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ورشة: حارض السينام السورية ومستقبلها

يارس أبو شقرة

      مثلم هو حال كل السوريني، باتت السينم السورية اليوم مقسمة إىل توجهات عدة، يربز منها 
خطان رئيسان؛ األول يموله النظام، ويروج له، يعرض يف مناطق سيطرته ويف الدول التي تدعمه، 
الثورة  مع  ولد  والثاين  الطويل،  التاريخ  ذات  السورية  احلكومية  للسينم  استمراًرا  اخلط  هذا  ويعد 
السورية، نال حريته بمواجهة مقص الرقيب وسلطة رجال األمن، يقدم عروضه حول العامل، ويصل 

إىل أهم املهرجانات الدولية.

      ويف ظل االنقسامات التي تشهدها السينم السورية، كيف يمكن أن نعّرف هذه السينم اليوم؟ 
وهل يمكن لنا التنبؤ بمستقبلها؟ أسئلة نطرحها عىل عدد من املتخصصني يف هذا املجال، لكي نجد 

ولو تعريفا بسيًطا ملا جيري اليوم عىل الساحة السينمئية السورية، وإىل أين تتجه.

غايا جيجي: خمرجة سينمئية سورية

زياد كلثوم: خمرج سينمئي سوري

غيفارا نمر: صانعة أفالم وثائقية سورية، خمرجة ومنتجة، ناشطة يف جمال برامج الدعم.

راشد عيسى: ناقد، كاتب صحايف فلسطيني سوري.

1. بعد أن كانت السينام السورية متثل بسينام املؤسسة العامة للسينام لعقود، كيف 
تصف حال السينام السورية اليوم؟

تلخص غيفارا نمر السينم السورية اليوم - الوثائقية منها حتديًدا- بكوهنا »سينم مستقلة، تقوم عىل 
جمموعة من صناع األفالم األفراد، أو تعتمد يف أحيان أخرى عىل التعاونيات السينمئية أو الثقافية«. 

عدة  دعم  عىل  احلصول  »استطاعت  إهنا  قائلة  اليوم  السورية  السينم  عن  جيجي  غايا  وتتحدث 
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مؤسسات دولية حول العامل، أوروبية بصورة خاصة، و من ثم استطاعت التحرر من مؤسسة السينم˓ 
هناك بدايات لسينم سورية جديدة بموضوعات خمتلفة، و طرق طرح جديدة، وهي موجة سينمئية 

جديدة بدأت بالوالدة، لكنها ما تزال بحاجة إىل مزيد من الوقت لتتبلور مالحمها«.

أتاحت اخلروج من  الثورة السورية أهنا  باملستقبل يقول راشد عيسى إن »أول ما فعلته  وبتفاؤل 
عاًما  ألربعني  احتكرت  التي  للسينم،  العامة  املؤسسة  رأسها  وعىل  واإلعالمية،  الثقافية  املؤسسات 
اإلنتاج السينمئي، وحتكمت بمفاصل السينم كلها. اليوم تعد املؤسسة العامة للسينم جهة واحدة، بينم 
جتد جهات أخرى عدة، هتتم باإلنتاج السينمئي السوري. وأظن أن توالد املؤسسات املهتمة باإلنتاج 
السينمئي مستمر. نحن نتحدث عن ماليني السوريني خارج البالد، يعيشون يف مناخات ال رقابة فيها 
يِعد  مناخات تشجع وحتتضن وتبحث عن مواهب سينمئية. هذا  بل  السينمئي،  الفن واإلنتاج  عىل 

بقاعدة عريضة ومتنوعة لإلنتاج السينمئي السوري مستقباًل.«

ومن جهته يرى زياد كلثوم أن »السينم حتررت من الرقيب، أو باألحرى من احلالة التي تشبه فرن 
اخلبز، عندما يأيت أحدهم ليأخذ دورك عنوة، ملجرد أنه يمتلك شكاًل من أشكال السلطة، املؤسسة 
احتكرت خمرجني وحرمت آخرين، ومن حصل عىل فرصته مل يكن مسموًحا له باملناقشة، بل كان عليه 
إنتاج أفالم مصبوبة بقوالب النظام، باستثناء بعض أفالم الثمنينيات، حيث كان املخرجون هيربون من 
مقص الرقيب إىل الرمزية، وهذا مل يعد ممكنًا، عندما عملت مع حممد ملص يف فيلم »سلم إىل دمشق«، 
قلت له ال يمكن أن تعيد العمل بلغة فيلم الليل السينمئية، مل يعد من املمكن استخدام الرتميز بعد أن 

بات فعل القتل يوميًّا، وهذه من وجهة نظري مناقشة صحية بني جيلني سينمئيني.

