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 b.b.chiمحتار بين  lbciوmtv
زكية الديراني

صورة
وخبر

اختتـم فـي واليـة تالكسـكاال المكسـيكية أخيـرًا الكرنفـال الشـهير
الـذي انطلـق فـي القـرن السـابع عشـر ويرتـدي خاللـه المشـاركون أزيـاء
وأقنعـة سـاخرة مبتكـرة ذات ألـوان فاقعـة ،فيمـا يرقصـون علـى أنغـام
الموسـيقى الصاخبـة ّأليـام .كانـت هـذه القطع ّتسـتخدم أساسـا من قبل
المسـتعمرين اإلسـبان والفرنسـيين األثريـاء ،وتمثـل مزيجـا مـن الثقافـات
اإلسـبانية .فالجـزء العلـوي مـن كل زي لـه جـذور مـا
األوروبيـة ومـا قبـل
ّ
قبـل إسـبانية ،فـي حيـن أن الجـزء السـفلي مرتبـط بأصـول أوروبيـة( .عمـر
توريـس ـــ أ ف ب)

ّ
منذ شهرين ،وتحديدًا في نهاية العام املاضي لغاية اليوم ،تلقى برنامج  b.b.chiأكثر من وعد من lbci
بعودته إلى شاشتها في أول فرصة سانحة .البرنامج الذي انتقل من قناة «الجديد» حيث كان يعرف
بـ« ،»ch.n.nوصل إلى  ،lbciلكن لغاية اليوم لم يبصر النور إال جزء يتيم منه .مع كل خبر بعودة العمل
التلفزيوني الساخر ،كــان املتابع يستبشر خيرًا بإطاللة فريق البرنامج وهــم :ســام زعـتــري ،وفــؤاد
يمني (الـصــورة) ،وعباس جعفر ،وعبد الرحيم العوجي وجنيد زيــن الدين .لكن مع كل تفاؤل بعودة
املشروع ،كان يقابله في اليوم الثاني ّ
تغير في خطة برمجة  lbciألسباب عــدة .في البدايةّ ،
تحججت
إدارة القناة بـ ّ
ـأن املوسم االول من  b.b.chiلم يحقق «رايتيغ» عاليًا .وطلبت من فريق البرنامج إجراء
تعديالت عليه لزيادة نسبة املشاهدة عبر مواضيع واسكتشات مثيرة الجدل .هذا األمر تحقق بالفعل،
ّ
وصور  b.b.chiحلقة تجريبية من عمل ساخر استوفت الشروط التي طرحتها الشاشة .تلقى املمثلون
بعدها وعدًا بعودة البرنامج في أوائــل العام الحالي ،وبدأ االتفاق على تحديد توقيت العرض ،لكن «يا
فرحة ما ّتمت» .مع انتهاء املوسم الثاني من برنامج «ذا فويس كيدز» الذي عرضته قناتا  lbciوmbc
ّ
أخيرًا ،تنفس فريق  b.b.chiالصعداء ،إذ صار ممكنًا عرض البرنامج مساء السبت ،على اعتبار أن هذه
ُ
النوعية من املشاريع الساخرة تعرض في توقيت معني الستقطاب املشاهدين .لكن ّأول مفاجأة تلقاها
فريق البرنامج هي عودة «ذا فويس» (كل سبت ـ  )20:30إلى الشاشة وبقرار مفاجئ من  mbcالتي
أطلقته بالتوازي على محطة الضاهر .عندها ،ارتأت القناة تأخير عرض  b.b.chiإلى الساعة ،23:00
وهذا التوقيت ال يخدمه .هنا بدأت املشاكلّ ،
وأدت إلى تغيير قواعد العودة .بني اختيار التوقيت املناسب
ّ
للعرض وزحمة البرمجة ،اصطدم الفريق بقرار تجميده حتى تاريخ لم يحدد ،مع أن املناخ السياسي
الحالي مع االستعداد لالنتخابات النيابية يتالءم مع طبيعة برنامج  .b.b.chiفاألخير ولد ليكون في هذه
املرحلة السياسية ،لكن املفارقة أن  lbciلن تثبه ،أو على األقل لم تتخذ بعد قرار عودته .ويشعر القائمون
على املحطة بتضارب بني سياسة القناة التي ستستفيد ماليًا من دعم املرشحني ،وبني طبيعة العمل
ّ
الساخر الذي ينتقد كل مرشح حد «تعريته» .علمًا ّأن  lbciوضعت خطة واضحة للمرحلة املقبلة ،تتمثل
في وضع سقف منخفض للنقد والسخرية والتعليقات .على هذه الضفة ،استشعر ال ّ
املر بالخالف بني
فريق البرنامج و  ،lbciفدخلوا على الخط .إذ تلقى سالم زعتري عرضًا لتقديم برنامج على  ،mtvلكن
«الطبخة لم تستو» بعد ،بخاصة أن فؤاد يمني ّ
يقدم برنامج « take me outنقشت» (كل أحد) على ،lbci
ً
ّ
وأي انتقال لفريق  b.b.chiإلى محطة أخــرى لن يكون سهال .كما أن  mtvتخضع لسياسة الخطوط
الحمر نفسها ،وبالتالي ستتدخل في محتوى البرنامج .لذلك ،سيحضر فريق  b.b.chiعلى السوشال
ميديا في هذه الفترة ،لحني تقرير مصيره على الشاشة الصغيرة.

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

النادي الثقافي العربي:
ّ
الصبوحة بيننا
ً
إحياء لذكرى الفنانة اللبنانية
الراحلة صباح ( 1927ـ /2014
الصورة) ،يدعو «النادي الثقافي
العربي» ،اليوم السبت إلى حضور
أمسية فنية تحييها املغنية
اللبنانية غادة فتوني في قاعة
النادي في الحمرا (بيروت) .يشارك
في املوعد أيضًا املوسيقيان محمد
عماد السبليني (أورغ) ،وفضل
الحاج (إيقاع) ،على أن تتخلل
البرامج مجموعة ّ
منوعة من
أشهر أغنيات «الشحرورة» ،منها
ّ
و«عالندا»،
«واقفة عراس الطلعة»،
و«عالضيعة» ،و«ساعات»،
و«عالعصفورية» ،وغيرها.
أمسية فنية تحية لصباح :اليوم السبت
ً
مساء ـ قاعة «النادي
ـ الساعة السابعة
الثقافي العربي» (شارع عبد العزيز
ـ الحمرا ـ بناية يارد ـ ط  2ـ بيروت).
لالستعالم 01/354330 :أو 01/345948
أو info@arabculturalclub.com

CHINA
MOSES
TUE FEBRUARY 20 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

17.02.2018
for reservations

03 028 537

