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الثقافة
األزمة االقتصادية واالجتماعية تضعها في أزمة وجود

صاالت السينما في لبنان تحاول الصمود ...ولكن!

ال احد يف منأى عن الكارثة االقتصادية والنقدية .الصاالت السينامئية التي ظلت تعمل حتى خالل الحرب ،تجد نفسها اليوم
امام ازمة وجودية بكل ما للكلمة من معنى .انخفاض مخيف يف عدد مرتادي الصاالت التي اعادت افتتاح ابوابها يف حزيران
املايض ،وعجز املواطن عن رشاء تذكرة باربعني الف لرية ،وتخبط هذا القطاع بسبب االرتفاع الكبري يف سعر رصف الدوالر ،ما
يجعل اي عطل يف آلة يك ّلف اصحابها االف الدوالرات من دون وجود مصدر لتعويض هذه الخسارة

عملية التعقيم مستمرة يف الصاالت.

انه االمتحان االصعب الذي مر عىل موزعي
االفالم االجنبية ومستورديها واصحاب
الصاالت السينامئية يف تاريخ لبنان.
هذا ما يجمع عليه املراقبون واصحاب
الصاالت لدى الحديث معهم .حتى ابان
الحرب االهلية ،مل يختربوا شيئا مامثال .يف
عز الحرب ،كانت الصاالت شغالة ،وكان

مشكلتنا االكبر
هي سعر الصرف

الناس يرسقون وقتا مستقطعا بني قصفني
ليشاهدوا االفالم يف الحمرا وجونيه
وغريهم  .رغم العنف والقصف والخطر،
كانت املعنويات مرتفعة والحاجة اىل
الثقافة والفن والرتفيه حارضة بقوة .اال
ان ما يحصل اليوم يستحيل استيعابه
والتعايش معه :ازمة صحية فرضت اقفاال

عىل مدى عام تلته اعادة فتح الصاالت
السينامئية يف حزيران املايض ،بقدرة
استيعابية تصل اىل النصف فقط احرتاما
للتباعد االجتامعي الذي تفرضه الوقاية
من فريوس كورونا .ازمة نقدية ومالية
واقتصادية حلقت بسعر رصف الدوالر
لتجعل العاملني يف القطاع السيناميئ امام
خطر وجودي حقيقي ،فيام املواطن الذي
تدهورت قدرته الرشائية ،وصار منشغال
بتحصيل لقمة العيش ليس اال ،قد يشعر
بأن الذهاب اىل السينام ورشاء تذكرة
ترواح بني  40الف لرية و 80الف لرية،
امر يندرج ضمن الكامليات ،بعدما كانت
التذكرة تباع بـ 15الف لرية.
ما زاد الطني بلة هو انفجار مرفأ بريوت
الذي الحق ارضارا جسيمة ببعض الصاالت
القريبة من موقع االنفجار ،لتكتمل
حلقة اليأس والرتاجيديا التي تغرق فيها
البالد منذ ما يقرب من عام .واذا كان
املرسحيون عاودوا نشاطهم عىل خشبات
املدينة ،بعروض متواضعة ال تتطلب
كلفة عالية ،وبدعم ومتويل خارجيني،
ماذا يفعل املوزعون واصحاب الصاالت
الذين يعرضون عادة افالما تحظى بإقبال
جامهريي ،خصوصا االفالم الهوليوودية
واالجنبية التجارية؟
الناظر يف االرقام سيصدم للفارق بني
االقبال يف عام  2019واالقبال يف ،2021
نظرا اىل ان عام  2020شهد اقفاال للصاالت
نتيجة الحجر.
كيف االقبال اليوم عىل الصاالت
السينامئية بعد عام عىل الحجر؟ كيف
يق ّيم املوزعون واصحاب الصاالت الواقع
اليوم؟ هل هناك من حلول او خطط
بديلة يف جعبتهم؟ ما هي التحديات التي
تواجههم؟
اسئلة حملناها اىل مدير االنتاج والربمجة
يف مجموعة صاالت "امبري" ،بسام عيد،
احد اقدم العاملني يف مجال رشاء وتوزيع
الرشائط السينامئية منذ حواىل اربعني
عاما ،كام اىل اسحق فهد مسؤول الربمجة
واالعالنات والتوزيع يف صاالت "غراند
سينام" يف لبنان.

