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مقدمة

من

م ّنــا ال يرغــب يف أن يصبــح

مشــهورا يتســابق النــاس
إلــى الســام عليــه وأخــذ

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
ملعرفــة تفاصيــل مختلفــة مــن حياتهــم
بمــا يف ذلــك األكثــر خصوصيــة.
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

ألي واحــد م ّنــا.
يكمــن التحــدي الحقيقــي أمــام كل طمــوح مشــروع ّ

وعندمــا يكــون لدينــا هــذا الطمــوح يف أن نصبــح مذيعيــن فــا بــد أن نعــرف
أن املذيعيــن مذاهــب مختلفــة واختصاصــات ،متنوعــة فهنــاك مذيــع املنوعــات
الغنائيــة ..ومذيــع املســابقات الثقافيــة ..ومذيــع البرامــج الفكريــة ..ومذيــع البرامــج
الدينيــة ..ومذيــع برامــج األطفــال ..ومذيــع الرياضــة باختصاصتهــا املختلفــة مــن
كــرة قــدم وكــرة طائــرة ومالكمــة وألعــاب قــوى وغيــر ذلــك ،ومذيــع األخبــار والبرامــج
السياســية وهكــذا.
لــذا ال بــد قبــل أن ننطلــق بــكل حماســة يف اإلعــراب عــن رغبتنــا الجارفــة يف أن
نصبــح مذيعيــن مــن التأكــد مــن أننــا نصلــح فعــا لهــذا املجــال يف االختصــاص الــذي
نريــده أو ىلع األقــل مــن الشــروع يف أن نه ّيــئ أنفســنا لنكــون جديريــن بــأن نصبــح

مذيعيــن يف هــذا املجــال دون غيــره.
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لنوضــح أكثــر ،إذا كنــت أريــد مثــا أن أصبــح مذيعــا معلقــا لبطوالت كــرة القــدم العاملية
أكــون نفســي يف هــذا املجــال فأتابــع كال مــن
همــة يف أن
ّ
فــا بــد أن أشــرع بــكل ّ

الــدوري اإلنجليــزي واإلســباني واإليطالــي والبرتغالــي واألملانــي وأعــرف أســماء املدربيــن
والالعبيــن وقوانيــن اللعبــة املختلفــة واالتحــادات القاريــة لكــرة القــدم ومســؤولي
«الفيفــا» واجتماعاتهــا وكل تفاصيــل قراراتهــا املختلفــة .أمــا إذا كنــت أريــد أن أصبــح
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 يم ّيــز 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
أي مذيــع.
كارثــي
ومدمــر لســمعة ّ
ّ
ألي منــا أن يطمــح
قــس ىلع هــذا أيضــا مذيــع األخبــار والبرامــج السياســية ،فــا يمكــن ّ

إلــى أن يكــون مذيــع أخبــار مــع أنــه ال عالقــة 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
وىلع رأســها األمــم املتحــدة والفــرق بيــن مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة واالتحــاد
األوروبــي واالختــاف بيــن األنظمــة السياســية وكبــرى الحــركات السياســية يف البــاد
العربيــة ،وتفاصيــل القضيــة الفلســطينية ،والخطــوط الكبــرى للحيــاة السياســية يف مصــر
والعــراق والســعودية وباقــي الــدول العربيــة والوضــع يف ســوريا واليمــن وليبيــا وفكــرة
عــن مجلــس التعــاون الخليجــي واتحــاد دول املغــرب العربــي وغيــر ذلــك كثيــر .ومــن
ينجــح مذيعــا يف هــذا املجــال فــا يعنــي أبــدا أنــه يمكــن أن ينجــح مذيعــا يف مجــال
آخــر؛ فاملســألة درايــة واختصــاص ومــزاج وشــخصية تالئــم وتناســب هــذا امليــدان وال
تناســب غيــره.
ال شــك يف أن هــذه الخلفيــة السياســية ال تأتــي جاهــزة وال يكتســبها أحدنــا بيــن
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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
مــن الــدول مــن مجــال رحــب للنقــاش وتبــادل األفــكار وحتــى الجــدل واملعــارك بيــن
تيــارات سياســية وفكريــة مختلفــة ،ولكــن هــذا االهتمــام غالبــا مــا يكــون شــغفا فرديــا

