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»آه، اإللهام، أالاّ نستدعيه بعمر السادسة عشرة!«.

بول فيرالن- قصائد ساخرة
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ال�شكر

بين، وباحثين،  سة اتاّجاهات والقائمين عليها من: مدراّ ه بالشكر إلى مؤساّ أتوجاّ

وإدارياّين.

ه بالشكر إلى فريق العمل في بيروت على جهودهم في سبيل إتمام  أتوجاّ

التدريب.

ه بالشكر إلى د.ماري إلياس، ذات حنكة العارف، ووداّ الصديق. أتوجاّ

ه بالشكر إلى د.حسان عباّاس، الُمراهن على طيشنا. أتوجاّ
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الإهداء

إلى المازحين...
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مقّدمة

، سواء داخل  د الجسد السورياّ منذ انطالق الثورة السورياّة، هناك خطر يهداّ

جغرافياّات سوريا أم خارجها، تحواّل هذا الخطر إلى حالٍة »طبيعياٍّة« و»مهيمنٍة«، 

وثقافياّاً،  اللاّحم بمعناه الصرف، وعلى الجسد بوصفه تكويناً سياسياّاً  تطبق على 

السورياّين والسورياّات سواء في  د حياة  يهداّ أياّة لحظٍة،  الحاضر في  الخطر  هذا 

أثناء ممارستهم حياتهم اليومياّة أم في تظاهرهم ضداّ النظام في سوريا، أو في 

أثناء رحليهم إلى الخارج. 

 ، التهديد باألذى قائٌم؛ بسبب الشرط السياسياّ الذي يخضع له الجسد السورياّ

وهنا تظهر الممارسة الفنياّة الوثائقياّة التي تتبناّى حكاية »الثورة السورياّة« كجهٍد 

جماليٍّ يسعى إلى نقل »حقيقٍة ما«، وككلاّ أشكال »الثقافة« التي تعارض النظام 

صانعته،  أو  الفيلم،  صانع  على  يقع  بالخطر  تهديد  هناك  سوريا،  في  القائم 

التي تظهر على الشاشة، بوصفهم صناّاَع/صانعات حكاياٍت تختلف  وموضوعاته 

عن تلك الرسمياّة والمباح لها أن تظهر.

، نقتبس من لقاٍء مع  إليضاح مفهوم »الخطر« وعالقته مع الشكل الجمالياّ

ال الظاهرين في  المخرج السورياّ زياد كلثوم، ُسئل فيه عن سبب »صمت« العماّ

فيلمه: »طعم اإلسمنت - 2017« المصواّر في بيروت، وكان جوابه: »ُهم يخافون 

خطر الترحيل إلى سوريا في حال قالوا أياّ شيء ممكن أن يسيء إلى صاحب 
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اٌل غير نظامياّين، وال يستطيعون  ر كلثوم ذلك الحقاً بقوله بأناّهم عماّ العمل«. يفساّ

اإلشارة إلى شروط حياتهم السياّئة، بل فقط ممارستها أمام الكاميرا.

 ،» « و»الشكل الجمالياّ تحيلنا هذه اإلجابة إلى العالقة بين »الخطر السياسياّ

فتفسير كلثوم يختزن داخله العديد من القوى التي جعلت فيلمه يظهر بالشكل 

الذي هو عليه، وهو واحٌد من أمثلٍة تحيلنا إلى العديد من الممارسات الفنياّة التي 

يُدفع ثمٌن باهٌظ في  الفاعلون والفاعالت تهديَد »الموت«، وأحياناً  يواجه فيها 

 ، ؛ بسبب خطٍر ما ال يمكن التنباّؤ به: كالقصف العشوائياّ سبيل إنجاز العمل الفنياّ

االعتقال، حادث عمل...إلخ. 

ينسحب األمر على المساحات اآلمنة؛ أي: الخاضعة كلياّاً لشروط »السيادة 

التام،  بالطاعة واالنصياع  إْذ يُحكم »المواطنون والمواطنات« ضمنها  السورياّة«؛ 

فما تلتقطه عدسة الكاميرا من »حياٍة طبيعياٍّة«، يمكن النظر إليه كـ»أداء« من 

وجهة نظٍر أنثروبولوجياٍّة، يُنتج عبْره األفراد الطاعة، ويتبناّونها/يتبناّينها خوفاً من 

خها قانون مكافحة اإلرهاب الصادر في سوريا،  ضبابياّة مفاهيم الجريمة التي يرساّ

والجهاز البشرياّ المسؤول عن ضبط النظام العام: كقوى األمن، الشرطة، الجيش، 

اللاّجان الشعبياّة، القواّات الرديفة.

د األوجه عن بنيٍة سياسياٍّة وثقافياٍّة، تخلق مجموعًة  ينتج هذا الخطر متعداّ

سوريا  لها  خضعت  التي  والسياسياّة،  الجغرافياّة،  والتقسيمات:  التصنيفات  من 

قبل الثورة، وأصبحت أوضح بسبب الثورة، وتتجلاّى هذه السياسات في تقسيم 

التراب ضمن الخطاب الرسمياّ إلى مساحة أعداء، ومساحة مواطنين مطيعين، 

ومواطنات مطيعات، وهذا ما تختزنه كلمات، مثل: »حاضنة إرهابياّة«، و»منطقة 

الخطر  هناك  ذاته،  الوقت  في  اإلرهابياّون«.  عليها  »يسيطر  وأُخرى  محراّرة«، 

د النظام السورياّين  المرتبط بفعل التصوير نفسه ضمن الجغرافيا السورياّة؛ إْذ يهداّ

التصوير  والهواة، ويمنعهم، ويمنعهناّ من  والصحفياّات،  الصحفياّين  والسورياّات، 
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الخطر الناتج عن التصوير تحت  ة بدون موافقة. وهناك أيضاً  في األماكن العاماّ

القصف، وضمن االشتباك الذي ال يمكن توقاّع نتائجه، ليتحواّل فعل التصوير إلى 

ما يشبه المغامرة غير محسوبة النتائج.

ومن   ،)2018( عام  الصادر  تسجل«  عم  ا  »لساّ فيلم  البحث  في هذا  اخترنا 

تصنيف  حسب  تسجيلياّاً  شريطاً  بوصفه  أيوب،  وغياث  البطل  سعيد  إخراج 

يلتقيان  اللاَّذين  أمين«  وميالد  البطل،  »سعيد  الشاباّين:  ة  قصاّ يحكي  مخرجيه، 

بين  معارك  تشهد  التي   ، السورياّ النظام  ِقبل  من  المحاصرة  دمشق  غوطة  في 

. المقاتلين المحاصرين وبين جيش النظام السورياّ

وميالد  المحاصرة،  الغوطة  في  اإلعالمياّ  المكتب  في  يعمل  البطل  سعيد   

طالٌب في كلياّة الفنون الجميلة بدمشق، وينضماّ بعد تخراّجه إلى سعيد البطل 

ليصواّرا الحياة في ظلاّ الحصار، هناك نتعراّف إلى مالمح الحياة في ظلاّ الشرط 

األنشطة  وكيفياّة عملهما ضمنه على عدٍد من  الحصار،  في  المتمثاّل  االستثنائياّ 

الثقافياّة.

ا عم تسجل« كجهٍد جماليٍّ  نحاول في هذا البحث أن ننظر إلى فيلم »لساّ

لتصوير الواقع، يظهر »الخطر« ضمنه كمحراّك -Agent، يؤثاّر على شكل الحكاية، 

سياسياّة،  عوامل  هناك  أُخرى:  بصورة  السينمائياّة.  والعناصر   ، السياسياّ والتمثيل 

تظهر  واألفراد،  األرض  د  يهداّ خطراً  تشكلاّ   ) مستقلاّ )ُمتغياّر  وثقافياّة  واقتصادياّة، 

ضمن الشكل السينمائياّ )متغياّر تابع(، وتلعب دوراً في رسم عناصره الحكائياّة 

والجمالياّة، وأسلوب تمثيله للواقع واألفراد.

في  الوثائقياّ  للمنتج  نقدياٍّة-سياسياٍّة  قراءٍة  تقديم  إلى  البحث  هذا  يهدف 

، إلى جانب  ، عبر دراسة أثر الشرط السياسياّ على الشكل الفنياّ السياق السورياّ

مها  تقداّ التي   » السياسياّ »التمثيل  بمفهوم  ترتبط  تساؤالٍت  عن  اإلجابة  محاولة 

البحث  يهدف  كما  سياسياّة.  خصائص  ذا  فنياّاً  وسيطاً  بوصفها  الوثائقياّة  الماداّة 
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أيضاً إلى تقديم مفرداٍت وتقنياّاٍت لقراءة المنتج الثقافياّ السورياّ وليد الظروف 

االستثنائياّة الناتجة عن ممارساٍت سياسياٍّة عنيفٍة تقع على األرض والفرد: الفئتين 

اللاّتين تتبناّى السيادة السياسياّة الحفاظ عليهما، أو تهديدهما.

وغياث  البطل،  سعيد  إخراج  من   )2018( تسجل«  عم  ا  »لساّ فيلم  اخترنا 

د  أيوب، وأواّل ما يلفت االنتباه في هذا الفيلم أناّ الخطر يأخذ شكلين: األواّل يهداّ

معهما، وهي  د حياتهما وحياة من  تهداّ التصوير ضمن مساحٍة  وفريق  المخرج 

، والشكل الثاني  الغوطة المحاصرة التي تشهد معارَك وقصفاً من النظام السورياّ

»دمشق«،  األمان  مساحة  إلى  والمصواّر  المخرج  انتقال  في  يتمثاّل  الخطر  من 

فيلمياّة  لهما مع مواداّ  لكاميرا، وتنقاّ نتيجة حملهما  باالعتقال  للتهديد  وتعراّضهما 

. يجراّمها النظام السورياّ

الوثائقياّة  األفالم  العديد من  الطرح،  في  تفراّده  يعني  ال  الفيلم  اختيار هذا 

التي تتبنى سردياّة الثورة السورياّة تحمل خصائص مشابهة مع اختالف السياقات: 

سما«  و»إلى   ،2019 محمد«  وأسامة  بدرخان،  لـِ»وئام  ة«  الفضاّ »ماء  كفيلم 

لـِ»وعد الخطيب« 2019، و»الخوذ البيضاء« أورالندو فون أينشيديل 2016. هذه 

الظاهرة؛ أي: التصوير في مساحاٍت عدوانياٍّة، ترافقت مع الحروب، خصوصاً الصور 

الكاميرا  تكتفي  ال  حيث  وفيتنام،  العراق  حرب  في  كما  والصحفياّة  العسكرياّة 

بالحضور ضمن مساحة االشتباك، بل أيضاً تمارس دوراً في إبراز العنف وأسلوب 

تطبيقه )على( الصورة، و)ضمنها(.

تحويه  لما  اختيرَْت  عشوائياّة،  غير  قصدياٌّة  البحث  عياّنة  أناّ  يعني  سبق  ما 

التحليل نحو مفاهيم جمالياٍّة  قادرٍة على تحريك  ثقافياٍّة وجمالياٍّة  من خصائص 

وسياسياٍّة قد تشترك فيها مع عياّناٍت أُخرى، لكناّها ال تتطابق معها.

، ونستخدم أداة تحليل المضمون  سنعتمد في التحليل على المنهج الوصفياّ

تتحكاّم  التي  الخارجياّة  العوامل  رصد  ذاته  الوقت  وفي  الفيلم،  محتوى  لقراءة 
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داخله  يختزن   » الثقافياّ »المنتج  أناّ  االعتبار  بعين  آخذين   ، السينمائياّ بالشكل 

خطاباً سياسياّاً وثقافياّاً يتعلاّق بالشرط السياسياّ الذي أُنِْتَج ضمنه.

بعد  أياّوب،  وغياث  البطل،  سعيد  الفيلم:  مخرَجياّ  مع  مقابلًة  أيضاً  أْجَريْنا 

االنتهاء من البحث، والهدف منها كان االستماع إلى آرائهما بخصوص بعض األفكار 

صوتهما«،  »سماع  واألهم  الفيلم،  يتناولها  التي  الحكايات  وضبط  المطروحة، 

كونهما جزءاً حيوياّاً من الفيلم، ال صناّاعه فقط. 

الشروط  لمعرفة  الفيلم،  ضمنه  يدور  الذي  الفضاء  بدراسة  سنقوم  أواّالً: 

السياسياّة والثقافياّة التي ظهر ضمنها وأُنِْتَج فيها، باالعتماد على مقاربة »سياسات 

الموت )necro-politics(«، التي ال تضمن فيها السيادة حياة مواطنيها ومواطناتها، 

وهيمنة  األهلياّة،  الحروب  حاالت  في  عادًة  تتجلاّى  والتي  للخطر،  تعراّضهم  بل 

شديٍد  عنٍف  استخدام  للسيادة  غ  يسواّ ما  اإلرهاب،  ومكافحة  الطوارئ  قوانين 

للقضاء على »األعداء«.

د اإلنسان والتراب، ويتحواّل إثره الفرد إلى »فريسٍة« محتملٍة؛  هذا العنف يهداّ

أم  »آمنًة«  المساحات  هذه  كانت  سواء  الصراع،  مساحات  في  وجوده  بسبب 

م لنا مصطلحاٍت قادرًة على ضبط الحدود  »متنازعاً« عليها. هذه المقاربة ستقداّ

تدور  التي  »الخشبة«  فهم  المقاربة  تتيح هذه  أُخرى:  بصورٍة  للبحث،  النظرياّة 

خصائص  لنا  سيوضح  ما  وهذا  والثقافياّة،  السياسياّة  وخصائصها  األحداث،  عليها 

الممارسات الفنياّة في ظلاّ سياسات الموت، وكيفياّة قراءة هذه الماداّة، لنحاول 

في النهاية وضع تعريٍف إجرائيٍّ للخطر يمكن إثره البحث عن أثره داخل الفيلم.

الفيلم  يتناول  الثانياّ  الفصل  له  أفردنا  الذي  التحليل  من  الثاني  المستوى 

؛ إْذ سنحاول رصد  ناته السينمائياّة، وعالقته مع تاريخ الفيلم الوثائقياّ ذاته، ومكواّ

التي يحاول تقديمها، وذلك  الفيلم، وعالقتها مع الحكاية الكبرى  الحكايات في 

لمعرفة خصائص هذه الحكايات، والشكل الجمالياّ الذي اقترحه الفيلم لسردها 
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كحكايات »المكان، الكاميرا، الشخصياّات...«؛ هذا التفصيل في الحكايات يرشدنا 

إلى تحديد موضوع الفيلم، وما الذي تدور الحكايات حوله، خصوصاً أناّنا نشاهد 

بأعين الرواة: ميالد أمين، وسعيد البطل؛ أي: سنحاول فْهم األسلوب الذي تتحراّك 

فيه الحكايات ضمن الفيلم، ورَْصده، وما هي االحتماالت السردياّة التي تختزنها.

أي:  السينمائياّة؛  العناصر  بعض  على  الخطر  أثر  رصد  الثاني  الفصل  يحاول 

تلك المكواّنات التي تُكسب الفيلم شكله؛ إْذ نحاول تحديد أثر الخطر -حسب 

ما عرفناه سابقاً- على تكوين الحكايات، وأداء األشخاص، وخصائص المكان، في 

سبيل معرفة جمالياّات السينما في ظلاّ خطٍر مهيمٍن يشمل الجميع، وعالقة ذلك 

تكوين  على  االستثنائياّ  الشرط  في  وقدرتها  واالستعراض،  واللاّعب،  السرد،  مع 

نراه على  رباّما: »لماذا يحصل ما  أسئلٍة ساذجٍة  أو حكاياٍت تجيب عن  حكايٍة، 

الشاشة بهذا الشكل؟«، و»ما دور الخطر فيما نراه على الشاشة؟«.

 ، الجمالياّ السياسياّ  للتمثيل  كوسيٍط  الثالث  الفصل  في  الفيلم  مع  نتعامل 

ذاته  الوقت  وفي  الرسمياّة،  للوسوم  األفراد  رفض  كيفياّة  عن  نماذج  عبْره  م  يُقداّ

تقديم أشكاٍل جديدٍة يمثاّلون فيها أنفسهم، آخذين بعين االعتبار دور »الصورة« 

كوسيٍط محطاّ صراٍع في الحالة السورياّة، ويتمحور هذا الصراع حول »الحقيقة« 

مها هذه الصور، ومدى مطابقتها واختالفها عن الرسمياّ والُمَشْرَعن. التي تقداّ

سيعتمد المستوى األواّل من القراءة في الفصل الثالث على مفهوم »المغامرة 

مها الفيلم،  الواقعياّة«: وهي مقاربٌة طواّرناها لنعيد النظر في الحكايات التي قداّ

فالمغامرة مقاربٌة الكتشاف ما هو غامٌض، ومجهوٌل، ومحكوٌم عليه رسمياّاً بتصنيٍف 

الوثائقياّة  الكاميرا  لتأتي  أنفسهم وَمن حولهم،  بتمثيل  األفراد  واحٍد يصادر حقاّ 

ووسومه،  الرسمياّ  الخطاب  لزعزعة  كأسلوٍب  المغامرة،  أو  المغامر،  وشخصياّة 

الصورة،  وسيط  عبْر  بالتمثيل  الفردياّة  اإلرادة  على  قائٍم  جديٍد  خطاٍب  وتقديم 

آخذين بعين االعتبار »الخطر« سابق الذكر، و»الواقعياّة« كمقاربٍة للعمل الفناّي.
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التمثيل  أشكال  من  شكالً  الفيلم  في  القراءة  من  الثاني  المستوى  يرى 

بإعادة  األفراد  عبْرها  يقوم  وثيقة  أي:  )Representation Political(؛  السياسياّ 

تعريف أنفسهم وعالقاتهم مع النظام السياسياّ القائم عبْر وسيط الصورة نفسه، 

بوصفه وسيطاً حامالً للـ»خطاب« و»األيديولوجيا«. يمتلك هذا التمثيل في الفيلم 

خصائص ما بعد حداثياّة، تشكاّك بقيمة الوسيط المتنازع عليه -الصورة- وجدوى 

التمثيل ذاته، ومدى مطابقة الصورة للواقع، وذلك عبْر سلسلٍة من التقنياّات التي 

»اللاّعب  مثل:  الحداثياّة،  بعد  ما  التمثيلياّة  خصائصه  وتكسبه  الفيلم،  في  تظهر 

الخطير، النرجسياّة الساخرة، المحاكاة الساخرة«.

تحاول الفصول الثالثة اإلحاطة بالفيلم عبْر طرح أسئلٍة عليه، وقراءته ضمن 

ا  « الذي ظهر ضمنه، وبعيداً عماّ عدٍد من المستويات؛ لفهم »الشرط االستثنائياّ

البصرياّ والصورة  الُمَنتَْج  التي تجعل  تلك  السورياّة«  السينما  ى »خصوصياّة  يسماّ

»الثورياّة« و»االنتصار  النقد تحت حجج  والفوتوغرافياّة، عصياًّة على  السينمائياّة 

للحقيقة«.

والجمالياّة،  النقدياّة  والمفاهيم  المصطلحات  من  مجموعًة  بحثنا  في  نوظاّف 

التي تشكاّل إطاَر تحليل مضمون الفيلم، والتي يمكن عبْرها رْصد المتغياّرات التي 

نحاول تحديدها، وكيفياّة تفاعلها، ونتائج هذا التفاعل، وذلك لإلجابة عن التساؤل 

اآلتي: هل هناك عالقة بين الشرط السياسياّ االستثنائياّ وبين مكواّنات العمل الفناّي؟ 

السورياّ  السينمائياّ  المنتج  ربط  محاولته  في  البحث  هذا  أهمياّة  تكمن 

، إلى جانب اإلضاءة على الفضاء السياسياّ والثقافياّ الذي  بالتاريخ النقدياّ والفنياّ

يظهر ضمنه المنتج الفنياّ في سوريا، وكيف يؤثاّر هذا الفضاء على مكواّنات العمل 

، بدون التركيز فقط على استثنائياّة الحدث السوري. الفنياّ

البحث  هذا  في  الخوض  أثناء  في  واجهناها  التي  تأثيراً  األكثر  الصعوبات 

ة محاور: أواّلها: يتمثاّل في غياب نموذٍج واحٍد للنظرياّة السياسياّة  تنقسم إلى عداّ
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«، الكلمة ذات المعنى الواسع، لكناّها  التي يمكن عبْرها تفسير »النظام السورياّ

ضرورياٌّة لتقديم أدواٍت ومفاهيَم لتفسير الظاهرة السياسياّة والثقافياّة في سوريا، 

تقديمهم  وأساليب  لطة،  السُّ مع  المواطنين  وعالقة  اإلنتاج،  عالقات  وطبيعة 

ألنفسهم أمامها.

، هذه الَحيرة  ثانياً: هناك َحيرٌة في التعامل مع المنتج الثقافياّ والفنياّ السورياّ

؛ أي: ضمن أياّ تاريخ، وأياّة جمالياّات، يمكن قراءة ما »يُنتج«، أو  منبعها جماليٌّ

التاريخ الجمالياّ يختزن داخله شروطاً سياسياًّة  أناّ  »يصواّر« من سوريا، خصوصاً 

واقتصادياًّة تنعكس ضمنه، هذه الَحيرة تتركنا حذرين في التعامل مع المواداّ التي 

نحلاّلها »أفالم، صور...إلخ« أننظُر إليها كأعماٍل فنياٍّة أم كدالئل أثنوغرافياّة؟

يمارسها  التي  التكذيب  وتقنياّات  الشديد،  السياسياّ  العنف  بسبب  ثالثاً: 

، واإلطار الذي تحراّك ضمنه،  ، هناك تهديٌد يقع على العمل الفنياّ النظام السورياّ

ناته لنرى أنفسنا في العديد من األحيان نتعامل مع  هذا التهديد يؤثاّر على مكواّ

»آثار« جمالياّة، تُحيل دوماً إلى ما هو غائب، أو ما ال يمكن التقاطه، هذه اآلثار 

بالشكل  ليكون  به،  المحيطة  والشروط  الفنياّ  العمل  الزمن ضمن  تدفاّق  د  تهداّ

الذي هو عليه.

شروط  فْهم  من  يمكاّننا  سياسيٍّ  إطاٍر  رسَم  الصعوبات  هذه  لتجاوز  حاولنا 

ة، لتكون عتبًة نحو قراءة العمل الفنياّ  اإلنتاج، وعمل الفناّان، وما يخضع له من قواّ

 ، المحلياّ وبين  العالمياّ  بين  يتحراّك  سياسياّاً،  وعنفاً  جمالياّاً،  جهداً  يحوي  بوصفه 

، وعالقتها بتاريخ الفناّ والشيفرات الجمالياّة التي تتعلاّق  إلبراز خصوصياّة المحلياّ

ا فيما يتعلاّق باألثر، فقد حاولنا إيجاد السياقات السياسياّة  بالسينما كما في حالتنا؛ أماّ

«، هذا الكلاّ يستحيل تمثيله،  والجمالياّة لقراءة ما »نشاهده« بوصفه جزءاً من »كلاّ

س عالقاتها مع  تلمُّ التي حاولنا  والثقافياّة  الفنياّة  األشكال  يترك عالماٍت في  لكناّه 

ل«. ا عم تسجاّ مه فيلم »لساّ ، الذي يقداّ ، والنظام الجمالياّ النظام السياسياّ
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الف�شل الأّول

توِطئة نظريّة

-2018« معلومًة دقيقًة قبل بداية الفيلم؛ إْذ  ا عم تسجلاّ م لنا فيلم »لساّ يقداّ

نقرأ على الشاشة أناّ الفيلم ُصواّر بين عاَمْي: 2011 و2015 في سوريا، بين دمشق 

والغوطة الشرقياّة، وأناّ »هناك 450 ساعة مواداّ مصوراّة«، في حين أناّ الفيلم الذي 

نشاهده يبلغ طوله ساعتين، ما يعني أناّ هناك ما ال نراه، لكناّه موجود، هناك 

، وال يشير الفيلم إلى معنى  صوٌر التقطتها الكاميرا، ولم تظهر في الُمنتج النهائياّ

يرداّد  إْذ  الفيلم؛  في  األخيرة  باللاّقطة  ترتبط  شعرياٍّة  بصورٍة  إالاّ  المعلومة  هذه 

، والكاميرا ما زالت  ل« بعد أن أصيب بطلٍق ناريٍّ ا عم تسجاّ المصواّر جملة »لساّ

تدور، كأناّها ال تتوقاّف عن العمل، أو ال تتوقاّف عن التصوير.

إْن صحاّ  السردياّة)1(  فوق  أو  النصياّة،  فوق  العالمة  قراءة هذه  إعادة  يمكن 

التعبير، في ضوء واحٍد من المشاهد األولى في الفيلم؛ إْذ نشاهد سعيداً البطل 

)1( العالمات فوق السردياّة هي التي تحضر خارج النص وال تتدخل في الحبكة، أو الحكاية 

بصورة مباشرة، كعالمة التجنيس األدبياّة، الهوامش، العنوان... وهي العالمات التي تمتلك 

اه المشاهد، وترسم في  قيمًة جمالياًّة وتواصلياًّة ترتبط بالنوع الفناّي، أو األدبي الذي يتلقاّ

ا سيراه، أو يقرأه. مخياّلته سلسلًة من التوقاّعات عماّ
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دوما«  مدينة  -تنسيقياّة  اإلعالمياّة  الخدمات  »مكتب  في  لديه  بين  لمتدراّ يشرح 

ناتها، ُمستشهداً بفيلٍم هوليووديٍّ بعنوان: الجحيم  عن اللاّقطات السينمائياّة ومكواّ

تكون  أن  يمكن  الفيلم  هذا  في  لقطٍة  كلاّ  أناّ  إلى  مشيراً   ،)Underworld(

بين- ال نستطيع أن نأخذ هكذا لقطات؛  »لوحًة«، ويتابع قائالً: »إناّنا –أي المتدراّ

ألناّنا مشغولون بأشياء أُخرى في أثناء التصوير«.

يشير أيضاً إلى أناّ الفيلم الهوليوودياّ كلاّف ثروًة، وأناّ عليهم االنتباه إلى 

اللاّقطة واألجسام  هذه األمور في أثناء التصوير، واألخذ بعين االعتبار تكوين 

خاضٌع  الفيلم  بأناّ  أولياّاً  اعترافاً  بوصفها  ساعة  الـ450  تظهر  وهنا  ضمنها، 

لشروٍط قاهرٍة، أداّت إلى ظهوره بالشكل الذي هو عليه، فاللاّقطات غير ُمكلفة، 

عملياّات  يجعل  ما  وقاسيٍة،  خطرٍة  شروٍط  ضمن  يعملون  هواٌة  ومصواّروها 

نظام  لـ»حماية  السعي  تتجاوز  اللاّقطات  من  واالستثناء  والحذف،  االختيار، 

« حسب تعبير الفيلسوف الفرنسياّ جان فرانسوا ليتوارد)1(، نحو محاولٍة  الكلاّ

نات كافاًّة  : المكواّ عي االكتمال، والمقصود هنا بنظام الكلاّ لرسم حكاياٍت ال تداّ

أجل  من  اقتصادياٍّة  عالقاٍت  في  وتتداخل  الشاشة،  على  تظهر  تتحراّك/  التي 

الوقت  في  منه  ويقتبس  »العالم«،  عن  يختلف  النظام  هذا  المعنى؛  تكوين 

ذاته، ويعلاّق عليه، ويعيد إنتاجه.

ل« غير اقتصادياّة؛ أي: حْسب  ا عم تسجاّ الفيلمياّة في »لساّ حركة المكواّنات 

...، ذا  الشاشة(،  إذا كان »كلاّ غرض )على   :)the law of value-القيمة )قانون 

 Lyotard,( »قيمٍة، فذلك فقط ألناّه يمتلك قيمًة تبادلياًّة تحيل إلى أغراٍض أُخرى

ا عم تسجل« ال يعمل ضمن هذه الصيغة، بل يسعى إلى  p. 350 ,1986(، فـ»لساّ

خلق »األقصى« في كلاّ حركة: أقصى الخطر، أقصى النجاة، أقصى الموت، أقصى 

)1924-1998(: فيلسوف فرنسي وواحد من منظاّري ما بعد  Jean François Lyotard )1(

الحداثة.
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ى )L’acinema-الال سينما()1(  ا يسماّ الحياة، ويمكن القول: إناّه يحوي خصائص مماّ

في رهاٍن على الرعب، والخوف، والخطر، فهذه »الال سينما« قائمٌة على أساسين: 

»الال حركة في أقصاها، والحركة في أقصاها.. وأْن نقرأ المشاعر )emotion( على 

 .)Lyotard, 1986, p. 356( )2(»)motion( أناّها حركة

، بدون  بصورٍة أُخرى: تتحراّك المكواّنات الفيلمياّة حداّ االختفاء، أو الظهور التاماّ

، يعكس  أن تحيل بالضرورة إلى عناصر أُخرى، لنرى أحياناً ما يبدو كتعبيٍر عاطفيٍّ

يحيل في  لكناّه  يقوله،  أن  الفيلم  يريد  ما  أو  الفيلم،  أثناء صناعة  يُْختبَُر في  ما 

حالتنا هذه، حيث الخطر المهيمن، إلى عناصَر سياسياٍّة وثقافياٍّة عنيفٍة تتالعب 

د حياة صناّاعه، ومن يظهرون ويظهرْن فيه على حدٍّ سواء. بشكل الفيلم، وتهداّ

اختيارهما  جرى  واللاّتان  الفيلم،  عناصر  ضمنهما  تتحراّك  اللاّتان  الساعتان 

وتنسيقهما أسلوبياّاً وسياسياّاً، تكشفان لنا عن خصائص الفضاء السياسياّ والثقافياّ 

بين-  في سوريا، كلاّ لقطة، وفي حال إيقافها -حسب نصيحة سعيد البطل للمتدراّ

التغياّرات  لطبيعة  مدرٍك  كجمهوٍر  سوريا  عن  البصرياّة  وذاكرتنا  أعيننا  تخاطب 

، أو المتلقياّة،  ناٌت مألوفٌة تراهن على خبرة المتلقياّ والقوى المتصارعة، فهناك مكواّ

. ومعرفتهما بالواقع السورياّ

 في الوقت ذاته، كلاّ لقطٍة، أو مشهٍد لم يكلاّف الماليين حسب كالم البطل، 

عبْر  سواء  الفيلم،  ضمن  تظهر  سياسياًّة  وتصنيفاٍت  عوامَل  أيضاً  وراءه  يخفي 

ناته أم عبْر أسلوب تمثيله للواقع، خصوصاً أناّ تصريح وجود »450« ساعة  مكواّ

واالختيار  ل،  تسجاّ كاميرا  فقط  هناك  للعمل؛  مسبقٍة  غياب خطاٍّة  يعني  تصوير، 

)1( ال توجد ترجمة دقيقة لهذا المصطلح، لكن بادئة a، تحيل عادة إلى النفي الكلي، ويمكن 

القول: إناّها تعني »الال-سينما«.

)2( هناك تالعب لفظي هنا بين كلمتي: »مشاعر«، و»حركة«؛ أي: »أن نقرأ المشاعر على 

أناّها حركة«.
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« لما سيظهر ويختفي اتُِّخذ الحقاً)1(، أو »أُعيَدْت الكتابة«،  « و»الجمالياّ »السياسياّ

ٍر مسبٍق عنه قبل التصوير. « الحقاً، بدون امتالك تصواّ َن »الكلُّ وكُوِّ

ذُكِر  ولماذا  الفيلم،  خارج  األُخرى  الساعات  مصير  عن  الفيلم  صناّاع  سألنا 

تحويها  التي  الحكايات  من  عدٍد  إلى  اإلشارة  لَِم  أي:  مة؛  المقداّ في  وجودها 

اللاّقطات، والتي لم تُْذكَْر في الفيلم، أو لم تْجِر اإلحالة إليها؟ كذلك، هل هي رشز 

ة  )Rushes()2( أم حكايات اختيَر عدُم وضعها في الفيلم؟ وكانت اإلجابة على عداّ

مستويات بالشكل اآلتي:

استثنيناه،  ا  الكثير مماّ األشياء، وهناك  الكثير من  الموجودة تحوي  »الرشز« 

ون  مستعداّ ونحن  وحكاياٍت،  صوٍر  من  آخرون  يمتلكه  لما  تكملة  منها  بعض 

لتقديم هذا األرشيف ألياّ جماعٍة أُخرى تمتلك مشروعاً مختلفاً، أو سياقاً مختلفاً، 

أو حكايًة مختلفًة.

