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ثقافة وناس

تلفزيون

كواليس

الدراما السورية :2018
صحوة الفارس
بعد كبوته
وسام كنعان
ّ
جيرت مجموعة من األعمال السورية
املقبل
الــدس ـمــة وامل ـنــوعــة إل ــى ال ـع ــام ّ
منها «ترجمان األشواق» (كتابة بشار
عباس ،وإخ ــراج محمد عبد العزيز)
و«سايكو» (كتابة أمــل عرفة وزهير
ق ـن ــوع ،وإخـ ـ ــراج ك ـن ــان ص ـي ــدن ــاوي)،
و«وردة وج ــوري ــة» (كـتــابــة سليمان
عبد الـعــزيــز ،وإخ ــراج تــامــر اسـحــق)،
و«ف ـ ــوض ـ ــى» (كـ ـت ــاب ــة ح ـس ــن ســامــي
ي ــوس ــف ون ـج ـي ــب ن ـص ـي ــر ،وإخ ـ ـ ــراج
سـمـيــر ح ـســن) و«ه ــواج ــس عــابــرة»
(ك ـت ــاب ــة ح ـس ــن م ـص ـط ـفــى ب ـم ـشــاركــة
مخرجه مهند قطيش) و«شبابيك»
(ورشـ ـ ـ ـ ــة سـ ـيـ ـن ــاري ــو إخـ ـ ـ ـ ــراج س ــام ــر

يطل ممدوح حمادة
والمخرج الليث حجو بمسلسل
كوميدي بعنوان «الجزيرة»
الـبــرقــاوي) و«الـغــريــب» (عبد املجيد
حيدر ومحمد زهير رجب) .جاء هذا
التأجيل إما بسبب مشاكل إنتاجية
أو لعدم القدرة على التسويق .غالبية
هــذه املسلسالت ستنضم إلــى قائمة
الـ ـع ــرض ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ،أقـلـهــا
على املحطات الـســوريــة ،إن لــم تحظ
بفرص عــرض جيدة خــارج رمضان.
ً
وهو ما سيعطي ثقال إضافيًا للنتاج
املحلي في املوسم املقبل ،خاصة أن

شكران مرتجى
في مشهد
من «ترجمان
األشواق»

التحضيرات بدأت في الشام بطريقة
جدية .لعل النية تكون بإنجاز موسم
نــوعــي يـكــون بمثابة صـحــوة فــارس
بعد كـبــوة حصانه .وهــو مــا يتضح
م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي أب ــرم ــت ع ـقــودهــا
وبدأت التحضير الفعلي.
ّ
املبشر أن أول الــواصـلــن إلــى قائمة
أعـمــال املــوســم الجديد هما الثنائي
الشهير املــؤلــف مــن الـكــاتــب مـمــدوح
ح ـمــادة وامل ـخ ــرج الـلـيــث حـجــو .بعد
ت ـج ــارب ـه ـم ــا الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة امل ـت ـخ ـمــة
بالنجاح مــن «ضيعة ضايعة »2/1
إلــى «الـخــربــة» ف ـ «ضـبــوا الشناتي»،
سيطل حمادة وحجو املوسم املقبل
بمسلسل كــومـيــدي س ــوري خالص
ب ـع ـنــوان «الـ ـج ــزي ــرة» تـنـتـجــه شــركــة
«إي ـمــار ال ـش ــام» .وكــانــت األخ ـيــرة قد
ً
ّ
حصلت تنازال من املالكة األساسية
للنص وهي شركة «سامة» .ستلعب
بـطــولــة الـعـمــل مـجـمــوعــة م ــن نـجــوم
الكوميديا الـســوريــن بينهم :باسم
يـ ــاخـ ــور ،وفـ ـ ـ ــادي ص ـب ـي ــح ،وم ـح ـمــد
ح ــداق ــي وأحـ ـم ــد األحـ ـ ـم ـ ــد ...ع ـلــى أن
يبني املـقـتــرح حـكــايــاتــه ومـفــارقــاتــه
املـ ـتـ ـصـ ـل ــة امل ـن ـف ـص ـل ــة ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
فــريــق يــركــب الـبـحــر ف ــي رح ـلــة سفر
ال ت ـتــم بـسـبــب غـ ــرق ال ـس ـف ـي ـنــة .بعد
ذلـ ــك ،ي ـه ـتــدون إل ــى ج ــزي ــرة مـعــزولــة
وغـيــر مــأهــولــة ،تـبــدأ منها األح ــداث
ال ـي ــوم ـي ــة لـ ـه ــؤالء وهـ ــم ع ـل ــى سـطــح
ه ــذه ال ـجــزيــرة .الـفــرضـيــة ستحيلنا
م ـبــاشــرة إل ــى ال ــرائ ـع ــة الـسـيـنـمــائـيــة
 Cast Awayللمخرج روبرت زيمكيز
الـتــي لـعــب بطولتها الـنـجــم العاملي

