الخميس  2تشرين الثاني  2017العدد 3314

ثقافة وناس

تلفزيون

23

على األثير

تجربة جديدة في الدراما اإلذاعية

مشموشي ومغنية :اضحك عليها ...تنجلي
زينب حاوي
تتصاعد األسئلة واإلشكاليات حول
م ـص ـيــر ال ـت ـل ـفــزيــون وح ـت ــى اإلذاع ـ ــة
(ض ـم ـن ــا) ،ف ــي ع ـصــر م ــا زال حــائ ـرًا
بشأن انعكاسات العوالم االفتراضية
واالتصالية على املهنة .ومع تسجيل
تراجع في سوق الدراما التلفزيونية،
ب ـس ـب ــب ج ـش ــع ال ـ ـسـ ــوق والـ ـش ــرك ــات
املـنـتـجــة وح ـتــى أص ـحــاب املـحـطــات،
ما زالــت اإلذاعــة املكان األكثر حنينًا
وحميمية ،لدى العديد من الفنانني/
ات ،ومــرتـكـزًا ملـقــاربــة قضايا الناس
وهمومهم املعيشية.
ع ـلــى م ــوج ــة إذاعـ ـ ــة «ل ـب ـن ــان» (98.1
 ،)98.5س ـي ـط ـلــق امل ـم ـث ــل وال ـك ــات ــباللبناني عدي رعد ،األسبوع املقبل،
بــرنــامـجــا جــدي ـدًا فــي أول ت ـعــاون له
مــع اإلذاع ـ ــة الــرسـمـيــة« .ص ـبــاحــو يا
ج ـم ـي ــل» ،ك ــوم ـي ــدي ــا س ـ ـ ــوداء كـتـبـهــا
وأخ ــرجـ ـه ــا رعـ ـ ــد ،يـ ـ ــؤدي بـطــولـتـهــا
املمثالن مجدي مشموشي (الصورة)

وبـ ــاسـ ــم م ـغ ـن ـي ــة .تـ ـج ــرب ــة مـخـتـلـفــة
سيخوضها الرجالن ،بعدما اعتادت
الـشــاشــة الصغيرة على وجهيهما،
كبطلني في الدراما املحلية والعربية.
ال ـبــرنــامــج الـ ــذي ن ـفــذ م ـنــه  15حلقة
حـتــى ال ـي ــوم ،ول ــم يـحــدد بـعــد موعد
ثابت النطالقه ،يتناول قصة عاملني
ف ــي م ـع ـمــل ل ـف ــرز ال ـن ـف ــاي ــات .م ــع كــل
حــادثــة تحصل لهما ،ينطلق العمل
مل ـق ــارب ــة ق ـض ـيــة ش ــائ ـك ــة ف ــي ل ـب ـنــان،
تتعلق بحياة اللبنانيني اليومية،
م ــن ق ـض ــاي ــا ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـن ـف ــاي ــات،
وم ـش ــاك ــل داخـ ـ ــل األس ـ ـ ــرة الـ ــواحـ ــدة،
ً
واإلسـ ــراف فــي الـطـعــام ،وص ــوال الــى
مــوضــوع ال ـنــزوح ال ـس ــوري .كــل هــذه
املواضيع وغيرها ،سيتولى الحديث
عـنـهــا ،ك ــل م ــن مـغـنـيــة ومـشـمــوشــي،
ب ـل ـغ ــة ع ــامـ ـي ــة ،ت ـش ـب ــه ل ـغ ــة الـ ـن ــاس،
وأحاديثهم اليومية.
قضايا ستوضع ضمن قالب درامي،
مطعم بالكوميديا السوداء ليحاكي
أكثر الـنــاس .لكن ،مــاذا عن القضايا

الـشــائـكــة الـحـســاســة الـتــي يعتريها
ج ـ ــدل واضـ ـ ــح وانـ ـقـ ـس ــام ف ــي اآلراء
ك ـق ـض ـيــة الـ ـ ـن ـ ــزوح ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،كـيــف
ستتم مقاربتها؟ يجيبنا عدي رعد

ّ
بأن فريق العمل سيتولى الكالم عن
هذه القضية ،بطريقة «موضوعية»
عبر عرض وجهتي النظر السورية
وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،مـ ــن دون أي تــدخــل

