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تحاول هذه الورقة الخوض في غمار السينما الوثائقية السورية، لسبر مواصفاتها ومشاكلها،      

والبحث عن حلول ولو مبدئية إلشكالياتها الكثيرة والكبيرة في سورية التي ال يمكن فصلها عن 

 الطقس السياس ي والثقافي والوطني العام في البالد، ذلك بعد الوصول لتعريف واضح للسينما

، وإلقاء الضوء 
ً
 سينمائيا

ً
 وكادرا

ً
 وصورة

ً
الوثائقية والخوض في ماهيتها وعناصرها وتكوينها مقولة

.
ً
 وأفوال

ً
  بدقة على تاريخ السينما الوثائقية بكل مراحله، تألقا

 السينما الوثائقية السورية بين الجهل والتجاهل

 طارق مصطفى عدوان
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   السينما الوثائقية...وجه ورونق وصورة املكان

 تعاريف وخصائص

إنتاجها بيد السباك وعين املبدع ومقولة  يدور الكالم هنا حول حرفة نقل الحياة وإعادة

 بشخوصه وتيماته 
ً
 مما حدث ويحدث، حقيقيا

ً
 حقيقيا

ً
الفاعل املنفعل فيها، لتكون جزءا

 في الحياة،
ً
التي ال يتم استحضاُرها وبناؤها وتعبيد  وتيباجاته )موديالته اإلنسانية( املوجودة أصال

 .لة القّص..الطريق أمام دربها الروائي السينمائي على جلج

عاَمل كملحق بالسينما الروائية -إّن السينما الوثائقية على اختالف أنواعها وأشكالها 
ُ
التي ت

، بل  -ألسباب عديدة سيؤتى على ذكرها
ً
هي إحدى الضرورات اإلنسانية والثقافية والوطنية أيضا

 
ً
 في آن على أحد أهم العناصر الفاعلة في تكوين الشخصية الثقافية والحضور وجدانّيا

ً
ووطنّيا

 سطح العالم بساحاته ومنابره وشاشاته.

 الوثيقة

ر املعلومة بسكين الفيلم.. ِّ
 

ر . الهوية.. ...تحصل على الوثيقة. "قش ِّ
ها واشربها فيما بعد، وإن لم خم 

عها". ...تشأ  بِّ

 على الصعيد السينمائي هي العصب الذي 
ً
 دقيقا

ً
الوثيقة، التي ال تجد حتى اآلن تعريفا

 الوثائقية بكل حاالتها وأشكالها.م عليه السينما تقو 

قد يظن من يسمع بمصطلح وثيقة أنها هي الوثيقة الورقية أو الفوتوغرافية أو حتى 

 من مكان الحدث التي يقوم عليها في ما بعد الفيلم، وهذا 
ً
 أو عمدا

ً
الفيلمية املسجلة عفويا

قة أبهُر الفيلم الوثائقي، فإذا افترضنا صحيح وموجود، لكنه جزء من حقيقة كبرى، هي أن الوثي

على سبيل املثال أننا نرصد قصة عاشق أو عامل أو جندي في الحرب، بشرط أن تحمل عامل 

التميز والفرادة واملتعة لتحقيق عنصر الجذب، وكانت املقولة هي أن الحرب قتلت الجميع، أو أن 

فإن  يها، أو إلى ما هنالك من مقوالت،الحرب لم تؤثر  في االنسان ملتابعة حياته وإصراره عل

والذي هو عمود السينما الفقري، وما ينتج عن ( الطقس الدرامي للفيلم )بمعنى الحامل الدرامي

تحدد . خميرته وسلوكه أثناء سير الفيلم من رصد بصري و نفس ي للمكان،  ُيعّد بحد ذاته وثيقة..

الزمان واملكان اللذين هما زمان ومكان السمة النفسية والعاطفية وحتى الجغرافية ضمن 
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 بعد نيٍف وزمن، وبها تنتصر . الفيلم..
ً
وثيقة إنسان ومكان ضمن الحدث الذي سيكون تاريخيا

 الشعوب لزمانها و قضيتها.

وإيقاعنا ضمن كل ذلك، . الجغرافيا والعاطفة..شرط الزمان و  .هي نسغ الحياة في املكان..

.. .وتشربه وإعادة سكبه بلغته وذائقته ووجهة نظره..مما يجب على الصانع شربه 
ً
 ومنفعال

ً
 .فاعال

( الجاف املصمت الذي elementالوثيقة هنا ليست فقط معلومة، فاملعلومة هي العنصر )

ضل أن يتم تناول املعلومة يتم تقشيره بواسطة الفيلم ليتحول إلى وثيقة، بغير ذلك، من األف

 آخر..صحافّية أو دراسة ورقي بمقالة
ٌ

ذو . ة، قد تكون أوفى وأجدى، أما الفيلم الوثائقي فحديث

 .شؤوٍن وشجون..

لثقيلة الخير جيد والشر س يء، لكن كيف تقولها في فيلم وثائقي تسجيلي عن الصناعات ا

 
ً
. التي تعتمد الفوالذ مادة

ً
؟؟!!..الجواب بسيط.. ..رئيسة

ً
بمقدورنا تصوير تصنيع سبطانة . مثال

..مدفع فوالذي، و 
ً
بمونتاج متواٍز . تصوير تصنيع وتر البزق، إذ إّن األخير يصنع من الفوالذ أيضا

ْنَجزين  
ُ
ومتقاطع نحصل على التناقض الذي ينمو عليه التساؤل وبالتالي الفيلم، لننتهي إلى امل

وما يقدمه كل منهما للبشرية، املقولة عامة وبسيطة ألنها حقيقية، بمقدورك أن تبني عليها 

األفالم الروائية، لكن من النشوة والحرفة بمكان أن ترصد فعلين حياتيين مشتركين  من الكثير 

باملادة ومختلفين بالتأثير وموجودين على منظور الناس ..العامة والخاصة، وتخلص إلى املقولة 

من موجودات البشر ومحسوساتهم، ونكون قد حصلنا على وثيقتين صناعيتين ووثيقة أثيرية هي 

...أو "أي أحمق هو اإلنسان.. وأقوى".. وأبرأ... "البزق أجمل.... ..الشاملة
ً
 من . مثال

ً
إذ يصنُع مدفعا

 . مادة وتر البزق نفسها"..
ً
... ...أيضا

ً
ف بدقة الرعونة والجمال  مثال أو ليست هذه وثيقة توّصِّ

 والعمل في آن؟؟.

 بين الدرامي والروائي، بنية درامية وحدوتة بشكل آخر

ال للمقوالت املتعلقة  ،الوثائقية التي تنقل الواقع ضمن إطار فني وثقافي إّن السينما حمَّ

هي االمتحان واالختبار الحقيقي إلبداع املبدع وبصيرته، وكثافة  برشاقة القائل )مبدع الفيلم(.

