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ثقافة

�أفكار متقاطعة

ال�سوري القديم نحت ًا وجدار ّيات
ا�ستوحى التراث
ّ

حما�سة الروح المت�أ ّلقة والجنون الرائع

4

«�أنا مكهرب بالفطرة» يقول بيتهوفن
وي�سبق النظريّات العلم ّية
} جورج كعدي
الحساسية الموسيقيّة ليست موهبة فردية بل هي
من خصائص اإلنسان األساسيّة ،فاإلنسان ال يقدّم
في الموسيقى تعبيرا ً عن شيء ما ،أو عن مشاعره،
وال يرفع بناء أو تركيبا ً مستقالً ،بل يبدع نفسه .وال
ّ
شك في أنّ بعض الحيوات أفضل من سواها إذ فيها
من النفس المبدعة قدرا ً أكبر ،ولم يمتلك إنسان َق ْدرا ً
من النفس أكبر من َق � ْدر بيتهوفن ،وال أظهر إنسان
َق ْدرا ً أكبر من الفكر في إبداع تلك النفس.
ن�ت��اب��ع م��ا ب��دأن��اه م��ن أق���وال بيتهوفن ف��ي تفسير
الموسيقي بتلك التي أسميناها حماسة الروح
الخلق
ّ
عبقري الموسيقى «بأ ّننا ال نعرف ما
المتألّقة ،إذ يق ّر
ّ
الذي يمنحنا المعرفة ،فالبذرة المغلّفة بإحكام تحتاج
إل��ى التربة الرطبة المشحونة بالكهرباء الدافئة كي
تتبرعم ،وتف ّكر ،وتعبّر عن نفسها .والموسيقى هي
التربة المشحونة بالكهرباء التي تحيا فيها الروح،
وتف ّكر وتبتكر .والفلسفة تنطلق من روح الموسيقى
�اس��ة إل��ى تأسيس ك � ّل شيء
المكهربة وحاجتها ال�م� ّ
على مبدأ واحد تلبيّيه الموسيقى .ورغم أن ال سلطان
للروح على ما تبدعه من خالل الموسيقى ،إالّ أ ّنها تفرح
بعمليّة اإلبداع ( )...تربط الروح الموسيقى بالتناغم.
ومثلما تشعر الفكرة المعزولة بأ ّنها مرتبطة باألشياء
المتصلة بالعقل ،ترتبط ك ّل فكرة في الموسيقى على
نحو وث�ي��ق ال ي�ت�ج�زّأ بالتناغم ال�ش��ام��ل ك��ام�لاً ،وهو
الحقيقة الكليّة الواحدة .ك ّل ما هو مشحون بالكهرباء
يح ّفز العقل لإلبداع المتد ّفق الجيّاش ،وأن��ا مكهرب
بالفطرة».
ف��ي ه��ذا ال�ق��ول البديع يتجاوز بيتهوفن ديالكتيك
المورفولوجي ،وإذ يم ّد
هيغل وتص ّور غوته للشكل
ّ
مجازه إلى مجال الكهرباء فهو يسبق أحدث النظر ّيات
البشري.
عن طبيعة العقل
ّ
الرومانسي
العصر
�ي
�
ف
الموسيقى
ك��ان ع�ب��اق��رة
ّ
أق��رب إل��ى ال�ج�ن��ون .ش��وم��ان ه��و الحالة النموذجيّة،
ف �ب��راع �ت��ه ت�ك�م��ن ف��ي ق��درت��ه ع �ل��ى «إس� �ق ��اط» أحالمه
وكوابيسه ضمن نوطات شديدة االنضباط ،وإن لم

