
التقاط اللحظة السورية يف منعطفها الكبري عام 2011.

نحن -إذن- أمام تقنية جديدة، يستطلعها أسامة حممد، وختتلف عن التقنية التي اعتمدها يف نجوم 
النهار، حيث اعتمد عىل الكادرات )األطر( العامة الثابتة، أما يف مقاطع سيمف، فالكادرات )األطر( 
سكون-  )حركة-  إىل  النهار«  »نجوم  يف  سكون(  حركة-  )سكون-  تقنية  تتحول  هكذا  متحركة، 

حركة( يف »ماء الفضة«.

إن التقنية اخلاصة لكل فيلم تنبع من نسيج الصور وحركتها، عرب مسارب متشابكة من اللحظات. 
لقد عمل أسامة حممد يف مشاهد متحركة، وكان عليه أن يرصد حلظات من السكون؛ كي يصنع فارًقا 
)اإلطار(  الكادر  ثبات  التقط حلظات  لقد  الفيلم.  داخل  املتالحقة  البرصية  املقاطع  يف حركة وزمن 

)))) أسامة محمد، لقاء يف أور نيوز: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ocv6l5hvT8 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ocv6l5hvT8
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للطفل، عمر، حيدق نحو  )إطاًرا( ساكنًا  كادًرا  لنرى  املتحركة؛  للمقاطع  املتالحقة  يف سياق احلركة 
الشمس بثقة، وحيمل لعبته، ويسري واثًقا، خمرتًقا اخلراب واخلوف. ثمة شخصية تتحرك ببطء، »وعىل 
مدهشة  طريقة  إهنا  الورد؛  وحيب  أسئلة،  ويطرح  العامل،  يواجه  فإنه  يشء،  كل  خرس  أنه  من  الرغم 
للمقاومة، فهو حياول املحافظة عىل العالقة التي مجعته بوالده القتيل، عن طريق مجع الورد؛ ليخلق 

حواًرا مع أبيه امليت.«. ))13)) 

أشد  التقاط  غواية  مع  موعد  عىل  وتفاصيله  اخلراب  ترصد  التي  املتحركة  اللقطة  تبدو  هكذا 
التي  الصور  كل  يف  ازدمحت  التي  الدمار  ملشاهد  متوقع،  وغري  جديد،  فضاء  لفتح  بطًئا؛  اللحظات 
يتداوهلا العامل من حولنا بمجانية، إهنا الغواية التي قادت أسامة حممد إىل جرأة البحث، فكانت املغامرة 

يف تشكيل حلظات ديمومة خاصة بالفيلم.

الزمني  ونسيجها  الصورة  نول  من  االقرتاب  ناحية  من  الفيلمني،  تقنية  بني  االختالف  هذا  إن 
املتحرك، ييش بأن االنتقال من سكون احللم أو الوحي، إىل حركة احلياة اهلامدة، إىل سكون املوت، يف 
»نجوم النهار«؛ نحو حركة احلياة الرشسة، إىل سكون التفاصيل التي ختبئ احلياة، إىل ضجيج املوت 

يف »ماء الفضة«. 

انتقال سلس،  يبدو االنتقال من )سكون- حركة- سكون(، إىل )حركة- سكون- حركة(، هو 
لكن غوايته عالية، شأنه شأن غواية احلرية. إنه رصد سينمئي حلركة اللحظة السورية.

 تأرجح الزمن يف صورة عمر أمريلي 

حيدث،  وهل  النوسان،  هذا  طبيعة  عن  التساؤل  حييطها  فكرًة  النوسان  أو  التأرجح  فكرة  تبدو 
بوصفه أثًرا للصورة، يف الزمن الفني، أم يف الزمن الواقعي؟

سأحاول متابعة هذا النوسان يف فيلم »طوفان يف بالد البعث«، لعمر أمريالي، وهنا يبدو التحديد 
فيلمي  بني  السابقة  املقارنة  من  العكس  عىل  الصغر،  يف  ومتناهًيا  نافاًل،  الفيلم  إنتاج  لزمن  التارخيي 
»نجوم النهار« و«ماء الفضة«، فاملتابع للفيلم التسجييل سيلحظ أن الزمن الفني للفيلم، بم هو جمموعة 
متالحقة من اللحظات واملقاطع البرصية التي توّلد الديمومة اخلاصة للفيلم، ال ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

