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زياد الرحباني مع ديما صادق؟ «هممم»
زينب حاوي
«ب  2018شو رح يقول زياد الرحباني
مع ديما ص ــادق؟» عبارة أقفل عليها
اإلع ــان الـتــرويـجــي للحلقة الخاصة
الـتــي عرضتها  lbciأول مــن أمــس مع
ال ـف ـنــان الـلـبـنــانــي ،بـعــد ال ـتــوقــف عند
م ـح ـط ـت ــن س ــاب ـق ـت ــن مـ ــن م ـقــاب ـل ـتــن
أجــراه ـمــا زي ــاد ،واح ــدة منهما تعود
إل ــى بــرنــامــج «ح ــوار الـعـمــر» (،)1997
حيث أدلى بمواقف ما زالت راهنة إلى
اليوم.
«ماذا سيقول مع ديما صادق؟» ،سؤال
تـفـخـيـمــي بــاملــذي ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أكـثــر
مـنــه حــديـثــا ع ــن مـقــابـلــة ارتـ ــأى «مـلــك
الساحة ع بياض» إجراءها مع القناة
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ،ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة إط ــاالت ــه
املطردة هذا العام .التفخيم الذي ظهر
فــي اإلع ــان الـتــرويـجــي ،لحقه أيـضــا،
ما بان في الجنيريك .على غير عادة،
ّ
استهل الجنيريك باسم املنتج املنفذ
(دانيال عبيد) ،ليصار في ختامه ،إلى
نشر عبارة أخرى أكثر استفزازًا ربما:
«زيـ ــاد الــرح ـبــانــي م ــع دي ـمــا صـ ــادق».
هذه الروحية التي طغت ترويجًا على
الحلقة ،بدت كأنها فرصة اقتنصتها
ّ
ص ــادق ،لـتـكــون هــي مـحــط األن ـظــار ال
ضيفها .ورغم محاولة الحلقة حياكة
حيثية للمذيعة اللبنانية ،واإليـهــام
ّ
بــأن حلقتها ستتفوق حتى على أهم
حلقة أجــراهــا الرحباني فــي مسيرته
ال ـف ـن ـيــة («ح ـ ـ ــوار ال ـع ـم ــر» م ــع جـيــزيــل
خ ــوري) ،أتــى الـسـيــاق فــي غـيــر مـكــان،
حطم كل التوقعات بأن تكون أقله
بل ً
ح ـل ـقــة ذات م ـح ــاور مــرت ـبــة ،وأهـ ــداف
مـعــروفــة ،ال عشوائية و«رخـ ــوة» ،كما

ّ
أول روائية من إيرلندا الشمالية متوجة بالجائزة
خيار الجائزة البريطانية التي
بلغت هذه السنة عامها
الخمسين ،كان مفاجأة
ّ
للقراء والنقاد على السواء.
«بائع الحليب» (دار Faber
ّ
لإليرلندية آنا
)& Faber
ّبيرنز ( ،)1962استحقت
أول من أمس ،جائزة «مان
بوكر» األدبية بفضل «نثرها
المفاجئ والغامر»
نالت روايــة «بائع الحليب» (صــادرة
عـ ـ ــن دار ن ـ ـشـ ــر )Faber & Faber
لــإيــرلـنـ ّ
ـديــة آن ــا بـيــرنــز (ّ ،)1962أول
من أمس ،جائزة «مان بوكر» األدبية.
خـ ـي ــار الـ ـج ــائ ــزة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـتــي
بـلـغــت ه ــذه الـسـنــة عــامـهــا الخمسني
كـ ــان م ـف ــاج ــأة لـ ـلـ ـق ـ ّـراء والـ ـنـ ـق ــاد عـلــى
ـدء حفلة التتويج في
الـســواء .حتى بـ ّ
التوقعات ال تــزال ّ
ترجح
لندن ،كانت
البريطانية ديــزي جونسون ()1990
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـقــائـمــة القصيرة
عن «كل شيء تحت» .حلم جونسون
بأن تكون الفائزة األصغر سنًا ،سرقه
«الصوت األصيل» ،وفق تعبير لجنة
التحكيم ،لبطلة  ،The Milkmanالتي
أط ــاح ــت أي ـض ــا بـ ــاملــرشـحــن األرب ـع ــة
اآلخرين في القائمة القصيرة :الشاعر
اإلسكتلندي روب ــن روبــرتـســون (عن
 ،)The Long Takeواألمـ ـي ــركـ ـي ــن
راش ـ ــل ك ـش ـنــر (عـ ــن «غ ــرف ــة م ـ ــارس»)

