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ــعون ...الكاميرا المقاومة
عدسة ملتصقة بهموم الناس
عبدالرحمن جاسم

ــرة الحرب األهلية
ع ـم ـل ــه ال ـ ــروائ ـ ــي الـ ـط ــوي ــل وال ــوح ـي ــد
«طيف املدينة» عام  ،2000كان جامعًا
لـكـثـيــر م ــن الـقـصــص الـقـصـيــرة الـتــي
عــاش ـهــا ش ـم ـعــون م ــع أب ـط ــال أفــامــه
الـتـسـجـيـلـيــة .قـضـيــة امل ـخ ـطــوفــن أو
قضية املفقودين وذويهم ،املقاتلون،
األط ـ ـفـ ــال ،األم ـ ـهـ ــات .اقـ ـت ــرب م ــن هــذه
ّ
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــات ف ــي «أحـ ـ ـ ــام م ـعــل ـقــة»
( ،)1992و«ب ـ ـيـ ــروت ،ج ـيــل ال ـح ــرب».
( .)1989وهذان العملني خاصان جدًا
فــي ع ــرض يــومـيــات ال ـحــرب األهـلـيــة،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة ت ــأثـ ـي ــره ـ ّـا عـ ـل ــى كـ ــل ف ــرد
ع ـلــى حـ ــدة .األول ي ــوث ــق ال ـت ـســاؤالت
واملـ ـش ــاع ــر األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـتــي

أكثر َمن ّ
صور
المرأة وحالتها في
خضم األحداث

أعـقـبــت إع ــان انـتـهــاء ال ـحــرب ووقــف
إطــاق النار وفتح املعابر ،ومباشرة
إعادة اإلعمار .كان جان شمعون وفيًا
وألبطالها في
لجميع هــذه القصص
ّ
فيلم «طيف املدينة» .حتى إنــه عالج
الـجــانــب الـفــاســد لـلـحــرب ،والــزعــامــة،
والتصفيات ،والصفقات على حساب
ال ـنــاس .اخـتـتــم فيلم «طـيــف املــديـنــة»
ب ـم ـش ـهــد ج ــول ــة ألمـ ـ ـ ــراء ال ـ ـحـ ــرب فــي

سياراتهم ،ينتقلون مــن الـشــارع الى
عالم األعمال واملشاريع.
إض ــاف ــة ال ــى األعـ ـم ــال ال ـع ــدي ــدة الـتــي
ً
أخرجها ،فهو أنتج أعماال أخرجتها
رفيقة دربه مي املصري منها «أطفال
شاتيال» ،و«أح ــام املنفى»« ،بيروت
حقائق وأكاذيب».
يمكن النظر الــى أفــام جــان شمعون
على أنـهــا أداة إلنـعــاش ال ــذاك ــرة .هي
مدخل إلستكمال التوثيق والنقاش
حــول العديد مــن القضايا واألح ــداث
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي ل ـب ـن ــان ،وطـبـعــت
ح ـق ـبــة م ــن ذاك ـ ـ ــرة أب ـن ــائ ــه ومـ ــا زال ــت
آثارها ظاهرة على واقع البلد وراهنه.

ّ
ُيـ ـ َـصـ ــلـ ــى عـ ــن راحـ ـ ــة نـفــس
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ــراح ــل جــان
ش ـم ـع ــون يـ ــوم ال ـس ـب ــت 12
آب /أغـسـطــس ال ـج ــاري في
كنيسة مار تقال الحازميه،
ع ـنــد ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
ُ
الـ ـظـ ـه ــر .وتـ ـقـ ـب ــل ال ـت ـع ــازي
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ــدف ـ ــن وبـ ـ ـع ـ ــده فــي
ُ
صالون الكنيسة .كما تقبل
التعازي يــوم األحــد  13آب/
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ف ـ ــي «ج ـم ـع ـي ــة
خرجي الجامعة األميركية»
 الـ ـ ــورديـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،بــنالعاشرة صباحًا والسابعة
ً
مساء.