 شرف املهنة لديه.
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الرسالة ال يوجد هنا تسلسلية درامية روائية تحمل املقوالت الرئيسة والثانوية نحو الحل و 

املوجودة نصب عين السيناريست الروائي قبل أن يبدأ بالكلمة األولى على الورقة البيضاء 

 ..األولى.

 هاية( التي تشد املقولة...ال يوجد هنا سوى عناصر الحامل الدرامي )بدايةــ ذروة ــ ن

 ال يمكن اختراقها، وما بين العناصر الث ...تفككها ...تجمعها
ً
الثة تنتشر الحياة...مع وتعود بها كروّية

 االحتفاظ

 بالسؤال السينمائي الذهبي:
ً
. ..الحياة .أقول خالل هذا الفيلم؟" "ماذا أريد ان دوما

 .بحاالتهم وأشكالهم وانفعاالتهم، وبكل ما يرسبونه في روح وعقل وقلب مبدع الفيلم.. .الناس..

أن البعض وصل إلى جعله يعيب البعض على الفيلم الوثائقي اختفاء الحدوتة منه، حتى 

 أن شباك التذاكر السينمائي السوري غير موجود باألصل، 
ً
 لشباك التذاكر، متناسيا

ً
مقتال

، ذلك لشح العملية اإلنتاجية وقلة عدد األفالم.
ً
 مؤخرا

ً
 تحديدا

إذن: املشكلة باألصل هي مشكلة السينما السورية، أو باألحرى مشكلة املشروع الثقافي 

ميادينه ومجاالته التي ال تنفصل والسينما عن حالة من الضعف العام املوجودة السوري بكافة 

في بلدنا على الصعيد الثقافي قبل وبعد الحرب، من موت القارئ وغربة الكتاب إلى اختفاء 

القصيدة واألغنية واللحن واملوسيقا إلى تالش ي املنابر الثقافية صاحبة الهم واملشروع، ناهيك 

غير واضحة التوجه، واملقولة، والسوق حتى، كل  سرح واملعهد العالي والدراماامل عن اشكاليات

..و  ...هذا خطير
ً
؟ ..كيف تصنع . خطير جدا

ً
ضمن كل هذا االنحدار املخيف في  .وملن؟ .. .فيلما

.
ً
 الذائقة الناتج عن انحدار املنتج الثقافي أصال

ص عن الفيل
َ
م الوثائقي: أال يعرف السينمائيون بالعودة إلى موضوعنا، وإلى فكرة غياب الق

)األساتذة منهم فقط( والقيمون على األمر، أن الفيلم الروائي هو حدوتة ذات سيناريو يتم 

التحكم بمساره ومقولته وصيغته الفنية عبر مبدعيه، أما الفيلم الوثائقي والتسجيلي الوثائقي 

يو والكاميرا وآليات السينما( بكامل هو الحدوتة القائمة التي يجب التعامل معها )عبر السينار 

األخالق واملوهبة والرشاقة إليصال مقولٍة ما؟!...ملاذا هذا اإلصرار على تفعيل هذا وجعل ذاك 

 
ً
 أليست الدراما الحقيقية موجودة في تفصيل كل ش يء وكل مكان وكل روح؟!  ؟!.ملحقا
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 عزل الفيلم الوثائقي عن الح
ً
 كبيرا

ً
 أكاديمّيا

ً
الة الدرامية، فعدم وجود القصة ُيَعدُّ خطأ

 نفي وعزل الفيلم الوثائقي عن الدراما..
ً
. الروائية واملمثل وطريقة التصوير املختلفة، ال يعني أبدا

الوالدة والتصاعد والختام فهناك دراما وهناك حامل درامي وهناك نقاط . فعندما نقول: فيلم..

التيمة املطروحة،  ومقولة يفرضها مبدع الفيلم بحسب نهاية( وهناك حل درامي، ذروة، )بداية

 مع التيمة وطريقة التعامل مع 
ً
 سلوك للكاميرا وطرق للتصوير متوافقة أيضا

ً
وهناك أيضا

 الوثيقة.

 .الفيلم الوثائقي، وبقوٍة ووضوح..كل هذا موجود في 
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 السينما الوثائقية السورية

 ملحة تاريخية، وسلوك مؤسساتي غير مفهوم

بنظرة متمحصة لتاريخ السينما السورية نجد أنها لم تسجل وجود حالة وثائقية حاضرة 

م 1961ومتكاملة، على صعيد النوع والشكل واملوضوع، ذلك باستثناء  املدة الواقعة بين عامي 

م من تاريخ دائرة السينماـ التي أضحت املؤسسة العامة للسينما، إذ تم إنتاج ما يقارب 1987و

، ممن شقت الطوق عن الفيلم الروائي الطويل، منها: ف 230ال 
ً
للكبير "املاء والجفاف" يلما

لـ  "بداية السينما السورية"لـ بوشكوــ  "سورية" -للمبدع نفسه "اآلثار العربية"صالح دهني ــ 

ملنير جباوي  "سد الفرات العظيم"لخالد حمادة ــ  "1966"سورية لنبيل املالح ــ  "حلب"بوشكوــ 

" لنبيل املالح، الفيلم الحائز نابالمملحمد شاهين ــ " "بردى"لخالد حمادةــ  "املرأة في سورية" ــ

" لبالل الصابوني البترول" لبشير صافيةــ "السوري الساحل" -على فضية مهرجان بغداد  آنذاك

ارب ال ى ما يق. وغيرها إللغسان شميط "نضال أهلنا في الجوالن"" لريمون بطرس ــ الشاهدــ "

، كما ذكرنا، خاضت تفاصيل الجغرافيا والحياة والبيئة السورية على تلونها وغناها. 230
ً
 فيلما

ى املاض ي القريب، فلم تشهد السينما ال  أو ما يسمَّ
ً
وثائقية السورية في عصرها أما حديثا

 إلى ا –إن صح هذا املصطلح– الحديث
ً
إلبداعي، الحضور الفاعل، ابتداًء من اإلنتاجي منه وصوال

 مفصلية، لعبت 
ً
 وثائقية

ً
ذلك على كافة املستويات، إذ لم يسجل تاريخ السينما السورية أفالما

 في بناء الشخصية الثقافية والفنية السورية، ولم تُك 
ً
  –أي األفالم الوثائقية–دورا

ً
موجودة

 ،لسينماحتى في حياة املشاهد السينمائي السوري الذي وصل إلى مرحلة أن تعني له صالة ا

 فقط، بغض النظر عن مستواه الفني وتعبيره الحق عن الحياة وصدقه في إعادة 
ً
 روائيا

ً
فيلما

ملحمد  "مقامات املسرة"نذكر منها السوريين،  بضعة أفالم لبعض السينمائيين ناءاستثب إنتاجها.

