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تعول على األزمة
برامج الـ«توك شو» ّ
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
م��ن دون تصريحات ساخنة ،ل��ن تقاوم
ب� ��رام� ��ج رم � �ض� ��ان ط� ��وف� ��ان امل �س �ل �س�ل�ات
الجارف .بالتالي ،كان منطقيًا أن يختار
ّ
ص ��ن ��اع ه� ��ذه ال� �ب ��رام ��ج ن� �ج ��وم األزم � ��ات
ليكونوا ضيوف الحلقات األولى .ويمكن
ّ
ال �ق��ول إن ال �ب��رام��ج ال��رم�ض��ان�ي��ة صمدت
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة امل� �س� �ل� �س�ل�ات ،خ �ص��وص��ًا
ّ
أن م �س �ت �خ ��دم ��ي ف ��اي� �س� �ب ��وك وت ��وي� �ت ��ر
يحتاجون دومًا إلى تصريحات وأخبار
للتعليق عليها وتداولها ،وهو ما ليس
متاحًا في حالة املسلسالت التي يتأخر
التعليق عليها .بالتالي ،كان منطقيًا أن
يتداول النشطاء تصريحات هيفا وهبي
ض��د ال�ش�ي��خ ص�ف��وت ح �ج��ازي ف��ي حلقة
الخميس م��ن «أن��ا وال�ع�س��ل» م��ع نيشان
على «الحياة  ،»2ردًا على الشيخ املثير
للجدل ال��ذي دع��ا هيفا إل��ى «االحتشام»
إذا كانت تحرص على البقاء في مصر،
ح�ي��ث أج��اب��ت ص��اح�ب��ة «ب ��وس ال � ��واوا»:
ّ
«إن ��ت ل�ي��ه م��رك��ز ع�ل��ى ه�ي�ف��ا؟ خ�ل�ي��ك في
ّ
ح ��ال ��ك» .وألن ح �ج��ازي ي�ف�ت�ق��د ت�ع��اط��ف
ال �ش �ب��اب ف ��ي م �ص��ر ل �ك��ون��ه أح� ��د ال��ذي��ن
ه��اج �م��وا ث� � � ّ�وار ال �ت �ح��ري��ر رغ� ��م ّادع ��ائ ��ه
االنتماء إلى امليدان ،انتشر تصريح هيفا
على مواقع التواصل االجتماعي ليطغى
ع �ل��ى م ��ا ج ��اء ف ��ي ال�ح�ل�ق��ة ع ��ن ع�لاق�ت�ه��ا
املتوترة بإليسا ونجوى كرم .البرنامج
نفسه شهد خروج شيرين عبد الوهاب
ف��ي الحلقة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ب�لات��وه باكية
ع�ل��ى ال �ه��واء م �ب��اش��رة .امل�غ�ن�ي��ة امل�ص��ري��ة
ل��م تتمالك نفسها حاملا سألها نيشان:
«م��اذا لو ت� ّ
�زوج طليقك محمد مصطفى
ّ
مرة أخرى؟» .ردت النجمة رقم  1في مصر
ّ
بأنها «خائفة على ابنتيها هنا ومريم»،
وه��اج�م��ت ال�ص�ح��اف�ي��ة اللبنانية ف��دوى
الرفاعي قبل أن تعود لتصالح الجميع
في رابع أيام رمضان ،وتعطي للبرنامج
دف�ع��ًا ق��وي��ًا ل��دى الجمهور امل�ص��ري .هذا

ّردت هيفا بانفعال على الدعوة باالحتشام التي وجهها إليها الشيخ صفوت حجازي
ال ��دف ��ع أس �ه �م��ت ف �ي��ه أي� �ض ��ًا غ� � ��ادة ع�ب��د
الرازق في الحلقة الثالثة عندما ّ
صرحت
ّ
ّ
لنيشان بأنها تعلم ب��أن زوجها محمد
فودة تورط في خيانتها قبل أن يعترف
ويعتذر ،فيما عاتبت سيرين عبد النور
ه �ي �ف��ا ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال �خ��ام �س��ة ألن �ه ��ا ل��م
ّ
ت�س��ل��م عليها ف��ي اح�ت�ف��ال ال�ـ«م��وري�ك��س
دور»ّ .
ردت ه�ي�ف��ا ب��االع �ت��ذار الح �ق��ًا في
ال �ب��رن��ام��ج ن�ف�س��ه ال� ��ذي ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ي��وم
السبت النجمة ليلى ع�ل��وي ،وغ �دًا هند
صبري ،على أم��ل ال�خ��روج بتصريحات
ساخنة جديدة مدعومًا بكونه الوحيد
ب�ين ب��رام��ج رم�ض��ان ال��ذي ينطلق بعيدًا
ّ
ع ��ن ق �ي��ود ال �ب��رام��ج امل �س �ج �ل��ة .ل �ك��ن تلك
األخ � �ي ��رة ت �ت �م �ت��ع أي �ض ��ًا ب ��رون ��ق خ��اص
كلما نجح املذيع في محاصرة الضيف:
ف��ي برنامجه «زم��ن اإلخ ��وان» على قناة

«ال�ق��اه��رة وال �ن��اس» ،ظفر ط��ون��ي خليفة
ب�ت�ص��ري�ح�ين ل�س�م�ي��ة ّال �خ �ش��اب :أول�ه�م��ا
ّ
أن الحجاب ف��رض وأن�ه��ا ق��د تضعه في
أي وق ��ت ،وأن �ه��ا ن��ادم��ة ع�ل��ى مشاهدها

