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على األثير

اإلعالم السوري وامتحان التجديد
حالة خاصة عنوانها «سوريانا»
وسام كنعان
ّ
آخ ـ ــر مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ـف ــك ــر ف ـي ــه املـ ــرء
أثـ ـن ــاء االس ـت ـ ّم ــاع إلـ ــى ب ــرام ــج إذاعـ ــة
«سوريانا» أنه يتابع إعالمًا سوريًا
رسميًا .فاللغة الخشبية واألسلوب
املـ ــدرسـ ــي ال ـ ـحـ ــذر ،ي ـت ــاش ـي ــان كـلـيــا
ه ـن ــا ل ـص ــال ــح ال ـح ـي ــوي ــة وال ــرش ــاق ــة
وامل ــرون ــة وس ــرع ــة ال ـبــدي ـهــة ،إضــافــة
إلـ ــى ج ــرع ــات م ــن الـ ـج ــرأة امل ـمــزوجــة
بــاملـغــامــرة والـتـهـ ّـور فــي آن مـعــا .تلك
م ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزات اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة األهـ ــم
هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،والـ ـت ــي ت ـش ـغــل الــوســط
اإلعالمي السوري بوهم زائف ،حول
حجم الدعم الذي تتالقاه وينفرد به
ك ــادره ــا حـتــى تـتـمـكــن م ــن التحليق
فـ ــي فـ ـض ــاء خ ـ ـ ــاص .ف ـ ــاإلذاع ـ ــة ال ـتــي
ّ
تـبــث مــن مبنى اإلذاعـ ــة والتلفزيون
ف ــي س ــاح ــة األم ــوي ــن ف ــي دم ـش ــق ،ال
ت ـ ــزال ح ـتــى الـ ـي ــوم تـسـتـقـبــل أش ــرس
السوريني وأكثرهم عداء
املعارضني
ّ
للدولة السورية ،لكنها تعرف كيف
ت ـح ــاوره ــم ،وغــال ـبــا م ــا ت ـتــرك فــرصــة
للمتلقي كي يدرك هشاشة رواياتهم،
وضعف مواقفهم ،وارتهانهم بشكل
ّ
كلي للخارج .يعتقد البعض أن األمر
يحصل وفق خطة منسقة مع جهات
وصائية على اإلع ــام ،لكن الحقيقة
ّ
أن ك ـ ــل م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري ف ـ ــي هـ ـ ــذا امل ـن ـبــر
وأس ـلــوب تعاطيه املـعــا ّصــر ،مرهون
بـجــرأة استثنائية متمثلة بشخص
م ـ ّـدي ــر اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـس ــوري
وضـ ــاح ال ـخــاطــر .ال ـش ــاب الثالثيني
الـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق م ــن «إذاعـ ـ ـ ــة دمـ ـش ــق»،
يرتبط مشروعه اإلعالمي بالوسائل
امل ـس ـم ــوع ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ،وك ـ ـ ــان قـ ــد ت ــرك
انطباعًا بالغ األثر لدى مدرائه ،حتى
ّ
تم اختياره لتولي منصب اإلدارة في
اإلذاعـ ــة ال ـســوريــة الـتــي تـحـ ّـولــت إلــى
حصان راب ــح ،ومـضــرب مثل ،وحالة
نموذجية ُيحتذى بها.
ب ـب ـس ــاط ــة وبـ ـض ــرب ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ه ــدم
ّ
الخاطر كــل ما ُعــرف عن شكل املدير
ّ
ال ــرس ـم ــي .ت ـخــلــى ع ــن رب ـط ــة الـعـنــق،

