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ثقافة وناس
وثائقي

بين النظام والجماعات اإلسالمية المس ّلحة ،يقبع الشعب السوري .هذا هو «البلد الرهيب»
الذي شاهدنا عرضه األول في بيروت األسبوع الماضي .يتتبع شريط زياد حمصي ومحمد
علي األتاسي رحلة الكاتب المعارض ياسين الحاج صالح من دوما إلى الرقة ...وصو ًال إلى
المنفى المؤقت في تركيا

ب ـ ـع ـ ــد مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض األول
ل ــوث ــائ ـق ــي «بـ ـل ــدن ــا ال ــرهـ ـي ــب» الـ ــذي
أقــامـتــه مؤسستا «ب ــداي ــات» للفنون
الـبـصــريــة و«هـنــريــش ب ــول» األملــانـيــة
ف ــي «م ـتــروبــول ـيــس أمـبـيــر صــوفـيــل»
ّ
ـال من
أخ ـي ـرًا ،سنفهم أن الـشــريــط خ ـ ٍ
أي بروباغندا للثورة السورية ،ومن
ال ـش ـتــائــم املـسـتـهـلـكــة ل ـعــائ ـلــة األس ــد
على السواء .ال حاجة لكل ذلك .الفيلم
(حائز الجائزة الكبرى في «مهرجان
م ــرس ـي ـل ـي ــا ال ـ ــدول ـ ــي»  )٢٠١٤ال ـ ــذي
صــي ومـحـمــد علي
أخــرجــه زي ــاد حـمـ ٌ
األت ــاس ــي ه ــو ت ــأري ــخ لــرحـلــة الـكــاتــب
امل ـع ــارض يــاســن ال ـحــاج صــالــح ،من
ً
دمشق وصوال إلى منفاه االختياري
والـ ـقـ ـس ــري ف ــي إس ـط ـن ـب ــول (أك ـت ــوب ــر
 .)2013لم يخب ظن الحاضرين الذين
أت ــوا ملـشــاهــدة دم ــار البلد «الجميل»
الـ ــذي ع ـ ـ ّـراه ال ـشــريــط إل ــى ح ـ ٍّـد كـبـيــر.
ّ
ن ـشــاهــد ال ــدم ــار الـ ــذي خــل ـفــه الـنـظــام
ال ـس ــوري عـلــى األب ـن ـيــة وامل ـ ــدن ،فيما
ُ
تظهر املشاهد األولــى ياسني الحاج
صالح مع زوجته سميرة والناشطة
رزان زي ـتــونــة (كـلـتــاهـمــا معتقلتان
اليوم لدى جهة إسالمية مجهولة وال
يـعــرف عنهما ش ــيء) ي ـســاعــدون في
ـارع ضمن حملةٍ شعبية
تنظيف ش ـ ٍ
ينظمها املتطوعون التابعون للجيش
الحر .الالفت هو سيطرة اإلسالميني
ش ـب ــه ال ـت ــام ــة ع ـل ــى املـ ـش ــاه ــد ،وع ـلــى
ٌ
الشارع .يظهر رجل من «املجاهدين»
من سكان منطقة دومــا (حيث الجزء
ّ
فيتحدث
األول مــن الفيلم /الــرحـلــة)،
ع ــن أن ال ـح ـجــاب أم ــر طـبـيـعــي .يـبــدو
الجيش ًالحر «بعلمانيته» املفترضة
مـخـتـلـفــة عـنـهــا ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش.
ليس هناك إال إسالميون (هناك بيان
يـتـلــى وتـسـتـعـمــل ف ـيــه ك ــل الـتـعــابـيــر
اإلســامـيــة بـخــاف بـيــانــات األح ــزاب
ً
العلمانية مثال) .يقرر الحاج صالح
ّ
املصورين زيــاد حمصي وسعيد
مع
ً
قليال،
إال
نشاهدهم
ال
وآخرين
البطل
ّ
أن يسافروا في رحلةٍ إلى مدينة الرقة،
م ـس ـقــط رأس ص ــال ــح ال ـت ــي يـسـيـطــر
عليها «داعش» حاليًا.

