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محمد كريشانمذيع األخبار التلفزيونية ٤

مقدمة

مّنــا ال يرغــب يف أن يصبــح من 
مشــهورا يتســابق النــاس 
ــذ  ــه وأخ ــام علي ــى الس إل
صــورة تذكاريــة معــه أو الظفــر بتوقيعــه؟!! 
كثيــر منــا بالتأكيــد، وهــذا مــا يفســر رغبــة 
بعــض هــؤالء الباحثيــن عــن الشــهر يف أن 
يكونــوا مذيعيــن معروفيــن يظهــرون ىلع 
الشاشــة ويســعى الــرأي العــام بفضــول 
ــم  ــن حياته ــة م ــل مختلف ــة تفاصي ملعرف

ــة.  ــر خصوصي ــك األكث بمــا يف ذل

لكــن هــل يكفــي هــذا؟! طبعــا ال؛ ألن 
كثيريــن آخريــن أيضــا يريــدون أن يصبحــوا، 

بنفــس املنطــق، نجــوم ســينما أو غنــاء أو رياضــة أو موضــة ولكــن بيــن الرغبــة والقــدرة 
ــا.  ــد مّن ــروع ألّي واح ــوح مش ــام كل طم ــي أم ــدي الحقيق ــن التح يكم

وعندمــا يكــون لدينــا هــذا الطمــوح يف أن نصبــح مذيعيــن فــا بــد أن نعــرف 
أن املذيعيــن مذاهــب مختلفــة واختصاصــات، متنوعــة فهنــاك مذيــع املنوعــات 
ــع البرامــج  ــة.. ومذي ــع البرامــج الفكري ــع املســابقات الثقافيــة..  ومذي الغنائيــة.. ومذي
الدينيــة.. ومذيــع برامــج األطفــال.. ومذيــع الرياضــة  باختصاصتهــا املختلفــة مــن 
كــرة قــدم وكــرة طائــرة وماكمــة وألعــاب قــوى وغيــر ذلــك، ومذيــع األخبــار والبرامــج 

ــذا.  ــية وهك السياس

ــة يف أن  ــا الجارف ــن رغبتن ــراب ع ــة يف اإلع ــكل حماس ــق ب ــل أن ننطل ــد قب ــذا ال ب ل
نصبــح مذيعيــن مــن التأكــد مــن أننــا نصلــح فعــا لهــذا املجــال يف االختصــاص الــذي 
ــح  ــأن نصب ــن ب ــون جديري ــنا لنك ــئ أنفس ــروع يف أن نهّي ــن الش ــل م ــده أو ىلع األق نري

ــره. ــال دون غي ــذا املج ــن يف ه مذيعي
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لنوضــح أكثــر، إذا كنــت أريــد مثــا أن أصبــح مذيعــا معلقــا لبطوالت كــرة القــدم العاملية 
ــن  ــع كا م ــال فأتاب ــذا املج ــي يف ه ــّون نفس ــة يف أن أك ــكل هّم ــرع ب ــد أن أش ــا ب ف
الــدوري اإلنجليــزي واإلســباني واإليطالــي والبرتغالــي واألملانــي وأعــرف أســماء املدربيــن 
والاعبيــن وقوانيــن اللعبــة املختلفــة واالتحــادات القاريــة لكــرة القــدم ومســؤولي 
ــح  ــد أن أصب ــت أري ــا إذا كن ــة. أم ــا املختلف ــل قراراته ــا وكل تفاصي ــا« واجتماعاته »الفيف
مذيــع برامــج موســيقية فــا بــد أن أمتلــك، تدريجيــا وباملثابــرة، ثقافــة موســيقية تســمح 
لــي بالتمييــز بيــن امللحنيــن واملقامــات واملوشــحات وطبقــات الصــوت الغنائيــة والفــرق 
بيــن املطربيــن ومــا الــذي يمّيــز هــذا عــن ذاك إلــى غيــر ذلــك. ال معنــى أبــدا ألن تصبــح 
مذيــع برامــج ثقافيــة وتحــاور كتابــا وشــعراء وأنــت خالــي الذهــن مــن الوعــي باملــدارس 
املختلفــة يف الروايــة والشــعر واملســرح والســينما وإال فســتبدو جاهــا متطفــا وهــذا 

كارثــي ومدّمــر لســمعة أّي مذيــع. 

قــس ىلع هــذا أيضــا مذيــع األخبــار والبرامــج السياســية، فــا يمكــن ألّي منــا أن يطمــح 
إلــى أن يكــون مذيــع أخبــار مــع أنــه ال عاقــة لــه بعالــم السياســة والسياســيين وليســت 
لديــه أيــة اهتمامــات صحفيــة ىلع اإلطــاق. هــذا يريــد أن يصبــح مذيعــا إخباريــا لكنــه 
ال يكلــف نفســه عنــاء الســعي خطــوة خطــوة لتكويــن ثقافــة سياســية تســمح لــه، ليــس 
فقــط بمعرفــة أســماء املســؤولين الكبــار ورؤســاء الــدول، وإنمــا أيضــا املنظمــات الدوليــة 
ــاد  ــة واالتح ــة العام ــن والجمعي ــس األم ــن مجل ــرق بي ــدة والف ــم املتح ــها األم وىلع رأس
ــاد  ــية يف الب ــركات السياس ــرى الح ــية وكب ــة السياس ــن األنظم ــاف بي ــي واالخت األوروب
العربيــة، وتفاصيــل القضيــة الفلســطينية، والخطــوط الكبــرى للحيــاة السياســية يف مصــر 
والعــراق والســعودية وباقــي الــدول العربيــة والوضــع يف ســوريا واليمــن وليبيــا وفكــرة 
ــن  ــر. وم ــك كثي ــر ذل ــي وغي ــاون الخليجــي واتحــاد دول املغــرب العرب ــس التع عــن مجل
ينجــح مذيعــا يف هــذا املجــال فــا يعنــي أبــدا أنــه يمكــن أن ينجــح مذيعــا يف مجــال 
ــدان وال  ــذا املي ــب ه ــم وتناس ــخصية تائ ــزاج وش ــاص وم ــة واختص ــألة دراي ــر؛ فاملس آخ

تناســب غيــره. 

ــن  ــا بي ــبها أحدن ــزة وال يكتس ــي جاه ــية ال تأت ــة السياس ــذه الخلفي ــك يف أن ه ال ش
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عشــية وضحاهــا، إنمــا ُتبنــى لبنــة لبنــة مــن قبــل الشــخص الــذي وضــع نصــب عينيــه 
تكويــن نفســه سياســيا. يتأتــى ذلــك مــن خــال املطالعــة واملتابعــة وحضــور النــدوات 
السياســية ومواكبــة األخبــار مــن الصحــف واإلذاعــت والتلفزيونــات يف زمــن أصبحــت فيــه 
اإلنترنــت توفــر مــادة ال حــدود لهــا ألي تســاؤل مهمــا كان. صحيــح أن االهتمــام بالشــأن 
السياســي يترعــرع مــع الشــاب تدريجيــا خاصــة يف مــدارج الجامعــة ومــا توفــره يف كثيــر 
ــن  ــارك بي ــدل واملع ــى الج ــكار وحت ــادل األف ــاش وتب ــب للنق ــال رح ــن مج ــدول م ــن ال م
تيــارات سياســية وفكريــة مختلفــة، ولكــن هــذا االهتمــام غالبــا مــا يكــون شــغفا فرديــا 
ــام أو  ــة اإلع ــة بدراس ــذه الرغب ــقلت ه ــا ُصـ ــتمر. وإذا م ــن املس ــا بالتكوي ى تدريجي ــذَّ ُيغ
ــة  ــة فــإن الثقافــة السياســية املطلوب ــون أو العاقــات الدولي ــوم السياســية أو القان العل

تترســخ مــع الســنوات خطــوة خطــوة. 

ــا  ــد منــه ليصبــح أحدن كثيــرون يتســاءلون: هــل دراســة الصحافــة واإلعــام شــرط ال ب
مذيعــا أو صحافيــا قبــل ذلــك؟ نعــم هــذا يســاعد كثيــرا ولكنــه ال يجعــل منــا بالضــرورة 
ــح  ــام تصب ــدرس اإلع ــا ت ــك؟ عندم ــف ذل ــن. كي ــن مرموقي ــن أو مذيعي ــن جيدي صحافيي
عارفــا باألنمــاط الصحفيــة املختلفــة وكيفيــة الحصــول ىلع الخبــر وتمحيصــه وكتابتــه 
والفــرق بيــن الخبــر والتعليــق وأهميــة املصــادر وكيــف تكتســبها وتحافــظ عليهــا وغيــر 
ذلــك مــن التقنيــات اإلعاميــة املتعــددة واملتطــورة خاصــة مــع دخــول مواقــع التواصــل 
ــم،  ــي«... نع ــن الصحف ــل »املواط ــدة مث ــم جدي ــور مفاهي ــط وظه ــي ىلع الخ االجتماع
كل مــا ســبق يعطيــك األدوات الضروريــة للفهــم والتميــز، ولكنــه ال يؤهلــك بشــكل آلــي 
ــة أو الهندســة  وحتمــي ألن تكــون صحافيــا بالضــرورة. هنــاك مــن درس الطــب أو الصيدل
ــن نفســه وصقــل  ــة والعزيمــة ىلع تكوي ــك املوهب ــه امتل ــا ناجحــا ألن ــم صــار صحافي ث
مهاراتــه، وهنــاك مــن درس اإلعــام فلــم يفــده بشــيء فتوجــه يف حياتــه العمليــة إلــى 

شــيء آخــر مختلــف تمامــا عمــا درســه. 

األكيــد هنــا، أنــه إذا كنــت دارســا لإلعــام، أو كنــت صحفيــا باألســاس، وأردت أن تصبــح 
مذيعــا فــإن ذلــك يســاعدك كثيــرا ويعطيــك أفضليــة عــن غيــرك. هــذا ال ينطبــق حتمــا 
ــا ســبق-  ــب م ــى جان ــز -إل ــي املتمي ــع التلفزيون ــوب مــن املذي ــع ألن املطل ىلع الجمي
أمــران أساســيان ال غنــى عنمــا وال تنــازل،  لدخــول غمار هــذه التجربــة املغرية واملشــوقة: 

الشــخصية املتميــزة، والصــوت الجيــد.
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بهــا تحديــدا أن تكــون لــك جاذبيــة مــا ىلع املقصود 
نكهــة  لحضــورك  يكــون  بحيــث  الشاشــة 
خاصــة محّببــة للمشــاهد، أن يكــون لــك مــا 
ُيســمى »القبــول«، فيجــب أن ننســى أبــدا أن التلفزيــون صــورة والصــورة يجــب أال تكــون 

ــاه. ــادرة ىلع شــد االنتب ــة وق ــل مغري ــرة أو طــاردة ب منف

»الجزيــرة«  الســابقة يف  زميلتنــا  عليهــا  وأطلقــت 
املذيعــة اللبنانيــة املتميــزة جمانــة نمــور تعبيــر 
»اللمعــة«، أمــا املخــرج العراقــي الكبيــر عمــاد 
ــرة« عشــرين  ــذي عمــل يف »الجزي بهجــت ال
ــن  عامــا حتــى صــار رئيــس قســم املخرجي
ــداد  ــون بغ ــل يف تلفزي ــن قب ــد كان م وق
مــن كبــار مخرجيــه، فهــو يســتعمل كلمــة 
ــن،  ــن املذيعي ــث ع ــد الحدي ــة« عن »الطّل
وكثيــرا مــا كان يــردد »الطّلــة مــن اهلل« 
ــة  ــة منح ــول« ىلع الشاش ــد أن »القب ويقص
ــا  ــاده ويحجبه ــن عب ــاء م ــن يش ــا اهلل مل يهبه

ــاء.  ــن يش عم

هنــاك أيضــا مــا يعــرف يف األوســاط التلفزيونيــة مــن القــول بــأن هــذا الشــخص »تحبــه 
ــف  ــة ال ينص ــور ىلع الشاش ــى أن الظه ــارة إل ــك يف إش ــه« وذل ــذا »ال تحب ــرا« وه الكامي
بعــض النــاس يف حيــن يقــدم خدمــة جليلــة لبعــض آخــر فيظهــره بطريقــة أفضــل مــن 
ــذا  ــد أن ه ــرا ال تج ــام الكامي ــور أم ــد الظه ــن عن ــابة لك ــب بشــاب أو ش ــد تعج ــع. ق الواق
اإلعجــاب قــد اســتمر؛ ألنــه بــدا أقــل حضــورا وتميــزا مــن الواقــع املباشــر. والعكــس صحيــح 
ــا لكــن بمجــرد ظهــوره ىلع الشاشــة  ــٌز لشــخص م ــك، فقــد ال يلفــت انتباهــك تمي كذل
ــى  ــه إل ــك في ــب رأي ــه وينقل ــا فُتعجــب ب ــف تمام ــه شــخص آخــر مختل ــك وكأن ــراءى ل يت

عكــس مــا كان عليــه خــارج اإلســتديو. 

