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تقاليد اللتباس 

متثيل الفرد السوري يف السينام الوثائقّية السورّية

وسيم الرشقي

ملّخص

يدرس البحث متثيل السورّيني أفراًدا، يف نمذج من األفالم الوثائقّية السورّية املنتجة يف العرشين 
عاًما األخرية، وحياول البحث عرب النمذج املدروسة، استنتاج األسباب وراء هيمنة نموذج واحد من 
عرض السورّيني يف الفيلم الوثائقي السوري، وهو عرضهم ضحايا وشخصّيات ببعد واحد تؤدي 
دوًرا يف املقولة التي يريد املخرجون إيصاهلا، أكثر من كوهنا شخصّيات إنسانّية هلا حضور مرّكب يف 

السينم الوثائقّية.

من خالل دراسة نمذج تنتمي إىل مراحل سياسّية خمتلفة من تاريخ سورية يف السنوات األخريات، 
يصل البحث إىل استنتاجات تتعّلق باألسباب املحتملة وراء هيمنة نمط واحد لتمثيل السورّيني يف 
األفالم، إذ ترجع األسباب إىل خلفّيات سياسّية املنشأ، وأخرى تتعلق بالتكوين الفنّي للجيل اجلديد 
ما بني  »امللتبسة«  العالقة  بأشكال خمتلفة موروًثا من  يكّرر  اّلذي  السوريني  الوثائقّيني  املخرجني  من 

صنّاع الفيلم الوثائقي، وماّدته من األفراد السورّيني.
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أوًل: اإلطار النظري للدراسة

1. مشكلة الدراسة
منذ انطالقة الثورة السورّية، غدا الفيلم الوثائقي أحد أهم التعبريات الفنّية السورّية اّلتي حّققت 
حضوًرا عامليًّا، حصدت أفالم وثائقّية ملخرجني سورّيني جوائز عدة يف أهم مهرجانات األفالم الوثائقّية 
تقريًبا. وإن كان املجال ال يّتسع هنا لرصد األفالم الوثائقّية كلها التي أنتجت يف عقب انطالقة الثورة 
السورّية، وال إلحصاء اجلوائز التي كسبتها، إالّ أّننا نستطيع بمقارنة بسيطة مع حال الفيلم الوثائقي 
ا يف مستوى الكم، واملوضوعات املتناولة، قد طرأ عىل  قبل الثورة السورّية، أن نستنتج أن حتّواًل جذريًّ

الفيلم الوثائقي السوري، مقارنة بم قبل عام 2011.

ذلك كله بال شك لعب دوًرا كبرًيا يف وصول الوثائقي السوري إىل املنزلة الراهنة التي حيتّلها يف 
سوق الوثائقي العاملّية.

لكن عىل الرغم من الرتاتبية املتصاعدة للوثائقي السوري يف الساحة العاملّية، نفرتض أّن الوثائقي 
السوري ما زال يقع يف مطّب تقديم السورّيني )أفراًدا( بصورة انعكاسية تبسيطية  للسياقات السياسّية 
مع  السورّيني  األفراد  لعالقة هؤالء  أكثر جدلّية  تقديم صورة  يعيشوهنا، من دون  التي  واالجتمعّية 
املتغريات التي يعيشوهنا، ومدى فاعلّية تناقضاهتم الذاتّية يف التأثري يف مسار املتغريات التي يعيشوهنا، 
يف  حّتى  أم  السوري،  الداخل  من  مناطق  يف  خالهلا  أم  السورّية،  الثورة  قبل  األمر  ذلك  أكان  سواًء 
بعض  يف  كم  اللجوء،  دول  يف  السورّيني  مع  كالتصوير  السوري  الرصاع  عمر  من  متقّدمة  مراحل 

األفالم التي أنتجت مؤّخًرا.

ملتغرياهتم  بسيطني  ضحايا  بوصفهم  للسوريني  التبسيطّية  الصورة  هذه  أّن  الّدراسة  يف  سنجادل 
السياسية واالجتمعّية ليست فقط نتيجة سياسات االستبداد السيايس ما قبل الثورة والعنف املطلق 
منه  يندرج  ما  السوري، وبخاّصة  الوثائقي  الفيلم  إنتاج  تقاليد  نتيجة خلل يف  أيًضا  خالهلا، ولكنّها 
حتت تصنيف الوثائقي - اإلبداعي)1). لذلك سيحاول البحث الوصول إىل استنتاجات حول »تقاليد 
تعّد  أربعة أفالم وثائقّية  لتمثيل سورّيات وسوريني يف  التفصييل  التحليل  االلتباس« هذه من خالل 

مفصلّية يف السياق السينمئي السوري يف العقدين األخريين.

))) انظر، حسن الساحيل، »ما الوثائقي اإلبداعي؟« جريدة املدن اإللكرتونيّة، )8-04-0)0)

https://www.almodon.com/culture/2018/4/3/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.almodon.com/culture/2018/4/3/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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الفيلم األّول الذي سنقف عنده هو »طوفان يف بالد البعث 2003« للراحل عمر أمريالي الذي 
صّورت مشاهده يف قرية »املايش« قرب سّد الفرات يف حمافظة الرّقة، ليمنع عرضه يف سورية الحًقا، 
ويتسّبب بمضايقات أمنّية للمخرج، إذ يعّد الفيلم يف مستوى املوضوعة أحد أكثر األفالم السورّية 

)روائّية ووثائقّية( استعادة يف مرحلة ما بعد الثورة، بسبب األمهّية السياسّية التي حيملها.

»حجر أسود 2006« هو الفيلم الثاين الذي سنتوقف عنده، وهو من إخراج نضال الدبس، أنجز 
الوزارة يف  من  ليمنع عرضه  اليونيسيف،  ومنّظمة  السورّية  اإلعالم  وزارة  من  بتكليف   2006 عام 
عقب إنتاجه. يصّور الفيلم مشاهد من احلياة اليومّية ملجموعة من أطفال حّي »احلجر األسود« عىل 
طرف العاصمة دمشق، وعرب رسدهم العفوي واملطّول يعرض الفيلم مساحات شبه غائبة عن السينم 
السورّية حّتى تلك املرحلة، وبعد الثورة السورّية جرى االستشهاد بالفيلم يف حاالت كثرية للتدليل 

عىل سوداوية الواقع االجتمعي قبل الثورة يف املناطق التي كانت جزًءا من االنتفاضة السورّية.

أّما الفيلم الثالث فهو »العودة إىل محص 2013« للمخرج طالل ديركي الذي صّورت مشاهده 
يف مدينة محص وريفها وسط سورية، بني أعوام 2011 و2013، إذ يتابع الفيلم جتربة حارس املرمى 
السابق وقائد التظاهرات، ومن ثّم املقاتل يف اجليش السوري احلر »عبد الباسط الساروت« وناشطني 
آخرين، ويعّد الفيلم السوري األّول الذي ُيوزع جتاريا يف الواليات املتحدة، وحصل الفيلم عىل أكثر 

من 30 جائزة أبرزها جائزة مهرجان »سندانس« الكربى ألفضل فيلم تسجييل عاملي.

الفيلم الرابع الذي ستشمله عّينة الدراسة هو »طعم اإلسمنت« لزّياد كلثوم، وهو من إنتاج عام 
2017، ويتناول واقع جمموعة من العّمل السورّيني يف العاصمة اللبنانّية بريوت يف أحد مواقع البناء 
الكثرية يف املدينة، وكم يف حالة »العودة إىل محص« نال الفيلم، وما يزال حيصد عدًدا كبرًيا من اجلوائز 
ا يف عدد من الدول من بينها  العاملّية، أمّهها يف مهرجان »فيزيون دول رييل« يف سويرسا، وعرض جتاريًّ
فرنسا. وال تأيت أمهية طعم اإلسمنت من عدد اجلوائز الدولّية التي فاز هبا فحسب، بل يعّد أحد أفالم 
ما يمكن تسميته »املوجة الثانية من أفالم الثورة السورّية« أي تلك التي تصّور واقع حال السورّيني يف 

بالد اللجوء التي أّدى طول أمد الرصاع السوري إىل استقرارهم فيها.

2. فرضية الدراسة
السوري يف  للفرد  الفنّي  التمثيل  أّن  الدراسة، هي  إثباهتا يف هذه  التي سنحاول  الرئيسة  فرّضيتنا 
األفالم الوثائقية السورّية قائم عىل مرجعّية سياسّية املنشأ يف حالة أفالم ما قبل الثورة السورّية، نقدّية 
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الضحايا من جهة كوهنم ضحايا، ولكنّها -أي  القائمة، ومتعاطفة مع  السياسّية واالقتصادّية  للبنية 
شخصّية  داخل  إنساين  وغنى  تناقضات،  افرتاض  من  تنطلق  ال  األفالم-  يف  السورّيني  متثيل  عملّية 
الفرد السوري املصّور فيها، وال تعنى بالدرجة األوىل بتقديم مثل هذا الغنى والتعّدد، ما يكسب هذه 
األفالم يف هناية املطاف أمهّية سياسّية تنعكس يف شكل نجاح »فنّي« يف حمافل متعّددة، ولكن مع خلل 
أسايس يف معاجلتها تبسيطّية الطابع، وذلك عن طريق تقديم رؤية مبّسطة لإلنسان السوري، تتشابه 
يف املحّصلة مع الرؤية املبّسطة للنظام السيايس احلاكم هلذا الفرد، ولو أّن هذه األفالم تنطلق من موقع 

نقدي هلذا النظام، إاّل أهّنا يف العمق تقرتب من رؤيته للفرد السوري.

إىل  يرجع  فيها  للسورّيني  الفنّي  التمثيل  نمط  فإّن  الثورة،  بعد  ما  املنجزة  األفالم  إىل  بالنسبة  أمّا 
مرجعيتني خمتلفتني؛ األوىل هي املرجعية سياسّية املنشأ ذاهتا يف أفالم ما قبل الثورة، والثانية فنّية املنشأ، 
مستوى  يف  التجديد  يف  تفكري  دون  من  الثورة،  قبل  ما  أفالم  من  ذاته  الفنّي  الشكل  باسترياد  تتعّلق 

الشكل مع تغرّي السياق السيايس.

3. تساؤلت الدراسة
أ. ما طبيعة صورة السورّيني أفراًدا يف النمذج املدروسة؟

ب. ما هي األسباب املحتملة ملثل هذا التمثيل؟

4. منهجّية الدراسة
للدراسة.  عّينة  املختارة؛  األربعة  األفالم  قراءة  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة  ستعتمد 
السوري يف هذا  الفرد  متثيل  األّول هو  املتغرّي  األفالم؛  اثنني يف هذه  متغرّيين  بقراءة  القيام  سنحاول 
الفيلم، واملتغرّي الثاين هو حجم النجاح الذي قابل الفيلم )أو مل يقابله( يف سوق السينم الوثائقّية يف 

مستوى املنطقة، أو يف املستوى العاملي، ومن ثّم البحث عن عالقة سببّية حمتملة بني هذين املتغرّيين.