نقطة على السطر

من قلب الحداد ...األمل
انه زمن انفالت الغضب ،العشوايئ احيانا ،املعذور غالبا ،املتالعَب به ،داخال وخارجا .وهذا
طبيعي يف لحظات املخاض والتحول .هو ايضا زمن الفوىض والضياع ،حيث تخطئ الحشود
املجروحة واملقهورة ،فتسدد الرضبات اىل نفسها ومصلحتها احيانا ،واىل رموز وطنية فوق
كل شبهة .هذا هو العمى الجامعي ،بعد االحساس الجامعي بالظلم ،يف قلب الدوامة
املجنونة ...ويف اللحظات املصريية ،نتمسك باملدينة ،وروحها ،وقيمها ،وذاكرتها ،ومستقبلها،
وحقها يف الحياة ،اكرث من اي وقت مىض! نتمسك اذا باملامرسة الثقافية ،والبعد الثقايف.
رب قائل انه زمن البحث عن لقمة العيش ،عن الدواء والحليب والخبز واملحروقات .صحيح!
هذه معضلة الجميع ،يف كل االوساط االجتامعية واملناطق ،لبنان كله عىل شفا الهاوية .لكن
ليس بالخبز وحده يحيا االنسان .ومقاومة الهاوية ،يكون ايضا بالتمسك بالهوية ،واعادة
االعتبار اىل مقومات صمود روح االمة ،وعقلها ،ومخيلتها ،وذاكرتها ،من الهمجية والتلف
واالنغالق.
ال عجب يف ان يكون هناك يف بريوت وطرابلس وصيدا وصور ،وكل انحاء الجمهورية ،من
يعمل عىل الصمود عىل جبهة الثقافة :اي الفنون ،من رقص وموسيقى ومرسح وتشكيل،
وخصوصا السينام ،هذا الفن الجامهريي بامتياز .وال ننىس القصص الشعبي ،واالناشيد
الحامسية التي نسمعها يف الشارع وهي جزء من الوعينا الجامعي .ليس الصمود فقط بفعل
الدعم االجنبي ،والجمعيات ،واملنظامت غري الحكومية التي تدعم االنتاجات والتظاهرات
الثقافية ،واملحرتفات ،ومشاريع الرتميم ...نتحدث قبل كل يشء عن صمود ،هو تجسيد
الرادة واميان مئات النساء والرجال ،من كل االعامر ،الذين يؤمنون بدور الثقافة ،ويريدون
احياءها بكل قواهم وكيانهم.
وعشية الذكرى االوىل لكارثة املرفأ ،يشارك عدد ال يحىص من املبدعني ،يف نشاطات مختلفة
الشكل واملحتوى واالطار ،لقول هذا الجرح الجامعي بارقى االشكال واكرثها بالغة ،وقدرة
عىل النفاذ اىل الوعي الجامعي.
وظيفة التعزية واحياء الذكرى وغري ذلك من طقوس ،ليس تأجيج الجراح بل تهدئتها ،وال
زرع اليأس بل التشبث باالمل ،وليس التحريض بل خلق املواساة والبحث عن آفاق تجاوز.
تلك هي العدالة ،وتلك هي وظيفة الثقافة ايضا .والثقافة اليوم تنبعث بثقة ،وتتغلغل
يف الضمري والوجدان بلسام وعزاء ،وسعيا اىل املستقبل االفضل ،والوطن الذي يشبه اباءه
ويحميهم .لذلك نفرح كلام افتتحت صالة ،دامئة او موقتة ،او اعيد افتتاحها باالحرى بعد
طول اقفال .نعم ،يف هذه الظروف! ال داع للدهشة واالستنكار ،واعتبار الثقافة تسلية
الصحاب البال الهانئ ،اي "ترفا بورجوازيا" بعد الخبز والعدالة تأيت الثقافة ،واال ملا تفاجأنا
بكل هذه املبادرات الشخصية ،املستقلة ،الفراد ومجموعات ،من اجل استعادة الحياة
الثقافية ،يف حدود املمكن ،ويف موازاة الواقع الصعب.
من ينظم حدثا ،او يقدم ابداعا اليوم ،يساعد شعبه عىل النهوض ايضا .يعطينا شحنات
االنسانية التي نحتاجها لئال نستحيل وحوشا كارسة .من يعيد فتح الصاالت ،حتى التجارية،
هو جزء من انتفاضة اعادة الروح اىل بريوت ،وكل لبنان .لن تتغلب بريوت عىل االعصار،
وترصع الوحش االسطوري الذي يتهددها ،اال اذا بقيت شبيهة لنفسها .يريدون لها ان تتغري،
وتصبح فضاء بال روح ،لجامعات ضائعة خائفة جائعة يائسة متناحرة ...يريدونها مسخا
يتنكر ملاضيه ويتوه عن املستقبل .لكن حراس املدينة كرث .مل يعينهم احد ،مل يكلفهم احد،
ال يتقاضون مكافأة يف معظم االحيان .حراس املدينة يبحثون عن سبل الخالص الجامعي ،ال
الفردي ،اقتصاديا ونقديا اوال ،عىل مستوى االساسيات والبنى التحتية والخدمات الحيوية.
الثقافة تشبث باملدينة ...بريوت التي لن يستطيع احد هدمها او تغيريها او استبدالها!
سمير مراد
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بسام عيد:
تراجع مرعب

