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سينما
سمير حبشي :لن يكون للبنان سينما حقيقية
من دون دعم الدولة كما في أوروبا

ما مير فيه لبنان منذ عامني ،كان حافزا لدى املخرج سمري حبيش للعودة اىل السينام بعد غياب سنوات .دقة املرحلة حملت
معها اسئلة جديدة وطروحات مختلفة عن السابق ال يريد الغياب عنها .رؤيته الجديدة للواقع اللبناين الذي يحرص عىل
محاكاته يف اعامله ،ستفرض عليه تغيريا يف الكادر الذي يحرص عىل ابرازه كمخرج
ان مل تكن السينام ابنة البيئة فهي لن تكون.
هذه هي نظرة املخرج سمري حبيش اىل العمل
السيناميئ ودوره الثقايف يف املجتمعات كرضورة
حتمية لتطويره .لن يكون للبنان سينام حقيقية
جدية من دون انشاء صندوق دعم من الدولة
ترشف عليه نقابة املمثلني كام هي الحال يف
اوروبا التي تتوىل دولها دفع نسبة عالية جدا من
الكلفة االنتاجية لكل فيلم سيناميئ.
ابتعاده عن الشاشة الكبرية مدة طويلة ،اغرقه يف
الدراما التي بات يراها يف اهمية السينام .يرفض
ترك لبنان رغم العروض التي تلقاها للعمل يف
الخارج ،ويرص عىل موقفه هذا حتى لو تعرض
وطنه لالحتالل ولحكم الديكتاتورية ،فهو لن
يرتكه.
يف لقاء مع "االمن العام" ،يتحدث املخرج سمري
حبيش عن كل هذه التفاصيل بالتوقف عىل حال
املبدعني يف لبنان بعد رحيل املخرج برهان علوية.
■ انهيت الشهر املايض عملك الدرامي الجديد
الذي تتكتم عن ذكر اسمه ومضمونه ،ما السبب؟
□ الن مؤمترا صحافيا ستعقده قريبا الرشكة
املنتجة لهذا املسلسل ،وهي التي ستتوىل االعالن
عنه كام هو متفق يف ما بيننا ،بذكر اسمه وابطاله
ومضمونه وموعد عرضه عىل الشاشة.
■ ما اسباب غيابك عن السينام مدة طويلة يف
مقابل تركيزك عىل االعامل الدرامية؟
□ كل عمل فني مرتبط انجازه بالواقع االجتامعي
لكل بلد .لبنان بلد صغري وال وجود فيه لرشكات
انتاج سيناميئ ،ألن سوق هذا القطاع ضيقة جدا.
فالصالة ،اي بجمهورها ،هي وراء انتاج هذه االفالم
مبعنى كثافة الحضور يف الصاالت تعترب مصدرا ماليا
تحتسبه الرشكة املنتجة كجزء من الكلفة الشاملة
له .يف امريكا مثال ،هناك  50مليون نسمة من 300

املخرج سمري حبيش.

لن اترك لبنان حتى
لو تعرض لالحتالل وحكم
ديكتاتوري

مليون عدد سكانها يتابعون عرض كل فيلم جديد.
اقدم مثاال آخر ،ملاذا السينام املرصية هي االكرث
انتشارا يف العامل العريب؟ الن عدد سكان مرص يبلغ
 100مليون .كثافة الحضور يف الصاالت هي مؤرش
لنجاح الفيلم ،او عىل االقل الدخال مردود مايل
اىل الرشكة املنتجة ،علام ان االستمرارية يف االنتاج
السيناميئ يف لبنان امر صعب جدا .هذا ما واجهته