ويف عقب حتليل عّينة الدراسة، سُتصاغ نتائج التحليل يف قسم منفصل جيمل النتائج التي خلصت 
إليها الدراسة عرب دراسة املتغريات يف النمذج األربعة املختارة، ومن ثّم دراسة نوع العالقة املحتملة 

بني هذه املتغرّيات.
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ثانًيا: الدراسة التحليلية

1. طوفان يف بالد البعث 2003
فقط  ليس  عاّمة،  بصورة  املعارصة  السورّية  السينم  يف  األساسّية  العالمات  أحد  من  الفيلم  يعّد 
زال  وما  كان  أّنه  إالّ  شهرية،  عاملّية  جوائز  عىل  الفيلم  حصول  عدم  من  الرغم  فعىل  منها،  الوثائقّية 
حارًضا يف األدبّيات السينمئّية، والسياسّية السورّية، وبطبيعة احلال املعارضة منها، وهو األمر الذي 
زاد من حّدته مع جتربة توقيف املخرج واستجوابه)2) يف عقب عرض الفيلم تلفزيونيًّا عىل قناة »العربية« 

عام 2006، وذلك بعد منعه من العرض يف سورية بعد إنتاجه عام 2003.

هذه األمهّية السياسية للفيلم كانت أيًضا السبب الرئيس وراء استعادة الفيلم غري مّرة يف مناسبات خمتلفة 
يف عقب الثورة السورّية التي تويّف أمرياالي قبيل اندالعها. فاملنزلة التي حيتّلها الراحل بوصفه أحد وجوه 
املعارضة السورّية، إضافة إىل املنزلة الرمزّية التي يتمّتع هبا الفيلم بني األعمل الفنّية السورّية »اجلريئة« من 

عهد ما قبل الثورة شّكلتا دافًعا الستعادة الفيلم)3)، وأدبّياته)4)، لتعزيز اخلطاب الناقد للنظام السوري.

شخصيات الفيلم

يف مستوى تنّوع الشخصّيات، ال يقّدم »طوفان يف بالد البعث« تنّوًعا كبرًيا يف الشخصيات املصّورة 
فإّن  عنها،  مصّغر  كنموذج  املايش  قرية  عرب  سورية  لنمذجة  املخرج  حماولة  يف  فكم  املايش،  قرية  من 
الفيلم يقّدم فقط عدًدا قلياًل من الشخصّيات التي متّثل مواقع أيديولوجّية يف القرية، ال طيًفا متنّوًعا 
من سّكاهنا، ومن ثم فإّن الفيلم قّدم أربع شخصّيات رئيسة هي: شخص جمهول اهلوّية، ملّثم الوجه، 
غمرت  التي  األسد  بحرية  إلنشاء  ضحّية  دور  يؤدي  الفيلم  يف  خطابه  ألّن  »الضحّية«  هنا  سنسمّيه 

مياهها قريته »احلّبوبة«.

الفيلم فهي دياب املايش، عضو جملس الشعب بصورة مستمرة منذ عام  الثانية يف  أّما الشخصّية 
1954، والشخصّية الثالثة هي مدير املدرسة، ابن شقيق دياب املايش، وهو أيًضا أمني الفرقة احلزبّية 

يف القرية. أّما الشخصّيات األخرى يف الفيلم فهي بعض معّلمي املدرسة وطاّلهبا.

))) »طوفان يف بالد البعث يغرق مخرجه يف مشاكل السياسية« جريدة الرشق األوسط، العدد 60)0). ))-006-09).

))) ثائر موىس،«استعادة عمر أمريالي وفيلمه الرائد طوفان يف بالد البعث«، جريدة العرب ))-4-05)0).

)4) زكريّا جابر، »طوفان يف بالد البعث، النهر يفيض يا أمرياالي« موقع قناة الجزيرة، 5)-)5-0)0).

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=383853#.W6TitvaxXIV
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
http://www.aljazeera.net/festival/2015/2/14/-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A
http://www.aljazeera.net/festival/2015/2/14/-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A


العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

90

ملف العدد

الضحّية

ال تعّرف الشخصّية األوىل التي تظهر يف الفيلم عن نفسها، كم ال يعّرف الفيلم عنها. يظهر الرجل 
يف الدقيقة الثالثة من بداية الفيلم عىل سطح زورق صغري يعوم فوق ما يبدو أهّنا »بحرية األسد« التي 
يرسد الرجل كيف أّن إنشاءها أّدى إىل غرق قرى عدة يف وادي الفرات »نحن ولدنا وكربنا يف سلسلة 
من القرى عىل وادي الفرات، فجأة إجوا وخّزنوا املياه يف بحرية السد، وشفنا بيوتنا كيف عم تغرق، 

وعم تتدّمر، ودّمرت معها كّل الذكريات«.

من وراء لثام خيفي معامل وجهه معظمها يروي الرجل أّنه ينحدر من قرية »احلّبوبة« ذاكًرا أهّنا »أّول 
مدينة بنيت يف التاريخ« ومن أوائل األماكن التي استوطن فيها اإلنسان، يف تأكيد فكرة العمق التارخيي 
للقرية املغمورة، مقابل السطحّية العدمّية للبحرية اجلديدة اّلتي تبدو من دون معنى إاّل كسطح مائي 

كبري يطوف الرجل يف الزورق فوقه، بينم ترقد يف األسفل بقايا قريته وإرثها احلضاري.

هذا التأكيد عىل العمق التارخيي واحلضاري للقرية، وما حتمله من ذاكرة تارخيية لإلنسانية ككل، 
ما جلبته  الفيلم ككل حول سطحّية  ارتباًطا عضوًيا برسدّية  يرتبط  للرجل،  ومن ذكريات شخصّية 
سلطة البعث وشكلّيته بالتناقض مع العراقة التارخيّية للمنطقة التي تدور فيها حوادث الفيلم، األمر 
تعليق  تقريًبا، يف  الفيلم  اخلامسة واألربعني يف هناية  الدقيقة  الرجل مع عودة صوته يف  يؤّكده  اّلذي 
ينساها  البحرية »يف كتري شغالت سطحّية  مياه  يطفو فوق سطح  الذي  الزورق  يرافق مشهد  صويت 

اإلنسان، بينم حالتنا بعمق التاريخ، مستحيل ننساها«.

هنر  عن  تتحّدث  التي  ألطفاله  املختلفة  التارخيّية  الرسدّية  تقديم  عىل  حرصها  الشخصّية  تّؤكد 
الفرات قبل السد والبحرية، ألّن التاريخ بنفسه قد تغرّي مع قرار إنشاء السد، فبحسب الرجل »هي 

أول مّرة يف التاريخ يتغرّي شكل النهر بشكل كبري، ما عاد يف هنر، أمامك بحر، راح النهر، خلص«.

تقع شخصّية الضّحية، أو الرجل عىل الزورق، عىل ضّفة أخرى مقارنة بباقي شخصّيات الفيلم، ففي 
حني ترّدد باقي الشخصّيات خطاب السلطة طوًعا أو كراهّية، ال ترتّدد هذه الشخصّية يف انتقاد فكرة سد 
الفرات بمجملها، وبتحميلها وزر ارتكاب جرائم بحّق التاريخ والذاكرة اخلاّصني باملنطقة، وذلك من دون 
توجيه خطاب سيايّس مبارش إىل رموز النظام، املسؤول عن بناء السد، ولكن، ومع ذلك »السقف املنخفض« 
للخطاب النقدي للشخصّية، مقارنة بالتعليق الصويت يف الفيلم، نجد الرجل وقد تلّثم مظهًرا مساحة قليلة 

فقط من وجهه، ومن دون أي تعريف بشخصه أو مهنته، كم هو احلال مع باقي شخصّيات الفيلم الرئيسة.
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دياب املايش

يظهر دياب املايش عضو جملس الشعب السوري يف الدقيقة السابعة من الفيلم، مرتدًيا عباءة عربّية 
األرض  عىل  وموضوع  موصول  هاتف  وجهاز  الطابع،  مرسحّية  ضوء  بقعة  حتت  طويلة،  تقليدّية 
بالقرب منه، من دون أن يكون له أّي استخدام يف املشهد، يف سياق يبدو مرسحيًّا مؤسلًبا)5)، أكثر منه 
وظيفًيا، بمعنى أاّل حاجة إىل اهلاتف وطريقة اإلضاءة املرسحّية تلك يف سياق ما يقوله دياب املايش يف 
املشهد، ولكنّها جاءت بتوظيف قصدي من املخرج إلنجاز مقولة معّينة عن الشخصية التي يقابلها، 

وذلك منذ الظهور األّول هلذه الشخصّية.

يعّرف دياب املايش عن نفسه بأّنه أقدم برملانيي العامل، بينم يسأله خمرج الفيلم من وراء الكامريا عن 
»واحد وثالثني سنة من احلياة النيابية التي قضاها يف سنوات حكم الرئيس الراحل حافظ األسد« ليقوم 
املايش بدوره باإلجابة عرب احلديث عن »عهد ممتلئ باإلنجازات والعطاءات، مل يشهد له الوطن مثياًل عرب 
تارخيه املديد، يف السياسة واجلود والعطاء« لتنتقل الكامريا بعد ذلك لتصوير صورة مؤّطرة حلافظ األسد 
وسط كادر أسود، بينم يستمّر املايش يف ثنائه املتواصل عىل عهد حافظ األسد، األمر الذي سيتحّول خالل 

الفيلم إىل شبه متالزمة رسدّية ترّدد عربها الشخصّيات مدحًيا متواصاًل لكل من حافظ وبّشار األسد.

تتابع كامريا املخرج دياب املايش يف مشاهد خمتلفة من حياته اليومّية. مسرتخًيا يف املضافة الكبرية 
هو  أسهم  كيف  يروي  بينم  ذاهتا  املضافة  يف  الرجال  من  كبرًيا  عدًدا  متوّسًطا  أو  الزّوار،  من  اخلالية 
مدينتي حلب  مناطق من  التي شهدهتا  الثمنينيات«  األسد يف »حوادث  إىل جانب حافظ  و«رجاله« 
ومحاة، تتابعه الكامريا حّتى وهو مستغرق يف النوم يف أحد الغرف حتت صورة أخرى حلافظ األسد يف 

صدر الغرفة.

بمجمله  يدور  الذي  يقوله  الذي  الكالم  بنقل  للفيلم  الصويت  الرشيط  يستّمر  املايش  نوم  يف مشهد 
الكامريا( عن رأيه الشخيّص فيها. يف  امتداح شخصّية حافظ األسد، ويسأله املخرج )من وراء  حول 
هذا املشهد، كم يف مشاهد ظهور املايش األخرى، خيلق التناقض بني احلمس الشديد واألفكار الكربى 
التي يرددها املايش من جهة، ورثاثة املكان والصورة العاّمة للعجوز األقرب إىل اخلرف من جهة ثانية، 
خيلق هذا التناقض انطباًعا متواصاًل يف الفيلم عن فراغ الكالم الذي ترّدده شخصّياته )باستثناء شخصّية 

الضحّية( األمر الذي يصل حدوده القصوى مع شخصّية املايش، لكونه السلطة األعىل يف القرية.

