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إيقاع الكاميرا في منطقة الجزيرة السورية

أنمار حجازي)1(

	))لم	يكن	رواد	السينما	اإلثنوغرافية	في	الحقيقة	

من	علماء	اإلثنوغرافيا.	لقد	ذهبوا	إلى	أراٍض	بعيدة	

ألسباب	عديدة	أخرى((.

جون بول كولين

: ملخص البحث
ً

أواًل

يتناول	هذا	البحث	4	أفالم	وثائقّية،	3	لعمر	أميراالي	أنجزها	متفرقة	على	مدى	ثالثين	عاًما	)1970،	
في	 الشرقية	 املنطقة	 تتناول	 األربعة	 األفالم	 	،2006 عام	 أنجزته	 الغزي	 لريم	 وفيلم	 	،)2003 	،1974
سورية،	الكلمة	ذات	املعنى	الفضفاض،	هذه	املنطقة	تعرضت	للتهميش	السيا�سي	والثقافّي،	واقتصر	
تمثيلها	في	الثقافة	العامة	على	الصور	النمطّية،	علًما	أنها	شهدت	واحًدا	من	أكبر	املشروعات	السيادّية	

في	تاريخ	سورية،	أي	بناء	سد	الفرات.

فيها،	وعالقة	 السياسية	 والقيمة	 اإلثنوغرافية	 لرصد	خصائصها	 في	محاولة	 الثالثة	 األفالم	 نقرأ	
السينما	مع	التطور	الصناعي،	والهيمنة	األيديولوجية	ومؤسساتها،	ما	أكسب	األفالم	قيمة	سياسّية	
عبر	خلقها	إطاًرا	إلعادة	النظر	في	البالغة	الرسمّية،	وكشف	عالقتها	مع	الواقع	املعيش	في	تلك	املنطقة.

)1(		صحافية،	وباحثة	سينمائّية	سورّية،	مقيمة	في	باريس.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

166

ثانًيا: إشكالية البحث

التي	صورت	 السورية	 الوثائقية	 األفالم	 في	 النظر	 إعادة	 املختارة	 األفالم	 عبر	 البحث	 هذا	 يحاول	
قيمة	 ذات	 ذاته	 الوقت	 في	 وتوثيقية،	 إثنوغرافّية،	 خصائص	 تحمل	 بوصفها	 الشرقّية،	 املنطقة	
وقاطني	 والتراب،	 األفراد	 على	 وسيادتها	 )السلطة(	 بين	 العالقة	 عن	 املتخيل	 تقديم	 تعيد	 سياسّية،	
املنطقة	الشرقّية،	أي	النظر	إلى	الوثيقة	الفيليّمة	في	هذه	الحالة	بوصفها	جهًدا	جمالًيا	يحاول	رصد	
االختالف	واملفارقة	بين	الرسمي	واملشرعن	والصادر	عن	السلطة،	والواقع	املعيش	من	قبل	األفراد،	

وثيقة	تكشف	التوتر		بين	الواقع	وأسلوب	تمثيله	الرسمّي.

ا: عينة البحث
ً
ثالث

اخترت	لهذا	البحث:

سلسة عمر أفالم عمر أميرااًلي. 1

	 من	أ. الفرات	 سد	 عن	 فيلم	 بإخراج	 أميراالي	 عمر	 لف	
ُ
ك الفرات:	 سد	 عن	 محاولة	 	

التلفزيون	العربي	السوري	عام	1970.

	 الحصول	على	ب. تمكن	من	 السابق	 فيلمه	 نجاح	 بعد	 في	قرية	سورية:	 اليومية	 الحياة	
موافقة	إلنتاج	هذا	الفيلم	من	املؤسسة	العامة	للسينما	في	سورية.	1974/1972.

	 نتج	ووزع	في	فرنسا،	املنتج	الرئيس	شركة	AMIP	الفرنسية	ت.
ُ
أ طوفان	في	بالد	البعث:	

.2003

فيلم ريم الغزي. 2

بإنتاج	 الفيلم	 هذا	 وتم	 أفالمها،	 بإنتاج	 البدء	 الغزي	 ريم	 قررت	 أن	 بعد	 سورية	 في	 أنتج	 أضواء:	
شخ�سي	2006.
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رابًعا: أهمية البحث

في	 الشرقية	 املنطقة	 تتناول	 التي	 السينمائية	 التجربة	 الضوء	على	 يسلط	 أن	 البحث	 يحاول	هذا	
)بناء	سد	 السيادي	 القرار	 وأثر	 الرسمي،	 الخطاب	 في	 النظر	 سورية	بوصفها	محاولة	جمالّية	إلعادة	
الفرات(	في	املنطقة	وسكانها	وإيقاع	الحياة	فيها،	مستفيدين	من	مقاربة	التمثيل	الجمالي	السيا�سي)2(،	
الخطاب	 مخالفة	 عبر	 إما	 واملكان	 أنفسهم	 تقديم	 األفراد	 فيها	 يعيد	 وثيقة	 بوصفه	 الفيلم	 لقراءة	
الرسمي،	أو	االنصياع	له	وتبني	بالغته،	ما	يوضح	سطوة	نظام	األسد	وقدرته	في	السيطرة	على	الكالم.

خامًسا: منهج البحث

نعتمد	في	هذا	البحث	على	أدوات	من	النظرية	اإلثنوغرافية،	لقراءة	الصور	بوصفها	عالمات	على	
بوصفها	 واألفالم،	 الصور	 لقراءة	 النقدية،	 املدرسة	 من	 أدوات	 على	 كذلك	 له،	 وتمثيالت	 الواقع،	
)عّينات(	تخضع	ملعايير	جمالية	و	سياسّية،	تتحكم	فيها	شروط	اإلنتاج	ورؤية	املخرج	لتقديم	عّينة	
مؤطرة	تمثل	واقًعا	ما،	إلى	جانب	أدوات	من	النظرية	السينمائّية	الوثائقّية	تلك	التي	تتعامل	مع	اإلطار	
السينمائّي	بوصفه	جهًدا	جماليا	يحمل	في	الوقت	اته	معارف	تطرحها	الشخصيات	ضمن	اإلطار،	أي	

تكوين	العناصر	السينمائية	ينقل	)معرفة(	للمشاهد	ال	تجربة	جمالية	فحسب.

سادًسا: املقدمة

إذ	 الشرقية،	 املنطقة	 في	 القرى	 لحال	 اإلثنو-توثيقي	 تقديمها	 في	 اخترناها	 التي	 األفالم	 تتشابه	
العاصمة	 بعيدة	من	 الجزيرة	 لتبدو	منطقة	 والتوثيق،	 للتعريف	 كأداة	 في	هذه	األفالم	 الكاميرا	 تعمل	
دمشق،	وبعيدة	من	شكل	العالم	الدمشقي	وما	تحمله	العاصمة	من	فرص	وإمكانات،	خصوًصا	في	ما	
يتعلق	بالقطاع	الفني	والثقافي	الذي	يعتمد	على	أدوات	اإلنتاج	التي	توفرها	املؤسسة	الرسمّية،	تلك	

أو	ضمن	 تمثيل	 دون	 من	 السيا�سي	 النظام	 يعيش	ضمن	 الذي	 الشخص	 ألن	 الجمالي،	 التمثيل	 عبر	 فقط	 مواطًنا	 يصبح	 الفرد	 	 	)2(
التمثيل	املحاكاتي،	ال	يحتاج	إلى	أن	يخطو	خارج	نفسه،	وأن	يرى	العالم	من	وجهة	نظر	أخرى،	....	أما	في	التمثيل	الجمالي	يصبح	الفرد	

مايكروكوسم	عن	كل	النظام	السيا�سي	الذي	يدرك	ذاته	ضمنه.
Franklin	Rudolf	Ankersmit,	Aesthetic	politics:	political	philosophy	beyond	fact	and	value,	)Stanford	University	Press,	
1996(,	P56.
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التي	تحولت	مع	وصول	بشار	األسد	إلى	السلطة،	إلى	مؤسسات	دعائية	لسورية	الحديثة	واملتحضرة	
الذي	 األسد	 يتبناها	 التي	 التنوير	 أيديولوجيا	 لترسيخ	 متكاملة)3(	 عليها	مؤسسات	دعائية	 التي	عملت	
تقّرب	من	العاملين	في	اإلنتاج	الثقافي	ووظفهم	لنشر	))خطابات	التنوير،	وإقامة	عالقة	متينة	بين	قوى	

الدولة،	ونخبة	املنتجين	الثقافيين،	من	أجل	رؤية	مشتركة	لتقدم	األمة((.

بإنتاج	الدعاية	الرسمّية	متركز	في	العاصمة	 بكلمات	أخرى،	اآللة	واملاكينة	الحديثة	في	ما	يتعلق	
تبرز	 وهنا	 مشروعاتهم،	 إلنجاز	 سورية	 أنحاء	 إلى	 الفنية	 األعمال	 مخرجي	 )ينطلق(	 ومنها	 دمشق،	
خصوصية	تتعلق	باألفالم	السابقة	التي	حاولت	أن	تكسر	االحتكار	الرسمي،	إما	عبر	مصدر	التمويل	
تبني	 أو	 الفرات(،	 )محاولة	عن	سد	 الرقابة	 التالعب	على	 أو	 تمويله	فرن�سي(	 البعث	 بالد	 في	 )طوفان	

صيغة	األفالم	املستقلة	ذات	التمويل	الذاتي	أو	غير	املعلن	)أضواء(.

تظهر	الصيغة	اإلثنو-توثيقية	عبر	اللقطات	العامة	في	هذه	األفالم،	وكأنها	تعرض	لنا	مكاًنا	من	زمن	
يليها	من	لقطات	قريبة	جًدا	لدراسة	 م،	وما	 قدَّ

ُ
ت م�سى	أو	مكاًنا	خيالًيا	ال	يشبه	سورية	الحديثة	كما	

تفاصيل	املكان	بعين	ناقدة	للنظام	السوري.	بصورة	أدق،	أثره	املادي	أو	األيديولوجي	في	املنطقة،	في	
محاولة	لرسم	العالقات	بين	سكانها،	وبينهم	وبين	السلطة	السياسية	التي	قدمت	وعوًدا	بالتغيير	على	

مدى	40	عاًما.

إلى	البعد	السيا�سي	ووجهة	النظر	السياسية	الناقدة	الواضحة	في	 نحاول	في	هذا	البحث	اإلشارة	
تلك	األفالم،	واإلشارات	إلى	تقصير	)الدولة(	في	تأمين	الخدمات	واستبدال	الوعود	الكاذبة	والفارغة	
الناس	 إجبار	 على	 قادر	 ))نظامه	 أن	 في	 تكمن	 األسد	 نظام	 فقوة	 بها،	 الواحد	 الحزب	 من	 املستقاة	
بين	سكان	 العشائرية	 الحالة	 واستشراء	 	)4( معقول((  ال	 هو	 بما	 واالعتراف	 أشياء	سخيفة	 قول	 على	
املنطقة،	آخذين	في	الحسبان	أن	هذه	األفالم	تتحدث	عن	هذه	املنطقة	كعينة	عن	الوضع	السوري	

وفشل	مؤسسات	الدولة	الرسمية	في	الحفاظ	على	حياة	املواطنين.