المصواّرة  المواداّ  كلاّ  طرح  هو   - أدقاّ بصورٍة  النهائياّ  -أو  األساسياّ  الهدف 

، لكْن ليس اآلن؛ فهناك مشكلتان أساسياّتان في المواداّ، األولى:  للمشاع اإلبداعياّ

أناّ هذه المواداّ تحوي الكثير من الحكايات والتناقضات، ما يسمح لمن يريد أن 

يصنع بروباغندا أْن يتالعب بالحكايات، ويعيد ترتيبها، وتقديم أجزاٍء منها بصورٍة 

أي:  محايدين؛  أو  متطراّفين،  أو  إسالمياّين،  أو  كإرهابياّين،  فيها  نظهر  أن  يمكن 

باإلمكان استخراج حكاياٍت صالحٍة ألياّ طرٍف من هذه الساعات المصواّرة، وهنا 

. المشكلة مع الطرح الفورياّ للمشاع اإلبداعياّ

قرار  اتاّخذ  األخير  أناّ  إلى  البطل،  سعيد  جانب  الى  الفيلم،  مخرج  أياّوب،  غياث  يشير   )1(

التصوير حين كان معتقالً عام 2011، وانتهى التصوير بقرار مغادرته للغوطة عام 2015، 

ة  لمداّ بيروت  في  المونتاج  بيروت؛ حيث جرى  إلى  نُقلت الحقاً  الصور  أناّ  إلى  ويشير 

 https://cutt.ly/kU76fKc :سنتين. رابط فيديو المقابلة

)2( تستخدم كلمة »rushes« عادة لإلحالة إلى مجموعة الصور الخام التي تخضع لعملياّات 

النهائياّة،  بالصورة  الفيلم  »إخراج«  أجل  من  والتنسيق  والترتيب،  واالختيار،  المونتاج، 

وعادًة ما يتجاوز مجموع زمنها زمن الفيلم النهائي.
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منا وجهة نظرنا في هذه المواداّ، وفي حين نْشر هذه  ما قمنا به أناّنا أواّالً: قداّ

؛ أي: تحويلها إلى ملكياٍّة علنياٍّة للجميع، يمكن لمن يريد  المواداّ للمشاع اإلبداعياّ

أن يعيد صناعة فيلٍم منها، ولو كان لصالح النظام، لكناّ ما يهماّ بدايًة هو القول 

موا وجهة  بأناّ هؤالء الذين حصلوا على المواداّ، واختبروا الحياة في الحصار، قداّ

ل«، وأظناّ أناّ هذا األمر  ا عم تسجاّ نظرهم بهذه الصور التي تتجلاّى في فيلم »لساّ

يرتبط أيضاً باألولياّات والمصداقياّة.

ل أياّ فيلم  المشكلة الثانية واألكبر هي: أناّ هذا فيلم، وكم من طبقة يتحماّ

قبل أن »يطق/ينفجر« بصورٍة أُخرى؟ هل هو قادٌر على احتواء كلاّ الحكايات؟

حقيقًة لم تكن لمشكالتنا عالقة بالحساسياّات األمنياّة واألخالقياّة؛ إْذ أمضينا 

عاماً ونصف عاٍم الستيعاب هذه الجوانب، لكْن حين الحديث عن »فيلم«، كناّا 

في البداية أمام فيلم طوله 7 ساعات، وال أحد يمتلك الجهد الكافي لمشاهدة 

فيلٍم من هذا النوع، واآلن نحن أمام ساعتين، وبالكاد يستطيع المشاهد أن يتتباّع 

الطبقات التي يحتويها الفيلم.

هناك أيضاً أموٌر ترتبط بمواضيع ال يمكن طرحها مع بعضها؛ أي: ال يمكن 

والحركة،  والثبات،  والكاميرا،  والموت،  الحياة،  مواضيع  جانب  إلى  نضيف  أن 

والجمال، موضوع النسوياّة؛ فهو يحتاج إلى مقاربٍة جديدٍة ومختلفٍة، وفي الوقت 

ذاته ال يمكن لنا أن نقول كلاّ شيء، نحن واعون لحذف موضوع الجندر، وهذا ما 

ثهم طوال الفيلم؟ يستفز سؤال: لَم ال تقترب الكاميرا من النساء وتحداّ

يتحراّك  التي  الطبقات  الفيلم، إليضاح  بداية  إلى 450 ساعة  اإلشارة  وضعنا 

ضمنها الفيلم، وذلك لخلق فقاعٍة، أو مساحٍة تمثاّل المكان، وكان الهدف من ذكر 

الساعات هو خلق إحساٍس لدى المشاهد بأناّنا أمام ساعتين من حياٍة مستمراّة.

في الوقت ذاته، ومنذ بداية التسجيل واإليمان بأهمياّة الصورة عام 2011، 

األمر  ما،  مكاٍن  في  ينتهي  أن  يجب  التصوير  إناّ هذا  كجماعٍة:  نقول  دائماً  كناّا 
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يمتلك  لكلاّ من صوَّر، ومن  دعوٌة  أيضاً  يتجاوز كونه حكاية ميالد وسعيد، فهو 

ة أيضاً، فمن حولنا في الغوطة والشام،  م ما لديه ليحكي القصاّ أرشيفاً، ألْن يقداّ

وفي حلب، كلاّهم يمتلكون صوراً أيضاً.

 ، نتعامل مع موضوٍع عاديٍّ عادياّين حينها، وال  أشخاصاً  نكن  لم  أيضاً  نحن 

، وهو:  ، أو فنيٍّ هناك رهبٌة ووزٌن لألفعال، وهناك سؤاٌل حقيقيٌّ ال مجراّد ثقافيٍّ

اً أن أقطع حكايًة ما، أو أختصرها؟«، هنا نحن أمام نوٍع من  »هل يحقاّ لي حقاّ

الشاشة؛  على  يظهر شيٌء  أن  وقبل  البداية،  منذ  به  قمنا  بـ»الكذبة«،  االعتراف 

م هذه  نقداّ كي  »الكذب«؛  إلى  اضطاّررنا  بأناّنا  اعتراٌف  الـ450 ساعة، هي  إشارة 

، بْل نقصد  ث هنا عن الكذب بالمعنى السلبياّ الحكاية ضمن ساعتين، وال نتحداّ

اقتطاع الواقع وإعادة ترتيبه؛ لتكوين الحكاية، كونه ال يوجد ما هو قادٌر على نقل 

الواقع بصورٍة كاملة. )البطل وأيوب، مقابلة، 2020(.

مقاربة نظريّة عن السيادة في سوريا:

االستثناء«  يقراّر  »من  بوصفه:  القائد،  أو  السياّد)2(،  شميت)1(  كارل  يعراّف 

)Schmitt, 2005, p. 1(. هذا القرار غامٌض، وال تعريف له، خصوصاً أناّ السياّد، 

 ، لطة العليا في أياّة دولٍة، يمتلك القدرة على تحديد الوضع االستثنائياّ صاحب السُّ

وكيفياّة التعامل معه. 

وتُسيَُّس  الطوارئ،  قانون  ُل  يُفعاّ حين  يظهر  الواسع،  بتعريفه  االستثناء،  هذا 

)1888-1985(: قاٍض وفيلسوف سياسي نازي، ُعرف بنظرياته السياسياّة  Carl Schmitt )1(

عن السيادة والديكتاتورياّة في القرن العشرين.

لطة،  ة معاٍن عربياٍّة لكلمة souverain وهي: »ُمنتھى السُّ )2( يشير المعجم القانوني إلى عداّ

إليه  تعود  مرجع  أو  رعیاّته، شخص،  له  تخضع  ُمطاع،  سائد،  األعلى،  مرجعھا  مصدرھا، 

)الفاروقي، 1991، صفحة 653(. وقد  أعلى«  ُمھیمن  البالد، حاكم،  العلیا في  لطات  السُّ

. اخترنا كلمة سياّد بوصفها تشمل شخص رئيس الجمهورياّة الجسدياّ والرمزياّ
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األنشطة الحياتياّة بأكملها. هذه الحالة قائمة في سوريا منذ عام 1963 إلى عام 

ل عوضاً عنه قانون مكافحة اإلرهاب، الذي  2011 حين رفع قانون الطوارئ، وفعاّ

؛  ، أو خارجياّ لطة صالحياّاٍت أوسع لممارسة العنف ضداّ عدوٍّ ما داخليٍّ يبيح للسُّ

لطة حْسب تعبير أشيل مبيمبي)1(: »يُحيل إلى نقيٍض  وهذا العدواّ بالنسبة إلى السُّ

؛ ألناّه ينفي -بصورٍة وجودياٍّة-  متعاٍل، هو في جسده ولحمه عرضة للموت الجسدياّ

.)Mbembe, 2016, p. 70( »كينونتنا، ويظهر في حاالت مكافحة اإلرهاب

هذا االستثناء المطباّق على األعداء يندرج تحت اسم السياسات الحيوياّة)2( 

التي تمارس فيها السيادة العنَف بصورٍة مباشرٍة على موضوعاتها، ويشير ميشيل 

فـ»حياة  األفراد؛  حياة  تُسياّس  بوصفها  السياق  هذا  في  السيادة  إلى  فوكو)3( 

 Foucault, 2001, p.( السيادة«.  بإرادة  إالاّ  ليست حقوقاً  وموتها  الموضوعات 

 ،» حيويٍّ  - »سياسيٍّ  استثناٍء  وجود  تعني  اإلرادة  هذه  أناّ  أيضاً:  ويضيف   .)12

السيادة »قراّرت« موتهم لعدم  ُممنهٍج كون  لِقتٍل  الشعب  إثره جزٌء من  يخضع 

هم ممنوعين،  ، أو لعداّ تمتاّعهم بالخصائص التي تدخلهم ضمن العقد االجتماعياّ

أو منفياّين. 

اقترح أشيل مبيمبي -الفيلسوف والمنظاّر الكاميرونياّ الحقاً- تطويراً لنظرياّة 

ى سياسات الموت )necro-politique(؛ أي: حينما تقوم السيادة  فوكو بما يسماّ

وانتقد  استثنائياٍّة،  أو  قانونياٍّة،  بصورٍة  للموت  أفراٍد  مجموعة  أو  فرٍد،  بتعريض 

صمت فوكو عن أشكال تسييس الحياة ما بعد الحرب العالمياّة الثانية، خصوصاً 

بتطويره  عرف  كولونيالي،  بعد  ما  كاميروني  مفكاّر  )1957-اآلن(:  Achille Mbembe  )1(

لنظرياّة سياسات الموت في المستعمرات والدول القمعياّة.

 Bio-politics )2(

عرف  العلوم  بتاريخ  مختص  فرنسي  فيلسوف   :)1984-1926( Michel Foucault  )3(

مفهوم  إنتاجه، وهو من طور  في  السيادياّة  المؤسسات  ودور  المعرفة  لنظام  بمقاربته 

»السياسات الحيوياّة«.
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»أْن  بقوله:  للسيادة  تعريفاً  مبيمبى  طواّر  ذلك  إثر  السابقة،  المستعمرات  في 

تكون سياّداً، يعني السيطرة على الفناء/الموت، وجعل تعريف الحياة واستمرارها 

.)Mbembe, Nécropolitique, 2006, p. 29( »توظيفاً وإظهاراً للقواّة

السيادة  لطبيعة  مقاربٍة  إلى  السورياّة  الحالة  في  النظرياّة  األدبياّات  تفتقر 

الحكم  الذي يعراّف نظام  المالح)1(  س مالمحها لدى هيثم  نتلماّ لكْن  في سوريا، 

ٌغ بفكرة  في سوريا في عالقته مع السيادة بقوله: »نظاٌم استثنائيٌّ شرطيٌّ مسواّ

صٍة  غ اتاّخاذ تدبيٍر، أو تدابيَر قانونياٍّة مخصاّ ، ما يسواّ الخطر المحيط بالكيان الوطنياّ

أو   ، الناجمة عن عدواٍن مسلاٍّح داخليٍّ ً، أو جزءاً، ضداّ األخطار  البالد كالاّ لحماية 

لطات  لطات المدنياّة إلى السُّ ل إلى إقامته بنقل صالحياّات السُّ خارجيٍّ يمكن التوصاّ

العسكرياّة«. )المالح، شرعنة الجريمة، 2012، صفحة 13(.

، وتصنيفات  لن نناقش مدى قانونياّة الممارسات التي يقوم بها النظام السورياّ

العنف الممارس على األفراد، لكناّ كلمة »مسلاّح« التي يشير إليها المالح، ال تغطاّي 

الفئات كافاًّة التي يُطباّق عليها العنف في سوريا، خصوصاً أناّ العنف االستثنائياّ 

« ال يقتصر على من  لطة، و»العدواّ الممارس على »األعداء« يخضع لتصنيفات السُّ

يحمل، أو تحمل السالح ضداّ الدولة في الحالة السورياّة، ما يجعل هذه الكلمة 

غامضًة، ال يمكن رصدها بدقاّة، قد تكون فئًة، أو شخصاً، أو صفًة، وبعد 2011 

بون«،  ، فهم »إرهابياّون«، و»مخراّ تنواّعت صفات األعداء ضمن الخطاب الرسمياّ

تختلف  ون«، و»موتورون«، مسلاّحون ومسلاّحات، ومدنياّون ومدنياّات،  و»مندساّ

التي  الممارسات  وطبيعة  تولاّدهم،  ومكان  وجودهم،  مكان  حْسب  تُهمهم 

يقومون بها.

أو  دون،  يهداّ الذين  األفراد  من  فئٍة  إلى  السابقة  العداوة  تشير مصطلحات 

، وال بداّ من فنائهم، أو نفيهم من الفضاء العام، وهنا يظهر  ْدَن الكيان الوطنياّ يهداّ

)1( هيثم المالح )1931-اآلن(: حقوقٌي وقاٍض سوريٌّ ُعرف بمعارضته للنظام السوري.
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 Agamben,( »تصنيف »الحياة الصرفة/العارية)))«، أو »حياة ال تَستَحق أن تَحيا

p. 133 ,1997( وفي بعض التعريفات تعني: »الحياة التي ال يمكن التضحية بها، 

 .)Agamben, 1997, p. 125( »لكناّها ُعرضٌة للقتل

/سياديٍّ يُنفى بسببه »حقاّ الحياة« لدى فئٍة  هذا التصنيف نتاج قراٍر سياسيٍّ

قانونياّاً،  للعنف  تعريضهم  أو  قتلهم،  يكون  قد  وبذلك   ،)subjects( األفراد  من 

حصل  كما  طُبِّق،  حال  في  أحٌد  عليه  يحاسب  ال  لكْن  القانون،  إطار  خارج  أو 

جئين  الالاّ مخياّمات  بعض  في  أو  النازياّون،  أنشأها  التي  االعتقال  مخياّمات  في 

»البشر«، وتعراّضها ألخطار  فئًة من  التي تستثني  المعاصرة،  الديمقراطياّات  في 

الذين  البحر،  عبر  والمهاجرات  المهاجرين  حاالت  هو:  األشداّ  والمثال  الموت، 

لطة السياسياّة تركهم لموتهم، هذا »الترك«، أو »المنع-Ban« حسب  »تقراّر« السُّ

المصطلح السياسياّ يترك األفراد في مساحة الموت معراّضين لخطٍر دائم.)2( 

ُصناّف في الحالة السورياّة الكثيُر من األفراد كحياٍة صرفٍة كحالة: المعتقلين 

المحاصرة،  األماكن  في  والمدنياّات  المدنياّين  السجون،  في  والمعتقالت 

المتظاهرين والمتظاهرات في الشارع)3(، لنرى أنفسنا أمام مساحات استثناٍء، من 

ى »مساحة  يدخلها عرضة للعنف؛ بسبب وجوده في هذه الجغرافيا التي تسماّ

كافاًّة«.  الدستورياّة  الحقوق  لتعليق  والمكانياّ  الزمانياّ  »اإلطار  االستثناء«، وهي: 

)Schmitte, 2005, p. 1( أي: هي المساحة التي تظهر ضمنها أشكال »الحياة 

الصرفة« التي تستحقاّ الموت، وقتل األفراد ضمنها يرتبط بوجودهم ضمن هذه 

)Bare life )1: هناك ترجمتان لهذا المصطلح: الحياة الصرفة، أو الحياة العارية، كذلك لن 

نتناول الجانب المرتبط بقدسية الحياة الصرفة؛ أي: عالقتها مع »األضحية« ألناّه ال يتعلاّق 

بدراستنا هذه.

لة بالالاّجئين إلى مياهها اإلقليمياّة، تاركة  ة سفن محماّ لطات اإليطالياّة دخول عداّ )2( منعت السُّ

الموجودين فيها عرضًة لخطر الغرق والموت جوعاً، أو عطشاً.

)3( مساحة االستثناء في هذه الحالة »أدائياّة«؛ أي أُنِتَجْت عبر مجموعة الحركات واألصوات 

التي تقوم بها فئة من األفراد في الفضاء العام.
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أناّ هذه  الواحد منهم بجسده. األهماّ  ينتجها  أم  المساحة سواء كانت جغرافياًّة 

المساحات تخضع إلرادة السيادة، أو ممثاّليها وممثاّالتها)1(، كونها من »تقراّر حالة 

االستثناء« سواء عبر قانون الطوارئ أم قانون مكافحة اإلرهاب، ويمكن أن يتاّسع 

د النظام القائم،  هذا االستثناء في حاالت الحرب األهلياّة، وأشكال الصراع التي تهداّ

وفي سوريا تتجلاّى هذه الحالة بصورتها األشداّ في المدن المحاصرة التي ُصناّفت 

على أناّها مساحاٌت لألعداء.

األرض  تقسيم  في   2011 عام  تجلاّت  سوريا  في  االستثنائياّة  السيادة  إرادة 

المساحات  بعض  بَعداّ   ، الرسمياّ الخطاب  السورياّ ضمن  النظام  قام  إْذ  واألفراد؛ 

آمنًة، أو تحت سيطرة النظام، وأُخرى خارج السيطرة وتحوي األعداء، وال بداّ من 

لإلرهابياّين«  »بيئة حاضنة  تعبير  استخدام  جانب  إلى  »اآلمنة«،  تلك  عن  عزلها 

لوسم مساحاٍت جغرافياٍّة بأكملها، وتحويل قاطنيها وقاطناتها ومن ُهم فيها من 

العام،  األمن  د  تهداّ بشرياّة  كتل  أي:  ُمحتملين؛  أعداء  إلى  ومسلاّحين«  »مدنياّين 

وحياة المواطنين والمواطنات، المطيعين والمطيعات، وتحواّلت مدٌن بأكملها إلى 

ساحات معارك، شهدت اشتباكاٍت وقصفاً جوياّاً استهدف الُمحاَصرين، كأناّ كلاّ من 

في هذه الجغرافيا عدوٌّ محتمٌل، كحالة حصار المعضمياّة )جيور، 2016(؛ حيث 

النظام بدخول وخروج طلبة الجامعات فقط، مع تعراّضهم لتفتيٍش أمنيٍّ  سمح 

تُصادر عند معبر  التي  الخبز،  دقيٍق؛ لمنعهم من إدخال أياّ شيء، حتاّى أرغفة 

المدينة، وتُرمى أرضاً على مرأى مئات لم يذوقوا طعم الخبز منذ أشهر، وفي حال 

تسلاّل أحدهم خارج الحصار يتعراّض لمضايقاٍت ترتبط بهوياّته الشخصياّة، وكيفياّة 

تصنيفه ضمن النظام القانونياّ الرسمياّ حسب المواليد، أو االسم، أو مكان اإلقامة.

السياّد، وتقرير  ُهناّ غير  أو  ُهم،  إلى من  االستثناء  تفواّض صالحيات  أن  للسيادة  )1( يمكن 

كيفية التعامل معها. ال معلومات دقيقة عن هرمياّة القرار في سوريا، خصوصاً في ظلاّ 

حاالت االرتجال الفردياّ التي يقرر فيها صاحب السالح مقدار العنف الذي يجب تطبيقه.
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ثقافة االستثناء والعمل الفّني:

تُنتَج  التي  الثقافياّة  الظواهر  أي:  االستثناء؛  لثقافة  واضٌح  تعريٌف  يوجد  ال 

إلى  مساحٍة  من  الشروط  تختلف  إْذ  به؛  التهديد  أو  الشديد،  الخطر  حالة  في 

أُخرى بحسب طبيعة العنف الذي يتعراّض له األفراد، والتعريف السياسياّ الذي 

فنياٍّة،  ناٍت  مكواّ أمام  نحن   ، الوثائقياّ الفيلم  أي:  حالتنا هذه؛  وفي  له،  يخضعون 

إنتاجه  أسلوب  في  أيضاً  ل  وتتدخاّ  ، الفنياّ العمل  ضمن  تظهر  سياسياٍّة،  وأُخرى 

وعرضه، لكْن لفهم هذه المنتجات الثقافياّة، سنحاول تقديم مقاربٍة للـعمل الفنياّ 

بوصفه »عملياًّة« »ُمقاومًة« و»واقعياّة«.

س بعض مالمح المقاربة السابقة لدى جورجيو أغمبين)1( الذي يرى  يمكن تلماّ

 ،)Poises( أو العملياّة الجمالياّة ، أناّ الخصائص الشعرياّة التي تمياّز العمل الفنياّ

من  العملياّة شكٌل  يظهر، هذه  الشيء  تجعل  أن  أي:  )poie(؛  تنتج  »أن  تعني: 

 Agamben,( .»أشكال الحقيقة، هي كشٌف يخرج األشياء من الخفاء إلى الظهور

p. 74 ,1999(. هذه العملياّة -حسب تعبيره الحقاً- تحراّر العمل الفناّي من حدود 

عام  ألقاها  محاضرٍة  وفي  الزمن.  في  اً  ممتداّ جهداً  ليصبح  الذات،  عن  التعبير 

« يطرح أغامبين تساؤالت أعمق فيما يخصاّ  2014، بعنوان: »المقاومة في الفناّ

؛  - شعريٍّ مفهوم المقاومة كعملياّة، ويعيد النظر في العمل الفنياّ كمنتٍج إبداعيٍّ

إْذ يرى أناّ المقاومة في العمل الفنياّ تعني بداية »مقاومة الموت، وأيضاً هي 

مقاومة لبرادايم )باراديغم( المعلومات التي تطباّق عبرها القواّة على المجتمع«. 

)Agamben, 2014(. يقتبس أغمبين التعريف السابق من جيل دولوز)2(، ويرى 

»اإلنسان  بكتابه  عرف  إيطالي  وناقد  فيلسوف  )1942-اآلن(:  Giorgio Agamben  )1(

المقدس« الذي يناقش نظرية السيادة االستثنائياّة.

الواسع  باهتمامه  ُعرف  فناّي  وناقد  فرنسي  فيلسوف   :)1995-1925( Gilles Deleuze  )2(

بالموضوعات الفنياّة والثقافياّة.
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أناّه لم يشرح مفهوم المقاومة، وبرأيه: »في أياّ عمٍل شعريٍّ هناك شيٌء ما يقاوم 

ويواجه التعبير... في العمل الفنياّ هناك دوماً توتاٌّر بين اإلمكانياّة والال-إمكانياّة، 

 )Agamben G. , 2014( .»بين المستطاع والال-مستطاع، بين الفعل والمقاومة

)Agamben, 2014(. هذا التوتاّر سببه الصراع بين العوامل الذاتياّة والموضوعياّة 

، أو تتحكاّم بخصائصه الجمالياّة. التي تمنع ظهور العمل الفنياّ

الشرط  وبين  الفناّي  العمل  مكواّنات  بين  العالقة  لفهم  أُخرى:  زاويٍة  من 

، خصوصاً في مساحات الخطر، نلجأ إلى كتاب ميلو راو)1( الذي يحمل  السياسياّ

عنوان: » الواقعياّة العالمياّة«، وفيه يشرح راو أناّ الواقعياّة، أو الوثائقياّة، ال تعني 

فقط االعتماد على »الوثائق« لخلق عمٍل فناٍّي، فـ«الواقعياّة ال تعني أناّنا نمثاّل، أو 

؛ أي: أناّه يخلق وضعاً يحمل داخله  نعرض شيئاً واقعياّاً، بل أناّ العرض نفسه واقعيٌّ

كلاّ تَِبعات الواقع، ونتائجه بالنسبة إلى المشاركين المنفتحين أخالقياّاً، وسياسياّاً، 

ووجودياّاً، على ما قد يحدث«. )RAU, 2018, p. 179(. ينسحب هذا التعريف 

يظهر  الذي  اإلطار  فيها  يتحواّل  والتي  أنجزها،  التي  الوثائقياّة  األفالم  على  أيضاً 

؛ أي: ما يحصل على الخشبة، أو  ضمنه العمل الفنياّ إلى مساحٍة لألداء الواقعياّ

على الشاشة، له تِبعات واقعياّة بعد انتهاء العرض تالحق المشاركين والمشاركات، 

يؤداّون  بْل  متخياّلًة،  أدواراً  يؤداّون  ال  فُهم  اإلنتاج،  بعملياّة  والقائمات  والقائمين 

أنفسهم ضمن سياٍق جديٍد قد يترك أثراً عليهم، يتجاوز ذلك الذي يحصل على 

الذي  الكونغو«،  »محاكمات  مسرحياّة  في  المؤداّين  من  واحد  كحالة  الخشبة، 

تعراّض لالختطاف بعد عرض الفيلم الخاصاّ بها، أو المؤداّي العراقياّ الذي تعراّض 

للمضايقات؛ بسبب لعبه دور مثليٍّ جنسيٍّ في مسرحياّة »أوريست في الموصل« 

التي أنجزها راو عام 2019.

»االغتيال  مركز  ومدير  سويسري  وباحث  مسرحي  مخرج  )1977-اآلن(:  Milo Rau  )1(
والقوى  التاريخ  مع  وعالقتها  الفنياّة  الظاهرة  في  النظر  إعادة  على  يعمل   ،» السياسياّ

السياسياّة. 
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الذي   )Parergon( أو  اإلطار،  مفهوم  أيضاً  االعتبار  بعين  األخذ  من  بداّ  ال 

، والكلمة تحيل -كما يبدو للوهلة األولى- إلى  ينتمي إلى تاريخ الفناّ التشكيلياّ

لإلطار  المغلق  الشكل  لكناّ  اإلطار،  على  الموجودة  الزخارف  أو  اللاّوحة،  إطار 

يهدف رمزياّاً إلى »إغالق كلاّ العناصر التي تحمل معنى ضمن اللاّوحة، وما تمثاّله«. 

سياسياًّة  قيمًة  اإلطار  يختزن  التعريف،  بساطة  على   .)Hurwit, 1977, p. 1(

؛ أي: ينتمي إلى )داخل  وجمالياًّة تهدف إلى خلق الحداّ بين ما هو جمالياّ وفنياّ

اإلطار(، وبين ما هو سياسياّ وينتمي إلى )خارج اإلطار(. هذه المقاربة األولياّة، 

ناته عن المحيط، سواء  ترى في اإلطار فاصالً إيديولوجياّاً يعزل العمل الفنياّ ومكواّ

كانت لوحًة معلاّقًة على جدار المتحف األبيض أم مسرحياًّة في صالٍة مظلمٍة ال 

ناته فقط في أثناء زمن العرض،  ، أو فيلماً تتحراّك مكواّ تنتمي إلى الشارع الخارجياّ

وال تمتداّ إلى ما قبل، وما بعد.

 مفهوم اإلطار والمكواّنات السياسياّة واإليديولوجياّة بين )الداخل( و)الخارج( 

أو  »اللاّقطة«،  على  أيضاً  تنسحب  اإلطار  ومقاربة  السينما،  حالة  في  تختلف 

»اللاّقطات المتتابعة«، التي تتاّضح لدى جيل دولوز في كتابه »الصورة المتحراّكة 

1«؛ حيث ال تخلق السينما صورًة متخياّلًة تشابه الواقع، بْل تتمياّز بقدرتها على 

تشكيل مجموعٍة من الصورة المتتالية والمختلفة بالقياس والحجم ضمن »اإلطار/ 

اللاّقطة« ذاته. ويشير إلى أناّه ضمن اإلطار/ اللاّقطة، حتاّى لو كان التصوير يتماّ في 

، وغير مفهوٍم، لكناّه حاضٌر  مكاٍن مغلٍق، فهناك »ما يحيل إلى ما هو غير مرئياّ

من  بداّ  ال   ،» والال-مرئياّ »الحاضر  هذا  لفهم   .)Deleuze, 1986, p. 16( تماماً. 

اإلشارة إلى تحليل دولوز لمفهوم خارج اللاّقطة، أو Hors-champ، الذي يحيل 

إلى عناصَر، وأماكَن، ومفاهيَم تحضر خارج اإلطار، لكناّها موجودٌة، ويحيل إليها ما 

ل«؛ حيث  ا عم تسجاّ ، وهذا ما نشاهده في واحدٍة من لقطات فيلم »لساّ هو مرئيٌّ

توضع الكاميرا على األرض، والناس يتراكضون، ويصرخون لبعضهم خوفاً من شيٍء 
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ال نراه، سيترك أثره على المكان، والمقصود هو طائرة، لم يكن يُتوقاّع ظهورها، 

األماكن  تعريف  ويعيد  الناس،  حركة  طبيعة  يُغياّر  الشاشة  على  مرئياّ  ال  حدث 

وتقسيمها بين خِطٍر وآمٍن، كون الطائرة ستلقي بقذيفٍة ال يعلم األفراد أين ستقع؛ 

أي: ال يعلمون بدقاّة المكان اآلمن من الخِطر.

هذه العالقة مع اإلطار في ظلاّ الصيغة الوثائقياّة، أو »الواقعياّة« حسب ميلو 

م فيها األفراد أنفسهم  راو، تحواّل ما هو داخل اإلطار إلى »خشبة« من نوٍع ما، يقداّ

ل« مرتبٌط بالشرط  ا عم تسجاّ بأسلوٍب ذي نتائج سياسياّة، هذا األسلوب في »لساّ

: الوسم السياسياّ لألفراد( والخطر المحدق الذي نتج عن  السياسياّ )بصورٍة أدقاّ

 ، الرسمياّ للتمثيل  والمحاصرات  الُمحاصرين  رفض  على  عالمٌة  أناّه  كما  الحصار، 

أو السمة الرسمياّة تلك التي جعلتهم »أعداء« و»إرهابياّين« يتمتاّعون بخصائص 

دة مرسومة مسبقاً. محداّ

أسلوٍب  إلى  والجمالياّة  الفنياّة  الصيغة  تحواّل  السابقة  السياسياّة  التصنيفات 

عبْر  له، وذلك  الرسمياّ بصورٍة مجابهٍة  التصنيف  الذات، وتأديتها خارج  لتقديم 

، لكناّه ذو أثٍر  ياّ رفض الرموز والعالمات الرسمياّة، وتقديم بديٍل لها، بديل غير جداّ

، ونقصد بعدم الجدياّة هنا عدَم االعتراف به من ِقبل السيادة، بذلك هناك  سياسيٍّ

 .style of representation- صراٌع بين الرسمياّ وغير الرسمياّ على أسلوب التمثيل

ون عن النظام السورياّ عالماٍت جديدًة وعلنياًّة تحيل  فكما يتبناّى الجنود المنشقاّ

الجديدة(  الشعارات  الجديد،  العلم  االنشقاق،  )فيديو  السياسياّ  تعريفهم  إلى 

م  تقداّ إلخ(،  أعداء...  )إرهابياّين،  الرسمياّ  للتمثيل  الرافضة  أيضاً،  المدنياّة  فالفئة 

الرسمياّ  التصنيف  عن  تختلف  إلخ(،  ناشطين...  )ثواّار،  جديدٍة  بصورٍة  نفسها 

اً، أو  للمدنياّين والمدنياّات كمواطنين ومواطنات، مطيعين ومطيعات، يؤمنون حقاّ

كذباً بُسلطة السيادة عليهم. 