وريتشارد بورز (عن ،)The Overstory
والكاتبة الكندية الغانية األصل إسي
إدوجـيــان (عــن .)Washington Black
فــازت بيرنز كــأول روائية من إيرلندا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـل ـت ـحــق ب ـك ـتــاب
إيرلنديني سبقوها إلى الجائزة منهم
آن إنرايت ،ورودي دويل وآخرون.
في كلمتهّ ،
شدد رئيس اللجنة الكاتب
وال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـغ ــان ــي
كــوامــي أنـطــونــي أبـيــا على التجريب
الـنـثــري فــي ال ــرواي ــة« :ل ــم ن ـقــرأ شيئًا
ً
ّ
املتفرد
مماثال من قبل ،صوت بيرنز
يـتـحـ ّـدى التفكير التقليدي عبر نثر
مـفــاجــئ وغ ــام ــر» .ه ــذه هــي األسـبــاب
األدبـ ـي ــة ال ـت ــي أوصـ ـل ــت الـ ــروايـ ــة إلــى
الـفــوز .هناك دواف ــع أخــرى بالتأكيد،
ت ــول ـي ـه ــا الـ ـج ــائ ــزة ول ـج ـن ـت ـه ــا ،وأي
ج ــائ ــزة ،أهـ ّـمـ ّـيــة ،هــي ارت ـب ــاط أح ــداث
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ب ــالـ ـح ــرك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ّ
واالجتماعية الراهنة .هكذا جاء فوز
بول بيتي وروايته  The Selloutقبل
عــامــن بــال ـتــزامــن م ــع أصـ ــوات حــركــة
«حـيــاة الـســود مـهـ ّـمــة» .لــم يخف أبيا
ق ــرار اللجنة الـتــي رأت ال ــرواي ــة مــرآة
لعصرها ولحقبة #أنــا أيضًا (Me_#
 )Tooلفضح املـتـحـ ّـرشــن الجنسيني
ب ــالـ ـنـ ـس ــاء« .أظـ ـ ـ ــن أن هـ ـ ــذه الـ ــروايـ ــة
ستساعد ّ
القراء على التفكير بحملة
ّ
 Me_Too#ون ـح ــن ن ـحــبــذ ال ــرواي ــات
الـتــي تــدفــع ال ـنــاس إل ــى إع ــادة النظر
فــي الـحــركــات والـتـحـ ّـديــات الــراهـنــة».
على رغــم تـنـ ّـوع جنسيات الواصلني
إل ــى ال ـقــائ ـمــة ال ـق ـص ـيــرة ،وتـجــاربـهــم
الـســرديــة واللغوية املبتكرة ،لــم يكن
مستغربًا أن تـكــون روايــات ـهــم الست
م ـش ـت ــرك ــة ب ـه ـم ــوم ال ـع ـن ــف والـ ـح ــرب

والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وال ـ ـج ـ ـنـ ــدر والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة.
روايــات تدور حول «كائنات تتقاسم
ّ
هــذا الـكــوكــب فــي ظــل تـحــديــات القلق
وامل ـعــانــاة واألل ـ ــم» ،كـمــا ذك ــرت لجنة

ترتبط أحداث الروايات ّبالحركات
السياسية واالجتماعية الراهنة
ّ
التحكيم املؤلفة مــن كاتب التشويق
اإلسكتلندي فال ماكدرميد ،والناقد
ل ـي ــو روب ـ ـسـ ــون وال ـك ــات ـب ــة ال ـن ـســويــة
جاكلني روز والروائية ليان شابتون.
تبدو إيرلندا الشمالية مساحة مثالية