الشخصية املتميزة

البعض 
يفضل استعمال 

كلمة »كاريزما« عند 
الحديث عن هذه 

النقطة
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هنــا ال بــد مــن شــرح مســألة ىلع غايــة 
مــن األهميــة وهــي اعتقــاد البعــض أن 
لــدى  الوســامة  أو  املــرأة  عنــد  الجمــال 
ألن  مباشــرة  منهمــا  أيًّــا  يؤهــل  الرجــل 
يصبــح مذيعــا تلفزيونيــا وهــذا خطــأ كبيــر. 
ــة  ــوة إضافي ــة ق ــامة نقط ــال أو الوس الجم
وال  تكفــي  ال  ولكنهــا  بالتأكيــد  محّببــة 
تغنــي عــن املطلــوب مــن الشــخصية ذات 
الحضــور القــوي واملقنــع ىلع الشاشــة. 
ربمــا يف ثقافتنــا العربيــة الســائدة، مــا 
زال معيــار الجمــال طاغيــا بشــكل كبيــر 
يف مســألة تقييــم املذيعــات لكنــه معيــار 
ناقــص وقصيــر النظــر. الجمــال  نقطــة قــوة 

ــا  ــة قوته ــو نقط ــه إن كان ه ــفع لصاحبت ــه ال يش ــر أن ــدال غي ــا ج ــة ب ــة للمذيع إضافي
ــة أو  ــة الجميل ــذا املذيع ــن ه ــة م ــارات املطلوب ــة امله ــت بقي ــه إذا كان ــدة، ألن الوحي
املذيــع الوســيم مهــزوزة أو ضعيفــة فــإن هــذه النقطــة تصبــح بــا قيمــة إلــى أن نصــل 
إلــى أســوأ مــا يمكــن أن يقــال عــن مذيــع أو مذيــع وهــو أنهــا »حلــوة« أو أنــه »حلــو« لكنــه 

ــع!! ــر مقن غي

يف املقابــل نجــد أن معيــار الجمــال أو الوســامة الــذي يوجــد عندنــا ال يقــام لــه أّي وزن 
ــة للشــخصية ووزنهــا الصحفــي  ــة الكامل ــة التــي تعطــي األولوي ــات الغربي يف التلفزيون

قبــل أّي شــيء آخــر.

مــن األمثلــة ىلع ذلــك مثــا أن مذيعــات متألقــات مثــل »كريســتينا أمنبــور« يف »ســي 
ــي«  ــي س ــي ب ــدوي« يف »الب ــب ب ــا »زين ــات« وزميلته ــز دوس ــة أو »لي أن أن« األمريكي
ــات  ــن مذيع ــائدة، لكنه ــا الس ــق ثقافتن ــات وف ــض جمي ــن البع ــد ال يراه ــة ق البريطاني
ناجحــات يشــار إليهــن بالبنــان. فـ«أمنبــور« عملت مراســلة وغطــت حروبا ونزاعات مســلحة 

املذيع األمريكي الشهير دار راذر مقدم 
برنامج "ستون دقيقة"
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عديــدة قبــل أن تصبــح صاحبــة برنامــج حــواري، و«دوســات« كانــت مراســلة لســنوات يف 
ــدن  ــى لن ــود إل ــل أن تع ــرائيلي قب ــطيني اإلس ــراع الفلس ــي الص ــة تغط ــدس املحتل الق
مذيعــة نشــرات أخبــار رئيســية، أمــا »بــدوي« الســمراء فقــد تميــزت بمهاراتهــا الحواريــة 
الكبــرى وثقافتهــا الواســعة.. وكل مــا ســبق هــو مــا أّهــل هــؤالء الســيدات للصــدارة وليــس 
شــيئا آخــر. أمــا مــن الرجــال فأقــوى مثــال ىلع أن الوســامة ال تعنــي شــيئا كبيــرا إذا ُوجــد 
التميــز والجاذبيــة، فهــو مذيــع النشــرات االقتصاديــة يف »ســي أن أن« ريتشــارد كويســت 
ــذي  ــزي ال ــي ســي، فهــذا الصحفــي اإلنجلي ــي ب ــون الب ــل يف تلفزي ــذي عمــل مــن قب ال
ــون، اســتطاع بشــخصيته الطريفــة وأســلوبه املبتكــر أن يجعــل مــن نشــرات  درس القان
وبرامــج االقتصــاد والبورصــة الجامــدة مــادة محببــة ومقبولــة ومتابعــة، حتــى إن الشــبكة 
ــن  ــة، وينتقــل م ــه الوطني ــن قنات ــه واســتقطبته لينتقــل إليهــا م ــت ب ــة أعجب األمريكي

بريطانيــا إلــى الواليــات املتحــدة

»كريستينا أمنبور« املذيعة يف قناة »سي أن 
أن« األمريكية

»زينب بدوي« املذيعة السودانية يف قناة 
»بي بي سي« البريطانية
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ــع ىلع أما  ــاق ملذي ــا ألّي انط ــروري حتم ــي الض ــر الثان ــو العنص ــوت فه الص
أســس ســليمة يمكــن أن ُيبَنــى عليهــا صــرٌح متيــن. خامــة الصــوت مطلوبــة 
ــاحه  ــي س ــة، فه ــع يف اإلذاع ــدا- للمذي ــاَش أب ــل النق ــكل ال َيحتم -بش
ــم،  ــم وإعجابه ــب حبه ــتمعين وكس ــع املس ــل م ــى يف التواص ــه األول ــد وبصمت الوحي
وهــي مطلوبــة كذلــك يف التلفزيــون وإن بدرجــة أقــل صرامــة. الصــوت الجميــل شــيء 
رائــع، والحــد األدنــى املطلــوب منــه هــو أن يكــون املذيــع صاحــب صــوت مقبــول وغيــر 
منّفــر. أّي قيمــة لحضــور قــوي وثقافــة سياســية واســعة ومهــارات حواريــة جيــدة إذا كان 
صــوت املذيــع مؤذيــا بطريقــة تحــول دون املشــاهدة واملتابعــة املريحــة لنشــرة أخبــار 
ــا يف إذاعــة البــي بــي ســي  أو أّي برنامــج. اســتمعوا مثــا ألصــوات إذاعيــة جميلــة حقًّ
ــط  ــن املحي ــاس م ــم الن ــة وأحبه ــنوات طويل ــة لس ــم الخاص ــم بصمته ــت له ــن كان مم
إلــى الخليــج بفضــل أصواتهــم الرائعــة مــن أمثــال الراحــل ماجــد ســرحان وعلــي أســعد 
ــوا  ــم ُدع ــى إن بعضه ــباق حت ــام ش ــد وحس ــح الصي ــد صال ــلمي ومحم ــود املس ومحم
إلــى العــودة إلــى امليكرفــون بعــد تقاعدهــم؛ ألنهــم تركــوا فراغــا كبيــرا بعــد مغادرتهــم 

ــم إرجاعهــم بوصفهــم متعاونيــن خارجييــن بعــد تقاعدهــم.   ولهــذا ت

الصــوت الجّيد

الراحل »ماجد سرحان«املذيع القدير يف إذاعة 
»بي بي سي« البريطانية

»محمد صالح الصيد« املذيع القدير يف »بي 
بي سي« البريطانية
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ــرطان  ــى، ش ــد أدن ــول كح ــل، أو املقب ــوت الجمي ــّذاب والص ــز الج ــور املتمي إذن الحض
ــح أن  ــا. صحي ــح مذيع ــرء أن يصب ــن للم ــى يمك ــا حت ــازل عنهم ــال للتن ــيان ال مج أساس
الحضــور والصــوت كاهمــا يتحســن تدريجيــا باملمارســة والخبــرة وبمزيــد مــن الثقــة يف 
ا أدنــى ال بــد مــن البنــاء عليــه لانطــاق. نحــن أشــبه مــا نكــون  النفــس، لكــّن هنــاك حــدًّ
ــات  ــك عض ــه أن يمتل ــذا علي ــام، فه ــال األجس ــا يف كم ــح بط ــد أن يصب ــن يري ــام م أم
تحتــاج للصقــل بالتماريــن واملثابــرة حتــى يصبــح مفتــول العضــات فعــا. أمــا مــن كان 

ــل البنيــة نحيفــا فــا معنــى أصــا ألن يبــدأ املســار يف هــذا املجــال. هزي

حتــى نقــرب الصــورة أكثــر، دعنــا نشــبه مــن يريــد أن يصبــح يومــا مــا مذيعــا ناجحــا 
بمــن يريــد أن يصبــح لديــه حســاب بنكــي بــــ100 ألــف دوالر، لكــن البنــك لــن يفتــح لــه 
ــى  ــي ال غن ــون الت ــذه الثاث ــا. ه ــة بــــ30 ألف ــاء يف البداي ــا إال إذا ج ــاب أص ــذا الحس ه
ــا باملمارســة  ــة فســتجمعها تدريجي ــا الســبعون الباقي عنهــا هــي الحضــور والصــوت، أم
ــك  ــتجد نفس ــه، وس ــُتذيع في ــذي س ــال ال ــة يف املج ــادة الثقاف ــة وزي ــرة واملعرف والخب
أفضــل مكانــة وأكثــر تقديــرا بحســب تقــدم رصيــدك نحــو الـــــ100 املطلوبــة لبلــوغ أقصى 

درجــات النجــاح. 

