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I"   ولي معاشي   "و"... الكهربا مقطوعة "... "الحالة ما بتنطاق ا عم بالقي شغل       "و"... نّزل ي م "... خّي

ر         ى اآث آلمات يمكن ان تصدر عن اي مواطن في الجمهورية اللبنانية الزاهرة، بل تصدر آل يوم عل
داعي "من لسان، حّولها عقل      ي، ديباجة دعائي            "االب ا يسمى المصمم االعالن ة في شريط اذاعي       ، آم

ان   "ليس غريبًا ان يغرف االعالن من          . بالنعناع عّلك تأخذ منه نَفساً    " بونبون"يرّوج ل  ، "رائحة الزم
ة                       ة الدعاي احثون في ثقاف ات والب ر من استخدامها مصممو االعالن . بحسب العبارة الفرنسية التي يكث

ينمائية           تلهام     لكن االعالن، اذ يتغذى من حضارة الصورة، وخصوصًا الس رّدد في اس ة، يت والتلفزيوني
.الخطاب السياسي

ة، تفترض تجّنب       ة والطبقي  فمقتضيات البيع التي ال تفّرق بين مستهلك وآخر، اال وْفق الفئات العمري
ه إذا                وج المرّوج ل االنقسامات االفقية التي قد تفضي الى نفور جزء من الجمهور المستهدف من المنت

عاراً    رويج ش طة الت ت واس اً آان يًا فئوي ات  .  سياس م ان جلس ري "ث ا   " العصف الفك ب فيه ي ينك الت
نهم، تنتهي في معظم الحاالت             " التجاريون"و" االبداعيون" ا بي ة في م اهيم االعالني ار المف على اختب

 المستهلك بواقع الحال فيحبط وال        -الى استبعاد االستعارات السياسية خشية ان يؤّدي تذآير المواطن          
.يشترييحلم، اي ال 

ون " االحباط هو ما لم يخشه مصممو شريط ال           م            ". بونب ادًة العالنه اروه م ذي اخت ففي التوصيف ال
تثناء ه االس ي: شرط يجوز ب اع وطن ية موضع اجم ادة السياس ون الم ذي . آ ر من ال اع اآب واي اجم

رًا       " النق"ينصب على التذمر من واقع البالد؟      ًا، يخلص االعالن مستخدما تعبي ًا،  صار دارج تحقيري
و       . وآأنه يريد ان يحمي نفسه     ة؟ ول ي، اذًا وراءه     ! لماذا يبحث عن حماي اع وطن ه اجم الموضوع حول

. مؤامرة تقسيمية
II         ا    ." في. تي. ام"على  " أسأل شي " سبق االعالن عن الحلقة الخاصة من برنامج الضجة التي اثارته

م               ا لفضحها، وال نعل ارات التي اذيعت        فضيحة االعتقاالت وتصدي الشاشة اياه ًا ان آانت المخت تالي
دفاع عن                   ة المحطة لل د لتواآب حمل ى توليف جدي ا خضعت ال لفًا ام انه خالل هذه الحلقة مبرمجة س

ة  ة االعالمي ها والحري ي    . نفس ا يحضر ف وة مثلم اتور السياسي بق ا الكاريك ال، حضر فيه ي اي ح ف
ى نصف             د هيمنت عل وع        :  سهرات االسبوع    الحلقات العادية لمثل هذه البرامج وق رامج من ن ة ب ثالث

ر     "في .تي  . ام"، اثنان على شاشة    "سي.بي  .ال  "على شاشة   " الشانسونيه" ة في السخرية تثي ، وحري
رة  رة؟(الحي نة الخشب) والغي ه ألس ب في د تغل ي بل ة ... ف ر المخضرم عن فلفش يس التحري توقف رئ

ة           ى حلق ين عل ز دقيقت و نشرنا   ": "أسأل شي   "اوراقه ورّآ رامج، لقامت               ل ذه الب ال في ه ا يق  نصف م
".المهم اال تكتب مثل هذه االنتقادات. القيامة

ات الحوار                          :  صحيح، مع اضافة    ار او حلق رامج في نشرات االخب ذه الب أتي في ه ا ي ل عشر م لو قي
ام في حق محطات                          رة االمن المرئي والمسموع العشرات من مضابط االته السياسي، لسّطرت دائ

االخبار والحوار السياسي في الحلقة الضيقة، الصحف في الدائرة         : دوائر محاصرة الحرية  . التلفزيون
ود  . المتلفز في الحلقة االرحب " الشانسونيه"الوسطى، مسرح    حسنًا، سنظل نأخذ نَفسًا منها حتى ال نع