تمنع تح ّوله إلى الجنون الملموس .وسيطر شوبان
الكالسيكي
على الحساسية المفرطة ل��دي��ه بالتقيّد
ّ
الذي فرضه على ألحانه المفعمة بالشوق واإليقاعات
المتم ّوجة والتكوينات ال�ج��زل��ة المنسوجة بطريقة
ِيست فكان مظهر العبقر ّية لديه شكالً من
ّ
حسية .أ ّما ل ْ
أشكال التمثيل المرتبط ببراعته األسطور ّية كعازف
ِيست أوضح عندما
بيانو ،وال عجب أن تكون عبقر ّية ل ْ
يعبّر ص��راح��ة ع��ن سيرته ال��ذات�يّ��ة وت�ج��ارب��ه وحياته
�ي ،إ ّنما
�ي اس �ت �ع��راض� ّ
ال�ب��اط�ن�يّ��ة ف��ي أس �ل��وب م�س��رح� ّ
بإيمان واقتناع تا ّمين ،كما في سوناتا البيانو العظيمة
ذات الحركة الواحدة.
اليوناني
المثل
إلى
أوروبا
اتجهت
في عصر النهضة
ّ
األعلى ،والواقع أن عصر النهضة كان ميالدا ً جديداً،
ومر ّد ذلك أن قيمه تدين للعصور الكالسيكيّة القديمة
اإليطالي
الموسيقي
بقدر ما تدين للمسيحيّة .يسعى
ّ
ّ
ك�لاودي��و مونتيفردي في لحنه الجليل Possento
 spirtoإلى استدعاء قوى الظالم ثم ينتصر عليها
الحسية البارعة التي كان
باستخدام جميع الوسائل
ّ
إن�س��ان عصر النهضة ق��ادرا ً عليها .غير أن انتصار
«أورف�ي��وس» على الموت في أوب��را مونتيفردي ليس
ظاهري.
سوى انتصار
ّ
أ ّما باخ فكان عصرذاك استثنا ًء ،كونه مؤلّفا ً موسيقيّا ً
إنساني النزعة أعاد
الهوتيّاً ،بل صوفيّاً ،بقدر ما هو
ّ
صوغ حكاية أورفيوس لجعل ق ّوة العبقر ّية مساوية
النبالج النهار في السماء ،فلو عرفنا كيف نتيح له
زيارتنا لفعل .كذلك يستدعي سترافنسكي ،أحد أكبر
رم��وز القرن العشرين الموسيقيّة الينابيع األصليّة
ملحمي بل
لوجودنا ،وال تكمن عبقر ّيته في طموح
ّ
ف��ي م��ا يملك م��ن خصائص االس�ت�ش�ع��ار ،والشكليّة
الصارمة في سلسلة أعماله األخيرة تشترك في أمور
كثيرة من الناحيتين الفلسفيّة والتقنيّة مع التعدّدية
الصوتيّة البوليفونيّة التي تعود إل��ى م��ا قبل عصر
النهضة( ...يتبع).

اتحاد الك ّتاب العرب ي�ستنكر قبول كادريه
«جائزة �أور�شليم» ال�صهيون ّية
استنكر اتحاد الكتاب العرب قبول
الكاتب األل��ب��ان��ي اسماعيل كادريه
«جائزة أورشليم» الصهيونية والتي
س��ب��ق أن ق��ب��ل ب��ه��ا ك��ت��اب متنكرون
ل��ك��ف��اح شعوبهم وك��ف��اح الشعوب
المتطلعة إلى الحرية والمناضلة ضد
االستعمار .وأدان االتحاد «االنحدار
األخ�لاق��ي» للكاتب األلباني كادريه
ال��ذي تناسى المجازر الرهيبة التي
ارت��ك��ب��ه��ا الصهاينة ف��ي ح��ق أب��ن��اء

الشعب العربي الفلسطيني والشعوب
العربية ،وأقاموا كيانهم على األرض
العربية الفلسطينية المحتلة .ودعا
البيان جميع االت��ح��ادات وال��رواب��ط
والجمعيات األدبية واألدباء والكتاب
الشرفاء في العالم الى مقاطعة الكاتب
االلباني اسماعيل كادريه لتورطه في
ه��ذا الموقف المشين وانخراطه في
المخطط العدواني الصهيوني ض ّد
شعبنا الفلسطيني.

يضم كتاب «محاضرات في نظرية
الفيلم» للكاتب توني مكيبن مجموعة
ُمنتقاة من الدراسات المتخصصة في
الفيلم السينمائي ،في أسلوب شائق
ورصين ،ويقدّم فيضا ً من المعلومات
لل ُمتخصص والمتابع للفن السينمائي.
يقول المؤلف« :إننا نق ّر ُمسبقا ً بأن
النظرية يمكن أن تصبح لغة استعالئية
وجداال ً بين المنظرين أنفسهم ،الذين ال
يملكون إالّ القليل ليفعلوه مع السينما
نفسها ،وأن األفكار يتم استحضارها من
خبرة مشاهدة األفالم ،وأنّ من المفيد أن
نفكر في تعليق بول كوتس في «قصة
االنعكاس المفقود» حين قال :إن نظرية
الفيلم ُوج���دت للناس ال��ذي��ن شاهدوا
القليل من األفالم ،كي يستطيعوا ُممارسة
النقد السينمائي.
وفي المقابل ،ال يوافقه ستيفن برنس،
ففي مقال تحت ع��ن��وان «نظرية فيلم
التحليل النفسي والمشاهد المفقود»
يشير برنس إلى أن الناقد يتقدّم ويرتقي
بفضل ق��وة خطابه وإلمامه اللغوي،
وبفضل مهاراته في االستشهاد أثناء
فحص األفالم موضوع الدراسة».
ع��ن «النظرية البنيوية» ،يضيف
ال��م��ؤ ّل��ف« :أش���ار المنظر السينمائي
ستيفن هيث إل��ى أن��ه يجب أن ُتفهم
البنيوية على أنها عملية أو شبكة من
العمليات ،إذ يتحدد لألفراد مكانهم في
المجتمع .ويؤمن هيث بأهمية المسألة
اللغوية ،غير أن اللغة تلعب دورا ً مهماً،
وال��ن��اس يستحضرون مكانهم داخ��ل
المجتمع ،وه��ذا بشكل أو آخر نوع من
الدمج بين أفكار ليفي ستراوس البنيوي
األن��ث��روب��ول��وج��ي والمفكر الماركسي
ل��وي ألتوسير ال��ذي ش��رح في «تقصي
الحقائق» كيف أن الموضوع يتش ّكل
ب��واس��ط��ة األب��ن��ي��ة ،وأن ذل���ك أه��� ّم من
الشخص نفسه ومن دوافعه» .وينقلنا
المؤلف إلى «النظرية الشكلية» قائالً:
«الشكليون هم أولئك الذين يعتبرون
السينما وس��ي��ط��ا ً للمعالجة الفنية،
فالمخرج يحتاج إلى أن يتجاوز فوضى
الواقع ،وأن يح ّول المادة الفلمية إلى
شكل سينمائي نقي ،وأن هذا التشكيل
يسمح للفيلم بأن يكون فناً».

