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«التلفزيون المغربي» ال يحب الفكاهة!
رغم عرضه في أوقات
«ميتة» ،إال أن برنامج «لخبار
يجيبوها التاليني» نجح في
جذب املشاهدين .يتناول
جمال بودومة في كل حلقة
موضوعًا جديدًا ّ
يمس حياة
املواطنني بطريقة ساخرة

ألغت «القناة الثانية»
عرض البرنامج قبل أن
تتراجع عن قرارها

الرباط ــ محمد الخضيري
ال ّ
شك في أن سخرية جمال بودومة في
برنامجه «لخبار يجيبوها التاليني»
تزعج «القناة الثانية» في «التلفزيون
املغربي» .البرنامج الكوميدي ّ
يقدم في
كل حلقة تحقيقات صحافية «من قلب
ُ
ال���ح���دث» .ل��ك��ن طبعًا ت��ق ّ��دم التحقيقات
ب�����أس�����ل�����وب س�����اخ�����ر إلي������ص������ال رس����ال����ة
ً
ّ
معينة .مثال في الحلقة األول��ى ،تناول
ب��ودوم��ة ـــــ متخرج ف��ي «املعهد العالي
ل��ل��ف��ن امل��س��رح��ي وال��ت��ن��ش��ي��ط ال��ث��ق��اف��ي»،
ومقدم األخبار في قناة «فرانس  »24ـــــ
م��و ّض��وع الهجرة املغربية إل��ى فرنسا.
إال أن����ه ق ّ����دم ال��ف��ك��رة ب��ط��ري��ق��ة م��ع��اك��س��ة.
ه��ك��ذا ش��اه��دن��ا س ّ��ي��دة فرنسية ت��ح��اول
لتعمل
تقديم طلب ه��ج��رة إل ّ��ى امل��غ��رب
ّ
في ّ
«حمام بلدي» .لكنها تواجه تعنتًا
في السفارة املغربية في باريس .كذلك
ّ
ّ
فإن املوظفني هناك يعاملونها بطريقة
فوقية مزعجة .إذًا ،بهذه الطريقة الذكية،
عالج بودومة ملف الهجرة املغربية إلى
فرنسا من خالل تحقيق مفبركّ ،
تحول
فيه املغرب إلى حلم للفرنسيني.
وق�����د ت���ك���ون ه�����ذه ال���س���خ���ري���ة ه����ي ال��ت��ي
أزع������ج������ت إدارة «ال�����ق�����ن�����اة ال����ث����ان����ي����ة»،

جمال بودومة في البرنامج
فاختارت ع��رض البرنامج في رمضان
مساء كل جمعة وسبت وأح��د (يعرض
ب���ي��ن ال�����س�����اع�����ة ال����ت����اس����ع����ة وال�����ع�����اش�����رة
م���س ً
���اء) ،ب���دل ب��ث ث�لاث�ين ح��ل��ق��ة .مصدر
م��ن داخ��ل املحطة يقول ل��ـ«األخ��ب��ار» إن
«العقد الذي جمع القناة وشركة إنتاج
البرنامج ّ
نص على تقديم ثالثني حلقة
خ�ل�ال رم���ض���ان» .ل��ك��ن س��رع��ان م��ا ألغي
البرنامج نهائيًا م��ع ان��ط�لاق رم��ض��ان،
قبل أن تتراجع إدارة القناة وتبثه في
نهاية األسبوع.
وق��د ي��ك��ون التصور الجديد للبرنامج
واالح������ت������راف������ي������ة ال����ع����ال����ي����ة ف������ي إن����ج����از
التحقيقات ال��س��اخ��رة ،ق��د جعال بعض
امل����ش����اه����دي����ن ي���ع���ت���ق���دون أن������ه ب���رن���ام���ج
ح��ق��ي��ق��ي .ه���ك���ذا ان��ت��ق��د ن���اش���ط���ون على
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي التحقيق
ّ
ال�����ذي ت���ن���اول م���وض���وع ال���ه���ج���رة .وظ���ن
ه�����ؤالء أن ال��ت��ق��ري��ر ه���و م�����ادة م��دف��وع��ة
األج������ر ه���دف���ه���ا «اإلس����������اءة إل�����ى ف��رن��س��ا

وثني املغاربة عن الهجرة إليها .»...في
امل��ق��اب��ل ،ت��ن��اق��ل أك��ث��ر م��ن أل��ف��ي شخص
راب���ط الحلقة على ف��اي��س��ب��وك ،ونشرت
عشرات التعليقات اإليجابية عنها.
ال���حّ���ل���ق���ات ال����ت����ي ت���ل���ت ح���ل���ق���ة ال���ه���ج���رة
ت����وغ����ل����ت ف�����ي ال���ك���وم���ي���دي���ا واالح����ت����ف����اء
بالتناقضات ،ومنها حلقة ...اللصوص.
ف��ي وق���ت يعيش ف��ي��ه امل��غ��رب ع��ل��ى وق��ع
ح���راك اح��ت��ج��اج��ي واس����ع ،ق ّ���دم ب��ودوم��ة
ح��ل��ق��ة ع����ن «ت����ظ����اه����رات واح���ت���ج���اج���ات
ّ
واس��ع��ة ل��ل��ص��وص» .وق���ال إن «ال��ح��رك��ة
ال��ن��ض��ال��ي��ة ل��ل��ص��وص امل���غ���رب ال��ص��غ��ار
دفعت بهم إلى االحتجاج أمام البرملان.
وامل���ط���ل���ب األس����اس����ي ال�����ذي رف���ع���وه هو
املساواة بينهم وبني ...اللصوص الكبار
إلى جانب منحهم ظروف عمل طبيعية
كما تمنح للصوص الكبار في اإلدارات
والوازارت».
البرنامج الكوميدي اعتمد في الحلقات
ال��ت��ي ب��ث��ت ح��ت��ى اآلن ع��ل��ى ال��ج��م��ع بني

