اإلثنين  3تموز  2017العدد 3214

ثقافة وناس

تلفزيون

31

رادار

بين رمضان والخريف« ...برمجة تانية»
دف ـ ــع الـ ـش ــاش ــات ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ب ـت ـقــديــم
م ـج ـمــوعــة ح ـل ـقـ ّـات م ــن ك ــل ال ـبــرامــج
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ــث ـه ــا ق ـب ــل رمـ ـض ــان،
لتكون «الجدار» الذي ّ
يرمم برمجتي
الربيع والخريف .في التفاصيل ،أنه

زكية الديراني
ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ك ـســر
ُ
«الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــد» املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف ع ـل ـي ـه ــا
بــالـنـسـبــة إل ــى بــرمـجـتـهــا الـصـيـفـيــة.
ف ـمــن امل ـع ــروف أن ال ـش ــاش ــات تــوقــف
أع ـم ــال ـه ــا فـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ،وت ـس ـت ـعــن
ّ
بــأرشـيـفـهــا لتعيد بــثــه م ـج ــددًا .لكن
ّ
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،حــل رمضان
بــن شـهــري حــزيــران (يــونـيــو) وأيــار
(مــايــو) ،فباتت القنوات بحاجة إلى
تغيير في جدولة أعمالها ،ألن قمر
ّ
رمـ ـض ــان ي ـه ــل ف ــي وقـ ــت ف ــاص ــل بني
بــرمـجـتــي الــرب ـيــع وال ـخ ــري ــف .لــذلــك،
ب ـ ــدأت ال ـق ـن ــوات ت ـف ـتــش ع ــن وسـيـلــة
كـ ــي ت ـم ــأ ال ـ ـهـ ــواء بـ ـه ــا ،ألن أش ـه ـرًا
عـ ـ ـ ـ ّـدة ت ـف ـص ــل عـ ــن ان ـ ـطـ ــاق بــرم ـجــة
الخريف التي تكون عــادة فــي أوائــل
تـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر) .ه ــذا األم ــر

مروحة واسعة من البرامج
ستغزو الشاشات هذا الشهر

تطل ريما
كركي بأربع
حلقات من
«للنشر»

مع انتهاء شهر الـصــوم ،لن تختفي
ّ
ستقدم كل
البرامج عن الشاشات ،بل
محطة مجموعة حلقات من أعمالها
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة .بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ،lbci
فاألمر محسوم .شهر تموز الحالي
سـيـتـضـ ّـمــن ن ـحــو  4ح ـل ـقــات جــديــدة
ملالك
مــن «أح ـمــر بــالـخــط ال ـعــريــض» ّ
مكتبي ،و«حسابك عنا» لوسام حنا
و«ه ــوا ال ـحـ ّـريــة» لـجــو مـعـلــوف .تلك
الحلقات بدأ التحضير لها قبل أيام،