نحن اليوم بمرحلة التجريب، والبحث عن لغتنا السينمئية التي متيز كل واحد من اآلخر، مع بدء 
من  الطبقات  آالف  وتركب  احلدث،  إىل  تذهب  أن  سينمئيًّا  بوصفك  عليك  التعبري،  حرية  ممارستنا 
شخصيتك عىل املوضوع الذي تعمل عليه، نحن ال نريد الذهاب إىل السينم ملشاهدة مادة إخبارية، بل 

ملشاهدة حكاية مصنوعة سينمئيًّا تتضمن كل عنارص السينم«.
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2. ما التغري الذي يمكن لنا أن نالحظه يف السينام السورية بعد عام 2011، بعيًدا 
عن موضوعة الرتويج للنظام أو ضده؟

الروائي.  الفيلم  الوثائقية عىل حساب  السينم  »انتعاش  التغري األساس هو  أن  يرى راشد عيسى 
وارتفاع سقف الرقابة وحرية القول، بم يف ذلك سينم النظام، حيث يبدو أن الثورة أسهمت أيًضا يف 

حترير سينمئيي النظام إىل حد ما«

بينم خيالفه زياد كلثوم الرأي بخصوص خمرجي النظام: »سينمئيو النظام مصبوبون يف قوالبه، أما 
يف اخلارج بات هناك مساحة للمخرجني للتجريب، لكن املشكلة أن األفالم التي تنتج خارج سورية 
املعاكس،  املرة من الطرف  النظام، لكنها تأيت هذه  معظمها بات أقرب إىل »الربوباغاندا« مثل سينم 
وتدعي هذه األفالم أهنا عن سورية، عىل الرغم من استحالة تقديم فيلم عن سورية، من يصنع فيلًم 
عن إدلب ستجد يف فيلمه أنه مل يبتعد أكرت من 1 كيلو مرت عن حميط سكنه، والسؤال: كيف لنا أن نصنع 

فيلًم وثائقيا عن سورية اآلن؟«

وضمن إطار احلديث عن الفيلم الوثائقي تضيف غيفارا نمر أن ما تغري هو إمكان اإلنتاج املتاح 
اليوم، حيث تقول إن »الفرص مل تكن موجودة، واآلن أصبحت متاحة، يف العامل املايض يف مهرجان 
أمسرتدام الوثائقي الدويل ُوجدت سبعة أفالم سورية، من بينها ثالثة ملخرجني يقدمون عملهم األول، 

وأظن سيكون هناك غربلة يف السنوات القادمات، وسنرى خمرجني جديدين أكثر«.

تتابع نمر يف حديثها عن التطور يف صناعة السينم الوثائقية فتضيف أنه »كان سيحصل حتى دون 
ثورة يف 2011 لكن ببطء شديد، فقد كانت املبادرات الداعمة لصناع السينم الوثائقية قد بدأت يف 
سورية مثل مهرجان »دوكس بوكس« وبراجمه التدريبية، وكذلك الفرص اإلقليمية، وما حصل بعد 
2011 اختصار للزمن باملعنى اإلنتاجي. قبل 2011 كانت البلد منغلقة عىل نفسها، ال أحد يعرف 
عنها الكثري، وبعد الثورة بدأ الفضول العاملي ملعرفة أي يشء عن هذا البلد وناسه، ومن ثم، بدأ الدعم 
يتوجه إىل صناع السينم السوريني من قبل املنح ومنصات الدعم، وهذا يف بعض األحيان مل خيلق نوًعا 

من العدالة يف فرص اإلنتاج بني املخرجني اجلديدين«.
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3.كيف تنظر إىل سينام الطرف اآلخر؟ وهل أنت مهتم بمتابعتها؟

تقول املخرجة غايا جيجي إهنا مهتمة بمتابعتها، لتعرف أين وصلت من الناحية الفنية والتقنية، 
لكن الفرصة مل تسنح هلا لتشاهد هذه األفالم، أما غيفارا نمر املهتمة بالسينم الوثائقية، فتقول إهنا مل تر 

أو تسمع عن سينم وثائقية صنعها النظام يف األعوام املاضيات.