ُي َّ
غــذى تدريجيــا بالتكويــن املســتمر .وإذا مــا ُصـــقلت هــذه الرغبــة بدراســة اإلعــام أو
العلــوم السياســية أو القانــون أو العالقــات الدوليــة فــإن الثقافــة السياســية املطلوبــة
تترســخ مــع الســنوات خطــوة خطــوة.
كثيــرون يتســاءلون :هــل دراســة الصحافــة واإلعــام شــرط ال بــد منــه ليصبــح أحدنــا
مذيعــا أو صحافيــا قبــل ذلــك؟ نعــم هــذا يســاعد كثيــرا ولكنــه ال يجعــل منــا بالضــرورة
صحافييــن جيديــن أو مذيعيــن مرموقيــن .كيــف ذلــك؟ عندمــا تــدرس اإلعــام تصبــح
عارفــا باألنمــاط الصحفيــة املختلفــة وكيفيــة الحصــول ىلع الخبــر وتمحيصــه وكتابتــه
والفــرق بيــن الخبــر والتعليــق وأهميــة املصــادر وكيــف تكتســبها وتحافــظ عليهــا وغيــر
ذلــك مــن التقنيــات اإلعالميــة املتعــددة واملتطــورة خاصــة مــع دخــول مواقــع التواصــل
االجتماعــي ىلع الخــط وظهــور مفاهيــم جديــدة مثــل «املواطــن الصحفــي» ...نعــم،
كل مــا ســبق يعطيــك األدوات الضروريــة للفهــم والتميــز ،ولكنــه ال يؤهلــك بشــكل آلــي
وحتمــي ألن تكــون صحافيــا بالضــرورة .هنــاك مــن درس الطــب أو الصيدلــة أو الهندســة
ثــم صــار صحافيــا ناجحــا ألنــه امتلــك املوهبــة والعزيمــة ىلع تكويــن نفســه وصقــل
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
ىلع الجميــع ألن املطلــوب مــن املذيــع التلفزيونــي املتميــز -إلــى جانــب مــا ســبق-
أمــران أساســيان ال غنــى عنمــا وال تنــازل ،لدخــول غمار هــذه التجربــة املغرية واملشــوقة:
الشــخصية املتميــزة ،والصــوت الجيــد.
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الشخصية املتميزة

املقصود

بهــا تحديــدا أن تكــون لــك جاذبيــة مــا ىلع
الشاشــة بحيــث يكــون لحضــورك نكهــة
خاصــة مح ّببــة للمشــاهد ،أن يكــون لــك مــا

ُيســمى «القبــول» ،فيجــب أن ننســى أبــدا أن التلفزيــون صــورة والصــورة يجــب أال تكــون
منفــرة أو طــاردة بــل مغريــة وقــادرة ىلع شــد االنتبــاه.

وأطلقــت عليهــا زميلتنــا الســابقة يف «الجزيــرة»
املذيعــة اللبنانيــة املتميــزة جمانــة نمــور تعبيــر
«اللمعــة» ،أمــا املخــرج العراقــي الكبيــر عمــاد

البعض
عامــا حتــى صــار رئيــس قســم املخرجيــن
يفضل استعمال
وقــد كان مــن قبــل يف تلفزيــون بغــداد
كلمة «كاريزما» عند
مــن كبــار مخرجيــه ،فهــو يســتعمل كلمــة
«الط ّلــة» عنــد الحديــث عــن املذيعيــن،
الحديث عن هذه
وكثيــرا مــا كان يــردد «الط ّلــة مــن اهلل»
النقطة
ويقصــد أن «القبــول» ىلع الشاشــة منحــة
بهجــت الــذي عمــل يف «الجزيــرة» عشــرين

يهبهــا اهلل ملــن يشــاء مــن عبــاده ويحجبهــا

عمــن يشــاء.
هنــاك أيضــا مــا يعــرف يف األوســاط التلفزيونيــة مــن القــول بــأن هــذا الشــخص «تحبــه
الكاميــرا» وهــذا «ال تحبــه» وذلــك يف إشــارة إلــى أن الظهــور ىلع الشاشــة ال ينصــف
بعــض النــاس يف حيــن يقــدم خدمــة جليلــة لبعــض آخــر فيظهــره بطريقــة أفضــل مــن
الواقــع .قــد تعجــب بشــاب أو شــابة لكــن عنــد الظهــور أمــام الكاميــرا ال تجــد أن هــذا
اإلعجــاب قــد اســتمر؛ ألنــه بــدا أقــل حضــورا وتميــزا مــن الواقــع املباشــر .والعكــس صحيــح
كذلــك ،فقــد ال يلفــت انتباهــك تميــ ٌز لشــخص مــا لكــن بمجــرد ظهــوره ىلع الشاشــة

