
67

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

سينام النظام السوري

ثالث جتارب خمتلفة وخطاب واحد

يارس أبو شقرة

مقدمة

تعددت يف السنوات األخريات -منذ بدء االنتفاضة السورية 2011- املعاين النامجة عن استخدام 
مصطلح »السينم السورية«، لذا كان ال بد من حتديد خطني رئيسني يف هذه السينم؛ األول هو السينم 
احلكومية التي يتحكم النظام يف كل ما فيها، وترشف عليها املؤسسة العامة للسينم، من حيث اإلنتاج 
األسد  حكم  رفضوا  من  يقدمها  التي  املستقلة  السينم  هو  والثاين  فيها،  العاملني  واختيار  والتوزيع، 

وثاروا عليه، وتوزعوا يف بالد كثرية.

ومع تكثيف النظام لإلنتاج السينمئي يف السنوات املاضيات، بات ال بد من االطالع عىل ما يقدمه 
ميزانيته  فيه  تعاين  الذي  الوقت  يف  مكلف  فن  دعم  النظام  حياول  ملاذا  والسؤال  والعامل،  مجهوره  إىل 
ويالت احلرب؟ لذا تركز هذه الصفحات عىل نتاج بعض خمرجي النظام بعد عام 2011، العام الذي 

قرر فيه السوريون اخلروج عىل النظام ورفض احتالله حلياهتم.

»نجدت أنزور، وسمري حسني، وجود سعيد« ثالثة نمذج خمتلفة، لكل موقعه لدى النظام، عمره، 
فيلمني  قراءة  البحث عىل  االعتمد يف هذا  لذا جرى  لسينمه،  أعمله، ورؤيته  هبا  يقدم  التي  وطريقته 
وتتبدد(  و)فانية   ،2016 املركزي(  حلب  سجن  يف  الصمود  أسطورة  القضاء:  )رد  أنزور  لنجدت 
2016 كذلك. وثالثية باسل اخلطيب )مريم( 2012، )األم( 2015، )سوريون( 2016. أما جود 
يف  صور  ألنه  وذلك   2017 محص(  )مطر  للصخب  إثارة  أفالمه  أكثر  عىل  الضوء  ُسلط  فقد  سعيد 
محص بعد هتجري أهلها بأيام قليلة، فبينم كانت احلافالت خترج من املدينة نافية أهلها عنها، كان فريق 
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سعيد يدخل ليختار من أحيائهم وذكرياهتم ما حيلو له تصويره وفق رواية قاتلهم.

ال بد من اإلشارة إىل أن الصفحات اآلتية ال تتناول نقًدا فنًيا سينمئًيا باملعنى الكامل للكلمة، لسبب 
بسيط فإن األفالم الستة املطروحة يصعب معها القول إهنا سينم باملعنى الكامل للكلمة، حتى جتري 
مناقشة عنارصها، ومجاليتها، وطرائق صناعتها، وإىل ما هنالك من أساليب النقد السينمئي البحت، إنم 
تركز هذه الدراسة عىل اجلانب الدعائي »اخلطاب« الذي تقدمه هذه األفالم، وهي تصّدر النظام للعامل، 

وحتاول أدجلة اجلمهور السوري من جديد، كي يتمكن النظام تنصيب نفسه دائًم ولألبد كم يشتهي.

أوًل: أفالم نجدت أنزور

بالتوازي مع التوجه العام للنظام السوري، ومع انتقال النظام من مرحلة الرتكيز عىل الدراما إىل 
مرحلة الرتكيز عىل السينم، بدأ االهتمم باإلخراج السينمئي يبدو عىل نجدت أنزور، بعد أن كان واحًدا 
من أشهر املخرجني السوريني الذين بدأ نجمهم باخلفوت قبل الثورة السورية، ومع سطوع نجم حاتم 
عيل، والليث حجو، وخمرجني آخرين بدأت مالمح أعمهلم تتبلور بوصفها مرشوًعا واضًحا، كانت 

املسلسالت التي يقدمها نجدت أنزور تثري موجة عارمة من السخرية واالستياء بني السوريني.

كان خلط نجدت أنزور اإلخراجي فرعان، إن صح التعبري، األول هو حماربة إرهاب ليس موجوًدا 
السوري، وإساءات  املجتمع  انتشارها يف  التي يدعي املخرج  الدينية  الرتكيز عىل األفكار  من خالل 
الطبقة  أبناء  بني  خصوًصا  سورية،  يف  يوًما  به  نسمع  مل  الذي  التكفريي  واإلرهاب  الدين،  رجال 
ملكت  »ما  ومسلسل   ،2005 العني«  »احلور  مسلسل  مثل  من  أنزور  يصورها  كان  التي  الوسطى 

أيمنكم« 2010.

واخلط اآلخر كان يتمثل قي أعمل »وطنية« تقوم عىل الكليشيهات ذاهتا »األقرب إىل االبتذال«الذي 
يكثفه النظام السوري عندما يقول مجلة يف حب الوطن، وقد كانت هذه األعمل حتمل من الرداءة يف 
الذي  احلسم«  »رجال  مسلسل  مثل  من  بأضعاف،  األخرى  يفوق  ما  وإخراجها  نصوصها  مستوى 
يتحدث عن جندي سوري يف أثناء نكسة 1967 قتل اإلرسائيليون أهله، فذهب إىل أملانيا واخرتق 
املوساد وبدأ ينتقم منهم، واملسلسل اآلخر يف »حرضة الغياب« 2011 الذي يتحدث عن حياة الشاعر 
الفلسطيني حممود درويش الذي جسد شخصيته املمثل فراس إبراهيم، إذ يكفي لنتعرف إىل جودته 
أن نتذكر محالت االحتجاج غري املسبوقة يف تاريخ الدراما السورية التي طالت املسلسل مّدة طويلة 
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قبل عرضه، لكن صناع العمل جتاوزوا هذا كله، وخرج املسلسل إىل العلن مع بداية الثورة السورية.  

مع بداية الثورة السورية كانت جتربة نجدت أنزور الفنية قد قيض أجلها، ألن وعي املتابعني تطور 
مع تطور صناعة الدراما، خصوًصا أن هناك كثري من املخرجني والكتاب كانوا يقدمون شيًئا أقرب إىل 
ذائقة الناس وحياهتم اليومية، وأن عدد املسلسالت السورية املنتجة يف السنة الواحدة قد ازداد بشكل 
هستريي فسمح للناس أن ختتار األقرب إىل قلبها لتشاهده، ومل تعد مشاهدة الدراما السورية حمصورة 

يف خيار واحد كأيام »هناية رجل شجاع« 1993 املسلسل الذي عرفنا إىل نجدت أنزور خمرًجا.

االنتقال إىل السينم مل يكن خيار أنزور وحده، إنم بعد أن عرف النظام أن املعركة ستصبح عاملية، 
وغري حمصورة يف النطاق السوري أو العريب، حتول النظام من دعم الدراما إىل دعم السينم، وللمفارقة 
فإن هذا املطلب يعّد واحًدا من مطالب الثوار العاملني يف هذا احلقل، أولئك الذين نكل النظام هبم، 
ألنه يعرف ويعرفون أن دافعهم من دعم السينم ال يشبه دوافعه، إنم تشتمل هذه النقلة عىل عوامل 
عّدة؛ أوهلا اقتصادية/ إنتاجية، وثانيها أن السينم تستطيع أن جتوب العامل حاَل وضع ترمجة عىل األفالم، 

لذا كان ال بد للنظام السوري من أن يوسع مجهوره ألسباب عدة سنأيت عىل ذكرها الحًقا.