الذي سجل " لعمر أميرالي، الطوفانملص عن املغني واملنشد واملطرب الحلبي "صبري مدلل" .."

 بعدم 
ً
رغم أناقة الكوادر واللقطات وتعبيريتها والرشاقة والحنكة في إيصال املقولة املرادة، سبقا

على ألسنة أصحاب الشهادات في الفيلم، حيث  ة، وبالتحوير في الوثيقة املدرجةاألمانة املونتاجي

رِّد قوله
ُ
ت بعض الشخصيات املستضافة في الفيلم ما لم ت

َ
ل ّوِّ

ُ
يفة مونتاج ماكرة عبر تول ق

  "نوافذ الروح"ألسامة محمد، وفيلم  "خطوة..خطوة"، وفيلم بالقص
ً
أي –الذي أخرجه مؤخرا

 وأداًء املمثل السوري "جمال  –قبل خمس سنوات
ً
املخرج الليث حجو، ونفذ وقرأ نصه تعليقا

.. ةسليمان" وكان عن سوري
ً
 وأريافا

ً
 ومدنا

ً
 وثقافة

ً
شرات من أمثاله والذي نحتاج للع. كلها حضارة
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، وفيلم 
ً
 ومقولة

ً
 وشكال

ً
الذي أخرجه كل من محمد ملص وأسامة محمد وعمر  "نور وظالل"نوعا

 إلى ماهناك من األفالم و املحاوالت هنا وهناك.. أميرالي..

هذا، ومن امللفت و الجدير بالذكر، أن السينما الوثائقية كانت مصاحبة ومرافقة لجميع 

 األحداث واملناسبات في 
ً
 نوعا

ً
سورية حتى إعالن إنشاء املؤسسة العامة للسينما وما بعده أيضا

ما، ولكن ليس ألمد طويل، ولجميع الحاالت املدنية والريفية، أي أنها تجولت في املدن والقرى 

 في تشكيل رونق ورائحة ما 
ً
 حاضرا

ً
 أساسا

ً
وفتحت البيئات على بعضها البعض، وكانت العبا

التلفزيون العربي  سورية، وال سيما بعد إنشاء دائرة السينما في يسمى بالزمن الجميل في

لها الدور الكبير في رسم مالمح الشخصية العاطفية كان عقب والدته، والتي  1974السوري 

 عالقة التلفزيون باملشاهد.
ً
. فقد قدمت دائرة .والثقافية وحتى السياسية في سورية، مستغلة

ثائقية الهامة وحتى الدرامية القصيرة املنطلقة من حياة السوري السينما العديد من األعمال الو 

"صفحات في قصة  -ألمين البني "دروس في الحضارة" :1وأمله وفرحه وعطائه، نذكر منها

"القنيطرة -ملحمد ملص  "74"القنيطرة  -لهيثم حقي  "مهمة خاصة" -لبشار عقاد الجوالن"

 ." لغسان باخوساملسيرةــ"-ألمل حنا "املرأة"-ثم حقيلهي "النار واملاء"-ألمين البني  حبيبتي"

قد يستغرب القارئ . ل إنتاج التلفزيون وحتى اإلذاعةكما كانت هي املسؤولة عن أرشفة ك

أن أول تسجيل صوتي لوديع الصافي في إذاعة دمشق صاحبة الفضل على أغلب الفنانين 

زيون، قبل أن يتم استبدال البكرات العرب، تم تصويره وحفظه وأرشفته في مكتبة أشرطة التلف

 ما من الشريط السينمائي( إلى أشرطة وكاسيتات الديجيتال، 
ً
)األشرطة التلفزيونية، القريبة نوعا

وال أحد يدري اآلن ما هو مصيره، ومصير غيره من مئات الوحدات واملواد البصرية النادرة التي 

 ...والوجود ضمن الزمن والتاريخ تثبت الحضور 

 كانت تعتمد اإلنتاج على فرعين:إذ 

 ملم(. 35ملم، و 16األول: األفالم الوثائقية التي تصور بأفالم نيغاتيف ) -

ر بأفالم الريفرسال السريعة، وبعد مونتاجها  - الثاني: األفالم الربورتاجّية، التي كانت تصوَّ

 يتم إنجازها على أشرطة الفيديو.
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نظيم الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، م، ومع إعادة هيكلة ت1987هذا، وبعد عام  

َجت جميع فروعها: )دائرة االنتاج السينمائي  معمل الطبع  - دائرة الخدمات السينمائية -ُدمِّ

شعبة الرسوم املتحركة( في ما يسمى  -ستوديو الصوت السينمائي "دوبالج، مكساج" -والتحميض

األعمال الوثائقية والوثائقية التسجيلية "مديرية الشؤون السينمائية" وأطلقت بعدها حزمة من 

 وكان لها 
ً
وحتى الروائية القصيرة، حاز أغلبها على نسب مشاهدة عالية كونها معروضة تلفزيونيا

" أصوات" -ملأمون البني "املرأة الريفية" :2الدور الفاعل في الحياة والذاكرة البصرية السورية

الطفلة " -" ألمين البنييوم في حياة طفل" -ألمين البني" فلسطين الجذور ــ "-ملحمد زاهر سليمان

" ملروان داغستاني، املايسترو" -"  بجزءيه لعيس ى حدادالخط العربي" -" للطفي لطفيو الشمس

 في مراحل التأسيس
ً
 )فني مونتاج( أساسا

ً
" لغنام القنيطرة قصة مدينة" -الذي كاَن مونتيرا

 إلى سلسة ". وغيرها العديد والعديد من األفال غنام
ً
" الشهيرة ألمين البني، مذكرات وطنم وصوال

م، وهي سلسة وثائقية 1980الحائزة على الجائزة الذهبية الكبرى في مهرجان بغداد للسينما عام 

 إلى خمسة عشر م، و 1987م و1984تم إنجازها عبر ستة أفالم بين عامي 
ً
 يمكن تقسيمها أيضا

، اعتمد مبدعها فيها على: الصو 
ً
رة، الوثيقة، بنود القوانين الدولية، أفالم أرشيفية، فيلما

 و 
ً
 بشكٍل أهم على التعليق املوضوعي.حقائق، أرقام، وأيضا

إنَّ القصد من التعداد مع االسماء ليس مللء السطور، وإنما للتذكير واإليحاء بالجو 

: مجموعة من الشباب ذوي التحصيل العلمي والخبرات، 
ً
أخذوا على اإلبداعي الذي كان قائما

عاتقهم إرساء السينما الوثائقية في ذاكرة ووجدان الناس، حتى لو كان ذلك عن طريق 

التلفزيون، بل على العكس استغلوا التلفزيون وسرعته في اإلبداع والكشف وفتح البيئات 

  السورية على بعضها، ضمن مؤسسة حكومية،
ً
ُيستغرب . و 3كانت تريد أن تنهض وتنجز شيئا

 ماحصَل 
ً
 بعدها! فعال

م يستمر استغالل العالقة االستهالكية وسرعتها ما بين املتلقي والتلفزيون الذي 
َ
لَم ل

