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فيلمون وهبي
الفطرة الموسيقية وذكريات 
كفرشيما والمخابرات السورية

فيلمون وهبي فنان ثالثي األبعاد: ملحن، 
أغــاٍن نقدية ساخرة. من  وممثل، وصاحب 
هــزلــيــاتــه الــغــنــائــيــة الــشــهــيــرة الــتــي نظمها 
اها: »سنفرلو ع السانفريان«، و«كشوا 

ّ
ولّحنها وغن

الدجاج من قدام البيت«، و«بسيطة«، و«عندك بستان 
يــا ســعــدى« التي غنتها صباح أيــضــا. ومــن أدواره 
مــع منصور  الدويتو  فــي  الشهيرة: شخصية سبع 
نــتــج الــعــديــد من 

ُ
الــرحــبــانــي »ســبــع ومـــخـــول«، وقـــد أ

هذه االسكتشات في حلقات إذاعية وتلفزيونية. كما 
تألق فيلمون وهبي املمثل الكوميدي في مسرحيات 
األخـــويـــن رحــبــانــي، وفـــي بــعــض مــســرحــيــات قامت 

ببطولتها صباح.
النجاح ونالت  البعد األول، عرفت  ألحانه فهي  أمــا 
اإلعجاب منذ إذاعتها ألول مرة. ألحانه أّداها أشهر 
 

ّ
نجوم الغناء. أذكــر على سبيل املــثــال: »يــا أمــي طل
مــن الــطــاقــة« )صــبــاح(، و«بــرهــوم حاكيني« )نجاح 
ــافـــي(،  ســـــــالم(، »بــــتــــروح لــــك مــــشــــوار« )وديـــــــع الـــصـ
و«يـــا هــال بالضيف« )ســمــيــرة تــوفــيــق(، و«هــّدونــي 
هــّدونــي« )نــصــري شمس الــديــن(. وبــاقــة كبيرة من 
أغــانــي فـــيـــروز، مــنــهــا: »جــايــبــلــي ســــالم«، و«يـــا دارة 
دوري فينا«، و«ليلية بترجع يا ليل«، و«يا مرسال 

املراسيل«. 
إنجازات فيلمون وهبي الفنّية معروفة لدى الجميع، 
ــــى فــيــلــمــون  ــــع، إلـ ــرابـ ــ ــــى الــبــعــد الـ لـــذلـــك ســـأتـــطـــرق إلـ
اإلنسان. رب العائلة، واألب الطيب، الــذي تــزّوج من 
واسمها  مغنية  وكــانــت  خـــوري سنة 1946  جانيت 
البكر اسمه  أربعة:  الفني تغريد الصغيرة، وأنجبا 
عماد، والثاني يدعى سعيد، على اسم أبي فيلمون، 
وآخر العنقود اسمه ربيع. واالبنة الوحيدة اسمها 

ألحان. واسمها الكامل: ألحان فيلمون وهبي. 
فيلمون العصامي، الذي لم تسنح له الفرصة لدراسة 
املوسيقى في كونسرفاتوار، ولم يتعلم كتابة النوتة 
املــوســيــقــيــة، عــــّوض ذلـــك بــفــضــل مــوهــبــتــه الــفــطــريــة 
الفّياضة التي جعلته يبدع األلحان الجميلة السهلة، 
التي يستوعبها الجمهور من أول استماع وال يلبث 
أن يــرددهــا. كــان يعزف على آلــة العود لكنه لم يكن 
مــحــســوبــا فــي قــائــمــة عــازفــي الــعــود الــبــارعــن. كــان 
يلحن بالدندنة وبنقر أصابعه على الطاولة وحن 
يولد اللحن يعزفه على العود ويسّجله. كان أوالده 
قد اشتروا له آلة تسجيل ودّربوه على استخدامها، 
لكنه كثيرًا ما كان يستنجد بهم طلبا للعون التقني! 
ــن رحـــبـــانـــي وهــمــا  ــويــ ــــى األخــ ــم الــلــحــن إلـ

ّ
ــــان يــســل كـ

املوسيقي.  والتوزيع  النوتة  تدوين  يقومان بمهمة 
ومــثــل هــــذه املــهــمــة قــــام بــهــا آخـــــرون ومــنــهــم سليم 
سحاب، عندما لّحن فيلمون وهبي لفيروز مجموعة 
من األغاني خارج اإلطار الرحباني وكانت من نظم 
ــه األصـــفـــر«، و«طــلــع لي  جـــوزف حـــرب، ومــنــهــا »ورقــ

البكي«، و«أسوارة العروس«. 
وفيلمون هو امللحن الذي بدأ حياته املهنية منشدًا. 
ِمد مغنيا في اإلذاعــة اللبنانية سنة 1937 وهو 

ُ
اعت

فــي التاسعة عــشــرة مــن عــمــره )مــوالــيــد 1918( وفي 
السنة ذاتها سافر إلى فلسطن وكان يغني في مالٍه 
ومسارح فلسطينية ويمشي على األقــدام إلــى يافا 

ليسجل أغانيه في إذاعة الشرق األدنى. 
وبعد سنوات شعر بأن طريق الغناء وعٌر في وجود 
نــجــوم كــبــار مـــن وزن مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب وفــريــد 
وأرحــــب  أســهــل  الــتــلــحــن  درب  أن  وأدرك  األطــــــرش، 
»على  أغنية  وكانت  املوهبة.  يملك  وهــو  خصوصا 
مهلك يا مسافر« باكورة ألحانه. ومن ألحانه املبكرة 
أغنية »يا با قلبي ما ادري إيش بي« التي أنشدتها 
نــجــاح ســـالم. ثــم مــا لبث فيلمون وهــبــي أن أصبح 
ــن مــجــمــوعــة املــلــحــنــن  فـــي مــطــلــع الــخــمــســيــنــيــات مـ
الذين وضعوا أسس األغنية اللبنانية الحديثة مع 
الباشا  وتوفيق  ناصيف  وزكـــي  رحباني  األخــويــن 

