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مهرجان

مشرعة
الدورة السابعة ّ
على الشرق والغرب

شاشات الواقع مـ

ّ
تظاهرة متخصصة في الفيلم التسجيلي
والوثائقي تنطلق اليوم في بيروت .البرنامج
ّ
املنوع هذا العام ،من مصر وسوريا إلى
الهند وتشيلي ،تستضيفه كالعادة
صالة «متروبوليس أمبير صوفيل» على
الثقافية
امتداد ّأسبوع ،بدعم من «البعثة ّ
الفرنسية في لبنان» .مسك الختام تحية
إلى صاحب «طوفان في بالد البعث» بحضور
أصدقاء املخرج السوري الراحل

من فيلم االفتتاح «نوستالجيا للضوء» لباتريسيو غوزمان

من فيلم «طوفان في بالد البعث»

أشياء كثيرة يمكن أن يقولها عمر أميرالي
زياد عبد اهلل

ّ
األخير.
سعد الله ونوس ّ على سريره ّ
قطرة قطرة تتسرب الحياة ،وونوس
ي �ق ��ول« :ي ��ذه ��ب ج �ي��ل إل ��ى نهايته»،
ث� ّ�م ي�خ�ت��م «ه �ن��اك أش �ي��اء ك�ث�ي��رة كان
ّ
يمكن أن يتحدث عنها املرء» .الجملة
األخ � �ي� ��رة م� ��ن ف �ي �ل��م ع �م ��ر أميرالي،
أع �ط��ت ال �ش��ري��ط ع �ن��وان��ه .ت �ب��دو تلك
الجملة ال�ي��وم صالحة لتكون جملة
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال �س��وري ال ��ذي غادرنا
ف �ج��أة ال�ش�ه��ر امل��اض��ي .ك��انّ��ت عدسة
ّ
تسجل م��ا ق��ال��ه ون ��وس عن
أم �ي��رالي
األن �ظ �م��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع��ام��ل مع
ش�ع��وب�ه��ا ب��وص�ف�ه��ا «ك� ّ�م��ًا ب �ش� ّ
�ري��ًا ال
يجد م��ا يفعله إال أن يطأطئ رأسه،
وي �ق��ول ن �ع��م» .اآلن ه �ن��اك م��ن يقول
«ال» ،وه�ن��اك الكثير م� ّ�م��ا ك��ان يمكن
ّ
يحدثنا عنه.
أميرالي أن ّ
بيروت ّستتذكر السينمائي السوري
امل�س�ت�ق��ل ض�م��ن ال ��دورة ال�س��اب�ع��ة من
«م � ّه ��رج ��ان ش ��اش ��ات ال� ��واق� ��ع» الذي
ً
ّ
ابتداء
جمعية «متروبوليس»
تنظمه
م��ن ال�ل�ي�ل��ة ،ب��االش �ت��راك م��ع «البعثة

الثقافية ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة» ف��ي ل�ب�ن��ان .هل
ه �ن��اك م��ا ه��و أك �ث��ر ط�ب�ي�ع� ّ�ي��ة م��ن أن
ّ
تكرس التظاهرة املتخصصة بالفيلم
ّ
التسجيلي والوثائقي ،فسحة مهمة
ّ
العربية
ل��رائ��د السينما التسجيلية
الذي غادرنا قبل األوان؟
ع�ل��ى ال�ب��رن��ام��ج ه��ذا ال �ع��ام أف�ل�ام من
مصر ،وسوريا ،وفرنسا ،والواليات
املتحدة ،وتشيلي ،والبرتغال ،والهند،
والبرازيل ،وأوكرانيا ،وإندونيسيا،
ستحتضنها «م�ت��روب��ول�ي��س أمبير
ص ��وف� �ي ��ل» ط� � ��وال أس � �ب� ��وع ،ع �ل��ى أن
ت�ك��ون م�س��ك خ�ت��ام��ه أم�س�ي��ة بعنوان
«تحية إلى عمر أميرالي».
ع�ن��د ال �س��ادس��ة م��ن م �س��اء األح ��د ّ27
آذار (م ��ارس) ال�ج��اري إذًا ،سيتحلق
أصدقاء السينمائي الراحل للحديث
ع��ن مسيرته ف��ي ل�ق��اء خ��اص (راجع
امل� �ق ��ال ��ة أدن� � � � ��اه) ،ي �ل �ي��ه ع � ��رض آلخر
أع �م��ال��ه «ط ��وف ��ان ف ��ي ب �ل�اد البعث»
( ،)2003وبعده شريط «هناك أشياء
ك�ث�ي��رة ك ��ان ي�م�ك��ن أن ي�ت�ح��دث عنها
امل� � � ��رء» ( ،)1997ب �ح �ض ��ور منتجة
ّ
السينمائية
العمل ،صديقة ال��راح��ل،

