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ثقافة وناس

على الغالف

رحيل رائد السينما الوثائقية جان شمــ

سينمائي الذاكرة
المثخنة
بيار أبي صعب
من خالل
كثيرون عرفوا ّجان شمعون صوتًا ،قبل أن يكتشفوه عبر الصور .كان ّذلك ّ
طيبني… قول الله!» :اسكتشات زياد الرحباني الفريدة ،كنا نترقبها على
حلقات «بعدنا
ّ
اللبنانية بعد «االنقالب األبيض» الذي قام به العميد عزيز األحدب في آذار
أثير اإلذاعة
ّ
َ
ّ
الطوباوية
األحدب
محاولة
من
تقريبًا
شيء
يبق
لم
ه
إن
القول
يمكننا
واآلن
.1976
(مارس)
ّ
ّ
ّ
الراديكالية ،التي قد تضيق بها محطات كثيرة
اإلذاعية،
«لالصالح» ،إال تلك االسكتشات
ّ
سياسية تعكس موقفًا ناضجًا من الصراع ،وحواريات ساخرة تقوم
في أيامنا .قفشات
ّ
على تحليل ورؤيا يساريني ،وأغنيات هاذية ترسخ النفس الشعبي… إن حلقات «بعدنا
ّ
ّ
أسطورية ،وتنازعها الجمهور لسنوات
طيبني »..املسكونة بصوت جان وزياد ،صارت
ّ
طويلة على أشرطة الكاسيت ،ثم السي دي .واملغامرة التي ترافقت مع لحظة سياسة
ّ
مسرحياته الكبرى ،مع شريك ومحاور ،اسمه جان
خاصة ،خاضها زياد قبل تقديم
ّ
ممثل يأسرك بحنجرته ّ
ّ
املميزة ،ولهجته الزحالوية ،وطريقته في إشباع الكلمات،
شمعون.
ّ
ّ
ّ
تصب في صميم التوجه الشعبي ،والنقد السياسي املقذع،
وتلك النبرة الساخرة التي
ّ
تسنى له أن ّ
يتعرف الحقًا إلى صاحب القامة املديدة،
كما أراده الرحباني االبنَ .ومن
ّ
ّ
والشاربني الكثيفنيُ ،
ُ
سيدهشه كم أن الرجل يشبه صوته! شخصية منفتحة ،جذلى،
ّ
ّ
ملونة ،حادة رغم طيبتها ،ضاحكة ،كريمة ،ظريفة ،صلبة في تمسكها باملبادئ ،واثقة
سلفًا من نتيجة املعركة الصعبة والطويلة .هذا «التفاؤل الثوري» ،في قاموس العارفني،
ّ
املتعرجة ،وال شريكته في السينما والحياة مي املصري.
لم يفارق جان يومًا ،على الدرب
ّ
تمخض عن تجربة فريدة ،جمعت بني االبداع وااللتزام ،بني الهواجس الجماليةّ
لقد
ّ
والنضاالت الوطنية .اليوم مع انطفاء جان شمعون بعد اعتكافه في الصمت ،ندرك أكثر
ّ
ّ
ّ
العربية ،وكم يصعب أن نجد له ورثة.
االستثنائي في تاريخ السينما
أهمية هذا املسار
املتاريس والخنادق« ،تحت
لقد أخذ الكاميرا إلى الشارع كي تشهد .زرعها بني الناس ّ ،في ّ
األنقاض» وعند خطوط التماس ،على حافة الجراح ،كي توثق محطات هذا املخاض
العسير ،كي تنقل صوت الناس وحكاياتهم ،أحالمهم وعذاباتهم .جان ومي ،هما حامال
ّ
تكريمية
لواء السينما املقاومة بامتياز« ،سينما االنسان والذاكرة» ،حسب عنوان تظاهرة
للثنائي ،نظمها «نادي لكل الناس» في العام  2003في بيروت .عندما عاود النادي ّ
الكرة
تحت لواء املقاومة ،في ربيع العام املاضي ،كثيرون شعروا ّأنها ستكون ّ
التحية األخيرة…
ّ
اللبنانية ،قبل أن
«معهد الفنون الجميلة» في الجامعة
كان جان قد درس املسرح في
ّ
يسافر إلى باريس ،العام  ،1969ليتعلم فنون السينما في السوربون .بطبيعة الحال اختار
ّ
ّ
كلية سان دونيه ،معقل ُ
الطالبية ال يزال
الحمر والثوار والخوارج يومذاك ،وكان زخم الثورة
في أوجه ،بأفكارها ،ونضاالتها ،ورموزها ،وسينمائييها من مخرجي «املوجة الجديدة».
دخل أيضًا معهد «لوي لوميير» املتخصص ،وبعدها بسنوات كثيرة ،كان األساتذة
ّ
بقوة ذلك «الطالب اللبناني» الذي لفت أنظار الجميع ّ
يتذكرون ّ