وحليم الرومي. 
 فيلمون وهــبــي ابن 

ّ
فــي ألحانه ظــل فــي حياته كما 

ــاش عـــمـــره فــيــهــا.  ــ ــد وعـ كــفــرشــيــمــا، الــبــلــدة الـــتـــي ولــ
كفرشيما التي أنجبت العديد من األدباء والفنانن، 
وآل تقال  إبــراهــيــم،  اليازجي وولـــده  منهم: ناصيف 
مؤسسو جريدة »األهــرام« القاهرية، واملفكر شبلي 
الشميل، والشاعر املهجري إلياس فرحات، والشاعر 
بــركــات، وعصام  والصحافي جـــورج رجـــي، وملحم 
الــرومــي  رجــي ومـــاري سليمان، وفيها عــاش حليم 

وولدت وترعرعت ابنته ماجدة. 
اسمه  لفيلمون وهبي  كفرشيما صديق  بلدة  ومــن 
أبو نمر يملك محطة بنزين. أتذّكره اآلن ألنه في بعد 
ظهر ذات يوم في صيف 1976 كنت أحتسي القهوة 
مع »أبو عماد« في صالون »فندق الشرق ــ أوريانت 
 أبو نمر 

ّ
باالس،« مقر إقامتنا آنذاك في دمشق، أطل

به  يلحق  أن  فيلمون وهــبــي  مــن   وطــلــب 
ً
مستعجال

منوعات

بــســرعــة بحجة أنـــه ركـــن ســيــارتــه فــي مــكــان ممنوع 
الوقوف فيه.

ــداء وأســــرع  ــنــ ومــــا كــــان مـــن فــيــلــمــون إال أن لـــّبـــى الــ
خــارجــا مــع »أبــــو نــمــر«. وبــعــد ســهــرة طــويــلــة عــدت 
في أواخــر الليل إلى الفندق فوجدت زوجة فيلمون 
وابــنــتــه ألـــحـــان ســاهــرتــن جــالــســتــن فـــي الــصــالــون 
فيلمون  اخــتــفــاء  بسبب  قلقتن  باكيتن  حزينتن 
واملستشفيات  واملخافر  األصــدقــاء  عنه  وقــد سألتا 
ولــم يعثر عليه أحــد. قلت: رأيته ذهــب مع أبــو نمر. 
راح  »إذًا هو  الصعداء  ست 

ّ
تنف وقــد  زوجته  فهتفت 

إلى الصيد«. وارتاحت الزوجة واالبنة وذهبتا إلى 
 كان فيلمون وهبي قد رافق أبو نمر 

ً
غرفتهما. وفعال

فــي رحلة صيد وعـــاد مــع بـــزوغ فجر الــيــوم التالي. 
ومــن شــدة إلحاح أبــو نمر نسي أبــو عماد أن يخبر 

أهله عن مشروع الصيد.
كان الصيد شغفا كما كان التلحن واألداء التمثيلي. 
املاضي  الــقــرن  اعــتــاد منذ مطلع خمسينيات  وهــو 
أن يــقــوم بــرحــالت الصيد إلـــى ســوريــة. وكـــان يحب 

ســـوريـــة الــبــلــد والـــنـــاس. وذات مـــرة ســمــعــُت بعض 
األلسنة الخبيثة تلوك شائعة سخيفة مفادها بأن 
فيلمون وهبي هو رجل املخابرات السورية، بدرجة 
عميل أو مــتــعــامــل. واســتــشــطــت غضبا ألنـــي أعــرف 
الفندق نفسه شاهدًا  الرجل على حقيقته. كنت في 
على زيارات قام بها مسؤولون سوريون، عسكريون 
ومدنيون، إلى فيلمون وهبي. أسماء معروفة جيدًا 
لدى اللبنانين ألنها كانت ترد في نشرات األخبار 
ــذاك. هــم الــذيــن كــانــوا يــأتــون لزيارته يستمتعون  آنـ
والطرائف  بالسخريات  الحافل  اللطيف  بمجلسه 
ويستمعون إلـــى مــا جـــّد لــديــه مــن ألــحــان. ولـــم يكن 
للسياسة دخل في هذه السهرات. وهو لم يسَع في 

يوم إلى التقّرب من أحد. 
وهبي  فيلمون  البائخة:  الشائعات  على  رّدًا  وقلت 
يــتــردد عــلــى ســوريــة ألجـــل الــصــيــد مــن أيـــام حسني 
الــزعــيــم. وبــعــد ســقــوط عــهــد الــزعــيــم عــرفــت ســوريــة 
وفــوزي سلو، وأديــب  الحناوي،  الحكام: سامي  من 
القوتلي، وجمال عبد الناصر  الشيشكلي، وشكري 
أيـــام الــوحــدة ورجـــل ســوريــة الــقــوي فــي عــهــده عبد 
الــســراج، ثم وقــوع االنفصال وعهد مأمون  الحميد 
ــبـــي، ثـــم مـــجـــيء حــزب  ــيـ ــعــــروف الـــدوالـ ــكـــزبـــري ومــ الـ
»الـــبـــعـــث« إلـــــى الــســلــطــة بــتــنــويــعــاتــه املــتــخــاصــمــة 
املختلفة مــن أمــن الــحــافــظ ومحمد عــمــران، وبــروز 
البيطار،  وصـــالح  الــحــورانــي  ــرم  وأكــ عفلق  ميشيل 
مــرورًا بنور الدين األتاسي ويوسف زعــّن وصالح 
جديد، إلى حن إمساك حافظ األسد بزمام السلطة. 
توالى حكام وأنظمة وعــهــود، وظــل فيلمون وهبي 
يتردد على سورية بانتظام. زال الرجال عن العروش 
وبقي فيلمون وهبي ضيف الشام الــدائــم. ولــو كان 
 ألحد هذه األنظمة لكان النظام التالي اعتبره 

ً
عميال

ولــكــان عاقبه بعنف وربما  الــبــائــد  العهد  أزالم  مــن 
قــصــف عـــمـــره. كــــان فــيــلــمــون وهـــبـــي يــحــب ســوريــة 

 محّبا. 
ّ

والشعب السوري، ومن وفائه ظل
ــان صـــاحـــب آراء  ــ ــا ســـبـــق ال يــمــنــع أن الــــرجــــل كـ ــ ومـ
من  وقــربــي  محلية.  لبنانية  كانت  لكنها  سياسية. 
فيلمون وهبي سمح لي بأن أعــرف ميوله. هو كان 
مــن أنــصــار الرئيس فــؤاد شــهــاب، معجبا بنزاهته، 
ومقربا من الدائرة املحيطة بالرئيس، ومنها الياس 

