
�إىل فرتة �ل�ستينيات، تعيدنا جمموعة مقتنيات ��ستديو بعلبك، �حلا�سرة  يف معر�س ��ستعادي �فتتحته جمعية "�أمم للتوثيق و�لأبحاث"، يوم �أم�س، 

�سمن فعاليات �حتفالها بـ"يوم �لأر�سيف �لعاملي"، و�ن�سجامًا مع روؤيتها يف �أن "�لعرت�ف مبا�س وذ�كرة لبنان، يتطلب جمع �لأدلة و�ملحفوظات 

بعناية وحمايتها وتقدميها للعموم".

تفا�سيل كثرية �أنقذتها جمعية "�أمم"، يف �لعام 2010، من ذ�ك �ملبنى �ملهجورو�ملهدد بالهدم يف منطقة �سن �لفيل، حيث �أن�سئ "��ستديو بعلبك"، 

قبل �أكرث من خم�سني عامًا، على �أيدي �لفل�سطينَيني، رجل �لأعمال بديع بول�س، و�مل�سريف يو�سف بيد�س، ليتّوج بعدها بلقب �أول و�أهم �سركة �نتاج 

وت�سجيل للمو�سيقى و�لأفالم يف لبنان و�لعامل �لعربي. وياأتي ��ستح�سار �ل�ستديو يف هنغار "�أمم"، كمحاولة لرتميم ذ�ك �جلزء �ملتهاوي من ذ�كرة 

لبنان �ل�سينمائية و�لفنية، ولتذكرينا باأن �سيا�سات �لإهمال و�لتق�سري �أودت بكثري من مر�فقنا �لثقافية و�لرت�ثية، وطاولت جزءً� هامًا من كنوز 

منها. تبقى  "�أمم" ما  ت�ستلحق  �أن  قبل  بعلبك"،  "��ستديو 

يحت�سن �ملعر�س ق�سمًا من �أبرز �ملو�د �لتي جمعتها �جلمعية �للبنانية. لكن �أول ما ي�ستوفقك عند دخول �لهنغار هو طريقة �لعر�س �لتي ت�سنعها 

لالأخوين  وقع مو�سيقى  وعلى  �إ�ساءة خافتة  �ل�ستديو، يف ظل  بع�سًا من ق�س�س  �ست جد�ريات حتكي  ت�ستقبلنا  وب�سرية، حيث  �سمعية  تاأثري�ت 

�لرحابني، �للذين �سّكل "��ستديو بعلبك" جزءً� من ذ�كرتهم �لتاريخية. لعّل "�أمم" �أر�دت ��ستح�سار روح �ملكان وعبقه، كاأننا يف ح�سرة �ل�ستديو، 

و�لت�سوير  و�لعر�س  �لإ�ساءة  ومعد�ت  �أدو�ت  مللم وعدد من  16 و35  �أفالم  وبكر�ت  وبرقيات  بيع  وثائق وعقود  تتنوع بني  جنوب بني حمفوظات 
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و�لت�سجيل، و�سوًل �إىل مفاتيح �أبو�ب �لأق�سام ودفاتر ح�سابات وفو�تري كهرباء. ويف ز�وية جانبية، �سا�سة تعر�س م�ساهد من �أربعة �أفالم وت�سجيالت 

��ستطاعت "�أمم" �إتقاذها ورقمنتها وعر�سها ب�سورة مقبولة.

�لتاأّمل يف تفا�سيل هذه �ملحفوظات، يكفي ل�سحن خيالنا ب�سور لبريوت يف ع�سرها �لذهبي، �إذ يكت�سف �لز�ئر عناوين لأفالم �سكلت جزءً� من 

جناحات �ل�سينما �للبنانية و�لعربية �آنذ�ك، منها فيلم "كفاح حتى �لتحرير"، "مدر�سة �لرتباء"، و"ر�سول �لغر�م" لأبو �سليم. كما ت�ستوقفنا ق�س�س 

1952، با�سم �أويل هو  من جناحات وخيبات �ل�ستديو، حتدثنا عنها جد�ريات �ملعر�س و�لكتيبات �ملوزعة فيه. فا�ستديو بعلبك، تاأ�س�س يف �لعام 

"�ل�سركة �للبنانية للت�سجيالت �لفنية"، وتخ�س�س بت�سجيل و�نتاج �ملو�سيقى و�لأغنيات و�لأفالم �ل�سينمائية �للبنانية و�لعربية. وكان �سرحًا جامعًا 
لهامات فنية عمالقة مثل �أم كلثوم، عبد �حلليم حافظ، فريد �لأطر�س، �لأخوين من�سور وعا�سي �لرحباين، فريوز وغريهم من �لنجوم �لكبار 

يف عامل �ملو�سيقى و�لتمثيل و�لإخر�ج. لكن حال هذ� �ل�سرح �لفني �لتاريخي تقاطع، بعد �سنو�ت �حلرب �للبنانية مع �أحو�ل رموز ومر�فق تر�ثية 

وثقافية �أخرى، كان �لإهمال م�سريها. �إذ �أقفل �ل�ستديو مرة �أوىل يف منت�سف �لثمانينيات ومرة ثانية و�أخرية يف منت�سف �لت�سعينيات، بعد �إعادة 

�فتتاحه �لعام 1992.