1. فيلم رد القضاء
النظام  جيش  حصار  مّدة  املركزي«  حلب  سجن  يف  الصمود  أسطورة  القضاء  »رد  فيلم  يقدم 
السوري ومحاية سجن حلب املركزي، إذ حورص السجن يف أثناء حترير الثوار والفصائل اإلسالمية 
السجن،  عن  الدفاع  وضع  أخذوا  النظام  جنود  ألن  عليهم،  استعىص  السجن  أن  إال  حلب،  ملدينة 

واستخدموا املساجني دروًعا برشية يف كثري من األحيان، عدا أن اإلمدادات كانت تصلهم من اجلو.

حصار  ألن  خاص،  انتصار  طعَم  ومجهوره،  النظام  أنصار  لدى  املركزي،  حلب  لسجن  أن  إال 
السجن لطاملا كان الرد عىل ما بدأ به النظام أصال من حصار للمدن السورية، وقتل سكاهنا من اجلوع 
والعطش واملرض، كمخيم الريموك الذي قىض فيه أكثر من 200 مدين بسبب اجلوع، لذا كان ال بد 
من الرتويج بأن ما يقوم به نظام األسد من وحشية قد سبقه إليه »اإلرهابيون«، وليس ما جيري من 
الشعب جتاه حكومته هبدف خدمة  دائم  يبدأ هبا  التي  اهلمجية  للبلد ومقدراهتا سوى رد عىل  تدمري 

»أجندات خارجية«.

وخيدم  وترابه،  الوطن  حيمي  الذي  السوري  اجلندي  رواية  تكرس  أن  من  بد  ال  كان  هنا  من 
املسجونني وخياف عليهم، ويف سبيل ذلك يبذل الغايل والرخيص، وال يرتاجع قيد أنملة حتى أمام 
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دبابات اإلرهابيني ومدافعهم. حتى لو أثبتت الوقائع أن النظام السوري قتل يف تلك املّدة ما يفوق 
70 مسجوًنا ألن املسجونني كانوا ينتظرون التحرير بفارغ الصرب، ورفضوا أن يموتوا قبل العسكريني 

الذين مترتسوا خلفهم.

يف  يموت  بأال  أوصته  إذ  له  أمه  وانتظار  »حاتم«،  األمن  عنرص  حكاية  القضاء  رد  فيلم  يصور 
السجن، وصديقه املالزم »جعفر« الذي يموت يف إحدى معارك السجن مع »اإلرهابيني«، بينم كان 
يستعد خلطبة إحدى املسجونات، وحوهلم ينسج عدد من احلكايا عن اجلوع، نقص األدوية، التعاون 
ريثم يصل اجليش ويفك احلصار،  الصمود  التضحية من اجلميع من أجل  السجان واملسجون،  بني 

وهذا ما حيصل يف النهاية.

أما يف مستوى الصناعة، فلربم أمكننا عّده أحد أكثر األفالم التي أنتجتها املؤسسة العامة للسينم 
حساسية، فالقاتل هناك عىل األرض، ضحية تستحق التعاطف والدموع هنا يف السينم. حياة املالزم 
جعفر، وخفة دمه، واستعداده الدائم للتضحية كأي شاب يعشق »قضيته العادلة« سيجعالن خسارته 
أمام بنادق اإلرهابيني فاجعة عىل املتفرج، خصوًصا إن كان هذا املتفرج ال يعرف ما الذي جيري يف 

سورية بالضبط، ربم جيب السؤال هنا، وهل هناك من ال يعرف ما جيري يف سورية؟ نعم بالتأكيد.

أدق  بمعرفة  مهتمني  غري  السوريني  أكثر  بات  السابقة،  األعوام  مدى  يف  احلوادث  تشابكت  أن  بعد 
األمور وجمرياهتا عىل األرض، خصوصا مع تنوع مصدر اخلرب، وعدم قدرة املتابع عىل التصديق الدائم أمام 
أجندات وسائل اإلعالم، أما غري السوريني فغري قادرين عىل اإلحاطة بالوضع يف سورية سوى أن هناك 
حرًبا ال يستطيعون حتى أن حيددوا أطرافها. إال أن اجلميع يتفق عىل أن كل طرف يف هذه احلرب األهلية 

العبثية هو جمرم ال حمالة، وال بد أن يرتكب اإلرهابيون يف سورية ما يصوره نجدت أنزور يف فيلمه.

إلينا،  بالنسبة  بدهًيا  يبقى  أنه  إال  أنزور،  نجدت  إجرام  بدهية  عن  نتحدث  أن  حاولنا  مهم  إًذا، 
وحدنا، نحن من عارصنا احلوادث وكنا عىل مقربة منها، وأنزور نفسه ال يوجه أفالمه إلينا، وال يريد 
قوة  وال  هلم  حول  ال  الذين  املكسورين  أوهلم  اجلمهور،  من  آخر  نوع  عن  يبحث  فهو  متابعتها،  منا 
الذين يعيشون اليوم يف سورية التي سيطر عىل معظمها النظام بحكم األمر الواقع والغلبة العسكرية، 
فبات ال بد هلم من تصديق روايته حتى يستطيعوا متابعة احلياة يف البلد، أو عىل األقل التميش معها إىل 
أن تصبح حقيقة ثابتة مع الزمن. وثانيهم اجلمهور اخلارجي يف الدول العربية، ويف العامل إن استطاع 
الفيلم الوصول. هناك يستطيع نجدت أنزور أن خيرب اجلمهور بمعاناة اجليش، اجلمهور الذي كف عن 

متابعة الوضع السيايس والعسكري يف سورية.
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وعن الطريقة التي حيصن هبا فيلمه من التشكيك، فإن أنزور أهنى الفيلم بصورة رجل مشلول، 
شخصيات  هي  الفيلم  هذا  شخصيات  وأن  الفيلم،  بطل  »حاتم«  هو  بأنه  الفيلم  آخر  يف  به  يعرفنا 
هناك  حصلت  التي  احلوادث  يعرف  ال  من  فإن  الطريقة  وهبذه  اخليال،  وحي  من  تكن  ومل  حقيقية، 
سيكتشف أنه ترسع باحلكم عىل »اجليش السوري« وعنارص األمن، وأهنم يعانون أمام اإلرهاب، من 

أجل املحافظة عىل سالمة كامل الرتاب السوري.

ويف ما إذا كنا قد أشدنا بالناحية اإلخراجية، من حيث اللقطات، وأداء املمثلني، واملؤثرات التي 
عملت مجيًعا عىل خدمة حمتوى الفيلم ورسالته، كان ال بد لنا من التحدث قلياًل عن السيناريو لصاحبته 
السينمئية  السوريون كلهم يف األعمل  يتحدث هبا  يعرب عن طريقة واحدة  الذي  الدين«  »ديانا كمل 
اجلاهزة.  واجلمل  بالكليشيهات  ومتتلئ  الواقعية،  عن  متاًما  تبتعد  وهي  الثورة،  بعد  للنظام  التابعة 
الالفت أن هذه الطريقة ال تتبناها فقط ديانا كمل الدين، وإنم األفالم اآلتية من املؤسسة العامة للسينم 
كلها، إذ يتحدث السوريون كلهم بطريقة واحدة، فهم يأكلون ويرشبون وينامون ويتنفسون وطنية 

رصف، ال حديث هلم إال عشق الوطن، وال هم هلم إال الشعارات الرنانة.