توم هانكس ،لكن فقط على مستوى
الـ ـج ــزي ــرة املـ ـع ــزول ــة ،م ــع االخـ ـت ــاف
الجذري في الطرح واملعالجة ونوع
الدراما التي يقدمها «الجزيرة» الذي
باشر فريقه الفني استطالعاته .على
أن يهتدي خالل اليومني املقبلني إلى

املــوقــع الرئيسي للتصوير ،فــإمــا أن
ت ــدور الـكــامـيــرا فــي أري ــاف الــاذقـيــة،
أو أن يسافر فريق العمل إلى تونس
مع احتمال تصوير بضعة أيــام في
جورجيا.
إلى جانب هذا العمل ،من املرجح أن

تنتج الـشــركــة ذاتـهــا مسلسل «على
وشـ ــك ال ـه ـب ــوط» (ورشـ ـ ــة سـيـنــاريــو
ب ــإش ــراف الــدك ـتــورة ران ـيــا ال ـج ـبــان).
عـلــى ضـفــة مـقــابـلــة ،انـطـلـقــت شــركــة
إن ـ ـت ـ ــاج س ـ ــوري ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ي ــدي ــره ــا
امل ـن ـتــج املـ ـع ــروف رضـ ــا ال ـح ـل ـبــي في
الـتـحـضـيــر ل ـبــاكــورة أعـمــال ـهــا ،وهــو
ع ـبــارة عــن نــص اجـتـمــاعــي معاصر
يعكف الــزمـيــل علي وجـيــه وشريكه
املـمـثــل يــامــن الـحـجـلــي عـلــى كتابته
وس ـي ـخــرجــه أح ـم ــد إب ــراه ـي ــم أح ـمــد.
سيكون املسلسل ت ـكــرارًا لتعاونهم
ف ــي «ع ـنــايــة مـ ـش ــددة» .م ــن جــانـبـهــا،
فـ ـك ـ ّـرت «امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإن ـتــاج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي» ف ــي اس ـت ـث ـمــار نـجــاح
«أزم ـ ــة عــائ ـل ـيــة» وإنـ ـج ــاز جـ ــزء ثــان
تيمنًا بتجارب سيت كوم تستمر في
يتلقاها
ال ـعــرض ،طــاملــا أن املـشــاهــد
ّ
بـمــزاج جـيــد ،لكنها غــالـبــا ستفضل
عــدم االن ـجــرار وراء مــوضــة األج ــزاء.
ه ـكــذا ،سـيـكــون أول نـتــاجــات الجهة
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام م ـس ـل ـســل
«روزن ـ ـ ـ ــا» (ت ــأل ـي ــف جـ ـ ــورج عــربـجــي
وإخ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ــارف الـ ـطـ ــويـ ــل) .يـجـســد
العمل قصة عائلة حلبية اضطرت
لـ ـلـ ـن ــزوح إلـ ـ ــى دم ـ ـشـ ــق .وسـ ـيـ ـص ـ ّـور
ج ــزء مـنــه فــي حـلــب ،ويعتمد بشكل
أس ـ ــاس ـ ــي عـ ـل ــى م ـم ـث ـل ــن م ـ ــن أبـ ـن ــاء
مدينة أبي فراس الحمداني يجيدون
اللهجة املحببة لدى نسبة كبيرة من
الجمهور السوري.
أم ــا امل ـخــرج امل ـعــروف نـجــدت أن ــزور،
فسيعود إلى التلفزيون بعد انقطاع
ع ــام ــن ويـ ـتـ ـف ـ ّـرغ إلخـ ـ ـ ــراج مـسـلـســل
ج ــريء مــن كـتــابــة ديــانــاكـمــال الــديــن
وإنـتــاج «سما الفن الدولية» .العمل
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـق ــوم بـ ـج ــردة ح ـســاب
مـ ــع املـ ــاضـ ــي ،ويـ ـق ــف ع ـن ــد م ـفــاصــل
أساسية في تطور الحياة السياسية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،واألسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي أودت
الـ ـ ـب ـ ــاد إل ـ ــى م ـ ــا ه ـ ــي ع ـل ـي ــه ال ـ ـيـ ــوم.
وبـحـســب ع ــدة م ـصــادر مطلعة على
ال ـنــص ،يـتـجــاوز ه ــذا الـعـمــل الكثير
مــن الـخـطــوط الـحـمــر ال ـتــي واربـتـهــا
العديد من األعـمــال السورية .كذلك،
ي ـن ـه ـم ــك حـ ـش ــد ك ـب ـي ــر بــال ـت ـح ـض ـيــر
للرداءة املعتادة في كل عام واملسماة
زورًا دراما شامية!

