الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

ثقافة وناس ميديا

أقول للناس إننا تحت القانون ،لكن بعضهم إستعمل
القضاء للنيل من االعالم» .ما مصير الدعوى واملثول
مجددًا أمام القضاء؟ يجيبّ :
«تم تأجيل القضية إلى 2
شباط .عندي شغل كتير وعم يلهونا بأمور تافهة».
من جانبه ،كان بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة lbci
ّأول الحاضرين إلى الجلسة ،بعدما كان قد ّ
صرح أن
القضية «ال تهدف للتعرض إلى غانم بشخصه ،إنما
تهدف ّ
للمس باملؤسسة اللبنانية لإلرسال» .ولفت
الضاهر لـ «األخبار» إلى أن الهدف هو توعية الناس
حول القضية« :لقد تحدثت قبل يومني عن تلك األزمة،
وإكتشفت أن بعض املتابعني ال يعرفون أسسها.

بعضهم يقول إن مارسيل ّ
مكبر راس ،لكن بالعكس،
هو ال يمانع املثول أبدًا أمام القضاء شرط تبليغه
بشكل قانوني ،وليس كما كان يحصل على أيام رستم
ّ
غزالةّ ،أي عبر الهاتف» .من جانبه ،فضل الوزير سليم
جريصاتي إعالن موقفه عبر تويترّ ،
مغردًا «إنتصر
ّ
القانون في ظل قضاء حيادي ومستقل ،وإنتصر
اإلعالم ّ
الحر بإمتثاله للقانون والقضاء .أثبتت التجربة
مجددًا أن االستغالل السياسي ال ُيفيد عندما يتعلق
األمر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء
وحدهما» .إذًا ،حضر غانم الجلسة في قصر العدل،
ولكن القضية لم تطو بعد ،في انتظار الجلسة املقبلة.

رافي وهبي في مشهد من العمل

على النت

أول مسلسل رقمي من إخراج أمين درة

الدراما السورية تنهض «بدون قيد»!
دمشق ــ وسام كنعان

ّ
بتتوقع تاخد جواب؟» .وعندما تحدث
نصرالله عــن أن «نقطة الـقــوة اآلن في
امل ـح ــور ه ــي م ـئــات اآلالف الـجــاهــزيــن
لخوض املعركة الكبرى» ،قاطعه كليب
بالقول« :مــع إسقاط الـطــائــرات؟» ،فما
ك ــان م ــن «ال ـس ـيــد» إال أن ّ
رد ضــاحـكــا:
ّ
ُ
«إن ــت الحـقـنــي عــال ـطــائــرات؟» .يسجل
ّ
لسامي كليب أنه تمكن بمهارة وحرفية
أن «ينتزع» من السيد نصرالله إقرارًا
بوجود «مقاومة شعبية سورية وغير
س ـ ّـوري ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــوالن» رغ ــم
تحفظ نصرالله على اإلجابة في بادئ

األم ــرُ .يـحـ َـســب للرجل أيـضــا أنــه طرح
ُ
أسـئـلــة ت ـطـ َـرح لـلـمــرة األول ــى مــن قبيل
«ملاذا لم تقاتل حركة أمل إلى جانبكم
فــي ســوريــا» و«ه ــل شـكــركــم الـحــريــري
بـعــد عــودتــه مــن ال ــري ــاض» وغيرهما،
ً
وص ــوال إل ــى ســؤالــه للسيد عــن راتـبــه
الـشـهــري حيث لــم يجد األخـيــر حرجًا
ف ــي اإلج ــاب ــة عـلــى سـ ــؤال ل ــم ي ـ َّ
ـوج ــه له
من قبل أبدًا .وحتى عندما طرح كليب
ً
«ســؤاال قد يبدو غريبًا» عن «إمكانية
ّ
الصلح مع إسرائيل» وعاد ليكرره مرة
أخ ــرى ،بــدا كمن يــريــد أن يــوثــق كالمًا

