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سينام القطاع العام يف سورية
املؤسسة العامة للسينام
بسام سفر

مقدمة
مل خيرج تاريخ دخول الفنون احلديثة يف سورية ،وبصورة خاصة السينام ،عن غريه من تفاصيل
حتديث احلياة االجتامعية والثقافية بصورة عامة يف بدايات القرن العرشين.
فبعد قرون طويلة من الثبات والسكون اللذين سبغا احلياة العامة يف املنطقة ،ومنها سورية ،بدت
أمرا ً
قابل للتنفيذ ،السيام مع التطور الذي كانت
رغبة التحديث من قبل املهتمني بالثقافة والفنون ً
تشهده بعض الدول العربية ،وبصورة خاصة «مرص» يف تلك املرحلة وما قبلها.
هكذا بدأت معامل احلياة العرصية تصارع للدخول إىل اجلسد االجتامعي والثقايف السوري ،الذي
كان تاب ًعا لإلمرباطورية العثامنية ،ثم لالنتداب الفرنيس يف عرشينيات القرن املايض.
كانت السينام إحدى مساحات التحديث والتعبري عن الشخصية السورية التي بدا وكأهنا بدأت
تتخذ مالحمها اخلاصة ،وكان ال بد من اخلصوصية عىل املستوى الثقايف هلا حتى تعرف نفسها بصورة
مستقلة ومفارقة.
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ً
أول :البدايات
تعود بدايات ظهور السينام يف سورية إىل العام  ،1928حني قامت رشكة «حرمون فيلم» بإنتاج
فيلم «املتهم الربيء» الذي أخرجه «أيوب بدري».
يقسم الباحث السينامئي «جان ألكسان» يف كتابه «السينام السورية يف مخسني عاما» إىل مرحلتني،
األوىل« :وهي التي سبقت مرحلة  ،1963وقيام املؤسسة العامة للسينام ( )...مرحلة البدايات األوىل
يف اإلنتاج أنتج فيها املغامرون األوائل سبعة أفالم روائية طويلة فقط ،بأسامء رشكات ال متلك غري
أسامئها ،رسعان ما تنسحب منها من ميدان اإلنتاج السينامئي بعد حتقيق فيلمها األول ،ألهنا دخلت
هذا امليدان – يف األساس– طم ًعا يف حتقيق الربح الكبري والرسيع دون رصيد كاف من املال واملعرفة
واملعدات الالزمة»(((.
ويعمق احلديث عن هذه املرحلة الناقد السينامئي «صالح دهني» حيث يؤكد أن «املرحلة التالية
جاءت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية مبارشة ،إبان فورة تأسيس الرشكات املسامهة التي أرست
ً
أموال طائلة خالل مرحلة
أوىل ركائز الصناعة الوطنية عىل يد كبار التجار واملحتكرين ،ممن مجعوا
احلرب .يف تلك املدة أسست (رشكة األفالم السورية املسامهة) ،برأسامل ضخم نسب ًيا ،بعد ما تناقل
الناس أنباء املرابح اهلائلة التي كانت حتققها األفالم املرصية التي غزت األسواق خالل سنني احلرب
بنحو كثيف (يف غياب أفالم أمريكا وأوروبا) ،غري أن سوء إدارة الرشكة ،وغياب اخلربة آنذاك أديا
هبا آخر املطاف إىل اإلفالس ،وبيعت ممتلكاهتا يف أواخر اخلمسينيات بأسعار بخسة .مرة أخرى عاد
اإلنتاج السينامئي إىل حيز العمل الفردي الضيق كام بدأ ،ونحن ندين إىل محاسة بعض األفراد وجرأهتم
وخربهتم الشخصية بعدد من األفالم املحلية التي أنتجوها بد ًءا من العام  ،1948من مثل فيلم نور
الظلم ،لنزيه الشهبندر ،واجليش السوري يف امليدان ( ،)1949عابر سبيل( )1950ألمحد عرفان،
والوادي األخرض( )1961لزهري الشوا ،وكان كل من هؤالء خيرج بنفسه فيلمه ويصوره ،ويظهره
ويطبعه ،ويسجل الصوت واملونتاج يف آن م ًعا ،ويف أحيان أخرى كان يصنع آالت االستديو واملعدات
الالزمة بنفسه (نزيه الشهبندر) أو ينهض هو إضافة إىل ذلك كله بأداء دور الفتى األول (زهري الشوا).
تلك كانت املرحلة البطولية الرتاجيدية  -الكوميدية يف تاريخ السينام السورية ،التي تلتها مبارشة
سليم إىل حد بعيد(((.
املرحلة الثالثة؛ مرحلة انتظام اإلنتاج انتظا ًما ً
((( جان ألكسان ،السينام السورية يف خمسني عا ًما( ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،)1978 ،ص.8
((( صالح دهني ،سينام ..سينام( ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب ،)1979 ،ص.14
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هذه املرحلة ،بحسب ألكسان ،هي املرحلة الثانية ،ويعدها «دهني» املرحلة الثالثة .لقد كان
ً
مهمل ال تنظمه قانون ًيا سوى القوانني
قطاع السينام قبل قرار إنشاء «املؤسسة العامة للسينام» ،قطا ًعا
واألنظمة السائدة ،والعموميات املتعلقة بأصول االسترياد والتصدير ،وتقايض الرسوم اجلمركية ،ومل
تكن هناك سوى دائرة صغرية لرقابة األفالم املستوردة «مل يكن هناك إنتاج حميل ذو شأن أو أمهية»،
وكانت حاجة دور العرض التجارية هي التي تتحكم بعدد ما يستورد من األفالم ،فكان هناك أربعة
أو مخسة من كبار جتار األفالم يستوردون لدور العرض الـ ( )56املوجودة يف سورية يف ذاك الزمان
ً
طويل كل سنة ،يستأثر إنتاج هوليود وحده بثلثيها تقري ًبا ،وأكثر الباقي أفالم عربية
فيلم
حواىل (ً )450
من مرص التي كانت الدولة العربية الوحيدة التي تنتج أفال ًما سينامئية حتى ذلك احلني ،إضافة إىل أفالم
قليلة من فرنسا وإيطاليا ،وأفالم أقل من االحتاد السوفيايت السابق والدول االشرتاكية يف ذاك الزمان.