إضافي من قبله.
التجربة الــدرامـيــة فــي اإلذاع ــة ،التي
تـتـطـلــب ج ـه ـدًا إض ــاف ـي ــا ف ــي الـعـمــل،
إلي ـ ـ ـصـ ـ ــال الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة عـ ـب ــر الـ ـص ــوت
ّ
وم ــؤث ــرات ــه ،ال شــك فــي أن ـهــا تطلبت
مـ ـجـ ـه ــودًا واض ـ ـحـ ــا مـ ــن م ـش ـمــوشــي
ومغنية ،ليكونا أقــرب بأدائهما الى
إي ـصــال الـفـكــرة ،ال ــى أس ـمــاع الـنــاس،
بـعــدمــا اع ـت ــادا ل ـس ـنــوات ط ــوال على
اقـ ـ ـت ـ ــران الـ ـش ــق الـ ـبـ ـص ــري أك ـ ـ ــان فــي
التلفزيون أو في السينما أيضًا.
ومــع كــل هــذه الخلطة فــي املواضيع
امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تـ ــامـ ــس ح ـكــايــا
الناس ،واستخدام الدقة في بعضها
امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،يـبـقــى ال ـس ـقــف ال ــذي
تـضـعــه املــؤس ـســة ألص ـح ــاب الـعـمــل،
مــن أجــل «دوزنـ ــة» أفـكــارهــم وطريقة
تـنــاولـهــا درام ـي ــا .أم ــر ال يـشـكــو منه
ّ
املمثل والكاتب اللبناني ،ألن إذاعــة
«ل ـب ـن ــان» مـنـحـتــه «س ـق ـفــا عــال ـيــا من
الحرية» على حد تعبيره.

وقفة

االنقالب الرمادي على اإلذاعة
عمر الفاروق النخال *
ال يـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن اإلذاع ـ ـ ــة من
دون املرور على خصال مارسها كل
مستمع ّ
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اكـتـشــاف ه ــذا الـعــالــم امل ـلــيء بسحر
بـ ـسـ ـي ــط خ ـ ـ ـ ــاص ،قـ ـ ــوامـ ـ ــه ال ـ ـصـ ــوت
ف ـقــط وال ـك ـث ـيــر م ــن اآلفـ ـ ــاق الـفـكــريــة
واإلبداعية الواسعة.
حــاملــا تطلب مــن أح ــد اإلذاع ـي ــن أو
اإلذاعـ ـي ــات روايـ ــة بــدايــة الـعـمــل في
هذا املجال أو سرد بعض الذكريات،
ت ــأتـ ـي ــك املـ ـعـ ـطـ ـي ــات م ـت ـط ــاب ـق ــة ال ــى
ح ــد ك ـب ـيــر .اس ـت ـبــدل أغـلـبـهــم جـهــاز
املـ ـيـ ـك ــروف ــون بـ ـش ــيء مـ ــن ح ــواض ــر
املطبخ مع إسراف كبير في استهالك
أشرطة الكاسيت لتسجيل الفقرات
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة وم ـح ـف ــوظ ــات امل ــدرس ــة
أو حتى الـحــوارات املنزلية العادية
ال ــى ح ــن ظ ـهــور أج ـه ــزة التسجيل
صغيرة الحجم واملتميزة بوضوح
الصوت .هذا التطابق في الخصال
والذكريات ،يعطي صورة متطابقة
أي ـض ــا ع ــن ال ـط ـبــاع امل ـش ـتــركــة الـتــي
يتقاسمها اإلذاع ـيــون واإلذاع ـيــات.
لــان ـت ـقــال م ــن مــرح ـلــة ال ـه ــواي ــة الــى
مرحلة االلـتـحــاق بالعمل اإلذاع ــي،
م ـ ـح ـ ـطـ ــات واسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق ـ ــات ال ب ــد
م ــن امل ـ ـ ــرور ب ـه ــا وم ـع ــاي ـش ــة لــذت ـهــا
وه ـ ـفـ ــوات ـ ـهـ ــا ،خـ ــاصـ ــة فـ ــي ال ـن ـش ــرة
اإلخـبــاريــة األول ــى والبرنامج األول
ّ
واإلط ــال ــة املـبــاشــرة األول ــى .وكلها
ت ـب ـق ــى ذك ـ ــري ـ ــات م ـح ـب ـب ــة ي ـح ــرص
اإلذاع ـ ـي ـ ــون ع ـل ــى اس ـت ــرج ــاع ـه ــا ملــا
تتميز بــه مــن دفء مميز ومختلف
عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي وسـ ـيـ ـل ــة إع ــام ـي ــة
أخرىّ .
ربما هذا لبقاء هذه الهفوات
فـ ــي إط ـ ـ ــار عـ ـف ــوي ط ـب ـي ـعــي يـسـهــل
م ـع ــه االع ـ ـت ـ ــذار مـ ــن دون ال ـش ـع ــور
بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ج ــري ـم ــة أو ك ـ ــارث ـ ــة ،مــع
اإلشـ ــارة ال ــى أن املستمعني ليسوا
جـمـهــورًا متسامحًا مــع الخطأ الى
هــذه الـحــدود ،لكن طبيعة مرورهم
ال ـيــومــي عـلــى أص ـ ــوات م ــن يحبون
التعاطف مع
يجعلهم قادرين على
ّ
اإلذاعــي أو اإلذاعـيــة .حتى إنهم مع
مرور الزمن يصبحون قادرين أيضًا
على تحليل املزاج اليومي للمقدم أو
املقدمة خاصة في الفترات املباشرة
الصباحية واملسائية.
قبل مرحلة االح ـتــراف إذًا ،ال شيء

