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صالح دهني عاشق بال أقنعة

قراءات يف تاريخ السينام السورية

قيس الزبيدي

بداية نقرأ يف موسوعة سينم البلدان: »يف سورية التي كانت ما تزال جزًءا من اإلمرباطورية العثمنية، 
اكتشفت السينم يف مدينة حلب )1908( ومدينة دمشق )1912(. وجرت جتارب أوىل فاشلة حتت 
االنتداب الفرنيس )1920-1946(، مل ترتك آثاًرا ُتذكر، باستثناء عمل مهمم، »حتت سمء دمشق« 
)1932( إلسمعيل أنزور الذي تلقى تعليمه يف ڤيينا، وأسس أول رشكة إنتاج ُيعتد هبا يف البالد. وفور 
رحيل الفرنسيني، صّور نزيه الشهبندر أول فيلم سوري ناطق »نور وظالم« )1947(، أما بقية األفالم 
إنشاء »املؤسسة  فيه األفالم املرصية. وجاء  بلد هتيمن  ظلت مدة طويلة تعاين نقص اإلمكانات، يف 
العامة للسينم«، ومن ثم؛ استديوهات التلفزيون )1960(؛ لتطلق اإلنتاج الوطني الذي بدأه بوشكو 
ڤوتشيڤيتش يف فيلم »سائق الشاحنة« 1966 الواقعي، وبقيَّ إنتاج القطاع اخلاص متخلًفا، يف حني 
ظل الدعم احلكومي الذي بدأ فعلًيا عام 1966، يتأرجح بني اإلبداع والرقابة، ويتطلع نحو أهداف 

دعائية.

كتابان من بني جمموعة من الكتب أصدرهتا األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 
2008، كان كتاب الناقد صالح دهني »سينم احلب الذي كان«، هو الوحيد عن السينم. 

وبعد سنوات، عاد املؤلف ليسأل: ملاذا ال أكتب مذكرايت، وأسجل ذكريايت، وهي جزء من تاريخ 
الفن األعز عندي: فن السينم؛ بناء عىل هذه الرغبة امللحة، فإنه لن يتوانى، وسيلجأ إىل ما تبقى من 
واملهتمني  القراء،  أيدي  بني  بسهولة  متوافرة  تعد  مل  سابقة،  وكتب  مؤلفات  ومن  وبحوث،  كتابات 
بالشأن السينمئي، وهي -بالنسبة إىل املؤلف- باتت تشكل مراجع حقيقية أساسية، وشهادات صادقة 
الثاين  كتابه  وصدر  فعل  وهكذا  سورية...  يف  السينم  ملسار  دارس  أو  باحث  أو  مثقف  لكل  ودقيقة 

»مكاشفات بال أقنعة، عن احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2011«. 
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تتداخل ذكريات املؤلف املدونة يف الكتابني، وتتقابل وتتكامل؛ لرتوي قصة عشقه للسينم، وهَوسه 
هبا، ودوره املضني يف املسامهة يف إنشاء املؤسسة العامة للسينم. وتبني مسريته، حااًل خاصة، يلعب 
فيها الذايت دوره يف املوضوعي، واملوضوعي يف الذايت؛ ما جيعل من مسريته حقيقة، تكشف للباحث 
بنية السينم يف سورية، وهي بنية جدلية ملا تأخر وملا يتقدم، ملا يتجاوز التأخر، وملا حيتجز التقدم، ويغلق 
عليه األبواب، بنية ختضع خلطوات إىل أمام، وخلطوات إىل وراء، ويف أغلب األسئلة التي يرتدد صداها 

يف ذكرياته.

تلقى صالح دهني تعليمه يف دمشق، وخترج يف معهد الدراسات السينمئية العالية يف باريس، عام 
1950، ويف معهد الفيلمولوجي )علم الفيلم( يف السوربون. 

وعندما عاد إىل الوطن، واجه خيبته األوىل: » بدل من أن أعمل يف السينم، رصت موظًفا يف دائرة 
الربيد. كنت مسلًحا بثقافة سينمئية، وبحس نقدي، نّمه يف جوانحي املؤرخ والناقد جورج سادول، 
الوقت  العريب، يف ذلك  الوطن  ناقد »حقيقي« يف  أول  قدًرا آخر، فرصت  وهكذا خطَّت يل األقدار 

كانت الكتابات عن األفالم إعالنات، تتقاىض عنها املجالت أجوًرا، وال تصدر من رأي حر«.

»حينم عدت وجدت يف بلدي ثالثة -فقط- من عشاق السينم: امحد عرفان، ونزيه الشهبندر، وزهري 
واالستعراض  واإلثارة  التهريج  أفالم  موجات  انتشار  بسبب  ينجح؛  مل  فيلًم  منهم  كل  أنجز  الشوا، 
واجلريمة  والسطو  والقتل  »الكاوبوي«  أفالم  من  سيول  إىل  إضافة  املرصي،  اإلنتاج  من  والغناء، 

والعصابات األمريكية. وهي األفالم التي ُربيت عىل أنمطها مجاهري السينم.«. 

عىل امتداد مخسة وثالثني عاًما-بحسب جان ألكسان- أي: بني إنتاج أول فيلم سوري، وتأسيس 
املؤسسة العامة للسينم عام 1963، مل تنتج سورية سوى سبعة أفالم، متثل مرحلة ذات صفات خاصة 
»املتهم  وهي:  اجلريئة  واملحاوالت  الفردية،  واملبادرات  الفنية،  املغامرات  وصف  عليها  ينسحب 
أنزور،  إسمعيل  إخراج   ،)1931( دمشق«  سمء  و»حتت  بدري،  أيوب  إخراج   ،)1928( الربيء« 
و»نداء الواجب« )1936(، إخراج أيوب بدري، و»نور وظالم« )1948(، إخراج نزيه الشهبندر، 
األخرض«  و»الوادي  عرفان،  أمحد  إخراج   ،)1950( سبيل«  و»عابر  ناطق،  سوري  فيلم  أول  وهو 
بعض  وحقق  الشوا،  زهري  إخراج   ،)1966( الشيطان«  و»لعبة  الشوا،  زهري  إخراج   ،)1961(
السينمئيني اهلواة يف هذه املرحلة، من أمثال نور الدين رمضان، ويوسف فهدة، وجالل سيوطي، عدًدا 

من األفالم القصرية، واألفالم اإلخبارية والوثائقية.
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آن للرحلة أن تبدأ 

سيسأل صالح دهني: من أين جئنا، وماذا نفعل، وإىل أين نميض؟ 

كان يريد أن يرى حلمه السينمئي يتحقق، وعليه وضع األهداف اآلتية نصب عينيه:

تربية تذوق سينمئي عند مجهور سينم واسع، ترّبى عىل نمط األفالم األمريكية واملرصية . 1
التجارية. 

تأسيس مهرجان يعرض األفالم الفنية الثقافية.. 2

حتديث الصاالت السينمئية.. 3

تأسيس سينمتيك حلفظ األفالم.. 4

تشجيع حركة اإلنتاج العام 1950 القطاع اخلاص.. 5

تأسيس سينم وطنية.. 6

1. يف تربية التذوق السينامئي
استمر دهني يف تقديم برنامج »السينم يف أسبوع« من خلف القط إذاعة دمشق، من عام 1948 إىل 
عام 1984، وتابع برناجمه األسبوعي يف التلفزيون »صوت وصورة«، من عام 1989 إىل عام 2005. 
وعرشين  اثنتني  حييص  فإنه  السينمئي«،  التذوق  تربية  إعادة  »بداية  سمه  ما  بأمهية  اعتقاده  إىل  ونظًرا 
سنة سابقة من خلف الالقط، ومن بعد 500 حديث آخر يف الربنامج التلفزيوين األسبوعي »صوت 
وصورة« أحاديث عن أعمل فنية، أثارت قضايا فكرية إنسانية اقتصادية، وجوانب من الثقافة العربية، 

واإلسهام يف شحذ الذهن النقدي لدى املتلقي العريب، وإغناء املعلومات عن بعض أهم الفنون.

