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ثقافة وناس
أمبير صوفيل» اكتشاف ذلك السينمائي الذي ظلمته
الظروف التاريخية واالجتماعية ،بعدما وضع الفن السابع
اللبناني على الخريطة العالمية .اشتغل على تأصيل سينما

بتيمات ومواضيع وإطار ومفردات لبنانية ،تحاكي هموم
المجتمع الذي طلعت منه ،على رأسها الهجرة والهوية
والبيئة الريفية

الشرعي للسينما اللبنانية
مشهد
من فيلم
«إلى أين؟"

بـ ـ ــارزةُ ،عـ ــرض «إلـ ــى أي ـ ــن؟» بـنـسـخـتــه املــرمـمــة
(ب ـم ـبــادرة مــن قـبــل شــركــة «أبـ ــوط» و«مــؤسـســة
ّ
سينما لبنان» و«ن ــادي لكل الـنــاس») في أيار
(مايو) املاضي ،بعد مرور  60عامًا على تقديمه
ف ــي امل ـهــرجــان نـفـســه ،بـحـضــور مـخــرجــه ال ــذي
ّ
ً
اعتبره تكريمًا هائال بعد كل هذا الوقت.
م ـشــاركــة ن ـصــر األولـ ــى ف ــي «م ـه ــرج ــان ك ــان»

االغتراب
مذ كان لبنان
الـهـجــرة واالغ ـت ــراب احـتــا كــل بيت
ل ـب ـنــانــي م ـن ــذ أن وجـ ــد هـ ــذا ال ـب ـلــد.
يروي «إلى أين» قصة عائلة فقيرة
تعيش في إحدى القرى اللبنانية في
خمسينيات القرن املنصرم .يقرر
رب ال ـعــائ ـلــة ال ـه ـجــرة إل ــى ال ـبــرازيــل
بحثًا عن حياة أفضل لعائلته ولكن
ل ــن ي ـعــود قـبــل عـشــريــن عــامــا وقــد
ناضلت األم لتربية أوالدها وحدها.
عبر قصة هــذه العائلة ،أراد جورد
ن ـص ــر اس ـت ـك ـش ــاف ت ـي ـمــة ال ـه ـجــرة
والـعـيــش فــي املـنـفــى ورس ــم صــورة
ملجتمع مــا زال يــواجــه الصعوبات
نفسها بعد م ــرور كــل هــذا الــوقــت،
مازجًا بني تقنية الوثائقي والروائي،
وموثقًا للحياة في القرية اللبنانية
وتقاليدها.

