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مقدمة البرامج اللبنانية أنابيال هالل :

"ال أجد مشكلة
في انتقادي ،لكن
راق"
بأسلوب ٍ
بات حلضورها عبر شاشة التلفاز وقع مم ّيز لدى اجلمهور الذي رافقته منذ أكثر من  10سنوات في عالم برامج
الترفيه والهواة  ،وباتت في ك ّل جترب ٍة تق ّدمها تصعد سلّم النجومية واالحتراف وعينها على الق ّمة  ...أنابيال
هالل ،التي ارتبط اسمها ارتباطا ً وثيقا ً ببرنامج " ديو املشاهير "  ،تتح ّدث في احلوار التالي عن جديدها
ّ
احملطة ،وأسلوبها في التعامل مع
ونظرتها إلى التلفزيون واألصداء التي حتصدها ،والدعم الذي تلقاه من إدارة
التعليقات السلبية ...ومن ال يح ّبها ...والباقي في األسطر التالية ...

" موعد اسبوعي "
تضربني موعدا ً أسبوع ّيا ً منذ  3أع��وام مع اجلمهور في
"ديو املشاهير"  ،ما اجلديد في هذا املوسم؟
ه ��ذا امل��وس��م " ج��دي��د ب�ج��دي��د "  ،اش�ت�م��ل ع�ل��ى تغييرات
وحتسينات على مختلف الصعد ،كما شهدنا مفاجأة في
"الكاستينغ" امل��وج��ود واخ�ت�ي��ار املشاهير  .وق��د فوجئ
اجل�م�ي��ع ب�ح�ض��ور ع ��دد م��ن ال�س�ي��اس�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين  ،مما
يؤكد الرسالة اإلنسانية واالجتماعية التي يحملها " ديو
املشاهير"  ،حيث و ّثق املصاحلة السياسية في لبنان.
ف��ي امل��وس��م الفائت ،غ ّن ِ
يت م��ع آب��و "  3دق��ات "  ،وه��ذا
العام أيضا ً غ ّن ِ
يت في ميدلي ...أال ترين أنّ املوضوع
ّ
خف وهجه؟
ثمة فارق كبير ما بني غنائي العام الفائت وهذا العام ،وال
أن آبو لعب دورا ً كبيرا ً  ،وكذلك األغنية التي أ ّديتها
تنس ّ
َ
معه حققت ِنسب مشاهدة عالية على السوشيال ميديا  ،أما
هذا العام فقد شاركت ب��أداء مطلع أغنية " أغاني أغاني "
للراحلة داليدا ضمن ميدلي مع املشاهير ...في اختصار،
البرنامج يعتمد على العفوية وأفيهات تلفزيون الواقع ،وهو
ثمرة جهود عمل فريق متكامل  ،وأنا فيه كحبّة الكرز التي
ّيت مقطعا ً أطول حلصد
تعلو قالب احللوى ...ص ّدقني ،لو غن ُ
متابعة أكبر هذا العام على السوشيال ميديا.
ه��ل ت �غ � ّي� ِ
�رت ال�ن�ظ��رة إل��ى امل��ذي�ع��ة اجلميلة و" ف��ارغ��ة
املضمون " كما يزعم الكثيرون حول ملكات اجلمال؟
تغيير النظرة ال يقتصر على هذا اجلانب فقط ،فأنا اليوم
�دأت باملشاركة ف��ي كتابة ن�ص��وص حلقات
أق��ول�ه��ا علنا ً ب � ُ
وضعت
لي .
كتب
ي
ما
على
أعتمد
أعد
ولم
"ديو املشاهير"،
ُ
ُ
ّ
بصمتي على ال�ن��ص ول��م أخ��رج ع��ن كالسيكيّة نصوص
أضفت شخصيتي واألفيهات اخلاصة بي
التلفزيون .لقد
ُ
وجعلت ُه أكثر عفوية وقربا ً من شخصيتي احلقيقية ،وهو
اليوم يخضع للمراقبة والتصحيح قبل البث على الهواء.
هل هذا ناجم عن نضجٍ أم عن ثورة رفض على من ُيكتب
لك لتقرأي ما كتب في البرامج ؟
في األساس أنا خ ّريجة كلية احلقوق  ،وهناك إعالميون كثر
تخ ّرجوا في هذا املجال وصعدوا السلّم درجة درجة ...ما من
إنسان كامل ،وعليك أن تستمع إلى ذوي اخلبرة ،وأعترف