اإلعالمية  النظام  مؤسسات  تنتجه  ما  كل  ومتابعة  بمتابعتها،  اهتممه  عىل  يؤكد  عيسى  راشد 
والثقافية، الرسمية منها واخلاصة، يقول »ال غنى عن مشاهدة تلك األعمل، فهي يف النهاية ستحسب، 
شئنا أم أبينا، عىل السينم السورية، وصحيح أهنا تنتج حتت سقف النظام، لكن قد حيدث أال تكون 
كلها يف إطار »الربوباغندا«. ومع أن ما يصلنا من هذه األعمل قليل جًدا، أفالم جود سعيد مثاًل، وهي 
»بروباغندا« خالصة، فلن نعدم أن نجد سينم خارج الرسب. لن نتوقع أهنا تعارض سقف االستبداد، 

وخترقه، لكن عىل األقل نأمل أال تكون كلها بروباغندا«.

زياد كلثوم يفند طريقة تعاطي خمرجي النظام مع عملهم قبل الثورة السورية وبعدها، يروي لنا 
عن عمله مع حممد عبد العزيز عام 2009 يف فيلم )دمشق مع حبي( فيقول: »قرأت النص، وأخربت 
املخرج أنه يبدو كم لو أن وزارة األوقاف هي من كتبه، امرأة هيودية تبحث مع صديقها املسلم السني 
عن  إعالمه  ويف  الشوارع  يف  النظام  ينرشها  التي  الصور  كثرًيا  يشبه  إنه  حيث  املسيحي،  حبيبها  عن 

صورة الشيخ املسلم مع اخلوري والوئام املصطنع، وهي حقيقة خطاب النظام.

وبعد الثورة أتى فيلم مطر محص جلود سعيد، وهو ما يمكن عده جزًءا ثانيًّا من فيلم عبد العزيز من 
ناحية اللغة البرصية والرسدية والعالقة املصطنعة ما بني الطوائف السورية، يضاف إليه أن جود سعيد 
دخل إىل مدينة محص التي ُهّجر أهلها عنوة بعد أقل من أسبوع، من دون أن جيري أي مقابالت معهم، 
واستخدم منازهلم ديكورات لرسد حكاية مغايرة عم حدث يف املدينة من أجل صناعة »بروباغاندا« 

للنظام.

سينمئيو النظام ليست لدهيم اجلرأة ليقولوا رأهيم الشخيص، وهم اختاروا البقاء يف هذه الزاوية، 
فمثاًل يضحكني اليوم احلديث الدائر داخل البالد عن الفساد، بعد أن رأينا الناس تبتلع أنقاض بيوهتا. 
بعد كل ما تعرض له السوريون ما زال أولئك السينمئيون ال يمتلكون اجلرأة للحديث كم يفكرون«.
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4. إىل أي درجة يلعب التمويل دوًرا مهامًّ يف صناعة السينام السورية والتأثري يف 
موضوعاهتا؟

يرى راشد عيسى أنه خارج سينم النظام ال يؤثر التمويل يف صناعة الفيلم السوري قائال: »أساًسا 
لن جتد ذلك التمويل الكبري، فم زلنا نتحدث عن متويل حمدود، تقوم به جهات عدة ممولة، يتكفل كل 
منها بحصص حمدودة. ال أتوقع، عىل سبيل املثال، أن يكون التمويل قد أمىل عىل فيلم مثل »قمشتي 
أجندات  أنه  التمويل عىل  إىل  بالنظر  كبرية  مبالغة  هناك  أفكاًرا وتوجهات.  غايا جيجي  لـ  املفضلة« 

ورشوط«.

يف ما تنظر غايا جيجي إىل املوضوع اجلوهري، بحسب تعبريها، من زاوية أخرى، حيث توضح 
مدى ارتباط التمويل بالرقابة قائلة: »عندما كان التمويل مرتبًطا بمؤسسة السينم كانت هناك رقابة 
صارمة عىل موضوعات األفالم و سبل معاجلتها. وعندما استطاعت السينم السورية اخلروج إىل آفاق 
جديدة من ناحية التمويل، حصلت عىل حريتها يف اختيار املوضوعات، والطريقة التي تعالج هبا هذه 
ا، بعيًدا عن مقص الرقابة، و عىل الرغم من أن األعمل التي حصلت عىل  املوضوعات دراميًّا و برصيًّ
املؤسسة، إال أهنا استطاعت  تنتجها  التي  باألفالم  ا مقارنة  متويل دويل تكاد ميزانيتها تعد هزيلة جدًّ
إملام  تقنيني خرباء، وعىل  التعاون مع  و  أن تصل إىل جودة عالية بسبب احلرية يف صنعها من جهة، 
بأدواهتم، وهو ما كنا، وما زلنا، نفتقر إليه يف سورية، إن كان يف جمال التصوير أو هندسة الصوت أو 

املونتاج....إلخ«.