بتميزه ،وباتوا
املخضرمون
ّ
ّ
الباريسية األولى
سينمائيًا معروفًا .مرحلته
يقرأون عنه في الصحف بعدما صار
ّ
ّ
ّ
وسياسيًا .وعندما عاد
سينمائيًا
(سيصبح له في املدينة موطئ قدم بعد الـ  ،)83شكلته
ّ
ّ
األهلية ،كان قد اختار خندقه .بعيدًا من البيئة االنعزالية،
إلى بيروت ليشهد انفجار الحرب
ّ
ّ
ّ
ّ
سيرسم الفنان الشاب لنفسه طريقًا ثورية ،تقدمية ،عروبية ،معادية لالستعمار،
ً
ّ
ّ
ّ
والتعصب ،والطائفية،
بوصلتها فلسطني .وسيصبح مقاتال بالكاميرا ،ضد االحتالل،
والجهل ،والظلم على أشكاله .مع املخرج الفلسطيني مصطفى أبو علي ،وااليطالي بينو
أدريانو سيحقق باكورته «تل الزعتر» ( .)1976ليعقبه بوثائقي ثان ،أممي النفس ،بعنوان
«أنشودة األحرار» ( )1978الذي يتناول حركات التحرر في العالم ،ونضاالت الشعوب
ّ
ّ
ّ
فلسطينية
الفلسطينية» ،التقى بشابة
من أجل التحكم بمصيرها .في «مؤسسة السينما
تدرس السينما في «جامعة سان فرنسيسكو» .بعدها بعام ّ
ونيف سيلتقيان مجددًا
ليعمال معًا ،ويصبحا جسدًا واحدًاّ .
يظن الناس إن حبيبته هي التي أخذته إلى فلسطني،
في الحقيقة فلسطني هي التي أخذت جان شمعون إلى مي املصري .معًا حققا مجموعة
ّ
ّ
املرجعية ،حتى لتختلط أحيانًا على املرء ّ
أبوة األفالم« .أطفال شاتيال»
الوثائقية
من األفالم
و«أحالم املنفى» و«حنان العشرواي» هي من إخراج مي وحدها .لكن جان دائمًا في
ّ
تنفيذيًا .والعكس صحيح مع أفالمه هو« :رهينة االنتظار» و«طيف املدينة»
الجوار ،منتجًا
فالرجل  -الكاميرا وريث تزيغا
اليتيم،
الروائي
فيلمه
املدينة»
و«طيف
الذاكرة»
و«مصابيح
ّ
ّ
ّ
أساسية في السينما
الوثائقية… أما أفالمهما معًا ،فمحطات
فيرتوف ،منذور للسينما
ّ
ّ
املصور خالل االجتياح االسرائيلي في الـ  ،82ثم «زهرة
العربية ،بدءًا بـ «تحت األنقاض»
ّ
أساسيًا في سينما جان شمعون ومي
القندول» ذات النفس النسوي الذي يشكل رافدًا
ّ
املصري ،و«بيروت  -جيل الحرب» ،وطبعًا «أحالم معلقة».
ّ
اللبنانية الجديدة مع الراحلني مارون بغدادي ورندة
جان شمعون هو أحد ّرواد السينما
ّ
ّ
ّ
الشهال ،ومع جوسلني صعب وبرهان علوية… لكنه بقي على حدة ،في أسلوبه ،وأعماله،
ّ
ّ
ّ
يؤرخ للواقع وصراعاته ،كان يصور كمن يحارب .لبنان
وخياراته
الراديكالية .اختيار ّ
ّ
األهلية ،بلد «األحالم املعلقة» ،يتقاطع عنده ،مع لبنان املقاوم من خالل نسائه
الحرب
بشكل أساسي (املقاومة خديجة حرز محور «زهرة القندول») .وفلسطني هي دائمًا
العنوان األساسي ،تتعانق مع لبنان في «أرض النساء» ،من خالل املناضالت كفاح
عفيفي ،وسميحة الخليل ،وفدوى طوقان… ال بد من االشارة إلى األفالم التي حلم بها
ولم ّ
يصورها :واحد عن فيروز ،وآخر عن أنطون سعادة ،وثالث عن أدهم خنجر أحد
رموز املقاومة ضد االستعمار الفرنسي… أما وداد حلواني أيقونة أهالي مفقودي الحرب
في لبنان ،فعبرت بشكل مباشر أو غير مباشر في ثالثة من أفالم الثنائي« .مفقودو
ّ
ّ
رئيسيًا في سينما جان
الجماعية ،بقي هاجسًا
الحرب» ،هذا الجرح العظيم في ذاكرتنا
ّ ً
شمعون .نعم صاحب الكاميرا املقاومة ،هو أوال وأخيرًا سينمائي الذاكرة املثخنة بالجراح.
تلك الذاكرة التي أبحر إليها بصمت ،وقد بلغها باألمس أخيرًا.
* أصدر «نادي لكل الناس» معظم أعمال جان شمعون
ومي المصري على أقراص دي في دي.