ز وتَجريدّي يَبتِعد عن التفاصيل، مع  اللة عىل طريقة يف تَقديم موضوع ما بُخطوطه العريضة وبشكل ُمرمَّ )5) األسلبة: أسلوب مرسحي يستخدم للدَّ

االكتفاء ببعض املاَلمح املُكوِّنة لبُنية املوضوع، انظر: مكتبة لبنان، نارشون.
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ويف مستوى ثان، يمّهد تعامل املخرج مع شخصّية املايش لطريقة التعامل مع الشخصيات الاّلحقة، 
ومع املكان بصورة عاّمة يف قرية جعيفنّية املايش، فاألماكن التي تتحدث فيها الشخصّيات خمتارة بعناية 
ا، يف الوقت الذي تتحّدث فيه الشخصّيات  جلهة األبعاد الرمزّية التي حتملها الصورة، األماكن رّثة جدًّ
بحمس بالغ عن إنجازات ضخمة، وأوضاع حياة رفيعة املستوى، فكم األمر يف املشهد األّول لدياب 
من  الاّلحقة  املشاهد  األمر يف  سيمتّد  فقط  كديكور  املمدود  واهلاتف  املرسحي،  الضوء  املايش حتت 

الفيلم، ليصيغ ذلك نمط عالقة الفيلم مع شخصّياته.

مدير املدرسة

يف هناية الدقيقة التاسعة عرشة، يظهر املعّلم خلف املايش مدير مدرسة جعيفنّية املايش وأمني احللقة 
احلزبية فيها، وهو يف الوقت ذاته ابن شقيق عضو جملس الشعب دياب املايش. يعّرف مدير املدرسة عن 
نفسه ويف اخللفّية صور مؤّطرة لكل من حافظ وبّشار األسد معّلقة عىل السّبورة، وحتتها صناديق كرتونّية 
حتتوي أجهزة كومبيوتر مل جيِر إخراجها بعد من الصناديق، أي مل تستخدم بعد يف العملّية التعليمّية، يف 
استمرار ملنهجّية املخرج يف حماولة إيصال أكرب عدد من الرسائل عرب الكادر السينمئي وحده، أو عرب 

تناقض حمتوى الكادر مع خطاب الشخصّيات، كم نشهد يف مشهد تعريف مدير املدرسة لنفسه.

يتحّدث خلف املايش يف مقابلته عن العهد الذي حيمله للرئيس بّشار األسد باالستمرار عىل هنج 
بّشار حافظ األسد«. وكم  القائد حافظ األسد، وذلك خللق جيل مستقبيل واع »جيل سوريا  األب 
يف حالة دياب املايش يبدو معّلم املدرسة متبنيًّا للخطاب الذي يقوله، ويظهر محاًسا وجدّية يف مشهد 
التدريب عىل التحّية احلزبّية مع أحد الطاّلب يف الدقيقة الثامنة والعرشين، وذلك بعد رسده للمراحل 
املختلفة التي يمّر هبا الطفل السوري بالعالقة ما بني املدرسة ومؤّسسات حزب البعث املختلفة، أي 

طالئع البعث، واحتاد شبيبة الثورة، ومن ثّم االحّتاد الوطني لطلبة سورية.

األجهزة  إىل  مشرًيا  الكومبيوتر«  »غرفة  إىل  املدرسة  مدير  يدخل  الفيلم  من  األربعني  الدقيقة  يف 
القابعة يف الصناديق الكرتونية التي مل تستخدم بعد، مشرًيا إىل أهّنا »عطاء من عطاءات الرفيق الدكتور 
بشار حافظ األسد الذي نادى بالتطوير والتحديث«، وذلك يف أثناء سريه ذهاًبا وإياًبا أمام الصناديق 
الفارغة، وكأّن هناك اتفاًقا ضمنًيا بينه وبني املخرج لتقديم اخلطاب الذي يبدو أّنه قد حفظه غيًبا، إذ 
يلقيه بتلك الطريقة املرسحّية، ثّم خيرج من الغرفة مغلًقا الباب وراءه، تارًكا الكامريا ترصد صمت 
آخر  استخدام  يف  واالبن،  األب  األسدين،  صور  حتت  الكرتونية  الصناديق  فيها  تقبع  التي  الغرفة 

للرتميز عرب الصورة من قبل أمرياالي.
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املعّلمون والطاّلب

سريورة  أثناء  يف  ومعّلمون  تالميذ  متفّرقة  مشاهد  يف  الفيلم  يف  يظهر  املدرسة،  مدير  إىل  إضافة 
دوام املدرسة العادّية، يف أثناء االجتمع الصباحي، أو خالل بعض الدروس، أو عىل انفراد مع مدير 
الدقيقة  يف  املدرسة  مدير  أمام  الصف  لتقديم  البعث  بتحّية  يقوم  الذي  الطفل  حالة  يف  كم  املدرسة، 

الثامنة والعرشين.

يف عموم هذه املشاهد يظهر املدّرسون مسهمني يف عملّية التلقني األيديولوجي للطاّلب، كم يف 
الذي  املوسيقا  أو مدّرس  التلقني،  بطريقة  الفرات  اّلذي يرشح درًسا عن هنر  القراءة  مشهد مدّرس 
خيتتم املشاهد املصّورة يف املدرسة من الفيلم بعزفه وغنائه نشيَد البعث، النشيد الرسمي حلزب البعث 

العريب االشرتاكي.

أّما الطاّلب يف الفيلم فهم ضحايا مغلوبون عىل أمرهم يقومون بتلّقي احلمولة األيديولوجّية التي 
ووجود  بالتصوير  تتعلق  ألسباب  األغلب  )يف  مجيعهم  الطاّلب  يبدو  إذ  مقاومة،  دون  من  يتلّقوهنا 
الكامريات( بزهّيم املدريس عسكري الطابع كاماًل، ومع درجة انضباط عالية يف أثناء تلّقي الدروس، 

أو تقديم الصف عىل الطريقة البعثّية ملدير املدرسة.

ال تؤدي شخصّيات األطفال واملدّرسني عىل حّد سواء دوًرا مركزّيا يف »طوفان يف بالد البعث« 
إذ يشّكل  الفيلم،  أّنه معادلة ثالثّية األطراف يف  يبدو  ممّا  أساّسًيا  ذاته ركنًا  الوقت  ولكنّها تشّكل يف 
املخرج العائد إىل سّد الفرات بعد أكثر من ثالثني عاًما من تصوير فيلمه األّول عنه الطرف األّول يف 
العالقة، والطرف الثاين هم »الرعاة األيديولوجيون« للحياة يف القرية، وهم دياب املايش، وابن شقيقه 
مدير املدرسة، أما الطرف الثالث فهو السلطة السياسّية التي فرضت مثل هذا الواقع عىل القرية، وعىل 

البلد بصورة عاّمة.

تلعب هذه العالقة ثالثّية األطراف دوًرا مهمًّ يف فلسفة تقديم األفراد السورّيني يف فيلم أمرياالي، 
وأولئك  املضطهدين،  الناس  بني  »وسيط«  موقع  يف  املخرج  يضع  الفيلم  وراء  السيايس  فاملوقف 
اّلتي  املايش  آل  شخصّيات  مع  التحايل  من  نوع  إىل  املخرج  يلجأ  لذلك  اضطهادهم،  عىل  القائمني 
تقّدم اخلطاب األيديولوجي املبالغ فيه يف الفيلم، العتقادها بأّن اجلمهور املستهدف للفيلم هو مجهور 
السلطة الرسمّية، وبناًء عىل االعتقاد ذاته تظهر الشخصّيات السلبّية يف الفيلم )األطفال واملعّلمون( 

بأقىص درجات االنضباط واالستكانة، خوًفا من أّي عواقب غري مرغوب فيها.
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كانت  وإن  املخرج،  صوت  جانب  إىل  املعادلة  هذه  يف  فتستقّر  الفيلم،  يف  الضحّية  شخصّية  أّما 
الفرد عىل دراية مسبقة  أّن ذلك  أّنه من الواضح  إاّل  ا آخر، هو ضحّية بدوره،  الشخصّية فرًدا سوريًّ
الرجل  نرى  لذلك  والبحرية،  بالسد  ممّثاًل  السلطة،  ملنجز  نقدّية  تقديم رواية  الفيلم، يف  بنيات خمرج 
ملّثًم ومن دون أن يقّدم أّي تعريف شخيص عن نفسه، أي إن شخصّية »الضحّية« متّثل دوًرا سلبيًّا 
للفرد السوري أيًضا )وإن بطريقة خمتلفة عن طالب املدرسة( يسهم فقط يف تعزيز مقولة املخرج، من 
دون حضور أبعاد خمتلفة للشخصّية ذاهتا، غري كوهنا ضحّية جمهولة اهلوّية إلنشاء بحرية األسد، عىل ما 

حيمله ذلك كله من دالالت رمزّية غري خافية بطبيعة احلال عن خمرج الفيلم.

يف احلصيلة النهائية، من املمكن عّد نمط متثيل األفراد السوريني يف فيلم أمرياالي، نمًطا مؤّسًسا 
اجلائرة،  السياسّية  السلطة  هي  أطراف.  بثالثة  معادلة  عىل  قائم  وهو  السورّية،  الوثائقية  السينم  يف 
املواطنون السورّيون، واملخرج الوثائقي، بوصفه طرًفا متفّرًدا يف العالقة، يؤدي دور الوسيط الذكي 
بني السلطة واألفراد، منحاًزا بطبيعة احلال إىل األفراد، ولو اقتىض األمر أن يقوم باستغالل بعضهم كم 
هو احلال مع شخصّيات الفيلم معظمها التي افرتضت أّن الفيلم سيقّدم أمام متابعني أقرب إىل مزاج 

النظام احلاكم، وليس العكس، أي مجهور نقدي معارض، سواًء داخل سورية أم خارجها.

2. حجر أسود 2006

بنقيض األفالم األخرى املشمولة يف الدراسة، فإّن حجر أسود كان أنجز بالدرجة األوىل ليس وفًقا 
لدوافع »فنّية« الطابع، أي الرغبة يف إنتاج وثائقي - إبداعي يشارك يف املهرجانات وينافس عىل اجلوائز، 
بل كان الفيلم قد أنجز بداية بناًء عىل طلب من فرع منّظمة اليونيسيف يف سورية)6)، إضافة إىل وزارة 
اإلعالم السورّية، للتطّرق إىل ظاهرة الترّسب من التعليم اإللزامي يف سورية، لتطلب املؤّسستان الحًقا 

سحب اسميهم من تيرتات الفيلم، يف عقب منع الرقابة لعرض الفيلم يف مدينة دمشق)7).