وعًيا  واستنهضت  السينم،  مجاهري  يف  تأثريها  لتخلق  سنوات؛  خالل  الربامج  تلك  كل  استمرت 
السينم  يف  مستقبيل  تأثري  هلا  كان  فقد  السينم،  مشاهد  يف  تأثريها  يقترص  مل  التي  السينم  بأمهية  جديًدا 
النقد  رواد  أهم  ليصبح من  1950؛  عام  منذ  السينمئية  وأبحاثه  كتاباته  تابع  السورية؛ ألنه -أواًل- 

السينمئي العريب، وعرف ناقًدا أكثر منه خمرًجا سينمئًيا.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

148

ملف العدد

يكتب الشاعر شوقي بغدادي عن دور دهني النقدي يف الثقافة السينمئية، قائاًل: »إن عالقة اجلمهور 
السوري بالسينم حتولت، بفضل جهد صالح دهني النقدية، من نزهة للتسلية والفرجة، إىل وقفة نقدية 
متأملة، من خالل ما كان يسمعه منه عرب اإلذاعة من نقد ذكي مّلاح، أو يقرأه من كتاباته يف الصحف، 

وكان -بحق- أول معلم تنويري مجاهريي للفن السابع يف بالدنا.«.

ملا قدمه من  التقدير؛  رائًدا، فحسب، يستحق  املخرج هيثم حقي صالح دهني ليس  يعد  كذلك 
إبداع، إنم ألنه حتمل مسؤولية مهمته النبيلة الصعبة يف الدفاع عن الفن اجليد.

ويكتب أمري النقاد سمري فريد: »صالح دهني أكرب نقاد السينم الرواد يف سورية، والعامل العريب.«.

2. مهرجانات
يف الفصل مهرجان- مهرجانات يتذكر دهني ميالد استحداث، وتنظيم أول مهرجان للسينم يف 
دمشق، عام 1955، للمؤسسة. يف دمشق، وعىل هامش الدورة الثانية ملعرض دمشق الدويل ُقّدمت 
عروض سينمئية لبعض األفالم التجارية، ضمن فاعلية سينمئية، أطلق عليها اسم »مهرجان السينم 

العاملي«.

ويف العام التايل، يف سياق الدورة الثالثة للمعرض، ُنظمت النسخة الثانية من املهرجان الذي انطلق 
يوم 9 أيلول/ سبتمرب 1956، وُيعّد -بحق- أول مهرجان للسينم يف العامل العريب، وقد استمر ثالثة 
فيلًم قصرًيا، جاءت من ثالث عرشة  فيلًم طوياًل، وثالثون  أسابيع، ُعرض خالهلا واحد وعرشون 

دولة.

يف  أقيم  مهرجان  أول  وسبق  وأمريكا،  أوروبا  خارج  ُيعقد  العامل  يف  للسينم  مهرجان  أول  وكان 
ذهبية  وميداليات  بجوائز  متكاماًل،  مهرجاًنا  وكان  موسكو،  ومهرجان  قرطاج،  ومهرجان  مرص، 
وفضية وبرونزية، وله جلنة حتكيم، مؤلفة من شخصيات ثقافية وحكومية، أسهم معهم صالح دهني 

شخصًيا. 

غري أن املهرجان توقف يف السنة التالية، وماتت فكرة عقد مهرجانات يف دمشق يف مهدها.

1956 فكرة نبتت يف ذهن شخص واحد، ودافع عنها، ونفذها بمعونة إدارة  كان مهرجان عام 
معرض دمشق الدويل ضمن احتفاالته الفنية، وتوقفه أسفر عن انتظار ست عرشة سنة، إىل أن عادت 

فكرة املهرجان من جديد. 
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نكتشف يف فصول الكتاب اجلو املحزن الذي تغرق فيه السينم، وبقي علينا مهمة اإلجابة عن أسئلة 
ملّحة: هل استكملت السينم العربية أدواهتا االتصالية؟ هل متايزت يف التعبري عن هوية عربية، قبل 
البحث عن نظرية  السينمئي، عندنا، اخلوض يف  النقد  العاملي؟ هل استطاع  أن تتطلع إىل االعرتاف 

سينمئية من وجهة نظرنا اخلاصة؟

إىل  إبعاده  الرغم من حماوالت  يتسرت وراء أحالمه، عىل  قدره، وهو  املغامر يف مواجهة  سيستمر 
إقليم الصمت، مرة هنا، ومرة هناك، مرة يف زمن يميض، ومرة يف زمن يأيت، لكنه مل يستسلم؛ فالسينم 
واملعرفة:  احلرية  ثقافة  بأشجار  مألى  ظليلة  واحة  كانت  بل  منعزلة،  جزيرة  تكن  مل  إليه  -بالنسبة 
مهرجان ، سينمتك، صاالت حديثة، دعم وتسهيل إنتاج أفالم القطاع اخلاص ، استرياد أفالم فنية 
ا، أال وهو  جيدة، من دون عرقلة عرضها من الرقابة متعددة األطراف، إضافة إىل ما هو مهم وأهم حقًّ
االستمرار يف خطة إنتاج منهجية لألفالم الروائية اجليدة، من دون أن يتسنى ألحد أن يضع العراقيل 

أمام تنفيذها. 

يشري املخرج حممد ملص إىل شهادة يل يف كتابه اجلديد »احلياة قصاصات عىل اجلدار« الذي مل يصدر 
بعد: »يستعيد قيس للمؤسسة أسى عميق تلك السنوات األوىل ملجيئه إىل دمشق، والعمل مع املؤسسة 
السينمئيني السوريني،  التفاؤل الذي تولد لديه، ولدى عدد من  العامة للسينم. ويتذكر بحرسة ذاك 
متأل  كانت  التي  احلمسة  تلقف  كيف  ذاكرته  من  يغيب  ال  للمؤسسة،  عاًما  مديًرا  مرعي  محيد  بتعني 
العامل الداخيل للسينمئيني، وأدرك رسيًعا األفكار والتصورات التي يطمحون إليها؛ متناسني السنوات 

الكثرية التي مرت منذ قيام هذه املؤسسة، والنتائج املتواضعة التي كانت قد متكنت من حتقيقها.«.

استطاع محيد مرعي بديناميته الشخصية أن يرى ما جيب القيام به؛ لتحقيق الطموحات التي يصبو 
إليها اجلميع، بتوليه إدارة املؤسسة، وترسخت لديه القناعة بأنه ال بد من حتريك عجلة اإلنتاج، وإجياد 
خالل  من  ويعرف  »التمويل«،  هو  اإلنتاج  أن  يدرك  كان  للمؤسسة.  التقنية  البنية  لتأسيس  الوسيلة 
جتربته اإلدارية يف مديرية املسارح واملوسيقا وغريها أن اإلنتاج بمعونات من«الدولة-«، يف ظل الوضع 
ما  يف  اجلميع  إرشاك  يف  بطريقته  عمل  لذلك،  وديمومة؛  احتماًل  وأقل  أصعب  الراهن،  االقتصادي 
يفكر فيه، ويف ما يريد أن يقرره. وأسلوبه يف التشاور مع السينمئيني كان يرى رضورة حترير السينم 
يسعى  وما  إليه،  السينمئيون  يطمح  بم  هلا  االرهتان  أو  الدولة؛  معونات  وجزر  مد  عىل  االعتمد  من 
إىل أن تنتجه املؤسسة؛ فاستنفر كل القوى لدعم مرسوم »حرص االسترياد باملؤسسة العامة للسينم«، 

وتكريس عائدات استرياد األفالم إلنتاج أفالمها. 
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وفعاًل استطاع مرعي، عرب هذا املرسوم، واعتمده عىل عدد من املخرجني، من حاميل املؤهالت 
األكاديمية الذين انتظروا طوياًل. وطموحه يف إغناء التجربة بذوي اخلربة من السينمئيني العرب، أن 
يبدأ باإلنتاج، واستطاع، بصداقاته املتنوعة مع مجيع الفاعلني يف الوسط الثقايف، أن جيعل من املؤسسة 
هذه  يف  العاملني  مجيع  لدى  الدؤوب  والعمل  احلركة،  من  جًوا  وخلق  للجميع،  سينمئًيا   « »حمرابا 

املؤسسة.  

