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ثقافة وناس

تلفزيون

23

إضاءة لطالما اشتكى العاملون في التلفزيون من النقد الذي ّ
يتعرضون له من قبل الصحافة المكتوبة .وكانت
ّ
الحجة الرئيسية التي يتسلحون بها هي أن النقاد ال يعرفون شيئًا عن تقنيات الشاشة الصغيرة وعن ظروف العمل
فيها ،ليحسنوا نقدها .فما الذي حصل عندما انبرى التلفزيون لينتقد نفسه؟

ّ
ّ
«منا وجر» :التلفزيون ...هو التلفزيون

واألخ ـ ـي ـ ــر أي ـ ـضـ ــا مـ ـعـ ـي ــار .هـ ـ ــذا مــا
ّ
ت ـعــل ـم ـنــاه م ـنــذ ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى فــي
الـبــرنــامــج ال ــذي ق ــال إن ــه سيتناول
البرامج التي تحظى بأعلى نسبة
مـ ـش ــاه ــدة« ،وغـ ـي ــره ــا أي ـ ـضـ ــا ،بـمــا
أن ال ـب ــرام ــج ال ـخ ـم ـســة األول ـ ــى تـبــث
ّ
ك ــلـ ـه ــا عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة أم تـ ــي فـ ــي».
هـكــذا ،شــاهــدنــا بــرامــج «أن بــي أن»
الـصـبــاحـيــة ،وكــومـيــديــا «تـلـفــزيــون
لـ ـبـ ـن ــان» ...ولـ ــم ن ـق ــع ع ـل ــى بــرنــامــج
ّ
«أول» عـ ـل ــى امل ـ ـح ـ ـطـ ــات األخـ ـ ـ ــرى.
أم ــا بــرامــج «أم تــي ف ــي» فـقــد غــابــت
ّ
تــدريـجـيــا عــن ال ـن ـقــد ...وبــاتــت تحل
دوريـ ــا لـلـتــرويــج ل ـهــا .فـفــي الـحـلـقــة
األخ ـي ــرة ،س ــأل ّ
ربـ ــاط زمـ ــاء ه عـ ّـمــن
شــاهــد الحلقة األخ ـيــرة مــن «عــاطــل
عــن الـحــريــة» وكــانــت إجــابــة خمسة
ّ
م ـعــل ـقــن س ـل ـب ـيــة ،ف ـي ـمــا قـ ــال اث ـنــان
إن ـه ـم ــا ي ـش ــاه ــدان ــه أح ـي ــان ــا .وع ـلــى
الرغم من ذلكُ ،وصف البرنامج ،من
قبل انطوان كاسابيان ،بالرائع.
فـهــل نـفـهــم إذًا أن الـبــرنــامــج الــرائــع
ليس بالضرورة األكثر مشاهدة .أم
علينا أن نـصـ ّـدق مــا قيل لنا طيلة
الـحـلـقــات الـســابـقــة« :الــرايـتـيـنــغ هو
األهم» .هذه كانت حصيلة مناقشة
حلقة مــن بــرنــامــج «اســألــوا مــرتــي»
الذي يعرض على «أم تي في» أيضًا.
ي ـت ـع ـ ّـرض م ـق ـ ّـدم ــه لـ ـح ــادث ب ـس ـيــط،
فـ ـيـ ـصـ ـب ــح هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ،وي ـ ـجـ ــري
تجاهل املشاركني في اللعبة .وبعد
جائزًا
نقاش عما إذا كان هذا األمر
ّ
ت ـل ـفــزيــون ـيــا ،يـ ـق ـ ّـرر ك ــاس ــاب ـي ــان أن ــه
«ص ــار مــع امل ـقـ ّـدم ح ــادث ،فــرجـيـنــاه
للجمهور ،حصلنا على مشاهدة،
وم ـ ـ ـ ــش غ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــط ...م ـ ـ ــا ي ـ ـهـ ـ ّـم ـ ـنـ ــي ه ــو
الجمهور».
ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه ،م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر
ّ
ال ـت ــي عــل ـم ـنــا إي ــاه ــا ال ـع ــام ـل ــون فــي
التلفزيون ملمارسة النقد؟ وعلى أي
أساس خرجنا من البرنامج ونحن
ً
مثال ،أن تمام بليق ّ
«جيد»؟
نحفظ،
وأن زاف ــن قـيــومـجـيــان ،ال ــذي يعمل
في «تلفزيون غير محضور» ،مدعو
ّ
إلـ ــى أن ي ـك ــون واح ـ ـ ـدًا م ــن املـعــلـقــن
املحيطني ببيار ّ
رب ــاط؟ وأن ــه يمكن
أن يستعني
املـخــرج بــاســم كريستو ّ
ب ـت ـص ـف ـي ــق جـ ـمـ ـه ــور «م ـ ــن ـ ــا وج ـ ـ ـ ّـر»
ليستخدمه في مونتاج «املوروكس
دور» العام املقبل؟
ه ـ ـ ـ ـ ــذا أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا غ ـ ـ ـيـ ـ ــض م ـ ـ ـ ــن فـ ـي ــض

