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ثقافة وناس

مرت على عرض «إلى
تحية
أكثر من  60سنة ّ
أين؟» في المسابقة الرسمية من
كل هذه السنوات ،عاد
«مهرجان كان السينمائي» .بعد ّ

المخرج التسعيني في أيار (مايو) الماضي الى المدينة
الفرنسية الساحلية في مناسبة عرض النسخة المرممة من
الشريط ضمن «كالسيكيات كان» .اليوم ،تعيد «متروبوليس

نسخة مرممة من «إلى أين؟» في «متروبوليس»

جورج نصر ...االب

ساندرا الخوري
لزم األمر ما يزيد عن نصف القرن ليرى جورج
ن ـصــر ( )1927نـفـســه م ـكــرمــا ف ــي امل ـهــرجــانــات
الدولية مجددًا وفي لبنان خصوصًا .هو الذي
اعـتـبــر  2017سـنــة الـتـكــريـمــات ال ـتــي ب ــدأت في
ُ
«مهرجان كان السينمائي الدولي» واستكملت
ب ـصــدور فيلم وثــائـقــي («ن ـصــر»  65 -دقـيـقــة ـ ـ
للمخرجني بديع مسعد وأنطوان واكد) ،وكتاب
حول مسيرته بعنوان «جــورج نصر :السينما
الــداخـلـيــة» (إش ــراف غـســان قطيط ـ ـ منشورات
ّ
جــامـعــة الـ ـ «ال ـب ــا» .علمًا أن نـصــر تــولــى تعليم
مادة اإلخراج هناك على مدى سنوات).
ال ـت ـق ـتــه «األخـ ـ ـب ـ ــار» ف ــي أحـ ــد م ـق ــاه ــي ال ـح ـمــرا
حـيــث اع ـتــاد ال ـج ـلــوس .عــدنــا مـعــه بــالــذكــريــات
الــى خمسينيات الـقــرن املــاضــي والــى مسيرته
الـشــاقــة فــي عــالــم الـسـيـنـمــا ،وال ــى مــا اعتبرها
فترة محاربة له.
في أواخر االربعينيات ،كان جورج نصر طالبًا

يغذي السينما
يحوي تاريخ لبنان ما ّ
لعشرات السنين (ج .ن)
ف ــي ال ـه ـنــدســة امل ـع ـمــاريــة ف ــي إحـ ــدى جــامـعــات
شيكاغو .ابن طرابلس ـ كما يقول ـ كان بحاجة
الى رؤية البحر ،وعندما انتقل إلكمال دراسته
في جامعة كاليفورنيا في لــوس أنجليس ،لم
ُيـعـتــرف بسنتي الــدراســة اللتني قضاهما في
شـيـكــاغــو ،فــاضـطــر لـلـبــدء م ــن ال ـص ـفــر .تـعـ ّـرف
مصادفة الى رجل كان يسكن في املكان نفسه
الذي استأجر فيه غرفة ،فأخبره عن اختصاص
السينما في الجامعة نفسها حيث كان يدرس.
اعتبره نصر بمثابة وحــي مــن الـلــه ،هــو الــذي
كان يشاهد سبعة أو ثمانية أفالم في االسبوع،
فكانت تلك البداية في عالم السينما.
مــع ان ــه عـمــل لثمانية أشـهــر فــي اسـتــديــوهــات
هــول ـيــوود بـعــدمــا ت ـخ ـ ّـرج ،ل ــم يــرغــب نـصــر في

البقاء هناك ،إذ رأى أنه سيحتاج الى أكثر من
ّ
 10سنوات ليعرف درب الشهرة .فضل العودة
ال ــى ب ـي ــروت .وب ـعــد ف ـتــرة ت ــدري ــب ف ــي بــاريــس،
ب ــدأ الـبـحــث ع ــن مـنـتــج لفيلمه ال ــروائ ــي االول
وع ــن مــوضــوع مـنــاســب« :كـنــت قــد ذهـبــت قبل
عــام لـلـبــرازيــل ،ورأي ــت اللبنانيني يـنــامــون في
الـحــدائــق .كما زرت نـيــويــورك الحـقــا والحظت

ان ـت ـش ــار ال ـل ـب ـنــان ـيــن هـ ـن ــاك .ف ــي أح ـ ــد االيـ ـ ــام،
ً
رأي ــت مـنـهــم مــن ينتظر أم ــام ب ــاب مـطـعــم أمــا
بــالـحـصــول عـلــى بـعــض فـتــات الـطـعــام .وهـكــذا
ولـ ــدت ف ـكــرة ال ـحــديــث ع ــن ال ـه ـجــرة ال ـتــي كنت
ض ـ ّـده ــا» .ع ــن ذك ــري ــات الـتـصــويــر وصـعــوبــاتــه
آن ــذاك ،يخبرنا نصر« :اخـتــرت منطقة درعــون
ّ
بالقرب من حريصا وكان الضباب يلفها غالبًا.