تحمل	هذه	األفالم	صبغة	صحافية	أيًضا	تتمثل	في	حالة	االكتشاف	والتعريف	بخصائص	منطقة	
البعد	 لكن	 السينمائية.	 من	شعريتها	 الرغم	 على	 فيها،	 الصراعات	 وعرض	 وعادات	سكانها	 الجزيرة،	
املنطقة	 سكان	 بين	 الكادر	 خارج	 تحضر	 سياسية	 وعالقات	 معارف،	 أيًضا	 يقدم	 فيها	 الجمالي)5(	

)3(		Donatella	Della	Ratta,	Shooting	a	revolution:	Visual	media	and	warfare	in	Syria,	)Pluto	Press,	2018(,	p18.

)4(	Lisa		Wedeen,	Ambiguities	of	domination,	)University	of	Chicago	Press,	2015(,	P12.

)5(		ينطلق	جورجيو	أغمبين	في	تعريفه	للذوق	والحكم	الجمالي	من	املرئي،	ويرى	أن	))الذوق	إحساس	بالفراغ	أو	اإلفراط،	يقع	بين	حدود	
املعرفة	واملتعة،	هذا	الفراغ	أو	الشّدة	هو	ما	يحدد	ماهية	العلمين،	علم	الجمال	وعلم	املعرفة((،	ويتابع	في	تحليله	سؤال	ما	هو	)موضوع(	
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و)السيادة(	السياسية.

التسجيلي،	حيث	 أو	 الوثائقي	 الفيلم	 في	فن	 البحث	على	الخصائص	اإلثنوغرافية	 في	هذا	 نعتمد	
إذ	تحاول	األفالم	دراسة	 البحث	اإلثنوغرافي)6(،	 إلى	تصوير	أفالم	تحمل	مزايا	 يعمد	بعض	املخرجين	
املنطقة	كعينة	عن	سياسات	املنع	والتهميش	التي	يمارسها	النظام	السوري،	وترى	الباحثة	الفرنسية	
سيسيل	بويكس	في	كتابها	السينما	والسياسة	في	سورية	أن	املخرج	بوصفه	املسؤول	عن	تقديم	املعنى	
في	الفيلم	وال	يمكن	اعتبار	األفالم	أدوات	سياسية	غير	معّرفة	بل	هي	أي	األفالم	على	اعتبار	املقاربة	
السيميولوجية	بحسب	منهج	كليفورد	غريتس	أوعية	ممتلئة	بالرموز	تسمح	بتقديم	أنظمة	تمثيالت	

سياسية	في	داخله)7(. 

وترى	أن	طرح	تساؤالت	عن	الفيلم	بخاصة	السياسية	ال	تقتصر	على	تحليل	املحتوى،	وإنما	على	
التحديد	والوصف	ملا	نراه	باألدوات	الخاصة	باللغة	السينمائية	واالهتمام	باملوضوعات	والتصنيفات	
واألغراض	التي	تدل	على	املنحى	السيا�سي	في	الفيلم	على	أساسها.	أي	يتعلق	األمر	-إن	ضيقنا	الزاوية-	
بنشوء	نظرة	نقدية	ابتداء	من	أدوات	الكتابة.	وبهذا،	ينبثق	التحليل	من	)طريقة	العمل(	كما	قال	جان	
تبًعا	ملا	أراد	املخرج	أن	نرى.	تضع	زاوية	النهج	هذه	 لويس	كومولي.	أي	من	األدلة	امللموسة	والظاهرة	
التحليل	في	صميم	ترتيب	الصور	واألصوات	وفًقا	ملنهج	توضيحي	يركز	على	العالقات	املتبادلة	بين	ما	
يقدم	لنا	لنرى	وما	يعني	ضمنًيا	عبر	طريقة	تقديمها	في	الفيلم.		لذلك	ال	يستدعي	التحليل	أسلوًبا	خبيًرا	

للكشف	عن	املعاني	الخفية،	ولكن	في	تفسير	الجسور	بين	الواقع	املادي	والواقع	الخيالي.)8( 

الذوق،	ما	يهمنا	هو	هذا	اللبس	أو	الاليقين	املرتبط	بمفهوم	الذوق	أو	الحكم	الجمالي،	والعملية	العقلّية	التي	نتلقى	بها	)الجميل(	هي	ذاتها	
التي	نحكم	فيها	على	صورتنا	ومدى	تطابقها	مع	هويتنا.

Giorgi	Agamben,Taste,	)Seagull	Books,	2017(,	p7.

)6(		يرى	الباحث	األنثروبولوجي	جان	بول	كولين	أن	أحد	الجوانب	الرئيسة	للسينما	اإلثنوغرافية	هو	املالحظة	الفعلية	ملجموعة	معينة	
من	الناس	خالل	ممارسات	معينة.	وهذا	يختلف	عن	الفيلم	الوثائقي	القائم	على	جمع	آراء	الخبراء	حول	موضوع	اجتماعي.	لهذا	بسبب	
طبيعتها	يمكن	للسينما	اإلثنوغرافية،	بالتفاعل	مع	بيئتها	من	خالل	التقاط	الصور،	أن	يكون	لها	تأثير	في	موضوعها	الخاص.	ويقول	لم	
نعد	ساذجين	كما	كان	من	قبل	في	ما	يتعلق	باالعتقاد	بأنه	ليس	لدينا	أي	تأثير	على	ما	نقوم	بتصويره	أو	ما	نشهده.	الباحث	االثنوغرافي،	
سواء	كان	برفقة	كاميرا	أم	ال،	هو	جزء	من	حقيقة	أنه	يالحظ	الناس	املوجودين	في	مكان	معه،	يتفاعلون	معه،	ويفعلون	أشياء	من	أجل	
الكاميرا	أو	يتجنبونها.	لذلك	لدينا	تأثير	كباحثين	نالحظ	األشياء،	ولكن	ضمن	وجهة	نظر	محددة.	علينا	االعتراف	كباحثين	باملكان	الذي	
نشغله:	ألنه	وبفضل	التحيز	الشخ�سي	لصانع	األفالم،	نرى	ما	نراه	ونرى	ما	تمكن	من	مالحظته.	جون	بول	كولين	في	لقاء	على	إذاعة	

فرانس	كولتور	حول	الفيلم	األنثروبولوجي	في	عاملنا	الحالي،	تشرين	الثاني/	نوفمبر	2020

)7(		Cécile	Boëx,	Interroger	un	film	politiquement,	cinéma	et	politique	en	Syrie,	)Harmattan,	2014(,	16-17.	

)8(		Cécile	Boëx,	Pour	une	analyse	filmique	pragmatique,	cinéma	et	politique	en	Syrie,	)Harmattan,	2014(,	21-22.	
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سابًعا: سلسلة عمر أميرااًلي

قدم	عمر	أميراالي	ثالثة	أفالم	كان	قد	صورها	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	اختلفت	هذه	األفالم،	
ال	بل	تناقضت،	بسبب	تغير	معتقدات	عمر	أميراالي،	إذ	قال	في	بداية	فيلم	طوفان	في	بالد	البعث	في	
صوته	املركب	فوق	الصورة	إنه	كان	يتبع	تيار	الحداثة	في	سورية	وكان	مؤمًنا	بحدوثه	بأي	ثمن،	لكنه	

اصطدم	بالواقع	وبسياسة	الحزب	الواحد	ووعوده	الكاذبة.	

في	 أثره	 في	 الزمن،	سواء	 وإيقاع	 التغيير	 لنا	قراءتها	كأسلوب	لرصد	 يتيح	 عّد	هذه	األفالم	سلسلة	
املنطقة،	أم	في	املخرج	نفسه،	وكيفية	ظهور	املنطقة	وسكانها	أمام	العدسة	على	مر	السنين،	مقارنة	
بالخطاب	الرسمي	الذي	يعد	بالتغيير،	كما	أنه	يتيح	لنا	رصد	التغير	في	األيديولوجيا	الرسمية	للنظام	
إلى	محض	 السوري	)إن	حصل	تغيير(،	وعالقتها	مع	الزمن	وأرض	الواقع،	الشأن	الذي	تحول	الحًقا	
ترديد	شعارات	بصورة	ال	منطقية	بحسب	ليزا	ويدن،	وكأن	الزمن	ال	يتحرك،	أو	أمام	إيقاعات	مختلفة	
لتطور	الحياة،	وهذا	ما	يجعل	أفالم	أميراالي	مميزة	في	عالقاتها	مع	املنطقة،	كونها	تكشف	بأسلوبها	
والتغيير	 التاريخ	 ينفي	 الذي	 ذاك	 األبدّي،	 القائد	 أو	 األبد،	 مفهوم	 عن	 السيا�سي	 ومحتواها	 الجمالي	
ويستطرد	 السيا�سي(()9(،	 التغيير	 أمام	 ))حائل	 هو	 صالح	 حاج	 ياسين	 فرضية	 بحسب	 أو	 ضمنه،	

صالح	بأن	األبد	نفى	الحياة	السياسية	بأشكالها،	اليمين	واليسار،	أي	غياب	أصواتهما	وابتلعها.

)محاولة عن سد الفرات(: ااًلحتفال بتحديث وسائل اإلنتاج. 1

العامة	 الهيئة	 من	 الفيلم	 بهذا	 لف	
ُ
ك أميراالي،	 لعمر	 األول	 الفيلم	 هو	 الفرات(	 )محاولة	عن	سد	

إلى	املهرجانات	الدولية،	 للتلفزيون	السوري،	لتوثيق	بناء	سد	الفرات،	ثم	إرسال	هذا	الفيلم	بعدها	
وهذا	ما	حصل،	إذ	أرسل	الفيلم	إلى	مهرجان	اليبسيك	للفيلم	الوثائقي	حيث	حاز	على	املركز	الثاني،	

لكنه	لم	يعرض	في	سورية)10(.

لم	يكن	أميراالي	في	حينها	مناهًضا	لفكرة	التحديث	والتطور	ككثير	من	املثقفين	من	بني	جيله)11(،	

 https://bit.ly/39Ejxn4		:انظر	9((

)10(		Cécile	Boëx,	Un	point	de	vue	ambigu	sur	la	politique	des	grands	travaux.	cinéma	et	politique	en	Syrie,	)Harmattan,	
2014(,	98

)11(		لقاء	أحمد	علي	الزين	مع	عمر	أميراالي،	يوتيوب.
https://www.youtube.com/watch?v=RDPygKY_eDw	

https://bit.ly/39Ejxn4
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وأتى	التكليف	لتوثيق	العمل	على	سد	الفرات،	املشروع	الكبير	الذي	تبناه	حافظ	األسد	ليعد	من	أهم	
منجزاته	التي	قدمها	للشعب	السوري.	الهدف	من	السد	والبحيرة	خلفه	كان	)ترويض	وحش	الفرات(	
وهي	املقولة	التي	تدّرس	في	املنهج	الرسمي	السوري	على	أنه	أعظم	املنجزات	التي	تم	تقديمها	لسورية.	
ودشنه	 املشروع	 على	 األسد	 حافظ	 واستحوذ	 سنوات)12(	 تسع	 بعد	 وانتهى	 	1966 عام	 املشروع	 بدأ	

بوصفه	مشروًعا	سياًسا	واقتصادًيا	سيقلب	حال	املنطقة.

