
> ف���ي العام 1969، ومع المّد الواس���ع 
الذي كانت تشهده الثورة الفلسطينية، بادر 
المخ���رج محم���د صالح كيال���ي إلى إخراج 
فيلم بعنوان »ثالث عمليات في فلس���طين«. 
جاء الفيلم مليئًا بالنوايا الحس���نة، وحقق 
نجاح���ًا جماهيريًا ملحوظًا، نظرًا لتش���ّوق 
المشاهدين لرؤية فلس���طين على الشاشة، 
وربم���ا دعمه���ا وثورته���ا م���ن خ���الل هذه 
المش���اهدة، لكن الفيلم، في الوقت نفسه، لم 
يفلت من فّخ النمطية والتقليدية في الرؤية 
والتناول، والتجارية ف���ي البناء والعرض. 
اليوم بعد قرابة خمسين عامًا يكّرر المخرج 
رض���ا الباهي، األمر في فيلمه »زهرة حلب«، 
لك���ن مع المّد ال���ذي تش���هده تنظيمات من 
ط���راز »جبه���ة النصرة«، و »تنظي���م الدولة 

اإلسالمية« )داعش(.
في حالة ن���ادرة، وفي عرض���ه العالمي 
األول، افتتحت »أيام قرطاج الس���ينمائية«، 
دورتها الس���ابعة والعش���رين، وهي الدورة 
االستثنائية، ألنها تتوافق مع خمسين عامًا 
م���ن عمر األيام، بفيلم »زه���رة حلب«، جديد 
المخرج رضا الباهي، وبطولة النجمة هند 
صب���ري، وه���و الفيلم الذي س���بقت عرَضه 
العالم���ي األول ه���ذا، ضّجة وجدل واس���ع 
متعلق بترشيحه رس���ميًا تونسيًا لخوض 
منافس���ات جائ���زة »أوس���كار أفض���ل فيلم 
أجنبي«، مطلع الع���ام 2017. »زهرة حلب«، 
كم���ا يقول عنوانه صراحة، وكما قيل وكتب 
عنه، يتناول حكاية التحاق ش���اب تونسي 
بالتنظيمات اإلرهابية، واشتراكه في الحرب 
الدائرة في س���ورية، ولح���اق والدته به إلى 
حل���ب الس���تعادته إلى حضنه���ا. ما يجعل 
الفيل���م مفتاحًا لتناول أكث���ر من قضية في 
آن: تونس. س���ورية. التنظيمات اإلرهابية. 

التغرير بالشباب.

سؤال السينما... التشريح والتحليل
لم يس���أل »زهرة حلب« نفس���ه س���ؤال: 
لماذا أضحت تونس أحد أبرز البلدان التي 
تض���ّخ ق���ادة ومقاتلين في ش���رايين هذين 
التنظيمين؟ تون���س التي طالما عرفنا أنها 
من أهّم البل���دان العربية، واألفريقية، ودول 
العال���م الثالث«، التي خاض���ت تجارب في 
التنمية، والتحدي���ث، والعلمنة، والتعايش 
م���ا بين األديان، تمامًا كم���ا قّدمت النموذج 
والقدوة في مجال الثورات الشعبية، مرة تلو 
أخرى، وصواًل إلى فاتحة »الربيع العربي«، 
مع بوعزيزي، وبوس���عيد، واألس���ماء التي 
أضحت أقانيم يعرفه���ا الجميع. وفي وقت 
كان يمكن للمرء توّقع أن تأخذ تونس قصب 
المبادرة والريادة، كم���ا في »الثورة«، كذلك 
في إع���ادة بناء الدولة، وترس���يخ وتعميق 
الديموقراطي���ة، والمض���ي على  التجرب���ة 
دروب التنمية، والتحديث... إال أن ما حصل 
بعد ذاك مّثل انتكاسة غير خافية، دفع البلد 
أثمانها من دم أبنائ���ه، أواًل، قبل أن يرتبط 
جزء من اسمه بحكاية العنف والتطّرف في 

المنطقة والعالم.
منطقي���ًا، كان م���ن الُمنتظ���ر أن يق���وم 
صاح���ب »ش���مس الضب���اع« بتن���اول هذه 
الظاه���رة تش���ريحًا وتحلي���اًل، لي���س فقط 
عل���ى مس���توى أس���باب ارتب���اط تون���س 