كانت لدى مرعي ثقة كبرية بأن األسس لدى القطاع العام السينمئي يف سورية ستحرر اإلنتاج من 
شباك التذاكر، هلا صاالهتا، وهلا عالقاهتا الثقافية بالعامل، وال سيم مع بعض دول أوروبا الرشقية؛ ما 
يمكنها من توزيع األفالم التي ستنتجها، ومن ثم؛ من املمكن أن تكون لدينا سينم خمتلفة وجديدة، 

تؤسس الطريق للسينم البديلة يف البلدان العربية كلها. 

ويذكر صالح دهني أن السينم املثقفة، يف تلك املدة الطويلة، مل تعد شخًصا أو أشخاًصا، بل بات 
هلا كيان حكومي معرتٌف به، ونظام لوائح؛ ما جعل املدير العام للمؤسسة، عبد احلميد مرعي، يدعو 
لفيًفا من أصحاب اخلربات، من سورية ومرص ولبنان؛ ليشكل ما يشبه هيئة أركان؛ لتنظم مهرجان 
دمشق الدويل األول لسينم الشباب. وُعقد املهرجان ما بني 2 و9 نيسان/ أبريل عام 1972، شاركت 
يوري  الشهري،  السوفيايت  املخرج  التحكيم  جلنة  ترأس  والقصرية،  الطويلة  بأفالمها  دول  تسع  فيه 
أوزيروف، خمرج فيلم »التحرير«، وشارك فيه -إىل جانب مدير املؤسسة عبد احلميد مرعي، يوسف 
العاين من العراق، وبروسيل، مدير مهرجان كارلو فاري، وسمري فريد من مرص، ومارسيل مارتان، 

وغي هنيبل من فرنسا، والطاهر رشيعة، مؤسس ومدير »مهرجان قرطاج السينمئي« من تونس. 

 ومتيز املهرجان بمستوى جيد من الوضوح الفكري، ونظمت فيه ندوات يومية؛ ملناقشة األفالم، 
ونظمت فيه ندوة خاصة، طرحت -أول مرة- موضوع السينم الشابة، وفكرة السينم البديلة، وتبلورت 

-خالل الندوات واللقاءات- فكرة إجياد احتاد نقاد السينم العرب. 

يكتب املخرج حممد ملص يف مفكرة سينمئي سوري: »ســيـنم موؤدة 1974 – 1980«: »يف أثناء 
دراستي للسينم يف موسكو، كان إلقامة »مهرجان دمشق لسينم الشباب«، عام 1972، والدعوة إىل 
حتقيق سينم بديلة، واألفكار والشعارات التي طرحها ونادى هبا هذا املهرجان؛ أن شحننا، بوصفنا 
طلبة، باحلمسة واألمل؛ مما جعلنا نعتقد حينئذ أن دمشق ستكون عاصمة للسينم اجلديدة.«.                     

للسينم، واألفالم  العامة  املؤسسة  التي تصلنا عن  للدراسة، كانت األخبار  ويف األعوام األخرية 
غازي  وكريستيان  علوية  وبرهان  صالح  كتوفيق  العرب،  املخرجني  بعض  وحتقيق  حتققها،  التي 
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وقيس الزبيدي وفيصل اليارسي، أفالًما مهمة يف املؤسسة، مؤرًشا -بالنسبة إلينا- إىل حال النهوض 
السينمئي الذي بدأ يف سورية؛ فازددنا تفاؤاًل بالعودة إىل االنخرط يف هذا النهوض. لكن فجأة، وقبيل 
عوديت عام 1974 حدث يف املؤسسة العامة للسينم تغيريات إدارية؛ فأقيل املدير العام ملؤسسة السينم، 

األستاذ محيد مرعي، واسُتبعد بعض السينمئيني من العمل يف املؤسسة«.        

و«مع األيام بدأ يتضح، أكثر فأكثر، أن ما حيدث يف املؤسسة العامة للسينم ليس تغيريات إدارية، 
فحسب، بل رفض جذري للمرحلة السابقة ومنجزاهتا. وأخذ يلوح لنا من خالل الصحف واألخبار 
التي كنا نتلهف إىل تداوهلا، أن األجواء السينمئية يف دمشق أخذت تطغى عليها، شيًئا فشيًئا، معايري 
ومرجعيات جديدة، ال عالقة هلا بالسينم. وظهر شعار: الوالء أواًل. وأخذ يرافق ذلك كتابات تنتـقد 
يتسرت  السينمئي  النقد  هذا  وكان  السابقة،  الفرتة  يف  املؤسسة  حقـقتها  التي  واألفالم  املرحلة،  تلك 
وراء معايري سينمئية مدرسية حمدودة، لكنه يفصح عن ذهنية، هتدف إىل وأد آثار تلك البداية، وعزل 

سينمئيي تلك املرحلة.«.

من جانب آخر، كان السينمئيون السوريون والعرب الذين أقاموا »مهرجان دمشق لسينم الشباب«، 
عام 72، واإلنجازات التي متكنوا من تأكيدها وتثبيتها، وما خلفه املهرجان من فضاء نقدي، قد ولـّد 
مزيًدا من التنبه واحلذر لدى اجلهات الرسمية من السينم والسينمئيني؛ فاختذت توجًها أشد رصامة يف 
قبول أي مرشوع ألي فيلم روائي أو تسجييل؛ مما أسهم يف خلق أجواء من التوتر يف الوسط السينمئي، 

وبني السينمئيني أنفسهم.                  

خيبات أخريات

يذكر صالح دهني: » وكم فشلت فكرة متابعة املهرجان األول، عام 1956، ُأجهضت فكرة متابعة 
التايل تغيري مدير  العام  اندالع حرب ترشين األول/ أكتوبر، ويف  الذي شهد   ،1972 مهرجان عام 
عام املؤسسة، لكن بذرة املهرجان ظلت حية، إىل أن بادرت وزيرة الثقافة، الدكتورة نجاح العطار، 
بطلب تنظيم مهرجان سينمئي حيمل اسم »دمشق«، يقام مرة كل سنتني، بالتناوب مع مهرجان قرطاج 

السينمئي، وهكذا ولد املهرجان، وُعقدت دورته األوىل يف 20 ترشين األول/ أكتوبر 1979«.
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1. حتديث الصالت السينامئية
ومن املظاهر التي تعكس مدى ترسخ الثقافة السينمئية يف املجتمع السوري، بلغ عدد الصاالت يف 

هناية الستينيات مئة وأربعني صالة يف عموم أنحاء سورية. 

