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قيس الزبيدي

بورتريه خمترص لتجربة نصف قرن من السينام املتمردة

 
إبراهيم حاج عبدي

يف احلديث عن التجربة اإلبداعية للسينمئي قيس الزبيدي تتشعب املسارات واملحطات عىل نحو 
يصعب معهم اختزال نصف قرن من »الشغف السينمئي« يف مقال موجز، ففي هذه التجربة الثرية، 
املمتدة من ستينيات القرن املايض وحتى اللحظة، بقي الزبيدي وفًيا للسينم، و«مهووًسا« هبذا الفن 
الذي أبحر يف عامله السحري ومدارسه الفنية املتنوعة، ونظرياته املستجدة، وراقب -بدأب واجتهاد- 
الذين  السينمئيني  بأسالفه  ومستأنسا  رصينة،  أكاديمية  بدراسة  متسلًحا  شهدها،  التي  التحوالت 

أسسوا حلّسه السينمئي الرفيع واخلاص.

ولدى أي حماولة لتدوين سرية الزبيدي الفنية تظهر عقبتان، تتمثل األوىل يف حتديد هويته والوطن 
الذي ينتمي إليه، فهو عراقي املولد والنشأة، درس السينم يف أملانيا وأقام فيها سنوات طويلة، وعمل 
يف املؤسسة العامة للسينم السورية حيث أصبح وجًها سينمئًيا بارًزا يف دمشق، ومن موقعه السينمئي 
القضية  تعقيدات  يف  خاض  امللحة،  األسئلة  وإثارة  الكشف  يف  ودورها  السينم  لوظيفة  الواعي 
واألسفار  املحطات  هذه  عرب  أراد  الزبيدي  وكأن  عنها،  عدة  أفالًما  وأنجز  وتفاصيلها،  الفلسطينية 
التي  السينم  عتمة  ووسط  املونتاج  أجهزة  وأمام  الكامريا  خلف  اخلاص  وطنه  عىل  يعثر  أن  املتنوعة 
أضاءت »وحشة الروح« بإنجازات ال حتىص. وهو نفسه ال يعرف هوية أو وطنًا حمدًدا له سوى السينم 
التي اختذ منها وسيلة تعبري جعلته »مواطنًا كونًيا« إذا جاز الوصف«، استطاع أن جيذب انتباه املشاهد 

يف مهرجانات عاملية حصل منها عىل التكريمت واجلوائز.

أما العقبة الثانية فتتمثل يف صفته السينمئية، فهل هو خمرج أو مصور أو مونتري أو كاتب سيناريو 
أو منظر أو مؤرخ سينمئي؟، ذلك أن الزبيدي تنقل ضمن هذه االنشغاالت اإلبداعية املتعددة، تلبية 
السينمئي  املنجز  إىل  إضافة  يقدم  أن  خالله  من  يستطيع  الذي  املوقع  إىل  يقوده  وقيص  غامض  لنداء 
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العريب، أو يقدم رؤية برصية مغايرة للسائد، أو يدّون رسًدا نظرًيا عرب كتب سينمئية تفتقر إليها املكتبة 
العربية، أو ينظم دورات وندوات وحمارضات سينمئية يف السيناريو واإلخراج واملونتاج والتصوير.

وقبل ذلك كّله أن يعرب عن مهوم اإلنسان املقهور وتوقه إىل قيم احلق واحلرية واجلمل »ففي السينم 
واحلياة، لدي مبدأ وموقف، وال أحترك بدافع مايل أو دعائي أو شخيص«، كم يقول يف حديث سابق 

له.