السورية هالة العبد الله...
ف� ��ي ه � ��ذا ال� �ف� �ي� �ل ��م ،س� �ت� �م � ّ�رر قطرات
«ا ّل � �س � �ي� ��روم» ف� ��ي ج �س ��د ً س �ع ��د الله
ون� � � ��وس ت ��اري� �خ ��ًا ك � ��ام �ل��اّ .
وأول ما
سيظهر خ�ل�ف�ه��ا ،ص ��ورة بانورامية
لدمشق ،واملسرحي العتيق يحكي لنا
كيف سرقت اس��رائ�ي��ل «أج�م��ل سنني
عمره» .مزاج جنائزي ينسحب على
الشريط ،ال بسبب املرض ،بل ألشياء
ك�ث�ي��رة ،تتضح ت�ب��اع��ًا .م��ع ك��ل قطرة
ت �ط �ف��و ص � ��ور :ع �ب��د ال �ن ��اص ��ر ،نكسة
 ،1967السادات وكامب دايفيد...
هكذا ،يتوالى سرد املسرحي الكبير،
وتماهي سيرته مع الصراع العربي ـــــ
اإلسرائيلي« .هناك أشياء كثيرة كان
عنها املرء» هو في
يمكن أن يتحدث ّ
الخالصة فيلم عن ونوسً وإسرائيل،
وعن جيل ونوس مختزال بشخصه،
بوصفه مسرحيًا ومثقفًا وإنسانًا .إنه
هو من سيكتب ل��دى زي��ارة السادات
إسرائيل «أن��ا الجنازة واملشيعون».
سيخبرنا كم كان يومًا مشمسًا ،وهو
يسعى إل��ى تعتيم غرفته ،والشمس
ت �ع �ت��دي ع �ل �ي �ه��ا .م ��ع ت �ل��ك الزيارة،

س �ت �ك��ون م �ح��اول��ة ان �ت �ح��اره الجدية
ّ
سيؤرخ
األول � � � ��ى ،وه � ��و أي� �ض ��ًا م� ��ن
مرضه وإصابته بالسرطان مع حرب
ال�خ�ل�ي��ج األول� ��ى .ي�م�ك��ن ات �خ��اذ كلمة
«ال � ّخ �ي �ب��ة» م�ف�ّت��اح��ًا ل�ف�ي�ل��م أميرالي،
وون � ��وس ي�ت�ن��ق��ل ف�ي��ه م��ن خ�ي�ب��ة إلى
أخرى وال يالقي إال «الخفقة السوداء
ألع �ل�ام ال �خ �ي �ب��ة» .ي�ت�م��اه��ى التاريخ
م��ع الشخصي تمامًا ،بحيث تصير

سعد اهلل و ّنوس يحكي
كامال من الخيبات،
تاريخًا
ً
وكيف أن إسرائيل سرقت
أجمل سنين حياته