البل���د، بتصدير أف���راد عنيفي���ن إلى بلدان 
الج���وار، والبلدان البعيدة، وكذلك تفّش���ي 
ه���ذه الظاهرة ف���ي الهوام���ش المجتمعية 
والجغرافي���ة التونس���ية ذاته���ا، وم���ن ثم 
مّد أصابعه���ا القاتلة في الحي���اة الحزبية 
التونس���ية العريقة )اغتيال ش���كري بلعيد، 
ومحم���د براهمي 2013، مث���اًل(، ومهاجمة 
مراف���ق البل���د وصورت���ه، بم���ا ال يختلف 
ع���ن أكث���ر البل���دان تاريخًا ف���ي األصولية 
والمحافظة بل واالنغالق والعنف. كما كان 
من الُمنتظر أن تتحّول الس���ينما بين أيدي 
مخرج م���ن هذا الطراز إضاف���ًة في التراكم 
المعرفي المؤسس لنسف هذه الظاهرة من 
الذهنية، والسلوك، السيما أوساط الشباب، 

المخزن األساسي لهذا الضّخ.
يميل »زه���رة حلب« إل���ى التقليدية في 
حكاية مراد؛ ش���اب في الثامنة عش���رة من 
عم���ره، وحيد ألبوي���ن منفصلي���ن، يبدوان 
على قدر من »الس���لوك الحضاري«، إذ رغم 
االنفصال بينهما، إال أن هذا ال يمنعهما من 
اللق���اء والحوار والنق���اش، وكذلك المضي 
في »إجراءات« التقاضي! والعناية بابنهما 
الش���اب، وتربيت���ه وف���ق فضاءات أس���رة 
بورجوازي���ة متوس���طة، جي���دة الحال، بما 
يمّكنها من توفير المعيش���ة الالئقة للفتى، 
غرفة مس���تقلة وحاجيات���ه اإللكترونية من 
البتوب وموبايل، وأيضًا وس���ائل ممارسة 
الهواية من الغيتار الكهربائي، إلى الغيتار 
العادي. الش���اب أيضًا يرتبط بعالقة جيدة 
مع خالته، التي ال تنتمي للوس���ط الشعبي 
العام، ال ممارس���ًة، وال طراز حي���اة. ولديه 
صديق���ة؛ ش���ابة جميل���ة. نح���ن ف���ي بيئة 
المجتم���ع  ف���ي  الوس���طى  البورجوازي���ة 
التونسي، متمتعًا بأبرز سماته العامة، على 

المستوى االجتماعي واالقتصادي.
لكن���ه، ومع ه���ذا التأثي���ث الغني على 
مس���توى الش���خصيات، إال أن الفيل���م بقي 
ف���ارغ اليدين من س���يناريو يمكن له معرفة 
ماذا يفعل بشخصياته هذه، بل أزهق الثلث 
األول منه في الدوران بين هذه الشخصيات، 
من دون أن يكون لهذا الدوران دور تأسيسي 
في ما س���يحصل بعد، في انكساٍر للحكاية، 
ولننتقل إلى ما يبدو أنه جزء من فيلم ثاٍن، 
مختلف تمامًا، على مس���توى الشخصيات، 
بخاصة شخصية األم سلمى، والشاب مراد، 

وعلى مستوى الوقائع، والصلة.

مشكلة السيناريو... مأزق الشخصيات
ينبني الس���يناريو على أرب���ع حركات، 
الت���ي تأخ���ذ هيئة »ألع���اب«، عل���ى النحو 
التالي: األفغنة. التغابي. االكتشاف. اإلنقاذ. 
يمّر الفيلم بهذه األطوار، من دون مفاجآت، 
أو انعطاف���ات، أو اقتراحات ذكية، س���واء 
على مس���توى المعالجة، أو على مس���توى 
الس���رد، ب���ل إن »زهرة حل���ب« ال يخّيب ظّن 
أكث���ر الخي���ارات بس���اطة، ف���ي الميل إلى 
الصدف���ة والحل���ول الجاه���زة، ف���ي أكث���ر 
نماذجها تلفيقًا. الحكاية س���يدة الفيلم، مع 
أنه���ا حكاية تخلو من أي جديد، أو مدهش، 
أو غير مألوف: ش���اب يقع في براثن تنظيم 
إرهابي، ويذهب إل���ى حلب، فتلحقه والدته 
إلى حلب لتسترده، ويكون أن... يعيد تكرار 