ياسين الحاج صالح في الشريط
ال ـ ـطـ ــريـ ــق شـ ــاقـ ــة ومـ ـتـ ـعـ ـب ــة .األرض
السورية الصحراوية القاحلة كانت
ت ــؤث ــر ف ــي ال ــرح ـل ــة .ل ـكــن ك ــل ذلـ ــك لــم
نشاهد منه الكثير ،فكانت الكاميرا
ً
خفيفة بعض الشيء في تلك املرحلة،
رب ـ ـمـ ــا بـ ـسـ ـب ــب خـ ـ ـط ـ ــورة ال ـت ـص ــوي ــر
فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،أو ل ـص ـع ــوب ــة ت ـقـ ّـبــل
ّ
املصوبة
األشـخــاص لفكرة الكاميرا
عليهم .يـصــل الـ ــزوار إل ــى الــرقــة بعد
َّ
ع ـنــاء شــديــد ،ون ـكــون قــد عــرفـنــا بــأن
شقيقي ياسني قد اعتقلتهما «الدولة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» الـ ـت ــي ال ي ـ ـ ــزال ا ّل ـح ــاج
صــالــح بـفـكــره الـشـيــوعــي« ،يـكــفــرهــا»
ويـعــادي ـهــا .ه ـكــذا ،ينتقدها ويطلق
ّعـ ـب ــارات ت ـس ـخــر م ـن ـهــا ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنـ ــه يـتـمـنــى زوالـ ـه ــا .وإذ إن زيــارتــه
ملدينته ،بــاتــت «ســريــة» ،فــأن هــؤالء
الـقـتـلــة ال ـغــربــاء يـحـكـمــونـهــا .يــاســن