مطالبات بالتقوقع
مع إعالن القائمة القصيرة التي ّ
ضمت الكاتبني األميركيني راشل كشنر
وريتشارد بــورز ،علت أصــوات تطالب القائمني على الجائزة بالتقوقع
ّ
الهويات ّ
داخل ّ
الضيقة .سخط بريطاني ،دفع كتابًا وثالثني دار نشر إلى
توجيه رسالة إلى مؤسسة البوكر ،داعني إياها إلى التراجع عن الخطوة
التي اتخذتها عــام  2014وجعلت من الجائزة األدبـيــة متاحة أمــام كل
الكتاب باللغة اإلنكليزية .لم تشهد الدورات األربع السابقة فوز بريطاني
واحد ،إذ حصدها الجامايكي مارلون جيمس ثم األسترالي ريتشارد
فالنغان ،واألميركيان بول بيتي وجورج ساندرز لعامني متتاليني .هكذا
اضطر رئيس لجنة التحكيم كوامي أنطوني أبيا إلى إعادة التذكير بأن
الجائزة ال تولي أهمية ال إلى الجندر وال إلى ّ
الهوية بل إلى األدب وحده فـ
ّ
«من يقرأ أدبًا ليس عليه عن يسأل الكتاب عن جوازات سفرهم» .وخالل
إعالن الجائزة أول من أمس ،قال أبيا أن اختيار الكاتبة اإليرلندية لم يكن
بهدف أو تفادي الجدل الذي كان سيثيره فوز أميركي ثالث بها.

تصفية حسابات مع
المقاومة و«حزب الله»
والنظام السوري

املرئي ،وتكون مرجعية الحقًا في فن
املقابالت ،أو حتى في املضامني التي
س ـت ـخ ــرج م ـن ـه ــا ،ل ــم ت ـس ـت ـطــع ص ــادق
اإلمساك بخيوطها .كعادتها ،ضاعت
بـ ــن ك ــوم ــة األوراق امل ـن ـت ـش ــرة ح ــول
ال ـط ــاول ــة امل ـت ــواض ـع ــة ،وراح ـ ــت تـســأل
من دون أن يربط بني هذه األسئلة ّ
أي
سياق أو تحضير لالنتقال إلى محاور
أخـ ــرى .ب ــدت ص ــادق بـ ــاردة فــي أغـلــب

تــرت ـي ـلــة «ي ــا م ــري ــم ال ـب ـك ــر» ،تــوجـهــت
ّ
لـلــرحـبــانــي ب ــأن لــديــه ازدواجـ ـي ــة بني
إلـحــاده والـتــديــن .أجــاب بأنه معجب
بالسيدة مريم كشخصية وأن األغنية
تحمل طربًا أكثر منه نفحة إيمانية
دي ـن ـيــة .اخ ـت ــاط املـ ـح ــاور ب ــن الــديــن
والسياسة واملرأة (اتصال مع كارمن
لـ ـب ــس) ،ف ــي «بـ ــاكـ ــدج» واحـ ـ ــدة عكس
حـقـيـقــة ض ـيــاع املــذي ـعــة ف ــي اإلم ـســاك
بالحلقة ،وإعطائها دفـعــا .ورغ ــم ّ
كم
التصحيح الــذي ســاد سـيــاق الحلقة
م ــن ِقـ ـب ــل ال ــرحـ ـب ــان ــي ،إال أن ص ــادق
أص ـ ّـرت على خلط األم ــور مــن جديد،
م ــن خـ ــال س ــؤال ـه ــا ع ــن الـ ــرابـ ــط بــن
ستالني و«ديكتاتورية بشار األسد»:
«ملاذا تتقبل بشار األسد وتدافع عنه

وتغفر ل ــه؟» ،طبعًا ،رفــض الرحباني
هــذه املـقــاربــة ،مستغربًا كيف صمت
العالم عندما جاع مليون طفل عراقي
جراء الحصار الغذائي عليه من دون
أن يعترض أحد.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،ال ـح ـل ـقــة ب ــات ــت بــاهـتــة
ً
شكال ،ولم ّ
يعوض ذلك اجتهاد املذيعة
ف ــي إن ـج ــاح حـلـقـتـهــا ب ــأدن ــى املـعــايـيــر
املهنية« .البالون» الذي تم نفخه حول
الحلقة وأهميتها ،بدا أنه ّ
مجرد فقاعة
ً
دعائية ،ســرعــان مــا أظـهــرت فشال في
إدارة الحوار واإلمساك بزمام الحلقة.
ك ــان ــت س ــاح ــة لـتـصـفـيــة ال ـح ـس ــاب ــات،
وأيضًا تبيان ضعف أن يقف مذيع/ة
فاقد ألدواتــه أمــام ضيف بحجم زياد
الرحباني.