طحان من دمشق
كتب محمد سمير ّ
(س��ان��ا) :يعتمد التشكيلي جبران
هداية األج��واء السحرية في لوحته
التي تلعب المرأة فيها دور البطولة،
فتمتزج األن��وث��ة المفعمة بالحياة
بهالة من الضوء ،في أسلوب واقعي
تعبيرى يوحي التأمل والسالم بعيدا ً
عن البهرجة المجانية في الخطوط
وال���ل���ون ،ف��ي��غ��دو ال��ت��ك��وي��ن متآلفا ً
ومنسجما ً مع محيطه.
يحت ّل التأمل لدى هداية حيزا ً كبيرا ً
من عمله الفني ال��ذي ك��ان رفيقه مذ
ك��ان في عمر الخامسة وك��ان يتأمل
«أض���واء لمبة الغاز وه��ي تتساقط
على السجادة الشعبية خالقة أجواء
سحرية جميلة» .واليوم حين يرسم،
يتأمل باحثا ً ع��ن مبرر لكل ضربة
ريشة على سطح اللوحة ،وعندما ال
يجد ما يبحث عنه يتوقف عن الرسم
إلى حين عودة البحث.
ع��ن ح��ض��ور ال��م��رأة الكثيف فى
لوحاته يقول هداية« :إن المرأة تحتل
مساحة كبيرة من أعمالي ألنني أرى
فيها الوطن واألم والحبيبة والزوجة
واإلبنة .إ ّنها ينبوع الحياة» .وحول
أث��ر األزم��ة في عمله الفني يوضح:
في
«أن األزم��ة تركت «تأثيرا ً بالغاً» ّ
على الصعد كافة ،بما في ذلك عملي
الفني ،إذ توقفت عن الرسم ولم أتوقف
عن التأمل الموجع في ما يحدث لذا
تأخرت أعمالي نسبيا ً واخترت لها
عنوان «بانتظار الصباح» ألن البطلة
فيها ام���رأة متعاطفة ومتألمة غير
مستسلمة ،تترقب في حذر ما يحدث
وهي متفائلة بظهور الصباح.
«إن واقع الفن التشكيلي السوري
بعد م��رور أكثر من أرب��ع سنوات من
األزمة تأثر كثيرا ً فقسم من الفنانين
اض��ط��ر إل���ى ال��م��غ��ادرة إل���ى ال���دول
المجاورة أو األوروبية لمحاولة إيجاد
فرص عمل تساعدهم في إعالة أسرهم
أمام هذه الظروف الصعبة ،وقسم أصر
على البقاء رغم الظروف الصعبة ،لذا
من الطبيعي أن نرى تراجعا ً واضحا ً
في الفعاليات التشكيلية».
يشير هداية إلى أن توقف نشاط

معظم ال��ص��االت ،س��واء الرسمية أو
الخاصة خ�لال السنوات الماضية،
سببه األوضاع التي تشهدها البالد،
إض��اف��ة إل���ى ت��وق��ف ق��س��م كبير من
الفنانين عن االنتاج نتيجة األزم��ة.
ويرى أن المؤسسة الثقافية الرسمية،
إلى جانب بعض المؤسسات الخاصة،
بذلت جهودا ً كبيرة لتستمر الحركة
التشكيلية في نشاطها الفني من دون
توقف ،مضيفاً« :لم يتوقف معرضا
الربيع والخريف اللذان يقامان سنوياً،
وهذا ينطبق على بعض المحافظات
مثل معرض الربيع ف��ي حلب ،أما
ال��ص��االت ال��خ��اص��ة ف��ك��ان نشاطها
م��ح��دودا ً وبعضها توقف تماماً .إن
«الغربة الموقتة لبعض التشكيليين
السوريين في الخارج ساعدت في
التعريف بالفن السوري ،فضالً عن
نشاط بعض الصاالت الخاصة التي
نقلت نشاطها إل��ى الخارج فأقامت
المعارض للفنانين السوريين ونظمت
الفعاليات للتعريف بالفن التشكيلي
السوري وتسويقه».
حول هوية الفن التشكيلي السوري
يردف هداية قائالً« :حاول الفنانون
الرواد منذ البداية الوصول إلى هوية
س��وري��ة ف��ي مجال الفن التشكيلي،
فبينهم من استمد من التراث السوري
القديم ف��ي مجال النحت وال��رس��وم
الجدارية وأعمال الفسيفساء ،واعتمد
آخ��رون الحرف العربي كمفردة في
تشكيل اللوحة الفنية .هذه المحاوالت
ب��داي��ة مهمة للحصول على هوية
سورية خاصة بنا ،وهنا يأتى دور
مؤسسات الدولة ووزارة الثقافة في
احتضان تلك التجارب وتشجيعها
واقتناء األعمال ،فالفنان في نهاية
ال��م��ط��اف وس��ي��ل��ة مهمة للتعريف
بتاريخه وحضارته».
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وج��ه بعض
التشكيليين نحو الحداثة وما بعدها،
ي��ؤك��د اب��ن مدينة حلب أن التنوع
في ال��م��دارس الفنية واالخ��ت�لاف في
ال���رأي ،ب���دءا ً ب��ال��م��دارس التقليدية
وص���وال ً إل��ى ال��ح��داث��ة وم��ا بعدها،
يشكل المناخ الصحي للعمل الفني،