أراد	أميراالي	في	هذا	الفيلم	والحًقا	في	فيلم	طوفان	في	بالد	البعث	طرح	جدلية	أهمية	األيديولوجية	
خلف	هذا	السد	ومساءلة	الوعود	التي	قدمها	حزب	البعث	للسوريين	وتجنيدهم	لصالح	الحزب.	الوعود	
التي	رصد	زمن	تحقيقها	في	30	عاًما،	وأكسبت	الفيلم	الحًقا	أهمية	سياسّية،	فهي	وثائق	تكشف	األثر	

األيديولوجي	للنظام	السوري،	وأثره	في	الواقع	والتراب	كحزب	قائد	للدولة	واملجتمع.

اآللة: بشارة التحديث وإعادة ضبط إيقاع الحياة. 2

لم	 في	منطقة	 الثقيلة،	 باآللة	والصناعة	 في	أول	لقطة،	احتفال	 تبدأ	 الفيلم	حالة	مبالغة	 في	 نرى	
	للوحوش	الفوالذية	الضخمة.	يبدو	كأن	اآللة	تكتشف	هذا	املكان	الجديد،	وتزحزح	

ً
تعرف	سابًقا	تدخال

التراب	فيه	بأمر	سيادي،	وتعيد	تكوينه	ليكون	صالًحا	للحياة	للقضاء	على	الكارثة	الطبيعية.	تتداخل	
ا	قادًرا	على	تغيير	واقعه	الصعب.	الكاميرا	

ً
أيدي	العمال	مع	اآللة	وكأنها	تتالحم	لتقدم	كائًنا	جديًدا	حديث

نها	حافظ	األسد	في	خطاب	في	مدينة	الطبقة،	وصف	فيه	السد	
ّ
ذاتها	هنا	حامل	لهذه	)الحداثة(	التي	دش

باالنتصار،	ووصف	الشعب	السوري	بأنه	))قبل	بتحدي	الطبيعة	وواجهها	بإرادة	قوية(()13(،	فالوحش	
أو	الشر	الذي	كان	يمثله	نهر	الفرات،	تم	ترويضه	بقرار	سيادي	أمام	الكاميرا	التي	زارت	املكان	سابًقا،	

ومهدت	لهذا	التحديث،	وتعد	زيارة	األسد	جزًءا	من	عملية	االنتقال	من	التخلف	إلى	التطور.

الدور	الذي	تلعبه	السينما	هنا	وتمهيدها	للتغيير	عبر	رصد	املنطقة،	جزء	من	إيقاع	اآللة	الحديث.	
وفي	الحالة	السورّية،	تحيل	الصورة	الرسمّية	على	إيقاع	السلطة	نفسها؛	بل	بصورة	أدق	إيقاع	الحرب،	
فحالة	الطوارئ	قائمة،	واملعركة	مع	الوحش	املسمى	بالفرات	ال	بد	من	صورة	لها،	ال	بد	من	)تمثيل(	لهذا	
التغيير	واإليقاع	الذي	يحمله،	بوصفه	ذا	عالقة	وثيقة	مع	السيادة	السياسية	فـ))املنطق	الذي	يربط	

 https://bit.ly/3PcXynu	:انظر	12((

http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=352:5-7-1973&catid=		:انظر	13((
255&Itemid=493

https://bit.ly/3PcXynu
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بعد	ليحل	محله	منطق	آخر	يربط	السلطة	بالحركة(()14(،	هذه	الحركة	هي	
ُ
السلطة	باملعرفة	قد	است

حركة	اآللة	وحركة	الكاميرا	وتدفق	الزمن	ضمنها	وتسارعه،	ما	يحول	الفيلم	ذاته	إلى	عالمة	على	التغيير	
وعلى	رغبة	السلطة	في	تمثيل	منجزها،	الشأن	الذي	لم	ينصع	له	أميراالي	بسبب	وجهة	نظره	الذاتية	في	

الفيلم،	ال	بل	هدد	هذا	التمثيل	إلى	حد	منع	عرض	الفيلم	في	سورية.

الذي	 والصوت	 الصاخب	 برفقة	ضجيجها	 لآلالت	 املتعاقبة	 اللقطات	 عبر	 التغيير	 بإيقاع	 نشعر	
يشبه	اإلنذار	في	بداية	الفيلم)15(،	وكأننا	أمام	إنذار	للجهل	والتخلف	بأن	اآللة	والحداثة	أتت	وستغير	
كل	�سيء.	نرى	هذا	التغيير	أيًضا	في	اللقطات	التي	تتجه	إلى	األعلى	دائًما،	مع	الروافع	التي	تسمو	كدليل	
تغّير	األرض	وسطوة	 إلى	 تنظر	 املرة	وهي	 األعلى	هذه	 لقطات	من	 بعدها	 تتالحق	 التطور،	 على	مسيرة	
تأثر	عمر	أميراالي	 إلى	تلك	املنطقة	الجافة،	وكأنها	تبشر	بحياة	جديدة.	هنا	يبدو	 اإلسمنت	القادمة	
تكوين	 إعادة	 على	 الصاخبة	 وقدرتها	 املجتمعي	 التغيير	 مع	 اآللة	 السوفيتية)16(،	وعالقة	 باملستقبلية	

العالم.	

العمال،	 من	 جديدة	 طبقة	 بظهور	 يبشر	 كما	 جديد،	 هو	 بما	 ويبشر	 يتغير	 نفسه	 املكان	 إن	 أي	
وازدهار	أخرى	بسبب	السد	وهي	الفالحين.	

ف	أمامنا	شيًئا	فشيًئا	
ّ
تتعاقب	اللقطات	بسرعة	كدليل	على	أهمية	ما	يحصل	وضخامته،	لتتكش

الواثقة	 له،	بوقفاتهم	 التطور	والحاملين	 بهذا	 العارفين	 املهندسين	 بين	 العمال	على	اختالفها؛	 	 حالة	
هناك	 	 الوقت،	 من	 كثير	 هناك	 فليس	 كلل،	 دون	 يعملون	من	 الذين	 املنطقة	 من	 والعمال	 والثابتة،	
معركة	ضد	)وحش(	ال	بد	من	ترويضه)17(،	تتداخل	أيدي	العمال	واآلالت	وكأنها	كتلة	واحدة	في	محاولة	
لتصوير	الجهد	املبذول	ومشاركة	الجميع	في	ترويض	الوحش	وترويض	أنفسهم	وتحولهم	إلى	)عمال(	
ينتمون	إلى	طبقة	اقتصادية	واجتماعّية	تسعى	الدولة	االشتراكية	لحمايتها	والوقوف	إلى	جانبها.	يظهر	

)14(	فيريليو	بول،	السرعة	والسياسة	من	ثورة	الشارع	إلى	الحق	في	الدولة،	محمد	الرحموني	)مترجًما(،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	
والنشر،	د.ت(،	ص65.

)15(		لويجي	روسولو،	»أصوات	املستقبلية	املأخوذة	من	نيكوالي	كوبلين،	ماري	مورغان	دي	كورساكوف«،	MANIFESTO.XXI،	)كانون	
األول/	ديسمبر	2017(.

https://manifesto-21.com/100-ans-de-noise-russe/

)16(		فتبدو	اللقطات	الواسعة	الشارحة	كلقطات	دزيغا	فيرتوف	في	فيلم	الرجل	مع	الكاميرا	1929،	وبخاصة	أنها	تتالحق	بمونتاج	يحاول	
مشابهة	الواقع	وتقديم	تخيل	حديث	له،	لكن	االختالف	مع	فيلم	أميراالي	أن	املشاهد	في	الرجل	مع	الكاميرا	مقسمة	بين	الوثائقي	والخيال	

الذي	يعبر	عن	الذاتية	في	ذاك	الوقت	الذي	يعلن	عن	حداثة	ثائرة.

)17(		يذكر	الفيلم	بفيلم	األزمنة	الحديثة	1936	لشارلي	شابلن	حيث	بدأت	الثورة	الصناعية	بمحاولة	تحسين	وضع	اإلنسان	لكن	ال	
يمكن	فهمها	أيًضا	ويمكن	أن	تتسبب	بخراب	حياته	وبالهالك	ضمن	النظام	الصناعي	الصارم.	

https://manifesto-21.com/100-ans-de-noise-russe/
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هذا	القسم	من	الفيلم	تأثر	املخرج	باملخرج	الفرن�سي	كريس	ماركر)18(. 

بعيًدا عن اآللة- خارج اإليقاع. 3

الذي	 الصحافي	 دور	 ليتضح	 العمال،	 أحد	 مع	 لقاء	 إلى	 به)19(	 ف	
ّ
كل ملا	 مخالفة	 في	 أميراالي	 ينتقل	

تغيير	 القادر	على	 التحديث	 التي	سيتغير	مصيرها	بسبب	 الكادحة	 الطبقة	 إلى	 لنتعرف	حينها	 يلعبه،	
حياة	األفراد.	يخبرنا	العامل	أن	ابنه	في	خدمة	العلم	اإللزامية،	وأنه	يعمل	وحيًدا	من	دون	كلل،	بسبب	
أهمية	هذا	املشروع،	لننتقل	بعدها	إلى	)الخارج(،	أي	إلى	ما	ال	يتعلق	بعملية	البناء	واإليقاع	الصناعي،	
تتحول	الكاميرا	هنا	من	أداة	لتصوير	)املعركة	ضد	الوحش(،	إلى	أداة	الستكشاف	العالم،	فاللقطات	
التي	تلي	هذا	اللقاء	تظهر	سكان	املنطقة	من	البدو،	بوجوههم	املتعبة	والجافة،	إضافة	إلى	اللقطات	
الثابتة	والقريبة	جًدا	ألقدام	البدو	املتشققة،	واألرض	املتشققة،	في	داللة	على	الجفاف	الذي	يعانونه،	
وعلى	قلة	املوارد	والفقر	في	ظل	نقص	الخدمات،	على	الرغم	من	األنظمة	السياسية	املتعاقبة	والقتال	

على	سيادة	دمشق.	ما	يظهر	أيًضا	اعتبارات	الدولة	االنتقائية	في	محاوالتها	للتنمية.	

عدسة	أميراالي	هنا	تصور	البشر	ضمن	إيقاع	)طبيعي()20(	أي	ذاك	الذي	لم	يخضع	للسيادة	ولم	
تنظم	حياة	املواطنين	فيه	في	مقاربة	أنثروبولوجية	لتلك	املنطقة،	وكأنها	خالية	من	أثر	السلطة،	إذ	نرى	
الخرفان	وهي	تتحرك	بحرية،	واألمهات	وهن	يخبزن	ويهتممن	بعائالتهن،	يعّرفنا	عمر	أميراالي	في	هذه	
املقاطع	إلى	منطقة	الفرات	بالقرب	من	السد،	وكأننا	ذهبنا	في	رحلة	مع	أحد	املستكشفين	إلى	أماكن	
نائية	ال	نعرف	عنها	شيًئا،	هذا	االنطباع	ال	يحمل	معاني	سلبّية	وال	استغرابية،	بل	هو	محاولة	لكسر	
الحكاية	الرسمّية،	والنظر	خارج	اإلطار	الرسمي	فيما	اعتبر	نوًعا	من	الذاتية)21(	التي	تتحدى	السلطة	

)18(		الذي	تعرف	عليه	في	متابعته	ألفالمه	في	السينماتيك	الفرنسية،	التأثر	باد	في	التشابه	في	تكوين	اللقطات	وتكوين	الضوء	وتوزيع	
العناصر	في	اللقطة.			

