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أين املكتبة الوطنية للسينما؟
ينقسم تاريخ السينام يف لبنان اىل اربع مراحل: االوىل اواخر الثالثينات هي مرحلة 
البدايات مع افالم انتجها وصورها اجانب يف لبنان، والثانية منتصف الخمسينات مع 
جيل الريادة واملؤسسني ومن عالماتها املميزة فيلم جورج نرص "اىل اين" )1957(، ثم 
جاءت السينام الحديثة التي اطلقها عشية الحرب االهلية جيل مارون بغدادي وبرهان 
علوية وجوسلني صعب، واخريا السينام املعارصة التي يصنعها اليوم جيل الورثة وجيل 

القطيعة بامكانات واساليب وتقنيات ومشاغل جاملية متثل الزمن الراهن.
لكن السينام اللبنانية ميكننا ان نعتربها يتيمة، تعيش وحدها عىل هامش املجتمع 
واالقتصاد والحياة اليومية للشعب اللبناين. واذا كنا نفضل مصطلح "السينام يف لبنان"، 
عىل "السينام اللبنانية" يف غياب صناعة وطنية حقيقية، وبنى تحتية وهوية مشرتكة، 
واستمرارية وتكامل بني االجيال، فامذا نقول عن غياب الذاكرة، وغياب االرشيف، 

وغياب املؤسسات والبنى التي تحتضن هذا التاريخ؟
يف لبنان ليس هناك سينامتيك، او دار للسينام، او مكتبة وطنية للسينام، تحفظ االعامل 
واالرشيف الخاص بها من صور واكسسوارات وسكريبتات ومقاالت ودراسات ووثائق 
بيوغرافية وتقنية وفية مختلفة. السينامتيك ال تجمع فقط، بل تصّنف كرونولوجيا 
وجامليا وفكريا و)سياسيا حتى( حقبات حركة سينامئية معينة وتاريخها. وتعرض هذه 
االعامل، وتدرسها وتناقشها وتنرشها بشكل متواصل يف لبنان والعامل. دغدغ مرشوع 
السينامتيك احالم كثريين من اهل املهنة )الراحلة رندا الشهال(، ومن رجال السياسة 
واملسؤولني )وزير الثقافة السابق غسان سالمة(. لكن املشاريع والدراسات بقيت حربا 
عىل ورق. مل تحد سياسات وطنية تدعمها وتنظمها ومتولها. السينامتيك يف حاجة اىل 
امكانات تقنية، وخربات ثقافية، وكفاءات علمية وفنية. يف حاجة اىل اماكن تخزين، 
واماكن بحث وعرض ومحارضات. يف حاجة تيل سياسة حفظ وتصنيف ونرش، اىل رصد 
ومتابعة، اىل قانون يلزم كل منتج ومبدع وضع نسخة من عمله ايا كان نوعه او حجمه 
يف املكتبة الوطنية البرصية، والحصول عىل رقم ايداع. وهذه العنارص املختلفة، مل 

تتوافر بعد، ومل نلمس يوما لدى الدولة وعيا الهميتها ورغبة يف بدء توفريها.
من زمن طويل مل نعد نسمع بـ"املركز الوطني للسينام" الذي تأسس يف العام 1964، 
وكانت مهامته واسعة ترتاوح بني جمع الوثائق وحفظ االعامل ودعمها واملساعدة عىل 
انتاجها وتسويقها. هذا املركز ليت وزير الثقافة يف الحكومة الجديدة محمد داوود يبادر 
اىل تفعيله واحيائه، فتكون خطوة اولية ايجابية نحو تأسيس املكتبة الوطنية للسينام. 

