
111 مقاالت

املنفى كبداية

يبداأ فيلم ''المن�سيون'' )2011( لمخرجه 

ال�سوري اإيهاب طربية من �سكان الجوالن 

المحتل، بم�سهد نرى فيه �سادي، وهو �ساب

جوالني )من �سكان الجوالن( يعمل مهربًا 

للب�سائع على طول الخطوط الحدودية – خط 

وقف اإطالق النار بين �سورية والجوالن 

المحتل.2 ي�سعد �سادي في الم�سهد االأول اإلى 

ال�سيارة، ليفاجاأ باأن يومه هذا لم يكن كاأي 

يوم عمل اآخر، فقد ا�ستلم مهمة غير اعتيادية، 

هي مرافقة م�سطفى )رجل �سوري في 

ري قرية عين 
ّ
ال�سبعينيات من عمره من مهج

فيت ال�سورية في الجوالن(، بزيارة اأخيرة 

لبيته.

ديمومة الحزن واالأ�سى لدى م�سطفى طوال 

الفيلم، وف�سله المتكرر في ا�ستح�سار الطريق 

الموؤدية اإلى بيته في ذاكرته، ي�سوران اغتراب 

الحيز ال�سوري في الجوالن، ويقومان باإق�ساء 

عامر اإبراهيم*

 الذاكرة واملنفى يف الإنتاج

ال�سينمائي احلديث يف اجلولن

تقدم هذه المقالة قراءة في االإنتاج ال�سينمائي المحلي الحديث في الجوالن، وتحديداً 

موتين''  و''بين  طربية،  اإيهاب  ال�سوري  لمخرجه   )2011( ''المن�سيون''  فيلمين:  في 

في  ال�سورية  للتجربة  فهم  محاولة  في  الدين،  فخر  اأمير  ال�سوري  لمخرجه   )2015(

االإنتاج الثقافي المحلي.

اأ�سقُط �سهواً في قلقي.

اأ�سقُط في فو�ساي،

ثم اأ�سقُط في غربتي عن هذا العالم،

ما �ساأني بن�ساز ال�سوت في اأغنية لن اأ�سمعها.1

* طالب دكتوراه في قسم األنثروبولوجيا، جامعة 
كولومبيا.
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دم�سق منذ اأحد ع�سر عامًا. لم اأعد اأذكر ا�سمه، 

 
ّ
�ساأ�سميه م�سطفى )انظر ال�سورة اأدناه(''، ي�سر

المخرج على نحت معاني الذاكرة والوطن 

والمكان ال�سوري المن�سية في الجوالن، كما 

ي�سور لنا هو�س م�سطفى الم�ستمر )و�سادي 

اأي�سًا في وقت الحق من الفيلم( في 

محاوالتهما ا�ستح�سار الذاكرة على الرغم من 

تال�سي تفا�سيل المكان، ليجعل من رحلة 

البحث عن البيت في الوطن عبئًا ثقياًل، و�سرداً 

غير وا�سح يت�سكل من خالله الوطن على اأنه 

منفى.

لي�س عبثًا اأن تبداأ ق�سة الجوالن لدى 

طربية من حدودها هكذا، ولي�ست م�سادفة اأن 

ي�ستهل المخرج فيلمه بمحاولة ا�ستذكار ما�ٍس 

تال�سى. فالجوالن لدى طربية يبداأ من هذا 

البيت والذاكرة البيتية خارج حدود المكان 

والزمان هناك.

ت�سوير حالة االغتراب على هذا النحو 

لي�ست تقنية جمالية ي�ستخدمها طربية في 

فيلمه فقط. فالبحث الدائم الذي ي�سل اإلى حد 

�ساِهد
َ
 االإرهاق الذي نعي�سه كم�ساهدين وكم

مع م�سطفى و�سط الطرق ال�سبابية، ودخوله 

خطاأً اإلى اأحد حقول االألغام التي زرعها 

الجي�س االإ�سرائيلي في اأرا�سي الجوالن، حتى 

و�سوله في نهاية الفيلم ليرى اأنقا�س قريته 

المهدمة، لي�ست مجرد تف�سيالت وجودية 

ت�ساف اإلى �سردية االغتراب هذه عن البيت 

والوطن. العك�س �سحيح، فمن خالل عنوان 

الفيلم، ''المن�سيون''، وجملة طربية االفتتاحية 

المهداة في بدايته ''اإلى الرجل الذي التقيته في 

ال�سارة يف فيلم ''املن�سيون'' )2011( ملخرجه اإيهاب طربية.
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هذه الرحلة. ففي وقت يعتبر م�سطفى هذا 

الم�سار رحلة م�سيرية ومثقلة بالم�ساعر، 

يعي�س �سادي يومًا اآخر من اأيام عمله 

الروتينية، والتي يقوم فيها ''بنقل ب�سائع'' 