على الشاشة

«مان بوكر» آلنا بيرنز :سبعينيات الدم!
ملآزق كهذه .تجري  The Milkmanفي
منطقة مضطربة سياسيًا تستحضر
م ــواجـ ـه ــات ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ــدم ــوي ــة
فــي الـبــاد .فــي روايتها الثالثة بعد
 No Bonesع ــام ( 2002وص ـلــت إلــى
الــائ ـحــة الـقـصـيــرة ل ـجــائــزة Orange
 ،)Prizeو  Little Constructionsعــام
 ،2008تــواصــل بـيــرنــز كـشــف مكامن
س ـل ـط ــة ت ـص ـل ــح ل ـح ـق ـب ــات م ـع ــاص ــرة
وســابـقــة .صحيح أن أح ــداث الــروايــة
تـ ــدور ف ــي مــدي ـنــة م ـج ـهــولــة ،إال أنـهــا
تـحـمــل ال ــذاك ــرة الثقيلة ملـسـقــط رأس
الـ ـك ــاتـ ـب ــة بـ ـلـ ـف ــاس ــت .م ـث ـل ـم ــا تـ ـج ـ ّـرد
امل ــديـ ـن ــة مـ ــن االسـ ـ ـ ــم ،تـ ـت ــرك بـطـلـتـهــا
وكافة شخصيات الرواية بال أسماء.

كانت عليه أول من أمس.
ض ـ ـم ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ب ـ ــاه ـ ـت ـ ــة (إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة
وت ـ ـ ـصـ ـ ــوي ـ ـ ـرًا) لـ ـ ــم تـ ـعـ ـت ــد «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
اللبنانية لــإرســال» تقديمها ،سارت
الـحـلـقــة مــع الــرحـبــانــي فــي االسـتــديــو
الحلقة
الخاص به في الحمراء .بــدأت ّ
بعد نصف ساعة تقريبًا من التوقف
بسبب عطل تقني (عـطــل فــي ميكسر
ال ـص ــوت) مــن دون ت ــاوة ّ
أي مـقــدمــة.
اك ـت ـفــت صـ ــادق بــالـتـعــريــف ع ـنــه على
أنــه «أهــم موسيقي ّ في لبنان والعالم
الـ ـع ـ ّـرب ــي» .رب ـم ــا وف ـ ــر هـ ــذا الـتـعــريــف
مشقة التحضير لكتابة سطور تقدم
فـيـهــا ضـيـفـهــا .الـحـلـقــة ال ـتــي ص ـ ّـورت
ّ
عـلــى أنـهــا ستخلد فــي سـجــل اإلع ــام