)))) املصدر السابق. 
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بتاريخ انتاج الفيلم، وإنم متتد إىل زمن أقدم بكثري، ينسل من زمن الصور املتحركة يف الفيلم، كذلك 
يتمدد نحو استرشاف املستقبل يف ما مل حيدث بعد، وما أفرتضُه هو اآليت: ال يبدو مهًم أن الفيلم أنتج 
قبل عام 2011، أو بعد هذا الزمن، إن زمن الفيلم الفني يكرس هذا الرتتيب الزمني؛ ليذهب بنا نحو 
رصد نوسان خفي للزمن الواقعي بني املايض واملستقبل، وسيبدو أن الصورة املتحركة يف الفيلم قد 
فارًغا، وفضاء حمدًدا  إطاًرا  الواقعي، بوصفه  الزمن  إحداثيات  الرشاكة مع  يقبل  زمنًا حاًدا،  خلقت 

لنوسان زمن الصورة.

طوفان يف بالد البعث
»فاألمر يبدو كم لو أن الوضع الغامض للصورة ال يكف عن زحزحة أكثر يقينياتنا ثباًتا« ))14))  

تبدو الصورة األوىل يف فيلم »طوفان يف بالد البعث« صورة كاشفة لبحرية السد؛ ليحتل الكادر 
)اإلطار( سطح البحرية، ويبدو يف العمق مركب صغري يتهادى ضائًعا يف اهتزاز املياه اخلفيف، باحًثا 
عن غريٍق مبهم؛ لنسمع صوت الفالح، ابن الشمل السوري، وقد احتل وجهه امللفع بالكوفية حتت 
ختبئ  التي  البيوت  مئات  مع  الغريق،  بيته  البحرية،  غمرته  الذي  بيته  عن  فيخربنا  فاضحة،  شمس 
8000 سنة، حني ولدت أوىل احلضارات عىل ختوم اخلصب  ذكريات، هي تاريخ واضح، يمتد إىل 
الكادر  يسار  من  -بثبات-  طريقه  شاًقا  القارب،  يتحرك  ثم  البحرية،  حتت  الغريق،  ببيته  املحيط 
)اإلطار( الذي تظلله سمء زرقاء، تنتهي يف يمني الكادر )اإلطار( بسمء ملبدة بالغيوم، وكأهنا تتهيأ 

للعاصفة، وكأن هذا القارب الصغري يسري -بثبات- إىل عني العاصفة.

إذن؛ عن أي طوفان يتحدث أمريالي، وعن أي غرقى يف املياه اجلارفة؟

يقف أسّن عضو يف جملس الشعب، ذياب املايش، وما زال عضًوا فيه؛ حتى تاريخ إنتاج الفيلم، 
الرجل الذي يمسك بمفاصل حياة القرية الطافية عطًشا عىل ضفة أعرق أهنار الرشق، يقف الرجل 
مواجًها الكامريا؛ لريفع إصبعه، قائاًل: »إن سيادة الرئيس يعرف الشعب السوري واحًدا واحًدا.«، 
إنه  واجلرأة،  الوضوح  تدعي  التي  نظراته  يف  يظهر  الذي  اخلوف  وجهه  تقاسيم  يف  الصورة  لنا  تنقل 
نصٌب حّي، وهو أقل شأًنا من األنصاب املعدنية التي انترشت للقائد »اخلالد« عىل مساحة األرض 
صورة  تفاصيل  عىل  الساحر  هجومها  لنا  تكشف  السينم  يف  املتحركة  الصورة  فإن  هكذا؛  السورية، 

النصب احلي الذي يتحدث واثًقا، بأحداق تضطرب بم أرادت الصورة أن تبوح به.

)4)) ريجيس دوبريه، حياة الصورة وموتها، ص 6.
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لقد وقعت السينم السورية يف خضم مؤسسات االستبداد طوال مخسني سنة، وكان عليها أن جترتح 
املعجزة يف كل عمل مميز، مستغلة اهلامش الذي ُأتيح أمام النخبة حتت جناح الرقابة، وبم ال حيتمل 
اخلطاب املبارش، واملؤثر مجاهريًيا عىل الناس، ثمة التباس رافق السينم السورية، يتمثل يف أن السينم ال 
ترشق يف اهلوامش املتاحة، بل تذهب -بطبيعتها ويف حركتها- نحو استقصاء املركز؛ ألن الصورة ال 
تقبل اهلوامش، إهنا اإلثم الذي يسبق األفكار، ومن هذا اإلثم -بالضبط- تأخذ حيزها العايل يف ثقافة 

أي شعب من الشعوب.