ــن  ــك هذي ــا نمل ــن أنن ــد م ــن التأك ــد م إذْن، لانطــاق يف مســيرة إعــداد أنفســنا ال ب
العنصريــن األساســيين الكفيليــن بجعلنــا نبنــي ىلع أســس ســليمة بعيــدا عــن أي تقديــر 
خاطــئ ألنفســنا. ليــس مطلوبــا أن يكــون الحضــور والصــوت جاهزيــن ىلع أكمــل وجــه، 
بــل أن يكــون فيهمــا مــا يمكــن االنطــاق منــه ليكــون الشــخص مذيعــا يف املســتقبل، 
وذلــك ألن الحضــور يتطــور ويتحســن بالتدريــب والتجربــة والثقــة يف النفــس التــي 
ــرا  ــة. كثي ــب والتجرب ــن والتدري ــل بالتمري ــوت يصق ــا أن الص ــوة كم ــوة خط ــب خط تكتس
ــوف  ــن يف صف ــرا ونح ــوت مبّك ــور والص ــدة يف الحض ــرات الواع ــذه املؤش ــى ه ــا تتجل م
الدراســة بالتعليــم االبتدائــي أو اإلعــدادي؛ فتجــد أن األســتاذ يختــار هــذا الطالــب أو 
ــف أو عريفــة حفــل آخــر الســنة أو يدعــوه أو يدعوهــا خــال  ــة ليكــون عري هــذه الطالب
ــة؛ ألن األســتاذ معجــب بحضــور  ــة الطلب ــام بقي ــدة أم ــة إللقــاء قصي حصــة اللغــة العربي
هــذه الشــخصية ومــا يف إلقائهــا مــن حماســة وتفاعــل ولغــة ســليمة. كذلــك قــد يكــون 
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بعضنــا خــاض يف بدايــة شــبابه إحــدى تجربتيــن لهمــا نفــع كبيــر يف تكويــن شــخصية 
املذيــع: كتاتيــب تعليــم القــرآن الكريــم واملســرح. ففــي األولــى يتعلــم الطالــب ما يســمى 
بمخــارج الحــروف ومعرفــة الوقــوف، أي النطــق الســليم لــكل حــروف اللغــة العربيــة خــال 
الترتيــل مــع درايــة بفنــون التوقــف يف وســط الجملــة أو نهايتهــا والفــرق بينهمــا، أمــا 
يف الثانيــة فــإن املســرح مدرســة قائمــة بذاتهــا تعّلــم كيفيــة قــراءة أّي نــص بتفاعــل 
صــادق يعكــس حقيقــة املضمــون الــذي نتحــدث بــه وهــي مــن األساســيات عنــد املذيــع 

الناجــح. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال فضــل لنــا يف أن تكــون لنــا شــخصية مميــزة وصــوت واعــد 
فتلــك مّنــة مــن اهلل ســبحانه )فهــو مــن أعطانــا مقّدمــا هــذه الــــ30 ألفــا الازمــة لفتــح 
الحســاب البنكــي الــذي ذكرنــاه ســابقا( يف حيــن تبقــى الــــ70 ألفــا رهينــة بمــا ســنبذله 
ــغ،  ــذا املبل ــن ه ــن م ــا يمك ــى م ــا أقص ــرة جمعن ــد ومثاب ــا بج ــا عملن ــد، فكلم ــن جه م
وهــو أمــر متوقــف ىلع كل واحــد منــا فهنــاك مــن يجمــع هــذا املبلــغ ســريعا وهنــاك 
مــن يأخــذ منــه األمــُر ســنوات، كمــا أن هنــاك مــن يتقــدم باســتمرار وهنــاك مــن يتوقــف 
ســعيه عنــد حــّد معّيــن فــا يتخطــاه؛ إذ إن األمــر جهــد واجتهــاد متواصليــن لكنــه يف 

نفــس الوقــت قابليــة للتطــور والتحســن.

ــن  ــي م ــن األول والثان ــل العنصري ــوت يمث ــخصية والص ــن الش ــاه م ــا ذكرن م

ــي:  ــع ه ــن املذي ــة م ــية مطلوب ــص أساس ــة خصائ أربع

شخصية ذات حضور متميز ىلع الشاشة.. 1

صوت جميل أو مقبول ىلع األقل.. 2

قراءة سليمة بلغة عربية صحيحة.. 3

مهارات حوارية بثقافة سياسية واعية.. ٤
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الصــورة أكثــر نفتــرض أن قنــاة تلفزيونيــة ولتقريب
عــددا  توّظــف  أن  أرادت  اإلنشــاء  بصــدد 
لقــاء  يف  وشــرعت  األخبــار  مذيعــي  مــن 
املتقدميــن مــن شــباب وشــابات. هــذا اللقــاء سيســمح ألصحــاب  القنــاة بأخــذ فكــرة عــن 
ــص  ــن الخصائ ــز بي ــد ىلع التميي ــيحرصون بالتأكي ــم س ــة، ولكنه ــدم أو متقدم كل متق
التــي ال تســاُمح فيهــا منــذ البدايــة وبيــن الخصائــص التــي يمكــن أن يعَطــى أصحابهــا 

ــص. ــن نق ــا م ــا به ــال م ــا وإكم ــة لتطويره فرص

أول مــا ســيلفت انتبــاه أصحــاب القنــاة هــو شــخصية املترشــح وحضــوره، هــل هــو قــوي 
وجــذاب أم مهــزوز وربمــا منّفــر، ثــم بمجــرد أن يتحــدث ســيتجّلى مــا إذا كان صوتــه متميزا 
وقويــا وجميــا أو ضعيفــا أو بــه هنــات وعيــوب واضحــة كاللثــغ يف بعــض الحــروف مثــا. 

أمــا مــا يمكــن الصبــر عليــه ألنــه يمكــن أن يتأتَّــى بالتدريــب واملمارســة فهــو مســتوى 
ــا  ــة الســليمة، كم ــراءة اإلخباري ــك الق ــدة بقواعدهــا وكذل ــة الجي ــة واملعرف اللغــة العربي
ــي  ــف الذات ــا بالتثقي ــب تدريجي ــن أن تكتس ــوار يمك ــارات الح ــية ومه ــة السياس أن الثقاف
واملطالعــة والرصــد والتدريــب الســيما أن الوعــي السياســي ال يمكــن أن يتوفــر بكبســة زر 
أو يف فتــرة وجيــزة للغايــة ألن االهتمــام بالسياســة وتطوراتهــا ورجالهــا غالبــا مــا يكــون 
ــة  ــخصية يف املدرس ــه الش ــة تجربت ــرء وطبيع ــا امل ــأ فيه ــي ينش ــة الت ــا بالبيئ مرتبط
والجامعــة والحيــاة العامــة، فضــا عــن ضــرورة مراعــاة العمــر؛ إذ ال يمكــن أن نطلــب مــن 
ــار،  ــم األخب ــًة واســعة يف السياســة وعال شــاّب أو شــاّبة يف العشــرين مــن العمــر خلفي

مثلمــا نطلــب ممــن تجــاوز عمــره الثاثيــن مثــا. 

ســتجد لجنــة التوظيــف لهــذه القنــاة الجديــدة الناشــئة نفســها مجبــرة ىلع أن تقبــل 
ــرطين  ــة بالش ــب والتجرب ــل التدري ــل أن يتكف ــرطان األوالن ىلع أم ــه الش ــر في ــن يتوف م
الثالــث والرابــع، لكــن لــو تقــدم أحدهــم إلــى وظيفــة مذيــع لقنــاة معروفــة فلــن تقبلــه 
إال إذا توفــرت فيــه الشــروط األربعــة جميعهــا ألنهــا ليســت مثــل القنــاة األولــى وال تملــك 
رفاهيــة االنتظــار إذا كانــت قــادرة ىلع انتقــاء الجاهــز واألفضــل مــن بيــن العشــرات 

الراغبيــن يف االلتحــاق بهــا.  

لنفّصل اآلن يف الشرطين الثالث والرابع
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أن  يجــب  التــي  األساســية  القاعــدة  هــي  هــذه 
ــة، فاملشــاهد  ــذ البداي ــا من نضعهــا نصــب أعينن
وهــو يتابــع األخبــار يجــب أن يشــعر بــأن هــذا 
ــه مــا حــدث وليــس شــخصا  ــروي ل املذيــع ي
أقــل.  أكثــر وال  لــه ال  نّصــا مكتوبــا  يقــرأ 
ــة إال إذا كان  ــى بداه ــن أن يتأتَّ ــذا ال يمك ه
املذيــع مســتوعبا ملعنــى وأهميــة كل 
خبــر واختــاف هــذا الخبــر عــن ذاك، وهــذا 
ــى بالوعــي اإلخبــاري لــدى هــذا  بــدوره ال يتأتَّ
املذيــع فقــط، بــل إن األمــر يحتــاج فضــا عــن 
ذلــك إلــى قــدوم املذيــع مبّكــرا إلــى غرفــة األخبــار 
بالتفصيــل  نشــرته  ملراجعــة  تركيــز  بــكل  وجلوســه 
ــكل تفاصيلهــا  ــى يســتطيع أن ينقلهــا للمشــاهد وهــو متشــّبع ب وهضــم محتواهــا حت

ــي.    ــا ينبغ ــه كم ــد ال يفهم ــص ق ــراءة ن ــا بق ــخصا مكلف ــس ش ولي

ــتديو  ــى اإلس ــول إل ــل الدخ ــار قب ــة األخب ــن يف غرف ــيط ونح ــي بس ــن ذات ويف تمري
ــن  ــد م ــه للتأك ــه لصياغت ــر وننتب ــرأ الخب ــي: نق ــوم بالتال ــا أن نق ــرة، بإمكانن ــراءة النش لق
ــر  ــراءة أكث ــاعد يف ق ــد تس ــي ق ــينات الت ــض التحس ــه بع ــل علي ــا ندخ ــامتها، وربم س
راحــة، ثــم نتأكــد مــن التشــكيل الســليم. بعــد ذلــك، أتوقــف وأحــاول أن أرّدد بينــي وبيــن 
نفســي مضمــون الخبــر وكأننــي أمتحــن نفســي للتأكــد مــن أننــي أفهــم تمامــا ما ســأقرؤه 
بعــد قليــل ىلع الهــواء؛ ألن هنــاك فرقــا كبيــرا بيــن قــراءة خبــر تفهمــه وبيــن تحريــك 

شــفتيك بــه دون أن تفقــه مــا ورد فيــه.  

لنجــرب مــع هــذا التمريــن مثــال، لنتمعــن يف هــذا الخبــر جيــدا حتــى نفهــم مــا 
فيــه ثــم نــردد مضمونــه بعيــدا عــن النــص:

مواصفات القراءة اإلخبارية الجيدة

»األخبار ُترَوى 
وال تقرأ«
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ــا القيــود املفروضــة ملنــع تفشــي  أعلنــت الدنمــارك، التــي تخفــف تدريجيًّ

ــا  ــع ولكنه ــر التجم ــتبقي حظ ــا س ــاء أنه ــتجد، الثالث ــا املس ــروس كورون في

ــارا مــن 11  ــى 500 شــخص اعتب ــه مــن 10 إل زادت الحــد األقصــى املســموح ب

ــبتمبر.      ــن أيلول/س ــى األول م ــو حت أيار/ماي

وعــزت وزارة الصحــة يف بيــان هــذا اإلجــراء إلــى »تقييــم الســلطات الصحيــة 

ــارك  ــار يف الدنم ــتمر يف االنتش ــد-19 سيس ــاء كوفي ــأن وب ــد ب ــذي يفي ال

خــالل األشــهر املقبلــة«.  

وُيحظــر التجمــع حتــى 10 أيار/مايــو، ألكثــر مــن 10 أشــخاص، ســواء يف 

األماكــن املغلقــة أو يف الخــارج.

ــات  ــذه املواصف ــرص ىلع ه ــا أن نح ــراءة، علين ــى الق ــم إل ــن الفه ــا م ــد مررن اآلن وق
ــاهد  ــى املش ــي إل ــل بالتال ــا ليص ــه تمام ــذ حظ ــر يأخ ــل الخب ــي تجع ــراءة الت ــع للق األرب
ــن،  ــع، التلوي ــا يجــب. هــذه املواصفــات هــي: التقطي ــرَوى كم وقــد اســتوَفى حقــه لُي

ــة ــد، النغم التوكي
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التقطيــع هــو املعرفــة الدقيقــة بكيفيــة الوقــوف القصيــر أو الطويــل خال القــراءة، أي 
مراعــاة الفاصــل وأنــا أواصــل القــراءة، واحتــرام النقطــة عنــد انتهــاء الجملــة واملعنــى. أيُّ 
تقطيــع ســّيئ ال يراعــي هاتيــن املســألتين ســيدخل االضطــراب ىلع املعانــي وقــد يخــل 
بهــا تمامــا، وأشــهر مثــال يضــرب يف هــذا الســياق هوالتوقــف عنــد »ويــل للمصليــن« يف 
اآليــة الكريمــة دون االســتمرار يف تاوتهــا وربطهــا مباشــرة بمــا بعدهــا »الذيــن هــم عــن 

ــاهون«. صاتهم س

ــرص  ــة إذا ح ــد خاص ــع الجي ــذا التقطي ــادرا ىلع ه ــع ق ــح املذي ــة يصب ــل التجرب بفض
خــال مراجعــة النــص قبــل الهــواء ىلع وضــع الفواصــل والنقــاط يف أماكنهــا املناســبة، 
ولــم يتــرك النــص ُجمــًا متاحقــة ال تســمح لــه بالتقــاط األنفــاس. يمكننــا بدايــة أن نضــع 
ىلع نــص الخبــر يف الورقــة التــي أمامنــا يف اإلســتديو إشــارة / للتدليــل ىلع الفاصــل 
وعامــة // أو )إكــس( اإلنجليزيــة للتدليــل ىلع نهايــة الجملــة لتســجيل توقــف واضــح 

ــا.     ننطلــق بعــده يف جملــة جديــدة وربمــا بنفــس مختلــف كّليًّ

لو أخذنا هذا الخبر مثال فإن تقطيعه سيكون كالتالي:

التقطيع

نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة نتائــج دراســة أجرتهــا جامعــة 

مارتــن لوثــر- هــال ويتنبــرغ/ يف أملانيــا، خلــَـصت إلــى أن معــدالت التلــوث 

املرتفعــة يف الهــواء/ قــد تكــون مــن أكثــر العوامــل مســاهمة يف الوَفيــات 

ــا.//   ــروس كورون بفي

وبيّنــت الدراســة أّن ثمانيــة وســبعين يف املئــة/ مــن مجمــل الوفيــات يف 

ــا/  ــا وأملاني ــبانيا وفرنس ــا وإس ــة/ يف إيطالي ــة إداري ــتين منطق ــت وس س

حصلــت يف خمــس مناطــق مــن األكثــر تلوثــًـا//.