، أو  يظهر مفهوم المغامرة ضمن الرفض السابق، فإْن كان الخطاب الرسمياّ
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م صورًة متجانسًة وواضحًة عن طبيعة الحياة في »مساحة األعداء«،  ، يقداّ اإلعالمياّ

، وتقديم  تأتي المغامرة والوسيط الوثائقياّ كأساليب لنفي هذا الخطاب الرسمياّ

التي  المساحة  هذه  اكتشاف  عبْر  وذلك  التمثيل،  امتالك  يعيد  مختلٍف  شكٍل 

سماع  بدون  بالموت  فيها  من  والمحكوم  والتماثل،  بالتجانس،  رسمياّاً  توصف 

من  خارجه  هو  ما  لنفي  اإلطار  ضمن  لألداء  أسلوٌب  هنا  فالمغامرة  أصواتهم. 

ُهناّ على  أو  ُهم،  يمارسها من  مغايرة  تعريفات  أيديولوجياٍّة، وتقديم  تعريفاٍت 

األرض، وذلك عبْر عدٍد من األشكال التي سنشير إليها الحقاً، والتي تستعيد فيها 

مناسبين  تراهما  اللَذيْن  والوسيط  باألسلوب  مها  وتقداّ وآراءها،  حكاياتها  الذات 

لصوتها وصورتها.

 » افتراض المغامرة كأسلوٍب لألداء وتقديم الذات في ظلاّ الشرط »الواقعياّ

أسلوٍب  إلى  االستثنائياّ  الشرط  حالتنا( ضمن  في  )الفيلم  الفنياّ  الوسيط  يحواّل 

جماليٍّ لتمثيل الذات وإنتاجها علناً؛ إْذ يتبناّى األفراد المياّزات التي يوفاّرها الوسيط 

-agency لتقديم تعريٍف جديٍد  لَْن إرادتهم/ إرادتهناّ لون/ يفعاّ ضمن إطاره، ويفعاّ

لطة السياسياّة، وذلك لتحرير الذات  لذواتهم/ ذواتهناّ وعالقتهم/ عالقتهناّ مع السُّ

مفهوم  في  يشكاّك  جديٍد  وأداٍء  جديدٍة،  رموٍز  إنتاج  عبر  الرسمياّة  الوسوم  من 

الوثائقياّة« في حالتنا هذه؛  »السينما  ذاته  التمثيل  بْل وبوسيط  نفسه،  التمثيل 

وهذا ما تبحث فيه ليندا هيتشيون)1( التي ترى أناّ الصورة تمثاّل أسلوباً جديداً 

التمثيل  مفهوم  يختزنها  التي  األيديولوجيا  يعي  جمالياّاً  أسلوباً  الذات،  لتمثيل 

م أسلوباً جديداً تنعته بالـ)ما  الرسمي. هذا »الوعي« يسَخر من ذاته نفسها، ليقداّ

بعد حداثياّة(: وهو أسلوٌب نقديٌّ عكس ذاك التقليدياّ »القائم على التواطؤ مع 

لطة والسيطرة؛ أي: هو نقٌد يعترف بأناّه ال يقدر أن يتهراّب من التوراّط في ذلك  السُّ

)1947-اآلن(: ناقدة ومنظاّرة أدبية كندياّة، تبحث في ظاهرة ما بعد  Linda Hutcheon )1(

. الحداثة ضمن الفنون وعالقتها مع التاريخ والخطاب الرسمياّ
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 ،Politics of Postmodernism ،Hutcheon( .ره الذي يريد أن يحلاّله، ورباّما يدماّ

نستخدم  إْذ  ؛  والثانياّ األواّل،  الفصلين:  في  سنراه  ما  وهذا   .)70 صفحة   ،1989

فيهما مصطلحاٍت وتقنياّاٍت ناتجًة عن خطاٍب ُمسياٍّس ُحكماً، لوصف أفراٍد وسيادٍة 

ا عبْر الرفض، في حين أناّ األسلوب  ا عبْر الطاعة، وإماّ خاضعين وخاضعات لها، إماّ

ياّة التي  م شكالً آخر ال يعترف بالجداّ ما بعد الحداثياّ يقف في وجه أدواتنا، ويقداّ

لطة المعرفياّة التي نحاول تبناّيها، بل يواجهها بأدواته التي تصفها  عيها، وال السُّ نداّ

هيتشيون بالساخرة، والمتهكاّمة، والشكاّاكة دوماً بذاتها وبوسيطها؛ وهذا ما سنراه 

في الفصل الثالث.

نحو تعريٍف إجرائيٍّ للخطر:

منا له سابقاً هو محاولٌة لرسم مالمح الخطر، ومصادره السياسياّة،  كلاّ ما قداّ

وتأثيره في العمل الفناّي، والدور الذي يلعبه في تحديد معالم ما »يظهر« في 

اإلجرائياّة  التعريفات  من  عدٍد  إلى  الوصول  سبيل  في  وذلك   ، السورياّ السياق 

د الفرد وما يمارسه من أفعال، سواء  المرتبطة بالخطر وكيفياّة تشكاّله، بوصفه يُهداّ

علناً،  لذاته  الموضوع  إنتاج  أسلوب  يضبط  الخطر  وكأناّ  فنياًّة،  أم  يومياًّة  كانت 

؛ هذه التعريفات تظهر ضمن السياقات  وكيفياّة امتداده في الزمن ونشاطه الفناّياّ

اآلتية:

- الخطر نتيجة سوء األداء

يتجلاّى الخطر هنا باحتماالت العنف التي قد يتعراّض لها الفرد بسبب هالة 

اليومياّة،  الحياة  د  تهداّ التي  العسكرة  مظاهر  تبثاّها  التي  به،  المحيطة  الرعب 

أي:  يعلمه؛  ال  أو  يعلمه،  خارجيٍّ  تهديٍد  من  خائفاً  مطيعاً،  منضبطاً،  يجعله  ما 

التحراّك  أثناء  الطاعة في  االقتباس من سيناريو  نتيجة سوء  هناك عنٌف محتمٌل 
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في المساحة اآلمنة، مثل: »التظاهر، حمل الكاميرا، الهتاف ضداّ الرئيس، النكات 

العلنياّة، االقتراب من مساحات عسكرياّة«.

- الخطر نتيجة »ال نظام« الحوادث

يمكن  ال  فيريلو)1(،  بول  الفرنسياّ  حْسب  العلم،  وعي  ال  الحوادث  تشكاّل 

الحالة  في  لتجناّبها.  يسعى  الذي  للعالم  المادياّ  البنيان  تضبط  لكناّها  توقاّعها، 

السماء،  القادم من  الموت  اليومياّة، هناك خطر  الحوادث  إلى جانب  السورياّة، 

من  تهبط  قذائف  سببه  الخِطرة،  أو  اآلمنة،  المساحة  في  ومستمٌر  دائٌم  تأثيٌر 

أعلى، وتفجيرات عشوائياّة، وغيرها من أشكال العنف التي ال يمكن توقاّع مكانها، 

العام،  الفضاء  االنتقال في  الحركة، وأسلوب  كيفياّة  د  يهداّ الخطر  زمانها؛ هذا  أو 

 . وينسف االستقرار في الفضاء الخاصاّ

- الخطر نتيجة التصنيف السياسّي

النظام  على  والقائمات  القائمين  مع  العالقة  شكل  عبْر  الخطر  هذا  يظهر 

ا بسبب االنتماء الهوياّاتي، أو الطائفياّ الذي  العام، ومحاربي ومحاربات األعداء، إماّ

ا عبْر االنتقال بين  المرتجل، وإماّ العنف  د صاحبه/صاحبته باالختفاء، أو  قد يهداّ

وعرضٌة  صرفٌة  حياٌة  الفرد  األولى:  ففي  اآلمنة،  المساحة  وبين  األعداء  مساحة 

عرضٌة  هو  الثانية:  وفي  الحصار،  أو  المباشر،  القتل  عبْر  »عدو«،  ألناّه  للموت؛ 

مساحة  إلى  انتمائه  أي:  الشخصياّة؛  بطاقته  على  مدواّن  هو  ما  بسبب  للعنف 

األعداء، ولو كان خارجها.

لـ»علم  بتأسيسيه  ُعرف  فرنسي  وفيلسوف  معماري   :)2018-1932( Paul Virilio  )1(

السرعة« و»نظرية الحوادث«.
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الف�شل الثاني

في  السياسياّة  للنظرياّة  مختصرٍة  مقاربٍة  تقديم  السابق  الفصل  في  حاولنا 

سوريا، وطبيعة العالقة بين »السيادة« و»المواطنين«، في محاولٍة لفهم الشروط 

، سواء كانت مادياًّة أم قانونياًّة، وكيفياّة  السياسياّة التي يحصل ضمنها اإلنتاج الفنياّ

، وتجلاّيها ضمن عناصره بصورٍة مباشرٍة، أو غير  ظهورها داخل إطار العمل الفنياّ

لطة  مباشرٍة، وهذا ما يقودنا إلى ثقافة االستثناء؛ أي: الكيفياّة التي تظهر فيها السُّ

، وما الدور الذي تلعبه في ضبط هذا العمل،  السياسياّة ضمن إطار العمل الفنياّ

العمل نفسه، أو ما  العالقات بين مكواّنات  سواء على مستوى اإلنتاج أم ضمن 

ًة مادياًّة تطباّق على المكان  «، واخترنا منها »الخطر« بوصفه قواّ يناه »نظام الكلاّ سماّ

، وهذا ما يتاّضح في  د رمزياّاً وفيزيائياّاً عملياّة صناعة العمل الفنياّ واألفراد، وتهداّ

د  دًة داخل إطار الفيلم، ويهداّ ل«؛ حيث يتاّخذ الخطر أشكاالً متعداّ ا عم تسجاّ »لساّ

تدفاّق الحكايات ضمنه، وحيوات صناّاعه.

نظام الحكايات داخل »لّسا عم تسّجل«:

اإلشارة إلى الشرط السياسياّ الذي ظهر ضمنه الفيلم، هدفها عدم التعامل 

السياق  بسبب  النقد  على  عصياّ  شيء،  كمثله  ليس  فيتيشي)1(،  كغرض  معه 

)1( الغرض الفيتيشي ودون الخوض في تاريخ المصطلح ومعانيه المتعددة، المقصود به هو =
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صرفة  كحياة  التصنيف  الحصار،  االستثناء،  )حالة  ضمنه  ظهر  الذي  السياسياّ 

تستحق الموت(. هذا الشرط يفترض أناّ صناّاع الفيلم من مصواّرين، ومخرجين، 

خاضعًة  نراها  عناصر  هناك  أي:  الكاميرا؛  تلتقطه  بما  كلياّاً  المتحكاّمين  ليسوا 

لتصنيفاٍت وصراعاٍت سياسياٍّة ال يمكن ضبطها ضمن »اإلطار«، لكْن في النهاية، 

، أو حسب بيل نيكولز)1(:  عي أناّها فيلٌم وثائقيٌّ هو كأياّة مجموعة صوٍر متحراّكٍة تداّ

»فيلم فيكشن مع حبكٍة، وشخصياّاٍت، ومواقَف، وأحداٍث، كأياّ فيلم آخر... لكْن 

.)Nichols, 2017, p. 107( .»ناته تحيل إلى الواقع وبنائه كلاّ مكواّ

فئات  من  واحدٌة  وهي   ، تسجيليٌّ أناّه  على  الشريط  الفيلم  صناّاع  يصناّف 

ة أنواع: الوثائقياّ الفينومينولوجي، الوثائقي  ، لكناّه أيضاً يجمع عداّ الفيلم الوثائقياّ

، الوثائقياّ األدائياّ ...، وغيرها من التصنيفات التي يعتمدها النقد لتسهيل  الشعرياّ

 ، ة أساليب للتصوير: »التصوير المنزلياّ الفهم والتحليل. كما أناّ الفيلم يعتمد عداّ

كاميرا مراقبة الحياة اليومياّة، كاميرا تلفزيون الواقع...«. وال فائدة هنا من تفنيدها، 

لكْن يجب األخذ بعين االعتبار االختالف بين الفيلم كوثيقة وبين الفيلم الوثائقي. 

م الفيلم نفسه كوثيقٍة تاريخياٍّة، ورباّما قانونياّة،  حسب تعريف نيكولز: يقداّ

دٍة، بناًء على مكواّنات »وثائقياّة«: كـالشهادة،  تحيط بموضوٍع ما من جوانَب متعداّ

ويضاف  الفصل،  بداية  في  التعريف  أيضاً  عليه  ينطبق  كما  وغيرها،  والوثيقة، 

إليه: أناّ الفيلم الوثائقياّ »حكايٌة يرويها أشخاٌص واقعياّون بناًء على أدلاٍّة وأحداٍث 

 .)Nichols, 2017( .»واقعياّة

يحراّك فينا الفيلم الرغبة بالحكاية، ومعرفة ما حصل، وكيف حصل، بسبب 

ناته، بل تفترضها عين  =    غرض يتاّهم بأناّه يمتلك خصائص سحرية وعجائبياّة ال تنتمي إلى مكواّ

الناظر إليه، هذه »التحديقة« تنفي عن مكواّنات الغرض خصائصه وسياقه وتكسبه أخرى 

لة بأفكار وأيديولوجيا من يقوم بالتحديق. محماّ

وكيفية  الوثائقي  بالفيلم  مختص  سينمائي  ومنظر  ناقد  )1942-اآلن(:  Bill Nichols  )1(

صناعته.
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بين  التمييز  يجب  لكْن  المحاصرة(،  )المدينة  نشاهده  الذي  المكان  خصوصياّة 

العناصر السردياّة وبين تلك الخطابياّة والوصفياّة، وال بداّ من األخذ بعين االعتبار 

االختالف بين األسلوب الذي »تعرض« فيه األحداث وبين طبيعة هذه األحداث. 

مها الفيلم، وتدفاّقها ضمن زمن  م قائمًة بالحكايات التي يقداّ لتبسيط ذلك سنقداّ

بأناّه ضمن الفيلم نفسه يُهيمُن الخطر، ويتحراّك  الفيلم، لكْن يجب الوعي دوماً 

الفيلم  صناّاع  له  يخضع  الذي  والتجويع  العشوائياّ  القصف  ونقصد  الزمن،  في 

وموضوعاته، وهي شروٌط يشترك بها جميع من يظهرون في المساحة المحاصرة، 

د الماداّة الفيلمياّة ومتابعة موضوع الحكاية على األرض. ما يهداّ

، لكناّه يفيد في رصد العناصر المرئياّة  استخدام لفظ »حكايات« هنا مبدئيٌّ

التي نراها على الشاشة، وتصنيفها، وطبيعة العالقات بينها، التي عادًة ما يطلق 

عليها اسم الفابيوال )Fabula(: االسم الذي اقترحه بيتر فيرستادن)1( ويقصد به: 

 verstraten, 2009, p.(  .» سببياّ منطٍق  األحداث ضمن  لبناء  الزمنياّ  »الترتيب 

13(، هذا المنطق السببي هو ما يكشف الحكايات وأسلوب ترتيب عناصرها(.

له« الكاميرا ،وتسلسل  ا سبق، يمكن تصنيف الحكايات حسب ما »تسجاّ مماّ

األحداث ضمن كلاّ واحدٍة منها بالشكل اآلتي:

- حكاية ميالد أمين وسعيد البطل:

يتناول  فالشريط  البداية،  منذ  بها  الفيلم  يصراّح  التي  الرئيسة  القصة  هي 

»حكاية صديقين يلتقيان في الحصار«، وعلى الرغم من تبادل الكاميرا بين االثنين، 

إالاّ أناّها تالحقهما في أغلب الوقت سواء كانا راويَيْن أم يؤداّيان أمامها، وضمن زمن 

الفيلم ال يواجه االثنين سوى الصعوبات التي يشترك بها الجميع، وهي: »الجوع، 

)1967-اآلن(: ناقد ومنظر سينمائي ُعرف باهتمامه بنظريات السرد  Peter Verstraten )1(

. السينمائياّ
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أردنا  وإْن  بالوصف،  يكتفيان  بل  يسائالنها،  وال  المعارك«،  العشوائياّة،  القذائف 

كتابة حكايتهما عبر سلسلٍة من األفعال، فستكون على النحو اآلتي:

التصوير،  الناس  ويعلاّم  المعارك،  يصواّر  الغوطة،  في  محاصٌر  شابٌّ  »سعيد 

يُغادر ليلتقي أصدقاءه في دمشق، ثماّ يعود إلى الغوطة، يالحق بعض الشخصياّات 

الموجودة هناك، ويقف إلى جانبها في المعارك وفي مكامن االختباء، ثماّ يلتقي 

صديقه ميالد الذي دخل الغوطة، يترك سعيد إثر ذلك تصوير المقاتلين، ويقراّران 

معاً رسم جدارياٍّة على واحٍد من الجدران، وبناء استوديو للتسجيل، ينجحان في 

ذلك، ثماّ يتعراّض واحٌد من الشخصياّات الفرعياّة إلطالق النار، وينتهي الفيلم«.

ال يوجد أياّ عائٍق في وجه سعيد، يتحراّك براحٍة مطلقٍة بين المكان المحاصر 

وبين المكان اآلمن، وضمن المكان المحاصر نفسه أيضاً، ال يوجد أياّ عامٍل يقف 

في وجهه سوى الجوع بدون معرفة أثره عليه، بل نكتفي بمعرفة أناّ السجائر 

أياّة صعوبٍة في تحقيق  يواجه ميالد وسعيد  نفدت منه ومن صديقه. كذلك ال 

ما يريدانه »االستوديو والجدارياّة«، بْل يتماّ األمر بسالسٍة مطلقٍة، بدون أن يقف 

المكان نفسه، أو الشخصياّات فيه، في وجههما. بكلماٍت أُخرى: ال صراع سوى ذاك 

المشترك مع الجميع، الذي ال خصوصياّة فيه لدى سعيد، أو ميالد.

السلس من  للمغامرة بعد تخراّجه  ينطلق  حكاية ميالد تختلف جزئياّاً، فهو 

المنطقة  فيدخل  تعبيره،  حسب  »جباناً«  يكون  بأالاّ  الداخلياّ  وقراره  الجامعة، 

المحاصرة، ويقوم بما يريده، ثماّ يقراّر الرحيل كونه لم يعد يستطيع االحتمال، 

في  ثورة  هناك  ألناّ  »سياحًة،  المكان  إلى  جاء  بأناّه  الفيلم  في  يقول ساخراً  بل 

داخل  الجميع،  به  اشترك  خارجياّاً  حدثاً  فكان   ، الكيماوياّ الهجوم  ا  أماّ سوريا«؛ 

الحصار وخارجه، ويمكن القول: إناّهما الوحيدان اللذان يطرأ تغيير على سلوكهما 

اليومياّ في الفيلم بعده.

ويعلاّق المخرجان على هذه الحكاية وتبادل األدوار بقولهما:
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»ميالد مثالً: خارجياّاً كان متوازناً ومستقراّاً، وفي الداخل هو مضطاّرٌب، وغير 

قبل  يتغياّر  أناّه  االختالف  لكناّ  ذاته مع سعيد،  مراّات، واألمر  ة  واثٍق، ويتغياّر عداّ

الفيلم وبعده، فهو ال يتغياّر وهمياّاً في الفيلم، ويسائل المشاهد هذا الثبات، أو 

عدم التغياّر، لكْن بعد انتهاء الفيلم، حين نقرأ اسم سعيد كمخرج ال كمصواّر فقط، 

نكتشف التغياّر الذي خضع له«. )البطل وأيوب، مقابلة، 2020(.

- حكاية القّناص/ الخّباز

يتتباّع سعيد واحداً من المقاتلين في المنطقة المحاصرة، وهو جنديٌّ منشقٌّ 

على  احتجاجه  نشاهد  ثماّ  حياته،  عن  بلسانه  يخبرنا  الذي  قناّاٍص،  إلى  يتحواّل 

يعمل  وهو  الكاميرا،  أمام  الحقاً  ليظهر  أمامنا،  من  يختفي  ثماّ  القادة،  سياسات 

كخباّاٍز ترك السالح، لننتقل إلى عرسه وزواجه، ثماّ يختفي.

القناّاص هو الوحيد من سكاّان المنطقة المحاصرة، الذي يتغياّر »دوره« عبْر 

الفيلم، بدون أن نعلم كيف، أو لماذا حصل ذلك، لكناّ عالقته مع الكاميرا وكلٍّ 

من ميالد وسعيد لم تتغياّر، وهنا يعلاّق مخرجا الفيلم بقولهما:

ل دور القناّاص حقيقًة، بل ترك المعارك والقتال، وانتقل إلى معركة  » لم يتبداّ

الملحوظ،  األواّل:  الفيلم،  في  التغياّرات  من  أنواع  هناك  الطعام،  وتأمين  الفرن 

والمباشر، والخارجياّ ألبي عبده، وهو ما سبق أْن قلته، هناك أيضاً تغياّرات مرتبطة 

بالظرف؛ إْذ تالشى الظرف المفترض أن يحمل فيه بندقياّة، ليصبح بعدها عامالً 

في الفرن؛ جوهره لم يتغياّر«. )البطل و أيوب، مقابلة، 2020( )البطل و أيوب، 

مقابلة، 2020(

- حكاية الرُجل الرياضّي

بالحياة،  باالستمرار  يتعلاّق  »خطاباً«  م  ليقداّ الفيلم  في  الشخص  هذا  يظهر 

وأهمياّة التمرينات الرياضياّة التي يؤداّيها أمامنا، ثماّ يختفي.
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- حكاية المرأة ذات الجلباب األْسود

ها خارج  م »خطاباً« أمام الكاميرا، وتنادي أماّ تظهر هذه المرأة في الفيلم لتقداّ

الحصار، وترسل إليها سالماتها، ثماّ تختفي.

- حكاية المكان

، لكْن ال نعلم  يشير الفيلم إلى أناّ المكان محاصٌر من ِقبل الجيش السورياّ

 ، كيفياّة الدخول والخروج منه، ونتعراّف إلى األخطار التي فيه، من: »قصٍف عشوائيٍّ

أسئلٍة من ِقبل المسلاّحين، نقص الطعام«. هناك أيضاً وصٌف لساحات المعارك، 

وكيفياّة التواصل مع الخارج، سواء عبْر الحفر في الجدران أم عبر الراديو، ما نعرفه 

ٌد، لكناّ من فيه يتابعون حياتهم على نحٍو ما. أناّ المكان ُمهداّ

يصف الفيلم األخطار المشتركة بين الجميع، بدون أن تكون هناك أحداث 

اآلخرين،  تختلف عن  السابقة بصورٍة تجعلها  الشخصياّات  أياّة واحدٍة من  د  تهداّ

نقاط  إلى  الذهاب  حتاّى  الجميع،  على  المهيمن  الخطر  احتماالت  فقط  هناك 

ونكتفي  الفيلم،  زمن  ضمن  أثره  يتالشى  أحداث،  من  فيها  يدور  وما  االشتباك، 

األحداث  بعض  الكاميرا  تتبع  كما  موته،  أو  أحدهم،  نجاة  وهو   : اآلنياّ بالتأثير 

في المكان المحاصر كَـ)معرض فناّي، مظاهرة..( وتلتقطها بأسلوٍب أشبه بتغطيٍة 

تلفزيونياٍّة عن طبيعة الحياة في هذا المكان.

- حكاية الكاميرا كراوي وغرض

كغرض،  الكاميرا  فيها  تظهر  التي  دة  المتعداّ األساليب  من  الرغم  على 

واألسلوب الذي تتناقل به، هي تحافظ أغلب الوقت على وظيفتها في وصف ما 

يحدث وتسجيله، عدا المراّات القليلة التي تُستخدم الكتشاف أماكن الدباّابات 

د الكاميرا نفسها التي كاْسم الفيلم بالفعل  والقناّاصة، لكْن ال يوجد أياّ حدٍث يهداّ
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الجميع،  بين  بصمٍت  تتحراّك  بشخصياٍّة  أشبه  الكاميرا  التسجيل«،  في  »تستمراّ 

ث  ًة سحرياًّة« لجعل الشخصياّات تتحداّ أُخرى تمتلك »قواّ تراقب أحياناً، وأحياناً 

وتكشف دواخلها.

الكاميرا أشبه براويٍة شديدة الحياد، ال تـطلق األحكام، بْل تـصف، وتـسمح 

للشخصياّات بأن تلعب أمامها، أو تؤداّي، أو تكشف دواخلها، بدون أن تواجه ومن 

، كأناّ هذه الراوية  يحملها أياّة عقباٍت، أو صعوباٍت، حتاّى على المستوى المادياّ

منيعٌة ضداّ ما يحصل.

معرفة هذه الراوية محدودٌة فقط بما تـراه؛ إْذ يمكن طردها، أو نسيانها، ما 

يعني أناّ هناك ما يغيب عنها، األهماّ أناّها ال تـمثاّل »فرداً« متخياّالً يخاطبه من ُهم 

أمامها، بل كتلة بشرياّة المفترض أناّها ال تعلم ما يحصل داخل الحصار، واألهماّ أناّ 

هذه الكتلة قادرٌة رباّما على التغيير، عبْر تعاطفها مع ما يحصل في الحصار، وما 

يشهده الناس.

الجامع الفيتيشي في المكان االستثنائّي:

المحاصر، والتقاط  المكان  الزمن، كأناّ تدفاّقه في  الفيلم على مرور  يراهن 

على  أيضاً  يعتمد  الرهان  هذا  »حكاية«،  لبناء  تكفي  المكان،  هذا  معالم 

المصادفات؛ أي: انتظار ما يحدث، بدون تسويغٍ يجيب عن سؤال: لماذا تصواّر 

الكاميرا ما تصواّر؟ وبدون خيٍط يجمع األحداث سوى الزمن المتدفاّق، والمكان، 

واعتباطياّة القصف، الذي حتاّى ال نكتشف تاريخه وعالقته مع المكان بدقاّة، نعلم 

فقط أناّ في المدينة اشتباكات، وأناّ من فيها عالقون وعالقاٌت يحاولون النجاة، 

لنرى أنفسنا أمام حكاياٍت متشابكٍة بدون منطٍق، ال يجمع بينها سوى أناّها تحدث 

في المكان ذاته.

السببياّ  المنطق  د  يهداّ الذي  المكان،  باستثنائياّة  محكومٌة  الحكايات  هذه 
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الصيغة  الفيلم  على  لتطغى  الزمن،  عبر  منها  واحدٍة  كلاّ  وتدفاّق  لتعاقبها 

 ، السياسياّ الشرط  استثنائياّة  من  الكاميرا  صاحب  يستفيد  أي:  االستعراضياّة؛ 

الستعراض أشكال الموت، والحصار، والخطر، والتجربة اإلنسانياّة، بدون أن يلعب 

ة ما  ذلك دوراً في دفع صراع ما، أو بنائه؛ أي: يوَصُف المكان، وشخوصه، وشداّ

يحصل، وبدون أن يشكاّل ذلك أياّ تحدٍّ أمام ما يحصل، مثالً: أين طُبعت الصور 

التي ُعرضت في الشارع، وما حكاياتها، ولَم هناك معرض عن الدمار في مدينة 

رة؟ مدماّ

يمتلئ الفيلم بالخطابياّة، ونقصد هنا ما تقوله الشخصياّات وتنطقه بدون أن 

يخدم تشابك الحكايات، هي تصراّح فقط بمواقفها حول ذاتها، أو ما يدور حولها، 

وبآرائها، وال نحاول هنا أن نقلاّل من قيمة ما يقال، لكْن نحاول طرح األسئلة على 

مها  تقداّ التي  المعلومات  أناّ  خصوصاً  الحكايات،  بناء  في  المستخدمة  العناصر 

ا أْن تكشف لنا  ا أْن تعكس موقفاً سياسياّاً، أو أخالقياّاً، وإماّ الشخصياّات عن ذاتها، إماّ

م لنا هذا تفسيرات  ، وأسلوب حياتها، بدون أن يقداّ شذرات من تاريخها الشخصياّ

َر منزله، الذي يشرح  لما رأيناه سابقاً، أو ما سنراه الحقاً، كحالة الرُجل الذي ُدمِّ

أناّه رُجٌل  أثر، وبدون أن نعلم شيئاً سوى  لسعيد كيف يتدفاّأ، ثماّ يختفي بدون 

صامٌد في بيته.

في  فالَمشاِهد  المكان،  يفرضه  ال  األحيان  من  الكثير  في  التصوير  أسلوب 

على  الكاميرا  حامل  فيها  يحافظ  مباشرٌة،  اشتباكات  تحوي  ال  التي  المساحات 

، وانتظار  ، كأناّنا أمام رهاٍن على العفوياّة، وال نهائياّة اليومياّ صيغة التصوير المنزلياّ

الحوادث واألحداث التي من الممكن أن تلتقطها الكاميرا، كأناّنا خاضعون لمزاج 

القذيفة، وفي حال لم يحصل يتحراّك سعيد وميالد بصورٍة  الطياّار، ومكان إلقاء 

عشوائياٍّة بانتظار حدوث شيء ما.

األساليب االستجوابياّة المستخدمة الكتشاف دواخل الشخصياّات، كالسذاجة 
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الكاذبة)1(، والتسلاّل، والحميمياّة، تبدو تزيينياًّة، أو وصفياًّة أكثر منها سردياّة؛ ألناّه 

ال أحد يمانع وجود الكاميرا إالاّ فئة قليلة سنذكرها الحقاً، وال ينتقد أحد أسئلة 

سعيد، أو ميالد، وال تكشف هذه األساليب سوى عن صفات الشخصياّات وعالقاتها 

في المكان، بدون االشتباك مع أياّة واحدٍة من الحكايات السابقة، كحالة القناّاص 

الذي ال نعرف لماذا تحواّل إلى خباّاز، ما يجعلنا أيضاً نطرح سؤال: لَم ال يغادر 

بعضهم عبر األنفاق التي استخدمها ميالد للدخول؟

بصورٍة  المرتاّبة  اليومياّة  والحكايات  اللاّقطات  من  أمام سلسلٍة  الفيلم  يتركنا 

خاليٍة من السبك، كلاّها احتماالت ألن تصبح »حكايات/ أفالم« منفصلة، كأناّنا أمام 

كوالج، شكله الكلاّياّ ال يحيل إالاّ إلى ما يشبه اليومياّات، أو المذكاّرات المنقوصة، 

على  أسئلة  يطرح  أناّه  صحيٌح  منها،  أيٍّ  إتمام  بدون  حكايات  يقترح  فالفيلم 

، ويشكك بقدرتها  األساليب التقليدياّة في بناء الحكاية التي يعرفها تاريخ الوثائقياّ

دٍة  السردياّة، لكناّه ال يبني حكايًة واحدًة متكاملًة، ويتركنا دوماً أمام بدايات مهداّ

باالختفاء. بالطبع، يمكن تأويل ذلك باحتماالت الموت العشوائياّ وعدم اليقين، 

الفيلم  صانعو  منها  يسخر  بل  الفيلم،  إلى  تنتمي  ال  تفسيرات،  كلاّها  هي  التي 

أنفسهم حين يقول سعيد للخباّاز/القناص بأناّهم »سيصنعون عنه فيلماً يوصله إلى 

م وصفاً لمكاٍن ما،  هوليوود«؛ أي: نحن أمام مجموعٍة من التسجيالت، تتاليها يقداّ

وشخصياّات تكتشفه.