بسؤال:  فيبادر  املخرج وتصميمه مرشوَعه،  باستقاللية  يتعلق  املوضوع  أن  كلثوم فريى  زياد  أما 
ا. التمويل  »هل أنت فعاًل سينمئي مستقل أم ال؟ إن كنت سينمئيًّا تعمل ملؤسسة، فبالطبع لن تكون حرًّ
ال  أن  رشيطة  املبلغ  هذا  توظف  كيف  هو:  به  املرتبط  السؤال  لكن  الفيلم،  بصناعة  عنرص  أهم  هو 
يتدخل املمول يف مرشوعك املستقل من حيث إرغامك عىل أفكار ال تتبناها بوصفك خمرًجا سينمئيًّا؟. 

عىل اجلميع أن يعي أنه سيايس بقدر ما هو سينمئي، والعكس صحيح، هنا تتحدد هوية املخرج 
السينمئية، إن كان يعتمد عىل مؤسسات تفرض عليه رشوطها فهو يسهم يف صناعة بروباغاندا، عليه 

أن يكون مستقاًل وصاحب مرشوع شخيص«.

أما غيفارا نمر فتخربنا عن صغر حجم عائلة الفيلم الوثائقي مقارنة بالسينم الروائية، حيث يلتقي 
ثقافية،  منح  بني  فتتنوع  التمويل  مصادر  أما  جديد،  كل  يف  ويتناقشون  الدولية،  املحافل  يف  اجلميع 
وجهات حكومية، وتلفزيونات، ورشكات ربحية، ولكل من هذه اجلهات سياسته وسوقه ومجهوره. 
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املخرجون  يستطيع  حيث  استثنائية،  حاالت  دائًم  يوجد  لألفالم،  متويل  هناك  يكون  أن  الطبيعي 
واملخرجات إنتاج أفالمهم، ولعب األدوار مجيعها، مثل الكامريا والصوت واملونتاج، لكن يف النهاية 
هناك مطب التوزيع، أي النرش والعرض، وهذا يشمل املهرجانات والتلفزيونات وصاالت السينم، 
وإن نجح أحدهم بإدارة هذه األمور كلها بمفرده، فهذا استثناء، وليس القاعدة، التمويل له دور كبري 
حتًم ألنه يعني إمكان اإلنتاج والتوزيع، وإمكان خلق املنتج السينمئي، وإعطاءه سرية حياة من خالل 

منصات العرض.

5. عىل مستوى املنطقة، عندما نقول سينام إيرانية أو سينام تركية يتبادر إىل ذهننا 
حالة سينامئية معينة، هل ترى بداية لتشكل مالمح سينام سورية جديدة؟

من ناحية الفيلم الروائي ترى غايا جيجي »بأنه من املبكر احلديث عن حالة سينمئية سورية˓ جيب 
االنتظار بعض الوقت، وصنع مزيد من األفالم الروائية، كم الوثائقية، لتتشكل مالمح هذه السينم، 

ولو أين أرى أننا نشهد البدايات، ولكن جيب إثبات القدرة عىل االستمرار و التنوع.«

إليه، عن سينم سورية، هلا  املبكر احلديث، باملعنى الذي أرشت  أنه »من  أيًضا  يرى راشد عيسى 
املرتبطة عىل نحو وثيق  السورية،  الوثائقية  السينم  إىل  إذا أرشنا  إال  ما،  تكّون موجة  مالمح مستقرة 

بمجريات الثورة واحلرب ويوميات اللجوء واالعتقال، وهذا بحث يطول«.

الفردي، ومن  اكتشاف الصوت  الوثائقية تقول غيفارا نمر: »نحن بمرحلة  السينم  أما عن هوية 
ا احلديث عن هوية سينمئية. تضعنا منصات العرض ضمن فئات تبًعا للموضوعات التي  املبكر جدًّ
تتناوهلا األفالم مثل عنف، سياسة، حرب، حقوق إنسان، امرأة، وهذا ناجم عن املوضوعات املشرتكة 

لألفالم، ولكنه ال يعطي هوية للسينم الوثائقية«.