ــت نتائــج دراســة الجامعــة األملانيــة أّن التعــّرض لوقــت طويــل لهــذا  وبيّن

ــرز عوامــل الوفــاة بفيــروس كورونــا يف  امللــوث/ قــد يكــون واحــدا مــن أب

ــم. هــذه املناطــق/، وربمــا حــول العال
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أمــا التلويــن فهــو تضاريــس الخبــر ألنــه ليــس منطقيــا أن تــروي خبــرا مــا بنفــس واحــٍد 
رتيــب ال صعــود فيــه وال نــزول، بنفــس الطبقــة ونفــس الســرعة، يف غيــاب كامــل ملــا 
يســتلزمه الخبــر الــذي ترويــه مــن تنويــع يف قــراءة الجمــل املختلفــة يف الخبــر الواحــدة 
وكذلــك مــن خبــر إلــى آخــر. وإذا مــا تمّكنــت هــذه العيوب مــن أّي مذيــع أو مذيعة فســتجد 
ــح أن القــراءة  ــر. صحي ــى األخي ــر األول إل ــه يقــرأ كل النشــرة بنفــس الطريقــة مــن الخب أن
ــى  ــد أدن ــن ح ــد م ــن ال ب ــرحيا ولك ــا أو مس ــت دورا تمثيلي ــادة وليس ــراءة ج ــة ق اإلخباري
يعطــي للخبــر معنــاه وقيمتــه مــن خــال التفاعــل مــع مضمونــه إلعطائــه مــا يســتحقه. 
ــك  ــا يأتي ــة فعندم ــا اليومي ــي يف حياتن ــكل طبيع ــك بش ــل ذل ــن نفع ــرة، نح ىلع فك
صديــق مثــا ليــروي لــك حدثــا كبيــرا حصــل قبــل قليــل أمامــه فاألكيــد أنــه ســيرويه لــك 
وهــو متفاعــل معــه صعــودا ونــزوال يف وتيــرة حديثــه. لــو روى لــك هــذا الصديــق مــا جــرى 
بإيقــاع واحــد متواصــل ال يتغيــر رغــم اختــاف طبيعــة تفاصيــل مــا يحدثــك عنــه، مَلــا 

أوَفــى الحــدث حقــه وملــا جعلــك تتابعــه بمــا يجــدر بــه مــن اهتمــام. 

التلويــن هــو عبــارة عــن ســياقتك لســيارتك بمنعرجــات إلــى اليميــن واليســار وتوقــف 
عنــد إشــارات املــرور والتفــاف حــول بعــض »الــدوارات«، وليــس الســياقة يف طريق ســريع 
مســتقيم بســرعة ثابتــة يف اتجــاه ال يتغيــر أبــدا. وإذا مــا قمنــا بتخطيــط للنــص شــبيه 
بتخطيــط القلــب، فيجــب أن نجــد الرســم يصعــد وينــزل ويســرع ويهــدأ بعيــدا عــن أمريــن 
قاتليــن ألّي نــص: الرتابــة التــي تجعــل هــذا التخطيــط عبــارة عــن خــط مســتقيم ال انحنــاء 
فيــه مطلقــا، أو أن يكــون هنــاك إيقــاع معيــن يحكــم القــراءة ويتكــرر باســتمرار مهمــا كان 

الخبــر. 

لنحاول معا أن نقرأ هذا النص مثال ونعطيه حقه من التلوين

التلوين
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بدايــة تخفيــف القيــود التــي فرضهــا فيــروس كورونــا كانــت مــن دور 

الحضانــة..

بعــد خمســة أســابيع مــن اإلغــالق، تقــرر النرويــج إعــادة فتــح هــذه 

املؤسســات، بدايــة ألّن األطفــال يبــدون بمنــأى عــن العــدوى، وفــق تبريــر 

ــم... ــى أعماله ــل إل ــودة األه ــدا لع ــلطات، وتمهي الس

لم تقنع الخطوة كل األهالي.. 

ويف مرحلــة ثانيــة تبدأ يف 27 نيســان/أبريل، ســتفتح املــدارس والجامعات 

. ئيا جز

ويف الدنمــارك املجــاورة، تعــاود الدراســة يف املــدارس يــوم األربعــاء، 

ــل.   ــى العم ــدودة إل ــات مح ــود قطاع وتع

خطــوة تدخــل يف إطــار إعــالن دول أوروبيــة عزمهــا بــدء تخفيــف اإلجــراءات 

املشــددة التــي اتخذتهــا بســبب تفشــي فيــروس كورونــا. 

أملانيــا، التــي بقيــت فيهــا نســبة اإلصابــة بالفيــروس والوفيــات الناجمــة 

عنــه، أقــّل مــن دول أخــرى، تعيــد فتــح معظــم املتاجــر التــي تقّل مســاحتها 

عــن ثمانمئــة متــر مربــع.. وتعيــد الواليــات تدريجيــا فتــح املــدارس للصفــوف 

العليــا تمهيــدا لالمتحانــات. 

باتت الجائحة تحت السيطرة يقول وزير الصحة. 

ــذا  ــن أّن ه ــا م ــع تحذيره ــر، م ــا آخ ــركل رأي ــال مي ــارة أنغي ــّن للمستش لك

ــا.   النجــاح املرحلــي ال يــزال هشًّ
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التوكيــد هــو معرفــة الكلمــات املفتاحيــة يف كل خبــر، فنضغــط عليهــا عنــد القــراءة 
ــه إن  وكأننــا نلفــت انتبــاه املســتمع واملشــاهد ألهميتهــا، كأننــا نقــرع جرســا لنقــول ل
هــذه املفــردة أو هــذا الرقــم جديــر بــأن توليــه اهتمامــا خاصــا. هــذا الضغــط يف القــراءة 
يجــب أال يكــون مبالغــا فيــه؛ فيتحــول إلــى صــراخ بــل إن إيــاء اهتمــام خــاص ملفــردة 
ــار  ــة يف إط ــورة مختلف ــرواز كص ــا يف ب ــال )جعله ــا يق ــا« كم ــا أو«بروزته ــة إلبرازه معين
يميزهــا عــن بقيــة الصــور( قــد يكــون بالتوقــف قليــا قبــل النطــق بهــا. عــادة مــا يتــم 
التوكيــد ىلع املفــردة أو الجملــة التــي تضــم موقفــا سياســيا الفتا مثل اســتقالة مســؤول 
ــزال أو عــدد قتلــى يف  ــزا أو صادمــا كدرجــة زل ــة، أورقمــا ممي ــة لدول ــد دول ــارز أو تهدي ب
ــزوال  ــودا أو ن ــط صع ــل النف ــعر برمي ــاء أو س ــة أو وب ــة طبيعي ــات يف كارث ــر أو وفي تفجي

وهكــذا. 

ــية؛ ألن  ــاده السياس ــر وأبع ــم واع للخب ــا ىلع فه ــون مبني ــب أن يك ــد يج ــذا التوكي ه
الضغــط ىلع مفــردة بــدون مناســبة، ألنهــا معروفــة ســلفا مثــا، أو املــرور ىلع مفــردة 
ــا تقــول  ــا عندم ــه. مث ــر ويربك ــن شــأنه أن يشــّوه الخب ــد عليهــا م ــدون التوكي ــة ب هام
فــان اشــترى ســيارة بمليــون دوالر، التوكيــد هنــا يكــون بالضغــط ىلع مليــون دوالر؛ ألنــه 
رقــم صــادم ومرتفــع للغايــة، لكــن إذا ضغطــت ىلع مفــردة ســيارة ومــررت بشــكل عــادي 
ــيارة ال  ــة س ــد ىلع كلم ــل ألن التأكي ــه بالكام ــر قيمت ــيفقد الخب ــون دوالر فس ىلع ملي
معنــى لــه فأغلــب النــاس يشــترون ســيارات لكــن ليــس كل واحــد منهــم يشــتري ســيارة 

بهــذا الســعر الخيالــي!!

ــاه إليــه  ــذي يجــب الضغــط عليــه للفــت االنتب ــر للمفــردة أو الرقــم ال ــاه أكث     ولانتب
ــم،  ــردة أو الرق ــذه املف ــول ه ــرة ح ــا دائ ــذي أمامن ــر ال ــة الخب ــم يف ورق ــن أن نرس يمك
ــر.  ــذا الخب ــه يف ه ــد علي ــك التوكي ــب علي ــا يج ــذا م ــه ه ــنا انتب ــول ألنفس ــا نق وكأنن
ــر  ــد يف الخب ــد نج ــه، فق ــز علي ــب التركي ــا يج ــي م ــر وننتق ــذا الخب ــا ه ــّرب مث لنج
ــر. يجــب أال نشــعر  ــد يكــون موضعــا واحــدا ال غي ــا ق ــر وأحيان ــة أو أكث ــن أو ثاث موضعي
بــأن علينــا بالضــرورة أن نجــد يف الخبــر شــيئا ينبغــي الضغــط عليــه؛ ألن هــذا يتوقــف 

ــه.  ــر ومضمون ــة كل خب ىلع طبيع

التوكيد
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لنقــرأ هــذا الخبــر ونســتخرج منــه املفــردات املفتاحيــة التــي نحتــاج إلــى إبرازهــا 
بالضغــط عليهــا عنــد القــراءة

بــدأ البرملــان املصــري خــالل جلســته العامــة مناقشــة تعديــالت ىلع 

ــات  ــه صالحي ــوب عن ــن ين ــة أو م ــس الجمهوري ــح رئي ــوارئ، تمن ــون الط قان

ــا. ــروس كورون ــة في ــةً  يف مواجه إضافي

وتتركــز التعديــالت الجديــدة ىلع إجــراءات اســتثنائية تتضمــن إغــالَق 

ــل  ــا وتعطي ــا أو جزئي ــل كليًّ ــلَ  العم ــة وتعطي ــة والخاص ــات العام املؤسس

الدراســة وإخضــاع األفــراد واملؤسســات للحجــر إذا اقتضــت الضــرورة.