وتهريبها عبر الحدود في مقابل ك�سب مبلغ 

ين 
َ
مادي. وت�ساغ هذه الفجوة ما بين المنفي

عندما يوجه �سادي �سوؤاله اإلى م�سطفى: ''�سو 

عندك ت�سوي بعين فيت؟'' ]ماذا لديك في عين 

فيت؟[، يجاوبه م�سطفى ''بيتي هناك''، لكن، 

ظهر �سادي التعاطف مع 
ُ
بداًل من اأن ي

م�سطفى، يرد عليه ببروده تامة ليقول: 

''ح�سنا، مبا�سرة بعد اجتيازنا الحدود عليك 

دفع المبلغ بالكامل.'' هذا البعد والتمييز 

الوا�سحان بين معنى البيت والحدود والوطن 

في عيَني كل من م�سطفى و�سادي، اأبناء 

المكان ال�سوري نف�سه، يزيدان في ق�ساوة 

االغتراب، وي�سيران اأي�سًا اإلى �سرورة قراءتنا 

للبعد الجيلي الأبناء المكان. ف�سادي الذي ال 

يزال ي�سكن في الجوالن تحت الحكم 

 عن وطنه 
ّ
اال�ستعماري االإ�سرائيلي، منفي

لد في الجوالن، لكنه اأُق�سي 
ُ
كم�سطفى الذي و

عنه منذ زمن ليعي�س في الداخل ال�سوري.

فيلم ''المن�سيون'' )2011( لي�س الفيلم 

الوحيد الم�سنوع في الجوالن، والذي ينظر 

اإلى الوطن والذاكرة وت�سورات الحدود 

الجيو�سيا�سية هناك على اأنها مواد اأ�سا�سية 

في ت�سكيل تجربة المكان لدى المجتمع 

ال�سوري الذي ال يزال �سامداً منذ االحتالل 

االإ�سرائيلي في �سنة 1967. ففيلم ''بين 

موتين'' )2015( لمخرجه ال�سوري اأمير فخر 

الدين، من �سكان مجدل �سم�س، يقوم اأي�سًا 

على م�سامين وثيمات تحاكي تلك التي 

ي�سورها طربية في فيلمه اأعاله، ويعك�س يومًا 

في حياة فالح يدعى كميل وزوجته مح�سنة، 

الت�سابك بين الذاكرة والمنطقة الحدودية.

في كتابه ''بدايات: الق�سد والمنهجية''، 

يذّكرنا اإدوارد �سعيد باأن كل كاتب وكاتبة )اأو 

فاعل ثقافي( يعي اأن اختيار البداية لما يكتبه 

هو اأمر بالغ االأهمية، لي�س فقط الأنه يحدد 

ا �سيلي، بل اأي�سًا الأن بداية اأي عمل 
ّ
كثيراً مم

هي، من الناحية العملية، المدخل الرئي�سي لما 

يقدمه.3 يقول �سعيد اإن ت�سمية البداية تنطوي 

ب�سورة عامة اأي�سًا على تحديد المقا�سد 

المترتبة على ذلك،4 فالبداية هي النقطة 

االأولى )في الزمان اأو المكان اأو العمل( الإتمام 

�سردية ما ذات معنى، وهي، مثلما يقول �سعيد، 

''الخطوة االأولى في االإنتاج المتعمد للمعنى.''5

هذا النمط من الالو�سوح ال�سردي هو 

بمثابة خروج عن معايير الفيلم الوثائقي 

ال�سردي المعتاد، وي�سكل عالمة وا�سحة 

للمبنى الت�سويري الذي هو جزء من الحيز 

 – )exilic mode of production( المنفي

ع حميد نفي�سي في �ساأن 
ّ
م�سطلح ناق�سه بتو�س

االإنتاج الب�سري لمخرجين عا�سوا حاالت 

المنفى وال�ستات، خارج الوطن اأو �سمنه.6 

م�سطفى، الرجل الم�سن في فيلم طربية، والذي 

تدور بينه وبين �سادي عدة حوارات ق�سيرة 

لكن متقطعة خالل رحلته في البحث عن 

البيت، وهي جميعها حوارات ُتفهم في وقت 

الحق من الفيلم، يظهر لنا على اأنه يحاول 

ع ''البقرة'' التي فقدها، والتي 
ّ
ب�سكل م�ستمر تتب

ترمز بدورها اإلى ''الوطن'' – المكان ال�سوري 

في الجوالن المحتل.

