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ّ
دوللي غانم :أنا صار الزم ودعكم
زينب حاوي
ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،ك ــان آخ ــر مـســاء
تـطــل فـيــه دول ـلــي غــانــم عـلــى املـشــاهــديــن
ف ــي نـ ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار امل ـس ــائ ـي ــة .ضـمــن
برنامج «نهاركم سعيد» في اليوم التالي،
خصصت دقــائــق م ـعــدودة مــن حلقتها
مع النائب السابق غطاس خوري ،لتقول
ّ
علي ّ
«يعز ّ
ودعكم ...عطيت
للمشاهدين:
الحلقة،
النشرة أد نص عمري» .في تلك ً
بــدت اإلعــامـيــة املخضرمة شجاعة في
مواجهة هــذا الرحيل ،بعد  26عامًا من
العطاء والتفاني على شاشة  .lbciكانت
ت ـع ـلــم أي ـض ــا ّأن م ـكــان ـهــا ف ــي ال ـبــرنــامــج
ّ
مسير على ساعة
السياسي الصباحي
رم ـل ـيــة ،وس ـيــأتــي ال ـي ــوم الـ ــذي ل ــن تـقــول
فيه «نـهــاركــم سعيد» .أعلنت وقتها أنه
«ح ــان وقــت ال ـفــراق» فــي نـشــرة األخـبــار،
في انتظار «الفراق األخير» أي مغادرتها
«نهاركم سعيد» ،وتساءلت «يمكن الدني
تغيرت وأنا ما ّ
ّ
تغيرت .يمكن أنا تعبت».
ّ
خ ـمــس س ـن ــوات مًـ ـ ــرت ،وقـ ــد أتـ ــت لحظة
م ـغــادرت ـهــا مـحـطــة أسـسـتـهــا م ــع زم ــاء
وزمـيــات لها ،بـقــرار مــن رئيس مجلس
إدارتـ ـه ــا ب ـيــار ض ــاه ــر ،وال ــذري ـع ــة تخمة
ف ــي ع ــدد م ـقــدمــي وم ـق ــدم ــات ال ـبــرنــامــج
الصباحي (األخـبــار  .)2016/9/4هكذا،
غ ـ ـ ـ ــادرت دول ـ ـلـ ــي غ ــان ــم بـ ـع ــد  31ع ــام ــا
أم ـض ـت ـهــا ف ــي أروقـ ـ ــة وش ــاش ــة وم ـي ــدان
«املــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» .تغيب
اإلع ــام ـي ــة الـلـبـنــانـيــة ع ــن ال ـشــاشــة الـتــي
ق ــدم ــت ل ـه ــا أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ع ـمــرهــا،
لتنضم الــى قافلة الجيل املــؤســس لهذه
ال ـشــاشــة .أول مــن أم ــس ،فــاضــت مــواقــع
التواصل االجتماعي بخبر مغادرة غانم
للشاشة ،وه ــذا األم ــر ليس بـغــريــب ،هي
التي واكبت جيلني كاملني ،تحديدًا جيل
الثمانينيات والتسعينيات :جيل الحرب
واملتاريس الذي تابع املحطة عندما كانت
حزبية وتابعة لـ «القوات اللبنانية» ،وجيل

ش ــاب آخ ــر ،نـشــأ بـعــد ال ـح ــرب ،وطبعت
ذاكــرتــه صــور ومــواقــف ووج ــوه يصعب
نسيانها اليوم.
دوللي غانم التي لم يختلف على تقييمها
أحد ،استطاعت أن تجمع أطرافًا سياسية
متناقضة أجمعت عليها ،إذ كــانــت من
الوجوه املحببة على الشاشة .استطاعت
تــرك بصمة ستظل فــي الــذاكــرةّ .
جيرت
قــواعــد مهنية لـصــالـحـهــا ،وبمخالفتها
حجزت لها مكانًا في قلوب املشاهدين،
هـ ــي الـ ـت ــي ع ــرف ــت ب ـع ـف ــوي ـت ـه ــا امل ـط ـل ـقــة
وتـلـعـثـمـهــا ال ــدائ ــم ،ون ـس ـيــان ـهــا ل ــأرق ــام
والـ ـت ــواري ــخ ،وضـحـكـتـهــا ع ـلــى ال ـه ـفــوات
ال ـت ــي تــرتـكـبـهــا ع ـلــى ال ـ ـهـ ــواء ...ك ــل هــذه
مذيعة قريبة من الناس،
التركيبة جعلتها
ّ
وصارت هفواتها محط إعجاب وضحك
ال نفور وعتب ،فكسرت القواعد في عقر
دار البرامج السياسية ونشرات األخبار
التي تتطلب جدية ورصانة عالية.
في كتابه «أسعد الله مساءكم» (هاشيت-
أن ـط ــوان  ،)2015يــذكــر اإلع ــام ــي زافــن
قـيــومـجـيــان ف ــي ال ـح ـقــل امل ـخ ـصــص عن
ّ
 ،lbciأن ــه فــي ع ــام  1986وضـمــن كسر
امل ـح ـط ــة ل ــروت ــن ال ـظ ـه ــور ع ـب ــر ن ـش ــرات
األخبار ،استحدثت نشرة أخبار مسائية
بعنوان «أخبار آخر ساعة» ،تدور فكرتها
حــول خ ــروج املــراســل مــن االسـتــديــو الى
أرض امل ـي ــدان لـيـكــون مـشــاركــا فــي نقل