يف النهاية ال بد من السؤال حول موقع تصوير الفيلم »داريا«، ما الذي تعنيه هذه املدينة الصغرية 
يف احلجم، والكبرية يف ما قدمته للبلد منذ عام 2011، حتى تاريخ إخراج أهلها منها وإرساهلم إىل 
إدلب؟ يأيت هذا السؤال مصحوًبا باهلوس الدائم لـ »أنزور« نائب رئيس جملس الشعب يف أن يكون 
موقع تصويره هناك، يف األماكن التي يسيطر عليها النظام، ما كل تلك الرغبة يف أن يأخذ 90 ممثاًل، 
املدينة آمنة  العاملني خلف الكامريا؟ هذا وقد أصبحت  و900 من الكومبارس إىل هناك، عدا عن 

متاًما عليه وعىل فريقه، ومل يرتك منها النظام إال احلطام.

2. فيلم فانية وتتبدد
احلياة  استحالت  وكيف  داعش،  عليها  تسيطر  التي  السورية  املدن  إحدى  عن  الفيلم  يتحدث 
املدينة، تعيش مع  النظام خيدم خارج  أم جلندي يف جيش  املدرسات، وهي  املدينة، حيث إحدى  يف 
طفلتها، وحتاول جاهدة إمتام مهمتها يف تعليم األطفال يف مدرسة املدينة، إال أن أحد األطفال وشى 
بمدرس كان يردد كالًما ضد التنظيم يف الصف، ما أدى إىل مقتله من التنظيم وتعليقه يف املدرسة عىل 
مرأى من الطالب، لكن ما جيعل الفيلم أقرب إىل الكليشيهات املتكررة منه إىل الواقع، هو ما نراه من 
هوس جنيس غري مكبوت، وال هو مسكوت عنه يف الفيلم، فأمري التنظيم لديه هوس جنيس بأقدام 
النساء واألطفال، فتبدأ قصة حبه لقدمي الطفلة، يتمكن من خطفها أخرًيا، وقبل زواجه منها يصحو 
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ضمري أحد أمراء التنظيم الصغار من أبناء البلدة، فيتواصل مع اجليش الذي يدخل البلدة، وحيررها 
من التنظيم. وعىل اهلامش نشاهد كيف يصادر التنظيم أمالك املسيحيني، وجيربهم عىل اإلسالم، فيغري 

أحد املسيحيني يف الفيلم دينه، وحيصل عىل مبلغ خرايف من املال من التنظيم.

إىل  أضاف  ما  أن  إال  الوحيد،  الفيلم  ضعف  سبب  تكن  مل  باالبتذال  املمتلئة  الواضحة  القصة 
القائمني  أن  الواضح  من  إنه  إذ  الشخصيات،  بناء  هو  ابتذااًل،  أكثر  جعلته  التي  املسحة  تلك  الفيلم 
عىل العمل مل يقرؤوا أو يعرفوا أو يعايشوا أي يشء يتعلق بالتنظيم، ومل يبذلوا ولو جهًدا ضئياًل ملعرفة 
الشخصيات الداعشية، وآليات تكوينها، وما تؤمن به، وما ترفضه، بل كان العنرص الوحيد املعتمد 
اهلوس  العنف، فكان  إىل  الدافع  اهلوس  بالدرجة األوىل، هذا  الشخصيات هو هوسها اجلنيس  لبناء 
اجلنيس والعنف غري مسّوغان يف الفيلم إطالًقا، ومل يقترصا عىل الرجال، إنم عليهم بنيت شخصيات 

عنارص التنظيم من النساء أيًضا.

أضف إىل أن الشخصيات الضعيفة، مل تكن بحاجة إال إىل ممثلني ضعاًفا يوافقون عىل جتسيدها، 
لدهيم رفض لكل ما له عالقة بالثورة السورية، ويرون أن عامل الذين خرجوا عىل األسد ال حيتوي إال 
عىل داعش بوصفه طرًفا أسود ممواًل خليجًيا، لديه كثري من النقود، ويقوم عىل اهلوس اجلنيس، غري 
فيلم عنه، والطرف اآلخر يف معادلتهم هو  القيام بعمل  أثناء  بتفاصيله، حتى يف  معنيني يف اخلوض 

النظام السوري، احلامي الوحيد للتنوع يف البالد.

النظام  رواية  وفق  منتًجا  يسء،  أو  جيد  بشكل  مكتوًبا  فيلًم  يشاهد  أن  اليوم  يستطيع  الذي  من 
اهلشة، اإلرهابيون فيه كائنات فضائية كانت نتيجة مؤامرة كونية عىل البالد والعباد، يعيش املواطنون 
السوريون يف حكمهم جمربين، بانتظار وصول اجليش لتخليصهم من هذا الرش، بعد أن مل يكن للجيش 
همٌّ إال أن ينقذ املواطنني من هذا االبتالء؟. إن مل تكن هذه هي الربوباغاندا املحضة التي ينتجها النظام 
فانية وتتبدد هو حمض غرق يف االبتذال، ومغاالة  إًذا؟.  برملانه، فكيف تكون  نائب رئيس  وخيرجها 
يف الكذب حتى إدراك حضيض مل جيرؤ حتى إعالم النظام وقنواته التي يتصور مراسلوها مع جثث 

املدنيني أن يصلوا إليه.

إن ما كان موجوًدا يف فيلم »رد القضاء« انتهى منه أنزور متاًما هنا. يف عام واحد أنتج أنزور فيلمني، يف 
»رد القضاء« أرانا ما يراه حقيقة، وما يؤمن به، أن »اجليش السوري« مظلوم وبطل، وهي حقيقة ال بد أنه 
جمرب عىل رؤيتها كم تفرض عليه مصاحله، ألنه كيفم بحث يف البالد، وأينم أدار وجهه، سرييه الدمار الذي 

قام به اجليش عكسها، ويف »فانية وتتبدد« أرانا كيف يفكر، وما املطلوب منه تصويره للمجتمع والعامل.
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كيف يعّرف نجدت أنزور سينامه؟
»اجليش  لسالح  رديف  سالح  هي  سينمه  أن  دائًم  اإلعالمية  إطالالته  يف  أنزور  نجدت  يؤكد 
فنًا نبيال. فسينمه )سالح( عىل حد وصفه، الكلمة  أنه يقدم  إذًا فهو ال يراوغ وال يدعي  السوري«، 
التي ال يمكن أن تسمعها من أي سينمئي يقدر مهنته. هذا ما يظهر لنا جلًيا، أن نجدت أنزور يف مكانه 
املالئم من حيث هو نائب رئيس جملس الشعب لدى النظام، املجلس الذي ال هم له إال املصادقة عىل 

القرارات األمنية املفروضة عىل احلكومة، والتطبيل ألي شخص كان يف بنية النظام.

هذا التعريف يالئم نسبة معينة من اجلمهور، وبالتأكيد ليس الشبان الذين ملوا احلرب والسالح، 
وال أي من الفئات العمرية الصغرية التي تعّد سينمه دروًسا وطنية مملة وغري منطقية.