المناضل المسكون بفلسطين وذاكــ
ّ
أمس ،انطفأ المخرج المناضل الذي دشن مع مجايليه أمثال برهان علوية ،ومارون
بغدادي ،مسارًا مختلفًا للسينما اللبنانية .ذاكرة الحرب األهلية ،واالحتالل االسرائيلي
والقضية الفلسطينية كانت في صلب مشروعه الوثائقي ،قاربها من خالل التفاصيل
االنسانية أو من خالل تأثيرها على الطفل والمرأة واألفراد العاديين .أعماله مدخل
إلستكمال التوثيق والنقاش حول العديد من األحداث والمفاصل التي ّ
مر بها لبنان
محمد همدر
عاد جان شمعون ( 1944ـ ـ ـ  )2017من
ب ــاري ــس ف ــي ع ــام  .1974أن ـهــى دراس ــة
ال ـس ـي ـن ـمــا ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــة،
ووص ــل ال ــى ب ـي ــروت املـسـتـعــدة آن ــذاك
لبداية الحرب األهلية .الحرب فرضت
واقعًا جديدًا صادمًا نقله شمعون في
عــدسـتــه .بـمــواكـبــة آخــريــن كجوسلني
صعب ،رندة الشهال ،مارون بغدادي،
ّ
علوية ،وزوجته مي املصري
وبرهان
التي رافقته إخراجًا وإنتاجًا في جميع
أعماله .هؤالء صنعوا مسارًا مختلفًا
للسينما اللبنانية .اختلف ومــي عن
جيله ،فــي أنهما لــم يكتفيا بــاكـرًا من
التجربة الوثائقية .استمر في العمل
عـلــى األرض وال ـت ـعــامــل بـعــدسـتــه مع
الــواقــع سـنــوات طويلة قبل أن يخرج
عمله الروائي األول «طيف املدينة».
م ـن ــذ أع ـم ــال ــه األولـ ـ ـ ــى ،دارت ثـيـمــات
جــان شمعون حــول الـحــرب ،وجنوب
ل ـب ـن ــان خ ـ ــال اإلح ـ ـت ـ ــال ،وال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .قـ ــارب ه ــذه املــواضـيــع
من جوانب مختلفة ،بخاصة الجانب
اإلنساني ،أو تأثير هذه األحداث على

الفرد ،والطفل ،واملحارب ،واملــرأة ...لم
يخف توجهه السياسي ،وال أفكاره،
أحيانًا إزاء املواضيع التي
وال شعوره
ّ
ي ـصـ ّـورهــا .بــل إن ــه اق ـتــرب كـثـيـرًا مما
ّ
يصوره ،اقترب أكثر من الصحافيني،
من الخطر ومن املأساة.
ال ـ ـبـ ــدايـ ــات ك ــان ــت مـ ــع وث ــائـ ـق ــي «ت ــل
ال ــزعـ ـت ــر» )1976( ،ال ـ ــذي أنـ ـج ــزه مــع
املـخــرج الفلسطيني الــرائــد مصطفى
أب ــو عـلــي وبـيـنــو أدري ــان ــو .ش ـهــادات
مــن أي ــام الـحـصــار وامل ـعــارك ملسعفني
ط ـبـ ّـيــن ،ن ــال ع ـنــه ع ــام  1978جــائــزة
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم ملـ ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج
فلسطني».
وجائزة مهرجان «سينما
ّ
قد يكون جان شمعون من أكثر صناع
أعمالهم املــرأة
األف ــام الــذيــن ص ـ ّـورت
ّ
ويومياتها وحالتها في خضم جميع
تلك األح ــداث :مــع نـســاء الجنوب في
«زهرة القندول» عام  ،1985والطبيبة
فــي ال ـج ـنــوب فــي «ره ـي ـنــة اإلن ـت ـظــار»
ع ــام  ...1994وك ـفــاح عـفـيـفــي ،وسهى
ب ـ ـشـ ــارة واألس ـ ـ ـيـ ـ ــرات امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـررات مــن
مـعـتـقــل ال ـخ ـيــام ف ــي «أرض الـنـســاء»
( ،)2004ووداد حـلــوانــي فــي «أح ــام
ّ
معلقة».