في عقله اقتحم البيوت وجعل املشاهد على تواصل يومي مع املعلومة والصورة وما ُيحقن 

                                                           
 .(دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية) 1988-1928تاريخ السينما السورية للمزيد انظر كتاب: جان ألكسان،  2
دمشق: منشورات وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية ) سينما الحب الذي كانللمزيد انظر كتاب: صالح دهني،  3

 .1987. صدرت أول طبعة عام (2012للكتاب، ضمن فعاليات "دمشق عاصمة الثقافة العربية"، 
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 ، تم إغالق وإلغاء دائرة السينما ألسباب غير 4ال بل على العكس آراء؟وذهنيته من أفكار وصور و 

.
ً
 وال إنتاجيا

ً
 مفهومة ال إبداعيا

 استغالل هذه العالقة اآلنفة 
ً
وحتى في أيامنا الحالية، وفي زمن الحرب، لم َيُتم إطالقا

، بعد 
ً
 و فعاال

ً
اكا  فتَّ

ً
الذكر بين املتلقي وجهاز التلفزيون في الوقت التي استعملها فيه العدو سالحا

 ،"من رحم ربي"إال  ،الي األخالقيةنتاجية املادية، وبالتأن تم تفريغ املجتمع من القيم الثقافية واإل 

 )على عالته(  على العكس، قمنا بإغالق القنوات،و 
ً
 مدنيا

ً
 ما كان يشكل منها منبرا

ً
وإبقاء تحديدا

شاهد، في الوقت الذي كان ُيَعدُّ فرصة ذهبية للنهوض  ونفض الرسمي والديني والتربوي 
ُ
غير امل

وإغنائها وإثرائها بما هو ضروري وغني وصادق على كافة املستويات، ال لش يء الغبار عن الشاشة 

 .بل لردم الهوة الكبيرة  بين الناس والشاشة على األقل..

 عن املوضوع بقْدر ما هو استمرارية له، بما أنَّ  نَّ الحديث عن التلفزيون هنا ليسإ
ً
ابتعادا

ال يمكن فصلها عن الهم العام واملرض العام، وبما  الحديث يتناول الوثيقة واملادة الوثائقية التي

أن السينما بحد ذاتها وفي أغلب أصقاع املعمورة تأثرت بما بعد التلفزيون، إذ خاضت شعوب 

افية وحكومات ما يسمى األمم الحية معارك ثقافية حينها، إلرساء وعدم تأثر السينما كقيمة ثق

 .ثقافي ووطني..واجتماعية، وكمنتج وجداني و 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 املرجع السابق. 4
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  السينما الوثائقية السورية والحرب

 مفهومان ال ثالث لهما وغير قابالن للنقاش:

 ما ليس بالبعيد بمنظور الزمن والسيرورة الحضارية. .1
ً
. .ما يحدث اآلن، سيغدو يوما

: من هذه النقطة تأتي املسؤولية الثقافية والفنية واإلنسانية، من قبيل 
ً
سيغدو تاريخا

 اآلن و كيف أطرح نفس ي 
ً
 ما تشاهدني األجيال  ما هي صورتي عندما سأكون أرشيفا

ً
يوما

الشعوب، لتقول رأيها بما حصل ويحصل معي اآلن، فما بالك إن كان ما يحصل هو و 

ال األوُجه.. ..الحرب، الحرب خزان الصور املترف. اذا فعلنا نحن م والحطب.. الحمَّ

 عن النفس، وعن ؟!. نفعلو 
ً
.. ال .لألسف.. الحياة نفسها؟!ماذا أنجزنا دفاعا

ً
 .ش يء تقريبا

الصورة  "لوكيشن"في الحروب، عندما تكون صاحب األرض فأنت املالك الحقيقي ل

بابها، درٌع تدور عليه الدوائر دون أن يتغير لونه دك مفتاح الوثيقة وقفلها و وبي، واملشهد

 .وتصميمه وشكله، أنت الوثيقة نفسها..

عن  ،االبتعاد املقصود أو غير املقصودة على قطرنا الحبيب ُيستغرب في الحرب الجائر 

الفيلم الوثائقي املتكامل الواضح غير املشوب بخطاب من هنا أو من هناك، أي من طرفي 

الحرب، يغيب الفيلم الوطني الحقيقي، فيلم الناس، فيلم سورية املكلومة، وال داعي هنا إلعادة 

، بأن سالح الع
ً
دو هو الصورة، ومازال كذلك، عدوك يحاربك بصورتك من الجملة املكرورة جدا

أرضك وأنت منكب على طالسم الشاشة الصغيرة وترشيد الشاشة الكبيرة، وتصنيع شخصيات 

..
ً
حان الوقت يا . وما إلى هنالك من أدوات خص ي اإلبداع والتعبير... لجعلها قامات ثقافية قسرا

فرصة  لطرح زفير . ك فيجب جعلها فرصة..عزيزي لنفهم أن الحرب فرصة، وإن لم تُك كذل

الشارع وفرض املقوالت الوطنية الحقيقية، للنهوض بالوجدان، لالنتصار على الحرب بالحرب، 

 حمراء مؤملة لألسف..
ٌ
 لكنها فرصة.. لالنتصار للحياة ...فرصة

منها على كل املؤسسات، الثقافية واإلعالمية . "عزيزي" هو املؤسسات.. إنَّ املنادى هنا بـ

 كذبتنا البيضاء السميكة". "املؤسسات...يا.وجه التحديد..

تنتصر األمم بالوثيقة: إن الحرب في الحدث السوري الساخن فتحت ذهنية الناس على  .2

ما يشبه منبرين وبالتالي سوقين، كلٌّ منهما يتبنى وجهة نظره السياسية ويحاول فرضها 
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أن يكون سوقه خارج البالد، حيث  "ارضاملع"ضمن أوساطه ومشاهديه، وكان للمنبر 

، إذ انكب العديد من 
ً
 ورقابيا

ً
تكون ولألسف مهمة صانع الفيلم أسهل وأسلس إنتاجيا

على العمل في ميدان السينما الوثائقية منتهزين فرصة التمويل  "املعارض"الشباب 

  بين السخيف والكاذب "األجندات"الجيد ألصحاب 
ً
فخ  واقعة في ،فأنتجوا أفالما

جل البكائي من أجل البيع والعرض بذريعة حقوق  البكائية أو ما يمكن تسميته الدَّ

اإلنسان، وتم عرض هذه األفالم وغيرها من األفالم املصنوعة باليد الغربية على 

، ذلك ضمن حملة كبيرة من التشويه وكيل 
ً
شاشات الفضائيات العربية والغربية أيضا

ة، دفع ضريبتها من بقي من السوريين ضمن حدود االتهامات على الحكومة السوري

 الناس وفقط الناس.. البالد..

