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صدح صوت السينام عام 1919 يف لبنان الذي لطاملا افتخر بامتالكه ارقى الشاشات واكربها قياسا بعدد سكانه، فيام شهدت 
صاالته ايام عز يف الستينات والسبعينات. قطاع تعتاش منه االف العائالت اللبنانية ويستمتع رواده بالفن السابع الذي توفره 

القاعات املظلمة بأجهزتها الصوتية والبرصية. وتبقى السينام احد اعمدة الرتفيه يف لبنان رغم كل الصعوبات

دور السينما اللبنانّية متعّثرة والتحّديات إقتصادّية وثقافّية
حداد: صاالت أقفلت ورّواد أقّل ومصاريف تتجاوز اإليرادات

رئيس نقابة اصحاب دور السينام يف لبنان ماريو حداد.

قاسية  ازمة  لبنان  يف  السينام  دور  تعاين 
تزال  ال  تحديات  من  واجهته  ما  بسبب 
مستمرة منذ ثالث سنوات، بعدما اجتمعت 
عوامل عدة ادت اىل اقفال بعض الصاالت. 
اللبنانيني  انىس  رعب،  بفيلم  اشبه  عوامل 

سحر السينام لفرتة من الوقت.
الوطنية  العملة  وانهيار  اقتصادية  ازمة  بني 
بريوت  مرفأ  وانفجار  كورونا  وباء  وتفيش 
يف  جسيمة  مادية  ارضار  يف  تسبب  الذي 
بعض الصاالت القريبة من موقع االنفجار، 
خسائر جسيمة تكبدتها الصاالت مام حال 
عدة.  اشهرا  روادها  امام  ابوابها  فتح  دون 
التي  االهلية  الحرب  خالل  حتى  انه  علام 
الصاالت،  تقفل  مل  سنة،   30 نحو  دامت 

وكانت االفالم تعرض تحت وابل القصف. 
وباتت  املادية،  الناس  اوضاع  تردت  اليوم، 
تذكرة السينام مكلفة لذوي الدخل املحدود 
الذين  الجامعات  املدارس وطالب  وتالمذة 
يشكلون رشيحة اساسية من نسبة الزبائن، 
خرستهم الصاالت اىل حد ما بسبب ارتفاع 
يف  ايضا  االزمة  وتكمن  التذاكر.  اسعار 
شاشات  من  للصاالت،  التشغيلية  القيمة 
وتنظيفات  وصيانة  ومكيفات  وكهرباء 
ورواتب موظفني وايجارات، قيمة تفوق ما 
البطاقات  اسعار  من  الصاالت  تجنيه هذه 
التي ال تتعدى 4 دوالرات بعدما كانت 10 
البطاقات  تسعري  الصعوبة  من  دوالرات. 
عىل  املستحيل  من  النه  السابق،  يف  كام 
َمن تبقى من رواد السينام ان يدفعوا اكرث 
للدولة  مربحا  يعترب  كان  قطاع  ذلك.  من 
منها  تستفيد  التي  االرباح  اىل  نظرا  سابقا، 
ورسوم  التذكرة  من  مقتطعة  رسوم  من 

االيجارات والبلديات.  

واالقتصادية  السياسية  الظروف  هذه  اىل 
التي مير فيها لبنان، بات الوضع اكرث تعقيدا. 
اذ ابرزت ازمة عاملية بعدما حذرت وسائل 
االلكرتونية  واملنصات  االجتامعي  التواصل 
دور  اىل  الذهاب  فكرة  كورونا من  زمن  يف 
فرصتها  املنصات  هذه  ووجدت  السينام، 
املشاهدين  عىل  نفسها  فرض  يف  الذهبية 

دروب  بسلك  اقناعهم  صعوبة  ظل  يف 
اىل  االفالم  دخول  اعتادوا  بعدما  الصاالت 
بيوتهم، واالنتقال من فيلم اىل آخر بكبسة 
زر عىل جهاز التحكم من بعد. وقد حققت 
حساب  عىل  خيالية  ارباحا  املنصات  هذه 
يف  هائال  ارتفاعا  بعضها  وشهد  السينام، 
اعداد املشرتكني، واصبحنا امام عرص جديد 
من السينام االفرتاضية. لكن هل تحل هذه 

املنصات نهائيا مكان دور السينام؟
من  العامل  يف  واحد  رقم  املخرج  يتحدث 
ستيفن  االمرييك  والشهرة،  االيرادات  حيث 
سبيلربغ، عن سحر السينام عندما قال يوما: 
"يف كل مرة اذهب اىل السينام، يكون االمر 
الفيلم حوله، ال  ساحرا. مهام كان ما يدور 
يوجد يشء اكرث متعة من الذهاب اىل مرسح 

مظلم كبري مع اشخاص مل تقابلهم من قبل 
واالستمتاع بهذه التجربة".