مهى زراقط
«ول ـع ــان ــة» أراد ب ـيــار ّ
رب ـ ــاط حلقته
ّ
ّ
األولى من برنامج «منا وجر» الذي
انـطـلــق لـيـلــة رأس الـسـنــة ال ـجــاريــة.
ّ
جـ ـ ـ ـ ــن ،وض ـ ـيـ ــوفـ ــه فـ ـ ــي االس ـ ـتـ ــديـ ــو،
معلنني انطالقة برنامج «فريد من
نوعه» يحكي عن التلفزيون :يكسر
الـ ـح ــدود ب ــن امل ـح ـط ــات ّالـلـبـنــانـيــة،
يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ـ ـ ــاء ،ي ــرف ــع
التلفزيون ،يوقف البرامج
مستوى
ّ
«املبهدلة» ،يثقف املشاهد.
بـقــي ّ
رب ــاط ي ـكـ ّـرر كلمته الـسـحــريــة،
«ولعانة» ،وأهــداف برنامجه ،على
مــدى حـلـقــات املــوســم ،الـتــي شهدت
صعودًا وهبوطًا ،ليصل إلى حلقة
أخـ ـ ـي ـ ــرة ب ــاهـ ـت ــة م ـ ـسـ ــاء ال ـخ ـم ـي ــس
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،وإل ـ ـ ـ ــى مـ ـشـ ـه ــد إعـ ــامـ ــي
ت ـن ـصــب ف ـي ــه الـ ـش ــاش ــات امل ـت ــاري ــس
لبعضها ،تخلط بني النقد والشتم،
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج امل ـ ـق ـ ـبـ ــول إلـ ــى
«م ـب ـهــدل» ،وبــال ـتــالــي ...ال ت ـقـ ّـدم أي
للمشاهد.
مادة ثقافية
ّ
ّ
يتحمل «منا وجـ ّـر» وحده
طبعًا ال
م ـســؤول ـيــة الـنـتـيـجــة ال ـت ــي وصـلـنــا
إلـيـهــا ،خـصــوصــا أن ح ــال الـبــرامــج
ً
لم يكن أفضل قبال .وهو لن يعترف
ً
بها ،بما أنه ّ
يعد نفسه مسؤوال عن
إيقاف بعض البرامج ،ســواء كانت
ت ـلــك ال ـتــي ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا بــال ـن ـقــد ،أو
التي استضاف نجومها.
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـط ـ ـلـ ــق ب ـ ـقـ ــوة،
ت ـمـ ّـيــز ب ــإع ــداد ج ـ ّـي ــد ،وق ـ ـ ّـدم ف ـقــرات
ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة أب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا «ت ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــص ع
الرصيف» و«رادار»ّ .
األول يمارس
ن ـق ــدًا غ ـيــر م ـبــاشــر ألداء املــراس ـلــن
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــن ،والـ ـث ــان ــي ي ــرص ــد
ب ــذك ــاء ب ـعــض ه ـف ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون.
ف ـش ـك ـل ــت هـ ــاتـ ــان الـ ـفـ ـق ــرت ــان ن ـق ـطــة
ّ
ّ
معوضتني عــن أداء املعلقني
قــوتــه،
داخ ــل االسـتــديــو ،حـيــث كــان الــوعــد
بـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن وبـ ـسـ ـق ــف
ع ـ ــال لـ ــن ي ـن ـج ــو م ـن ــه أحـ ـ ــد ،لـنـصــل
م ــع الـحـلـقــة األخ ـي ــرة إل ــى مـشــاهــدة
ان ـت ـق ــادات لـحـفـلــة «امل ــورك ــس دور»
(ك ـ ّـررت انـتـقــادات البرنامج الزميل
على الشاشة نفسها «هيدا حكي»)،
وتـغـطـيــة «تـلـفــزيــون لـبـنــان» (ال ــذي
ّ
تـطـلــق عـلـيــه املـعــلـقــة ان ـغــريــد ب ـ ّـواب
اسـ ــم  )TL1ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
في الشمال .كما عمد البرنامج في
الحلقة مــا قـبــل األخ ـيــرة إلــى إقـفــال
ّ
حساباته مع كل من رندة سركيس،
ُ
ون ـس ــري ــن الـ ـظ ــواه ــرة .فــاســت ـق ـب ـلــت
األولـ ــى ف ــي اس ـتــديــو ال ـبــرنــامــج في
أج ــواء احـتـفــالـيــة ،فــي حــن حصلت
الثانية على شهادة في حسن طرح
ُ
األس ـئ ـلــة ،بـعــدمــا كــانــت قــد انــتـقــدت
ألنـ ـه ــا ال ت ـج ـي ــد ط ــرحـ ـه ــا ،وألنـ ـه ــا
ُ
ت ـض ـ ّـم ـن ـه ــا «إي ـ ـ ـحـ ـ ــاء ات ج ـن ـس ـي ــة».
وقـبــل ذلــك ،أقـفــل الـبــرنــامــج حسابه
مع أرزة الشدياق ،باستقبالها في
االستديو ،بعدما كانت قد ّ
تعرضت
إلـ ــى «نـ ـق ــد قـ ـ ــاس» م ـض ـم ــون ــه أن ـهــا
«مــش مـهـضــومــة ،وجبلتها تقيلة،
وحاطة تلفزيون ع عيونها».
هـ ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات هـ ــي غـ ـي ــض مــن
ف ـيــض ال ـق ــام ــوس الـ ــذي اسـتـخــدمــه
ّ
املـعــلـقــون ال ـقــادمــون فــي غالبيتهم
م ــن ع ــال ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون .ه ـك ــذا زادت
ّ
ث ـقــافــة امل ـشــاهــديــن بـتـعــلــم م ـفــردات
نقدية استثنائية فــي «نوعيتها»:
مألعط ،مجوي ،مش معروف إذا مرا
أو رج ــال ،هـيــدا أوط ــى شــي ممكن،
أضــرب من هيك ،نحن ما بيلبقلنا
ّ
نـقــلــد ال ـغــرب ،مــا عـنــدا مــرايــة ،فيها
تسكت ،نسخة تايوانية...،
ّ
ك ــل م ــا ورد أعـ ــاه ،م ـسـ ّـجــل ،خضع
ّ
ل ـل ـمــون ـتــاج ،ث ــم مـ ــر ع ـلــى ال ـشــاشــة.
أي أن البرنامج يتبناه حرفيًا ،بل