يتــراءى لــك وكأنــه شــخص آخــر مختلــف تمامــا ف ُتعجــب بــه وينقلــب رأيــك فيــه إلــى
عكــس مــا كان عليــه خــارج اإلســتديو.
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هنــا ال بــد مــن شــرح مســألة ىلع غايــة
مــن األهميــة وهــي اعتقــاد البعــض أن
الجمــال عنــد املــرأة أو الوســامة لــدى
أيــا منهمــا مباشــرة ألن
الرجــل يؤهــل ًّ

يصبــح مذيعــا تلفزيونيــا وهــذا خطــأ كبيــر.
الجمــال أو الوســامة نقطــة قــوة إضافيــة
مح ّببــة بالتأكيــد ولكنهــا ال تكفــي وال
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

املذيع األمريكي الشهير دار راذر مقدم
برنامج "ستون دقيقة"

ناقــص وقصيــر النظــر .الجمــال نقطــة قــوة
إضافيــة للمذيعــة بــا جــدال غيــر أنــه ال يشــفع لصاحبتــه إن كان هــو نقطــة قوتهــا
الوحيــدة ،ألنــه إذا كانــت بقيــة املهــارات املطلوبــة مــن هــذا املذيعــة الجميلــة أو
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
غيــر مقنــع!!
أي وزن
يف املقابــل نجــد أن معيــار الجمــال أو الوســامة الــذي يوجــد عندنــا ال يقــام لــه ّ

يف التلفزيونــات الغربيــة التــي تعطــي األولويــة الكاملــة للشــخصية ووزنهــا الصحفــي
أي شــيء آخــر.
قبــل ّ
مــن األمثلــة ىلع ذلــك مثــا أن مذيعــات متألقــات مثــل «كريســتينا أمنبــور» يف «ســي
أن أن» األمريكيــة أو «ليــز دوســات» وزميلتهــا «زينــب بــدوي» يف «البــي بــي ســي»
البريطانيــة قــد ال يراهــن البعــض جميــات وفــق ثقافتنــا الســائدة ،لكنهــن مذيعــات
ناجحــات يشــار إليهــن بالبنــان .فـ»أمنبــور» عملت مراســلة وغطــت حروبا ونزاعات مســلحة

معهد الجزيرة لإلعالم
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«زينب بدوي» املذيعة السودانية يف قناة
«بي بي سي» البريطانية

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

عديــدة قبــل أن تصبــح صاحبــة برنامــج حــواري ،و»دوســات» كانــت مراســلة لســنوات يف
القــدس املحتلــة تغطــي الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي قبــل أن تعــود إلــى لنــدن
مذيعــة نشــرات أخبــار رئيســية ،أمــا «بــدوي» الســمراء فقــد تميــزت بمهاراتهــا الحواريــة
أهــل هــؤالء الســيدات للصــدارة وليــس
الكبــرى وثقافتهــا الواســعة ..وكل مــا ســبق هــو مــا ّ

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
الــذي عمــل مــن قبــل يف تلفزيــون البــي بــي ســي ،فهــذا الصحفــي اإلنجليــزي الــذي
درس القانــون ،اســتطاع بشــخصيته الطريفــة وأســلوبه املبتكــر أن يجعــل مــن نشــرات
وبرامــج االقتصــاد والبورصــة الجامــدة مــادة محببــة ومقبولــة ومتابعــة ،حتــى إن الشــبكة
األمريكيــة أعجبــت بــه واســتقطبته لينتقــل إليهــا مــن قناتــه الوطنيــة ،وينتقــل مــن
بريطانيــا إلــى الواليــات املتحــدة
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الصــوت الج ّيد

أما

ألي انطــاق ملذيــع ىلع
الصــوت فهــو العنصــر الثانــي الضــروري حتمــا ّ

ـرح متيــن .خامــة الصــوت مطلوبــة
أســس ســليمة يمكــن أن ُيب َنــى عليهــا صـ ٌ
َ
النقــاش أبــدا -للمذيــع يف اإلذاعــة ،فهــي ســاحه
-بشــكل ال َيحتمــل

الوحيــد وبصمتــه األولــى يف التواصــل مــع املســتمعين وكســب حبهــم وإعجابهــم،
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

ّ
أي قيمــة لحضــور قــوي وثقافــة سياســية واســعة ومهــارات حواريــة جيــدة إذا كان
منفــرّ .

