�إىل فرتة ال�ستينيات ،تعيدنا جمموعة مقتنيات ا�ستديو بعلبك ،احلا�ضرة يف معر�ض ا�ستعادي افتتحته جمعية "�أمم للتوثيق والأبحاث" ،يوم �أم�س،
�ضمن فعاليات احتفالها بـ"يوم الأر�شيف العاملي" ،وان�سجام ًا مع ر�ؤيتها يف �أن "االعرتاف مبا�ض وذاكرة لبنان ،يتطلب جمع الأدلة واملحفوظات
بعناية وحمايتها وتقدميها للعموم".
تفا�صيل كثرية �أنقذتها جمعية "�أمم" ،يف العام  ،2010من ذاك املبنى املهجورواملهدد بالهدم يف منطقة �سن الفيل ،حيث �أن�شئ "ا�ستديو بعلبك"،
قبل �أكرث من خم�سني عام ًا ،على �أيدي الفل�سطين َيني ،رجل الأعمال بديع بول�س ،وامل�صريف يو�سف بيد�س ،ليت ّوج بعدها بلقب �أول و�أهم �شركة انتاج
وت�سجيل للمو�سيقى والأفالم يف لبنان والعامل العربي .وي�أتي ا�ستح�ضار اال�ستديو يف هنغار "�أمم" ،كمحاولة لرتميم ذاك اجلزء املتهاوي من ذاكرة
لبنان ال�سينمائية والفنية ،ولتذكرينا ب�أن �سيا�سات الإهمال والتق�صري �أودت بكثري من مرافقنا الثقافية والرتاثية ،وطاولت جزء ًا هام ًا من كنوز
"ا�ستديو بعلبك" ،قبل �أن ت�ستلحق "�أمم" ما تبقى منها.
يحت�ضن املعر�ض ق�سم ًا من �أبرز املواد التي جمعتها اجلمعية اللبنانية .لكن �أول ما ي�ستوفقك عند دخول الهنغار هو طريقة العر�ض التي ت�صنعها
ت�أثريات �سمعية وب�صرية ،حيث ت�ستقبلنا �ست جداريات حتكي بع�ض ًا من ق�ص�ص اال�ستديو ،يف ظل �إ�ضاءة خافتة وعلى وقع مو�سيقى للأخوين
الرحابني ،اللذين �ش ّكل "ا�ستديو بعلبك" جزء ًا من ذاكرتهم التاريخية .لع ّل "�أمم" �أرادت ا�ستح�ضار روح املكان وعبقه ،ك�أننا يف ح�ضرة اال�ستديو،
جنوب بني حمفوظات تتنوع بني وثائق وعقود بيع وبرقيات وبكرات �أفالم  16و 35مللم وعدد من �أدوات ومعدات الإ�ضاءة والعر�ض والت�صوير
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والت�سجيل ،و�صو ًال �إىل مفاتيح �أبواب الأق�سام ودفاتر ح�سابات وفواتري كهرباء .ويف زاوية جانبية� ،شا�شة تعر�ض م�شاهد من �أربعة �أفالم وت�سجيالت
ا�ستطاعت "�أمم" �إتقاذها ورقمنتها وعر�ضها ب�صورة مقبولة.
الت�أ ّمل يف تفا�صيل هذه املحفوظات ،يكفي ل�شحن خيالنا ب�صور لبريوت يف ع�صرها الذهبي� ،إذ يكت�شف الزائر عناوين لأفالم �شكلت جزء ًا من
جناحات ال�سينما اللبنانية والعربية �آنذاك ،منها فيلم "كفاح حتى التحرير"" ،مدر�سة الرتباء" ،و"ر�سول الغرام" لأبو �سليم .كما ت�ستوقفنا ق�ص�ص
من جناحات وخيبات اال�ستديو ،حتدثنا عنها جداريات املعر�ض والكتيبات املوزعة فيه .فا�ستديو بعلبك ،ت�أ�س�س يف العام  ،1952با�سم �أويل هو
"ال�شركة اللبنانية للت�سجيالت الفنية" ،وتخ�ص�ص بت�سجيل وانتاج املو�سيقى والأغنيات والأفالم ال�سينمائية اللبنانية والعربية .وكان �صرح ًا جامع ًا
لهامات فنية عمالقة مثل �أم كلثوم ،عبد احلليم حافظ ،فريد الأطر�ش ،الأخوين من�صور وعا�صي الرحباين ،فريوز وغريهم من النجوم الكبار
يف عامل املو�سيقى والتمثيل والإخراج .لكن حال هذا ال�صرح الفني التاريخي تقاطع ،بعد �سنوات احلرب اللبنانية مع �أحوال رموز ومرافق تراثية
وثقافية �أخرى ،كان الإهمال م�صريها� .إذ �أقفل اال�ستديو مرة �أوىل يف منت�صف الثمانينيات ومرة ثانية و�أخرية يف منت�صف الت�سعينيات ،بعد �إعادة
افتتاحه العام .1992

من موجودات ا�ستديو بعلبك (علي علو�ش)
"مل يبق من �إرث ا�ستديو بعلبك املو�سيقي� ،سوى عدد قليل من اال�سطوانات ،التي مل نتمكن من معرفة حمتواها ،لعدم وجود معدات ت�ساعدنا
على �إنقاذها وت�شغيلها" ،تقول رئي�سة جمعية "�أمم" ،مونيكا بورغمان لـ"املدن"" .نحنا �أنقذنا تقريب ًا كل ما وجدناه ،غري �أننا مل نعرف م�صري
املرجح �أن تكون قد نهبت قبل العام  ،2010حينما كانت �أبواب اال�ستديو م�ش ّرعة للأيادي العابثة".