Zoom

نجدت أنزور في بيروت ...راويًا حصار «سجن حلب»
زينب حاوي
ب ـعــدس ـتــه ال ـت ــي تـسـعــى الـ ــى تــوثـيــق
«الـ ــذاكـ ــرة ال ـس ــوري ــة الـسـيـنـمــائـيــة»،
وت ـ ـح ـ ـصـ ــن «درام ـ ـ ـ ـ ـ ــا األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ك ـمــا
أسـ ـم ــاه ــا ،ي ـ ـ ــدأب امل ـ ـخـ ــرج الـ ـس ــوري
نـ ـج ــدت إس ـم ــاع ـي ــل أن ـ ـ ــزور (،)1954
ع ـل ــى دوران ك ــام ـي ــرات ــه ف ــي ال ـب ـقــاع
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،م ـل ـت ـق ـطــا أهـ ـ ــم امل ـف ــاص ــل
السياسية والعسكرية ،التي حدثت
ه ـن ــاك ،وتــوث ـي ـق ـهــا درامـ ـي ــا بـ ــدءًا من
ّ
«رد ال ـق ـضــاء  -ح ـصــار س ـجــن حلب
املــركــزي» (ال ـصــورة) الــذي شاهدناه
ق ـب ــل ي ــوم ــن فـ ــي «م ـ ـسـ ــرح امل ــدي ـن ــة»
ف ــي بـ ـي ــروت ب ــدع ــوة م ــن «مــؤس ـســة
الرعاية الصحية واالجتماعية» ،الى
تحضيره حاليًا عملني :األول يحاكي
قضية ما يعرف بـ «الخوذ البيضاء»،
والثاني «رجــل الـثــورة» الــذي يسرد
ف ـيــه اس ـت ـخ ــدام الـكـيـمـيــائــي «بـشـكــل
مفبرك التهام النظام السوري».
فــي الكلمة الـتــي ألـقــاهــا فــي «مسرح
امل ــدي ـن ــة» ق ـبــل ع ــرض «رد ال ـق ـضــاء»
(ت ـ ــأل ـ ـي ـ ــف دي ـ ـ ــان ـ ـ ــا ك ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ـ ـ
إنـ ـت ــاج «امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإن ـتــاج
ّ
التلفزيوني») ،ركز أنزور على سبب
اختيار هــذا الفيلم بالتحديد ،كونه
ي ـم ـثــل ال ـف ـس ـي ـف ـســاء الـ ـس ــوري ــة بـكــل
طوائفها ومـشــاربـهــا ،وإرادة هــؤالء
ـ ـ مساجني كــانــوا أم ضباطًا ـ ـ داخــل
«سجن حلب املركزي» برفض الظلم
ومقارعة اإلرهاب بيد واحدة.
يـمـتــد الـشــريــط عـلــى م ــدى ســاعـتــن،
ويستقي أحداثه من وقائع شهدتها
الـفـتــرة املـمـتــدة بــن نـيـســان (أبــريــل)
عــام  2013وأي ــار (مــايــو)  ،2014مدة