صــوت املذيــع مؤذيــا بطريقــة تحــول دون املشــاهدة واملتابعــة املريحــة لنشــرة أخبــار

أي برنامــج .اســتمعوا مثــا ألصــوات إذاعيــة جميلــة ًّ
حقــا يف إذاعــة البــي بــي ســي
أو ّ
ممــن كانــت لهــم بصمتهــم الخاصــة لســنوات طويلــة وأحبهــم النــاس مــن املحيــط
إلــى الخليــج بفضــل أصواتهــم الرائعــة مــن أمثــال الراحــل ماجــد ســرحان وعلــي أســعد
ومحمــود املســلمي ومحمــد صالــح الصيــد وحســام شــبالق حتــى إن بعضهــم ُدعــوا
إلــى العــودة إلــى امليكرفــون بعــد تقاعدهــم؛ ألنهــم تركــوا فراغــا كبيــرا بعــد مغادرتهــم
ولهــذا تــم إرجاعهــم بوصفهــم متعاونيــن خارجييــن بعــد تقاعدهــم.

«محمد صالح الصيد» املذيع القدير يف «بي
بي سي» البريطانية

معهد الجزيرة لإلعالم
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«بي بي سي» البريطانية
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ّ
الجــذاب والصــوت الجميــل ،أو املقبــول كحــد أدنــى ،شــرطان
إذن الحضــور املتميــز
أساســيان ال مجــال للتنــازل عنهمــا حتــى يمكــن للمــرء أن يصبــح مذيعــا .صحيــح أن
الحضــور والصــوت كالهمــا يتحســن تدريجيــا باملمارســة والخبــرة وبمزيــد مــن الثقــة يف
النفــس ،لكـ ّ
ـدا أدنــى ال بــد مــن البنــاء عليــه لالنطــاق .نحــن أشــبه مــا نكــون
ـن هنــاك حـ ًّ
أمــام مــن يريــد أن يصبــح بطــا يف كمــال األجســام ،فهــذا عليــه أن يمتلــك عضــات
تحتــاج للصقــل بالتماريــن واملثابــرة حتــى يصبــح مفتــول العضــات فعــا .أمــا مــن كان
هزيــل البنيــة نحيفــا فــا معنــى أصــا ألن يبــدأ املســار يف هــذا املجــال.
حتــى نقــرب الصــورة أكثــر ،دعنــا نشــبه مــن يريــد أن يصبــح يومــا مــا مذيعــا ناجحــا
بمــن يريــد أن يصبــح لديــه حســاب بنكــي بــــ 100ألــف دوالر ،لكــن البنــك لــن يفتــح لــه
هــذا الحســاب أصــا إال إذا جــاء يف البدايــة بــــ 30ألفــا .هــذه الثالثــون التــي ال غنــى
عنهــا هــي الحضــور والصــوت ،أمــا الســبعون الباقيــة فســتجمعها تدريجيــا باملمارســة
والخبــرة واملعرفــة وزيــادة الثقافــة يف املجــال الــذي ســ ُتذيع فيــه ،وســتجد نفســك
أفضــل مكانــة وأكثــر تقديــرا بحســب تقــدم رصيــدك نحــو الـــــ 100املطلوبــة لبلــوغ أقصى
درجــات النجــاح.
ْ
إذن ،لالنطــاق يف مســيرة إعــداد أنفســنا ال بــد مــن التأكــد مــن أننــا نملــك هذيــن
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
تكتســب خطــوة خطــوة كمــا أن الصــوت يصقــل بالتمريــن والتدريــب والتجربــة .كثيــرا
مــا تتجلــى هــذه املؤشــرات الواعــدة يف الحضــور والصــوت ّ
مبكــرا ونحــن يف صفــوف
الدراســة بالتعليــم االبتدائــي أو اإلعــدادي؛ فتجــد أن األســتاذ يختــار هــذا الطالــب أو
هــذه الطالبــة ليكــون عريــف أو عريفــة حفــل آخــر الســنة أو يدعــوه أو يدعوهــا خــال
حصــة اللغــة العربيــة إللقــاء قصيــدة أمــام بقيــة الطلبــة؛ ألن األســتاذ معجــب بحضــور
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
أي نــص بتفاعــل
يف الثانيــة فــإن املســرح مدرســة قائمــة بذاتهــا تع ّلــم كيفيــة قــراءة ّ
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