رجال  مع  ذكرياته  وعن  األسد،  حافظ  الرئيس  عن  املايش(  )ذياب  النائب  شهادة  أثناء  يف 
يطغى  الذي  والبائس  اخلافت  الضوء  ذلك  الشحوب،  نحو  الصورة  تذهب  واألمن،  احلزب 
بأصفره الفريد، والباعث عىل النوم، وسيلًة دفاعية أخرية للمدة التي ترفض هذا الركود اللزج 
حلركة الصورة، قاعة االستقبال الطويلة، والضيقة، تشبه الطوابري الطويلة للصامتني عىل األذى، 
والناطرين خبز أوالدهم، أو بضع كيلوهات من السكر والزيت عىل أبواب األفران واملؤسسات 

االستهالكية. 

جلس الفالحون مجيعهم عىل نسق واحد صامتني، وقد ذهبت أبصارهم وأنفاسهم إىل جهٍة واحدة 
هي اجلدار املقابل، لكن صورة أمريالي تقتنص أكفهم النابضة باحلياة، واملعفرة بغبار األرض، تبدو 

أكفهم عىل ركبهم، وقد اصطفت متهدلة، كأحصنة جمّوعة ومعدة لألمحال.

اللقطة عىل نافذة كبرية، لكنها مشّبكة باحلديد، ويدخل منها الشمس بني جدارين فارغني، يوحي 
ثم  بغربال،  الشمس  أخفى  أنه  يظن  سجن  االبتدائية،  املدرسة  قضبان  خلف  خمتبئ  بسجن  املكان 
تعرب اللقطة اجلدار؛ لتفيض إىل جمموعة من األطفال ينشدون -رصاًخا- أهازيج الرتحيب واملديح، 
واإلخالص للقائد، ودولته وبعثه، يرصخ األطفال متسابقني يف جتريح حناجرهم، فالصوت األقوى 

سيكون ناجًيا من االزدراء والعقاب.

األرض املتشققة حول البحرية، استمدها أمريالي من صورة القدم املتشققة، فاجلفاف ال يصيب 
زمن  يف  الطوفان  بحرية  حول  اإلنسان  أصاب  اجلفاف  أواًل،  اإلنساين،  اجلسد  يعطب  مل  ما  الرتاب 
البعث، هذا االنتقال يف مقدمة الفيلم من شقوق القدم واألكف، إىل شقوق الرتاب، أعطى لصورة 
أمريالي ألًقا تسجيلًيا، ليس للمعلومات والصور الرسيعة عن التاريخ، بل استمدت األلق من الروح 

املتشققة لإلنسان السوري. 
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لقد بدا سطح البحرية ساكنًا، وسيبقى كذلك طوال زمن الفيلم، لكن الصورة يف هذا املقطع السينمئي 
قد  الطوفان  بأن  توحيان  الثاقبتني،  الصغريتني  وعينيه  املتشقق،  الفالح  ذلك  وأنف  بالغريق،  لنا  وشت 
حدث، وأن الغرقى هنا حتت هذه املياه الساكنة، وحييلنا عىل غرقى ماركيز يف قصة »بحر الزمن الضائع«، 
حني فقد »هربرت« األمل من االستثمر يف هذه األرض املسكونة باحلكايات، بعد أن امتلكها مع أصحاهبا، 
وحني غاص يف مياه املحيط، بحًثا عن الطعام، رأى مدينة غارقة تضج باملوتى الذين ال زالوا يتجولون 

سابحني بني األزقة، وهم جيرون روائحهم الساحرة، عىل هيئة شتالت من الورد تسبح خلفهم.