الحصار القاهر الذي فرضته «جبهة
ال ـن ـصــرة» ،وكـتــائــب أخ ــرى متشددة
مـقــاتـلــة (م ــن ضـمـنـهــا شـيـشــانـيــون)
ع ـلــى س ـجــن ح ـل ــب .ق ـضــى ال ـح ـصــار
يــومـهــا عـلــى أكـثــر مــن  600شخص،
وطــال أكثر من  4آالف سجني عانوا
مــن قهر العيش وانـتـشــار األم ــراض،
ون ـف ــاد امل ـع ــدات الـطـبـيــة وال ـغــذائ ـيــة،
والبرد القارس .فيلم يتسم بواقعية
ّ
فجة ،تنقل ما كان يحصل داخل هذا
السجن ،من مآثر ولحظات إنسانية
ق ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــراع مـ ـ ــا بـ ـ ــن املـ ـ ــوت
والحياة.
خ ـل ـطــة ال ـتــوث ـيــق م ــع الـ ــدرامـ ــا حيث
بـعــض الـشـخـصـيــات ف ــي الـفـيـلــم من

ينكب حاليًا على عملين
عن «الخوذ البيضاء»
واستخدام الكيميائي
نسج الخيال ،حاكت بطولة الضابط
حــاتــم ع ــرب ،ال ــذي وع ــد وال ــدت ــه بــأن
يعود حيًا بعد كسر الحصار ،بعدما
سـمـعــت األخ ـي ــرة مــن ب ـصــارة عــابــرة
أن جميع أبنائها سيقتلون .لكن ،ما
ّ
يحدث في النهاية أن وحده الضابط
ي ـب ـق ــى حـ ـي ــا ،وي ـ ـصـ ــاب فـ ــي ن ـخــاعــه
ً
الـ ـش ــوك ــي وي ـض ـح ــي رج ـ ـ ــا م ـق ـع ـدًا.
ورغم تحقيق وعده بأن يظل حيًا ،إال
ّ
أن نهاية مأساوية تحل ّبعائلته .إذ
يعدم أفرادها كلهم في قرية «الزارة»
السورية ،وال تستطيع األم هنا ّ
«رد
ال ـق ـض ــاء» ،فـتـنـكــث بــوعــدهــا البـنـهــا

الـ ـش ــاب .ح ـتــى إن حـبـيـبـتــه «س ـمــر»
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـن ـت ـظــر خـ ــروجـ ــه مـ ــن ه ــذا
السجن وذهبت للزواج بآخر ،تقتل
هي األخرى بطلق ناري بعد اقتحام
قريتها من قبل الجماعات اإلرهابية.
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـصـ ــة الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ح ـضــر
بطلها على خشبة «مسرح املدينة»
بكرسيه املدولب .بعد تصفيق حار،
منحه السفير الـســوري عبد الكريم
علي درعــا تكريميًا ،كعربون تقدير
ل ــه ،ع ـلــى بـطــولـتــه ف ــي ه ــذا الـسـجــن.
ال ــى ج ــان ــب ق ـصــة ال ـضــابــط ال ـش ــاب،
ت ـت ـس ـل ــل فـ ــي ش ــري ــط أن ـ ـ ـ ــزور بـعــض
القصص اإلنسانية والبطولية من
بــن مـشــاهــد الـ ــدم ،وإن ـق ــاذ الجرحى
ودف ـ ــن الـ ـشـ ـه ــداء ،وم ـش ــاه ــد ال ـج ــوع
القاسية وانتشار األوبئة .من ضمن
هذه القصص ،اإلضاءة على الطبيب
جمال البكري (دور عامر علي) ،الذي
يمكن وصفه بأنه صنع معجزات في
مــداواة املرضى والجرحى من خالل
اجـ ـت ــراح ــه أس ــال ـي ــب ط ـب ـيــة مـبـتـكــرة
تـعــوض عــن نـقــص امل ـع ــدات الطبية،
ومستلزماتها ،من أصغر أمر يتعلق
بتعقيم الجروح (اختراع طريقة املاء
ً
واملـ ـل ــح) ،وصـ ــوال ال ــى إجـ ــراء عملية
جــراح ـيــة ،إن ـق ــاذًا لـلـمـصــاب .مشاهد
دموية ،وقساوة عالية في املشاهد،
ي ـخــرج ـهــا أن ـ ـ ــزور ،لـيـخـتـصــر األزمـ ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ك ـم ــا ق ـ ـ ــال ،ع ـب ــر ن ـم ــوذج
حصار سجن حلب املركزي ،بوصفه
ّ
رم ـ ـزًا الئ ـت ــاف شـعـبــي ووط ـن ــي حــل
بني السجناء الذين قاتلوا الى جانب
ضباط السجن ،دفاعًا عن هذا املكان،
وعن وطنهم في نهاية املطاف ،درءًا
لإلرهاب الذي ّ
يزنر سوريا.
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رادار