بأ ّن خبرتي في الكتابة محدودة ،لكن في البث املباشر باتت
خ�ب��رات��ي م�ت��راك�م��ة ،كما أن ل��ي نكهة خ��اص��ة أضفيها على
النصوص ،وأسلوبا ً متفردا ً في السيطرة على املواقف.
ل��م نحصل على إج��اب��ة ش��اف�ي��ة ...ه��ل ك�ن� ِ�ت السبب في
تغيير الصورة النمطية عن املذيعات ملكات اجلمال؟
سيبقى الناس يتذ ّكرون من أين انطلقت ...واجلمهور عرفني
م��ن خ�لال مسابقة ملكة ج�م��ال لبنان وم��ن ث � ّم مشاركتي
ف��ي مسابقة ملكة ج�م��ال ال�ع��ال��م واأله ��م بالنسبة إل� ّ�ي هو
االستمرارية وكسب ثقة اجلمهور ،وهذا األمر يتحقق بعد
تراكم اخلبرات وتوظيفها في املكان الصحيح.

" احلياة مليئة بالفرص "
هل صحيح أ ّن � ِك "أغلقت الباب وراءك على املذيعات"
خ ّريجات مسابقة ملكة جمال لبنان؟
ألن احل�ي��اة مليئة ب��ال�ف��رص  ،وه�ن��اك دائ �م �ا ً ق��درة على
الّ ،
اكتشاف مواهب من اجليل اجلديد ،واحلظ يلعب دورا ً كبيرا ً
ّ
دخلت
احلظ منذ  13عاما ً عندما
في هذا الصدد ...حالفني
ُ
مجال التلفزيون مبحض الصدفة ،وكذلك حني شاركت في
مسابقة ملكة جمال لبنان.
ما خالصة جتربة عمرها  13عاما ً في التلفزيون  ،هل أن
تكوني مق ّربة من اجلميع ؟
أعمل ج��اه��د ًة كي تكون عالقتي قو ّية وج�يّ��دة مع اجلميع.
أح �ي��ط ن�ف�س��ي ب��أص��دق��اء وف��ري��ق ع �م��ل م�ت�ن��اغ��م م �ع��ي في
شخص
ال�ب��رن��ام��ج ،ل�ك��ن ه��ذا ال ينفي أن ل��ي أع ��داء أل ّن �ن��ي
ٌ
وحققت املزيد من النجاح،
ترسخت خبراتك
َ
ناجح! فكلّما ّ
كثُر أع��داؤك .وأقولها بصراحة ،إن كمية االنتقادات التي
كنت في بداياتي...
تطالني اليوم مختلفة عنها متاما ً حني ُ
أخطأت في بداياتي اإلعالمية ،أما اليوم فقد اختلفت
كثيرا ً ما
ُ
املعادلة بوجود منصات التواصل االجتماعي ،وهنا أتذ ّكر ما
أن
كتبه تركي الدخيل حول تعامل الناس مع "تويتر" ،من ّ
األلفاط السلبية هي كالفتوحات التي تعبّر عن سوء اخللق
وس��وء التربية ،واليوم بات كل شخص يعتبر نفسه ناقدا ً
وصحافياً ،ولكن يجب التمييز بني النقد واحلقد والتوجيه
والكراهية.
بك ّل صراحة ...مثلما هناك أشخاص يح ّبونك ،هناك من

