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ويك أند

زيارة خاصة

«األخبار» في باب توما :حكاية «حرائر» الشام

ُ
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تصوير
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ام
أي
ّ
المواقع في فندق دمشقي تراثي في حي «باب توما» .إنه
مسلسل تاريخي ــ معاصر بعيد ّ
عما بات ُيعرف بأعمال البيئة
ّ
في شقين :األول تاريخي وتوثيقي،
الشامية ،وتدور أحداثه ّ
والثاني افتراضي ،فيما يسلط الضوء على نساء رائدات في
المجتمع السوري.
دمشق ــ محمد األزن
في أحد الفنادق الدمشقية التراثية
في حي «بــاب توما» ،التقينا فريق
عمل مسلسل «حرائر» (تأليف عنود
ال ـخــالــد ،وإخ ـ ــراج بــاســل الـخـطـيــب،
وإنـتــاج «املــؤسـســة الـعـ ّ
ـامــة لإلنتاج
ّ
التلفزيوني واإلذاعي») الذي يسلط
الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ
ســوريــا .ت ــدور األحـ ــداث فــي دمشق
بـ ــن عـ ــامـ ــي 1915و ،1920بـيـنـمــا
كــان الفرنسيون على األب ــواب ،عبر
ّ
«شقي» ،وفق ما يوضح
حكايةٍ من
املخرج باسل الخطيب لـ«األخبار»:
«األول تاريخي وتوثيقي ،والثاني
اف ـ ـتـ ــراضـ ــي» .ويـ ـضـ ـي ــف« :ي ـت ـن ــاول

العمل تأليف عنود الخالد ،وإخراج
باسل الخطيب ،يضيء على نساء
رائدات في المجتمع السوري
ّ
األول شخصيات نسائية دمشقية
م ـعــروفــة ،مـثــل ن ــازك الـعــابــد (1887
ـ ـ ـ  ،)1959ومـ ـ ــاري ع ـج ـمــي ( 1888ـ
 )1965الـلـتــن ك ــان لـهـمــا دور رائ ــد
ف ــي ال ـن ـه ـضــة االج ـت ـمــاع ـيــة وحــركــة
ال ـت ـن ــوي ــر م ـط ـلــع الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
ث ـ ّـم ــة ش ـخ ـص ـيــات درامـ ـي ــة أوجـ ــدت،
لـتـكــون ال ـحــامــل الــرئ ـيــس لــأحــداث
ّ
الخطي
والـعــاقــات ،والـتـمــازج بــن
ال ـت ــوث ـي ـق ــي واالف ـ ـتـ ــراضـ ــي .ه ـ ــذا مــا
ّ
يشكل ّ
قصة «حرائر» ،ليكون العمل
بمثابة ّ
تحية للدور التنويري الذي

قــامــت بــه امل ــرأة الـســوريــة خــال تلك
الفترة».
ّ
ستجسد شخصية الـعــابــد ُاملمثلة
ّ
نجالء الخمري .أمــا عجمي فأسند
دورهـ ـ ــا إل ــى امل ـم ـث ـلــة ج ـيــانــا عـنـيــد.
خ ـي ــاران ،أع ــرب الـخـطـيــب عــن ثقته
ب ـه ـمــا ل ـنــاح ـيــة ال ـ ـقـ ــدرات األدائ ـ ـيـ ــة،
وفــرضـتـهـمــا «الـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة
املــرت ـب ـطــة ب ـهــاتــن الـشـخـصـيـتــن»،
خصوصًا على مستوى «الشكل».
فــي الـجــانــب االف ـتــراضــي للحكاية،
تلعب الشخصيتان التاريخيتان
دورًا مـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــاة ال ـب ـط ـل ــة
«بسيمة» (ســاف فواخرجي) التي
«لفتها مجتمع النساء الحقوقيات
وامل ـت ـع ـلـ ّـمــات ،وســاعــدهــا االحـتـكــاك
بـهــن فــي تحقيق نـقـلــة كـبـيــرة ج ـدًا،
كـسـ ّـيــدة دمـشـقـيــة .ت ـحـ ّـدت ظــروفـهــا،
وظروف عائلتها ،ورفضت الخنوع
أو االستكانة للمعايير االجتماعية
الـســائــدة ،وأصـبـحــت تـعــرف الـفــارق
ب ــن ُ
«ح ــرم ــة» وام ـ ــرأة م ــن حـقـهــا أن
ّ
ت ـت ـع ـلــم ،وت ـع ــل ــم ب ـن ــات ـه ــا ،وت ـطــالــب
بـحـقــوقـهــا وح ـقــوق ـهــن ،كــال ـحــق في
اإلرث ،ك ـمــا تـعـيــش حـيــاتـهــا بـمــلء
إرادتها» .هكذا تصف لنا فواخرجي
ّ
ّ
الشخصية ،مشيرة إلــى أن بسيمة
ّ
ت ـش ـهــد «تـ ـ ـح ـ ــوالت كـ ـب ــرى ،لـتـحـقــق
ك ـي ــان ـه ــا ال ـ ـخـ ــاص وت ـص ـب ــح ام ـ ــرأة
حـ ـ ّـرة ،فـيـمــا يـمـكــن اع ـت ـبــاره تكثيفًا
ّ
لتحوالت املشهد النسوي السوري،
مجاالت أوسع».
ودخول املرأة ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـمــثــل ت ــاج ــر األقـمـشــة
«صـبـحــي» (أي ـمــن زيـ ــدان) ال ـصــورة
ّ
تجلياتها .فهو
الــذكــوريــة فــي أبــرز
ّ
رجل تقليدي ،وغرائزي ،يرى أن قبر