هذا كان حال السينام عندما بدأ التفكري بتدخل الدولة فيها ،وقد بدأ األمر مع قيام الوحدة بني
ً
متمثل باملجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية ،ويف وزارة الثقافة
مرص وسورية،
واإلرشاد والقومي التي تأسست بدورها بعد قيام الوحدة ،ويف العام  1959أسس املجلس ،وضم
يف مجلة جلناته جلنة خاصة بالشؤون السينامئية ،وكانت هذه اللجنة أوىل من أوىص بوجوب إحداث
مؤسسة للسينام يف سورية ،ودرست مرشوع قانون لالستثامر السينامئي آنذاك دون ضباط تنظيمي،
وكانت وزارة الثقافة قد أنشأت دائرة صغرية «لإلنتاج والتصوير السينامئي والفوتوغرايف».
ومن هنا ولدت فكرة إحداث مؤسسة عامة للسينام ،عىل صورة املؤسسة املرصية العامة للسينام
التي كانت قد أحدثت قبل أيام الوحدة.
كبريا يف
يف األحوال كافة« ،كان تأسيس املؤسسة العامة للسينام يف أواخر العام  ،1963منعط ًفا ً
مسرية السينام السورية ،إذ دخل القطاع العام هذا امليدان الثقايف والفني املهم بعد مخسة وثالثني عا ًما
من بدء اإلنتاج السينامئي ،عىل الرغم من األصوات التي أطلقها املتخرجون املحدثون من املعاهد
السينامئية العالية يف أوروبا ،منذ بداية اخلمسينيات ،حول حقيقة السينام وأمهيتها فكر ًيا واجتامع ًيا
وسياس ًيا ،والتي تدين السينام التقليدية املتخلفة ،وتندد هبا يف عنف ،وتدعو إىل إعادة النظر يف
املفهومات السائدة عن السينام بوصفها أداة تسلية وترفيه ،وتطالب بتدخل الدولة لتنظيم هذا القطاع.
وقد كانت هذه األصوات تلقى استجابة طيبة وآذانًا صاغية من فئات املثقفني املختلفة ،حتى إذا أتت
(((
مرحلة  ،1963أصاب السينام نصيب وافر من التحوالت.
((( جان الكسان ،مصدر سابق ،ص.51
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ثان ًيا :املؤسسة العامة للسينام
جاء مرسوم إنشاء «املؤسسة العامة للسينام» يف املرسوم الترشيعي رقم ( )258تاريخ
 ،1963/11/12وجاء يف املادة األوىل :تنشأ مؤسسة عامة تسمى «مؤسسة السينام» وتربط بوزارة
الثقافة واإلرشاد القومي ،ويكون هلا الشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملايل ومقرها مدينة
دمشق ،ويف املادة الثانية :حتدد أغراض إنشاء املؤسسة بـ:
 .1النهوض بالصناعة السينامئية يف اجلمهورية العربية السورية.
 .2دعم اإلنتاج السينامئي السليم يف القطاع اخلاص.
 .3توجيه اإلنتاج السينامئي يف خدمة الثقافة والعلم والقضايا القومية.

(((

وحيتوي املرسوم عىل ( )29مادة ترسم حدود املؤسسة العامة للسينام وسيادهتا.
سالحا إيديولوج ًّيا .وتكون شاهدً ا
كان خط املؤسسة صناعة أفالم سينامئية حملية تستخدم الفن
ً
ملشكالت وقضايا البالد ،هكذا كان وقتها مفهوم «السينام اجلادة».
الطاقة البرشية يف املؤسسة
يعمل يف ميدان إنتاج األفالم السينامئية يف املؤسسة العامة للسينام حتى عام  ،1977ثامنية وأربعون
فنانًا وفن ًيا ،وزعوا عىل مديريتني أساسيتني ،مها:
 .1مديرية شؤون اإلنتاج السينامئي.
 .2مديرية اخلدمات.
مديرية شؤون اإلنتاج السينامئي :تنفذ هذه املديرية اخلطط اإلنتاجية السنوية «إنتاج األفالم» وترشف
عليها ،وتتوىل مسؤولية ذلك ،وتقرتح تصوراهتا وطموحها اإلنتاجي يف هناية كل عام ،وتسهم يف رسم
سياسة اإلنتاج السنوية ،وحجمها ،وسبل تنفيذها .يعمل يف هذه املديرية ثامنية وأربعون فنانًا موزعون
((( املرجع السابق ،ص .281
50

ملف العدد

العدد السابع  -تشرين األول /أكتوبر 2018

كام يأيت :خمرجون «عرشة» ،مدراء إنتاج سينامئي «أربعة» ،مدراء تصوير سينامئي «ستة» ،كتاب سيناريو
«اثنان» ،مونرتييون سينامئيون «أربعة» ،مساعد خمرج «اثنان» ،مساعد مصور «ستة» ،مساعد إنتاج
«واحد» ،فني إضاءة «ثالثة».
نظرا لعدم توافر
إضافة إىل عدد كبري من الفنانني والفنيني الذين يتم التعاقد معهم عىل اإلنتاجً ،
مثل هذه االختصاصات ،أو عدم كفايتها ،بمثل املمثلني السينامئيني .إضافة إىل عنارص النسق الثاين
من مساعدين وغريهم ،بمثل مهنديس الديكور وعنارصه ومساعديه ،واملاكيري واملنفذين اآلخرين.
مديرية اخلدمات :يتبع هذه املديرية املهندسون الفنيون يف الصوت والكهرباء ،وعددهم ستة،
والفنيون والعاملون يف معامل حتميض وطبع األفالم السينامئية امللونة والعادية ،إضافة إىل العاملني
يف قسم الصوت.
التجهيزات املتوافرة لدى املؤسسة العامة للسينام
يوجد بحسب جردة آخر عام  1976وأوائل العام  ،1977املعدات والتجهيزات اآلتية:
 .1كامريا قياس 35مم عدد /6/
 .2كامريا قياس 16مم عدد /5/
 .3زوم  /2/وزوم  140عدد  /2/وزوم  135عدد /1/
 .4عربات «شاريو»
 قاعدة هيدروليكية عدد  /1/مع مخسة أقسام وذراعني. بازوكا عدد  /1/مع ستة أقسام وقاعدة حديدية. عربة شاريو عدد  /1/عىل أربعة دواليب متحركة. ذراع كرين عدد /1/ سكة حديدية عدد ./1/51
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 .5املولدات
 مولد عدد  /1/باستطاعة  1,5حصان. مولد عدد  /2/بقوة  2كيلواط – حمرك عدد  /1/باستطاعة  1,5حصان «بنزين» – حمرك عدد /1/بقوة  110فولت  /55/كيلو.
 -6وحدة صوت «ستوديو صوت».
 -7طاولة مونتاج «مافيوال» عدد ./3/
 -8معدات وأدوات تقنية أخرى «بروجيكتورات وغريها».