ّ
أوقات املقابلة ،كأن الكيمياء معدومة
تحضيرها
بينها وبــن ضيفها ،رغــم
ّ
املسبق معه قبل الحلقة .حتى إنه في
الكثير من املحطات ،اضطر الرحباني
لتصحيح معلومات صادق الخاطئة،
فيما ظلت هي ،تستمع إلى اإلجابات
ّ
املطولة أحيانًا مع االكتفاء بعبارات:
«آه أوكي» و«هممم».
ك ـ ــان واضـ ـح ــا ت ـع ـم ـ ّـد صـ ـ ــادق ـ ال ـتــي
ّ
ُ
لــم تـخـبــر املـشــاهــديــن بـمــا ستتخلله
ال ـح ـل ـقــة ـ ـ ـ بـتـصـفـيــة ح ـســابــات ـهــا مــع
املـ ـق ــاوم ــة و«حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،وال ـن ـظ ــام
السوري .هكذا بدون تمهيد ،حاولت
«الـ ـ ـح ـ ــركـ ـ ـش ـ ــة» ب ـ ــاملـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،والمـ ـ ــت
ّ
الرحباني ،على أنــه مــا زال يفكر في
هذه القضية كما كان في الثمانينيات.
بعدها دخلت إلى حادثة « 7أيار» من
دون مناسبة ،وراحت تنبش مقابالت
قــدي ـمــة ل ــزي ــاد ع ـن ـهــا .ح ـضــر الـنــائــب
ن ــواف امل ــوس ــوي ،هــاتـفـيــا ،فاستغلت
املضيفة الـفــرصــة ،لـتـحــاول «قــرصــه»
ً
االستماع
عبر ســؤالــه إن كــان ح ــاال
ّ
إل ــى أغــانــي الــرح ـبــانــي .وإذ بــه يفند
مـ ـس ــرحـ ـي ــة «بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـكـ ــرامـ ــة
وال ـش ـعــب ال ـع ـن ـيــد» ( ،)1993ويـشـيــد
زيــاد إثرها بما قاله املوسوي .وبعد
التعريج على «الحريرية السياسية»،
ومـ ـح ــاول ــة ص ـ ـ ــادق ت ـظ ـه ـيــر نـفـسـهــا
عـلــى أن ـهــا ج ـهــدت ف ــي ه ــذه املـقــابـلــة،
انتقلت إل ــى «املــارون ـيــة السياسية».
وج ـ ــزم ـ ــت ب ـ ـ ــأن «املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن» ع ــدا
كونهم «استقالليني ولبنانيني» ،لم
يستطيعوا أن يـكــونــوا «مـشــرقـيــن».
ّ
ك ــام ع ــل ــق عـلـيــه الــرح ـبــانــي بـمــزحــة
عندما قال« :نحن خلقنا أرثودوكس
م ــش ب ــإي ــدن ــا» .وبـ ـع ــد ب ـن ــائ ـه ــا عـلــى

ً
تمنحهم ألقابًا بــدال من ذلــك .البطلة
هي االبنة الوسطى في عائلتها .فتاة
في الثامنة عشرة من عمرها .تسير
على الطريق ورأسـهــا مطأطأ ،ألنها
ت ـقــرأ كـتــابــا م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع عشر
ّ
يــرافـقـهــا ف ــي نــزهـتـهــا .ال ــرواي ــة كلها
ّ
تــأتــي عـلــى لـســانـهــا بـضـمـيــر املـتـكــلــم
ّ
بكل ّ
تردده وسخريته وبلهجة مدينة
بلفاست .ال تــأخــذ الكاتبة نفسًا في
الـســرد .إذ نـشــرت عملها ضمن كتلة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن دون أن ت ـق ـ ّـس ـم ـه ــا إل ــى
م ـقــاطــع أو ف ـص ــول .ان ــدف ــاع املــراه ـقــة
وأح ــام ـه ــا ،ي ـق ـعــان ب ـيــد رج ــل يــدعــى
ّ
بائع الحليب .يستغل صالت القرابة،
وال ـض ـغــط االجـتـمــاعــي واالن ـت ـمــاءات
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة كـ ـ ـ ــأداة لـ ـف ــرض ال ـع ــاق ــة
ال ـج ـن ـس ـي ــة عـ ـل ــى املـ ــراه ـ ـقـ ــة ب ــالـ ـق ـ ّـوة.
يطاردها في الشارع ويعرض عليها
ّ
ويهددها بقتل
أن يوصلها بسيارته،
ّ
حبيبها .ك ــل ذل ــك ي ــدور تـحــت أنـظــار
ّ
سكان الحي .تجد الفتاة نفسها في
الضوء وعلى ألسنة الناس من دون
ّ
التطور النفسي
إنــذار .تتابع الرواية
ّ
لالبنة الوسطى التي تتغير نظرتها
إلــى العالم وإلــى الــزواج والحبّ .
ثمة
إحـ ــاالت كـثـيــرة إل ــى األب ــوي ــة الدينية
وال ـعــائ ـل ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــا يـخــرج
العمل مــن طابعه التأريخي ،ويفتح
عوامله على مظاهر هذه السلطات في
كل بقع العالم ،وفي إيرلندا الشمالية
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـ ـ ــرج مـ ـنـ ـه ــا ج ـيــل
ّ
ّ
متمرد من الكاتبات اللواتي تشكلت
تجاربهن األدبية من عنف البالد مثل
لــوســي كــالــدويــل وروي ــزي ــن أودون ـيــل
وجان كارسون وبيرنز.
(األخبار)