زياد كلثوم يرى أننا بمرحلة اكتشاف الذات، قائاًل: »ال يوجد لدينا الغزارة اإلنتاجية مقارنة برتكيا 
سورية  يف  السينمئي  لإلنتاج  للسينم  العامة  املؤسسة  احتكار  هو  بالتأكيد،  األسباب،  وأحد  وإيران، 

لعقود. من ناحية أخرى نحن يف حال حرب، ونقارن أنفسنا ببلدان مستقرة وتعيش بسالم.

اليوم احلديث عن سينم سورية ملحض وجود أربعة أفالم أو مخسة يف منصات عاملية بسبب  بدأ 
احلرب، لكن من الواضح أن كل خمرج سيعمل عىل سينمه بطريقته وبأسلوبه الفرديني، نحن صناع 
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السينم ال يشبه بعضنا بعًضا، وبرأيي هذا هو اليشء اإلجيايب، كل منا يبحث عن هويته السينمئية ليصل 
إىل طريقته وأسلوبه، ربم استطعنا بعد 10 أو 15 عاًما القول بأنه بدأت تتشكل مالمح سينم سورية 

جديدة«.

6. ما دام العمل الفني يعكس رؤية صاحبه للعامل، هل هذا ما حياول أن يعكسه 
املخرج السوري من وجهة نظرك؟

يرى راشد عيسى أن العمل يعرب عن رؤية املخرج أواًل وأخرًيا. إهنا رؤيته، حاول أم مل حياول، يف 
ما ترى غيفارا نمر أن »الفيلم الوثائقي الناجح هو حيث يستطيع املخرج أن يكون له صوت واضح 
وحاد يف الفيلم. وأن يكون هذا الصوت متواضًعا ومتوازًنا مع بقية عنارص الفيلم، مع األسف هناك 
استسهال يف بعض األحيان، ألن صناع األفالم يظنون أن إمكان الوصول إىل أحداث، وشخصيات، 
ومواقع استثنائية، وتصويرها بدقة عالية، ثم العمل عىل إهناء املونتاج والفيلم والعرض الناجح، ثم 
احلصول عىل اجلوائز، يعفيهم من املوهبة اإلخراجية، هذا قد ينجح يف فيلم أو اثنني، لكنه ال يصنع 
أصوات  وجود  بالرضورة  يعني  ال  ناجحة  أفالم  ووجود  الطويل،  املدى  عىل  وثائقية  سينم  خمرج 

متميزة.«

ينطلق زياد كلثوم من جتربته ورؤيته للسينم يف اإلجابة عن السؤال، فيقول: »لدي قراءة ملا حيدث من 
حويل وأوظفها يف الفيلم، وهي أسئلتي الذاتية التي تؤدي الختيار موضوع فيلمي، وطريقة معاجلتي 
للموضوع، أظن أن السينم ترسد حكاية حسية، مبنية عىل مشاعر إنسانية وليست أرقاًما وإحصاءات. 
أحاول أن أبنّي وجهة نظري الشخصية يف أفالمي بعالقتي مع حميطي واحلكاية التي أرسدها، هناك 
كثري من املخرجني من يقدمون قصصهم الشخصية، وهناك آخرون يقدمون رؤية مموليهم من أجل 
أجندات أخرى. وبالنهاية هذا يعود للمخرج نفسه، واملنرب الذي يتكلم منه، ال نستطيع أن نقول إن 

اجلميع يعكس رؤيته للعامل أو ال، هذا يتعلق بكل خمرج عىل حدة.

املخرج  و  صاحبه،  رؤية  يعكس  حقيقي  فني  عمل  أي  أن  املؤكد  من  أنه  جيجي  غايا  ترى  بينم 
السوري حياول أن يعكس أالمه و أحالمه، و هو ما جيب أن نستمر يف عمله بعيًدا عن نظرة مسبقة لنا 
نحن السوريني، فربأيي إن املخرج السوري هو يف رصاع ليثبت للعامل أنه بإمكاننا أن نصنع أفالًما، 
ليس فقط يف دائرة احلرب السورية أو قدرتنا عىل تناول هذا املوضوع بطريقة غري منتظرة وكالسيكية، 
فنحن يف البداية سينمئيون ولسنا جمربين عىل ترسيخ صورة اعتاد الغرب رؤيتنا هبا، ومن خالل سينم 
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اعتاد االختصاصيون يف هذا املجال رؤيتها من سينمئيي الرشق األوسط. احلرية هي أساس أي عمل 
فني˓ احلرية من أي سلطة كم احلرية من أي أفكار مسبقة«.