تسمح الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة العامة للسينام ،استنا ًدا إىل قدرهتا البرشية والتقنية وأساليب
اإلنتاج العاملية ،بإنتاج ثامنية أفالم روائية طويلة يف العام الواحد ،إضافة إىل عدد من األفالم التسجيلية
القصرية .أما التغطية املالية يف املؤسسة ،فيتوقف مقدارها ومقدار املبالغ املوظفة يف هذا اإلنتاج عىل
مقدار الدخل السنوي للمؤسسة ،لكوهنا مؤسسة اقتصادية بحسب املرسوم الترشيعي رقم  18تاريخ
(((
.1974/2/15

ثال ًثا :إنتاجات املؤسسة العامة للسينام
 .1التجارب األوىل
استغرق إنتاج الفيلم الروائي األول أكثر من أربع سنوات بعد إنشاء املؤسسة العامة للسينام؛ التي
ركزت عملها يف مرحلة التأسيس ،وضمن خطة مدروسة عىل إنتاج األفالم الوثائقية القصرية ،هد ًفا
«من ضمن أهداف أخرى» ،لزيادة خربة الفنيني الشبان العاملني فيها ،ممن بدؤوا يعودون من البعثات
التي وفدوا هبا إىل مرص وأوروبا ،أو الذين اكتسبوا املهنة من خالل املامرسة والتدريب حمل ًيا وخارج ًيا،
ويف هذه املدة من عملية التأسيس أنتجت املؤسسة جمموعة من األفالم القصرية التي اكتملت هبا
املجموعة األوىل الذي أنتجها القطاع العام الذي كان دائرة صغرية يف وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.
((( املرجع السابق ،ص .57-56
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ويرى «صالح دهني» :إن هذه األفالم هي تغطية وجوه خمتلفة من احلياة الثقافية والعمرانية
واحلياتية يف سورية ،مما كانت تطلبه سفاراتنا ومنظامتنا الطالبية يف اخلارج ،هيئات التلفزيون الصديقة،
يف سبيل تعريف العامل بسورية يف ماضيها العريق وهنضتها احلديثة .ومل تكن أفالم تلك املدة التأسيسية
تتميز بطابع البحث يف جمال التحديث أو إجياد لغة سينامئية جديدة ،وما إىل ذلك ،بل كانت حمض أفالم
صاحلة ألداء املهمة التي أوجدت من أجلها .ثم وجدت املؤسسة أن األوان بعد تلك املدة التمهيدية يف
ً
معقول من اخلربة للبدء بإنتاج األفالم الطويلة.
عمل الفنيني واكتساهبم حدً ا
ويصف «دهني» التحضريات إلنتاج فيلم حممد شاهني حيث يقول« :أقدم املخرج حممد شاهني
يف تلك الفرتة عىل تصوير فيلم طويل بعنوان (زهرة من املدينة) غري أن هذا العمل مل ير النور رغم كل
ما تضمنته يف القصة من رومانتيكية تتسم بحسن النية (ما يفرتض أنه يتناسب وتفضيل اجلمهور)».
وهي قصة شاب قروي يعمل يف املدينة ،حياول التالؤم مع رشوط احلياة فيها ،غري أن نداء األرض
يظل يلح عليه إىل أن يغادر املدينة ،ويعود إىل القرية بروح جديدة .وأريد هلذا الفيلم يف األصل أن
قصريا من نصف ساعة يكمل قصة (طائر القرية) الفيلم القصري التجريبي الذي كتبه
فيلم
يكون ً
ً
وأخرجه للمؤسسة عام  1965جان لطفي ،فلعل هذا اجلزء ،إذا ما أضيف إىل األول وأتبع بجزء
ً
متكامل حيكي قصة ابن الريف الذي جيب أن يظل يف أرضه ليعمرها بقوة و
فيلم
ثالث ،حقق الكل ً
إيامن .غري أن املخرج وجد يف القصة إمكانات تستحق معها أن متتد أحداثها عىل سعة فيلم طويل ،لكن
النتيجة أثبتت غري ذلك ،وقد سعى املخرج مرات عدة إىل اختصار عمله ،حتى عاد به يف آخر صياغة
(((
له إىل نصف طوله األول ،لكن الفيلم ظل مع ذلك غري قابل للعرض ،وأجهضت فكرة الثالثية.
بعد هذه التجربة استدعت املؤسسة العامة للسينام املخرج اليوغساليف «بوشكو فوتشينيتش» الذي
سبق أن قدم خربته للسينام يف وزارة الثقافة ،وأخرج أول فيلم قصري تنتجه الوزارة يف العام ،1960
ليتوىل إخراج أول فيلم سوري طويل ينتجه القطاع العام السينامئي ،وقد أحاطت املؤسسة املخرج
بعدد من املساعدين ،وجمموعة من خمتلف الفنيني لتلمس الطريق الصحيحة إىل إنتاج األفالم الطويلة
تطورا من بلدنا سينامئ ًيا.
يف القطاع العام .ووضع األصول والقواعد عىل نمط ما جيري يف بلد أكثر
ً
"سائق الشاحنة" :مع استدعاء املخرج اليوغساليف بوشكو إلخراج أول أفالمها الطويلة «سائق
الشاحنة» ،كانت املؤسسة تضم ثالثة خمرجني خترجوا من معهد السينام ،بباريس وهم أمحد عرفان،
صالح دهني ،خالد محادة ،وكانت لألول جتربة روائية طويلة وللمخرجني جتارب يف األفالم القصرية
((( صالح دهني« ،تجربة السينام يف سورية» ،املعرفة السورية ،كانون الثاين .1973
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متا ًما ،كام هو حال املخرج بوشكو الذي مل يكن معرو ًفا يف عامل السينام يف بالده ،وأكثر من ذلك كتب
بوشكو سيناريو الفيلم وساعده «نجاة قصاب حسن» ،وشارك يف التصوير مصور يوغساليف إىل
جانب جورج لطفي اخلوري ،وقام باملونتاج املونتري العراقي صاحب حداد.
استغرق انجاز أول فيلم روائي طويل من أفالم املؤسسة العامة للسينام نحو سنتني ،فقد بدأ
تصويره يف العام  ،1966وعرض يف السابع من نيسان  ،1968وشارك يف أداء شخصياته خالد تاجا،
وصربي عياد ،وهالة شوكت ،وعبد اللطيف فتحي ،وابتسام جربي ،وحممد صاحلية ،وناديا فريد،
وأمحد أيوب.