ّ
مقدم البرنامج بيار رباط

يمكن االفتراض أنه كان ّ
مدونًا في
«الـسـكــريـبــت» وق ــرأ كـمــا ه ــو .حتى
أن ال ـف ـنــان ،غ ـســان الــرح ـبــانــي ،أك ـ ّـد
ذلــك فــي الحلقة األخ ـيــرة حــن قــال:
«أن ــا مـخـضــرم تـلـفــزيــونـيــا ،وال أدع
كـلـمــة ت ـمـ ّـر م ــن دون أن أق ـصــدهــا».
وهو الذي استخدم عبارة «قرارات
نـ ـس ــوان» ل ــوص ــف ق ـ ــرار «ال ـج ــدي ــد»
إيقاف برنامج «شي أن أن».
ّ
املعلقني (الذين ّ
تغيروا
والطريف أن
م ـ ـ ـ ــرارًا مـ ــن دون أن ن ـ ـعـ ــرف ملـ ـ ــاذا)

ن ــاق ـش ــوا ال ـ ـقـ ــرار ،وإطـ ــالـ ــة م ـقـ ّـدمــه
سالم الزعتري عبر برنامجهم ،فلم
يجد خمسة منهم (من أصل ستة)
فـيـهــا مــا يـنـتـقــدونــه .ال مــا قــالــه عن
امل ــؤس ـس ــة ال ـت ــي ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا وع ــن
أصـحــابـهــا ،وال عــن فـقــرة «طــزكــار»
ال ـتــي أعـ ــاد فـيـهــا ال ـتــذك ـيــر بـفـيــديــو
شخصي مسيء إلعالمية لبنانية.
وهذا مثال واضح عن املعايير التي
ّ
يستند إليها املعلقون في كالمهم.
أن يكون الزعتري «موهوبًا» فهذا

عـ ــذر كـ ــاف لـ ــه ،وعـ ـل ــى «الـ ـنـ ـس ــوان»
ّ
أن يـتـقـ ّـبـلــن اإلسـ ـ ــاء ة وإال ك ــن مـثــل
«بـ ــائـ ــع ال ـ ـجـ ــاب ع ـل ــى ال ــرصـ ـي ــف».
وأن يكون الهدف هو «اإلضـحــاك»،
فـ ـه ــذا أمـ ــر ي ـت ـيــح ل ـل ــزع ـت ــري إعـ ــادة
ال ـت ـش ـه ـي ــر ب ـش ـخ ــص م ـ ــن دون أي
مــراعــاة لوضعه االجـتـمــاعــيّ .
يمرر
«الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ال ـن ـقــدي
األول ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ه ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــيء،
وي ـض ـح ــك «ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد» ...ف ــي ان ـت ـظــار
«الرايتينغ».