اسحق فهد:
الحالة تعبانة

"امبري" من الصاالت االقدم يف لبنان .احتفلت
مبئويتها قبل عامني ،لتجد نفسها اليوم امام
ازمة وجودية بكل ما للكلمة من معنى .هل
مرت عىل الصالة اوضاع شبيهة مبا نشهده
اليوم يف لبنان ،بحكم عراقتها؟
يجيبنا مدير االنتاج والربمجة يف مجموعة
صاالت "امبري" بسام عيد قائال" :امبري من
اعرق الصاالت يف لبنان ومن املشجعني
عىل السياحة يف لبنان .لكن ال اعتقد بأننا
مررنا بأمر مشابه ملا يحصل اليوم ،رمبا يف
عام  ،1982شهدنا ظرفا مشابها ،حني ارتفع
سعر رصف الدوالر الدوالر وارتفعت معه
اسعار بطاقات السينام .لكن لسوء الحظ
اليوم ،فالحالة االقتصادية والتالعب املستمر
يف سعر رصف الدوالر عوامل حالت دون
مواصلة "امبري" مه ّمتها كام يجب .صاالت
"امبري" انترشت يف كل مناطق لبنان من
البقاع اىل طرابلس والنبطية ،ويف كل
املحافظات تقريبا .لكننا اليوم مل نستطع
اعادة افتتاح الصاالت يف املحافظات بسبب
الحالة االقتصادية ،فاقترصت اعادة االفتتاح
عىل بريوت والشويفات ،وهذا ينطبق عىل
الصاالت االخرى غرينا ألن الوضع االقتصادي
يف هذه املناطق يسء للغاية ،وال قدرة رشائية
للمواطن هناك".
عن العقبات التي تواجههم ،يجيب" :كسائر
الناس ،نعاين من التحديات ذاتها .هناك اوال
تحليق سعر رصف الدوالر ،وشح السيولة يف
جيوب الناس .فعىل سبيل املثال ،من كان
معاشه مليونا او مليوين لرية لبنانية ،ما عاد
هذا املبلغ يكفي ،ليفكر اصال يف الذهاب إىل
السينام مع اوالده ورشاء الفوشار وغريه .مل
يعد امرا واردا بالنسبة اىل اي عائلة االجتامع
يف صالة السينام اال اذا كان مدخولها من
الخارج ،اي ان احد افرادها املغرتبني يرسل
لها االموال ،او اذا كانت تقبض بالدوالر.
شح املازوت ،فهذا ما قد
أضف إىل ذلك أزمة ّ
يجرب رمبا الصاالت عىل االقفال اذا مل يتوافر
املازوت لها يف وقت قريب .باختصار ،الحالة