 مجرمون دون رصاص

 ،
ً
 أن يكون هو و الحقد ال يبني وطنا

ً
لفيلم وثائقي  "املدفع العاطفي"من غير املمكن إطالقا

... الحقد  الخارجيأي  لخطأ القاتل ألبناء السوق الثانييدفعه واملشاهد إلى األمام، وهذا كان ا

 
ً
 فكريا

ً
ف، فيشكل أنموذجا

َّ
لغم الغيبوبة الفكرية، الذي يلقى مستراحه في حضن املال املوظ

أحادي الجانب ال يتعامل مع املنجز الفني والثقافي على أنه كذلك، وإنما كوسيلة لتفريغ الخطاب 

. صرية و اللغوية..املبالغ بسلبيته وحقده حتى درجة الالوطنية في أغلب املقوالت والتوجهات الب

واملستغرب في أمرهم أنهم ينتقدون خطاب السلطة، ولكنهم يتعاملون مع خطابهم بالراديكالية 

 نفسها والتغييب واألحادية املطلقة في الطرح..

لكن البد من اإلشارة إلى نقطٍة هامة ولو كنا كارهين، أال وهي أنه ال يمكن إنكار املستوى 

وإلى ما هنالك من . راتها )الجودة، الفورمات، التصحيح اللوني،..التقني العالي للصورة ومؤث

شاهدة والعرض الالئق( وهذا نتيجة للتبني اإلنتاجي الواضح، إذ إن السوق خارج 
ُ
ضرورات امل

 على اإلنتاج الخاص بكثرة، وهي سوق تبادلية مع قنوات عارضة على اختالفها تالحدود مف
ٌ
وحة

جاه الحدث السوري، و األهم من هذا وذاك أن صانعي األفالم بدرجة سلبية توجهها السياس ي 
ُ
ت

، وكـأن واحدهم "هستريا الحرية"وكأنهم يعيشون  ن يبدو 
ً
، األمر الذي يجعلهم يتدفقون إنتاجا

يضع نفسه في مكان القائل املقولة الحسم والفصل.. املقولة النهائية بما يتعلق بالحرب 

قلة النمو وقلة الخبرة الثقافية والحياتية قبل  السورية، ش يء ينتج بطبيعة الحال عن

 
ً
 ومشاهدة

ً
 ومبيعا

ً
في السياسية، وينعكس على الفيلم بطبيعة الحال، الفيلم الذي يلقى رواجا



   

 12 السينما الوثائقية السورية بين الجهل والتجاهل

 

 للغرق في الوهم.. األوساط املشابهة كرأي سياس ي،
ً
اع"مما يجعلهم عرضة الوهم ".."الوهم البيَّ

ع".."املصطنع صنَّ
ُ
كر تاريخ السينما بعد عقود هذا الوهم كمدرسة طارئة ..ربما سيذ"الوهم امل

التأريخ اآلن مفتوح، . شابه أو ما. .."الوهم النضالي"سينما : قتة في مسيرة السينما تحت تسميةمؤ 

طارئة ومؤقتة ألنها  .نعم... لعالم امتأل باملنصات و املنابرسيكتبه املنتصر، لكن ليس باملجمل، فا

ُه يخلق. الحياة خصلة حميدة...لكنه في الفن إله ُيعبد.."الصدق في .غير صادقة.. .. القالب، .ألنَّ

 لينسكَب فيه
ً
 ..وإن نالت أوسكارات. طارئة ومؤقتة..."..وال ينتظر قالبا

وتآمر املشتري مع  "املؤامرة الكونية" .ال أميل هنا إلى الخوض في عبارات وعناوين من قبيل..

 أننا كنا مهنيين وناضجين لدرجة أن في كوكب األرض، ول ةزحل على سوري
ً
كن فلنفترض جدال

 يمثل وجهة النظر الوطنية، يكون من الرشاقة بمكان بحيث ال يحسب على أي 
ً
أنتجنا فيلما

فريق سياس ي، أي يقدم الوجه النبيل للجيش العربي السوري وهو يقوم بمهمته الوطنية 

أصالة السوري ممن لم يترك البالد في كمؤسسة وطنية عريقة في حماية البالد، ويقدم ويعرض 

الحرب، وجبروته، ويسبر أحزانه والويالت التي يعانيها، هذا الس يء الحظ الذي نهشته األطراف 

وري الحرية.. -على اختالف بيئته ومشربه االجتماعي-كلها، و املتهم 
ُ
عاشقي . بالتشبيح من قبل َموت

هل كان  ترى هل كان سينال األوسكار؟ في آن!! ..نيتشه واملصفقين ألبي بكر البغدادي وملحقاته.

 ؟سيترشح باألصل إلى األوسكار

وما يطفو اآلن على صاالت سينما . "..القبعات البيضفيلم ". نذكر من هذه األفالم..

والتي من أبرزها اآلن . العالم عن سورية بأيدي سوريين في املهرجانات واالحتفاليات وغيرها..

املرشح لنيل األوسكار، والذي يحول بيني وبين تقييمه أنني لم أستطع  "آخر رجال حلبفيلم "

.
ً
، لكن من بوستر الفيلم اإلعالني، يلوح في العمق رأس بقبعة بيضاء أيضا

ً
 مشاهدته تفصيليا

وكأن البلد هي ُهم فقط، وكل دماء السوريين املسفوكة على يد كائنات ما قبل التاريخ ال 

؛ بل يميلو 
ً
 إلى اتهام الجندي املقاوم بها وتحميله مسؤوليتها...غريب تعني لهم شيئا

ً
ن أيضا

...كيف يلومون السلطة عندما تقول: "أنا الب
ً
 !!لد"فعال

 أوتولوغ )مونولوغ بصوٍت عال(

ن أوحققت مقولتها التي تريد . أغلب هذه األفالم متقن على صعيد الصورة واإلنتاج.. -

 .تقولها..
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 اإلجابة: نعم. -

 فليطرحها.. وكلٌّ لديه وجهة نظر..هذه حرب،  -

، لكن نكتفي بما يلي: فليتفضل صاحب وجهة  -
ً
 مستقال

ً
اإلجابة: ال...وهذه الـ )ال( تحتاج بحثا

 بقذيفة هاون 
ً
النظر وليعش ساعة تقنين، أو خطر فقدان زوجته الحامل مع جنينها مثال

..
ً
ش. ترديهما معا ش.. ...ولَيعِّ ش.... ولَيعِّ   ولَيعِّ

ً
إلى أن وجهة النظر تطرح في الفن . ..وصوال

  –كصادق، وبالتالي مبدع–عندما تعُرض 
َ
وتحدد  األطراف بسلبياتها إيجابياتها، كافة

 .."أي جانبيَك تميُل "بسلوكك اإلبداعي على 

 فحواه أن السلطة استفاقت ذات 
ً
مثال: نصف مدينة حمص مدمر...إن صنعت فيلما

هذه تسمى . ..ها الجارح الذي ينقض على الحمائمكأنصباح ودمرت املدينة، هكذا وبدون سبب، و 

ى )َولَدنة(.. سمَّ
ُ
 يقول: إنَّ نصف . أحادية جانب وقلة نمو وباللهجة املحكية ت

ً
وإن صنعَت فيلما

 .حمص إرهابّي، فأنَت ال تختلف في منظورك عن األول..