كرث يؤمنون بأن دور السينام يجب ان تكون 
موجودة اىل االبد، ويعترب تاريخ لبنان الغني 
جزءا  السينام  جعل  الثقايف  املجال  هذا  يف 
ال يتجزأ من الثقافة اللبنانية. ال شك يف ان 
الشهداء  الصاالت يف ساحة  انتشار عرشات 
وسط بريوت بكثافة، اكرب دليل عىل نشاط 
قبل  ما  فرتة  يف  لبنان  يف  الثقافية  الحركة 

الحرب االهلية.  
"السينام مل متت ولن متوت"، عبارة يرددها 
يف  متأصلة  فهي  الذهبية.  الشاشة  عشاق 
ثقافتنا واملنصات االلكرتونية لن تتمكن من 

تقديم تجربة الشاشة الكبرية. 
سلسلة صاالت "امبري" هي االقدم يف لبنان، 
وعىل رغم الحروب والحوادث املؤملة التي 
عصفت بالبلد، مل تتوقف هذه الصاالت عن 

عملها متحدية كل الصعوبات. 
يف هذا االطار، اجرت "االمن العام" حوارا مع 
رئيس مجلس ادارة رشكة امبري انرتناشونال 
ورئيس نقابة اصحاب دور السينام يف لبنان 
ماريو حداد حول الصعوبات التي تواجهها 
دور السينام يف لبنان، وافاق هذا القطاع يف 

ظل ما يعانيه اللبنانيون اليوم من ازمات.

 5 دفع  معتادا  يعد  مل  وبالتايل  عائلته،  مع 
دوالرات ملشاهدة فيلم يف السينام، علام ان 

التذاكر يف لبنان كانت رخيصة جدا.

■ يف مقارنة بني امس واليوم، ماذا تقولون 
عن دور السينام يف لبنان؟ 

□ منذ 20 سنة، كان لبنان يصنف اهم بلد 
حتى  السينام،  ايرادات  اىل  بالنسبة  عريب 
عدد  يكن  مل  الحال،  بطبيعة  مقارنة مبرص. 
رواد السينام اكرث من مرص، لكن االيرادات 
اليوم،  لبنان.  ايرادات  من  ادىن  كانت  فيها 
ويا لالسف، نحن نصنف كآخر بلد. ايراداتنا 
ثم  املئة،  يف   70 حواىل  ما مىض  يف  شكلت 
تشكل  باتت  حتى  تدريجا  النسبة  تدنت 
اليوم 3 او 4 يف املئة من ايرادات السينام يف 

الدول العربية.

تدهور  اىل  ادت  عاملية  اسباب  هناك   ■
هذا القطاع، لكن لبنانيا ما هي ابرز هذه 

االسباب التي اثرت عليه مبارشة؟
الرتاجع بطريقة طبيعية،  □ عامليا، حصل 
هناك  تختلف.  االمور  لبنان  يف  لكن 
يف  للمكيفات  الكهرباء  تأمني  ازمة  مثال 
كهرباء  مولدات  اىل  يحتاج  مام  الصاالت 
ان  يعني  االمر  هذا  املازوت.  عىل  تعمل 
باهظة  اصبحت  السينام  لتشغيل  الكلفة 
املكيفات  بتشغيل  قمنا  اذا  جدا خصوصا 
عندها  كهرباء،  مولدات  عرب  الصاالت  يف 
املستوىف  املبلغ  اضعاف  ثالثة  اىل  نحتاج 
من ايرادات الصالة اذا كانت ممتلئة. واذا 
اردنا احتساب ايرادات الصالة اليوم، كان 
يف  لرية  الف   15 املايض  يف  البطاقة  سعر 
دوالرات   10 اي  بريوت  يف  السينام  دور 
 10 اليوم   .1500 رصف  سعر  اساس  عىل 
لرية،  الف   400 حواىل  تساوي  دوالرات 
السينام  اىل  الدخول  بطاقات  ان  علام 
كحد  او  لرية  الف   150 تزال  ال  اليوم 
 10 الـ  نصف  اي  لرية   الف   200 اقىص 
نسبة  ان  اىل  ايضا،  االشارة  مع  دوالرات. 
رواد السينام تدنت 80 يف املئة عام كانت 

عليه يف السابق.