رحلة الترميم وسيرة المخرج
ّ
تعرض «متروبوليس أمبير صوفيل» النسخة َ
املرممة من «إلى أين؟» الذي يشكل محطة
مهمة في تاريخ السينما اللبنانية ،إذ َو َض َعها على خريطة الفن السابع العاملية كونه َ
شارك
عــام  1957ضمن املسابقة الرسمية لـ «مهرجان كــان» ،وكــان بذلك أول عمل سينمائي
لبناني ُيـعـ َـرض عامليًا .كذلك ،تقيم «متروبوليس» بالتوازي ُعــروضــا للشريط الوثائقي
«نصر» ( )Un Certain Nasserالذي يتناول سيرة املخرج.
وكان جرى ترميم «إلى أين؟» بمبادرة من شركة «أبوط برودكشنز»( (�Abbout Produc
ُ َ
وع ِرضت النسخة املرممة ضمن
 ،)tionsو«مؤسسة سينما لبنان» و«نادي لكل الناس».
تظاهرة «كالسيكيات كان» ( )Cannes Classicsفي الدورة السبعني من املهرجان ،بعد
 60عامًا على مشاركة الفيلم في املهرجان .وكان جورج نصر حاضرًا شخصيًا خالل
ّ
عرض الفيلم في مشهد مؤثر.
أمــا الوثائقي ،فهو مــن إخ ــراج أنـطــوان واكــد وبــديــع مسعد ،ويتبع مسيرة جــورج نصر
واملـعــارك التي خاضها مــن أجــل إيـجــاد صناعة سينمائية فــي لبنان ،ويــربــط بــن ّ
قصة
ّ
وقصة والدة ّ
حياته ّ
اللبنانية .وقد حصل «نصر» في  30تشرين الثاني
وتطور السينما
(نوفمبر) الفائت على «جائزة صالح أبوسيف» ألحسن إسهام فني من مسابقة «آفاق
السينما العربية» ضمن الدورة  39من «مهرجان القاهرة السينمائي».
ُ
قبل الجمهور على حضور
وأملت ميريام
ساسني من شركة «أبوط برودكشنز» في أن ي ِ
ّ
هذا الفيلم «الذي يشكل محطة مهمة في تاريخ السينما اللبنانية» .وقالت« :نحن فخورون
بأننا ساهمنا مــن خــال ترميم هــذا الكنز الوطني ،فــي توثيق هــذا الـجــزء مــن تاريخنا
وحمايته وتعريف األجيال الجديدة به وبمخرج بالغ األهمية ال يعرف اللبنانيون تفاصيل
مسيرته وقيمتها».

ً
لم يكن التصوير سهال ،خصوصًا في وجود
ث ــاث ــة أجـ ـي ــال ف ــي ال ـف ـي ـلــم .وك ـ ــان م ــن الـصـعــب
إيجاد الوقت املناسب لجمعهم ،إذ إن الصغار
يذهبون الى املدرسة ،أما الكبار فيعملون .كنا
ننتظر أيام الفرص للتصوير ،فاستغرق االمر
ن ـحــو  11ش ـه ـرًا .ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك م ــن مـحـتــرفــن
وت ـق ـن ـيــن ك ـمــا ه ــي الـ ـح ــال الـ ـي ــوم ،فــاجـتـمـعــت
بأصدقاء ،وأسندت الى كل منهم وظيفة ما في
ّ ُ
اقترح ّ
علي في باريس ،حيث أجريت
الفيلم .ثم ُ
املونتاج ،أن أرســل الفيلم الى «مهرجان كان».
لم تكن هذه الفكرة في بالي من قبل ،بل لم أملك
الـجــرأة للتفكير بها أســاســا .فكان بالفيلم ّأن
أعجبهم وهكذا بات «الى أين؟» أول فيلم يمثل
لبنان رسميًا في «كان» ويضعه على الخريطة
السينمائية للعالم .يومها ،كان «مهرجان كان»
في سنته العاشرة».
لـ ــم يـ ـم ـ ّـر ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم وإن ـ ـج ـ ــازه مـ ــن دون
صـعــوبــات أخ ــرى عـلــى الصعيد التقني أيـضــا.
اضـ ـط ــر الـ ـط ــاق ــم الـ ـ ــى ال ـت ـص ــوي ــر م ـ ـجـ ــددًا بـعــد
اسـتـخــدام كاميرا غير مالئمة فــي املــرة االولــى،
إذ كــان املـصـ ّـور رودري ــغ دح ــداح اآلتــي مــن عالم
الدعايات ال يملك الخبرة في املجال السينمائي.
ي ـتــذكــر ن ـصــر« :ف ــي مـشـهــد الــدب ـكــة ف ــي الـفـيـلــم،
لجأنا الــى ثــاث كــامـيــرات ،ولــم يكن هــذا االمــر
رائجًا آن ــذاك ،وقــد استغرب املبتدئون في عالم
ّ
صورنا الفيلم من دون تسجيل
السينما األمــر.
صوتي ،وعملنا على الدبلجة الحقًا في لبنان.
ولكننا واجـهـنــا صـعــوبــة فــي ف ــرق الـســرعــة في
الصوت بني لبنان وفرنسا أيضًا!».
بعد العودة من «مهرجان كان» عام  ،1957شعر
نصر بخيبة كبيرة« :توقعت أن ّ
يتم استقبالي
في املطار ،ولكن لم يكن هناك أحد .كما لم تقبل
أي صالة لبنانية عرض الفيلم ،اال في االوبرا.
ولكن جمهور هــذه السينما كــان متعودًا على
االف ــام املـصــريــة« .الــى أي ــن؟» مــوضــوع لبناني
وتمثيله جامد ،لم يتعرف الجمهور إلى نفسه
ف ـي ــه» .ض ـمــن ف ـئــة كــاس ـي ـك ـيــات ال ـت ــي يحتفي
خاللها «مهرجان كــان» سنويًا بأعمال قديمة