أكث���ر الميلودرامات فجاجة، في الس���ينما 
المصرية، حتى ال نق���ول الهندية. »حكمتك 

يا رب«.
 االنسياق أو االنسحاق لسطوة الحكاية 
الُممعنة في التبسيط والسذاجة، جعل فيلم 
»زهرة حل���ب«، يتجرأ حتى عل���ى ما يعرفه 
المش���اهد في أبس���ط حاالته، وم���ا يتطّلبه 
التناول الج���ّدي لظاهرة على هذا القدر من 
الخطورة، وما راكمه فن السينما، في سياق 
تصدي���ه لآلف���ات السياس���ية واالجتماعية 
والثقافية، في أفالم نقد سياس���ي، وتحليل 
ثقاف���ي، وأطروحات  اجتماع���ي، وتفكي���ك 
فكري���ة، أث���ارت أس���ئلة وج���داًل، فغدت من 
عيون الُمنجز الس���ينمائي العالمي. »زهرة 
حل���ب« يتخّلى عن المهمة طوعًا، وينش���غل 
بتفاصيل أضح���ت عيوبًا للفيل���م، وعّمقت 

مأزق الشخصيات.
في الحركة األولى من الفيلم، التي تمكن 
تسميتها »لعبة األفغنة«، يعزل الفيلم األسرة 
وأفراده���ا، وكذلك العصاب���ة المتطرفة، عن 
البيئة السياس���ية واالجتماعية التونسية، 
وعن المؤثرات العامة، التي باتت تس���اهم 

في صوغ إنس���ان هذا الزم���ان. وقت ضائع 
ف���ي عرض فك���رة أن يقوم »صديق س���وء«، 
بالتغرير بالشاب مراد، وأخذه إلى إرهابي 
متس���ّلط، عنيف. ُيخضعه للتنظيم، ويدّربه 
على اس���تخدام السالح، ومن ثّم يرافقه إلى 
حل���ب )دعك من أن���ه س���يتحّول إلى مجرد 
مقاتل تح���ت إمرة مراد(. ه���ل يؤمن الفيلم 
وكاتباه ب���أن القصة قصة تغري���ر يقوم به 
»صديق س���وء«؟ ترى ما الذي يجعل ش���ابًا 

مثل مراد يقع في براثن هذا التغرير؟
ف���ي الحرك���ة الثاني���ة، يعتم���د فيل���م 
»زهرة حلب« أس���لوب »تغابي« أو »تعامي« 
شخصياته المحيطة بمراد، وعدم انتباهها 
أو رؤيتها، ومن ثم مبادرتها، إلنقاذ الشاب 
مما هو ُمنزل���ق إليه، بل إن الخالة، وعندما 
يخبره���ا مراد صراحًة بما يفّكر فيه، ويعزم 
عليه، تس���أله عن والدي���ه، في محاولة منها 
للرب���ط بين ما يج���رى لمراد م���ن تحّوالت 
فكري���ة، وانفص���ال والدي���ه وطالقهما، في 
منط���ق غريب! ال أح���د ينتبه إل���ى »أفغنة« 
م���راد، الت���ي تأخذ قراب���ة النص���ف األول 
م���ن الفيلم، لنجد أنفس���نا أم���ام عملية تتم 

بيس���ر. من دون أس���ئلة، أو جدل مع الذات، 
أو ش���كوك. ومن دون محاولة للمواربة، أو 
التخفي، أو الس���رية. وم���ن دون خوف من 

رقابة مجتمعية، أو أجهزة أمنية.
الشخصيات المأزقية تهرب مما ينبغي 
أن تراه، ومراد ال يقّل عنها وقوعًا في المأزق، 
ليبدو شخصية س���لبية، ُمنقادة، أقرب إلى 
الش���خصية المهزوزة أصاًل، التي قلياًل ما 
تثير أس���ئلة قلقة تجاه ال���ذات، والمحيط، 
والمجتمع، وتج���اه القضايا العامة. يتعّلق 
مراد بقصة أن تضع أمه وخالته »الحجاب«، 
وف���ي أفقه أن تضعا »النقاب«. طرح ش���كلي 
مت���رّدد، وخجول، وعلى ش���كل رجاء، لفتى 
س���يبقى حليق الذقن، في الش���ّق التونسي 
من الفيلم، وس���يبقى يتن���اول الطعام بيده 