ت�سود حالة االغتراب ويت�سكل المنفى 

خالل تف�سيالت الفيلم، ولربما ب�سورة خا�سة 

ة 
ّ
عندما ي�سطدم �سوق م�سطفى ورغبته الملح

في الو�سول اإلى بيته في قرية عين فيت مع 

ر عنه �سادي تجاه 
ّ
البرود العاطفي الذي يعب
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وفائ�س الموت هناك. في�سبح ال�سوؤال لدى 

ًا: اأين هي الحرب؟ اأهي خارج 
ّ
فخر الدين ملح

حدود االحتالل؟ اأم داخل حدود الوطن 

ال�سوري؟ وما هو دور الحدود واالأ�سالك 

ال�سائكة هنا؟

ال يكتفي فخر الدين بطرح �سوؤال الوطن 

والحدود والحرب بهذا ال�سكل، لكنه يمو�سعنا 

اأمام حالة من االغتراب نعي�سها كم�ساهدين 

مع كميل ومح�سنة اأمام منزلهما. ففي واحد 

من الم�ساهد االفتتاحية لفيلم ''بين موتين''، 

ولربما االأطول زمنيًا )بين الدقائق 1:17 – 

3:49(، يخرج كميل باكراً من منزله المحاذي 

لل�سريط الحدودي الفا�سل في مجدل �سم�س، 

ويعتلي الجرار الزراعي )التراكتور( مع زوجته 

مح�سنة، للتوجه اإلى العمل في ب�ستان الكرز. 

في خلفية الم�سهد، نرى ال�سياج الحدودي 

يعي�سان على الحدود ال�سورية في مجدل 

�سم�س.

ال تتاأخر الحدود في الفيلم لتظهر على اأنها 

بداية الحدث الذي �سيقوم فخر الدين ب�سرده. 

مع ذلك، وبخالف فيلم ''المن�سيون''، فاإن هذه 

ر ب�سفتها حاجزاً �سلبًا غير 
َّ
الحدود ال ت�سو

قابل لالختراق اأو االجتياز فح�سب، بل اإن 

التقارير االإخبارية المتدفقة با�ستمرار في 

خلفية الفيلم من الراديو الذي يحمله كميل، 

والتي ت�سرد ب�سكل �سائك تف�سيالت الحرب 

ال�سورية الدامية في ال�سق االآخر من االأرا�سي 

ال�سورية وراء الحدود، تو�سح الدور الثنائي 

للحيز الحدودي في الجوالن ومبناه التزامني 

)temporality( في كونه يعزل �سكان المكان 

عن وطنهم االأم �سورية ويحرمهم منه، في 

الوقت الذي يبعدهم عن اآالت القتل والدمار 

الطريق اإلى الجولن والحيز الفارغ مثلما يراهما م�سطفى في فيلم ''المن�سيون'' )2011(.
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للبيوت نوافٌذ؛ عيون يثقبها الر�سا�س

وجدران تك�سرها القذائف،

وحين البيوت تموت

ال نلّفها باألوان العلم

ال يم�سي في جنازتها اأحد

غير اليد التي تعبت في البناء

البيوت اأي�سًا �سهداء.7

ين، ال بد لنا من 
َ
عند م�ساهدتنا هذين الفيلم

الت�ساوؤل: ما هو البيت؟ واأين هو؟ فعلى الرغم 

من ان�سغال هذه االأعمال بالبحث عن الوطن 

وا�ستذكار البيت، فاإننا كم�ساهدين، نرى هو�سًا 

ب�سريًا في ت�سوير الحيز ''العام'' – اأي كل ما 

هو خارج جدران المنزل، وكل ما هو لي�س 

خا�سًا و�سخ�سيًا وحميمًا، وكل ما هو مرئي 

ومف�سوح ومباح للم�ستعِمر، وكل ما هو لم يعد 

ر.
َ
ملكًا للم�ستعم

ت�سعنا هذه االإنتاجات الب�سرية اأمام 

ر الجوالن 
ّ
مع�سلة وجودية؛ فطربية ي�سو

فارغًا، وقرية عين فيت مدمرة بفعل االحتالل، 

حتى اإن لحظة الو�سول اإلى منزل م�سطفى، ال 

حميمية فيها، فقط اأ�سباه جدران واقفة، و�سبه 

ا فخر الدين، فيعر�س لنا اجتزاء 
ّ
منزل. اأم

ب�سيطًا، �سريعًا ومظلمًا، من زاوية منزل كميل 

ومح�سنة. حتى الطرقات في الفيلمين خالية 

من الب�سر. اأين هم؟ وما هو هذا الفراغ؟ ولماذا 

هذا التناق�س؟ لماذا اختفاء البيت في الوقت 

الذي يبحث المخرجان عن بيت، عن وطن؟ 

ولماذا هذا الهو�س بكل ما هو خارج البيت؟ 

اأهو محاولة رمزية ال�ستعادة ما فقدناه من 

حيز؟

ي�سغل الحيز وتف�سيالت المكان دوراً 

مركزيًا لدى ال�سياقات اال�ستيطانية، مثلما هي 

ال�سائك و�سال�سله الحديدية الحادة وعليها 

ر اأ�سحاب  الفتة تحذيرية اإ�سرائيلية تذكِّ

المكان ال�سوريين باللغة العبرية باأنهم داخل 

''منطقة ع�سكرية''. في هذا الم�سهد البطيء، 

والذي تزيد مدته على دقيقتين، ينتظر كميل 

زوجته كي تخرج من المنزل لتن�سم اإليه. 