Cécile	Boëx,	Un	point	de	vue	ambigu	sur	la	politique	des	grands	travaux,	99.

)19(		Cécile	Boëx.	)2014(.	Un	point	de	vue	ambigu	sur	la	politique	des	grands	travaux.	cinéma	et	politique	en	Syrie.	
Harmattan,	99

)20(	يشير	بول	فيرليو	إلى	مفهوم	السرعة	واإليقاع	في	أعماله	املختلفة،	ويرى	أن	السرعة	»ترتبط	بالسياسة«	فهناك	التقسيمات	الطبيعية	
للوقت	كاملواسم،	والفصول،	هذه	السرعة	ترتبط	بالعالقة	مع	الطبيعة	واألجساد	وكيفية	تفاعلها،	وهي	تشمل	املزارعين	والحرفيين	في	
عالقتهم	مع	موضوعات	عملهم،	في	حين	إنها	في	القرن	العشرين،	ترتبط	بالثروة	والنظام	السيا�سي،	ويشير	إلى	علوم	السرعة،	وعالقتها	مع	

النظام	السيا�سي،	وتنوع	اإليقاعات	في	ضبط	العالقة	بين	الناس	والطبيعة	والنظام	السيا�سي	وتأثيرها	في	تدفق	الحياة
Paul	Virilio,	The	administration	of	fear,	Vol.	10,	)MIT	Press,	2012(,	P27.

)21(		Cécile	Boëx,	Un	point	de	vue	ambigu	sur	la	politique	des	grands	travaux,	99.
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االنتقائية	في	خياراتها،	حيث	يبدو	اإليقاع	أبطأ	وال	تضبطه	اآللة،	ويقسم	العمل	من	أجل	الحفاظ	على	
الحياة	واستمرارها،	ال	للعب	دور	ضمن	الدولة	الجديدة.

تحاول	 التي	 الصورة	 أو	 الخطاب	 طبيعة	 تعكس	 و)الخارج(	 العمل(	 )مساحة	 بين	 العالقة	 هذه	
السلطة	في	سورية	رسمها،	وكأن	القرار	بزحزحة	التراب	يشمل	فقط	مساحة	املشروع	/	السد،	أما	ما	
شت،	أو	بحسب	املصطلح	 حوله	فهو	منفي	من	الزمن،	وهذا	ما	نكتشفه	الحًقا	في	تاريخ	املنطقة	التي	هّمِ
فاملمنوع	 الطوارئ:	 قوانين	 مع	 املترافق	 )املنع(	 أشكال	 من	 لشكل	 وأرضها	 أفردها	 خضع	 السيا�سي	
-Banned	هو	))الحافة	التي	ال	يمكن	ضمنها	التفريق	بين	الحياة	والقانون،	بين	الداخل	والخارج،	أي	
ليس	من	املمكن	أن	نعرف	إن	كان	املمنوع	داخل	أو	خارج	النظام	القضائي(()22(،	نذكر	هذا	التعريف	
ألننا	الحًقا	نكتشف	عدم	حصول	السكان	الذين	فقدوا	منازلهم	وأراضيهم	من	السد	على	تعويضات،	
أي	إن	الدولة	لم	تضمن	حقوقهم	التي	أخذتها،	ولم	تعوضهم	عما	خسروه،	وكأن	شخصيتهم	السياسية	
غير	موجودة،	بل	هم	أفراد	بال	حقوق.	يمكن	فهم	القسم	الثاني	من	الفيلم	الذي	يوثق	املنطقة،	كأنه	
محاولة	لرد	الزمن	وعالقته	مع	التطوير	والتحديث،	إذ	نشاهد	سكان	املنطقة	وهيئتهم	بشكل	مفصل،	
نتلمس	أدواتهم	ومعاناتهم	وابتعادهم	عن	الحياة	املريحة	من	دون	التدخل	أو	الحكم	عليها،	بل	من	أجل	

عرضها	إلمكانية	سبر	أي	تغير	فيها	بعد	قيام	السد.

)الحياة اليومية في قرية سورية(: فضاءات الدولة األيديولوجية. 4

بقيت	املنطقة	الشرقية	في	مخيلة	عمر	أميراالي	بعد	فيلمه	األول،	وقرر	العمل	على	سلسلة	جديدة	
من	األفالم	التي	تتحدث	عن	الخدمات	الحكومية	في	منطقة	الجزيرة،	كعينة	عن	املحافظات	السورية،	
أنثروبولوجي-	وثائقي	يدرس	عالقة	السكان	مع	املكان	والبيئة	املحيطة،	وعالقة	الدولة	مع	 في	تصور	

سكان	هذا	املكان	والبيئة	املحيطة.

املسرحي	سعد	 الكاتب	 مع	 	1974 عام	 قرية	سورّية(	 في	 اليومية	 )الحياة	 فيلم	 على	 أميراالي	 عمل	
العمل	معه	ككاتب	لهذه	السلسلة	عن	 باريس	وطلب	 إلى	 إليه	خالل	زيارته	 هللا	ونوس	بعد	أن	تعرف	
منطقة	الجزيرة،	كان	أميراالي	يعتقد	أن	تطوير	وسائل	اإلنتاج	يقدم	إمكانية	لتحسين	وضع	املجتمع	
واإلنسان)23(،	أراد	في	هذا	الفيلم	مراقبة	حالة	السكان	بالتركيز	دور	مؤسسات	الدولة،	وأردا	الكشف	

)22(		Giorgio	Agamben,	Homo	sacer,	)Meridian	crossing	aesthetics,	1995(,	27.

)23(			لقاء	أحمد	علي	الزين	مع	عمر	أميراالي
https://www.youtube.com/watch?v=RDPygKY_eDw
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عن	التطويع	اإلجباري	لعقول	السكان	وتأثير	املكونات	السياسية،	خصوًصا	بعد	اكتشافه	أن	املشكلة	
النظام	 في	تعامل	 ليست	فقط	في	عدم	تأمين	وسائل	اإلنتاج	والخدمات،	بل	أعمق	من	ذلك	وتتمثل	
البعثي	القمعي	مع	السكان	ووعوده	الكاذبة	وتأطيرهم	كجنود	يعملون	لصالحه	وتآمر	القادة	الشعبيين	

مع	األنظمة	املتعاقبة.	

إلى	دفع	 إنه	يسعى	عبر	أفالمه	 الزين	 التلفزيوني	مع	الصحافي	أحمد	علي	 اللقاء	 في	 يقول	أميراالي	
املواطن	السوري	أو	اإلنسان	إلى	االبتعاد	عن	اإليمان	األعمى	بواقعه	وبظروفه	كي	يتحرر	منه	ويوقف	
االستغالل	املمارس	في	حقه.	أي	إنه	حاول	في	هذا	الفيلم	الذهاب	في	رحلة	إلى	منطقة	الجزيرة	السورية	
لرصد	 في	محاولة	 أخرى،	 إنجازه،	بصورة	 السد	وعمليات	 بعيًدا	من	 في	سورية،	 بها	كمكان	 للتعريف	

ممارسات	السلطة	ضمن	املنطقة	ووظائفها	كدولة	تضمن	حياة	املواطنين	ال	)تمنعهم(	وتهمشهم.

فضاءات الدولة األيديولوجية و)الخارج( املفتوح على الحقيقة. 5

بلقطات	ألطفال	يلعبون	بالرمال	 يتحرك	الفيلم	بين	عدد	من	القرى	في	املنطقة	الشرقّية،	ُيفتتح 
وينشرونها	على	هيكل	عظمي	لحيوان	نافق،	تبدأ	موسيقى	بدوية	مرافقة	تختزل	صوت	املنطقة،	يبدو	
الهيكل	وينثرها	األطفال	مع	 الهيكل	في	تلك	األرض	منذ	مدة	ليست	بالقصيرة،	الرمال	تعبر	ثقوب	 أن	
الرياح	في	حركات	تبدو	بال	طائل،	وكأنه	يحدثنا	عن	منطقة	منسية	ومهملة،	اإليقاع	فيها	ينتمي	للطبيعة	
توظيفه	 يعيد	 وأن	 السد،	 مشروع	 يضبطه	 أن	 املفترض	 من	 الذي	 الوح�سي	 اإليقاع	 ذاك	 وتغيراتها،	

لخدمة	سكان	املنطقة.

يأخذنا	عمر	أميراالي	في	الفيلم	في	رحلة	غامضة،	نتعرف	فيها	إلى	القرى	املصورة	شيًئا	فشيًئا	ونتمكن	
االستكشافية/	 الصيغة	 من	 الرغم	 -على	 الفيلم	 هذا	 في	 الالفت	 لكّن	 تباًعا،	 فهمها	 من	 كمشاهدين	
األنثروبولوجية)24(	فيه-	أن	أميراالي	يقسم	العالم	في	تلك	املنطقة	إلى	قسمين،	األول:	هو	مؤسسات	
الحزب(،	 ممثل	 مكتب	 املستشفى،	 السينما،	 املخفر،	 )املدرسة،	 واأليديولوجية	 الرسمية	 السلطة	

)24(		يمثل	فيلم	الحياة	اليومية	في	قرية	سورية	فيلًما	أنثروبولوجًيا	بامتياز	حيث	يحاول	أميراالي	تغطية	كافة	املستويات	املعيشية	في	
املنطقة،	يبدأ	بأحوال	الطقس	والطبيعة	الصعبة،	وكيف	يعيش	سكانها	في	حالة	تحد	لها،	هناك	تشابه	أو	تأثرا	بفيلم	اإلسكيمو	نانوك	
1922	لعالم	األنثروبولوجيا	روبير	فالرتي	الذي	حاول	التعرف	على	حياة	اإلسكيمو	في	الشمال	الشرقي	من	كندا،	عرض	فالرتي	طريقة	
حياة	اإلسكيمو،	من	التنقل	إلى	الصيد	إلى	صناعة	األدوات	املحلية.	يشكل	الفيلم	دراسة	علمية	وشخصية	في	الوقت	نفسه	فال	يمكن	
تجاهل	وجهة	نظر	الكاميرا	واملونتاج	كعامل	شخ�سي	وسيا�سي	في	األفالم،	حيث	رأى	املخرج	في	ذلك	الوقت	أن	السينما	وسيلة	ممتازة	
للتوثيق	األنثروبولوجي،	ويعد	الفيلم	من	أوائل	األفالم	األنثروبولوجية،	وتم	التبرير	الحًقا	لوجهة	النظر	الشخصية	خلف	الكاميرا	التي	ال	

يمكن	تجاوزها	في	أي	حال	من	األحوال.	)كولين(
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والثاني	يتمثل	في	املنزل،	واألرض،	ونقصد	باألرض	هنا؛	املساحات	الزراعية	وفضاء	القرية	وشوارعها،	
تلك	التي	تختزل	معاناة	السكان	فيها	بلقطة	للرجل	املسن	الذي	يمزق	ثيابه،	صورة	تتكرر	خالل	الفيلم	
بشكل	دائم،	وتحمل	معاناة	خانقة	يشعر	بها	املشاهد	في	كل	تكرار،	صورة	تختزل	رؤية	الفيلم	السوداوية	
وتساعد	في	تطور	األحداث	وتؤكد	أن	معاناة	السكان	دائمة	ومتكررة،	كأنهم	يعيشون	في	جحيم	ال	مفر	

منه.	