»فيديوهات«  ها  وعداّ الفيلم،  مشاهد  من  واحٍد  كلاّ  نحلاّل  أن  بإمكاننا 

التي  واالشتباكات  المظاهرات  تصواّر  التي  لتلك  مشابهة  فيديوهات  أو  منزلياّة، 

عرفتها سوريا منذ الـ2011، كلاّ واحد من هذه »المشاهد« يعكس شرطاً سياسياّاً، 

عي فيها )المخرج( أنه  )1( »السذاجة الكاذبة« )faux naïf( وهي تقنياّة إلجراء اللقاءات »يَداّ

 Ellis, Documentary: Witness and( »أحمق قليالً، ويحتاج لشرح أكثر من العادي

)Self-Revelation, 2011
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س سوى الحتماالت  ومقاربًة جمالياًّة مختلفًة، لكناّ التتالي ضمن الفيلم، ال يؤساّ

حكاياٍت ال متناهية، تخاطب الرغبة بالحكاية التي يمتلكها كلاّ من حمل كاميرا 

في سوريا، بدون تقديم صراٍع سينمائيٍّ ما، مجراّد لقطاٍت إخبارياٍّة وشعرياٍّة تصف 

ما يحصل، والتركيز دوماً على أناّ هناك من ُهم أحياء داخل هذا المكان، وهذا 

ما يفعلونه فقط، بدون أياّ صراٍع مباشٍر، أو االستفادة من »األخطار« الموجودة 

وأثرها المباشر على هؤالء األشخاص، أو على عملياّة صناعة الفيلم نفسه، أو على 

حياة الشخصياّات. خصوصاً أناّ هناك أسئلة تبقى معلاّقة بدون إجابة، مثال: لماذا 

توقاّف سعيد عن تصوير المعارك؟ كيف دخل وخرج من الحصار؟ كيف تمكاّن 

م  ميالد من اجتياز الحواجز في دمشق، وهو يحمل الكاميرا؟ المشاهد التي تقداّ

المعلومات تكتفي بالوصف وبالنتيجة، بدون تسلسل أحداٍث منطقيٍّ  لنا هذه 

وتطرحها  المشاهد،  يطرحها  التي  التقليدياّة  األسئلة  وهي  نراه،  ما  إلى  يوصلنا 

المشاهدة، »كيف حدث ما أراه أمامي؟«، أو »ما معنى هذه المشاهد بعد أن 

يمر الزمن؟«.

ا حدث، ومعنى  استعراض الحكايات الذي قمنا به، والسؤاالن المطروحان عماّ

مرور الزمن، يدفعنا إلى أسلوٍب مختلٍف لقراءة الفيلم، فنحن أمام مجموعٍة من 

التي ال تكواّن حكاياٍت ذات نهايٍة، أو تبني حبكًة، أشبه  العقيمة سردياّاً،  الصور 

ببداياٍت لقصٍص تكتسب غرابتها من السياق الذي تظهر فيه، ومن أسلوب عرضها 

الحقاً ضمن الفيلم؛ لذا نستعيد هنا مفهوم »الجامع )collector(«)1( الذي يذكره 

والتر بينجامين)2( ثم يعلاّق عليه جورجيو أغمبين، فالجامع: »يقتبس الغرض خارج 

ر الترتيب الذي ُوجد فيه هذا الغرض، والذي اكتسب بسببه قيمته  سياقه، ويدماّ

)1( يمكن استبدال كلمة »المقتني« بالجامع.

سي  مؤساّ من  وواحد  ألماني،  ومفكاّر  ثقافي،  ناقد   :)1940-1892( Walter Benjamin  )2(

إنتاجها  وشروط  الفنون  بتاريخ  باهتمامه  ُعرف  النقدياّة(  )النظرية  فرانكفورت  مدرسة 

السياسياّة والثقافياّة. 
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األشياء،  تشكيل  بإعادة  يقوم  الجامع  سلعًة...  أم  فنياّاً  عمالً  كان  سواء  ومعناه، 

 Agemben( .» فيحرمها من قيمتها االستخدامياّة، ومعناها األخالقياّ واالجتماعياّ

G., 1994, p. 103(. قبل تبناّي التعريف السابق، لنفكاّر أناّ »الصور« من سوريا 

ا مونتاجها وترتيبها  »سلع«، والتقاطها عبْر الكاميرا شكل من أشكال »الجْمع«؛ أماّ

عي مطابقة  ، فهو تشكيٌل وترتيٌب لها ضمن سياٍق جديٍد يداّ ضمن شريٍط وثائقيٍّ

الواقع وترتيبه.

اإلشكالياّة أناّ »الترتيب« الجديد، أو »الفيلم«، سواء كان ينضبط بترتيب الواقع 

معانيها،  الصور  تُكسب  فيلماً-  -كونه  ما  حكايًة  يفترض  متخياّالً،  شكالً  م  يقداّ أم 

ل« هو أناّ هذا  ا عم تسجاّ سه في »لساّ وتضفي عليها جدوى، لكْن ما ال نستطيع تلماّ

النظام/الفيلم ال يعكس ما اختبره الجامع في سبيل الحصول على هذه الصور؛ 

س الصراع الذي تعكسه هذه األغراض/ أي: »حكايته الشخصياّة«، وأيضاً ال نتلماّ

الصور ضمن نظام ترتيبها الجديد؛ فقيمة األغراض/الصور تكمن في قدرتها على 

استعادة الماضي، أو اقتباسه، وفي الحكاية المحيطة بها، ال بحقيقة قيمتها ضمن 

التي مارسها  اليومياّة  الحياة  نهائياّة  »الواقعي«، فعملياّة »الجْمع« من ال  السياق 

، والغريب، والال-متوقع، في تركيٍز على قيمٍة  حاملو الكاميرا تراهن على الشعرياّ

غاٍت لها، أو لسبب ظهورها بهذا الشكل، سوى أناّها  م الفيلم مسواّ استعراضياٍّة ال يقداّ

من »المكان المحاصر«، ليبدو حامل الكاميرا كمن »يلتقط« من األرض الغريبة 

مجموعة »األغراض/اللقطات« الممياّزة، ثماّ يرتاّبها ليعرض لنا ما »جمعه« بدون 

تسويغٍ للترتيب، أو النظام الذي ُضبطت ضمنه.

الحكاية  في  نفسه  يوراّط  ال  هذه  حالتنا  في  »الجامع«  أناّ  أيضاً  اإلشكالياّ 

التي  الصعوبات  أو  المكان،  ضمن  الشخصياّة  حكايته  عن  لنا  يكشف  ال  كلياّاً، 

واجهها هو بذاته )عدا الخطر المهيمن على الجميع(، بل نتعراّف فقط إلى رغبته 

بسبب  الكاميرا  يصارح  الذي  أمين  ميالد  كحالة  واالكتشاف،  المغامرة  بخوض 

رغبته باالنضمام إلى صديقه، بعكس سعيد البطل الذي ال نعرف حكايته ضمن 
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المكان، وهنا تأتي إشكالياّة الجامع، هو مستغرٌق في فضوله العشوائياّ الكتشاف 

ذات  المرأة  واضٍح، كحالة حكايتَْي:  تسويغٍ  بدون  فجأًة  تختفي  التي  الحكايات 

الخمار، والرُجل الرياضي.

»سينما  مصطلح  هو:  السينما،  تاريخ  من  مصطلحاً  نستعير  أن  يمكن 

مه توم غونينج)1(، والذي  المالهي« )The Cinema of Attractions( الذي قداّ

يرى أناّ السينما في بداياتها اعتمدت على المواجهة االستعراضياّة مع الُمشاهد 

لجذب  العدسة  أمام  والخدع  المهارات  من  بمجموعٍة  القيام  أي:  والُمشاهدة؛ 

األفعال  من  مجموعٍة  حول  تدور  التي  السيرك  بعروض  أشبه  الجمهور،  انتباه 

التي ال تمتلك وحدًة درامياًّة، إْن نظرنا إلى الفيلم، والعديد من المشاهد ضمنه، 

، أرسم  ، ألعُب بالكاميرا«، »انظروا إلياّ نراها أقرب إلى الصيغة اآلتية: »انظروا إلياّ

االشتباك وأنجو بحياتي«؛ هذه  إلى مساحة  أتسلاّل   ، إلياّ الجدار«، »انظروا  على 

المشاهد استعراٌض للخطر أمام الُمشاهد والُمشاهدة، ومحاولٌة لتعريفه بالسياق 

وطبيعة المكان بدون الخوض في الحكاية.

سألنا صناّاع الفيلم عن التصواّر المسبق، أو الهدف من التصوير، والشكاّ في 

ت »كتابة« كلاّ واحدٍة من الحكايات،  جدوى ما يحصل مع تدفاّق الزمن، وكيف تماّ

سواء في أثناء التصوير أم الحقاً في أثناء الكتابة، وكان الجواب:

المتوقاّع هو  وكان  عام 2011،  كاميرته  أن حمل سعيد  منذ  بدأ  »التصوير   

التصوير في أثناء التحرير، أو »تحرير دمشق«، وخطرت لنا الفكرة  بفتح الكاميرا 

من  ماً  بنا في دمشق متقداّ يلتقي سعيد  أو من منطقتين؛ بحيث  على طرفين، 

الفيلم  ينجح  لم  الجبهة،  تشكاّل خطوط  مع  لكْن  الثورة،  انتصار  لحظة  الغوطة 

الذي خطاّطنا له، لكناّنا أكملنا التصوير.

والوسائط  السينما  بتاريخ  مهتم  أمريكي  وناقد  ممثل  )1949-اآلن(:  Tom Gunning  )1(

المتعددة.
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نظناّ أناّ هذا األمر الرئيس الذي أعطى الفيلم روح الشكاّ في جدوى التصوير؛ 

إْذ بدأنا في 2012 منذ المجزرة بالتصوير على المحورين، وفي عام 2013 اتاّضح 

، وأناّ الهدف من تصويرنا لم يتحقاّق، وبقي السؤال طوال  م لن يتسمراّ أناّ التقداّ

الوقت: لماذا أقوم بالتصوير؟ وميالد كان األصدق في طرح هذه األسئلة، خصوصاً 

د الحقاً سؤال الجدوى سواء على مستوى التصوير  أناّنا في داخل الحدث، ما يهداّ

الكيماوي،  ضربة  وبعد  نصواّرها،  التي  اإلخبارياّة  التقارير  مستوى  على  حتاّى  أم 

تالشى الخطاب القادر على اإلجابة عن سؤال الجدوى، أو عن األسئلة البسيطة: 

لماذا نصواّر؟ لماذا نصنع تقاريَر؟ ما جدوى التقارير اإلخبارياّة؟ بعد عام 2013، 

ر  تالشى الخطاب لدى كلاّ األطراف، ما عدا الدواعش الذين امتلكوا خطاباً يفساّ

جدوى ما يقومون به وهدفه«. )البطل وأيوب، مقابلة، 2020(.

أثر الخطر على بعض العناصر السينمائّية:

س أثر الخطر المباشر على بعض العناصر التي تكون الفيلم  نحاول هنا تلماّ

ذاته، بناًء على التعريفات األولياّة التي وضعناها للخطر، تلك المرتبطة بـ»الدور 

أثراً  ويترك   ،» »واقعيٌّ الخطر  أناّ  ونكراّر  المكان«،  الحوادث، خصائص   ، السياسياّ

اٍل داخل بنيان الفيلم يتفاعل  داخل زمن الفيلم وخارجه؛ أي: ننظر إليه كعنصٍر فعاّ

ناته، ويؤثاّر على شكلها. مع مكواّ

- األداء

ال أحد يظهر بصورته الحقيقياّة أمام الكاميرا، مهما اداّعى مطابقة ذاته، فمن 

اآلخرين  لتحديق  أن نخضع  بمجراّد  باألداء  نبدأ  نحن  نظٍر سوسيولوجياّة،  وجهة 

واألُخريات، أو ندرك أناّ هناك احتماالً بأناّ أحداً ما يشاهدنا، أو سيشاهدنا، وفي 

بنصف  ث  »يتحداّ الفيلم  صانع  أناّ  إليس)1(  جون  يخبرنا   ، الوثائقياّ الفيلم  حالة 

)1952-اآلن(: باحث وناقد أمريكي، مهتم بدراسات اإلعالم والصورة، ونقتبس = John Ellis )1(
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على  عيٍن  وبنصف  بمقابلته،  يقوم  من  مع  يجريها  التي  المحادثة  على  عيٍن 

االستخدام النهائياّ للكلمات في الفيلم، الذي سيُعرض على أناٍس آخرين الحقاً«. 

الوعي بما يحصل وباحتماالت المشاهدة، يتغياّر  )Ellis, 2011, p. 34()1(؛ هذا 

د  يهداّ والقصف-  بالحصار  -المتمثاّل  السياسياّ  فالشرط  الخطر،  احتماالت  ضمن 

دٌة، كون النتيجة  الشخصياّات وصناّاع الفيلم بالموت؛ أي: إناّ قيمة ما »يصواّر« ُمهداّ

النهائياّة غير مضمونة، هذا التهديد يُدرِكُه ُصناّاع الفيلم والشخصياّات ضمنه، كأناّهم 

تجاه  موقفهم  من  يغياّر  ما  اإلنجاز،  عدم  أو  بالتالشي،  ٍد  ُمهداّ فيلٍم  في  يظهرون 

وهذا  التصوير،  جدوى  في  يُشكاُّكون  أنفسهم  كونهم  أنفسهم،  وتجاه  اآلخرين، 

ة مراّات؛ هناك يقيٌن لدى الجميع بأناّ ما يُصواّر قد ال يرى  ما يُذكر في الفيلم عداّ

النور.

بـ»المُنتج«  المرتبط  اليقين  األداء ومدى »واقعياّته«، فعدم  إلى  نعود  وهنا 

، والتهديد بالخطر، جعلنا أمام أشكاٍل مختلفٍة من األداء أمام الكاميرا، أو  النهائياّ

أمام جهوٍد خطابياٍّة من  أسلوب تقديم الذات أمام الكاميرا، لنرى أنفسنا أحياناً 

أشكاٍل  إلى  وسياقاتها  اليومياّة  الحياة  التقاط  إطارات  تتحواّل  أي:  التاريخ؛  أجل 

لمخاطبة الُمشاهد والُمشاهدة المحتَمالن، تظهر ضمنه الشخصياّات كأناّها ضمن 

« ال ينتمي إلى الحياة اليومياّة، أو االنطباعات عنها، كأناّ عليها أن  إطاٍر »رسميٍّ

توضح لبساً، أو تكشف حقيقًة ما، وهذا ما نراه في:

اعترافات ميالد أمام الكاميرا

الرُجل الرياضياّ الذي يخبرنا عن أهمياّة الحياة

=   هنا من بحثه عن األداء أمام الكاميرا الذي اعتمد فيه على أبحاث عالم االجتماع الكندي 

)1922-1982( الذي تناول في كتبه األداء من وجهة  erving goffman - إيرفيغ غوفمان

نظر أنثروبولوجياّة وطبيعة األدوار االجتماعياّة التي ننتجها ونختبرها يومياً.

 )1(
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المرأة التي تنادي ابنتها

سعيد الذي يعجز عن الكتابة بعد ضربة الكيماوي

الشهود على الصاروخ الكيماوي

اعترافات المقاتلين أمام الكاميرا

إطارات  ويؤداّون ضمن  محتَملين،  وُمشاهدًة  ُمشاهداً  يخاطبون  كلاّ هؤالء 

مون فيها ذواتهم بوصفهم شهوداً على التاريخ، ال كأجزاٍء من حكايٍة يحاول  يقداّ

الفيلم رْسم معالمها، ما يعني أناّ كلمة »أداء« هنا ترتبط باإلطار والظهور أمام 

الكاميرا بأسلوٍب يخاطب ذاكرة المتلقاّي، كحالة المقاتلين الذين حراّروا المخفر 

، كأناّ كلاّ شخصياٍّة تُخاطب زمناً ومكاناً  في بداية الفيلم، وأعلنوا ذلك ببياٍن رسميٍّ

ال ينتميان إلى اآلن، ويؤداّون أمام ُمشاهدين وُمشاهدات يمتلكون عنهم فكرًة 

مون أنفسهم بصورٍة مختلفٍة عن المعتاد. خاطئًة يريدون تصحيحها، فيقداّ

لدى  السخرية  يُحراّر   ،» نهائيٍّ »ُمنتٍج  أو  »نهايٍة«،  بوجود  هذا  اليقين  عدم 

ما  بأداء  يستخفاّ  الذي  الكاميرا،  حامل  لدى سعيد،  نراه  ما  وهذا  الشخصياّات، 

ياّته في بعض األحيان، كحالة سخريته من الرُجل الذي  تقوم به شخصياّاته وبجداّ

يلعب الرياضة، والتشكيك بحقيقة ما يقوم به عبر سؤاله: »هل هذا فعالً وقت 

الشخص  فيه  يمارس  الذي   » اليومياّ »الدور  الُمحاور هنا  يكسر  أي:  الرياضة؟«؛ 

»رياضته« ليستخفاّ به، ال ليسأله عن عالقته مع من ُهم حوله، بل يجهاّزه إللقاء 

ث فيه من ُهم »خارجاً«؛ السخرية ذاتها نراها في حديث ميالد مع  خطاٍب يحداّ

صديقه الذي يرفض التظاهر خوفاً، أو حين دخوله إلى الغوطة المحاصرة بوصفه 

»سائحاً« .

تشكك السخرية باإلطار الذي تدور فيه األحداث، فكلٌّ من ميالد وسعيد ال 

ياّة  يكشفان عن أنفسهما حين يكونان أمام الكاميرا، بل يكتفيان بالتهكاّم من جداّ

بدون   ، تقليديٍّ وغير  استثنائيٌّ  يحصل  ما  بأناّ  يسلاّمان  فيه،  هم  الذي  الموقف 
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مناسبٍة- عدم  كلاّ  -في  يؤكاّدان  كأناّهما  إليهما،  ه  توجاّ التي  األسئلة  يجيبا عن  أن 

انتمائهما إلى هذا المكان، وأناّ حياتهما اليومياّة مختلفٌة عن أولئك المحاصرين.

أو  عبْرهما شخصياّاتهما،  وميالد  سعيد  يستفزاّ  الذي  سواء  األسلوبان،  هذان 

التشكيك بواقعياّة ما نراه، واالستخفاف بدوافع  يشكاّكان بأدائهما، يدفعاننا إلى 

الشخصياّات، والتشكيك بشكل تقديمهم لذاتهم؛ هذا األمر يظهر فقط في أثناء 

الخطر  مع  المباشر  التماس  حين  ال  فيه،  من  على  والتعراّف  المكان،  اكتشاف 

ياّ يكون فقط في  كحاالت االشتباك، أو القصف، أو دفن الموتى، كأناّ األداء الجداّ

أثناء التعامل مع الجسد المياّت، أو المكان الذي يحوي احتماالت الموت القريب، 

في حين أناّ ما يحصل خارج هذه السياقات خاضٌع للمساءلة، وال يؤخذ دوماً على 

. محمل الجداّ

دٌة من اللاّعب يقوم بها كلٌّ من ميالد وسعيد في الفيلم،  هناك أشكاٌل متعداّ

ونراها في أثناء بناء استوديو التسجيل، أو الرسم على الحائط، النشاطين اللاَّذيْن 

لم تقف في وجههما أياّة عقبٍة، بْل جرْت تأديتهما بإتقان، في حين ظهر اللاّعب 

استعراضياّاً؛ أي: إلرضاء غواية الكاميرا التي تراقب، في مساحات االشتباك والخطر 

المباشر، في الرهان على استعراضياّة النجاة، أو الموت، وذلك لخلق الرعب؛ ألناّ 

التأثير  هذا  »حقيقياّون«؛  والموتى   ،» »حقيقيٌّ الُمشاهدة  أو  الُمشاهد،  يراه  ما 

، يخلق الفزع لدى الُمشاهد والُمشاهدة كونه يكتشف هشاشتهما  االستعراضياّ

إمكانياّة  واألهماّ  موت،  من  يشاهدانه  لما  جسديهما  خضوع  وإمكانياّة  الذاتياّة، 

تحواّل أياّ مكاٍن إلى منطقٍة محاصرة.

- المكان:

ٌد بالتالشي؛  يظهر المكان المحاصر في الفيلم متغياّراً، كلاّ ما هو قائم مهداّ

نشاهد  إْذ  المقاتلون؛  يتاّبعها  التي  العصابات  حرب  وأساليب  القصف،  بسبب 

الُحفر واألنفاق المستخدم، الذي يفرض المكان توظيفه كأسلوٍب خاصٍّ  نظام 
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؛ أي: إناّ تكوين المكان  للتنقاّل على »الحدود«، خوفاً من أعين الجيش النظامياّ

المادياّ يتغياّر عبر الزمن، تتالشى أجزاٌء، وتُبنى أجزاٌء أُخرى حسب تغياّر مساحة 

االشتباك.

مساحات  أي:  الحدود؛  على  أشكالهما  بأحد  يظهران  وخطورته  المكان  أثر 

، هذه الحدود قد تكون بناًء يقف في وجه المقاتلين،  التماس مع الجيش النظامياّ
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ومراًّة تكون دباّابًة تسداّ الطريق بقذائفها، ومراًّة جداراً يعزل المحاصرين والمحاصرات 

عن الخارج، لنرى أنفسنا أمام حفٍر وفتحاٍت تفرض على بعض الشخصياّات تقنياًّة 

ًة بالحركة والتصوير، مرتبطًة بَعين القناّاص الخفياّة، وال بداّ من اإلشارة إلى  خاصاّ

إيال  اقترحها  الجدران«،  عبْر  »المشي  ى  تسماّ لتقنياٍّة عسكرياٍّة  امتداٌد  الُحفر  أناّ 

وايزمان)1(، وخاللها تتغياّر مساحة االشتباك التقليدياّة، ليخلقها المقاتل لنفسه في 

سبيل تجاوز العقبات التي يختزنها تصميم المكان، بذلك عدم ترك نفسه فريسًة 

للـعدواّ الذي يعرف تصميم المدينة، فكلاّ مقاتٍل يعيد تكوين مساحات االتاّصال 

ا للمراقبة. ا لالشتباك، وإماّ مع الخارج، إماّ

الفيلم  في  نراها  والتي  المحاصرة،  المنطقة  في  اتُّبعت  التي  التقنياّة  هذه 

ماتا  غوردون  الفرنسياّ  الفناّان  أعمال  البصرياّة ضمن  الفنون  في  نراه  ما  تقارب 

الجدران  في  الُحفر  ترسم  األناركياّة«؛ حيث  »العمارة  ى  يسماّ ما  تحت  كالرك)2(، 

فضاءاٍت ال تنتمي إلى النظام التقليدياّ لتقسيم المكان، وهذا ما نراه في الفيلم؛ 

صة لالشتباك والمراقبة- عالقاٍت مكانياًّة  إْذ نكتشف -إثر الحفر والفتحات المخصاّ

ص على  ال يتيحها شكل المدينة المنظاّمة، كاالنتقال بين البيوت عبْر الحفر، والتلصاّ

الخارج عبْر الكاميرا، أو عدسة القناّاص، فالعالقة بين الداخل والخارج؛ أي: المدينة 

ص، كونهما األسلوبين األكثر  المحاصرة، والخارج اآلمن، قائمٌة على التسلاّل والتلصاّ

قدرًة على الحفاظ على الحياة، كما تكشف لنا بعض الحفر في الفيلم فضاءاٍت 

هو  ما  مع   » »داخليٌّ هو  ما  فيه  يتداخل  بأسلوٍب  عبْرها،  بصرنا  ينتقل  جديدًة 

المنزل،  يمثاّله  الذي  الداخلياّ  الفضاء  أمان  يختزن  أسلوٌب  هو  أي:  «؛  »خارجياّ

ومرئياّة الفضاء الخارجياّ وأخطاره.

في  العمارة  بنظرية  مهتم  بريطاني،  ومنظاّر  معماري  )1970-اآلن(:  eyal weizman  )1(

الحروب ومساحات االشتباك.

التي تستفيد من  )1943-1978(: فنان أمريكي ُعرف بأعماله  Gordon Matta-Clark )2(

تكوين الفضاء العام والخاص والعالقة بينهما.
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قضوا  من  هناك  نعم،  الفرعياّة،  الحكايات  دفع  في  دوراً  المكان  يلعب  ال 

وفارقوا المكان، لكْن بدون أثٍر على سير الحكاية الرئيسة المتعلاّقة بميالد وسعيد، 

اللاَّذيْن ال يقف المكان في وجه ما يريدان تحقيقه، بْل يؤثاّر فقط على أسلوب 

، التي تتجلاّى في االشتباك، ال بكيفياّة الدخول والخروج من  حركتهما على الحوافاّ

فيكشف  االشتباك،  حدود  خارج  المحاصر  المكان  معالم  ا  أماّ المحاصر؛  المكان 

لنا الفيلم عن الخراب والحطام، وخبرة بعض الشخصياّات ضمنه، كالرُجل الذي 

م بيته، ويخبرنا كيف يتدفاّأ، أو األطفال الذين يرسمون في الحديقة، فالمكان  تهداّ

الخارجياّ في الحصار خطٌر دوماً، ال يدعم الحياة، وال يوفاّر االستقرار، وال نعلم من 

، وانتقاٌل من مكاٍن إلى  أين يأتي الموت، وهذا ما نراه في آخر لحظٍة: حواٌر عاديٌّ

آخر انتهى برصاصة قناّاٍص، وإصابة أحدهم، وبقيت الكاميرا هي الوحيدة »الحياّة« 

دها ما يحصل.  التي ال يهداّ

س  نتلماّ ال  »الشارع«،  أي:  اآلمنة؛  المنطقة  في  الخارجياّة  المساحة  في 

»خطورة« المكان إالاّ عبْر فعل التصوير نفسه، وعدم القدرة على جعل الكاميرا 

المنزل  النافذة في  مرئياًّة، والرهان على اختفائها، وحتاّى حين يصواّر سعيد من 

ص، يراقب من أعلى فقط، بدون أن نتعراّف على  بدمشق نراه أقرب إلى المتلصاّ

خصائص المكان، أو حتاّى ما يحدث ضمنه، فهو فقط في »مكاٍن ما في دمشق«.

ٍة تحضر  ، وسلوك األفراد ضمنه، يرتبط بقواّ ما يحكم المكان، وتغياّره المادياّ

العنف  مصادر  كلاّ   ، الجواّ في  تحلاّق  كطائرة  فقط،  نلمحها  قواّة  »الخارج«،  في 

والخطر )Hors-Champ(؛ هذه القواّة تحكم على كلاّ مكونات المكان بالفناء، 

إلى  تشير  وال  المكان،  هذا  في  أثر  لترك  وسعيد  ميالد  تزيينياٌّة  محاوالٌت  لتأتي 

مصدر الخطر، أو الشكل السياسياّ ضمن المكان المحاصر، كون هذه األنشطة 

؛  »مسموحة«، ولم يفرض المكان أياّة صعوبات في تحقيقها على المستوى المادياّ

ات واألدوات المختلفة. أي: الحصول على المعداّ
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الفيلم، يظهر دوماً ضمن  الداخل والخارج يلتقطه  هناك فضاٌء للحوار بين 

نطاق اللاّعب، سواء كان في مساحة االشتباك أم ضمن الغرفة التي تحوي أجهزة 
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الال سلكي المحمولة )walkie talkie(. هذا الفضاء قائٌم على تبادل االتاّهامات، 

»المقاتلين«  بين  الرسمياّة  السياسياّة  التعريفات  في  النظر  وإعادة  والتهديد، 

الداخل  صراع  بوضوٍح  لنا  يكشفان  اللاّذان  الفضاءان  هذان  النظام«،  و»جيش 

والخارج، يمراّان بدون أن يوليهما رواة الفيلم أياّة أهمياّة، بل يظهران كجزٍء من 

. حدٍث يوميٍّ هامشياّ

أناّنا ال نعلم عن األماكن الداخلياّة شيئاً، خصوصاً في  المثير لالهتمام أيضاً، 

المساحة المحاصرة، ال نعرف تاريخها، وال هي ملك من، وال طبيعة العالقة معها، 

أشبه بأماكن مؤقاّتة لالختباء، مالجئ من نوٍع ما ال تتعراّض ألياّ خطٍر، والمكان 

ٌر، ويقابل صاحبه بالسخرياّة البسيطة حين  الوحيد الذي نعرف عنه تفاصيَل مدماّ

سؤاله كيف يتدفاّأ.

- أنا الراوي /أنا الكاميرا

يعيد الفيلم النظر في مفهوم الراوي، هل هو الكاميرا أم سعيد، أم ميالد، 

ة مصورياّن ال نعرف  من يتتباّع من؟ من يخبرنا بما يحصل؟ خصوصاً أناّ هناك عداّ

حكاياتهم يتناقلون الكاميرا، يُمكن أن يعزى هذا التالعب إلى التهديد بالموت 

نفسه، وقدرة الكاميرا السحرياّة على النجاة واالستمرار بوظيفتها »التصوير«، لكْن 

يمكن النظر إلى الكاميرا أيضاً كشخصياٍّة صامتٍة، تتحراّك بين الجميع، تصف لنا 

ما يحدث، وتكشف خصائص المكان، وتعترف أمامها الشخصياّات؛ أي: يعي من 

ل الكاميرا أيضاً بشكلها  حولها وجودها، ويتفاعلون معها. في الوقت ذاته تتدخاّ

»إنقاذ«  وتحاول  يحصل،  ما  تدرك  الٌة،  فعاّ راويٌة  كأناّها  األحداث،  في  الفيزيائياّ 

الخطر،  الفاعلياّة تنشأ حين تنفصل عن جسد حاملها بسبب  الشخصياّات، هذه 

وهذا ما نراه في المشاهد التالية:

في أثناء المواجهة، في أحد االشتباكات، يعطي سعيد الكاميرا ألحد المقاتلين 
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الذي يحاول أن يشاهد ما وراء الجدار؛ أي: مكان إطالق النار، الكاميرا هنا تنقل 

ما  فقط  ل  تسجاّ ال  هي  أساسها،  على  يتصراّفون  للشخصياّات،  جديدًة  معلوماٍت 

التهديد بسبب خاصياّتها  وتعراّفهم على مكان  الشخصياّات،  تخاطب  بل  يحصل، 

التقنياّة. 
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السماء،  في  الخطر  لرصد  أسلوٍب  إلى  الكاميرا  تتحواّل  المشاهد،  أحد  في 

يتخلاّى عنها حاملها لتسجيل لحظة سقوط القنبلة، أشبه بكاميرا مراقبة ال تتدخاّل 

في شيء.

على  والتمرين  باللاّعب،  يرتبط  أيضاً  الكاميرا  مع  الحوار  من  نوٌع  هناك 

استخدامها عبْر استعراض خصائصها التقنياّة، كأناّها »شخٌص« يحاول من يستخدمها 

التعراّف عليه، وعلى ما يمكنه القيام به، هنا تتحواّل الكاميرا إلى شخصياٍّة بحداّ 

ذاتها، ونكتشف في النهاية أناّها الوحيدة القادرة على النجاة.

منظار  تتطابق عدستها مع  القناّاص،  )Gaze( سالح  تحديقة  الكاميرا  تتبناّى 

البندقياّة، لتتحواّل إلى عين قاتل، تخبرنا بضحياٍّة محتملٍة للقناّاص.

عي  تداّ كشخصياٍّة  وال  المكان،  على  كضيٍف  تظهر  ال  الكاميرا  الراوية/  هذه 

مع حضورها،  مرتاح  فالكل  المكان؛  من  كجزٍء  بل  بصمٍت،  المراقبة  أو  الحياد، 

لته الكاميرا؛ ألناّ الكاميرا لم تؤثاّر في  « فعاّ واألهماّ أناّه ال يوجد »حدٌث سينمائيٌّ

ص بعضهم لتحديقتها؛ أي: أن تتطابق  مصائر الشخصياّات، أو مواقفها، كما أناّ تقماّ

عين حامل الكاميرا مع العدسة، أصبح أسلوباً للتشكيك بالنظام السردياّ بأكمله، 

والمكواّنات التي تشكاّل الواقع وصورته الوثائقياّة ضمن الفيلم.

- الكادر )الثبات- الال ثبات)

ناتها، من أكثر العوامل  رباّما يعدُّ الكادر/اإلطار الذي تظهر ضمنه الصورة ومكواّ

إشارات إلى جمالياّات الكاميرا  ؛ إْذ هناك دوماً  التي ُدرَِسْت في السياق السورياّ

المهتزاّة، وما يختفي وراء تشويشها، وعدم وضوح المكواّنات في الصورة، ويمكن 

؛  القول: إناّ الفيلم ينتمي إلى هذه التقاليد المرتبطة بالصورة في السياق السورياّ

أي: إناّ تأثير الخطر يظهر في مساحات االشتباك، أو التهديد عبر تطابق حركة 

التهديد  بسبب  الشاشة  على  المكواّنات  ثبات  وعدم  حاملها،  مع حركة  الكاميرا 
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دة  بالموت، وهذا ما يسباّبه أيضاً بالحركة نفسها، واالنتقال في ظلاّ المنطقة المهداّ

بالقصف، باستخدام الكاميرا المحمولة باليد.