مقدمــا هــذه الــــ 30ألفــا الالزمــة لفتــح
فتلــك م ّنــة مــن اهلل ســبحانه (فهــو مــن أعطانــا ّ
الحســاب البنكــي الــذي ذكرنــاه ســابقا) يف حيــن تبقــى الــــ 70ألفــا رهينــة بمــا ســنبذله
مــن جهــد ،فكلمــا عملنــا بجــد ومثابــرة جمعنــا أقصــى مــا يمكــن مــن هــذا املبلــغ،
وهــو أمــر متوقــف ىلع كل واحــد منــا فهنــاك مــن يجمــع هــذا املبلــغ ســريعا وهنــاك
مــن يأخــذ منــه األمـ ُر ســنوات ،كمــا أن هنــاك مــن يتقــدم باســتمرار وهنــاك مــن يتوقــف

ـد مع ّيــن فــا يتخطــاه؛ إذ إن األمــر جهــد واجتهــاد متواصليــن لكنــه يف
ســعيه عنــد حـ ّ
نفــس الوقــت قابليــة للتطــور والتحســن.

مــا ذكرنــاه مــن الشــخصية والصــوت يمثــل العنصريــن األول والثانــي مــن
أربعــة خصائــص أساســية مطلوبــة مــن املذيــع هــي:
1 .شخصية ذات حضور متميز ىلع الشاشة.
2.صوت جميل أو مقبول ىلع األقل.
3 .قراءة سليمة بلغة عربية صحيحة.
4.مهارات حوارية بثقافة سياسية واعية.
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ولتقريب

الصــورة أكثــر نفتــرض أن قنــاة تلفزيونيــة
ّ
توظــف عــددا
بصــدد اإلنشــاء أرادت أن
مــن مذيعــي األخبــار وشــرعت يف لقــاء

املتقدميــن مــن شــباب وشــابات .هــذا اللقــاء سيســمح ألصحــاب القنــاة بأخــذ فكــرة عــن
كل متقــدم أو متقدمــة ،ولكنهــم ســيحرصون بالتأكيــد ىلع التمييــز بيــن الخصائــص
ـامح فيهــا منــذ البدايــة وبيــن الخصائــص التــي يمكــن أن َ
يعطــى أصحابهــا
التــي ال تسـ ُ
فرصــة لتطويرهــا وإكمــال مــا بهــا مــن نقــص.

أول مــا ســيلفت انتبــاه أصحــاب القنــاة هــو شــخصية املترشــح وحضــوره ،هــل هــو قــوي
وجــذاب أم مهــزوز وربمــا ّ
منفــر ،ثــم بمجــرد أن يتحــدث ســيتج ّلى 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 َّ
يتأتــى بالتدريــب واملمارســة فهــو مســتوى
اللغــة العربيــة واملعرفــة الجيــدة بقواعدهــا وكذلــك القــراءة اإلخباريــة الســليمة ،كمــا
أن الثقافــة السياســية ومهــارات الحــوار يمكــن أن تكتســب تدريجيــا بالتثقيــف الذاتــي
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
مرتبطــا بالبيئــة التــي ينشــأ فيهــا املــرء وطبيعــة تجربتــه الشــخصية يف املدرســة
والجامعــة والحيــاة العامــة ،فضــا عــن ضــرورة مراعــاة العمــر؛ إذ ال يمكــن أن نطلــب مــن
ً
خلفيــة واســعة يف السياســة وعالــم األخبــار،
شــاب أو شــا ّبة يف العشــرين مــن العمــر
ّ
مثلمــا نطلــب ممــن تجــاوز عمــره الثالثيــن مثــا.

ســتجد لجنــة التوظيــف لهــذه القنــاة الجديــدة الناشــئة نفســها مجبــرة ىلع أن تقبــل
مــن يتوفــر فيــه الشــرطان األوالن ىلع أمــل أن يتكفــل التدريــب والتجربــة بالشــرطين
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.
لنفصل اآلن يف الشرطين الثالث والرابع
ّ
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مواصفات القراءة اإلخبارية الجيدة
هــذه هــي القاعــدة األساســية التــي يجــب أن
نضعهــا نصــب أعيننــا منــذ البدايــة ،فاملشــاهد
وهــو يتابــع األخبــار يجــب أن يشــعر بــأن هــذا

«األخبار ُتر َوى
وال تقرأ»

املذيــع يــروي لــه مــا حــدث وليــس شــخصا
نصــا مكتوبــا لــه ال أكثــر وال أقــل.
يقــرأ ّ
هــذا ال يمكــن أن َّ
يتأتــى بداهــة إال إذا كان
املذيــع مســتوعبا ملعنــى وأهميــة كل
خبــر واختــاف هــذا الخبــر عــن ذاك ،وهــذا

بــدوره ال َّ
يتأتــى بالوعــي اإلخبــاري لــدى هــذا
املذيــع فقــط ،بــل إن األمــر يحتــاج فضــا عــن
ذلــك إلــى قــدوم املذيــع ّ
مبكــرا إلــى غرفــة األخبــار

وجلوســه بــكل تركيــز ملراجعــة نشــرته بالتفصيــل
وهضــم محتواهــا حتــى يســتطيع أن ينقلهــا للمشــاهد وهــو متشــ ّبع بــكل تفاصيلهــا
وليــس شــخصا مكلفــا بقــراءة نــص قــد ال يفهمــه كمــا ينبغــي.