منذ البدايات يف فيلم "االعصار" ( )1992الذي تم
بانتاج لبناين  -رويس ،االمر نفسه حدث يف فيلمي
الثاين "دخان بال نار" حيث انتظرت مدة خمس
سنوات من دون ايجاد منتج لبناين طوال هذه
الفرتة ،اىل ان جمعتني املصادفة باملخرج الراحل
يوسف شاهني الذي توىل انتاجه كمؤسس لرشكة
افالم مرص العاملية ،مع فيلم آخر يف مرحلة الحقة
هو "سيدة القرص ـ نظرية جنبالط" .هذه املشكلة
يعاين منها القطاع السيناميئ يف العامل كله ،وقد
اوجدت اوروبا حال لهذه املسالة.
■ ما هو هذا الحل؟
□ بانشاء صندوق دعم للسينام ترشف عليه
الدولة كام حدث يف فرنسا ،حيث تتكفل الدولة
الفرنسية بدفع الجزء االكرب من الكلفة االنتاجية
لكل فيلم .ففي حال وصلت هذه الكلفة اىل

 10ماليني فرنك ،تدفع الدولة  9ماليني النها
كدولة تنظر اىل السينام كرضورة ثقافية وحتمية
ملجتمعها بهدف تطويره .هذا املرشوع نسعى اىل
تحقيقه يف لبنان من خالل نقابة املمثلني عرب انشاء
صندوق دعم للسينام اللبنانية باقتطاع جزء من
موازنة الدولة بقيمة مليوين دوالر من اجل خلق
قطاع سيناميئ نوعي وفاعل ومنتج عىل صعيد
الكتّاب واملخرجني واملنتجني ايضا لتقديم افالم
تحايك املجتمع والذاكرة الشعبية ،ليك ينمي هذا
القطاع نفسه بنفسه يف ما بعد .من دون صندوق
دعم لن يكون للبنان سينام حقيقية ،جدية وغري
تجارية تحايك املجتمع والذاكرة الشعبية فيه.
فالسينام هي ابنة البيئة ،وان مل تكن كذلك ،فهي
لن تكون سينام فاعلة يف املجتمع كام هو دورها
يف املجتمعات الغربية ،ألن العمل الفني اذا مل
يكن منتميا اىل ارض ما او مجتمع ما او زمن ما
سيكون هرطقة ،هذا ما تعاين منه الدراما نوعا ما.
االنتامء الثقايف لكل عمل فني ،خصوصا ما يعرض
عىل شاشة التلفزيون ،هو رضورة حتمية.
■ الدراما اصبحت يف اهمية السينام ،هذا
هو رأيك ،من اي ناحية وكيف وصلت اىل هذه
املكانة؟
□ بدخولها بيوت الناس بعد ازدياد عدد املحطات
التلفزيونية ،االمر الذي ساعد عىل انتشارها بقوة.
الناس تتابع اعامل الدراما وتتفاعل معها ،لكن
مشكلة الدراما بشكل عام والعربية بشكل خاص
هي يف عدم تعاطيها بجدية مع املواضيع التي
تطرحها ،علام ان دورها هو معالجة مشكالت
حقيقية تنتمي اىل الواقع .هناك اعامل لبنانية
يف مضمونها وهذا ما حرصت عىل تقدميه يف
"باب ادريس" و "احمد وكريستينا" كنص يحايك
املجتمع اللبناين وتاريخه .عىل السيناريست ان
يكون اكرث عمقا يف ما يطرحه من خالل الدراما،
هذا من ناحية .اما من ناحية اخرى عىل املحطات
التلفزيونية عدم التوقف عند اسامء االبطال وقصة
الحب التي تجمعهم بشكل يؤثر سلبا عىل نوعية
العمل ،املهم يف الدراما هو املضمون .يف املقابل،
هناك رضورة ملحاسبة الناس عىل كل عمل رديء
تقدمه الشاشة ،باالعرتاض لدى املحطة املعنية
باالمر ،مطالبني اياها مبقاطعة صاحب العمل يف
حال تكراره النوعية ذاتها .من املمكن بعد