على  المباشر  وأثره  اللاّقطة،  خارج  هو  ما  إلى  الجمالياّ  الخيار  هذا  يحيلنا 

تكوين الكادر، وباإلمكان وضع قائمٍة طويلٍة بالمعاني ضمن كلاّ لقطة: »الخطر 

القريب، الحالة العاطفياّة، الحميمياّة...«؛ وهذا ما يتركنا أمام تفسيراٍت ألسلوب 

م لنا ما  التصوير، ال مالمح حكاية يتحكاّم الخطر بسيرها؛ أي: هذا األسلوب يقداّ

يسمياّه روالن بارت)Effet de Réel( )1( أثر الواقع: وهي مجموعٌة من العالمات 

بأياّة  باالرتباط  »تخفق  لكناّها  فقط،  الوصف  تخدم  التي  ظاهرها،  في  انياّة  المجاّ

شيفرة تسهم في تطوير الحبكة، أو توضيح شخصياٍّة، أو التشويق، أو توليد معنى 

«. )Barthes, 1984, p. 185(، هي تقاوم المعنى لتخبرنا بأناّ هذا »واقع«.  رمزياّ

الكاميرا المهتزاّة كتقنياّة لتشفير العالمة في الفيلم تحمل بعض الخصائص التي 

ال  لكْن  تشويقاً،  تخلق  أناّها  الحبكة، صحيٌح  تطوير  بارت، وهي عدم  إليها  أشار 

الصراع -إن وجد- بل وصفه وتعميق  إلى معنى يصباّ في تطوير  يوصلنا هذا 

»واقعياّته« فقط، بدون أن يؤثاّر هذ الواقع نفسه فيما يحدث، أو في الحكايات 

التي يتناولها الفيلم.

اللعب ضّد السرد:

واخترنا  حكاية«،  »سرد  كلمة  من  انفتاحاً  أكثر  كونها  اللاّعب،  كلمة  اخترنا 

»ضداّ السرد« في محاولٍة لإلشارة إلى غياب بعض العناصر الحكائياّة، خصوصاً أناّنا 

م حكاياٍت مقتضبًة عن مكاٍن محاصٍر في سوريا، وتغرق  أمام ماداٍّة فيلمياٍّة تقداّ

الشخصياّ  دورهما  وإبراز  ميالد، وسعيد،  على حكايتَْي:  نركاّز  العاطفة حين  في 

)1915-1980(: ناقد وسيمائي فرنسي له أثر كبير في النقد الحكائياّ  Roland Barthes )1(

كتب في الثقافة الشعبية وعلوم الصورة.
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والذاتياّ في الثورة السورياّة، وفي أثناء الحصار، كأناّ صناّاع الفيلم يقولون لنا: كلاّنا 

متحفاّظون على ما يحصل، حكاياتنا مشتاّتٌة، وصراعنا كأفراٍد مختلف، بعضنا أقلاّ 

حظاّاً من اآلخر؛ ألناّنا على وشك الموت، أو رباّما ال، بإمكاننا النجاة بحياتنا، لكناّنا 

اخترنا صناعة مغامراٍت، ثماّ النجاة.

التعاطف  نتيجة  تنشأ  ذاتياٌّة،  وتأويالٌت  سياسياٌّة،  افتراضاٌت  أيضاً  سبق  ما 

مع صناّاع الفيلم، وسطوة األحداث التي شهدوها، لكْن في النهاية، هناك ُسلطٌة 

اناً،  يمارسها كلٌّ من سعيد وميالد على الحكايات من حولهم، بعضها يُتجاَهُل مجاّ

االنتهاء  وبعد  التصوير،  أثناء  في  بالحبكة  الوعي  غياب  منها،  يُسَخر  بعضها  و 

فيها  يحمي  ٍة،  بطريقٍة هشاّ مغامرٍة مصواّرٍة  أمام  تركنا  الكتابة،  إعادة  منه، حين 

»الخطرة«؛  المساحة  في  بحرياٍّة  ويتحراّكون  األسئلة،  من  أنفسهم  المغامرون 

لين بـ»الصور«، خصوصاً  الستكشافها ورصد مفارقاتها وغرابتها، ثماّ يغادرون محماّ

أناّهم يراهنون على المسلاّم به، وال يحتاج إلى شرٍح، أو نقاٍش، ما يجعلهم عنيفين 

حتاّى ضداّ أنفسهم، فالمسلاّم به كـ»خطر الموت«، و»الحصار«، و»أهمياّة التصوير« 

يمنعنا ويمنع نفسه من طرح األسئلة حول-ؤ ما يحدث؛ أي: من »المسلاّم به« 

أالاّ نستطيع إنتاج صوٍر كتلك التي تظهر في هوليوود، وهذا ما يقوله الفيلم في 

البداية، في أثناء دورة التصوير التي يقوم بها سعيد.
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الف�شل الثالث

استهدف الفصل األواّل من هذا البحث الشرط السياسياّ في سوريا، وطبيعة 

النشاط الثقافياّ في ظلاّ االستثناء الذي يخضع له من وسموا بـ»األعداء« و»الحياة 

الصرفة«، وإثر هذه المقاربة قُرِئت في الفصل الثاني المكواّنات الفيلمياّة بوصفها 

كوادر...  أماكن،  أفراد،  حكايات،  المكواّنات:  هذه  د  يهداّ استثنائيٍّ  شرٍط  نتاج 

ويتحكاّم بأسلوب ظهورها على الشاشة. وفي هذا الفصل، سنعتمد على مقاربتَْي: 

 ،»)Politics Of Representation( التمثيل-  و»سياسات  الواقعياّة«،  »المغامرة 

ذات  جمالياٍّة  بصورٍة  الذات  لتقديم  كوسيٍط  الفيلم  على  لإلضاءة  محاولٍة  في 

خصائَص سياسياٍّة، تختلف عن التقديم التقليدياّ الذي اتاّبعناه سابقاً، سواء على 

لقراءة  الرسمياّة  األساليب  مستوى  على  أم  المستخدمة  المصطلحات  مستوى 

الفيلم بوصفه حكايًة ذات عناصر سردياّة.

تُختزل  التي  سابقاً،  المعلاّقة  األسئلة  عن  لإلجابة  المقاربتين  هاتين  نتبناّى 

بسؤال: »لماذا نرى ما نراه بهذا الشكل؟«؛ أي: نغياّر المرجعياّة التي »نقرأ« ضمنها 

الفيلم، وذلك عبْر النظر إليه كخشبٍة سياسياٍّة، يؤداّي عليها األفراد، ويطلقون عبْرها 

مون عالماٍت سياسياًّة، وتعريفاٍت تنفي  أحكاماً على أنفسهم، وعلى العالم، ويقداّ

التي ُعرفت  الواقعياّة  التصنيفات الرسمياّة التي فُرضت عليهم، خصوصاً في ظلاّ 

سابقاً، والتي يمتداّ فيها أثر الفيلم خارج زمن عرضه.
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، تلك التي يكتشف  نفترض أناّ الفيلم يتبناّى شكل المغامرة بالمعنى الوثائقياّ

فيها »المغامر« نفسه والعالم من حوله، في أثناء رحلٍة نحو الال-متوقع والمجهول، 

وعبْر هذا سنعيد ترتيب عناصر الفيلم ضمن شكل المغامرة، لنكتشف خصائص 

آمنة،  إلى مساحٍة خطرٍة، ومساحٍة  م سياسياّاً  المقساّ »العالم«  في  المغامر  هذا 

بعد  اآلمنة.  المساحات  الطاعة/  مساحات  من  خروجه  بعد  ذاته  يعرف  وكيف 

؛ أي: بوصفه  ذلك، سنتناول الفيلم كشكل من أشكال التمثيل الجمالياّ السياسياّ

م األفراد عبْره مجموعًة من الرموز والعالمات ليتمايزوا عن الخطاب  أسلوباً يقداّ

والتعريفات الرسمياّة، عبْر مجموعٍة من التقنياّات واألساليب التي تشكاّك بالرسمياّ 

وبالوسيط رفضاً لمفهوم التمثيل الرسمياّ نفسه.

لّسا عم تسّجل: أربعمئة وخمسون ساعة من »المغامرات الواقعّية«:

منذ بداية الثورة في سوريا عام 2011، كان قرار حمل الكاميرا »استثنائياّاً« 

لدى كلاّ من أسهم في توثيق الصور وإنتاجها من داخل سوريا، وعبارات »ممنوع 

أصبحت  الشوارع،  الماراّة في  قلوب  الرعب في  تزرع  التي  والتصوير«  االقتراب 

د  ذات قيمٍة واقعياٍّة، ال مجراّد عالمات تحذيرياّة يُسخر منها عادًة؛ هذا المنع يُهداّ

الظهور واالختفاء في  يرسم حدود مساحات  أناّه  يخالفه/تخالفه، كما  حياة من 

د أين يُمكن التقاط صورٍة، وأين يُمنع ذلك، ومع اشتداد  الفضاء العام؛ أي: يحداّ

القبضة األمنياّة منذ 2011، أصبح حمل الكاميرا تُهمًة، وال بداّ من امتالك تصريٍح 

بالتصوير من ِقبل جهٍة رسمياّة.

والناشطات  الناشطين  ألسنة  على  تتكراّر  السابق،  الخطر  من  الرغم  على 

، المتوفاّر بأيدي  وصناّاع الصورة عبارة: »سالحنا الكاميرا«، هذا السالح الديمقراطياّ

تلك   ، السورياّ النظام  يمارسها  التي  االختفاء  سياسات  ضداّ  أواّالً  ه  ُموجاّ الجميع، 

ات في الشوارع  ين والمحتجاّ التأكيد على غياب تمثيل المحتجاّ التي تسعى إلى 
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لٍة برسائل »الحياة بخير« و»ال يوجد مظاهرات« من  وصورهم، وبثاّ صوٍر محماّ

بين  المساحات الساخنة، أو اآلمنة، إلى جانب تقديم صوٍر لألعداء بوصفهم مخراّ

استخدام  غ  تسواّ التي  الصفات  من  وغيرها  وإرهابياّات،  وإرهابياّين  بات،  ومخراّ

هم. العنف ضداّ

قرار استخدام هذا »السالح« عبر الزمن هو نوٌع من المغامرة التي تبدأ حين 

األدلاّة و»الوثائق«، بل لتسجيل  التصوير، وليس فقط إلنتاج  يتاّخذ أحدهم قرار 

الزمن، وتدفاّقه، وحركة األفراد خارج المسموح، في رهاٍن على أناّ ما يحصل في 

عابرًة  أعراضاً  إالاّ  ليست  والحياة ضمنه  اآلمن  العام  والنظام   ،» »استثنائيٌّ سوريا 

ٌد فيه في ظلاّ قانون مكافحة اإلرهاب، وخصوصاً  لرصد عطٍب أعمق، الجميع ُمهداّ

المصواّر، الذي يزداد الخطر على جسده حين يرفع الكاميرا للتسجيل.

لحكايات  التقليدياّة  األشكال  إلى  سابقاً  المذكورة  »مغامرة«  كلمة  تحيل  ال 

بها  يقوم  كان  التي  تلك  أم  المستعمرون  مها  قداّ التي  تلك  سواء  المغامرات، 

الفناّانون والفناّانات في أراٍض مجهولة، بْل تحيل إلى الخبرة الحياتياّة ذات الشكل 

حالة  وفي  والبطولة،  المغامرات  حكايات  من  ة  المستمداّ والخصائص  السردياّ 

، وهو: »الزمن  الفيلم الوثائقياّ نستعير من مايك واين)1( تعريف الزمن البيوغرافياّ

ه  السيكولوجياّ والعاطفياّ في حياة الشخصياّات... تصويٌر مفاهيميٌّ للوقت، يوجاّ

انتباهنا إلى األسلوب الذي تكبر فيه الشخصياّات وتتطواّر نتيجة تفاعلها مع زمن 

المغامرة... وهو تغياٌّر في األحداث بصورٍة غير متوقاّعٍة، أو غير منطقياٍّة، وقطيعة 

 Wayne, 1997, p.( الثروة«.  أو  الفرصة،  لخلق  لألحداث  التقليدياّ  التدفاّق  مع 

البيوغرافياّ ال يعني تطابق صورة »األنا« مع  الزمن  أناّ  164(. ال بداّ من اإلشارة 

هوياّة »األنا«، هناك دوماً مسافٌة في التمثيل )Representation(، هذا االختالف 

سنشير إليه الحقاً، لكْن بما أناّ هناك كاميرا وأفراداً يُصوَّرون، فهذه الفجوة حاضرٌة 

)1965-اآلن(: كاتب أمريكي مختصاّ بوسائل اإلعالم والنظرية السينمائياّة. Mike Wayne )1(
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يبنيان  اللاَّذين  نفسيهما،  والمصواّرة  المصواّر  ولدى  والُمشاهدة،  الُمشاهد  لدى 

الن ذاتهما واألفراد من حولهما. ويسجاّ

التعريف  في  المذكورتين  و»ثروة«  »فُرصة«  كلمتَي:  أناّ  إلى  االنتباه  نلفت 

الثورة  في سياق  بعضهم  أهمياّة جهد  من  تقليالً  أو  إهانًة،  تحمالن  قد  السابق 

ن خاطروا بحياتهم في سبيل أن »نرى« ما  ث عماّ السورياّة، خصوصاً حين نتحداّ

يرتكبه النظام السورياّ من عنف، لكْن ال يمكن إنكار الفرصة التي شكاّلتها الثورة 

لوا ويختبروا  السورياّة؛ إْذ أتاحت لألفراد أن يحملوا »كاميراتهم/أسلحتهم« ليسجاّ

. ، واليومياّ »الحدث غير المتوقاّع« وما تبعه من استثناءات بالمعَنيين: السياسياّ

ا كلمة »ثروة«، فال نقصد حين نتبناّاها كنزاً، وال غنى، بل نشير إلى تدخاّل  أماّ

و»جدواها«،  الصورة،  صناعة  عملياّة  في  والصحفياّ  السينمائياّ  العالمياّ  اإلنتاج 

سوريا  من  تخرج  التي  والصور  الفيديوهات  من  الكثير  لتتحواّل  و»اقتصادها«، 

معدودٍة  غير  مختلفٍة  منتجاٍت  وصناعة  تبادلها،  ويجري  تُستنَسُخ  »سلع«  إلى 

باستخدامها سواء كانت سينمائياًّة أم صحفياًّة، أو بورنوغرافياّة)1(، خصوصاً أناّ الكثير 

من هذه الصور والتسجيالت ال تستخدم كوثائق قانونياّة، بْل كانت وسيلًة لجعل 

العالم يشهد ويرى مأساة الشعب السوري. نُكراّر أناّنا ال نقصد االستخفاف بالجهود 

المبذولة لصناعة »الصورة« في سوريا، بْل نشير إلى دورة حياة الصور التي تبدأ 

بالقرار الذاتياّ بالتصوير وتنتهي على الشاشة، أياّة شاشٍة كانت. 

سبق أن أشارت الباحثة اإلسبانياّة دوناتيال ديال راتا)2( إلى سوق الصور هذا 

ك صورهم،  وإشكالياّته؛ إْذ قالت: إناّ الكثير من صناّاع الصورة في سوريا »ليسوا مالاّ

)1( هناك كمية كبيرة من صور العنف والقتل المرعبة الصادرة من سوريا والتي يجري تبادلها 

البورنوغرافياّة على اإلنترنت، وهي صور ال تبث في اإلعالم الرسمي، أو  في المساحات 

حتى األفالم بسبب وحشيتها الشديدة، وانتهاكها العميق للكرامة اإلنسانياّة.

باحثة إسبانياّة أنجزت عدة دراسات عن نظام  )1973-اآلن(:  Donatella Della Ratta )2(

اإلنتاج الفني والثقافي في سوريا.
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الرأسمالياّة،  السليكون()1(  )وادي  فالي  سيليكون  ات  منصاّ ِقبل  من  اقتُِنيَْت  التي 

ومن ِقبل الناشطين الذين هجروا فكرة المشاعياّة الثورياّة، أو أرادوا إعادة امتالك 

سوريا«  من  البصرياّ  اإلنتاج  على  عالياً  طلباً  هناك  أناّ  أدركوا  أن  بعد  صورهم 

.)Della Ratta, 2018, p. 125(

هذه اإلشارة إلى سوق التبادل وإشكالياّاته تظهر في الفيلم الذي حاول فيه 

ك بملكياّة صورهم؛ إْذ نرى سعيداً البطل يقوم بتحميل واحٍد من  القائمون التمساّ

الفيديوهات على يوتيوب، ويكتب فيه وصفاً لما تصواّره الكاميرا، موثاّقاً وُمحراّراً 

، كما أناّ المخرج غياث أيوب يشير  بعض الصور من محلياّتها نحو السوق العالمياّ

في لقاٍء تلفزيونيٍّ معه إلى أناّ عملياّات المونتاج والكتابة حصلت بعد االنتهاء 

من التصوير، والخروج من سوريا. )البطل و أيوب، المخرج السوري غياث أيوب 

يتحدث عن فيلمه »لسه عم تسجل«، 2019( ما يعني أناّ هناك نوعين من الصور 

، وأُخرى  تها التوثيق والنشر الصحفياّ ، مهماّ في الفيلم: األولى للبثاّ العلنياّ اآلنياّ

تعود إلى صناّاع الصورة، ُهم من قراّروا كيفياّة استخدامها واألسلوب الذي ستظهر 

فيه، وهنا يمكن أن نفهم حكاية الفيلم الُمفترضة، وهي حكاية صديقين التقيا 

)استوديو  فيها:  الثقافياّة  األنشطة  من  عدٍد  إقامة  وقراّرا  المحاصرة،  المدينة  في 

تسجيل، رسم جدارياّات، ورشات رسم لألطفال..(، ثماّ المغادرة.

هناك  وهل  عة،  المتنواّ والفيديوهات  الصور  مصائر  عن  الفيلم  صناّاع  سألنا 

كتلة من الفيديوهات والصور التي بُثاّت للعلن خارج سياق الفيلم؟ أي: هل هناك 

في  نُشرت  والتي  الفيلم،  في  الموجودة  غير  توثيقياّة،  أو  إخبارياّة،  فيديوهات 

لَْت في أثناء تسجيل الفيلم؟ وكانت اإلجابة بالشكل اآلتي: اٍت أُخرى، قد ُسجِّ منصاّ

الجنوبي من خليج »سان فرانسيسكو« شمال  الجزء  السيليكون هو منطقة في  )1( »وادي 

والية كاليفورنيا األمريكية، ويوجد به مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية مثل 

»آبل« و»سيسكو« و»مايكروسوفت« و»جوجل« و»أوراكل« وغيرها.
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ة مراّات، ونحن نقوم بتحميل  »نعم، طوال الوقت، وظهر األمر في الفيلم عداّ

بين  أسئلة  هناك  أناّ  كما  اإلخبارياّة،  للقنوات  المختلفة  والفيديوهات  الصور 

أُخرى  المصواّرين عن التصوير كوننا عملنا كمراسلي حرٍب، كما أناّ هناك أفالماً 

عملنا عليها في أثناء التصوير، مستفيدين من هذه الصور؛ إْذ أنتجنا فيديو قصيراً 

الفيلم، واألمر  أثناء تصوير  التُقطت في  الصور فيه  المجزرة«؛  بعنوان: »ضجيج 

ذاته مع الفيلم القصير: »خط تماس«؛ أي: هناك قرابة 7 أفالم قصيرة، والعديد 

من المواداّ اإلخبارياّة، كما أناّ هناك جزءاً جرى تجاهله كلياّاً في الفيلم، أال وهو 

)البطل  عنها«.  الحديث  يجري  ال  التي  الفوتوغرافياّة  الصور  أي:  الفوتوغراف؛ 

وأيوب، مقابلة، 2020( )البطل و أيوب، مقابلة، 2020(.

؛ أي: الرغبة  ترتبط »المغامرة« في سياق الفيلم بالثورياّة بالمعنى التقليدياّ

بتغيير الشكل القائم، وكشف مواطن العطب فيه، ما يجعل »القرار بالتصوير« 

والمغامرة في سبيله فعل مقاومة، ومواجهة للخطر في سبيل »العلنياّة«، وجعل 

ما تختبره فئٌة من السورياّين والسورياّات من عذاباٍت مرئياّاً، وبصرف النظر عن 

السوق الذي يتيح تداول هذه الصورة المرئياّة، هناك حكايات ال بداّ من أن تُحكى.

المذكورة في  الصور«  قراءة عبارة »450 ساعة من  إعادة  ا سبق يمكن  مماّ

رواة حكاياٍت  الكاميرات،  أصحاب  فـ«المغامرون«  آخر،  نحٍو  على  الفيلم  بداية 

أيضاً، يكتشفون الحياة اليومياّة في مساحتين متناقضتين، وفي كليهما الحكايات 

التعريف  نستعيد  االختفاء، وهنا  أو  للموت،  بالتالشي، وأصحابها عرضٌة  دٌة  مهداّ

السابق للعمل الفنياّ الذي يبدو معناه حرفياّاً في هذا السياق؛ أي: إناّ العملياّة 

تطباّق  التي  المعلومات  لباراديغم  مقاومة  وأيضاً  الموت،  »مقاومة  تعني  الفنياّة 

عبْرها القواّة على المجتمع«. )Agamben, 2014( )Agamben G. , 2014(. لكناّ 

()1( لما يحدث، ليست فعاًل سردياّاً بالمعنى  هذه العملياّة؛ أي: التصوير )الال-نهائياّ

)1( نفترض هنا أن 450 ساعة تحيل إلى عدد ال نهائي من الحكايات المصواّرة والتي لم تظهر =
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أثناء  الحسبان في  توقاّعه، وما ال يظهر في  ما ال يمكن  أي: هناك دوماً  ؛  الفناّياّ

التصوير، وال دخل لصنع الفيلم به، والذي قد يتحواّل إلى باحٍث عن مواداّ أولياٍّة، 

وحكاياٍت متناثرٍة، أتت كتابتها الحقاً، خصوصاً أناّ فعل التصوير في سوريا كأياّ 

( ويصبح نشاطاً  فعل تصويٍر في أثناء الحرب »يتالشى ضمنه كلاّ شيٍء في )اليومياّ

يرتبط  الحرب  في سياق  البصرياّ  فاإلنتاج  آخر...  نشاٍط  كأياّ  الحياة  في  يمارس 

.)Della Ratta, 2018, p. 3( )1(»أكثر من ارتباطه بالسرد، أو الجمال )بـ)العمل

تحيلنا كلمة »واقعياّة« التي وصفنا بها »المغامرة« إلى مجموعٍة من المتغياّرات 

السياسياّة والفنياّة، وال نقصد هنا الوثيقة المعترف بها قانونياّاً -سواء كانت أساس 

الممارسة الفيلمياّة أم نتاجها- وال نقصد أيضاً مطابقة الواقع، أو السعي لمحاكاته 

لها،  ويخضع  الفيلم  الصورة/  صانع  بها  يقوم  التي  األفعال  مجموعة  بل  حرفياّاً، 

وتمتلك أثراً في الواقع، سواء حدثت ضمن الفيلم أم خارجه، خصوصاً أناّ حامل 

العالم بجسده، بدون تمريٍن مسبٍق على  ل« يختبر  ا عم تسجاّ الكاميرا في »لساّ

ما قد يواجه من مخاطر، إلى جانب كونه يشارك في صناعة األحداث ال مجراّد 

»تسجيلها«؛ إْذ يقوم سعيد البطل في بداية الفيلم بالحديث مع بعض المقاتلين 

لم  معهم،  اتاّفاقاً  يضربوهم؛ ألناّ هناك  أو  األسرى،  يقتلوا  بوجههم ألالاّ  والصراخ 

يعلمه بعض المقاتلين، ويقوم بعدها بمناداة قائد الكتيبة كي يوقف المقاتلين 

ا يفعلونه، األمر ذاته حين يستخدم سعيد البطل -وهو مع المقاتلين- الكاميرا  عماّ

كوسيلٍة لرصد مكان جنود النظام، فما تراه الكاميرا، ونراه نحن، ومن ُهم حولها، 

ويغياّر  التصوير،  أثناء  الواقع في  أرض  األحداث على  يغياّر في مجريات  أثٍر  ذو 

أسلوب المعركة، وقد ينقذ حياة أحدهم.

=   في الفيلم، حكايات حكم عليها بالتالشي في أثناء كتابة الفيلم بعد االنتهاء من تصويره، 

 .»Rushes« خصوصاً أن الفيلم ال يشير إلى كونها

لكلمة  ترجمة  هي  و)عمل(   »everydayness« لكلمة  ترجمة  هي  هنا  )يومي(  كلمة   )1(

.»Labour«
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تتقاطع األحداث السابقة في أثناء التصوير مع تعريف المسرحياّ السويسرياّ 

ميلو راو سابق الذكر للواقعياّة في العمل الفنياّ عبر مزيج: »يخلق وضعاً يحمل 

أخالقياّاً،  المنفتحين  المشاركين  إلى  بالنسبة  ونتائجه  الواقع  تِبعات  كلاّ  داخله 

يظهر  وهنا   ،)RAU, 2018, p. 179( يحدث«.  قد  ما  على  ووجودياّاً  وسياسياّاً، 

الال توقُّع: وهو واحٌد من خصائص المغامرة؛ أي: إناّ هناك ما هو مجهول، نحن 

انتظرت،  أم  نحوه  الشخصياّات  اتاّجهت  سواء  ما  انتظار حدٍث  في  والشخصياّات 

ل« هذا المجهول يتمثاّل بكل أشكال الخطر سابقة الذكر،  ا عم تسجاّ وفي حالة »لساّ

د الشكل الفنياّ فقط، بل أيضاً حيوات من يظهرون ضمن العمل الفنياّ  التي ال تهداّ

سواء بإرادتهم أم من دونها)1(.

لة  المسجاّ الماداّة  ضمن  يظهرون  من  على  ينسحب   » »الواقعياّ األثر  هذا 

نظرياّاً  اليومياّة  حياتهم  يمارسون  هامشياٌّة،  شخصياّاٌت  ُهم  األمان،  مساحة  في 

ٌه ضداّ النظام  في مساحة األمان، وظهورهم في سياق فيلٍم إطاره العريض موجاّ

د حياتهم؛ أي: أن يظهر أحدهم  السورياّ الذي يعيشون في ظلاّ سيادته قد يهداّ

مرئياّاً في فيلم عن الثورة في سوريا، يعني احتمال االعتقال، أو الموت ألسباٍب 

الكاميرا ورطٌة ال بداّ من أخذها بعين االعتبار؛ هذا  اعتباطياٍّة، كأناّ الظهور أمام 

د من ظهروا فيه مستمراٌّة عبْر  ة التي تهداّ االحتمال ال يتاّضح في الفيلم، لكناّ القواّ

ن ظهروا ضمن »الحياة اليومياّة«  الٌة خارج إطاره، ما يترك الكثير مماّ الزمن، وفعاّ

 . ي، أو العنف االعتباطياّ في المساحة اآلمنة عرضًة للتشفاّ

خارج  يحدث  أن  الممكن  من  الذي  الخطر  هذا  على  واحدٌة  عالمٌة  هناك 

، تضع  الحفالت في دمشق، وفي مكاٍن خاصاّ أثناء إحدى  الفيلم، ففي  »إطار« 

حقوق  لقانون  واضحة  مخالفة  في  إذنهم  بدون  الفيلم  في  ظهروا  الذين  بعض  هناك   )1(

المهرجانات  في  الفيلم  عرض  حين  قانونياّة  بمشكلة  ذلك  يتسبب  أن  ويمكن  الصورة 

العالمياّة.
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إحداهناّ قناعاً، بل وتقباّل صديقها، وهي ترتديه، القناع هنا يخفي الهوياّة لسبٍب 

لم  سياٍق  في  الظهور  رفض  عبْر  النجاة  احتماالت  على  الحفاظ  واضٍح؛  سياسيٍّ 

يُتاَّفْق على مستقبله.

ال ينفي افتراضنا عن الواقعياّة والمغامرة غياب أشكال اللاّعب، واألداء الال-

، و»التمثيل« )Acting(، خصوصاً أناّ تحديقة الكاميرا تغياّر من أسلوب األداء  ياّ جداّ

أمامها، مهما كانت تحاول خلق صورٍة تسعى إلى مطابقة ما تقوم بتمثيله، من 

 ،)Self -Performing( وجهة نظٍر أُخرى: نحن نقوم بتأدية أنفسنا أمام الكاميرا

كما في حالة القناع السابقة، وفي حالة اجتماع المقاتلين إلعالن االنتصار بعد 

تحرير المخفر في بداية الفيلم، واألمر ذاته مع حامل الكاميرا نفسه الذي يتغياّر 

تظهر مالمح  فيه، وهنا  يكون  الذي  السياق  الكاميرا حسب  مع  تعامله  أسلوب 

الشخصياّات  بحسب  تختلف  إطاراٍت  ة  عداّ في  و»التنكاّر«  والفكاهة،  اللاّعب، 

إليهما  سنشير  الكاميرا،  أمام  األداء  وهذا  االختالف،  هذا  الحدث،  مع  وعالقتها 

الحقاً بالتفصيل.

ضمن السياق السابق، سألنا صناّاع الفيلم: هل يمكن عداّ الفيلم »وثيقًة«؟ أي: 

مة في الفيلم قادرٌة على رصد حدٍث ما، أو  هل ترون أناّ العناصر الواقعياّة المقداّ

شخٍص ما بصورٍة »وثائقياٍّة«؟ وهل كان هذا األمر مأخوذاً بعين االعتبار حين البدء 

بالتصوير، أو حين إعادة الكتابة؟ وكانت اإلجابة:

»ال أظناّ أناّ هناك وثيقة كاملة، األمر أشبه بالسعي نحو الكمال في اللاّوحة 

ين: الشقاّ الرياضياّ  التشكيلياّة، لكناّ الهدف الرئيس المرتبط بالتوثيق يمتلك شقاّ

المرتبط بالحكاية وكيفياّة ترتيب عناصرها اقتصادياّاً على مستوى المعنى، وهناك 

لها في ذاك السياق. الشقاّ المرتبط بالمشاعر وكيفياّة ظهورها، وتجلاّيها، وتبداّ

»ال أظناّ أناّ العالم تنقصه معلوماٌت عن حيثياّات إطالق كلاّ رصاصٍة أُطلقت 

في سوريا، لكْن أشكاّ بأناّ هناك من يمتلك القدرة على توثيق المشاعر المرتبطة 
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بكلاّ رصاصة، وأظناّ أناّ الحذف واإلضافة في النهاية يرتبطان بسؤال الشعور، وكم 

هو قريب من الواقع، وأقصد الشعور حين )يحدث الواقع(.

ونضيف: كلاّ شيٍء وثيقة، لكناّ هذا الفيلم فنٌّ في النهاية، من هذا المنطلق، 

هل نحن قادرون على ترتيب »الوثائق« على نحٍو يتيح لنا -حين نراها- أن ننقل 

الشعور، هناك كيمياء داخل  اللاّعب على  يأتي  غير مكتوٍب ضمنها؟ وهنا  شيئاً 

ترتيب هذه العناصر. 

، بذلك ال بداّ من تجربٍة مفتعلٍة  نحن كفناّانين حصل داخلنا تفاعٌل كيمياويٌّ

تهماّ  ال  وهنا  داخله،  توليدها  أو  إليه،  التفاعالت  هذه  لنقل  للُمشاهد  مها  نقداّ

حقيقة الطريق، أو صدقه، فما يعنينا هو النتيجة النهائياّة بهدف إيصال المشاعر؛ 

هذه المقاربة ظهرت في أثناء الكتابة والمونتاج، التي هدفت إلى رسم الحصار 

وإيقاعه، ونقل المشاعر المرتبطة به.