الذين خرجوا من  الفنانني  أنزور اإلعالمية فهو يقول جهاًرا إن  التحريض يف إطالالت  أما عن 
من  السوري  البيت  مرة وجيب حتصني  مرة خيون كل  العودة ألن من خيون  من  منعهم  سورية جيب 
هؤالء)1)، هذا ليس حديث فنان لزمالئه وحسب، إنم حديث نائب رئيس جملس الشعب السوري، 
ما جيعل لكالمه وقع املسؤول يف النظام السوري أكثر من الفنان الزميل. وهبذه احلالة يكون الفن من 
وجهة نظر أنزور وصاية، وحتصينًا، وفرًضا، وأدجلة، وسالًحا رديًفا للجيش، فعن أي سينم نتكلم 

هنا؟.

ثانًيا: أفالم باسل اخلطيب؛ سينام السوق

التي كانت  املتنوعة  تلفزيونية، وقدم عدًدا من األعمل  باسل اخلطيب بوصفه خمرج دراما  عرف 
دائم تتمشى مع السوق، وتنضوي حتت التيمت املطروحة من رشكات اإلنتاج، إذ قدم أعماًل تارخيية 
بيئة شامية من مثل  قار( و)هوالكو(، وقدم أعمل  التارخيية من مثل مسلسيل )ذي  يف فورة األعمل 
يتملق من  إىل مسلسل  القدس(، إضافة  )أنا  مثل  مسلسل )حرائر(، ومسلسالت ذات طابع وطني 

خالله حزب اهلل، وهو مسلسل )الغالبون(.

هكذا مل يكن لباسل اخلطيب قبل الثورة السورية طريقة واحدة، ومنهًجا يسري عليه، يمكن استقاء ذلك 
من خالل املوضوعات التي يطرحها، فكم هو حال السوق كان اخلطيب يديل بدلوه مع املخرجني الصغار 

((( http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/(565(4
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كلهم، إال أنه كان يميز نفسه دائًم بجعل مسلسالته أقرب إىل الدقة التارخيية من باب احلارة وسواه، وإن 
مل يكن مميًزا من ناحية موضوعاته، فقد سعى اخلطيب ألن يكون متيزه من خالل اللقطات التي يصنعها، 
ويرشحها اسم التندر الشائع عنه بني السوريني بوصفه بـ»خمرج الضباب«، فاخلطيب مهووس باللقطات 
الغارقة يف الضباب والدخان التي يبدو املسلسل معها جارًيا يف بيئة بعيدة البعد كله عن سورية، ومناخها 

األكثر وضوًحا بكثري من لقطاته املفتعلة بألواهنا املشبعة، حتى لو كانت حوادث العمل جتري يف الصيف.

التي عرف عن  منه سينمئًيا: روسيا،  الذي خترج  املكان  إىل  تعيدنا  اخلطيب  باسل  طريقة تصوير 
وهدوء  املشبعة،  لقطاهتم  سكوروف؛  وألكسندر  تاركوفسكي،  أندريه  مثل  من  خمرجيها  أشهر 
إيقاعات أفالمهم يف األغلب، إال أن اخلطيب قلد سينمهم من دون وعي باختالف الطبيعة املناخية، 
واجلغرافية، واالجتمعية. ويف مستوى التنفيذ البرصي ملسلسالته، ومن ناحية املوضوعات فقد كان 
اخلطيب خيوض يف كل ما يعرض عليه، حتى بات خمرًجا هامشًيا، ال ينتظر اجلمهور السوري منه أي 
جديد، وبخاصة بعد أن انربى ليقدم لنا حياة نزار قباين، متفادًيا التفاصيل الشائكة حول طبيعة عالقة 
السوريني  عالقة  من  قلياًل،  ولو  يقرتب،  أثر  دون  من  املسلسل  فخرج  السوري،  النظام  مع  الشاعر 

بشاعرهم األبرز.

تتعلق  طويلة  خربة  أعطته  للتلفزيون،  اخلطيب  أخرجها  التي  األعمل  كثرة  أن  اجليل  من  لكن 
بعالقته مع األدوات التي يستخدمها، فعند انتقاله إىل السينم، لن تكون املرة األوىل التي يتعامل فيها 
اخلطيب مع الكامريا، املمثلني، اإلضاءة، النص، واملفردات السينمئية كلها املوجودة أصاًل يف الصناعة 
التلفزيونية التي مترس اخلطيب عليها أعواًما، قبل أن خيرج ثالثيته التي سنناقشها يف معرض حديثنا، 

)مريم( 2012، )األم( 2015، )سوريون( 2016. 

جدير بالذكر أن منهج الثالثيات السينمئية، مل يكن مطروًقا يف السينم السورية، إنم لدى اخلطيب، 
ولدى اإلنتاج املفتوح من املؤسسة العامة للسينم، بات اخلطيب يعمل عىل ثالثيات، يقول يف اإلعالم 
إن الزمن هو من سيحكم عىل جودهتا، ويقتفي يف خياله درب اإليراين عباس كيارستامي، أو البولوين 

كريزيستوف كيشلوفكي.

1. فيلم مريم
ستيفن  ملخرجه  "ساعات"  الربيطاين  الفيلم  اخلطيب  باسل  يستنسخ  ثالثيته  من  األول  اجلزء  يف 
دالدري، من دون أن ينبه إىل ذلك؛ ثالث نساء يعشن أزمنة خمتلفة وقصًصا خمتلفة تتداخل حكاياهتن 
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تارخًيا  تسلساًل  ليقدم  التلوين،  حتى  والتقطيع،  التصوير،  طريقة  اخلطيب  استنسخ  الفيلم،  لتشكل 
فلسطني،  يف   1948 عام  نكبة  تعيش  سيدة  بني  فينتقل  وفلسطني،  سورية  هبا  مرت  التي  للحوادث 

وسيدة تعيش نكسة عام 1967 يف القنيطرة، وسيدة تعيش يف دمشق 2012.

التاريخ األخري بالغ األمهية، ألن بداية ما جيري يف سورية بالنسبة إىل الثوار هي 15/3/2011 
يف دمشق و18/3/2011 يف درعا، األمور حمسومة هبذه الدقة بالنسبة إليهم، أي إن من خرج عىل 
األسد حيفظ هذين التارخيني عن ظهر قلب، بينم يكتفي النظام بأن يقول إن األزمة بدأت عام 2012 
لتكون األمور أكثر ضبابية، وال يعرف التاريخ الذي بدأت فيه حربه عىل الناس وهو نفسه 15/3/ 
2011. ومن ناحية أخرى فإن كثريين ممن يوجه إليهم النظام خطابه حيفظون تواريخ الثورة السورية 
أيًضا، لكنهم يفضلون من موقعهم اآلن أن حييلوه عىل هذا التاريخ الذي يتوه بني 365 يوًما من عام 
2012، فيتعذر مع حتديد التاريخ بدقة حتديد األسباب التي نرى اتفاًقا عليها يف سينم النظام أهنا بدأت 
ألن دخالء أجانب أتوا ليعيثوا فساًدا يف هذه البالد من دون أي سبب سوى حقد الدول األخرى عىل 

حضارتنا.