للتاريخ بصوت السيد حسن نصرالله
ف ــي ب ــرن ــام ــج «ل ـع ـب ــة األم ـ ـ ــم» ب ــال ــذات،
فحصل عـلــى مــا يــريــد أن يسمعه من
الرجل« :لن نعترف بإسرائيل حتى لو
اعترف بها كل العالم»!
هـ ـك ــذا إذًا ان ـت ـه ــت ال ـح ـل ـق ــة رق ـ ــم 250
م ــن «ل ـع ـبــة األم ـ ــم» ب ــإث ــارة ج ــدل كبير
وواس ـ ـ ـ ــع فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط املـ ـت ــابـ ـع ــن مــن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور و«أهـ ـ ـ ـ ـ ــل االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص»
استطاع من خاللها سامي كليب كسر
ال ـص ــورة الـنـمـطـيــة ملـقــابــات «الـسـيــد»
التلفزيونية املليئة غالبًا بـ «الرهبة».
ّ
لكن «حلقات» لعبة األمم الفعلية خارج
«األسـتــديــو» لــم ولــن تنتهي قريبًا مع
إشـ ـ ـ ــارة ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه فــي
املقابلة ذاتـهــا إلــى «احـتـمــاالت الحرب
الكبرى في املنطقة» .ال يجد «الضيف
ّ
االستثنائي» متسعًا من الوقت ليقرأ
ّ
هذه األيام« :مش عم نحمل كتب» .يركز
أكـثــر عـلــى ق ــراءة ال ــدراس ــات وامل ـقــاالت
وال ـتــرج ـمــات م ــن الـلـغــة الـعـبــريــة على
ّ
ح ــد ق ــول ــه ف ــي امل ـقــاب ـلــة .م ــا ه ــو مــؤكــد
ّ
أيـضــا أن «دوائ ــر الــرصــد وال ـقــرار» في
«ال ـك ـيــان اإلســرائ ـي ـلـ ّـي» نـقـلــت املـقــابـلــة
إلــى «الـعـبــريــة» لـتــدقــق كثيرًا فــي كالم
الرجل الذي ال يخطئ في اللغة العربية
ُ
ويـفــاخــر بهويته العربية باعتبارها
«انتماء ومجموعة قيم».

ورج ـ ــال األع ـم ــال والـسـلـطــة الـحــاكـمــة
م ـع ــروف ــة م ــن أيـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس مـ ـب ــارك.
وخــال الـسـنــوات األخـيــرة مــن حكمه،
كـ ــانـ ــت م ـع ـظ ــم الـ ـصـ ـح ــف وم ـح ـط ــات
التلفزيون وال ــرادي ــو مملوكة لرجال
أع ـمــال مـقــربــن مــن الـسـلـطــة وأج ـهــزة
املخابرات املختلفة ،ولكن بشكل غير
معلن حتى لو كان معروفًا.
ال ـفــرق اآلن أن األمـ ــور مـعـلـنــة .ال أحــد
يـ ـح ــاول إخـ ـف ــاء ه ــا ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ي ـت ـبــاهــون ب ـه ــا ،ح ـتــى ال ـص ـحــاف ـيــون
واالعــام ـيــون الـصـغــار يـجـلـســون في
امل ـق ــاه ــي وي ـت ـح ــدث ــون ع ــن عــاقــاتـهــم
ول ـقــاءات ـهــم بــال ـض ـبــاط .كـمــا أن كـبــار
املـســؤولــن يتحدثون بــوضــوح حول
ن ـجــاحــات ـهــم لـلـسـيـطــرة ع ـلــى االعـ ــام
ومصادرته و«تأميمه».
آخر هذه النجاحات صفقة شراء حصة
أب ــي هـشـيـمــة ف ــي «اع ـ ــام امل ـصــريــن»
الـ ـت ــي ت ـم ــت ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل بـ ــدايـ ــة مــن
الـضـغــط عـلــى ق ـنــوات «أون .ت ــي .فــي»
ملنع بــث بعض امل ــواد ،والتخلص من
بعض املــذيـعــن ،ثــم قيام رجــل أعمال
(واجـهــة) بشراء قنوات «أون» ،وعدد
من وسائل االعالم األخرى ،ثم بيع كل