لنبدأ بالحد االدىن يف احياء مجموعة االفالم التي ميلكها املركز، وصيانة النسخ وترميمها 
وحفظها عىل اسس عرصية، وعرضها يف مهرجانات وضمن نوادي السينام والجامعات. 
وايضا ميكن للمركز ان يستأنف اعامل البحث والدراسة، وتنظيم قوائم تضم االعامل 
واملبدعني يف سياق زمني وحسب االنواع والحقبات واالجيال، وتنظيم عمل استقصايئ 

لتعيني اماكن وجودها. 
فيلم "اىل اين" رُمم وعرض يف لبنان والخارج، كام ُكرم صاحبه جورج نرص يف آخر ايام 
حياته. وهذا امر عظيم. لكن هناك عرشات االسامء املنسية، ومئات االعامل املهملة 
او الضائعة او املشتتة، وهي موزعة بني مؤسسات ودول وسينامئيني ومنتجني وورثة. 
لنبدأ برصدها وتبويبها والتعريف بها، كخطوة اوىل عىل طريق جمعها، ووضعها يف 
ترصف املبدعني والباحثني والجمهور العريض، ضمن سينامتيك عرصية تضم جزءا من 

ذاكرة االمة.

نقطة على السطر إبن طرابلس عاش مجهوالً ومات مشهورًا
جورج نصر… أب السينما اللبنانية 

غياب

بال  الحديثة، مؤسسها وابوها  اللبنانية  السينام  باريس احد رواد  انطفأ اخريا يف 
منازع. جورج نرص، ابن طرابلس الذي اكتشف عشقه للفن السابع يف صاالتها، 
والحق حلمه حتى امريكا حيث درس االخراج. كان رائدا يف الكثري من املجاالت، 

اال ان بلده مل ينصفه اال يف االيام االخرية من حياته

اللبنانية،  السينام  تاريخ  عن  الحديث  ميكن  ال 
والركن االول يف تشكيل هويتها بعيدا من التاثري 
التوقف  دون  من  االورويب،  او  الرتيك  او  املرصي 
قبله،   .)2019 ـ   1927( نرص  جورج  اسم  عند 
كانت هناك محاوالت قليلة لرتسيخ هوية لبنانية 
للسينام املحلية، لكن املخرج اللبناين الذي رحل 
الشهر املايض، زرع بيديه وكامرياه اساسات سينام 
صلب  يف  تقع  وهواجس  قضايا  تحمل  لبنانية 
واالنتامء  واالغرتاب  الهجرة  رأسها  عىل  املجتمع، 
التي ما زالت قضايا راهنة اكرث من اي وقت مىض. 
هكذا تحّدى "اىل اين" )1957( الزمن.  فيلمه الشهري 
اوال بكونه  العريض.  بابه  التاريخ من  الذي دخل 
والهجرة  واالنتامء  االغرتاب  عن  يحيك  فيلم  اول 
اللبنانية املزمنة، وايضا بكونه اول فيلم يضع لبنان 
عىل خريطة السينام العاملية، من خالل مشاركته يف 

"مهرجان كان السيناميئ الدويل" العريق. 

من  منعه  اجل  مؤامرة حقيقية عىل جورج من 
اطالق موضة سينامئية جديدة قد تزاحم االفالم 
انه  ام  قال مرة؟  عليها كام  تتغلب  بل  املرصية، 
غياب البنية التحتية للصناعة السينامئية، وغياب 

الدعم الرسمي والالمباالة تجاه هذا الفن؟ 
لعل تلك العوامل مجتمعة، تضافرت لتقف وراء 

سوء الطالع الذي مني به مخرجنا؟ 
اسئلة كثرية تطرح يف هذه املناسبة. لكن االكيد ان 
جورج نرص اوجد مكانه يف ذاكرة السينام اللبنانية 
بوصفه رائدا وابا رشعيا لها، ولو انه ظل مجهوال 
ومظلوما. لعل العزاء الوحيد ان الرجل مل يرحل 
مبرارة، ومل ينطفئ اال بعد اعادة االعتبار اليه من 
خالل ترميم فيلمه "اىل اين" وطرحه يف الصاالت 
مجددا  وعرضه   ،dvd عىل  طباعته  ثم  اللبنانية، 
 ،2017 العام  يف  السيناميئ"  كان  "مهرجان  يف 
ـ  دقيقة   65  - )"نرص"  وثائقي  فيلم  جانب  اىل 
كام  واكد(.  وانطوان  مسعد  بديع  للمخرجني 
بعنوان "جورج  كتاب حول مسريته  انذاك  صدر 
نرص: السينام الداخلية" )ارشاف غسان قطيط ـ 