من موجود�ت ��ستديو بعلبك )علي علو�س(

ت�ساعدنا  لعدم وجود معد�ت  نتمكن من معرفة حمتو�ها،  �لتي مل  �ل�سطو�نات،  قليل من  �سوى عدد  �ملو�سيقي،  بعلبك  ��ستديو  �إرث  يبق من  "مل 
�أننا مل نعرف م�سري  �أنقذنا تقريبًا كل ما وجدناه، غري  "نحنا  لـ"�ملدن".  "�أمم"، مونيكا بورغمان  �إنقاذها وت�سغيلها"، تقول رئي�سة جمعية  على 

�لت�سجيالت �ملو�سيقية. لكن من �ملرّجح �أن تكون قد نهبت قبل �لعام 2010، حينما كانت �أبو�ب �ل�ستديو م�سّرعة لالأيادي �لعابثة".

وفيما متكنت "�أمم" من �ل�ستحازة، على �سبيل �لأمانة و�ل�سون، على �أ�سرطة م�سجلة بال�سوت و�ل�سورة، قامت يف متوز/يوليو 2011، با�ست�سافة 

�خلبري �لأملاين هري�لد بر�ند�س، �لذي عمل على تفح�س �لأ�سرطة وت�سنيفها، وحتى على �إتالف �لبع�س منها، تلك �لتي ميكن �أن تعر�س �أ�سرطة 

اًل يو�سي فيه  بامل�سارعة �إىل ن�سخ هذه �لأ�سرطة من حو�ملها �ملادية �إىل حو�مل رقمية.  �أخرى لل�سرر. ويف ختام مهمته، و�سع بر�ند�س تقريرً� مف�سّ

"نحن نعلم �أّن هذه �لأ�سرطة، هي يف و�سع �سيء للغاية، ولذك نحنا نحذر من �لوقت. �إذ علينا �إيجاد حلول لها قبل ثالث �أو �أربع �سنو�ت، و�إل فاإن 
كل هذه �ملو�د �ست�سمحل وتختفي"، تقول بورغمان.
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وت�سري بورغمان �إىل �أن "لبنان ميتلك معد�ت لرقمنة �لأفالم، لكنها غري جمهزة لرقمنة �أ�سرطة �أفالم معطلة كالتي بني �إيدينا، و�لبالغ عددها بني 

500 و600 فيلم. ولهذ�، نحن بد�أنا عمليًا بعملية تنظيف لبكر�ت �لأفالم. وي�ساعدنا يف هذه �ملهمة خبري خمت�س من �ل�سويد، �إ�سافة �إىل �ملخرج 

�للبناين، فيليب عرقتنجي، �لذي قام بنقل بع�س من بكر�ت �لأفالم �إىل فرن�سا لرقمنتها". علمًا �أن "�إح�سار معد�ت متخ�س�سة �إىل لبنان، هو �أمر 

معقول، لكنه يف �لو�قع جهد معقد للغاية. فهذه �ملعد�ت يقّدر ثمن �لو�حدة منها بحو�يل �ألفي دولر. ول �أحد �سوف يتربع بهذ� �ملبلغ". لذلك يتمثل 

هدف "�أمم" �ليوم، "باإيجاد �سريك ممول لهذ� �مل�سروع، من فرن�سا �أو �أملانيا �أو �سوي�سر�، لتتمّكن �جلمعية من �إر�سال �لأ�سرطة �إىل �أوروبا، كي يتم 

نقلها �إىل حو�مل رقمية، ومن ثم �إعادتها، مع �لبكر�ت �لأ�سلية لالأفالم، �إىل لبنان".

�حلديث عن حلول مطروحة مع جهات خارجية، يوؤّكد غياب دور �لوز�ر�ت �ملعنية بتحّمل م�سوؤولياتها و�لتحرك باجتاه �إيجاد �أو دعم �حللول لإنقاذ 

�إرث ��ستديو بعلبك وغريه من �ملر�فق. وفيما تلفت بورغمان �إىل تو��سلهم �لد�ئم مع وز�رتي �لثقافة و�لإعالم، ومع بع�س �جلهات �لدولية �أي�سَا، 

لكنها تعود وتوؤّكد �أّن "ما من حتّرك فعلي ح�سل حتى �لآن، بل يقت�سر �لتفاعل على تقارير مكتوبة ووعود متكررة. و نحن ل نريد �لنتظار �أكرث. 

ولهذ� نحن نعمل �ليوم ب�سكل متو�ٍز بالبحث عن حّل �سريع وبديل، لحتمال ف�سل �لتعاون مع �جلهات �لر�سمية �للبنانية يف �إنقاذ هذ� �جلزء من 

ذ�كرة وتر�ث ولبنان".
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