هذا لشركة أخرى أكثر قربًا من صناع
القرار .وبذلك ،تنضم كل هذه القنوات
وال ـ ـص ـ ـحـ ــف إلـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة ال ــوس ــائ ــل
االعــامـيــة الـتــي بــاتــت تملكها الــدولــة
مــن خــال أجهزتها األمنية وأذرعـهــا
االقتصادية.
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ورجـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
عـلــى وســائــل االعـ ــام ليست جــديــدة،
وليست خــاصــة بمصر ،لكن املشكلة
األك ـبــر هــي الـخـســائــر املـتــاحـقــة التي
تعانيها الكيانات االعالمية الحالية،
حتى باتت معظمها غير قــادرة على
االن ـفــاق عـلــى املـحـتــوى ال ــذي تبثه أو
حتى دفــع مستحقات العاملني فيها
خ ـســائــر ت ـتــزايــد م ــع ت ــوال ــي صـفـقــات
الـبـيــع والـ ـش ــراء ،وعـ ــدم وجـ ــود خـبــرة
أو سياسة واضـحــة أو حرية تعبير،
داخ ــل مــؤسـســات مهترئة غير قــادرة
ح ـت ــى ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة تــرفـيـهـيــة
ل ـل ـم ـشــاهــديــن .ك ـمــا ي ـبــرهــن م ــا حــدث
م ــع «أبـ ـل ــة ف ــاه ـي ـت ــا» ـ ـ ـ أحـ ــد ال ـب ــرام ــج
الـقـلـيـلــة جـ ـدًا ال ـنــاج ـحــة ال ـتــي وج ــدت
لنفسها صيغة كوميدية تعتمد على
االي ـ ـحـ ــاءات الـجـنـسـيــة الـخـفـيـفــة ـ ـ ـ أن
الكوميديا السياسية أصبحت غير

