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على الشاشة

السكة الصحيحة؟
جو معلوف على ّ
متعاليًا
إذا كان أسلوبه ّ
َّ
بعض الشيء ،إال أنه يسجل
لبرنامجه «حكي جالس»
كشف «ديناصورات» الفساد،
وفضح ما يجري في بعض
املؤسسات الخيرية كقضية
«دار األيتام اإلسالمية» .يبقى
ّ
التحدي األكبر هو النفس
الطويل للحاق بامللفات
حتى النهاية
فاتن قبيسي
ارت �ف��ع أخ �ي �رًا م�ن�س��وب ال �ب��رام��ج ال�ت��ي
ّ
تقدم نفسها على أس��اس أنها تالحق
ال �ف �س��اد وت �ك��اف �ح��ه .ظ ��اه ��رة م��رت�ب�ط��ة
بعاملني أس��اس�ي�ين :األول ه��و تفشي
ّ
الحد الذي
وباء الفساد في لبنان إلى
ي�ج�ع��ل م � ��واده غ ��زي ��رة واس�ت�ق�ط��اب�ي��ة،
ك ��ون� �ه ��ا ت� �ت� �ص ��ل ب� �م� �ص ��ال ��ح ال � �ن� ��اس،
وت� �ن� �ط ��وي ف ��ي ع �م �ق �ه��ا ع �ل��ى ج��وان��ب
فضائحية تثير ف�ض��ول امل�ش��اه��د .أما
ّ
ال �ع��ام��ل ال �ث��ان��ي ف �ي �ت �ع��ل��ق ب��امل�ن��اف�س��ة
ب�ي��ن امل� �ح� �ط ��ات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي ��ة .األم� ��ر
ال ��ذي ينعكس ع�ل��ى ال�ش��اش��ات سباقًا
ب��رام�ج�ي��ًا م�ح�م��وم��ًا ت�س�ت�خ��دم ف�ي��ه كل
أنواع «املنشطات».
ّ
يمكن القول في هذا اإلطار بأن «حكي
ج��ال��س» ه��و أح ��د «ع� � ّ�دائ� ��ي»  lbciفي
ه��ذا السباق .بعد ع��رض تسع حلقات
يسجل للبرنامج الذي ّ
ّ
يقدمه جو
منه،
معلوف أنه وضع بصمته الخاصة في
م �ج��ال ال �ت �ص� ّ�دي ل�ل�ف�س��اد ،مستخدمًا
األسلوب االقتحامي ال��ذي يحاول من
خ�لال��ه ت �ج��اوز ال�خ�ط��وط ال�ح�م��ر ،ول��و
ّ
ك��ان األم ��ر يتعلق ب��أح��د أب �ن��اء رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان ال ��ذي
ن ��ال ف��ي إح� ��دى ال �ح�ل �ق��ات ح� ّ�ص�ت��ه من
ال�ن�ق��د ال �ح��اد .ق�ب��ل أن ي��ول��د ح�ت��ى ،ب��دا
ّ
أن البرنامج ح��اول إعطاء انطباع أنه
سيكون مختلفًا ،كما ظهر م��ن خالل
ال�ت��روي��ج ال��دع��ائ��ي ال ��ذي م� ّ�ه��د ل��ه .إل��ى
جانب املضمون ال��ذي يحاول كل مرة
إح ��داث ص��دم��ة ل��دى امل �ش��اه��د ،يسعى
م �ع �ل��وف إل� ��ى أن ي �ج �ع��ل م ��ن أس �ل��وب��ه
الخاص في التقديم رافعة للبرنامج،
معتمدًا ف��ي م�ق��ارب�ت��ه للملفات النهج
ال �ص��دام��ي ال� ��ذي ي �ص��ل ف��ي ان��دف��اع�ت��ه
إل ��ى ن�ق�ط��ة ال�ل�اع ��ودة .وه� ��ذا م��ا يضع
البرنامج أم��ام اخ�ت�ب��ار ال��رص��ان��ة لئال
ت �ج � ّ�ره ال �ح �م��اس��ة ال ��زائ ��دة وامل�ن��اف�س��ة
الشرسة أحيانًا إلى قطع الخيط الرفيع
ال ��ذي ي�ف�ص��ل ب�ين ال �ج��رأة وال�ت�ش�ه�ي��ر،
على ح�س��اب سمعة البعض .يحرص
م�ع�ل��وف ع�ل��ى ت�ق��دي��م ب��رن��ام�ج��ه وق��وف��ًا
إلي�ص��ال رس��ال��ة بأنه «يحكي جالس»