ويف تمريــن ذاتــي بســيط ونحــن يف غرفــة األخبــار قبــل الدخــول إلــى اإلســتديو
لقــراءة النشــرة ،بإمكاننــا أن نقــوم بالتالــي :نقــرأ الخبــر وننتبــه لصياغتــه للتأكــد مــن
ســامتها ،وربمــا ندخــل عليــه بعــض التحســينات التــي قــد تســاعد يف قــراءة أكثــر
أردد بينــي وبيــن
راحــة ،ثــم نتأكــد مــن التشــكيل الســليم .بعــد ذلــك ،أتوقــف وأحــاول أن ّ
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 مثــا ،لنتمعــن يف هــذا الخبــر جيــدا حتــى نفهــم مــا
فيــه ثــم نــردد مضمونــه بعيــدا عــن النــص:
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تدريجيــا القيــود املفروضــة ملنــع تفشــي
أعلنــت الدنمــارك ،التــي تخفــف
ًّ
فيــروس كورونــا املســتجد ،الثالثــاء أنهــا ســتبقي حظــر التجمــع ولكنهــا
زادت الحــد األقصــى املســموح بــه مــن  10إلــى  500شــخص اعتبــارا مــن 11
أيار/مايــو حتــى األول مــن أيلول/ســبتمبر.
وعــزت وزارة الصحــة يف بيــان هــذا اإلجــراء إلــى «تقييــم الســلطات الصحيــة
الــذي يفيــد بــأن وبــاء كوفيــد 19-سيســتمر يف االنتشــار يف الدنمــارك
خــال األشــهر املقبلــة».
و ُيحظــر التجمــع حتــى  10أيار/مايــو ،ألكثــر مــن  10أشــخاص ،ســواء يف
األماكــن املغلقــة أو يف الخــارج.
اآلن وقــد مررنــا مــن الفهــم إلــى القــراءة ،علينــا أن نحــرص ىلع هــذه املواصفــات
األربــع للقــراءة التــي تجعــل الخبــر يأخــذ حظــه تمامــا ليصــل بالتالــي إلــى املشــاهد
َ
اســتوفى حقــه ل ُيــر َوى كمــا يجــب .هــذه املواصفــات هــي :التقطيــع ،التلويــن،
وقــد

التوكيــد ،النغمــة
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التقطيع
التقطيــع هــو املعرفــة الدقيقــة بكيفيــة الوقــوف القصيــر أو الطويــل خالل القــراءة ،أي
أي
مراعــاة الفاصــل وأنــا أواصــل القــراءة ،واحتــرام النقطــة عنــد انتهــاء الجملــة واملعنــىُّ .

تقطيــع سـ ّيئ 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 تالوتهــا وربطهــا مباشــرة بمــا بعدهــا «الذيــن هــم عــن
صالتهم ســاهون».
بفضــل التجربــة يصبــح املذيــع قــادرا ىلع هــذا التقطيــع الجيــد خاصــة إذا حــرص
خــال مراجعــة النــص قبــل الهــواء ىلع وضــع الفواصــل والنقــاط يف أماكنهــا املناســبة،
ولــم يتــرك النــص ُجمـ ً
ـا متالحقــة ال تســمح لــه بالتقــاط األنفــاس .يمكننــا بدايــة أن نضــع

ىلع نــص الخبــر يف الورقــة التــي أمامنــا يف اإلســتديو إشــارة  /للتدليــل ىلع الفاصــل

وعالمــة  //أو (إكــس) اإلنجليزيــة للتدليــل ىلع نهايــة الجملــة لتســجيل توقــف واضــح
ننطلــق بعــده يف جملــة جديــدة وربمــا بنفــس مختلــف ك ّل ًّيــا.
لو أخذنا هذا الخبر مثال فإن تقطيعه سيكون كالتالي:
نشــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة نتائــج دراســة أجرتهــا جامعــة
مارتــن لوثــر -هــال ويتنبــرغ /يف أملانيــا ،خلـَــصت إلــى أن معــدالت التلــوث