حق اللجوء (السينمائي)
تكرم ابنها وتمنحه ّ
بيروت ّ
دمشق ــ أنس زرزر
ّ
اللبناني
ب�ي��روت أيضًا مدينته ،ه��و
لجهة ّأمه ...فيها عاش وعمل وخاض
م� � �ع � ��ارك ف � �ك � ّ
�ري ��ة وإب� � ��داع� � � ّ�ي� � ��ة .ليس
مستغربًا إذًا أن تحتفي
ال � �ع� ��اص � �م� ��ة اللبنانية
ب � � ��ذك � � ��رى السينمائي
اإلش�ك��ال��ي ع�م��ر أميرالي
( 1944ـ �ـ �ـ �ـ  .)2011وإلى
ج��ان��ب ان �ش �غ��ال��ه الدائم
ب � � ��ال� � � �ش � � ��أن السوري،
خ� ّ�ص��ص أم� �ي ��رالي أكثر
م� � ��ن ش � ��ري � ��ط للمسألة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ،ق � ��د يكون
أك � �ث � ��ره � ��ا إث� � � � � ��ارة ل � �ل � �ج� ��دل شريطه
«مصائب ق��وم» ( ،)1981حيث رصد
التناقضات اإلنسانية املختلفة التي
عاشتها بيروت أثناء الحرب األهلية،
ثم طبعًا «الرجل ذو النعل الذهبي»

تحية إلى
ّ
سينمائي
ملتزم بمشروع
الديموقراطية
وحقوق اإلنسان

( )1999الذي استسلم فيه لـ«غواية»
الرئيس الراحل رفيق الحريري.
ّ
لكن إص��رار أصدقاء الراحل وزمالئه
ع�ل��ى ت�ك��ري��م أم �ي ��رالي ف��ي ب �ي��روت ال
ف��ي دم �ش��ق ،ي�ك�ت�ن��ف رس��ال��ة مبطنة
االحتجاج
واضحة ،فيها الكثير من
ّ
وال � �ح� ��زن .ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ال � ��ذي خلف
وراءه أك�ث��ر م��ن  20فيلمًا تسجيليًا،
ب� �ق ��ي ط � � � ��وال ح� �ي ��ات ��ه م� �م� �ن ��وع ��ًا من
العرض في ب�لاده ،نظرًا إل��ى مواقفه
السياسية ،وبقيت أعماله محصورة
ف � ��ي ن � �ط� ��اق ض � � ّ�ي � ��ق ،ب �ي��ن العروض
الخاصة واملراكز الثقافية األجنبية.
حتى اآلن ،اقتصر ال�ت��أب�ين السوري
ّ
تلفزيونية،
ألم � �ي ��رالي ع �ل��ى ح �ل �ق��ة
رث� � ��اه ف �ي �ه��ا أح� �م ��د األح � �م � ��د ،املدير
ال �ع��ام ال �س��اب��ق ل �ـ«امل��وس �س��ة العامة
طريقته .وقال األحمد
للسينما» ،على
ّ
ف��ي م��رث� ّ�ي�ت��ه ت �ل��ك ،إن «أم� �ي ��رالي كان
سياسيًا أكثر منه مخرجًا» ،مضيفًا

ّ
«إن أف�ل�ام��ه ب�ل�ا ج �م �ه��ور ّ،ول ��م تصل
ي��وم��ًا إل ��ى ال�ع��امل�ي��ة ،وت ��أط ��رت ضمن
مواضيع ّ
ضيقة للـغاية ،كشفت نزقه،
وان� �ط�ل�اق ��ه ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق أف �ل�ام ��ه من
مواقف مسبقة وذاتية» .ورغم إقصاء
األح�م��د أخ�ي�رًا ع��ن منصبه ،م��ا زالت
تبعات تصريحاته تلك حاضرة على
ص�ف�ح��ات «ف��اي�س�ب��وك» ،ب�ع��دم��ا دعت
نخبة من السينمائيني الشباب إلى
هيكلة «م��ؤس �س��ة السينما».
إع� ��ادة
ُ
وفي بيان نشر على موقع التواصل
االجتماعي ،رأى أكثر من  500موقع
ّمن صحافيني وسينمائيني ومثقفني
أن «ال �ص��رح اإلن �ت��اج��ي السينمائي
األكبر في س��وري��ا ،موضوع بني أيد
ال تعرف إم�ك��ان��ات ه��ذا البلد الزاخر
باملواهب السينمائية».
األم � �س � �ي ��ة ال �ت �ك ��ري �م �ي ��ة البيروتية
الخاصة إذًا ،دع��وة ّ
وجهها أصدقاء
أم �ي��رالي إل��ى االح�ت�ف��اء «بسينمائي