اليسرى، مثاًل.
وفي اس���تكمال لهذا، فإن الفيلم يعتمد 
فك���رة أن عملي���ة »األفغن���ة«، وعل���ى رغ���م 
مالمحه���ا الظاه���رة، ف���ي الق���ول والفع���ل 
والكالم والس���لوك، إنما هي عملية متعالية 
عل���ى االكتش���اف، إال بع���د ف���وات األون. ال 
سلمى، وال الوالد، وال الخالة، وال الصديقة، 
وهم جميعهم من ط���راز المثقف الذي على 
صلة بالحياة ووس���ائلها وأس���اليبها... ال 
المدرسة، وال رفاق البكالوريا... ال أحد منهم 
س���وف يفكر للحظ���ة في ما يج���رى لمراد، 
ال���ذي ل���م يكن يخفي م���ا هو علي���ه، بل إن 
االكتشاف سيأتي بلمحٍة بعد فوات األوان، 
وبطريقة بالغة السذاجة: تدخل سلمى إلى 
غرفة ابنها، وترى أشياءه، ومن بينها راية 

»جبهة النصرة«!

احلّل الفردي... لعبة االستخبارات
تذه���ب س���لمى إل���ى الح���ّل الف���ردي، 
األخطر، والمتلّخص بفكرة أن تلحق بابنها 
إل���ى حلب الس���ترداده. لن ُتعل���ن هذا، ولن 
تقول���ه، ول���ن تختار طريق توّس���ل العودة، 
واالس���تعطاف، بل ستختار أسلوب »اللعبة 
االس���تخباراتية«، من خ���الل االّدعاء بأنها 
مجاه���دة، ما يعن���ي إيمانها بأنه���ا قادرة 
على خداع ه���ذه التنظيم���ات، واختراقها، 
والوص���ول إلى ابنه���ا، وإقناع���ه بالعودة 
برفقتها إلى البيت، حتى ال نقول استرداده 
وإجب���اره على الع���ودة معه���ا. صحيح أن 
الفيلم أشار إلى مش���اركة سلمى في إحدى 
التظاهرات، وكان اختار لها مهنة اإلسعاف 
الميدان���ي، وهي المهنة األق���رب إلى العمل 
الفدائي، فهل هذا يكف���ي، ويبرر، أن تختار 
فك���رة اللح���اق باالب���ن إلى حل���ب، بطريقة 
اس���تخباراتية؟ وهل الحل الفردي هذا هو 
البديل العملي لحركة أمهات أولئك الشباب 
ر بهم، من قضى منه���م، ومن ما زال  الُمغ���رَّ

على قيد الحياة؟
الفيلم الذي لم يؤّسس لرؤية منهجية ذات 
عالقة بظاهرة اإلرهاب، ومأزق نزف تونس 
لش���باب منها، يلتحقون به���ذه التنظيمات، 
وهناك من يقول إنهم يصبحون األكثر عنفًا 
بين »المقاتلي���ن المهاجري���ن«، عربًا وغير 
عرب؛ الفيلم الذي أعفى نفس���ه من مهماته 
وأسئلته الحقيقية، ومال إلى الحكاية، كان 
من الطبيعي له أن ينهج خيار الحّل الفردي، 
الذي ال نبالغ إذا قلنا إنه ليس خيارًا أصاًل، 

وليس حاًل فعاًل. يزيد من المشكلة أن الفيلم 
أخذ ه���ذا الحّل بوصفه جزءًا أساس���يًا من 
خي���ارات ش���خصياته، م���ن دون الكثير من 
الج���دل. الوالد؛ عنيف المس���لك، لن يناقش 
مع طليقته س���لمى سالمة الفكرة، من حيث 
جوهرها فك���رًة وخيارًا، أو من حيث المبدأ 
أو التنفي���ذ، بل تحّدث ع���ن موضوع قدرته 
على المش���اركة في دف���ع التكاليف المادية 

إلنقاذ ولده!

