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ثقافة وناس

تلفزيون

الشاشة في كتاب كان ياما كان...
أطيافنا
الـ pop
بيار أبي صعب
مئة لقطة ولقطة ،جمعها زافني قيومجيان
برفق وصبر وشغف .صور نادرة وحكايات
ّ
مهمة ،من مطلع الستينيات ووالدة تلفزيون
لبنان ،إلى أوائل التسعينيات ،مع كسر
احتكار التلفزة الوطنية ،تمهيدًا لدخول
زمن الفضائيات… «أسعد الله مساءكم»،
كانت الجملة تشعرك باإللفة والهيبة في
آن معًا ،هناك أشياء خطيرة ستحدث على
ّ
سيغير العالم .ال
األرجح .ستأتي الحرب.
عليك ،اقترب ّ
وتفرج على هذه القبلة الطويلة
بني فؤاد نعيم ونضال األشقر في «نساء
عاشقات» .سمير نصري ،روبير أبي راشد،
بول شاوول ،وليد شميط… مادونا غازي.
رضا خوري «صوت» كوكتو في دائرة
الوحدة والقطيعة .كرافات جان خوري ،عبسة
عرفات حجازيّ .
غرة غاري غارابتيان .طرحة
نزهة يونس ،حاجب إيلي صنيفر املعقود
ولدغته .بوشيت نجيب حنكش البيضاء .الـ
«قنال  .»١١قبعة فيلمون ،ابتسامة هند أبي
اللمع وجبهتها العريضة ،سكسوكة عبد
املجيد مجذوبّ .
بابيون احسان صادق .نهى
الخطيب سعادة .شوشو قبل الشاربني مع
العم محمد شامل .الدروندي والسلمنكي
وزمرد وكوكو العتقجي في «الدنيا هيك» .ابو
سليم واسعد وفهمان ودرباس .طربوش أبو
ملحم وشوشة إم ملحم ووعظهما اللطيف.
ّ
مرشح شاب لـ «استوديو الفن» ،اسمه راغب
عالمة ،في حضرة عضو اللجنة أنطوان
ريمي« .دويك» كليشيه القروي التائه في
ّ
«يصبحك بونجور ستنا بيروت».
املدينة:
«جسد» رنده ،وتاج جورجينا .زنود األخوين
سعادة باملايوه الضيق واللحية ّ
املروسة .لغة
كميل ّ
منسى الرخيمة ونظاراته .صوت ماجد
أفيوني« .مطربة السيكس» مها عبد الوهاب.
ّ
شامية
عينا ليلى رستم على اتساعهما.
َ
سمير توفيق .قصة شعر صونيا بيروتي
راية ّ
حرية السبعينيات« .اسم» مارسيل
مارينا .املشوار الطويل .فارس يواكيم.
محمود املليجي ،شخصيًا .سميرة بارودي
واحسان صادق بدويا «فارس بني عياد».
أول خطاب رئاسي متلفز لشارل الحلو.
رياض شرارة وكابي لطيف .ماجدة الرومي
و«الهدايا بالعلب» تحت رعاية سيمون أسمر.
منى مرعشلي ،أنطوان بارود .وسيم طبارة،
غاستون شيخاني .ناصيف مجدالني.
إيفيت سرسق وسامي ّ
خياط .أنطوان
ولطيفة ملتقى في «عشرة عبيد زغار» .جان
(كرباج) فلجان في «البؤساء» .ريمي بندلي
ما غيرها« :اعطونا السالم» .وجيه رضوان،
ّ
مروان العبد ،أحمد العشي .الست بدور.
ّ
عازف الليل .ملن تغني الطيور .أخوت شاناي.
جورج شلهوب وإلسي فرنينة .شيبة فيليب
عقيقي .فيروز وصباح ووديع وفريد… بيليه
حتمًا( .أنطوان) بربر آغا على حصان أنطوان
غندور… انقالب االحدب .الحرب .دائمًا هي،
ستأخذ معها وطن األوبريت واستوديو
بعلبك وبيروت .وتترك لنا ديكورًا هجينًا
معوملًا تحت رحمة رساميل الخليج .هذا
ً
الكتاب ،ال ّيدعي تأريخًا وال تحليال ،مجرد
باقة من اللحظات .ال بد من االحتفاظ به على
رف قريب ملعالجة نوبات االكتئاب« .أسعد الله
مساءكم».