«إيه في أمل» :هذا ليس برنامجًا تلفزيونيًا!
وسام كنعان
فــي بـيــت املـلـحــن الــراحــل سهيل عــرفــة،
كان طبيعيًا أن تلتقي ابنته أمل بوديع
ً
الـصــافــي م ـثــا عـلــى مــائــدة ال ـغ ــداء ،أو
ف ـي ـل ـم ــون وهـ ـب ــي ع ـل ــى الـ ـعـ ـش ــاء .ه ــذه
ّ
األجـ ـ ـ ــواء ج ـع ـلــت ال ـط ـف ـلــة ت ـت ـعــلــم ع ــدم
االن ـب ـهــار بــالـنـجــوم ،بــل رب ـمــا أعـطــاهــا
فـ ــرصـ ــة تـ ـل ـ ّـم ــس الـ ـج ــان ــب اإلنـ ـس ــان ــي
املعتاد لدى املشاهير ،وزودها بفرصة
أن تـ ــراهـ ــم بـ ـشـ ـرًا ي ـ ــزاول ـ ــون ح ـيــات ـهــم
ّ
الطبيعية .لـكــن هــذا الـجــانــب سيتبدد
م ــن شـخـصـيــة الـنـجـمــة أم ــل ع ــرف ــة ،بل
ّ
تتقصد إحالته إلــى محاباة
هي ربما
زائدة ،وترحيب مبالغ ،وحفاوة مطلقة،
تقابل بها ضيوفها مــن نـجــوم الزمن
امل ـع ــاص ــر ف ــي بــرنــام ـج ـهــا «ف ـي ــه أم ــل»
(ق ـنــاة «ل ـن ــا» -كــل خـمـيــس ـ ـ ـ ال ـســاعــة 9
ً
ليال) كأنها تراهم للمرة األولــى وتـ ّ
ـود
التعبير لـهــم عــن إعـجــابـهــا امل ـفــرط ،أو
تــريــد ال ـق ــول ب ــأن الـضـيــف ف ــي املنطق
اإلعــامــي يجب أن يمشي على بساط
مـ ــن لـ ـي ــاق ــة م ـض ـي ـف ــه ،واح ـ ـتـ ــرامـ ــه ل ــه،
وتقديره لتاريخه ،واإل ّض ــاءة على كل
الجوانب املشرقة في فنه وشخصيته.
لـكــن ي ـبــدو اس ـتــديــو ال ـبــرنــامــج عـبــارة
ع ــن م ـه ــرج ــان ل ـك ـيــل امل ــدي ــح امل ـت ـب ــادل
بني النجمة السورية وزمالئها الذين
ت ـت ـنــاوب ع ـلــى اسـتـضــافـتـهــم بـطــريـقــة
مجاملة الصالونات ،وزيف االحتفاالت
حيث يظهر الــوســط الفني عـبــارة عن
مالئكة محبة وفرسان توالف وسالم!
إذًا ،حكمت الدبلوماسية الفائضة منذ
ال ـبــدايــة عـلــى تـفــريــغ الـبــرنــامــج مــن أي
محتوى نـقــدي ،إلــى درجــة أننا نسمع
ً
عــرفــة ت ـقــول لــرشـيــد عـ ّـســاف م ـثــا بــأن
مسلسله األخـيــر «ال ــواق واق» (تأليف
مـمــدوح حـمــادة وإخ ــراج الليث حجو)
حـقــق نـجــاحــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـبـعــض،

ّ
وأثار استغراب بعضهم اآلخر! علمًا أن
العمل حصد إجماعًا على فشله الذريع.
على أي حال ،ال يقترح «فيه أمل» نفسه
ك ـبــرنــامــج حـ ــوار ن ـق ــدي ،إن ـم ــا ي ـحــاول
تكريم الفنانني الذين يستضيفهم لكن
بدون بذل الجهد املناسب على مستوى
ُ
ّ
ً
اإلعــداد .حتى إن سؤاال عن الندم طرح
على النجمة املخضرمة منى واصــف،
ثم ورد مرة ثانية في األسئلة الختامية
املـكـتــوبــة عـلــى شـكــل جـمــل تتطلب من
الضيف إكمالها فــي بـطــاقــات يسحب
واحـ ـدًا منها ،إضــافــة إل ــى االستسهال