ة، وليست مهرجانية تلبي حاجة أسواق اإليديولوجي ة الكبرى، "وجهة النظر تكون سوريَّ

 وتعتاش على ذلك".

 هناك لقطات جميلة ومؤثرة ومصنوعة ببراعة. -

 من عين مشاهد . من الجهل إنكار ذلك... اإلجابة: نعم.. -
ً
لكن تذكر؛ عندما تسحب دمعة

تكون الدمعة آنية وتنتهي مع اللقطة ذاتها قبل انتهاء الفيلم . وأنت تعلم أنها مدفوعة األجر..

 .ال تؤثر في عجلة التاريخ الثقيلة والوقحة..دموٌع بال ملح . حتى..

 هل هناك حل؟ .والحل؟ .. -

 واالعتراف.. العمل بأخالق... ..اإلجابة: نعم -

 .األوتولوغ( ..انتهى )

 االعتراف

باملقابل لم يُك لدينا حتى اآلن داخل الحدود ذاك الفيلم الوثائقي املشهود له واملفتوح 

، وعن 
ً
 كان أم حيا

ً
على الحرب السورية، والالئق للتعبير عن السوري ضمن الحرب شهيدا

 نفسها، ما خال بعض املحاوالت هنا وهناك التي 
َ
لبَست ثوب الفيلم، سورية

ُ
ووقعت في فخاخ أ

صعيد البنية واملقولة وحتى الشكل، منها ما وقع في فخ التقريرية فكان أشبه  حقيقية على
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 لصالح جهٍة معينةبالريبورتاج الطويل، ومنها ما كان ر 
ً
عا  مصنَّ

ً
دون غيرها، ومنها ما اقترَب  يعيا

 وقعت في فخ االسترخاء لبكائية املوسيقا املرافقة، واتكأت بجام ثقلها 
ً
من الكليب، وكلها تقريبا

 وثقل ظلها على دمعة أم شهيد أو دمعةِّ أحد ذويه.

ل" وَرد اإلبِّ
ُ
 "ما هكذا ت

ألم تستطع بلٌد بأكملها، بوزارة ثقافتها ومؤسسة سينماها وتلفزيوناتها، وبسنوات حربها 

فيلم واحد على األقل  !.؟على إنجاب فيلم ،ودماء أهلها ودموعهم وإصرارهم على الحياة وعشقها

"فيلم" من معاٍن وقيم وسمات وضوابط على املستوى املنهي واألخالقي  بكل ما تكتنفه كلمة

 والعاطفي.

؟
ً
 أين املشكلة تماما

أم انتظاره ملؤسسته لتعطيه فرصته في األفالم؟ هل هي في انقراض املبدع لهذا النوع من      

بالالجدوى  الفيلم الروائي الطويل بعد أن يهرم حتى يصنع فيلمه الروائي القصير؟!...أم شعوره

 ولو بنسبة أقل عند أغلب 
ً
الناجم عن دمار اإلنسان قبل البناء؟ وهذا شعوٌر كان موجودا

..
ً
أم أنها في تحديد الكتلة املالية على قْدر فيلمين . املنشغلين بهذا املجال قبل الحرب أيضا

دوى املشاريع روائيين أو ثالثة في السنة وألسماء محددة؟ أم أنها في خوف املال من الثقافة وج

؟ ..السينمائية 
ً
 في كافة أنواعه، مع أن املنتج الذكي وفي  .اقتصاديا

ً
 سينمائّيا

ً
فال إنتاَج خاّصا

 وثائقية تسجيلية، إذ تنخفض عنده التكلفة، ألنه 
ً
هكذا ظروف حربية وسياسية ينتج أفالما

 لمالك الحدث واملعلومة وموقع التصو 
ً
العديد من املهتمين وجود ير، ويكون سعر املبيع مرتفعا

 ...بشراء هكذا أفالم

ع وثيقتك . "بكاميرا ذات جودة عالية وبرنامج للمونتاج وحقيبة ضوئية بسيطة.. تصّنِّ

 وتكتب تاريخك.!!"..

... ،غياب الهم الثقافيفي األصل باملشكلة  هل تكمن
ً
 وشعبا

ً
 وقوًى اقتصادية

ً
)خوف  حكومة

ح هذ ؟؟.الصدق(الحكومات من   ا األخير. لألسف ُيرجَّ

بملء ، الذي أضحى آخر، وليس فقط الطرف اآلخر، كل الدنيا تنشغل بناماذا ننتظر و 

 ؟!.ويديهإرادته 
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إنَّ االكتفاء بالرد على ما يصنعه اآلخر من مشاريع وأعمال من خالل بروموشينات أو 

سمية إال سلوغونات أو حتى برامج تنفذ على شكل أفالم تسجيلية وثائقية، لم تأخذ من هذه الت

الشكل، وحتى الشكل منقوص ومباشر وغير قادر على التعبير، وتكون الغاية هي القول: إنَّ اآلخر 

ى وبال طائل، على بائٌد ال ينتهي إال باإلفالس، وبالتالي التكرار بال جدو  أسلوٌب  !بخير كاذب والبلد 

 الشكل.صعيد الفكرة و 

سنوات من الحرب، أن نفتح الفكرة والكاميرا على الحياة وأن نصيغ  ةأما آن بعد سبع

 كسوريين على اختالف مشاربنا وآرائنا السياسية، وأما 
ً
منتجنا الفني الالئق الذي يعبر عنا جميعا

 دورها الطبيعي كرائد في التعريف والتعبير 
ً
طرح السينما الوثائقية التسجيلية منها حصرا

ُ
آن أن ت

ن انتصر لها من بؤساَء أبطال على طول الرقعة السورية وعرضها، وفي التصدي عن الحياة وع مَّ

لتشكيل الهوية الشكالنية والجمالية للبالد والرونق، ُيقصد بالجمالية هنا )االيتيكية أو 

 آخر.
ٌ

 اإليتيقية: أخالق الجمال(..وهنا يكمن الفارق اإلشكالي ما بين الجميل والحلو، وهذا بحث

 اميرا السورية تحت وطأة السوق الكاغتراب 

لَم لْم تنفتح الكاميرا السورية على جميع بيئات ومكونات .هذه إشكالية ثقافية كبيرة..

