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باكورة

سيمون صفية ...حياتنا «علبة سردين»
ّ
المخرج الشاب ( )1988واحد من جيل طازج ،تفطن
ّ
ـوس سينمائي .باكورته الروائية
مبكرًا إلــى هـ ٍ
الطويلة «السردين يحاول الطيران» تسير في
صلب المأساة السورية ،متوغلة في بيئة الساحل
بواقعية جديدة ،ال تشبه ما ّ
تم تقديمه سابقًا
علي وجيه
مـ ــن الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـنـ ــادي
السينمائي في مدينة طرطوس ،جاء
سيمون صفية .السينمائي السوري
ّ
( )1988واحد من جيل طــازج ،تفطن
ّ
ـوس س ـي ـن ـم ــائ ــي .لــم
مـ ـب ــكـ ـرًا إل ـ ــى ه ـ ـ ـ ٍ
يكترث لغياب معهد عــال للسينما
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،ف ــاع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـج ـهــد
الذاتي واالجتهاد الشخصي.
بـعــد ع ــدد م ــن ورشـ ــات ال ـع ـمــل ،عمل
م ــع ج ـ ــود س ـع ـيــد ك ـم ـس ــاع ــد م ـخــرج
م ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرن فـ ـ ــي «صـ ــدي ـ ـقـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــر»
( ،)2012ثـ ــم ك ـم ـخ ــرج م ـس ــاع ــد فــي
«ب ــان ـت ـظ ــار الـ ـخ ــري ــف» (ل ـ ــم ُي ـع ــرض
بعد) .عرفته مواقع التصوير أيضًا
ف ــي « 29شـ ـب ــاط» ( )2012لـلـمـهـنــد
ك ـل ـثــوم ،و«ح ــرائ ــق الـبـنـفـســج» (اس ــم
مبدئي ،لم ُي َ
عرض بعد) ملحمد عبد
ٌ
الـ ـع ــزي ــز ،و«الـ ـح ــافـ ـل ــة» (لـ ــم ي ـع ـ َـرض
ب ـع ــد) ل ـي ــوس ــف الـ ـي ــوس ــف .ســري ـعــا،
افـتـتــح الـفـيـلـمــوغــرافـيــا ال ـخــاصــة به
بالتجريبي «ليست مـجـ ّـرد تفاحة»
ّ
ليتجه إلى الروائي في
( 2012ـ  1د،).
«ليش؟» ( 2013ـ  8د ـ املؤسسة العامة
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا – مـ ـش ــروع دع ـ ــم سـيـنـمــا
ال ـش ـب ــاب) .ف ــي ه ــذا ال ـش ــري ــط ،يمكن
ّ
تلمس بعض اإلش ــارات الـقــادمــة في
عمل املـخــرج الـشــاب .سيناريو أكثم
ديــب يــاحــق قصة حــب ضمن مناخ
ساحلي .يقترح قضية الزواج املدني،
ض ـم ــن م ـس ـح ــة س ــري ــال ـي ــة وت ـق ـط ـيــع