وستكون مواكبة لألحداث الحاصلة
على الساحة أكان من الناحية الفنية
أو االقتصادية أو االجتماعية .تلك
الـحـلـقــات سـتـكــون بــاكــورة الصيف،
تحضيرًا ملــوســم جــديــد منها يعود
في الخريف.
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـع ـي ــش
«الـجــديــد» أزمــة مشاهدة حقيقية ال
يختلف أحــد عليها .أزمــة بــرزت قبل
شـهــر رم ـضــان عـنــدمــا ق ـ ّـرر أصـحــاب
ّ
الـ ـك ــاب ــات ق ـط ــع الـ ـب ــث ع ــن ضــاحـيــة
ّ
ب ـيــروت الـجـنــوبـيــة .ه ــذا األم ــر جمد
نشاطات «الـجــديــد» وجعلها خــارج
سـ ـي ــاق امل ـن ــاف ـس ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة ،مــع
العلم أنها ّ
قدمت برمجة رمضانية ال
ّ
بأس بها .كان من املفترض أن تجمد
الـقـنــاة جـمـيــع نـشــاطــاتـهــا الصيفية
ّ
وبث البرامج القديمة .لكنها وجدت
أن زمـ ـي ــاتـ ـه ــا خـ ـصـ ـص ــت ح ـل ـق ــات
صيفية ،فقررت املشي على خطاها.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ب ـ ــدأت «ال ـج ــدي ــد»
ع ــرض حـلـقــات ج ــدي ــدة م ــن بــرنــامــج
«الـعــن بالعني» الــذي يـتــواله طوني
خليفة .كــذلــك ،ستطل ريـمــا كــركــي بـ
 4حلقات مــن «للنشر» .أمــا برنامج
«ب ــا تـشـفـيــر» لـتـمــام بـلـيــق ،فـســوف
ي ـطــل بـ ـ  5ح ـل ـقــات ج ــدي ــدة ،انطلقت
األسـبــوع املــاضــي بمقابلة مــع طالل
مقدسي .على الضفة األخرى ،تعيش
 mtvالوضع نفسه ،وبدأت برمجتها
الصيفية .إذ يطل بيار ّ
ربــاط بـ «من
ّ
اآلخ ـ ــر» ك ــل اث ـنــن بـحـلـقــات ص ــورت
في أحد فنادق بيروت .كذلك انطلق
«حــديــث البلد» كــل خميس مــع منى
أب ــو ح ـم ــزة .ك ـمــا ي ـطــل مـحـمــد قيس
بحلقات «ســألــوا مــرتــي» كــل جمعة.
والثالثاء سيكون املوعد مع «عاطل
عـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــة» مـ ــع س ـم ـي ــر ي ــوس ــف.
ومـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة ،ت ـط ــل غـ ـ ــادة عـيــد
بحلقات مباشرة من «علم وخبر».
إذًا ،مروحة واسعة من البرامج ستغزو
الـشــاشــات فــي تـمــوز ،لكنها ستتوقف
م ــع ان ـت ـه ــاء ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،لـتـعــود
ب ـعــد ش ـهــري ــن ت ـقــري ـبــا ب ـمــوس ــم كــامــل
م ــن ال ـح ـل ـقــات .م ــع الـعـلــم أن الـقــائـمــن
على القنوات يعلمون جيدًا أن نسبة
املـ ـش ــاه ــدة ف ــي ال ـص ـي ــف تـ ـك ــون أدن ــى
بكثير مما هي في الشتاء أو الخريف،
ألن املـتــابـعــن يـبـتـعــدون عــن الـشــاشــة
ّ
ويتجهون نحو اإلجازات الصيفية.

ّ
ميشال قزي حصان  lbciالرابح؟
ندى مفرج سعيد
ب ـعــدمــا أب ـع ــدت ــه ق ـن ــاة «امل ـس ـت ـق ـبــل» عن
اإلطـ ــاالت اإلعــامـيــة مـنــذ فـتــرة طويلة،
يـعــود اإلعــامــي اللبناني مـيـشــال قــزي
(الصورة) إلى الشاشة .لكن العودة هذه
ّ
املرة لن تكون عبر املحطة التي ولد ونشأ
فيها مهنيًا ،لكن مــن خــال «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» التي اختارته لتقديم
بــرنــامــج أل ـعــاب جــديــد يـحـمــل اس ــم My
Mom Cooks Better Than Yours
ّ
(أمي تطبخ أفضل من ّأمك ـ تملك حقوقه
شركة  )FremantleMediaالذي انطلق
في إسبانيا عام  2014وحصد نجاحًا
كـبـيـرًا .الحـقــا ،تـ ّـم تنفيذ نـســخ مـنــه في
إيطاليا وتركيا واألرجنتني وسلوفانيا
ورومانيا...
هكذا ،يدخل ّ
قزي هذا األسبوع االستديو
لتسجيل الحلقات األولى .صاحب عبارة
َ
«إلـ ـ ـ ـ ْـك» ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي ّ
ردده ـ ـ ــا ال ـك ـبــار
والصغار لسنوات ،كان قد أوجد لنفسه
َ
«صرعة» خاصة به ،وطريقًا مختلفًا عن
ّ
زم ــاء املهنة .وعندما ق ــدم «الـجــار قبل
الدار» على «املستقبل» في عام  ،2015لم