غـ ــريـ ـ ٌـب أن ي ــرح ــل جـ ـ ــان شـ ـمـ ـع ــون بــا
ص ـخ ـ ٍـب أبـ ـ ـدًا .ال ـش ــاب الـ ـق ــادم م ــن قــريــة
ُ
س ـ ــرع ـ ــن ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ـ ـ ُيـ ــة ،جـ ــذب ـ ـتـ ــه املـ ـ ـ ــدن
آن
ال ـك ـب ـيــرة والـ ـع ــدس ــة ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ٍ
م ـعــا ،ف ـقــرر أن ي ـكــون مـخــرجــا ف ــي زم ـ ٍـن
ع ــز ف ـي ــه املـ ـخ ــرج ــون الـ ـ ــذي ي ـحــاف ـظــون
على بوصلتهم على الــرغــم مــن ضياع
الـبــوصـلــة األم .هــو ت ـخـ ّـرج مــن بــاريــس
ع ــاص ـم ــة األن ـ ـ ـ ــوار (أكـ ـم ــل دراس ـ ـتـ ــه فــي
«جامعة باريس الثامنة» و«معهد لوي
َ
ودار عــواصــم األرض ،يقول
لــومـيــار»)؛
ّ
كلمته كما يحبها أن تكون ،فقدم أفالمًا
ً
ّ
هــزت أفـئــدة وضمائر .فــي الـعــام ،1976
ق ـ ّـدم وثائقي «تــل الــزعـتــر» (بــاالشـتــراك
مع مصطفى أبو علي وبيدو أدريانو)
ال ــذي ي ـقــارب امل ـج ــزرة ال ـتــي طــالــت ذلــك
ّ
املخيم الصغير الواقع في قلب ما كان
يعرف بإسم «املناطق الشرقية» آنــذاك.
ق ــد ي ـب ــدو الـ ـك ــام ه ـ ّه ـنــا ش ــاع ــري ــا ،لكن
ميزة جان شمعون أنه في الوقت الذي
بدأت كاميرات اآلخرين بالتوجه صوب
الـخـلـيــج و«م ــال ــه ورؤيـ ـت ــه» ف ــي تفسير
ال ـه ــزائ ــم وت ـب ــري ــره ــا ،قـ ــرر ش ـم ـعــون أن
يـكــون سابحًا عكس الـتـيــار ،فظل على
احترافيته ومهنيته .واألصدق من ذلك
بوصلته التي لم تفارق فلسطني.
هو كان يرغب أن يصبح مهندسًا زراعيًا،
لكن القضية الفلسطينية استهوته منذ
الـصـغــر ،فـفــن بـهــا .لــذلــك ،ك ــان التغيير
الـكـبـيــر فــي حـيــاتــه الـعـلـمـيــة .دخ ــل كلية
العلوم السياسية ،لكنه لــم يجد نفسه
هناك ،فقرر أن يلج عالم املسرح ،فدخل
مـعـهــد ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة ،ودرس هـنــاك
ـوات ع ــدة ق ـبــل س ـف ــره إل ــى بــاريــس
ل ـس ـن ـ ٍ
ليكمل الــدراســة .هناك ،لم ينس املخرج
ذو الشاربني التقليديني أن ينخرط في
ال ـثــورة الطالبية عــام  .1968لربما كان
ّ
ح ـ ّـب األرض والـتـعــلــق ب ـهــا ،داف ـعــا لهذا
الـشــاب اآلت ــي مــن منطقةٍ زراعـيــة تعرف
األرض وقـيـمـتـهــا وتـ ـق ـ ّـدره ــا ،لـتـقــديــس
الـقـضـيــة الفلسطينية وال ـع ـمــل ألجلها
ب ـكــل هـ ــذه ال ـ ـق ــوة .الحـ ـق ــا ،س ـي ـع ــود إل ــى
بيروت ليعمل مع املبدع زياد الرحباني