اليازريل والبداية الشائكة

عن  السيناريو  له  وكتب  أخرجه  الذي  »اليازريل«  الطويل  الروائي  بالفيلم  الزبيدي  اسم  ارتبط 
قصة »عىل األكياس« للروائي السوري الراحل حنا مينه. الفيلم الذي أنتجته املؤسسة العامة للسينم 
يف  واسًعا  جداًل  أثار  الزبيدي،  فيلموغرافيا  يف  الوحيد  الروائي  الفيلم  وهو   ،1974 سنة  السورية 
األوساط النقدية، وُعّد من أهم األفالم التجريبية يف تاريخ السينم السورية، ذلك أن الزبيدي الذي 
ملقرتحات  وأسس  السائدة،  السينم  عىل  متمرًدا  الفيلم  هذا  يف  بدا  البديلة«،  للسينم  »بياًنا  الفيلم  عّد 
مجالية وبرصية أربكت الذائقة السينمئية التي اعتادت عىل قصص يمكن أن تروى إذاعًيا، من دون 
أدنى اهتمم بالشكل البرصي. ومل تقترص جرأة الزبيدي -آنذاك- عىل طبيعة اللغة السينمئية املختلفة 
التي اعتمدها، بل كذلك يف جهره باملسكوت عنه عرب اقتحامه عوامل الطفولة املنتهكة، واهلجرة الريفية 
اجلسد  شهوات  وإظهار  امليناء،  لعمل  املرتدية  واألوضاع  مدقًعا،  فقًرا  تعيش  أرسة  ومهوم  اجلمعية، 

املقموع عرب مشاهد إيروتيكية جريئة أدت إىل منع الفيلم رقابًيا.

يقول قيس الزبيدي عن هذه التجربة إن »اليازريل« فيلم استحق العقاب الالزم، ليس فقط ألنه 
حماولة شكلية جديدة فحسب، بل ألنه احتوى عىل مشاهد إيروتيكية مستمدة من أدب حنا مينة«.

كان الزبيدي سينمئًيا حامًلا، وشاًبا طموًحا حينم حقق »اليازريل«، وكان مفعًم بأحالم عن السينم 
البديلة، املغايرة لكل القوالب السهلة. كانت صدى »الصيحات األممية«، وأطياف الثورات احلاملة يف 
سبعينيات القرن املايض طازجة يف أذهان الزبيدي وجمايليه يف تلك احلقبة البعيدة، فأيد مع جمموعة 
من السينمئيني الطليعيني »التيار السينمئي الذي يسعى إلعادة إنتاج الواقع بكل جدليته وإشكاالته 
بجرأة«، لكن يبدو أن السلطات مل تتحمل هذه »االندفاعة السينمئية«، فعوقب املخرجون السوريون 
عىل هذا »التوجه الثوري والنقدي«، إذ هاجر عمر أمرياالي إىل فرنسا، وسافر نبيل املالح إىل اليونان، 
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أما قيس الزبيدي فقد كان أساًسا بال وطن، وُمنع من دخول مؤسسة السينم، لكن خياله ظل تواًقا 
إىل البحث عن خيارات وبدائل تريض عطشه السينمئي من جهة، وال هتز عرش احلكومات من جهة 

ثانية.

يؤكد الزبيدي أنه »مل يضطر إىل إخراج فيلم عىل الرغم منه، أو بحًثا عن مقابل مادي، مع أنه مّر 
أحياًنا بأوضاع معيشية صعبة، فلديه مبدأ تبلور خالل جتربته، يقول إن السينم ينبغي أن تكون صادرة 
عن خياله ال عن خيال اآلخر، وهو ما ال يمكن إنجازه يف أغلب الدول العربية حيث تسيطر الدولة 

عىل اإلنتاج السينمئي التسجييل«.

ومقابل الذهنية البريقراطية التي حتكمت يف كل يشء بم يف ذلك املؤسسة العامة للسينم السورية، مل 
يشأ الزبيدي أن حيارب يف مضمر الفيلم الروائي الطويل ورشوطه اإلنتاجية الصعبة، وخصوًصا جلهة 
اإلنتاج التي تسعى دائم إىل شباك التذاكر وال تلقي بااًل ملقرتحات مجالية وبرصية مبتكرة كتلك التي 
كانت تدور يف خميلة الزبيدي الذي توجه باكًرا إىل السينم التسجيلية بوصفها أكثر قدرة عىل اخلوض 
يف متاهات الواقع ومهومه، واقتناص حرارة اللحظة بأبعادها ودالالهتا كلها. من هنا مىض الزبيدي 
يف هذا اخليار الفني الذي ال مجهور له، فالفيلم التسجييل الذي حيظى بإعجاب النخبة فحسب، هو كـ 
»االبن اللقيط« ال أحد يعرتف بأبوته، منبوذ يف املستوى اجلمهريي، وغري مقبول يف مستوى السلطة، 
التي  والشكوك  األسئلة  تقبل  التي ال  املكرس، وسطوهتا  لنفوذها  فيها هتديًدا  ترى  فهي  أي سلطة، 

تثريها عادة السينم التسجيلية.