يكرهك ...هل ترين أ ّن��ك غير محبوبة لدى شريحة من
املشاهدين؟
ال أع ��رف إل��ى أي م��دى أن��ا م�ح�ب��وب��ة ...ل�ك� ّن ه�ن��اك م�ث�لاً باللغة
الفرنسية يقول " إ ّن العالم بحاجة ال��ى ك� ّل العالم لكي يصبح
عاملا" ،أي بحاجة الى من يحبّه البعض ويكرهه البعض اآلخر...
هل النجاح الكبير لـ " ديو املشاهير " سببه أيضا ً أ ّنه
ينافس نفسه على الهواء اليوم؟
عاملي ،واستطاع أن يجمع بني الترفيه
مستوى البرنامج
ّ
وال�ط��اب��ع اإلن �س��ان��ي ،وك��ذل��ك الثقافة املوسيقية واإلب �ه��ار
ال �ب �ص��ري  ،ن��اه �ي��ك ع ��ن اش �ت �م��ال��ه ع �ل��ى أص � ��وات جميلة
وشخصيات مميّزة ومحطات عفوية  ،ك ّل هذه العوامل أ ّدت
الى جناح " ديو املشاهير ".
كيف هي عالقت ِك اليوم بلجنة التحكيم؟
ممتازة كالعادة!
ِ
تأقلمت مع فكرة وج��ود جنوم في جلان التحكيم ومع
فكرة إدارة الهواء ومقاطعتهم عندما يداهمكم الوقت؟
لست أنا من ُيدير الهواء ،هناك فريق إعداد ومخرج يتولّون
ُ
امله ّمة ...أن��ا مق ّدمة البرنامج التي حتترم الوقت وتضبط
أن جلنة التحكيم اليوم تعي متاما ً أهمية
إيقاع احللقة ،وأظ ّن ّ
ع��دم جت��اوز ال��وق��ت املسموح ب��ه للتعليقات ،وحت�ت��رم م� ّدة
عرض احللقة.
ما الدرس الذي تعلّمته من البرنامج؟
أن أقف أم��ام املخرج سيمون أسمر مكتشف النجوم ،وأن
أقف أمام اجلمهور بصورة عفوية وطبيعيّة ،وأن يتقبّلوني
و ُيحبّوني كما أنا.
ما الذي أضافه ل ِك تقدمي حفل " ملكة جمال لبنان "؟
أؤمن بك ّل حدث يتعلّق ببلدي لبنان ويحمل اسمه ،فكيف إذا
كان حدثا ً جماليا ً كبيرا وضخما ُيظهر اسمه بطريقة مميّزة.
احلفل أض��اف لي الكثير ،من وقوفي إل��ى جانب اإلعالمي
مارسيل غامن ،وصوالً إلى أصداء احلفل وحديث الناس عنه.
ِ
اجتزت جتربة ملكة اجلمال سابقا ً  ،كيف كان شعورك
بالوقوف مجدّدا ً على املسرح؟
أحس مع املتسابقات وه ّن ميشني
شعرت بالرهبة،
ُ
وكنت ّ

على املسرح أمام أعضاء جلنة التحكيم ...أعي متاما ً صعوبة
املوقف.
ما احل ّيز الذي تشغله السوشيال ميديا من يوميات ِك؟
تشغل حيّزا ً كبيرا ً ولكن ليس إلى ح ّد الهوس! أبذل مجهودا ً
لتحسني صورتي عليها وابتكار محتوى جيّد ،ولكن في
امل�ق��اب��ل ل��ي اه�ت�م��ام��ات أخ� ��رى .وب��امل�ن��اس�ب��ة ،ال ّ
أط �ل��ع على
حسابات اآلخرين ،وأر ّكز في حساباتي فقط.
أال تراقبني حسابات اآلخرين؟
ورأيت حسابا ً أتابعه ،ولكن ال أتع ّمد مراقبة أي
إذا صودف
ُ
حساب.
كثر من النجوم يتخ ّفون وراء حسابات وهمية ملراقبة
اآلخرين...
ل�س� ُ�ت م��ن ه��ذه الفئة ،إذا أردت ُ،أت��اب��ع م��ن خ�لال حسابي
وأواجه وأقول رأيي علناً.
م���اذا ت�ق�ص��دي��ن ب��أب �ي��ات ال�ش�ع��ر ال �ت��ي ت�ن�ش��ري�ن�ه��ا عبر
حسابات ِك؟
أقرأ الكثير من أبيات الشعر والقصائد ،وأشارك املتابعني ما
أحبّه و ُيعجبني.
هل خ ّففت السوشيال ميديا من وهج اسم ِك كإعالمية؟
ع�ل��ى ال�ع�ك��س ،فتحت أم��ام��ي آف��اق �ا ً ك�ث�ي��رة ،وس��اه�م��ت في
ان��ت��ش��اري ،وأض ��اف ��ت إل ��ى رص��ي��دي م��ن م �ح �بّ��ة ال �ن��اس.
ال �س��وش �ي��ال م�ي��دي��ا جعلتني أص �ح��ح ف �ك��رة خ��اط�ئ��ة كانت
موجودة لدى الناس عنّي.
في رأي ِك؛ من يحاول إرضاء الناس يتعب أم يتف ّوق أكثر؟
من يتص ّرف على طبيعته هو الذي ينجح.
ه ��ل ي��زع �ج � ِك ال� �ي ��وم ال �ت��رك �ي��ز ف ��ي إط�ل�االت� � ِك أك �ث��ر من
مضمون ِك؟! مثالً عندما يكثر احلديث عن ثمن إطالالت ِك...
ال ميكنني أن أمنع الناس من احلديث عن إط�لاالت��ي وع ّما
ُي��ري��دون��ه .مالبسي وأزي��ائ��ي ه��ي م��ن رع��اة البرنامج ،وال
مشكلة ل��دي ف��ي احل��دي��ث ع��ن ثمن إط�لاالت��ي ،كما ال أجد
مشكلة في انتقادي ولكن بأسلوب راقٍ .