م ��ن دون م �س��اي��رة أو م ��وارب ��ة ،إال أن
إص� � � ��راره ع �ل��ى ال� ��وق� ��وف ي �ن �ط��وي ف��ي
ال��وق��ت ذات��ه على ش�ع��ور ضمني لديه
ب��أن��ه «األس� �ت ��اذ» ال ��ذي ي�ل�ق��ن اآلخ��ري��ن
ّ
مستمدًا م��ن برنامجه سلطة
دروس��ًا،
الرقابة واملحاسبة .واذا كان األسلوب
م �ت �ع��ال �ي��ًا م ��ن وج� �ه ��ة ن �ظ��ر ب�ع�ض�ه��م،
إال أن � ��ه ال ي �ن �ف��ي ع �ن ��ه س �م ��ة ال� �ج ��رأة
واالقتحام في مواجهة «ديناصورات»
الفساد ،وشبكات املصالح العنكبوتية
ً
(م� �ل ��ف ال �ل �ب �ن��ة م � �ث�ل��ا) ،وال� �ت ��اب ��وه ��ات
الدينية واالجتماعية (فضيحة «دار
األي�ت��ام اإلس�لام�ي��ة» م��ن خ�لال الكشف
ع� ��ن وق� � ��وع ح � � ��وادث اغ� �ت� �ص ��اب ب�ح��ق
بعض أب�ن��ائ�ه��ا!) .لكن ال�ت�ح� ّ�دي األكبر
ال��ذي ي��واج��ه «ح� َك��ي ج��ال��س» وأم�ث��ال��ه
ه��و اك �ت �س��اب ال �ن��ف��س ال �ط��وي��ل للحاق
ب ��امل �ل �ف ��ات ح �ت ��ى خ� ��ط ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،ل�ئ�لا
ّ
مجرد فضائح إعالمية وقنابل
تبقى

صوتية ت��رف��ع نسبة امل�ش��اه��دة وتثير
الضجة ،ليس إال .يطال التحدي أيضًا
ّ
وتحمل
 lbciلجهة قدرتها على تغطية
ت �ب �ع��ات م��ا ي �ق� ّ�دم��ه م �ع �ل��وف ،ال سيما
أن��ه س�ب��ق ل�ق�ن��اة  mtvأن ض��اق��ت ذرع��ًا
ّ
ب��ه ،وتخلت عنه ل��دى تعرضه إلحدى
الشخصيات العامة بغض النظر عن