الثقافة الشعبية ،أي األم��ث��ال ،والحكم،
وب��ع��ض ال��ع��ب��ارات ال��ش��ع��ب��ي��ة م��ن جهة،
وب�ي�ن س��خ��ري��ة امل���واق���ف امل��ت��ن��اق��ض��ة من
جهة أخرى ...وإذا كانت كل اإلحصاءات
ت���ث���ب���ت أن م���واط���ن���ي امل����غ����رب م����ن أك��ث��ر
ال���ش���ع���وب ال���ت���ي ال ت���ح ّ���ب ال�����ق�����راءة ،ف��إن
إح���������دى ح����ل����ق����ات «ل����خ����ب����ار ي��ج��ي��ب��وه��ا
التاليني» جعلت امل��غ��ارب��ة شعبًا محبًا
للمطالعة ب��ل واق��ع��ًا ف��ي غرامها .هكذا،
ش��اه��دن��ا كيف ي��ق��رأ الطفل م��ن  6إل��ى 7
كتب ف��ي ال��ي��وم ،وي��دم��ن ال��ق��راءة ك��ل من
ع��ام��ل ال��ب��ن��اء ،وس���ائ���ق س���ي���ارة األج����رة.
ب��ل ح��ت��ى ال��ن��س��اء ف��ي ال��ح��م��ام يتحولن
من النميمة إل��ى مناقشة الكتب .ورغم
أن أغ���ل���ب امل��م��ث��ل�ين ف����ي ال���ب���رن���ام���ج م��ن
امل���واط���ن�ي�ن ال���ع���ادي�ي�ن ،أو ط��ل��ب��ة معهد
املسرح ،إال أنهم استطاعوا تقديم أداء
مقنع...
ل���ك���ن ي����ب����دو أن ع����وام����ل ال���ن���ج���اح ال��ت��ي
اج��ت��م��ع��ت ف���ي ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج ل���م تقنع
«ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة» ،ف��ح��اول��ت «اغ��ت��ي��ال��ه»
م���ن خ��ل�ال ع���رض���ه ف���ي أوق������ات ال تلقى
نسبة مشاهدة عالية ...فهل تنجح؟ أم
أن مضمون ال��ب��رن��ام��ج ي��ك��ون أق���وى من
ال��ب��رم��ج��ة ،فيصل إل��ى أك��ب��ر ع��دد ممكن
من املغاربة؟

◄ يواجه «خاتم سليمان» أزمة مادية قد
تؤدي إلى إيقاف تصوير الحلقات الباقية.
وق��د ه� ّ�دد معظم العاملين ف��ي المسلسل
بالتوقف ع��ن تصوير المشاهد األخيرة
بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم
ال �م��ال �ي��ة .وق� � ّ�دم م �خ��رج ال�ع�م��ل أح �م��د عبد
السينمائيين.
الحميد شكوى إل��ى نقابة ً
وت� �ح ��اول ه ��ذه األخ� �ي ��رة ح��ال �ي��ا ح ��ل ه��ذه
األزمة مع منتج المسلسل محمود بركة.
◄ احتفل إيهاب توفيق مع الشاعر وائل
ال�غ��ري��ان��ي ،وال�م�ل�ح��ن أش ��رف س��ال��م بنفاد
الطبعة األول��ى م��ن األل�ب��وم الديني الجديد
«أرحنا يا ب�لال» ،ال��ذي يضم  12أغنية.
ّ
ويعد ألبوم المغني المصري الوحيد الذي
ّ
يتضمن أغنيات دينية ه��ذا ال�ع��ام ،عكس
االنتعاشة ال�ت��ي شهدها ال�س��وق الغنائي
في العامين السابقين.
◄ ف� ��ور وف � ��اة ح��س��ن األس����م����ر ،أوق �ف��ت
شركة «موبينيل» اإلعالن الذي كان يقوم
ببطولته ،وبدأت ببث إعالن آخر من بطولة
الفنان يوسف داوود.
◄ أوشك الفنان أحمد عز على االنتهاء
من جلسات عمل أول فيلم  3Dمصري.
ال �ش��ري��ط ال �ج��دي��د م��ن ب �ط��ول��ة ع ��ز ،ودن �ي��ا
سمير غانم ،وتأليف محمد أمين ،وإخراج
طارق العريان ،وإنتاج عادل عبد الله.
◄ ي� �ع ��ود أح����م����د ال���س���ق���ا إل � ��ى ال� ��درام� ��ا
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي� ّ�ة م��ن خ�ل�ال م�س�ل�س��ل «ك��رم
رمضان
الجن» المتوقع عرضه في شهر
ً
ال�م�ق�ب��ل .وي�ع�ق��د ال�ن�ج��م ال �م �ص��ري ح��ال�ي��ا
اج �ت �م��اع��ات ت �ح �ض�ي��ري��ة الخ �ت �ي��ار ط��اق��م
ال �ع �م ��ل ف� ��ي ال �م �س �ل �س��ل ال� � ��ذي س �ي �ت��ول��ى
إخراجه جمال عبد الحميد.
ويذكر أن أحمد السقا أطل للمرة األخيرة
في مسلسل تلفزيوني كضيف شرف في
«عايزة أتجوز» في رمضان الماضي مع
هند صبري.