ويكتب جان ألكسان يف موسوعة السينم العربية:

»سبقت سورية كثرًيا من دول العامل يف التعامل مع فن السينم، عروًضا ونتاًجا. وكان هلا هبذا دور 
ريادي؛ فقد شهد اجلمهور يف سورية عروًضا سينمئية يف مدينة حلب عام 1908، عندما جاء املدينة 
مجاعة من األجانب عن طريق تركيا، وعرضت الصور املتحركة بواسطة آلة متنقلة، تتحرك فيها الصور 
أفقًيا، علًم أن العرض السينمئي األول يف العامل أقيم يف باريس عام 1895. لكن كانت البداية الرسمية 
للعروض السينمئية يف سورية كانت عام 1912، يف دمشق ويف مقهى بـساحة املرجة يمتلكه حبيب 
الشمس؛ إذ ُعرضت صور متحركة بآلة كانت تدار باليد، وكان الضوء فيها يتولد من مصباح يعمل 
بغاز األسيتيلني، واسُتخدمت -بعد ذلك- صاالت للعروض السينمئية، احرتق بعضها يف البداية؛ 
لعدم توافر اخلربة الفنية يف استخدام أجهزة العرض. وكانت صالة »جناق قلعة« عام 1919، أنشئت 
خانة«،  »اإلصالح  وصالة  دمشق«،  »زهرة  صالة  إىل  إضافة  دمشق،  يف  السينمئي  للعرض  خصيًصا 
و»سينم النرص«، وكانت تعرض أفالًما أمريكية وفرنسية، ثم تواىل افتتاح صاالت أخرى يف دمشق، 
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، مثل صالة »الكوزموغراف« التي صارت بعدئذ »سينم أمية«، ودار 
سينم »جنينة األفندي«، وصالة »اللونا بارك«، وسينم الرشيد الصيفي، قبل أن تبدأ مرحلة دور السينم 
احلديثة التي بدأت تعرض األفالم الناطقة. ويف حلب أقيمت يف الفرتة ذاهتا دور للعرض السينمئي 
عدة، وهي: »كوزموغراف«، و»االحتاد والرتقي«، و»باتيه« Pathé، و»رويال«؛ وكان أول من أدخل 
السينم الناطقة إىل دور العرض الرشكاء شمس وقطان وحداد، وذلك يف ملهى العباسية عام 1934«.

بداية  وحدها،  دمشق  يف  السينم  صاالت  عدد  »كان  األرقام:  دهني  صالح  -أيًضا-  ويؤكد 
103 صاالت، حتتوي  الصاالت يف سورية  24 صالة، وجمموع  25 صالة، ويف حلب  السبعينيات، 
5,7 مرات يف السنة، من دون متييز  58167 مقعًدا، وبلغت نسبة تردد الفرد السوري إىل الصاالت 
بني ريف ومدينة، أو بني كبري وصغري، وبلغ جمموع عدد مرات االرتياد سنوًيا، عام 1973، ما يزيد 
عىل سبعة ماليني وأربعمئة ألف مرة. ويضيف دهني: علينا -طبًعا- أن نذكر أن عدد سكان سورية 
كان أقل بمقدار كبري عم هو عليه يف الوقت احلارض، وهذه األرقام تبدو خيالية وكارثية، نسبة إىل ما 
حدث للسينم، ولدور العرض، ولعددها، ولعدد مقاعدها اإلمجايل، وأيًضا لعدد املرتددين عليها يف 

فرتة الحقة، ويف أيامنا«.
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وكم سبق، حني تنادى السينمئيون السوريون يف السبعينيات إىل تدارس وضع السينم؛ لتتجاوز 
الشأن،  هبذا  تفصيلية  عمل  ورقة  واضعني  متطورة،  نوعية  مرحلة  إىل  واالنتقال  الركود،  مرحلة 
استجاب هلا املسؤولون، وشكلت جلنة وزارية لتدارسها، واختذت إجراءات، منها: حتديث وتصنيف 

صاالت العرض.

لكن حتى اليوم مل تسَع الدولة، عن طريق املؤسسة العامة للسينم، لعودة امُلشاهدين إىل الصاالت، 
وبناء ونرش صاالت سينمئية، حتى لو كانت صغرية يف املدن واألحياء، إضافة إىل إعادة النظر يف أسعار 

ْينمئّي املفقود للمجتمع. تذاكر الدخول إىل السينم، وهو الرشط األساس يف إعادة الطَّْقس السِّ

2. تأسيس »سينامتيك« حلفظ األفالم
يروي املؤلف يف كتاب »سينم احلب الذي كان« كيف أن مبادرته يف إنشاء »سينمتيك« حيفظ كثرًيا 
تعود  أفالم  عن  فضاًل  الكربى،  السورية  والثورة  الفرنيس،  االنتداب  فرتة  يف  الوثائقية  األفالم  من 
تلفت وضاعت يف دمشق، لكنها حمفوظة يف  التي  املايض، عن دمشق والقدس  القرن  إىل ثالثينيات 

»سينمتيك« فرنسا، وطبًعا كيف يمكن ملا سُينتج من أفالم للمحافظة عليها من الضياع مستقباًل.

»السينمتيك«  برائد  التقى  ان  بعد  تأسيسه،  سبيل  يف  مضنية  حماوالت  الحقة  سنوات  يف  وبذل 
الفرنيس »النغلوا« الذي وضع أمامه عناوين أكثر من 100 فيلم من جذور فن السينم، وهو يقول: 
»هذه األفالم متثل قاعدة أساسية لكل سينمتيك، أقّدمها جماًنا لسورية، إذا هيأتم املبنى الالزم بالرشوط 
دبابة  لرشاء  بحاجة  »ألسنا  آخر:  سؤااًل  دهني  عىل  طرح  الثقافة  وزير  لكن  األفالم«،  حلفظ  الالزمة 

للصمود والدفاع عن الوطن أكثر مما تسمونه سينمتيك؟«.

3. القطاع اخلاص
يف فصل بداية الطريق يبني دهني أن السينم السورية كانت قد مرت بمرحلتني فقريتني: األوىل يف 
العرشينيات، والثانية يف اخلمسينيات، من القرن املايض، أما املرحلة الثالثة من عمر السينم يف سورية، 
فقد ُأنتج فيها اول فيلم روائي طويل، من إنتاج القطاع اخلاص عام 1962، أي: السنة التي سبقت 
بفيلم   1964 عام  اخلاص  القطاع  جتربة  وتكررت  العام،  والقطاع  للسينم،  العامة  املؤسسة  إحداث 
آخر ثان، وأخذ اإلنتاج يتصاعد بمعدل فيلمني أو ثالثة؛ حتى عام 1970، ومن بعد تصاعد العدد 
فمثلها   ،1975 عام  أفالم  1974، و8  عام  والقمة يف  تسعة،  ثمة   1971 عام  أفالم، ويف  إىل مخسة 

-بحسب اإلحصائيات الرسمية- يف عام 1976، وبعدئذ بدأ الرتاجع الرسيع حتى الصفر.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

154

ملف العدد

وُيرجع دهني إىل ان أسبقية القطاع اخلاص إىل عدد من األفالم بلغت الستة، من بطولة دريد حلام 
وهناد قلعي، وشكلت هبذا الثنائي الكوميدي ظاهرة نادرة، أسهمت يف إرساء القطاع اخلاص.

وقد أنتج القطاع اخلاص يف العقود الثالثة التي نشط فيها أكثر من مئة فيلم، أي: ثالثة أضعاف ما 
أنتجه القطاع العام من حيث العدد. 

فرحات أخريات

تأسيس الدولة ملؤسسة السينام 
يف  السينمئية  املعاهد  يف  املتخرجني  من  قليل  نفر  أطلقها  التي  األصوات  بتلك  يؤمن  دهني  بقّي 
أوروبا يف اخلمسينيات، حول حقيقة السينم وأمهيتها فكرًيا واجتمعًيا وسياسًيا، ودعوهتم إلعادة النظر 
لتتبنى  الدولة؛  أداة تسلية وترفيه، مطالبني برضورة تدخل  السينم، بوصفها  السائدة عن  املفاهيم  يف 
عملية إنتاجها وتطورها. ومل يكن أمامه إال أن يسعى، بم يستطيع ويقدر، يف حتقيق هذا اهلدف بإقناع 
الدولة بأمهية ورضورة »سينم حية نشطة متطورة«. استنجدت به، وما تلح تستنجد وتطلبت منه أن 
تنهض، فم كان أمامه وهو الذي كان يقف، كم يقول: عند درفة نافذة مغلقة، ما دمت مل أعد قادًرا عىل 

تغيري أي يشء. أغلق أمامي باب السينم واملفتاح ليس معي.