الشديد	مع	األمر	 لنا	طبيعة	عمل	األيديولوجيا	ومؤسساتها	وتناقضها	 السابق	يكشف	 التقسيم	
الواقع،	سواء	في	مستوى	الخدمات	أم	املستوى	املعرفي	املرتبط	بالعادات	والتقاليد	واختالف	أسلوب	
الحديث	عن	املكان،	بين	سكانه	وممثلي	السلطة،	واملواجهة	بين	السلطة	العشائرّية	وسلطة	الحزب،	
وبخاصة	 املعيش،	 والواقع	 الرسمية	 الحكاية	 بين	 العالقة	 تكشف	 كونها	 التقسيمات	 هذه	 إلى	 نشير	
أو	 )تمثلهم(	 أنها	 يفترض	 الذين	 أنفسهم	 األفراد	 مع	 وعالقتها	 املتعددة	 بأشكالها	 الرسمية	 الحكاية	
تخاطبهم.	في	حين	إنهم	يستهلكون	))هذا	الخطاب	إلى	جانب	ممثلي	السلطة((	بحسب	تعبير	ليزا	ويدين؛	
ما	))يعزل	السوريين	بعضهم	عن	بعض،	ويحّول	املساحة	العامة	إلى	فضاء	من	الشعارات	املونوتونية	
والحركات	الفارغة	التي	تتعب	عقول	وأجساد	منتجيها	ومستهلكيها	على	حد	سواء(()25(	إذ	تظهر	بالغة	
الفيلم	هنا	 إن	 القول	 التطوير(،	ويمكن	 الخالد(	و)مسيرة	 و)القائد	 الحديث	عن	)سورية(	 في	 البعث	
	للنداء	الذي	يوجهه	

ً
يتحرر	من	اإلطار	األنثروبولوجي،	وتتفعل	طاقة	الكاميرا	السحرية،	بوصفها	حامال

سكان	 ملطالب	 	
ً

حامال املخرج	 يصبح	 إذ	 سياسًيا،	 بعًدا	 تكتسب	 االستكشاف	 املنطقة،	صيغة	 أهالي	
املنطقة،	ال	فقط	موثًقا	ملا	يحدث	فيها،	كما		يفقد	صيغة	الجامع	الفيتي�سي)26(،	موضوعاته	لها	حكايات	
وأصوات	وأسماء،	تتحدث	مطالبة	بالتغيير.	وال	يحاول	أميراالي	تهديد	هذا	السياق،	بل	يحافظ	عليه.

يكشف	املنزل	الذي	يفتتح	الفيلم	به	عن	بداية	النهار،	أي	تدفق	الزمن	اليومي،	تستيقظ	العائلة	
وتبدأ	النهار	بوجبة	متواضعة.	يبدو	الصمت	مقصوًدا	في	بعض	األحيان،	فال	يمكن	إخفاء	عدم	االرتياح	
لوجود	أشخاص	غرباء.	لكن	مشهد	الطعام	نفسه	يكشف	عن	املستوى	االقتصادي	لسكان	املنطقة،	

ال	فقط	عاداتها،	وطبيعة	حياتها	اليومّية.

هذه	 أن	 خصوًصا	 واملطبوخ(،	 )النيء	 بالطعام	 املرتبطة	 نثروبولوجيا	
ُ
اال مقاربات	 من	 نحذر	 هنا	

)25(		Lisa	Wedeen,	Ambiguities	of	domination,	)University	of	Chicago	Press,	2015(,	p6.

)26(		يصف	جورجيو	أغمبين	هذا	النموذج	بوصفه:	((يقتبس	الغرض	خارج	سياقه	ويدمر	الترتيب	الذي	وجد	فيه	هذا	الغرض	والذي	
	فنًيا	أو	سلعة...	الجامع	يقوم	بإعادة	تشكيل	األشياء،	فيحرمها	من	قيمتها	االستخدامّية	

ً
اكتسب	بسببه	قيمته	ومعناه،	سواء	كان	عمال

ومعناها	األخالقي	واالجتماعي.))
Giorgio	Agamben,	The	man	without	content,	)Stanford	University	Press,	1999(,	P103.
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ا	بين	من	)يحدق/	يبحث(	وموضوعاته.	لذا	ننظر	
ً
املقاربة	تفترض	-كعلم	األنثروبولوجيا	نفسه-	اختالف

	لألسرة	التي	يفترض	أن	
ً

إلى	املنزل	بوصفه	فضاء	داخلًيا	ذا	قوانين	داخلية،	لكنه	في	الوقت	ذاته،	حامال
يتغير	نمط	حياتها	وعاداتها	مع	وصول	املشروعات	الكبرى،	وما	تحمله	من	خدمات	تقع	على	مسؤولية	

الدولة.

ينتقل	أميراالي	بعدها	من	)املنزل(	إلى	)املدرسة(	املساحة	الثانية	لزرع	القيم	واألخالق	واملعتقدات	
بعد	األسرة.	فضاء	املدرسة	يحاول	إضفاء	)نظام(	من	نوع	ما	على	األطفال،	يصطفون،	ثم	يدخلون	
إلى	الصف،	ليظهر	األستاذ،	ونتصفح	الكتاب	املدر�سي	الذي	يتحدث	عن	الزراعة	وتقنيات	الحصاد	
الجديدة	التي	يمكن	أن	يوظفها	الفالحون.	هنا	تتقمص	الكاميرا	عبر	سلسلة	اللقطات	أعين	واحد	من	
األطفال،	بين	ما	يراه	في	الكتاب	وما	يراه	أمامه	على	أرض	الواقع،	وهنا	يظهر	التناقض	بين	ما	نراه	وما	
نسمعه،	أو	ما	يراه	الطفل	في	الواقع	وما	يراه	في	الكتاب،	إذ	يظهر	مشهد	لعائلة	بين	السنابل	الذهبية	
وهي	تحصد	برفقة	الحمير،	ثالثة	أشخاص	وأربعة	حمير	بعكس	درس	القراءة،	من	دون	جرار	ومن	دون	
حّصادة.	هنا	نعود	مرة	أخرى	إلى	إيقاع	)اآللة(	ذاك	الصوت	الذي	ال	أثر	له	في	الواقع،	ويتضح	في	تالعب	
إيقاعين،	ماكينة	استجرار	املياه	من	اآلبار،	يقابلها	صوت	املجوز،	تناقض	يمثل	األول	 أميراالي	على	

التحديث	بشكله	الرث،	أما	اآلخر	فيمثل	الحياة	التي	لم	تتغير	وما	زالت	على	حالها.

يظهر	الصف	املدر�سي	مرة	أخرى،	لتتحول	الكاميرا	في	الصف	إلى	أسلوب	للمقارنة.	تتدفق	اللقطات	
أرى	 أمام	سؤال	جمالي	هنا،	كيف	 املعيش،	وكأننا	 الرسمي	والواقع	 الخطاب	 بين	 الهوة	 لتكشف	عن	
نف�سي	في	ما	أراه،	السؤال	الذي	يمكن	أن	يطرحه	األطفال	أو	املعلم	في	املدرسة،	ويعجزون	عن	اإلجابة	
عنه،	إذ	يحاول	األستاذ	بخجل	تقريًبا،	إيجاد	رابط	مشترك	بين	الدرس	في	الكتاب	والطالب	أنفسهم،	
تجلس	 التي	 الكتاب	 في	 الفتاة	 بين	 الكبيرة،	 املفارقة	 لتظهر	 والحليب	ومشتقاته	 البيض	 يتحدث	عن	
على	طاولة	وتأكل	بطريقة	مخالفة	تماًما	لعادات	تلك	املنطقة،	وعن	الحّمام	ثالث	مرات	في	األسبوع	في	
منطقة	تعاني	شح	املياه،	يتخلل	تلك	اللقطات	حمام	لطفل	داخل	الخيمة	في	جرن،	لكن	من	دون	لوم	

طبيعة	املكان	أو	املجتمع،	بل	في	تأكيد	أن	ما	)وعدت(	به	)السلطة(	لم	يتحقق.

ال	يكسر	املعلم	دوره	ال	بل	يحافظ	على	)خطابه(	سواء	كان	بالزي	الرسمي	في	املدرسة،	أم	في	مالبس	
العميق	بتحسين	 التزامه	الحزبي	وجديته	وإيمانه	 التعبير	عن	 في	 يتردد	 الطعام.	ال	 النوم	حول	مائدة	
،	إذ	ينتقد	كذب	املؤسسات	

ً
حياة	املواطن.	على	الرغم	من	كلماته	النظرية	إال	أنه	يبدو	مؤمًنا	بها	فعال

القرى،	 تلك	 في	 السكان	 من	 الشريحة	 هذه	 إلى	 لنتعرف	 املنطقة.	 من	 املتعلمين	 وهجرة	 واالستغالل	
أمام	 هنا	 نحن	 السابق.	 فيلمه	 في	 أميراالي	 يعتقد	 كان	 كما	 املنطقة	 لتحسين	 االشتراكي	 وطموحهم	
تناقض	في	أسلوب	القراءة	الذي	نقوم	به	اآلن.	إذ	يبدو	ترديد	بالغة	البعث	جزًءا	من	أسلوب	الهيمنة	
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على	الناس.	

هذه	القراءة	معاصرة،	لكن	في	ذلك	الوقت،	ال	يمكن	لنا	الجزم،	هل	املعلم	)ساخر(	أم	)جدّي(	في	ما	
يقوله؟	خصوًصا	أنه	يتحرك	بين	فضاءين،	املدرسة	)فضاء	رسمي(	واملنزل	)فضاء	خاص(.

في	 الذات	 تمثيل	 الوثائقّية	وأسلوب	 القيمة	 يقال،	 ما	 )حقيقة(	 التيقن	من	 الحيرة	وعدم	 تهدد	 ال	
حينها،	لكنها	أكسبت	الفيلم	نفسه	مع	مرور	الزمن	قيمة	مضافة،	تتعلق	بقدرته	على	رصد	التناقض	في	

حينها،	واستمرار	هذا	التناقض	حتى	اآلن.

الهيئة	 في	مكتبه؛	ممثل	 املخفر	 الفالء؛	رئيس	 في	 املختار	 السلطة،	 بممثلي	 بعدها	 أميراالي	 يلتقي	
الحزبية	في	مكتبه؛	وممثل	عن	نقابة	الفالحين.	والالفت	بداية،	أن	املختار	بعكس	كل	ممثلي	السلطة،	
ال	يظهر	في	مكتب،	بل	في	األرض،	هو	الذي	ورث	السلطة	عن	أبيه	وجده،	ويكرر	رطانة	حزب	البعث	
وبالغته	وحالة	توارث	السلطة	بشكل	فارغ،	أي	ال	يتعلم	املختار	إدارة	املنطقة	من	والده.	وهنا	تظهر	
أمامنا	مؤسسات	الدولة	البعثية	بشكلها	الواضح،	فاملختار	ذو	السلطة	القبلّية	وحكاياته	عن	العالقة	
،	يجلس	أمام	

ً
مع	األرض	يقابله،	الخطاب	الرسمي	وممثلو	السلطة.	فاملمثل	عن	الهيئات	الحزبية	مثال

مكتبه	في	لقطة	نصفية،	ليتحدث	خالل	دقائق	عدو	من	دون	أن	يقاطعه	أميراالي،	يتحدث،	بطريقة	
خشبية	ومونتونية	تبعث	على	النعاس،	عن	منجزات	حزب	البعث	ومساوئ	االستغالل	السابق	لثورة	

الحزب.	