البداية كانت لدينا خطاٌّة  ا بخصوص الخطاّة المسبقة قبل التصوير، ففي  أماّ

، ولكي نخطاّط، فيُفترض أن نكون خارج الزمان والمكان، لكْن  وُسلبت مناّا. األهماّ

ضمن الحرب اليومياّة والحرفياّة، ال يوجد سوى »اآلن«، وضمن هذا اآلن، ال يوجد 

مهرب، وحتاّى حين يكون الفرد وحيداً، فهو ما زال خاضعاً لشروط الموت، فال 

الحالة  أفعله؟ هذه  أفعل ما  لماذا  ليسأل:  المرحلة وقتاً  تلك  يمتلك من يختبر 

هي األقرب إلى الحالة الجمعياّة للمجتمع حين يقوم بثورٍة، وهذه المساحة من 

عدم اليقين هي ما يحافظ على الثورة، وإالاّ تتحواّل إلى انقالب، وفي الفيلم لم 

يتهراّب من هذه المقاربة، بل حاول أن يُظهر هذا الغموض، على الرغم من أناّ 

هذا الغموض تالشى الحقاً بعد أن خرجنا من السياق، واتاّضحت صورة ما يحدث 

أكثر«. )البطل و أيوب، مقابلة، 2020( )البطل و أيوب، مقابلة، 2020(.
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مالمح المغامرة الواقعّية:

-النداء من الخارج وتلبيته

واحٌد من أشهر الهتافات في الثورة السورياّة، الذي اشتركت به المحافظات 

السورياّة، هو: »يا -اسم المحافظة-نحن معاك للموت« كحالة شعارات: »يا درعا 

نحن معاك للموت«، »يا دوما نحن معاك للموت«، هذا الشعار تلبيٌة للنداء الذي 

اً  عاً للناس الذين »يمارسون حقاّ تطلقه كلاّ مظاهرٍة بمجراّد حدوثها، بوصفها تجماّ

 ، اً يؤكاّد إدخال الجسد في الحقل السياسياّ أدائياّاً وجماعياّاً بالظهور)المرئياّة(، حقاّ

الظهور  عبْر  للجسد  التسييس  هذا   ،)1()Butler, 2015, p. 14( عليه.  ويصراّ 

والهتاف، هو دعوٌة لالنضمام، ونداء استغاثٍة في الوقت ذاته: دعوٌة لالنضمام إلى 

الجماعة الرافضة للشكل القائم، واستغاثٌة في سبيل النجدة بوجه العنف، وبسببه 

خاطر الكثيرون بحياتهم تلبياًّة للنداء، وذلك عبْر النزول إلى الشارع، والرهان على 

التصوير والتوثيق بوصفهما أفعاالً سياسياًّة، تجعل الجسد الُمحتجاّ مرئياّاً، في عالمٍة 

ي للشكل القائم.  علنياٍّة على االنتماء إلى الجماعة الجديدة، والتحداّ

بدايًة  يتجلاّى  ما  وهذا  التقليدياّة،  المغامرة  شروط  من  واحدٌة  النداء  تلبية 

في حالة سعيد البطل، الذي يظهر ضمن المنطقة المحاصرة بدون أن نعلم أياّة 

معلومٍة عن تاريخه، سوى أناّه من مدينة طرطوس، وليس مصواّراً محترفاً، ويعمل 

»يظهرون/  كيف  اآلخرين  تعليم  ووظيفته  دوما،  لمدينة  اإلعالمياّ  المكتب  في 

في  تقف  »الصورة  ألناّ  التاريخ؛  ألجل  يلتقطون صوراً  وكيف  بإتقان،  يصواّرون« 

وجه الزمن؛ هي وسيلٌة للتاريخ كي نعلم ما حصل«. 

في حالة ميالد أمين يستمراّ النداء بدون أن يلباّيه على الفور، إلى لحظة وقوع 

)1( هنا، المقصود باألدائية هو: performative، والمقصود بـ»الظهور« هو: to appear، وهو 

الحق بالمرئياّة الذي تطالب به األقليات المختلفة والتي يمارس ضدها عنف وسياسات 

ثقافياّة تؤدي إلى اختفائها من التمثيل في الفضاء العام والمنتجات الثقافياّة. 



76

الحرب،  يومياّات  إلى  ينتمي  لذاته، حدث ال  إدراكه  غياّر من   » استثنائيٍّ »حدٍث 

يتمثاّل باستخدام األسلحة الكيماوياّة، ما دفعه لترك مساحة األمان، واالنطالق في 

االستمرار  له  يمكن  وال   ، غير طبيعياّ ما هو  لالكتشاف؛ ألناّ هناك  ذاتياٍّة  تجربٍة 

بالحياة بالشكل الذي يعيشه حْسب تعبيره، فهو ينتقل إلى مساحٍة مجهولٍة ال 

يعرف عنها غير صورتها على شاشات التلفاز، وكالم األصدقاء.

»ُمنتجو  بها  يشترك  التي  ة  العاماّ السورياّة  الحالة  ل«  تسجاّ عم  ا  »لساّ يعكس 

الصورة« من طرفَياّ النزاع، الـ)Agent(، أو المحراّك، يتجلاّى بالرغبة في »الظهور«، 

والوقوف في وجه سياسات االختفاء، إلى درجة الرهان على اليومياّ الال-متناهي، 

 ، بما هو طارئٌ واستثنائيٌّ ودفعه نحو المرئياّة والفنياّة، كون هذا اليومياّ ممتلئاً 

تنادي  الصحفياّة  والفيديوهات  الفنياّة  األعمال  »الحقيقة«،  هو:  الثاني  المحراّك 

دٍة باالختفاء، وال بداّ من ظهورها، وذلك بسبب عنٍف مسكوٍت  بـ»حقيقٍة« ما، مهداّ

ٌد بالتالشي، وإن تالشى بدون  ، ويُتباَدل، مهداّ عنه، واألهماّ أناّ كلاّ ما ال يُصواّر، ويُبثاّ
، قد ال يكون موجوداً.)1( أياّ أثٍر بصريٍّ

تمثيل  وأسلوب  واألُخريات،  اآلخرين  نداء  تلبية  تحكم  وطنياٌّة  نزعٌة  هناك 

بين  الحدود  النزعة  هذه  عبْر  وتُرَسُم  وتلبيته،  النداء  هذا   )représentation(

لخلق  وسيلٍة  إلى  المرئياّة  أسلوب  أو  الصورة،  لتتحواّل  و»الصديق«،   » »العدواّ

القائم  الشكل  للنجاة، ويختلف مع  للعنف، ويسعى  يتعراّض  بين من  االختالف 

والمطيعات،  المطيعين  أولئك،  وبين  الرسمي،  السياسياّ  والتمثيل  للسيادة، 

عم  ا  »لساّ في  يتاّضح  ما  القائم، وهذا  الشكل  مع  والمتصالحات  المتصالحين  أو 

)1( هناك جدل ما زال قائماً حتى اآلن بخصوص حقيقة الهجمات الكيماوياّة، ضمن ما يسمى 

بسياسات ضداّ الحقيقة، التي تداخل فيها السياسي مع القضائي، لخلق مناخ من »الال-

حقيقة« تضيع ضمنه قدرة اإلشارة على من ارتكب الجرم حسب تعبير ليزا ويدن، األمر 

النشر  السورياّة، والتي حذفت منصات  الثورة  التي تخص  الفيديوهات  ذاته فيما يخص 

، مهددة »تاريخياّة« الثورة السورياّة. »يوتوب، فايسبوك..« الكثير منها من التداول العلنياّ
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ل«: هناك من يحتفلون، ويسهرون، و يتخراّجون، ويمارسون حياًة طبيعياًّة  تسجاّ

ين في دوما المحاصرة، وهنا تظهر  في دمشق، وهناك من يقاتلون ويعانون األمراّ

إشكالياّة ميالد أمين المصواّر، هو ينتقل بين المساحتين، وال يوضح الفيلم كيفياّة 

ن ُهم  هذا االنتقال، بْل نعلم فقط أناّ ميالد رفض ما يحدث، وقراّر االختالف عماّ

، وقرار االختالف، يُطرحان بوضوٍح  السياسياّ السؤال  حوله من »مطيعين«، هذا 

البطل  سعيد  صديقه  مع  يجتمع  حين  وذلك  الفيلم،  بداية  في  ميالد  ِقبل  من 

وبعض األصدقاء، فالمراّة األولى التي يمسك فيها ميالد الكاميرا في الفيلم يطرح 

مازحاً سؤاالً على صديق له: »لماذا ال تتظاهر؟«. يأتي الجواب: »ألناّني ال أتخياّل 

نفسي أركض هرباً، وال أريد الموت«.

سألنا المخرجين عن مصير هذا النداء، وهل وصل إلى هدفه أم ال، فكانت 

الجنود  به  يطالب  الذي  الساخر،  االنشقاق  »فيديو  اآلتي:  الشكل  على  اإلجابة 

وأوصلْنا  معهم،  تواصٍل  على  ونحن  القيادات،  إلى  وصل  نعم،  الرواتب،  بزيادة 

ا الخاصاّ بالمرأة التي ترتدي أْسود، وتخاطب الكاميرا مباشرًة،  النداء، وقد رأوه؛ أماّ

فقد ظهر للعلن مع الفيلم، مع العرض األواّل، وهذا سبب تصويرنا الفيلم، فهناك 

في  بذلك  قمنا  فإْن  الفيلم،  بصناعة  قمنا  لذلك  إيصالها،  من  نتمكاّن  لم  أشياء 

كلاّ مراٍّة، في حينها ال داعي للفيلم. األهماّ أناّ لكلاّ رسالٍة جمهورين: المستهدف 

األساسياّ بها، أو المخاطَب باالْسم أحياناً، والمراقب الخارجياّ البعيد عن الموضوع، 

ًة«. )البطل و أيوب، مقابلة شخصية، 2020(. أو الجمهور عاماّ

- مواجهة الخطر

التي  بـ»التصوير«، فاللاّحظة  تبدأ  الخطر  المرتبطة بمواجهة  التجربة األولى 

تحدٍّ  هي  والتسجيل،  كاميرا  حمل  أمين  وميالد  البطل  سعيد  من  كلٌّ  فيها  قراّر 

األواّل من  القسم  في  وباألخص  القتل،  واالنفتاح على خطر  االختفاء،  لسياسات 

الفيلم؛ حيث يحمل سعيد البطل الكاميرا، ويغطاّي االشتباكات عن قرٍب شديد.
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هناك أيضاً مواجهة الخطر غير المتوقاّع الذي يخضع له كلٌّ من البطل وأمين 

في المساحة المحاصرة، التي أُعلن سياسياّاً أناّها مساحة األعداء، وتتعراّض لقصٍف 

بوصفهم  الموجودين  كلاّ  حياة  بتهديد  قراٌر  هناك  أي:  توقاّعه؛  يمكن  ال  دائٍم 

في  الدخول  أي:  الطريق؛  ضمن  يظهر  ال  الخطر  هذا  و»أعداء«؛  »مسلاّحين« 

الحصار والخروج منه، بل يتجلاّى بجهود البقاء على قيد الحياة ضمن المنطقة 

لو  الزمن، فحتاّى  الحصار ممتدٌّ في  التهديد في مساحة  أناّ  المحاصرة، خصوصاً 

لم يكن هناك عنٌف مباشٌر ومسلاٌّح، فهناك التجويع، وشحاّ الطعام؛ الحياة اليومياّة 

نفسها لكلاّ سكاّان المنطقة رياضٌة في سبيل النجاة.

- الشخصّية الشجاعة )أو الشخصّية المقاومة):

، لن نخوض  بالمعنى األخالقياّ والفلسفياّ بالشجاعة  هناك إشكالياٌّة مرتبطٌة 

فيها، بل سنحاول اإلشارة إلى )الشجاعة( كصفٍة في شخصياٍّة حكائياٍّة، عبْر واحدٍة 

تتظاهر؟«. يجيب  لم  فيها ميالد صديقه: »لماذا  التي يسأل  الفيلم  من لقطات 

يحمل  من  بين  االختالف  يرسم  السؤال  هذا  الموت!«.  أريد  ال  »ألناّي  الصديق: 

الكاميرا ويخاطر بحياته تلبيًة للنداء، وبين من يتقاعس وال يلباّي النداء. 

من وجهة نظٍر حكائياٍّة، فالشخصياّة الشجاعة هي عادًة من تواجه الخطر، ما 

ن ُهم  يجعلها تختلف عن أقرانها، خصوصاً أناّها تمتلك حكماً أخالقياّاً ُمختلفاً عماّ

المغامرة  أحٌد، وخاضت  عليه  يجرؤ  لم  قراراً  اتاّخذت  ألناّها  تختلف  حولها، هي 

في سبيل هذا القرار، وهنا يظهر ميالد أمين وسعيد البطل، بوصفهما الوحيدين 

اآلمنة وبين  المساحة  بين  ل  التنقاّ القادرين على  الفيلم  بين كلاّ شخصياّات  من 

المساحة الخطرة، لنرى أنفسنا أمام تأشيٍر ُمبطاٍّن، يرسم الحداّ بين من »لم يلباّوا 

النداء« أي أولئك الذين يتابعون حياتهم، وبين من لبوا نداء الثورة وانضموا إلى 

صفوفها بمختلف األشكال.
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هذا »االختالف« بين الكتلتين البشرياّتين )مطيعة وثائرة( بدون اإلشارة إلى 

السياسات التي تحكم الحياة الطبيعياّة في دمشق، وfدون إيضاح كيفياّة انتقال 

سعيد وميالد بين المنطقتين، يحمل داخله داللًة سياسياًّة، وفي الوقت ذاته يُظهر 

المتناقضين،  المكانين  بين  رحالٍت  تقطع  بطولياٍّة،  بصورٍة  أمين  ميالد  شخصياّة 

وتواجه صراعاً بين دورين سياسياّين: هل يتخراّج في جامعة المطيعين والمطيعات 

أم يترك كلاّ شيٍء وينضماّ إلى »األعداء«؟

توزيع  وال  الفيلم،  اقترحها  التي  للتقسيمات  إجابٍة حاسمٍة  إيجاد  يمكن  ال 

االتاّهامات بـ»الُجبن«، أو »الشجاعة« كونها خارج التحليل، لكْن يجب أخذ هذه 

وطبيعة  شخصياٍّة،  كلاّ  تمثيل  أسلوب  على  وأثرها  االعتبار،  بعين  التقسيمات 

األحكام التي تطلقها، خصوصاً أناّ هذه »الشجاعة« تدفع »األبطال« إلى األمام، 

فهي ُمحراٌّك لالكتشاف، وقريٌن للفضول، وسعٌي ضداّ سياسات االختفاء، ومن هذا 

السعي يمكن االفتراض أناّنا أمام شخصياّاٍت ُمقاومٍة تسعى إلى »الوقوف في وجه 

الموت« كما في التعريف السابق، وتجازف لـ»مقاومة باراديغم المعلومات التي 

تطباّق عباّرها القواّة على المجتمع«.

- الحدث االستثنائّي، أو المغامرة في عالٍم مهّدد بالتالشي

يمكن  مألوٍف، ال  المغامرات، هناك دوماً حدٌث غير  تقليد حكايات  ضمن 

العالم ومن فيه، يشير جورجيو  أثٍر على  لكناّه ذو  ما،  فهمه بدقاٍّة، غامٌض نوعاً 

ًة  أغمبين إلى ذلك حين يحلاّل أصل كلمة »مغامرة« )Aventure(، بوصفها مشتقاّ

من )Eventus(، الكلمة التي »ترسم شيئاً غامضاً، أو عجائبياّاً يحدث لشخٍص ما، 

اٌل ضمن سياٍق  سواء كان إيجابياّاً أم سلبياّاً.. هي اللاّحظة التي يحدث فيها شيٌء فعاّ

واقعيٍّ ومعروف«. )Agamben g. , 2018, p. 23(، وضمن تحليله، يشير إلى أن 
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المغامرة)1( تندفع بسعي نحو مجهول ما سببه هذا »الحدث«. من هذه المقاربة 

يفتح  الذي  الحدث، ذاك  « عن هذا  ا عم تسجلاّ البحث في فيلم »لساّ باإلمكان 

الباب على المجهول، ويغياّر من أدوار من أدركوه، بْل ويمكن القول: إناّه يحراّك 

الحكاية وأبطالها، ويغياّر من إدراكهم للعالم وذواتهم.

الفيلم مشهدين متتاليَيْن، تدور أحداث كلٍّ منهما في مكانين  نشاهد في 

مختلفين عام 2013، في األواّل: نرى سعيداً البطل يصواّر صاروخاً كان قد نزل على 

بأناّه »خنق  البطل  بجانب  كيماوياّاً، يصفه من  إناّه يحوي سالحاً  يُقال)2(:  األرض، 

أسرًة بأكملها... الحشيش يبس، الستاتي )الطيور( مياّتة، العنزات هناك فطست«. 

منزٍل  في  دمشق،  في  الثاني:  المشهد  في  مياّت.  لدجاٍج  بعدها صوراً  ونشاهد 

ث عن موت  يحوي ميالد أمين وصديقة له، نشاهد نشرة أخباٍر في التلفاز تتحداّ

. 1500 شخٍص بالسالح الكيماوياّ الذي ضربه النظام السورياّ

تتحواّل الشاشة في لحظة الكيماوياّ إلى مساحٍة فارغٍة ال تحوي إالاّ كلمات 

في حالة سعيد البطل المحاصر، وفي حالة أمين نشاهد في التلفاز صور الموتى 

موتى،  كأناّهم  النيام،  صور  المنزل  في  الكاميرا  تلتقط  ثماّ  الرسمياّة،  األخبار  في 

ث إلى  لننتقل إلى كلياّة الفنون الجميلة في دمشق، حيث تخراّج ميالد، وبدأ يتحداّ

الكاميرا عن »ال طبيعياّة« ما يحدث، وعن جدوى الحياة، وعن رغبته بأن يكون 

سعيداً، وأن يموت سعيداً، وبعدها يقراّر الذهاب إلى الغوطة.

ما  إلى  إحالٌة  هناك   » »الكيماوياّ عن  لنا  تكشفان  اللاّتين  اللاّقطتين  كال  في 

نشاهد صور  ال  نراه،  الذي  المرئياّ  على  أثراً  ويترك  اإلطار«،  إلى »خارج  ينتمي 

)1( في الجذر العربي لكلمة مغامرة، ضمن باب غمر في لسان العرب، هناك إحاالت إلى 

ما هو مجهول ومغفل، فإلى جانب الشجاعة واقتحام المهالك، المغامرة ترتبط بلحظة 

تغيير، أو اكتشاف نتيجة حدث خارجي يدفع الفرد نحو المغامرة/المجهول/ عمق البحر.

الكيماوياّة  الضربات  حول  سابقاً  ذكر  الذي  بالجدل  ترتبط  هنا  للمجهول  المبني  )2( صيغة 

والدالئل المتعلقة بحدوثها والمتسبب بها.
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النيام  الشباّان  التلفاز«، ومحاكاًة ألشكالهم عبْر  الكيماوياّ إالاّ عبر »شاشة  ضحايا 

ال  وما   ، اعتيادياّ غير  ما هو  اللتقاط  محاوالٌت  األساليب  المياّت؛ هذه  والدجاج 

التي  العالمات  من  سلسلٍة  عبْر  تُرسم  الحدث  هذا  ة  شداّ  ، التقليدياّ إلى  ينتمي 

بأشالء،  أشبه   ، كلاّ العالمات جزٌء من  به، هذه  المرتبط  والرعب  الموت  تحاكي 

، صامتين بال جروح، بال حياة. تحاكي الصورة التي نمتلكها عن ضحايا الكيماوياّ

لفهم هذه العالمات ال بداّ من اإلشارة إلى االستثناء الذي يفترضه استخدام 

عن  ينفي  كافاًّة،  بأشكالها  »الحياة«  ضداّ  ٌه  موجاّ عنٌف  هو   ، الكيماوياّ السالح 

»الحياة-Zoe«)1( قيمتها السياسياّة، أو يعيدها إلى حالٍة ما قبل سياسياّة، ويجعل 

ها  البشر على قدر المساواة مع التراب والوحش)2(؛ أي: إناّ العنف المطباّق ضداّ

إصالحيٌّ وبنائيٌّ )Violence Constitutive(، يهدف إلى نفي األعداء مهما كانوا، 

من أجل ضبط النظام القائم. 

ناته، وقيمة الحياة التي تمتلكها عناصره،  هذا التغيير في العالم، وتصنيف مكواّ

يترك أثراً مرعباً، خصوصاً أناّنا أمام صوٍر للموت بأشداّ أشكاله، موت يستهدف فناء 

إثره  »نكتشف  بالرعب  شعوراً  يخلق  ما  األعداء،  هزيمة  أو  العقاب،  ال  الحياة، 

، وعجز األفراد أمام الخطر الذي يمكن أن يتعراّضوا له«  هشاشة الجسد اإلنسانياّ

نراه في  البيولوجياّ  األفراد  د تماسك  الذي يهداّ الرعب  )Adriana, 2009(. هذا 

الفيلم على الشكل اآلتي:

وتحيل  أرسطو،  اقترحه  تصنيف سياسي  العربياّة، وهي  باللغة  لها  مقابل  ال   Zoe كلمة  )1(

إلى كل ما هو حي »إنسان، حيوان، إله«، وهي الحياة البيولوجياّة التي تشترك بها جميع 

 Agamben, Homo Sacer. Le Pouvoir Souverain Et La( .العضوياّة الموجودات 

.)Vie Nue, 1997

السيادة  وتخرج ضمن صالحيات  تدخل  بأنها  تتميز  سياسياّة  تصنيفات  والوحش  األرض   )2(

بصورة مائعة أي يمكن حفظها إلى األقصى أو ممارسة العنف ضدها إلى األقصى وتقع 

في أدنى حقوق الحياة بسبب تربع اإلنسان على قمة هرم األحياء.
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مشهد لشروق الشمس ُمسراّعاً.  - 1

مشهد للصاروخ الُمنفجر وللدجاج المياّت.  - 2

، من فيه »نيام«، في محاكاٍة لمن قضوا بدون أن  لقطة من الفضاء الخاصاّ

يعلموا، ولصور الجثث.

« الذي غياّر شكل العالم)1( ترك أثراً  في المشاهد الثالثة »الحدث االستثنائياّ

على الدور الذي يلعبه كلٌّ من ميالد وسعيد تحت الحصار، وفي المساحة اآلمنة، 

ه ضداّ الجسد إلى شكٍل جديٍد؛ فـ«الرعب« والتهديد  بسبب وصول العنف الموجاّ

د نظام العالمات نفسه أيضاً، خصوصاً  الوجودياّ الذي خضعت له »الحياة«، هداّ

أناّها سياسياٌّة وقانونياٌّة؛ أي: ظهورها بالشكل الذي هي عليه يرتبط بعملياّة صناعة 

الدليل )الصاروخ الذي ال يجوز لمسه بانتظار المراقبين الدولياّين(، ينسحب ذلك 

على عالمات الزمن، فال صوت ديك يعلن الصباح، بل رصاص، والحدث يتدفاّق في 

التلفاز ويتكراّر، والنيام »ُمعطاّلون« سياسياّاً)2(، وفاقدو التمثيل، كالموتى المؤقاّتين، 

، تتداخل وظائفه  فأثر الكيماوياّ على العالمات، مشابٌه ألثره على الجسد الحياّ
ويفقد تماسكه؛ حيث تنهار عالقته مع الخارج، وتفقد انضباطها وإيقاعها.)3(

)1( الكثير من المقاالت ترى أن استخدام األسد للسالح الكيماوي ضد شعبه طباّع استخدام 

هذا النوع األسلحة عالمياً ألناّ أحداً لم يحاسب عليه. 
https://www.thenational.ae/world/chemical-weapons-use-normalised-by-

syria-says-uk-s-theresa-may-1.722120

)2( ضمن نص أدبياّ في كتاب النوم لهيثم الورداني نقرأ أن النوم »هو اللحظة التي يستسلم 

فيها النائم لنعاسه ولفشله في االستمرار يقظاً. الفشل يأتي أوالً- سواء أكان فضل الذات 

لحظة  تأتي  بعده  التغيير-  معركة  في  الجماعة  هزيمة  أم  السيطرة  في  االستمرار  في 

النوم لتكون لحظة التسليم بالفشل، ال التسبب به، لحظة القبول بالهزيمة، ال إنتاجها« 

)الورداني، 2017، صفحة 30(.

)3( يعمل غاز السارين على تهديد الروابط العصبياّة ضمن الخاليا في الجسد، ويحفز تحلل 

النواقل العصبياّة، ما يعني التحفيز المفرط للمستقبالت العصبية وتهديد عمل العضالت 

.)Lee، 2018( واألعصاب



83

هذا الحدث االستثنائياّ حتاّى ضمن سياق الحرب، غياّر من موقف »أبطال« 

الفيلم: ميالد يقراّر دخول الغوطة، ونراه يأخذ الكاميرا من يد من يصواّره في أثناء 

ث أمام عدستها، ويعيد امتالك عضو تسجيل العالم، ويضيفه إلى  تخراّجه ليتحداّ

، سعيد البطل ال تظهر  جسده، رعباً من »التالشي« الذي يخلقه السالح الكيماوياّ

له أياّة صور مع مقاتلين، بل حتاّى القناّاص الذي كان يالحق البطل نشاطه، تحواّل 

إلى خباّاٍز، وترك حمل السالح.

د فضاء المنزل بسبب الرعب الذي خلقته صور الكيماوياّ المتكراّرة عبْر  تهداّ

الشاشة؛ إْذ يتحواّل إلى مساحٍة خطرٍة؛ ألناّ مرئياّة جثث الموتى، ال تخاطب فقط 

ونها أيضاً )ميالد وأصدقاءه  من ُهم حول الجثث كحالة سعيد البطل، بل من يتلقاّ

في المنزل(، بوصفهم -في النهاية- يتطابقون بيولوجياّاً مع أجساد الذين قضوا، وال 

يمتلكون قدرات خارقة تمكاّنهم من النجاة، هناك فقط الطاعة وتجناّب مساحات 

»األعداء«. 

الفعل) كواحٍد من  القدرة على  هنا من الممكن أن يُذكر العجز، أو (عدم 

اآلثار التقليدياّة للرعب، لكناّ هذا يختلف في الحالة السورياّة، وفي الفيلم أيضاً؛ 

فالرعب كان محراّكاً للفعل، خصوصاً في الشرط االستثنائياّ حيث قيمة »الحياة« 

منفياّة منذ قرار العداوة السيادياّ مع »المختلف«، فإْن كان العنف السياسياّ يولد 

فئة الذي ال يستطيع أن يفعل )Helpless One- L’Inerme(، أو »ذاك الذي ال 

يحمل سالحاً، بذلك ال يستطيع القتل، أو الجرح... شخص تعراّض لعنٍف مسلاٍّح، 

وال يمتلك قدرًة على الدفاع عن نفسه«. )Adriana, 2009, p. 30(. ففي حالة 

والموت،  بالتشظاّي  جسده  د  والمهداّ يفعل«،  »ال  الذي  ذاك  السورياّة،  االستثناء 

كحالة الصورة التي يراها، يقراّر االنطالق نحو المجهول، وخوض مغامرٍة حراّكها 

ذاك الحدث »الذي يرسم شيئاً غامضاً وعجائبياّاً«، هذا ما يمكن أن نفهمه بوصفه 

الحدس حْسب كالم المخرَجيْن، إْذ قاال:
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الـ«كيف«  لتجاهل  تدفع  الفيلم،  على  تطغى  سحرياٌّة  واقعياٌّة  »هناك 

، وتصبح المعرفة حدسياًّة؛ إْذ ال نعلم من أين  والـ«لماذا«، في ظلاّ الخطر اللاّحظياّ

أتت المعلومات، لكناّها تؤثاّر على القرارات التي تُتََّخذ، الحدس يسيطر على الكثير 

من الخيارات التي تقوم بها الشخصياّات، لكْن في السياق الذي ضمنه الفيلم، أو 

عالم الحرب، الناس تتحراّك، والقرارات تُؤخذ بناًء على الحْدس، الذي يتحكاّم حرفياّاً 

بالحياة والموت، وأحياناً، كلاّ من ُهم وراء الكاميرا يموتون ما عدا الكاميرا، بصورٍة 

: المكان الذي فيه الكاميرا لم يمساّ بالقذيفة، هذا الحْدس ال يمكن تعريفه،  أدقاّ

أو الحديث عنه؛ ألناّه يفقد معناه، هذا الحْدس أيضاً يحكم بعض قرارات النظام.

يمكن  قراٍر  أياّ  من  يقين  ال  إْذ  للسخرية؛  الحْدس مساحًة  نهاية هذا  تترك 

اتاّخاذه، ويفعل الضحك، وكلاّما ازداد الحْدس ازدادت السخرية القائمة على هدم 

المنطق، ما يجعل الواقع نكتًة بحداّ ذاته، كونه غير قادٍر على الثبات، أو الحفاظ 

على شكله.

فهناك  الخروج؛  عن  مختلٌف  الدخول  أسلوب  والخروج،  الدخول  بخصوص 

الذي يُطرح  الهزيمة  التنسيق معها واالتاّفاق معها، وهناك سؤال  جماعٌة يجري 

د في الفيلم متى خرجوا، أو لماذا،  أيضاً، كما أناّ نهاية الفيلم مفتوحٌة، وال يحداّ

بدقاٍّة ألناّ الفيلم عن الكاميرا، وباقي الشخصياّات ثانوياّة، وهناك لحظة في نهاية 

الفيلم، حين نكتشف أناّ الفيلم عن الكاميرا، ما قد يؤداّي أحياناً إلى المشاهدة 

يدور  الفيلم  وأناّ  الكاميرا،  دور  اكتشاف  بعد  مختلفًة  قراءًة  م  تقداّ التي  الثانية، 

حولها«. )البطل و أيوب، مقابلة، 2020( )البطل و أيوب، مقابلة، 2020(.

- مهارات المغامر السحريّة

إن كان حمل الكاميرا مغامرًة في سوريا، فللكاميرا قدرات »سحرياّة«، ترتبط 

أثٍر على من يواجهها عبْر  ، وخلق  الحواساّ الزمن، وتجاوز  بقدرتها على تسجيل 
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أناّ هناك عدسة  يعلم  أحدهم حين  بسببها سلوك  يتغياّر  التي  تلك  »التحديقة، 

ق فيه، األهماّ أناّ جسد البطل ضمن المغامرة مادياّاً ورمزياّاً، قادٌر على ما ال  تحداّ

يستطيعه غيره، ويختلف عن اآلخرين واألُخريات بسبب قدراته السحرياّة التي 

ف إثرها معالم المجهول، وتصبح »مرئياًّة«،  منحته إياّاها الكاميرا، تلك التي تتكشاّ

الحكاية،  تدفع  التي  السحرياّة  األداة  هي  الكاميرا  ل،  تسجاّ عم  ا  لساّ حالة  وفي 

، سواء في المكان أم لدى األشخاص. وتحراّض على االكتشاف اللتقاط ما هو خفياّ

- الكاميرا امتداٌد لجسد المغامر

؛  واحدٌة من الخصائص المرتبطة بالكاميرا منذ اختراعها ترتبط بامتداد الحواساّ

أي: تسجيل الزمن، واستعادته بصورٍة حرفياٍّة، وتخزين الصورة، ثماّ نقلها، وغيرها 

ل« بصورٍة مختلفٍة،  ا عم تسجاّ من الخصائص التقنياّة البحتة، التي تظهر في »لساّ

فبعيداً عن الخصائص الجمالياّة للتصوير، الكاميرا في الفيلم وسيلٌة لالستكشاف، 

خارج  يحصل  ما  لرؤية  الجبهة  على  المقاتلون  يتناقلها  أو  المصواّر،  يستخدمها 

، فهي تكشف لهم عن موقع القناّاص، وكيفياّة الحركة ضمن  نطاق بصرهم الطبيعياّ

مساحٍة مكشوفٍة، وهي عيٌن سحرياٌّة ترصد مكان الخطر، وكيفياّة تفاديه.

