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ثقافة وناس

تلفزيون

يا دهب الزمان الضايع

يوم «شعبوي» طويل على الشاشات

هل كان اإلعالم على مستوى الحدث؟
زينب حاوي
ه ــي ل ـح ـظــات ثـقـيـلــة وحــزي ـنــة خـ ّـيـمــت
على لبنان أمس ،طوي فيها أحد أدمى
امللفات :قضية العسكريني املخطوفني
الذين أضحوا شهداء رسميًا مع إعالن
مطابقة نتائج فحوص الـ  .DNAأعلن
الحداد رسميًا ،وكـ ّـرم هــؤالء في وزارة
ال ــدف ــاع ضـمــن مــآتــم مـهـيـبــة عـلــى وقــع
دموع ذويهم واملوسيقى الجنائزية.
ب ـع ــده ــا ،ان ـت ـق ـلــت امل ــواك ــب الـ ــى ال ـقــرى
ال ـش ـم ــال ـي ــة والـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــة ،وق ـب ـل ـه ــا م ـ ّـر
بعضها على ساحة «رياض الصلح»،
حيث اعتصم األهالي ألكثر من عامني
فــي الـخـيـمــة املـتــواضـعــة مـقــابــل مبنى
«الـســراي الحكومي» .كل هــذه املسيرة
ت ــاب ـع ـت ـه ــا ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـنــذ
س ــاع ــات ال ـص ـبــاح األول ـ ــى ،عـبــر النقل
امل ـبــاشــر م ــن وزارة ال ــدف ــاع وبتعليق
مـ ـ ــن امل ـ ــذيـ ـ ـع ـ ــن /ات فـ ـ ــي االس ـ ـتـ ــديـ ــو
وم ـ ــن امل ــراسـ ـل ــن املـ ـت ــواج ــدي ــن ه ـن ــاك،
وم ـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ت ـ ــوزع ـ ــوا عـ ـل ــى الـ ـق ــرى
الـتــي استقبلت جـثــامــن الـشـهــداء من
«فنيدق» ،الى «شمسطار» ،و«يونني»
وغيرها.
الوقع األكبر واألشــد إيالمًا كان باديًا
ع ـل ــى أفـ ـ ـ ــراد عـ ــوائـ ــل الـ ـشـ ـه ــداء ال ــذي ــن
حـ ـ ـض ـ ــروا تـ ـك ــري ــم أوالده ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ــن ق ـبــل
املؤسسة العسكرية ،وأيضًا على آخرين

املـتــواضـعــة والـفـقـيــرة ،ول ــم ت ـتــوان عن
استراق دموعهم واستصراح أطفالهم
اليتامى ،و«تسليع» دموعهم البريئة
على ال ـهــواء .وه ــذا األم ــر رأيـنــاه أيضًا
فــي التغطية التلفزيونية أم ــس ،عبر
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة
والسطحية التي رميت هنا وهناك ،في
تغييب تام ألي احترام لشعور العوائل،
ً
خدمة لـ «تعبئة الهواء» ،وتعبئة عدد
س ــاع ــات ال ـبــث امل ـبــاشــر ال ـتــي ع ــادة ما
تجذب املشاهد للمتابعة ،مع تسجيل
عدد من أقــارب الشهداء الذين رفضوا

بشكل قاطع الحديث عن الشهداء.
بـ ـ ـ ــدا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـ ـ ــس ،ك ـ ـمـ ــن ي ـش ـحــذ
تفاصيل خاصة من األهالي ليحولها
ً
ال ــى س ـك ــوب ص ـحــافــي ،وص ـ ــوال الــى
ً
قبور الشهداء .على موقع  mtvمثال،
نـشــر خـبــر عـلــى طــريـقــة «ح ــزر ف ــزر»:
«م ـ ــاذا تــركــت زوجـ ــة الـشـهـيــد محمد
ّ
يوسف في مدفنه؟» ،ليتبني أن أرملة
الشهيد تــركــت لــه وردة داخ ــل قـبــره.
أم ــا  ،lbciفـقــد دع ــت املـشــاهــديــن على
طريقة «مــا يطلبه املـشــاهــدون» ،بأن
ينهالوا باتصاالتهم الهاتفية على