بين رمضان والخريف« ...برمجة تانية»
دف ـ ــع الـ ـش ــاش ــات ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ب ـت ـقــديــم
م ـج ـمــوعــة ح ـل ـقـ ّـات م ــن ك ــل ال ـبــرامــج
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـب ــث ـه ــا ق ـب ــل رمـ ـض ــان،
لتكون «الجدار» الذي ّ
يرمم برمجتي
الربيع والخريف .في التفاصيل ،أنه

زكية الديراني
ت ـ ـ ـحـ ـ ــاول الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ك ـســر
ُ
«الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــد» املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف ع ـل ـي ـه ــا
بــالـنـسـبــة إل ــى بــرمـجـتـهــا الـصـيـفـيــة.
ف ـمــن امل ـع ــروف أن ال ـش ــاش ــات تــوقــف
أع ـم ــال ـه ــا فـ ــي الـ ـصـ ـي ــف ،وت ـس ـت ـعــن
ّ
بــأرشـيـفـهــا لتعيد بــثــه م ـج ــددًا .لكن
ّ
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،حــل رمضان
بــن شـهــري حــزيــران (يــونـيــو) وأيــار
(مــايــو) ،فباتت القنوات بحاجة إلى
تغيير في جدولة أعمالها ،ألن قمر
ّ
رمـ ـض ــان ي ـه ــل ف ــي وقـ ــت ف ــاص ــل بني
بــرمـجـتــي الــرب ـيــع وال ـخ ــري ــف .لــذلــك،
ب ـ ــدأت ال ـق ـن ــوات ت ـف ـتــش ع ــن وسـيـلــة
كـ ــي ت ـم ــأ ال ـ ـهـ ــواء بـ ـه ــا ،ألن أش ـه ـرًا
عـ ـ ـ ـ ّـدة ت ـف ـص ــل عـ ــن ان ـ ـطـ ــاق بــرم ـجــة
الخريف التي تكون عــادة فــي أوائــل
تـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر) .ه ــذا األم ــر

مروحة واسعة من البرامج
ستغزو الشاشات هذا الشهر

تطل ريما
كركي بأربع
حلقات من
«للنشر»

مع انتهاء شهر الـصــوم ،لن تختفي
ّ
ستقدم كل
البرامج عن الشاشات ،بل
محطة مجموعة حلقات من أعمالها
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة .بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ،lbci
فاألمر محسوم .شهر تموز الحالي
سـيـتـضـ ّـمــن ن ـحــو  4ح ـل ـقــات جــديــدة
ملالك
مــن «أح ـمــر بــالـخــط ال ـعــريــض» ّ
مكتبي ،و«حسابك عنا» لوسام حنا
و«ه ــوا ال ـحـ ّـريــة» لـجــو مـعـلــوف .تلك
الحلقات بدأ التحضير لها قبل أيام،

