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ثقافة وناس

تلفزيون

23

حكاية اسمها لبنان
«أسعد الله مساءكم» يا أهل الزمن الجميل
إنــه اإلص ــدار الثالث لزافني قيومجيان
ب ـع ــد «ل ـب ـن ــان ف ـل ـب ـن ــان» (دار ال ـن ـه ــار ـ
 )2002و«شــاهــد على املجتمع» (2013
ـ أك ــادي ـم ـي ــا) ،ي ـطــل ك ـت ــاب «أس ـع ــد الـلــه
مساءكم -مئة لحظة صنعت التلفزيون
ف ــي ل ـب ـنــان» (ه ــاش ـي ــت -أنـ ـط ــوان) بعد
خ ـمــس سـ ـن ــوات م ــن ال ـج ـهــد وال ـب ـحــث.
هذه املــرة ،أبحر اإلعالمي اللبناني في
ال ـس ـنــن األول ـ ــى لـتــأسـيــس الـتـلـفــزيــون
ً
ف ــي ل ـب ـن ــان ( )1959وص ـ ـ ــوال الـ ــى ع ــام
 :1989ثــاثــون عــامــا مــن ذاك ــرة شعبية
حبلى بــاألحــداث والـتـغـيــرات الجذرية
ف ــي ال ـعــالــم امل ــرئ ــي امل ـح ـلــي .س ــرد هــذه
السنوات سيحيلنا بالتأكيد على عمل
ّ
مضن تطلب العودة الى أرشيف ضخم
ٍ
ومشاهدة مئات الساعات التلفزيونية،
ع ــدا تـلـقــف آث ــار ج ــزء مــن ه ــذه الــذاكــرة
التي لــم ت ـ ّ
ـؤرخ بسبب غياب التسجيل
وقـتـهــا ،وحـضــور الـبــث املـبــاشــر بثقله.
تـكـمــن أهـمـيــة ه ــذا ال ـتــأريــخ والـتــوثـيــق
ل ـهــذه الـحـقـبــات بـحـلـ ّـوهــا وم ـ ّـره ــا ،في
ندرة األبحاث واملنشورات التي تتحدث
عن تاريخ التلفزيون في لبنان .إبحار
ب ــال ــزم ــن ال ـ ــى  4ح ـق ـب ــات ك ـم ــا قـ ّـسـمـهــا
الكتاب وتسجيل ألبرز وأهم اللحظات
التلفزيونية ضمن مئة لحظة.
ال ـك ـت ــاب ال ـ ــذي ي ـم ـتــد ل ـ ـ  315صـفـحــة،
يتمتع بلغة مـشـ ّـوقــة وحـيــويــة تنتشل
ال ـن ـص ــوص م ــن املـ ـل ــل امل ـ ـفـ ــروض عـلــى
السرد التاريخي ،فاتحة نافذة للقارئ
عـلــى عــالــم غـنـ ّـي بــاملـعـلــومــات والـصــور
النادرة منها واملنتشرة .بعد مــرور 55
عامًا على والدة التلفزيون فــي لبنان،
يولد «أسعد الله مساءكم ...مئة لحظة
صنعت التلفزيون فــي لبنان» ّ
ليعرف
الجيل الـحــالــي على أيـقــونــات املاضي
الجميل ولحظات أحدثت الفرق في هذا
العالم .يطل على مرحلة الحرب األهلية
ّ
وال ـشــرذمــة الـتــي خلفتها فــي النفوس
وضـ ـم ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وي ـقــف
عند نهاية العقد التاسع بعيد نشوء
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» ()1989
والنقلة التي أحدثتها بعد سنوات من
هذه االنطالقة.
الحديث عن هذه الحقبات ،يحتاج إلى
التوثيق الدقيق والعلمي .وهذا ما فعله
اإلع ــام ــي الـلـبـنــانــي ال ــذي ّأرخ باليوم
وال ـس ـنــة وال ـي ــوم وح ـتــى ال ـســاعــة لهذه
الـلـحـظــات الـتـلـفــزيــونـيــة .ورغ ــم سطوة
السرد وض ــرورة االلـتــزام بمسار معني
يخفي الذات ويترك للتاريخ أن يتحدث،
ّ
اال أن هذا الكتاب خلط بني الذاتي الى
درجـ ــة ت ـمــريــر الـتـعـلـيـقــات وال ـن ـقــد في
إيجابياته وسلبياته ،وبني املوضوعي
الذي التزم أصول التوثيق العلمي.
ي ــدش ــن ال ـك ـت ــاب ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ن ـشــأة
التلفزيون في لبنان ( )1959بعيد انتهاء
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة وبـ ــدء مــرحـلــة الـحــرب
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غالف الكتاب

