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ار               . خبز وألعاب  ان واحتق ه الروم آلمة الكاتب الالتيني الساخر جوفينال في وصف اهتمامات مواطني
بيه ال يصمد       . طبائعهم هي اول ما يتبادر الى الذهن امام هجمة برامج المسابقات التلفزيونية            لكن التش

 بوفرة، بل صار موضع تسابق في     اوآل ألن الخبز لم يعد متاحاً     . طويًال امام امتحان العصرنة اللبنانية    
ا  . زمن الكساد وباتت االلعاب مدخًال اليه      وثانيًا الن ما يدعى الجمهور الى التلهي به هو المعرفة او م

.وليس ألعاب المصارعة آما في السيرك الروماني" الثقافة العامة"يسمى 
رامج   من اين يأتي الجمهور بهذه المعرفة؟ اآيد ليس من التلفزيون، وتلك ا           ذه الب . ولى المحاسن في ه

م        ًا اذا ل ه ذهب ى وزن ن يحصل عل ه ل ون ان ربح الملي د ان ي ن يري ول لم د ان يق ون يري أن التلفزي فك
والً             ر من       . ينصرف عن الشاشة وقتًا آافيًا لتحصيل المعرفة التي من دونها يقضي مقت اك الكثي اذا، هن

ان تكون الخطوة التالية في اتجاه تأمين العديد        لذا، يفترض   . الوقت المهدور من وجهة النظر التجارية     
ارحوا          . من برامج التثقيف   ة من دون ان يب هكذا، يستطيع المتسابقون تهيئة انفسهم للمبارزات المعرفي

.ال، بعد التفكير، االقتراح سيئ، ال ترددوه. التلفزيون، ويكون الجميع قد استفاد
وم       فلو سمع به مسؤول التسطيح التلفزيوني عندنا        ، وهو لم يرتح بعد من عناء غسل شاشته من الهم

اتين            : تصوروا. الثقافية، لسارع الى تطبيقه على ذوقه      وان فس ارف المشاهدين في أل ألعاب تمتحن مع
ذآرون؟  (راآيل وماريا مرسيدس     ات "، في مشاهد      )هل ت ابع في     (المحطة   " آليب " آليب "المشهد الس

ا؟            العيد الحادي عشر، هل صّور في بورا بور        و سعيد ام في فتق ين       )ا، في سيدي ب ، في اسماء الممثل
ر       لين عب دد المتص ي ع طى، او ف ا الوس ال اميرآ ة جم ب ملك حات ِللق ماء المرش ي اس دبِلجين، ف الم

ام الماضي                    رة من الع ل االخي ارين    (الهاتف بمعالي وزير الثبات والريادة في حلقته ما قب ذّآر المتب ون
تين             االعزاء من باب المساعدة انها     ابعة والخمسون من اصل ست وس ليست المشكلة    )...  الحلقة الس

.في برامج االلعاب في ذاتها، والظاهرة في االصل عالمية
ت   ترالية، تّم ًا اوس ة واحيان ة او اوروبي ن منتوجات اميرآي ة م رامج هي نسخ معّرب ذه الب م ه  فمعظ

الم   ل دول الع ي آ ا ف ناعات ا   . أقلمته ّدم الص ل تق د دالئ ل اح ون    ولع ي آ ن ف ة يكم الية العربي التص
دل قرصنتها           ا            . تلفزيونات الضاد صارت تشتري حقوق هذه البرامج ب ا بينه ارى في م ل راحت تتب ب

ى                 . للحصول على الحقوق في اسرع وقت      ؤثر عل د ي و ظلت استعراضية، ق ة، ول ثم ان مشهد المعرف
ك            ة، وفي ذل ا من الكتب المرجعي اجم وغيره ع المع روت     االقل في زيادة مبي دور النشر، ولبي ر ل  خي