إذن؛ ما القاع وأين؟

كيف سيتجول عمر أمريالي عرب مقاطعه البرصية؛ ليأخذنا إىل طرقات البيوت الغارقة، وجدراهنا 
يف  الغرقى  والرجال  والنساء  األطفال  لنرى  الغرقى؛  بني  سنتجول  كيف  الظل،  بطحالب  املسكونة 

أعمق بحرية الطوفان؟

يف فيلم »كلب أندليس«، للمخرج لويس بونويل )1929(، وشارك يف صوغ أفكاره سلفادور دايل، مل 
تظهر الصورة الرسيالية يف الصورة املتحركة عرب مقاطع الفيلم الزمنية، إنم ذهبت نحو اكتشاف رسيالية 
الواقع، وعىل الرغم من أن فيلم أمريالي فيلم تسجييل، إال أن صورته الكاشفة لعدمية االستبداد جعلت 
منه فيلًم خمتلًفا يف رصده للزمن الواقعي، عرب نوسان زمني متكرر وثابت، بني الغرقى غري املرئيني، واألحياء 

الغرقى بني فكي العقائد واالستبداد، إنه نوسان الزمن املتحرك يف فراغ العبث يف دولة البعث.

مشمسة  سطوٍح  يف  السكون  ترصد  التي  الصورة  غواية  سوى  اجليشان  هذا  كل  يقود  يشء  ال 
وحارقة، وسوف تذهب هذه الصورة املتعالية، كوهٍم كاشٍف لألعمق التي يسربها، كلم ذهب أكثر 

يف غواية احلركة الساحرة للصورة.

خامتة

تبدو الصورة يف الزمن املعارص أهم وأخطر عنرص يف صناعة الوعي، وإذا كان استثمرها قد بلغ 
حدوًدا غري مسبوقة يف التاريخ البرشي، فال بد للضمري اإلنساين من أن يعيد إليها ألق التشكل يف الفن. 
إن هذه املقاربة يف غواية الصورة السينمئية يف السينم السورية، عرب نمذج من أفالم خمتلفة، هي حماولة 
للتفكري عرب الصورة، عرب مساءلتها واإلنصات -برصًيا- إىل حركتها، واستقصاء ديموماهتا الزمنية، 
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هي حماولة ناقصة، ال شك، إنم هو النقصان اآلرس الذي يكمن يف جوهر السؤال.

وال بد من أن تذهب املساءلة نحو الفضاء الثقايف العريب السائد: هل يمكن -حًقا- هلذا الفضاء 
هذه  أن  أم  احلياة،  ثقافة  بناء  يف  للمسامهة  اخلالقة؛  البرشية  الرؤى  عىل  ينفتح  أن  بخدميته  املغلق 

االستخدامية ستودي بثقافة شعوب -بأرسها- نحو شعوٍب بال ثقافة؟

األصيل  ثالثية  أو  والعبد،  السيد  ثنائية  عرب  إال  العامل،  يف  السائدة  الثقافات  حتاور  أن  يمكنها  ال 
والوكيل واخلادم، أو رباعية القاتل والقتيل واملستعرض والضحية. 

للحياة والتفتح  إمكانية  أوفر  ثقايف، جيعلها  بمناخ  العربية مل حتظ  الثقافة  السينمئية يف  الصورة  إن 
واملشاركة يف صوغ وعي الشعوب العربية، وإن اختلفت نسب هذه املشاركة من بلد إىل آخر، إال أن 
الصور  ما تالها، بني مشابك  2011، قد فرضت عالقات جديدة يف  منذ  الواقعي،  حلظة االنفجار 
وفضاءات رصدها واستقصائها وإنتاجها، نظرًيا فنًيا يف زمحة املوت الكثري الذي حييط بالبرش واحلجر 

والرتاب واملكان.

املجازات وصوغ زمن جديد لفضاءات  اخليال؛ القتحام  أول فرسان  الصورة  وإذا كانت غواية 
هو  وخارجها،  وداخلها  حوهلا  تشكيله،  من  مفر  ال  الذي  الرؤوم  حاضنها  فإن  املتحركة،  الصورة 
ينشغل  للصورة- عرب غوايتها، هكذا  مقاربته  الذي حيفر -حًرا يف  التفكري  الفني،  الفلسفي  التفكري 
شاعر هبموم فيلسوف »كاندريه بروتون«، أكثر من عرشين سنة، يف صوغ كتيب هو »بيان الرسيالية«.

لعل املعركة اهلائلة اليوم، حول الصورة وغواياهتا، تدور بني قطبني رئيسني: اإلعالم، والثقافة، 
إهنا معركة أشد الصور ر رضاوة يف التاريخ، يف أن متزق أدران استخدامها؛ لترشق من جديد يف تنفس 

الوجدان اإلنساين. 
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