وعىل الرغم من املشكالت التي أحاطت بهُ ،عد الفيلم بداية طيبة لسينام القطاع العام ،فطرح قضية
من واقع احلياة آنذاك ،وغاص يف مشكالت السائقني األجراء وعالقتهم بأصحاب الشاحنات .الفيلم
عن فريد الفالح البسيط الذي حياول أن يثبت وجوده يف مهنته كسائق شاحنة ،وحياول أن يكون له
مهم ،وهو أن
درسا ً
شاحنته اخلاصة ،ويتحقق يشء من احللم بصعوبة لكنه خيرس أشياء كثرية .ويتعلم ً
ال خيوض معركة بعيدً ا عن زمالئه.
يف العام ذاته الذي عرض فيه فيلم "سائق الشاحنة" عاد املخرج الراحل نبيل املالح ،ليكون رابع
ختصصا جامع ًيا يف السينام ،ويقدم مرشوع فيلم روائي طويل (األبرت) ،فرتفضه
سينامئي سوري حيمل
ً
اإلدارة ،ثم يقدم مرشوع فيلم (الفهد) ،فريفض ثم يوافق عليه ،ثم يوقف تصويره قبل أيام من املوعد
املحدد يف أيار من العام  ،1969وقد نفذ الفيلم بعد سنوات يف مرحلة السبعينات .وهذا نتج عن
الروتني الذي حكم عمل املؤسسة العامة للسينام آنذاك ،وإنتاجها ،وكانت النتيجة أن توقف إنتاج
األفالم الروائية الطويلة ،واقترص اإلنتاج عىل أفالم قصرية ،وترك بعض السينامئيني املؤسسة.
وما يدفعنا إىل الظن بأن األسباب اإلدارية كانت العائق دون إنتاج كمي ونوعي آنذاك؛ أن الفورة
اإلنتاجية التي انطلقت يف بداية السبعينيات متت باألجهزة التقنية ذاهتا ،واملخرجني والسينامئيني الذين
(((
عملوا يف الستينيات ذاهتم.
 .2األفالم القصرية
قصريا .وقد تنوعت
فيلم
أنتجت املؤسسة العامة للسينام بني عامي  1963و 1970ثالثني ً
ً
موضوعات األفالم وتعددت أساليبها ومضامينها واجتاهاهتا ،وتفاوت عددها بني عام وآخر ،ففي
((( محمد قاسم الخليل ،ذاكرة السينام يف سورية ،الفن السابع ( ،75دمشق :وزارة الثقافة ،املؤسسة العامة للسينام ،)2003 ،ص.82،83
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إحدى السنوات مل تنتج املؤسسة سوى فيلم قصري واحد ،بينام أنتجت أكثر من عرشة أفالم يف عام
آخر .وأنتجت بعض األفالم الروائية القصرية عن قصص قصرية لكتاب معروفني ،ومل يتجاوز عددها
عدد أصابع اليد ،وغلب الطابع السياحي عىل األفالم القصرية ،فمعظمها كان عن املدن واملواقع
األثرية واملهرجانات واملعارض ،وبعضها كان عن اإلنجازات االقتصادية واخلدمية ،وتغنى بعض
املخرجني بجامل الطبيعة من جبال وأهنار.

يف العام ُ 1964أنتِج فيلم واحد وهو الروائي القصري «طائر القرية» إخراج جان لطفي ،ويتحدث
عن خطر هجرة الفالح من الريف إىل املدينة ،واملفارقة أن املخرج جان لطفي هاجر من سورية إىل
أمريكا الالتينية ،وزار سورية مرة أو مرتني ثم انقطعت أخباره ،يف ما بعد حل ضي ًفا عىل مهرجان
دمشق الدويل األول لسينام الشباب باسم سريجيو ريكاردو .ونال فيلمه «طائر القرية» إحدى جوائز
املهرجان .يف العام ُ ،1965أنتِج فيلامن :األول بعنوان ذكريات من دمشق ،إخراج حممد شاهني،
والثاين بعنوان حلب ،إخراج نبيل املالح.

ويف العام ُ 1966أنتِجت ستة أفالم ،ثالثة منها بتوقيع املخرج خالد محادة وهي (قرص األحالم)،
و(املهرجان الكبري) عن إحدى الفعاليات آنذاك ،و(سورية  )66عن نواحي احلياة املختلفة والعمل
يف ذلك العام.
األفالم الثالثة األخرى كانت لصالح دهني عن الزجاج السوري ،وفيلم (لون وحياة) لنبيل
فيلم عن
املالح ،وفيلم (عىل ضفاف العايص) لبشري صافية .ويف العام  1967خيرج حممد شاهني ً
معرض دمشق الدويل ،وكان قد أخرج من قبل ثاين األفالم الروائية القصرية يف املؤسسة ،وهو (زهر
يف املدينة) .وقد توقف اإلنتاج السينامئي بسبب حرب حزيران .1967
فيلم عن (القالع يف
يف العام  ،1968تعود األفالم ذات الطابع السياحي ،فيخرج بشري صافية ً
فيلم عن أوجه احلياة والعمل بعنوان (سورية  ،)68وخيرج حممد شاهني
سورية) ،وخيرج مروان مؤذن ً
فيلم بعنوان (طريق أخرض
فيلم عن (املاء واحلياة) ،وأمهية املاء للزراعة واإلنسان ،وخيرج خالد محاده ً
ً
إىل البحر) عن دور الطلبة يف شق طريق ساحيل.
فيلم متنوعة موضوعاهتا ،منها ما ركز عىل
ويف العام  1969يرتفع عدد األفالم القصرية إىل (ً )12
اجلانب االقتصادي ،مثل فيلم (الذهب األبيض) ملروان املؤذن عن إنتاج القطن ،و(سد الفرات) ملنري
جباوي و(البرتول يف سوريا) لفاروق عبييس ،عن أمهية استثامر البرتول وطن ًيا ،واستخدامه يف املعركة
ضد العدو.
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فيلم بعنوان (لون ونغم) ،وأخرج حممد شاهني
وعن مظاهر الطبيعة واحلياة أخرج مروان املؤذن ً
فيلم عنها ،كام
فيم عن هنر بردى وأمهيته يف حياة سكان دمشق .ويذهب خالد محادة إىل صيدنايا ليخرج ً
ً
فيلم عن املرأة يف سورية .وعىل يدي محادة ينجز ثالث األفالم الروائية القصرية بعنوان (شموس
خيرج ً
فيلم عن اجلامع األموي بدمشق،
صغرية) عن جندي فرنيس يدور يف أزقة دمشق القديمة ،وخيرج أيضا ً
وفيلم عن التعليم يف سورية .ويعود حممد شاهني بفيلم عنوانه (حديث شجرة يابسة) عن الفلكلور
ً
واآلالت املوسيقية املصنوعة من اخلشب ،وخيتم الراحل نبيل املالح هذه املرحلة بإخراج فيلم عن
القضية الفلسطينية بعنوان (إكليل الشوك) ،ويقول عنه املخرج يف جملة احلياة السينامئية« :إكليل الشوك
أعتربه بالرغم مما أراه فيه من نواقص أول حماولة لفيلم جاد عن القضية الفلسطينية ،ونكسة حزيران
 ..1967وهكذا ختتم هذه املرحلة يف عمر اإلنتاج السينامئي السوري مرحلة بدايات صعبة ،ولكنها
(((
تعترب مرحلة خماض إلنتاج أكثر خصوبة وحرارة يف املرحلة التي تلتها».