 هذه الخاصياّة التقنياّة، يعلاّق عليها الفيلم نفسه؛ إْذ تظهر الخصائص السحرياّة 

البصرياّة للكاميرا في إحدى لقطات الفيلم أشبه بلعبٍة، يظهر أمامها سعيد البطل 

البداية، يتحواّل  يحراّك يديه داخل »الفوكس-focus« وخارجه، ما يبدو لعباً في 

الحقاً ضمن الفيلم وعلى الجبهة إلى وسيلٍة لكشف الخطر؛ إْذ يظهر الفوكس مراًّة 

أُخرى كأسلوٍب لضبط الرؤية ومداها، وفاصالً بين الحياة والموت.

تتقناّع  إْذ  اآلمنة؛  المساحة  في  أيضاً  السحرياّة  وقدراتها  الكاميرا  أثر  يظهر 

إحداهناّ في الحفل الذي صواّره ميالد؛ ألناّ احتمال المرئياّة والتعراّف على الوجه 

في الحالة السورياّة قد يحمل خطراً، وخسارة الوجه في هذا السياق، هي استغناٌء 
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عن الهوياّة السياسياّة، أو الـ)Flower, 1996, p. 2 ( )Imagines( القناع بمعناه 

؛  السياسياّ ذاك  بل   ،)Persona(الـ المسرحياّ  السياق  في  نقصد  وال   ، الرومانياّ

السياسياّة،  منزلتها  يعكس  فرد،  كلاّ  يطابق وجه  قناع شمعياّ  أسرٍة  لكلاّ  كان  إْذ 

ومواطنته.  هوياّته  يخسر  »قناعه«  يخسر  ومن  كمواطنين،  أفرادها  وتعريفات 

حالياّاً، استُبدلت الهوياُّة الشخصياُّة والصورة عليها بالقناع السابق، بوصفها عالمًة 

الفيلم  في  الدمية  القناع  سياسياّة  تظهر  وهنا  و»صاحبه«،  الوجه  على  للتعراّف 

ضمن لقطٍة عابرٍة، فبسبب الكاميرا، خسرت إحداهناّ وجهها/هوياّتها حفاظاً على 

، وهروباً من التصنيفات التي قد يحيل إليها الفيلم الحقاً. تعريفها السياسياّ

- إيصال النداء إلى الخارج

في واحٍد من المشاهد المؤثاّرة في الفيلم، تقف امرأٌة مجهولة الهوياّة وْسط 

الخراب، تريد أن تتصواّر، وأن تُرسل صوتها وصورتها من الحصار إلى والدتها في 

المساحة اآلمنة، يتكراّر األمر مع عدٍد من الشخصياّات األُخرى: »الرُجل الذي يركض، 

أداء البيان المعارض التي يقوم به المقاتلون إلرسال صوتهم إلى القيادات«؛ كلاّها 

الكاميرا،  تمتلكه  الذي  األمل  توظاّف   ، والهزلياّ الجاداّ  األداء  من  وأشكاٌل  أحداٌث 

الكاميرا  فصاحب  ال،  أم  وصل  إن  يهماّ  ال  مسموعاً،  الصوت  يكون  بأن  ووعدها 

دٍة بالتالشي،  يختزن احتماالت القدرة على نقل النداء، فهو رسوٌل في مساحٍة مهداّ

دين. قادٌر على مخاطبة العالم بأكمله، أو أفراٍد محداّ

 سحرياّة الكاميرا تكمن في قدرتها على تقديم وعٍد بالخالص، وفي أناّ الصوت 

ته، خصوصاً حين  سيصل بمجراّد أن أُطلق أمامها، هذا الوعد ال نعلم مدى صحاّ

م لنا الفيلم أياّة داللٍة على  نعلم أناّ هناك »450« ساعة تصوير لم تُْنَشْر، وال يقداّ

غ  ، وهو المسواّ وصول النداء لحظة تصويره، فقط ذاك المرتبط باإلنجاز العسكرياّ

ن نادوا  الذي يتحراّك ضمنه البطل في الفيلم مع الكاميرا، لكناّ أصوات اآلخرين مماّ
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أمام الكاميرا تُترك كعناصر هامشياّة منذ لحظة التسجيل، وال ندري إن بُثاّت حال 

تصويرها أم الحقاً في لحظة ظهور الفيلم.

- القدرة على االنتقال وتجاوز الحدود 

يمتلك ميالد وسعيد في الفيلم مهارًة ال نعرف أياّ شيٍء عنها؛ إْذ دخال وخرجا 

أحد  عليه  يعلاّق  االنتقال  هذا  قات،  معواّ أياّة  بدون  ٍة،  بخفاّ الحصار  منطقة  من 

الحرس، ويسأل سعيداً: »ألست مطلوباً؟«. هذا االنتقال يدرك على الشاشة فقط 

عبْر دالئل على وجود أنفاٍق تصل بين المساحتين، ليبدو االنتقال بين المكانين 

سحرياّاً، فالكلاّ عاجز عنه عدا ميالد وسعيد. وحين سؤال المخرجين عن الموضوع 

كان الجواب:

توثيق  يمكن  ال  مثالً:  توثيقها،  يمكن  ال  أشياء  واألفالم، هناك  السينما  »في 

طريق العبور، الدخول والخروج، ألن هناك ممراّات وأنفاقاً، وحاولنا بطريقٍة فنياٍّة 

حالة  في  واللاّقطات ضمنه  النفق  بحضور  الموضوع   )Represent( »نمثاّل«  أن 

ما  بمصداقياّة  يمساّ  أناّه  أظناّ  وال  السؤال،  هذا  عن  أُجيَب  بصرياّاً  ميالد،  دخول 

ث عنها، فهناك أشياء تخفى  يحدث. هناك شيٌء آخر: أي مصداقياّة بصرية نتحداّ

ما  نعلم  ال  بأناّنا  المرتبطة  النفسياّة  الحالة  ذلك هو  والهدف من  المشاهد،  عن 

 ، يحصل، وهنا دوري كمخرج بأن ألعب على الال-يقين هذا، كأناّنا ال نرى الكيماوياّ

لكْن هناك حالة ما نريد إيصالها، و هي تمراّ عبْر المجهول الذي يخلق تشويقاً، 

ا لم نره حتاّى لو نشرنا ساعات التصوير  مع ذلك ستبقى األسئلة دائماً تُطرح عماّ

بأكملها، ألناّ هناك ما يحدث خارج اإلطار، وخارج زمن التصوير«. )البطل و أيوب، 

مقابلة، 2020( )البطل و أيوب، مقابلة، 2020(.

- مفارقة المغامرة وموضوعها

وبين  المغامر  بين جسد  اختالفاً  تفترض  أناّها  في  تكمن  المغامرة  إشكالياّة 
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ا  من يتحراّك بينهم، وكأناّ هناك امتيازاً ما يمتلكه صاحب الكاميرا في حالة »لساّ

وجدياٍّة  أحياناً،  ساخرٍة  بصورٍة  الفيلم  ضمن  يظهر  االختالف  هذا  ل«،  تسجاّ عم 

الكحول  على  إن كان حزيناً   ،)1( البطل؛ ألناّه علوياّ يُسأل سعيد  إْذ  أُخرى؛  أحياناً 

ي منه كعدوٍّ يُطلق عليه النار، وفي مشهٍد آخر يسأله اثنان  الذي يُتْلَف، والتشفاّ

من الحرس حين عاد من دمشق عن سبب عودته إلى الحصار، وكيفياّة خروجه 

ودخوله، وهل »اسمه نظيف«.

الفيلم عن سبب  بداية  الذي يسأل صديقه في  أمين،  األمر ذاته مع ميالد 

 ً كالاّ أناّ  من  الرغم  وعلى  لالهتمام،  المثير  لكناّ  المظاهرات،  في  مشاركته  عدم 

غاتهما لسبب دخولهما المنطقة المحاصرة، هو أناّ  ما مسواّ من سعيد وميالد قداّ

هناك سؤاالً سردياّاً ال يجيب عنه الفيلم بوضوح: ما موضوع الفيلم؟ الشخصياّات 

الكاميرا؟  نفسه؟  الفيلم  الهامشياّة؟  الشخصياّات  الكاميرات؟  أصحاب  الرئيسة 

المكان المحاصر؟

ومع سؤال المخرجين عن المواداّ المستخدمة، أو كيفياّة تجاوز العقبات، كان 

الجواب:

عن  بعيداً  تريده،  ما  تقول  األمر بحركتنا نحن كجماعٍة تسعى ألْن  »يرتبط 

أثناء رسم ميالد  الصورة في  لغة  االعتماد على  ذاته هناك  الوقت  الرقابة، وفي 

م خطاباً عبْر الصورة نفسها؛ إْذ رَسم »ال تصالح« على  على الجدران مثالً، فهو يقداّ

الجدار، األمر شخصيٌّ بالنسبة إليه، وفي الوقت ذاته هي رسالة أطلقها من ذاك 

المكان.

)1( العلوياّة: طائفة دينياّة منتشرة في سوريا، ينتمي إليها بشار األسد، ويتهم أتباعها بأنهم 

يتمتعون بمعاملة خاصة من قبل العاملين في الدولة، ويُقال أيضاً إنه ال تحريم لشرب 

الكحول لديهم بعكس األغلبية المسلمة، اإلشارة إلى طائفة المصواّر هنا، مفادها التشكيك 

بانتمائه ومحاولة لمعرفة توجهه السياسي، وربما أسلوب تنقله داخل المنطقة المحاصرة 

وخارجها.
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ات  بالنسبة إلى الشأن المادياّ أيضاً، حصلنا على منحٍة للفيلم مواّلت المعداّ

سواء لصناعة الفيلم أم المشاريع ضمنه، هذه من وجهة نظر نقدياّة بحتة، لكْن 

لشروط  خاضٌع  »كيف؟«  سؤال  إناّ  القول:  باإلمكان  أيضاً،  فنياٍّة  نظٍر  وجهة  من 

كلاّ  توقاّع  نستطيع  ال  أي:  ينقلها؛  أن  الفيلم  يحاول  التي  السحرياّة«  »الواقعياّة 

األسئلة التي يمكن أن يطرحها الجميع، ومن هنا ال نستطيع أن نجيب عن هذه 

مٌة، وأماكُن للتحراّك  األسئلة، هناك مساحٌة كبيرٌة ضمن الحصار، هناك أبنيٌة مهداّ

كما يظهر على الشاشة، وهنا نترك للمشاهد أن يعرف، أو يتنباّأ من أين تأتي هذه 

ات، وباإلمكان صناعة فيلٍم وثائقيٍّ عن كلاّ واحٍد من هذه األغراض، وكيف  المعداّ

دخل وخرج.

هناك جزٌء مجازيٌّ أيضاً، يرتبط بالكاميرا نفسها، فالفيلم هو حكاية الكاميرا، 

التي تمتداّ الحياة/ الموت أمامها ووراءها، فالزمن ال يتوقاّف عند إطفاء الكاميرا، 

المنطقة  دخلت  وكيف  ات،  المعداّ مصدر  عن  المطروحة  األسئلة  وببساطة، 

المحاصرة، يُجاب عنها خارج اإلطار؛ أي: في زمن اإلطفاء، فالحياة تستمراّ خارج 

اإلطار، وهذا ما حاولنا أن نقوم به في إثناء المونتاج، أن نشير إلى أناّ هناك ما 

حين تكون الكاميرا مطفأة، واإلجابات التي ال تظهر يُجاب عنها في زمن اإلطفاء.

في النهاية، في هذا الفيلم كلاّ شيٍء متغياّر، سواء المكان أم األفراد، الوحيد 

الثابت هو الكاميرا، حتاّى الحصار نفسه متغياّر، وليس ثابتاً، يشتداّ ويتناقض، فال 

روتين شكل ثابت ألياّ واحٍد من مكواّنات الفيلم«. )البطل و أيوب، مقابلة، 2020( 

)البطل و أيوب، مقابلة، 2020(.

يمكن القول من وجهة نظٍر أُخرى: إناّ موضوع الفيلم، وموضوع المغامرة، 

 ، سياسيٍّ بشرٍط  محكوٌم  الزمن  هذا  الكاميرا،  أمام  يتدفاّق  الذي  »الزمن«  هو 

فتسارعه، وكثافته، وأسلوب تسجيله، يختلفون حْسب من يحمل الكاميرا، وكيف 

دت  يتنقاّل في المكان، وما يتعراّض له من تهديدات، فكلاّما امتداّ زمن الحصار ُهداّ
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أجساد  مع  وعالقته  الزمن  تدفاّق  أناّ  خصوصاً  الداخل،  في  الموجودين  أجساد 

تُشلاّ  الحركة  تضعف،  األجساد  يصل،  ال  الطعام   ، سياسيٍّ بقراٍر  مرتبٌط  األحياء 

األهماّ  تدريجياّاً،  تتالشى  المنزل  في  المتمثاّلة  االستقرار  مساحة  القصف،  بسبب 

الكاميرا في  اليومياّة أشبه برياضٍة في سبيل االستمرار، وكلاّما أمعنت  الحياة  أناّ 

تسجيل الزمن اليومياّ التقطت أثر القرار السياسياّ على »الحياة«.

بالتداعي  للزمن محكوٌم  واختباره  اللاّحم  إناّ  والقول:  االستطراد  أيضاً  يمكن 

اللاّحم  اختزال هذا  يمكن  بل  األجساد،  د  يهداّ الذي  السياسياّ  والعنف   ، الطبيعياّ

وتنفي  والطيور،  والبشر،  العشب،  تقتل  التي  تلك  الكيماوياّة،  بالقذيفة  ونفيه 

حركة الحياة نفسها، ليظهر الفيلم كمحاولٍة لتسجيل أعراض تدفاّق الزمن، فحركة 

يعني  األحيان  بعض  في  والثبات  استمرارها،  وأشكال  الحياة  تعكس  الكاميرا 

احتمال الموت، كما نرى في اللاّقطة األخيرة حين يطلق النار على المصواّر، أو 

حين توضع الكاميرا على األرض بانتظار أن تقصف الطياّارة من السماء، خصوصاً 

أناّ اللاّقطة الثابتة تمثاّل عادًة »عين القاتل« الُمحكمة، التي تعرف هدفها، ذات 

ناته. السطوة على الزمن ومكواّ

سياسات التمثيل والمواطنة عبر االختالف:

»سورية  عبارة:   2011 عام  منذ  سوريا  في  الرسمياّ  الخطاب  ضمن  تتكراّر 

تتعراّض لحرٍب إعالمياّة«، وأناّ »اإلعالم الغربياّ ُمضلاّل«. )شعبان، 2019(. بكلماٍت 

ٍد هو »الصورة«، وعملت ماكينة البروباغندا  أُخرى: هناك حرٌب على وسيٍط محداّ

دٍة من الصور )أخبار، أفالم، مسلسالت.. ...إلخ(  الرسمياّة على إنتاج أشكاٍل متعداّ

سات(،  لطة عن ذاتها وموضوعاتها )مواطنين/مواطنات، أرض، مؤساّ ترسم صورة السُّ

، وتقديم »حقيقٍة« بديلٍة عن  في محاولة لتكذيب »اآلخر«، ورسم صورة العدواّ

تلك التي ينتجها »األعداء«.
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هذا الصراع هو محاولٌة لخلق تطابٍق بين »الصورة« و»الواقع«، واإلشكالياّ 

في ذلك هو أناّ هذا الواقع مختلٌف عليه، وينسحب األمر على أسلوب تمثيله 

تسعى  سياسياّة  لقوى  الخاضع   ،)Representation،Style of representation(

»التمثيل  تدعى:  تقليدياٍّة  شمولياٍّة  مقاربٍة  تحت  يندرج  وهذا  التطابق،  لخلق 

المحاكاتي)1( السياسياّ )mimetic political representation(«. المقصود بذلك 

سات الرسمياّة لجعل الواقع يتطابق مع الصور  هو السعي السياسياّ من قبل المؤساّ

لطة عنهم عبْر  مه السُّ التي تمثاّله، ودفع األفراد للتطابق مع المتخياّل الذي تقداّ

وسيط »الصورة« في الحالة السورياّة.

المنع  فتقنياّات  أنفسهم،  بتمثيل  األفراد  حقاّ  السابقة  االستراتيجياّة  تصادر 

والتقنين تخفي األصوات، وتصادر الحكايات، لكْن على الرغم من أساليب الهيمنة 

التمثيل  هشاشة  عن  تكشف  الرسمياّة«  »الصورة  ضمن  أخطاء  تظهر  والرقابة، 

، والخطاب السياسياّ وراءه، وهذا ما نراه في أحد التغطيات التلفزيونياّة  الرسمياّ

، ففي أثناء قيام مراسل التلفاز  المباشرة التي كان يبثاّها التلفاز السورياّ الرسمياّ

الرسمياّ شادي حلوة بالحديث عن الحياة الطبيعياّة في حلب عام 2012، يركض 

»اإلعالم  ويصرخ  بحذاٍء،  بضربه  ويقوم  هوياّته،  تحديد  يمكن  ال  شخٌص  وراءه 

السورياّ كاذب« )الحموي، 2012(، كوميدياّة هذه المفارقة قد تبدو مبتذلًة، لكْن 

الصورة،  النزاع حول  إلى  اإلشارة  هو  اآلن  نا  يهماّ ما  الحقاً،  أهمياّتها  إلى  سنشير 

ومدى »واقعياّتها«، والحكايات المرتبطة بها، الذي يمساّ الجميع بدون استثناء، 

حتاّى الماراّة الغافلين في الشارع.

نظام  انهيار  إلى  أداّى  الثورة،  سنوات  ومع  »التمثيل«،  حول  الصراع  هذا 

)1( اخترنا كلمة »محاكاتي« في تحوير للترجمة العربياّة »الرغبة المحاكياّة« المستخدمة في 

ترجمة سميرة ريشا لكتاب »العنف والمقدس« لرينية جيرارد حين الحديث عن الرغبة 

-Désir mimétique )جيرارد، 2009، صفحة 7(
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الرسمياّ  العلم  تغيير  من  لطة،  السُّ مع  الرمزياّة  العالقة  يضبط  الذي  العالمات 

للفرد  س  تؤساّ التي  القانونياّة  األداة  الشخصياّة،  الهوياّة  كسر  حتاّى  آخر،  وتبناّي 

. هنا  كموضوعة سيادياّة- )Subject of sovereignty( ذات وجٍه وانتماٍء سياسياّ

، وهو التمثيل  يظهر أمامنا شكٌل آخر مختلٌف عن التمثيل المحاكاتياّ التقليدياّ

يُسلاّم  الذي   ،)Aesthetics political representation( الجمالياّ  السياسياّ 

باالختالف بين الُمَمثاّل وموضوع التمثيل، بين الصورة والواقع، وهذا ما نراه في 

مفهوم المغامرة السابق، هناك واقٌع ال يُصوَّر، بل يجري تجاهله، أو وسمه ومن 

فال  أيضاً،  االختفاء  بل  الموت،  ون  يستحقاّ فقط  ليس  الذين  األعداء  بصفة  فيه 

، وأسلوب المغامرة  دين، ليأتي وسيط الوثائقياّ تمثيل لهم سوى كضحايا، أو متشداّ

الوقت ذاته يعراّفنا  الممنوعة، في  لنا عن تلك المساحة  الذكر، ليكشف  سابق 

مون صيغاً جديدًة  على األسلوب الذي يسخر فيه هؤالء من التمثيل نفسه، ويقداّ

لتمثيل أنفسهم.

ٌة من شرعياّة  تعداّ المقاربة الجمالياّة سابقة الذكر أناّ شرعياّة التمثيل مستمداّ

»الوسيط«، ويعراّف المفكاّر الهولندياّ فرانكلين أنكرسميث)1( هذا األسلوب بوصفه 

قائماً على »االختالف بين الُمَمثاّل والشخص الذي يجري تمثيله، وغياب هوياّة من 

، كالفرق  يجري تمثيله أمام الممثاّل، وهذا ما ال يمكن تفاديه في التمثيل السياسياّ

بين البورتريه المرسوم والشخص المرسوم«. )Ankersmit, 1997, p. 28(؛ هذا 

التعريف األولياّ يتاّضح الحقاً، حين نسلاّم بالفجوة، أو بغياب التطابق الكلياّ بين 

الواقع/ الفرد والصورة.

« هنا ال يقصد  ع في هذه االستراتيجياّة نشير إلى أناّ كلمة »جمالياّ قبل التوساّ

بها العالقة البسيطة مع العمل الفنياّ فقط، بل تحمل معنيَيْن: األواّل يرتبط بالحكم 

بالنظرية  مهتم  هولندي  تاريخي  وباحث  مفكر  )1945-اآلن(:  Ankersmit Franklin  )1(

التاريخياّة وتطور األفكار.
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الجمالياّ )Esthetic Judgment()1(، وهي العملياّة العقلياّة التي يحكم إثرها الفرد 

على ما يراه، ويدرك االختالف بين »الصورة« و»الواقع«، والثاني يرتبط بالتمثيل 

؛ أي: إنتاج أشكاٍل جمالياٍّة وإعالمياٍّة لتُستَبَْدل بأشكال التمثيل السياسياّة  السياسياّ

فيها  يؤداّي  التي  االنشقاق  كفيديوهات  لطة،  السُّ أُخرى خارج خطاب  التقليدياّة 

الجنود القَسم، وفيديوهات تكسير الهوياّة الشخصياّة، وكالهما ذو قيمٍة سياسياٍّة 

« يستمراّ بعد االنتهاء من الفيديو، ويشير إلى انتماٍء  « و»أدائيٍّ يٍّ ذات أثٍر »جداّ

. مغايٍر عن ذاك الرسمياّ

يثير أنكر سميث الحقاً ملحوظًة مثيرًة لالهتمام؛ إْذ يقول: إناّ »الفرد يصبح 

النظام  ضمن  يعيش  الذي  الشخص  ألناّ  ؛  الجمالياّ التمثيل  عبْر  فقط  مواطناً 

، ال يحتاج إلى أن يخطو خارج  السياسياّ بدون تمثيل، أو ضمن التمثيل المحاكاتياّ

ا في التمثيل الجمالياّ فيصبح  نفسه، وأن يرى العالم من وجهة نظٍر أُخرى ....؛ أماّ

ذاته  يدرك  الذي  السياسياّ  النظام  كلاّ  مختزلنة( عن  )صورة  مايكروكوسم  الفرد 

.)Ankersmit, 1997, p. 56( .»ضمنه

يشير ما سبق إلى أناّ الفرد يستعيد ُسلطة تمثيل ذاته عبْر توظيف الوسيط 

كانت  السورياّة،  الحالة  وفي  القائم،  الشكل  عن  االختالف  سبيل  في  الجمالياّ 

كان  إن  أي:  بشكلها؛  أم  بمضمونها  سواء  االختالف،  هذا  إلعالن  وسيلًة  الصورة 

النظام المحاكاتياّ الذي يوظاّفه النظام السورياّ قائماً على استعراض الطاعة عبْر 

، ليدلاّ على أناّ متخياّل السيادة الرسمياّ يتطابق  المسيرات وأشكال األداء العلنياّ

)1( ينطلق جورجيو أغمبين في تعريفه للذوق والحكم الجمالي من المرئي ويرى أن »الذوق 

ة هو  إحساس بالفراغ، أو اإلفراط، يقع بين حدود المعرفة والمتعة، هذا الفراغ، أو الشداّ

 )Agamben, Taste, 2017, p. 7( .»ما يحدد ماهية العلمين: علم الجمال، وعلم المعرفة

ويتابع في تحليله لسؤال ما هو »موضوع« الذوق: ما يهمنا هو هذا اللبس، أو الال-يقين 

، والعملياّة العقلياّة التي نتلقى بها »الجميل«  المرتبط بمفهوم الذوق، أو الحكم الجمالياّ

هي ذاتها التي نحكم فيها على صورتنا ومدى تطابقها مع هويتنا.
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الباحثة  مقاربة  كما في  الجوفاء-  الرسمياّة  الخطابات  يرداّدون  الذين  األفراد  مع 

 )1999(  )Ambiguities of Domination()1(وكتابها ويدين  ليزا  األمريكياّة 

المظاهرات  في  نراه  ما  هذا  وصوره؛  الخطاب  لهذا  نفٌي  الجمالياّ  فالتمثيل   -

الطياّارة سريعة االختفاء، تلك التي تغيب فيها األوُجه، ويتحراّك المشاركون فيها 

ع، وهنا  الرسمياّ للحركة والتجماّ العام إلبراز اختالفهم عن الشكل  الفضاء  ضمن 

تظهر المغامرة، بوصفها تركاً لنظام التمثيل التقليدياّ ونفياً له، بمواجهة الخطر 

والجمالياّ  المحاكاتياّ  بين  الصراع  أناّ  بما  لكْن  التمثيل،  مخالفة هذا  الناتج عن 

إنتاجها، وبما أناّ  الحالة السورياّة، قائٌم على أساس ملكياّة الصورة، وأسلوب  في 

االعتبار  بعين  األخذ  بداّ من  ، ال  العالمياّ نحو  المحلياّ  السورياّة تجاوزت  الصورة 

وضعياّة الصورة نفسها كوسيط، وهنا نجد أنفسنا نتعامل معها بوصفها منتجاً ما 

 Post( .» ى »التمثيل الجمالياّ ما بعد الحداثياّ ؛ أي: إناّنا أمام ما يسماّ بعد حداثياّ

.)Modern Aesthetic Representation

على  يؤكاّد  الجمالياّ  التمثيل  كان  إن  باآلتي:  السابقة  العبارة  تفسير  يمكن 

هذ  يتبناّى   ، الحداثياّ بعد  ما  الجمالياّ  فالتمثيل  وصورته،  الواقع  بين  االختالف 

االختالف، ويدفعه نحو األقصى، األهماّ أناّه يْسخر منه، ومن شرعياّة الوسيط، ومن 

األصل وشكل تمثيل الحكايات، ما يجعله أقرب إلى محاكاٍة ساخرة؛ هذه التقنياّة 

أحد  هو  اليوم،  الفوتوغرافياّ  »التصوير  أناّ  ترى  إْذ  هيتشيون؛  ليندا  إليها  تشير 

أنفسنا...  إلينا، ومن خاللها نرى  يُنظر  التي من خاللها  الرئيسة  الخطاب  أشكال 

ها  ر فكرة األيديولوجيا بَعداّ التصوير الفوتوغرافياّ ما بعد الحداثياّ هو الذي يتصداّ

تمثيالً، وذلك عن طريق االستيالء على صوٍر معروفٍة من الخطاب البصرياّ كلياّ 

الحضور، ثماّ تفعيل ذلك كانتقاٍم لطبيعته السياسياّة )غير المعترف بها(، أو لتكوينه 

نجيب  المترجم  بتوقيع  الغامضة«  »السيطرة  باسم  العربية  اللغة  إلى  الكتاب  ترجم   )1(

الغضبان عام 2010، وصدر عن دار رياض الريس.
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 Hutcheon, Politics of( العالم«.  وعن  أنفسنا  عن  به( صوراً  المعترف  )غير 

التمثيل  تقنياّة  أناّ  يعني  هنا،  االستيالء   .)Postmodernism, 1989, p. 129

، والمتداول،  م نماذَج فنياًّة وبصرياًّة تشكك بالرسمياّ الجمالياّ )الصورة( التي تقداّ

عم  ا  »لساّ في  نراه  ما  وهذا  وأيديولوجياّته،  حقيقته  في  وتشكاّك  و»المفهوم«، 

ل« ضمن اللاّقطات األولى للفيلم؛ حيث يشرح سعيد البطل تقنياّات إنتاج  تسجاّ

الصورة المتحايلة الهوليوودياّة، وارتباطها بتاريخ الفناّ مستخدماً تخطيط الرُجل 

الفيتروفي لـِ»ليوناردو دافنشي«. االكتمال واإلتقان الذي يتمياّز به تاريخ الصورة 

سنشرحه  ما  وهذا  نفسه،  الفيلم  ضمن  سخرياٍّة  موضع  إلى  يتحواّل  المتحراّكة 

الحقاً، لكْن يكفي اآلن أن نشير إلى أناّ االستيالء هنا أسلوٌب للسخرية، وانتقاٌد 

مه الصور السياسياّة  ، وانتقاٌد للعالم المتماسك الذي تقداّ للحكم الجمالياّ التقليدياّ

المحاكاتياّة، كما في أفالم البروباغندا السورياّة متقنة الصنع.

 ، ل« مالمَح من التمثيل السياسياّ الجمالياّ ما بعد الحداثياّ ا عم تسجاّ يتبناّى »لساّ

قاطنوه  أعلن  الذي  المكان  المحاصرة،  الغوطة  في  التصوير  أثناء  في  خصوصاً 

ذلك  إلى  ويضاف  لطة،  السُّ مه  تقداّ الذي  التقليدياّ  التمثيل  لشكل  التام  رفضهم 

الرفض، عدم االتاّفاق على »التمثيل« )representation(، فبعد تحرير المخفر في 

بداية الفيلم، وفي أثناء التصوير، هناك شرٌط دائٌم من ِقبل المقاتلين وقادتهم أالاّ 

يُنشر شيٌء قبل االتاّفاق عليه. 

ا سبق: أناّ تعريف األفراد لموقفهم، وتمثيلهم له عبْر الصورة،  المقصود مماّ

، ويمتلك وسيَط  يتماّ بإرادتهم، صحيٌح أناّ سعيداً البطل يعمل في المكتب اإلعالمياّ

تمثيل المكان، »صحفياّاً«، لكْن في الفيلم، الصورة نفسها، ال يوجد اتاّفاٌق واضٌح 

على مصيرها، وُسلطة التمثيل هنا تتوزاّع بين من يحمل الكاميرا وبين صاحب 

السالح، وهذا ما نراه مراًّة أُخرى حين يصطفاّ المقاتلون أمام المخفر المحراّر، 

قون ضمن أداٍء مستمدٍّ من فيديوهات الثورة التقليدياّة على ما يقولونه أمام  ويتفاّ
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، وخطاٍب علنيٍّ عن السيطرة على األرض،  يٍّ الكاميرا، لنرى أنفسنا أمام أداٍء جداّ

سينشر الحقاً ضمن فيديو، يُعلن فيه االنتصار والسيطرة على المخفر.

؛ ألناّها  الذاتياّ التمثيل  ، إْن كانت »الحياة الصرفة« فاقدًة لحقاّ اختيار  األهماّ

مها صناّاع الفيلم  ُمستثناٌة كعدوٍّ يستحقاّ الموت، فأشكال التمثيل والصور التي يقداّ

والشخصياّات فيه هي إعادة امتالٍك لحقاّ التمثيل، وتسيٌس لـِ»الحياة« ذاتها تلك 

المحكومة بالحصار. هنا يظهر التمثيل ما بعد الحداثياّ الذي يفكاّر في ذاته، وال 

بخطاب  والمرتبط  والمتداول،  المنتشر،  البصرياّ  المضمون  محاكاة  على  يقتصر 

أناّ هناك قيماً  الصورة، بل يعيد النظر بوظيفته ، وما ينتجه من صور، خصوصاً 

أيديولوجياًّة في هذه الصورة التي تعكس مصالَح متصارعًة، وهذا ما نراه ضمن 

 ، ياّ مع الهزلياّ ة تقنياّاٍت تحضر في الفيلم سنشير إليها اآلن، يتصارع فيها الجداّ عداّ

التمثيل  اكتمال  وعدم  وصورهم،  األفراد  بين  التطابق  عدم  عن  للكشف  وذلك 

مهما سعى للتطابق، وهنا يظهر سؤال: »من أنتما؟« بوصفه يخفي وراءه عدداً 

من المتغياّرات، وحين سؤال المخرَجيْن: »من أنتما؟« مراًّة أُخرى، كان الجواب:

»لسنا مشغولين بطرح هذا السؤال، واإلجابات مثل: )اسمي ليس مضروباً( 

يرتبط بذاكرتنا الجمعياّة، وأسلوب العمل في سوريا، كاستخدام األسماء الوهمياّة، 

والجماعات السرياّة، واالختالف في آلياّات العمل بين المحافظات المختلفة، فال 

يوجد نموذج ثابت تعراّف فيه الشخصياّات عن ذاتها«. )البطل و أيوب، مقابلة، 

)2020

- اللّعب الخِطر

تظهر في الفيلم ضمن المساحة المحاصرة أشكاٌل مختلفٌة من اللاّعب، ونقصد 

باللاّعب هنا نشاطاً إنسانياّاً لمواجهة الشكل القائم، عبْر تبناّي قواعَد ُمختلفة عن 

عبين عن غيرهم، وفي حالة الفيلم اللاّعب تحدٍّ ألسلوب تمثيل  السائد، تُمياّز الالاّ
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لطة لألعداء، التي يستفاد من وجود الكاميرا إلبراز االختالف عنها من جهة،  السُّ

والتشكيك في حقيقة التمثيل من جهٍة أُخرى، واحٌد من هذه األشكال يظهر في 

شخصياّة رُجٍل يمارس الرياضة، يظهر ضمن الفيلم، وهو يركض، ويقوم بالتمارين 

الرياضياّة وْسط الخراب، ويْسخر منه المصواّر سعيد البطل، ويسأله عن جدوى 

و»نفٌي  الحياة«،  استمرار  على  »تأكيٌد  الرياضة  بأناّ  جوابه  ليأتي  اآلن،  الرياضة 

لمقولة النظام بأناّ كلاّ من في المنطقة المحاصرة إرهابياّون«.