الــــذي أصــبــح الحــقــا رئــيــســا للجمهورية  ســركــيــس 
)1976 – 1982(. كان فيلمون وهبي مقتنعا بأن النهج 
الشهابي هو األفضل لحكم لبنان. لكن هذه القناعة 
السياسي. ولم  العمل  االنغماس في  إلــى  تأخذه  لم 
يطلب من األصدقاء وهم في موقع السلطة أّي خدمة. 
وحدث أنه في 30 ديسمبر/ كانون األول 1961 جرت 
محاولة انقالب عسكري إلطاحة حكم الرئيس فؤاد 
شــهــاب قــادهــا ضــبــاط ينتمون إلــى الــحــزب القومي 
السوري االجتماعي. لكن املحاولة لم تنجح. فنشط 
جهاز املخابرات املعروف باملكتب الثاني وتم إلقاء 
ــن املــنــتــســبــن  الــقــبــض عــلــى عــســكــريــن ومـــدنـــيـــن مـ
إلى الحزب القومي السوري بينهم قيادات وكــوادر 
حزبية عليا وأودعوا السجن. وفي تلك األيام بلغت 
أنباء املداهمات واالعتقاالت مسامع فيلمون وهبي، 
وكانت أسماء بعض الفنانن ضمن قائمة املطلوب 
 
ً
اعــتــقــالــهــم. فــمــا كـــان مــن فــيــلــمــون إال أن تــوجــه ليال

ْن زكي ناصيف وتوفيق الباشا، 
َ
إلى منزلي امللحن

األنظار  عن  بالتواري  لهما  وهما حزبيان، ونصح 
تفاديا لالعتقال. طغى االلتزام اإلنساني على امليول 
الــســيــاســيــة، وحـــــرص فــيــلــمــون وهـــبـــي عــلــى إنــقــاذ 
صديقن قديمن تربطه بهما أواصر الزمالة املهنية 
أيضا. وقــد سمعت تفاصيل ذلــك من زكــي ناصيف 
ومــــن تــوفــيــق الـــبـــاشـــا. والحـــقـــا لـــم يــتــم اعــتــقــالــهــمــا 
ألنهما برغم االلتزام الحزبي لم يشتركا في محاولة 

االنقالب. 
وإذا استكملنا استعراض مالمح شخصية فيلمون 
وهبي فال يمكن تجنب اإلشــارة إلى ظرفه، وسرعة 
الساخر.  والتعبير  النكتة  وحــضــور  لــديــه،  البديهة 
ذات مــرة استاءت إحــدى األمهات في كفرشيما من 
إلى  ربطته  بــأن  فعاقبته  الصغير  ولــدهــا  مشاغبة 
مّر  أن  بعدها  وتــصــادف  املنخفض.  الحديقة  ســور 
فــيــلــمــون وهــبــي بــذلــك املـــنـــزل فــاســتــنــجــد بـــه الطفل 
وقال »عمو أبو عماد.. فّك الحبل الله يرضى عليك«، 
 وثــاقــه ومــضــى. 

ّ
فــأشــفــق فيلمون عــلــى الــطــفــل وحـــل

وانذهلت األم حن رأت طفلها يركض مطلق السراح، 
وعلمت أن الذي فّك الحبل هو الفنان الشهير والتقته 
في ساحة البلدة وعاتبته قائلة: »ولو يا أبو عماد! 
: »أنـــا بفّك 

ً
هــيــك بتفك حــبــل الــصــبــي؟!« فعلق قــائــال

مشانيق ما بدك ياني فّك صبي«.
ــــوم كـــنـــت فــــي بــــاريــــس أتـــمـــشـــى فــــي جــــادة  وذات يــ
سيدة  صادفتنا  وهــبــي.  فيلمون  مــع  الشانزيلزيه 
ــيـــدات الــطــبــقــة املــخــمــلــيــة. وانــهــالــت  لــبــنــانــيــة مـــن سـ
عــلــى فــيــلــمــون بـــعـــبـــارات املـــديـــح بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة 
مبدية إعجابها بتمثيله وأغانيه، وهو يرد عليها 
باقتضاب لكن باللهجة اللبنانية. وهي استرسلت 
بالفرنسية وهو عمدًا يجيبها بالعربية وباختصار 
الــوداع وكانت طويلة، وإذ  شديد. ثم أطلقت عبارة 
مــدت يدها للسالم عليه مــّد يــده ونطق بالفرنسية 
 »فــريــجــيــديــر«! ذهــلــت السيدة 

ً
قــائــال بكلمة واحــــدة 

من هذا التعليق أما أنا فضحكت طويال وجرفتني 
القهقهات بعيدًا. 

ولكي يبدد فيلمون وهبي ذهول السيدة أطلق عليها 
من  املترابطة  غير  الفرنسية  الكلمات  من  مجموعة 
نوع »بونجور«، »أورفــوار«، »أنشانتيه«، »ميرسي« 
ومضى وهــو يتمتم بالعربية كلمات غير مفهومة 

لكن تعابير وجهه كانت تنّم عن االستياء. 
البسمات  الناس بألحانه وزرع  أطــرب  الــذي  الفنان 
فــي وجــوهــهــم بــطــرائــفــه، عـــاش األشــهــر األخــيــرة من 
عمره فــي حــزن وهــو يــصــارع الـــداء الخبيث، إلــى أن 
توفي يوم الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 

1985 عن عمر ناهز السابعة والستن.

أنقذ صديقيه زكي 
ناصيف وتوفيق الباشا من 

االعتقال

انتشرت شائعة 
مفادها بأنه رجل 

المخابرات السورية

مع عبد الوهاب وصباح )فيسبوك(مع عبد الوهاب وفيروز وفريد األطرش )فيسبوك(

ــ مصر( عقودًا من حياته،  بين المسرح واإلذاعة والموسيقى قضى فارس يواكيم )1945 
الماضي،  القرن  في  العربي  الفني  المشهد  محطات  أبرز  في  ومشاركًا  ومؤرّخًا  مواكبًا 
إثنين،  يوم  كل  الجديد«  »العربي  تنشر  الفّن.  عالم  شهدها  التي  التحّوالت  على  وشاهدًا 
مذّكرات يواكيم مع أبرز الفنانين والمنتجين والمخرجين العرب، مستعيدًا محطات شخصية 

ولقاءاته مع هؤالء في القاهرة وبيروت وباريس وغيرها من العواصم.