وكم يف حالة »طوفان يف بالد البعث« فقد استعيد حجر أسود يف أكثر من مناسبة)8) يف مرحلة ما 
اّلتي كانت معقاًل  املرتّدي يف بعض األحياء  احلياة  للتدليل عىل واقع  السورّية، وبخاّصة  الثورة  بعد 
صّور  الذي  دمشق  العاصمة  جنوب  األسود  احلجر  حّي  مثل  السوري،  النظام  ضد  لالحتجاجات 

الفيلم معظمه فيه.

)6) »فيلم الحجر األسود يعالج قضيّة تشغيل األطفال« جريدة الغد، 9)-0)-006).

)7) زوربا، »حجر أسود مجتمع فائض عن الحياة« مقابلة لنضال الدبس مع راديو روزنة، 4)-))-4)0). 

)8) خالد منصور »معركة أخرية من قلب حجر أسود صنع يف الشام« موقع درج، 5)-8-05)0).

http://www.alghad.com/articles/755223-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://www.alghad.com/articles/755223-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://rozana.fm/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA/25/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/8858/%22%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%22-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
http://rozana.fm/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA/25/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/8858/%22%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%22-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
http://daraj.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%8F%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4/
http://daraj.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%8F%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4/
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شخصّيات الفيلم

يشّكل أطفال حّي احلجر األسود األغلبّية العظمى من شخصّيات الفيلم، باستثناء مشاهد حمدودة 
يظهر فيها أفراد »بالغون« من أرسهم. وبخالف األفالم األخرى، يغيب الرشيط الصويت عن الفيلم، 
الفيلم، من دون  وال حترض شخصّية املخرج بأّي طريقة أخرى، جيري الرتكيز فقط عىل شخصّيات 

عالقة بأّي مؤّثرات خارجّية.

 حممد

منذ الدقيقة األوىل يف الفيلم، تتابع الكامريا ما يبدو يوًما نموذجيًّا يف حياة حمّمد. يستيقظ الطفل منذ 
الصباح الباكر، ويمّر بمنزل صديقه مصطفى، ليبدأ االثنان رحلة عملهم اليومّية عىل العربة الّتي جيّرها 
احلصان »الطنرب« وذلك عرب مجع املخّلفات املعدنّية امللقاة عىل الطرقات لبيعها يف آخر النهار كمواد 

أولّية للباعة املهتمنّي برشائها.

يعّرف حمّمد عن نفسه بأّن عمره مخسة عرش عاًما، وأّنه يقيم يف حي احلجر األسود، حيث كان احلّي 
يعّد أحد أحزمة الفقر جنوب العاصمة السورّية دمشق قبل اندالع الثورة، قبل أن يلحق الدمار بأجزاء 
واسعة منه خالل سنوات الثورة السورّية. يقول حمّمد أيًضا إّنه مل يذهب إىل املدرسة، بل كان يعمل 

طوال الوقت لدفع األموال لوالدته التي كانت بدورها تعطي جزًءا من هذه األموال التي حيّصلها.

أو  الباكر،  الصباح  االستيقاظ يف  يتحّدث حمّمد ومصطفى عن صعوبة  العفوية  أحاديثهم  يف 
الشخصّيات  بصوت  املسّجل  الصويت  الرشيط  فيرسد  للكامريا،  وأّما  اآلخرين،  األصدقاء  عن 
تفاصيل »أكثر أمهّية« عن حياهتا، فيرسد حمّمد مثاًل عن والده الكحويل الذي اعتاد رضبه وإخوته، 
الفتيات،  معاكسة  أو  املنزل،  خارج  متأّخرة  لساعات  السهر  يف  الشخصّية  حمّمد  مغامرات  وعن 
وعن أمنياته بالعودة إىل املدرسة لتعّلم القراءة والكتابة، وذلك عىل األقل للتمّكن من كتابة اسمه 

الشخيص.

بالدفاع عن نفسه،  إثرها  الدقيقة اخلامسة يرسد حمّمد حماولة حتّرش جنيس تعّرض هلا، قام يف  يف 
وطعن أحد األشخاص بالسّكني يف رقبته ليسجن يف إثرها يف سجن األحداث الذي يرسد بصحبة 
األطفال  بعض  هبا  يتمّتع  التي  واالمتيازات  السجاّنني،  وقسوة  فيه،  احلياة  أوضاع  مصطفى  صديقه 

داخل السجن التي جتعلهم يعنّفون األطفال اآلخرين.
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يرسد حمّمد أيًضا عن ماضيه املهني، وعن عمله يف مهن خمتلفة منها تلميع املعادن، ويف أحد املعامل، 
والنجارة، وغريها، قبل أن يستقر به املقام يف جتميع املخّلفات املعدنّية، وذلك بسبب »غضبه الدائم«، 
كم يصفه، وشجاراته املستمّرة مع اآلخرين، ولكنّه يف الوقت ذاته يعرّب عن فلسفته الشخصّية يف احلياة 
ا عن وجود أشياء مجيلة يف احلياة جتعلها جديرة بالعيش »ما يف حدا بيكره  يف الدقيقة الرابعة عرشة، معرّبً

الدنيا، يمكن يف ما بعرف، بس أنا ما بكره الدنيا، بحبها«.

اللحظة  بيت عائلة حمّمد، وهي  للمّرة األوىل إىل  الكامريا  الواحدة والثالثني تدخل  الدقيقة  يف 
األوىل التي تدخل فيها الكامريا إىل بيت أحد شخصّيات الفيلم، داخل البيت الفقري قليل اإلضاءة 
يعّرف حمّمد عن إخوته الذين مل يذهب أحد منهم إىل املدرسة عىل الرغم من كوهنم مجيًعا يف عمر 
التعليم اإللزامي يف سورية، ويعّرف عن والدته، وشقيقه األكرب اّلذي ال يغادر املنزل أبًدا املصاب 
عنده  فسنتوّقف  الفيلم،  يف  األطفال  باقي  مع  ملحّمد  األخري  املشهد  أّما  النفيس،  املرض  من  بنوع 

بشكل منفصل.

 مصطفى

ترك  قد  وأّنه  سنة،  عرش  أربع  عمره  بأّن  الفيلم  من  الثالثة  الدقيقة  يف  نفسه  عن  مصطفى  يعّرف 
املدرسة منذ الصف الرابع، لديه مخسة إخوة يعيشون يف مدينة إدلب حيث عائلة والدته، أّما والده فهو 

متوىف منذ شهرين فقط، لذلك تقيض والدته مّدة »العّدة الرشعّية« يف مدينة إدلب.

أحد  بمساعدته  االشتباه  بعد  األحداث، وذلك  أيًضا يف سجن  فقد سجن مصطفى  وكم حمّمد، 
األطفال املدمنني عىل ماّدة »الشعلة«)9) عىل اهلرب من الرشطة، يروي مصطفى يف الرشيط الصويت عن 
طبيعة احلياة يف السجن الواقع يف مدينة »قدسّيا« قرب دمشق، وعن أوضاع خروجه منه، ويرسد قصة 
رضب والده له بعد خروجه من سجن األحداث الذي دخله مّرة أخرى يف عقب طعنه لطفل آخر 
بالسكني، ومن ثم تقّدم رسدّية حمّمد يف الفيلم قصة دائرة عنف اجتمعي ال تلعب السلطة السياسّية 
الدور الوحيد فيها )ممثلة بالسجن والرشطة( بل تتشّكل تلك الدائرة من مكّونات عدة منها األب، 

والطفل نفسه الذي طعن طفاًل آخر بالسكني.

ويف الوقت ذاته، تقّدم رسدّية مصطفى يف الفيلم عالقة مرّكبة مع األب العنيف الذي كاد يف مّرات 
عّدة أن جيهز عليه من شّدة الرضب لوال تدّخل األقارب أو اجلريان، لكّن تلك الذكريات السّيئة مع 

)9) ماّدة الصقة يجري استخدامها أحيانًا كمخّدر )وبخاّصة من قبل األطفال) عرب وضعها يف كيس بالستييك واالستنشاق عربه.
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األب مل متنع مصطفى من حماولة قتل نفسه، بسبب حزنه عليه بعد موته، إذ حاول مصطفى قطع أوردة 
يديه عقب زيارته لقرب والده وبكائه عليه.

حيث  مصطفى،  خالة  منزل  داخل  عائليًّا  اجتمًعا  الكامريا  تصّور  والثالثني  التاسعة  الدقيقة  يف 
التحاق  عدم  عن  رضاهم  عدم  ومن  املعيشّية،  األوضاع  سوء  من  العائلة  رجال  من  اثنان  يشتكي 
األطفال باملدارس، ذلك بينم جيلس األطفال يف غرفة ثانية متحّدثني عن الفتيات، وعن آماهلم باحلب 

والزواج، حيث تنجح كامريا الفيلم بالتقاط عفوّية إيقاع احلياة يف منزل العائلة.

 الفتيات

يف الدقيقة الثامنة عرشة ويف أثناء وجود باقي األطفال )الذكور( يف بركة للسباحة تظهر شخصّية 
»الفتاة األوىل« التي ال تعّرف عن اسمها، مرتدية كامل مالبسها مقابل ارتداء الذكور ملالبس السباحة. 
ترسد الفتاة عن عائلتها اّلتي ال تّضم أّي إخوة ذكور، وعن تفضيلها قضاء الوقت مع الذكور مقارنة 
باإلناث، خالل اللعب أو السباحة أو غريها، األمر الذي تسّبب هلا يف السابق بمشكالت مع أهلها، 
وبخاّصة والدها الذي كان يرضهبا، وتتحّدث أيًضا عن قّصة أخيها الصغري الذي تويّف اختناًقا بسبب 

نوم والدهتا يف أثناء إرضاعها له.

أّما »الفتاة الثانية« فتظهر يف الدقيقة اخلامسة واألربعني، وعىل الرغم من صغر سنّها إالّ أهّنا تتحّدث 
عن أّيام دراستها يف املدرسة بصيغة املايض البعيد، وتتحّدث عن العنف الذي كانت تالقيه يف املدرسة 
سواًء من األساتذة، أم من أشخاص آخرين حاول أحدهم اغتصاب صديقة هلا قبل أن يقتلها، لتكون 
تلك احلادثة سبب توّقفها عن الذهاب إىل املدرسة، بحسب روايتها. تروي الطفلة أيًضا ماضًيا من 
العنف األرسي مع والدها الذي انتهى به احلال إىل السجن بعد قتل شقيقته، من دون أن تذكر السبب 

وراء تلك اجلريمة التي قام هبا والدها.

تقّدم الفتاتان يف حجر أسود صورة مرّكبة لألنثى، أو الطفلة السورّية، فهي )ولو يف بداية عمرها( 
ا لألنثى يف حماولة  معارضة للنظام االجتمعي القائم بصورة أو بأخرى، ذلك يف حني نرصد غياًبا تامًّ

»طوفان يف بالد البعث« خلق نموذج عن القرية السورّية.