ُ
أيمن زيدان تقابله صباح الجزائري (وسطًا) وروبين عيسى (يمينًا) وندين سالمة (يسارًا) في أحد المشاهد

ّ
املرأة بيتها ولديه مواقفه املتعنتة،
وقوانينه الصارمة تجاهها.
مشاهد عديدة رصدتها «األخبار»
ف ــي م ــوق ــع ال ـت ـص ــوي ــر ،ي ــرف ــع فـيـهــا
ّ
الـ ــرجـ ــل املـ ـتـ ـس ــل ــط صـ ــوتـ ــه ،مـعـلـنــا
سـ ـط ــوت ــه املـ ـطـ ـلـ ـق ــة عـ ـل ــى زوج ـت ـي ــه

«ف ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــزة» (صـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري)
و«أل ـ ـفـ ــت» (ن ــدي ــن س ــام ــة) ،واب ـن ـتــه
«زب ـ ـ ـيـ ـ ــدة» (مـ ـيـ ـس ــون أبـ ـ ــو أس ـ ـعـ ــد)؛
ـات قــاط ـعــة ال تخلو
ي ـت ـحــدث ب ـك ـل ـمـ ٍ
ّ ً
محمال «حريمه»
من حس الدعابة،
مسؤولية أجــواء «النكد» في البيت

الــذي تسوده عالقات متشابكة بني
أف ــراد العائلة ال ــواح ــدة ،وصــراعـ ٌ
ـات
ّ
تتعلق بــالـشــأن الـعــائـلــي ،أو الشأن
العام ،في مرحلةٍ حاسمة من تاريخ
سوريا.
ّ
لكن «بسيمة» زوجــة أخيه املتوفي،

تحت المجهر

من التلفزيون إلى اإلذاعة ...إعالميون يكسرون القاعدة
نادين كنعان
لطاملا كان التلفزيون ـ وال يزال ـ حلمًا
يــراود الكثير من العاملني في مهنة
امل ـت ــاع ــب .رغ ــم ال ـع ـمــل ف ــي الـصـحــف
واإلذاعـ ـ ـ ــات وامل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
تـبـقــى ع ــن الـغــالـبـيــة عـلــى «األه ـ ــم»:
ّ
الـشــاشــة الفضية امل ــوج ــودة فــي كــل
ّ
املـنــازل .علمًا بــأن مفهوم «األهمية»
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـب ـعــض ق ــد يقتصر
عـلــى «أض ـ ــواء ال ـش ـه ــرة» .م ــا علينا.