دفــاتـر فارس يواكيم
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مع ابنه سعيد )فيسبوك( اعُتِمد مغنيًا في اإلذاعة اللبنانية سنة 1937 )تويتر(



مشاهد  غالبية  فــي  الكاميرات  تحضر  كبير. 
ــــى جــانــب  ــام الـــقـــصـــر، إلـ ــ ــى أمــ ــ ــ الـــحـــلـــقـــات األولـ
املراسلن وامليكروفونات، والرسائل املباشرة 
 بـــيـــان نــجــم الــديــن 

ّ
عــلــى الــــهــــواء. وهـــنـــا تـــطـــل

غانم  الزعيم  طبيبة  بصفتها  نجيم(  )نــاديــن 
صحافي  مصّور  فيلتفت  الشخصية،  الغانم 
ويتلقط  الخلفي  الــبــاب  مــن  القصر  لدخولها 
ــاراتــــزي يــتــابــع أخــبــار  ــابــ صـــــورًا لـــهـــا، كــــأي بــ
الفنانن، ويتلصص على حياتهم الشخصية. 

نــاديــن بقصي  الــثــانــيــة، تلتقي  الــحــلــقــة  وفـــي 
الخولي الذي يلعب دور ِغمار ابن غانم الغانم 
الــقــادم مــن ســوريــة، على درج القصر، فتكون 
الــصــحــافــة حــاضــرة وتلتقط عــشــرات الــصــور 
لــهــمــا. لــيــتــبــعــه مــشــهــد مــبــالــغ فــيــه لــعــشــرات 
تتصدرها  والتي  الــصــادرة  الورقية  الصحف 
صورتا »غمار« و»بيان« مع أسئلة غير مبررة 
عشرات  صــورة  طبعا  معا.  تجمعهما  لعالقة 
الصحف الصادرة في بيروت، تبدو منفصلة 

عدنان حمدان

بـــــــــــــدأت الـــــحـــــلـــــقـــــات األولـــــــــــــــى مـــن 
ـــــ وال سيما  رمـــضـــان  مــســلــســالت 
الــــســــوريــــة  أي  مــــنــــهــــا،  املــــشــــتــــركــــة 
الصحافي.  الــعــمــل  كــوالــيــس  مــن  ـــــ   اللبنانية 
ومن دون معرفة ما إذا كان التشابه في األفكار 
جـــاء عــن قــصــد أو غــيــر قــصــد، فـــإن اســتــخــدام 
الــصــحــافــة بــالــصــورة الــتــقــلــيــديــة فــي الــدرامــا 
لــم يــخــرج حتى الــيــوم مــن إطـــار الــتــهــويــل، أو 
تقديمه في صــورة تتماهى مع الكليشيهات 

املتوارثة عبر السنن عن هذه املهنة.

الصحافة تصنع الحب
لم تجد الكاتبة إيمان السعيد فرضية أخرى 
غــيــر بــنــاء عــالقــة عــاطــفــيــة بـــن قــصــي خــولــي 
ونــاديــن نجيم فــي مسلسل »خــمــســة ونــص« 
أسمر(  فيلي  وإخـــراج  السعيد،  إيمان  )كتابة 
ــــوت االبــــــن األكـــبـــر  ــاب الـــصـــحـــافـــة. مـ ــ إال مــــن بـ
الحلقة  فــي  أحــمــد(  )رفــيــق علي  الغانم  لغانم 
األولـــــى يــدفــع بــعــشــرات الـــوســـائـــل اإلعــالمــيــة 
لــلــتــوافــد وفـــــرز مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن بثها 
لــتــغــطــيــة تـــداعـــيـــات وفـــــاة ابــــن زعـــيـــم لــبــنــانــي 

عنبسة بن إسحق 
هو أول مسحراتي أيقظ 

الناس في مصر

تصوير صحافيين 
سياسيين كمتلصصين 

على الحياة الخاصة

نالت بعض المسلسالت 
الدرامية االجتماعية 

استحسان الجمهور

2223
منوعات

الــورقــيــة في  إذ تعاني الصحافة  الــواقــع.  عــن 
ــن، فــعــدد مــن الــصــحــف الــورقــيــة  ــّريـ لــبــنــان األمـ
»السفير«  الفائتة كصحف  األعـــوام  فــي  أغلق 
لم  »الحياة«  أن  كما  و»األنــــوار«  و»املستقبل« 
تعد تصدر في العاصمة اللبنانية. كما أغلق 
 عن غياب 

ً
الصحافية فضال املكاتب  عــدد من 

ــرة لــلــصــحــيــفــة الـــورقـــيـــة فـــي ذهــن  ــؤثـ الـــقـــوة املـ
الشارع العربي في السنوات األخيرة. 

 فــهــل يــصــدق الــجــمــهــور انــطــالق عــالقــة حب 

بن بطلي العمل من عنوان صحافي، وكيف 
تــحــولــت الــحــكــايــة إلـــى حــالــة غــــرام يقّدمها 
»بــيــان« فــي الــوقــت الـــذي كــان من  »غــمــار« لـــ
األجــــــــدى مـــنـــاقـــشـــة كـــيـــف يــــــــداري الــطــرفــن 
 لها بدل إثباتها. وهل 

ً
الشائعة ويجدان حال

من املنطقي تصوير صحافين يعملون في 
كمتلصصن  واإلخباري،  السياسي  املجال 
العامة،  للشخصيات  الخاصة  الحياة  على 

والسعي للتشهير بها؟ 

صحافي شاب وجريمة كبيرة
كــوالــيــس الــصــحــافــة لـــم تــغــب عـــن مسلسل 
»الكاتب« )كتابة ريم حنا وإخراج شقيقها 
رامي حنا(، فجريمة قتل يتهم بها الكاتب 
»يــونــس جــبــران« )بــاســل خــيــاط( تستدعي 
تـــواجـــد عـــشـــرات الــوســائــل اإلعــالمــيــة أمـــام 
املـــخـــفـــر لــلــحــديــث عــــن الـــجـــريـــمـــة. شـــاشـــات 
الــتــلــفــاز ال تـــهـــدأ فـــي مــتــابــعــة الــتــفــاصــيــل، 
ــيـــال رحـــمـــة(  ــيـ ــاجــــدولــــن« )دانـ والـــبـــطـــلـــة »مــ
تــســعــى لــتــحــويــل قــضــيــة الـــفـــتـــاة الــضــحــيــة 