ي ـســر الح ـ َّق ــا ل ـص ـحــاف ـيــة ت ـقــاب ـلــه فــي
تــرك ـيــا ب ــأن ــه ل ــن ي ـع ــود إلـ ــى ســوريــا
حاليًا ،رغم إلحاحها على أن تأثيره
ف ــي ال ــداخ ــل س ـي ـكــون أك ـب ــر م ـنــه فــي
الـ ـ ـخ ـ ــارج ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد ف ــي م ـنــاطــق
ّ
سيطرة املعارضة املسلحة .يجيبها
ـدوء م ـيــزه خ ــال الـفـيـلــم بــأكـمـلــه:
ب ـه ـ ٍ
ً
«إنـ ـه ــم ي ـق ـت ـلــون أم ـث ــال ــي ،ف ـض ــا عن
أن ـنــا ال نـمـتـلــك «ال ـع ـض ــات» لـلــدفــاع
ع ــن أف ـك ــارن ــا وم ـع ـت ـقــدات ـنــا حــال ـيــا»؛
فــي إش ــارة واض ـحــة إل ــى ع ــدم وجــود
ّ
أي فصيل «عـلـمــانــي» مـســلــح يحمل
صالح
شارة «الثورة» .يمكث الحاج ّ
أشـ ـ ـهـ ـ ـرًا ف ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــة ،حـ ـت ــى ي ـت ـســنــى
ل ــه ال ــول ــوج إلـ ــى ت ــرك ـي ــا وم ـن ـه ــا إل ــى
إس ـط ـن ـبــول .ك ــان مــاح ـظــا أن ــه خــال
تـلــك الــرحـلــة ،لــم نـشــاهــد أي محاولة
لتصوير الـحــواجــز أو التحصينات
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الـ ـت ــي ت ـق ـي ـم ـهــا جـ ـه ــات م ـس ـل ـحــة مــن
امل ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــةّ .ح ـتــى إن ـن ــا لم
نشهد تصويرًا فــي الــرقــة باستثناء
مــرة واح ــدة مــن داخ ــل سـيــار ٍة مغلقة
مــن دون اإلش ــارة إلــى «داع ــش» التي
أشير إليها كثيرًا في املقابل من خالل
األحاديث كسارقة للثورة ،خصوصًا
حني تحدث زيــاد حمصي في الجزء
األخير من الفيلم.
تـقـنـيــا ،ي ـبــدو الـفـيـلــم وثــائـقـيــا خاليًا
م ــن امل ـ ـهـ ــارات ال ـت ــي ي ـم ـتــاز ب ـهــا هــذا
النوع .تركت الكاميرا على سجيتها
واألشـ ـخ ــاص أي ـض ــا .قـ ـ ّـدم امل ـخــرجــان
تـلــك امل ـشــاهــد كـمــا ه ــي تـحــت منطق
«هـ ـ ــذه ه ــي سـ ــوريـ ــا ،هـ ــذا ه ــو بـلــدنــا
الرهيب» .في الشريط ،تبدو األبنية
امل ـ ّ
ـدم ــرة ش ــاه ـدًا ع ـلــى م ــا ح ــدث لكن
ً
في الوقت عينه ،ملن يعرف قليال ًعن
تبدو بعض املشاهد «درامية»
األفالم ً
أو مفتعلة بـعــض ال ـش ــيء .هـكــذا بــدا
امل ـش ـهــد ف ــي ب ــداي ــة ال ـف ـي ـلــم فــوضــويــا
وغير مفهوم :إطــاق نار في الشارع،
قناص ،وبعدها
قضاء على
في عملية
ٍ
ٍ
ٌ
للجيش الحر .بدا األمر
رسمي
بيان
ّ
ٌ
فعليًا كما لــو أن ــه إع ــان شبيه لذلك
الــذي كانت تقدمه قناة «أل بي سي»
اللبنانية لفرقة «الصدم» في القوات
الـلـبـنــانـيــة إبـ ــان ح ــرب اإللـ ـغ ــاء .على
املـقـلــب اآلخ ـ ــر ،وحـ ــده يــاســن الـحــاج
ص ــال ــح ك ــان املـ ـي ــزان .ل ــم ي ـكــن الــرجــل
ال ـ ـ ــذي ق ـض ــى  16ع ــام ــا فـ ــي ال ـس ـجــن
ً
قابال للكسر في جميع مشاهده .كان
مبتسمًا واثقًا بنفسه ،وصلبًا إلى ٍّ
حد
كبير ،حتى في كلماته كان يستعمل
استخدامه
أعلى مستوى للغة ،يمكن ّ
فــي وصــف مــا يحدث بكل دق ــة .حتى
في لحظات «ضعفه» و«سكونه» ،كان
يـصــر عـلــى الـبـقــاء كـمــا ه ــو« ،صلبًا»
مشاهد للفيلم،
متماسكًا .ال يمكن أي
ٍ
أال يــاحــظ أن الــرجــل لـيــس مــن دعــاة
ال ــدم ــار وال ـق ـتــل وال ـت ـخــري ــب .ه ــو مع
أي م ـح ــاول ــة ل ــإص ــاح وال ـت ـح ـســن،
وتكفي كلماته في تركيا حني يقول:
أنــا لربما لن أكتب في الصحف ولن
أكتب السياسة ،بل إنني سأستعمل
ح ــرف ـت ــي ألكـ ـت ــب ف ــي الـ ـف ــن وال ـث ـقــافــة
واألدب ،هذا أفضل بالتأكيد.