عن االقبال عىل الصاالت السينامئية بعد
اعادة افتتاحها يف حزيران املايض ،يقول
اسحق فهد مسؤول الربمجة واالعالنات
والتوزيع لصاالت "غراند سينام" يف لبنان:
"اذا كان ع ّ
يل مقارنة وضعنا بالوضع العام
السائد اليوم يف البلد ،استطيع القول بأنه
جيد ،ألن الوضع العام يف لبنان كاريث وغاية
يف السوء .فكام تعلم ،هناك كورونا الذي
يجربنا عىل قدرة استيعابية للصالة ال تتخطى
الخمسني يف املئة ،كام ان آخر عرض لدينا
هو عند الثامنة والنصف ليال وليس العارشة
والنصف كام كان سائدا .وما زال الناس
خائفني من الوباء ،وهناك ايضا ازمة البنزين
واملازوت .اضف اىل ذلك كله وضع اللرية.
الوضع االقتصادي يسء جدا بطريقة جعل
السينام والرتفيه بشكل عام يف آخر سلم
االولويات عند املواطن .فهو يفضل انشطة ال
تكلفه ماال ،مثل الجلوس عىل شاطئ البحر
وغريه من االنشطة املجانية .وطبعا ،هناك
غياب املزاج والنفسية واملعنويات لالقبال
عىل السينام بسبب كل هذه الظروف التي
ذكرتها".
عن املقارنة مع  2019مثال ،يجيب" :لقد
انخفض االقبال هذه السنة عن عام 2019
بنسبة مثانني يف املئة" ،متحفظا عن اعطاء
ارقام "ألنني لست مخ ّوال لذلك".
وما اذا كانت االفالم الهوليوودية التي
ينجذب اليها الناس عادة قد تساهم يف إعادة
الناس اىل الصاالت ،يجيبنا" :يف االجامل ،نحن
نع ّول عادة عىل االفالم الهوليوودية الضخمة
كام عىل الفيلم اللبناين .حاليا ،ال توجد افالم
لبنانية بعد ،وانا لديّ فيلم مل اطرحه بعد
هو "يربو بع ّز كن" (اخراج ديفيد اوريان
ــ تأليف اسحق فهد) .كتبت الفيلم منذ
سنتني ،وكان يفرتض طرحه يف يوم الثورة
متاما ،اي يف  17ترشين االول  .2019لكن
الطرح تأجل بسبب االحداث املفاجئة التي
اندلعت حينها .لذا ،مل اطرحه يومها ،وما
زلت مرتددا االن ألنني اخىش ان الظرف ليس

بسام عيد.

يرىث لها ،خصوصاً اننا االن يف موسم الصيف،
ونحتاج اىل املك ّيف ،واىل صيانة املعدات
وغريها من االمور .مثال ،اذا ّ
تعطلت ملبة
واحدة يف آلة معينة ،فهذا قد يكلفنا حواىل
 2000دوالر لرشاء واحدة جديدة .فكيف
سنستطيع تد ّبر هذا املبلغ بـ"الفريش دوالر"
وكم من تذكرة نحتاج للبيع من اجل تعويض
مثن هذه اللمبة".
حني نتحدث مع عيد يف االرقام ،تتجىل االزمة
بشكل واضح ،يقول لنا" :لنأخذ اسبوع عيد
االضحى .عادة ما كان يرتاد صاالتنا يف هذا
االسبوع حوايل مئة الف شخص يف السنوات
السابقة .هذه السنة ،بالكاد وصلنا اىل
عرشين الف شخص .اي بات يرتاد صاالتنا
عرشون يف املئة مقارنة باالعوام السابقة .يف
املايض ،كنا نبيع بني الستني الف وسبعني
الف بطاقة يف االسبوع الواحد .اما اليوم،
فبالكاد نصل اىل  15الف بطاقة يف االسبوع.
اضف اىل ذلك انه ال ميكننا رفع سعر تذكرة
الدخول كثريا .نحن حددناها بني اربعني
الف لرية وستني الف لرية حسب الصاالت