تمارا )ريم خور( إلى قضية »رأي عام«.
فـــجـــأة تــغــّيــر »مـــاجـــدولـــن« قــــرارهــــا وتــتــبــنــى 
الدفاع عن »يونس جبران«، بينما يظهر في 
الحلقات األولى صحافي شاب يسعى لتتبع 
أبطال الحكاية. ال مبرر لوجوده في كل األمكنة 
وحـــضـــوره فـــي بــيــت أهـــل الــضــحــيــة وتحكمه 
بخطوط الشخصيات: يتصل بطليقة »يونس 
جبران« تــارة )تلعب دورهــا ندى بو فرحات( 

ويحّرض أهل »تمارا«  تارة أخرى.
ــة،  ــافــ الــــصــــحــ دور  تـــضـــخـــيـــم  فــــــي  املــــبــــالــــغــــة 
ــــن، يـــبـــدو  ــفـ ــ ــق الـ ــالــ وتــــصــــويــــرهــــا بـــمـــظـــهـــر خــ
بدوره غير منطقي. فالتفاعل مع حياة كتاب 
العربي شبه غائب، كما  العالم  الــروايــات في 
أن اهــتــمــام اإلعـــــالم بــقــضــايــاهــم أو حــيــاتــهــم 

الشخصية أيضا ضئيل جدًا.

برامج توك شو عن »جبل«
فــــي أول مــــواســــم »الـــهـــيـــبـــة« يــــالحــــق األمــــن 
اللبناني شخصية »جبل شيخ الجبل« )تيم 
حــســن( فـــي ضــيــعــتــه ويـــحـــاول اإلمـــســـاك بــه، 
فيهرب جبل إلى الجرود. وبعد موسمن من 
الحكاية تطرح قضية جبل شيخ الجبل في 
تقدمه  برنامج  لبنانية ضمن  إعــالم  وسيلة 
»نـــــور رحـــمـــة« الـــتـــي تـــــؤدي دورهــــــا الــفــنــانــة 

اللبنانية سيرين عبد النور.
»نــــــــــــور« تــــنــــاقــــش خــــبــــر عــــــن »جــــــبــــــل« فــي 
إيجاد  الــكــونــتــرول  مــن  فتطلب  برنامجها، 
صورة له وتستغرب من عدم توفر أي صورة 
من  واملطلوب  للجدل  املثير  الشخص  لهذا 

قوات األمن.
فـــي الــحــلــقــة الــتــالــيــة، تــفــكــر »نـــــور« فـــي طــرح 
مـــوضـــوع جــبــل ضــمــن بــرنــامــجــهــا فـــي حلقة 
الكاريكاتيرية  الصدفة  عــن  وبعيدًا  خــاصــة، 
في تقابلهما معا أمام بعضهما في املصعد 
وســكــنــهــمــا فـــي شــقــق مــتــقــابــلــة. إال أن بــنــاء 
ــــدم  ــاســـك وعـ ــمـ ــتـ ــل الـ ــلـ ــه خـ ــوبـ ــة يـــشـ ــيـ ــفـــرضـ الـ
أن  دون  لــحــلــقــات  تستمر  قــد  الــتــي  املنطقية 
تعرف أشهر إعالمية حوارية كما يصورها 
الــبــرنــامــج صـــورة زعــيــم الهيبة بكل مــا بني 

حوله من أسطورة.
يــبــقــى أن نــشــيــر لـــحـــضـــور الـــصـــحـــافـــة فــي 
ــمــــت« كـــمـــســـاهـــم فــي  ــيــــقــــة صــ مـــســـلـــســـل »دقــ
تصعيد الحدث بشكل ذكي ضمن الحبكة، 
رغم ضبابية حالة نشر جريدة رسمية في 
إذ  سورية صور مجرمن تعرضا لإلعدام. 
تكتفي بالعادة بوضع أول حرفن من االسم 
الــصــورة، مع تصوير اإلعــالم  والكنية دون 
الـــســـوري كــجــهــة مــواكــبــة لــلــحــدث، تــعــرض 
أســـمـــاء الــضــبــاط الـــذيـــن تــعــرضــوا ملــحــاولــة 
اغتيال وهــذا قليل الحدوث في نظام يقوم 
عـــلـــى طـــمـــس أي أســــمــــاء تـــخـــص عــمــلــيــات 

التفجير واالغتيال.

باريس ــ محمد المزديوي

كـــل الــوســائــل مـــن أجـــل اســتــرجــاع الشعبية 
 في العادة في الحمالت 

ٌ
والزخم، هو أمٌر جائز

االنــتــخــابــيــة الــفــرنــســيــة الــشــرســة والــعــنــيــفــة. 
األمر الذي التي دفعت صحيفة »ليبراسيون« 
»بسط  لتكريس غالفها وملفها ملا وصفته بـ
)إيمانويل( ماكرون و)مارين( لوبان يديهما 

على الحملة االنتخابية«.
حة للبرملان 

ّ
ولكن، من جهة أخرى، حملة املرش

األوروبي والسياسية، ناتالي لوازو، تعاني 
من بعض الَوَهن. وثمة مخاوف حقيقية من 
اليمن املتطّرف ملارين لوبان  وصــول الئحة 
لــلــصــدارة. وهـــو مــا دفـــع الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون لــدخــول الــحــمــلــة، والــتــصــريــح بأنه 
لـــن َيــقــبــل بــــأن تــفــوز مـــاريـــن لـــوبـــان فـــي هــذه 
عليها،  يعول  والتي  األوروبــيــة،  االنتخابات 

الستعادة شعبيته ومكانته األوروبية.
وفـــي هـــذا الــصــراع أطــلــقــت حــركــة »شــبــاب مع 
لــوازو،  ناتالي  أة خلف حملة  املعبَّ مــاكــرون«، 

فيها  الناس  وتسحير  التطبيل  تم  املنطقة 
فال داعي إلعادة التطبيل.