يحاول	الحزبي	دائًما	تذكر	التعابير	املأخوذة	من	األدبيات	التعليمية	للحزب	لينهي	كالمه	بصمت	
ساخر	من	قبل	أميراالي.	األمر	ذاته	مع	مدير	مخفر	الشرطة	في	املنطقة،	الدمشقي	الغريب	الذي	يقدم	
الشرطي	 أن	 إلى	حد	 الرثة.	 العشائرية	 السكان	وعاداتهم	 التعامل	مع	 ا	يظهر	صعوبة	

ً
خطاًبا	متماسك

يتحدث	)عنهم(	بصيغة	الغائب.	

نتعرف	الحًقا	إلى	ممثل	نقابة	الفالحين	في	املنطقة،	في	مشهد	يظهر	تورط	العشائر	مع	السلطات	
من	 الفالحون	 يعانيه	 وما	 الرسمي	 الخطاب	 بين	 االختالف	 تظهر	 التي	 املشاهد	 تتالى	 ثم	 فج،	 بشكل	
استغالل	باللقاءات	املتوازية	بين	الفالحين	الذين	يتحدثون	علًنا	عن	مشكالتهم،	على	الرغم	من	رقابتهم	

ا	من	العواقب.
ً
الشخصية	ورقابة	املخرج	في	بعض	األحيان	الذاتية	خوف

يعانيها	 التي	 املشكلة	 تحل	 ال	 السلطة،	 ملمثلي	 متنوعة	 ومواقف	 بالغة	سياسية،	 من	 ما	سبق	 كل	
سكان	املنطقة.	تلك	التي	تختزل	بأن	الفالح	لم	يتمكن	من	تحصيل	حقه	بسبب	تعاون	السلطات	مع	
بينهما(،	وكأن	 التفريق	 السلطة	وال	يمكن	 في	عالقة	زواج	مع	 )العشائر	املسيطرة	 العشائر	املسيطرة	
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ا	ثيابه.	والالفت	هنا،	أن	أميراالي	
ً
املخرج	يريد	توثيق	ما	حدث	مع	ذلك	الرجل	الذي	انتهى	به	األمر	ممزق

نتاج	مؤسسات،	بل	قوة	تحكم	األفراد	أنفسهم؛	 أثر	األيديولوجيا	ال	بوصفها	فقط	 لنا	عن	 يكشف	
	عن	سلطة	العشيرة	والتقسيمات	املرتبطة	بها.	

ً
يجّسدونها،	ويتبنونها.	فضال

من	ثم،	مفهوم	الحق	الضائع	وعدم	القدرة	على	تحصيله	يعيدنا	إلى	تعريف	)املنع(:	تلك	الحافة	بين	
	لذاته	يتطابق	معه	بحيث	يحّصل	حقوقه	في	أي	واحدة	

ً
النظام	القضائي	وخارجه:	الفرد	ال	يجد	تمثيال

من	املؤسسات	األيديولوجية	السابقة.	فاملنع	هنا،	ينزع	صفة	)املواطن(	عن	الفرد،	أي	حتى	لو	تبنى	
األيديولوجيا	فهو	ممنوع	وال	حقوق	له	ضمن	التشكيلة	الجديدة	للمجتمع.

الحقوقي)27(  النظام	 خارج	 يترك	 ندّية،	 ومؤسساتها	 السلطة	 مع	 وعالقته	 يعيش	 ال	 ناج	 هو	 بل	
كالوحش	والسيد.

 الحياة على الحافة. 6

وما	 حقوقه	 وهدر	 للفرد	 السيا�سي	 التعريف	 على	 يقتصر	 ال	 سابًقا،	 ذكرناه	 الذي	 )املنع(	 مفهوم	
يمتلكه،	بل	يمتد	هذا	املنع	إلى	تهديد	الحياة	نفسها،	أي	حياة	األفراد	واملواطنين.	إذ	نشاهد	امرأة	قرب	
النهر،	تقوم	بتقديم	املياه	لطفلتها،	املياه	وسخة	ال	نعرف	عنها	شيئا،	لكّن	حنان	تلك	األم	التي	تتأمل	
األفراد(	 )حياة	 إهمال	 بعدها	 لنكتشف	 املهتمة،	 يديها	 في	حركات	 واضًحا	 يبدو	 رشفة،	 كل	 مع	 ابنتها	
من	وجهة	نظر	السلطة،	إذ	يلتقي	أميراالي	مع	طبيب	املنطقة	بلقطة	نصفية	مركزة،	ال	يظهر	منها	إال	
الطبيب	والطاولة	واللوحة	خلفه	وأحياًنا	املمرض	الذي	يشبه	الحارس	في	مكانه	خلف	الطبيب.	يضيق	
الكادر	شيًئا	فشيًئا	مع	تطور	األسئلة	ومع	تطور	العالقة	مع	املخرج.	إذ	يبدأ	بالحديث	كخطاب	رسمي	
التغذية	 السكان	هي	سوء	 لدى	 األساسية	 املشكالت	 أن	 ويرى	 ولباقة	 ثقة	ومرونة	 بكل	 يعلق	 تقريًبا،	

ونقص	الوعي	الصحي.	

يقدم	الطبيب	كثيًرا	من	األمثلة	على	حال	املنطقة	ويوميات	املعالجة	ويقدم	أرقاًما	ونسًبا	لتأكيد	
وإيقاعها،	على	 الطبيعة	 وكأنه	 أمر	قدري	 وكأنه	 الخدمات	 نقص	 	

ً
ينتقد	فعال أن	 معلوماته،	من	دون	

الرغم	من	تأكيده	نقص	الغذاء	واملتطلبات	األساسية،	وعدد	السكان	الكبير	ملستوصف	وحيد،	وغيرها	

املواطنين،	ويمتلك	سلطة	 الخارج	بحقوق	 في	 يتمتع	من	 القضائي،	حيث	ال	 القانوني-	 النظام	 به	خارج	 السيادة	املقصود	 	خارج	 	)27(
استثنائية	في	الوقت	ذاته	يمكن	أن	يقع	عليه	عنف	استثنائي.	يمكن	لالستزادة	مراجعة:	أوكسانا	تيموفيفا،	تاريخ	الحيوانات:	فلسفة،	

)د.م:	د.ت،	2018(.
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من	املشكالت.

الذي	 املستشفى	 دور	 نكتشف	 وهنا	 األفراد،	 لحياة	 تجاهل	 في	 هنا	 األيديولوجّية	 البالغة	 تحضر	
تحول	الحًقا	في	قراءة	معاصرة)28(	إلى	مساحة	للموت،	بالتالي	حياة	األفراد	ليست	غير	مهمة	فحسب،	
بل	غير	مأخوذة	بالحسبان.	وهذا	ما	يهدد	تعريف	)الحياة(	نفسه	باملعنى	السيا�سي،	أي	من	يستحق	

توفير	شروط	الحياة	له؟	ممثل	السلطة؟	أم	البدوي؟	أم	العامل؟	أم	الفالح؟

اختفاء سحر السينما. 7

تتعمق	التناقضات	في	مشهد	الحضرة	الذي	ُيدهش	أميراالي،	مقابل	مشهد	حضور	فيلم	سينمائي،	
تحوي	 فالحضرة	 في	مستويات	عدة.	 هنا	 التناقض	 لكن	 املنطقة،	 يشمالن	سكان	 الطقسان	كالهما	
نوًعا	من	القدرية	وال	ينتظر	أن	تتحقق	الوعود.	هي	وسيلة	للصبر	ونشاط	جماعي	يشارك	فيه	الرجال	

حد	اإلغماء،	يمكن	أن	تكون	ردة	فعل	من	السكان	للخالص	من	كل	ما	يعانونه.	

على	النقيض،	يظهر		أحد	ممثلي	وزارة	الثقافة	السورية،	لتقديم	فيلم	دعائي	من	إنتاج	املؤسسة	
يشرح	ما	هي	سورية،	إذ	يجلس	الحضور	في	برية	أمام	شاشة	السينما	املعلقة،	بوجوههم	املتعبة	وثيابهم	
البحر	 شاطئ	 على	 وجذابون	 أنيقون	 أشخاص	 أخرى،	 سورية	 يظهر	 فيلم	 من	 مشاهًدا	 نرى	 الرثة،	
بألبستهم	املعاصرة	جًدا	ورخاء	حياتهم	الوردية،	يوازي	أميراالي	في	هذا	املشهد	بين	املشاهدين	الذين	
ال	يفهمون	ما	يرون	على	الشاشة	البتعادهم	عن	هذه	الحياة	بكل	ما	فيها،	ووجوه	شخصيات	الفيلم	
املرتاحة،	ليختتم	املشهد	بلقطات	ألشخاص	يصلون	مع	ماشيتهم	إلى	شط	النهر،	بمالبسهم	املحلية	
واألسالك	الشائكة	أمام	الشط،	ما	يثير	مرارة	شديدة	وسوداوية	عميقة	تتعلق	بالتناقض	الكبير	بين	

املقطعين.	

على	 الناس	 يراه	 ما	 وهم	 بين	 يقع	 السينما،	 عن	 السحري)29(	 األثر	 زع	
ُ
ن كيف	 التناقض	 يكشف	

2011	كيف	تتحول	املستشفيات	إلى	مساحات	للموت	حيث	يتم	قتل	املعتقلين	في	أسرتهم	بسبب	 )28(		كشفت	الثورة	السورية	عام	
مواقفهم	السياسية	كما	تشير	تقارير	منظمات	حقوق	اإلنسان.

)29(		يبدأ	تاريخ	السينما	بالفانوس	السحري	الذي	يعتمد	على	عرض	جماعي	بإسقاط	الضوء.	أمر	كان	يستخدمه	الساحر	روبير	هوديني	
في	منتصف	القرن	التاسع	عشر.	ثم	واصل	خليفته	جورج	ميليس	طقوسه	حتى	وصله	جهاز	األخوين	لوميير	وبهذا	تخلى	عن	الفانوس	

السحري	لينتقل	إلى	السينما.	
عرف	ميليس	الساحر	بعد	مشاهدته	ألفالم	األخوين	لوميير	يمكن	للسينما	أن	تحل	محل	الفانوس،	فاخترع	عن	طريق	املصادفة	مؤثرات	
خاصة	في	عام	1896	وذلك	بقشط	الصور،	وهي	أساس	جميع	املؤثرات	الخاصة	في	السينما	حتى	اآلن.	استفاد	من	كونه	رسام	كاريكاتير	
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إليهم،	وحقيقة	الحضرة،	تلك	التي	يتفاعلون	معها	جسًدا	وروًحا.	بعكس	السينما	 الشاشة	بالنسبة	
التي	يفترض	أن	يتماهوا	معها،	أو	يروا	فيها	وعًدا	بما	هو	أفضل،	وربما	يرون	فيها	أنفسهم،	وكأن	أميراالي	
يعلق	على	)السينما(	نفسها	في	سورية،	وعالقتها	مع	السلطة	والتمثيل	السيا�سّي	لألفراد،	)هو	نفسه	
جزء	من	هذا	التمثيل(،	فما	يراه	الجمهور	ال	يتطابق	مع	ما	يختبره،	بل	حتى	ال	يشبهه	وال	يشبه	شرط	

حياته.