التنميط... آفة السينما التجارية
الج���زء األخي���ر م���ن الفيلم، وال���ذي تّم 
اإلع���داد له فيلميًا )س���رديًا وإنتاجيًا( على 
عج���ل، ليدور في م���ا ُيفت���رض أنها حلب، 
وفي أوس���اط التنظيم���ات اإلرهابية )جبهة 
النصرة، داعش(، يسم الفيلم بالتقليدية من 
حيث الرؤية والبناء والسرد. ال يترك »زهرة 
حلب« شيئًا مما ورد في الصورة النمطية عن 
التنظيمات اإلرهابية، وإال يقوله، بل سيزيد 
عليه مما لديه، حتى لو كان مخالفًا للواقع، 
ومجافي���ًا للوقائع. لن نقف كثيرًا عند قصة 
»أب���و الولي���د«، الخارج من كه���ف التاريخ، 
ونذّك���ر ب���أن كاًل من البغ���دادي والجوالني 
والمحيس���ني  والشيش���اني  والعدنان���ي 
والتونسي والسوري، وغيرهم الكثير إنما 
هم من أجيال الش���باب، الذين ال يتجاوزون 
األربعينات م���ن العمر، ال الكهول الطاعنين 
حّد الموات. كما لن نقول إن قصص السبايا 
وبيعه���ن أو اغتصابهن، ل���م ُتؤثر عن حلب 
وأريافها، بل عن الموصل وضواحيها. وعن 

»داعش«، وليس »النصرة«!
ما سنقوله هنا: إن التقليدية والتنميط، 
ال ينفع���ان في تعمي���ق أّي فهم ألمر، وال في 
التأس���يس المعرف���ي ألّي ظاه���رة، بل هما 
أسلوبان لدغدغة مشاعر وعواطف الجمهور، 
واالنس���ياق وراء غرائزه، واالنتس���اب إلى 
وس���ائل اإلع���الم كالتلفزي���ون والصح���ف 
والمجالت، أكثر من وس���ائل الثقافة وعلى 
رأس���ها الس���ينما. ما الجدي���د، أو العميق، 
ال���ذي يمكن أن يك���ون عندما يص���ّور فيلم 
القتل بدم بارد، أو االنش���غال بالحديث عن 
الهوس والس���عار الجنس���ي، واالغتصاب، 
وانته���اك الحرمات، عند قادة وعناصر هذه 
التنظيمات؟ وهل هذه هي حدود دور الفيلم 
السينمائي، الروائي بخاصة، حتى لو كان 

تجاريًا؟
وال بد الس���تكمال التقليدي���ة والتنميط 
م���ن متالزمات ُمصاحبة، مثل االستس���هال 
البالغ ف���ي الحلول، والصدف���ة الخارقة في 
الوقائع، والالمنطقية العجيبة في النتائج. 
ومن المؤس���ف أن هذا كل���ه متوافر بوفرة 
في »زه���رة حلب«، إلى درج���ة أنه يغدو من 
مرتك���زات الفيل���م، ويضح���ي في س���بيلها 
بالغايات كله���ا، بما فيها تل���ك التي »تبرر 
الوس���يلة«. ثالث عمليات في كويرس تجهز 
على المنطق في الفيلم وتنتهي إلى نحو ال 

نعلم إلى أي درجة يفيد المشاهد.
عظمة الفيلم أي فيلم، أن يخرج المشاهد 
منه وهو يعرف أكثر، ويحّس أعمق، وينتمي 