المسحراتي األول
 عنبسة بن إسحق هو أول مسحراتي 

ّ
يقال إن

أيقظ الناس على إيقاع الطبلة حن جــاء إلى 
مصر، فكان يذهب ماشيا من مدينة العسكر 
فــي الــفــســطــاط إلـــى جــامــع عــمــرو بــن الــعــاص، 
وينادي الناس بالسحور، وقد أصبح عنبسة 
والــيــا على مصر سنة 238 هـــ، وقـــال عنه ابن 
حـــزم فــي »جــمــهــرة أنــســاب الـــعـــرب«: »كـــان من 
ــهــم بــمــذهــب الـــخـــوارج لــشــدِة 

َّ
أعـــدل الـــنـــاس، ُيــت

ــِه وتــحــريــه لــلــحــق، وهـــو آخـــر عــربــي ولــي  ــْدِلـ عـ
مــصــر، وآخــــر أمــيــر صــلــى بــالــنــاس وخــطــب«. 
وقديما كان تسحير القرية من مهمات العمدة 
الــتــي كــان يــقــوم بها بنفسه، أو يــنــدب بعضا 
ليقوموا  املناطق  على  ويقسمهم  الخفراء  من 
بــإيــقــاظ الــنــاس قبل الفجر فــي رمــضــان. وفي 
الجنود  بعض  الخلفاء  عــن  الفاطمين؛  أيــام 
من أجل تسحير الناس واملــرور في الشوارع، 
وكان الواحد فيهم يحمل عصا يدق بها على 
األبـــــواب عـــدة نـــقـــرات ثـــم يـــقـــول: »أيـــهـــا الــنــاس 
إلــى طبلة  العصا  بعدها تحولت  تــســحــروا«، 
صــغــيــرة فـــي يـــد املــســحــراتــي تــســمــى »بـــــازة«. 
ــادت مــهــنــة املــســحــراتــي تختفي أيــام  وحـــن كــ

القاهرة ـ محمد كريم

مرت من رمضان عدة لياٍل، والناس في مصر، 
ينامون  ال  الحكومين،  املوظفن  باستثناء 
ــام  الـــلـــيـــل، فــالــجــمــيــع يــقــظــان فـــي الـــبـــيـــوت أمـ
الــشــاشــات أو على املــقــاهــي أو فــي األســـواق؛ 
ــٍد من  ــ ــيٌّ واحــ ــك ال يــخــلــو حــ وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــ
مسحراتي خاص به، يبدأ رحلته قبل الفجر 
بأكثر من ساعتن بصحبة طبلته التقليدية، 
الصبيان  يلحقه عشرات  كثيرة  أحيان  وفــي 
ــواري واألزقـــــة، يــــرددون  ــحـ عــبــر الـــشـــوارع والـ
خلفه األغاني وينادون على الناس من أجل 

تنبيههم إلى وقت السحور.

مناطق نفوذ
ــار فــولــكــلــوريــا وفــنــيــا  ــع أن األمـــــر صــ ــواقــ والــ
يعودوا  لم  فالناس  فاعلة،  وظيفة  منه  أكثر 
يعودوا  لم  املسحراتي ألنهم  إلى  يحتاجون 
ــتـــراويـــح كــمــا كــان  يــنــامــون بــعــد الــعــشــاء والـ
حال أجدادهم، وإنما يحتاجون فقط إلى من 
الشهر نكهة تختلف عن  لــهــذا  بــأن  يــذكــرهــم 

باقي الشهور.
مسحراتي  لــكــل  أن  التسحير  تــقــالــيــد  ومـــن 
فــي هــذه  زمــيــلــه  نــفــوذ ال يتخطاها  منطقة 
ــــوف يـــحـــصـــل مــن  ــه ســ ــ ــة، ألنــ ــتــ ــنـــة املــــؤقــ املـــهـ
ومقابل  تسحيره  أجـــر  عــلــى  املنطقة  أبــنــاء 
 يمر على البيوت 

ْ
تسليتهم طوال الشهر، إذ

العيد وينادي على سكانها، وخاصة  ليلة 
األطـــفـــال، فيحصل عــلــى أجــــره وفـــق تقدير 
الناس مع تهنئتهم له بالعيد. وقديما كانت 
تـــحـــدث مـــشـــاجـــرات بـــن مــســحــراتــي وآخـــر 
يتعدى على منطقة نفوذ زميله، فيقال في 
املثل: »إنت هتطبل في املطبل؟!«، أي أن هذه 

ــار، لعبة  ــايـــو/أيـ يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، 9 مـ
بــروس«.  فيديو، ومنحتها اســم »سوبر جيم 
 تقوم املرشحة في هذه االنتخابات ناتالي 

ْ
إذ

لوازو في اللعبة بمحاربة ما يصفهم الفيديو 
»الـــشـــعـــبـــويـــن«، ومــــن بــيــنــهــم زعـــيـــم حــركــة  بــــ
»فرنسا غير الخاضعة«، جان لوك ميالنشون، 
والذي يتم تقديمه تحت صورة حشرة طائرة 
ــو مــــا أغــــضــــب، بـــالـــطـــبـــع، حــركــة  ــ عـــمـــالقـــة، وهـ
قد  السحر  أن  ويبدو  وناشطيها.  ميالنشون 
انقلب على الساحر، فحركة ميالنشون هي من 
باَدر سنة 2017 إلى إطالق لعبة فيديو، تحت 
ل فيها ميالنشون 

ّ
اسم »فيسكال كومبا«، ُيمث

دور الــبــطــل، وهــو يــحــارب فــي شـــوارع مريبة 
»قوى املال«، التي يمثلها رئيس أرباب العمل، 
بيير غـــاتـــاز، ونــيــكــوال ســـاركـــوزي وفــرانــســوا 

فيون وإيمانويل ماكرون.
 فــيــديــو 

َ
وتـــســـتـــوحـــي هـــــذه الــلــعــبــة مــــن لـــعـــبـــة

شهيرة، معروفة باسم »سوبر ماريو بروس«. 
ظهر اللعبة الجديدة املرشحة ناتالي لوازو 

ُ
وت

فــي شــــوارع الــعــاصــمــة، وهـــي تــقــاتــل مــن أجــل 
الوصول إلى االنتخابات األوروبية. ونكتشف 
االنتخابات  مرشحي  بعض  أن  الفيديو  فــي 
األوروبية، من الشعبوين أي الذين ال يكنون 
الخصوص  وعلى  األوروبــــي،  لالتحاد  الحب 
مارين لوبان وجاك لوك ميالنشون واإليطالي 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي وغــيــرهــم، قـــد أقـــدمـــوا على 
مهّمة  ــي، وتكمن  ــ األوروبـ العلم  نــجــوم  ســرقــة 