وستكون مواكبة لألحداث الحاصلة
على الساحة أكان من الناحية الفنية
أو االقتصادية أو االجتماعية .تلك
الـحـلـقــات سـتـكــون بــاكــورة الصيف،
تحضيرًا ملــوســم جــديــد منها يعود
في الخريف.
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـع ـي ــش
«الـجــديــد» أزمــة مشاهدة حقيقية ال
يختلف أحــد عليها .أزمــة بــرزت قبل
شـهــر رم ـضــان عـنــدمــا ق ـ ّـرر أصـحــاب
ّ
الـ ـك ــاب ــات ق ـط ــع الـ ـب ــث ع ــن ضــاحـيــة
ّ
ب ـيــروت الـجـنــوبـيــة .ه ــذا األم ــر جمد
نشاطات «الـجــديــد» وجعلها خــارج
سـ ـي ــاق امل ـن ــاف ـس ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة ،مــع
العلم أنها ّ
قدمت برمجة رمضانية ال
ّ
بأس بها .كان من املفترض أن تجمد
الـقـنــاة جـمـيــع نـشــاطــاتـهــا الصيفية
ّ
وبث البرامج القديمة .لكنها وجدت
أن زمـ ـي ــاتـ ـه ــا خـ ـصـ ـص ــت ح ـل ـق ــات
صيفية ،فقررت املشي على خطاها.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ب ـ ــدأت «ال ـج ــدي ــد»
ع ــرض حـلـقــات ج ــدي ــدة م ــن بــرنــامــج
«الـعــن بالعني» الــذي يـتــواله طوني
خليفة .كــذلــك ،ستطل ريـمــا كــركــي بـ
 4حلقات مــن «للنشر» .أمــا برنامج
«ب ــا تـشـفـيــر» لـتـمــام بـلـيــق ،فـســوف
ي ـطــل بـ ـ  5ح ـل ـقــات ج ــدي ــدة ،انطلقت
األسـبــوع املــاضــي بمقابلة مــع طالل
مقدسي .على الضفة األخرى ،تعيش
 mtvالوضع نفسه ،وبدأت برمجتها
الصيفية .إذ يطل بيار ّ
ربــاط بـ «من
ّ
اآلخ ـ ــر» ك ــل اث ـنــن بـحـلـقــات ص ــورت
في أحد فنادق بيروت .كذلك انطلق
«حــديــث البلد» كــل خميس مــع منى
أب ــو ح ـم ــزة .ك ـمــا ي ـطــل مـحـمــد قيس
بحلقات «ســألــوا مــرتــي» كــل جمعة.
والثالثاء سيكون املوعد مع «عاطل
عـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــة» مـ ــع س ـم ـي ــر ي ــوس ــف.
ومـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة ،ت ـط ــل غـ ـ ــادة عـيــد
بحلقات مباشرة من «علم وخبر».
إذًا ،مروحة واسعة من البرامج ستغزو
الـشــاشــات فــي تـمــوز ،لكنها ستتوقف
م ــع ان ـت ـه ــاء ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،لـتـعــود
ب ـعــد ش ـهــري ــن ت ـقــري ـبــا ب ـمــوس ــم كــامــل
م ــن ال ـح ـل ـقــات .م ــع الـعـلــم أن الـقــائـمــن
على القنوات يعلمون جيدًا أن نسبة
املـ ـش ــاه ــدة ف ــي ال ـص ـي ــف تـ ـك ــون أدن ــى
بكثير مما هي في الشتاء أو الخريف،
ألن املـتــابـعــن يـبـتـعــدون عــن الـشــاشــة
ّ
ويتجهون نحو اإلجازات الصيفية.

ّ
ميشال قزي حصان  lbciالرابح؟
ندى مفرج سعيد
ب ـعــدمــا أب ـع ــدت ــه ق ـن ــاة «امل ـس ـت ـق ـبــل» عن
اإلطـ ــاالت اإلعــامـيــة مـنــذ فـتــرة طويلة،
يـعــود اإلعــامــي اللبناني مـيـشــال قــزي
(الصورة) إلى الشاشة .لكن العودة هذه
ّ
املرة لن تكون عبر املحطة التي ولد ونشأ
فيها مهنيًا ،لكن مــن خــال «املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» التي اختارته لتقديم
بــرنــامــج أل ـعــاب جــديــد يـحـمــل اس ــم My
Mom Cooks Better Than Yours
ّ
(أمي تطبخ أفضل من ّأمك ـ تملك حقوقه
شركة  )FremantleMediaالذي انطلق
في إسبانيا عام  2014وحصد نجاحًا
كـبـيـرًا .الحـقــا ،تـ ّـم تنفيذ نـســخ مـنــه في
إيطاليا وتركيا واألرجنتني وسلوفانيا
ورومانيا...
هكذا ،يدخل ّ
قزي هذا األسبوع االستديو
لتسجيل الحلقات األولى .صاحب عبارة
َ
«إلـ ـ ـ ـ ْـك» ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي ّ
ردده ـ ـ ــا ال ـك ـبــار
والصغار لسنوات ،كان قد أوجد لنفسه
َ
«صرعة» خاصة به ،وطريقًا مختلفًا عن
ّ
زم ــاء املهنة .وعندما ق ــدم «الـجــار قبل
الدار» على «املستقبل» في عام  ،2015لم