موضحا ً أن اإلب��داع في العمل الفني
م��ص��دره ال��واق��ع «فمن دون الواقع
ال نملك خ��ي��اال ً وال حلماً ،فالتعرف
إلى الواقع ض��روري وتجاوزه أيضا ً
ض���روري ومحافظتنا على هويتنا
تنطلق من معرفتنا بواقعنا وتاريخنا
وحضارتنا وتراثنا ثم االنطالق إلى
حيث نشاء .إن مشروعي الفني راهنا ً
ومشروع أي فنان سوري هو رد فعلنا
على م��ا يحدث ف��ي بلدنا الحبيب،
وه��ذا يستلزم تنوعا ً في ال��رؤى بين
فنان وآخر ،وهو مناخ صحي للعمل
الفني ،كاشفا ً أن��ه يعمل اليوم على
مشروع «بانتظار الصباح» مكرسا ً
اإلنسان قيمة أساسية في عمله الفني،
ومردفا ً قوله« :لقد علمتنى الطبيعة
أن أتعلم منها الخط واكتشف أسرار
اللون وأن أرس��م باستمرار من دون
توقف ،فالعمل المستمر يكشف كثيرا ً
من المعارف التي يحتاجها الفنان في
تنفيذ عمله الفني» ،الفتا ً إلى أنه يقدم
تجربته الفنية ويمكن لمن يريد أن
يأخذ بها ويفيد منها مع تالفي الوقوع
في فخ التقليد.
يختم ه��داي��ة ك�لام��ه ق��ائ�لاً« :إن
الشعب السوري األصيل الذي استطاع
أن يمتص تأثير األزمة وظل متمسكا ً
بأصالته ومبادئه ،ال يقدم التنازالت
ألي ك��ان وه��و ق���ادر على النهوض
وبقوة ليقدم أعماال ً فنية مهمة تليق
بأصالة تاريخه وحضارته».
ج��ب��ران ه��داي��ة م��ن م��وال��ي��د رأس
ال��ع��ي��ن ع���ام  ،1946خ��ري��ج كلية
الفنون الجميلة ف��ي دم��ش��ق ،قسم
التصوير الزيتي ،بدرجة امتياز شرف
ع��ام  .1979د ّرس فى مركز الفنون
التشكيلية وأكاديمية س��ارب��ان في
حلب وعمل مدرسا ً لمادة التصوير
في معهد إعداد المدرسين في حلب.
متخصص في رسم األيقونات وأدار
صالة «آك��اد للفنون الجميلة» بين
عامي  1982و ،1988وهو عضو في
اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين
وأقام العديد من المعارض المنفردة
والجماعية داخل سورية وخارجها.

أنت أيضا ً يا كادريه؟!