املحطة ليدلوا بآرائهم حــول الحدث
الجلل .عشوائية واضحة في األداء،
وأي ـض ــا خـ ــروج ع ــن أجـ ــواء املـنــاسـبــة
ً
األليمة التي تفترض تعامال مختلفًا
معها.
أمـ ــا ق ـن ــاة «امل ـس ـت ـق ـبــل» ال ـت ــي ب ــدوره ــا
عـنــونــت تغطيتها «ش ـه ــداء ال ــوط ــن»،
فلم تحترم هذه املناسبة .راحت تفتح
ه ــواء ه ــا لـلـهـجــوم عـلــى «حـ ــزب ال ـلــه»،
واعتبار معركة «جــرود عرسال» التي
ق ــام بـهــا «جـ ــزءًا مــن مـشــروعــه الـفـئــوي
وحربه في سوريا» ...وكل هذا الهجوم

عن
الفايسبوك

ت ــزام ــن م ــع ع ـ ــرض مل ـش ـه ــدي ــة تـشـيـيــع
الشهداء في االستديو!
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام
ً
طــويــا فــي هــذا الـيــوم الـحــزيــن ،وأعــاد
االس ـت ـث ـم ــار مـ ـج ــددًا ف ــي دم ـ ــوع وآالم
عــوائــل الـشـهــداء ،وح ـ ّـول أحــزانـهــم الى
أخ ـب ــار عــاج ـلــة أو سـطـحـيــة ،م ــن أجــل
استقطاب املتابعني .الدماء التي روت
ج ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،ل ـع ـس ـكــريــن ذب ـح ــوا
على يــد التنظيمات اإلرهــابـيــة ،كانت
تستحق تغطية مهيبة بعيدًا عن لغة
السبق وأرقام املشاهدة.

عروس «النصرة»
على otv

خلنا ّأن زمــن ك ــارول معلوف
انـتـهــى« .اإلعــام ـيــة» اللبنانية
ص ـعــد نـجـمـهــا ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وع ــرف ــت بـصـلـتـهــا
ال ــوث ـي ـق ــة ب ـج ـب ـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة»،
وت ـ ـ ــاج ـ ـ ــرت أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـم ـق ــاب ـل ــة
أجرتها مع األســرى السابقني
لحزب الله ،وهم تحت االعتقال
ال ـت ـك ـف ـيــري ...فــي تـلــك الـفـتــرة،
اسـ ـتـ ـح ــال ــت مـ ـعـ ـل ــوف وج ـه ــا
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا ت ـن ــات ـش ــت عـلـيــه
بعض القنوات ،قبل أفوله أخيرًا
م ــع دحـ ــر ال ـج ـي ــش وامل ـق ــاوم ــة
ل ـل ـج ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة مــن
«داعــش» و«النصرة» ،وكشف
مكان وجود رفات العسكريني
الشهداء .وها هي  otvتسعى
ال ـيــوم ال ــى تعويمه مــن جــديــد،
مــن خــال استضافة معلوف
(غـدًا ـ ـ  )22:00على شاشتها
ضـمــن بــرنــامـجـهــا السياسي
ال ـح ــواري «بــاملـبــاشــر» (تقديم
رواد ضاهر) .لحظة حساسة
ب ـع ـيــد ت ـش ـي ـيــع الـ ـشـ ـه ــداء إل ــى
مـ ـث ــواه ــم األخ ـ ـيـ ــر ،تـسـتـغـلـهــا
امل ـح ـطــة ل ـت ـخــرج م ـع ـلــوف مــن
جديد الى الضوء ،بعدما فقدت
كــل مقومات الصدقية وحتى
أصدقاءها في «النصرة».