ال حديث عن الثورة أو األزمة، إنم مشاهد نسائية، املناخ يف مونتاجها ال يشري إىل أنه سوري عىل 
اإلطالق بقدر ما هو حياكي الطبيعة يف البالد الغربية التي يفرض مناخها أحياًنا عىل اللقطات ألواًنا 
مشبعة وبعض الضباب. ما سيقرب أفالم اخلطيب من املتلقي يف اخلارج، وهو يعي متاًما أن هذا املتلقي 
ال يعرف عن سورية شيًئا، ويريد أن يمهد لثالثيته بفيلم عن تاريخ دمارها يف العقود األخرية، من 
النكبة حتى األزمة مروًرا بالنكسة، وأن يثبت أن نساءنا بطالت حرات يف مواجهة صعاب الزمان، 
مستبًقا عىل مجهور الصاالت الغربية سؤال »ملاذا مل حترض املرأة يف الفيلم؟« السؤال ذاته الذي يعانيه 

كثري من السوريني يف أثناء تقديم أفالمهم التي تتحدث عن ثورهتم.

2. فيلم األم
 ،2015 عام  الطبيعي  مكانه  يف  اخلطيب  فيضع  املواقف،  التباس  عىل  جواًبا  يأيت  األم  فيلم  لعل 
وهو االصطفاف مع النظام للدرجة التي يصور معها اخلطيب أمن احلدود السورية، بقمة األخالق 
والتعاطف مع ثائرة هاربة من البالد إىل بريوت، أتت فقط لدفن أمها، هذه األم التي يصور اخلطيب 
أن موهتا سيجمع أوالدها ذوي اخلالفات واالجتاهات املختلفة، مرمًزا هبا سورية التي عندما مترض 

أو متوت ستجمع بموهتا أبناء الوطن كلهم متناسني خالفاهتم مهم كان حجمها.
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هو املوت إًذا، هو حرق البالد كم كتب الشبيحة عىل اجلدر خالل هذه السنوات كلها، ال املرض، 
هذه الفرضية الضعيفة هي ما محل خطاب فيلم األم، لكن ما محله الفيلم من تفاصيل رسيالية بالنسبة 
إىل أي سوري، ستثمر عندما يعرض هذا الفيلم خارج البالد، فالفيلم املصنوع برباعة يوصل رسالة 
غاية يف اخلطورة، وهي أن النظام متسامح وال يريد إال أن يلم شمل السوريني مجيعا، الذين فرقتهم 
أبنائه، حتى لو كانوا  البلد من  التسامح مع من دمر  النظام ومجهوره، جمربين عىل  هذه احلرب، وأن 

يرفضون ذلك من داخلهم.

جدير بالذكر أن واحدة من أطيب الشخصيات قلًبا يف هذا الفيلم، الداعية إىل التسامح والنسيان، 
يؤدهيا الشبيح »بشار إسمعيل«الذي دعا من خالل فيديوهات انترشت عىل مواقع التواصل االجتمعي 
وبصورة طائفية بحتة للنهوض يف وجه الثوار يف مدينة الالذقية، وقد انترشت فيديوهاته التي حتض 

عىل القتل واهلمجية بني السوريني مجيعهم.

3. فيلم سوريون
الفيلم األكثر سوريالية يف الثالثية إذ أراد أن يقدم الواقع السوري بحسب تعبري املخرج عن أفالمه، 
عليهم،  للقضاء  بمفرده  وتفرغ  منزله،  وهدمت  أرسته،  داعش  قتلت  الذي  يوسف  حياة  لنا  يصور 
صديقها  التنظيم  استهدف  أن  بعد  أنقذها  التي  الصحافية  واملراسلة  حتبه،  التي  عمه  ابنة  متجاهاًل 
يعاتبه  فيعاتبه،  التنظيم،  لدى  عميل  قريته  وابن  صديقه  أن  يكتشف  الفيلم  هناية  ومع  الصحايف، 
فقط، لكن اجلار الرشير يعود إىل داعش، وخيرب عنه، فيخطفون أباه، ويقتلونه أيًضا، ثم يأيت »اجليش 

السوري«ليحرر املنطقة من التنظيم.

فيلم سوريون هو األضعف نًصا إذا افرتضنا أن نصوص الثالثية كانت مقبولة نسبًيا، بمعنى تطور 
)النسائية(،  الثالثية  إكمل  بد من  فيأيت وكأن ال  أما سوريون  الواضحة،  الدرامي، واحلكاية  احلدث 
أقحم دورين نسائيني كان للفيلم أن يستغني عنهم، فخرج الفيلم وكأن املخرج نفذ ما يريد أن يقوله، 

والتجأ إىل أكثر رواية ممجوجة عىل لسان النظام، وهي تنظيم داعش وقضائه عىل حياة البرش.

التصوير  غرائبية  طالت  املرة  وهذه  التصوير،  يف  طريقته  عن  يستغن  مل  اخلطيب  أن  عن  عدا 
سينم  حاولت  ولطاملا  نعرفها،  التي  السورية  القرى  كل  كم  سورية  القرية  فال  أيًضا،  الشخصيات 
املؤسسة العامة للسينم أن تلجأ إىل مقاربتها وفشلت، وال الشخصيات سورية، ودرس الوطنية اململ 

واملتعب كان بأبرز جتلياته.
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كيف يعّرف باسل اخلطيب سينامه؟
ال أفهم كيف لشخص يعيش خارج سورية يف سالم ورفاهية واسرتخاء أن يطلق أحكاًما عىل فنانني 
ومثقفني قرروا البقاء يف وطنهم، ويعملون ويضحون بحياهتم، عندما كنا نخرج لتصوير األفالم، فإن 
كل يوم بالنسبة إلينا هو مغامرة حمفوفة باخلطر، ال نعلم إذا كنا سنعود منها أحياء أو غري أحياء، تقاطعه 
هكذا  بالتأكيد)2).  فيجيب  السوري،  اجليش  لسالح  رديًفا  سالًحا  الفن  يعّد  كان  إن  لتسأله  املذيعة 

يرصح اخلطيب يف مقابلته عىل تلفزيون امليادين ضمن برنامج »حوار الساعة«. 

إذا فاخلطيب مثل زميله أنزور يعّد الفن سالًحا، يدعم به »اجليش السوري«، ومع تقدم احلوار يعيد 
اخلطيب الفكرة مؤكًدا إياها: »عندما عرضت أفالمي يف أسرتاليا، كان هناك أناس مضللون، تغريت 

وجهة نظرهم بم رأوه. لذا أعيد وأكرر أن السينم سالح مهم جًدا«)3).

ويف احلوار نفسه يقول اخلطيب عن فيلم »األب« الذي أنتج بعد الثالثية: أهديت فيلم األب إىل 
حلب، ألننا عرضنا الفيلم يف مطلع 2017 وكان قد مىض حواىل أسبوع عىل حترير حلب من اإلرهاب، 
فأحببت أن أهدي الفيلم إىل حلب وإىل مصطفى العقاد الذي نعّده أول شهيد يف الفن السوري دفع 

حياته ثمنًا ملا قدمه يف الفن والسينم. 

التضليل املمرس هنا خطر جًدا، فالعقاد  عدا عن أن إهداء فيلم كهذا هو استغالل للعقاد، فإن 
مل يدفع حياته ثمنًا لفنه، إنم من املعلوم أنه تويف نتيجة وجوده يف املكان والزمان اخلاطئني، ومل يكن 
2005 وبحسب  – عمن  فندق غراند حياة  العقاد يف تفجريات  فقد مات مصطفى  بعينه،  مستهدًفا 
احلادثة  تصف  التي  ويكيبيديا  عىل  البحث  حمرك  سيحيلك  غوغل  عىل  البحث  يف  تظهر  نتيجة  أول 
حرفًيا: »اعتربت هذه احلادثة واحدة من سلسلة حوادث استهدفت األردن عىل يد جمموعات إسالمية 
متشددة، ففي شهر آب/ أغسطس 2004، أطلق ثالثة صواريخ عىل سفينة أمريكية يف خليج العقبة، 
أخطأت بعضها السفينة لتصيب مواقع مدنية يف مدينة العقبة، كم تم إحباط عدة حماوالت لعمليات 
 2004 العام  أنه  كيموي يف  تنفيذ هجوم يف عمن ادعت احلكومة األردنية  سابقة من ضمنها حماولة 

أيًضا، وحماوالت ملهامجة  سياح أمريكيني وإرسائيليني عام 2000«)4).