لم ينل تيسير السعدي ( )2014 -1917ما يستحقه من
تكريم ،فقد كان بعيدًا من الهتاف والشللية واألضواء.
م ــات وح ـي ـدًا ،لـيـطــوي بــرحـيـلــه ،ذاك ــرة م ــوازي ــة لتاريخ
الفن السوري منذ بداياته إلى اليوم .هكذا ذهب بكامل
طــاقـتــه وح ــواس ــه وشـغـفــه إل ــى مـهـنــة «املـشـخـصــاتــي»،
غير عابئ الحتجاجات محيطه ،هو الذي ينتسب إلى
عــائـلــة تنتمي إل ــى إح ــدى ال ـطــرق الـصــوفـيــة .لـعــل األب
الــذي كــان يعمل فـ ّـرانــا ،أراد مصيرًا آخــر البنه ،فأرسله
ّ
إلــى مــدرســة «الــايـيــك» ليتعلم .حـضــوره عرضًا لفرقة
الـ «كوميدي فرانسيز» التي زارت دمشق في ثالثينات
القرن املنصرم ،أدار حياته رأسًا على عقب .هنا اكتشف
مـعـنــى امل ـســرح الـحـقـيـقــي ،ففي
كـ ــوال ـ ـيـ ــس ه ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـت ــي
عـمــل كــومـبــارســا فــي عروضها
ّ
الدمشقية ،تعلم تقاليد أخــرى
لـ ـلـ ـخـ ـشـ ـب ــة ،ال تـ ـشـ ـب ــه م ـ ــا ك ــان
يـ ـش ــاه ــده ف ـ ــي عـ ـ ـ ــروض خ ـي ــال
الـ ـظ ــل ،أو «ك ــرك ــوز وعـ ـي ــواظ»،
أو ع ــروض ال ـح ـكــواتــي ،وحتى
األفــام التي كــان يشاهدها في
سينما «ال ـك ــوزم ــوغ ــراف» .قـ ّـرر
ب ــإص ــرار ال ــذه ــاب إل ــى الـقــاهــرة
لـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ،لـ ـيـ ـك ــون
أول ط ــال ــب س ـ ــوري ف ــي مـعـهــد
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،إل ـ ــى جـ ــانـ ــب ف ــري ــد
شوقي وفاتن حمامة ،وشكري
طوى
ّ
ســرحــان ،وسميحة أي ــوب .لكن
برحيله ذاكرة
إفــاســه بـعــد فـتــرة قـصـيــرة من
موازية
إقامته ،اضطره ملغادرة املعهد
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد خ ــاص
لتاريخ الفن
يسمح له بالعمل أثناء الدراسة.
السوري
كــان أن عمل في كازينو بديعة
م ـصــاب ـنــي ،ك ـمــا مـنـحـتــه آسـيــا
داغـ ــر ال ـتــي كــان ــت ت ــديــر شــركــة
لــإنـتــاج تــدعــى «لــوتــس فيلم»،
دورًا صغيرًا فــي أحــد أفالمها،
مقابل نصف جنيه عــن ال ــدور ،قبل أن يـخـتــاره هنري
ب ــرك ــات ع ــام  1946لـبـطــولــة فـيـلــم «ال ـه ــان ــم» أمـ ــام فــاتــن
حمامة .لم يطل به املقام في القاهرة ،فعاد إلى دمشق
ليؤسس «فــرقــة التمثيل واملــوسـيـقــى» بمفهوم جديد
للمسرح .على أن املنعطف األســاســي فــي حـيــاتــه ،أتى
على يد حكمت محسن ،أبرع القصاصني الشعبيني في
تاريخ الدراما السورية .عمال معًا على خشبة املسرح،
قبل أن يؤسسا طرازًا مختلفًا للتمثيلية اإلذاعية التي
تنهض على نكهة شامية ح ـ ّـارة ،ستبقى كـنـزًا ثمينًا
ف ــي أرش ـي ــف إذاعـ ـ ــة دم ـش ــق .اش ـت ـهــر تـيـسـيــر الـسـعــدي
بتمثيلية «صــابــر وصـبــريــة» مــع شريكة حياته صبا
املحمودي ،وهو بهذا ينتمي إلى زمن الراديو أكثر من
ّ
انتمائه إلى زمن الصورة .ذلك أن إطالالته التلفزيونية
والسينمائية ،كانت ن ــادرة .لعل السعدي كــان ضحية
مناخ عشوائي ،ال دور حيويًا ،لفنان مثقف مثله ،في
ّ
العامة،
مهنة تسمح بتفوق الدخالء وأذكياء العالقات ّ
ببصر شحيح وذاكرة متوقدة،
فانكفأ إلى عزلة طويلة،
ٍ
وشجن على عمر مثقل باآلالم ،هو الذي ولد في الحرب
حرب أخرى ما زالت مشتعلة.
العاملية األولى ،ورحل في
ٍ