والتهكاّم  الرياضة،  العب  بها  يظهر  التي  الساخرة  الصورة  من  الرغم  على 

هه سعيد البطل له في ظلاّ ما يحصل، فإجابته وتمارينه تحمل دالالت  الذي يوجاّ

الحياة«  »استمرار  فكلمة  فكاهياّين،  بوصفهم  »األعداء«  فيها  يظهر  سياسياّة، 

، التي تهدف إلى  ى سياسات الحصار المادياّة التي يمارسها النظام السورياّ تتحداّ

نفي الحياة عن المنطقة المحاصرة، سواء عبْر القصف المتكراّر أم عبْر منع دخول 

رات الحياة إلى المكان. مقداّ

التي  الطاقة  استنزاف  أشكال  من  شكٌل   ، الرياضياّ الرُجل  حالة  في  اللاّعب 

يحتوي عليها الجسد في ظلاّ شحاّ الطعام، واللاّعب أيضاً يْسخر من »حقاّ الدفاع 

غ فيه العنف ضداّ من يحاول نفي الحياة، ليظهر التمرين  عن النفس«، الذي يُسواّ

الرياضياّ هنا كدعوٍة لالستقالل حتاّى عن قواعد الحصار، وتهكاٍّم من سعيد البطل 

نفسه الذي يوثاّق الحصار. في الوقت ذاته، تختلف تمارين العب الرياضة عن 

تمارين المقاتلين الذين يحملون أكياس الرمل لصنع المتاريس؛ فهو يتمراّن بدون 

على  القصوى  السيادة  يعلن  كأناّه  القتال،  سبيل  في  طاقته/جهده  يوظاّف  أن 

جسده، حتاّى لو عنى ذلك تهديد حياته، أو من معه.

ذ إرادتها على األرض،  هذا اللاّعب الخِطر تمارسه أيضاً الكتلة البشرياّة التي تنفاّ

فالمقاتلون ذوو األسلحة، والمسؤولون في لحظٍة ما عن حياة أحدهم، أو موته، 

يلعبون أيضاً، يهزؤون من خصومهم على خطوط االشتباك، وهذا ما نراه في واحٍد 
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من المشاهد؛ حيث يقف المقاتلون وراء جداٍر، ويشتمون الجنود البعيدين عنهم 

بضع عشرات من األمتار في ظلاّ احتماالت القنص والقتل.

يراهن اللاّعب في المشهد السابق على المساحات الفاصلة بين »األصدقاء« 

و»األعداء«، وتنفى بسببه صيغة ساحة المعركة، وتتحواّل إلى مساحٍة لحواٍر من 

عبون« التُّهم عوضاً عن الرصاص  نوٍع ما، حواٍر ساخٍر وبذيٍء، يتراشق ضمنه »الالاّ

حدود  أو  التماس،  خطاّ  مفهوم  في  النظر  وإعادة  والتشكيك  الضحك،  بهدف 

المعركة التي ال تحتمل عادًة هكذا أنواع من »األلعاب الخطرة«، التي تظهر على 

نحٍو أوضح حين تقراّر مجموعٌة من المقاتلين مناوشة بعض الجنود النظامياّين، 

عبْر رمي قنبلٍة يدوياٍّة عليهم، ثماّ الهرب، وذلك لنقل إحساس الال-أمان من داخل 

انتهت بموت  اللاّعبة  الجنود، لكناّ هذه  المحاصرة إلى مساحة اختباء  المنطقة 

أحد المقاتلين، وما كان بداية مناوشٍة ولعبٍة خطرٍة تحواّل إلى مأساة.

من  يغياّر  فالخطر  المختلفة،  اللاّعب  أشكال  ل  نتأماّ حين  الزمن  أثر  يظهر 

تعريفات األماكن، وطبيعة األدوار ضمنها؛ إْذ تتحواّل الجبهة إلى مساحٍة للاّعب، 

يلتقط  ، فالفيلم  الشعبياّ السياسياّ  للنقاش  الحربياّ فضاًء  التواصل  ويصبح راديو 

هذه  من  واحدة  واألفراد،  األماكن  على  الزمن  تدفاّق  يتركها  التي  التعديالت 

التعديالت هي اللاّعب نفسه، الذي تتغياّر قواعده كلاّما استمراّ الزمن.

تحليلنا  حسب  الواقعياّة  المغامرة  كانت  إن  الساخر)1(،  النرجسياّ  التمثيل 

الساخرة  فالنرجسياّة  األنا،  وتحواّالت  الذاتياّ  الزمن  موضوع  على  تركاّز  السابق 

وحول  الزمن  عبْر  تمتداّ  التي  واداّعاءاتها،  األنا  هذه  تمثيل  أشكال  في  تشكاّك 

التي  الحداثي  بعد  ما  الجمالي  التمثيل  نظرية  ضمن  يندرج  أن  يمكن  المصطلح  هذا   )1(

بأناّها  الوعي  عبر  الذات  تقديم  النرجسي:  بالتمثيل  نقصد  إذ  هيتشيون؛  ليندا  اقترحتها 

الفيلم، ونقصد بالساخر هو أن أسلوب  تؤدي ذاتها، ضمن وسيط، في حالتنا هذه هو 

التمثيل يهدد قدرة هذا الوسيط على نقل »الحقيقة«، أو »تمثيل الذات«،  ثماّ يشكك في 

هذا األسلوب نفسه وحقيقة »األنا« التي يجري تقديمها.
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للتغياّرات  واعيٌة  الجمالياّ  التمثيل  في  فـ«األنا«  وهوياّتها،  ثباتها  د  وتهداّ الكاميرا، 

التي تخضع لها، ما يترك المجال للتشكيك في ذلك، سواء من ِقبل »األنا« ذاتها أم 

من اآلخرين، عبْر تعميق الفجوة بين »األنا« و»أسلوب تمثيلها«، ما يعني إعادة 

تقديم ومناقشة الوسيط نفسه، وحقيقة قدرته على تمثيل األنا. 

نرى ما سبق في الفيلم في أثناء المواجهة التي يقوم بها ميالد أمين مع ذاته؛ 

ما سأصواّره  كان  إن  أدري  »ال  تساؤالً:  ويطرح  نفسه،  نحو  الكاميرا  ه  يوجاّ حيث 

سينتهي ضمن الفيلم«، في تشكيٍك في اقتصاد المعنى، وتهديد جدوى الصورة 

نفسها، وهوياّة هذه األنا، وهذا ما نراه أيضاً حين يسأل الحراّاس سعيداً البطل عن 

كيفياّة دخوله وخروجه من الغوطة وإليها، كيف ذلك؟ أليس محاصراً مثلهم؟ هل 

اسمه »نظيف« وغير مطلوب؟ هذه التساؤالت تبقى بال جواب.

في كال السياقين السابقين، وفي أثناء الحديث إلى الرُجل الرياضياّ والحرس، 

ى حسب األمريكياّ جون إليس)1( »السذاجة الكاذبة«  يتبناّى سعيد البطل ما يسماّ

عي فيها )المخرج( أناّه أحمُق قليالً،  )faux naïf(: وهي تقنياٌّة إلجراء اللاّقاءات »يَداّ

 Ellis, Documentary: Witness and( .» العادياّ أكثر من  إلى شرٍح  ويحتاج 

التي  الشخصياّة  يدفع  ما  عادًة  الذي  اإلحراج  هذا  Self-Revelation, 2011(؛ 

من  سِخر  الذي  البطل،  سعيد  حالة  في  يختلف  أكثر،  للحديث  مقابلتها  تجري 

الرُجل الرياضياّ وسذاجته، ولم يجب الحراس حين سألوه عن قدرته على الدخول 

اللاّحظات التي يسأل فيها عن نفسه من ِقبل من ُهم حوله،  والخروج؛ أي: في 

أيضاً حين  نراه  أو يرفض رسم معالم هوياّته بدقاّة، وهذا ما  إلى ساخٍر،  يتحواّل 

يوقفه أحد الماراّة حين يكون هو وميالد على دراّاجٍة نارياٍّة، ويخوضان في حواٍر 

مع من أوقفهما حول طبيعة ما يكتبانه على الجدران، وحقيقة هوياّتيهما، يحتداّ 

)1952-اآلن(: منتج تلفزيوني بريطاني، وأستاذ الفنون البصرياّة في جامعة  John Ellis )1(

رويال هالواي في لندن.
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الحديث، وينتهي ودياّاً بتهكاٍّم متبادٍل بين سعيد البطل وبين من يسأله، يلخاّصه 

سؤال: »ما هذا الشكل؟« الذي يطرحه من أوقفهما، هذا الجدل الدائر حول ما 

التمثيل  أسئلة  كلاّها تصباّ حول  البطل، ومن هو، و»اإلشاعات« حوله،  به  يقوم 

وسياسته، فمن هذا الذي يصواّر؟ وما الذي يقوم بتصويره؟

وكان  والمعرفة،  للاّعب  كأسلوٍب  السخرية  هذه  عن  الفيلم  مخرَجياّ  سألنا 

الجواب: 

»طبيعة المكان هي التي فرضت هذه السخرية؛ بسبب السياق، والمكان، 

والحياة تحت القصف، واآلن نحن أكثر وعياً بأناّها أداٌة معرفياٌّة، كما أناّنا كمجموعة، 

هذه طبيعتنا، نحن ساخرون، وهذا ما يظهر بوضوٍح في المقابالت مع الناس، كان 

يمكن أن تُقصاّ وتظهر بغير سياٍق في المونتاج، لكناّنا تركناها هكذا؛ ألناّها تعباّر 

عناّا. يمكن القول أيضاً: »لم يبق على قيد الحياة إالاّ المازحين«؛ ألناّ الظرف لم 

يكن يسمح ألياّ أحد جديٍّ بأن يبقى حياّاً، فأنا لم أعد مكترثاً بمن أسخر منه، وال 

من أسخر منه يكترث بذلك.

ثت اآلن من مكاني مثالً  هناك »أنا« انكسرت بسبب الظرف القاسي، فلو تحداّ

رة، وأنا  ن سخرُت منهم فلرباّما اغتاظ، لكْن في ذاك السياق األنا مدماّ إلى واحٍد مماّ

وهو في المكان ذاته، ال نكترث لشيء.

اها، ولكي   إشكالياّة السخرية هي اإلهانة التي فيها، والتي يشعر بها من يتلقاّ

في  لكْن  فيُهان،  السخرية  ه  تمساّ الفرد،  لدى  ثابٍت  ما  شيٍء  من  بداّ  ال  ل  تتفعاّ

سياق الحصار، البيوت محطاّمٌة، والحياة بال معنى، والموت بال رهبة، فال يوجد 

أياّ معنى، بذلك يفترض من الشخص في هذا السياق أن يكون ساخراً ومتهكاّماً، 

، أو أدواٍت جدياٍّة؛ ألناّ الجدياّين  فال شيء يمكن قوله، ال يمكن تفعيل أداٍء جديٍّ

انتحروا؛ بمعنى: بعضهم راح إلى العسكرة إلى األقصى، وبعضهم ترك سوريا إلى 

بصورٍة قصوى،  أياّ موقٍف  يُؤخذ  أن  افترضت  السياق  ذاك  الجدياّة في  األقصى، 
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ومن بقي في الداخل ُهم الساخرون والهازئون، الذين لم يأخذوا الحياة والموت 

؛ ألناّ من فعلوا ذلك تركوا المكان، كمصواّري الوكاالت العالمياّة  على محمل الجداّ

مستعداّ  أحد  ال  أناّه  هو  السبب  و  تدريجياّاً،  اختفوا  الذي  عملهم،  في  الجدياّين 

ل مسؤولياّة موتهم«. )البطل و أيوب، مقابلة، 2020(. لتحماّ

(Parody( المحاكاة الساخرة -

هي  نقدياًّة  الجمالياّ  الحداثياّ  بعد  ما  التمثيل  تقنياّات  أكثر  من  واحدٌة 

د تماسكه السردياّ  المحاكاة الساخرة، تلك التي تشكاّك في األصل المعروف، وتهداّ

المتعارف عليه، وتكشف  الشكل  الساخرة  المحاكاة  تتبناّى  واأليديولوجيا وراءه. 

ناته الرمزياّة، وقدرتها على التمثيل؛  عن السياسة ضمنه، عبْر التالعب بصدق مكواّ

تتيح  ذاته  الوقت  وفي  ُسلطته،  أو  التمثيل،  شكل  مشروعياّة  البارودي  د  تهداّ إْذ 

ياّة ما تمثاّله  القدرة على انتهاكه والتشكيك في مشروعياّته، وهي تحيل إلى ال جداّ

، وتنتمي إلى األشكال  عبْر الهزل، واألهماّ أناّها ال تترك أثراً مباشراً في العالم المادياّ

غير الصادقة من التمثيل إْن قاربناها من وجهة نظٍر أدائياّة.

تشير هيتشون إلى أناّ قواعد األدب التي تحاكيها البارودي، مشابهٌة للقواعد 

لطوياّة فقط بأعين أولئك الذين  االجتماعياّة »هي بنى بشرياّة تمتلك صيغتها السُّ

بنوها، أو من قبلوا بأناّها موجودة مسبقاً«. )Hutcheon, 1985, p. 77(. وتشير 

إلى أناّ المحاكاة الساخرة في ظلاّ ما بعد الحداثة، تختلف عن سابقاتها، كونها 

تشكاّك في جدوى األصل، كونه ال يلباّي االحتياجات التي سلاّم على أساسها األفراد 

بشرعياّته. 

يلقيها  التي  النكات  بعض  شكل  على  الفيلم  في  الساخرة  المحاكاة  تظهر 

به  يقوم  ما  األوضح، هو  لكناّ  تلفزيونياٍّة،  بلقاءاٍت  أشبه  المقاتلون ضمن سياٍق 

المقاتلون حين يقومون بلوم »القيادات« التي »تمثاّلهم« على قلاّة التدبير، فهم 
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الرغبة  هذه  وبسبب  جهودهم،  بسبب  أعلى  معاٍش  على  يحصلوا  بأن  يرغبون 

، وتأدية بياٍن يطالب برفع المعاشات؛ هذا  يقومون مزاحاً باالصطفاف العسكرياّ

حين  الفيلم؛  أواّل  في  نراه  الذي  ياّ  الجداّ األداء  عن  ساخرٌة  نسخٌة  هو  األسلوب 

ذاته  الشكل  وسيطرتهم،  انتصارهم  وإعالن  المخفر،  بتحرير  المقاتلون  يقوم 

نقدياّة  والثاني ساخٌر، وهنا تكمن   ، يٌّ األواّل جداّ لكناّ  الكاميرا،  أمام  األداءين  في 

المحاكاة الساخرة بوصفها قادرًة على انتقاد األصل، بل وجدوى التمثيل ذاته إن 

لم يكن براغماتياّاً، ويلباّي حاجات »المؤمنين« به.

التقنياّات السابقة التي أشرنا إليها، تكشف عن قدرة من صناّفوا بـ»األعداء«، 

(، بل على  ليس فقط على االختالف عن النظام السياسياّ القائم )النظام السورياّ

عي تمثيلهم، عبْر نزع الجدياّة عنها،  االختالف والتشكيك في الصور ذاتها التي تداّ

محاولٍة  في  يتبناّاها،  التي  الجمالياّة  واألشكال  التمثيل  وسائط  في  والتشكيك 

للحفاظ على حقاّ التمثيل من جهة، ومن جهة أُخرى التشكيك وإعادة النظر بما 

ينتج عنه في حال جرى تبناّيه من ِقبل أياّة جهٍة تطلق األحكام، أو تمتلك شرعياّة 

يصادر  بأسلوٍب  الفئات  من  الكثير  على  تمارَس  التي  تلك  والتمثيل،  التصنيف 

هم بامتالك شكل التمثيل المالئم وإنتاجه. أصواتهم وحقاّ
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الخاتمة: الخطر ُمحّركًا جمالّيًا؟

ناته  مكواّ في  والنظر  ل«،  تسجاّ عم  ا  »لساّ تحليل  في  اتاّبعناها  التي  األساليب 

أناّ صناعة  إلى  التي ظهر ضمنها، تشير  السياسياّة  الثقافياّة والجمالياّة، والشروط 

الجديدة،  السياسياّة  الهوياّة  تكوين  في  دوراً  تلعب  السورياّة  الحالة  في  الصورة 

وسيط  أناّ  إالاّ  الرموز...إلخ«،  »االنتماء،  الهوياّة  هذه  خصائص  عن  النظر  بصرف 

الحكايات  وهشاشة  ميوعته  بسبب  للتهديد؛  خاضٌع   ، إشكاليٌّ نفسه  الصورة 

الصورة  محطاّه  أيديولوجياّاً  تخلق صراعاً  اإلنتاج  أناّ شروط  واألهماّ  به،  المحيطة 

إليه حين نظرنا إلى سياسات  عي تمثيلها، و هذا ما أشرنا  التي تداّ و»الحقيقة« 

التي  تلك  وموضوعها،  الصورة  بين  والفجوة   ، الحداثياّ بعد  ما  الجمالياّ  التمثيل 

عون تمثيلهم،  أتاحت لصناّاع الفيلم ومن ُهم فيه طرح أسئلٍة عن أولئك الذين يداّ

والتحكاّم بكيفياّة هذا التمثيل، والرسائل األيدولوجياّة التي يحويها.

الصراع على الصورة في الحالة السورياّة جعل االختالف بين »التصوير بهدف 

التوثيق« وبين »الفيلم الوثائقي« قليل الوضوح: فاالستعراضياّة، والغرابة، والعنف 

الشديد، جعلوا التركيز على ما هو استثنائيٌّ أشداّ من التركيز على الفيلم كحكايٍة 

ث  تها، لكْن نتحداّ بالمعنى البسيط، ال نقصد هنا التعالي، أو االستهانة بالمأساة وشداّ

، خصوصاً أناّه مصنوٌع في شروٍط سياسياٍّة، وضمن صراٍع قد  هنا عن النوع الفناّياّ

يطغى على صنعة الحكاية، والصنعة السينمائياّة، بذلك تتحواّل الصورة المتحراّكة 
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«، على  « و»الثورياّ والسينمائياّة إلى أداٍة سياسياٍّة، ترسم االختالف بين »الرسمياّ

العناصر  بنيوياّة-  د -من وجهة نظر  التي تحداّ والفنياّة  الجمالياّة  العناصر  حساب 

. السينمائياّة التي تنتمي إلى التاريخ السينمائياّ ال إلى تاريخ الصراع السورياّ

ل«،  تسجاّ عم  ا  »لساّ جعلت  سوريا  في  التصوير  بفعل  المرتبطة  المقاومة 

والعديد من األفالم األُخرى، أقرب إلى »المغامرات« ضمن المفهوم الذي أشرنا 

إليه سابقاً، لكناّ غياب الوعي بإشكالياّة المغامرة برأينا، وما تفترضه من تصنيٍف 

الفيلم  يحاول  التي  السياسياّة  المفاهيم  د  يهداّ ضمنها،  الفاعلين  بين  واختالٍف 

تقديمها، وقد حواّل الفيلم في بعض األحيان إلى تجربٍة ذاتياٍّة رومانسياٍّة، خصوصاً 

غ للمشاهد لماذا يرى ما  عند غياب الكثير من المعلومات التي تشرح، أو تسواّ

الذاتياّ  في  االنغماس  لكناّ  اإلنسانياّة،  بالتجربة  نستخفاّ  أن  هنا  نحاول  ال  يراه، 

من  موقٍف  اتاّخاذ  عن  أي:  النضوج؛  عن  الفناّياّ  العمل  يبعد  ما،  نوعاً  والغنائياّ 

موضوعه، والنظر فيه عميقاً.

الفيلم، لكْن لم  ظهر الخطر المباشر بتعريفاته التي وضعناها بدايًة ضمن 

، ولعب دوراً في مخاطبة ذاكرة المتلقاّي  يكن أكثر من شكٍل استعراضيٍّ وغرائبيٍّ

أكثر من أن يكون وسيلًة لبناء الحكايات، لكناّ أثره األوضح كان على األداء؛ أي: 

الخِطر  المكان  نكتشف  الخطر، وكيف  الكاميرا وتحت  أمام  أنفسنا  م  نقداّ كيف 

ونتحراّك ضمنه؛ هذه اآلثار تنتقل أيضاً إلى المتلقاّي الذي يعتليه شعور »الرعب« 

دة، فكالهما ال  والتهديد، كونه في إحدى اللاّحظات يتطابق مع الشخصياّة المهدَّ

يعرف ما الذي يمكن أن يحصل مستقبالً، أفق التوقاّعات لدى الشخصياّة والُمشاِهد 

يتطابق في غياب المعرفة والقدرة على تجناّب الخطر المهيمن.

نكتشف في أثناء تحليل الفيلم أناّ الخطر كموضوع فنياّ ال يظهر بوضوح، 

م إثرها العالم، بدون أن تُوظََّف كموضوٍع  بل هو أقرب إلى فئٍة أنطولوجياٍّة يقساّ

، ليظهر الخطر كغوايٍة لصناّاع الفيلم في سبيل رحلة استكشاٍف غير محسوبة  فنيٍّ
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ٍة طاغيٍة  النتائج. الخطر أيضاً يؤثاّر على مكواّنات العالم، والمكواّنات الفيلمياّة كقواّ

د »المعنى« في الفيلم، خصوصاً حين يُسلَُّم بأمره  ومهيمنٍة، وغياب الوعي بها يهداّ

في تجاهٍل إلى أثره الحاضر خارج اإلطار.

هل هناك جمالياّات للخطر؟

م  ال يمكن اإلجابة عن السؤال السابق بسهولة، لكناّنا حاولنا في بحثنا أن نقداّ

وضعناها،  التي  الخطر  تصنيفات  أساس  على  قائمٍة  مستقبلياٍّة،  إلجاباٍت  مالمَح 

فالخطر نتيجة التصنيف السياسياّ يرسم أسلوباً لتقديم الذات، قائماً على األداء 

مه الفرد عن ذاته  ؛ بصورٍة أُخرى: كلاّ ما يقداّ الساخر، والخوف من مراقٍب خفيٍّ

ٌر بصرياّاً ولفظياّاً كي ال يلفت االنتباه، في الوقت ذاته، فالخطر  مشكوٌك بأمره، مشفاّ

ل أمامنا  داً بالتالشي، لتتفعاّ ، كون العمل نفسه مهداّ د الجدوى من العمل الفناّياّ يهداّ

ا صيٌغ ساخرٌة، ال تقيم وزناً لما تختبره. ا صيٌغ خطابياٌّة، وإماّ إماّ

الخطر الناتج عن ال نظام الحوادث يلعب دوراً في تكوين المكان، واستمرار 

ٌد بالتالشي، فالوثيقة الفيلمياّة -في هذه  حياة الشخصياّات؛ فكلاّ ما نراه أمامنا مهداّ

البداية والنهاية  الفيلم بين لحظة  دًة باالختفاء، كأناّ  الحالة- تبني حكاياٍت مهداّ

يشكاّل صورتين مختلفتين للموضوع ذاته، فالعالم وشخوصه تحت خطر الحوادث 

والقصف الممنهج متحواٌّل ومتغياٌّر، وال يمكن رسم »ذاكرة« ثابتة عن محتوياته، 

كأناّنا أمام )Simulacrum(، يتغياّر بمجراّد مشاهدته؛ أي: يخضع للتعديل الدائم 

بفعل قوى سياسياٍّة خارجياّة.

، ال يمكن أن نجيب عن سؤال الجمالياّات بالصورة التقليدياّة، تلك التي  األهماّ

أو »بديل« عنه،  إيجاد »نسخة«،  العالم على نحٍو ما، أو محاولة  ترتبط بتصواّر 

هو  ما  د  تهداّ علوياًّة  ًة  قواّ بوصفه  الفيلم  داخل  »الخطر«  إلى  النظر  يمكن  لكْن 

العالم ضمن  ترتيب عناصر  الهادف إلعادة  الجمالياّ  الجهد  موجود، وهنا يظهر 

»إطار« فناّيٍّ بوصفه جهداً في سبيل »استمرار الحياة«، خصوصاً أناّ صانع العمل 
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الفنياّ يتحواّل في الفيلم إلى جزٍء من هذا العمل؛ أي: ال انفصال تاماّ بينه وبين 

موضوعه الفنياّ -الفيلم- فاستمرار الفيلم يعني استمرار حياة صانعه ضمن الزمن، 

معاناته، جزءاً  أو  الفناّان،  تجربة  كانت  فإن  الخطر،  بعض جمالياّات  تظهر  وهنا 

الفيلم نفسه تعني  ل« نجاة صانع  ا عم تسجاّ الفناّي، ففي حالة »لساّ العمل  من 

على حساب  المكان(  عناصر  توزيع  اإلضاءة،  )التصوير،  الفنياّة  المهارات  تالشي 

تلك المرتبطة بالنجاة في المكان الخطر.

ضمن  يظهر  الذي  ذاك  ذاته،  الفناّي  العمل  صانع  أناّ  إلى  يشير  سبق  ما 

العديد من المستويات، وهنا  ٌد على  ثابتاً، أي: مهداّ الفناّي ليس  مكواّنات العمل 

س شعرياّة التالشي؛ فصانع الصورة قد يختفي في أثناء إنجازه لعمله، خصوصاً  نتلماّ

الصورة قد ينفصل كلياّاً عن  أناّ جسد صانع  ل بين األيدي، كما  تتنقاّ الكاميرا  أناّ 

موضوعه، ليظهر هنا سؤاٌل ساذٌج رباّما: من هو حقيقًة صانُع هذه الصور؟ بصورٍة 

أكثر أدبياّة، من هو المؤلاّف في لحظات التصوير؟ وال نقصد هنا هرمياّة الصناعة 

السينمائياّة بشكلها األبسط )كاتب سيناريو- مصواّر- مونتير، مخرج(، بل إلى أياّ 

حدٍّ يكون من يلتقط الصورة هو المسؤول على نحٍو كامٍل عن الشكل الذي تظهر 

فيه؟ هذا الشكاّ الذي يرافق عملياّة المشاهدة سببه األثر الذي يتركه الخطر على 

دة بالتالشي، كحالة صانع الصورة نفسه، وهذا ما يجعل  عناصر الفيلم، تلك المهداّ

، الذي نعلم فيه بدقاّة من يقوم  التجربة الجمالياّة مختلفًة عن الشكل التقليدياّ

بماذا في كلاّ لحظة.

ما  الخطر، وهذا  له  فعاّ التصوير،  الصورة، وجدوى  بجدوى  الدائم  التشكيك 

ظهر في التحليالت السابقة، وإجابات المخرجين التي تدلاّنا على غياب الجدوى، 

خصوصاً أناّ الخطر يفتح المجال على أسئلة الذات، ومعنى وجودها، التي تظهر 

ا يمكن  في الفيلم عبْر السخرية واللاّعب؛ إْذ ال يوجد مخطاٌّط واضٌح، أو تخياٌّل عماّ

ما  الجمالياّ  التمثيل  يأتي  المهيمنة، وهنا  الموت  احتماالت  أن يحصل في ظلاّ 
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بعد الحداثياّ مشابهاً لهشاشة اللاّحم البشرياّ أمام العنف، ما جعل الصورة نفسها 

واألفراد  المكان  كحالة  بالتالشي،  دٍة  مهداّ بعالمات  أشبه  عليه،  مختلفاً  وسيطاً 

أوالواألفراد فراد نفسهم.

محاولة امتالك األفراد ألسلوب التمثيل يعني التسليم بهذه الهشاشة، سواء 

كانت مرتبطًة بالصورة أم بأجسادهم نفسها، لتظهر »الهوياّة الجمالياّة السياسياّة« 

أقرب إلى مزحٍة في ظلاّ الموت الذي ال يمكن مواجهته، بل فقط النجاة منه، 

خصوصاً أناّ تفعيل أشكال اللاّعب والسخرية، يحواّل الفيلم الوثائقياّ إلى مساحٍة 

لطة، بل وما زالت ممنوعًة: كالرسم على  الكتشاف احتماالٍت لم تكن تبيحها السُّ

الفيلم  التي ظهرت في   ، الفنياّ التعبير  الجدران، واالحتجاج، وغيرها من أشكال 

ضمن المساحة المحاصرة، وال تُسمح في المساحة اآلمنة.

في  الثقافياّ  اإلنتاج  شكل  مع  وعالقته  بالخطر  التهديد  سؤال  إلى  بالعودة 

ظلاّ سياسات الموت المطبقة في سوريا، يتاّضح أناّ ما نراه من منتجاٍت ثقافياٍّة 

وفنياٍّة، خصوصاً تلك التي ترتبط بالصورة  الُمنتجة بعد عام 2011، يختزن داخله 

ما يتجاوز اإلطار/الشكل الجمالياّ الذي يتبناّاه الفيلم، ذاك الذي يضبط الحكاية، 

 ، أو تدفاّق األحداث، بذلك نجد أنفسنا أمام ضرورة قراءٍة تقاطعياٍّة للعمل الفنياّ

العالم  »شكل  قراءة  يمكن  الزمن،  في  مستمرٍّ  دليٍل  إلى  تحواّله   ، السينمائياّ أو 

ضمنه«، وفي حالة الخطر الشديد والتهديد بالموت، يتحواّل الجهد الجمالياّ إلى 

أُخرى،  السياسياّ من جهٍة  والفضاء  الثقافياّة من جهة،  القطاعات  تخترق  عملياٍّة 

كون العناصر ضمن الفيلم الوثائقياّ مثالً غير مضبوطة، وال يمكن ضبطها، هذا 

التهديد الذي يخضع له نظام المعنى، وإْن استثنينا الخيارات الفنياّة، هو عالمة 

، طوال  على العنف السياسياّ وسطوته على المكان، واألفراد، والُمنتج السينمائياّ

مراحل صناعته.

، تحراّر الُمنتج السورياّ من  هذه القراءة التي تتحراّك بين الجمالياّ والسياسياّ
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خصائصه الفيتيشياّة، واإلطارات التي يوضع ضمنها، في الوقت ذاته، تكشف عن 

فيها  والحياة  »طبيعياّة«،  تبدو  مساحاٍت  ضمن  عليه  المترتاّبين  والخطر  العنف 

يجري  التي  السياسياّة  والتصنيفات  »األدوار«  عن  تكشف  أناّها  واألهماّ  »آمنة«، 

بأشكالها  االستثناء  و»الحياة« ضمن مساحة  »العمل«  التحراّك ضمنها في سبيل 

ترتبط  األدوار  هذه  اشتباك...إلخ«،  مساحة  مباشرة،  هيمنة  »حصار،  عة:  المتنواّ

بشكل التمثيل، و»اللاّعب« ضمنها يحواّل الفناّان إلى مؤدٍّ من نوٍع ما، يؤداّي أمام 

لطة من أجل »الصورة« من جهة، والحفاظ على حياته من جهٍة أُخرى. السُّ
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