(مروان طحطح)

زافين قيومجيان بين تأريخ وحنين

مئة لحظة صنعت ذاكرتنا الجماعية
زينب حاوي
يـعـيــش اإلع ــام ــي زاف ــن قيومجيان
( )1970ه ــذه األي ـ ــام فــرحــة ح ـصــاده
خـمــس س ـنــوات مــن الـجـهــد والـبـحــث
أث ـم ــرت ك ـتــابــه ال ـجــديــد «أس ـع ــد الـلــه
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ك ـ ـ ــم ...م ـ ـئـ ــة لـ ـحـ ـظ ــة ص ـن ـعــت
ال ـت ـل ـف ــزي ــون» (ه ــاش ـي ــت  -أنـ ـط ــوان).
«أس ـعــد الـلــه م ـســاء كــم» تـلــك الـعـبــارة
السحرية التي تــرددت لسنوات على
ش ــاش ــة «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» وطـبـعــت
م ـع ـهــا م ــرح ـل ــة م ــن ال ــزم ــن ال ـج ـم ـيــل،
ردده ـ ـ ــا ق ـيــوم ـج ـيــان ع ـ ــام  1992فــي
ّ
مـنــاسـبــة ارت ـ ــداء ه ــذه ال ـق ـنــاة حلتها
الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي األخـ ـ ـب ـ ــار والـ ـب ــرام ــج.
ي ــومـ ـه ــا ،خ ـت ــم اإلعـ ـ ـ ــان ال ـت ــروي ـج ــي
«ت ـل ـفــزي ــون ل ـب ـنــان امل ـب ـت ــدأ وال ـخ ـبــر»
ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة .كـ ــان زاف ـ ــن م ــن بــن
الـ ـ ــوجـ ـ ــوه ال ـ ـشـ ــابـ ــة م ـ ــع اثـ ـنـ ـت ــن مــن
زميالته :رجاء كموني وندى صليبا.
ّ
ال ش ــك ف ــي أن ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة أث ــرت
ف ــي اإلع ــام ــي الـلـبـنــانــي لـحـثــه على
إنتاج هــذا الكتاب .والــى جانب هذه
الـلـحـظــة ،ك ــان تكليفه مــن قـبــل فريق
األخ ـب ــار ب ــإع ــداد تـقــريــر ع ــن أرشـيــف
«تلفزيون لبنان» .وقتها ذهل الشاب
بهذه الكنوز وعاد بالزمن الى الوراء،
الـ ــى أزمـ ـن ــة ذه ـب ـيــة ط ـب ـعــت ال ـشــاشــة
ً
الرسمية طــويــا .هــاتــان الحادثتان
شـكـلـتــا ه ــذا ال ـح ــاف ــز ل ـي ـصــدر ال ـيــوم
مولوده الجديد.
ق ـص ــة ق ـي ــوم ـج ـي ــان مـ ــع ال ـت ـل ـف ــزي ــون
ّليست مستجدة .ي ــروي لــ«األخـبــار»
أن ــه مـنــذ عــامــه ال ـعــاشــر ،ك ــان يطمح
ً
لـيـكــون م ــراس ــا حــرب ـيــا ،رغ ــم سكنه
في منطقة فردان التي لم تشهد على
هول الحرب األهلية .كان يسمع فقط
أصـ ـ ــوات امل ــداف ــع وال ـق ــذائ ــف وي ــراه ــا
ع ـلــى شــاشــة ال ـت ـل ـفــزيــون« :ل ــم أر في