كالسيكي في اإلخراج.
ي ـم ـك ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــار «ل ـ ـ ـيـ ـ ــش؟» م ــرح ـل ــة
انتقالية ضــروريــة بـكــل مــا لـهــا ومــا
عـلـيـهــا ف ــي أسـ ـل ــوب تـفـكـيــر صـفـيــة،
وطريقة نظرته إلى األمور واألشياء.
بعد ع ــام ،عــاد فــي «جــولـيــا» ( 2014ـ
 16د ،.املــؤس ـســة ال ـعــامــة للسينما ـ
مشروع دعــم سينما الشباب) .هنا،
نضج أكثر على مختلف املستويات،
ً
بدءًا من الكتابة وصوال إلى اإلخراج
واألسلوبية وبـنــاء املشهدية .بخفة
وبنية هادئة وكلمات قليلة ،يرصد
ت ـب ـعــات االغ ـت ـص ــاب الــوح ـشــي ال ــذي
ت ـعـ ّـرضــت ل ــه «ج ــول ـيــا» ع ـلــى خلفية
الـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ...هـ ــذا امل ـس ـكــوت
ع ـن ــه ف ــي ع ـ ــدد م ــن ال ـب ـي ــوت املـغـلـقــة
ّ
ووس ـ ـ ــط ال ـ ـعـ ــائـ ــات املـ ـح ــطـ ـم ــة .ف ــاز
عـ ـن ــه ب ـ ـجـ ــائـ ــزة أف ـ ـضـ ــل إخـ ـ ـ ـ ــراج فــي
«مـهــرجــان سينما الـشـبــاب واألف ــام
ال ـق ـص ـيــرة األول» ف ــي دم ـش ــق ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ،وي ـس ـت ـعــد ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
امل ـســاب ـقــة الــرس ـم ـيــة لـ ـل ــدورة األول ــى
م ــن «م ـه ــرج ــان اإلس ـك ـنــدريــة للفيلم
الـقـصـيــر» ( 7ـ  12أب ــري ــل  )2015في
مـصــر .فــي التسجيلي ،حقق صفية
«النفق» ( 2013ـ  25د« .بوور فيلم»)،
مـتـتـبـعــا يــوم ـيــات الج ـئ ــن ســوريــن
يقطنون نفقًا للمشاة في طرطوس.
«ب ـ ـ ـ ـ ــوور ف ـ ـي ـ ـلـ ــم» واص ـ ـ ـلـ ـ ــت س ـع ـي ـهــا
ّ
سورية مستقلة .أخيرًا،
إلنجاز أفالم
ضربت مـجــددًا فــي الــروائــي الطويل
«السردين يحاول الطيران» ،ليكون

محمد عبد الله في مشهد من «السردين يحاول الطيران»

ـورة سـ ـيـ ـم ــون ص ـف ـي ــة إخ ــراج ــا
ب ـ ــاك ـ ـ ً
وكتابة.
ّ
سري ،دارت الكاميرا في
بشكل شبه
ط ــرط ــوس مـ ـ ّـرة أخـ ــرى .نـحــن بـصــدد
ّ
خــطــن رئـيـسـيــن فــي صـلــب املــأســاة

يشارك فيلمه «جوليا» في مهرجان
اإلسكندرية الشهر المقبل
السورية :خط روائي يالحق املدرس
فراس الذي يسعى الستعادة حياته
بعد إعالن وفاته رسميًا ،وتسجيلي
من خالل صديقه املخرج ورد الباحث
بـ ـك ــامـ ـي ــراه ع ـ ــن هـ ــويـ ــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة

مختلفة .بــن الــروائــي والتسجيلي،
يبحث كل منهما عن كينونة جديدة،
َ ّ
ـاد كــل
ل ـيــأتــي ال ـ ـسـ ــؤال« :مـ ـ ــاذا ل ــو ع ـ ـ
ّ
يتصدى
الذين ماتوا إلــى الحياة؟»ً .
للتصوير صفية نفسه ،إضــافــة إلى
ورد ح ـيــدر وم ـه ــران ي ــوس ــف .يلعب
األدوار كل من :محمد عبد الله علي،
ومـحـســن ع ـب ــاس ،ونــان ـســي خ ــوري،
وورد حـ ـي ــدر ،ون ـ ــور غ ــان ــم ،ورامـ ــي
الخطيب وعلي منصور .في حديثه لـ
«األخبار» ،يعود صفية إلى البداية.
«أمـ ـضـ ـي ـ ُـت ع ــام ــن ف ــي ال ـع ـم ــل عـلــى
مشروع آخر بني سيناريو واختيار
م ـم ـث ــل الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ووض ـ ــع
ً
مـيــزانـيــة تـقــديــريــة .ف ـج ــأة ،خـطــر لي
س ـ ـ ـ ــؤال :م ـ ـ ــاذا لـ ــو عـ ـ ــاد املـ ــوتـ ــى إل ــى