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

بفيــروس كورونــا//.
وبي ّنــت الدراســة ّ
أن ثمانيــة وســبعين يف املئــة /مــن مجمــل الوفيــات يف
ســت وســتين منطقــة إداريــة /يف إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا وأملانيــا/
حصلــت يف خمــس مناطــق مــن األكثــر تلوثـًــا.//
وبي ّنــت نتائــج دراســة الجامعــة األملانيــة ّ
أن التعــّرض لوقــت طويــل لهــذا
امللــوث /قــد يكــون واحــدا مــن أبــرز عوامــل الوفــاة بفيــروس كورونــا يف
هــذه املناطــق ،/وربمــا حــول العالــم.
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التلوين
ـد
أمــا التلويــن فهــو تضاريــس الخبــر ألنــه ليــس منطقيــا أن تــروي خبــرا مــا بنفــس واحـ ٍ
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 ّ
أي مذيــع أو مذيعة فســتجد
تمكنــت هــذه العيوب مــن ّ

أنــه يقــرأ كل النشــرة بنفــس الطريقــة مــن الخبــر األول إلــى األخيــر .صحيــح أن القــراءة

اإلخباريــة قــراءة جــادة وليســت دورا تمثيليــا أو مســرحيا ولكــن ال بــد مــن حــد أدنــى
يعطــي للخبــر معنــاه وقيمتــه مــن خــال التفاعــل مــع مضمونــه إلعطائــه مــا يســتحقه.
ىلع فكــرة ،نحــن نفعــل ذلــك بشــكل طبيعــي يف حياتنــا اليوميــة فعندمــا يأتيــك
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 عنــهَ ،لــا
َ
أوفــى 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
ألي نــص :الرتابــة التــي تجعــل هــذا التخطيــط عبــارة عــن خــط مســتقيم ال انحنــاء
قاتليــن ّ
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
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بدايــة تخفيــف القيــود التــي فرضهــا فيــروس كورونــا كانــت مــن دور
الحضانــة..
بعــد خمســة أســابيع مــن اإلغــاق ،تقــرر النرويــج إعــادة فتــح هــذه
املؤسســات ،بدايــة ّ
ألن األطفــال يبــدون بمنــأى عــن العــدوى ،وفــق تبريــر
الســلطات ،وتمهيــدا لعــودة األهــل إلــى أعمالهــم...
لم تقنع الخطوة كل األهالي..
ويف مرحلــة ثانيــة تبدأ يف  27نيســان/أبريل ،ســتفتح املــدارس والجامعات
جز ئيا .
ويف الدنمــارك املجــاورة ،تعــاود الدراســة يف املــدارس يــوم األربعــاء،
وتعــود قطاعــات محــدودة إلــى العمــل.
خطــوة تدخــل يف إطــار إعــان دول أوروبيــة عزمهــا بــدء تخفيــف اإلجــراءات
املشــددة التــي اتخذتهــا بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.
أملانيــا ،التــي بقيــت فيهــا نســبة اإلصابــة بالفيــروس والوفيــات الناجمــة
ـل مــن دول أخــرى ،تعيــد فتــح معظــم املتاجــر التــي ّ
عنــه ،أقـ ّ
تقل مســاحتها
عــن ثمانمئــة متــر مربــع ..وتعيــد الواليــات تدريجيــا فتــح املــدارس للصفــوف
العليــا تمهيــدا لالمتحانــات.
باتت الجائحة تحت السيطرة يقول وزير الصحة.
لكــن للمستشــارة أنغيــا ميــركل رأيــا آخــر ،مــع تحذيرهــا مــن ّ
ّ
أن هــذا
النجــاح املرحلــي ال يــزال ًّ
هشــا.
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التوكيد
التوكيــد هــو معرفــة الكلمــات املفتاحيــة يف كل خبــر ،فنضغــط عليهــا عنــد القــراءة
وكأننــا نلفــت انتبــاه املســتمع واملشــاهد ألهميتهــا ،كأننــا نقــرع جرســا لنقــول لــه إن
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
معينــة إلبرازهــا أو»بروزتهــا» كمــا يقــال (جعلهــا يف بــرواز كصــورة مختلفــة يف إطــار
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
بــارز أو تهديــد دولــة لدولــة ،أورقمــا مميــزا أو صادمــا كدرجــة زلــزال أو عــدد قتلــى يف
تفجيــر أو وفيــات يف كارثــة طبيعيــة أو وبــاء أو ســعر برميــل النفــط صعــودا أو نــزوال
وهكــذا.
هــذا التوكيــد يجــب أن يكــون مبنيــا ىلع فهــم واع للخبــر وأبعــاده السياســية؛ ألن
الضغــط ىلع مفــردة بــدون مناســبة ،ألنهــا معروفــة ســلفا مثــا ،أو املــرور ىلع مفــردة
يشــوه الخبــر ويربكــه .مثــا عندمــا تقــول
هامــة بــدون التوكيــد عليهــا مــن شــأنه أن
ّ
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
ىلع مليــون دوالر فســيفقد الخبــر قيمتــه بالكامــل ألن التأكيــد ىلع كلمــة ســيارة ال
معنــى لــه فأغلــب النــاس يشــترون ســيارات لكــن ليــس كل واحــد منهــم يشــتري ســيارة
بهــذا الســعر الخيالــي!!
ولالنتبــاه أكثــر للمفــردة أو الرقــم الــذي يجــب الضغــط عليــه للفــت االنتبــاه إليــه
يمكــن أن نرســم يف ورقــة الخبــر الــذي أمامنــا دائــرة حــول هــذه املفــردة أو الرقــم،
وكأننــا نقــول ألنفســنا انتبــه هــذا مــا يجــب عليــك التوكيــد عليــه يف هــذا الخبــر.
لنجــ ّرب مثــا هــذا الخبــر وننتقــي مــا يجــب التركيــز عليــه ،فقــد نجــد يف الخبــر