 .3األفالم الروائية الطويلة
يؤكد الباحث «بشار إبراهيم» أن املؤسسة العامة للسينام استطاعت بناء صورة السينام السورية،
كثريا من اجلوائز
ومتكنت أن تبلورها ،وفتحت الطريق أمام أهم اإلمكانات اإلبداعية ،وحصدت ً
نجاحا مجاهريية متميزة واسعة ،وتركت
يف مهرجانات عاملية وعربية ،وحازت بعض هذه األفالم
ً
بصامهتا الواضحة ،وحضورها املميز.
مهم يف بناء وإشاعة الثقافة السينامئية واحلقيقية والعميقة،
دورا ً
مارست املؤسسة العامة للسينام ً
وجعلها يف متناول املهتمني والدارسني والباحثني ،من خالل سلسلة إصداراهتا يف الكتب املرتمجة ،أو
املؤلفة ،حتت عنوان (الفن السابع) ،وهي من أهم اإلصدارات يف املكتبة السينامئية العربية ،وتشكل
(((
إضافة ثقافة سينامئية أصيلة.
رجال حتت الشمس
أنتج يف عام  ،1970أي بعد مرور ثالث سنوات عىل اإلنتاج الروائي األول ،وهو ثالثية تضم
ثالث قصص( :امليالد) ،إخراج حممد شاهني ،و(اللقاء) ،إخراج مروان املؤذن ،و(املخاض) ،إخراج
نبيل املالح.
((( املرجع السابق ،ص .86-85
((( بشار إبراهيم ،ألوان السينام السورية« ،الفن السابع»( ،)67( ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة ،املؤسسة العامة للسينام ،)2003 ،ص.21
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وقد أنتجت هذه الثالثية يف مرحلة كان العمل الفدائي الفلسطيني فيها يبلغ أوجه ،مع ضغط
حائرا بني إيامنه
عوامل اخليبة يف هزيمة حزيران  .1967أما قصة امليالد ،فهي قصة معلم شاب يقف ً
النظري برشعية املقاومة ورضورة مساندهتا وممارسته العملية ملا يؤمن به.
أما قصة اللقاء فهي عن لقاء عابر بني فدائي فلسطيني وفتاة أجنبية تزور األرض املحتلة ألول
مرة ،وهي متأثرة بوجهة نظر الدعاية الصهيونية املغرضة ،وخالل معايشتها الواقع تكتشف زيف هذه
الدعاية ،وتؤمن بنبل املقاومة الفلسطينية ورشعيتها.
أما فيلم املخاض ،فريوي قصة مطاردة العدو الصهيوين ملواطن عريب وزوجته احلامل ،وتتخلل
هذه املطاردة ،بإطار رمزي عملية والدة صعبة لإلنسان العريب ،رجل املقاومة.
يقول الناقد السينامئي املرصي «سمري فريد» عن هذا الفيلم« :أعتقد أن فيلم «رجال حتت
الشمس»أحسن فيلم عن القضية الفلسطينية ،وال يقارن باألفالم اللبنانية أو السورية األخرى يف مجيع
النواحي .إن لكل خمرج أسلوبه وطريقته ،واألسلوب بحد ذاته سينامئي ..إنه لغة سينامئية خالصة،
وهذه أهم ميزاته ،باإلضافة إىل خلوه يف اخلطابية .هو فيلم بسيط دون حذلقة شكلية وله طابع
(((1
مجاهريي».
حصل الفيلم يف مهرجان أفالم إفريقيا ودول البحر األبيض املتوسط يف قرطاج بتونس عىل اجلائزة
الثانية يف املهرجان ،ألنه (جيمع شاعرية الصورة إىل اإليقاع الرسدي ،كام جيمع توازن التعبري إىل
التنوع العنيف ملأساة اإلنسانية) ،بحسب ما جاء يف قرار جلنة التحكيم املؤلفة من نقاد وخمرجني عرب
وأجانب.
ونال جزء (اللقاء) من الفيلم جائزة الفيلم الروائي القصري يف مهرجان دمشق الدويل األول لسينام
الشباب ،وذلك (لرصانته ،وقوة تعبريه عن املقاومة الفلسطينية ،وهو جدير بأن يقنع ويؤثر بكل
إنسان).
السكني
أنتجت املؤسسة العامة للسينام يف منتصف العام  1971فيلمها الطويل الثالث بعنوان «السكني»
املقتبس عن قصة غسان كنفاين «ما تبقى لكم» ،إخراج خالد محادة ،بطلة القصة هنا فتاة فلسطينية
( ((1جان الكسان ،مصدر سابق ،ص.63،64
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تعيش يف غزة مقطوعة اجلذور عن أهلها وعن بيتها األصيل ،يغرر هبا رجل متعاون مع سلطات
ً
سبيل إىل مساعدهتا ،وال يلتزم بالدفاع عنها وحماولة
االحتالل اإلرسائييل .ال جيد شقيقها الشاب
ختليصها ،بل يدعها -لعجز -تسقط فريسة سهلة بني يدي مغتصبها ،ثم هييم عىل وجه الصحراء هار ًبا
بجلده من مواجهة مشكلة شقيقته ومن االحتالل .يلتزم اإلخراج هنا بخط املعاجلة الذي سار عليه
كاتب القصة ،فاألحداث يف الفيلم ال تأخذ شكل احلكاية املتتابعة يف الزمان واملكان مسلسلة بحسب
املنطق الدرامي التقليدي ،واألبطال ال يتحركون خالل خطوط مستقيمة .إن اخلطوط تتوازى أو
تتقاطع ،تلتحم أحيانًا وتتباعد أحيانًا أخرى ،وهذا يشمل الزمان واملكان ،بحيث ال يظهر ألول وهلة
أي فارق حمدد بني األمكنة املتباعدة أو بني األزمنة املختلفة .إن هذا الشكل الفني «وهو بالطبع ليس
(((1
باجلديد عىل فن السينام ،عىل أنه يعترب حماولة جديدة عندنا جديرة بالتقدير».