موقع  mtvنشر خبرًا على طريقة
«حزر فزر» :ماذا تركت زوجة الشهيد
محمد يوسف في مدفنه؟
ف ـق ــدوا أب ـن ــاء ه ــم ف ــي م ـع ــارك مختلفة
منها «معركة نهر البارد» .وكما امتهن
هذا اإلعالم وتحديدًا اإللكتروني منه،
ال ــرق ــص ع ـلــى آالم ه ـ ــؤالء ،والـتـســابــق
ع ـل ــى إع ـ ــان اس ـت ـش ـه ــاد ال ـع ـس ـكــريــن
حتى قبل نقل رفاتهم الى «املستشفى
ال ـع ـس ـك ــري» ،م ــن دون ال ــوق ــوف حتى
عـلــى مـشــاعــر ذوي ـه ــم ،وك ـمــا اقتحمت
الكاميرات التلفزيونية خيمة األهالي
لــدى زي ــارة الـلــواء عباس إبراهيم لهم
إلعالمهم بالخبر الفاجعة ...تابع هذا
اإلعالم ـ وقبيل أيام من موعد التشييع
ـ ـ اقتحام خصوصيات األهالي وتعقب
منازلهم ،والتقاط لحظاتهم القاسية
والحزينة في انتظار جثامني أبنائهم.
قـصــدت هــذه الـعــدســات ال ـقــرى مسقط
رأس ال ـع ـس ـكــريــن ،ودخـ ـل ــت بـيــوتـهــم

نبض المخيم

تسقط رصاصة ...وال تسقط كاميرا أحمد
هديل الزغبي
ّ
مصور محترف اتساع بقعة
ينتظر
ض ــوء ت ـبــدأ بـحـجــم عــدســة كــامـيــرتــه
في أحــد أزقــة املخيم ،لتصبح خيطًا
ف ـيــاح ـقــه بـغـيــة ال ـت ـق ــاط ص ـ ــورة من
دون أن يشعر بكلل أو ملل .يتحكم

استعداد الفتتاح استديو
بدعم من «دار المصور»
ب ــامل ـش ـه ــد :إن أراد ،ي ـظ ـه ــر ال ــزق ــاق
بـمــامــح تـجـهــش بــال ـب ـكــاء ،أو حتى
واس ـعــا مشعًا رغ ــم ضيقه وعتمته!
عـ ـن ــده ــا ،ك ـي ــف ت ـق ـن ــع امـ ـ ـ ــرأة مـسـنــة
ّ
تربعت على عتبة بيتها في الزقاق،
أنـهــا هــي نفسها مــن دون أن تلتفت
ملــامـحـهــا ،وتـظـهــر نـصــف ق ــرن على

األق ـ ـ ــل مـ ـم ــا ع ــاشـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ـصـ ــورة؟
أحيانًا ،قد يبدو الزقاق مختلفًا عما
ي ــراه قــاطـنــوه ،عما يشعره الــاجــئ،
عما تعيشه الحاجة املسنة!
لـ ـك ــن ال ـ ــزق ـ ــاق كـ ـ ــان ضـ ـيـ ـق ــا .لـ ــم يـكــن
يــومــا إال ض ـي ـقــا .تـتـنـقــل ف ـيــه زخ ــات
ال ــرص ــاص حـ ـ ّـرة .وأح ـمــد نـصــف حـ ّـر
ت ـت ــدل ــى مـ ــن ع ـن ـق ــه ك ــامـ ـي ــرا .تـسـقــط
رصاصة أرضًا أو تخترق حائطًا وال
تسقط كاميرا أحمد .عليه أن يالحق
الــرصــاص شــرط أال يسبقه! ربما لم
تعد تبهره أزقــة املخيم منذ أن كبر
ّ
وأدرك أنها لم تكن يومًا واسعة إال
تحت تأثير الطفولة .وربما أجبرته
وســائــل اإلعـ ــام ـ ـ ـ بـنـبــذهــا لـلـصــورة
الفنية ـ ـ على التقاط الصور األمنية.
مـنــذ أكـثــر مــن سنتني وأح ـمــد الــزيــر
يغطي معارك وأحــداث عني الحلوة.

يـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي املـ ـخـ ـي ــم م ــرغـ ـم ــا ع ـلــى
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ك ـغ ـي ــره مـ ــن ال ــاج ـئ ــن.
يدفعه ّ
حبه للتصوير اللتقاط الصور
الجميلة التي يريد واالحتفاظ بها
لعرضها فــي مــا بعد ،بينما يجبره
ذلك الزقاق املجبول بكل التناقضات
بما فيها من وعود وأكاذيب ومعارك
وانتصارات وهمية على هذا العمل،
أي ح ــن ي ـص ـبــح ال ـت ـص ــوي ــر م ـه ـنــة.
ل ـك ـنــه اآلن ع ـش ــري ـن ــي ،ل ــم ي ـع ــد ذل ــك
ال ـط ـفــل ال ـ ــذي ش ـعــر ي ــوم ــا بــال ـخــوف
وهو يحاول اختراق حشد من القادة
والعامة في إحدى مناسبات املخيم
التي لطاملا عودونا على أن نهلل لها
حتى أصبنا جميعنا بتلك العدوى!
تفتح على هواية التصوير ،بل نشأ
عليها ك ـعــدد مــن ال ـش ـبــاب املــوهــوب
ال ــذي احتضنه «دار امل ـصــور»« .لقد

كــان عـمــري 12عــامــا عندما شاهدت
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـص ــوري ــن يـجــولــون
عني الحلوة بكاميراتهم .لحقت بهم
واسـتــرقــت الـنـظــر خلسة إل ــى ورشــة
ع ـمــل ت ـصــويــر ك ــان ــوا ي ــدي ــروه ــا في
أحــد املــراكــز في املخيم .عندها رآني
واحـ ــد م ــن فــريــق الـعـمــل ورحـ ــب بــي.
ث ــم دع ــون ــي ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي دورات
تدريبية فــي التصوير فــي مركزهم
في الحمرا .اآلن أحمل الكاميرا وأقف
فــي أي م ـكــان أراه مـنــاسـبــا اللـتـقــاط
ال ـص ــورة ال ـتــي أريـ ــد م ــن دون خجل
ب ــل أط ـلــب م ــن أي ك ــان أن يـفـســح لي
الطريق كمصور».
أحـمــد الــزيــر ال ــذي يـعـ ّـد ضـمــن فريق
مـ ــن ش ـ ـبـ ــاب وش ـ ــاب ـ ــات مـ ــن امل ـخ ـي ــم،
ّ
ي ـحــضــرون ال ـي ــوم الف ـت ـتــاح اسـتــديــو
ت ـ ـصـ ــويـ ــر فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط مـ ـخـ ـي ــم عــن

ال ـح ـلــوة الـ ــذي يـقـطـنــونــه ،ب ــدع ــم من
«دار امل ـص ــور» .ال ــدار كــانــت امل ـبــادرة
إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ـ ـصـ ــورة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
التقطها أحمد ضمن املعارض التي
تقيمها.
ان ك ـنــت ت ــري ــد ال ـع ـيــش ف ــي امل ـخ ـيــم،
عـلـيــك أن ت ــراه كـمــا ه ــو ،وأال تفصل
الـ ـ ــرصـ ـ ــاص وال ـ ـ ــزق ـ ـ ــاق واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام...
أن ال ت ـن ـســى خ ــروج ــك م ــن م ــدرس ــة
«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ك ـت ـل ـم ـي ــذ مـ ـتـ ـف ــوق فــي
املرحلة االبتدائية وانصياعك وراء
ال ـت ـص ــوي ــر ،أن ال ت ـت ـع ـثــر ب ـش ـعــورك
ب ــالـ ـخ ــوف أو الـ ـخـ ـج ــل وأنـ ـ ـ ــت طـفــل
ت ـحــاول الـتـقــاط ص ــورة لـلـقـيــادة في
املخيم أثناء جوالتها املعتادة عشية
كل معركة ،وتدعهم يتخبطون فيما
أنــت تـتـقــدم ،وت ـصــارع حلمًا بــدأ من
الزقاق وقــد يظل فيه ...لكن الصورة
ستختلف ،تمامًا كما يفعل أحمد.