رادار

لصالح الجينز والسيجارة التي ال
تنطفئ ،وت ــرك ب ــاب مكتبه مفتوحًا
حـتــى فــي ف ـتــرة االج ـت ـمــاعــات .هـكــذا،
ظلت األولــويــة بالنسبة إليه هي أي
مشتك أو زائر عادي .ربط
موظف أو
ٍ
ً
استديواته بمكتبه ،وتابع فريقه ّأوال
ً
ّ
بأول وعلى مدار الساعة ،إذ يقيم ّليال
نهارًا في هذا املكان ،ويتباهى بأنها
«س ــوري ــان ــا» ه ــي اإلذاع ـ ـ ــة ال ـســوريــة
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ت ـبــث ع ـلــى م ـ ــدار 24
ساعة أشياء جديدة ،بينما تعيد كل
ّ
اإلذاع ـ ــات الـبــرنــامــج نفسها لتغطي
ساعات البث.
عالقة وطيدة مع فريق
بنى الخاطر ّ
ّ
ع ـم ـلــه ،ل ــدرج ــة أنـ ــه ي ـن ـخــرط ف ــي حــل
مـشـكــاتـهــم الـشـخـصـيــة ،فـيـمــا ذروة
الـ ـح ــواف ــز ال ـت ــي يـمـنـحـهــا ه ــي كـلـمــة
شـ ـك ــر ،وفـ ـنـ ـج ــان قـ ـه ــوة ف ــي مـكـتـبــه،
بينما سقف العقوبة التي ّ
يهدد بها
ك ــل م ـق ـ ّـصــر ه ــي م ـخــاص ـمــة مــوظـفــه
والـتــوقــف عــن الـتـحـ ّـدث إلـيــه .ف ــإذا به
وفـ ـ ــق م ـخ ـط ـطــه اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي يـحـصــد
والء املــوظ ـفــن وإخــاص ـهــم لصالح
ُ
ّ
مـ ـنـ ـب ــره ــم .حـ ـت ــى أن م ـك ـت ـب ــه ط ـل ــي
ّ
ّ
بـعـبــارات املـحـبــة ي ــوم فــكــر بالتخلي
عـ ــن املـ ـنـ ـص ــب .ي ـح ـك ــي الـ ـخ ــاط ــر فــي
حوار طويل مع «األخبار» قصة هذه
اإلذاعة وتوليه إدارتها والحالة التي
ّ
فكر لخلقها من خالل هذا املنبر ،إلى
جــانــب الـعــوائــق الـتــيّ تعترض دربــه
كل لحظة .يعترف بأنه لم يصل إلى
الصيغة االحترافية التي يطمح إليها
ّ
ألن «اإلعالم املحترف يحتاج إلى مال
و ّف ـيــر وه ــو مــا يـنـقـصـنــا» .ثــم يطلب
منا التراجع عن النشر ،العتقاده بأن
تروه يومًا!.
نصف الحقيقة لم ِ
لكن بعد متابعة ال ــدورة البرامجية
لإلذاعة ،ال يحتاج الزائر فعليًا أكثر
من دقائق معدودة ليكتشف ّ
سر الجو
صــل إل ــى متابعي
الحميمي ال ــذي يـ ّ
«سوريانا» التي تحقق ريادتها عبر
بضعة كمبيوترات وحفنة موظفني.
ان ـطــاقــا م ــن ش ـكــل مـكــاتـبـهــا األن ـيــق
ال ـ ــذي ثـ ّـب ـتــت ع ـلــى ج ــدران ـه ــا ص ــورًا

كبيرة لشعراء مثل محمود درويش
ً
وأدونيس وسعيد عقل ،وصــوال إلى
األلوان التي تنسجم مع شعار القناة،
وتعكس شيئًا من جرأتها .ال توجد
م ـقــاي ـيــس وص ـف ــة س ـح ــري ــة لـخـطــاب
اإلذاع ـ ــة ال ـتــي تـبــث إضــافــة ملــوجــة ال ـ
«أف .أم» ش ــاش ــة «سـ ــايـ ــدات» على
االصطناعي «نايل ســات» .كل
القمر
ّ
ما في األمر أنها تعطي األولوية في
الـخـبــر ملــا يـخــص امل ـي ــدان وامل ــواط ــن،
وت ـ ـن ـ ـظـ ــر ب ـ ـعـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاف م ــن
حـيــث الـتــرتـيــب واأله ـم ـيــة لألنشطة
الـحـكــومـيــة ال ــدوري ــة ال ـتــي لــم تسمن
ولم تغن من جوع.
تــواكــب تـقـ ّـدمــات الجيش وإنـجــازاتــه
بالطريقة نفسها التي تشتبك فيها

ّ
التطرق إلى هموم الناس،
والفساد ،مع جرعات من الترفيه
الذي يحترم ذوق المستمعين
مــع أحـ ــوال املــواط ـنــن ومتطلباتهم،
فــي الــوقــت ال ــذي ال ت ـتــوانــى فـيــه عن
فتح استديواتها لخدمات املواطنني
وق ـضــايــاهــم ال ـص ـغــرى ال ـت ــي تعتبر
واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم أه ـ ـ ـ ـ ــداف اإلعـ ـ ـ ــام
املـحـلــي .ه ـكــذا ،يـتــولــى املــذيــع غيالن
الـغـبــرة ّ
مهمة الـتـصـ ّـدي للمسؤولني
ومــاحـقـتـهــم وتـسـلـيــط ال ـضــوء على
ف ـس ــاد وت ـق ـص ـيــر ب ـع ـض ـهــم ،بمنطق
حماسي يصل إلى مستوى الهجوم
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع .ي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـغـ ـب ــرة فــي
برنامجه «استديو الخدمات» وزارء
ومـ ـ ــدراء وم ـس ــؤول ــن ،ويــرب ـط ـهــم مع
مــواطـنــن ومشتكني وأصـحــاب حق،
ويـ ــواصـ ــل م ـتــاب ـعــة املـ ــوضـ ــوع حـتــى
يصل إلى نتيجة.
في السياق نفسه ،تنضم «سوريانا»
إلــى اسـتــديــوات الفضائية السورية
عند تقديم برنامج «من اآلخر» (هيثم
حسن وجعفر أحمد) ،لتعيد ترتيب
األوراق م ــع م ـس ــؤول ــن ومـحــافـظــن