أقوى... فهل تحقق هذا في »زهرة حلب«؟

بشار إبراهيم

افتتح »أيام قرطاج السينمائية« بعرضه العاملي األول

»زهرة حلب« ... ثالث عمليات يف كويرس

> فيم���ا كانت غالبية المواقع اإلخبارية تنصرف 
إلى تناول س���وء التنظيم في الدورة 27 من مهرجان 
أي���ام قرطاج الس���ينمائية، كان هن���اك الجانب اآلخر 
وهو األهم بالنس���بة لكل من يهتم بالس���ينما، جانب 
العديد من األفالم الجديرة بالمشاهدة في كل الفئات، 
والمواضيع المختلفة. وال ش���ك ف���ي أن هذه الدورة 
ش���هدت حضورًا الفتًا للس���ينما الس���ورية أو التي 
تناولت الموضوع السوري، مثل فيلم االفتتاح »زهرة 
حل���ب« للمخرج رض���ا الباهي وبطول���ة هند صبري. 
وعلى رغم الحماسة الشديدة تجاه الفيلم وموضوعه، 
جاءت النتائج لتؤكد أن الموضوع الس���وري ما زال 
بعيد الفه���م عن كثيرين، وأن الكارثة التي تعيش���ها 
س���ورية لم تستطع إال أن تكون أقوى من فيلم يحاول 
تس���ليط الض���وء على ما يعانيه الش���عب الس���وري 
م���ن زاوية محددة. في المقاب���ل كان الفيلم الوثائقي 
الطوي���ل اللبناني »تدمر« لموني���كا بروغمان ولقمان 
س���ليم، هو األكثر مباش���رة في نقل صورة ما يعانيه 
الشعب السوري حتى لو كان من خالل قصة محررين 
لبنانيين من س���جن تدمر. وقبل التوّسع في الحديث 
عن هذا الفيلم الذي ش���كل تحديدًا، حالة عاطفية لدى 
غالبية متابعي���ه وصدمة لمن هم ال يزالون يصدقون 
الرواية الرس���مية للنظام الس���وري، سنتحدث قلياًل 
عن المشاركة السورية في المهرجان سواء من خالل 
المس���ابقة الرس���مية أو من خالل البرامج الموازية، 
إضافة إلى ضرورة نقل خبر تكريم المخرج السوري 
محمد ملص وحصوله على وس���ام االس���تحقاق من 
الدرجة األول���ى من الرئيس التونس���ي الباجي قايد 
السبس���ي الذي أكد ل���ه أثناء التكريم أن »الش���عوب 
تنتصر دائمًا« مع العلم أن ملص حصل على التانيت 
الذهبي سابقًا في مهرجان أيام سينمائية في قرطاج 

عن فيلمه »أحالم المدينة« وفيلمه »الليل«.

أفالم منقسمة
م���ن الممك���ن وص���ف فيلم »من���ازل ب���ال أبواب« 
للمخرج آفو كابرليان و فيلم »مزرعة األبقار« للمخرج 
علي ش���يخ خضر بأنهما قدما ص���ورة غير واضحة 
التوجه لما يحدث في س���ورية. وعلى ما يبدو أن هذا 
الطري���ق الحيادي هو األنس���ب لمخرجين س���وريين 
يري���دون نقل ص���ورة بالدهم من دون إعطاء إش���ارة 
واضحة عن توجهاتهم السياسية: هل هي مع النظام 
الس���وري القائم أم ضده؟. ومش���اركة هذين الفيلمين 
في المس���ابقة الرس���مية الطويلة أعطت مجااًل كبيرًا 
لحضور جماهيري متعطش لرؤية حال سورية بعيدًا 
عما تتناوله نش���رات األخبار. ففيلم »مزرعة األبقار« 
الذي تناول قصة حسن ابن عم المخرج الشاب القروي 
البسيط الذي كانت أحالمه عبارة عن تأسيس مزرعة 
لألبق���ار كي يحس���ن وضع���ه االقتص���ادي، لكن ومع 
اندالع الثورة السورية باتت لحسن أحالم أخرى، لها 
عالقة بواجب الوطن بحسب مفهوم النظام السوري، 
وال���ذي يعلن عنه حس���ن في ش���كل صريح وواضح. 
ال ش���ك أن طريقة تصوير حس���ن كانت على ما يبدو 
ف���ي ذهن المخ���رج، عبارة عن لقط���ات عائلية بعيدة 

عن شكل الصورة الس���ينمائية الوثائقية، وتسلسل 
األح���داث وتطوراته���ا بخاص���ة مع توقي���ت الثورة 
الس���ورية أعطت الحبكة غير المقص���ودة في الفيلم، 
والت���ي تتلخص بابتعاد حس���ن عن أحالمه الخاصة 
مقابل االلتحاق بالجيش الس���وري، وبالفعل تنتهي 

حياته معهم، وينتهي الفيلم معه.
هذا الفيلم شخصي يريد تسليط الضوء على فئة 
الش���باب الذي تنازلوا عن أحالمهم طوعًا أو كراهية 
ك���ي يموتوا »من أجل الوطن«. والحال أنك تقترب من 
الشخصية التي تراها بسيطة وساذجة في تفكيرها، 
غير دار بما إذا كنت ستش���عر بالتعاطف أو االبتعاد 
ع���ن تبرير ما فعل���ه، وال تعرف معها إذا قرر حس���ن 
وهب حياته من أجل الرئيس الس���وري بش���ار األسد 