لكــن جهــاٍت مصريــةً معارضــة عبــرت عــن مخاوفهــا مــن التوســع يف حالــة 

ــا  ــة، خصوص ــة األمني ــديد القبض ــتارا لتش ــا س ــتخدام كورون ــوارئ واس الط

مــع تزايــد االعتقــاالت منــذ بدايــة أزمــة كورونــا التــي شــملت املنَتـِقـــدين 

ــاء. لطريقــة تعامــل النظــام مــع الوب
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ونصــل يف النهايــة إلــى الصفــة الرابعــة يف القــراءة اإلخباريــة وهــي النـــــــــغــــــمة 
أي املــزاج والــروح التــي ســنقرأ بهــا الخبــر. هــل مــن الطبيعــي أن يأتيــك شــخص ليبلغــك 
بنجــاح فــان بنفــس الطريقــة التــي يبلغــك بهــا بــأن هــذا الشــخص قــد تــويف؟!!.. هــل 

تســتوي كذلــك روايــة نكتــة لصديــق مــع طلــب خدمــة معينــة منــه؟؟!! طبعــا ال.

وهكــذا هــي األخبــار.. ال نقــرأ خبــر اســتمرار القصــف ىلع مدينــة إدلــب الســورية 
ــن  ــرعة بي ــة للس ــابقة دولي ــم أو مس ــال العال ــة جم ــاب ملك ــر انتخ ــرأ خب ــا نق ــا مثلم مث
الســاحف؟!! طبعــا ال.. يجــب أن نقــرأ الخبــر األول بــكل مــا يســتوجبه الحــدث مــن جديــة 
واحتــرام للخســائر البشــرية والدمــار، يف حيــن نقــرأ الثانــي بــروح مرحــة ظريفــة تعطــي 
للخبــر نكهتــه الحقيقيــة. هــذه التعابيــر تتجلَّــى يف الصــوت وتتجلَّــى كذلــك يف مامــح 
الوجــه عنــد القــراءة؛ فاالبتســامة مطلوبــة يف الخبــر الثانــي بنفــس الدرجــة املطلوبــة 

ــر األول.  بهــا الجديــة واالحتــرام يف الخب

ال بــد هنــا مــن الحــذر مــن أمريــن: املبالغــة أو التصّنــع. أســوأ مــا يمكــن أن يحســب ىلع 

النغمة

املسرح وتعلم تالوة القرآن تصقالن القدرة ىلع التفاعل مع النص والنطق الصحيح
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ــار بمــا يتجــاوز الحــدود  ــن األخب ــع هــو إفراطــه يف إظهــار مشــاعره تجــاه مضامي املذي
املعقولــة ويظهــر انحيــازات معينــة قــد يحاســب عليهــا. صحيــح أننــا شــاهدنا مذيعيــن 
بكــوا ىلع الهــواء تأثــًرا بخبــر مــا أو يف ســياق معيــن طغــت فيــه بشــكل كبيــر مشــاعر 
جياشــة ىلع املجتمــع بأكملــه، وقــد يتفّهــم النــاس ذلــك وربمــا يبــدون إعجابهــم بــه، 
لكنهــم قــد ال يغفــرون للمذيــع إن هــو كررهــا مــرة أخــرى، واألســوأ مــن ذلــك أن يبــدو أنــه 
يفتعلهــا افتعــاال ويعتصــر دموعــه اعتصــارا. الكــذب وغيــاب النزاهــة يف التعامــل مــع 

املشــاهدين ذنــب ال يغتفــر. 

ــي  ــر، والثان ــاني مؤث ــض. األول إنس ــريف نقي ــن ىلع ط ــن النصي ــرأ هذي ــرب أن نق لنج
طريــف مضحــك، ونــرى كيــف يمكــن أن ينعكــس ذلــك يف نبــرات أصواتنــا ومامــح 

وجوهنــا دون مبالغــة أو تصنــع

امــرأة  عرضــت  الطريــف:   النــص   

للبيــع،  الريفــي  منزلهــا  كنديــة 

غريبــة  طريقــة  اشــترطت  لكنهــا 

التقــدم  يف  يرغــب  مــن  كل  ىلع 

لشــراء املنــزل، تتمثــل يف الدخــول 

ــع  ــزل الواق ــر باملن ــابقة للظف بمس

ألبرتــا. مقاطعــة  يف 

ــو ٤ آالف  ــاحته نح ــغ مس ــذي تبل ــزل، ال ــن باملن ــي ىلع املهتمي     وينبغ

قــدم مربعــة، دفــع رســوم للدخــول يف املســابقة بقيمــة 25 دوالرا، وكتابــة 

مقــال مــن صفحــة واحــدة يتحدثــون فيــه عــن أنفســهم وملــاذا يعتقــدون 

أنهــم يســتحقون املنــزل؟

ــدور نصــف  ــر القصــص إقناعــا مــن أجــل التأهــل لل ــر أكث     وســتفحص فاغن

النهائــي مــن املســابقة، إذ ســيتم اختيــار 500 مــن املتأهليــن للتصفيــات 
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النهائيــة وســتراجع خطاباتهــم لجنــة مســتقلة مــن الحــكام، الذيــن 

ــد. ــزل الجدي ــب املن ــون صاح ــز ويعلن ــيحددون الفائ س

    ويوصــف املنــزل بأنــه »قصــر ريفــي« مصمــم ىلع الطــراز الريفــي 

ــل ىلع  ــة، ويط ــات كامل ــوم و3 حمام ــرف ن ــوي ىلع 3 غ ــي، ويحت الجورج

ــع. ــي رائ ــر بانورام منظ

 النــص املؤثــر:   قالــت ممرضة مصرية 

ــا املســتجد إنــه كان  مصابــة بكورون

يتــم االتصــال بهــا وبآخريــن مــن 

زمالئهــا املصابيــن مــن قبــل غربــاء، 

ــورة  ــماءهم منش ــدوا أس ــا وج بعدم

ىلع مواقــع التواصــل االجتماعــي.

وقالــت يف مقطــع فيديــو ُنشــر لهــا ىلع منصــات التواصــل وهــي ترتــدي 

كمامــة ىلع وجههــا »وجدنــا نــاس تتصــل منهــم مــن كان يقول قوال حســنا، 

ولكــن كان منهــم مــن يقــول إننــا مــن نشــرنا الوبــاء وأننــا مصــدر العــدوى«. 

وأضافــت: »لقــد تعبنــا بالفعــل وحالتنــا النفســية أصبحــت مدمــرة«.    

ــا  ــماعيلية، إن جيرانه ــن اإلس ــة م ــي طبيب ــالم، وه ــد الس ــا عب ــت دين وقال

وصموهــا ألنهــا تعمــل يف مستشــفى يتلقــى حــاالت ُيشــتبه يف إصابتهــا 

ــا املســتجد. بكورون

ــراء  ــا كإج ــن عائلته ــدة ع ــون بعي ــد لتك ــكن جدي ــى س ــا إل ــد انتقاله وبع

وقائــي، فوجئــت دينــا بجيرانهــا يصرخــون يف الشــارع ويتهمونهــا بـ«جلــب 

ــة. ــى املنطق ــرض« إل امل

وىلع الرغــم مــن تدخــل الشــرطة واعتــذار جيرانهــا يف نهايــة األمــر، تقــول 

ــد  ــذار.. لق ــل االعت ــت: »ال أتقب ــر ىلع اإلنترن ــو انتش ــع فيدي ــا يف مقط دين

أصبــح الطبيــب مثــل شــخص مشــبوه«.

وأضافت: »حرام عليكم ما تفعلونه بنا.. يكفي ما نعانيه«.
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إذا مــا وفرنــا هــذه الشــروط األربعــة للقــراءة نكــون قــد ضمنــا قــراءة ناحجــة بتفاعلهــا 
مــع املضمــون وإبــراز كنــه الخبــر وروحــه، وهــو أمــر ال يتأتَّــى إال باإلعــداد الجيــد وبالوعــي 
الكامــل بمضمــون مــا نقــرؤه.. علًمــا بــأن املشــاهد واع جــدا ويشــعر بذلــك مــن مذيــع إلــى 

آخــر، فــا نســتهن بــه أبــدا. 

ــد  ــه بنشــأته يف بل ــع يف قراءت ــر املذي ــى أن تأث ــة إل ــن املهــم اإلشــارة يف النهاي م
ــح  ــق الصحي ــة يف النط ــط اللغوي ــزم بالضواب ــا دام يلت ــا م ــر عيب ــن ال يعتب ــي معي عرب
للحــروف. طبعــا هــذا أمــر غيــر مطــروح يف القنــوات التلفزيونيــة املحليــة ألن الجمهــور 
واملذيــع مــن نفــس البلــد وبالتالــي فلــن يلحظــوا شــيئا غيــر عــادي؛ فقــد يكــون الجمهــور 
مثــا تونســيا وكذلــك املذيــع، وقــد يكــون الجمهــور كويتيــا وكذلــك املذيــع، وقــس ىلع 

ذلــك املغربــي والعراقــي والســوداني وهكــذا.

إذا كان املذيــع يعمــل يف قنــاة عربيــة عامــة فــإن األمــر مختلــف، لكــن أما 
ال مشــكلة يف أن يشــعر املشــاهد بــأن هــذا املذيــع مصــري أو خليجــي 
أو جزائــري مــن حيــث »موســيقى القــراءة« التــي تميــز كل مدرســة 
ــع  ــة أن هــذا املذي ــار باللغــة اإلنجليزي ــا كأن تاحــظ يف نشــرة أخب عــن األخــرى تمام
يقــرأ بلكنــة أمريكيــة واآلخــر بلكنــة بريطانيــة أو أســترالية.. إلــخ. يف املقابــل هنــاك 
بعــض الحــروف التــي يجــب أن تنطــق بشــكل ســليم مهمــا كانــت »موســيقى القــراءة« 
التــي أشــرنا إليهــا فالتونســي مثــا عليــه أن يكــون حريصــا ىلع التمييــز بيــن حــريف 
الســين والصــاد وبيــن حــريف التــاء والطــاء، وأن يقــرأ الضــاد مختلفــة عــن الظــاء، كمــا 
ــزاي،  ــذال وال ــريف ال ــن ح ــرق بي ــهيرة ويف ــم الش ــن الجي ــى ع ــري أن يتخلَّ ىلع املص
وىلع اللبنانــي أن ال ينطــق الثــاء ىلع أنهــا ســين، وىلع الخليجــي أن ينتبــه للفــرق 
بيــن الغيــن والقــاف، والســوري أن ينتبــه لكيفيــة نطــق الجيــم، وىلع الليبــي االنتبــاه 
إلــى الثــاء التــي عــادة مــا ينطقهــا تــاًء، وىلع املوريتانــي الضغــط أكثــر ىلع الحــروف 

عنــد نطقهــا... وهكــذا. 
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قصــة قواعــد اللغــة العربيــة وضــرورة احترامهــا، فمســألة ىلع غايــة مــن أما 
األهميــة؛ إذ يجــب ىلع املذيــع أن يقــرأ األخبــار دون أن يضــع ضمــة مــكان 
فتحــة أو كســرة مــكان ضمــة، أي بمراعــاة كاملــة لقواعــد النحــو والصــرف. 
ــك بمراجعــة  ــى ذل ــه أن يتاَف ــي ضعفــا يف هــذا املجــال فبإمكان ــا يعان وإذا كان أّي من
ــن  ــتعانة بم ــوي أو االس ــدادي والثان ــتوى اإلع ــية يف املس ــرف املدرس ــو والص ــب النح كت
ــى  ــل إل ــه ويص ــح قراءت ــى يصّح ــدودة حت ــرة مح ــرات لفت ــرات وم ــه م ــرف ىلع قراءت يش
مســتوى يمّكنــه مــن االعتمــاد الكامــل ىلع نفســه. وال عيــب يف أن يعــود املذيــع أحيانــا 
إلــى املدّقــق اللغــوي يف غرفــة األخبــار ليســأله عــن شــيء التبــس عليــه أو يســأله عــن 
النطــق الصحيــح لكلمــة مــا. ال يقبــل مــن املذيــع أن يرتكــب أخطــاء كارثيــة عنــد قراءتــه 
لألخبــار فذلــك مدّمــر لســمعته ولــن تفيــده وقتهــا طّلتــه وال صوتــه وال بقيــة مهاراتــه؛ 