آذار  من  الثامن  انقالب  قيام  عىل  معدودات  أشهر  سوى  متِض  فلم  السوري،  احلال  واقع  ويف 
1963؛ حتى صدر املرسوم الترشيعي الذي أنشأ املؤسسة العامة للسينم، وسيعود الفضل –بحسب 
صالح دهني- لوزير الثقافة، سامي اجلندي الذي تبنى مرشوع تأسيس املؤسسة بعد شهور، وعرضه 
عىل ما سمه »جملس قيادة ثورة آذار«؛ ليصدر املرسوم الترشيعي رقم 258، وتاريخ 1963-11-12 

بإحداث املؤسسة العامة للسينم، وتنص مادته األوىل عىل ما يأيت:

تنشأ مؤسسة عامة، تسمى »مؤسسة السينم«، وُتربط بوزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ويكون هلا 
الشخصية االعتبارية، واالستقالل اإلداري واملايل، ومقرها مدينة دمشق.
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وتنص املادة الثانية عىل أهداف املؤسسة، وهي:

). النهوض بالصناعة السينمئية.

). دعم اإلنتاج السينمئي السليم يف القطاع اخلاص.

). توجيه اإلنتاج السينمئي يف خدمة الثقافة والعلم والقضايا القومية.

وقد عرفت مؤسسة السينم السورية، منذ بداية مسريهتا، خيبات مريرة يف أحايني، وفرحات كبرية 
يف أحايني أخرى. 

السينم  من  »ألوان  كتابه  يف  إبراهيم  بشار  يكتب  املؤسسة  مسرية  واجهت  التي  اخليبات  وحول 
السورية«: »إن املؤسسة العامة للسينم يف سورية هي جزء من بنية عامة، ال تستطيع اخلروج عنها، أو 
حتى التعديل فيها، فذاك أمر سيادّي، بداية وخامتة، تتواله جهات عليا، ذات صالحيات هبذا الشأن، 
ل فيها؛ حتى ندرك عظم املسؤولية امللقاة عىل عاتق  ومن ثم؛ ال حتتاج هذه األهداف إىل كثري من التأمُّ
املؤسسة، وصعوبتها ، وال سيم بالنسبة إىل مؤسسة وليدة، من طبيعتها، بوصفها جزًءا من مؤسسات 
م هبا كثري من االعتبارات والتقييدات اخلارجة عن إرادهتا، وعن قدرهتا عىل السيطرة  الدولة، أن يتحكَّ
تلقي  أن  ينبغي  التي  والتفصيلية  العامة  السيادية  سياستها  فللدولة  فيها،  التأثري  حتى  ربم  أو  عليها، 
العمل  -بالطبع-  فيها  بم  الدولة«،  »قطاع  العام  القطاع  عمل  وشؤون  جوانب  خمتلف  عىل  بظالهلا 

الثقايف الفني اإلبداعي اإلعالمي، كم يف عمل املؤسسة العامة للسينم... ».

يتسائل دهني عن أوىل اخليبات التي جاءت -أواًل- من بريقراطيي اإلدارة الذين تعاقبوا عىل إدارة 
املؤسسة يف بداياهتا، بحيث كانت النتيجة أن تراكمت األخطاء، وتزعزعت األركان، وخترب البنيان؛ 
حتى إذا جاء أحد من املديرين العامني وجد السوس ينهش يف األساسات اهلشة، فحسن لو أمكنه 

املحافظة عىل ما تبقى، وما تبقى مل يكن بكثري.

والقرارات  والقوانني  البنية  بمجمل  بارتباطها  »واملؤسسة،  بالقول:  إبراهيم  بشار  الناقد  ويعقب 
الناظمة يف البلد، هي -أيًضا- عىل تأثر بطبيعة ومستوى أداء الفرد ذاته، يف إطارها؛ إذ ال شك يف أن 
للمزيد من األداء؛ ما  املبادرة واملبادأة والتفاعل مع اآلخرين، وحتريضهم وحتفيزهم  للفرد دوره يف 
يمّكن من فتح أبواب األمل، واقرتاح أجدى السبل لتفعيل الطاقات الكامنة، وحتويلها من إمكانية، 

فحسب، إىل فعل متحقق، ينبغي أن يصب -يف النهاية- يف االرتقاء بحال السينم يف سورية.«.
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ستتواىل مجل عدة يكتبها دهني، األديب واملثقف، ربم تشكل -يف مجعها- خيبة أمل أول سينمئي، 
مل جيد يف وطنه السينم التي كان حيلم بأن تتحقق، ونقرأ يف فصل التقديم: »نعّود أنفسنا عىل ما ال يتغري، 
بأمل ان حيدث تغيري«. غري أن املشكلة -موضوعًيا وذاتيا- ليست هي عملية التغيري التي كلم تعثرت، 
فإنم -كم سبق لربخيت الذي آمن بالتغيري أن اكتشف أن كل ما يرتاكم، وال يتعرض للتغيري، يصبح 

قدًرا لتعثر مسرية التغيري نفسها. 

وهذا ما تدونه مذكرات دهني التي تساءل فيها، منذ البداية: وهل كان من املمكن أال تكون عليه 
احلال غري ما هو كائن؟ ربم ال، لكن ربم! أو بمعنى آخر:

هل ولدت السينم لتعاين أمراض والدة، ربم غري قابلة للعالج؟

ويقر الناقد، سعيد مراد، يف مقدمة مطالعته عن مالمح الواقعية يف السينم السورية، خالل 
مشاركته يف ندوة »الواقعية يف السينم العربية« التي نظمتها اجلامعة التونسية لنوادي السينم عام 
1988: بـ » أن القطاع العام هو ما وفر الركائز األوىل لبناء األساس املادي– التقني لصناعة 
واآلالت  التجهيزات  يملك  أنه  من  الرغم  عىل  لكن  الستينيات.  أوائل  يف  قيامه  منذ  السينم، 
وفنيي  السيناريو،  وكتاب  واملصورين  املخرجني  من  كبرًيا  عدًدا  إطاره  يف  ويضم  واملعامل، 
إال  أكاديمًيا،  مؤهلة  وغالبيتهم  والتحميض،  الطبع  ومعامل  والصوت،  واإلضاءة  املونتاج 
1988- ربع قرن، أنتجت ستة  التي كان قد مىض -منذ تأسيسها يف أواخر عام  أن املؤسسة 
وعرشين فيلًم روائًيا طوياًل فقط، أي بمعدل فيلم واحد يف العام. فكيف يعقل، واحلال هذه، 
أن تكون القدرة املالية للمؤسسة ضئيلة إىل احلد الذي يسبب عطالة شبه عامة لكل إمكانياهتا 
وطاقاهتا، بحيث ال تعمالن إال قلياًل جًدا ملصلحة اإلنتاج، وهو األمر الذي يتطلب البحث يف 
القوانني والترشيعات التي تنظم عمل املؤسسة، ومدى انسجامه مع األهداف التي ُأسست من 

أجل حتقيقها«.

وال شك يف أن أحد القادرين عىل البحث يف القوانني والترشيعات هو صالح دهني، وقد كتب 
عنها يف كتاب »مكاشفات بال أقنعة«، وأجاب عن »التساؤل« القديم، عندما ذكر يف فصل االنطالقة 
الثانية أن املرسوم رقم 18 عام 1974، ومن ثم؛ املرسوم 20 عام 1994، رسم بعد املؤسسة مؤسسة 
اقتصادية، كأي مؤسسة إنتاجية أخرى، من دون األخذ يف احلسبان أهنا -بالدرجة األوىل- مؤسسة 
ثقافية خدمية، لكنها أصبحت ملزمة بأن تنتج وتربح وتغطي بنفسها تكاليفها اإلدارية واإلنتاجية مًعا، 

دونم عون من الدولة.
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ويؤرخ هيثم حقي، قائاًل: »بدأت بوادر النشاط السينمئي الفعيل يف سورية من خالل دائرة السينم 
العاملني،  من  مع عدد  نشاطه  بدأ  دهني، حيث  ترأسها صالح  التي   ،1959 عام  الثقافة،  وزارة  يف 
وخبريين يوغسالفيني، مها: املصور توميسالف بنرت، واملخرج بوشكو فتشينكش، وقد صورت هذه 
الدائرة بعض األفالم التسجيلية التي تعّد اليوم تراًثا برصًيا عن سورية يف مطلع الستينيات، ومنها فيلم 

صالح دهني نفسه )ماء وجفاف(.