الفهد
أنتج فيلم «الفهد» يف العام  ،1972وأخرجه نبيل املالح عن قصة للكاتب حيدر حيدر ،ولعب دور
البطولة فيه أديب قدورة وإغراء ومدير التصوير حسن عز الدين ،وهو قصة فالح بسيط انتزعت منه
أرضه يف عهد اإلقطاع ،ثم سجن ورضب يف السجن بوحشية من قبل أدوات القمع آنذاك ،ممثلة يف
الدرك ،ثم هرب من السجن ،ومعه بندقية إىل اجلبال ،وهناك بدأ رصاعه الدامي مع الدرك وعصابات
اإلقطاع ،ويف ذلك احلني مل تكن أوضاع الثورة مهيأة ،كانت روح الفالحني معه ،لكن سيوفهم كانت
ما تزال يف أغامدها ،وهلذا ظل وحيدً ا ،ولكن الفالحني أحبوه ،وما وشوا به إىل أن خانة خاله املرتيش
من السلطة اإلقطاعية فسلمه ،وشنق ذات فجر.
يصور الفيلم مأساة الثائر الفرد الذي يمثل نقا ًطا مضيئة يف تاريخ الشعوب ،ختبو بسبب عدم
القدرة عىل احلركة والثورة عند اجلامهري بسبب افتقادها الوعي السيايس والطبقي ،ويصور الفيلم
اإلقطاع كنظام حكم ،والسلطة ً
ممثل هلذه الطبقة .أما من الناحية الشكلية فقد حاول املخرج أن يبني
السيناريو -وهو كاتبه -بطريقة قريبة من (امللحمة) ،ولكن من الناحية البرصية .وحاول املحافظة
عىل التزاوج بني األسلوب واملضمون بنوع من العفوية التسجيلية التي أصبحت هنا جز ًءا أساس ًيا من
وأناسا بسطاء حقيقيني ،وابتعد
األرضية الفعلية للعمل الدرامي ،ولذلك ،فقد استخدم أماكن حقيقية،
ً
عن الديكور واملاكياج ،وذلك بقصد إعطاء بعد أكثر حقيقية للمعاجلة ،وبقصد «صهر» املمثلني بغري
املمثلني يف إطار معطيات الصيغة التسجيلية للمعاجلة من حيث تفاعل املمثلني مع املحيط والناس.
( ((1صالح دهني ،سينام ..سينام ،ص .18-17
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نال «الفهد» جائزة جلنة التحكيم ،يف مهرجان دمشق الدويل لسينام الشباب عام  1972مع فيلم
«شمسة» املغريب .وجائزة تقديريه يف مهرجان لوكارنو  ،1972وجائزة تقديرية يف مهرجان كارلو
(((1
فيفاري .1972
املخدوعون
يف بداية العام  ،1972أنجز املخرج املرصي «توفيق صالح» فيلمه «املخدوعون» حلساب املؤسسة
العامة للسينام .وما كاد يظهر حتى يتبني أنه مجاهري ًيا -ليس أفضل ح ًظا -من سابقه لدى املوزعني
وأصحاب دور العرض ،القصة مقتبسة عن رواية للكاتب الفلسطيني غسان كنفاين «رجال يف
الشمس» ،وهي قصة ثالثة فلسطينيني ممن رشدهم االحتالل اإلرسائييل خارج أرضهم ،واختذت
مصائرهم خطو ًطا متباينة ،اتفقوا مع سائق شاحنة صهريج عىل هتريبهم إىل الكويت عرب الصحراء،
لكنهم يموتون داخل اخلزان قبل جتاوز احلدود.
يتميز الفيلم يف بدايته بجزء من حواىل عرشين دقيقة يتضمن وقائع ومقاطع وثائقية عن بدايات
الرصاع العريب  -اإلرسائييل وحرب  ،1948وما تال ذلك من ترشيد الفلسطينيني ،بحيث خيتلط خط
القصة التمثييل باخلط الوثائقي .بنى املخرج هذا اجلزء ،وساقه يف بطء ،ولكن يف مقدرة وثقة تذكر
بأمجل اللحظات الفاعلة يف السينام العربية ،ومن ثم يتابع الفيلم قصة أبطاله الثالثة ،كل عىل حدة يف
ضياعهم وترشدهم إىل أن يتم التقاؤهم يف سيارة الصهريج التي ستنقلهم إىل أرض خالصهم وموهتم.
مثل الفيلم سورية يف مهرجان كان  ،1972فانقسمت حوله آراء النقاد العامليني ،ومن ثم مثل
سورية يف مهرجان قرطاج ،فنال اجلائزة األوىل ،وبيع إىل أكثر من دولة ،وأشاد به النقاد يف فرنسا(،((1
أيضا اجلائزة الكربى الحتاد النقاد السينامئيني العرب يف العام  ،1972وجائزة تقديرية من
وحاز ً
املهرجان الدويل األول ألفالم وبرامج فلسطني  ،1973واجلائزة الكربى حلقوق اإلنسان يف مهرجان
سرتاسبورغ يف العام  ،1973وجائزة جلنة السالم العاملي يف مهرجان موسكو .1973
وجه آخر للحب
من إنتاج العام  ،1973وإخراج حممد شاهني .أعد القصة والسيناريو بدر الدين عردوكي وخلدون
الشمعة ،بالتعاون مع حممد شاهني .ترتكز قصة الفيلم عىل املامرسة املغلوطة ملفهوم الطموح والركض
( ((1جان الكسان :مرجع سابق ،ص.66،67
( ((1صالح دهني ،سينام ..سينام ،ص .20-19
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وراء رساب الشهرة واملال والنساء خارج حدود الوطن .ويمكن تلخيص الفيلم  -من خالل أحداث
عاطفية مفعمة باحلب – بأنه عن حرية طبيب شاب ،وتوزعه بني أن يشق طريقه يف بلده هبدوء وثبات
منسجم مع نفسه وأصالته ،أو أن يسافر إىل بلد آخر يظن أنه قد حيقق فيه طموحه بطفرة واحدة ،ويقرر
ً
أن يغامر مستجي ًبا لنداء طموحه وحبه الذي متثل يف تلك السيدة التي أحبته بعد أن أجرى هلا عملية
جراحية ،فيسافر خمل ًفا وراءه بلده ومساعدته املمرضة التي أحبته بصمت ،ليكتشف شي ًئا فشي ًئا أن
احللم الوردي الذي عاشه قبل سفره ما هو إال واقع واه ،والطريق إليه باهظة الثمن مفعمة باخلطر.
ويقرر الطبيب يف النهاية العودة إىل بلده ليبدأ حياة جديدة.