انتظار كميل لزوجته في محاذاة ال�سياج 

ظ من خالل 
َ

الحدودي من دون اأي تغيير يالح

ج�سده وو�سعيته، يج�سد حالة الجوالن المحتل 

لعقود تحت وطاأة اال�ستعمار اال�ستيطاني 

االإ�سرائيلي، واالنتظار الدائم والم�ستمر للوطن 

ال�سوري. لي�س هذا فقط، بل يكتمل اأي�سًا معنى 

االنتظار ال�سامت لدى كميل لزوجته/اأو 

الجوالن لوطنه، عندما ن�سمع من الراديو الذي 

يحمله كميل، بداية االأخبار م�ستَهلة بجملتين 

اإخباريتين متتاليتين، االأولى عن الجي�س 

ال�سوري وحربه في مدينة حلب ال�سورية، 

والثانية عن رئي�س حكومة دولة االحتالل، 

بنيامين نتنياهو، ورف�سه حل ''الدولتين 

ل�سعبين'' مع الفل�سطينيين. في هاتين 

الن�سرتين االإخباريتين، ي�سور فخر الدين 

الو�سعية الحدِّية )liminality( للجوالن المحتل 

بين دوي التفجير والق�سف والحرب وفائ�س 

الموت والدمار في الوطن ال�سوري، وبين 

العقود الطويلة في ظل التهويد واال�ستيطان 

ال�سهيوني للوطن في الجوالن كجزء من 

اء 
ّ
الواقع اليومي الفل�سطيني الذي اأ�سبح جر

ذلك منفى، ليت�سح بذلك معنى ''الوجود'' 

الفعلي بين موَتين، ال�سوري والفل�سطيني.

احلدود، املكان وال�ستعمار

للبيوت اأي�سًا اأهٌل واأ�سحاب

توجعها جراحها وتوجعهم اأكثر
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اال�ستيطاني في العالم. فبعد حرب 1967 