7. بعد كل هذه األعوام من احلرب، هل ما تزال اخلطوط واضحة بني من يعمل 
لصالح النظام، ومن يعمل ضده، وإىل متى برأيك؟

تقول غايا جيجي: »من الصعب أن أجيب عن هذا السؤال ألين كم ذكرت مل أستطع االطالع عىل 
أي من أعمل الداخل، ولكن أظن أن هناك أسمء معروفة جًدا عملت وما تزال تعمل لصالح النظام، 

وهي تقريًبا الوحيدة التي تستطيع أن حتصل عىل أموال املؤسسة«.

هنايته  مع  وتعلم  الفيلم  تشاهد  »أنت  ويفرس  واضحة  مازالت  اخلطوط  أن  فريى  كلثوم  زياد  أما 
الذي  الطرف  ينتقد  ال  سينم  فيلم  وباملناسبة  مستقل،  فيلم  أنه  أو  ما،  لطرف  »بروباغاندا«  يقدم  أنه 
ينتمي إليه يفقد صدقيته، اخلطوط ما زالت واضحة بني سينم النظام وسينم الطرف اآلخر، فنحن أمام 
حكايتني؛ حكاية يريد النظام أن يغريها من خالل استخدامه للسينم، ويرصف أموال طائلة لصناعة 
هذه الدعاية من خالل إدراكه ألمهية السينم ودورها يف إعادة تلميع صورته، وحكاية الطرف الثاين 
وهي حكاية الشعب السوري الذي تم قتله وترشيده، ما زالت املوضوعات املطروحة حتاكي أمل هذا 

املجتمع، وترسد حكايته النقيضة حلكاية النظام. وستسمر معركة الصورة حتى سقوط النظام.«

البدايات )بدايات ما بعد  اليوم، فيقول: »ربم كانت سينم  اللبس  أما راشد عيسى فيتحدث عن 
ممثلون  كثر،  فنانون  تراجع  متوقع،  هو  مما  أكثر  طالت  الثورة  ألن  اليوم،  اآلن.  منها  أوضح  الثورة( 
وخمرجون وفنيون، فبعد أن كانوا حسموا موقفهم لصالح عدم العمل مع مؤسسات النظام، ودراما 
النظام، ستجد أن هناك من عاد إىل حضن النظام، وهناك من بات يعمل مع مؤسساته وخمرجيه وممثليه 
حتى من خارج البالد. أرى أن هناك خمرجني ال شك يف معارضتهم النظام اضطروا لالستعانة بممثلني 

مؤيدين، ربم بسبب ضيق اخليارات«.

تذهب غيفارا نمر أبعد من ذلك، فتتحدث عن خماوفها من موجة تطبيع ثقايف مع النظام تفرسها 
باآليت: »أختوف من موجة تطبيع ثقايف فني بدأت مع النظام وداعميه بحجة أال عالقة للفن بالسياسة، 
وبالنسبة إيل فإن هلذا التخوف مربرات عدة؛ منها املنع أو السمح لألفالم السورية بالعرض يف العامل 

العريب، بحسب أجندات األنظمة القائمة يف هذه البلدان وعالقتها مع النظام السوري. 
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من ناحية ثانية هناك حاجة فردية إىل النجاح والتميز واالحتفاء واالعرتاف يف ظل األوضاع التي 
سوريون  أفراد  واملخرجون  اجلدوى.  بانعدام  واإلحساس  العام  اإلحباط  ظل  يف  السوريون  حيياها 
ألن  مؤملة  حاجة  وهي  ألعمهلم،  ميزاًنا  واالحتفاء  اجلوائز  تصبح  أن  من  ختوف  هناك  لذا  كذلك، 
التضامن يصبح مسألة شائكة ومعقدة، وال يمكننا أن نتوقعها من أفراد يواجهون صعوبات مشاهبة 

يف الصناعة نفسها.«

8. أين ترى مستقبل السينام السورية تبًعا لتعدد املجتمعات السورية اليوم، وتعدد 
أحوال الفنانني، بني الداخل واخلارج، وأوروبا والدول العربية؟ وهل يمكن البناء 

عىل ما حققته يف سنواهتا األخريات من وجود يف أهم املنصات، وحصوهلا عىل عدد 
من اجلوائز املهمة؟

تقول غيفارا نمر بأنه سيكون هناك تفاوت باألفالم بحسب إمكانات املكان نفسه، والصنعة يف 
املكان نفسه، وهذا برأهيا يتوقف عىل نقاط عدة: »قلة أو كثافة منصات العرض، ومصادر التمويل، 
ومدى حجم املنافسة عىل الفرص، وحجم وتطور الصنعة يف املكان نفسه، وعدد الفنيني واملؤسسات 

واجلهات املختصة بالسينم.