اعتمد أخيرًا أسلوبًا
انفعاال في تناول
أقل
ً
تعرضه
القضايا ونفى ّ
لضغوط سياسية

امل �ح �ت��وى وامل �ق��ارب��ة واألس� �ل ��وب ال�ت��ي
ك��ان اإلع�لام��ي اللبناني يعتمدها في
شاشة ّ
املر.
ل � �ك ��ن ب � �ع ��د أس� ��اب � �ي� ��ع ع � �ل ��ى ان� �ط�ل�اق ��ة
ال �ب��رن��ام��ج ،أال ي �م��ارس م �ع �ل��وف ن�ق�دًا
ذات� �ي ��ًا؟ ي�ج�ي�ب�ن��ا «ب �ل ��ى ،ف ��ي ال�ح�ل�ق��ات
األول � � ��ى ل ��م أك� ��ن م ��رت ��اح ��ًا م ��ع ن�ف�س��ي.
انتقالي من  mtvإلى  lbciأشعرني في
البداية بأنني كمن ّ
يبدل منزله وغرفة
ن��وم��ه .ولجهة امل�ض�م��ون ،وج��دت بعد
ّ
ع ��رض ال�ح�ل�ق��ة ال �خ��ام �س��ة أن ال�س�ق��ف
م� ��ا زال م �ت ��دن �ي ��ًا ،واألم � � � ��ور ي �ج ��ب أن
ّ
التجرد
تسمى بأسمائها بمزيد م��ن
وال ��وض ��وح .م��ن ي �ق� ّ�دم ه ��ذا ال �ن��وع من
ال �ب��رام��ج ،عليه أال ي �ت� ّ
�ردد ف��ي الكشف
ع ��ن ال �ف �س��اد ،ول ��و ك��ان��ت ع��ائ �ل �ت��ه هي
امل ��دان ��ة .وم ��ن ج �ه��ة األس� �ل ��وب ،ع�م��دت
إل��ى التخفيف م��ن املنحى ال��ذي يبدو
واعظًا» .ويضيف «لذا اعتمدت أخيرًا
ً
األس � �ل� ��وب األق� � ��ل ان� �ف� �ع ��اال ف ��ي ت �ن��اول
قضية خ�ط�ي��رة ،كقضية «دار األي�ت��ام
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة» ،ألن� �ن ��ا وب� �م� �ج ��رد إث � ��ارة
املوضوع سنصل إلى النتيجة ذاتها،
وه� ��ي أن ت �ق��وم امل��ؤس �س��ة بتصحيح
م �س��اره��ا .ف�ل�ي��س ه�م�ن��ا ال �ق �ض��اء على
ه � ��ذه ال � � ��دار ال� �ع ��ري� �ق ��ة .ي �ج��ب أن ن�ع��د
ل�ل�ع�ش��رة ق �ب��ل أن ن�ت�س� ّ�ب��ب ف��ي ت��دم�ي��ر
مؤسسات».
وعندما يقال له بأنه ّ
تسبب في إيذاء
شركتي لبنة في لبنان لصالح شركات
«زم�ي�ل��ة» لهما ،ي��رد «م��ن الطبيعي أن
ي�ت�ض� ّ�رر امل�خ��ال��ف ل�ل�ش��روط الصحية،
وأن يستفيد امل�ل�ت��زم ب �ه��ا .ل ��ذا عمدت
الفئة الثانية إلى تسويق إنتاجها عبر
امللصقات اإلعالنية والصحف احتفاء
ب �ن �ج��اح �ه��ا ،ف �ه��ل ن �م �ن �ع �ه��ا؟» .وي�ش�ي��ر
ال� ��ى أن� ��ه ل ��م ي �ت �ع � ّ�رض ب �ع��د ل�ض�غ��وط
س �ي��اس �ي��ة ،الف� �ت ��ًا إل� ��ى أن «ال �ض �غ��وط
الفعلية ال يمكن أن تأتي إال من املحطة
التي أعمل فيها .والحمد لله املحطة
معي وتدعمني دائمًا».
وع� �م ��ا إذا ك� ��ان ي �ت �ع� ّ�م��د رف� ��ع ال�س�ق��ف
أحيانًا ملنافسة البرامج التي تعرض
ف��ي ال�ت��وق�ي��ت ذات ��ه ال ��ذي ي �ع��رض فيه
«حكي جالس» ،وتحديدًا «هيدا حكي»
(ي�ق� ّ�دم��ه ع��ادل ك��رم) على ش��اش��ة ،mtv
يجيب «أن��ا ال أق��ارن بني البرنامجني،
ألن لكل منهما طبيعة مختلفة .ومن
ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ي �ح �ص��د «ه� �ي ��دا ح�ك��ي»
ن �س �ب��ة م �ش��اه��دة أع �ل ��ى ألن� ��ه ب��رن��ام��ج
ت��رف �ي �ه��ي خ �ف �ي��ف ،وال � �ن� ��اس ي�م�ي�ل��ون
ّ
أكثر إل��ى ه��ذا النوع من البرامج .لكن
«ح �ك��ي ج ��ال ��س» ف ��ي ح �ل �ق��ات��ه ال �ث�لاث
األخ � �ي� ��رة ح �ص��د أرق� ��ام� ��ًا خ �ي��ال �ي��ة ف��ي
ن�س��ب امل �ش��اه��دة» .ل�ك��ن يبقى ال �س��ؤال:
هل يملك هذا النوع من البرامج القدرة
على إح��داث تغيير حقيقي والحد من
ال �ف �س��اد ،ف��ي وق ��ت ت�ع�ج��ز ال ��دول ��ة عن
مواجهته؟
«حكي جالس» كل ثالثاء  21:40على lbci