 األطفال خارج احلجر األسود

يف الربع ساعة األخرية من الفيلم، تتابع الكامريا ما يبدو رحلة لعدد من أطفال الفيلم )من بينهم 
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وسوق  القديمة  دمشق  أحياء  األطفال  يزور  حيث  األسود،  احلجر  حّي  خارج  ومصطفى(  حمّمد 
سفح  عىل  ذلك  عقب  يف  الرحلة  لتنتهي  للحيوانات،  وحديقة  املدينة،  وسط  يف  وسينم  احلميدّية، 
تقليدّية األماكن  الرغم من  الرحلة )عىل  املطّل عىل جممل مدينة دمشق. حيث تشّكل  جبل قاسيون 
التي يزورها األطفال خالهلا( مساحة لعرض جانب خمتلف من شخصّيات األطفال يف الفيلم، وهو 

اجلانب األقرب إىل طفولتهم من ناحية حّب اللّعب، واالستكشاف.

يظهر فيلم حجر أسود يف جممله، ومن دون تعليق صويت من املخرج )هو الفيلم الوحيد يف العينة من 
دون مثل هذا التعليق( جمموعة كبرية من التناقضات واملشكالت االجتمعية والسياسية واالقتصادية 
يف املجتمع السوري، ويف الوقت ذاته خيلق شخصيات )ال شخصية واحدة( من حلم ودم، وتناقضات، 

حتت نري االضطهاد والقمع يف الوقت ذاته.

3. العودة إىل محص 2013

 - الوثائقية  األفالم  أوائل  من  الفيلم  يعّد  الدولّية،  السينمئّية  اجلوائز  من  بعدد  فوزه  إىل  إضافة 
اإلبداعّية املنتجة بعد انطالقة الثورة السورّية اّلتي حّققت نجاًحا يف مستوى مهرجانات السينم العاملّية 
اجلائزة  أمّهها  بعدد كبري من اجلوائز)10)  الفيلم  فاز  فقد  السابق.  السورّية يف  الوثائقّية  السينم  مل حتّققه 

الكربى يف مهرجان »سان دانس« السينمئي.

شخصيات الفيلم

وليس  األساس،  املوقع  محص  مدينة  فيه  حتتّل  رسد  نحو  املخرج  توّجه  الفيلم  عنوان  يعكس 
شخصّيات بعينها، وإن كان هذا الرسد سيجري فعاًل عرب جمموعة من الشخصّيات إاّل أهّنم يمّثلون 
السورّية. ومقارنة باألفالم  الثورة  تارخيّية خاّصة، هي حلظة  املدينة، يف حلظة  »طليعة« ما من سّكان 
السابقة، نجد أّن شخصّية املخرج ستحتّل منزلة أكرب من الرسد يف الفيلم، سواًء يف مستوى حضوره 
الشخيص يف بعض املشاهد، أم يف مستوى الرشيط الصويت املسّجل بصوته، لذلك سنقوم بالتوّقف 
عند شخصّية املخرج بوصفها أيًضا واحدة من شخصّيات الفيلم، وليس فقط الشخص املسؤول عن 

إنجازه.

)0)) صفحة فيلم »العودة إىل حمص عىل موقع آي إم دي يب.

https://www.imdb.com/title/tt3199456/awards
https://www.imdb.com/title/tt3199456/awards
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املخرج

للفيلم  الصويت  الرشيط  يبدأ  الفيلم،  فيه  صّور  الذي  السورية  الثورة  سياق  عن  قصري  نص  بعد 
وبشخصّيات  محص،  بمدينة  عالقته  عن  الفصحى  بالعربّية  متحّدًثا  ديركي  طالل  املخرج  بصوت 
اخللفي  املقعد  الصويت صورة ديركي وهو جالس يف  التعليق  يرافق هذا  التي ستظهر الحًقا،  الفيلم 

لسّيارة يبدو أهّنا تقّله من/ أو إىل مدينة محص السورّية.

بعد ظهور الشخصيتني الرئيستني يف الفيلم بشكل موّقت، يعود الرشيط الصويت بصوت ديركي 
ليرسد قّصته الشخصّية مع مدينة محص، وعن زياراته األوىل إىل املدينة للمشاركة يف العمل اإلعالمي 
فيها وذلك »يف الوقت الذي منع فيه عىل اجلميع نقل ما حيدث يف سورية« يف تأكيد من املخرج عىل 
شجاعته الشخصّية، وعىل اقتحامه أماكن كانت رّبم خطرة عىل اآلخرين يف ذلك الوقت، األمر الذي 

سيتكّرر يف غري مكان يف الفيلم.

الفيلم  طوال  يستمّر  الذي  الصويت  الرشيط  يرسد  الفيلم،  بشخصّيات  املخرج  عالقة  إىل  إضافة 
احلوادث التي جرت يف مدينة محص وفق تسلسلها الزمني، وذلك باالنسجام مع احلوادث التي جتري 
يف الفيلم ذاته، فمثاًل يرسد ديركي قّصة اقتحام قّوات النظام منزل الساروت يف حّي البياضة قبل أن 
الرشيط  أّن  بمعنى  املدّمر،  الساروت  منزل  من  مشاهد  عرض  خالل  وذلك  اهلرب،  األخري  يتمّكن 
الصويت يف الفيلم يشّكل أيًضا جزًءا من شخصّية املخرج اّلتي يشّكل تفاعلها مع باقي الشخصّيات 

جزًءا مهًم من متثيلهم )بوصفهم أفراًدا سوريني( يف الفيلم.

يف الدقيقة الثالثة والثمنني يعود خمرج الفيلم إىل الظهور أمام الكامريا، يف إعادة ملشهد ظهوره األّول 
يف بداية الفيلم، جالًسا يف املقعد اخللفي لسيارة تقطع طريق سفر، ومع تعليق صويت يكّرر ما قاله يف 
بداية الفيلم »املدينة التي كنت أعرب طريق السفر من جوارها إىل منزيل يف دمشق سابًقا، من دون أن 
أفّكر مّرة واحدة يف أن أدخلها، املدينة التي أصبحت أغىل ما أملك«، ثّم يف اللقطة التالية يظهر ديركي 
يف لقطة جتمعه مع عبد الباسط الساروت يف ريف محص، يف ما يبدو مشهًدا وداعيًّا لعبد الباسط الذي 

قّرر العودة إىل املدينة املحارصة.

بالساروت،  الشخصّية  املخرج  عالقة  إظهار  املشهد  هذا  عرض  من  األساس  الغرض  يبدو 
السورّية مع عبد  بالعامّية  الكامريا متحّدًثا  للمّرة األوىل من وراء  املخرج يظهر  أّن صوت  وبخاّصة 
بأجوبة عمومّية عن  مّرة أخرى  يرّد  أّن األخري  إاّل  الشخصّية،  إليه بعض األسئلة  ا  الباسط، وموجهًّ
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بعبارة  الثورة،  انترصت  حال  يف  بسيطة  مهنة  يف  بالعمل  والقناعة  النسيان،  ونعمة  النرص،  يف  األمل 
الذي جيمعه شخصيًّا مع خمرج  املشهد  الكامريا يف هذا  أمام  الباسط  عبد  أخرى، ال خيتلف خطاب 
الفيلم عن املشاهد السابقة، ال يؤدي املشهد أّي أمهّية خاّصة يف قّصة شخصّية عبد الباسط نفسها، بل 

يبدو الغرض منه مقترًصا عىل إظهار وداع املخرج للساروت.

الساروت،  وداع  يف  كلمت  كتابة  ويف  ذلك،  بعد  الشعري  اإلنشاء  يف  الصويت  التعليق  يستغرق 
ولكن ذلك كله من دون حتقيق خرق يف معادلة التلّقي التي رصدناها يف وقت سابق عند أمرياالي، 
أي الشخصّيات السورّية، السلطة، واملخرج كطرف مستقل، املعادلة التي يعّززها حضور ديركي يف 

الرشيط الصويت، وبالصورة يف مشاهد أخرى.

 عبد الباسط الساروت

حممواًل عىل األكتاف، يظهر الساروت يف الدقيقة الرابعة من الفيلم، وهو يقود تظاهرة مسائّية، ومن 
ثّم يعود يف الدقيقة السادسة من الفيلم ليرسد للكامريا جتربته السابقة حارس مرمى لنادي الكرامة يف 
مدينة محص، ومن ثّم قّصة مشاركته يف الثورة وتصّدره قيادة اهلتافات يف التظاهرات املناهضة للنظام 
يف املدينة، وذلك بالرتافق مع عرض لقطات من تظاهرات خمتلفة قام الساروت باملشاركة فيها، ومن 

ثّم لقطات لعودة الساورت من تلك التظاهرات، حموًطا بمعجبيه وحمبّيه من األهايل.

إىل  السلمّية  التظاهرات  قائد  الساروت  شخصّية  من  الفيلم  ينتقل  عرش،  السادسة  الدقيقة  مع 
الساروت املقاتل قائد كتيبة »شهداء البّياضة«. جيلس الساروت يف املشهد يف أحد املنازل ويقّلب مع 
أصدقائه صوًرا قديمة له حني كان حارًسا للمرمى، ولكنّه يف الوقت ذاته يرتدي حزام مسّدس حريب، 
وينّسق مع أحد األشخاص عرب السكايب جلمع مزيد من املال لرشاء السالح، ثّم ينشد لألخري أنشودة 
جديدة عرب السكايب، بمشاركة أصدقائه من احلارضين يف اجللسة، ويف الدقيقة التاسعة والعرشين 
ننتقل مع الساروت إىل أحد جبهات محص، يف ما يبدو لقاًء مع خمرج الفيلم بعد مرحلة انقطاع، يرشح 
أمّهيتها  يرابط عندها، وعن  التي  النقطة  املقابلة الصحافّية للكامريا عن طبيعة  الساروت عىل طريقة 

العسكرّية، وما إىل ذلك.

لعبد  العفوّية  اللقطات  بعض  التقاط  يف  الفيلم  ينجح  واخلمسني،  السادسة  الدقيقة  من  ابتداًء 
نفسّية صعبة، وذلك يف عقب مقتل عدد من رفاقه عىل اجلبهات،  أثناء مروره بحاالت  الباسط، يف 
لباسط ذات  اللقطات األخرى  لقطات خيتلف حمتواها عن  الفيلم  يعرض  تقريًبا  دقائق  طوال مخس 
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الدقيقة  العفوّية للساروت يف  اللقطات  النوع من  الفيلم هذا  يقّدم  الطابع األكثر صحفّية وتقريرّية، 
اخلامسة والسبعني يف أثناء جلوسه مع عائلته.

بعد تلك اللحظات احلميمّية مع عائلته، يصاب الساروت يف أثناء حماولة عودته ومقاتلني آخرين 
إىل أحياء محص املحارصة، ويقّدم الفيلم لقطات لعبد الباسط الذي يفقد أعصابه حتت تأثري املخّدر 
واألمل، ثّم يبكي يائًسا ومطالًبا بفّك احلصار عن العائالت التي بقيت داخل احلصار، لينتقل الفيلم بعد 

ذلك إىل مشهد وداع الساروت واملخرج الذي ناقشناه سابًقا.