ّ
يكن يعرف أنه آخر البرامج التي سيطل
عبر «الشاشة الزرقاء».
صــاحــب «ميشو شــو» لــم يستنسخ أو
ً
ِّ
يعرب عمال ،بل كان من أوائل اإلعالميني
ال ــذي ــن أوج ـ ــدوا بــرنــامــج أل ـع ــاب «لـبـنــانــي
الصنع» من دون التأثر بمشاريع أجنبية
ُ
ُ
أخ ــرى ك ــان ت ـشــرى حـقــوقـهــا وتـعــرض
على شاشاتنا كما يحصل اليوم.
أم ـ ــا إط ــالـ ـت ــه ع ـب ــر  lbciل ـت ـق ــدي ــم ه ــذا
البرنامج الضخم ،فستكون نقطة ّ
مهمة
فــي مـسـيــرتــه .عـلـمــا ب ـ ّ
ـأن طــونــي ب ــارود
كان قد ّ
سجل في كانون الثاني (يناير)

املاضي طوني حلقة تجريبية منه ،لكنه
آثــر الـعــودة إلــى بــرامــج ال ـحــوارات الفنية.
ومنذ ذلك الوقت ،تبحث القناة عن بديل
إلى أن استقرت على ّ
مقدم برنامج «شي
جنون».
في كل حلقة من ّ
تطبخ أفضل من
ي
«أم
ّ
ّأمك» ،يتنافس فريقان يتألف كل منهما
من أم وابنتها أو ابنهاّ .
يتحدى كل فريق
اآلخر للحصول على جائزة مالية نقدية،
وس ــط أج ــواء مــن الـحـمــاس والكوميديا
(األخبار .)31/1/2017
ال ش ـ ّـك ف ــي ّأن ه ــذا الـعـمــل ال ــذي ينفذه
ميشال سنان يهدف إلى تقديم عرض
تــرف ـي ـهــي ح ـق ـي ـقــي ل ـل ـم ـشــاهــد بــوت ـيــرة
سريعة ،عبر إعطاء نكهة ومفهوم ّ
مميز
وبسيط لطريقة مزج ّ
املكونات ،وطبيعة
ال ـعــاقــات األس ــري ــة ،بــأسـلــوب م ــرح فيه
الـ ـحـ ـم ــاس والـ ـغـ ـض ــب والـ ـضـ ـح ــك .كـمــا
سيتيح البرنامج لألمهات فرصة تقديم
وصفاتهن وخبرتهن في إعداد األطباق
التقليدية .وهــي تركيبة أثـبــت «ميشو»
براعته فيها بامتياز .فهل يكون حصان
 lbciالرابح الجديد بعدما لعب هذا الدور
لسنوات في «املستقبل»؟