رادار

رابحو برامج األلعاب ينتظرون «المستقبل»
حسين مهدي
األزمة املالية التي تشهدها املؤسسات
اإلع�لام�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،م��ن بينها قناة
وج��ري��دة «امل�س�ت�ق�ب��ل» ل��م ت�ع��د خافية
على أحد .في فترة سابقة ،جرى دمج
محطتي «املستقبل» ف��ي ق�ن��اة واح��دة
ّ
تخفيفًا ل� ّلأع �ب��اء .إال أن ذل��ك ل��م يحل
ّ
ّ
املتكرر لرواتب املوظفني
دون التأخر
الذين يضطرون لالنتظار أشهرًا عدة
حتى وص��ول «ال�ت�ح��و ّي�لات» .الجديد
ف��ي األزم ��ة ه��ذه امل ��رة أن �ه��ا ط��ال��ت غير
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ال� �ق� �ن ��اة أي � �ض� ��ًا .ب�ع��ض
املشتركني في برامجها الترفيهية أو
برامج املعلومات العامة بهدف الفوز
بجوائز مادية أو عينية لم ِّ
تسدد لهم
القناة مستحقاتهم حتى اليومTrust« .

قصة ثقة» هو أحد هذه البرامج الذي
لم يدفع لجميع الفائزين فيه الجوائز
املالية التي ربحوها ،رغ��م م��رور أكثر
م � ��ن س� �ن ��ة ع� �ل ��ى ت� �ص ��وي ��ر ال �ب ��رن ��ام ��ج
ّ
وع ��رض ��ه .ع �ل �م��ًا أن ال �ب��رن��ام��ج ُص� � ِّ�ور
ف��ي ب �ي��روت بنسخه ال �ث�لاث (لبنانية
وخليجية ومصرية) وكل واحدة تولى
تقديمها نجم معروف.
النسخة اللبنانية ص� ّ�ورت ف��ي أواخ��ر
ع��ام ُ ،2012
وع��رض��ت ال�ح�ل�ق��ات تباعًا
ف � ��ي ش� �ه ��ر ش � �ب� ��اط (ف � �ب � ��راي � ��ر) ،2013
وق � ّ�دم ��ه م�ي�ش��ال ق ��زي (إن �ت ��اج مشترك
بني  Ideas TVوتلفزيون «املستقبل»).
ّ
امل�ش�ت��رك��ون ف��ي  Trustيشكلون فريقًا
ي�ض� ّ�م متسابقني اث�ن�ين يجيبان على
ً
 12س ��ؤاال م��ن فئة امل�ع�ل��وم��ات العامة،
ّ
ويتعرف املشتركان في الفريق الواحد

إلى بعضهما بعضًا قبل بدء التصوير
بدقائق ،إال أن عليهما أن يطورا الثقة
بينهما ك��ي يكسبا ال��ره��ان والجوائز
امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ت �ص��ل ق�ي�م�ت�ه��ا إل� ��ى 50
مليون ليرة في النسخة اللبنانية.
«األخبار»
أحد الفائزين الذي حاورته
ّ
ي�ش��رح أن ج�م�ي��ع امل �ش��ارك�ين ي��وق�ع��ون
ع �ق��ودًا ت�ن��ص ع�ل��ى أن ال�ف��ائ��ز يحصل
على الجائزة املالية التي ربحها بعد
ث�م��ان��ي أش �ه��ر م��ن ت�ص��وي��ر ال�ب��رن��ام��ج
(ك �ح��د أق �ص��ى) .وح�ي�ن ت��واص��ل معهم
للمرة األول��ى ،ب� ّ�رروا بأنهم سيدفعون
ّ
ت �ب��اع��ًا «ك ��ل أرب� ��ع ح �ل �ق��ات م �ع ��ًا» .ل�ك��ن
امل �ه �ل��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ن �ص��وص عليها
انتهت .وعند كل اتصال بني املشترك
وادارة ال�ت�ل�ف��زي��ون م�ن��ذ ح��وال��ى سنة
حتى اليوم ،كان يحصل على تبريرات