ّ
سيرة ونوس في الفيلم سيرة مرحلة
متشابكة باملطلق مع األح��داث التي
ك� ��ان ش ��اه� �دًا ع �ل �ي �ه��ا ،م ��ن دون ذكر
ّ
املسرح ،إال بوصفه معبرًا .سيتحدث
ح�ص�رًا ع��ن مسرحية «االغتصاب»،
ل � ّت �ك��ون امل �ش��اه��د م �ع �ب �رًا إل� ��ى قراءة
للصراع.
ونوس ّ
ي �ح �ك��ي ون � � ��وس ف ��ي «ه � �ن ��اك أشياء
ك� � �ث� � �ي � ��رة »...ع � ��ن ت� �ل� ��ازم مناهضته
إلس ��رائ� �ي ��ل م� ��ع ان �غ �م��اس��ه ف� ��ي حلم
ت �ح��دي��ث س ��وري ��ا ،وي �ت��راف��ق ذل ��ك مع
مشاهد من «الحياة اليومية في قرية
س� ّ
�وري ��ة» ( .)1974األم� ��ر ذات� ��ه شغل
ع �م��ر أم � �ي� ��رالي ف ��ي وث �ي �ق �ت��ه األولى
ّ
«م�ح��اول��ة ع��ن س��د ال�ف��رات» (...)1970
لكن «الخفقة السوداء ألعالم الخيبة»
سترفرف الحقًا ،بعد م��رور  33عامًا
على باكورته ،حني أنجز آخر أعماله
«طوفان في بالد البعث».
ف��ي ب��داي��ة ال �ش��ري��ط ،ن�س�م�ع��ه يقول:
«عام  ،1970كنت من ّ
مؤيدي تحديث
ّ
بلدي سوريا بأي ثمن ،ولو كان الثمن
تكريس فيلمي األول لإلشادة بأحد
م�ن�ج��زات «ح ��زب ال�ب�ع��ث» وه��و بناء

عمر أميرالي

ّ
مستقل وملتزم بمعركة ال��دف��اع عن
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،وح �ق ��وق اإلنسان،
وح� ّ
�ري��ة ال�ت� ُع�ب�ي��ر» .ه �ك��ذا ،سيعرض
ّ
فيلم قصير أعد خصيصًا للمناسبة،
ي�ت�ض� ّ�م��ن م�ش��اه��د م��ن مجمل األفالم

ال�ت��ي أن�ج� ّ�زه��ا أم �ي��رالي ط ��وال أربعة
عقود ،تتخلله أيضًا بعض الشهادات
وامل �ق��اب�لات .ي�ل��ي ال�ل�ق��اء ال �خ��اص مع
أصدقاء الراحل ،عرض فيلم «طوفان
في بالد البعث» ( ً ،)2003آخر أعمال
ّ
الراحل ،ويعد خطًا فاصال في تجربة
أميرالي السينمائية ،وأحد األسباب
امل � �ب� ��اش� ��رة مل� �ن ��ع ع� � ��رض أف�ل��ام� ��ه من
ال��رق��اب��ة ال �س��وري��ة .ف��ي ش��ري�ط��ه هذا،
ّ
ق ��دم أم �ي��رالي ج�م�ل��ة م��ن االنتقادات
ّ
للسلطة السورية ،في مراجعة نقدية
ّ
مل ��ا ق ��دم ��ه س��اب �ق��ًا ف ��ي «م �ح ��اول ��ة عن
سد الفرات» .سيعرض أيضًا شريط
«ه �ن��اك أش �ي��اء ك�ث�ي��رة ك ��ان ي�م�ك��ن أن
ي �ت �ح��دث ع�ن�ه��ا امل � ��رء» ال� ��ذي ّ يتناول
املرحلة األخيرة من حياة املعلم سعد
الله ونوس ( 1941ــــ  )1997وصراعه
السرطان .شريط هو شهادة على
مع
ّ
م��رح�ل��ة ت�م��ث��ل س �ي��رة ج�ي��ل ك��ام��ل في
ّ
العربية.
تاريخ الثقافة