مبا�سرة، لم ُتبِق اإ�سرائيل في الجوالن �سوى 

�سبع قرى من اأ�سل 139 قرية عربية، و61 

مزرعة كانت م�سجلة باأ�سماء اأ�سحابها العرب 

ال�سوريين قبل الحرب.11 واأوجد تهجير الجي�س 

االإ�سرائيلي �سبه الكامل لل�سكان ال�سوريين من 

الجوالن في اإبان الحرب، الظروف المواتية 

ل�سّن حملة ممنهجة ا�ستهدفت تدمير هذه 

القرى والمزارع والمنازل، االأمر الذي اأتاح 

اإعادة اإنتاج المكان )جغرافيًا وديموغرافيًا( 

ليتالءم مع الم�سروع القومي ال�سهيوني 

ومبتغاه. وكان هذا التدمير بمثابة ا�ستكمال 

للتدمير الذي طال فل�سطين االآهلة عقب النكبة 

في �سنة 1948. 12 بكلمات اأُخرى، خ�سع 

الم�سهد الجغرافي في الجوالن )وخ�سو�سًا 

الديموغرافي منه( لعمليات انطوت على محو 

عنيف، كون ''اال�ستعمار اال�ستيطاني يدمر 

الم�سهد القائم كي يحل محله ويقوم مقامه''، 

وفقًا للكاتب والموؤرخ باتريك وولف.13

اإن تبّني الحالة اال�ستعمارية اال�ستيطانية 

للجوالن كاإطار معرفي تحليلي ياأتي بق�سد 

تمييز الظرف الراهن من ممار�سات اإحاللية 

ق�سرية اأُخرى، مثل االحتالل اأو الظرف 

اال�ستعماري الكال�سيكي، وبالتالي فاإن اإعادة 

اإنتاج المكان في الجوالن بعد احتالله 

مبا�سرة، وهند�سته لي�سبح ''مكانًا اإ�سرائيليًا''، 

تحقق وال يزال، عن طريق العنف الممار�س 

تجاه االأر�س والمزرعة والقرية والمدينة في 

الجوالن ال�سوري، ومن خالل عنف اآخر مواٍز 

طال االإن�سان ال�سوري هناك وج�سده وعائلته 

بهدف محوهم هم اأي�سًا و''تطهير'' االأر�س 

منهم. اإن درجة التطهير االإثني في الحيز 

ر ُتعتبر محورية لفهم النظام 
َ
الم�ستعم

ال�سيا�سي الجديد فيه، ذلك باأن وجود اأو غياب 

الحال في الم�سروع ال�سهيوني اال�ستعماري، 

ر في 
َ
وبهذا فاإن الح�سور اليومي للم�ستعم

المكان هو اأمر بنيوي م�ساغ وفق القوانين 

واالعتبارات والظروف ال�سيا�سية 

ز وفق هنري ليفيبفير، 
ّ
الكولونيالية.8 والحي

هو منتج ب�سري ولي�س ظاهرة طبيعية اأو 

اجتماعية، وبالتالي، فاإنه دائمًا منتج 

�سيا�سي.9

ا في ال�سياق االإ�سرائيلي، فاإن كاًل من 
ّ
اأم

ال�سيطرة على المكان واالأر�س والحيز، واإعادة 

تعريفها، ي�سّكل جزءاً ال يتجزاأ من الم�سروع 

القومي الكولونيالي. فبعد تاأ�سي�س الدولة 

اليهودية، ركزت الحركة ال�سهيونية اهتمامها 

على قدوم اليهود اإلى اإ�سرائيل، مكانًا وزمانًا. 

فمن ناحية ال�سيطرة على المكان، فاإن وجود 

اإ�سرائيل فر�س واقعًا جديداً جعل من االأر�س 

�س عليه وتتبلور فيه 
َ
ف�ساء لل�سراع تمار

ال�سرديات وال�سيادة اال�ستعمارية. كما عمل 

اليهود االإ�سرائيليون با�ستمرار على بلورة 

الف�ساء الجغرافي القومي واإنعا�سه بالمعاني 

التوراتية وال�سهيونية، من اأجل اإنتاج م�ساهد 

فعلية تتالءم ومطالبهم بال�سيادة المفرو�سة 

على االأر�س. وفي ال�سياق نف�سه، اأ�سبح ت�ستيت 

ر )ال�سوريون في الجوالن، 
َ
ال�سعب الم�ستعم

والفل�سطينيون في فل�سطين(، وتهجير معظمه، 

ن بقي منه، وهدم 
َ
وت�سديد ال�سيطرة على م

معالم المكان ال�سابق، اأموراً ذات اأهمية 

جوهرية في اإعادة اإنتاج الروؤيا ال�سهيونية 

للحيز،10 كبيت لل�سعب اليهودي.

اإن اإنتاج الحيز االإ�سرائيلي في الجوالن 

ا�سُتهل بعمليات ركزت على تدمير وا�سع للحيز 

بجميع اأبعاده، وعلى تهجير ق�سري لل�سوريين 

)تمحور على الترهيب والقتل(، مثلما هي 

الحال في الغالب في اأ�سكال اال�ستعمار 
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ن ا�ستعمر الجوالن كانت 
َ
الديموغرافية، واأول م

حركة الكيبوت�سات الموحدة، حليفة حزب 

العمل.15

لقد اأحدثت �سيا�سات المحو ال�سهيونية 

للمكان، اأ�سكااًل واأنماطًا عديدة من الفراغ في 

حيز الجوالن جغرافيًا وديموغرافيًا، عملت 

اإ�سرائيل على ا�ستغاللها كواحدة من تقنيات 

الحكم وال�سيطرة الناجعة تجاه االإقليم 

ر، وكداللة وا�سحة على ''انتظار 
َ
الم�ستعم

االأر�س البور الأ�سحابها االأحق''، اأي 

الم�ستوطنين اليهود.16

ز، البنية 
ّ
�سكل هذا الفراغ ال�سارخ في الحي

ي 
َ
التحتية للن�سو�س الب�سرية في فيلم

''المن�سيون'' و''بين موتين''، وفي ن�سو�س 

اأفالم وب�سريات عديدة اأُخرى كانت قد اأُنتجت 

''االآخر االأ�سالني''، اأي �سكان الجوالن 

ال�سوريين في هذه الحالة، ي�ساعد في تحديد 

الحالة المكانية والقانونية التي يطمح 

الم�سروع اال�ستيطاني اإلى اإنتاجها داخل 

ر الذي ُنفذت فيه عملية 
َ
االإقليم الم�ستعم

التطهير االإثني. لهذا، ال يمكننا تجاهل حقيقة 

اأنه ومن مجمل ال�سكان ال�سوريين في الجوالن 

الذين بلغ عددهم 130.000 ن�سمة قبل 

االحتالل االإ�سرائيلي في �سنة 1967، لم يبَق 

�سوى 6000 ن�سمة بعد االحتالل، اأي 5% فقط 

من عدد ال�سكان االأ�سلي.14 لي�س هذا فقط، بل 

اإن المحو الجغرافي والديموغرافي ترافقا 

اأي�سًا بجهود حركات �سهيونية مكثفة 

لال�ستحواذ على المكان وملء ''الفراغ الجديد'' 

الذي ت�سكل في اإبان الحرب وعمليات المحو 

بقايا منزل �سوري في قرية زعورة المهّدمة في الجولن، وهو ُي�ستعمل اليوم كموقع تدريب ع�سكري اإ�سرائيلي.
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الوطن وتجّزئه وغيابه القا�سي من دون اأدنى 

قدرة لديهما على الرد اأو التفاعل.