ّ
قدم البرنامج قاموسًا
نوعيًا للمفردات التي يمكن
استخدامها في النقد

«سينيال» الـ mtv

يتعرض سيريل هنونة ّ
ّ
(مقدم «ال تلمس منصبي،»TPMP :
النسخة الفرنسية األصلية) إلى الكثير من االنتقادات في
فرنسا ،ويحظى أيضًا ببعض اإلشــادات ...منها اتقانه للغة
الفرنسية .وقــد تلقى هــذه اإلشــادة في يــوم اللغة الفرنسية
الذي دعا فيه «املجلس األعلى للمرئي واملسموع» إلى احترام
الـلـغــة الـفــرنـسـيــة فــي ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة ،وع ــدم خلطها
بكلمات انكليزية ،أو ارتكاب أخطاء فيها.
ّ
«منا ّ
وجر» .إذ كان
لكن يبدو أن األمر اختلط على منتجي
ال ـحــرص واض ـحــا عـلــى حـضــور الـلـغـتــن األجـنـبـيـتــن بقوة
فــي الـبــرنــامــج .فهما ال ت ـتــرددان مــن خــال كلمات مفاتيح
فحسب ،وإنما عبارات ،وفقرات كاملة أحيانًا ،من دون أي
ترجمة للمشاهدين ،فــي حــن يسخر البرنامج نفسه من

مــرور دقيقة ونصف بــا ترجمة على شاشة «أن بــي أن»:
يعرضونها من أجل الجالية املكسيكية املقيمة في
«كانوا ّ
اللغتني،
ـن
ـ
ت
ـا
ـ
ه
على
ـا
ـ
ظ
ـا
ـ
ف
ـ
ح
و
صليبا.
منى
ق
تعل
لـبـنــان»
ّ
أعـ ّـد البرنامج فقرة خاصة ملراقبة كيفية نطق من يطلون
ّ
وصمم الـ«سينيال»
على بقية الشاشات للكلمات األجنبية،
الـخــاص بــه ملعاقبة مــن ينطق الكلمات بخالف مــا يــراه هو
نطقًا سليمًا لها.
لكن ّ
بغض النظر عن نوايا ّ
معدي هذه الفقرة ،التي تنسجم
مع الهوية التي رسمتها «أم تي في» لنفسها ،تبقى اإليجابية
ّ
الوحيدة لها ،أنها قد تدفع اإلعالميني إلى الكف عن استخدام
كلمات أجنبية فــي جملهم ،مسيئني بــالــدرجــة األول ــى إلى
لغتهم األم.

تعليقات البرنامج «البناء ة» ،الذي
هاجمه البعض ،محاربًا «النوعية
باملهزلة ،والعلم بالجهل والثقافة
بـ ــاالن ـ ـح ـ ـطـ ــاط» كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ربـ ـ ــاط،
بــأســف ،فــي الحلقة األخ ـيــرة .أســف
ال ي ـم ـكــن ت ـص ــدي ـق ــه ،إال إذا أرادن ـ ــا
م ـع ـ ّـدو ال ـبــرنــام ــج أن ن ـص ـ ّـدق أنـهــم
كــانــوا يـتــوقـعــون ح ـفــاوة بـبــرنــامــج
نقدي ،وهم يعرفون طبعًا أن النقد
لم يكن يومًا مادة مقبولة من أحد،
ولـ ـط ــامل ــا ص ـن ــع ع ـ ـ ـ ــداوات وت ـس ـ ّـب ــب
بمشاكل .فكيف إذا كانت غالبيته
بــامل ـس ـتــوى ال ـ ــذي ع ــرض ـن ــاه أعـ ــاه:
ف ــوق ـي ــا وع ــدائـ ـي ــا ،وال ي ـس ـت ـنــد إل ــى
معايير مهنية وأخالقية واضحة؟
ّ
ّ
تسجل
حتى طغى على كل إيجابية
للبرنامج.
قد يكون األمــر الوحيد الــذي يمكن
ّ
تـ ـص ــديـ ـق ــه ،ه ـ ــو م ـ ــا ت ـع ــل ـم ـن ــا م ـنــذ
الـصـغــر أن ال ن ـصـ ّـدقــه :اإلعـ ــان .إذ
انـطـلــق الـبــرنــامــج بــإعــان ترويجي
قوامه سيدة ،تنشر الغسيل.