تبعتها أخرى العام  1962مع فيلم «الغريب
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــر» .وكـ ـ ـ ــان ل ـ ــه فـ ـيـ ـل ــم روائ ـ ـ ـ ــي ث ــال ــث
«املطلوب رجل واحد» ( )1973الذي
بعنوان
ّ
يــؤكــد نصر أنــه ُعــرض فــي ســوريــا ألكـثــر من
 30عامًا!
ّ
أم ــا فــي مــا يـتـعــلــق بــرحـلـتــه األخ ـي ــرة ال ــى كــان،
فـيـضـيــف« :كـ ــان ش ــرف ــا ك ـب ـي ـرًا أن أم ـث ــل لـبـنــان
رس ـم ـي ــا فـ ــي ك ـ ــان ،مـ ــع كـ ــل الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـتــي
واجهناها لصنع الفيلم .عرض الفيلم ثمانية
أشـهــر بعد تأميم قـنــاة الـســويــس .وانتقدتني
إحـ ـ ـ ــدى الـ ـصـ ـح ــف ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ـس ـب ــب اس ـم ــي
وأشارت إلي بـ «نصر ما» ()Un Certain Nasser
وكأنني من أقارب عبد الناصر ،إذ كان االسمان
يكتبان بالطريقة نفسها بالفرنسية»« .نصر»
أو  Un Certain Nasserهــو أيـضــا عـنــوان فيلم
وثائقي من إخراج أنطوان واكد وبديع مسعد
تعرضه «متروبوليس» تزامنًا مع عرض «إلى
أيـ ـ ـ ــن؟» .ش ــري ــط ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى ش ـخ ـص ـيــة نـصــر
وم ـس ـيــرتــه ال ـت ــي ي ــروي ـه ــا بـنـفـســه ك ــون ــه نجم
الفيلم كما يؤكد بفكاهة.
م ـس ـيــرة جـ ــورج ن ـصــر ف ــي الـسـيـنـمــا والـحـقـبــة
التي انطلق فيها كانت مرتبطة بشكل وثيق
بظروف املنطقة السياسية والتاريخية .يروي
لنا« :آن ــذاك ،كــان عبد الناصر قد ّأمــم السينما
امل ـصــريــة ،وأص ـبــح الـتــركـيــز عـلــى إن ـجــاز أفــام
يمكن عرضها فــي ال ــدور املـصــريــة .كــان هناك
إنـتــاج كثيف لــافــام فــي لبنان ،ولكنها كانت
من دون هوية .في تلك الفترة ،لم أشأ أن أقوم
بما يتعارض مع قناعاتي في السينما ،وعملت
في املقابل على نحو  150فيلمًا دعائيًا وأفالم
وثائقية.
كنت أريــد أن أخلق سينما لبنانية ،ولكن تلك
لــم تـكــن رغـبــة الـجـمـيــع ،وامل ـيــل ك ــان ال ــى إنـتــاج
االفــام التجارية التي تأتي بــاالربــاح .اتصلت
بـعـشــرة وزراء والـكـثـيــر مــن املـســؤولــن يومها
لتأسيس صندوق دعم للسينما ،لكن من دون
جـ ــدوى .كـنــت مقتنعًا أن ــه لــو ســاعــدت الــدولــة
السينما اللبنانية ،كــان بإمكانها أن تصبح
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صناعة مهمة .لم أتوقف عن الكتابة للسينما
طوال هذه الفترة ،وأملك اآلن خمسة نصوص،
أحدها بعنوان «على عيون الناس» .أحتاج الى
التمويل إلنـجــازه ،وأرغ ــب فــي إنتاجه بنفسي
ألنــه مــوضــوع لبناني زغ ــرت ــاوي .كتبته العام
 ،1959وعندما اندلعت الـحــرب ،اكتسب املزيد
ّ
من العمق .من الصعب أن نالحظ بعد كل هذا
ّ
ال ــوق ــت والـ ـح ــروب أن شـ ّيـئــا ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر .هـنــاك
فــي تــاريــخ لبنان مــا يـغــذي السينما لعشرات
السنني».
الـيــوم ،ال يــزال نصر يشعر بأنه حــورب بشدة
آنــذلــك« :الـسـفـيــر امل ـصــري ك ــان يــديــر السياسة
ه ـنــا .هـيـمـنــة الـسـيـنـمــا امل ـصــريــة عـلــى ص ــاالت
السينما كانت تــامــة ،وكــان أصـحــاب الصاالت
يـن ـت ـظــرون االع ـي ــاد ل ـعــرض فـيـلــم م ـص ــري ،من
دون أن يعوا أن السينما هــي فــي الــواقــع مــرآة
البلد الذي تصدر منه .يمكنها أن تكون إحدى
أب ـ ــرز ال ـص ـن ــاع ــات ف ــي ل ـب ـن ــان .أف ـ ــام بــريـجـيــت
باردو كانت تجلب لفرنسا مبالغ طائلة .ولكن
لألسف تلك كانت الظروف التي مررت بها ،ولم
يسعني اال تلقي تلك الضربات».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ي ـت ـحــدث ن ـصــر ع ــن نـظــرتــه
ال ــى الـسـيـنـمــا ف ــي ال ـعــالــم وف ــي ل ـب ـنــان ال ـيــوم:
«أص ـ ـب ـ ـحـ ــت االف ـ ـ ـ ـ ــام االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـت ـش ــاب ـه ــة
وتجارية ،ولم يعد هناك اال القليل من االعمال
الـجـيــدة .ولـكــن السينما االوروب ـيــة أكـثــر غنى
مـ ــن ن ــاح ـي ــة املـ ــواض ـ ـيـ ــع» .أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ــى
االف ــام الـلـبـنــانـيــة ،فـيـقـ ّـر أن ــه ال يتابعها حقًا:
«التلفزيون قلل من قيمة تكاليف االنتاج .وأي
ّ
يسمي نفسه مخرجًا ،فــي غـيــاب الرقابة
كــان
على املستوى والنتيجة «تخبيص» .لكن أجد
أن أفالم بعض من تالميذي هي االفضل ،على
غــرار مير جــان شعيا وأمــن درة اللذين ّ
قدما
فيلمني جيدين».
«إلــى أي ــن؟» و«نـصــر» :بــدءًا مــن الـيــوم حتى  10كانون
ال ـث ــان ــي (يـ ـن ــاي ــر) ـ ـ ـ ـ «م ـت ــروب ــول ـي ــس أم ـب ـي ــر صــوف ـيــل»
(االشرفية) ـ لالستعالم01/204080 :