وإذا كان الزبيدي قد أجاد يف ميدان السينم التسجيلية الفلسطينية، وحقق مرشوعات الفتة يف هذا 
الصدد، سنأيت الحًقا عىل ذكرها، غري أن ذلك مل حيل دون حتقيق أفالم موازية اتكأ فيها عىل الشعر 
واللوحة التشكيلية واملوسيقى، وبم أن السينم هي الفن السابع، فقد عاد الزبيدي إىل الفنون السابقة 
بني  املزاوجة  إىل  اهلادف  الطموح  هذا  حتقيق  عىل  قادرة  إبداعية  شخصيات  عن  البحث  حماواًل  هلا، 
السينم والفنون األخرى يف معادلة جدلية متمسكة، فجاء فيلم »زائد ألوان« 1972، مثاًل عن ثمنية 
إلياس زيات -  املدرس -  فاتح  – حممود محاد -  رسامني سوريني من أجيال خمتلفة: نصري شورى 
لؤي كيايل - نذير نبعة - وخزيمة علواين - ونعيم إسمعيل. ويف هذا الفيلم وظف الزبيدي الرسم 

واملوسيقى والكتابة الشعرية األدبية لنقل الشحنة العاطفية التي زخر هبا الفيلم.

أما يف فيلم »صوت من القدس« )1977( فقد تناول الزبيدي لقاًء مع املغني الفلسطيني مصطفى 
الُكرد الذي استطاع أن يلهب بأغانيه الوطنية محاسة الناس وأضحى منشد االنتفاضة الفلسطينية.
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التشكييل  الفنان  عن  تسجيلًيا  فيلًم  الزبيدي  حقق  والظل،  الضوء  وثنائية  باللون  ولعه  وبحكم 
العراقي جرب علوان بعنوان »ألوان« )2009( بحث فيه عن بدايات تعلق هذا امللون العراقي الشهري 
التضاريس  تلك  يف  بإمهال  غافية  والرسومات  الفنون  حيث  العراقية  بابل  من  خرج  فهو  باللون، 
القاسية، ثم درس يف روما اإليطالية العاصمة التارخيية التي ختتزن كنوًزا وأوابد أثرية ختلب األلباب، 
بمقاهيها وحاناهتا  بغداد، يف مراحل سابقة،  إىل  أقرب  التي كانت  أوقات كثرية إىل دمشق  ليعود يف 
الفيلم اجلائزة األوىل يف مهرجان اخلليج السينمئي الذي كان من  وأزقتها وضجيجها املدوي، ونال 

أفضل املهرجانات اخلاصة بالسينم اخلليجية والعراقية، لكنه توقف الحًقا.

املعروف سعد اهلل ونوس متخًذا من عبارة  السوري  إىل املرسحي  الزبيدي  انتقل  من جرب علون 
املرسحي  الرشيط لسرية  الزبيدي يف هذا  يؤرخ   .)2009( باألمل«  »إننا حمكومون  لفيلمه  عنواًنا  له 
السوري الرائد، ويدمج يف الفيلم بني املادة البرصية األرشيفية وشهادات َمن كانوا حول ونوس يف 
وثيقة  إجياد  حماواًل  الراحل،  املرسحي  مسرية  يف  حمطات  الستعادة  الزبيدي  وسعى  األخرية،  أشهره 
سينمئية تضج باألسئلة العميقة بشأن السلطات السياسية والدينية واالجتمعية املكرسة التي كانت قد 

طغت عىل جممل املنجر املرسحي الذي حققه ونوس.

وظل الزبيدي يعمل يف إطار السينم السورية كاتًبا للسيناريو ومونتريا، وكان ظهور اسمه يف تيرتات 
الفيلم دلياًل عىل أن ثمة ملسة إبداعية آتية من سينمئي »وقع منذ مطلع صباه يف »براثن املونتاج«، وفق 

تعبري املخرج السينمئي حممد ملص. 