ألن هــذا العيــب ال يغتفــر لقــارئ أخبــار مطلقــا. 
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ــليمة  ــراءة س ــان ق ــي لضم ــارئ اآلل ــة الق ــار ىلع شاش ــكيل األخب ــأ لتش ــن يلج ــاك م هن
ــة بالقواعــد  ــه يعّطــل التشــكيل الواعــي واملبنــي ىلع دراي ــر ألن ولكــن هــذا خطــأ كبي
ــا أن  ــن بإمكانن ــأ، لك ــى وإن كان خط ــة حت ــود ىلع الشاش ــو موج ــا ه ــراءة م ــة ق ملصلح
نشــّكل فقــط مــن نشــك يف أنــه قــد يلتبــس علينــا عنــد القــراءة، أي مفــردة أو اثنتيــن 
وليــس أكثــر مــن ذلــك. املعلــوم أن املذيــع الفرنســي أو األملانــي أو األمريكــي ال يواجــه 
ــع  ــر املذي ــن يفك ــط يف حي ــة بالضب ــراه ىلع الشاش ــا ي ــيقرأ م ــه س ــة ألن ــذه املعضل ه
العربــي يف التشــكيل الصحيــح ملــا يقــرؤه، وهــو عــبء إضــايف لكــن معالجتــه ممكنــة 

ــف.  ــب املكّث ــن مــن القواعــد والتدري بالتمّك

ــار  ــدة ألخب ــراءة جي ــن ق ــى يضم ــرته حت ــر نش ــرا لتحضي ــع مبك ــدوم املذي ــن ق ــد م الب
النشــرة بعــد التأكــد مــن صياغــة جملهــا وتشــكيل مفرداتهــا والنطــق الصحيــح ألســماء 
األشــخاص واملــدن والقــرى، ذلــك أن أي نطــق مشــّوه ملــا ســبق يهــز الثقــة يف املذيــع 
والعكــس صحيــح تمامــا. وتــزداد هــذه املهمــة إلحاحــا عندمــا يعلــم املذيــع أن تطــورات 
امللــف الســوري أو العراقــي مثــا ســتقوده حتمــا إلــى اســتعراض قــرى وبلــدات لــم يســمع 
بهــا مــن قبــل وال بــد أن يتحــرى النطــق الصحيــح ألســمائها قبــل الخــروج ىلع الهــواء، 
ــن  ــؤاله ع ــل لس ــال باملراس ــار أو االتص ــة األخب ــي يف غرف ــوري أو عراق ــؤال س ــك بس وذل

تلــك األســماء.
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أو املقابالت اإلخباريــة  النشــرات  فاكهــة  هــي 
هــي »بهــارات« هــذه النشــرات. بهــا 
ــداث  ــا لألح ــزداد فهمن ــا ي ــن خاله وم
وخلفياتهــا، وهــي كذلــك فرصــة تتيــح للمشــاهد أن يعــرف مــا إذا كان املذيــع مجــرد قارئ 
لألخبــار أم أنــه أكثــر مــن ذلــك، أي أنــه صحفــي متابــع جيــد لألحــداث ويملــك الخلفيــة 
ــي،  ــي أو الدول ــياقها املحل ــداث وس ــة األح ــا بقيم ــا تمام ــه واعي ــي تجعل ــية الت السياس
ــراء  ــة خب ــه مناقش ــي يخول ــرح السياس ــد للمس ــده الجي ــية ورص ــه السياس ــا أن ثقافت كم
وسياســيين متعــددي املشــارب دون أن يقــع يف أخطــاء قاتلــة تعــود إمــا إلــى نقــص يف 
ــذي  ــر أو املوضــوع ال ــة السياســية للخب ــم للقيم ــر املائ ــل يف التقدي ــات أو خل املعلوم

ــه.  يخــوض في

ــي  ــن صفت ــق بي ــاك تفري ــة« هن ــة اإلذاعــة البريطاني ــي تبرمهــا »هيئ يف العقــود الت
ــات  ــراءة واملقاب ــيء يف الق ــه يف كل ش ــّول علي ــاألول ُيع ــار«، ف ــارئ أخب ــع« و«ق »مذي
وربمــا يف البرامــج، بينمــا تقتصــر مهمــة الثانــي ىلع قــراءة النشــرات، وهــو كــفء لذلــك، 

ــا من  وهــذا ليــس تحقيــرا مــن شــأنه أو حطًّ
ــه ولكــن ملعرفــة دقيقــة وواضحــة  مكانت
لهــذا،  موقــع.  كل  وواجبــات  لتخصــص 
ــف  ــه، ال ُيكل ــاص ب ــف الخ ــب التوصي وحس
ــات  ــار بإجــراء حــوارات أو تغطي ــارئ األخب ق
ىلع الهــواء تســتوجب إجــراء سلســلة مــن 

ــة.  ــات املختلف املقاب

عمومــا، ال يلجــأ منتــج النشــرة اإلخباريــة 
ــا  ــي يعده ــرة الت ــا يف النش ــف م ــى ضي إل
التحريريــة لضيــف  إال إذا شــعر بالحاجــة 
ــن  ــذي م ــر ال ــة للخب ــة معين ــي إضاف يعط
ــل أو  ــه ُدعــي هــذا املســؤول أو املحل أجل

مقابالت النشرات اإلخبارية

املذيع الناجح يجب أن يكون صحافيا 
باألساس



29معهد الجزيرة لإلعالم

ــك لضمــان قــراءة  ــن يكــون ذل ــر. وعندمــا يأتــي املذيــع مبكــرا لتحضيــر نشــرته فل الخبي
جيــدة لألخبــار فقــط، وإنمــا أيضــا لإلعــداد الجيــد للمقابــات املبرمجــة مســبقا أو التــي 

ــواء.  ــع ىلع اله ــئ واملذي ــكل مفاج ــا بش ــي أيض ــن أن تأت يمك

املذيــع ليــس موظفــا يف بنــك أو بائعــا يف محــل تنتهــي واجباتــه املهنيــة بمجــرد 
انتهــاء الــدوام والعــودة إلــى البيــت، فهــو مدعــو باســتمرار إلى أن يبقــى متيقظــا ومنتبها 
ملــا يجــري حولــه ويف العالــم. املذيــع ال يســتطيع أن يســتغنى عــن متابعــة مجريــات 
األحــداث ألن ذلــك قــد يحــدث »ثغــرة« ربمــا تكلفــه غاليــا يف لحظــة مــن اللحظــات وهــو 
ىلع الهــواء إذا اتضــح أنــه لــم يكــن ىلع علــم بــأن هــذا الوزيــر قــد ُأعِفــي مــن منصبــه، أو 
أن هــذا الســجين السياســي الشــهير قــد ُأفــِرج عنــه، أو أن هــذه الدولــة قطعــت عاقاتهــا 

الدبلوماســية مــع دولــة أخــرى وهكــذا. 

حتــى قبــل أن يأتــي املذيــع إلــى دوامــه الرســمي يجــب أن يكــون ىلع درايــة باألحداث 
فليــس مقبــوال أال يعــرف مــا يــدور حولــه إال ســاعة دخولــه غرفــة األخبــار أوعنــد قــراءة 
النشــرة فيعــرف بآخــر املســتجدات مثلــه مثــل أي مواطــن عــادي يف بيتــه. مــن واجبــات 
ــة  ــات امللتهب ــة يف امللف ــا خاص ــار وتطوراته ــا لألخب ــتمرار متابع ــل باس ــع أن يظ املذي
املتحركــة باســتمرار. وحتــى عندمــا يكــون املذيــع يف إجــازة ســنوية، وهــي طبعــا مــن 
حقــه ليرتــاح ويجــدد نشــاطه، فــا يمكنــه أن يســتغني ىلع متابعــة نشــرة واحــدة يف 

اليــوم ىلع األقــل أو شــراء جريــدة يوميــة يتصفحهــا ولــو ىلع عجــل مقّلـــبا عناوينهــا.  

أول مــا يجــب أن يطرحــه املذيــع ىلع نفســه وهــو يــرى أن لديــه )فانــا( ضيفــا 
ــه  ــده من ــذي نري ــا ال ــة أن يســأل ويبحــث مــن هــو هــذا الضيــف؟ وم يف النشــرة املقبل
بالضبــط؟. ولإلجابــة عــن هذيــن الســؤالين يتعيــن ىلع املذيــع أن يتواصــل وينســق مــع 
جهتيــن: أوال، منتــج النشــرة الــذي طلــب هــذا الضيــف تحديــدا فهــو لــم يفعــل ذلــك إال 
لهــدف محــدد ضمــن ســياق نشــرته والخــط التحريــري العــام للتلفزيــون الــذي يعمــل فيــه، 
وثانيــا منتــج املقابــات الــذي هــو مــن اتصــل بالضيــف وحــدد لــه موعــد املقابلــة ومدتها 

والهــدف الرئيســي منهــا واملحــاور األساســية لهــا. 
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هــل يكتفــي املذيــع بذلــك؟ طبعــا ال. عليــه اآلن أن يجلــس أمــام حاســوبه ويشــرع يف 
اســتعداده الشــخصي لهــذه املقابلــة فيبــدأ بالدخــول إلــى مواقــع اإلنترنــت املختلفــة 
ــه. إذا  ــال عن ــا يق ــه وم ــه وميوالت ــن تكوين ــف، ع ــذا الضي ــن ه ــع ع ــرة أوس ــكيل فك لتش
كان كاتبــا أو صحفيــا فينبغــي أن يلقــي املذيــع نظــرة ىلع آخــر مــا كتبــه خاصــة يف 
املجــال الــذي ســتدور حولــه املقابلــة، وإذا كان سياســيا يلقــي نظــرة ىلع آخــر مقاباتــه 
وتصريحاتــه يف هــذا الشــأن حتــى يدخــل اإلســتديو وهــو مــدرك تمامــا ملــزاج واقتناعــات 

الضيــف الــذي ســيكون معــه ىلع الهــواء بعــد قليــل.  

ــد  ــى تحدي ــة إل ــوة ثاني ــه يف خط ــبق، تحيل ــا س ــق م ــف، وف ــع  بالضي ــة املذي معرف
املطلــوب مــن هــذا الضيــف بالضبــط، فهــو يريــد منــه واحــدا مــن أربعــة: إمــا أخبــارا أو 

ــا.  ــا أو موقف ــات أو تحلي معلوم

 األخبــار:   يريــد املذيــع مــن خاللهــا معرفــة آخــر تطــورات حــدث مــا وهــذا 

يتأتَّــى أساســا مــن املراســل أو مــن صحفــي متابــع للحــدث يف مــكان ليــس 

ــن  ــجل م ــا س ــر م ــال:  آخ ــان. مث ــاهد عي ــن ش ــل أو م ــه مراس ــون في للتلفزي

ــة،  ــية أو برملاني ــات رئاس ــج يف انتخاب ــر النتائ ــا، آخ ــد م ــات يف بل اضطراب

ــخ.  آخــر حصيلــة للضحايــا يف تفجيــر انتحــاري ضــرب عاصمــة مــا.... إل

ــى  ــا إل ــتند أساس ــا تس ــار يف كونه ــن األخب ــف ع ــي تختل ــارف:   وه  املع

علــوم صحيحــة ودقيقــة، كأن تســتضيف خبيــر أوبئــة للحديــث عــن انتشــار 

فيــروس »كورونــا« أو عاملــا فيزيائيــا عــن طبقــة األوزون، أو طبيبــا عــن لقــاح 

ــة تكــون األســئلة هدفهــا الوقــوف  جديــد ضــد مــرض مــا. ويف هــذه الحال

ىلع حقائــق علميــة يقولهــا أهــل االختصــاص. 
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 التحليــل:   وهــو الــذي يــراد منــه وضــع خبــر مــا يف ســياق يســمح للمشــاهد 

ــن  ــد م ــث ال ب ــة بحي ــن األهمي ــر م ــذا الخب ــل أي أن ه ــكل أفض ــه بش بفهم

تســليط الضــوء عليــه وإيــراد خلفيــة عنــه حتــى يوضــع يف ســياق مفهــوم 

أكثــر. ويف عالــم السياســة وتطوراتهــا املتالحقــة غالبــا مــا نجــد أنفســنا 

ــن  ــا بي ــة م ــا يف معرك ــة م ــقوط مدين ــل كس ــذا القبي ــن ه ــاالت م ــام ح أم

قــوات حكوميــة وقــوات متمــردة، أو اسســتقالة حكومــة دون إعــالن أســباب 

واضحــة، أو صــدور قــرار جديــد مــن مجلــس األمــن الدولــي يحتــاج إلــى مــن 

يشــرح أبعــاده وانعكاســاته... وهكــذا. 