استسهال واضح
في صياغة األسئلة
وتوزيع الفقرات

الــواضــح فــي صياغة األسئلة وتوزيع
الـ ـفـ ـق ــرات .لـ ــذا ي ـب ــدو غــري ـبــا أن يظهر
اسـ ــم امل ـق ــدم ــة ع ـلــى الـ ـش ــارة كـصــاحـبــة
فكرة ،رغم أن العمل التلفزيوني يفتقر
بــاملـطـلــق ألي ب ـنــاء حـكــائــي ،أو جوهر
يمتاز بــالـجـ ّـدة والــرشــاقــة ،أو هيكلية
ّ
ح ــدي ـث ــة وخـ ــاصـ ــة ،فـ ـك ــل م ــا ن ـشــاهــده
عبارة عن أسئلة تقليدية مكررة ربما
س ـبــق طــرح ـهــا ع ـلــى ال ـض ـيــف ع ـشــرات
املـ ّـرات خــال مـشــواره ،بخاصة أن هذه
األس ـئ ـل ــة تــرت ـبــط ب ـمــاض ـيــه وح ــاض ــره
ومستقبله ،بال أي ملمح لالجتهاد أو
البحث في خفايا وكواليس حياته ،أو
الشغل على خلق صيغة أسئلة تواكب
نشاطه الـفـنــي .إضــافــة إلــى ذل ــك ،نحن

في استديو كالسيكي مغلق حتى على
االحتماالت اإلخراجية املمكنة ،وطريقة
ً
حــركــة ال ـكــام ـيــرا ال ـتــي ال ت ـجــد سـبـيــا
ســوى املــراوحــة بــن وجـهــي الضيفني،
لـتـقـتـســم ع ــرف ــة حـصـتـهــا ال ــوف ـي ــرة من
ال ـظ ـه ــور ض ـمــن س ـي ــاق ح ــال ــة بـصــريــة
مقفرة تمامًا ،وفقر مطلق على مستوى
الفواصل أو اإلنسيرتات الجذابة ،إلى
جانب املزاج الرتيب للفرقة املوسيقية،
وتـصــديــرهــا شـعــورًا بامللل للمشاهد،
كأنها أتــت مرغمة إلــى االسـتــديــو! لذا
ل ــن ي ـب ـقــى أمـ ـ ــام ال ـب ــرن ــام ــج م ــن ره ــان
س ـ ــوى ش ـخ ـص ـيــة ال ـض ـي ــف ،وب ــراع ـت ــه
ّ
ف ــي الـ ـك ــام ،وال ـك ــاري ــزم ــا ال ـتــي يتمتع
بها ،وقد ّ
تخوله وحيدًا ألسر املشاهد
واالح ـت ـف ــاظ ب ــه ح ـتــى ن ـهــايــة الـحـلـقــة،
خاصة أن البرنامج يطلب من الضيف
الغناء ألكثر من مرة بمشاركة ّ
مقدمته،
مــن دون أن يلزم أح ـدًا بــذلــك .على هذا
ً
ّ
املـنــوال ،تمكن النجم أيمن زيــدان مثال
من االستحواذ على تعاطف وإعجاب
املشاهدين ألنه قرر ترك الباب مفتوحًا
ل ـع ـفــوي ـتــه وص ــدق ــه وعـ ـم ــق إج ــاب ــات ــه،
خاصة أنه لم يظهر تلفزيونيًا وال حتى
في أدوار تمثيلية منذ مدة طويلة ،فإذا
بــه يحصد تنويه عــدد مــن املشاهدين
عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة عـلــى
ّ
الفايسبوك .كذلك تمكن النجم رشيد
عساف منفردًا ببراعته في الــروي من
إنجاز حلقة مقبولة ...لكن وفق التقييم
اإلجـمــالــي ،يأتي «فيه أمــل» عـبــارة عن
تجميع مجامالت لفنانني التقيا أمام
الكاميرا ،ينقصهما اإلعداد ،واإلخراج،
واللوكيشن املناسب ،والحس النقدي،
والـ ـه ــوي ــة ال ـب ـص ــري ــة ل ـي ـص ـبــح اس ـمــه
برنامجًا تلفزيونيًا.
* «فـيــه أم ــل» :كــل خميس  21:00على قناة
«لنا»
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