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فیلم تدمر یروي قصص تعذیب ومعاناة المعتقلین في سجون االسد لجمھور
مھرجان قرطاج السینمائي
أخبار اآلن | قرطاج - تونس (أ ف ب)

یروي فیلم تدمر الذي قدم ضمن فعالیات مھرجان قرطاج السینمائي في دورتھ السابعة والعشرین قصص التعذیب والمعاناة
لمعتقلین لبنانیین سابقین خالل سنوات الحبس الطویلة في سجون االسد، في عمل یمزج بین النمط الوثائقي واالعادة التمثیلیة

لالحداث.

أقرأ أیضا: "فیلكومن دي بین ھارلمانز" فیلم جدید یتناول أزمة الالجئین في المانیا

وتقول مونیكا بورغمان التي اخرجت العمل الى جانب زوجھا الناشط الحقوقي اللبناني لقمان سلیم، لوكالة فرانس برس إن
المشاركین في الفیلم یدركون أنھ لیس عمال عن الماضي بل عن الحاضر، انھم الناطقون باسم كل الصامتین او الذین ال

یستطیعون الكالم

ویمزج الفیلم الذي اقبل علیھ جمھور كبیر من رواد المھرجان التونسي خالل عرضھ ، بین التوثیق األمین لالحداث واعادة
الصیاغة التمثیلیة إذ تعود الشخصیات التي عاشت تلك المعاناة لتأدیة دور الضحیة والجالد معا.

ویتضمن الفیلم مقابالت مع معتقلین لبنانیین سابقین في السجون السوریة اضافة الى اداء تمثیلي لما عاشوه في ھذه المعتقالت

من حاالت تعذیب وتنكیل.

وتوضح بورغمان "في مكان ما شعرنا ان العبارات لم تعد كافیة، وقد جاء االداء التعبیري الجسدي من السجناء انفسھم حین

بدأوا یتحركون لیصفوا امامنا ما عاشوه".

ویعود اكثر من خمسة وعشرین رجال من السجناء اللبنانیین السابقین في السجون السوریة، الستعادة ذلك الماضي الموجع،
ھذه المرة بعد ان اختاروا مدرسة مھجورة في ضواحي بیروت حولوھا الى ما یشبھ معتقل تدمر السوري الذي تتنوع فیھ

اسالیب التعذیب وتتكرر لدرجة ان االحیاء یفضلون الموت على تلك الحیاة، بحسب ما تروي المخرجة.

 العالج بالبوح

تعود فكرة العمل الى العام 2009 حین التقت المخرجة بجمعیة مدافعة عن حقوق السجناء اللبنانیین في السجون السوریة،
اثناء معرض نظمتھ جمعیة أمم الحقوقیة اللبنانیة عن مفقودي الحرب اللبنانیة.

وبدأ العمل على الفكرة لعرض مسرحي قدم في بیروت عام 2012، حیث كان السجناء السابقون یقفون على خشبة المسرح
لیرتجلوا حكایاتھم حول المعتقل امام الجمھور. لكن االرتجال لم یعد ممكنا حین طلب العمل لیعرض في خمس مدن المانیة،
اذ كان علینا ترجمة العمل الى االلمانیة، وخالل اربعة اشھر تدرب المعتقلون على تأدیة ادوارھم وتحولت الشھادات الى
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نص مكتوب وفق بورغمان.

كذلك كان من الصعب للفیلم االعتماد بدرجة كبیرة على االرتجال مع 23 شخصا في عنبر واحد، لذلك وانطالقا من
حكایاتھم تم تدوین نص او صیغة مكتوبة بینما كان ھامش االرتجال مفتوحا لسجناء العنابر الفردیة في العرض المسرحي،

كما في الفیلم.

وتضیف بورغمان التي توقع عملھا مع شریك حیاتھا لقمان سلیم الذي یتق

موقع اأخبار الآن، ٥ ت�شرين الثاني ٢٠١٦