ُ
سألت محام عن اإلجــراءات
الحياة؟
ُ
القانونية ،وبقيت أكتب لثالثة أيام
متواصلة» .ويضيف صفية« :ثالثة
أش ـهــر م ــن االس ـت ـع ــداد إلن ـت ــاج Poor
 Filmالـجــديــد ،تــاهــا شـهــر تصوير
ف ــي م ــدي ـن ـت ــي» .ف ــي م ـح ــاول ــة الف ـتــة،
حاول سيمون مع عدد من األصدقاء
ت ــأم ــن م ـيــزان ـيــة ال ـشــريــط م ــن خــال
التمويل الجماعي.
ً
امل ـس ـعــى امل ـه ــم ال ـ ــذي ق ــد ي ـك ــون حــا
سـحــريــا إلط ــاق الـسـيـنـمــا الـســوريــة
ً
امل ـس ـت ـق ـل ــة /ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،الق ـ ــى ف ـشــا
ذري ـعــا .مــا الـحــل إذًا؟ يجيب صفية:
«مهران يوسف قـ ّـدم املـعـ ّـدات مجانًا.
املمثلون عملوا بــا مقابل .عائلتي
ت ـحـ ّـم ـلــت جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن تـكــالـيــف
ال ـت ـصــويــر .األرقـ ـ ــام ال ت ـهــم أمـ ــام كل
هذا الحب» .نسأل عن عنوان الفيلم.
ـاء؟ يوضح صفية« :كائن
مــن أيــن جـ ُ
ي ـح ــاول م ـن ــذ والدتـ ـ ــهِ الـتـنـفــس فــوق
سطح املاء.
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرك ضـ ـ ـم ـ ــن أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،وي ـ ـتـ ــم
اص ـ ـط ـ ـيـ ــاده ضـ ـم ــن أسـ ـ ـ ـ ــراب .ي ـخ ــرج
َ
ليصطدم
لـلـمــرة األول ــى خ ــارج امل ــاء
ُ ّ
علب ُ
ويركن على الرفوف
باملوت ،ثم ي
مــع تــاريــخ صــاحـيــة .كــم يـشـبــه هــذا
مسيرة حياتنا» .في املضمون ،كيف
ي ـقــارن «ال ـســرديــن ي ـحــاول الـطـيــران»
مع أفالمه السابقة؟ مــاذا يقترح من
جديد؟
ي ـق ــول ص ـف ـيــة« :ك ـم ــا ف ــي «ج ــول ـي ــا»،
أالحق فردًا محددًا ،وأحاول اإلحاطة
بـجــوانــب قصته .عــدا ذل ــك ،نحن في
ص ـ ــدد ح ــال ــة م ـغ ــاي ــرة ت ـم ــام ــا .م ــوت
ي ـق ـت ـح ـ ُـم الـ ـحـ ـي ــاة« .ف ـ ـ ـ ــراس» م ـ ـ ّ
ـدرس
وعـ ــاشـ ــق يـ ـع ــود إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـي ــاة بـعــد
ثالث سنوات .يعاين مآل األمــور في
دائرته الصغيرة (العائلة ،الحبيبة،
األصدقاء) ،واملحيط األكبر (املدينة،
الوطن)».
ويـضـيــف« :ق ــد يـكــون الـجــديــد أيضًا
هو طــرح البيئة (الساحل السوري)
ب ــواق ـع ـي ــة جـ ــديـ ــدة ،ال ت ـش ـبــه م ــا ت ـ ّـم
تقديمه سابقًا» .يتابع صفية حول
ُ
«حاولت الخروج على قواعد
األفلمة:
التقطيع وكسر املحور وما إلى ذلك.
ه ــذا ال ـقــرار ج ــاء مــن الـفـكــرة نفسها،
والتداخل بني الروائي والتسجيلي.
ال ــواق ــع حــاضــر كـمــا ه ــو ،م ــن أمــاكــن
الـ ـتـ ـص ــوي ــر إلـ ـ ــى لـ ـغ ــة الـ ـشـ ـخ ــوص».
يـخـتـتــم صـفـيــة كــامــه م ـع ـنــا« :نـحــن
ح ــالـ ـي ــا فـ ـ ــي «مـ ـعـ ـسـ ـك ــر املـ ــون ـ ـتـ ــاج»
(تــول ـيــف وغــراف ـيــك إبــراه ـيــم ملحم)
حـســب ســاعــات الـكـهــربــاء .نستميت
حتى آخــر أمبير فــي الـبـطــاريــةّ .
ثمة
بعض االرتباك ،والكثير من املتعة».