zoom

«مدن الخوف» أو الوجه اآلخر للثورة الليبية
عماد استيتو
ليس املشهد الليبي الـحــالــي املليء
بالتشظيات والتطاحنات الداخلية
ّ
إال ام ـتــدادًا ملخلفات «ث ــورة فبراير»
ضــد نـظــام ال ـقــذافــي ،وفـشــل الـفــرقــاء
السياسيون فــي تحقيق املصالحة
ال ــوط ـن ـي ــة وط ـ ــي خ ــاف ــات امل ــاض ــي.
ص ـ ــارت امل ـ ــدن ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـت ــي كــانــت
ت ـ ــدع ـ ــم نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـ ـقـ ـ ــذافـ ـ ــي ،م ـن ـك ــوب ــة
وم ـح ـتــرقــة عــوم ـلــت م ــن ق ـبــل ال ـث ــوار
ك ـ «غـنــائــم» تؤخذ بمنطق االنتقام.
لــذلــك اخ ـتــار امل ـخــرج الـلـيـبــي الـشــاب
ع ــاط ــف األط ـ ـ ـ ــرش ت ـس ـل ـي ــط الـ ـض ــوء
على الواقع السياسي واالجتماعي
واالقتصادي واإلنساني لهذه املدن
ال ـتــي أي ــدت ال ـقــذافــي ودف ـعــت الثمن
بطريقة مهينة.
اخ ـتــار األط ــرش لـشــريـطــه الــوثــائـقــي
( 52د) ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «م ـ ـ ـ ــدن الـ ـ ـخ ـ ــوف»

املـ ـقـ ـتـ ـب ــس عـ ـ ــن دي ـ ـ ـ ـ ــوان ل ـل ـم ـح ــام ــي
وال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـسـ ــام
املـسـمــاري املـغـتــال بـعــد ال ـثــورة وقــد
ك ــان صــديـقــا عــزي ـزًا لـعــاطــف .يعالج
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــرض أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا فــي
«م ـهــرجــان أي ــام ب ـن ـغــازي الـثـقــافـيــة»
مــوضــوعــا ي ـكــاد ي ـكــون «ت ــاب ــوه» في
ل ـي ـب ـيــا م ــا ب ـع ــد الـ ـق ــذاف ــي خ ــوف ــا مــن
الــوقــوع فــي دائ ــرة االت ـهــام بـمـعــاداة
الثورة .على عكس األفالم الوثائقية
الـ ـ ـت ـ ــي غـ ـ ـ ــزت لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ب ـ ـعـ ــد إس ـ ـقـ ــاط
الـ ـق ــذاف ــي ،ل ــم ي ـت ـغــن ش ــري ــط عــاطــف
األط ـ ـ ــرش وأص ــدق ــائ ــه ب ـ ـ «ث ـ ـ ــورة 17
فبراير» بل ركز على الجانب املظلم
لهاته الثورة من خالل األضرار التي
لحقت بالبنية ّ التحتية والتهجير
والترحيل وتجذر الخوف في املدن
والقرى التي دفعت الظروف أبناءها
ل ـلــوقــوف إل ــى جــانــب ال ـقــذافــي مـثــل:
بني وليد ،سرت ،تاورغاء.