مختلفة ومتنوعة« :ما معنا مصاري
ه�ل��ق» ،و«ن��اط��ري��ن ال �ح��واالت وبعدها
م ��ا وص � �ل ��ت» ،و«ي �م �ك��ن ه �ي ��دا ال�ش�ه��ر
يجينا م�ص��اري» ،و«ان��ت ربحت مبلغ
كبير فبدك تنطر».
امل �ب �ل��غ «ال� �ك� �ب� �ي ��ر» ال� � ��ذي ُي � �ب� � ّ�رر ع �ب��ره
ال �ت��أخ �ي��ر ال ي�ت�خ�ط��ى  8م�ل�اي�ي�ن ل�ي��رة
ل �ب �ن��ان �ي��ة ،م ��ا ي� ��دل ع �ل��ى ح �ج��م األزم� ��ة
ال �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال� �ق� �ن ��اة .واألخ � �ي� ��رة ال
تنفي ك��ل م��ا ذك��ر .ي�ق��ول املنتج املنفذ
للبرنامج محمد مصري لــ «األخبار»
ّ
بأن «األولويات تفرض علينا أن ندفع
روات ��ب امل��وظ�ف�ين ق�ب��ل أي ش��يء آخ��ر».
ّ
ووج� ��ه م �ص��ري اع� �ت ��ذاره ل�ل�م�ش��ارك�ين،
واع � � �دًا ب �ت �س��دي��د م�س�ت�ح�ق��ات�ه��م ح��امل��ا
تفرج أزم��ة السيولة والتحويالت في
القناة.

◄ ُع�ث��ر ع�ل��ى ال�ك��وم�ي��دي األم�ي��رك��ي ج��ون
بينيت ( 50ع��ام��ًا) ،ميتًا ف��ي غ��رف�ت��ه في
ّ
أحد الفنادق في بيتسبيرغ ،ليتبني أنه توفي
بسبب ان �س��داد رئ ��وي ،وف��ق م��ا أك��د مدير
أعماله ،الري شابيرو ،لصحيفة «هوليوود
ريبورتر» األميركية.
ي � ��ذك � ��ر ّأن ب� �ي� �ن� �ي ��ت م � � �ع � ��روف ب �ح �ف�ل�ات��ه
الكوميدية ،وإطالالته في أفالم ومسلسالت
ع��دة؛ من بينها« :ال�ع��راب األخير» (،)2010
«ساينفيلد» و«فيني وبوبي» وغيرها.
◄ كشف «ن��ادي دب��ي للصحافة» الذي
ي�م�ث��ل األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ج��ائ��زة «ال�ص�ح��اف��ة
ال�ع��رب�ي��ة» ف��ي دورت ��ه ال�ث��ال�ث��ة ع �ش��رة ،أم��س،
ع��ن أس �م��اء امل��رش�ح�ين ال�ث�لاث��ة األوائ� ��ل عن
فئاتها الصحافية املختلفة .وسيتم اإلعالن
ع��ن أس�م��اء الفائزين الشهر املقبل ف��ي 21
أيار (مايو) في دبي .وهي املرة األولى التي
يتعدى فيها عدد األعمال املقدمة الـ 4500
وه��و الرقم األكبر منذ انطالق الجائزة في
عام .1999
◄ يستضيف الشاعر واإلع�لام��ي زاه��ي
وهبي في حلقة اليوم من برنامج «بيت
القصيد» ( 20:30على «امليادين») ،الكاتب
وال ��روائ ��ي اب��راه�ي��م ن�ص��رال�ل��ه ال ��ذي كتب
الحكاية الفلسطينية على مدار عقود ونال
العديد من الجوائز.
◄ ي ��واص ��ل امل � �خ ��رج ال �ت��ون �س��ي ش��وق��ي
امل � ��اج � ��ري ت� �ص ��وي ��ر م� �ش ��اه ��د م �س �ل�س��ل
«ح �ل��اوة ال � ��روح» (ك �ت��اب��ة راف� ��ي وه �ب��ي)،