((( https://www.youtube.com/watch?v=H(if(eN8y5Y

))) نفسه.

(4( http://cutt.us.com/CtZKvNdf
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لكن الرتكيز عىل العقاد، وعىل أنه دفع حياته ثمنًا لفنه، مل يأت من فراغ، فقد أرص اخلطيب عىل 
صعوبة األوضاع التي يعيشها الفنان السوري يف الداخل، واملخاطر التي يتعرض هلا يف أثناء التصوير، 
يتمتع هبا هؤالء،  التي  الرفاهية  أن  علًم  النظام،  فنانو  يكرره  وما  أيًضا،  أنزور  ذكره نجدت  ما  وهو 
واألمن الذي حيوط بمواقع تصويرهم اخلالية متاًما من أي خطر، ال يمكن مقارنتها بحياة أي مواطن 
التي  النظام  القتل عىل أي من حواجز  أو  فالكل معرض لالختفاء  النظام،  مناطق  يعيش يف  سوري 

تشكل مصدر اخلطر األول يف البالد إال هم.

ثالًثا: أفالم جود سعيد؛ دماء النظام الشابة

بدأ جود سعيد عمله يف اإلخراج السينمئي املدعوم من املؤسسة العامة للسينم قبل الثورة السورية بعام، 
ويعّد سعيد الوارث الرسمي يف املؤسسة لعبد اللطيف عبد احلميد، إذ طاملا اقترص الدعم يف املؤسسة عىل 
عبد احلميد لينتقل الدعم بعده جلود سعيد، الشاب اجلديد، خريج ليون يف فرنسا الذي بدأ مشواره السينمئي 

بفيلم عن بطولة الضابط السوري يف لبنان، الضابط الذي كان وجوده هناك خاطًئا، وممتلًئا باملصائب. 

وبقدر ما هو شاب، يقدس سعيد »اجليش السوري«، يرتدي قبعة عسكرية دائًم، يقول إهنا تذكرها 
بوالده، الضابط السوري يف لبنان الذي حاول أن يقارب حكايته يف فيلم »مرة أخرى«، ومن هنا بات 

سعيد املخرج املفضل آللة اإلنتاج لدى النظام، فهو الشاب اجلديد مضمون الوالء.

عىل  فيلًم  ليصور  محص  مدينة  يمنح  حتى  كبرية،  تكون  أن  بسعيد  للثقة  يمكن  درجة  ألي  لكن 
ركامها، بعد تدمريها وهتجري أهلها بأقل من أسبوع؟ ما امليزات التي حيملها هذا الشاب وال يمتلكها 
أنزور واخلطيب؟ املزية الرئيسة هي قلة التشبيح املبارش، فسعيد ال يعّد سينمه سالًحا، إنم يؤكد دائم 
احلالة الفنية التي حيلم هبا، ويؤكد أنه فنان وليس عسكرًيا، حتى لو كان حيرتم »اجليش« بصورة عامة، 

وبصورة شخصية بصفته ابن ضابط.

حاجة النظام إىل أمثال جود سعيد توازي حاجته إىل املخرجني الكبار واملجربني الذين يقفون مع 
النظام بأقىص أشكال التطرف، وال مانع لدهيم بأن يقال عن أفالمهم بروباغندا، أو أن تؤدي أفالمهم 
وترصحياهتم إىل إطالق صفات كهذه عليها، يف ما ينفي سعيد هذه التهمة عن نفسه برشاسة، ويربر أن 
أفالم الربوباغندا متوت بعد مرور زمن قصري عليها، بينم هو حيلم دائم بصناعة الفيلم الذي مل يتمكن 

إىل اآلن من صناعته.



79

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

فيلم مطر محص
حيكي فيلم مطر محص حكاية شاب وأخيه الصغري، يلتقي بفتاة وأختها الصغرية يف مدينة محص، يف 
املّدة التي تلت خروج املدنيني من محص املدمرة، حياول األربعة اخلروج من املدينة إال أن »املسلحني«، 
بحسب توصيف الفيلم، يمنعوهنم من ذلك، إىل أن حترر املدينة عىل يد »اجليش السوري« مثل كل أفالم 

املرحلة. اجلدير بالذكر هنا هو أن املعركة مصورة عىل أن إسالميني حيارصون حًيا مسيحًيا يف محص.

الغريبة، واهلزل  اإليقاعات  »أمري كوستاريكا«، من حيث  الرصيب  املخرج  الفيلم أسلوب  يعتمد 
يف وسط املأساة، وأشكال الشخصيات األقرب إىل الكاريكاتورية، بمثل عائلة الضابط السابق الذي 

شكل هو وبناته كتيبة بني املتحاربني.

أما عن تصدير الفيلم بوصفه بداية التحرر السينمئي السوري ألن البطل يقبل البطلة فحسب، ففيه 
من املبالغة كثري، فقبل هيمنة البعث عليها، كانت السينم السورية من أكثر السينمت العربية حترًرا، من 

منا ال يذكر فيلم اليازريل، وأين أمهلت سينم إغراء وغريها؟

يصعب تعداد املشكالت التي مجعها جود سعيد كلها يف الفيلم، إن كان من األداء، إىل النص، إىل 
فإن يوسف وهو عسكري جيري ترسحيه بسبب مرض  املثال،  احلوارات. وعىل سبيل  إىل  التصوير، 
السكري، يقول لـ »هدى« الفتاة التي حياول جود تصويرها معارضة: »واحد رسرسي حقو فرنك، 
أمي، جاهل، ماسك آر يب جي، رضب حمولة الكهربا، التفت ما القى الكهربا ببيتو، انقطعت، انزعج، 

طلع مظاهرة، مو هاد اليل عمتدافعي عنو؟«.

ومن جانب آخر قبل الدخول يف التفاصيل الفنية للفيلم كان علينا أن نناقش أخالقية الدخول إىل 
بيوت الناس التي هجرت منها حتت وابل املدافع والطريان، ونصور فيها أفالًما سينمئية، عدا أن هناك 
إشاعات ال سبيل للتأكد منها، تتهم جود سعيد بتدمري مبان خالل التصوير يف أثناء مشاهد جتري فيها 

تفجريات معينة.

كيف يعرف جود سعيد سينامه؟
هي وجهة نظر، يشاطره إياها كثري من السوريني، وعىل اآلخر تقبلها، هبذه البساطة يقدم سعيد 
سينمه، وال يعتد بنفسه بوصفه خمرًجا سينمئًيا فًذا، بل دائًم ما يقول يف مقابالته إن اإلخراج السينمئي 

هو طريق وغاية وال يمكن أن يكون قد وصل إليها من وجهة نظره.
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هذا الكالم األقرب إىل االتزان، جيعل النظام حيصل عىل عدد أكرب من اجلمهور، فسعيد ليس أقل 
والء من سابقيه، إال أنه أكثر ذكاء، وأصغر عمًرا، وصاحب مرشوع سينمئي يعمل عليه، واألهم من 

ذلك أن لديه القدرة ليخاطب الشبان السوريني، بحديث أكثر انفتاًحا، وأقل ختوينا.