رندلى جبور
أمام اختبار «التغيير»
قد تتراكم األلقاب عند رندلى جبور بصفتها أصغر عضو
مكتب سياسي في لبنان ّ
(التيار الوطني الحر)ّ ،
وأول امرأة
تتبوأ منصبًا نقابيًا إعالميًا عبر رئاسة «نقابة العاملني في
ّ
املرئي واملسموع» ،إضافة إلــى أنها صاحبة تجربة ناهزت
 17عامًا في العمل الحزبي .قد تكون اعتادت على كل ذلك،
إال ّأن تجربتها الحديثة في النقابة بعيد انتخابها في شباط
(فـبــرايــر) املــاضــي ،وتصفها ب ـ «النقلة الـنــوعـيــة» ،تستحق
الوقوف عندها.
ّ
جبور متنوعة املـســارات في حياتها املهنية والحزبية .هي
أستاذة مادة اإلعالم في عدد من الجامعات الخاصة ،وإذاعية
فــي «صــوت امل ــدى» ،وصاحبة روايــة «أي ــا» .املــرأة اآلتـيــة من
عالم الصحافة املكتوبة إلى رحاب املرئي واملسموع ،تحمل
بني يديها رزمة مشاريع تسعى إلى تحقيقها خالل واليتها
الحالية التي تمتد لعامني اثنني .مشاريع تتعلق بإعادة تنظيم
البيت الداخلي ،وأخرى ّ
تمد عالقة مع األطراف املعنية بالشأن
اإلعالمي ،محاولة تطوير هذه املهنة.
النقابة الـتــي تأسست عــام  2012وأغـلـقــت بــاب االنتساب
الـيـهــا مـنــذ ذل ــك الـحــن أم ــام الـعــامـلــن/ات فــي الـقـطــاع املــرئــي
وامل ـس ـمــوع ،أع ــادت جـبــور ال ـيــوم فتحها وأع ـفــت املنتسبني
القدامى من دفــع االشـتــراكــات السنوية ،على أن ّ
تسدد في
العام املقبل ،كما ّ
جددت بطاقات االنتساب التي توقفت عند
عــام  .2013يضم مجلس النقابة  12عضوًا مناصفة بني
الــذكــور واإلن ــاث ،وتسعى جـ ّـبــور الـيــوم إلــى «تــأمــن خدمات
صحية واجتماعية للمنتسبني إليها ،والعمل على تمويلها
من خالل تنظيم الحفالت الثقافية أو إقامة دورات تدريبية
لإلعالميني املخضرمني منهم والجدد ،لتعريفهم على أسس
اإلعــام الجديد» ،وفق ما تقول لـ «األخـبــار» .تسعى النقابة
كــذلــك إلــى تكوين جسر بــن وســائــل اإلع ــام اللبنانية من
جهة وبني خريجي كليات اإلعالم من جهة أخرى ،في سبيل
ّ
التعرف إلى ميدان العمل عبر تواصل النقابة مع الجهتني.
كل ذلك بهدف توقيع بروتوكوالت
ت ـعــاون مــع ه ــذه الـكـلـيــات ،وت ـبــادل
مشاريع إلعادة
الـخـبــرات مــع الـقـنــوات املرئية منها
تنظيم البيت
واملسموعة.
الداخلي ومحاولة
ح ــالـ ـي ــا ،ي ـ ـجـ ــول أعـ ـ ـض ـ ــاء «ن ـق ــاب ــة
ال ـعــام ـلــن ف ــي امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع»،
تطوير المهنة
أس ـبــوع ـيــا ع ـلــى مـخـتـلــف وســائــل
اإلعــام إلطالعهم على هذه االنطالقة الجديدة .فقد شملت
ال ــزي ــارة حـتــى اآلن مــؤس ـســات ع ـ ّـدة م ــن بـيـنـهــا «املــؤسـســة
اللبنانية لــإرســال» و«الـجــديــد» و« املـنــار» وإذاع ـتــا «الـنــور»
و«الـبـشــائــر» ...على أن تستكمل هــذه الجولة تباعًا ،بهدف
ّ
حث مروحة واسعة ّ
وملونة من جميع االتجاهات السياسية
والطائفية على االنضمام إليها.
وف ــي ه ــذا ال ـشــق بــالـتـحــديــد ،تـكـشــف لـنــا ج ـ ّـب ــور ع ــن كسر
املقاطعة التي قامت سابقًا بسبب الظروف السياسية وأجواء
االنقسام بني فريقي  8و 14آذار ،إثــر توفر أجــواء مختلفة
توافقية بني األطــراف السياسية .فقد انضمت إليها كل من
 lbciوإذاع ــة «لـبـنــان ال ـحـ ّـر» (ال ـق ــوات) بانتظار  .mtvوهــذه
خـطــوة الفـتــة تكسر الطيف الــواحــد ال ــذي اتسمت بــه طــوال
السنوات املاضية.
ً
قد ال تحتمل هذه النقابة فعال أن يوضع على كاهلها أثقال
األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي ضــربــت قـطــاع اإلع ــام فــي لبنان،
ألن امل ـســألــة تـعـتـبــر خ ــارج ــة ع ــن ن ـطــاق صــاحـيــاتـهــا الـتــي
تنحصر في حماية ودعم العاملني في وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة ،خصوصًا في ظل الطرد التعسفي الـفــردي أو
ّ
الجماعي .إال أنها وبتنسيق مباشر مع وزارة اإلعالم ،تضع
وصاياها املتعلقة بضرورة تحسني األداء اإلعالمي وطرح
كوتا للبرامج الثقافية ُ الغائبة عن هذه املؤسسات حاليًا.
رندلى جبور التي احتفي بها لحظة انتخابها قبل أكثر من
ّ
خمسة أشهر كامرأة أكثر منه كنقيبة جديدة ،تعتبر أنها
أحدثت «خرقًا» على هذا الصعيدّ ،
كأول امرأة ترأس جسمًا
نقابيًا إعالميًا ،ما أدى إلى إزالة ما أسمته بـ «الجدران الوهمية»
التي كانت موجودة ّإبان ترشحها إلى هذا املنصب ...في ظل
التأكيد على ّأن العمل الحزبي وحده قادر على إيصال املرأة
إلى هذه املراكز ،مع صعوبة حصول ذلك بشكل منفرد.
زينب...