والكرايس .لكن بهذه الطريقة ،ال احد
نحصل معاشات
يستطيع االستمرار .بالكاد ّ
املوظفني ومثن املازوت .يف صالة الشويفات
اجرينا حساباتنا لرنى حجم الكارثة .دخل
اىل صندوقنا  73مليون لرية ،فجاءت فاتورة
املازوت والتكييف سبعني مليون لرية".
يف نهاية حديثنا ،يحمل بسام عيد عتبا
خجوال عىل لجنة الرقابة ،اذ يقول لنا" :كنا
نع ّول عىل فيلم Snake Eyes: G.I. Joe
( Originsفيلم ابطال خارقني) لطرحه يف
العيد .وصل الفيلم إىل لجنة الرقابة يف االمن
العام ،التي ح ّولته اىل لجنة أخرى من الخارج
لرتى ما املقاطع التي يجب اقتطاعها منه،
مام اجربهم عىل تأجيلنا ملا بعد عيد االضحى
حتى مينحوننا املوافقة عليه .هذا الفيلم كنا
نع ّول عليه كثريا لطرحه يف العيد ،لنجد
انفسنا مجربين عىل متديد االفالم املعروضة
يف صاالتنا بسبب عجز اللجنة التي ح ّول
اليها الفيلم من خارج لجنة املراقبة يف االمن
العام ،عن االجتامع واستكامل االجراءات
ومنحنا املوافقة لالسف".

اسحق فهد.

 20الف شخص فقط
دخلوا الصاالت في اسبوع
االضحى بعدما كانت
السنوات السابقة تسجّ ل
حوالى مئة الف

مؤاتيا للسينام .لذا ،نع ّول االن عىل الفيلم
الهوليوودي عله يعيد الناس إىل الصاالت".
حني نتطرق اىل املشاكل التي يواجهها القطاع،
يقول لنا اسحق فهد" :املشكلة الكربى واالسوأ
التي نواجهها هي سعر الرصف .فكام تعلم،
ان اردنا ان نحدد مثن تذكرة الدخول حسب
سعر رصف الدوالر ،هي التي كانت تبلغ يف
ما مىض  10دوالرات او  15الف لرية لبنانية،
فقد تصل اىل  200الف لرية اليوم .لكن
يستحيل ان نرفع سعرها اىل هذا السقف،

لذا حددنا مثن التذكرة بـ 50الف لرية لبنانية.
لكن هذا املبلغ مي ّثل خسارة كبرية بالنسبة
الينا ،لكننا افتتحنا فقط للمحافظة عىل
سري القطاع وتحريك عجلته ،كام من اجل
العائالت التي تعتاش منه .فهذا القطاع،
كام تعلم ،يعيل حواىل الفي عائلة يف لبنان،
وهذه كارثة اذا قررنا عدم االفتتاح .لذا ،قلنا
ألنفسنا لنعد فتح الصاالت وتحريك العجلة
االقتصادية ولنواصل استرياد االفالم ،فيمكننا
ان نتحمل عدم الربح يف هذه املرحلة،
لكن املهم عدم الخسارة .لكن املؤسف اننا
بتنا نخرس االن .فحني افتتحنا يف حزيران،
كان سعر الرصف  10االف لرية ،لكنه اليوم
تخطى العرشين الف لرية .وحني حددنا سعر
التذكرة بـ 50الف لرية ،كان االمر اصال مي ّثل
خسارة بالنسبة الينا ،فكيف باالحرى االن.
هذا أسوأ ما نواجهه االن".
وحني نسأله عام اذا كان الوضع القاتم قد
يدفعهم اىل اغالق صاالتهم يف لبنان ،يجيبنا
بشكل مقتضب" :لهأل فاتحني".
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