الـبــاردة ،واستثمار صناعة التلفزيون
بـغـيــة «ت ــوح ـي ــد ال ـش ــرائ ــح الـلـبـنــانـيــة»
وكسر «عزلة» املناطق وقتها.
وفي االنتقال الى العقود التالية ،تنتقل
املـفــاهـيــم وتـتـبــدل .فــي الـعـقــد الـســادس
وتحديدًا عام  ،1964حضر الريف بقوة
على التلفزيون من خالل تصدير قيمه
وتـجـسـيــدهــا عـبــر شـخـصـيــات طبعت
هــذه املرحلة أمثال «أبــو سليم» و«أبــو
ملحم» .في هذه الفترة ،انتشرت أجهزة
الـتـلـفــزيــون بـشـكــل أوسـ ــع م ــن املـنــاطــق
ال ـســاح ـل ـيــة لـتـشـمــل امل ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة.
وهنا يسجل غياب ألرشيف كامل طبع

هــذه املرحلة بسبب النقل املباشر بدل
التسجيل .لكن مــع ذل ــك ،اسـتـطــاع هذا
الجهاز وما يحويه من إحداث ثورة كما
يروي الكاتب .بعدها ،انقلبت املفاهيم
وتعززت الثقافة املدينية وظهر برنامج
«استديو الفن» ( )1973على يد املخرج
س ـي ـمــون أس ـم ــر وال ـ ــى جــان ـبــه ال ــراح ــل
ّ
ري ــاض ش ــرارة ال ــذي ح ــل مـكــان نجيب
حنكش في سرد الطرائف والنكات .في
فترة السبعينيات ،سجلت االستعانة
ّ
بــاملــذي ـعــات لـيـكــن وج ــوه ــا ج ــدي ــدة في
ّ
الدراما اللبنانية ويكرسن الحقًا كأبرز
نـجـمــات ه ــذا الـعـصــر وم ــا ت ــاه :ألسي

انتخابات ملكات الجمال اللبنانيات،
ظهور شوشو ،زواج صباح ،أجرأ
وأطول قبلة في الدراما اللبنانية...
فرنيني ،نهى الخطيب سـعــادة ،وهند
أبي اللمع.
ّ
ومع االنتقال الكلي الى عصر التصوير
ّ
املــلــون ( ،)1975كــانــت والدة لنشرتني
إخباريتني تـعــززان االنقسام الطائفي
ّ
قناتي تلة الخياط والحازمية في
بني
ب ــداي ــة شـ ــرارة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،ال ــى أن

إبراهيم مرعشلي ّفي لقطة من حلقة «الشاهد المزعج» فيروز أثناء تؤدي أغنية «أنا ال أنساك فلسطين» في حزيران
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في مسلسل «المفتش»