نظريّة الفيلم بح�سب توني مكيبن في كتاب مترجم
هنا بعض العبارات الشكلية لفهم
ه��ذه النظرية :ي��ق��ول بيال ب��ي�لاس في
كتاب «نظرية الفيلم»« :على المخرج أن
يستخدم جميع وسائل التعبير المتاحة
في فن السينما لكي يتجاوز ضبابية
ال��واق��ع المش ّوشة ،وليستطيع إظهار
سئل مخرج الواقعية
الحقيقة .عندما ُ
اإليطالية الجديدة روبرتو روسيلليني
عن الواقعية أج��اب :أنا مخرج ولستُ
منظرا ً فنياً ،وال أعتقد أن ف��ي وسعي
تقديم توصيف دقيق للواقعية ،وربما ال
يستطيع أي شخص آخر .لكن روسلليني
أض��اف ف��ي ح��وار منشور ضمن كتاب
«الواقعية والسينما» :إن الواقعية
ه��ي استجابة للحاجة الحقيقية إلى
رؤي��ة الناس على طبيعتهم ،بنوع من
الشفافية ودونما حاجة إلى اصطناع
اس��ت��ث��ن��اءات ،م��ا يعني التسليم بأن
االستثناء يرد خالل استقصاء الواقع.
وي��واف��ق أن��دري��ه ب��ازان على ذل��ك ،ففي
مقال عنوانه «الثورة في لغة الفيلم»
يرى بازان أن الواقعية بلغت من الناحية
الرسمية سن الرشد ،وأن عُ مق الميدان
ليس ُمجرد مكسب في حرفة المص ّور
السينمائي ،كما هي الحال مع أسلوب
اإلض��اءة ،فالوضوح في عُ مق الميدان
بحسب بازان ،يسمح للمخرج بالحفاظ
على خلفية اللقطة ومقدّمها في حالة من
الوضوح المتساوي ،فالوضوح في عُ مق
الصورة مكسب محوري في تاريخ لغة
الفيلم .الواقعية إحدى نقاط الخالف في
تحليل األفالم ،فماذا نقصد حينما نقول
واقعي؟ وهل واقعية شخص
إن فيلما ً ما
ّ
ما لها األهمية ذاتها بالنسبة إلى آخر؟
على ما يقول كريستوفر ويليامز في
ُمقدمته لكتابه «الواقعية والسينما».
ورغم أن ُمصطلح واقعية كان ُمستخدما ً
من قبل في عديد من األف�لام الفرنسية
في الثالثينات ،و ُوصفت بأنها واقعية
ش��ع��ري��ة ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال ،إال أن
الواقعية أضحت نمطا ً سينمائيا ً مع
حركة الواقعية الجديدة التي خرجت من
إيطاليا خالل الحرب العالمية الثانية،
ومع كتابات نقدية ألمثال أندريه بازان
ال��ذي داف��ع في المجلد األول من كتابه
«ما هي السينما؟» عن فيلم من الواقعية

جبران هداية :المر�أة في �أعمالي
هي الوطن وينبوع الحياة

الجديدة عنوانه «أمبرتو دي» لفيتوريو
دو سيكا ،قائالً :إن وحدة السرد لم تكن
ُمكتملة وال��ح��دث وال��ت��ح�� ّول المفاجئ
ل��ل��ح��وادث ،وك��ذل��ك الشخص ال يتميّز
بالبطولة .ما يتعيّن علينا القيام به هو
العمل من خالل عدد من العناصر التي
ُتعبّر عادة عن الواقعية ،ومن ضمن هذه
العناصر :عدم استخدام الواقعية إالّ إذا
كان في المشهد مصدر لها ،واستخدام
ممثلين غير ُمحترفين ،وعدم استخدام
الصوت من خارج الشاشة والبساطة،
واس��ت��خ��دام ال��ح��وار العامي (أحيانا ً
ال نسمع إالّ نصفه) وع���دم استخدام
اإلض���اءة االصطناعية ،واالمتناع عن
التصوير الذي يبرز الجمال ،والمقصود
هو أن نشعر بأن حبكة الفيلم تنطلق
من ُمفردات الحياة الحقيقية ،ما يؤدي
إلى إظهار القضايا االجتماعية بدال ً من
الهرب منها».
يضيف المؤلف في سياق آخر« :ال بد
من عدم التفكير في الفيلم التسجيلي
بكونه مجموعة من القواعد التي تحدد
شكل الفيلم ،إ ّن��م��ا بكونه سلسلة من
اإلمكانات المقبولة ،عندما نكون في
عالم الحقيقة وليس في عالم الخيال،
فالبحث ع��ن الحقيقة يمكن أن يتخذ
أش��ك��اال ً شتى .وتتن ّوع أش��ك��ال الفيلم
التسجيلي ،إذ يمكن أن نتناوَل الفيلم
التسجيلي من وجهة النظر اإلخبارية أو
التحقيقية أو الروائية ،أو الشخصية...
ه��ذه المصطلحات فضفاضة ،والفيلم
ال��ت��س��ج��ي��ل��ي ق���د ي��س��ت��خ��دم األش��ك��ال
األربعة أو بعضها ،أو يستخدم شكالً
واح��داً ،وفي مراحل ُمحتلفة من تاريخ
السينما ك��ان أح��د المصطلحات أكثر
انتشارا ً من البقية ،فعلى سبيل المثال
ف���ي ال��س��ي��ت��ي��ن��ات اع��ت��م��دت ح��رك��ت��ان
سينمائيتان على صيغة التحقيق،
وهما حركة «سينما الحقيقة» في كندا
وفرنسا ،وحركة «السينما المباشرة»
في الواليات المتحدة األميركية.
ترجم كتاب «محاضرات في نظرية
الفيلم» م��م��دوح شلبي ،وص���در لدى
«الهيئة العامة لقصور الثقافة» في
القاهرة ضمن سلسلة «آفاق السينما»،
في  143صفحة قطعا ً كبيراً.