 .الشارع السوري، إال فيما ندر، عبر عشرات السنوات السابقة..

َم لم تعّرف الكاميرا السوري على أخيه السوري عبر أعمال سينمائية إن كانت درامية أو  لِّ

ية؟!، وحتى بعد أن طرحت الدراما السورية كصناعة لها آليتها اإلنتاجية وسوقها على وثائق

 .مستوى العالم العربي، وظهر معها مصطلح "أعمال البيئة"..

  ماذا يعني مصطلح "أعمال البيئة"؟
ً
رحت أيضا

ُ
هل هي فقط البيئة الشامية التي ط

شاكل جنسية وفزعة خناجر، وشلة بطريقة تختصر دمشَق حاراٍت بأبواب، وبيوت مؤونة، وم

قبضايات، وعواينية، لُتطرح من خاللها نماذج اجتماعية تعامل معها الكائن السوري ابن 

واقع في الفراغ القيمي  ،على أنها محيطة به، ألنه ونتيجة للتقصير املؤسساتي األلفية الثالثة

ه بدائل سوى هذه الترهات وما إذ ليس لدي ،واإليديولوجي العائد باألصل إلى الفراغ االقتصادي

 فليسمَّ أي ش يء إال "أعمال البيئة"... شابهها..
ً
 . إذا
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 عن ف
ً
 بعيدا

ً
ما ، لكن ال يمكن الخوض فيالورقةحوى قد يظهر للقارئ أننا يممنا شطرا

يخص السينما الوثائقية بمسؤوليتها ودورها دون التطرق إلى ما يعرض على الشاشتين الكبيرة 

، ألنهما ليستا شاشتين وحسب إنما ذاكرة ومستقبل...والصغيرة 
ً
 أيضا

"في الفن الحاضر غير موجود، اللحظة هي مستقبل سابقتها وماض ي الحقتها، وهنا 

 هنا املسؤولية". . الخطورة..

إذا أمكننا فقط إحصاء عدد اللهجات السورية، كنا عرفنا على األقل كم نحن 

 لبيئي و اللغوي هو الغنى بعينه، وبالتالي اإن التنوع الجغرافّي، . مقصرون..
ً
غا لذلك ليس ُمسوَّ

لناه عبر   )وهو سلم من ثماني نوتات( ونقَّ
ً
 واحدا

ً
 موسيقيا

ً
وصفه بأنه اختالف: إذا أخذنا مقاما

ب مع االنتقال  يف سيتلون ويتغير ويتقلص ويتمددك رى يا السورية سنالجغراف
َّ
ويذوب ويتصل

..بضعة كيلومترات على طول ا
ً
 وغربا

ً
، ومعه . ألرض السورية شرقا

ً
 وجنوبا

ً
يتلون الناس في شماال

 فعل ورد فعل..
َ
 وطريقة

ً
 صوٍت وتعبيرا

َ
 ونبرة

ً
ة.... املدى السوري لهجة  نفسيَّ

ً
 تتلون فعالية

 والوثائقية التسجيلية من كل هذا؟أين الكاميرا السورية، والوثائقية 

شاهد بعضنا في دور السينما؟ لَم لم ندرك لَم لْم نعرف بعضنا نحن السوريون، ولم ن

رنا الذي هو نحن، 
َ
؟؟ لم لم نتعرف على آخ

ً
رة مسبقا خصوصياتنا قبل عناويننا العامة املحضَّ

 وينتمي؟؟. ينتش ي..ويغضب ويضحك ويأكل ويشرب ويرقص و كيف َيعشق ويحزن 

 بمكاٍن ما أن تأتي الحرب لتعرفنا على ضياٍع ومدٍن برمتها، 
ً
 أليس عارا

ً
لم نُك نعلم شيئا

أوليست هذه مسؤولية ثقافية ووطنية، أمام هللا والتاريخ والوطن تم . عنها حتى اسمها؟؟!!..

؟؟
ً
 أو ال مباالة

ً
 أو جهال

ً
 تجاهلها عمدا

 فهي تخاريف أولي إن كان هذا غير مناسب لشباك التذاكر السينمائي غير ا
ً
ملوجود أصال

 لتاجر مر، وإن كان غير مناسب لإلنتاج الاأل 
ٌ
خاص امليت على صعيد السينما الوثائقية فهي حجة

يريد في الوقت نفسه من الناس يخاف من العرق البلدي، و يبيع العنب و . غير محنك أو خائف..

د و ينتشوا، والناس قد يشربون مضطرين أن  لم يصب جام ماله إذ ال يوجد غيره، هذا إن ُوجِّ

ده املتعلقة بالسلطة والشهرة على ال
َ
 في حلقة تكرار وُعق

ً
دراما التلفزيونية التي أخذت تدور مؤخرا

 .ال حقيقيتها وتقليد املوديالت البصرية الجاهزة..
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 غير مكلف ويفضل أن يكون سيت كوم  ... الجودة(اميرا ريد )كاميرا عالية "أعطني ك
ً
ونصا

  )نص تقع أحداثه في مكانين أو
ً
للمقاطع ثالثة على االكثر، حيث تكون خطة التصوير وفقا

 يتحدث عن ظرافة االنحدار وتلميع الغباء ومعه جائزة..
ً
 مخرج جديد".. املكانية(، وخذ مسلسال

تل و 
ُ
تل من ق

ُ
شهد وهاجر من هاجر.."في سورية ق

ُ
َد من است شهِّ

ُ
وما تبقى كلهم . است

 هكذا نكافئ. يكافح من أجل لقمته وقيمته وما من كاميرا له.. الشعب "أين الشعب؟فُمخرجون...

 الصابرين"...

 وطأة...
ُّ

رنا وشاهدنا بعضنا البعض، لكاَن كلُّ ش يء أخف  أعداء ربما... "لو صوَّ
ً
خوة

ُ
ا أ نَّ

ُ
 لك

 بالنهاية".. ولكن أخوة..