يواكب صوت فيروز
القصائد التي
بعض ّ
تبثها اإلذاعة

ووزراء ،بطريقة استقصائية تميط
اللثام عن كل لبس ،وتكشف املستور.
ّ
مــن جانبها ،تـتــولــى املــذيـعــة عائشة
ّ
الـ ـ ـخ ـ ـ ّـراط ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال مـهــمــة
التنويع والتسلية ،إذ تصنع بخفة
ظل نادرة من الهواء العابر في بعض
األح ـ ـيـ ــان ص ـي ـغــة تــرف ـي ـه ـيــة ج ــذاب ــة.
ً
الـ ـه ــواء امل ـف ـتــوح يـمـنــح وق ـتــا طــويــا
لـقـصــائــد مـحـمــود دروي ـ ــش ،ومـظـفـ ّـر
النواب ،وسعيد عقل ،تواكبها سوية
طربية رفيعة من مــدراس الرحابنة،
وص ـ ــوت فـ ـي ــروز ,إلـ ــى ال ـش ـيــخ إمـ ــام،
ث ــم مـحـمــد م ـن ـيــر ،ومــرس ـيــل خـلـيـفــة،
ومــاجــدة الــرومــي ،وأمـيـمــة الخليل...
ً
وصــوال إلى الحديث والشعبي الذي
يتم اختياره بعناية فائقة ،من دون
ّالتفريط بالعامة من املستمعني .كما
أنها ال تنحدر نحو سوية ال تليق أو
تـشـبــه سـيــاســة خ ـطــاب «ســوريــانــا»،
ّ
اإلذاعــة التي تعطي كل يوم نموذجًا
ناصعًا لإلعالم املحلي الرسمي على
وجه التحديد.
غيران الغبرة ووزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريما القادري

َ
عايده صبرا« :الست نجاح» راجعة ع كندا

زكية الديراني
ق ـبــل ع ــام بــال ـتـمــام وال ـك ـم ــال ،أطـلـقــت
عـ ــايـ ــدة صـ ـب ــرا (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) سـلـسـلــة

ف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــوات س ـ ــاخ ـ ــرة حـ ـمـ ـل ــت اسـ ــم
«الـ ـس ــت نـ ـج ــاح» ،ن ـس ـبــة إلـ ــى َ
«م ـ ـ ْـرت
ع ـ ّـم ــي نـ ـج ــاح» الـ ـت ــي اش ـت ـه ــرت قـبــل
س ـن ــوات ف ــي الـسـيـتـكــوم الــرمـضــانــي

«ح ـل ــون ـج ــي ي ــا اس ـم ــاع ـي ــل» (ك ـتــابــة
وت ــألـ ـي ــف أحـ ـم ــد ق ـ ـع ـ ـبـ ــور) .صـ ـ ـ ّـورت
عايدة تلك الفيديوات في كندا خالل
زي ــارت ـه ــا الب ـن ـهــا الـ ــذي يـقـطــن هـنــاك
(األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار  .)2017/8/31ي ــوم ـه ــا،
ان ـت ـشــرت امل ـقــاطــع املـ ـص ـ ّـورة ال ـت ــي ال
ت ـت ـعـ ّـدى مـ ّـدت ـهــا الــدقـيـقـتــن ونـصــف