راغب يعتبر هيفا األكثر
تمهد
إثارة،
وسمية ّ
ّ
للحجاب ،ورغدة تدافع،
وغادة تعترف بالخيانة
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ال�ج��ري�ئ��ة ف��ي فيلم «ال��ري��س ع�م��ر ح��رب»
ولن تعيد ّ
الكرة في املستقبل.
وف� ��ي ال �ب��رن��ام��ج ن �ف �س��ه ،واص� �ل ��ت رغ ��دة
دف��اع�ه��ا ع��ن ال�ن�ظ� ّ�ام ال �س��وري وال��رئ�ي��س
األسد ،وتمنت أن تتشرف بلقائه،
بشار ً ّ
م �ض �ي �ف��ة أن� �ه ��ا س �ت��داف��ع ع ��ن ال �ش �ي �ط��ان
إذا ك��ان ع � ّ
�دوه االن�ظ�م��ة الغربية وحلف
ال� �ن ��ات ��و ،ف �ي �م��ا اع � �ت� ��رف ط ��ون ��ي خ�ل�ي�ف��ة
لبرنامج «الخطايا السبع» الذي ّ
يقدمه
عمرو الليثي على قناة «املحور» بغضبه
م ��ن ع �م ��رو أدي � ��ب ال � ��ذي ت �ج��اه��ل م��رض
خ �ل �ي �ف��ة وس �خ ��ر م �ن��ه ف ��ي ل �ق ��اء ب�ي�ن�ه�م��ا
�اث س � �ن� ��وات .وت ��اب ��ع اإلع�ل�ام ��ي
ق �ب��ل ث �ل� ّ
اللبناني أنه يشعر بالحسد من محمود
س �ع��د وج � ��ورج ق ��رداح ��ي .وف ��ي ب��رن��ام��ج
«ال ت��راج��ع وال اس �ت �س�لام» ال ��ذي ي�ق� ّ�دم��ه
م �ج��دي ال �ج�ل�اد ع�ل��ى م�ح�ط��ة «س ��ي .ب��ي.

ّ
س��ي» ،ق��ال املمثل محيي إسماعيل إن��ه
ب�ك��ى ع�ل��ى م��ا ح ��دث ل�ل�ق��ذاف��ي ال ��ذي ك��ان
ي�س�ت�ع��د م �ن��ذ س �ن��وات ألداء شخصيته
في مشروع سينمائي سرعان ما ّ
تبدد
بمقتل العقيد الليبي .وأرج��ع إسماعيل
الفضل لنفسه في اكتشاف إلهام شاهني
ودع��م ن��ور الشريف وتعليم أح�م��د زكي
تقليد الفناننيّ .
وكرر ّفخره بأن الرئيس
أنور السادات صدق أنه مريض بالصرع
بعد أدائه في فيلم «اإلخوة األعداء» .في
ال �ب��رن��ام��ج ن�ف�س��ه ،واص ��ل امل�ل�ح��ن ع�م��رو
مصطفى تصريحاته الهزلية ،معترضًا
ع�ل��ى أغ�ن�ي��ة محمد منير «ك��ل امل�ف��روض
ّ
م � ��رف � ��وض» ،ألن «ال � �ص �ل�اة م �ف ��روض ��ة».
ورف� � ��ض ال �ن �ظ��ر إل � ��ى ص� � ��ورة االع�ل�ام ��ي
م �ح �م��ود س �ع��د أو ال �ح��دي��ث ع �ن��ه ،علمًا
ّ
ب� ��أن ف �ك��رة ال �ب��رن��ام��ج ت �ق��وم ع�ل��ى ع��رض
ّ
س ��ت ص ��ور ل�ش�خ�ص�ي��ات يختلف معها
ال�ض�ي��ف وي�ت�ح��دث ع��ن إم �ك��ان التصالح
م� � ��ع ب� �ع� �ض� �ه ��ا .وك� � �م � ��ا ك� � � ��ان م� �ت ��وق� �ع ��ًا،
أث� � ��ارت ب �ع��ض ح �ل �ق��ات ب��رن��ام��ج «س �م��ر
وال��رج��ال» على قناة «القاهرة والناس»
ال � � � �ج � � ��دل ،خ � �ص� ��وص� ��ًا ح� �ل� �ق� �ت ��ي راغ � � ��ب
ّ
ع�لام��ة واالع�لام��ي ش��ري��ف م��دك��ور .وأك��د
ـ«سوبر ستار» ملقدمة البرنامج سمر
ال
ّ
يسري أنه كان يرتاد ش��وارع الهوى في
بيروت خ�لال مرحلة املراهقة ،لكنه كان
يشعر «ب��ال�ق��رف» ،م��ا منعه م��ن ال��دخ��ول
في أي عالقة مع فتاة ليل ،لكنه اعترف
ب ��اس� �ت ��دراج ��ه ل �ق �ض��اء ل �ي �ل��ة ح� �م ��راء م��ع
عالقته بها
إح��دى ال�س�ي��دات واس�ت�م��رت ّ
لفترة .وق��ال الفنان اللبناني إن��ه يعتبر
هيفا وهبي أكثر إثارة من نانسي عجرم
وإل �ي �س��ا .أم� ��ا امل ��ذي ��ع امل� �ص ��ري ،ف��وص��ف
نفسه بالفاشل ف��ي ع�لاق��ات��ه العاطفية،
ّورف��ض إغ�ل�اق امل��واق��ع اإلب��اح�ي��ة ،مؤكدًا
أنه كان يتابعها عندما كان مراهقًا.
«أن ��ا وال �ع �س��ل» م��ع ل�ي�ل��ى ع �ل��وي ال�ل�ي�ل��ة ،وه�ن��د
صبري غدًا على «الحياة )23:30( »2