السحري	 األثر	 تال�سي	 إلى	 الصناعي	 والسينمائي	 الطبيعي	 الروحي	 بين	 التناقضات،	 هذه	 تشير	
للسينما،	هي	)كذبة(	ككل	األكاذيب	التي	نطقها	سابًقا	ممثلو	السلطة،	ال	تمس	الحاضرين	وال	تخاطبهم،	

كالكتاب	املدر�سي،	وكقرارات	الحزب،	وكغيرها	من	البالغة	الرسمّية.	

وفيلمه	 للرسالة،	 إلى	حامل	 نفسه	 أميراالي	 يتحول	 أكثر،	حين	 يتضح	 السينما	 على	 التعليق	 هذا	
السكان	على	 الفيلم،	مع	شكاوى	صريحة	من	 أميراالي	 ينهي	 إذ	 السلطة،	 إلى	وسيط	ملخاطبة	 نفسه	

املستغلين	ومطالبات	للدولة	بمساعدتهم	لنصل	إلى	املشهد	الصامت	املتكرر	في	الفيلم.

يسمح	أميراالي	للصوت	بالخروج	هذه	املرة،	يريد	الرجل	النحيل	الضعيف	املسن	االنتقام	فقد	مزق	
ثيابه	)هي	إشارة	إلى	بداية	الثأر	في	العادات	البدوية(،	بعد	أن	تم	استغالله	وإخراجه	من	أرضه،	الحل	

األخير	بالنسبة	إليه	هو	الثأر	القاتل.	

)طوفان في بالد البعث(: بالغة الحزب األبدّية. 8

يعود	عمر	أميراالي	في	)طوفان	في	بالد	البعث(	إلى	منطقة	الجزيرة	السورية	بعد	انقطاع	طويل	عن	
1970(	معيًدا	طرح	 الفرات	 )محاولة	عن	سد	 األول	 فيلمه	 الرد	على	 الفيلم	 في	هذا	 سورية،	ويحاول	
سؤال	عما	حدث	بعد	اكتمال	بناء	السد	وتغير	إيقاع	الحياة.	كما	يقوم	بتعريفنا	بموقفه	الذاتي	بوصفه	

مخرًجا	من	تجربته	األولى	وسورًيا	شهد	وعد	تطوير	املنطقة.

أشاد	أميراالي	في	فيلمه	األول	بمسيرة	التحديث.	لكّن	خيبة	األمل	وفشل	اآللة	يتضح	أكثر	في	هذا	
الفيلم.	حيث	تم	التركيز	على	األيديولوجيا	ال	على	زحزحة	التراب	وال	على	ما	يحدث	حالًيا	في	البالد	بعد	
مرت	قرى	كاملة	بسبب	السد.	كما	اعتمد	في	الفيلم	على	الوثائق	واألخبار	التي	تؤكد	إمكانية	انهيار	

ُ
أن	غ

جيًدا	ولديه	خيال	فائض	يدفعه	نحو	السحر.	يعد	السحر	واحًدا	من	املوضوعات	املهمة	جًدا	في	السينما	وفي	تاريخها	وسبًبا	لتطورها	
ولنظرية	املشاهدة.	
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السد	وسدود	أخرى	في	سورية.	

أن	 يحاول	 نفسها،	بصورة	أخرى	 املتكررة	 بالرتابة	 الوعود	 زالت	حاضرة،	وبقيت	 ما	 األيديولوجيا	
يرصد	أثر	)املنع(	عبر	الزمن،	وكيف	هدد	املكان	ومن	فيه.		

كلها،	 السابقة	 بمعتقداته	 الكبيرة	 أمله	 الضوء	على	خيبة	 الفيلم	 الشخ�سي،	يسلط	 املستوى	 في	
وبخاصة	أنه	حاول	بفيلم	الحياة	اليومية	لقرية	سورية	إيصال	نداء	للتغيير	بعد	أربعة	أعوام	على	تسلم	
حافظ	األسد	للسلطة	وبدء	نوع	جديد	من	الحكم	في	سورية	)كان	يعتقد	في	حينها	أن	البعث	هو	الحاكم	

وليس	األسد	ومتنفذيه(.

يحاول	املخرج	استعراض	تطور	نظرته	الفنية	وتطور	توزيعه	للعناصر	في	اللقطات،	ليقدم	لنا	ثقل	
األيديولوجيا	بشكل	صارخ.	يبدأ	الفيلم	بلقطات	من	فيلمه	األول،	يتحدث	في	هذه	الصور	بصوته	ليبرر	

لنا	أسفه	ولينقلنا	إلى	عالم	آخر،	تصل	فيه	السوداوية	إلى	حد	السخرية	والحيادية.	

يبدأ	الفيلم	بكادر	ثابت	للغرفة	فيها	شباك	يطل	على	مئذنة	ما	زالت	قيد	البناء،	يقدم	لنا	في	هذا	
املشهد	نياته	وسبب	تصوير	هذا	الفيلم،	لينهي	في	ختامه	الجزء	الشخ�سي	ويبدأ	الفيلم	بعنوانه.

الذاتي	ثم	قسم	أهالي	املنطقة،	 في	القسم	 النافذة	 الغرفة	عند	 في	 الفيلم	كحلقة	تبدأ	 إذ	يتحرك	
ثم	األيديولوجيا،	ثم	عودة	إلى	أهالي	املنطقة	ثم	القسم	الذاتي	لينتهي	الفيلم	مثلما	بدأ	في	غرفة	أمام	

نافذة.	وكأن	شيًئا	لم	يتغير.	

تبرز	املشاهد	سحر	النهر	وضخامته،	لكنها	تبعث	على	الحزن	برؤية	املياه	املخيفة	والسماء	من	دون	
أي	�سيء	آخر،	فقد	غمرت	قرى	كانت	موجودة	في	السابق.	كأن	وحش	الفرات	أصبح	مسعوًرا	بدل	أن	
إيقاع	 ليسود	 نفسه،	 أميراالي	 الجميع،	من	ضمنهم	 أعين	 أمام	 واألرض	 السكان	 ابتلع	 	 ترويضه.	 يتم	
الذين	 السكان	 إذ	يظهر	أحد	 الزمن	والقمع	عبر	األجساد،	 إيقاع	تدفق	 تلك	املساحة،	 في	 )الطبيعة(	
ر	الخطوط	العميقة	على	وجهه	بمشاهد	الجفاف	في	فيلمي	أميراالي	

ّ
كانوا	من	تلك	القرى	املمحية،	تذك

السابقين.

الزمن	في	هذا	الفيلم	أبطأ	واإليقاع	ال	يتبع	اآللة،	هي	غير	موجودة	خصوًصا	أن	الحكاية	الرسمية	
م	بشار	األسد	السلطة.	)التنوير(	هو	األيديولوجيا	الجديدة	اآلن،	

ّ
تغيرت	بعد	وفاة	حافظ	األسد	وتسل

التكنولوجيا	ذات	 تلك	 فتح	بعد،	
ُ
ت لم	 في	علبها،	 التي	ما	زالت	 الكمبيوترات	 التي	تظهر	عبر	صور	 تلك	

اإليقاع	املايكروي،	ال	صوت	لها،	وال	أثر	لها.	
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إذ	يزور	أميراالي	في	هذا	الفيلم	املدرسة	فقط،	يستغني	عن	املؤسسات	السابقة	كلها،	ويعود	إلى	
دائرة	)التربة	الحزبية(	األولى،	معتمًدا	على	التناقض	فمدير	املدرسة	هو	ذاته	رئيس	الحلقة	الحزبية	

)خلف	املا�سي(	قريب	النائب	الخالد	ذياب	املا�سي،	وحارس	صالة	الكمبيوتر.

الوعد	الجديد	الذي	قدمه	بشار	األسد	املتمثل	في	)التنوير(،	ال	إيقاع	سوى	عبارات	البعث	وبالغته	
التي	يرددها	الجميع،	حتى	مساحة	الحرية	السابقة	أي	االحتجاج	ومخاطبة	الدولة،	اختفت.	ال	يحمل	
أميراالي	هم	أحد	في	هذا	الشريط،	بل	إننا	ال	نرى	السكان.	املخرج	هنا	مستمع	صامت،	ال	يطرح	تساؤالت	

سوى	لدفع	الضيوف	إلى	الكالم.

ا: فيلم ريم الغزي
ً
ثامن

)أضواء(:	الفرات	مصدر	للحياة،	ولكن	ملن؟	

تابعت	 الفرات،	 نهر	 من	 اليمنى	 الضفة	 على	 عرودة،	 جبل	 اسمها	 منطقة	 على	 الغزي	 ريم	 عملت	
في	هذا	الفيلم	عائلة	تعيش	على	الصيد	من	النهر،	تقدم	في	هذا	الفيلم	صورة	أخرى	لسكان	منطقة	
الجزيرة	تبدو	أكثر	عصرية،	يبدو	الفيلم	كحوار	بين	تلك	العائلة	وريم،	أو	حوار	بين	الواقع	والسينما،	ال	
يتردد	أفرادها	بانتقاد	الوضع	املعيش	ونقص	الخدمات	وما	يريدون	من	متطلبات	بسيطة.	أصبح	لهؤالء	
القدرة	على	مقارنة	أنفسهم	باآلخرين	من	سكان	املنطقة	بسبب	وصول	الفضائيات	إلى	بعض	املنازل،	

وسفر	عدد	من	السكان	للعمل	في	أماكن	أخرى.	

ر	الفيلم	بفضاء	العائلة	)الفضاء	الداخلي(،	ونكتشف	منذ	بداية	الفيلم	تقصير	السلطة	في	 يصوَّ
توفير	متطلباته،	ال	كهرباء	أو	مياه	جارية	وال	ماكينات	وال	براد	أو	تلفزيون	أو	مسجلة.

لقطات	داكنة	خالل	املساء،	فالضوء	الوحيد	هو	ذلك	املصباح	الذي	يعمل	على	الزيت	ويستخدم	
أيًضا	كموقد	لطبخ	الشاي.

يقوم	إيقاع	العمل	على	أساس	العالقة	مع	املكان	والصيد	وجمع	الخردوات.	ال	وجود	للتطوير	أو	
التحديث،	حتى	أن	الحركة	واالنتقال	في	أدنى	مستوياتها.	وهذا	ما	نراه	في	مشهد	األحذية	البالستيكّية،	
في	استعادة	للقطات	أميراالي	عن	املوضوع	ذاته،	وداللة	على	ضعف	االستعداد	والقدرة	على	التحرك	
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،	فاالنتقال	بين	املنزل	واملدرسة	والنهر	وضمن	القرية	كله	يحدث	
ً

التي	يفترض	أن	)البعث(	قدم	لها	حال
ما	 بأقل	 يعمل	 أن	 حرفًيا	 عليه	 و)املتنورة(،	 )الحديثة(	 الدولة	 خارج	 الفرد	 وكأن	 األقدام،	 على	 سيًرا	

يمتلكه	وضمن	شروط	قاسية	من	أجل	النجاة	والحفاظ	على	حياته.