ُانتهت من كتابة وإخراج مسرحية
يعلن عنها في أوائل العام المقبل
الدقيقة بسرعة ّعلى مواقع التواصل
االجتماعي ،لتحقق املمثلة اللبنانية
نـ ـج ــاح ــا الف ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع
وف ــي الـعــالــم ُ االف ـتــراضــي .بطريقتها
الساخرة واملمتعة والذكية ،خرجت
ع ـل ـي ـنــا عـ ــايـ ــدة بـ ـفـ ـي ــدي ــوات ع ـفــويــة
(إخ ــراج علي مــاجــد ،وإنـتــاج web en
 )directأظهرت الفروقات بني الحياة
ّ
مسجلة
الـيــومـيــة فــي ك ـنــدا ول ـب ـنــان،
امـتـعــاضـهــا مــن ع ــدم انـقـطــاع الـتـ ّـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ،وم ـ ــن كـ ـث ــرة األشـ ـج ــار
ّ
وقلة املباني ،ومن «البوسطة» التي

ل ــم تـ ــأت ف ــي م ــوع ــده ــا ف ــي ظ ــل ن ــدرة
«السرفيسات» ،ومن الحدائق العامة
الكبيرة و«اململة»...
تجربة املمثلة واملخرجة كانت جديدة
على الساحة الفنية ،وبمثابة ٍّ
تحد لها
بعد الصعوبات التي عايشتها خالل
الـتـصــويــر ،وهــي ال ت ــزال صالحة لكل
مكان وزمــان .على هذا املنوال ،تسافر
بـطـلــة مـســرحـيــة «ف ـي ـتــريــن» إل ــى كـنــدا
خالل األشهر القليلة املقبلة لتصوير
امل ــزي ــد م ــن ف ـيــديــوات «ال ـســت ن ـجــاح»،
ّ
ستتطرق إلــى مجموعة جديدة
التي
من القضايا االجتماعية واالقتصادية
املـنـ ّـوعــة .تـحــاول عــايــدة أن تجمع في
هــذا املـشــروع مواضيع تلمس الواقع
اللبناني ،وتظهر مــدى ســوء الوضع
الذي وصلنا إليه في بلدنا.
في هذا السياق ،تقول صبرا في حديث
ّ
إل ـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» إن «ال ـ ـسـ ـ ّـت ن ـج ــاح»
ستعود «الصيف املقبل من كندا ،فيما
بدأت التحضير للتسجيالت الجديدة
ّ
سأصورها خالل زيارتي البني
التي
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش ه ـ ـنـ ــاك .ه ـ ــذه الـع ـم ـلـيــة
تستغرق الكثير من الوقت والتحضير
ق ـب ــل ال ـت ـص ــوي ــر وال ـت ـن ـف ـي ــذ لـتـصـ ّبــح
جــاهــزة لـلـعــرض» .تكشف صبرا أنها

عادت أخيرًا إلى مزاولة عملها ،قائلة:
«نشرت على صفحاتي على السوشال
ميديا فيديو جديدًا لـ ّ«الست نجاح»
ّ
لكنه ِّ
صور في بيروت .إنه ساخر ومن
ّ
ن ـســج ال ـخ ـي ــال ،وي ـت ـضــمــن تـعـلـيـقــات
ّ
معينة بعدما قضيت فترة على كوكب
ع ـ ـطـ ــارد بـ ـه ــدف االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف .ه ــذه
الخطوة كــانــت بمثابة ع ــودة لــي بعد
غ ـيــاب ع ــن األضـ ـ ــواء لـشـهــريــن بسبب
وفاة والدتي» .وتضيف« :حاليًا ،عدت
إلى تسجيل الفيديوات .سأكمل فيها
ق ــدر املـسـتـطــاع ،س ــواء ت ـ ّـم تصويرها
فــي ب ـيــروت أو فــي ك ـن ــدا» .إل ــى جانب
ّ
هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ،ي ـب ــدو أن ب ـط ـلــة فـيـلــم
«املـســافــر» ستخوض تجربة جديدة،
إذ انتهت من كتابة وإخراج مسرحية
ج ــدي ــدة ُيـعـلــن عـنـهــا ف ــي أوائـ ــل الـعــام
َ
املـ َقـبــل ،وسـتـكــون مــن بـطــولــة ممثل ْي
اث ــن ـ ْـن .ل ـكــن مـ ــاذا ع ــن مـشــاركّـتـهــا في
املسلسالت؟ تجيب صبرا بأنها تقرأ
نـ ّـصــا ل ـ «سـيـتـكــوم»« ،لـكــن لــم أتــوصــل
بعد إلى اتفاق مع القائمني عليه».
إذًا ،بـعــد غ ـيــاب ق ـســري ،ت ـعـ ّـود عــايــدة
امل ـم ـث ـلــة لـلـعـمــل بـشـكــل م ـكــثــف وعـلــى
ج ــدول أعـمــالـهــا مـشــاريــع مختلفة ،ال
ّ ّ
شك أن الجمهور ينتظرها بشوق!