العار
ثالثية أنتجتها املؤسسة يف العام  ،1974عن ثالث قصص لفاتح املدرس ،هي« :رشواغا» و«خريو
العوج» و«عود النعنع»؛
 رشواغا :أخرجها بشري صافية باسم «العبد» .وترصد القصة حماولة أحد الفالحني التخلص منالدين الذي يتحكم به أحد املرابني بسببه ،وينهي عذاب الفالح ،يف ما يغتصب اإلقطاعي ابنته ،ويدفع
قيمة هذا الدين للمرايب.
 خريو العوج :إخراج وديع يوسف ،وحيكي الفيلم قصة الرصاع بني الفالحني الفقراء وأحداإلقطاعيني الذي يريد اغتصاب أراضيهم برشائها منهم بثمن بخس.
 عود النعنع :إخراج بالل صابوين ،يتحدث الفيلم عن مراحل ماضيه من تاريخ الريف السوريوحتكم اإلقطاع فيه من خالل قصة طفلة يقتل اإلقطاعي والدها ،ومتوت هي أثناء البحث عن دواء
ألمها املريضة.
ويالحظ أن القاسم املشرتك بني قصص الثالثة هو الرصاع ضد اإلقطاع ،وقد حقق املخرجون
الثالثة هذه القصص من خالل معاجلة سينامئية ذكية ومتطورة.
اليازريل
فيلم مأخوذ عن قصة «عىل األكياس» للروائي الراحل حنا مينه ،وسيناريو وإخراج قيس الزبيدي،
تصوير جورج لطفي اخلوري ،ومونتاج قيس الزبيدي وهيثم قوتيل ،من إنتاج .1974
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اجتاها جديدً ا يف السينام العربية خالل السبعينيات ،فهو شكل سينامئي مميز استخدم
يمثل قيس الزبيدي ً
فيه تقنية خمتلفة يطرح من خالهلا مهوم جمتمع يعيش عىل اهلامش ،طفل صغري خيوض عامل الكبار وهو يف
سن املراهقة ،إنه حيدثنا عن الواقع االجتامعي بأبعاده احلياتية ،وتأثري الواقع االقتصادي يف التكوين الفكري
هلذا الطفل الذي يتعرف عىل شكل احلياة عرب جتاربه العديدة التي يمر هبا ،حيث ختتلط فيها األحداث
الواقعية بذكرياته وتصوراته اخليالية التي متثل ردود الفعل داخله جتاه الواقع الذي يعيشه .األب الغائب
واالنتظار الطويل ،االبنة التي خرجت بح ًثا عام يسد احتياجات األرسة املادية ،فال تعود ،بل تنساق إىل
الطريق األخرى ،لتصبح نكسة تلك األرسة ،ولكنه الفقر ،واألم الصابرة التي حتاول أن تلملم األبناء.
يقول «قيس الزبيدي»« :إن الشكل األديب هلذا الفيلم الروائي يتمسك بكثري من مبادئ املنهج
التسجييل ،هذه املبادئ التي تستطيع أن تعطي هلذا العمل مجالية خاصة وإذا استطعنا أن نرسخ تقليدً ا
سينامئ ًيا يف جماهبة الواقع وعكس مشاكله بصدق فني ،فإن هذا يؤدي إىل اتضاح عملية املشاهدة لدى
اجلامهري ،أو بتعبري آخر ،أن الفيلم التسجييل سيربهن عىل إمكانية نقل الواقع عىل الشاشة ،وجعل
عملية املشاهدة عىل الرغم من ذلك عملية مجالية ممتعة ،وهذا ما عجزت السينام الروائية عن حتقيقه
(((1
بشكل عميق حتى اآلن».
السيد التقدمي
من إنتاج العام  ،1974وإخراج نبيل املالح .يعرض الفيلم واق ًعا سياس ًّيا واجتامع ًّيا غري حمدد،
من خالل حماولة أحد الربجوازيني املدّ عني للتقدمية رشاء ضمري أحد الصحافيني ،حياول الصحايف
احلصول عىل وثائق تدين الربجوازي ،فيلجأ األخري إىل توريط الصحايف يف جريمة ارتكبها هو،
وحياول بعد ذلك مساومة الصحايف لظنه بوجود صور ووثائق تدينه لديه .حيصل الصحايف عىل تلك
الوثائق يف ما بعد من سكرترية الربجوازي الذي يلجأ إىل خدعة حيصل بواسطتها عىل الوثائق ،يف
النهاية ينترص الربجوازي ،ويف الوقت نفسه تكشف أمام املقربني منه جرائمه وسقطاته مجيعها.
الفيلم أعده قيس الزبيدي ونبيل املالح عن قصة «ملوريس ويست» عنواهنا «إظهار احلقيقة» ،ونجح
املالح يف تقديم الفكرة التي يريدها ضمن بناء درامي معقول ،ولكن بقيت أحداث الفيلم يف جمملها
وإحياءاهتا بعيدة نسب ًيا عن جمتمعنا .لكن «صنع فيلم سيايس ليس باألمر السهل ،وخاصة يف أمور إنتاج
غري مالئمة وضمن إمكانيات حمدودة»(.((1
( ((1ابراهيم الدسوقي ،اتجاهات السينام السورية ،الفن السابع (( ،)99دمشق :وزارة الثقافة ،املؤسسة العامة للسينام ،)2005 ،ص.19 ،18 ،17
( ((1املرجع السابق ،ص .20
61

ملف العدد

العدد السابع  -تشرين األول /أكتوبر 2018

كفر قاسم
عن قصة وحوار عاصم اجلندي ،وسيناريو وإخراج برهان علوية ،وحوار عصام حمفوظ ،وتصوير
بيري أونجيه ،وإنتاج عام .1974
يقدم املخرج برهان علوية القضية الفلسطينية من خالل شكل سينامئي شديد التامسك ،شديد
العقالنية ،ال تشوبه أي نزعة عاطفية أو مؤرش ميلودرامي ،فهو يمهد للمجزرة التي اقرتفها جيش
االحتالل الصهيوين ،تلك املأساة املرعبة التي وقعت يف كفر قاسم يف (29ترشين األول )1956
قبيل االعتداء الثالثي عىل مرص ،ذلك عندما أعلن احلاكم العسكري اإلرسائييل منع التجول يف القرية
لتي يعمل أغلب شباهبا خارج حدودها ،وأبلغ املختار القرار قبيل تنفيذه بنصف ساعة ،يف وقت من
املستحيل فيه إخطار كل أبناء القرية هبذا القرار .فقد أعلن يف وقت سابق الرئيس عبد النارص تأميم
قناة السويس ،بينام جلس أهل القرية يف مقهى أبو أمحد يستمعون إىل خطاب الرئيس ،الذي يبدو أنه
حجر الزاوية ،يف ما أقدمت عليه إرسائيل باالتفاق مع إنكلرتا وفرنسا يف االعتداء والتحضري للهجوم
عىل مرص ،وقبل أن خيوض برهان علوية يف التعرض إىل املأساة ،يقوم بمسح ألهل القرية ،ونتعرف إىل
مالحمها وبعض أفرادها من رجاء سمسار العامل الذين يتعامل مع املختار ومدى قربه من رب العمل
ً
رسول للحاكم العسكري ،ويرغم أبا مرعي
الصهيوين ،أما سليم أفندي ،الوافد من يافا ،فإنه يعمل
عىل مغادرة أرضه كي متنح للمستوطنني اجلدد ،وبينام هتاجم إرسائيل سيناء يف  29أكتوبر .يصدر
القرار األعظم برضب كل األهايل أينام كانوا ،فقد برروا ألنفسهم أهنم قد أعلنوا حظر التجول ،ومن
ثم ،فالدماء العربية السائلة ال قيمة هلا.