تقدم	ريم	في	هذا	الفيلم	تكريًما	لعمر	أميراالي،	يبرز	ذلك	في	املوضوع	الذي	اتخذته	لفيلمها	وكأنها	
تتابع	ما	بدأ	وفي	تشابه	بوجهة	النظر	الناقدة.	لكّن	هذا	الفيلم	ال	يقدم	تناقضات	بين	الخطاب	والواقع،	
فقد	تم	التركيز	على	حياة	األشخاص	من	دون	التوجه	إلى	الخطاب	الرسمي،	هو	رحلة	إلى	تلك	املنطقة	

املتجاهلة	التي	تبدو	مجهولة	أيًضا.	

إال	أنها	تتناول	موضوعات	كاملدرسة	واألعمال	اليومية،	للتعريف	بتلك	املنطقة	كتوثيق	أنثروبولوجي.	
أخرجت	ريم	عدة	أفالم	توثيقية	ملراحل	معينة	من	سوريا	خاصة	منذ	عام	2011	لتوثيق	أحداث	كان	
	كمكان	يمكن	للطالب	الهرب	

ً
من	غير	املمكن	توثيقها.	لكن	بعكس	أميراالي	تقدم	غزي	املدرسة	مثال

فيه	من	الواقع	املعيش.	كما	أنها	ال	تقدم	النهر	على	أنه	وحش،	هو	مصدر	حياة	هؤالء	األشخاص،	حياة	
ظهر	اللقطات	املتعاقبة	حياة	سكان	جبل	العرودة	مع	النهر.	فهم	

ُ
تملؤها	شاعرية	املكان	وأصواته؛	إذ	ت

يستخدمونه	في	كل	جزء	من	حياتهم،	يشربون	منه	ويصيدون	أسماكه	ويسبحون	فيه	هرًبا	من	الحّر.	
هو	من	يقدم	الحياة،	وهو	من	يهتم	بها،	وهو	مالذهم	األخير.

للنساء	حيًزا	كبيًرا	 تأخذ	األوضاع	املعيشية	 النهر،	 النهار	لرؤية	 إلى	 العاتمة	واالنتقال	 بعد	املقدمة	
يقمن	 النساء	وهن	 إلى	 نتعرف	 الحياة،	 أن	تحّدث	األب	ملدة	طويلة	عن	صعوبة	 بعد	 أي	 الفيلم،	 من	
بمهماتهن	على	النهر	وفي	املنزل،	بلقطات	إما	نصفية	أو	كاملة	وسط	الكادر	لنفهم	أن	الفيلم	ينتقل	من	

جزء	نقص	الخدمات	التعريفي	إلى	حياة	النساء	في	ظل	هذه	األوضاع.	

نسمع	صوت	األم	وهي	تجيب	عن	أسئلة	املخرجة	املتكررة،	بعد	الربع	األول	من	الفيلم،	ثم	نتعرف	
إلى	الفتاة	وما	تعرفه	وما	تريده	كمستقبل	لذلك	املكان.	هناك	مقارنات	دائمة	في	الفيلم	بين	ما	تقوم	به	
املرأة	وما	يقوم	به	الرجل،	وبخاصة	أن	أجوبة	الذكور	عن	أسئلة	املخرجة	لم	تعجبها	درجة	أنها	حاولت	

التدخل	بموضوعاتها	بأسئلتها.	

املكان	 على	 سيطرتها	 نفسه	 الوقت	 وفي	 الدوني	 املرأة	 وضع	 بين	 التناقض	 إظهار	 املخرجة	 تحاول	
	.
ً

وإمكاناتها	على	التحكم	فيه	فهي	من	يتدبر	أمره	أصال

كسلهم	 بسبب	 املشكالت	 من	 جزًءا	 تحميلهم	 بين	 الرجال	 مع	 للمرأة	 املتنوعة	 املقاربات	 وتقديم	
وسوء	إدارتهم،	ثم	تظهر	العاملة	على	النهر	بكل	اجتهاد	واهتمام	وثقة.	فهي	من	يتحمل	مهمات	االهتمام	
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باملنزل	ومتطلباته،	وهي	من	يصيد	ومن	يهتم	باألوالد،	تبدو	قادرة	على	تدبر	أمورها،	مقارنة	بالرجال	
املتعبين	واملثقلين	بالفقر	وقلة	الحيلة.

النهر	 لكّن	 الجندرّية.	 األدوار	 باختالف	 النهر،	 مع	 العالقة	 على	 الفيلم	 هذا	 في	 األفراد	 إيقاع	 يقوم	
الذي	كان	من	املفترض	أن	يكون	وحشا	ال	بد	من	ترويضه	منذ	عقود،	هو	من	يضبط	إيقاع	العمل،	
والتسلية،	واالنتقال.	ال	وجود	لألثر	السيادي	في	ترويضه،	وكأن	مشروع	التحديث	والتطوير	في	املنطقة	

	وال	يمس	األفراد.
ً

كان	محض	ذكرى	بعيدة،	أو	حدث	على	التلفزيون	املفقود	أصال

تاسًعا: الخاتمة والنتائج

حاولت	 بل	 الساذجة،	 التساؤالت	 أو	 البسيطة	 تقسيماتها	 عبر	 املنطقة	 األفالم	 هذه	 تدرس	 لم	
الدخول	إلى	عمق	تشكيالت	منطقة	الجزيرة	من	دون	عدها	مساحة	خارج	التاريخ	الجمعي	في	سورية	

عبر	تقديم	اإلنساني	فيها	وتعامل	هذا	اإلنساني	مع	البيئة	الصعبة	أحياًنا	وتعايشه	فيها.		

إذ	تبرز	أفالم	عمر	أميراالي	كعرض	للواقع	في	حينها	في	ظل	تاريخ	املنطقة	الذي	يفترض	أميراالي	أنه	
	بتاريخ	املنطقة	منذ	بداية	

ً
واضح	بالنسبة	إلى	املشاهد:	أي	يفترض	أميراالي	أن	املشاهد	على	دراية	مثال

القرن	العشرين	والنمو	السكاني	فيها	القائم	بجزء	منه	على	الهجرات	من	أماكن	أخرى)30(على	اعتبار	
أن	هذا	األمر	جزء	من	التاريخ	السوري.	في	حين	اتخذ	فيلم	ريم	الغزي	منحى	الواقع	الراهن	وتحدياته	

القائمة،	وركزت	فيه	على	الجانب	التاريخي	من	التعامل	مع	موضوع	املرأة.	

سيستم(	 )إيكو	 البيئي	 النظام	 مستوى	 في	 املنطقة	 تلك	 في	 العالقات	 عرض	 األفالم	 تلك	 تحاول	
املختزل	فيها	بالعائلة	والعشيرة	وإيقاعاته	املتعددة	ضمن	التحديات	املختلفة	من	الطبيعة	إلى	السلطات	
السيئة	املتعاقبة	إلى	العادات	االجتماعية	املتأثرة	بالتجاذبات	السياسية	واالجتماعية	والعقائدية.	كما	
تركز	على	العالقة	مع	التمثيل	الرسمي	والقوى	املسيطرة	بسبب	تسليط	الضوء	على	أحوال	السكان	

املعيشية	واأليديولوجية	وصدقيتها.	

التمثيل	 سياسات	 مع	 متوترة	 عالقة	 ضمن	 تقع	 الشرقية	 املنطقة	 أن	 املقاربات	 تلك	 من	 يتضح	
األساليب	 وتكشف	 وإهمال.	 وقمع	 للصدقية	 وانعدام	 نمطية	 تهميش	وصور	 من	 تحويه	 وما	 الرسمي	

)30(		في	املشهد	األخير	من	الحياة	اليومية	لقرية	سورية	يقول	الشيخ	الذي	مزق	ثيابه	من	دون	تكلف	إننا	وصلنا	إلى	هنا	منذ	العثماني	
ولن	نتحرك	ولن	نترك	أرضنا.	
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الرسمي	واملحلي	وبين	 بين	 ما	 التناقض	 التي	حاولت	هذه	األفالم	أن	تستعرضها	 السياسية	 الجمالية	
الخطاب	الرسمي	وما	يعيشه	السكان	وتبنت	إظهار	هذا	التناقض	بكل	أشكاله.	

ما	جعل	الشريط	الوثائقي	ال	يلعب	فقط	دوًرا	في	كشف	خصائص	املنطقة	وثقافتها	املحلية،	بل	في	
تقديم	جماليات	مستقاة	من	املناحي	الذاتية	للمخرجين	ليستعيد	عبرها	املهمشون	أصواتهم	املفقودة	

في	ظل	الخطاب	الرسمي	الرث.	

ما	سبق	حرر	الوثيقة	الفيلمية	من	خصائصها	األنثروبولوجية	وأكسبها	بعًدا	سياسًيا	أتاح	لسكان	
الحرية	 من	 مساحة	 األفالم	 هذه	 وأتاحت	 الرسمي(،	 الخطاب	 )خارج	 ذواتهم	 تمثيل	 املنطقة	 تلك	
إلى	املنطقة	إن	 القائمة	وكأن	تفاعل	املخرجين	أكسبهم	االنتماء	 للمخرجين	وللسكان	ضمن	السلطة	

كان	ذلك	عبر	الصورة	أو	عبر	تدخلهم	الصوتي	خالل	الفيلم.		

العينة	 تعنيه	 ما	 بكل	 قال	مخرجوها	كعينة	من	سورية	 ما	 األفالم	بحسب	 تظهر	هذه	 للتوضيح،	
األنثروبولوجية	من	معنى،	على	الرغم	من	تحريرها	من	حالة	الغرائبي	التي	تحيط	باألفالم	األنثروبولوجية،	
دائًما	 كانت	 لكنها	 مناحيها،	 بكل	 السكان	 تقديم	صورة	واضحة	عن	حياة	 املخرجون	من	 تمكن	 حيث	
املتعاقبة	مع	 الكاذبة	والسلطات	 القمعية	والوعود	 حبيسة	للخطاب	الرسمي	والقبلي	ولأليديولوجيا	

أذيالها،	ما	كشف	تقصير	الدولة	ودورها	في	)منع(	السكان	وتراب	تلك	املنطقة.	

 2005 رمادي	 أزرق	 الرومي	 محمد	 فيلم	 منها	 الجزيرة	 منطقة	 عن	 أخرى	 وثائقية	 أفالم	 تحدثت	
والفيلم	من	مقتنيات	مركز	جورج	بومبيدو	للفن	املعاصر	في	باريس،	وفيلم	كالم	حريم	2006	لسامر	
البرقاوي	وعدنان	عودة،	هذه	األفالم	تناولت	املنطقة	بشكل	نوستالجي	أقرب	إلى	عرض	عن	املكان	من	

دون	محاكاته	مع	الواقع	السيا�سي	بشكل	موضوعي.