املقال

تفتيت النخبة كان ضرورة
رحيل املخرج برهان علوية اوائل الشهر املايض بعيدا من لبنان مل يحدث
ضجيجا يف وطنه الذي اوىص بأن يدفن فيه .االمر الذي فرض تساؤال حول
مصري املبدعني يف هذا الوطن .مسألة تكرميهم بجائزة او وسام كام يحصل
عادة بعد رحيلهم ،ليست مطروحة اساسا .فهذا من حقهم علينا كمجتمع
تغنى بانجازاتهم الفنية االستثنائية اىل حد اعتبار ما قبلهم كانت مرحلة،
وما بعدهم هناك مرحلة اخرى مختلفة .املبدعون ،عادة ،يحاكون الناس يف
اعاملهم لحثهم عىل الوعي ،تحديدا عىل حقائق حرصت جهات عدة محلية
وغري محلية عىل طمسها كفيلم "كفرقاسم" مثال .رمبا ال دور للناس حاليا وال
امكان لديهم عىل التقدم عىل الدولة يف مسألة تكريم مبدعني امثال برهان
علوية .لكن ما كان منتظرا هو وقفة استذكار ملا ترك وراءه يف ارشيف
هذا البلد كجزء من تاريخه .طبعا ،هموم الناس يف الوقت الحارض كافية
البعادهم من اي اهتاممات اخرى ال تعنيهم شخصيا.
السؤال هنا عن النخبة الغائبة كليا منذ سنوات عن الشأن الثقايف املعني
بالفكر والفن واالبداع االنساين .يف الواقع ،هناك التباس مستجد حول كلمة
فن يف لبنان بعد سيطرة االعامل املبتذلة عىل الساحة الفنية كصورة عن
اللبنانيني العاشقني للمشاهري.
دور النخبة ما قبل سنوات الحرب ويف اثنائها ،كان االرتقاء باملجتمع اللبناين
مبواقف مسؤولة يف املنعطفات املصريية الصعبة ،وكأنها هي بوصلة االمان
يف زمن االخطاء .ما الذي تبدل يف الواقع اللبناين حتى غابت هذه النخبة
عن التداول باسمها يف االعالم بشكل عام واملكتوب بشكل خاص ،حيث
كانت اراء اصحابها ال يف الشأن الثقايف فقط ،بل الوطني ايضا ،املعنية به
تخصص له مساحات يف الصحف ،اضافة اىل اعتبار االعالم املكتوب منربا لها
متى تشاء؟
ما جرى بعد اتخاذ قرار ايقاف الحرب يف اوائل تسعينات القرن املايض،
هو التنبه للدور الفاعل الذي تؤديه هذه النخبة اىل حد اعاقة اي مرشوع
سيايس يخطط له .فكان ال بد من استئصالها من مكانها بجذبها نحو احالم
اخرى ،عرب ايهامها بأن هذا هو دورها الوطني الجديد من خالل مواقع
مستحدثة الفرادها كمستشارين سياسيني يعتمد عليهم يف رسم دالئل عن
الوطن الجديد الذي يجب ان يكون بعد  15عاما من الحرب املدمرة ،وذلك
باغرائهم ماديا كتعويض عن شقاء عانوا منه طويال ،باعتبار ما يقدم لهم
من اغراءات يف املناصب واملال هو جائزة ترضية عن نضالهم املجاين.
تفتيت النخبة كان من اهم الغايات يف مطلع تسعينات القرن املايض،
لطي صفحة الحرب من دون التوقف عند االخطاء التي ترتكب يف
كرضورة ّ
حق الناس بالسكوت عنها ،متريرا ملرشوع الوطن الجديد الذي اعدت له
العدة قبل اعالنه بسنوات ،بالتغايض عام يتخذ من قرارات يف الكواليس،
احرتاما ملواقع ابتكرت من اجل دميومة دورها يف زمن السلم.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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االن ان تلعب الدراما اللبنانية دور السينام
باملشاركة يف مهرجانات عاملية بكل فخر ،باالشارة
اىل صانعيها بانهم سينامئيون من لبنان ال من
العامل الثالث كام يشار اليهم .من دون محاسبة،
ال مجال للتطور ال يف االعامل الفنية وال يف االداء
السيايس ،خصوصا يف االنتخابات ،املسألة متعلقة
بالوعي االجتامعي بشكل اسايس.
■ ما هي الظروف التي جمعتك باملخرج الراحل
يوسف شاهني للبدء بهذا التعاون املهم ،وهل
هناك اوجه شبه يف اعاملكام الفنية ومباذا تحديدا؟
□ التقينا مصادفة يف مهرجان قرطاج يف اثناء
عرض فيلم "االعصار" عام  ،1994فاعجب به جدا
وطلب من املسؤولني يف رشكة االنتاج التي اسسها
املوافقة عىل اي سيناريو اقدمه ،علام ان عالقتي
برئيس رشكة افالم مرص العاملية غايب خوري ما
زالت جيدة حتى االن بفضل الدعم املعنوي
الذي تلقيته من يوسف شاهني منذ ذاك حني.
ليس سهال ان يدعم مخرج كبري كيوسف شاهني
اعامل سيناميئ آخر بتشجيع الرشكات واملحطات
التلفزيونية عىل عرض اعاميل بعد اعجابه
باالسلوب السيناميئ الذي اقدمه .اهمية ما يقدمه
يوسف شاهني يف السينام هي يف املواضيع التي
يطرحها ،هو صاحب اسلوب فيه الكثري من
الشاعرية والفانتازيا ويحايك التاريخ يف اعامقه.
هو سيناميئ ملتزم وانا كذلك ،هذه هي اوجه
الشبه التي تجمعنا ،فانا ال اقدم اعامال لتسلية
الناس .وكوين انتمي اىل سينام املؤلف بكتابة
نصوص كل اعاميل السينامئية ،اطرح من خالل
شاشتها قضايا اجتامعية وال اتجه نحو العمل
التجاري او افالم  .Actionلكن يف حال اقدمت
عىل عمل من نوعية اخرى ،ساتعامل معه كحريف
ال اكرث.
■ اعلنت قبل عام عن استعدادك لتقديم فيلم
جديد ،هل ما بعد االنهيار الذي حل بلبنان عىل
مستويات عدة غري املعيشية سيتغري الكادر الذي
ستحاول ابرازه يف عملك كمخرج انطالقا من رؤية
جديدة للواقع اللبناين؟
□ هذا بالفعل ما حدث .لدي رؤية جديدة
فرضتها املرحلة التي مير فيها لبنان منذ عامني،
فعدلت عن انجاز الفيلم الذي اعلنت عنه ما قبل
انتشار وباء كورونا وواقع الثورة والتظاهرات يف
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الشارع اللبناين ،بالتحضري لفيلم آخر انجزت نصه
يف انتظار نتيجة املفاوضات مع الرشكة املرصية
التي تولت انتاج اخر عملني سينامئيني يل .املرحلة
الحالية فرضت طروحات جديدة واسئلة جديدة
ايضا ،علينا اال نغيب عنها بالتعاطي معها بجدية.
■ رحيل املخرج برهان علوية الشهر املايض تم
تداوله كخرب عادي ،االمر الذي طرح السؤال عن
مصري املبدعني يف لبنان ،هل قدرهم االهامل؟
□ رحيل برهان علوية كاحد اعمدة السينام يف
لبنان خسارة كبرية .مل يكن علوية سينامئيا تقنيا
فقط ،بل مفكرا ومثقفا قدم افالما تحايك وطنه
وذاكرته .الجمهور العريض يف لبنان بثقافته
السائدة ال يستوقفه رحيل سيناميئ حقيقي
كربهان علوية او مارون بغدادي ،ما يهمه هو
رصد تحركات الفنانني الجدد واعاملهم التي تقدم
يف اماكن ال تليق بالفن بشكل عام .برهان علوية ال
يقارن باشخاص كرث هم يف نظر الجمهور العريض
مشاهري ،لكنهم يف نظري يجهلون االبجدية وال
يضيفون شيئا اىل مجتمعاتهم .هذا ظلم اجتامعي
كان من املفروض عىل الدولة ان تكون اكرث وعيا.
رغم ذلك اقول ،املبدعون امثال برهان علوية ال