وعلى غرار ذلك، يبقى م�سطفى، في فيلم 

ع ''البقرة'' التي ال 
ّ
''المن�سيون''، عالقًا في تتب

ي�سمع من خاللها اإاّل اأ�سوات الوطن، وينجح 

في تذّكر المنزل، لكنه يراها وهي تمر اأمامه 

من دون اأن يكون قادراً على االإم�ساك بها اأو 

لم�سها، وحتى من دون القدرة على تذّكر في 

اأي طريق م�ست. وبذلك، ت�سبح ذاكرة 

م�سطفى منفاه الذي يعي�س من خالله ف�سل 

ا�سترجاع الذاكرة، وا�ستحالتها/�سقاءها/

اغترابها عن الوطن.

بهذه الم�ساهد الب�سرية، تظهر عالمات 

الحداد واالن�سغال االكتئابي )المالنخولي/

melancholic( في حالة الفقدان للوطن.
يطرح �سيغموند فرويد في �سل�سلة مقاالت 

 Mourning and( ''عن ''الحزن واالكتئاب

Melancholia(،18 ما اأطلق عليه ا�سم ''الخا�سية 
 the psychic( ''االقت�سادية النف�سية لالألم

economy of pain(، في محاولة لالإ�سارة اإلى 
عملية الحزن والحداد كردة فعل ''على فقدان 

اأمر غاٍل، اأو خ�سارة ال�سيء المجرد الذي كان 

قد حل مكان ال�سخ�س الميت – وطن ال�سخ�س، 

حريته، فكرة مثالية ما، وما �سابه ذلك.''19

وفي تحليله اأ�سباب وعملية الحزن 

والحداد، يرى فرويد الواقع الذي يتم فيه 

نكران الذات لدى ال�سخ�س الفاقد، على اأنه 

واقع مقبول في المجتمع كجزء من عملية 

الحداد، مقارنة بحالة الحداد لدى ال�سخ�س 

الذي يعاني المالنخوليا، والتي ي�سبح فيها 

االكتئاب والحداد على الفقدان حالة مر�سية. 

اإن الخ�سارة والفقدان اللذين يوؤديان اإلى 

المالنخوليا، لي�سا بال�سرورة موتًا، كما في 

الحداد، وال هما بال�سرورة فقدان كلي، بل اإن 

محليًا في الجوالن.17 اإن غياب ال�سخ�سيات 

الب�سرية من هذه االأفالم يمثل بحد ذاته اإ�سارة 

اإلى الفراغ.

في فيلم ''بين موتين''، ال نرى �سوى كميل 

ومح�سنة، ومركبة ع�سكرية اإ�سرائيلية واحدة 

تمر بجانبهما. واالأمر هو نف�سه في فيلم 

''المن�سيون''، اإذ ال نرى �سوى �سادي وم�سطفى، 

والم�سوؤول عن عمل �سادي الذي نراه في بداية 

ر الجغرافيات 
ّ
ا بقية الم�ساهد فت�سو

ّ
الفيلم، اأم

واالأمكنة والقرى المتروكة في الجوالن، عالوة 

على مركبة ع�سكرية اإ�سرائيلية نراها في 

الم�سهد لحظة عبورهم الحدود.

هذا الفراغ، والمركبات الع�سكرية 

االإ�سرائيلية تحديداً، لي�سا مجرد تف�سيالت، بل 

دليل على ت�سور المخرجين للمكان في 

الجوالن، ولوجود ''االآخر االإ�سرائيلي'' الحا�سر 

في الم�سهد الأداء وظيفة واحدة هي احتالل 

االأر�س. فح�سور االإ�سرائيلي في الجوالن لي�س 

�سوى ح�سور ع�سكري فقط.

اإذاً، ال بد من فهم �سيا�سات المكان لفهم 

االإنتاج �سمنه. فالمكان والجغرافيا 

وتف�سيالتهما هي ال�سياق االإنتاجي لهذه 

الن�سو�س الثقافية الب�سرية، وهي متاأثرة بها 

وموؤثرة فيها.