ّ
يكن يعرف أنه آخر البرامج التي سيطل
عبر «الشاشة الزرقاء».
صــاحــب «ميشو شــو» لــم يستنسخ أو
ً
ِّ
يعرب عمال ،بل كان من أوائل اإلعالميني
ال ــذي ــن أوج ـ ــدوا بــرنــامــج أل ـع ــاب «لـبـنــانــي
الصنع» من دون التأثر بمشاريع أجنبية
ُ
ُ
أخ ــرى ك ــان ت ـشــرى حـقــوقـهــا وتـعــرض
على شاشاتنا كما يحصل اليوم.
أم ـ ــا إط ــالـ ـت ــه ع ـب ــر  lbciل ـت ـق ــدي ــم ه ــذا
البرنامج الضخم ،فستكون نقطة ّ
مهمة
فــي مـسـيــرتــه .عـلـمــا ب ـ ّ
ـأن طــونــي ب ــارود
كان قد ّ
سجل في كانون الثاني (يناير)

املاضي طوني حلقة تجريبية منه ،لكنه
آثــر الـعــودة إلــى بــرامــج ال ـحــوارات الفنية.
ومنذ ذلك الوقت ،تبحث القناة عن بديل
إلى أن استقرت على ّ
مقدم برنامج «شي
جنون».
في كل حلقة من ّ
تطبخ أفضل من
ي
«أم
ّ
ّأمك» ،يتنافس فريقان يتألف كل منهما
من أم وابنتها أو ابنهاّ .
يتحدى كل فريق
اآلخر للحصول على جائزة مالية نقدية،
وس ــط أج ــواء مــن الـحـمــاس والكوميديا
(األخبار .)31/1/2017
ال ش ـ ّـك ف ــي ّأن ه ــذا الـعـمــل ال ــذي ينفذه
ميشال سنان يهدف إلى تقديم عرض
تــرف ـي ـهــي ح ـق ـي ـقــي ل ـل ـم ـشــاهــد بــوت ـيــرة
سريعة ،عبر إعطاء نكهة ومفهوم ّ
مميز
وبسيط لطريقة مزج ّ
املكونات ،وطبيعة
ال ـعــاقــات األس ــري ــة ،بــأسـلــوب م ــرح فيه
الـ ـحـ ـم ــاس والـ ـغـ ـض ــب والـ ـضـ ـح ــك .كـمــا
سيتيح البرنامج لألمهات فرصة تقديم
وصفاتهن وخبرتهن في إعداد األطباق
التقليدية .وهــي تركيبة أثـبــت «ميشو»
براعته فيها بامتياز .فهل يكون حصان
 lbciالرابح الجديد بعدما لعب هذا الدور
لسنوات في «املستقبل»؟