مقبولة منذ االطاحة ببرنامج باسم
يوسف.
حـ ـت ــى م ـس ـل ـس ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــي خ ـف ـيــف
م ـث ــل «س ــاب ــع ج ـ ــار» ن ــال ـت ــه ات ـهــامــات
بالحض على الرذيلة وتشويه سمعة
البلد ،مما دفــع «ســي .بــي .ســي» التي
تبثه إل ــى وق ــف عــرضــه بشكل مؤقت
قـبــل أي ــام مــن نـهــايــة ال ـع ــام .وتــواصــل
مـسـلـســل امل ـنــع م ــع مـسـلـســل االنـهـيــار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مل ـن ـظ ــوم ــة االع ـ ـ ـ ــام فــي
مـصــر فــي وق ــت نسمع فـيــه عــن أرق ــام
باملاليني واملليارات يتم ضخها داخل
ه ـ ــذه ال ـك ـي ــان ــات ال ي ـظ ـهــر ل ـه ــا ن ـتــاج
عـلــى ال ـشــاشــات أو ج ـيــوب الـعــامـلــن
فـيـهــا .ويـتــوقــع أن ي ــزداد األم ــر ســوءًا
م ــع إن ـش ــاء «لـجـنــة ال ــدرام ــا» املنبثقة
ع ــن «امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ــاع ــام» .وقــد
ت ــم االعـ ـ ــان ع ــن تـشـكـيـلـهــا م ـنــذ أي ــام
برئاسة املخرج محمد فاضل ،بهدف
مراقبة املسلسالت .مرة أخرى املسألة
ال تتعلق بخسارة حرية التعبير فقط،
ل ـكــن ت ـنــذر بـخـســائــر ب ـم ـئــات املــايــن
ل ـص ـن ــاع ــة الـ ـ ــدرامـ ـ ــا امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،ال ـت ــي
خ ـســرت بــالـفـعــل مـبــالــغ طــائـلــة خــال
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ّ
غــال ـبــا م ــا يـ ـح ــاول ب ـعــض ص ــن ــاع ال ــدرام ــا
االح ـت ـي ــال ع ـلــى ال ــرق ـي ــب م ــن خ ــال تـمــريــر
أفكارهم بطريقة غير مباشرة .لكن املعركة
اليوم لم تعد تقتصر على الجهات الرقابية
فحسب ،بــل ّ
تعدتها ،لتصبح مــع القنوات
التلفزيونية ،والجهات املنتجة .فالقائمون
على غالبية املـحـطــات ،ال يــريــدون للدراما
أن تشتبك مع الظرف الــراهــن ،وتقدم مادة
واقـ ـعـ ـي ــة .ه ــي ت ــري ــد مل ـش ــاه ــده ــا أن يـبـقــى
سطحيًا مهتمًا بــأفـضــل حــاالتــه بقصص
رج ـ ــال امل ـ ــال ،ون ــوع ـي ــة الـ ـسـ ـي ــارات ،وقـ ــوام
م ـم ـث ــات ج ـم ـي ــات ع ـل ــى ه ـي ـئــة ع ــارض ــات
ً
أزي ـ ــاء .ه ــؤالء بـكــل األح ـ ــوال ال يـلـقــون ب ــاال
ل ـل ـمــرح ـلــة الـ ـت ــي وص ـل ـه ــا ال ـت ـل ـف ــزي ــون فــي
املـطـلــق ،وه ــي غــالـبــا مــرحـلــة أف ــول نهائية
لصالح اليوتيوب والتلفزيون الرقمي .هذا
الفضاء يمكن أن يقدم بميزانية أقل عمومًا،
وه ـ ــوام ـ ــش حـ ــريـ ــة واس ـ ـع ـ ــة ،واحـ ـتـ ـم ــاالت
مفتوحة تتيح إمـكــانـيــات أكـبــر للتجريب
وخــوض املـغــامــرات ،فــي حــال ُوج ــدت النية
لدى صانع العمل بذلك.