منشورات جامعة "البا"(. 
من امكن له مشاهدة املقابالت التلفزيونية التي 
اجريت مع نرص خالل هذا االحتفاء، تلمس عنده 
تلك الدهشة، وذاك الفرح يف عينيه، كأنه طفل 
اليه. لعل هذا هو  به ويتوق  نال ما كان يحلم 
العزاء الوحيد ملسرية واجهت العراقيل واملشاكل 
التي  الكثرية  باجهاض االحالم  واملطبات، ومتّيزت 

راكمها جورج نرص، واراد تحقيقها. 
ابن مدينة طرابلس، اعتاد عىل مشاهدة خمسة 
دفعة  واثنني  طفولته،  خالل  االسبوع  يف  افالم 
ان  دون  من  السينام،  احب  االحاد.  ايام  واحدة 
يصبح  ان  ميكن  الشغف  هذا  ان  باله  يف  يخطر 
تخصصا، يف زمن مل يكن يف بريوت اي معهد او 
كرب جورج نرص  والسينام.  بالتمثيل  كلية خاصة 
يف كنف عائلة من الطبقة الوسطى. بعد مرحلة 
املتحدة  الواليات  اىل  هاجر  الثانوي،  التعليم 
الكامل تخصصه يف الهندسة. فاذا مبصادفة اخذته 
اىل جامعة كاليفورنيا ليكتشف انها متخصصة يف 

االخراج السيناميئ. 

ابرز  اىل  ايضا  سيتعرف  الجامعة،  مقاعد  عىل 
االسامء التي تصنع املشهد السيناميئ العاملي، من 
امثال املخرجني االمريكيني جورج روي هيل وجون 
فورد. يف منتصف الخمسينات من القرن املايض، 
سيعود جورج نرص اىل لبنان، محّمال باحالم كبرية 
محلية  سينام  اسس  لوضع  يؤهله  معريف  وبزاد 
معه  كام حمل  والتوجهات.  املشاغل  يف  خالصة 
كل  يواجه  بجعله  الكفيلني  والتصميم  االرادة 

العراقيل املنتظرة. 
فيلمه االول "اىل اين" )1957 ـ كتابة حليم فارس 
والروايئ البارز يوسف حبيش االشقر(، كان ايذانا 
املجتمع  تربة  من  ينهل  لبناين،  مخرج  بوالدة 
تتعلق  وقضايا  تيامت  طرح  الرشيط  ومشاكله. 
واالنتامء  الرحيل،  يف  والرغبة  اللبناين  باالغرتاب 
جبل  يف  تعيش  عائلة  قصة  خالل  من  والهوية 
لبنان. يقرر رب االرسة ان يهاجر اىل الربازيل بحثا 
التي  املعاناة  ظل  يف  خصوصا  افضل،  حياة  عن 
تعيشها عائلته، تاركا االوالد يف عهدة زوجته. متر 

االيام، وتنقطع اخبار االب…
التي تعلق  الكثرية  الفيلم االوهام واالمال  يعّري 
عىل الهجرة بصفتها خشبة خالص من واقع مرتد 
املوضع  اهمية  جانب  اىل  واجتامعيا.  اقتصاديا 
فان  معالجتها،  وطريقة  انذاك،  راهنا  كان  الذي 
االسلوب  عن  بابتعاده  ايضا  متّيز  نرص  جورج 
امام  نحن  اسالفه.  افالم  وسم  الذي  املرسحي 
مخرج شاب وثوري يتمتع برؤيا واضحة اىل الفن 
السابع ودوره. يرشح يف احد حواراته االخرية: "كل 
كادر له وظيفة جاملية ودرامية، وليس هناك اي 
تفصيل مجاين، كل يشء اختري بعناية بهدف ايضال 
رسالة معينة". املمثلون يف هذا العمل، كانوا من 
املخرج  لتعليامت  خضعوا  عاديني،  اناسا  الهواة: 
الخاص.  طابعه  العمل  يعطي  ما  ومالحظاته، 
الفرتة كان ال يزال يفتقد  لبنان يف تلك  ان  علام 
الثورية  النظرة  ان  واالهم  التمثيل.  معاهد  اىل 
ايضا  شملت  الشاب،  املخرج  يحملها  كان  التي 
طريقة تعامله مع املرأة. تركها تعرّب عن رغباتها 
الحسية بكل حرية، وبال قيود وبكل جرأة، كام 
جعلها تتمتع بالعزم واالرادة والقوة، متاما كنظريها 

الرجل.
 تجري احداث "اىل اين" يف مناخات الريف والجبل 
الفولكلور  من  اغنيات  مع  الطبيعية،  واملناظر 
دخل  الرشيط  ان  رغم  وعىل  اللبنانيني.  والرتاث 

التاريخ بوصفه اول فيلم يشارك يف "مهرجان 

املخرج الراحل جورج نرص.