 املوقــف:  هنــا تكــون املقابلــة إلعــالن موقــف مــن جهــة مســؤولة ســواء 

ــان  ــب يف البرمل ــي أو نائ ــزب سياس ــن ح ــة أو م ــة أو املعارض ــن الحكوم م

أو منظمــة حقوقيــة أو جهــة دوليــة، وعــادة مــا تتابــع وكاالت األنبــاء هــذا 

النــوع مــن املقابــالت لصياغــة خبــر منــه، فتكتــب مثــال بعــد ســماع مقابلــة 

ــي  ــة التونس ــر الصناع ــَض وزي ــول : »رف ــرا يق ــي خب ــارة التونس ــر التج لوزي

ــة  ــورط يف قضي ــأن الت ــه بش ــة إلي ــات املوجه ــف االتهام ــن يوس ــح ب صال

فســاد تمثلــت يف عقــد صفقــة كمامــات طبيــة مــع شــركة يملكهــا نائــب 

يف البرملــان، وأضــاف بــن يوســف يف مقابلــة مــع قنــاة »الجزيــرة« أن ..... »، 

أو »أشــاد الســفير الفلســطيني يف األمــم املتحــدة ريــاض منصــور بتصويــت 

الجمعيــة العامــة ىلع قــرار يجدد رفــض االســتيطان اإلســرائيلي يف األراضي 

املحتلــة. وقــال منصــور يف مقابلــة مــع قنــاة »الجزيــرة« إن .....«. املهــم يف 

هــذا النــوع مــن املقابــالت هــو الخــروج بموقــف مــن جهــة ملوقفهــا أهميــة 

خاصــة يف حــدث مــا أو قضيــة محــددة. 
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    أهــم شــيء ونحــن نجــري املقابــات أال نخلــط هــذه األنــواع فــا معنــى أن تطلــب 
تحليــا مــن شــاهد عيــان، وال أن تطلــب مــن محلــل سياســي أن يعطيــك أخبــارا أو موقفــا. 
ــكل  ــة ب ــروف الخاص ــف والظ ــوع الضي ــط بن ــددة ترتب ــتثناءات مح ــد اس ــك، توج ــع ذل وم
ــري،  ــد العم ــل ولي ــا مث ــة صحفي ــدس املحتل ــن الق ــلي م ــا: إذا كان مراس ــة. فمث مقابل
يعمــل مــع »الجزيــرة« منــذ انطاقهــا، وعمــل يف وســائل إعــام عديــدة قبلهــا، ويجيــد 
العبريــة تمامــا وراصــدا للمجتمــع اإلســرائيلي طــوال هــذه الســنوات.. فمــا املانــع مــن أن 
أســأله أســئلة تحليليــة ألنــه قــادر ىلع الجمــع البــارع بيــن مّدنــا باألخبــار وتحليلهــا يف 
ــن  ــس األم ــي يف مجل ــدوب البريطان ــع املن ــة م ــدي مقابل ــر: ل ــال آخ ــت. مث ــس الوق نف
الدولــي وصــادف أن كانــت املقابلــة فــور انتهــاء جلســة ملجلــس األمــن، فمــا املانــع يف 
هــذه الحالــة وأنــا أســعى للحصــول منــه ىلع موقــف بــاده مــن القــرار املعــروض ىلع 
ــت  ــون مزج ــو، فأك ــت للت ــي انته ــة الت ــذه الجلس ــرى يف ه ــا ج ــأله عم ــس أن أس املجل
الحصــول ىلع أخبــار بالحصــول ىلع موقــف ولكــن الظــرف املحــدد للمقابلــة هــو الــذي 
فــرض ذلــك. يف هــذه الحالــة، هنــاك إمكانيــة ألن أخــرج منــه بأخبــار حصريــة لــم توردهــا 
أيــة وكالــة أنبــاء مــن قبيــل الخافــات التــي جــرت يف الجلســة املغلقــة بيــن مندوبــي 
كل مــن أمريــكا وروســيا حــول مشــروع القــرار املعــروض للنقــاش والتصويــت وهــو مــا حــال 

ــت. ــه ىلع التصوي دون عرض
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ــة  ــة اإلخباري ــمى باللغ ــتديو ويس ــف يف اإلس ضي
ــر  ــكان آخ ــن م ــورة م ــوت والص ــر الص )1+1(، أو عب
ــكايب(،  ــر س ــة أو عب ــار االصطناعي ــر األقم )عب
ــة  ــال مكامل ــن خ ــط م ــوت فق ــر الص أو عب
ــاال  ــراوح إجم ــات تت ــدة املقاب ــة. م هاتفي
بيــن 3 و5 دقائــق، اللهــم إال إذا كنــا يف 
ــة مفتوحــة فســاعتها  ــر عاجــل وتغطي خب

ــة. ــدات الزمني ــذه التحدي ــقط كل ه تس

اإلخباريــة  النشــرات  املقابــات يف  وألن      
ــز الضيــق مــن الوقــت فــإن ىلع  تجــري يف هــذا الحّي
األســئلة املطروحــة فيهــا أن تكــون تتصــف بالصفــات التاليــة: قصيــرة، واضحــة، مباشــرة، 

ــة.  ــر مركب غي

مواصفات األسئلة

مقابالت 
النشرات اإلخبارية 
ال تخرج عن ثالثة 

أشكال
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ىلع عكــس البرامــج الحواريــة التــي تمتــد نصــف قصيرة
ســاعة أو حتــى ســاعة، فــإن مســاحة الوقــت املتاحــة 
للمذيــع ال تســمح لــه باإلســهاب أو االســتطراد أو كثــرة 
االستشــهادات. لهــذا ىلع املذيــع أن يطــرح ســؤاله يف أقــل وقــت ممكــن أي بأقــل مــا 
يمكــن مــن الكلمــات، ألنــه ببســاطة إذا كانــت األســئلة طويلــة واملقابلــة قــي حــدود أربــع 
دقائــق مثــا واملذيــع طــرح ثاثــة أســئلة مــدة كل واحــد منهــا ثاثــون ثانيــة فســيكون 
ــذي هــو األســاس ســوى  ــرك للضيــف ال ــم يت ــك قــد أخــذ بمفــرده دقيقــة ونصــف ول بذل

دقيقتيــن ونصــف للتعبيــر عــن نفســه، وهــذا خلــل كبيــر.  

ــا  لنفتــرض أن أمــام املذيــع الخبــر التالــي ليقــرأه ثــم يســتضيف خبيــرا اقتصادي
عربيــا بشــأنه:

 سؤال املذيع لهذا املحلل يمكن أن يكون بهذه الطريقة:
سيد فان... ما هي مختلف أوجه هذه الكارثة التي يتحدث عنها التقرير؟ 

ــة  ــا عصيب ــم يعيــش أوقات ــكل: vســيد فــان... العال ــذا الش ــون به ــن أن يك ــا يمك كم
حاليــا بســبب فايــروس كورونــا وعــدد اإلصابــات يف تزايــد مســتمر وكذلــك حــاالت الوفــاة.. 

ــة  ــة والنامي ــدول املتقدم ــادات ال ــة إن اقتص ــل الدولي ــة العم ــت منظم قال

ــا. ــروس كورون ــة في ــبب أزم ــة بس ــه كارث ــواء- تواج ــد س -ىلع ح

وتوقعــت املنظمــة يف تقريــر أصدرتــه يــوم أمــس الثالثــاء، أن يــؤدي 

ــدوام  ــتغلون ل ــال يش ــة لعم ــن وظيف ــة ماليي ــاء خمس ــى إلغ ــروس إل الفي

ــي. ــم العرب ــل يف العال كام

وتســبب انتشــار فيــروس كورونــا يف تباطــؤ أغلــب املجــاالت االقتصاديــة، 

ــع  ــاط املصان ــاري ونش ــادل التج ــياحة والتب ــة والس ــة الجوي ــة املالح كحرك

والنفــط وغيرهــا مــن القطاعــات. 
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وطبعــا بســبب قــرارات اإلغــاق يف معظــم الــدول العربيــة هنــاك انعكاســات اقتصاديــة 
ســلبية عديــدة وكثيــر مــن النــاس يعانــون األمريــن جــراء ذلــك... فمــا هــي يف رأيكــم أبــرز 

أوجــه الكارثــة االقتصاديــة التــي تعيشــها الــدول العربيــة؟

الحظــوا اآلن الفــرق بيــن ســؤال قصيــر وبيــن آخــر فيــه كام كثيــر معــروف لــدى الجميــع 
ال يضيــف شــيئا وال يظهــر ســوى أن املذيــع يريــد »الثرثــرة« قبــل إلقــاء الســؤال. انظــروا 
كذلــك إلــى مــدة إلقــاء كل مــن الســؤالين  فالســؤال الطويــل يضيــع وقــت املقابلــة ســدى 

ألن املشــاهد يريــد أن يســتفيد مــن رأي الخبيــر وليــس مــن أســئلة طويلــة للمذيــع.

أي أن الســؤال يذهــب مباشــرة إلــى الهــدف دون لــف مباشرة
وال دوان. لنفتــرض أننــا اســتضفنا مســؤوال كبيــرا 
حامــت حولــه شــبهات فســاد ونريــد أن نعــرف منــه 

هــل هــذه الشــبهات صحيحــة أم هــي مجــرد حملــة تشــويه مغرضــة. 

ــذه  ــون يف ه ــم متوّرط ــال أنت ــل فع ــالن... ه ــيد ف ــون: س ــر يك ــؤال املباش الس
ــة؟ القضي

الســؤال امللتــوي الــذي عــادة مــا يكــون طويــا كذلــك يكــون: ســيد فــان ... ربمــا مــن 
املحــرج أن يســأل أي إنســان عمــا إذا كان متورطــا فعــا يف قضيــة فســاد ألن ذلــك 
ــة، وبالتالــي فنحــن  ــك إذا كان مســؤوال كبيــرا يف الدول مســيء لســمعة أّي كان، فمــا بال
نريــد أن نعــرف منكــم بــكل صراحــة، ورجــاء ال تؤاخذونــا ىلع هــذا الســؤال، عمــا إذا كانــت 

لديكــم أي صلــة فعــا بمــا تــم نشــره يف هــذه القضيــة التــي تهــز الــرأي العــام؟؟
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أســوأ مــا يمكــن أن يقــال للمذيــع هــو: »هــل يمكــن واضحة
ــمه!!«  ــم أفهــــ ــة ل ــي بصراح ــؤال ألن ــد الس أن تعي
ــن  ــذا؟؟« أو »أي ــذا أو ك ــد ك ــل تقص ــه: »ه ــال ل أو يق
الســؤال بالضبــط ؟«. مثــل هــذا املوقــف يــزداد حــدة إذا كانــت هنــاك ترجمــة فوريــة ألن 

ــر.  ــك املترجــم فتتعقــد األمــور أكث عــدم وضــوح الســؤال يرب

ىلع ســبيل املثــال يكــون الضيــف وزيــر اقتصــاد يف دولــة عربيــة خــال أزمــة وبــاء 
ــة  ــروف االقتصادي ــك أن الظ ــي: ال ش ــو التال ــع ىلع النح ــؤال املذي ــون س ــا« ويك »كورون
الصعبــة الحاليــة تســتلزم سلســلة إجــراءات ملســاعدة األشــخاص العامليــن بنظــام 
ــاء يف  ــرورة البق ــال وض ــة اإلقف ــبب سياس ــهم بس ــيجدون أنفس ــن س ــة والذي املياوم