 حلول تساؤالت واستقراءات ل

أمام هذه املشاكل التي تعانيها السينما الوثائقية، التي ال تنفصل عن كل مشاكل الحالة 

 ماذا يمكن أن يكون الحل؟الثقافية في سورية، 

 استفاقت على ش يء اسمه شباب وإعطاء 
ً
ال أحد ُينكر أن املؤسسة العامة للسينما مؤخرا

ل  سَتعجِّ
ُ
 بفرصة الدبلوم السينمائي امل

ً
الفرصة للراغبين والعاشقين لهذا املجال، مصحوبا

سَتعَجل..
ُ
 كل هذا جيد...لكن:. امل

 حتى يؤدي هذه امل هل لدينا من اإلرث األكاديمي ما تكامَل  -
ً
سلوبا

ُ
 وأ

ً
هام؟؟ هل تكامَل نمطا

.. لدينا حتى اآلن
ً
 وفنيا

ً
 كانت أم وثائقية. أنموذٌج عاٌم للسينما السورية علميا

ً
 ؟درامية

 هنا عن جملة العلوم املمنوحة للراغبين..
ً
عمقها؟؟ كثافتها؟ ما مدى . والسؤال أيضا

 حقيقيتها؟

ش يء ال ينكره إال املتجاهل، نعم قامات ..تعاملت معهم  لدينا قامات فارعة من السينمائيين، -

الحكومات على أنهم شعراء وليسوا سينمائيين، على أنهم أصحاب ردات فعل عاطفية، 

وليس أصحاب علم، الش يء الذي جعل القامة حتى اآلن في طور إضافة قيمة ما للسينما 

 منه..
ً
 السورية، الش يء الذي يجب أن يكون مفروغا
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: كلُّ واحد من هؤالء لديه قاعة ومريدون وعاشقون ألسلوبه، ينفخ 5"د الواعيةالبال "في 

...وحه لينفخوا بدورهم في البكرات و فيهم من ر 
ً
 .. وضمير...ذاكرة. الكاميرات أفالما

 

 ماذا نعلم طالب السينما؟ -

املونتاج قد ال يخفى على الكثير أن تعلم قياسات العدسة وأنواعها وزوايا التصوير ونظرية 

 إن لم يُك ساعات، وأن يتم تحريضه على 
ً
وعلم نفس اللون والضوء، هو عمل قد يستغرق أياما

عدُّ 
ُ
التصوير ومشاهدة أهم األفالم العاملية التي أحدثت مفارَق وتحوالت في تاريخ السينما، ت

 
ً
 على صعيد تكوين اللقطة وإدارة املمثل والتكوين الضوئي واللوني، هذا أيضا

ً
ال يستغرق  دروسا

 علمية في السينما.
ً
 منا الزمن الكافي لنسمي ما يناله الطالب شهادة

ليست املسألة أن يصور ويمنتج للتعبير عن مقولته، وإنما بأن يمتلك تقنية عقلية 

وفعالية عاطفية وطريقة تفكير سينمائية، ليصيغ أفكاره بالصورة، ليسمع بعينه، ويرى بأذنيه، 

يلم ويتعلم منه، ليدرك أن الكادر السينمائي بتكوينه هو بحد ذاته ليدرك كيف يشاهد الف

أو ضحكته، غضبه أو ابتسامته  objectموقف من أصغر قطعة ديكور و إكسسوار حتى دمعة ال 

 في فيلم وثائقي، أن يتعلم رصد إيقاع الحب في قلبه وروحه قبل أن يتعلم 
ً
 كان أم هدفا

ً
ممثال

نفعال املجدي قبل أن نذهب معه بسرعته، إن صحت تسمية الُقبلة، أن يتعلم الصبر واال 

 يفهم الحياة ويعيد إنتاجها على أنها سينما.. األجيال اآلن بـ
ً
 مسؤولية.... )السريعة(، أن ننتج كائنا

 ناتج عن تراكم و تالقح أمهات الفنون. فن...

 
ً
 أو حال

ً
 مؤقتا

ً
نشأ هنا وهناك بديال

ُ
، ولكن قد تكون ورشات التدريب التي  ت

ً
 سريعا

ً
ضمانيا

هل ستغني عن معرفة تاريخ الفن، علم الجمال، اإليتيقا، علم النفس، إدارة املمثل، إدارة 

املعلومة والوثيقة، تاريخ املسرح، تاريخ السينما وكيف كان الفيلم عبر تاريخ السينما هو لون 

مية الحقة؟؟..وهل من املرحلة وصورة الزمن بل وصوته ورائحته، هل ستغني عن الحالة األكادي

ين غرفتين واحدة منها للمحاضرات الصعب على هيئة مثل املعهد العالي للمسرح واملوسيقا تأم

ومشاهدة األفالم وأخرى للفعالية الَعَملية بكاميرا ال بأس بها وجهاز كومبيوتر للمونتاج االلكتروني 

                                                           
ترجمة وتحقيق: إبراهيم الكيالني، فايز كم نقش  ،تاريخ السينما في العالمللمزيد انظر كتاب: جورج سادول،  5

 (.1968 دار عويدات للنشر، :بيروت)
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 )على األقل كبدا
ً
 و إخراجا

ً
ية( مدته من الثالث سنوات وما وإحداث فرع لفنون السينما كتابة

األصنام التلفزيونية أم أن إنجاب  فوق لتأمين عنصر التراكمية والتخمير عند الطالب؟

 ة العامة الحاصلة  أسهل وأجدى؟املستسلمة للرداء

 هل من أفكار جديدة للتنفيذ؟ -

 يعيد اللون لهذه 
ً
 وثائقيا

ً
 .البالد؟ ..ماذا عن الحب؟؟...من سيكتب عنه فيلما

 كان انتماؤه السياس ي، ما هي 
ً
 أسبابه وحدوتته؟ما هي  قصته؟ماذا عن معاناة الفرد أيا

 ن مطرقة اإلرهاب وسندان الفساد؟كيف حافظ على روحه املتعبة وهو املحشور بي

 على تسويات وحل سياس ي إن صح ذلك.
ٌ
 والبالد قادمة

يف سننصفه بسينما ك ؟عمره املهدور  والوضعية؟معاناته النفسية  ؟ماذا عن الجندي

مٍة، ليتابع حياته بالشكل 
َ
 بقصٍة ومظل

ً
 سوريا

ً
تحكيه وتحكي عنه، ليخرج ما بعد )الحل( كائنا

 في ماكينة القتل؟الالئق بنبله، وهو املحسوب )بحسب الرأي اآلخر( َعزَ 
ً
ا   قة أو برغيَّ

 ؟؟.الطفل ؟؟.املرأة .؟؟ة؟؟. األغنية؟؟. الحجار ماذا عن: املدن
َّ
ح؟؟ماذا عن الط
َ
 ف

        
ً
 وليس آخرا

ً
بعد كل ما ذكر، ال يمكن النهوض بالسينما بشكل عام، والوثائقية منها : أخيرا

باستنفار املؤسسة الثقافية إلنتاج عقل  إال بالنهوض بالثقافة كلها، إال  على وجه الخصوص،

 .وذاكرة سليمين بعد كل الخراب والنهب والَعصف..

.. وليكن. وقرار..و أنه ال بد من أمر يبد
ً
 سياسيا

ً
نعم قرار سياس ي، يلزم الجهات . قرارا

ى األرض والد  إلى االنتماء والقيم جميعها باستعادة وجه البالد، فالخطر قد تعدَّ
ً
م، وصوال

 الذائقة.و 

 .من الخجل ينعُش قلَب البالد".. "قليل
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