رابًعا: أبرز مالمح سينام النظام ما بعد الثورة

1. اجلميع خمطئون، لكن هناك خيانة
الرسالة األبرز التي يسعى النظام لرتوجيها هي أن املواطنني السوريني كلهم خمطئون، وأن احلرب 
النظام اضطر إىل خوضها، وال بد له من  أيًضا، لكن طرف  البالد والعباد كانت خطأ  التهمت  التي 
املساحمة والتعايش مع اإلخوة الذين خانوا البالد، مهم كانت هذه اخلطوة صعبة ومؤملة، إنم عليهم 
أن يتساموا فوق جراحهم. ويف الوقت نفسه هناك تشكيك بقدرة الطرف املوايل للنظام عىل املساحمة، 
فهم الطرف الذي خرس أكثر، عىل الرغم من أهنم التزموا بوطنهم، ووقفوا مع جيشهم، ضد اإلرهاب 
إىل  الدعوة  أن  يربز  ما  أمامها؟  املساحمة  نستطيع  اخليانة جريمة  لوطنه، وهل  األخ  الذي سببه خيانة 
املساحمة ما هي إال دعوة إىل تعميق الرشخ، فم الذي خرسه الطرف املوايل لألسد أكثر من الطرف الذي 
دمر النظام ماضيه وحارضه ومستقبله وصب عليه وابل براميله؟ ومع ذلك دائًم ما يكون تركيز هذه 
األفالم عىل أن الضحية هم من وقفوا مع النظام وجيب عىل اآلخر أن يتقبل غضبهم وعدم مساحمتهم، 

وأن جيد له بالًدا أخرى رضيبة خيانته.

2. السينام سالح ووجهة نظر
يطرح نجدت أنزور بعد كل مجلة يقوهلا فكرة أنه يقدم سينمه سالًحا مع سالح »اجليش السوري«، 
للتوعية ضد اإلرهاب، أنزور املسكون بفكرة اإلرهاب، واحلقد عىل اخلليج العريب، وحتديًدا اململكة 
العربية السعودية، يعّد نفسه وصًيا عىل الشعب السوري، وجيب عليه توعيته من خالل السينم التي 

يقدمها له.

أما باسل اخلطيب فريى أنه يقدم سينم سورية سيخلدها التاريخ، تعرب عن املواطن السوري البسيط 
الذي يعّده مكافًحا الستطاعته العيش وممارسة تفاصيل حياته اليومية فحسب، فهذا بحسب باسل اخلطيب 

إنجاز يشبه إنجازه يف صناعة األفالم حتت اخلطر الدائم، وهو يف حضن النظام، ينعم بأمانه، وبحميته.



81

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

بالنسبة إىل جود سعيد فاملوضوع خمتلف كلًيا، فسينمه هي حمض وجهة نظر، أكثر ما يعنيه فيها هو 
إىل  السوريني  الشخيص، ورأي رشحية من  رأيه  السورية، وتطوير حرفته، وتقديم  اهلوية  الدفاع عن 
العامل، ثم إن اخللود وبقاء هذه األفالم للتاريخ وثيقة يعّد هاجًسا واضًحا لديه ال يمل احلديث عنه، 
لكنه يعيش يف عامله اخلاص من حيث يرى أن العائالت التي بقيت يف محص وكانت حمارصة رحبت 
به وبفريقه أكرب ترحيب ومل يكن لدهيا مشكلة معه، غري مدرك أن هذه العائالت ال جترؤ عىل عكس 
ذلك، فهي ال تستطيع التعامل معه إال كم تتعامل مع رجل األمن والشبيح وعنرص اجليش الذي أعاد 

احتالل املدينة.

3. العمل حتت اخلطر
ليعاين، ويتعرض  بقي  بقي يف سورية، هو من  أن من  دائًم فكرة مفادها  الثالثة  املخرجون  يؤكد 
إشارة  حديثهم  ويف  والنعيم،  الرفاه  يف  يعيشون  عنها  ورحلوا  البالد  تركوا  الذين  كل  بينم  للخطر، 
مل يكن جلوًءا وهرًبا من بطش  املوضوع  أن  أو  تركها بحسب رغبته،  البالد  ترك  أن من  إىل  واضحة 
التأقلم  واعتقال وتغييب، مضللني عن فكرة مهمة جًدا هي أن من يعيش يف اخلارج ما زال حياول 

وفهم املكان اجلديد.

ال  الذين  السابقني  للمخرجني  املتاح  األمان  حجم  لتأكيد  داعي  فال  املخاطر،  عن  احلديث  أما 
حيصل عليه أي سوري، فنجدت أنزور عىل سبيل املثال تدخل معه دبابة للجيش السوري وعنارص 
من الفروع األمنية حلمية موقع تصويره يف منطقة ال خطر فيها عىل اإلطالق، وهو أصاًل نائب رئيس 
جملس الشعب، وجود سعيد أعطي مدينة محص بكاملها بعد إفراغها من أهلها وترشيدهم كي يقوم 

بفيلم بروباغندا لنظام األسد.

4. حرية وغزارة يف اإلنتاج لدى املؤسسة
يكرر املخرجون الثالثة فكرة مفادها أن املؤسسة العامة للسينم تتمتع هبامش حرية أكرب من القطاع 
من  كانت  أن  بعد  فيلم سعيد  إىل  قبلة  إدخال  يقصدوهنا هم، هل هي  التي  احلرية  ما  لكن  اخلاص، 
املحرمات لدى هيئة الرقابة قبل الثورة السورية؟ وهل يسعى عبيد النظام ملساحة من احلرية حقا يف 
سينمهم، وما الذي سيقدمونه سوى الرتويج الذي ال يريدون سواه لنظام القتل إن حصلوا عىل تلك 

املساحة.
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أما عن غزارة اإلنتاج، ومتكن املخرجني السابقني من إنتاج أفالمهم ببساطة ويرس بعد الثورة السورية، 
فإن السبب يرجع يف ذلك إىل أن النظام انتقل من مرحلة دعم الدراما التلفزيونية، إىل دعم السينم كي يكون 
له صوت عاملي مسموع، إذ ال تتجاوز الدراما التلفزيونية الفضاء العريب، بينم يستطيع الفيلم الذهاب إىل 
أقىص حدود الكوكب، والرتويج لروايته التي تساعده يف تروجيها دول أمريكا الالتينية، وروسيا، والصني، 
وإيران، وال متنعه عن تروجيها بشكل صارم بقية دول العامل بحجة احلرية وحق الفنان يف قول ما يريده طاملا 
كان املوضوع خارج التابوهات الغربية، حتى لو كان الفيلم جريمة بحجم مطر محص الذي كان بمنزلة 

تنظيف املدينة من دم أراقه النظام فيها، واهتام الضحايا بأهنم هم من أراقوا دم النظام.