التي  النوعية  القفزة  بعد  للمستقبل  تراكم  هناك  يكون  أن  هو  احلالية  اإلنجازات  بعد  األمل  أما 
حققتها السينم الوثائقية، وأن يكون هذا  الرتاكم إرًثا مرجعيًّا لصناع السينم السوريني يف املستقبل، 

بحيث ال نقع جمدًدا يف مطب إعادة خلق واكتشاف من الصفر«.

أما راشد عيسى فيتحدث عن مراحل تطور عالقة السوريني مع الكامريا: »أظن أنه مستقبل مبرش 
للغاية. كانت الثورة السورية ثورة كامريا قبل كل يشء. رضورة نقل اخلرب للعامل، والتوثيق، تسجيل 
أدق التفاصيل وضعت الكامريا يف أحضان اجلميع. تعلموا، طوروا خرباهتم بأخطر األوضاع، حتايلوا 
متنوعة  كامريات  ثم  هواتفهم،  كامريات  اختربوا  والقتل،  االعتقال  وخطر  واحلصار  القصف  عىل 
مؤسسات  أسسوا  وجوائز،  ومهرجانات  منصات  إىل  وصلوا  دورات،  اتبعوا  واحرتافية،  بسيطة 
أن  عدا  هذا  استثنائية.  لسينم  استثنائية  قاعدة  حتًم  سيشكل  كله  ذلك  والتعليم.  والرتويج  لإلنتاج 
السوريني يف بالد اللجوء األورويب خصوًصا سيتعرفون إىل سينمت جديدة، وأوالدهم سيتخرجون 
يف معاهد وأكاديميات سينمئية بأعداد غري متوقعة، وغري خاضعة لالنتقاء واالصطفاء الذي كانت 

أجهزة النظام تقوم هبا.  
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إضافة إىل مناخ احلرية الذي يتطلبه كل إبداع، والذي من شأنه أن يأخذ السينم السورية إىل مستقبل 
عايشوها  هلا،  حرص  ال  موضوعات  اآلن  السوريني  يدي  بني  أن  نتوقع  أن  باإلمكان  كذلك  مبرش. 

واختربوها مبارشة، وهي ستشكل، بإطار مناخ حر، موضوعات ال تنضب لسينم املستقبل«.

التجدد خالل  تثبت قدرهتا عىل االستمرار و عىل  أن  السورية  السينم  ترى غايا جيجي »أن عىل 
األعوام القادمة، وأن تطرح أوجاع السوريني يف الداخل و اخلارج، من دون الوقوع يف فخ الكليشيه. 
ا القول كيف ستكون العالقة بني سينم الداخل وسينم اخلارج، وإن كان هناك عالقة  من الصعب جدًّ

ممكن أن تكون أصاًل«.

أما زياد كلثوم فيجيب بتفصل عن السؤال قائاًل: »سيخرج أفالم سورية من كل مكان، لوجود 
السوريني يف كل مكان، أنا بوصفي سينمئيًّا لدي حكايات أقدمها، ال املكان وال الزمان يوقفك عن 
رسد احلكايات، السؤال: ما الذي تريد تقديمه؟ وكيف؟ السوريون سيعملون يف السينم كل من موقع 
و»طعم  اجليش،  يف  وأنا  اخلالد«  »الرقيب  أخرجت  أنا  هبا،  اندماجه  بدأ  التي  البيئة  وضمن  إقامته، 
اإلسمنت« وأنا يف بريوت، واآلن أفكر بفيلم جتري أحداثه بني أملانيا وبولندا، أقدم جتربتي وعالقتي 

باملكان الذي أعيش فيه وأتنقل.

تنتج  التي  املرصية  السينم  كم  بسورية،  تنتج  كانت  إذا  إال  سورية  سينم  عن  احلديث  نستطيع  ال 
بمرص، لذا ال أدري إن كان يصح مصطلح سينم سورية ليشمل هذه املشارب كلها. نعم عند النظام 
نستطيع احلديث عن صناعة سينمئية لكنها موجهة، ويف الطرف اآلخر لدينا سينم جديدة أكثر حترًرا. 