«طيف المدينة»
وصيته للجيل الجديد

إلنتاج البرنامج اإلذاعي الساخر «بعدنا
طيبني قولوا الله» .عزز البرنامج قيمة
زيـ ــاد الـثـقــافـيــة /الـسـيــاسـيــة بـعـيـدًا عن
املـســرح ،وقـ ّـدم شمعون بصفته مخرجًا
ّ
مــاهـرًا .وال ريــب أن األمــر صقلهما معًا.
«ك ــان املـقــاتـلــون عـلــى امل ـحــاور وخـطــوط
ّ
التماس يوقفون إطــاق النار أثناء بث
ال ـب ــرن ــام ــج ل ــإص ـغ ــاء إلـ ـي ــه ،ل ـه ــذا قـمـنــا
بــال ـبــرنــامــج ق ـبــل أي شـ ــيء» ب ـه ــذا أس ـ ّـر
ً
شمعون في مقابلة تلفزيونية معه مرة.
فــي ال ـعــام  ،1982أوق ــف تـصــويــر فيلمه

الذي كان ّ
يعده عن الزعيم الراحل أنطون
ّ
سـعــادة ،إذ ه ــزه مــا حــدث فــي العاصمة
اللبنانية مع اإلجتياح اإلسرائيلي لها.
لذا ،قرر أن يقاوم على طريقته ،أن يحمل
كاميرته ويدور في الشوارع التي كانت
ً
مكتظة بالناس عــادة لتستحيل مدينة
ّ
أش ـب ــاح إبـ ــان إح ـتــال ـهــا .صـ ــور ـ ـ ـ ـ بعني
الفلسطيني ـ ـ «الدياسبورا الفلسطينية
الحديثة» (رحيل املقاتلني في البواخر
بإتجاه تونس وعــدن) عن بيروت التي
عشقها الفلسطينييون أكثر من غيرها.
أك ـم ــل رح ـل ـتــه ال ـخ ـطــرة ل ـي ـكــون ّأول من
ص ـ ّـور مـجــزرة صـبــرا وشــاتـيــا ّ
وأرخـهــا
ل ـ ـلـ ــذاكـ ــرة .هـ ــو ظـ ــل م ـف ـت ــون ــا ب ــال ــذاك ــرة،
محاصرًا لها ،خصوصًا ذاك ــرة الحرب.
الحـ ـق ــا ،سـيـسـتـعـيــد الـ ــذاكـ ــرة م ــن خــال
ّ
ّ
«أح ــام مـعــلـقــة» ( )1992ال ــذي رك ــز فيه
على السيدة وداد حلواني التي خطف
اإلطار
زوجها إبان الحرب ولم يعد .في ّ
ع ـي ـنــه ول ـك ــن ف ــي إتـ ـج ــاه م ـخ ـت ـلــف ،ق ــدر
ش ـم ـع ــون ال ـن ـس ــاء املـ ـن ــاض ــات .ب ـعــدمــا
ق ــارب ن ـض ــاالت ح ـلــوانــي ،ت ـن ــاول أيـضــا
نـضــاالت األسـيــرة الفلسطينية املحررة
كـفــاح عفيفي ،والـشــاعــرة ف ــدوى طوقان
(م ــن ال ـشــاعــرات الفلسطينيات األول)،
وسـ ـمـ ـيـ ـح ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــل (إحـ ـ ـ ـ ــدى رائ ـ ـ ـ ــدات
امل ـق ــاوم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة والـشـعـبـيــة ضد
الصهاينة) فـكــان فيلم «أرض النساء»
(.)2004
الح ـق ــا تـ ـع ـ ّـرف ب ـم ــي امل ـ ـصـ ــري ،زوج ـت ــه
الفلسطينية التي انتظر  15عامًا حتى
يجدها .هــو كــان يشير إلــى أنــه يعشق
ح ـيــاتــه «ال ـ ـعـ ــازبـ ــة» ،وظـ ــل ك ــذل ــك حتى
التقاها ،فتزوجا مدنيًا ،وأنجبا طفلني،
وعددًا كبيرًا من األفالم املشتركة« :تحت