تظهر شخصّية الساروت أكثر من باقي الشخصّيات األخرى يف الفيلم، وينجح الفيلم كم ذكرنا يف 
تصوير الشخصّية يف أوضاع إنسانّية خمتلفة، منها الفقدان، واإلصابة، واليأس. لكّن الفيلم يف احلصيلة 
ال يعرض صورة للساروت خمالفة لتلك املكّرسة يف وسائل اإلعالم عن حارس املرمى السابق، الثائر 
السلمي ثّم املقاتل، رّبم يلعب دوًرا يف ذلك طبيعة الشخصّية نفسها، ورّبم اللحظة التارخيّية احلاسمة 
التي صّورت فيها. ذلك من دون أن يؤدي سعي املخرج املحموم إلظهار عالقة شخصّية قوّية جتمعه 

بالساروت إىل إضافة أبعاد جديدة عىل شخصّية الساروت.

 أسامة اهلبايل )أسامة احلميص(

يظهر الصحايف والناشط اإلعالمي أسامة اهلبايل املعروف بـ«أسامة احلميص« يف الدقيقة الرابعة من 
الفيلم مصّوًرا تظاهرة مسائّية يف شارع امللعب البلدي يف مدينة محص، ثّم يف لقطات متفّرقة أخرى يف 
بداية الفيلم، معّلًقا عىل فيديو استشهاد أحد أصدقائه من التظاهرات األوىل يف مدينة محص، أو مصّوًرا 
للتظاهرات بكامرياته من أحد األسطح املجاورة، وذلك بالتزامن مع عرض لقطات للساروت، إذ 
يعّزز الرسد البرصي للفيلم فكرة الصداقة، أو الرشاكة بني الساروت واهلبايل، أو بني قائد التظاهرات، 
واإلعالمي الذي يقوم بتوثيقها، ومع انتقال رسد الفيلم نحو شخصّية عبد الباسط الساروت بوصفه 
قائًدا عسكرًيا، يبقى اهلبايل حارًضا يف املشهد صديًقا للساروت، ولكن بوصفه إعالميًّا فقط، من دون 

دور عسكري.

إصابة  عىل  الصويت  الرشيط  يعّلق  العبارة  هبذه  اهلاون«  من  حّصة  والشوارع  كالبيوت  أيًضا  »لنا 
اهلبايل بقذيفة هاون، مستعرًضا بعض املشاهد من إسعاف اهلبايل يف أحد املستشفيات امليدانية، ومن 
ثّم مشهًدا لعبد الباسط الساروت من منزل اهلبايل موّجًها رسالة إىل صديقه املصاب الذي تعود كامريا 

ا. الفيلم إليه وهو يرفع إشارة النرص من رسيره يف املستشفى عىل الرغم من حالته الصحّية السّيئة جدًّ
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الباسط  املدّمر بصحبة عبد  منزله  لزيارة  أسامة من إصابته  يعود  الفيلم،  الدقيقة األربعني من  يف 
الساروت، يتفّقد االثنان من دون غرض حمّدد بقايا املنزل املحروق بالكامل، ثّم تنتقل الكامريا لرتصد 
والتجهيز  األسلحة  بتحضري  منشغلني  اآلن  يبدون  الذين  القدامى  أصدقائه  من  لعدد  أسامة  زيارة 
املخرج  تعليق  يتدّخل  بل  بعفوية،  للتعبري عن مشاعرة  للهبايل  املجال  الفيلم  يرتك  هنا ال  للمعارك، 

ليرسد التغرّي الذي طرأ عىل شخصية أسامة من وجهة نظره.

»املّدة التي قضاها أسامة يف مرضه بعيًدا عن شوارع محص، غرّيت وجه املدينة وأهلها يف غيابه، 
تغرّيت محص التي يعرفها، وتغرّي املزاج كّله. الشغف بالّسالح انترش كوباء، عند من كانوا يف القريب 
الكفاح السلمي )..( كان أسامة مثل مغرتب، يكتشف مدينة جديدة، وكان حني يريد أن  رفاقه يف 

يكون وحيًدا يأخذ كامريته ويغادر، باحًثا عن تفاصيله املفقودة«.

يقّدم الفيلم التعليق الصويت السابق برفقة مشهد لتنظيف جمموعة من الشباب لألسلحة، وجلوس 
اهلبايل وراءهم، يف حني تأخذ الكامريا لقطات مقّربة لوجهه. إذ ختلق اللقطة السابقة بصحبة التعليق 
الصويت انطباًعا بصدقّية الرأي الوارد يف التعليق، ولكن األمر يطرح يف الوقت ذاته تساؤاًل عن اآللّية 
فرصة  للشخصّيات  ترتك  التي ال  الفيلم  املمثلة يف  األخرى  املشاهد  من  املشهد، وكثري  هبا  نّفذ  اّلتي 
قول آرائها يف قضايا أساسّية بالعالقة مع موضوعة الفيلم )هنا سؤال السلمّية والعسكرة( بل عوًضا 
عن ذلك يقوم الفيلم بتقديم الرشيط الصويت للمخرج، بصحبة مشاهد تعطي انطباًعا بصدقّية الرأي 

املقّدم يف الرشيط. 

وعىل املنوال ذاته، يعرض الفيلم يف الدقيقة الثانية واخلمسني مشهًدا للهبايل وهو يصّور خمّلفات 
املقصوفة يف مدينة محص، وذلك بصحبة  أماكن خمتلفة من األحياء  ثّم متجّواًل يف  قذائف حربّية، 
لقد نرشنا صور  أسامة،  بـ«عزيزي  تبدأ  املخرج  املّرة عىل شكل رسالة من  تعليق صويت جاء هذه 
بأن يسمع  تغيرًيا،  بأن حتدث  ذاته،  القديم  تفاؤلك  القاهرة، ونحن نحمل  الكبري يف شارع  الدمار 

العامل، بأن يرى«.

ويستمّر الرسد يف ما يبدو حتلياًل من املخرج ملشاعر اهلبايل بالعالقة مع الصمت الدويل عن حوادث 
مدينة محص الذي ال يتحّدث أبًدا إىل الكامريا طوال الفيلم عن أّي يشء شخيص، باستثناء التعليقات 
العاّمة عىل األوضاع امليدانية، وذلك عىل طريقة فيديوهات توثيق الثورة السورّية املنترشة عىل اإلنرتنت 

منذ بداية الثورة.



103

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

يف الدقيقة الثالثة واخلمسني يتوّقف الفيلم عن عرض مشاهد اهلبايل، لريّكز يف الدقائق األربعني 
املتبّقية مع عبد الباسط الساورت، باستثناء خرب يرسده التعليق الصويت للمخرج يف الدقيقة اخلامسة 
واخلمسني عن اعتقال أسامة اهلبايل عىل احلدود السورّية اللبنانّية، يذكر فيه املخرج مدى حزنه عىل 
أّن عاًما قد مىض عىل  آخر  يذكر يف مكان  ثّم  له مصري«،  يعرف  الذي »اختفى ومل  أسامة  فقدان 

اعتقال أسامة، ولكن من دون إعادة ربط لشخصّية أسامة بمسار احلوادث يف الفيلم.

 الشخصّيات األخرى

بخالف »طوفان يف بالد البعث« حيرض عدد كبري من الشخصيات الثانوّية يف »العودة إىل محص« 
من دون تركيز مبارش عليها، وحيرض أهايل محص طوال الوقت يف رسد املخرج أو يف لقطات الفيلم، 
بوصفهم ضحايا هلمجّية النظام، ولكن يف الوقت ذاته مقاومني هلذه اهلمجّية بشّتى الوسائل، ويظهر 
القتىل، كم يف لقطات الساروت واهلبايل بوصفهم ممثلني عن  التظاهرات، أو تشييع  ذلك يف لقطات 
املجتمع املحيل، وذلك يف اختالف جوهري عن طبيعة حضور السّكان املحليني يف »طوفان يف بالد 

البعث« عىل سبيل املثال.

ولكن ومع هذا احلضور »اإلجيايب« لألفراد السورّيني يف الفيلم، إال أّن الشكل الفنّي الذي يّتبعه 
املخرج عرب زّج نفسه كجزء مفرتض من حوادث الفيلم، وفق املعادلة التي ذكرناها سابًقا، ذلك كله 
كانوا يف  الوثائقّية، حّتى ولو  السينم  السوريني يف  األفراد  متثيل  العالقة اإلشكالية يف  نوًعا من  خيلق 
حلظة تارخيّية متّثل ذروة انغمسهم يف أداء دور كبري يف مصائر حياهتم كم يف حلظة الثورة السورّية وفيلم 

»العودة إىل محص« الذي صّورت مشاهده معظمها يف أقوى أّيام عنفواهنا.

4. طعم اإلسمنت 2017

يتابع طعم اإلسمنت ما كان »العودة إىل احلمص« قد افتتحه من حصد أفالم وثائقّية سورّية جلوائز 
عاملّية. إذ فاز الفيلم حّتى اليوم بعدد كبري من اجلوائز أمّهها اجلائزة الكربى يف مهرجان »فيزيون دو 

ريل« يف سويرسا، إضافة إىل جوائز أخرى يف مهرجانات خمتلفة)11).

)))) صفحة الفيلم عىل موقع آي إم دي يب.

https://www.imdb.com/title/tt7085762/awards
https://www.imdb.com/title/tt7085762/awards
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لكن إضافة إىل حضوره يف مستوى املهرجانات واجلوائز حيّقق الفيلم أيًضا نوًعا من احلضور يف 
مستوى األدبّيات املرتبطة بالعالقة بني كّل من سورية ولبنان)12)، كون الفيلم يرسد قّصة عّمل الجئني 
اللبنانّية)13)،  األهلّية  باحلرب  املرتبطة  اإلرجاعات  من  كثرًيا  وينجز  اللبنانّية،  العاصمة  يف  سورّيني 

وبقضايا تتقاطع ما بني حارض لبنان ومستقبل سورية مثل »إعادة اإلعمر«.

الشخصّيات يف الفيلم

يقّدم الفيلم مقاربة خاّصة بالعالقة مع شخصّياته، فالفيلم ال يضّم أّي شخصّيات سورّية )أو غري 
سورّية( واضحة املعامل، بمعنى تنجز رسًدا حلوادث حياهتا، أو تقوم بفعل الروي للكامريا، بل يرّكز 
الفيلم عىل حياة جمموعة عّمل سورّيني داخل موقع بناء يف العاصمة اللبنانّية بريوت بينم يرسد الرشيط 
الصويت للفيلم حكاية شخصّية مفرتضة ألحد هؤالء العّمل، لذلك سنقوم بتقسيم حتليل الشخصّيات 

إىل كتلتني رئيستنّي. شخصّية املخرج يف الفيلم، وشخصّية باقي العّمل.