الفيلم، وهو  يتكلم من شخصيات  يف جتربة طعم اإلسمنت ال يوجد شخصية رئيسة، وال أحد 
ما  وهذا  شخصياهتا،  مع  احلوارات  عىل  تعتمد  التي  الكالسيكية،  الوثائقية  للسينم  النقيض  الشكل 
التقليدية عن  فالكل كان يسأل األسئلة  التصوير،  بداية  الفيلم يف  بالعالقة مع  املنتجني  أربك بعض 
بناء الفيلم الوثائقي. أين الشخصيات؟ ملَ ال يتكلمون؟ وبم أننا نتحدث عن ثورة سورية، فال بد من 

التجريب لبناء لغة جديدة.

بعد اهلدم الذي حصل كله، ال بد من التجريب، مل يعد هناك ما يقيدنا، فهذا هو الوقت املناسب 
لبناء لغة جديدة بني السوريني بعد أن سعى النظام ألن جيعلنا نسًخا بعضنا من بعض. وما سيجري 
الحًقا يعتمد عىل املخرجني السوريني، وعىل استطاعتهم أن يطوروا سينمهم بغض النظر عن وجود 

احلرب موضوعة، أي أن يستطيعوا تطوير لغة سينمئية عاملية«.
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يف اخلتام

ومع انتهاء أسئلتنا واملناقشة يف املحاور التي طرحناها خالل هذه الورشة كان لغايا جيجي وغيفارا 
نمر تعقيبان عىل وضع السينم السورية اليوم، فحدثتنا غايا جيجي عن الصورة النمطية املسبقة املرسومة 
يف املهرجانات العاملية عن الفيلم الرشق أوسطي، وصعوبة كرس هذه الصورة النمطية، وأضافت أن 
املخرج يمثل جزًءا من املجتمع، وليس كل املجتمع، وما خترجه هي يشكل وجهة نظرها بصفتها فرًدا 
ا، ال وجهة نظر السوريني كلهم، كم يرى متلقو هذه األفالم يف اخلارج معظمهم، وعن الوجود  سوريًّ
خارج البالد تقول إهنا متتلك الكثري من األفكار لتنفيذها داخل سورية، لكن يف ظل بقائها يف اخلارج، 

فإن هذا يفرض موضوعات حمددة، ويضيق جمال انتقاء األفكار لتنفيذها سينمئيًّا.

أما تعقيب غيفارا نمر، فكان عن النقد السينمئي فهي، ترى أنه ال يوجد نقد خمتص بالسينم، وال 
الصناعة،  هبذه  السوري  اجلمهور  معرفة  تؤخر  مشكلة  »هذه  تعبريها  وبحسب  منها،  الوثائقية  سيم 
صناع  لقراءة  املغايرة  القراءة  وجوب  هو  واألهم  عنه،  تعبريها  مدى  أو  تأخرها،  أو  تقدمها  ومدى 
الناشطني يف هذا  الوضع هم  القادرة عىل توصيف  القلة  أنفسهم ألعمهلم وأعمل زمالئهم،  السينم 
بمتابعة  مطالبون  دائًم  ألهنم  الدعم،  مؤسسات  أعضاء  غالًبا  وهم  املوزعني  أو  املنتجني  أو  املجال 
التغريات واملستجدات كلها ملعرفة توجيه الدعم. وعلينا أن ندرك دائًم أن إخراج فيلم ال جيعل صاحبه 
ملمًّ بدهاليز صناعة السينم الوثائقية. الكتابة والنرش عن تفاصيل ما حيصل يف دهاليز السينم الوثائقية 
ا، لكن من لديه القدرة عىل التحليل والقراءة من املختصني ليس لديه األولوية يف  السورية مقعد جدًّ

منصات النرش والكتابة ألنه ليس جماهلم املهني«.

لعل أبرز ما قد جاء يف أجوبة املتخصصني السابقة، هو أن وضع السينم السورية اليوم، يبدو كم لو 
أنه يف حالة والدة من جديد، وما جيعلنا نرى أن وضعها صحي وسليم، هو قدومها من مكان يعيش 
احلال نفسها، فمن يستطيع اليوم التنبؤ بم ستكون عليه سورية غًدا؟ أظن، ال أحد، والسينم السورية 
التعبري  الفردية عىل  الداخل واخلارج، »الربوباغاندا« والقدرة  فتتنوع بني  اليوم تعيش احلال نفسها، 
عن الذات، املمولة لصالح أجندات، واملستقلة التي حتاول أن تصنع حالة فنية غنية، إىل ما هنالك من 

تنوعات وتناقضات جتمع العاملني كلهم يف هذا احلقل املعريف والفني.