ً
ح ـيــاتــي ق ـت ـيــا ،وال ب ـنــايــة م ـهــدمــة».
هــذا األمــر تحقق مرتني في مسيرته
اإلع ــام ـي ــة ،ع ـنــدمــا ذهـ ــب ف ــي عــامــي
 1993و 1996الــى الجنوب اللبناني
وغـ ـط ــى االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ّ
هناك .ال شك في أن تغطيته مجزرة
قانا ( )1996كان لها الوقع األبرز في
ه ــذه املـهـمــة .مهمة املــراســل الحربي
ان ـت ـه ــت هـ ـن ــا ،ل ـت ـب ــدأ م ـس ـي ــرة أخ ــرى
ً
داخ ــل الـقـنــاة الرسمية وانـتـقــاال الى
شــاشــة «امل ـس ـت ـق ـبــل» .وض ـمــن طـيــات
هذه السنوات ،ال يخفي املقدم الشاب
ص ـعــوبــة دخ ــول ــه ال ــى ه ــذا املـضـمــار
ألس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ـ ــدة ،ض ـم ـن ـه ــا أنـ ـ ــه لـيــس
ّ
وس ـي ـمــا ك ـمــا ي ـق ــول .أي ـض ــا ،ي ــرى أن
انـتـمــاءه الــى الطائفة األرمـنـيــة جعل
ح ـظ ــوظ ــه ت ـن ـك ـفــئ ب ـس ـب ــب ال ـص ـي ـغــة
اللبنانية التي كانت مطروحة آنذاك
بأن «األرمني» ال يعمل في التلفزيون
مذيعًا ،بــل توكل إليه مهمات أخــرى
كاملونتاج والتصوير وغيرهما .يرى
ق ـيــوم ـج ـيــان أنـ ــه ك ـســر «الـكـلـيـشـيــه»
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وظـ ـ ـه ـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــاش ــة
الـصـغـيــرة بـعــد طـلـبــه مــن الـبـطــريــرك
األرمني بالتوسط لتوظيفه ،وأعطاه
الــدفــع الـكــامــل فــي ه ــذا الــوقــت املــديــر
العام فؤاد نعيم ومدير األخبار عارف
أصبح ينادى «التلفزيونجي»
العبد.
ّ
كما بات يكنيه والده.
بعد أكثر من  20عامًا على عمله في
التلفزيون ،يقف اإلعــامــي اللبناني
عـلــى حــافــة مختلفة يــرفــض تقويمه
بـعــد كــل ه ــذه ال ـس ـنــوات تبعًا لنسب
امل ـش ــاه ــدة ال ـتــي ي ـحــوزهــا بــرنــامـجــه
«بــا طــول سـيــرة» على «املستقبل»،
بل حسب ما قدمه لهذا التلفزيون من
«تجديد وريــادة» .في عصر البرامج
الـفـضــائـحـيــة ال ـتــي تـنــافــس بعضها
بـعـضــا ال ـي ــوم ،ال يـخـفــي قيومجيان

ت ــورط ــه ب ــداي ــة ف ــي ف ــخ لـعـبــة اإلثـ ــارة
وال ـت ـس ـط ـيــح ال ـت ــي يـتـطـلـبـهــا الـعـمــل
ً
ال ـ ّت ـل ـفــزيــونــي .لـكـنــه ي ـس ـت ــدرك قــائــا
بأنه اجتهد أكثر للخروج منها حتى
ال يـصـبــح «اس ـت ـهــاك ـيــا» .يـطــل على
الــواقــع الحالي لهذا القطاع ،معتبرًا
ً
أن ــه فـقــد الـصــدقـيــة الـتــي تبنى ع ــادة
م ــع امل ـشــاهــد ،عـبــر فـبــركــة الـفـضــائــح
والعمل على أن تكون اإلث ــارة «وجــه

كانت األولوية
تنحصر في
تخليد رموز لبنانية
صنعتها الشاشة
الصغيرة وليس إرضاء
الجميع