املالنخوليا ورثاء الوطن

يقدم فيلما ''المن�سيون'' و''بين موتين''، 

ر�سائل �سعبة الفهم؛ فكل منهما يبكي 

بطريقته ا�ستحالة العودة اإلى المنزل ومعاي�سة 

الوطن.

ويظهر هذا االأمر في اإ�سغاء كل من كميل 

ومح�سنة باألم، في فيلم ''بين موتين''، اإلى 

اأ�سوات الق�سف والحرب البعيدة عنهما، 

والقريبة في وطنهم ال�سوري، ويدركان انهيار 
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و�ستكون حالة الطق�س اأبرد من المعتاد لهذا 

 رياح قوية تحديداً في �سمال 
ّ
الف�سل؛ و�ستهب

البلد وفي القد�س، وثمة احتمال كبير في 

هطول االأمطار.''

 
ّ
لكن، بعد لحظات قليلة، يقوم كميل ب�سم

جهاز الراديو اإلى �سدره – الجهاز الوحيد 

واالأخير الذي اأتاح له توا�ساًل م�ستمراً مع ما 

يدور في الوطن - وبحركات تبدو للوهلة 

االأولى اأنها حركات راق�سة لكن حزينة جداً، 

يف�سل في محاولة ا�سترجاع الترددات 

واالأ�سوات ال�سورية، وبذلك، يتوقف مجبراً عن 

�سماع الوطن.

هنا، يذّكرنا فرويد باأن المالنخوليا فيها 

''ما هو اأبعد من الحداد العادي ]....[ ففي 

المالنخوليا عالقة ال�سخ�س مع ال�سيء المفقود 

)object( هي عالقة مركبة ولي�ست ب�سيطة، 
وهي مركبة كونها ناتجة من �سراع داخلي 

ناجم عن التناق�س في الم�ساعر واالأحا�سي�س 

واالأفكار )ambivalence( تجاه االأ�سياء.''20 

وخالل محاولة كميل االأخيرة التقاط بع�س 

الترددات ال�سوتية من الوطن ال�سوري، ُتبث 

في المحطة االإذاعية اأغنية فيروز التي تكمل 

�سورة الفقدان كحالة م�ستمرة:

ما في حدا ال تندهي ما في حدا

عتم وطريق وطير طاير عالهدا

ن م�سكر والع�سب غطى الدراج
ُ
باب

�سو قولكن؟ �سو قولكن �ساروا �سدى؟

ي�سع كميل جهاز الراديو اأر�سًا، ويبداأ 

بتقليم اأطراف اأ�سجار الكرز.

بالعودة اإلى م�سطفى في فيلم اإيهاب 

طربية، ''المن�سيون''، نرى في اأحد الم�ساهد 

المزدحمة بالم�ساعر المت�ساربة، كيف اأن 

الفقدان في اأحيان كثيرة يمكنه اأن يكون تجاه 

المو�سوعات ذاتها المطروحة في كل من 

الفيلمين اللذين اأقوم بتحليلهما في هذا 

الن�س.

اإن فقدان الوطن، باأي �سكل كان، مختلف 

عن الموت الفعلي كنوع من الفقدان. فحالة 

الفقدان التي ال يزال الوطن قائمًا وحا�سراً 

فيها، ال يمكنها اأن تنتهي، بل ت�سبح حالة 

م�ستمرة وثابتة وغير منتهية، ولذلك ال يمكن 

الحداد عليها واإنهاوؤها، مثلما هي الحال في 

الموت الفعلي، ذلك باأن فقدان الوطن والبيت 

ين، فاإن 
َ
هو فقدان غير منتٍه. وفي هذين الفيلم

الفقدان لي�س اأمراً حدث، واإنما هو فقدان 

متوا�سل الحدوث، في الزمان الحا�سر 

والمكان الحالي. ولذلك، يوفر لنا فيلما 

''المن�سيون'' و''بين موتين''، فر�سًا متكررة 

لقراءتهما من منظور التحليل النف�سي، 

وخ�سو�سًا من منظور الحزن والمالنخوليا 

مثلما �ساغهما فرويد.

في فيلم ''بين موتين''، ي�سل كميل 

ومح�سنة اإلى ب�ستان الكرز بالتزامن مع 

اأ�سوات الق�سف الم�ستمرة والم�سموعة من 

خلف الجبال وال�سريط الفا�سل مع االأرا�سي 

ال�سورية، وال يزال كميل يم�سك بجهاز الراديو 

ال�سغير في يده، وهو يبّث من دون انقطاع 

ا 
ّ
ر عم

ّ
الن�سرات االإخبارية باللغة العربية، ويخب

يحدث في الوطن خلف الحدود. لكن، عندما 

يبداأ بالم�سي بين اأ�سجار الكرز، ومعه جهاز 

الراديو، تبداأ ترددات ال�سوت بالت�سوي�س، 

 ،)hybrid( لتندمج معها، ولو ب�سكل هجين

ترددات �سوتية من محطة اإ�سرائيلية تبّث 

باللغة العبرية وتتحدث عن حالة الطق�س، 

�سمع �سوت المذيع االإ�سرائيلي وهو يقول: 
ُ
وي

ل اليوم انخفا�س في درجات الحرارة، 
َّ
''�سي�سج
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يدرك الواقع من حوله، وهو واقع مختلف 