سمير مراد

كان جورج نرص رائدا يف الكثري من امليادين: رّسخ 
طغيان  زمن  يف  املحلية  للسينام  لبنانية  هوية 
اول مخرج  والهوليوودية، وكان  السينام املرصية 
لبناين يشارك يف "مهرجان كان السيناميئ الدويل"، 
الخارج،  يف  السيناميئ  تعليمه  يتلقى  عريب  واول 
شهادة  نال  حيث  املتحدة  الواليات  يف  وتحديدا 
يف  كاليفورنيا  جامعة  من  االخراج  يف  املاجستري 
لوس انجلوس... مع ذلك، فان قلة تعرف جورج 
اللبناين  الجمهور  من  ليست  القلة  وهذه  نرص! 
بقدر ما هي من جامعة املؤرخني واالختصاصيني 

يف السينام. 
فلامذا ظلم القدر جورج نرص اىل هذه الدرجة؟ 
هل السبب نفسه هو الذي جعله يؤثر الصمت، 
ممتنعا عن مواصلة مشواره السيناميئ بعد الحرب 
االهلية، عىل عكس سينامئيني اخرين وجدوا فيها 
انه فعال كانت هناك  ام  تربة خصبة البداعهم؟ 
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كان"، اال انه مل يقابل بالحفاوة التي يستحقها، 
ال هو وال صاحبه. 

يقول جورج نرص يف احدى مقابالته التلفزيونية، 
انه لدى عودته من املهرجان الفرنيس، مل يستقبله 
احد يف املطار، يف داللة فاقعة عىل غياب الدعم 
الرسمي للمواهب الناشئة، والالمباالة تجاه الفن 
واالبداع. لدى عرضه يف الصاالت اللبنانية، مل يحقق 
االقبال املنشود ويا لالسف. مل يكن قنبلة شباك 
عىل  معتادا  كان  الحقبة  تلك  فجمهور  التذاكر، 
االنتاجات املرصية والهوليوودية التي كانت متتلئ 
خليطا  كان  نرص  فيلم  ان  يف حني  الصاالت،  بها 
غريبا من امليلودراما والواقعية الجديدة االيطالية. 

لكن جورج مل يستسلم، بل واصل العمل.
فيلمه الثاين "الغريب الصغري" )1962( جاء بعد 
ست سنوات عىل االول، وباللغة الفرنسية. ضمن 
اطار الواقع اللبناين نفسه، قارب قصة شاب ريفي 
مناخاتها  يف  احاسيسه  لتتفتح  املدينة،  اىل  ينزل 
وغواياتها واغراءاتها الكثرية. وعىل رغم ان الفيلم 
شارك ايضا يف "مهرجان كان"، اال انه قوبل بفتور 
نقدي وتجاري. رضبة ثانية تلقاها مخرجنا الذي 
كان يردد يف حواراته، ان املوزعني املرصيني هددوا 
الفيلم  الصاالت وطالبوهم بعدم عرض  اصحاب 
نظريتها  تنافس  لبنانية  سينام  ترسيخ  من  خوفا 

املرصية. 
الفن  عن  ينكفئ  نرص  جورج  جعلت  رضبة 
السابع، ليعود يعد عقد ونيف، من سوريا هذه 
املرة، بفيلم "املطلوب رجل واحد" )1974( الذي 
انتجته نقابة الفنانني السوريني وصور يف منطقة 

مدويا،  جامهرييا  نجاحا  الرشيط  حقق  كسب. 
وبقي عىل الشاشات فرتة طويلة، كام استعيد مرارا 