مقولة  من  بدافع  السينمئي  لتخصصه  أساسًيا  حقاًل  املونتاج  من  اختذ  الزبيدي  أن  املعروف  ومن 
لبودفكني تقول »إن املونتاج هو القوة اخلالقة لكيان الفيلم«، واستمر يرى بأن » املونتاج روح السينم. 
من دون الروح تتعطل احلياة هلذا كان املونتاج لدي هو أحد أهم األدوات املهمة يف قضايا التعامل 

والبحث يف شكل الفيلم ولغته.

وكان الزبيدي قد حاز دبلوم املونتاج سنة 1964 من معهد الفيلم العايل يف بابلسربغ/ بوتسدام/ 
أملانيا الديمقراطية )الرشقية آنذاك(، ثم نال دبلوم التصوير سنة 1969، فأصبح املونتاج »هو األساس 
يف تشكيل وعيه ورؤيته الذاتية واملوضوعية، ليس للسينم فقط، بل للحياة والعيش«، وفًقا مللص الذي 

استعان بالزبيدي ملونتاج فيلمه »الليل«.
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»السكني«  فيلم  مثل  كثرية  عناوين  الزبيدي كذلك عىل  فيلموغرافيا  املونتاج سنعثر يف  ويف جمال 
اهلل  »املغامرة« عن مرسحية سعد  وفيلم  املايض،  القرن  مطلع سبعينيات  إىل  يعود  الذي  خلالد محادة 
ونوس »رأس اململوك جابر« و«وجه آخر للحب«، و«رجال حتت الشمس« ملحمد شاهني، وسواها 
من األفالم التي تعود إىل السبعينات، أثبت صدقيته احلرفية يف مونتاج فيلم »مئة وجه ليوم واحد« سنة 
1969 لكريستيان غازي، ويف فيلم »بريوت يا بريوت« سنة 1975 ملارون بغدادي، و«يوم األرض« 
لغالب شعث، و«عائد إىل حيفا« لقاسم حول، ثم تعاون الحًقا مع خمرجني آخرين مثل نبيل املالح 
وعمر أمرياالي صاحب فيلم »احلياة اليومية يف قرية سورية«، وحممد ملص... وغريهم من السينمئيني 
والبحث  للنقد  السينم  توظيف  عرب  السائدة،  القوالب  عىل  التمرد  إىل  مماثال  توًقا  لدهيم  وجد  الذين 

والكشف واملشاكسة.

أن  يعني  ذلك  فإن  املايض،  القرن  سبعينيات  يف  شابة  كانت  التي  األسمء  هذه  عن  نتحدث  وإذ 
الزبيدي كان مشجًعا لتجارب الشباب يف السينم، من دون أن يغفل عن جتارب الرواد سواء يف السينم 
الدولية  املهرجانات  الذي شارك يف كثري من جلان حتكيم  الزبيدي  أن  العربية. والالفت  أم  السورية 
ويواظب حتى هذه اللحظة عىل حضور بعض املهرجانات، يبدي حرًصا شديًدا يف مناقشة املخرجني 
الشباب وخيوض معهم حوارات سينمئية ال تنتهي، ويعرتف بتواضع الكبار، بقيمة هذا املخرج الشاب 

أو ذاك، مثلم ال يتوانى عن انتقاد فيلم مهم كان اسم خمرجه المًعا أو مكرًسا يف الوسط السينمئي.

لقد آمن الزبيدي بأن عىل املخرج أن يكون صاحب فكرة ملاحة، ويملك حًسا برصًيا عالًيا، ومتسلًحا 
بثقافة سينمئية وغري سينمئية تعينه عىل إنجاز فيلمه بأعىل قدر من التمسك املعريف واملنحى اجلميل.

الزبيدي )الرتاجيديا الفلسطينية بعيون سينامئية(

لطاملا شغلت قضية فلسطني قيس الزبيدي، ذلك أن سينمئًيا عرف املنفى باكًرا، وهنل من »ثقافة 
التمرد والنضال«، وتعلم يف أملانيا الديمقراطية التي كانت فضاء حًرا »للثائرين« من العامل الثالث، أن 
فآثر  الفقد يف املخيمت،  الشتات، أو عانى مرارة  اقتلع من أرضه، وهام يف  يلتفت إىل سجل شعب 
الزبيدي أن يقرتب من مهومه وأوجاعه، وأن يوثق ذلك عرب عدسته السينمئية »اجلارحة، والقاتلة«، 
عدسة األمل اإلنساين التي حتولت مع مرور السنوات إىل مقياس أخالقي ومجايل مًعا، يفصح عن رجاحة 
فكر سينمئي خالق ال يأبه للمقوالت والشعارات املعلبة واالنفعالية اجلاهزة، وإنم يغوص يف جوهر 
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الرتاجيديا الفلسطينية مستنبًطا أشكااًل تعبريية ختاطب الوجدان مثلم تتوجه إىل العقول، فكانت قوة 
السينم التي أوجدها الزبيدي يف إطار القضية الفلسطينية، تضاهي قوة البندقية الفلسطينية.