ينتظرون التكريم من احد وال يفكرون فيه وال
يكرتثون له ،كونهم من املؤمنني اميانا مطلقا بنمط
حياة وافكار معينة حاولوا العمل من اجلها يف
حياتهم.
■ احدث فيلم "االعصار" ( )1992ضجة كبرية بعد
قرار اتخذه االمن العام مبنع عرضه يف الصاالت
خوفا من فتنة داخلية ،هال حدثتنا عن هذه
التفاصيل وحقيقة ما جرى انذاك؟
□ وافق االمن العام عىل سيناريو فيلم "االعصار"
لكن ما بعد انجازه بدأت املشكلة باعرتاضه
كجهاز رقابة عىل بعض املشاهد باتخاذ قرار
حذفها بشكل اعتربته تشويها ملعنى الفيلم،
باعتباره اول عمل يتحدث عن الحرب وعبثيتها.
الديكورات كانت حقيقية من وسط بريوت
املدمرة ،رمبا هذا ما اخاف االمن العام حينها،
مبعنى استعادة هذه الحقيقة .ما هدفت اليه من
وراء هذا الفيلم هو الوعي عىل ما حصل بغية
وصول لبنان اىل السالم .االزمة التي سببها الفيلم
دفعت منظمة حقوق االنسان يف امريكا اىل توجيه
رسالة قالت فيها ،هناك ديكتاتورية يف لبنان متنع
عرض فيلم يف الصاالت .هذه االصداء وصلت
اىل رئيس الجمهورية انذاك الياس هراوي الذي
تدخل مبارشة مع النائب حبيب صادق للسامح
بعرضه .بعد حواىل  5سنوات ،تبدل الوضع كليا
باقتناع املسؤولني يف االمن العام مبا سعيت اىل
ابرازه يف هذا الفيلم .ما بعد هذه السنوات
والعراقيل التي مل افهمها حتى االن طرح فيلم
"االعصار" للمشاركة يف مهرجانات عاملية باسم
لبنان بدعم من وزارة الثقافة.
■ تلقيت عروضا عدة للعمل يف الخارج لكنك
رفضتها بسبب رفضك ترك لبنان ،هل هذا صحيح؟
□ نعم صحيح .لن اترك لبنان مهام حصل حتى
لو تعرض لالحتالل وحكم الديكتاتورية .عندما
استمع اىل اراء االخرين ،خصوصا وسائل االعالم
ونرشاتها االخبارية بعنوان اسايس لديها هو انهيار
لبنان اقول ،اقصدوا البقاع وشاهدوا الفالحني
واملزارعني يف عملهم يف االرض ستدركون حينها
ان لبنان مل ينهر ولن ينهار .عرق الذين يرقصون
الدبكة يف الساحات متجذر يف االرض كالشجر،
فكيف سينهار هذا البلد ،ال لن ينهار.
د.م.