م�شاعر وجدان ّية وعاطف ّية في �أفالم
ال�سينمائي»
«مهرجان خطوات
ّ
مشاعر وجدانية وعاطفية تجلت
بأفالم اليوم الثاني لمهرجان خطوات
السينمائي
ي��وم آخ��ر م��ن «مهرجان خطوات
الدولي السينمائي لألفالم القصيرة»
تميز ب��أف�لام غ��ل��ب عليها الطابع
الوجداني المفعم بأحاسيس ومشاعر
بين الشوق والحنين وقصص حب
ذات نهايات حزينة ،وه��ي محاور
غالبية أفالم المسابقة الرسمية التي
تلتها أيضا مجموعة من األفالم خارج
المسابقة كلها سورية بامتياز.
وبدأت العروض السينمائية بفيلم
«كالحمام الزاجل» للمخرج حنا كريم
ويروي قصة عائلة من حلب القديمة
ق��ررت ال��ع��ودة للعيش ه��ن��اك ،رغم
ظ��روف ال��ح��رب واالش��ت��ب��اك��ات التي
طغت على المكان الذي يحمل تفاصيل
حياتهم وذكرياتهم المختلفة ،أما فيلم
«رحيل» للمخرجة حنان سارة فيدور
حول عالقة حب من طرف واح��د ،بل
من أب وابنه للشابة نفسها التي تقرر
هجرهما معاً ...وتناول فيلم «ما زلت
هنا» للمخرج سامي فرح معاناة فقد
الحبيب من خالل اإلضاءة على قصة
فتاة يتوفى حبيبها في ظروف معينة
وتستمر في زيارة قبره يومياً ،لتختتم
العروض الرسمية بالفيلم الوثائقي
«أوكتان  »98للمخرج األردن��ي ليث
العرينات ويعالج فيه قضية تهريب
البنزين ال��رائ��ج��ة ،ك��اش��ف��ا ً تفضيل
السائقين شراء المحروقات المهربة
لرخص ثمنها وجودتها وتوافرها
باستمرار.
ي��ق��ول ح��ن��ا ك��ري��م م��خ��رج فيلم
«ك��ال��ح��م��ام ال��زاج��ل» إن ف��ي فيلمه
الكثير من المعاني المرتبطة بتهجير
ال��س��وري��ي��ن م��ن أرض��ه��م وشوقهم
وحنينهم الدائم إليها ،وهذا ما حاولت
العائلة السورية القيام به فعالً ،مشيرا ً
إلى تعميم أمل العودة لدى الناس،
ومؤكدا ً على أهمية بعث رسالة من
حلب إلى جميع العرب والسوريين
في المهرجان تشدّد على صمودهم
وحتمية عودة من خرج منهم ،وهذه
رس��ال��ة الفيلم ال��ذي ص��ورت جميع

مشاهده في منطقة ساخنة وصمم
مخرجه على إن��ج��ازه فيلما ً فنيا ً
بعيدا ً عن الوثائقي كما ي��و ّد بعض
صوذر
النقاد تصنيفه ،الفتا ً إلى أنه ُ
بإمكانات مادية محدودة وكان ليبدو
أفضل لو حظي بجهة تدعمه إنتاجيا ً
وتقنياً.
مخرج عمل «ما زلت هنا» سامي
فرح اعتمد في فيلمه على حبكة تخدع
المشاهد حتى يظن في البداية أن
الفتاة العاشقة هي المتوفاة ،ليكتشف
أخيرا ً أنها حية وفقدت حبيبها في
حادث معين ،فالفيلم بحسب تعبيره
يحمل رسالة تؤكد على استمرارية
الحب في حال كان حقيقيا ً وصادقاً،
كاشفا ً أن تفاصيل كثيرة في السيناريو
المكتوب ألغيت اثناء التصوير لعدم
توافر المعدات الالزمة إلنجازها على
النحو المطلوب.
ال��ن��اق��د وال��م��خ��رج السينمائي
بشار عباس يرى ان فيلم «كالحمام
الزاجل» يحمل أبعادا ً روائية ويقدم
وثيقة واقعية عن حلب ،منبثقة من
قلب الحدث ،ما منح الفيلم قوة ،لكن
مشكلته الوحيدة تكمن في صعوبة
تصنيفه واختالف مستويات الرؤية
فيه.
عن فيلم «رحيل» يقول عمار أحمد
حامد ،مدير المهرجانات في المؤسسة
ال��ع��ام��ة للسينما ،ع��ن مشاهدته

المتكررة للفيلم المدرج ضمن مشروع
«سينما الشباب» والمنتج عام 2013
م��ن دون ان يفهم بعض الرمزيات
التي أغ��رق بها ،وبخاصة المزامير
اآلشورية البعيدة عن مضمون الفيلم،
من ّوها بجودة النص وتميزه ونجاح
اخ��ت��ي��ار اللقطات وأح��ج��ام��ه��ا التي
وهبته ميزة تقنية ،علما ً أنه مصور من
دون استخدام «الشاريو» و»الكرين».
المخرج والناقد المهند حيدر يرى
أن فيلم «م��ا زل��ت هنا» يحمل فكرة
جريئة كما أن بساطته تز ّوده سالسة
واضحة في مشهدية الفيلم المتميز
بألوان معاكسة للخلفية ،لكنّ إيقاعه
ذو وتيرة واح��دة تتسبب للجمهور
ببعض الملل وتجعله الحدث التالي.
ويعتبر حيدر أن الفيلم الوثائقي
«اوك��ت��ان  »98يه ّم مجتمعا ً محليا ً
بعينه ،مشيرا ً الى أن العمل بمجمله
وثيقة مه ّمة إذ أنتجته جهة حكومية
ويتناول مسألة تهريب مادة البنزين .
ع��رض��ت ض��م��ن ب��رن��ام��ج األف�ل�ام
المدرجة خارج المسابقة أربعة أفالم
لمخرجين سوريين شبّان« :حنين»
للمخرج أحمد طلحت حمدي و»حكي»
م��ن إخ���راج بطرس صايغ و»رحلة
سيئة» لعبد الرحمن الشعيري ،إلى
فيلم «مبارح عادي» للمخرجة ديانا
قاسم.
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عيد فالنتاين
و�سعد «ذو القرنين»