نزيه أبو عفش

الحدث .غانم كانت وجهًا ترويجيًا لهذه
النشرة ،حملت شعار املحطة ،وأخرجت
رأس ـهــا مــن نــافــذة الـسـيــارة لتتوجه الــى
مكان الحدث ،وتوصل رسالة مفادها ّأن
«املراسل مقدام ال يهاب أي خطر».
في عيد  lbciالتي احتفت به في  22آب
(أغسطس) املاضي ،كافأت املحطة دوللي
غ ــان ــم ،كـمــا فـعـلــت م ــع الــرع ـيــل املــؤســس
ل ـل ـم ـح ـطــة ،بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خــدمــات ـهــا.
ان ـض ـم ــت دول ـ ـلـ ــي ال ـ ــى زوج ـ ـهـ ــا ج ـ ــورج،
ووجـ ــوه كـثـيــرة ألـفـهــا امل ـش ــاه ــدون :نــورا
خ ــوري ،يــوالنــد خ ــوري ،جـيــزيــل حبيب،
يوال سليمان ،ليليان أندراوس ،مي متى،
والالئحة تطول لجيل هؤالء اإلعالميات
اللواتي تركن بصمتهن في عالم اإلعالم.
هكذا ،تركت الساحة الى جيل أكثر شبابًا
وجــاذبـيــة فــي الـشـكــل ،مــع بعض اإلث ــارة
في مقابل القليل من االت ــزان والرصانة
واإلعـ ـ ـ ــداد ال ـج ـيــد ل ـل ـم ــادة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة.
تـفــرض هــذه املعايير الـجــديــدة سطوتها
ّ
يكرم الغرب
على العالم املرئي ،في حني
إعالمييه وتزيد قيمتهم املعنوية واملادية
م ــع مـ ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات .ف ــي عـ ــام ،1995
احتفلت «املــؤسـســة اللبنانية لــإرســال»
بعيدها العاشر ،فأطلقت كليب «شرقت
ّ
يبشر بخروجها
شمس  ،»lbciالذي كان
الى البث الفضائي ،ووصول صورتها الى
كل العالم .وبعد  21عامًا على احتفالية
«شمس  ،»lbciومع مغادرة دوللي غانم
ً
اليوم ،هل ستظل فعال شمسها مشرقة
مــع ه ــذا املـنـحــى وال ـص ــورة ال ـتــي تـحــاول
صناعتها تحت عـنــوان مــواكـبــة اإلعــام
ال ـحــديــث ومـتـطـلـبــاتــه؟ ق ــد ت ـكــون دولـلــي
غــانــم وغـيــرهــا مــن أب ـنــاء وب ـنــات جيلها
محظوظني ألنـهــم خــرجــوا مــن الشاشة،
وتــربـعــوا فــي عـقــول وقـلــوب املشاهدين.
ال ـيــوم وب ـعــد  20أو حـتــى  30عــامــا ،هل
سيكون ألحــد مــا مــن الــوجــوه املــوجــودة
ال ـيــوم عـلــى الـشــاشــة خــاصــة عـلــى ،lbci
الحظ عينه؟
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سهرة نار وموسيقى
«نحن» الرملة البيضا

سهرة نار موسيقية على شاطئ الرملة
البيضاء األربعاء املقبل  14أيلول (سبتمبر)
 لالستعالم - 01/280474:الدعوة عامةومجانية.

َ ُ َ ُ
ُ
وأحسده .ـ
أغبط ُه ـ أغبط ُه
ذاك ْ
َ
الجد َي الصغير
الذيَ ،
حليب ّأم ِه ِاملعزاة،
بعد أن ارتوى من
ِ
ّ
َ
أزهار املراعي
بقضم
راح يتسلى
ِ
ِ
ُ
التي كان جيران ُه «اآلخرون»
منهمكني في قطفها
لضروع ّأمها ِتهم..
وفاء وشكر
لتقديمها هدايا ٍ
ِ
ّأمها ِتهم اللواتي:
ّ
الجن ُة تحت أقدام ّ
هن.
ِ
2015/3/21

ُ
حيلة المهزوم
ّ
...أما وقد ُه ِز ْم ُت,
َ
َ
ّأما وقد َأ ْس َب ُ
ّ
وأجفان قلبي,
عيني
أجفان
لت
َ
ُ
داخل َم ِعد ِة املوت:
وصرت في
أما وقد َوق ْع ُت
ِ
َ
َ
يبق ّ
لدي ما يمكن أن أفعله
لم
َ ْ ُُ
غير ْأن َ
أحالم املوتى..
أمحو جميع ما ارتجلـتـه من
ِ
َ
وأكتب أحالمي.
..
ّأما وقد أخفقت.......
2015/3/23
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شاطئ الرملة البيضاء ،الذي صودر
تحت غطاء الغش والتزوير ،كان يعد
املتنفس الوحيد لسكان العاصمة
بيروت ،قبل أن توضع اليد عليه،
وينضم الى الئحة استمالك األماكن
العامة املصادرة .أمام تسييج هذه
البقعة اليوم تمهيدًا الستثمارها
في مشاريع عقارية ،أعلنت جمعية
«نحن» عن تنظيم سهرة نار موسيقية
على شاطئ الرملة البيضاء« ،رفضًا
ألي مشروع خاص» ،و«تكريسًا» لحق
«الولوج ّ
الحر والسهل الى البحر».
السهرة التي تقام يوم األربعاء املقبل
( 14أيلول /سبتمبر) بمشاركة
الفنانني زياد األحمدية (الصورة)،
وميشال ونويل كسرواني وزيد
حمدان ،تسعى الى إيصال رسالة
اعتراضية في وجه كل «أنواع التزوير
واملمارسات غير املسؤولة الرامية
إلى وضع اليد على شاطئ الرملة
البيضاء.
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WEDNESDAY SEPT 14 - 9PM

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