    كان يمكن للزبيدي أن ينجز أفالًما »بسيطة وسهلة« عىل مقاس شباك التذاكر، أو تبًعا ملقولة 
»اجلمهور عاوز كده«، تؤمن له مردوًدا مادًيا جمزًيا، مثلم فعل عدد من السينمئيني الذين انساقوا مع 
املوجة السينمئية الرخيصة التي سادت يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته وثمنينياته، عرب االتكاء 
عىل أبطال وسيمني وقصة حب باهتة ومشاهد ساخنة عىل الشواطئ أو يف األندية الليلة وغرف النوم 
املغلقة، غري أن الزبيدي توجه -بخالف ذلك- إىل أكثر القضايا عدالة يف العرص احلديث وهي قضية 
فلسطني، ذلك أن نزعته اإلنسانية كانت بوصلته الرئيسة يف اقتحام تعقيدات هذه القضية التي وفرت 
له منزلة جليلة يف جمال السينم الفلسطينية ال يمكن إغفاهلا لدى أي حماولة لتأريخ هذه السينم التي 

حتققت رشوطها يف متغريات شاقة.

    قد يكون فيلم »الزيارة« التي أنتج يف هناية الستينيات، هو النموذج الفني املحفز، أو الرشارة 
تراكم  حتى  توقف،  دون  من  العقود  هذه  طوال  الفلسطيني  السينمئي  الرشيط  أدارت  التي  األوىل 
بخصوص  واحد  خمرج  فيلموغرافيا  يف  الكم  ناحية  من  األكثر  احلصيلة  لتكون  اآلخر،  تلو  الرشيط 

القضية الفلسطينية، ولكن هذا الكم اهلائل مل يفقد األفالم »اجلودة والنوعية«.

القضية  مع  املتعاقبة،  أفالمه  يف  »سار  الزبيدي  قيس  إن  دراج  فيصل  الفلسطيني  الناقد  يقول 
الفلسطينية، منذ بداياهتا األوىل إىل هناياهتا الراهنة التي ال تنتهي، خالًقا ذاكرة فلسطينية واسعة، تتضمن 
بالتكريم،  اجلدير  سعيه  يف  وكان  والكوابيس.  واألوجاع  اهلزائم  من  كثرية  وأشياء  النرص  من  أشياء 
يوّثق للفلسطينيني ذاكرهتم املضادة، أي الذاكرة الصهيونية التي متيل عىل الذاكرة الفلسطينية أحالمها 
وكوابيسها أيًضا، وذلك يف تناقض مأسوي رهيب، يعنّي احللم الفلسطيني كابوًسا إرسائيلًيا ويؤكد 
احللم اإلرسائييل كابوًسا فلسطينًيا. غري أن قيس -وهو يتأمل الذاكرتني مًعا- كان يبني ذاكرته الفنية 
مرجًعا، خلق  مؤرًخا  والوجوه،  واأللوان  والصورة  بالوثيقة  يؤرخ  مؤرًخا خاًصا،  منه  التي خلقت 

جتربته وينقل التجربة إىل اآلخرين«.
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 ويضيف دراج أن »سينم قيس الزبيدي، يف موضوعها الفلسطيني، تتضمن ثالثة أسئلة عىل األقل: 

كيف تبني خطاًبا سياسًيا متسًقا من جمموعة من الصور املتعاقبة؟  •

كيف تنشئ خطاًبا ال يصادر فيه االنفعايل العقالين وال تطغى فيه الرصخة عىل الصورة؟  •

كيف جتعل من املتفرج عالقة داخلية يف الفيلم ال عالقة سلبية خارجية؟«  •

مشريا إىل أن »سينم الزبيدي الفلسطينية انطوت عىل بعدين: اعتمد الوثيقة السينمئية، أداة مشخصة 
للجهر باحلق الفلسطيني، واإلعالن »السينمئي« عن مقادير الفلسطينيني الفاجعة، بعيًدا من خطاب 
إعالمي جمرد ضائع الربهان، وعن أبحاث تارخيية أكاديمية يكتبها خمتصون وتتوجه، غالًبا، إىل خمتصني 

آخرين«.