الراديو ّ
يعري الضيف أكثر مما
تفعل الشاشة

ُ
ف ــي ظ ــل هـ ــذا الـ ــواقـ ــع ،ن ــاح ــظ مـنــذ
فترة ليست قريبة سلوك الكثير من
املراسلني /ات واملذيعني /ات طريقًا
مختلفة! أصبحت لـهــؤالء أمكنتهم
عـبــر األث ـي ــر .ه ـنــا ،ال بــد مــن ال ـســؤال
عن األسباب التي قد تدفع أشخاصًا
أثـبـتــوا أنفسهم عبر اإلع ــام املرئي
إلى العمل أيضًا بعيدًا عن الكاميرا.
ّ
«ق ـ ــد ي ـش ــك ــل ال ـع ــام ــل امل ـ ـ ــادي داف ـع ــا
ّ
رئ ـي ـس ـي ــا ،خ ـص ــوص ــا أن مــدخــول ـنــا

ً
فــي الـقـنــوات املحلية ع ــادة ال يكون
كبيرًا» ،تقول املذيعة واملراسلة في
ق ـنــاة «ال ـ ًج ــدي ــد» كــريـسـتــن حـبـيــب،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة« :فـ ـ ــي ح ــال ــة الـ ـبـ ـح ــث عــن
مـ ــدخـ ــول إض ـ ــاف ـ ــي ،يـ ـك ــون الـ ــراديـ ــو
األق ــرب إلــى مجال عملنا» .االكتفاء
املادي ليس السبب الوحيد بالنسبة
ملـقـ ّـدمــة َ
«ع غـيــر مــوجــة» (ال ـثــاثــاء ـ
 16:20ـ «صــوت لبنان ـ األشرفية»)،
ف ــاأله ــم ه ــو ّأن «ال ـس ـيــاســة ال ّ
تلبي
ط ـم ـ ّـوح ــي اإلعـ ــامـ ــي ،ل ــذل ــك وج ــدت
مـتـنــفـســا آخ ــر ع ـبــر بــرنــامــج ثـقــافــي
ي ـس ـت ـض ـي ــف أسـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ــن مـ ـج ــاالت
مختلفة ،ويهدف ّأيضًا إلــى دعمها
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـف ــن
الصحيح والحقيقي».
صــاحـبــة ديـ ــوان «ال تقطف
ال تـنـكــر ّ
ال ـ ـ ـ ــوردة» أنـ ـ ــه دون هـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
ال ـبــرامــج ف ــي لـبـنــان عـقـبــات كـثـيــرة،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا مـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ع ـ ـ ــدد ف ـن ــان ــي
ّ
األنــدرغــراونــد فــي ال ـبــاد ،و«بـمــا أن
امليزانية ال تسمح باستقدام أسماء
ّ
مــن الـعــالــم الـعــربــي ،يتطلب البحث
ّ
واإلع ـ ـ ـ ـ ــداد مـ ـجـ ـه ــودًا أك ـ ـبـ ــر .أت ــول ــى
عملية اإل ّع ـ ــداد بـنـفـسـ ّـي» .ال تخفي
ح ـب ـي ــب أن ـ ـهـ ــا تـ ـع ــرف أن ـ ـ ــه س ـت ـكــون

هناك نهاية لتجربتها على الراديو،
وتبدي أملها في نقل هذا البرنامج
إلى التلفزيون ،لكنها تعود وتقول:
ّ
املحطات
«أعلم أن األمر صعب على
ّ
ّ
اللبنانية ألن الجواب سيكون أنه ال
يستقطب ّ
كمًا كافيًا من اإلعالنات».
وعـ ّـمــا إذا ك ــان مــا تفعله ال ـيــوم بني
ال ـت ـل ـفــزيــون واإلذاع ـ ـ ــة ب ـعــدمــا كــانــت
لها تـجــارب فــي الصحافة املكتوبة
يرضي طموحها ،توضح كريستني
حبيب ّأن «عملي ّ
يكمل بعضه .أنا
ال أح ــب األخ ـبــار الــدمــويــة والـجــافــة،
وأرن ـ ــو إل ــى ال ـ ـ  .infotainmentأري ــد
تـقــديــم امل ـع ـلــومــات امل ـف ـيــدة بطريقة
جميلة».
زميلة حبيب فــي «الـجــديــد» راشيل
كـ ـ ــرم ال ت ــؤم ــن ب ــال ـت ــرات ـب ـي ــة لـجـهــة
االنتقال من املكتوب إلى املسموع ثم
املرئي .فالشابة التي كانت لها أيضًا
ت ـج ــارب ف ــي ص ـحــف م ـثــل «ال ــدي ــار»
و«ال ـن ـهــار» و«الـسـفـيــر» إضــافــة إلــى
التسويق والعالقات العامة ،لطاملا
ّ
أحبت الراديو.
راشيل «التحدي» في العمل
تهوى
ّ
اإلذاعي املتمثل بإقناع الجمهور من
خــال الصوت واألسـلــوب فقط ،كما