بوليغان ـ المكسيك

يـشـجــع اإلذاعـ ـي ــن ع ـلــى أي خـطــوة
تظهر للناس وجوههم .هم يكتفون
ف ـ ـقـ ــط بـ ــأس ـ ـمـ ــائ ـ ـهـ ــم وب ـب ـص ـم ـت ـه ــم
الصوتية هوية ،وببعض األخطاء
ح ـ ــافـ ـ ـزًا ل ـت ـح ـس ــن أدائ ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـه ــدف
الــوصــول الــى أول نـشــرة خالية من
األخ ـطــاء ،وأول مقابلة بــا هفوات،
وأول فـ ـت ــرة مـ ـب ــاش ــرة ب ـع ـي ــدة عــن
االرتباك من باب العمل على تثبيت
ّ
الـحـضــور .حتى إن كـبــار اإلذاعـيــن
ف ــي ل ـب ـنــان وال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي م ــروًا
ع ـلــى امل ـه ـنــة ت ــارك ــن بــال ـكــاد ص ــورًا
نــادرة ال توثق بالضرورة أعمالهم
وإبداعاتهم.
ه ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء واكـ ـبـ ـتـ ـه ــا اإلذاعـ ـ ـ ــة
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،ح ــام ـل ــة ق ـنــاعــة
ع ـن ـي ــدة مـ ـف ــاده ــا أن ال ش ـ ــيء ف ــوق
العادة أو خارجًا عن املألوف سيطرأ
عـلــى الـعـمــل اإلذاعـ ــي لجهة تطوير
املضامني أو تحسني تقنيات البث
ّ
أو التفاعل مــع الـجـمـهــور .حتى إن
وجـ ـ ــود االنـ ـت ــرن ــت ل ــم ت ـس ـت ـفــد مـنــه
اإلذاعـ ـ ــة ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر س ــوى في
ت ـخ ـص ـي ــص عـ ـن ــاوي ــن ال ـك ـت ــرون ـي ــة
ل ـت ـح ـس ــن املـ ــراس ـ ـلـ ــة ب ـي ـن ـه ــا وب ــن
ج ـم ـهــورهــا .ويـ ــوم قـ ــررت االذاع ـ ــات
خ ـلــق م ــواق ــع ال ـك ـتــرون ـيــة ل ـهــا على
ال ـش ـب ـك ــة ،ل ــم تـ ـ ــراع ع ــام ــل ال ـص ــورة
ال لتجهيزاتها وال لـفــريــق عملها،
فبقيت اإلذاع ــة بناسها عاملًا سريًا

يعتبر التيار الكالسيكي
ّأن حربًا شرسة ُتمارس
على خصوصيته
عبر وسائل التواصل
االجتماعي وتطور
تقنياتها

ل ـك ـث ـي ــري ــن ،إلـ ـ ــى أن جـ ـ ــاء ال ـت ـح ــول
الكبير.
ً
ـوال ،ل ـي ــس ألنـ ـ ــه ّ
روج
أس ـ ّـمـ ـي ــه تـ ـ ـح ـ ـ
ل ـ ــإذاع ـ ــة وم ــوج ــاتـ ـه ــا وب ــرام ـج ـه ــا
وضـ ـي ــوفـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ــور ق ـ ــد ال
ً
يـ ـك ــون مـ ــن امل ـس ـت ـم ـع ــن أصـ ـ ـ ــا ،بــل
ألنــه تـجــرأ على كالسيكية هــي في
األص ـ ــل أس ـ ــاس ال ـس ـحــر ال ـ ــذي بنت
عـلـيــه اإلذاع ـ ــة م ـجــدهــا .أت ـح ــدث في
هذا املجال عن «االنقالب الرمادي»
ال ـ ــذي ت ــواص ـل ــه وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي بـصـعــوبــة ض ــد الـتـيــار
اإلذاع ــي الكالسيكي الــرافــض حتى
الـ ـي ــوم إظـ ـه ــار وج ـه ــه الـ ــى مستمع