ــاعدتهم... ــة مس ــر يف كيفي ــتوجب النظ ــا يس ــل مم ــن أي دخ ــن م ــوت محرومي البي

ــه ىلع  ــا أو إذا طلــب منــه املذيــع أن يجيــب فســيقول ل ــر صامت ــا قــد يظــل الوزي هن
األرجــح: أيــن الســؤال؟ أو ىلع مــاذا تريــد أن أجيــب بالضبــط؟!! ألن الســؤال الواضــح كان 

يجــب أن يكــون: 

ســيد الوزيــر... مــا هــي اإلجــراءات التــي ســتتخذها الحكومــة ملســاعدة العامليــن بنظــام 
املياومــة املضطريــن للبقــاء يف بيوتهــم بســبب سياســة اإلغــاق الحاليــة؟ 

ــة غير مرّكب ــر األخطــاء شــيوعا محاول مــن أكث
يف  مداخلتــه  حشــر  املذيــع 
ســؤالين أو ثاثــة يف نفــس الوقــت 
ــر ألن  ــد ال غي ــؤال واح ــر ىلع س ــب أن تقتص ــة يج ــع يف املقابل ــة املذي ــع أن مداخل م
ــف فرصــة لكــي  ــا أخــرى يعطــي الضي ــى، وأحيان ــا معن ــا يكــون ب تعــدد األســئلة أحيان
ينتقــي الســؤال الــذي يريحــه ويتجاهــل البقيــة، فــإن عــاد إليهــا املذيــع فهــو يف هــذه 
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الحالــة يكــرر نفســه، وإن لــم يعــد فقــد نجــح الضيــف يف إزاحتهــا مــن املقابلــة وكاهمــا 
ســّيئ. 

مثــا تكــون املقابلــة مــع مراســلك يف مقــر اجتمــاع قمــة دوليــة يف باريــس وعــوض أن 
يكــون الســؤال ببســاطة: مــا أهميــة هــذه القمــة؟؟ ليكــون ذلــك مجــرد مدخــل يســتعرض 
مــن خالــه املراســل مــا لديــه مــن أخبــار وتفاصيــل... يتحــول الســؤال كالتالــي: هــل بــدأت 

القمــة؟ ومــا هــو مســتوى التمثيــل؟ ومــا أبــرز نقــاط جــدول األعمــال؟ 

أمــا املثــال األســوأ فهــو أن يكــون لــك مثــا لقــاء مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي مــارك 
بومبيــو فيتوجــه إليــه املذيــع بالســؤال التالــي: ملــاذا تدفعــون بعاقاتكــم مــع الصيــن 
نحــو املزيــد مــن التدهــور؟ وهــل لديكــم مقترحــات معينــة لتحســين هــذه العاقــات؟؟. 
هنــا قــد يمســك الوزيــر الســؤال الثانــي ويشــرع يف عــرض مــا تريــده واشــنطن مــن بيجين 
ىلع صعيــد مكافحــة »كورونــا« والعاقــات التجاريــة وغيــر ذلــك ويتعمــد تجاهــل الســؤال 
األول؛ ألنــه محــرج لــه أو ال يريــد التــورط يف جــواب محــدد يف هــذا الشــأن، ولــو اكتفــى 

تيم سيبستيان نموذج للمذيع املحاور 
املمتاز وكان صاحب برنامج »هارد 
توك« يف البي بي سي ثم عمل 

يف »الجزيرة« األنجليزية وبعدها يف 
التلفزيون األملاني باللغة األنجليزية
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ــل  ــه أو ىلع األق ــرد علي ــرا ىلع ال ــه مجب ــر نفس ــيجد الوزي ــؤال األول فس ــع بالس املذي
ســيبدو محرجــا وســاعيا للمراوغــة والتخلــص منــه ويف ذلــك داللــة سياســية مهمــة. 

ــا  ــد ضمّن ــون ق ــا نك ــئلة فإنن ــة لألس ــروط األربع ــذه الش ــن ه ــتطعنا أن نضم ــا اس إذا م
األســس الرئيســية ملقابلــة ناجحــة لكــن ال ننســى أن هــذه الشــروط تتعلــق بالشــكل يف 
حيــن يعتبــر مضمــون األســئلة هــو األســاس، ويف هــذا الشــأن هنــاك الكثيــر مــن املحاذيــر 

الواجــب تجنبهــا. 

ممــا يجــب أن ننتبــه إليــه أن كل مقابلــة ناجحــة تســتلزم توفــر ثاثــة أضــاع رئيســية 
يف مثلــث ال بــد مــن مراعاتــه دائمــا وهــي: االســتعداد، االســتماع، التفاعــل. فالشــرط األول 
ــم  ــه، ث ــذي ســيخوض في ــا ىلع املوضــوع ال ــع جدي ــع مــن أن يطل ــد للمذي ــه ال ب هــو أن
يســتمع إلــى الضيــف بانتبــاه شــديد خــال املقابلــة حتــى يتفاعــل معــه بشــكل إيجابــي 
وذكــي يمّكنــه أوال مــن تجنــب طــرح أســئلة ســبق أن أجــاب عنهــا الضيــف، ومــن عــدم 
مقاطعتــه بــا موجــب ملجــرد أن يرمــي بســؤال آخــر مــع أن الضيــف كان وقتهــا بصــدد 
كام هــام جــدا مــن الخطــأ الكبيــر وقفــه عــن إتمامــه، ويمّكنــه ثانيــا مــن رصــد والتقــاط 
أهــم مــا يقولــه الضيــف فتتــاح لــه الفرصــة الستفســاره عــن هــذه النقطــة، وطلــب أمثلــة 

ىلع نقطــة أخــرى، ويتمّكــن مــن محاججتــه يف هــذا الــرأي أو ذاك وهكــذا.

ــى اإلســتديو بقائمــة لهذا  ــع إل ــر املناســب أن يدخــل املذي مــن غي
ىلع  حريصــا  ويجعلــه  ســيكّبله  ذلــك  ألن  مرتبــة  أســئلة 
اســتعجال إلقائهــا عــوض التركيــز ىلع مــا يقولــه الضيــف 
والتفاعــل معــه. مــا نحــرص عليــه دائمــا عنــد الدخــول إلــى اإلســتديو هــو أن يكــون لنــا 
أفــكار ومفاتيــح أساســية للمقابلــة وليــس أســئلة مكتوبــة وجاهــزة ونتــرك البقيــة لســير 
املقابلــة وطبيعــة مــا ســيقوله الضيــف فيهــا. الشــيء الوحيد الــذي يجــب أن نحرص ىلع 
أن يكــون جاهــزا مســبقا هــو الصياغــة الدقيقــة والواضحــة للســؤال األول يف املقابلــة 
ألن هــذا الســؤال هــو القاطــرة الرئيســية للمقابلــة برمتهــا فــإن لــم نوفــق فيــه ذهبــت 
ــق الوقــت.   ــا بســبب ضي ــه الحق ــن الصعــب تعديل ــة كلهــا يف اتجــاه خاطــئ م املقابل
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وطــوال املقابلــة يحــرص املذيــع ىلع أن يظــل حاضــر البديهــة مّتقــد التركيــز، 
للتعقيــب هنــا واالستفســار أو املجادلــة هنــاك، ال ســيما يف املقابــات ذات الحساســية 
ــة أو حــرب  ــن يف وقــت أزم ــي ُتجــَرى مــع مســؤولين سياســيين بارزي ــك الت الخاصــة كتل
ألن أهميتهــا تــزداد كثيــرا بفعــل املتابعــة الواســعة ممــا يجعــل الجمهــور يقّيــم املذيــع 

ــا.  ــل بقســوة أحيان بصرامــة شــديدة ب

وكمثــال ىلع ذلــك يمكــن أن نســوق مقابلــة مــع متحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي 
ــات يف  ــع ومداهم ــات قم ــزة أو حم ــان أو غ ــوب لبن ــرائيلي ىلع جن ــدوان إس ــال ع خ
الضفــة الغربيــة، فاملذيــع يظــل منتبهــا إلــى أقصــى حــد وجاهــزا للتعقيــب والتصحيــح 
ــن  ــن املتحدثي ــوع م ــذا الن ــة أن ه ــيئا، خاص ــف ش ــي ال تضي ــة الت ــة الدعاي ــف أجوب ووق

ــات املحرجــة.   ــل هــذه الوضعي مــدّرب بشــكل جيــد ىلع التعامــل مــع مث
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 أن املذيــع الناجــح هو خاصة متشــابكة من الخصال 
واملهــارات، بعضــه جــزء مــن الشــخصية، والجــزء 
األكبــر يكتســب تدريجيــا بالتدريــب واملمارســة 
ــم  ــن والتعل ــن اآلخري ــم م ــواء والتعّل ىلع اله
ــرة  ــم الخب ــل تراك ــك. وبفع ــاء كذل ــن األخط م
والنضج اإلخبــاري والتحريري والتوجيه الســليم 
مــن إدارات غــرف األخبــار، يتقــدم املذيــع 
ويبــدع أكثــر بالعمــل الــدؤوب الــذي يكســبه مع 

الســنوات املزيــد مــن الثقــة يف النفــس. 

هنــاك جوانــب تقنيــة أخــرى كثيــرة يف عمــل املذيع 
كالتعــّود ىلع القــراءة مــن جهــاز القــارئ اآللــي، والســماعة التــي 
توصلنــا باملخــرج وتوجيهاتــه وكذلــك بمنتــج النشــرة، وكيفيــة الجلــوس الجــاد وحركــة 
الــرأس وغيــر ذلــك مــن لغــة الجســد املائمــة، غيــر أن ذلــك كلــه يمكــن التعــّود عليــه 
تدريجيــا بالتدريــب ألن املذيــع ال يخــرج ىلع الهــواء إال بعــد أن يصبــح مســيطرا بدرجــة 

كافيــة ىلع مختلــف هــذه الجوانــب. 

ــر وإن  ــب، كثي ــذا الكتّي ــا ورد يف ه ــع، كم ــن املذي ــوب م ــا إن املطل ــول أحدن ــد يق ق
مشــاهدة كثيــر مــن املذيعيــن يف قنــوات عربيــة ودوليــة عديــدة لــم تجعلنــا نــرى هــذا 
ــال  ــى الكم ــوق إل ــا أن نت ــن علين ــح، ولك ــذا صحي ــات. ه ــات واملتطلب ــن املواصف ــم م الك
لنحصــل ىلع أقصــى مــا يمكــن أن نقدمــه دون أن نغفــل عــن أن التفــاوت يف املســتوى 
بيــن املذيعيــن والقنــوات ســيظل قائمــا دائمــا كأّي مجــال آخــر، فالذيــن يلعبــون 
ــدودون  ــم مح ــن منه ــن املتألقي ــن املبدعي ــة ولك ــوف مؤلف ــم أل ــدم يف العال ــرة الق ك
ومعروفــون للجميــع، وكذلــك مــن يغنــي مــن املحيــط إلــى الخليــج وهــو مــا أعطانــا يف 
النهايــة أم كلثــوم وعبــد الوهــاب وفيــروز ووديــع الصــايف وصبــاح فخــري ولكنــه أعطانــا 
ــا أقــل منهــا قليــا أو كثيــرا وصــوال إلــى أصــوات مــا كان لهــا أصــا أن تقــف  أيضــا أصوات

ــاء.   ــة بالغن ــام املايكروفــون وتدعــي صل أم

الخالصة...
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يف النهاية، الكل يغني والكل قد يذهب يف ظنه أنه مغن جيد ولكن شتان بين 
املطرب واملؤدي، وبين املطرب الحقيقي ومن هو دون مستوى املؤدي.
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