بينما يظهر املمثل املصري خالد صالح
(ال �ص��ورة) ب�ل��وك الف ��ت ،وي�ل�ع��ب دور رج��ل
أعمال مصري يتزوج بسورية ويتجه إلى
ال�ع�م��ل ف��ي م �ج��ال اإلع�ل��ام م��ن خ�ل�ال ق�ن��اة
فضائية.
◄ دخلت املمثلة املصرية مديحة يسري
( 92عامًا) املستشفى بعد تدهور حالتها
نتيجة الكسور التي تعاني منها في قدميها
ّ
وعمودها الفقري .وأك��د األطباء أن حالتها
ّ
ّ
مستقرة وليست خطيرة ،لكنها
الصحية
تحتاج إلى البقاء تحت املراقبة لبضعة أيام.
◄ ب � ��دأت ق �ن ��اة «روت � ��ان � ��ا» ع� ��رض ك�ل�ي��ب
«دم �ع��ة رج� ��ل» ل�ل�م�غ�ن�ي��ة امل �غ��رب �ي��ة أس �م��اء
امل�ن� ّ�ور .وك��ان��ت األخ�ي��رة ق��د ص� ّ�ورت عملها
الجديد تحت إدارة املخرج الكويتي يعقوب
املهنا في عدد من املناطق التركية.
◄ املمثل املصري خالد النبوي موجود
في واشنطن حتى مطلع شهر أيار (مايو)
امل �ق �ب��ل م��وع��د ان �ت �ه��اء ع � ��روض م�س��رح�ي��ة
«كامب ديفيد» .ت��دور األخ�ي��رة ح��ول أيام
املفاوضات الشهيرة بني مصر وإسرائيل
ب��ال��وس��اط��ة األم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي ان�ت�ه��ت بتوقيع
ّ
ويجسد النبوي شخصية
اتفاقية السالم،
الرئيس الراحل أنور السادات.
◄ يستضيف برنامج «بال حصانة» ()otv
الذي يقدمه الزميل جان عزيز الليلة الوزير
السابق فادي عبود وعضو هيئة التنسيق
ال�ن�ق��اب�ي��ة ح �ن��ا غ��ري��ب ورئ �ي��س ل �ج��ان األه��ل
جوزف بطيش والزميل محمد زبيب .ما هي
الحقيقة وم��ا ه��و ال�ك��ذب ف��ي قضية سلسلة
ال��روات��ب؟ ه��ل صحيح أن ك��ل ال��دول��ة ّ
ضدها،
وك��ل السياسيني ي��زاي��دون ألسباب شعبوية
وان �ت �خ��اب �ي��ة؟ ه ��ل ص�ح�ي��ح أن أك �ث��ر م ��ن 50
مدرسة ستقفل أبوابها إذا ّ
أقرت السلسلة؟
◄ مجددًاّ ،
غردت إليسا من باب السياسة.
ت��وج �ه��ت ق �ب��ل ّأي � ��ام إل ��ى رئ �ي��س «ال �ق ��وات
اللبنانية» سمير جعجع عبر تويتر،
متمنية أن يكون الرئيس املقبل .التغريدة
ت �ل �ق �ف �ه��ا أم � ��س امل �ن �ت ��ج وال � �ف � �ن ��ان م �ي �ش��ال
ً
أل �ف �ت��ري��ادس ع�ب��ر امل��وق��ع ن�ف�س��ه ق��ائ�ل�ا« :ي��ا
محلى نشاز إليسا بالغناء على نشازها
بالسياسة!».