واجهة املكتبات
■ توىل االمني العام لـ"لجنة املعتقلني
اللبنانيني يف السجون االرسائيلية" محمد
صفا مهمة جبارة مت ّثلت يف توثيق
ذاكرة احد ابشع املعتقالت يف التاريخ.
يف الذكرى الـ 21عىل اقفال معتقل
الخيام ،اصدر صفا كتاب "موسوعة
معتقل الخيام ــ القصة الكاملة" ("دار
الفارايب").
من منطلق ان ابشع املعتقالت يف العامل
استحالت متحفا يحافظ عىل الذاكرة ويوثقها ويصونها من
النسيان لتبقى حية يف التاريخ والوجدان ،يغطي الكتاب تاريخ
معتقل الخيام منذ انشائه يف  3نيسان  1985وحتى اقفاله يف
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عن املعتقل ،واالوضاع الصحية يف املعتقل ،وشهادات اسريات
محررات وارسى محررين وغريها من الفصول التي توثق ابشع
املامرسات والسلوكيات التي جرت يف املعتقل.
■ يحاول الكاتب والصحايف اللبناين
جهاد الزين يف روايته "ازدهار السحايا"
("دار نلسن") الجمع بني الواقعية
الشديدة والسوريالية يف آن .من هنا
جاء عنوان الرواية ،اذ انه عادة ما يقال
التهاب السحايا ،لكن الكاتب اختار هذا
العنوان للداللة عىل شخصيات واقعية
جدا ،لكنها اتت نتيجة والدة بيولوجية
رصح يف
مغايرة بعض اليشء وفق ما ّ
احدى املقابالت التلفزيونية .انها رواية عن حال البرشية
وانزالقها اىل العبث والالمعنى ،يف قالب ميزج بني الواقعية
والغرائبية.
■ من االعامل الالفتة التي انضمت اىل
املكتبة العربية رواية "ال ترتكني وحيدا"
("الدار العربية للعلوم نارشون") .تكمن
اهمية العمل يف انه موسوعة كاملة عن
مرض التوحد عىل شكل رواية .اختارت
خديجة عاشور القالب الروايئ لتقريب
العمل وتسهيل فهمه للمهتمني،
والتعريف باساليب العالج الحديثة يف
املراكز الطبية ،اىل جانب تشديدها عىل
توحد الكل ،مجتمعات ومؤسسات وافرادا ،من اجل
رضورة ّ
مساعدة الطفل املصاب بهذا االضطراب .كذلك ،تيضء الرواية