5. اإلجتار باملسيحيني
إرسال  بد من  الغرب، كان ال  اخلارجي ألفالمه، وخصوًصا يف  الرتويج  يركز عىل  النظام  وألن 
رسالة إىل املتفرج الغريب، إنني أمحي من يشبهكم هنا، وأعادي من يعاديكم، واملقصود بذلك أنه حيمي 
املسيحيني يف الرشق، ويعادي داعش التي رضبت أوروبا بعملياهتا مرات عدة، فسامهت مع اإلعالم 
الرتكيز كله عىل  الغريب، وإال مل هذا  املواطن  لعدو  بتكريس صورة حسنة عن األسد، كعدو  الغريب 
املوضوع  عن  احلديث  أراد  إن  والسنة«  والعلويني  »الشيعة  عىل  يركز  أن  األحرى  وكان  املسيحيني، 

الطائفي بواقعية وانفتاح.

كمجتمعات  معه  وقوفها  عىل  يعتمد  التي  األقليات  خماطبة  إىل  دائم  مضطر  فاألسد  داخلًيا  أما 
يراجع  زال  ما  الذي  وليصبح  وجودهم،  ليهدد  صنعه  الذي  اإلرهاب  عىل  حلربه  ودعمها  صغرية، 
نفسه يف االنضمم إىل الثورة مضطًرا إىل الوقوف إىل جانب النظام كي حيمي وجوده من أشكال داعش 
وجبهة النرصة، فكان ال بد للنظام يف كل فيلم من التذكري بأنه هو وحده من حيمي التنوع يف سورية، 

وإال ستكون سورية خراًبا، وتستحيل احلياة فيها ملن هم من غري املسلمني السنة.

6. سينام منسوخة للتاريخ
ق  رُسِ غريب  أصل  عىل  إحالته  دون  من  السوري،  النظام  أفالم  من  فيلم  مشاهدة  يمكن  ما  نادًرا 
حمتواه، وُمسَخ، ليتالءم مع احلالة التي ال تستند إىل واقع التي يقدمها املخرجون، فاخلطيب ما مل يقلد 
مناخ تاركوفسكي، ويف فيلم مريم جرت رسقة الفيلم الربيطاين ساعات بمحتواه وألوانه وموضوعه 
بإيقاعاته، وغرائبيته،  أما جود سعيد فقد استنسخ أسلوب الرصيب كوسرتيكا  فيه.  وإيقاعه وكل ما 

ولقطاته، وبعض أساليب األداء.
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وعىل الرغم من املخرجني املذكورين ال حديث هلم خارج سينمهم إال عن املواطن السوري، لكن 
حاَل الدخول إىل أي من أفالمهم، سيختفي املواطن السوري، ويومياته التي يعّدوهنا نضااًل، واحلاجة 
إىل تصويرها وتثبيتها للتاريخ، أين هو املواطن يف األفالم التي عاجلناها كلها؟ يف فانية وتتبدد هل هو 
الداعيش أم املضطهد منهم؟ أم هو اجلندي السوري يف رد القضاء؟. يف أفالم اخلطيب الثالثة ال يمكن 
أن نقول إن هذا هو املواطن السوري يف مّدة بعد الثورة، فعدا عن الوعظ ودروس الوطنية فإن بناء 
الشخصيات يف نصوصه ضعيف إىل درجة ال يمكن عّد الشخصيات مكتملة لتعرب عن مواطن ما، 
أما لدى جود سعيد فاهلذيان هو سيد املوقف، اهلذيان لشخصيات ال نعرف من حيارصها وال ملاذا 
هي حمارصة، نستطيع حتديد توجهاهتا ورغباهتا بصعوبة لكن ال يمكن أن تقنعنا أهنا تصور املواطن 
السوري الذي يسعى اجلميع لتجسيده. لكن كيف هلم أن جيسدوه املواطن السوري العادي من دون 

أن يفتضح أمر من آذاه حًقا؟.

7. دعم السينام يف األزمات
النظام  تستقبل  التي  واملهرجانات  واحلوارات  الربامج  يف  عليه  الضوء  تسليط  جيري  ما  أبرز  من 
البالد  هبا  متر  التي  األوقات  أصعب  يف  حتى  عنها  ختليه  وعدم  للفنون،  النظام  عشق  هو  وسينمه، 
وميزانيتها، بل بالعكس، فالنظام بوجهة نظر حمبيه، ما زال قادًرا عىل إدارة البالد حتى يف أحلك أيامها، 
اليوم  يعيش  السوريني  أن أغلب  املنابر  تتناسى هذه  إذ  الفنون،  اهلامشية كدعم  التفاصيل  ينسى  وال 

حتت خط الفقر، وال جيدون مأوى، وال طعاًما.

لكن إيواء السوريني وإطعامهم لن جيلب للنظام املكاسب التي جتلبها له سينم تلمع صورته يف ما 
تيرس هلا من حمافل دولية وعربية، ومن جهة أخرى فإن املواطن السوري ال بد من إعادة أدجلته بعد 
كل ما مر به، وتعويده عىل الرواية التي ال بد أن تثبت حتى يتمكن النظام من البقاء إىل األبد بعد أن 

أحرق البلد.

كم  دقيقة  يعون يف كل  إكمل حياهتم وهم  يستطيعون  النظام ال  مناطق  املهزومون يف  السوريون 
أو  بطريقة  النسيان  بد من  الغفران ممكنًا فال  يكن  مل  املصاحلة، وإن  بد من  املحيط هبم، وال  اإلجرام 
أن هذا  أنفسهم  يقنعون هبا  أن جيدوا رواية  إال من أجل  إليهم  تقدم  التي  األفالم  بأخرى، وما هذه 
النظام ليس بالسوء الذي أرتنا إياه أعيننا، وأنه بإمكاننا مواصلة العيش بعد أن أرسل إلينا عرب سينمه 
أدخلنا  أننا  الرغم من  يدنا وقد مد ذراعيه، عىل  نمنع عنه  فلم  معنا،  التصالح  أنه مضطر وجمرب عىل 

الغريب الذي دمر البالد والعباد، وتصدى له النظام من أجل محايتنا.
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ال بد من الفنون إلعادة ترتيب الصورة التي هتشمت، وإعادة ترسيخ الرواية التي ما مل النظام 
ينكرها، وهكذا ستميض األيام، ويف حال انترص نظام األسد عسكرًيا وسياسًيا، ستكون هذه األفالم، 
هي املرجعية عن هذه املرحلة يف سورية عىل األقل، كم هو حال األفالم كلها التي صورت النكسة، 
نفسه من جديد، يف ظل حتكمه  يولد  أن  النظام  يستطيع  واحتالل اجلوالن، وحرب ترشين، بحيث 
باملؤسسات التي ما زالت تنتج فنانني ككلية الفنون اجلميلة، واملعهد العايل للفنون املرسحية، وهذه 
الدفعات كلها التي ستتخرج ستكون جمربة عىل العمل يف البالد، ولن يدخل سوق العمل منها إال من 
وافق عىل هذه الرواية، أو التفت إىل تقديم فن بعيد كل البعد عن السؤال اليومي احليايت االجتمعي 

االقتصادي السيايس الذي أوصل الناس إىل هذه الكارثة.

لكن باملقابل، من غري املمكن بعد اآلن أن ينجح النظام يف توليد نفسه وبخاصة مع زمن االنفتاح، 
وعرص مواقع التواصل االجتمعي، خصوًصا يف ظل ماليني املهجرين خارج البالد الذين ما زالت 

أعمهلم الفنية تصل بصداها إىل دمشق، وتذكر الناس ملاذا تصنع هذه األعمل يف اخلارج.