لوازو في استرجاع هذه النجوم.
وفي إحدى مقاطع الفيديو يظهر ميالنشون، 
وهـــو عــلــى هــيــأة حــشــرة ضــخــمــة، تــحــت اســم 
ــيــــالنــــروس«، وهــــو تــحــويــر الســـمـــه، على  »مــ
مــا يــبــدو، ويــكــون عــلــى عــاتــق نــاتــالــي لـــوازو 
هــزيــمــتــه، مــن أجـــل بــلــوغ مــراحــل أخــــرى، في 

مسار ال يخلو من مراحل ومفاجآت. كما أن 
من واجب لوازو التخلص من ميالنشون، أو 
»ميالنروس«، إذا أرادت تجنب القذائف التي 
يطلقها رجل إيطاليا القوي ماتيو سالفيني.
وإذا كان بعض املعلقن السياسين سخروا 
مــن نجاعة هــذا الــســالح الــجــديــد، معتبرين 

أن مـــاريـــن لــــوبــــان، بـــصـــدد فــــرض إيــقــاعــهــا 
ــإن بـــعـــض قـــيـــاديـــي حــركــة  ــ عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة، فـ
»فرنسا غير الخاضعة«، ومن بينهم النائب 
الـــبـــرملـــانـــي عـــن مــنــطــقــة ســـن ســــان دونـــيـــه، 
كوربيير،  أليكسي  الباريسية،  بالضاحية 
غّرد محتجا: »إن املاكرونين، وهم ينسخون 

ما قمنا به، بشكل أفضل، يقدموننا في لعبة 
فيديو باعتبارنا حلفاء لروسيا«، ثم أضاف 
في لغة نارية: »من سيقول لهؤالء الذين ال 
إلى  أسلحة  تبيع  بــأن حكومتهم  لهم  قيمة 
قصف 

َ
املــمــلــكــة الــســعــوديــة الــشــائــنــة الــتــي ت

مدنين في اليمن؟«.

ــام الـــظـــاهـــر بـــيـــبـــرس بــإحــيــائــهــا،  ــ املـــمـــالـــيـــك؛ قـ
فــصــار املسحراتي يــخــرج فــي مــوكــب فني من 
األطـــفـــال والــصــبــيــان لــتــأديــة املــهــمــة. الــرحــالــة 
الــذيــن قــدمــوا إلــى مصر فــي رمــضــان تحدثوا 
ــن الـــحـــاج« الــرحــالــة  عـــن املــســحــراتــي؛ مــثــل »ابــ
املغربي الذي زار مصر في أيام الناصر محمد 
بن قالوون )1285-1341م( فقال عن املسحراتي 
ــارج عــن الــشــرع ال تــعــرفــه بـــالده،  إنـــه تقليد خـ
ــنـــادي فـــي شــــوارع  وإن املــســحــراتــي يــغــنــي ويـ
 

ّ
الــقــاهــرة، أمــا فــي اإلســكــنــدريــة، فيطوف ويــدق

على البيوت بعصاه دقات منتظمة، وهو يردد 
ى بمعجزات الرسول وغزواته.

ّ
األدعية أو يتغن

المرأة المسحراتية
ويقول الكاتب فؤاد مرسي في كتابه »معجم 
ــان« إن فـــن الــتــســحــيــر قـــد شــهــد بعض  رمـــضـ
الــنــســاء الــلــواتــي مـــارســـن هـــذه املــهــنــة، وذلـــك 
)868-905م(،  الــطــولــونــيــة  ــة  الــــدولــ أيـــــام  فـــي 
الجميل  الصوت  ذوات  النساء  بعض  فكانت 
النوافذ،  وراء  واإلنشاد من  بالتسحير  يقمن 
ويعد  فــقــط.  للنساء  بالتسحير  يتوجهن  إذ 
املستشرق البريطاني إدوارد وليم لن )1801-

1876م( من أكثر الرحالة حديثا عن املسحراتي 
املصري في بدايات القرن التاسع عشر، ومما 
ذكـــره أن رحــلــة املــســحــراتــي تــبــدأ بعد املغرب 
بساعتن، وأن لكل منطقة مسحراتيا خاصا 
بيده  وطبلة  اليمنى  بيده  عصا  يمسك  بها، 
األغنياء دون  بباب  يقف  كــان  وأنــه  اليسرى، 
الفقراء، يطرق أبوابهم بالعصا ثالث نقرات، 
وأنــه ال يذكر من  وينادي عليهم بأسمائهم، 
أســـمـــاء اإلنــــــاث ســــوى الــفــتــيــات الــصــغــيــرات 
: »أسعد الله لياليك 

ً
اللواتي لم يتزوجن قائال

يا ست العرايس«، وغير ذلك من أوصاف.

لعبة فيديو لدعم المرشحة ناتالي لوازو في وجه »الشعبويين«المسحراتي... تقليد لم يمحه الزمن
أطلقت حركة »شباب مع 

ماكرون« لعبة فيديو 
تحارب فيه السياسية 

ناتالي لوازو من تصفهم 
اللعبة بـ»الشعبويين« 
الذين يحاربون فكرة 

أوروبا واحدة

الرباط ـ العربي الجديد

رغـــم مـــرور بضعة أيـــام فــقــط مــن شــهــر رمــضــان، 
ــة، على  ــاربـ ــغـ ــن املـ ــادات الـــعـــديـــد مـ ــقـ ــتـ انـــهـــمـــرت انـ
رأس القناتن األولى والثانية، بسبب ما تم بثه 
وبــرمــجــتــه مـــن مــــواد رمــضــانــيــة، خــاصــة بــرامــج 
االنــتــقــادات،  مــن هــذه  ينُج  ولــم  الخفية.  الكاميرا 
ــيــــة تــقــّدمــهــا  ســــوى مــســلــســالت اجــتــمــاعــيــة درامــ

القناتان الرئيسيتان في البالد.