ي ـق ــول األط ـ ــرش أح ــد امل ـش ــارك ــن في
الثورة الــذي اعتقل في أولــى أيامها
وق ـضــى جـمـيــع أيــام ـهــا ف ــي الـسـجــن
إلى أن سقطت طرابلس ،إن القائمني
عـلــى الـعـمــل اشـتـغـلــوا بإمكانياتهم
الــذات ـيــة وبــاسـتـقــالـيــة تــامــة عــن أي
ج ـهــة .وي ـتــابــع «اخ ـتــرنــا أن نناقش
وضعية املدن التي وقفت مع القذافي
خالل الثورة.
نـ ـظ ــام الـ ـق ــذاف ــي كـ ـ ــان دي ـك ـت ــات ــوري ــا
لــأســف ،إال أن ــه ظ ـهــرت طـغـمــة أشــد
ديكتاتورية منه ،ما ّأدى إلى تأزيم
الوضع ووصــول األمــور إلى النقطة
الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـي ـ ــوم .كـلـنــا
م ــواط ـن ــون ل ـي ـب ـيــون م ـت ـس ــاوون فــي
ال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات رغ ــم اخـتــاف
انتماءاتنا ،وهــذا مــا خرجنا ألجله
فـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ،لـ ـك ــن مـ ــا ي ـح ـص ــل هــو
العكس تمامًا».
من خــال فيلمه الــذي استعمل فيه

وثائقي يرصد
حال المدن الداعمة
للقذافي

ش ـهــادات حية ولـقـطــات مــن أرشيف
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ،حـ ـ ـ ــاول األط ـ ـ ـ ــرش إيـ ـص ــال
ّ
رســالــة إلــى الليبيني مضمونها أن
ل ـي ـب ـيــا مـ ـه ــددة ب ــال ـض ـي ــاع ف ــي ح ــال
اس ـت ـم ــر هـ ــذا الـ ـص ــراع الـ ـش ــرس بــن
املدن وتفضيل مناطق على أخرى.
يقول األطرش في حديثه لـ «األخبار»:
«هذا الفيلم تناول الجانب اإلنساني
لـلـحــرب .حــاولـنــا اس ـت ــدرار العاطفة
اإلن ـس ــان ـي ــة ن ـح ــو خـ ـص ــوم الـ ـث ــورة،
ً
فهم أوال وأخيرًا ليبيون مثلنا ،وال
نــرضــى أن نـتـجــاوز فــي املـظــالــم .من

أج ــرم يحاكم وال ـبــريء ال يتم ظلمه
بهذا الشكل».
واج ــه األط ــرش ،املـخــرج واملـنـتــج في
آن وفريق عمله الكثير من العراقيل
واملصاعب خالل التصوير واإلعداد
لهذا الوثائقي بسبب تخوف الناس
مــن الـحــديــث عــن تجاربهم القاسية
خـشـيــة ال ـت ـعــرض لــانـتـقــام م ــن قبل
املـيـلـيـشـيــات املـسـلـحــة املـنـتـشــرة في
امل ــدن الـلـيـبـيــة .كـمــا لــم يـسـلــم العمل
م ـ ــن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات م ـ ــن امل ـح ـس ــوب ــن
على الـثــورة الــذيــن اتهموا القائمني
عليه بأنهم مــن مـنــاصــري الـقــذافــي.
لـ ـك ــن عـ ــاطـ ــف األط ـ ـ ـ ــرش عـ ـ ـ ــازم ع ـلــى
دق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر ح ـتــى ال يـعــاد
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـسـ ــاخ ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـقـ ــذاف ـ ـيـ ــة
وتضاف مدن أخرى لدائرة الخوف.
ي ـق ــول« :ال يـمـكــن أن أكـ ــون مـنــاصـرًا
ل ـل ـث ــورة وأم ـ ـ ــارس م ــا كـ ــان ي ـمــارســه
القذافي وبشكل أقبح وأبشع».