األن ـ ـقـ ــاض» (مـ ــؤرخـ ــا ل ـل ـح ــرب األه ـل ـيــة
وفظائعها ـ ـ « ،)1982زه ــرة الـقـنــدول»
(قصة حياة املناضلة اللبنانية خديجة
حــرز ـ ـ ـ « ،)1985بـيــروت جيل الحرب»
(« ،)1989أحـ ـ ـ ـ ــام م ـع ـل ـق ــة» (،)1992
«يوميات بيروت» (.)2006
كــان الفتًا أسـلــوب عملهما معًا ،إذ بدا
مـخـتـلـفــا ع ــن ع ـم ـلــه وحـ ـ ــده ،أو عملها
ّ
ه ــي وح ــده ــا .بـ ــدا أن ه ـن ــاك ن ــوع ــا من
«ال ـت ـفــاهــم» الـضـمـنــي بـيـنـهـمــا ...تفاهم
يبدو أقرب إلى الال كالم ،فالصورة أشد
بالغة بالنسبة إلى املخرج.
كـ ــان عـ ــام  2000بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى لـبـنــان
إن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارًا كـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،إذ رحـ ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــدو
ال ـص ـه ـي ــون ــي عـ ــن أرض ـ ـ ــه ب ـش ـك ـ ٍـل شـبــه
ك ـلــي ،وك ــان كـبـيـرًا كــذلــك بــالـنـسـبــة إلــى
جــان شمعون ،إذ حقق فيلمه الــروائــي
ّ
األول «ط ـيــف امل ــدي ـن ــة» .ال ـشــريــط ال ــذي
ً
ّ
ان ـت ـظــر ط ــوي ــا ك ــي ي ـق ــدم ــه لـلـجـمـهــور،
جـ ـ ــاء خ ــاص ــة تـ ـج ــرب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وكـ ــان
ناجحًا ومذكرًا بأولويات السينما ملن
لــم يـعــرفــوا سينما لبنانية بـعـيـدًا عن
سينما «الـصــالــونــات» و«االسـتـهــاك».
ّ
ـات رافـقـتــه خ ــال حياته،
ق ــدم شـخـصـيـ ٍ
قــارب فيها مــا يريد قوله حــول الحرب
والسلم ،والحياة واملــوت حتى .يومها،
أب ــدع ــت كــريـسـتــن ش ــوي ــري ف ــي تـقــديـ ًـم
املرأة التي خطف زوجها وظلت باحثة
عنه .إنه نـ ٌ
ـوع من «التأريخ» لشخصية
وداد ح ـل ــوان ــي ،ال ـت ــي اس ـتــوحــى منها
«ال ـش ـخ ـص ـي ــة» الـ ـت ــي أدتـ ـه ــا ش ــوي ــري.
ك ــان شـمـعــون يــريــد تــأريــخ ال ـحــرب كي
تــرى األجـيــال األصـغــر سنًا مــاذا تعني
الحرب ،والدمار الذي ألحقته بالناس،
سـ ــواء عـلــى صـعـيــد الـبـشــر أو الـحـجــر.
ألجيال مستقبلية
إنها رسالة شمعون
ٍ
مع بداية القرن الجديد.
رح ــل ج ــان ش ـم ـعــون ،صــاحــب الــرؤيــويــة
الـشـعـبـيــة ف ــي الـسـيـنـمــا الـلـبـنــانـيــة ال ــذي
َّ
ك ــان يـصــر عـلــى أن الـسـيـنـمــا إن ل ــم تكن
«م ـل ـت ـص ـق ــة» ب ـه ـم ــوم الـ ـن ــاس وواق ـع ـه ــم
ومـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم الـ ـي ــومـ ـي ــة ،فـ ـه ــي «ل ـي ـس ــت
بسينما».