شخصّية املخرج

بصوت  مسّجل  صويت  بتعليق  اإلسمنت  لطعم  الصويت  الرشيط  يبدأ  محص«  إىل  »العودة  يف  كم 
يف  الحًقا  سنراهم  الذين  العّمل  ألحد  أهّنا  املفرتض  من  شخصّية  بلسان  يروي  اّلذي  نفسه  املخرج 
بلسان  املفرتضة  حياهتا  حوادث  تروى  وملاذا  هذه،  هي  شخصّية  أّي  حتديد  دون  من  ولكن  الفيلم، 

املخرج، وليس بلسان الشخصّية ذاهتا؟.

بالعودة إىل الرشيط الصويت يتحّدث املخرج عن »حلظتني« ال يستطيع نسياهنم يف حياته؛ األوىل 
من الطفولة حيث عاد من املدرسة إىل املنزل، وشّم رائحة والده العائد من السفر، ليكتشف بعد ذلك 
صورة للبحر معّلقة عىل حائط مطبخ العائلة اّلتي يبدو أن الوالد أحرضها من بريوت إىل مكان ما يف 
سورية )ال حيّدد أبًدا( ثّم يتحّول الرشيط الصويت إىل رسد صور شعرّية غري واقعّية عن »غرق الطفل« 

داخل الصورة املعّلقة عىل جدار املنزل.

بعد استعراض مشاهد من الساعات الصباحّية األوىل لعمل جمموعة من العّمل السورّيني يف أحد 
مواقع البناء اللبنانّية، يعود التعليق الصويت للمخرج يف الدقيقة التاسعة لرسد تفاصيل عن شخصّية 

))))  إلياس خوري، »ما هو طعم اإلسمنت؟« جريدة القدس العريب، 7)-0)-7)0). 

))))  خالد صاغيّة، طعم اإلسمنت: متاهة ما بعد الثورة، موقع الجمهوريّة، 0)-7-06)0). 

http://www.alquds.co.uk/?p=809801
http://www.alquds.co.uk/?p=809801
https://www.aljumhuriya.net/ar/38327
https://www.aljumhuriya.net/ar/38327
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الوالد املفرتضة اّلتي كانت كّفه بالنسبة إىل الطفل تشّكل مدينة بريوت بالنسبة إىل املخرج، لينتقل بعد 
ذلك باحلديث عن تشابه األّيام وانعدام الفرق بينها بعد الدخول إىل »اجلورة« أو موقع البناء يف الفيلم.

يتابع الرشيط الصويت رسد التفاصيل التي تطرأ عىل حياة العامل بعد أن يبدأ احلياة يف »اجلورة« 
وكيف تقسو أصابع العامل، وكيف تقع األشياء اخلفيفة من يديه لعدم إحساسه بوزهنا، وكيف هيرب 

اخلوف مع أّول رضبة حديد، وكيف أّن صوت العمر يشعر العّمل بـ«األمان«.

لبنان،  السابق يف  البناء  يبنيها الرشيط الصويت، بني الطفل ووالده عامل  التي  يف استمرار للقّصة 
بتابع الرشيط ما يبدو مقولة أساسّية من مقوالت الفيلم »ضّبيل شنتاية السفر، ومد إيدو عىل جيبتو، 
عطاين مفاتيح بيتنا. قيّل بس تبّلش احلرب، املعمرجّية بروحو عىل بلد تاين خّلص حرب، وبينطروا 
أّن  بمعنى  ناطر«  بعدين  »أيب  أيًضا بصوته  املخرج  لريّد  يعمروها«  ويرجعوا  لتخلص،  ببلدن  احلرب 
باستخدام  ولكن  وابنه،  األب  خمتلفني.  صوتني  بني  احلوار  من  نوع  إنجاز  حياول  الصويت  الرشيط 

صوت املخرج فقط.

يشّكل املقطع السابق من الرشيط الصويت حلظة كاشفة بالعالقة مع الفيلم، ومع ما يبدو السبب 
املخرج،  قّصة مفرتضة ورسدها بصوت  كتابة  أي  باألساس،  الصويت  التعليق  الشكل من  وراء هذا 
فاملقطع السابق من القّصة يشري إىل مقولة تتعّلق بجيلني من العاملني السورّيني؛ جيل اآلباء الذي أتى 
إىل لبنان بعد انتهاء احلرب األهلّية فيه، واجليل الثاين هم األبناء الذين جلؤوا إىل لبنان يف عقب الثورة 

واحلوادث التي تلتها يف سورية.

املقولة السابقة )عىل أمهّيتها( ال ترتبط بشخصّية حمّددة من عرشات العّمل املختلفني الذين يصّورهم 
الفيلم يف موقع البناء. بل تبدو، وبالطريقة اّلتي قدّمت هبا، مقولة املخرج نفسه اّلذي صاغها عىل لسان 
أحد العّمل، لينسجم ذلك مع الشكل الفنّي الذي اعتمده الفيلم، وهو التعليق الصويت من املخرج عن 

قصص العّمل )أو أحدهم( عوًضا عن حديث العّمل بأنفسهم عن قصصهم.

يف الدقيقة الثانية والثالثني يعود صوت املخرج سارًدا قّصة عن استيقاظ الشخصّية املتخّيلة التي 
يروي الرشيط الصويت قّصتها لتجد نفسها حتت الركام، ركام ناتج عن قصف املبنى الذي تعيش فيه، 
وذلك بعد أن استمّر احلفر يوًما كاماًل إلجياده حتت الرتاب. بعد ذلك، يرسد الصوت أّنه أخذ قراًرا 
أّنه حفرة أخرى حتت األرض، ومع رائحة اإلسمنت ذاهتا. أي إىل موقع العمل يف  يبدو  باهلرب ملا 

بريوت، حيث ال يوجد قصف من السمء، ولكّن األوضاع هي ذاهتا.
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يف احلصيلة ينجز صوت الراوي يف طعم اإلسمنت نوًعا من الوصاية عىل خربات العمل وجتارهبم، 
يف  الظاهرين  العّمل  تغرّي  عن  النّظر  بغّض  قّصتها  تروي  التي  الصوت  اختلقها  التي  الشخصّية  عرب 

الصورة، ما خيلق انطباًعا بأّن تلك احلكاية التي تروى هي حكاية العّمل مجيعهم.

األفالم  يف  املخرج  حضور  التباس  لتقاليد  تكراًرا  السورّية  احلالة  يف  ينجز  الفنّي  اخليار  هذا  مثل 
الوثائقّية - اإلبداعّية السورية، ذلك مع الذهاب إىل مكان أكثر إشكالّية يف سياق حّساس هو السنوات 
التالية للثورة السورّية، فعىل سبيل املثال يستخدم املخرج يف رشيطة الصويت مفردة »حرب«  القليلة 
مفردة  ولكّن  لبنان،  إىل  سورية  من  شخصّيته  جلوء  سبب  وعن  السورّية،  احلوادث  عن  للحديث 
»حرب« للحديث عن احلوادث السورّية تعّد مفردة إشكالّية ترفضها فئات من السورّيني، وتعّدها 

انتقاًصا بحّق الثورة السورّية.)14)

ألّي  املجال  فسح  عدم  يف  ولكن  ذاته،  بحّد  »حرب«  مفردة  استخدام  يف  هنا  املشكلة  تكمن  ال 
املفردة املستخدمة. وهذا ما  الذين قد يكون هلم رأي آخر يف  العّمل  أصوات أخرى من شخصّيات 
نقصد به الذهاب خطوة أبعد يف اإلشكالّية التقليدّية للسينم الوثائقّية السورّية، فكون الفيلم ال يفسح 
املجال ألصوات الشخصّيات التي يصّورها )كم يف حالتي الطوفان، والعودة إىل محص( تتعّقد عالقة 
التي  األفالم  ذروة سبقت حّتى  إىل  اإلسمنت  لتصل يف طعم  فيلمه  املخرج عىل شخصّيات  وصاية 

أنتجت يف أّيام مصادرة صوت السوريني من النظام احلاكم ما قبل الثورة السورّية.

شخصّيات العاّمل

ا حياة يوم كامل يف حياة  من الدقيقة اخلامسة، حّتى الدقيقة احلادية والثالثني، يرسد الفيلم برصيًّ
عّمل املوقع اّلذي يصّوره. يبدأ يوم العمل بخروج العّمل من القبو الذي يعيشون فيه أسفل املبنى، إىل 
الطوابق العليا منه للعمل عىل بنائها، تتابع كامريا الفيلم العّمل الذي خيرجون بانتظام يومًيا، ولكن 
وسط صمت مطبق ال يسّجل أي يشء من أصواهتم. ففي الدقيقة السابعة مثاًل، ويف أثناء انتظار العّمل 
للمصعد يظهر الرشيط البرصي أّن بعض العّمل يتبادلون حديًثا يف ما بينهم، لكّن الرشيط الصويت 
املرافق يظهر فقط صوت املصعد الذي يطغى صوته )بشكل مقصود( عىل أّي صوت آخر. بمعنى أّن 
عملّية توليف الصوت مع الصورة يف الفيلم اعتمدت عىل إخفاء صوت العّمل يف اللحظات القليلة 

التي رّبم ظهر صوهتم فيها بشكل عفوي، مثل مشهد انتظار املصعد.

)4)) انظر: عدي الزعبي، محّمد العطّار »ثورة أم حرب أهليّة؟« موقع الجمهوريّة، 4)-)0-))0)

https://www.aljumhuriya.net/ar/1009
https://www.aljumhuriya.net/ar/1009
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»التمثيل«  نوع  عىل  جمملها  يف  مبنّية  التصوير  عملّية  فإّن  العّمل  هنار  يف  األخرى  املشاهد  يف  أّما 
الصامت الذي يقوم به العّمل لنهارهم العادي، فاألصوات كم ذكرنا تأيت دائًم من املؤثرات املحيطة. 
البحر، آالت البناء، أو حّتى التلفاز، ولكن ليس أحاديث العّمل يف ما بينهم، عالوة عىل احلديث إىل 
أمام  الواقع  »إعادة متثيل  إذ كان خيار اإلخراج  بالدرجة األوىل،  الفيلم  مل يكن خيار  اّلذي  الكامريا 

الكامريا«.

ويف الّليل، كم يف النهار، يقوم العّمل بعملّية متثيل أفعاهلم الشخصّية ذاهتا. يأكلون أمام شاشات 
الطعام  تلوك  التي  أفواههم  الكامريا عىل حركة  تركيز  املحّطات اإلخبارّية، مع  املفتوحة عىل  التلفاز 
داخلها يف توليف برصي مع لقطات األخبار، وكأّن هؤالء العّمل يعلكون أيًضا الكالم املكّرر الذي 
لكّن  لبنان(  يف  السوريني  الالجئني  جتاه  العنرصّية  ازدياد  عن  أخبار  )ومنه  األخبار  حمّطات  به  تأيت 
املالحظة األساسّية يف هذه احلالة أيًضا هي الصمت املطبق املحيط بكّل يشء، وبخاّصة يف القبو الذي 

يبدو أّن عدًدا كبرًيا من الناس يعيشون فيه.