هبذا املعنى، فإن جتربة الزبيدي مع السينم الفلسطينية هي األكثر ثراء وتنوعا، ففي فيلمي »بعيًدا عن 
الوطن« )1969( و»شهادة األطفال يف زمن احلرب« .1972 يكون الطفل الفلسطيني مادة أساسية 
لعرض مأساة هذا الشعب، أما فيلم »نداء األرض« 1976 فهو تعبري عن مقاومة الشعب الفلسطيني؛ 
ويكشف العنرصية الصهيونية من خالل التنظريات الصهيونية املتعددة لعمليات االستيطان. وسنعثر 
الشائكة«  األسالك  »وطن  فيلم  يف  فلسطني  يف  االستيطان  أليديولوجيا  موثق  سينمئي  حتليل  عىل  
)1980(  بوصفه نموذًجا يمكن تعميمه عىل احلركة االستيطانية، ويأيت فيلم » مواجهة » 1983 الذي 
يتناول االجتياح الصهيوين للجنوب اللبناين؛ وغزو مدينة بريوت وحصارها سنة 1982 وفيلم »ملف 
جمزرة« )1984( جيسد الزبيدي رؤيته حول االجتياح اإلرسائييل للبنان مركًزا عدسته عىل جمزرة صربا 
 (1984( »فلسطني: سجل شعب«  األكثر شمولية  فيلمه  العاملي، ويف  الضمري  التي هزت  وشاتيال 
التحرير  منظمة  1897 وحتى دخول  بازل  منذ مؤمتر  الفلسطينية  القضية  تاريخ  الزبيدي  يستعرض 
الفلسطينية يف عضوية األمم املتحدة عام 1974، »واهب احلرية«1989 يتناول الفيلم أشكال املقاومة 
الوطنية اللبنانية والفلسطينية املتنوعة التي قامت هبا كل الفصائل السياسية واإلسالمية ضد االحتالل 
اإلرسائييل يف لبنان، إذ نجحت إرسائيل يف ترحيل املقاومة الفلسطينية عن لبنان من خالله. وانترشت 

املقاومة اللبنانية يف بريوت؛ ومن ثم يف لبنان كله، وقاد ذلك إىل اندالع االنتفاضة يف فلسطني.

ويف فيلم »صوت الزمن الصامت« )1991( يتناول الزبيدي موضوع املحامية اإلرسائيلية فيليتسيا 
النغر بمناسبة حصوهلا عىل جائزة نوبل البديلة عام 1991 تكريًم لدفاعها عن الفلسطينيني. 
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 وأنجز الزبيدي تسعة أفالم محلت عنوان »مياه قيد االحتالل« كل واحد منها يروي قصة هنر حمتل، 
إذ يتحدث عن الرصاع عىل املياه بني إرسائيل والدول العربية، وغريها كثري من األفالم التي دعمت 
الفكرة بالوثيقة، واعتمدت نربة خافتة بعيدة عن كل اخلطابات التمجيدية التي طغت عىل النتاجات 
اإلبداعية الفلسطينية، ليس فقط يف السينم وإنم كذلك يف الرواية والشعر واملرسح. ولئن ذهبت تلك 
األعمل االنفعالية اآلنية أدراج الرياح، فإن سينم الزبيدي يف بعدها الفلسطيني ستظل وثيقة تارخيية 

خالدة يف أرشيف النضال الفلسطيني.