ّ
ّ
«شخصيتي تبرز عبره أكثر من
أن
التقارير التلفزيونية .وأنــا بطبعي
أحب أن أجمع بني الكثير من األعمال
في آن معًا» .لكن حب ّ
مقدمة برنامج
«اقنعني» (اإلثنني ـ  17:00ـ «جرس
سـ ـك ــوب») ل ـل ــرادي ــو ال ي ـط ـغــى على
ال ـشــاشــة ال ـص ـغ ـيــرة« :رب ـ ّـم ــا ل ــو كــان
لدي برنامج خاص على ّالتلفزيون
ملــا لجأت إلــى اإلذاع ــة ،لكنني اليوم
أح ـصــل ع ـلــى م ـســاحــة أك ـبــر عـبــرهــا
وأب ـ ـ ـ ــزر ش ـخ ـص ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .أح ــب
نفسي في الحوار كثيرًا».
ع ـل ــى خ ـ ــاف ك ــري ـس ـت ــن ح ـب ـي ــب ،ال
ّ
ت ـع ـت ـب ــر راش ـ ـيـ ــل كـ ـ ــرم أن امل ــدخ ــول
اإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــان داف ـ ـ ـعـ ـ ــا أس ــاسـ ـي ــا
لخوض هذه التجربة الجديدة التي
تمامًا عــن السياسة
ال تبتعد فيها ّ
ك ـم ــا زم ـي ـل ـت ـه ــا ،ألن ـ ـهـ ــا تـسـتـضـيــف
سياسيني أيضًا إلــى جانب فنانني
وإعالميني وأسماء «مثيرة للجدل»
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوره ـ ـ ــا «بـ ـ ـط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة ع ـم ـي ـق ــة
وطبيعية .أحــاول فتح آفــاق جديدة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـ ّج ـم ـهــور .واملـ ـم ـ ّـي ــز فــي
الراديو هو أنــه ّ
يعري الضيف أكثر
م ـم ــا ت ـف ـعــل الـ ـش ـ ّـاش ــة ،وب ــرن ــام ـج ــي
ينجح في ذلك ألنه مباشر».

ّ
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تـ ـق ـ ّـر ك ـ ــرم ب ــأن
عـمـلـهــا ك ـمــراس ـلــة ي ـســاعــدهــا كـثـيـرًا
ف ــي تـحـضـيــر ال ـح ـل ـقــات ،خـصــوصــا
ل ـن ــاح ـي ــة م ــوافـ ـق ــة الـ ـضـ ـي ــوف عـلــى
املقابلة .االستفادة من شهرة االسم
عـبــر الـتـلـفــزيــون والـخـبــرة فــي مجال
اإلع ــام امل ــرئ ــي ،مـســألـتــان اسـتـفــادت
م ـن ـه ـمــا أيـ ـض ــا م ــذي ـع ــة األخ ـ ـبـ ــار فــي
«املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـ ــإرس ـ ــال»
نيكول حجل الـتــي تـقـ ّـدم منذ أيلول
(سبتمبر) املاضي برنامج «كواليس
األحد» (األحد ـ  8:30ـ «صوت لبنان ـ
األشرفية»)« .لوال ظهوري عبر الـlbci
ّ
ملا جاءني العرض ،كما أن عملي فيها
ي ـسـ ّـهــل ق ـب ــول ال ـض ـي ــوف بــامل ـشــاركــة
ّ
في برنامجي ،من دون أن ننسى أن
عـمـلــي ال ـت ـل ـفــزيــونــي ه ــو ف ــي صميم
السياسة واألخبار ،األمر الذي ّ
يسهل
ّ
علي مهمتي اإلذاعية املحصورة في
محاورة السياسيني» .لم يكن العمل
اإلذاع ـ ـ ــي ض ـمــن اه ـت ـم ــام ــات املــذي ـعــة
حصولها على عرض من
الشابة قبل
ّ
أشهر
مرور
بعد
ما
إن
لبنان»،
«صوت
ّ
على تجربتها اإلذاعية ،اكتشفت أنها
تحب الراديو أيضًا« .ال تسأليني أين
اللذة في املوضوع ،لكن هذا البرنامج