اتفاق مسبق
اعتبر نشطاء ومشاهدون في تعليقاتهم بمواقع 
الخفية،  الكاميرا  برامج  أن  التواصل االجتماعي، 
»كاميرا  أو  الثانية،  للقناة  فيها«  ســواء »مشيتي 
فاشي« التي تبثها القناة األولى، تتعمد استغباء 
املشاهد املغربي، من خالل استضافة أشخاص أو 
ممثلن يتم االتفاق معهم مسبقا حول سيناريو 
املقلب، ليكون املتفرج هو الضحية. وقال مشاهدون 
إن الحلقات التي ظهر فيها، املمثل مهدي تيكيتو 
أو الــفــنــانــة حـــنـــان اإلبـــراهـــيـــمـــي، أو املــقــلــب الـــذي 
العزيز الستاتي،  تعرض له املطرب الشعبي عبد 
وآخــــرون أيــضــا، بــدت عليها مــؤشــرات »التكلف« 
والــبــعــد عــن الــعــفــويــة، إلــى حــد ظهر فــي كثير من 
ــعـــرف مــســبــقــا   املـــشـــاهـــد أن الـــبـــطـــل/ الـــضـــحـــيـــة، يـ

املقلب الذي سيتعرض له.

استسهال في اإلنتاج
وصف عدد من املشاهدين مقالب الكاميرا الخفية 
 يتعمد 

ْ
إذ الــــدم.  بــأنــهــا ثقيلة وتــبــتــعــد عــن خــفــة 

القائمون على القنوات التلفزية املغربية إدراجها 
فــي وقــت الــــذروة، وهــو وقــت إفــطــار رمــضــان، من 
أجل جذب أكبر عدد من املشاهدين. لكن دون أن 
يقابل ذلك أي إبداع في الفكرة والطرح، أو حتى 

تنوع في التقديم. 
ويــقــول فــي هــذا الــصــدد، محمد مشروحي، وهو 
»العربي  ناقد في الشأن التلفزيوني، في حديٍث لـ
الــجــديــد«، إن هــنــاك اســتــســهــااًل كــبــيــرًا فــي إنــتــاج 
 ال يتم اإلعداد 

ْ
برامج الكاميرا الخفية باملغرب. إذ

شــروط  يستوفي  بشكل  الرمضانية  املـــواد  لهذه 
اإلبــــــداع والـــجـــدة والــــرؤيــــة الــتــي تــجــعــل املــتــفــرج 
يــبــتــســم، مــع ضــمــان حــد أدنــــى مــن الــفــرجــة التي 
ــد، وتــثــيــر أيـــضـــا فــضــولــه،  ــاهـ تــحــتــرم عــقــل املـــشـ

وتخلق لديه الرغبة في متابعة البرنامج.

فبركة البرامج
الخفية  الكاميرا  برامج  بأن  ذاتــه،  املتحدث  وتابع 
ــة فـــي الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــة خــــالل رمــضــان  ــداولـ ــتـ املـ
ــــي مــــواســــم رمــــضــــان املـــاضـــيـــة أيــضــا  الـــحـــالـــي، وفـ
التركيز  عوض  والثرثرة،  بالكالم  مليئة  باملغرب، 
عــلــى املـــوقـــف، كــمــا هـــو جــــار فـــي بـــرامـــج الــكــامــيــرا 
الــخــفــيــة فـــي الــتــلــفــزيــونــات الـــغـــربـــيـــة، مــضــيــفــا أن 
الــعــديــد مــن املــشــاهــد بـــدت كــأنــهــا مــفــبــركــة، بدليل 
أنهم شاركوا  اعترفوا  تصريحات سابقة ملمثلن، 
في كاميرا خفية مفبركة. نفس االنتقادات وجهها 
مشاهدون مغاربة إلى برامج توصف بالكوميدية، 
 
ْ
تمت برمجة أوقــات عرضها في أوقــات الــذروة، إذ
الكوميديا بشيء، وهو  إلــى  أنها ال تمت  اعتبروا 
ما قال عنه الناقد املذكور إن »األمر يتعلق بمجرد 
أعــمــال تــم إعـــدادهـــا بشكل ســريــع فــي تــســابــق مع 
الزمن، لتكون مبرمجة في رمضان، وهو ما أفقدها 

املهنية والنجاح املطلوب«.
ويبدو أن النقطة املضيئة الوحيدة، حسب الكثير 
املغاربة، في برامج رمضان لهذا  من املشاهدين 
العام، هي بعض املسلسالت الدرامية ذات الطابع 
االجــتــمــاعــي الــتــي نــالــت اســتــحــســان الــجــمــهــور، 
يستعرض  الـــذي  »الــزعــيــمــة«  مسلسل  قبيل  مــن 
مشاركة املرأة في الحياة السياسية، أو »املاضي 
ال يموت« الذي يستعرض أنماطا بشرية مرتهنة 

بأحداث املاضي.

كيف ُتصّور الصحافة في مسلسالت  رمضان؟

)Getty( السياسية الفرنسية ناتالي لوازو

الممثلة 
المغربية 
حنان 
اإلبراهيمي 
)Getty(

)Getty( رحلة المسحراتي تبدأ بعد المغرب بساعتين، ولكل منطقة مسحراتي خاص بها

نادين نجيم بدور الدكتورة بيان نجم الدين في »خمسة ونص« )فيسبوك(

ال تبدو صورة األعمال الرمضانية عن الصحافيين منصفة. فهم إما متلصصين على الحياة الخاصة، 
أو زارعي فتن... نرصد صورة الصحافي في الحلقات االولى من المسلسالت المشتركة

تهويل واستغالل

برامج الكاميرا الخفية في المغرب

فنون وكوكتيل
دراما

نقد

قضيَّةتراث

تتوجه األنظار منذ عرض 
مسلسل »الهيبة الحصاد« 

إلى شخصية »جبل«، 
إْذ استطاع تيم حسن 

بكل وسامته والكاريزما 
التي قدمها في هذه 

الشخصية، أن ينال اهتمام 
المشاهدين. ولكن وبالنظر 
إلى بداية »الهيبة الحصاد« 

هذا الموسم، يبدو أن 
»جبل« لن يقدم الجديد، 
بل قد يقدم أداء يمكن 

وصفه بـ»المسرحي« نوعا 
ما، كما في المشهد داخل 
السوبر ماركت في الحلقة 
الثانية، حين أشار للبائع بأن 

يعطيه القبعة على رأسه، 
إْذ كان المشهد مسرحيًا وال 

ضرورة درامية له.

أداء مسرحي
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