أو من أجل الوطن؟
ف���ي المقاب���ل، يأت���ي فيلم »من���ازل ب���ال أبواب« 
للمخ���رج آف���و كابرليان كن���وع من التق���اط اللحظة، 
تش���عر أن المخرج لم يخطط لألم���ر، وأنه مربك مثل 
كاميرت���ه الت���ي كان يلتقط من خالله���ا ما يحدث في 
الش���ارع المقابل لمنزله، يجري معها يتعثر، وتتعثر 
معه الص���ورة، والصدف���ة وحدها ه���ي التي جعلت 
م���ن كل هذا االرتباك فيلمًا، بحي���ث يبدو حي األرمن 
الحاض���ر في مدينة حلب، - تم التقاط المش���اهد في 
الفترة بي���ن 2013 و2015 -، إس���قاطًا واضحًا على 
القضية األرمنية في حضرة المش���هد السوري العام، 

ف���كل المجازر لها الطعم والرائحة نفس���هما والفرق 
في هوية من يرتكبها، الجنازات كما األفراح حاضرة 
من خالل الشباك الذي يس���ترق منه المخرج لقطاته 
م���ن دون أي فضول ليك���ون جزء منها في الش���ارع. 
صحيح أن الفيلم مبني على موضوع مميز واإلسقاط 
ذكي، لكن طريقة تناوله بصريًا متعبة بالنس���بة إلى 

المتلقي.
م���ن ناحية أخ���رى وضمن مس���ابقة العمل األول 
للفيل���م الطوي���ل يطل فيل���م »جلد« للمخرج���ة عفراء 
باطوس لينقل حال الواقع السوري من خالل تخبطات 
تعيشها الشخصيتان الرئيسيتان في الفيلم: حسين 
وصبحي منذ اندالع  الثورة الس���ورية وخاللها، هو 
فيلم كان يستحق اإلشادة على أقل تقدير، لكنه خرج 

كغيره من األفالم السورية من دون أي جائزة.
وفي تظاهرة »سينما العالم« ُعرض فيلم »محاصر 
مثلي » للمخرجة هال���ة العبدالله. وتكمن أهمية هذا 
الفيل���م ف���ي أن العبد الله قدم���ت نموذجًا لمعارضي 
النظ���ام الس���وري م���ن الفئة الت���ي ممك���ن وصفها 
بالبرجوازي���ة المتن���ورة، وهذا الن���وع من الحضور 
مطل���وب في المرحلة، بخاص���ة أن االتهام أن غالبية 
معارضي النظام الس���وري هم من المتشددين دينيًا 
هو األبرز إعالميًا وس���ينمائيًا، فكان ال بد من وجود 
وجوه غي���ر ملتحية، تش���رب النبيذ وتس���تمتع إلى 
الموسيقى العالمية وتحب وطنها بعيدًا عن أي نوع 

من الديكتاتوريات والتطرف، وكل هذا بلسان الكاتب 
السوري المقيم في فرنسا فاروق مردم بك.

تدمر
ه���ل يكفي عنوان الفيلم »تدمر« لمونيكا بورغمان 
ولقم���ان س���ليم ألن يجعلك ت���درك كمية األل���م الذي 
ستش���اهده، بمجرد لفظ االس���م الذي ارتبط تاريخيًا 
وبعي���دًا عن المدين���ة التاريخية باحتضانه أقس���ى 
سجن سياسي في الوطن العربي؟ هل ستتذكر رواية 
»القوقع���ة« لمصطف���ى خليفة، بمجرد أن يمر االس���م 
أمامك؟ أم أنك ستكون جاهزًا لمعرفة المزيد من خالل 
ش���ريط س���ينمائي قدم طريقة عرض مميزة قد تكون 
ش���اهدتها في أف���الم مختلفة س���ابقًا، لكن موضوع 
المعتق���ل السياس���ي في تدم���ر من خ���الل معتقلين 
لبنانيين وفلس���طينيين س���ابقين فيه، من الممكن أن 
يخل���ق فضواًل عن تح���ول كل ما س���معناه يومًا إلى 

شهادة صدف أن تكون على قيد الحياة من جديد.
مجموعة من المحررين من س���جن تدمر يعيشون 
حالي���ًا في لبنان، يقررون أن ينقلوا تجربتهم الذاتية 
مع ذلك المكان الذي من الصعب وصف كمية اإلجرام 
في���ه، عبر طريقتي���ن، األولى بش���هادتهم الذاتية من 
خ���الل تركيز الصورة عليهم في مكان فارغ وس���ماع 
قصتهم، وثانيًا من خالل جعلهم يبنون تلك األحداث 
من جديد، حيث تبدأ الحكاية مع وقع أصوات البناء 