ا يدور في ذاكرة ومخيلة م�سطفى. 
ّ
كليًا عم

وفي نهاية االأمر، وعلى الرغم من نجاة 

م�سطفى من حقل االألغام، فاإنه يرف�س 

ا�ستيعاب الفقدان )اأو فكرة عدم وجود البقرة(، 

وفي تعابير وجهه، نالحظ حالة ذهول، ثم 

بكاء.

اخلامتة

هذان الفيلمان ي�سوران واقعًا ثقياًل في 

الجوالن المحتل بين الحدود والوطن والذاكرة 

والمنفى، لذلك، تعمل هذه االأعمال الب�سرية 

على بناء ذاكرة للوطن وذاكرة للمنفى، 

 in( ''وتمو�سع نف�سها في المكان ''ما بين بين

between(. وبح�سب جاين رندل،21 فاإن المكان 

هو�سه الم�ستمر في البحث عن ''البقرة'' وتقّفي 

دخله اإلى اأر�س مزروعة باالألغام التي 
ُ
اأثرها، ي

زرعها الجي�س االإ�سرائيلي في الجوالن، 

وبح�سب فرويد، فاإن من �ساأن المالنخوليا، 

كحالة مر�سية، اأن توؤدي اإلى هدم وقتل الذات 

)subject(، وبالتالي فاإنها ت�سّكل خطراً 

وجوديًا، وحالة موت نهائية.

في الم�سهد ذاته، وفي حوار ق�سير بين 

م�سطفى و�سادي، يحاول هذا االأخير اأن يوقظ 

م�سطفى العالق في حقل االألغام من مخياله 

�سمع �سادي في هذا 
ُ
وهذيانه عن البقرة، وي

الم�سهد وهو ي�سرخ في وجه م�سطفى طالبًا 

منه اأن يدرك حقيقة عدم وجود اأي ''بقرة'' 

حولهما، واأنه، بداًل من ذلك، موجود في حقل 

األغام. بهذا، يطلب �سادي من م�سطفى اأن 

كميل في محاولة ل�سترجاع البث في الراديو - فيلم ''بين موتين'' )2015( لمخرجه اأمير فخر الدين.
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وتج�سد في خوائها �سورة التهجير واالحتالل 

والدمار.

اإن �ساحات ال�سينما في القنيطرة، في ظل 

االحتالل، باتت ''تردد حرفيًا �سدى اأ�سوات 

ر�سا�سات الجيو�س''، اإعالنًا لنهاية حقبة 

وحياة، واإيذانًا ببدء الزمن اال�ستعماري.22 

والحرب في القنيطرة في نهاية ال�ستينيات، 

ورف�س الجن�سية االإ�سرائيلية في مجدل �سم�س 

في مطلع الثمانينيات، وما يحدث في حلب 

ودم�سق وحم�س في محنتنا ال�سورية هذه، 

والالجئون اإلى تركيا واأوروبا وال�سماء، 

جميعها تف�سيالت �سورية في قيد الكتابة، 

ربما تحكي ق�سة وطن واحد وحرب واحدة، 

لكنها تخلق تجارب النهائية من المنفى. 

نَتج من خالل عمل فني 
ُ
''ما بين بين'' الذي ي

ما اأو م�ساريع هند�سية معينة، يكون بمثابة 

ممار�سة مكانية نقدية في المجال العام، 

وي�سمح باإعادة التفكير في المواقف الثنائية، 

واالأنظمة المعرفية، وال�سروط المكانية 

كاال�ستعمار والجيل والحدود.

لالإنتاج ال�سينمائي في الجوالن تاريخ 

ي�سبق اال�ستعمار االإ�سرائيلي، وعلينا تقع 

م�سوؤولية بحثه بتمعن. فمدينة القنيطرة 

ال�سورية �سكلت م�سهداً ثقافيًا، قبل االحتالل 

ين من دور ال�سينما: 
َ
االإ�سرائيلي، من خالل دار

االأندل�س والدنيا، وهي م�سقط راأ�س المخرج 

ال�سينمائي ال�سوري محمد مل�س )1945(، 

الذي ن�ساأ و�ساهد دور ال�سينما فيها تغَلق 

قرية عين فيت المدمرة في الجولن، م�سهد الخاتمة في فيلم ''المن�سيون'' )2011(.
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