خالل عقود عىل الشاشات السورية. 
رمبا كان ملوضوع الفيلم دور يف هذا النجاح: فهو 
يتناول القضية الفلسطينية من خالل قصة رمزية 
تعيش  مجموعة  بني  يدخل  غريب  شخص  عن 
بعيدا من الحياة العامة، يف احد االماكن املنعزلة، 
فيسعى اىل التفرقة بني افرادها بهدف االستيالء 
عىل االرض. يتنازع طرفان يف القرية عىل شجرة 
ويشتد  االرض.  من  قطعتني  بني  تقع  ضخمة، 
رب  املعركة  يف  فيموت  الفريقني،  بني  الرصاع 
يأخذ  املتصارعني.  الطرفني  احد  اىل  ينتمي  عائلة 
القتيل، ويرى ان الوقت حان  االبن مكان والده 
لحقن الدماء، والتخلص من هذا الدخيل الغامض. 
جاء الفيلم عىل منط الويسرتن، مليئا باملطاردات 

واملواجهات والعري النسايئ املحموم. 
بعد هذه التجربة، ميكن القول ان مسرية جورج 
نرص توقفت نهائيا يف عامل الفن السابع. مع اندالع 
املباح،  الكالم  عن  نرص  صمت  اللبنانية،  الحرب 
تاركا الساحة لجيل جديد من السينامئيني ممن 
افرزتهم الحرب، وصنعوا افالمهم يف مدارها عىل 
وجان  علوية،  وبرهان  بغدادي،  مارون  رأسهم 
شمعون، وجوسلني صعب... مل ينجز اي فيلم عن 
الحرب السيئة الذكر، بل امىض 43 عاما يف كتابة 
السيناريوهات خالل حقبة الثامنينات، ويف اخراج 
الوثائقيات واالفالم الدعائية. الحصيلة 20 وثائقيا، 
كمنتج  عمله  جانب  اىل  ترويجيا،  فيلام  و150 
منفذ لبعض االفالم التي وقعها سينامئيون اجانب 

للسيناميئ  "املزّور"  فيلم  اشهرها  من  لبنان.  يف 
االملاين املعروف فولكر شلندورف عام 1981. منذ 
العام 1993، تفرغ كليا لعمله كاستاذ يف جامعتي 
"االلبا" و"البلمند، مستسلام رمبا لالّمباالة الرسمية 

تجاه فن يعترب مرآة لحال البلد وواقعه. 
يف آخر مقابالته التلفزيونية قبل عامني، سئل ان 
كان نادما عىل سلوك درب الفن السابع. كان رده 
بصدر  القدر  رضبات  تلقى  الذي  هو  مدهشا، 
رحب. قال ان من يريد حياة الجاه واملجد والرفاه، 
عليه ان يبتعد عن هذا املجال. اما هو، فليس نادما 
سرّيه  الذي  هو  بالكامريا  الشغف  خياراته.  عىل 
طوال حياته، وهذا ما كان يسعى اليه وميتلئ به. 

رحل جورج نرص قبل اسابيع، يف الثانية والتسعني. 
رحل بهدوء، متاما كام عاش، بعيدا من الصخب، 
صاالت  يف  رباه  الذي  الطفويل  عشقه  مالحقا 
زمنا  نطوي  برحيله  كأننا  وسينامتها.  طرابلس 
الثقافية  حياتنا  يف  استثنايئ  جيل  سرية  ونختم 
وحياتنا العامة. رحل االب املؤسس، لكن اللعنة 
التي الزمته مستمرة، واملشاكل ذاتها تؤرق الناس، 
هذه  يف  والثقافة،  والفكر  الفن  اهل  وتحارص 
البقعة من العامل. مل يتغري يشء منذ الخمسينات، 
التأسيسية،  املرحلة  حامسة  خفت  بالعكس  بل 
االبداع  بازاء  العامة  الالمباالة  حالة  لتتفاقم 
للطاقات  املزمن  االستنزاف  ويستمر  واملبدعني، 
وتتواصل تراجيديا الرحيل الدائم واالغرتاب، بحثا 
عن فرص افضل، واحتامالت لتحقيق احالم ضاق 

بها الوطن.
س. م

 امللصق. مشهد من فيلمه "اىل اين" )1957(.