.التي ال تزال عاصمتها ما دام لم يصدر تعميم يحذرها من مغبة استعمال آالت الطباعة
ي، اي                    ذه الموجة في الفضاء العرب ق ه ون؟     " واالهم ان البرنامج الذي اطل يس   "من سيربح الملي ، ل

ٍخ اخرى ل           ا افضل من ُنس ونير "سيئا على االطالق، وهو ربم د      االمير" الملي ى حد بعي ك ال آي، وذل
ر        ه ينتظ عر ان ك تش ة وال يترآ ة والطيب ة بالجدي ع البشاش ذي يجم ي ال ورج قرداح ه ج بفضل مقدم

ار             ا يس اآلث ة ول م التربي ا         . ستشارة الكومبيوتر ليحزر ان البيداغوجيا هي عل ان من مآخذ، فانه واذا آ
ى       " الصعبة"تأتي من شكل بعض االسئلة     د ال ألة حظ ومن منحى متعم التي قد توحي ان المعرفة مس

ابقات         . تقديم الموروث الديني بوصفه ثقافة عامة      رامج المس ى موضوع     لماذا اذًا الريبة من تحول ب  ال
 والتجربة، تجربة التلفزيونات. تسابق بين المحطات في لبنان؟ ال شك ان التجربة تلعب دورها هنا
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اللبنانية، تؤآد انها متى اعتقدت انها عثرت على الفكرة الذهبية اطلقت المحدلة وتجاهلت ما تبقى من                 
ات        وتأآيدًا لهذه السمعة السيئة، يتزامن اجتياح االلع       . شبكة البرامج  اب مع استسهال ادارات التلفزيون

ات ال                  الرضوخ لطبائع االستبداد، ومع اقصاء السياسة اللبنانية عن بعض الشاشات وحصرها في اوق
الم او  رطة االع ق ش ي"تقل ى " نف ا ال ين به اء ان  " فضاء"المهتم ن خالل االيح خيفها م ر، او تس آخ

ذه  ي ه ارين ف د المتب ن عن م يك ة، وان ل ون الحوار مجرد لعب ربح نصف ملي ة االخرى حاجة ل اللعب
.دوالر نقدًا

 II    ن الماريشال          " التاريخ"على محطة   .  مشاهدات تلفزيونية بال رقابة ل، اب د رومي ية، مانفري بالفرنس
م           ى الحك ر ال ذآر وصول هتل ية، ُتصّور              : روميل، يت ات السياس ار المناآف آانت الصحف مألى باخب

ع                  . السياسة والنظام البرلماني انحطاطاً    وق الجمي زعيم ف اك من مشاحنات وصار ال د هن وفجأة، لم يع
رام          ا ي ى م ى المحطة نفسها، تحقيق عن ادغار هوفر،               . وبدا آل شيء عل في  " الشرطي االول  "عل

آان مؤسس المكتب الفديرالي للتحقيقات مهووسًا بالصورة، يغار        : الواليات المتحدة طيلة اربعة عقود    
ه االضواء ويطلب         د رجل االمن              ممن يخطف من ينمائية تمجي اج الس شيء واحد    .  من شرآات االنت

.حياة خاصة مليئة بالعقد النفسية: ترآه هوفر بعيدًا عن الواجهة
 III     الملحق "القصة المنشورة في     !" ليس لدى الكولينيل من يراسله    : " مادة للتلفزيون لن يستفيد منها "
ون    ) ١/٩/٢٠٠١( يناريو لمسلسل درامي      تصلح . مؤلفها مجهول وابطالها مغّفل ًا في      - آس ي، طبع هزل

دة اب. محطة فضائية بعي رامج االلع ا ب د هن د تفي ا ق وان : لكنه وزير خ داليرا؟ وال و النائب آان ن ه م
ذه   ارون به أتي المتب ن ي ن ُتطرح، فمن اي ئلة ل النجوم الصفراء؟ اس ع ب وزير اآلخر المول ويس؟ وال ل

 .المعرفة؟ اآيد ليس من التلفزيون بعد اآلن
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