ونشر الخشب ورصف البالط، وتسنين الحديد، ذلك 
الحدي���د الذي ش���كل القضبان الذي عاش���وا خلفها 
سنوات. إعادة بناء حكاية التعذيب بحد ذاتها جرأة 
وش���جاعة لمن أس���عفه أن يكون حيًا ي���رزق ليعطى 
فرص���ة لروايتها م���ن جديد، لكنك كمتلقي ستش���عر 
بوهل���ة أن التماهي مع لعب ال���دور من جديد يجعلك 
تنسى أنهم يمثلون إعادة إحياء العذاب، فقد قسموا 
أنفس���هم إلى جالدين وضحايا، مُث���ل البعض منهم 
دور الضحية ومثل البع���ض اآلخر دور الجالد الذي 

ليس في قلبه رحمة.
الحدي���ث عن ه���ذا الفيلم بتفصيل ق���د ال يعطيه 
حقه أمام فرصتك لتش���اهده، مثل الحديث عن اللون 
األخضر الطاغي في جل مش���اهده والذي ال يش���عرك 
باألم���ان ولون الخضار بل بالتقزز من كل الذي حدث 
م���ع هؤالء وغيره���م ، كما يفعل الحدي���ث عن طريقة 
التحك���م بنومهم وعقابهم إذا ما تحركت أجس���ادهم 
سهوًا، معاقبتهم كنيام ليس أقل عذابًا من معاقبتهم 
في الصح���و، عن الطعام وتقس���يم البيضة الواحدة 
على عشرات األشخاص، أم انتظارهم مناسبة وطنية 
ليحظ���وا بش���يء من اللح���م، أم الح���ظ العاثر الذي 
وقف أمام أحدهم وهو يش���اهد م���ن ثقب صغير في 
ب���اب الزنزانة أطب���اق الرز والدج���اج المحمر فوقه، 
ويزف الخب���ر لرفاقه، لكنه يش���اهد منظ���ر الضباط 
وه���م يبولون عل���ى األطباق ألن أحدهم ق���رر أنهم ال 
يس���تحقون إال البول فهم يكره���ون الرئيس، وحيرة 
الش���اهد على أخبار رفاقه أم يتكتم على األمر، فيقرر 
التكتم كي يحظى هؤالء بشيء أشبه بالحلم بالنسبة 
لهم؟ أم نتحدث عن سقف الزنزانة المكشوف لضباط 
اللي���ل الذي يراقب���ون النيام م���ن المعتقلين ليقرروا 
من منهم س���يتعذب بما اس���مه »ال���دوالب« في اليوم 
التالي. وللدوالب حكايات كثيرة وتجسيد للحكايات 

أصعب؟.
أم حكاياته���م مع الموت ال���ذي يصبح أمنية في 
حضرة تعذيب ممنهج وعش���وائي ف���ي نفس الوقت، 
وجثث الرفاق التي تن���ام معها إلى أن يقرر الضابط 
سحبها؟ حكايات تقش���عر لها األبدان، وتجعلك تفكر 
ف���ي اللحظة ذاتها وتتس���اءل ماذا يح���دث حاليًا مع 
المعتقلين السياس���يين في س���ورية؟ لتحاول الهرب 
م���ن اإلجابة، من خ���الل النظر إلى عي���ون المحررين 
الذي���ن م���ن الواضح أنهم ما زالوا أس���رى عتمة ذلك 

السجن الفاشي.
»تدم���ر« فيلم مصن���وع بعناية وبدق���ة، وبطريقة 
تصوي���ر تتماهى مع طبيعة المش���هد المطلوب، هي 
ثابت���ة وقت ثبات الش���خصية، ومرتبك���ة في حضرة 
ارتباكه���م وتخبطهم. لكن ومع كل هذا من الضروري 
الم���رور على مش���هد أح���د المعتقلين عندما س���قط 
عصفور إل���ى جانبه، ورعاه وتأمله وش���عر بالحرية 
معه ولو للحظات. هذا المشهد كفيل بأن يؤكد أن كل 
أنواع التعذيب تذهب س���دى ف���ي حضرة التفكير في 

الحرية حتى لو من خالل عصفور جريح.

عال الشيخ

سورية اجلرحية يف قرطاج ... 

تكرمي حممد ملص ... و »تدمر« يف زيارة افرتاضية

من فيلم »تدمر«
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