وبموازاة ذلك بدأ التلفزيون العريب السوري يف حزيران/ يوليو بإنتاج عدد من األفالم التسجيلية، 
أمهها »نزهات صيفية«، و«املعجزة اخلالدة« لصالح دهني، و«فرحة الطبيعة« خلالد محادة، وعدد من 

األفالم أخرى، أخرجها بوشكو فتشينكش.«. 

حرص  مرسوم  صدور  األساس  سببه  نوعًيا،  تطوًرا  التسجييل  الفيلم  شهد  السبعينيات  بداية  يف 
االسترياد يف املؤسسة العامة للسينم عام 1969؛ ما وفر للمؤسسة دخاًل اقتصادًيا، مكنها من متويل 
والعربية،  املحلية  اخلربات  جتميع  يف  إجيايب  دور  املدة  تلك  يف  املؤسسة  إلدارة  كان  كذلك  أفالمها. 
وإعطاء أولئك الشباب فرصة، فيها كثري من الثقة بإمكاناهتم، وفهمهم للواقع العريب املتأزم؛ ما شكل 
انطالقة حقيقية للسينم السورية. واستفاد الفيلم التسجييل، عىل وجه اخلصوص، من قرار أصدرته 

وزارة الثقافة وقتئذ، جيرب الصاالت عىل عرض فيلم حميل قصري قبل عرض الفيلم الروائي الطويل. 

ويف مقابلة يف جريدة السفري بعنوان: »نبيل املالح وحتّدي الواقع؟؛

ْينم يف عموم سورية؟	• سأله أغيد شيخو: َمْن -يف رأيَك- كان صاحب، أو مؤّسس، السِّ

ْينم السورية يف فرتة الّسبعينّيات، كان هنالك ثالثة أسمء معروفة عىل الساحة 	• عندما بدأت السِّ
عاملًيا،  السورية  ْينم  السِّ بسمعة  ُيسّمى  ما  ْينم، وكّونْت  السِّ التي عملْت يف  السورية، وهي  ْينمئّية  السِّ
أعماًل  أنجز  وقد  الفلسطيني،  باملوضوع  ُمهتمًّ  بداياته-  كان -منذ  الذي  الزبيدي  قيس  هنالك  كان 
ا، وله فيلم روائي طويل، نعّده من أمجل األفالم السورية، وهو باسم »اليازريل«، وقد ُأغفل  مهّمة جدًّ
وُمنع هنائًيا، واآلن أعادوا اكتشافه؛ حيث ُعرض الفيلم يف برلني ونيويورك وباريس، ودول أخرى، 
الثانية كانت شخصّية عمر أمرياالي الذي بدأ يف الريف السوري، وَلَفَت األنظار إليه  والّشخصّية 
املالح،  نبيل  هو  السورية  ْينم  السِّ شّكل  الذي  فاالسم  الروائي،  وباجلانب  املدِهشة،  ْينمئّية  السِّ بعينه 
ْينم فعلًيا، ونعرفهم كلهم اآلن، وهناك من أتى الحًقا كمحّمد  فهؤالء الثالثة هم الذين بدؤوا بالسِّ
َمَلص وسمري ذكرى وعبد اللطيف عبد احلميد، مجيعهم أتوا بعد فرتة الّسبعينّيات، بخمس أو سّت 

سنوات«.
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بعنوان »أربعون عاًما وأربعون فيلًم« كتب جان ألكسان موضًحا: »يف عام 2003 احتفلت املؤسسة 
العامة للسينم يف سورية باليوبيل املايس )1928-2003( إلنتاج أول فيلم روائي؛ وقد تزامن هذا 
االحتفال مع مناسبتني أخريني، مها مرور أربعني سنة عىل تأسيس املؤسسة العامة للسينم، والدورة 
الثالثة عرشة ملهرجان دمشق السينمئي الدويل؛ أنتجت املؤسسة يف هذه العقود األربعة، أربعني فيلًم 
2003، ثالثة وأربعني فيلًم  روائًيا فقط، وبحسب بشار إبراهيم، أنتجت املؤسسة؛ حتى هناية العام 
روائًيا طوياًل، وهو إنتاج ضعيف من حيث الكم«. مل يتغري معدل إنتاج القطاع العام، وبقي بمعدل 
بمناسبة  روائية طويلة،  أفالم  ُأنتجت خالله مخسة  الذي   2008 عام  باستثناء  تقريًبا،  السنة  فيلم يف 

احتفالية »دمشق عاصمة الثقافة العربية«.

وبلغ جممل إنتاج املؤسسة العامة للسينم من األفالم الروائية مخسة وعرشين فيلًم )من 1980 إىل 
23 آب/  ))1)). ومن بني هذه األفالم، بحسب ما كتب عروة نريبية يف صحيفة السفري، يف   (2003
التي حصدهتا يف  أثبتته اجلوائز  به من مستوى فني واحرتايف عاٍل،  1999: »عدد ال بأس  أغسطس 
املهرجانات السينمئية عرب العامل، وأكدته الدراسات واملقاالت النقدية يف كربيات الصحف املتخصصة 
بالسينم. هذا ما يسمح بالقول إنه عىل الرغم من كل ممارسات التضييق عىل اإلنتاج، »تبقى املؤسسة 
ما  أو روح مشاكسة...  فنية،  ذات خصوصية  أفالم  إنتاج  أعطت فرص  التي  الوحيدة  اجلهة  العامة 

كانت أي جهة منتجة أخرى لتمنحها الفرصة«.

ويكتب صالح دهني يف فصل »فلسطني رمال متحركة«: »لعيل ال أبالغ إذا قلت إن السينم السورية، 
يف قطاعيها: اخلاص، والعام، يف أفالمها الطويلة والقصرية، كانت األغزر إنتاجا بني األقطار العربية 
)...( الذي محل طابع اجلدية، واتسم بروح املسؤولية القومية واإلنسانية، يف آن مًعا، حني تولته جهة 
مل  الفلسطينية،  بالقضية  تتعلق  أفالم  بإنتاج  االهتمم  )...(، وهذا  للسينم  العامة  حكومية، كاملؤسسة 
يأت من فراغ، أو بمحض الصدفة، ونكون مغالطني أنفسنا ومنطق التاريخ، إذا أغفلنا الوضع املرحيل 

الذي عرف فيه إنتاج األفالم الفلسطينية أقىص مداه، وربيع ازدهاره«.

ومن املهم أن نعيد إىل األذهان أن السينم السورية فتحت الباب أمام السينمئيني العرب؛ ليقدموا، 
السينمئيني،  الفلسطينية« من دمشق، ولنرجع إىل أسمء كثرة من  القضية  أو يسهموا يف »ملف سينم 
من العراق ولبنان ومرص وتونس، وأرى -عىل األقل من هذه الناحية- أن السينم السورية عاجلت 
بلد عريب،  أي  فنانني عرب وسوريني، وهي ظاهرة مل حتدث يف  برؤية  السينمئية«  القضية  »موضوع 

وهي -هبذا- قدمت أكثر مما قدمته أي سينم عربية أخرى. 

))) بشار إبراهيم، ألوان السينام السورية، سلسلة الفن السابع )67)، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة/ املؤسسة العامة للسينام، )00))؛ ص67)-6).



159

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

بدأ التلفزيون العريب السوري ينتج أول أفالمه التسجيلية عن القضية الفلسطينية »نعم أنا عربية«، 
خلالد محادة، عام 1969، و«بعيًدا عن الوطن« لقيس الزبيدي، عام 1969، وفاز قيس بأول جائزة 
»احلممة  جائزة  نال   ،1970 اليارسي،  لفيصل  بخري«  و«نحن  اليبزغ،  مهرجان  يف  لسورية  دولية 
الفضية« يف مهرجان اليبزغ السينمئي الدويل، يف 1970، وجائزة أفضل فيلم قصري عن فلسطني، يف 

مهرجان دمشق السينمئي األول عام 1972، وجائزة مهرجان فلسطني، يف بغداد، عام 1973.