الت�سجيالت املو�سيقية .لكن من ّ
وفيما متكنت "�أمم" من اال�ستحازة ،على �سبيل الأمانة وال�صون ،على �أ�شرطة م�سجلة بال�صوت وال�صورة ،قامت يف متوز/يوليو  ،2011با�ست�ضافة
اخلبري الأملاين هريالد براند�س ،الذي عمل على تفح�ص الأ�شرطة وت�صنيفها ،وحتى على �إتالف البع�ض منها ،تلك التي ميكن �أن تعر�ض �أ�شرطة
مف�ص ًال يو�صي فيه بامل�سارعة �إىل ن�سخ هذه الأ�شرطة من حواملها املادية �إىل حوامل رقمية.
�أخرى لل�ضرر .ويف ختام مهمته ،و�ضع براند�س تقرير ًا ّ
"نحن نعلم �أنّ هذه الأ�شرطة ،هي يف و�ضع �سيء للغاية ،ولذك نحنا نحذر من الوقت� .إذ علينا �إيجاد حلول لها قبل ثالث �أو �أربع �سنوات ،و�إال ف�إن
كل هذه املواد �ست�ضمحل وتختفي" ،تقول بورغمان.
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وت�شري بورغمان �إىل �أن "لبنان ميتلك معدات لرقمنة الأفالم ،لكنها غري جمهزة لرقمنة �أ�شرطة �أفالم معطلة كالتي بني �إيدينا ،والبالغ عددها بني
 500و 600فيلم .ولهذا ،نحن بد�أنا عملي ًا بعملية تنظيف لبكرات الأفالم .وي�ساعدنا يف هذه املهمة خبري خمت�ص من ال�سويد� ،إ�ضافة �إىل املخرج
اللبناين ،فيليب عرقتنجي ،الذي قام بنقل بع�ض من بكرات الأفالم �إىل فرن�سا لرقمنتها" .علم ًا �أن "�إح�ضار معدات متخ�ص�صة �إىل لبنان ،هو �أمر
معقول ،لكنه يف الواقع جهد معقد للغاية .فهذه املعدات يقدّر ثمن الواحدة منها بحوايل �ألفي دوالر .وال �أحد �سوف يتربع بهذا املبلغ" .لذلك يتمثل
هدف "�أمم" اليوم" ،ب�إيجاد �شريك ممول لهذا امل�شروع ،من فرن�سا �أو �أملانيا �أو �سوي�سرا ،لتتم ّكن اجلمعية من �إر�سال الأ�شرطة �إىل �أوروبا ،كي يتم
نقلها �إىل حوامل رقمية ،ومن ثم �إعادتها ،مع البكرات الأ�صلية للأفالم� ،إىل لبنان".
احلديث عن حلول مطروحة مع جهات خارجية ،ي�ؤ ّكد غياب دور الوزارات املعنية بتح ّمل م�س�ؤولياتها والتحرك باجتاه �إيجاد �أو دعم احللول لإنقاذ
�إرث ا�ستديو بعلبك وغريه من املرافق .وفيما تلفت بورغمان �إىل توا�صلهم الدائم مع وزارتي الثقافة والإعالم ،ومع بع�ض اجلهات الدولية �أي�ض َا،
لكنها تعود وت�ؤ ّكد �أنّ "ما من حت ّرك فعلي ح�صل حتى الآن ،بل يقت�صر التفاعل على تقارير مكتوبة ووعود متكررة .و نحن ال نريد االنتظار �أكرث.
ولهذا نحن نعمل اليوم ب�شكل متوازٍ بالبحث عن ح ّل �سريع وبديل ،الحتمال ف�شل التعاون مع اجلهات الر�سمية اللبنانية يف �إنقاذ هذا اجلزء من
ذاكرة وتراث ولبنان".
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