ُ
ّ
صحيح أن تجارب سورية عــدة قدمت في
املاضي عبر شبكة االنترنت ،لكنها كانت
متواضعة جدًا ،لناحية املساحة اإلبداعية،
واإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ــي خـلـقـهــا.
فــي النهاية ،لــم تحقق تلك التجارب الحد
األدنى من النتائج املرجوة .لكن هذه ّ
املرة،
راح املـمـثــل والـسـيـنــاريـســت ال ـســوري رافــي
وهبي ،نحو تجربة مسلسل سوري رقمي
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،بـحـيــث يـمـكــن مل ـشــاهــده أن
يختار الطريقة التي تناسبه في املتابعة.
طرح وهبي قبل ّ
مدة إعالن مسلسل «بدون
قـيــد» (تــألـيــف راف ــي وهـبــي وبــاســم بريش،
األخـيــر ّأعــد السيناريو ،وإخ ــراج اللبناني
املعروف أمني درة ،وإنتاج راي بركات وإيلي
الـصــويـبــي ،وب ـطــولــة :راف ــي وه ـبــي وعبير
ح ــري ــري ،وي ـنــال مـنـصــور ،ونــديــن تحسني
بيك ،ومحسن عباس ،وخالد حيدر ،وعالء
الــزع ـبــي ،وخــالــد أب ــو ب ـكــر) .بـعــدهــا بــأيــام،
ً
ط ــرح الـعـمــل كــامــا عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي .بدا واضحًا حتى قبل العرض،
ً
واستهالال من العنوان بأن املسلسل يمرر
ج ــرع ــة ن ـق ــدي ــة ع ــال ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة رب ـمــا
ال ـس ـل ـطــة ،وامل ــواضـ ـي ــع فــائ ـقــة الـحـســاسـ ّيــة
واإلشـكــالـيــة .يـعـ ّـرف العمل عــن نفسه بأنه
ّ
املتجدد ،البدايات املختلفة.
«قصة عن األمل
ينطلق برفقة ثــاث شخصيات فــي رحلة
اكتشاف الذات ،والتعامل مع َمجهول ّ
يغير
حياتهم التي كانت باألمس عادية .العمل
ثمرة تعاون لبناني  -ســوري ،أنجزت أول
مسلسل رقـمــي ترفيهي يسمح للمشاهد
أن يـخـتــار بـنـفـســه طــريـقــة امل ـشــاهــدة الـتــي
تناسبه» .يبرر كاتب القصة وبطلها املمثل
ال ـس ــوري رافـ ــي وه ـبــي ان ـحــرافــه نـحــو هــذا
البديل الفني املعاصر بالقول« :مع إصرار
املحطات الفضائية التقليدية على تجاهل
األعـ ـم ــال ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول ال ــواق ــع،
صــار البحث عــن أشـكــال جــديــدة ومبتكرة
للسلعة الــدرامـيــة ضــروريــا .وكــذلــك البحث
عن بدائل ومنصات جديدة ،خصوصًا في
ظل توافر مثل هذه املنصات ،ال بل تفوقها
عـلــى ال ـشــاشــات الـتـقـلـيــديــة وقــدرت ـهــا على
الوصول إلى شريحة كبيرة من املشاهدين
والتفاعل معهم بـشــروط رقابية أقــل حدة
من تلك التي باتت تالحق الدراما الواقعية،
فتعيق وصولها إلى املشاهدين ،وبالتالي
تـمـنــع إن ـتــاج ـهــا بـحـجــة اف ـت ـقــادهــا لـجــرعــة
الـتــرفـيــه املـطـلــوبــة .فــي تـجــربـتــي الـجــديــدة
«ب ــدون قـيــد» ،محاولة جــادة لتقديم درامــا

ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة سـ ــوريـ ــة واقـ ـعـ ـي ــة وج ــريـ ـئ ــة،
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ال ت ـت ـنــازل ع ــن مهمتها
األساسية وهي التسلية والترفيه».
يـ ـق ــدم ال ـع ـم ــل ح ـك ــاي ــة ب ـس ـي ـطــة عـ ــن ث ــاث
شـخـصـيــات س ــوري ــة ي ـمـ ّـهــد ل ـهــا م ــن خــال
دقائق قليلة .ثم يترك فرصة للمشاهد كي
يـخـتــار ال ـخــط ،أو روايـ ــة الـشـخـصـيــة الـتــي
ً
يريد أن يبدأ بمشاهدتها أوال .يتم ذلك من
خالل مقاطع موزعة على دقائق (ال تتجاوز
مـ ّـدة كــل واحــد  5دقــائــق)ّ .
تمر فــي الحكاية
شخصية ثانوية ،في سياق األحداث ،ليجد
أنـهــا بطلة الـخــط الـثــانــي مــن الـعـمــل .وفــي
خـتــام حـكــايــة الشخصيات ال ـثــاث ،تسدل
الـقـصــة سـتــارهــا بمقطع خـتــامــي ،بـمــدة ال
ت ــزي ــد ع ــن  5دق ــائ ــق أيـ ـض ــا ،تـجـتـمــع فيها
شخوص العمل كاملة وتذهب بهدوء نحو
نـهــايــاتـهــا .يمكن ملتتبع أخ ـبــار وكــوالـيــس
ال ــوس ــط ال ـف ـنــي الـ ـس ــوري م ـعــرفــة أن كــاتــب
«سنعود بعد قليل» أخذ هذا املشروع على
عاتقه ،وطلب من زمالئه العمل بأقل األجور
امل ـم ـك ـنــة ،ك ــي ي ـخ ــرج بـنـتـيـجــة ت ــؤك ــد على
إمكانية تقديم دراما مختلفة ،غير ّ
مفصلة
على مقاس املحطات واملنتجني ،ويمكن لها
ً
أن تجلب دخال دوريًا ملدة معينة من خالل
حجم املشاهدات املتزايدة على اليوتيوب.
ّ
عـلــى أن ي ــوزع ه ــذا الــدخــل بــال ـتــوازي على
ص ـنــاع الـعـمــل ،أو ي ـعــود للمنتج فــي حــال
دف ــع أج ـ ــورًا ج ـي ــدة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن الـحـكــايــة
ً
ال ـت ـق ـل ـيــديــة املـ ـط ــروق ــة أصـ ـ ــا ف ــي خ ـطــوط
األع ـم ــال ال ـســوريــة ،عــن الـشـخـصـيــات التي
حاصرتها الحربّ ،
وتجار األزمات ،تتوقف
الحكاية عند ريــم املهندسة الزراعية التي
تعيش في درعا مستسلمة لعقلية محافظة
بائدة ،تفقد هويتها عند سرقة محفظتها،
وتحاصر بجشع خالها والــروتــن األمني
امل ـح ـب ــط .وهـ ـن ــاك وف ـي ــق ض ــاب ــط ال ـشــرطــة
ال ـن ــزي ــه ال ـ ــذي ي ـف ـقــد اب ـن ــه ال ــوح ـي ــد نتيجة
تـصـفـيــة ح ـس ــاب ــات م ــاف ـي ــات ف ـس ــاد تليها
خـســارتــه زوجـتــه منتحرة على اثــر فقدها
الـهــائــل ،فيأخذ خـيــاره بــاالنـتـقــام .وأخـيـرًا،
هناك كريم املـ ّ
ـدرس الشاب والبسيط الذي
يـنـخــرط أح ــد أصــدقــائــه بــالـعـمــل اإلعــامــي
ّ
فيتعرض لالعتقال .يحقق العمل
املعارض،
ط ـمــوح املـتـلـقــي بـمـشــاهــدة درامـ ــا تشبهه،
وش ـخ ـص ـيــات قــري ـبــة م ـن ــه ،وربـ ـم ــا عــايــش
ّ
بعضها في حياته .كذلك يتخلص من كل
أنــواع الثرثرة الــزائــدة ،ويقدم وجبة كاملة
ال ــدس ــم ،م ـع ــاف ــاة م ــن ت ــداع ـي ــات ال ـت ـطــويــل،
وثقل الثالثني والستني حلقة ،إضافة إلى
األس ـل ــوب ال ــذي يـتـ ّـســم بــال ـجــدة والــرشــاقــة
والتكثيف بأعلى درجــاتــه .ساعة ونصف
الساعة كحد أقصى ،كافية ألن يأخذ املتلقي
جرعة درامــا كفيلة بعدل مزاجه وصياغة
متعته وتسليته فــي الــدرجــة األول ــى ،ومن
ثم صدمته بالنهايات الحتمية التي بات
يسير إليها السوريون مرغمني.
«ب ـ ـ ــدون ق ـي ــد» ت ـج ــرب ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ت ـهــدم
الـ ـق ــواع ــد ال ـت ـق ـل ـيــديــة بـتـكـثـيـفـهــا ل ـل ـحــدث،
وت ـت ـم ـ ّـرد ع ـلــى ق ــوال ــب مـسـبـقــة ال ـص ـنــع من
ناحية الوقت املقترح للحلقة وللعمل ككل،
روح الـعـصــر
م ــن خ ــال زم ــن يـنـسـجــم م ــع ّ ً
ـوذجــا
ـ
م
ـ
ن
ـة
وت ـغــريــدة ال ـ ـ  140ح ــرف ــا ،م ـقــدمـ
ّ
لـلـسـهــل امل ـمـت ـنــع ف ــي الـ ــدرامـ ــا .ورغـ ــم أن ـهــا
كانت تحتمل الكثير من الجرأة اإلضافية
فــي الـخــوض فــي مــوضــوعــات ممنوعة ،إال
أن التجربة افتتحت ،ولــن تتوقف حاليًا،
ف ـغــالــب ال ـظ ــن بــأن ـهــا سـتـكـمــل م ــع ممثلني
ً
ّ
مكرسني مستفيدة من حالة الحفاوة التي
حصدتها على السوشال ميديا واإلعــام،
وص ـف ـح ــات ب ـع ــض ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ــوس ــط
الفني.