ومها فيلمن، فاز كل منهم بجائزة احلممة الفضية يف مهرجان اليبزغ السينمئي الدويل، وكان هلم 
الفضية،  1976، الذي نال اجلائزة  الزبيدي، عام  شأن عريب ودويل، والثالث »نداء األرض« لقيس 
وجائزة النقاد املرصيني، وجائزة احتاد السينمئيني التسجيليني العرب، يف مهرجان فلسطني يف بغداد، 

.1976

وتابع التلفزيون إنتاج أفالم عن موضوعات فلسطينية يف أفالم أمني البني )دروس يف احلضارة(، 
عام 1974، الذي نال اجلائزة الفضية من مهرجان فلسطني، يف بغداد عام 1976، واليوم الطويل عام 

1977، ومذكرات فلسطينية عام1991.

ويف جمال األفالم التسجيلية أنتجت املؤسسة »عيد سعيد« ملروان مؤذن، عام 1970، الذي ُعرض 
الزبيدي،  لقيس  الفلسطينيني يف زمن احلرب«  أفالم مهرجان اليبزغ، و«شهادة األطفال  يف مسابقة 
عام 1972، الذي نال اجلائزة الذهبية يف أول مهرجان أفالم وبرامج فلسطني، عام 1973، يف بغداد.

•يمكننا اإلشارة إىل أن املؤسسة العامة للسينم أنتجت أول أفالمها الروائية، متوسطة الطول، عن 
فلسطني، هو »إكليل الشوك« لنبيل املالح« عام 1968، وتناول القضية الفلسطينية من خالل مأساة 
فتاة تعيش يف خميم الالجئني الفلسطينيني )سبينة- دمشق(، وفيلمها الثاين الروائي القصري -أيًضا- 
قصائد  ويتضمن  املحتلة،  املناطق  عن  شاعري  فيلم  وهو   ،1970 عام  الزبيدي«  لقيس  »الزيارة« 
ملحمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم، ورسوًما لنذير نبعة، وفيلم »اليد لقاسم حول، وهو 
حماولة سينمئية رمزية؛ للتعبري عن االنتمء إىل املقاومة، يتخذ من جمزرة أيلول/ سبتمرب 1970 خلفية 

له، مؤكًدا أن البحث عن اليد يف الفيلم بحث عن الذات، بم هو سبيل للخالص.

وكان أول فيلم سوري بعد« سائق الشاحنة« الذي أخرجه اليوغساليف، بوشكو فتشينكش، عام 
عام  مؤذن«  ومروان  شاهني،  وحممد  املالح،  لنبيل  الشمس«  حتت  رجال  »ثالثية  فيلم  هو   ،1966

 .1969
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ومن ثم؛ بدأت بعدئذ بإنتاج جمموعة من األفالم الروائية اهلامة :« املخدوعون« لتوفيق صالح عن 
لكريستيان غازي،  واحد«  ليوم  و«مئة وجه   ،1972 عام  الشمس«،  »رجال يف  كنفاين  رواية غسان 
عام 1972، إنتاج مشرتك مع اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني يف بريوت، و«كفر قاسم« لربهان 
علوية«، عام 1974، وهو إنتاج مشرتك مع لبنان وبلجيكا، و«السكني« خلالد محادة، عن رواية غسان 
كنفاين »ما تبقى لكم«، عام 1972، شاركت فيه املمثلة املرصية، سهري املرشدي، و«األبطال يولدون 
فيه  شارك  الربي«،  »رس  احلسيني  العابدين  زين  عيل  قصة  عن   ،1977 عام  دهني،  لصالح  مرتني« 
يف  الذهبي«  »التانيت  جائزة  نال   ،1992 عام  ملص،  ملحمد  و«الليل«  محدي،  عمد  املرصي  املمثل 
مهرجان قرطاج، وجوائز أخرى عاملية، وأخرًيا فيلم »بوابة اجلنة« ملاهر كدو، عن رواية حسن سامي 

يوسف عام 2009.

بتقاليدها  سينمئية،  صناعة  دعائم  ُتْرِس  مل  اليوم-  -إىل  زالت  ما  السورية  السينم  إن  القول  يبقى 
عات، أو مدن سينمئية، ومن أسواق حملية وخارجية، كم  وطقوسها وأدواهتا، من استوديوهات وجممَّ

هي احلال يف مرص، عىل سبيل املثال، فضاًل عىل ما هو يف العامل.

ومع تباعد الزمن، يتساءل دهني، يف ظل تلك األحوال: »أمل يكن يف اإلمكان أفضل مما كان، وما قد 
يكون؟ وأيًضا: أليس املهم أن نبقى نربهن عىل أننا أمل حًقا، ولسنا جثة حمنطة يف متحف السالفني؟«.

ويقر تقديمه لكتاب »مكاشفات« اجلملة اآلتية التي تبدو، وكأهنا مفتاح ليس لفهم السينم السورية 
وتارخيها، بل حلال سينمئي عارص بداياهتا الصعبة ومسريهتا العليلة: »حني نفقد حلًم نصبح أفقر!« 
ويقر يف التقديم: »بات كل يشء خيتلط بكل يشء، وما كان من دواعي الفخار صار من دواعي األسى. 
)...(، وما كان أماًل قبل ستني سنة، وبسمة مرة؛ حتى ما قبل األمس )...(، يروي ما كان ومًها، وصار 

خيبة لطريقة رؤية الزمن الذي ينقيض.«.

السينمئيني  إىل  وصواًل  ومتابع،  ومهتم  ناقد  من  أكثر  طرحه  تارخيًيا،  ملتبس  سؤال  سيواجهنا 
أنفسهم، وما زال احلوار يدور والبحث مل يصل هنايته. 

هل هناك سينم سورية، أم هناك سينمئيون سوريون، فقط؟ 

هناك  أن  قرب،  من  السورية  السينم  مسرية  واكب  الذي  احلميد  عبد  بندر  السوري  الناقد  يرى 
مفارقات أربع، تتفاعل يف بنية السينم السورية، ذلك ضمن دراسة لرشا سلطي عن السينم السورية، 

ُنرشت يف معهد الفيلم الدانمركي يف كوبنهاغن بعنوان »مفارقات السينم السورية« عام 2006:
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املفارقة األوىل: عندما ينظر املرء إىل جمموعة خمتارة كبرية من األفالم السورية، من العقود الثالثة 
املاضية، ومع ذلك، فإنه صعب جًدا أن يتجاهل املرء جمموعة من األعمل املقنعة التي أنتجها صانعو 
فحسب«،  السوريني،  األفالم  وصانعي  السورية  »األفالم  من  جمموعة  بوصفها  السوريون،  األفالم 
للتجربة  وسجل  واملشاعر،  للتطلعات  وطني  خزان  مستودع/  دور  -هذه-  األعمل  جمموعة  تؤدي 
الوطنية  الصدمات  ملحمة  قصة/  فيها  جتد  الذي  واملضمر  اجلمعية،  والذاكرة  املعاشة،  احلياتية/ 

اجلمعية والقواعد املشرتكة، حيث تعثر فيها عىل تعبرٍي ومتثيل وداللة عنها. 

االجتمعية  احلياة  عن  أو  نرشها،  أو  توزيعها  أو  األفالم  إنتاج  بنية  عن  يشء  ال  الثانية:  املفارقة 
املمنوحة هلذه األفالم، يشري إىل أن هناك صناعة يمكن احلديث عنها من زاوية أن إنتاج األفالم يكاد 
يكون خاضًعا لسيطرة الدولة، حيث املوارد شحيحة، واإلنتاج متواضع؛ إذ ال ُينتج سوى فيلم واحد 
أو فيلمني يف السنة. إن اجلهد املبذول يف جمال التوزيع الدويل واإلقليمي للعرض والنرش، يف أفضل 
األحوال، هي أمور كئيبة، وغري موجودة يف الغالب، فالشبكة املحلية لدور السينم، سواء يف العاصمة 
السينمئية  املهرجانات  إىل  السورية  األفالم  تنتقل  عندما  بعيد.  حٍد  إىل  متدهورة  البالد،  باقي  يف  أم 
العاملية، فإهنا تكسب دائًم التقدير واجلوائز، ولكن كل املبادرات لعرضها تأيت من خارج بلدها. داخل 

بالدها، األفالم السورية بالكاد معروفة. 