وحــدتــا ووح ــدت معهما القناتان بعد
عامني في عهد الرئيس الياس سركيس
إب ــان تـسـلــم ش ــارل رزق ملـهــامــه كمدير
عام فيها ،وتصبح القناتان «تلفزيون
ل ـب ـنــان» .فــي بــدايــة الـثـمــانـيـنـيــات عهد
أف ــول الشيوعية وهيمنة الرأسمالية
وال ـق ـي ــم االس ـت ـه ــاك ـي ــة ،س ـج ـلــت أس ــوأ
ف ـت ــرة ل ـل ـت ـل ـفــزيــون ال ـل ـب ـنــانــي بــوصـفــه
أداة بروباغندا حزبية .تعطلت حركة
اإلنتاج الدرامي وقتها .في هذه الفترة،
عـ ـ ــادت وان ـق ـس ـم ــت الـ ـش ــاشـ ـت ــان عـقــب
«انتفاضة  7شباط» ( )1984التي قامت
بها «حركة أمل» في عهد الرئيس أمني
ّ
الجميل .ولعل الحدث األبرز هنا والدة
مـقــدمــات نـشــرات األخ ـبــار التوجيهية.
م ــع والدة  lbcع ــام  ،1988ب ــدأ انـتـقــال
جــديــد فــي صـنــاعــة الـتـلـفــزيــون وب ــرزت
تقنيات استخدمت للمرة األولى كالبث
املـبــاشــر ،إضــافــة الــى العمل على إبــراز
صورة نقية تتمتع بقوة إرسال عالية.
ومـ ــع ك ــل هـ ــذا امل ـ ـ ــرور ع ـلــى ال ـح ـق ـبــات،
يتوقف الكتاب في كل حقبة عند وجوه
نـســائـيــة فــي ال ـغــالــب :ســونـيــا بـيــروتــي
ومرحلة قلبها ملعايير املذيعة الجميلة،
مادلني طبر ،نجوى قزعون (أول وجه
ي ـط ــل ع ـل ــى ش ــاش ــة ش ــرك ــة «ت ـل ـفــزيــون
لبنان») ،وأيضًا عند افيشات اإلعالنات
التي ّ
تطورت مع مــرور الزمن 4 .أقسام
تقدم كل منها توطئة تاريخية سردية،
ّ
لتكر بعدها سبحة تسجيل املئة لحظة
تلفزيونية الـتــي اخـتــارهــا الكاتب بني
ماليني اللحظات .هكذا نبحر في غمار
هذا الكتاب ويستذكر الجيل املاضي ما
ح ــدث ،ويـتـعـ ّـرف الجيل الحالي إليها:
انتخابات ملكات الجمال اللبنانيات،
ظ ـهــور ف ـيــروز وش ــوش ــو ،أج ــرأ وأط ــول
قبلة في الدراما اللبنانية ،زواج صباح،
ارتـ ـب ــاط نـجـيــب ح ـن ـكــش ،لـحـظــة وف ــاة
فريال كريم على املسرح...
ك ـتــاب غـنــي وم ـش ـغــول بـعـنــايــة يضعه
زاف ــن قـيــومـجـيــان بــن أيــدي ـنــا ،ليكون
مرجعًا في تاريخ التلفزيون اللبناني،
على أن يستكمل في العام املقبل جزؤه
الثاني الذي يدخل في عصر التلفزيون
الحديث من ّالتسعينيات حتى اليوم.
وال ش ــك ف ــي أن ـه ــا أي ـضــا رح ـلــة صعبة
وشــاقــة يخوضها اإلعــامــي اللبناني
ليستكمل « »Puzzleأكـثــر جـهــاز أدخــل
امل ـت ـعــة وال ــدهـ ـش ــة ،وأيـ ـض ــا الـسـطـحـيــة
واإلثارة الى بيوت الناس :إنه التلفزيون
في لبنان.
زينب ...
يـ ّـوقــع زاف ــن قـيــومـجـيــان كـتــابــه« :أس ـعــد الله
مساءكم ...مئة لحظة صنعت التلفزيون في
لبنان» (هاشيت ـ انـطــوان) اليوم في «مكتبة
أنـطــوان» (اس ــواق بـيــروت) ابـتــداء من الساعة
الخامسة عصرًا

األخوان سعادة ،يحمالن الممثلتين المصريتين نبيلة عبيد
وسامية شكري عام 1969