*

} جورج كرم

ل��م أؤم��ن بعيد فالنتاين ي��وم�اً ،ول��م أر فيه فائدة
سوى للمحال التجارية وباعة الدببة «المهضومة»
والمطاعم ،ونحن أتباع االستعمار حضارياً ،نتبنى
الفكرة منه وننتقل بها إلى أسفل درك من التفاهة
لم يستشرفها حتى أصحاب المصالح في الغرب
من «مخترعي» المناسبة تجاريا ً ولنأخذ حجوزات
المطاعم ليلة العيد والليلة التالية في بالدنا مثالً،
فمن اشتهى بعض الطعام العادي في مطعم بسيط
يقدم مازة العرق ،عليه في ليلتي هذا العيد أن يصوم
ع��ن أك ��ل ص�ح��ن ال�ح�م��ص ل�ي��وم�ي��ن ،ف�ح�ت��ى أصغر
المطاعم النائية وأكثرها بدائية وج��د لنفسه دورا ً
في «مهرجان البالونات والدببة ودفع المال» وإذا لم
يتوافر في المطعم مسرح أو «مصطبة» ليقف عليها
مطرب يجلب صاحب المطعم «وان مان شو» أو «دي
دج��اي» (ه��ذا ليس خطأ مطبعيا ً وأقصد بذلك كلمة
«دج��اي» وهي ترمز إلى حرف أجنبي تبدأ به كلمة
«جوكي» األغاني واإلي �ق��اع) ،ول��م أقصد كلمة «دي
دجاج» كما قد يحلو للبعض قراءتها ،خاصة أولئك
الذين صرفوا مبلغا ً يتعدى رب��ع راتبهم الشهري
ليلة العيد المستحدث أمالً في صحن دجاج فأتاهم
المطعم بجاط من اللحومات الباردة بديع الترتيب
ال يتعدى محتواه مقدار «بلكوم» في مفهوم خبزنا
السوري أو المرقوق القروي منه ،وليتهم يكثرون
م��ن ال��دج��اج وي�خ�ف�ف��ون علينا ج��رع��ة ب�ع��ض الفن
السخيف المبتذل.
تماهيت على نحو تام مع البرامج الطريفة على
المحطات اللبنانية كلّها وت�ع��رض اسكتشات عن
ال ��زوج أو الحبيب ال ��ذي ي�ك��اد ي�م��وت ه � ّم �ا ً محاوالً
تحقيق أمنية حبيبته ،أو إبهارها بعمل معين ،في
حين أن العين بصيرة والجيب خالٍ وما إلى ذلك من
طرائف ذهبت بها بعيدا ً مخيالت معدّي البرامج .وما
دام الصوم عن الطعام اللذيذ يبدأ فعليا ً ليلة الرابع
عشر م��ن شباط بسبب «ع��راض��ة» فاالنتين ف�ل ِ� َم ال
نقدم اقتراحا ً لمجلس المطارنة واإلكليروس ب ِف َر ِق ِه
المتنوعة ليبدأوا الصوم الكبير كل سنة ليلة «عيد
ال�ح��ب» ،وه��ذا على م��ا يبدو أم��ر واق��ع أص�ل ً
�ا ،بذلك
تتوحد الطوائف وتتوافق تلقائيا على يوم واحد لعيد
الفصح فتكون للعيد قيمة توحيد وإلفة.
زد على تفاهة الحدث المستورد أن مناسبة العيد
تتزامن م��ع ذك��رى اغتيال رفيق ال�ح��ري��ري ،وعلى
ال �ن��اس أن يستعدوا للعيد مثلما ك��ان��ت ال�ح��ال هذا
العام بخطاب عنصري تحريضي لسعد الحريري
�رت على متابعته تلفزيونيا ً وأن��ا ف��ي صالون
أج �ب� ُ
الحالقة أنمق لحيتي لفالنتاين ،ولكي نعطي كل ذي
حق حقه ،ك��ان سعد الحريري ه��ذه المرة مستعدا ً
للخطاب واستظهره على ي�ب��دو قبل إل�ق��ائ��ه ،فكان
إتقانه الكلمات بالفصحى الفتا ً ويستحق عليه عالمة
ثمانية ونصف على عشرة على األقل ،أما مضمون
الخطاب الفعلي فكان مساويا ً ورقة بيضاء لو حذفنا
منه مختلف أشكال التحريض الطائفي والعنصري
وال �ف �ت �ن��وي ،وك � � ّرر ال �ح��ري��ري م� ��رارا ً جملة عامية
مخاطبا ً حزب الله قائالً «اطلعوا من سورية» ،وكان
لف َظ ُه المتكرر لكلمة «مِن» في الجملة أشبه بلفظ كلمة
« »MENباإلنكليزية ،ما أضاف إدراج�ا ً جديدا ً إلى
مكنز كلمات جماعة وسط البلد مثل كلمة «الدريح»