عىل العامل الداخيل للطفل املصاب بالتوحد ،فـ"عدم قدرته عىل
الكالم والتعبري ورشح معاناته ال يعني انه ال يفهم ما يدور
حوله فهو يشعر ويرغب ويحب اشياء ويرفض اخرى".
■ يف روايته "ال ّرباين" الصادرة عن "دار
اآلداب" ،يقارب الكاتب احمد ولد إسلم
قضية آنية وراهنة .اذ تدور احداث
ْ
عاملي :عامل ال يستطيع
الرواية بني
الحياة من دون االنرتنت ،وعامل مل يسمع
هذه الكلمة من قبل .تخوض الرواية
يف اشكاليات الهجرة والخصوصية
الرقمية .كام تنسج خيوطا بني املوسيقى
املوريتانية املوغلة يف القدم ،وبني
برمجيات الذكاء االصطناعي العيص عىل قدرات العقل البرشي.
■ العنف واالقتتال والحرب االهلية،
والخوف من اآلخر ،واملناطق املختلطة،
واملدينة والريف ...تيامت حرضت يف
اعامل الروايئ اللبناين جبور الدويهي
"سم يف الهواء" ("دار
السابقة.
ّ
الساقي") ال تحيد عن هذا الدرب.
اذ يختار الكاتب عائلة صغرية مؤلفة
من أب وزوجته وابنهام ،لرنافقها عىل
مدى محطات تاريخية يف لبنان ،منذ
ما قبل الحرب االهلية ،مرورا بها ،وصوال اىل الراهن .رواية
تربط مصائر فردية بالفصول والتحوالت التي مرت عىل لبنان،
وغيت من دربها ومسارها.
ّ
■ قصتان لالطفال صدرتا اخريا عن
"رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش"
للكاتبة نادين باخص ،بريشة الفنانة
التشكيلية ضحى الخطيب.
االوىل تحمل عنوان "طاحونة جدي"
وهي عبارة عن قصص يرويها لنا
اجدادنا خرجت من جلسات الطاحونة
القدمية ،واساطري من الخيال واستحالت
حقيقية يف الذاكرة لكرثة تداولها .اما
القصة الثانية ،فتحمل عنوان "يف رأيس نغم" وتروي قصة طفل
اسمه كامل مارس العزف عىل البيانو منذ ان كان يف الرابعة من
عمره عىل غرار موزار .وصارت تراوده كل ليلة ،نغامت كثرية
وجدت يف احد الليايل سبيلها اىل البيانو عرب انامل كامل.

81