درجات  أعىل  اإلسمنت  طعم  يف  املخرج  بصوت  الرسد  نوع  يشّكل  األخرى  باألفالم  مقارنة 
اإلشكالّية بالعالقة مع الشخصيات التي يتحّدث عنها، األمر الذي يتجاوز معادلة األطراف الثالثة: 
السلطة، املقموعني، واملخرج، ليصل الفيلم إىل صيغة ينوب فيها صوت املخرج حّتى عن السوريني 
جمال  فسح  دون  من  يشّكلوهنا،  التي  البرصّية  باملاّدة  الفيلم  يف  حضورهم  من  ويكتفي  املقموعني، 
لرسدّيتهم، سواء كانت إنشائّية كم يف حالة الطوفان، أم متمّردة كم يف العودة إىل محص. الفيلم هنا 
امللتبسة من  العالقة  يعكس  الذي  األمر  الفنّي،  الرسدية يف خياره  تلك  أبعد ويصادر  يذهب خطوة 

جديد بني خمرج الفيلم وشخصّياته من السورّيني.

استنتاجات الدراسة

أوًل: ال نرصد وجود عالقة سببّية واضحة بني متثيل السورّيني بطريقة معّينة يف الوثائقّيات السورّية 
املشمولة يف الدراسة، وتلّقي هذه األفالم لالهتمم، سواء الفنّي، أم السيايس. فكم رصدنا يف حالة أفالم 
»طوفان يف بال البعث« و«حجر أسود« فإّن كالًّ منهم مل حيصل عىل جوائز مهّمة يف املهرجانات العاملّية، 
ولكن يف الوقت ذاته حيرض الفيلمن بوصفهم وثائق هلا أمهّية سياسّية معّينة، كوهنا صّورت يف سنني 
ما قبل الثورة السورّية، ولو أّن الفيلمني قد اتّبعا منهجّية خمتلفة متاًما يف متثيل األفراد السورّيني. ففي 
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حني يعّد فيلم أمرياالي عالمة مؤّسسة يف العالقة امللتبسة للمخرجني الوثائقّيني مع األفراد السورّيني، 
اعتمد فيلم نضال الدبس أسلوًبا مغايًرا يعتمد عىل فسح املساحة كّلها للشخصّيات.

أّما يف حالة فيلمي العودة إىل محص، وطعم اإلسمنت، فنلمس ارتباًطا بني عاميل النجاح يف مستوى 
السورّيني فقط  ثانية، أي متثيل  للسورّيني من جهة  امللتبس  العاملّية من جهة، والتمثيل  تلّقي اجلوائز 
بالعالقة مع شخصّية املخرج الذي يعيد كتابة قّصتهم كّم وّضحنا يف متن الدراسة. وبناًء عىل ذلك من 
املمكن القول إّن التمثيل امللتبس للسورّيني حيرض بخاّصة يف حالة األفالم الوثائقّية - اإلبداعّية التي 
تنتج لتنافس يف سوق املهرجانات واجلوائز العاملّية، أو يف حالة إنتاج األفالم يف سياق سيايس قمعي 

كم حالة فيلم الطوفان املنتج قبل ثورة عام 2011.

يشّكل  األطراف،  ثالثّية  معادلة  أسود(  حجر  )باستثناء  الدراسة  يف  املشمولة  األفالم  تتبع  ثانًيا: 
النظام  السلطة هي  القامعة هلؤالء األفراد، فهذه  السلطة  فيها، مقابل طرف  السورّيون طرًفا  األفراد 
السيايس يف سورية يف سنني ما قبل الثورة يف فيلم الطوفان، والنظام السوري يف أثناء توحّشه خالل 
الطرف  أّما  اإلسمنت.  طعم  حالة  يف  لبنان  يف  العنرصي  والنظام  محص،  إىل  العودة  فيلم  يف  الثورة 
الثالث يف املعادلة فهو شخصّية املخرج اّلذي يشّكل )أو حياول( نوًعا من الوسيط الفنّي بني األفراد 

السورّيني، والعامل الذي جيب أن يسمعوه صوهتم.

الوسيط  دور  أداء  يف  املبدع  رغبة  بمعنى  املنشأ،  سياسّية  مرجعّية  من  آتًيا  يبدو  الفنّي  اخليار  هذا 
إليصال دور املقموعني، ولكن أيًضا -وهو األمر الذي تبنّي من خالل التوّقف التفصييل عند أفالم 
الدراسة- يبدو مثل هذا اخليار نابًعا من تكوين فنّي حمدود اخليارات عند جزء من اجليل اجلديد من 
خمرجي الوثائقي السورّيني، األمر الذي جيعلهم يستلهمون اجلملّيات األسلوبّية اخلاّصة بصنّاع األفالم 
من اجليل األقدم )هنا أمرياالي( عىل الرغم من تغرّي الوضع السيايس املوضوعي الذي أنجزت فيه 

أفالم اجليل السابق، مقارنة باجليل احلايل.

العالقة اإلشكالّية بني  اّتبعت »تقاليد االلتباس« أي  التي  الثالثة  اثنني من األفالم  ثالًثا: يف حالة 
املخرج وشخصّياته، كانت هناك تبعات يف املراحل الالحقة إلنتاج الفيلم، أّدت إىل إثارة جدل حول 
عالقة املخرج بشخصّياته، ففي حالة »طوفان يف بالد البعث« حتّدث عمر أمرياالي يف غري مناسبة عن 
التعاطف كم  كليًّا عن  يبتعد  اخّتاذه موقًفا شخصيًّا  الطوفان، وعن  فيلم  املشكلة بشخصّيات  عالقته 
يف حالة رأيه حول شخصّية مدير املدرسة يف الفيلم »املدير هو األداة املنّفذة لبشاعات األيديولوجيا 
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البعثية التي ارتكبت بحق أجيال وأطفال. كيف يمكن التعاطف مع شخص ينّفذ هذا؟«.)15)

أّما فيلم »العودة إىل محص« فقد أثار جداًل بعد عرضه عىل قناة العربّية من دون تغطية وجه أسامة 
اهلّبايل املعتقل عند النظام، يف حني يبدو أّن صنّاع الفيلم قد قاموا بتقديم وعود مغايرة لعائلته)16)، ومن 
جهة أخرى فقد أعلن خمرج الفيلم عام 2015 عن »ترّبؤه« من عالقته بعبد الباسط الساروت أحد 
شخصّيات الفيلم)17)، يف إثر أنباء عن مبايعة األخري لتنظيم الدولة اإلسالمّية يف حينها، ليعود املخرج 

بعد ذلك ويوّضح أّن العالقة بينه وبني الساروت قد عادت إىل طبيعتها.)18)

أّما يف حالة »طعم اإلسمنت« فلم يكن هناك إشكال مع العّمل أنفسهم )حّتى اليوم( يف مراحل 
ما بعد عرض الفيلم، بقدر ما كان هناك انتقادات صحافّية أيًضا للطريقة األحادّية التي عرض فيها 
العّمل السورّيون)19)، يف حني رأى املخرج يف ذلك األسلوب »جتديًدا« سينمئيًّا ال يّتبع الشكل التقليدي 

للفيلم الوثائقي، يف معرض رّدة عىل انتقاد صحايّف آخر حول اإلشكالّية ذاهتا)20).

رابًعا: يف مستوى أبعد من الشكل الفنّي، وبالعالقة مع املجتمع السوري ذاته، ويف مراحل خمتلفة 
منطقة  أساسّيتني،  منطقتني  إىل  مقّسًم  السوري  املجتمع  يبدو  لسورية،  املعارص  السيايس  التاريخ  من 
»حتدث فيها األشياء« أو عىل األقل األشياء املهّمة واإلشكالّية، والثانية هي املنطقة التي يأيت منها صنّاع 
الفيلم الوثائقي الستكشاف تلك األوىل. فمنذ مثال أمرياالي الذي اكتشف قرية »جعيفنّية املايش« 
باملصادفة)21)، إىل نضال الدبس الذي كّلف من منّظمة اليونيسيف إلنجاز فيلم عن ترّسب األطفال 
من التعليم، وصواًل إىل كّل من طالل ديركي الذي أقام يف محص مّدة قصرية من أجل تصوير فيلمه 

فقط، وزياد كلثوم الذي صّور أياًما قليلة مع العّمل السورّيني يف موقع البناء.

السوري من جهة، واألفراد  الوثائقي  تباعًدا مسبًقا بني صنّاع  يف كّل من احلاالت األربع نرصد 
السورّيني من جهة ثانية، األمر الذي يتطّلب جهًدا من املخرجني للذهاب نحو الضّفة األخرى وتّفهم 

)5)) رميا املسامر، »حوار غري منشور مع عمر أمرياالي حول فيلمه طوفان يف بالد البعث« جريدة املستقبل، ))-)0-))0).

)6)) »فيلم العودة اىل حمص يثرُي جداًل بعد عرضه عىل قناة العربية وظهور صور لشخص ما يزال معتقاًل عند النظام« وطن إف إم، 0)-)5-0)0).

)7)) »مخرج العودة إىل حمص يترّبأ من عالقته بالساروت، إرم نيوس، )0-)5-0)0).

)8)) حوار سوريايل 0)، طالل ديريك، صفحة راديو سوريايل عىل ساوندكالود، د.ت.

)9)) عالء الدين العامل، »طعم اإلسمنت لزياد كلثوم، االنهامم بالصورة« موقع ضّفة ثالثة، 05-)8-0)0).

)0)) زياد كلثوم: تم إخراجي من »دين« الثورة - حوار سوريايل )9، صفحة راديو سوريايل عىل ساوندكالود، د.ت.

)))) انظر »حوار غري منشور مع عمر أمرياالي حول فيلمه طوفان يف بالد البعث«، مرجع سابق.

https://almustaqbal.com/article/450260/
https://almustaqbal.com/article/450260/
http://www.watan.fm/syria-news/5463-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8F-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.watan.fm/syria-news/5463-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8F-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.eremnews.com/news/arab-world/183496
https://www.eremnews.com/news/arab-world/183496
https://soundcloud.com/souriali/hiw020-140815
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/3/4/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/3/4/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://soundcloud.com/souriali/hiw093-310818
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عاملها )الغريب عنهم( ثّم التعبري عنه سينمئيًّا. إذ يبدو هذا »التباعد املجتمعي« إذا صّح التعبري، سبًبا 
إضافيًّا يف التقاليد السينمئّية امللتبسة يف التعبري عن السورّيني يف سينمهم الوثائقّية، ورّبم تتطّلب هذه 

النقطة بحًثا منفصاًل ال يرتبط فقط بصنّاع الفيلم الوثائقي، بل رّبم بطبقة املثّقفني السورّيني باملجمل.

 