رندلى جبور
أمام اختبار «التغيير»
قد تتراكم األلقاب عند رندلى جبور بصفتها أصغر عضو
مكتب سياسي في لبنان ّ
(التيار الوطني الحر)ّ ،
وأول امرأة
تتبوأ منصبًا نقابيًا إعالميًا عبر رئاسة «نقابة العاملني في
ّ
املرئي واملسموع» ،إضافة إلــى أنها صاحبة تجربة ناهزت
 17عامًا في العمل الحزبي .قد تكون اعتادت على كل ذلك،
إال ّأن تجربتها الحديثة في النقابة بعيد انتخابها في شباط
(فـبــرايــر) املــاضــي ،وتصفها ب ـ «النقلة الـنــوعـيــة» ،تستحق
الوقوف عندها.
ّ
جبور متنوعة املـســارات في حياتها املهنية والحزبية .هي
أستاذة مادة اإلعالم في عدد من الجامعات الخاصة ،وإذاعية
فــي «صــوت امل ــدى» ،وصاحبة روايــة «أي ــا» .املــرأة اآلتـيــة من
عالم الصحافة املكتوبة إلى رحاب املرئي واملسموع ،تحمل
بني يديها رزمة مشاريع تسعى إلى تحقيقها خالل واليتها
الحالية التي تمتد لعامني اثنني .مشاريع تتعلق بإعادة تنظيم
البيت الداخلي ،وأخرى ّ
تمد عالقة مع األطراف املعنية بالشأن
اإلعالمي ،محاولة تطوير هذه املهنة.
النقابة الـتــي تأسست عــام  2012وأغـلـقــت بــاب االنتساب
الـيـهــا مـنــذ ذل ــك الـحــن أم ــام الـعــامـلــن/ات فــي الـقـطــاع املــرئــي
وامل ـس ـمــوع ،أع ــادت جـبــور ال ـيــوم فتحها وأع ـفــت املنتسبني
القدامى من دفــع االشـتــراكــات السنوية ،على أن ّ
تسدد في
العام املقبل ،كما ّ
جددت بطاقات االنتساب التي توقفت عند
عــام  .2013يضم مجلس النقابة  12عضوًا مناصفة بني
الــذكــور واإلن ــاث ،وتسعى جـ ّـبــور الـيــوم إلــى «تــأمــن خدمات
صحية واجتماعية للمنتسبني إليها ،والعمل على تمويلها
من خالل تنظيم الحفالت الثقافية أو إقامة دورات تدريبية
لإلعالميني املخضرمني منهم والجدد ،لتعريفهم على أسس
اإلعــام الجديد» ،وفق ما تقول لـ «األخـبــار» .تسعى النقابة
كــذلــك إلــى تكوين جسر بــن وســائــل اإلع ــام اللبنانية من
جهة وبني خريجي كليات اإلعالم من جهة أخرى ،في سبيل
ّ
التعرف إلى ميدان العمل عبر تواصل النقابة مع الجهتني.
كل ذلك بهدف توقيع بروتوكوالت
ت ـعــاون مــع ه ــذه الـكـلـيــات ،وت ـبــادل
مشاريع إلعادة
الـخـبــرات مــع الـقـنــوات املرئية منها
تنظيم البيت
واملسموعة.
الداخلي ومحاولة
ح ــالـ ـي ــا ،ي ـ ـجـ ــول أعـ ـ ـض ـ ــاء «ن ـق ــاب ــة
ال ـعــام ـلــن ف ــي امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع»،
تطوير المهنة
أس ـبــوع ـيــا ع ـلــى مـخـتـلــف وســائــل
اإلعــام إلطالعهم على هذه االنطالقة الجديدة .فقد شملت
ال ــزي ــارة حـتــى اآلن مــؤس ـســات ع ـ ّـدة م ــن بـيـنـهــا «املــؤسـســة
اللبنانية لــإرســال» و«الـجــديــد» و« املـنــار» وإذاع ـتــا «الـنــور»
و«الـبـشــائــر» ...على أن تستكمل هــذه الجولة تباعًا ،بهدف
ّ
حث مروحة واسعة ّ
وملونة من جميع االتجاهات السياسية
والطائفية على االنضمام إليها.
وف ــي ه ــذا ال ـشــق بــالـتـحــديــد ،تـكـشــف لـنــا ج ـ ّـب ــور ع ــن كسر
املقاطعة التي قامت سابقًا بسبب الظروف السياسية وأجواء
االنقسام بني فريقي  8و 14آذار ،إثــر توفر أجــواء مختلفة
توافقية بني األطــراف السياسية .فقد انضمت إليها كل من
 lbciوإذاع ــة «لـبـنــان ال ـحـ ّـر» (ال ـق ــوات) بانتظار  .mtvوهــذه
خـطــوة الفـتــة تكسر الطيف الــواحــد ال ــذي اتسمت بــه طــوال
السنوات املاضية.
ً
قد ال تحتمل هذه النقابة فعال أن يوضع على كاهلها أثقال
األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي ضــربــت قـطــاع اإلع ــام فــي لبنان،
ألن امل ـســألــة تـعـتـبــر خ ــارج ــة ع ــن ن ـطــاق صــاحـيــاتـهــا الـتــي
تنحصر في حماية ودعم العاملني في وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة ،خصوصًا في ظل الطرد التعسفي الـفــردي أو
ّ
الجماعي .إال أنها وبتنسيق مباشر مع وزارة اإلعالم ،تضع
وصاياها املتعلقة بضرورة تحسني األداء اإلعالمي وطرح
كوتا للبرامج الثقافية ُ الغائبة عن هذه املؤسسات حاليًا.
رندلى جبور التي احتفي بها لحظة انتخابها قبل أكثر من
ّ
خمسة أشهر كامرأة أكثر منه كنقيبة جديدة ،تعتبر أنها
أحدثت «خرقًا» على هذا الصعيدّ ،
كأول امرأة ترأس جسمًا
نقابيًا إعالميًا ،ما أدى إلى إزالة ما أسمته بـ «الجدران الوهمية»
التي كانت موجودة ّإبان ترشحها إلى هذا املنصب ...في ظل
التأكيد على ّأن العمل الحزبي وحده قادر على إيصال املرأة
إلى هذه املراكز ،مع صعوبة حصول ذلك بشكل منفرد.
زينب...