الصحارة لهذه البرامج ال بهاراتها».
ـداره األخ ـي ــر ،ب ــرز قيومجان
فــي إصـ ـ ّ
باحثًا موثقًا لحقبة نشأة التلفزيون
ال ـل ـب ـنــانــي ( 1959ـ ـ ـ  .)1989إصـ ــدار
ت ـط ـل ــب الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــوارد ن ـ ــادرة
ل ـص ـعــوبــة ت ــواف ــر املـ ــراجـ ــع امل ـع ـن ـيــة،
وينتظر إنتاجًا آخر في العام املقبل
يؤرخ لزمن التسعينيات الى اليوم .ال
شك في أنه سيحمل حساسية عالية
نظرًا إلى حداثة املرحلة ،وأيضًا ألنها
تتضمن ذكرًا ملسيرته الشخصية.
بني الذاتي واملوضوعي ،تميل الكفة
الى الذاتي بما أن الكاتب أقحم نفسه

فــي الـتـقــويــم وإبـ ــداء اآلراء .مــع ذلــك،
وف ــي ص ــراع بــن الـبــاحــث والـصــانــع
للتلفزيون واملـشــاهــد ،ربــح الباحث
داخله كما يقول لنا .فاملهم ما يؤكد
«الـخـبــريــة» ولـيــس مــن «يـخـبــر» .في
ال ـهــاجــس الـ ــذي ك ــان يـعـتــريــه ط ــوال
تحضيره لهذا العمل ،كانت األولوية
تنحصر فــي تخليد رم ــوز لبنانية
صـنـعـهــا الـتـلـفــزيــون ول ـيــس إرض ــاء
ال ـج ـم ـيــع .هـ ــذه ال ــرم ــوز ال ـت ــي بقيت
ض ـم ــن ذاكـ ـ ـ ــرة ج ـي ـل ـهــا واس ـت ـح ــال ــت
طيفًا اليوم ،يكرس لها الكتاب هذه
ّ
لتتثبت في الذاكرة الشعبية
الحصة
ّ
للبنانيني الى حد أسطرتها.
في صفحات الزمن الجميل والزمن
ال ـق ـب ـيــح ل ـل ـت ـل ـفــزيــون ال ـل ـب ـن ــان ــي ،لــم
يـ ـ ــرو ق ـي ــوم ـي ـج ــان فـ ــي كـ ـت ــاب ــه ،كـمــا
كـشــف ل ـنــا ،م ــراح ــل ال ـح ــرب العبثية
و«ت ـجــاوزات ـهــا» وت ـحـ ّـول التلفزيون
وقتها الــى أداة «بـشـعــة» ،وال سيما
فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــرب «عـ ـ ـ ـ ـ ــون /جـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــع» .لــم
يـ ـط ــل عـ ـل ــى جـ ـ ــزء مـ ــن ح ــرك ــة درامـ ـ ــا
الثمانينيات التي كانت تنشط في
م ــوازاة الحرب األهلية ،ربما بسبب
ت ـصــدر لـغــة امل ــداف ــع عـلــى مــا ســواهــا
مـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــوات .ق ــا ّب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن 200
شخصية مــن صــنــاع التلفزيون في
هذه الحقبات ،تأرجحت انطباعاتهم
وه ـ ــم يـ ـس ــردونـ ـه ــا ،ف ـم ـن ـهــم مـ ــن آث ــر
االن ـغــاق على نفسه واعـتـبــر الكالم
«اقتحامًا لحميمية داخلهم» ،ومنهم
مــن تـعــاون .لكن تبقى النقطة األهــم
فـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــاص ش ـخ ـص ــي قـ ـ ــام بــه
قيومجيان من خالل هذا العمل وهو
ّ
التمرين على مسلمة يجب أن تمر
بـهــا كــل الـبـشــريــة مــن خ ــال صناعة
هذا الكتاب ،أال وهي املــرور بمراحل
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح والـ ـفـ ـش ــل
والنكران.