ايرادات السينما تدنت
 في لبنان من 70% الى %4

■ كيف تصف واقع السينام اليوم يف لبنان؟ 
جدا،  سيىء  العامل  يف  السينام  واقع   □
والوضع يف لبنان اسوأ من البلدان االخرى، 
اذ ان هناك تدنيا ملحوظا يف رواد السينام 
عامليا وليس فقط يف لبنان، خصوصا بعدما 
تفيش  مرحلة  يف  البلدان  معظم  ُمنعت 
فريوس كورونا من فتح دور السينام تفاديا 
االفالم  مشاهدة  الناس  فاعتاد  للتجمعات. 
التلفزيونات  عرب  املنازل  يف  واملسلسالت 
shahid و   prime tv وعىل   Netflix  و 
دور  اقفلت  فيام  وغريها،   apple tvو
من   كبري  عدد  منها  يعتاش  التي  السينام 
هذه  من  املترضرين  من  عامليا،  املوظفني. 
الواليات  يف  االفالم  استديوهات  االزمة، 
املئة  يف   80 توزع  التي  االمريكية  املتحدة 
منها.  والهندية  الفرنسية  حتى  االفالم،  من 
السينام  لدور  رشكتني  اكرب  من  كال  ان  كام 
  Cineworld االنكليزية  الرشكة  العامل:  يف 
 4 حواىل  متلكان  اللتني   ،AMC واالمريكية 
االف صالة يف العامل، هام عىل وشك االفالس. 
تالئم  تعد  مل  االسعار  ان  ذلك،  اىل  يضاف 
مجانا  الفيلم  مشاهدة  اعتاد  الذي  الزبون 
 6 اىل   5 يدفع  او  منزله  يف  التلفزيون  عرب 
االفالم  من  عدد  ملشاهدة  شهريا  دوالرات 

سينما
الشدياق ميرنا 
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■ كيف تستمرون اليوم بادارة دور السينام 
يف هذه االوضاع؟ 

لبنان،  السينام يف  اقفل نصف عدد دور   □
بعضها موجود يف املجمعات التجارية حيث 
مل يعد يف امكانها تشغيل املكيفات لصاالت 
من  سينام  صالة  اىل  يدخل  فمن  السينام، 
دون مكيف هواء؟ كام ان حضور املوظفني 
اىل دور السينام يتطلب اقله صفيحتي بنزين 
شهريا، فكيف ميكن تأمينهام؟ نحن اليوم يف 
حرية من امرنا حيال طرق اعادة تفعيل هذا 
القطاع ، وننتظر املوسم الذي بدأ يف منتصف 
ترشين االول حيث من املمكن االستغناء عن 
مكيف الهواء يف صاالت بريوت. يف هوليوود، 
اسرتجع منتجو االفالم واالستديوهات القدرة 
نأمل يف عودة  لذا  افالم ضخمة.  انتاج  عىل 
املوسم، اذ ال يشء يغني عن  دور السينام، 
خصوصا ان هناك فرقا شاسعا بني مشاهدة 
فيلم مع الجمهور ومشاهدته يف املنزل. انا 
عىل يقني ان السينام لن تندثر لكنها متر يف 
ان  منذ  عدة  ازمات  واجهتنا  قاسية.  ازمة 
امبري منذ 100 سنة يف  اسس والدي سينام 
يرددون  بدأوا  التلفزيون  ظهور  بعد  لبنان. 

بعد  يروح  بدو  "مني  انتهت  السينام  ان 
عالسينام". ثم انترشت رشائط الفيديو وبدأ 
الناس يشاهدون االفالم يف املنازل، ومل يتعد 
مثن رشيط الفيديو املقرصن الدوالر الواحد. 
الرشائط  هذه  تباع  كانت  كيف  متاما  اذكر 
بيعي  يحاولون  الباعة  وكان  الطرقات،  عىل 
االفالم التي كانت تعرض يف صاالتنا. مل نكن 

نستطيع تقديم شكوى يف حينها؟
لقد تغلبنا عىل ازمات عديدة، من بينها عام 
1983 عندما هبطت قيمة اللرية بعدما كان 
سعر بطاقة الدخول اىل دور السينام لريتني 
او لرية ونصف لرية، و50 قرشا االثنني بعد 
االف ومن  اىل  5  ارتفع سعرها  ثم  الظهر، 

ثم اىل 15 الفا. 

■ ما هي انواع االفالم التي تعرض اليوم؟ 
يف  العاملية  االستديوهات  ترضرت   □
املتحدة  الواليات  يف  السيام  االزمة،  خالل 
االمريكية وفرنسا، لذا نعرض ما هو متوافر 
يف االسواق. نحن نوزع االفالم التي نأخذها 
العافية  تعود  ان  يف  ونأمل  الرشكات،  من 
املئة  الذي يتكل 90 يف  اللبناين  االنتاج  اىل 

عىل السوق اللبنانية. 

■ ما هي الحلول من اجل مستقبل افضل 
للسينام؟ 

نحن  بالسينام.  وتفرح  الناس  تعود  ان   □
يعلم  ان  يجب  لكن  جهودنا،  بكل  نقوم 
تتضاعف  مصاريف  للسينام  ان  الجميع 
الكهرباء  اىل  موظفيها  اجور  من  يوميا، 
ملبة  سعر  يرتاوح  اليوم  الصيانة.   اىل 
دوالر  االف   6 اىل   5 بني   Projecteurالـ
االيجارات  ان  علام  فقط،  اشهر   6 وتخدم 
البلد وليس  ازمة يف  بالدوالر. هناك  تدفع 
السينام فقط. آمل يف خالل هذا  يف قطاع 
"ما  انني  ان نستعيد عافيتنا، علام  املوسم 

سّلمت سالحي ابدا". 

الحل يكمن في عودة 
املشاهد بفرح الى الصاالت