رس ــم ف ــي مـخـ ّـيـلـتــه أل ــف وج ــه عـ ّـمــن
يـهـمــس ل ــه ل ـيــل ن ـه ــار داخ ـ ــل جـهــاز
الراديو.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـك ــاس ـي ـك ــي
ُ
ّ
أن حـ ــربـ ــا شـ ــرسـ ــة تـ ـ ـم ـ ــارس ع ـلــى
خ ـصــوص ـي ـتــه ع ـب ــر ت ـل ــك ال ــوس ــائ ــل
وتطور تقنياتها وتطبيقاتها .حني
وض ــع اإلذاعـ ـي ــون ص ــورًا لـهــم خلف
املـيـكــروفــون على فايسبوك والحقًا
على تويتر وانستغرام ،كان وقع ذلك
مقلقًا على مستقبل اإلذاع ــة ،لجهة
انكشاف أصحاب االصوات الرخيمة
ً
وصـ ـ ــوال الـ ــى تـقـنـيــة ال ـب ــث امل ـبــاشــر
ّ
الذي خول الجمهور اكتشاف العمل
اإلذاعـ ـ ــي بــال ـصــوت والـ ـص ــورة .هــذا
مــا أوج ــد إشـكــالـيــة امل ــوت أو البقاء
ـارج
لــوس ـي ـلــة اع ـ ـتـ ــادت ال ـت ـغ ــري ــد خ ـ ً
سرب التقدم التكنولوجي متسلحة
بأمجاد ماضيها.
إش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــات عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــورة ص ـ ــراع
األج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال ،تـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اللبنانية والعربية داخــل أروقتها،
ت ـبــدأ ب ـتــراشــق االت ـه ــام ــات بـتــراجــع
الثقة ،وتـمـ ّـر بــدراســة جــدوى تقديم
امل ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــون اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـصـ ــوت
والـصــورة أمــام جمهور قد ال يكون
متابعًا لــإذاعــة ،وال تنتهي بغصة
االنهزام واالستسالم لنهر الصورة
الجارف الذي قضى ـ بحسب التيار
ـى مــذهــب إعـ ُـامــي
الـكــاسـيـكــي ـ ـ عـلـ ّ
وفــر للتيار امل ّ
جدد
بحد ذاتــه ،فيما
فــرصــة ال ـظـهــور عـلــى الـشــاشــة بعد
إيـجــاد املناسبة لكشف مواصفات
ً
م ــن ه ــو خ ـل ــف املـ ـيـ ـك ــروف ــون ش ـكــا
وص ــوت ــا ،م ــا يـضـ ّـيــق دائـ ــرة الخطر
على اإلذاعة كمدرسة إعالمية يومًا
ب ـعــد يـ ــوم م ــن دون أن ي ـخ ــرق هــذه
الخطورة سوى قناعات «طوباوية»
ً
دواء
م ـ ـصـ ــرة عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا
وبلسمًا لجراح الناس.
ه ــو انـ ـق ــاب رمـ ـ ـ ــادي ،ال أس ـ ــود وال
أبـ ـي ــض ،ل ـي ــس ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى ت ــذوي ــب
اإلذاعـ ـ ــة ف ــي ال ـشــاشــة بـشـكــل كــامــل،
وال ي ـت ـجــرأ ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه على
إغالق أبوابها .ففي داخلها كبارها
وك ـ ـبـ ــارنـ ــا ومـ ـعـ ـه ــم امل ـ ـجـ ــد املـ ــاسـ ـ ّـي
والـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة ال ـس ـم ـع ـي ــة والـ ـعـ ـص ــور
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة .ان ـ ـقـ ــاب يـ ـط ــال ــب ب ــآخ ــر
همسات األث ـيــر ،وأثـيــر عليه إعــادة
االعتبار بشعارات املظلومية ،هذه
هي املعركة!
* صحافي وإذاعي