". سي قاسي"نرى من ادوات السلطة غير بالهة الفهد الزهري الجديد الذي رّوج له برنامج 
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III   ون     واحد اخذ ل آلينت ر هو بي ًا واآث ه       : نفس ى الحساب عن مذّآرات ة عل ين دوالر دفع عشرة مالي
ار       . المرتقبة، وبعد مزاد غير علني ربحته دار البرت نوبف         ر في دي ار اآث ال ادري من يجب ان يغ

عارنا: العرب ى االرجح، وقصر النظر ش د عل ام؟ ال اح ذآرات . دور النشر ام الحك دًا، سنرى م غ
ة            آلينتون بال  ى ابخس تكلف ا عل ا بينه ارت في م قرصنة  : عربية وعند نصف دزينة دور نشر تكون تب

اذا ينتظرون         ... الحقوق، مترجمون بالسخرة، اخراج بائس، وال دعاية       ام، فلم ا الحك ونس "ام ى  " ب عل
رافهم باخطاء                  ا شعبهم واعت ائق ينتظره ذآراتهم وآشفهم حق ة م تعويض نهاية الخدمة يأتيهم من آتاب

ائق            لّطخت   ة حق ى آلم ى معن ذآرون حت ودوا يت م يع ون، اذ ل ذ السنة   . سمعتهم؟ اصًال، هم ال يخطئ من
ًة، وتعويضهم يقبضونه                 . االولى، ينسونها  ة نهاي ون للخدم باهللا عليكم، لَم يتذآرونها، ما داموا ال يعرف

اضعافًا واضعافًا؟" بونس"سلفًا مع جميع انواع ال
 IV      على هامش استذآار فيلم "Z "١٠،  "النهار(" مقاَلي الزميل جورج آعدي وغسان علم الدين         في 
تا     "االعتراف"، واستباقًا لتداعيات بث نسخة رديئة عن   ) آب تباعاً  ١١و يلم الشهير اآلخر لكوس  -، الف

تا            . غافراس، مالحظة برسم هواة القمع     ا آوس  -القصة التي رواها فاسيليس فاسيليكوس قبل ان يحوله
ينما  ًا س افراس فيلم ام     غ ًة ع رت حقيق المي، ج ديموقراطي الع وعي ال ل ال ا  ١٩٦٣ئيًا دخ ان له ، وآ

ؤامرة                   . بطالن د حيكت ضده م االول هو النائب جورج المبراآيس الذي خّلده ايف مونتان، وآانت ق
.اغتيال على يد حفنة من الزعران يعملون بأمر من الشرطة، وقضى بنتيجتها

قاضي التحقيق الشاب الذي نجح في اثبات توّرط مسؤولين     اما الثاني، فهو خريستوس سارتزيكيس،       
ة عانى االضطهاد              . من الشرطة واعطاه جان لوي ترانتينيان مالمحه        ة العدال اده في خدم ّراء عن وج

ا،                 ١٩٦٧بعد   ة التي اخترعته تعادة الديموقراطي ى اس ان ال وق اليون ونيالت ت  حين احبط انقالب الكول
.رب االهلية فحكم االجهزة في ظل الملكيةبعد عقود من الديكتاتورية والح

ام                ة     ١٩٧٤ اما المالحظة، فهي ان الديموقراطية تأخرت اعوامًا لكنها عادت وانتصرت ع ر حماق  اث
ى         )تشجيع االنقالب العسكري في قبرص        (اآبر من العادة ارتكبها العسكر       ا االمور ال ، وعادت معه

اً  ّين رئيس ث القاضي البطل ان ُع ا لب ول  نصابها، فم ي ايل ل ان ينتخب ف ا، قب ة العلي  ١٩٨٥ للمحكم
ة  ًا للجمهوري ك    . رئيس ن ذل ى م ل االنك ع     (ولع ة القم ي هواي ر مرّوج ة نظ ن وجه يليس ) م ان فاس

فيرًا     ين س م ع ام، ث ون الع ي ادارة التلفزي ًا ف بًا رفيع ة منص ودة الديموقراطي د ع وّلى بع يليكوس ت فاس
ذين اع ن ال ان م كو، فك دى االونيس ان ل د الضراء لليون راء بع ي الس ًا ف م نَفس وا بالده ي عن . ط وغن

.الذي خلده ايضًا ايف مونتان، أعيد له االعتبار من زمان" االعتراف"التذآير أن آرثر لندن، بطل 
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