الزبيدي والكتابة النظرية

العقدين  يف  سيم  -وال  وقًتا  الزبيدي  وجد  كلها،  العملية  السينمئية  املشاغل  هذه  جانب  إىل   
أفكاره ورؤاه وقناعاته يف دراسات ومقاالت وأبحاث سينمئية، وأصدر يف  األخريين- كي يصوغ 

هذا السياق كتًبا عّدة مثل:

بنية املسلسل الدرامي التلفزيوين: نحو درامية جديدة، )دمشق: دار قدمس، 2001(.. 1

درامية التغيري: برتولت بريشت، )دمشق: دار كنعان، 2004(.. 2

املرئي واملسموع يف السينم 2006، )دمشق: املؤسسة العامة للسينم، 2006(.. 3

فلسطني يف السينم، )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2006(.. 4

الوسيط األديب يف السينم: مهرجان أفالم من اإلمارات، )ابو ظبي: 2007(.. 5

مونوغرافيات يف نظرية وتاريخ صورة الفيلم، )دمشق: املؤسسة العامة للسينم، 2010(. . 6

7 . ،)75( سينمئية  آفاق  الثقافة/  لقصور  العامة  )اهليئة  مونوغرافيات،  السينمئية:  الثقافة  يف 
 .)2013

دراسات يف بنية الوسيط السينمئي، )الشارقة: دائرة الثقافة، 2018(.. 8
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فلسطني يف السينم 2: ذاكرة وهوية، )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2019(.. 9

إىل  املفتقرة  العربية  املكتبة  رفدت  التي  والرتمجات  واملقاالت  والدراسات  األبحاث  من  وسواها 
الثقافة السينمئية.

    ولعل من يرافق الزبيدي وقًتا قصرًيا يكتشف رسيًعا أن أفكاره ال تنضب، ومرشوعاته ال تنتهي، 
وشغفه السينمئي ال خيبو، وتوقه إىل معرفة كل جديد يف جمال السينم ال يرتاجع، وإقباله عىل كل مناسبة 
سينمئية ال هيدأ... وكأن السينمئي الوقور، الفارع الطول، وهب كل حياته للسينم ومشاغلها، من دون 
أن يغفل عن نسج الصداقات الكثرية، فهو عىل الصعيد اإلنساين شخص يف غاية التهذيب واحلصافة، 
املشاركة يف سهرات  يتأخر عن  الشباب، وال  السينمئيني  إىل  نقل خرباته وجتاربه  مطلقا يف  يرتدد  ال 
تقلباهتا  بكل  السينم  تاريخ  مناسبة  معه يف كل  وندوات، رسمية وغري رسمية، مستحرًضا  ولقاءات 
وحتوالهتا منذ »وصول القطار إىل املحطة«، وصواًل إىل اللحظة الراهنة التي حيارب فيها سينمئيون من 
مشارق األرض ومغارهبا بحًثا عن تلك السينم املناهضة لكل أشكال القهر واملعاناة واالضطهاد، أو 

بتعبري خمترص »سينم اإلنسان«.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

174

ملف العدد

املصادر واملراجع

1.  ألكسان. جان، السينم يف الوطن العريب، )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
.)1982

2. ـــــــــــــ، املوسوعة العربية، ط8، )سورية: هيئة املوسوعة العربية، 2008(.

3. إبراهيم. بشار، ألوان السينم السورية، سلسلة الفن السابع )67(، )دمشق: منشورات وزارة 
الثقافةـ، املؤسسة العامة للسينم، 2003(.

4. حقي. هيثم، السينم التسجيلية السورية، سلسلة السينم والتاريخ، )القاهرة: د.ن، 1994(. 

5. دهني. صالح، سينم احلب الذي كان، )سورية: األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة 
العربية، 2008(. 

6. ـــــــــــــــ، مكاشفات بال أقنعة، )دمشق: احتاد الكتاب العرب، 2011(.

7. سلطي. رشا، مفارقات السينم السورية، )كوبنهاغن: معهد الفيلم الدانمركي، 2006(.

8. قوشحة. نضال، املؤسسة العامة للسينم يف مخسني عاًما، سلسلة الفن السابع )248(، )دمشق: 
املؤسسة العامة للسينم، 2014(.

العامة  اهليئة  )دمشق:  )مرتمًجا(،  الدبس  نبيل  البلدان،  سينم  موسوعة  الباحثني،  من  جمموعة   .9
السورية للكتاب/ وزارة الثقافة، 2017(.

دار  )دمشق:   ،1980  -1974 سينمئية  مفكرة  واألسود،  األبيض  وحشة  حممد،  ملص.   .10
نينوى، 2016(.