مثالً وهي تعني «الضريح» ،وما إلى ذلك من ألفاظ
منمقة تليق ب�ق��وى االرت �ه��ان للغرب وت �ه��دف إلى
تحريف لغتنا الجميلة علّها تبدو للمستمع كأنها
لغة أجنية ول��و للوهلة األول��ى فحسب .لكن الدول
األجنبية تعرف أن أتباعها في بالدنا هم من «العرب»
مهما ح��اول ه��ؤالء ال�ع��رب��ان التقرب منهم ،وكلما
زايد المرتهنون في التملق لالمبريالية إزداد ازدراء
الغرب لهم .أما الحضور من جماعة التصفيق خالل
كلمة الحريري اإلب��ن فكانوا من أبناء ال�م��دارس أو
الجامعات على ما يبدو ،يرتدون القمصان الزرق
واستقدموا بالباصات المستأجرة ،وأرجو أال يكون
استراتيجيو «المستقبل» ابتدعوا هذه الفكرة لترهيب
البسي القمصان ال�س��ود فيكونون بذلك أضافوا
النكتة إل��ى المناسبة ومخاطبة الصغار بهذه اللغة
التحريضية المبطنة ،في حين وضع الحريري جانبا ً
موضوع تدخل المقاومة في عمقها السوري ضمن
محادثاته الوفاقية مع حزب الله التي ال تخدم سوى
زيادة شعبية رئيس الحكومة السابق لدخول السرايا
مجددا ً ل��دى الفئات المهمشة بإثارة غرائزها .ولم
يكن الحريري أول من استغل الطالب الستحداث
شعبية غير موجودة ،وال ننسى كيف كانت المدارس
تتناوب على اإلقفال يوما ً في األسبوع في المناطق
التي كانت تسمى شرقية أواخر الثمانينات للذهاب
إلى بعبدا والهتاف لحياة الرئيس ،والخيم المدفأة،
وديوك الحبش ليلة الميالد الجديرة بالذكر أيضاً.
مع كامل التحفظ عن عيد الحب مثلما يحتفى به
اليوم ،أرتمي في أحضان الحب من دون تحفظ ومن
غير وس ��ادة أم ��ان ،ف��ال��ذي يحب ه��و إن�س��ان كامل،
تماما ً مثل الذي يحزن ،واإلنسان فينا يحب يوميا ً
ويحزن يوميا ً وتبقى للمناسبة قيمة رمزية فوق كل
انتقاد ،فعيد فالنتاين في المكسيك مثالً هو عيد حب
حقيقي ،له معنى سام على ما سمعت من زمالئي ،إذ
يعايد فيه المرء جميع أشقائه وشقيقاته ،وأصدقائه
وصديقاته وأحبابه من دون تمييز .ومهما تفاوتت
أهمية العيد أو تفاهته ف��ي ب�لاد األرض الشاسعة
ليست هناك حضارة أو أمة تحتفي بالكراهية ليلة
عيد الحب ،مثلما سمعنا في خطاب الحريري اإلبن.
وكون األب هو موضوع المناسبة (ذكرى االغتيال
العاشرة) ال بد من اإلش��ارة إل��ى أن األمثلة عديدة
في عالمنا على أن ك��ون إب��ن «الزعيم» نسخة أقبح
من وال��ده في التعامل والخطابة ،مع التساوي في
السوء ،وأخص بذلك الرئيس األميركي بوش األب
وإبنه الذي خلفه ،والحريري األب وابنه سعد شاغل
الغرب بحوادث التزلج ورك��وب ال��دراج��ات النارية
السريعة وشاغل الشرق متكلما ً باسم أس��وأ نظام
رجعي ديني عرفه عصرنا ،فاستحق بذلك لقب «ذو
القرنين» تهكماً .والحريري األب قام بما قام به من
تدمير القتصاد الدولة وإسقاطها في الدين وإثراء
نفسه ،مثلما هي الحال بالنسبة إلى إبنه الذي يبدو
أن��ه «مك ّمل ميّة سنة» ف��ي ه��ذا النهج ،إ ّن�م��ا بكياسة
ظ��اه��رة عند األب ال��ذي أعطى منحة دراس��ة لفالن
وأخذ في المقابل مبنى لعلتان في منطقة السوليدير
مثالً ،وفعل ما فعل بصورة مقبولة نوعا ً ما لألذن
والعين ،على عكس ابنه «ذو القرنين» الذي يأتينا كل
سنة خطيبا ً فيفسد لنا ما تبقى لنا من فالنتاين.
*أبو أليسار ــ كاتب سوري من جبل لبنان،
موقعه على اإلنترنت www.gkaram.com