للتعبري  األبرز  املجال  السورية  السينم  ُتعدُّ  مجيعها  الثقايف  اإلنتاج  ميادين  بني  من  الثالثة:  املفارقة 
الفني يف سورية املعارصة، حيث شّكل النقد الواعي الذكي للدولة موقًعا لصناعة املعنى والصورة. 
اإلنجاز الرائع الذي حققه صانعو األفالم السوريون هو كيف نجحوا يف تشكيل/ نحت سينم مستقلة 
جدية ومثرية، عىل االغلب، حتت رعاية دولة قوية، حيكمها حزب واحد)...(، سينم ترعاها الدولة، 
عىل أبعد تقدير، بعيدة من سينم الدعاية، أو السينم التي تعمل يف ترسيخ وتثبيت تعاليم هيمنة الدولة. 

إىل  فاعلة  يعود عودة  السورية«  »السينم  باسم  األحيان  من  كثري  إليه يف  ُيشار  ما  الرابعة:  املفارقة 
إنتاج منذ السبعينيات وحتى اليوم، ويعني -يف األغلب، أفالم "سينم املؤلف/ املخرج« )ُأنتجت منذ 
الثمنينيات إىل اآلن(. وهكذا، فإن السينم السورية سينم "وطنية" تكونت من أفالم مؤلف/ خمرج ذي 

تفكري مستقل وذايت. 

إن مثل هذا السؤال امللتبس، بحسب بشار إبراهيم، ينطوي عىل أبعاد ال بدَّ من التمييز بني طياهتا 
وتفرعاهتا، إن السينم -يف واحد من وجوهها- فن وإبداع، ويف وجه آخر، إنتاج وصناعة، أي: عملية 
تقنية حتتاج إىل أدوات وتقاليد ورأس مال، وعاملني مهنيني وتقنيني وفنيني ومشتغلني، ويف وجه تاٍل، 
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املشاهدين يف صاالت  إىل  إيصال األفالم  األرباح، عرب  األموال وجني  هي جتارة السرتداد رؤوس 
بينها؛  الوجوه  هذه  تتكامل  أن  يبقى  لكن  والعاملية.  والعربية  املحلية  السوق  يف  والدخول  العرض، 

لتعطي للسينم خصوصيتها وجماهلا املميز.. وقبل ذلك الشهادة بوجودها.

كتاب  مؤلف  يتطرق  أقنعة(،  بال  )مكاشفات  دهني  لصالح  كتاب  آخر  صدور  منذ  سنتني  بعد 
 (248( السابع  الفن  سلسلة  يف  الصادر  قوشحة،  نضال  عاما«،  مخسني  يف  للسينم  العامة  »املؤسسة 
عام 2014، عن مسرية املؤسسة باألرقام واجلداول، ويذكر أن املؤسسة أنتجت يف عام 1974 مخسة 
أفالم، ومتيز هذا العام بكونه األكثر إنتاًجا يف تاريخ املؤسسة، وأن العام نفسه كان األكثر إنتاًجا يف 
القطاع اخلاص، برصيد )13( فيلًم، وهو رقم -بحسب إحصائيات املؤلف- مل يتكرر. وتبني األرقام 
أن  الفورة اإلنتاجية مل تستمر، فرتاجع اإلنتاج يف عدد من األعوام إىل درجة الصفر. ويبني  أن هذه 
فيلًم، أخرجها تسع وعرشون خمرًجا، من سورية  أنتجت يف مخسني عاًما من عمرها -66  املؤسسة 
منهم  نفذ كل واحد  منهم  القسم األكرب  إىل ستة رشائح،  املخرجني  ومن خارجها، ويقسم تصنيف 
فيلًم واحًدا، وثمنية منهم نفذ كل واحد منهم فيلمني، وأربعة نفذ كل واحد منهم ثالثة أفالم، وثالثة 
بينم  أفالم،  أربعة  بإخراج  بينهم غسان شميط  وتفرد من  أفالم،  منهم مخسة  واحد  نفذ كل  خمرجني 
تفرد عبد اللطيف عبد احلميد بإخراج تسعة أفالم. وسيكون يف إحدى هذه الرشائح أن صالح دهني 
يولدون  »األبطال  وحيد، هو  روائي  فيلم  والصعبة- سوى  املريرة  السينمئية  مل خيرج -طوال حياته 

مرتني« عام 1977. 

لكن السينم السورية، كم يرى بندر عبد احلميد، سينم وطنية، تكونت من أفالم مؤلف/ خمرج ذي 
تفكري مستقل وذايت. ويرى بشار إبراهيم، من جهته، أهنا سينم تستمر بالتحدي والعناد، بالعشق، أكثر 

-ربم- من الدوافع األخرى كافة. 

كيف؟

بالعودة إىل موقع آفاق سينمئية، وهو جملة إلكرتونية، مدير حتريرها نضال قوشحة، واملستشار بندر 
عبد احلميد، يتبني أن املؤسسة أنتجت 20 فيلم روائًيا طوياًل من عام 2011 إىل عام 2018، وذلك 

بمعدل فيلمني، أو ثالثة أفالم، سنوًيا.

إن اهلدف من هذه املحطات التي نتوقف عندها -موضوعًيا- ما هي إال مقدمة ملفاتيح الغوص يف 
عامل السينم السورية، وجتوال يف ثنيات املواقف التي تبنَّتها يف مسريهتا الطويلة. 
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صالح دهني

1925. وتلقى تعليمه يف دمشق، وخترج يف معهد الدراسات  ولد صالح دهني يف درعا عام 
السينمئية العالية بباريس عام 1950، ويف معهد الفيلمولوجي )علم الفيلم( يف السوربون. عمل 
الثقافة، ومديًرا  السينم والتصوير يف وزارة  لدائرة  خمرًجا سينمئًيا وحمرًرا وناقًدا سينمئًيا، ورئيًسا 
إلدارة الشؤون الفنية يف املؤسسة العامة للسينم، ورئيًسا الحتاد النقاد السينمئيني يف سورية، وعضو 
هيئة حترير جريدة األسبوع األديب سابًقا. ويعد دهني من أهم رواد النقد السينمئي العريب، تابع 

كتاباته وأبحاثه السينمئية منذ صدور أول كتاب له )قصة السينم( عام 1951. 

مؤلفات يف السينام 
قصة السينم )دراسة(، )بريوت: د.ن، 1951).. 1

قصة السينم يف سورية )دراسة باالشرتاك مع رشيد جالل(، )دمشق: د.ن، 1963).. 2

معجم املصطلحات السينمئية- عريب- فرنيس- انكليزي، باالشرتاك، دمشق، 1965.. 3

حياة غودار وأعمله، )حلب: د.ن، 1972).. 4

السينم اجلديدة، )دمشق: د.ن، 1974).. 5

دعوة إىل السينم )دراسة(، )دمشق: د.ن، 1979).. 6

سينم / سينم، )دراسة(، )دمشق: دن، 1979).. 7

قضايا السينم والتلفزيون يف العامل العريب )دراسة(، )دمشق: د.ن 1992(.. 8

العربية، . 9 الثقافة  عاصمة  دمشق  الحتفالية  العامة  )األمانة  كان،  الذي  احلب  سينم 
 .)2008

مكاشفات بال أقنعة، )دمشق: احتاد الكتاب العرب، 2011(.. 10
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1. نزهات صيفية، املاء واجلفاف، أخبار الثقافة، املعجزة اخلالدة، برصى، اآلثار العربية 
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