يتعدى برهان علوية التأثريات العاطفية يف تقديمه تلك املجزرة ،كي يصل إىل قلب املأساة ،وبشكل
بارد جيعل ا َملشاهد أكثر دموية ،ومن خالهلا يقدم اهتا ًما عقالن ًيا وموضوع ًيا هلؤالء السفاحني ،لقد
«جنح إىل القالب الروائي كي يصل يف النهاية إىل كرسه من خالل الشكل التسجييل ليقدم املضمون
(((1
الفكري عرب هذه العالقة وإليصاله إىل مجاهريه».
املغامرة
أنتج يف عام  ،1975من إخراج حممد شاهني ،وهو مأخوذ عن مرسحية سعد اهلل ونوس «مغامرة
رأس اململوك جابر».
( ((1املرجع السابق ،ص.28-27
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ً
حماول إعطاء بعض التفسريات واإلسقاطات املعارصة هلا من خالل
يرصد الفيلم قصة تارخيية،
تناول موضوع الرصاع عىل السلطة بني خليفة بغداد ووزيره ،إذ حياول الوزير االستعانة بجيوش
األعداء لنرصته ،ويستغل مملوك موقف عدم استطاعة الوزير إرسال رسالة إىل العدو ،فيقرتح عليه أن
يكتب الرسالة عىل رأسه بعد أن حيلق شعره.
ويذهب احلارس يف مهمته حتدوه أحالم كثرية بالثروة واجلاه واجلواري ،لكنه يكتشف بعد فوات
األوان بأن الوزير طلب من العدو قطع رأس حامل الرسالة ،وهبذا تنتهي هذه املغامرة االنتهازية إىل
الفشل.
االجتاه املعاكس
أنتج يف عام  ،1975أخرجه مروان حداد ،كتب السيناريو حسن سامي يوسف ومروان حداد،
قصة الفيلم حماولة جادة لرصد وحتليل املعاناة اليومية ملجموعة من الشباب ،من انتامءات اجتامعية
وطبقية خمتلفة ،يف مرحلة ما بعد نكسة حزيران  ،1967وانعكاس تلك املرحلة يف خمتلف مهومهم
السياسية واالجتامعية واحلياتية ،وسيطرة الشعور باخليبة السياسية ،واالستغراق باجرتار مرارة
اهلزيمة واإلحساس بال جدوى العمل من أجل جتاوزها.
إن التصدي ملثل هذا املوضوع الصعب ،يعد خطوة جريئة ومتقدمة من املخرج مروان حداد ،وإن
كان ال ينفرد وحده يف هذا املجال ،إذ أن أكثر خمرجي القطاع العام حالوا أن يتصدوا لألفالم السياسية،
وأن يرصدوا من خالل أعامل خمتلفة يف الطرح واملضمون واملستوى واقع معاناة اإلنسان العريب يف
(((1
معركته الطويلة ضد القهر والعدوان واالحتالل واالستغالل.

خامتة
إن املؤسسة العامة للسينام تعامل بوصفها جهة اقتصادية ،يراد منها أن تعتمد عىل االكتفاء الذايت.
فمن امليزانية التقديرية املخصصة للمؤسسة عليها أن تتوىل رصف الرواتب واملخصصات الشهرية
جليش من املوظفني واإلداريني والفنيني والعاملني ،وتغطي املهامت واملكافآت واالستكتابات
والنفقات واملرصوفات والنثريات واالحتياجات اليومية ،واملتطلبات التسيريية كافة .وتنتج أفال ًما
( ((1جان الكسان ،مرجع سابق ،ص.80،81
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سينامئية روائية طويلة وقصرية ،وأفال ًما تسجيلية ووثائقية طويلة وقصرية ،وتستورد األفالم ،وتدير
صاالهتا ،وكانت تقيم مهرجانًا سينامئ ًيا كل عامني ،وتطبع الكتب والكراسات ،وتصدر جملة فصلية
هي «احلياة السينامئية» وما إىل ذلك من قائمة طويلة جدً ا من املتطلبات.
إن اجلدارة التي اتسمت هبا أفالم السينام السورية ،وحققتها ،واجلدية التي نطقت هبا ،والفنية التي
اقرتحتها ،والتارخيية التي محلتها ،واألمل الكبري بأهنا تستطيع التطور هي التي تدفعنا للحديث عن
األحوال والرشوط التي ال بد من توافرها لنشوء صناعة سينامئية سورية ،وازدهارها ،واستمرارها.
وينبع هذا األمل من حقيقة أن سورية التي ال متتلك صناعة سينامئية بام تعنيه هذه الكلمة من معنى،
حتاول تقديم أفالم ذات سوية مرتفعة فن ًّيا.
لقد كان هذا يف زمن صناعة السينام يف األحوال والرشوط املوضوعية االعتيادية ،وليس يف زمن
ما بعد الثورة السورية يف العام  ،2011وزمن احلرب التي دخلت فيها البالد ،والتي مل تتوقف حتى
كتابة هذه الكلامت .يف الرشوط اجلديدة انحازت هذه املؤسسة إىل املمول الرئيس «النظام» ،وأنتجت
جمموعة من األفالم التي تسوق روايته عن املؤامرة الكونية عليه ،لذلك ال أمل وال جدوى من التعويل
عىل مؤسسة تأكل من مال السلطان ،وتنفذ سياسته يف تقديم رؤية موضوعية تقارب احلقيقة كام هي يف
الواقع احليايت املعيش ،بعيدً ا عن رواية السلطان والنظام احلاكم.
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