موضعيــن أو ثالثــة أو أكثــر وأحيانــا قــد يكــون موضعــا واحــدا ال غيــر .يجــب أال نشــعر
بــأن علينــا بالضــرورة أن نجــد يف الخبــر شــيئا ينبغــي الضغــط عليــه؛ ألن هــذا يتوقــف
ىلع طبيعــة كل خبــر ومضمونــه.
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لنقــرأ هــذا الخبــر ونســتخرج منــه املفــردات املفتاحيــة التــي نحتــاج إلــى إبرازهــا
بالضغــط عليهــا عنــد القــراءة
بــدأ البرملــان املصــري خــال جلســته العامــة مناقشــة تعديــات ىلع
قانــون الطــوارئ ،تمنــح رئيــس الجمهوريــة أو مــن ينــوب عنــه صالحيــات
إضافيــةً يف مواجهــة فيــروس كورونــا.

َ
إغــاق
وتتركــز التعديــات الجديــدة ىلع إجــراءات اســتثنائية تتضمــن
كليــا أو جزئيــا وتعطيــل
املؤسســات العامــة والخاصــة وتعطيــلَ العمــل ًّ
الدراســة وإخضــاع األفــراد واملؤسســات للحجــر إذا اقتضــت الضــرورة.

ـات مصريــةًمعارضــة عبــرت عــن مخاوفهــا مــن التوســع يف حالــة
لكــن جهـ ٍ

الطــوارئ واســتخدام كورونــا ســتارا لتشــديد القبضــة األمنيــة ،خصوصــا
ـقـــدين
مــع تزايــد االعتقــاالت منــذ بدايــة أزمــة كورونــا التــي شــملت املن َت ِ

لطريقــة تعامــل النظــام مــع الوبــاء.
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النغمة
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.

املسرح وتعلم تالوة القرآن تصقالن القدرة ىلع التفاعل مع النص والنطق الصحيح

وهكــذا هــي األخبــار ..ال نقــرأ خبــر اســتمرار القصــف ىلع مدينــة إدلــب الســورية
مثــا مثلمــا نقــرأ خبــر انتخــاب ملكــة جمــال العالــم أو مســابقة دوليــة للســرعة بيــن
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
َّ
َّ
وتتجلــى كذلــك يف مالمــح
تتجلــى يف الصــوت
للخبــر نكهتــه الحقيقيــة .هــذه التعابيــر
الوجــه عنــد القــراءة؛ فاالبتســامة مطلوبــة يف الخبــر الثانــي بنفــس الدرجــة املطلوبــة
بهــا الجديــة واالحتــرام يف الخبــر األول.
ال بــد هنــا مــن الحــذر مــن أمريــن :املبالغــة أو التص ّنــع .أســوأ مــا يمكــن أن يحســب ىلع
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املذيــع هــو إفراطــه يف إظهــار مشــاعره تجــاه مضاميــن األخبــار بمــا يتجــاوز الحــدود
املعقولــة ويظهــر انحيــازات معينــة قــد يحاســب عليهــا .صحيــح أننــا شــاهدنا مذيعيــن
بكــوا ىلع الهــواء تأثـ ًرا بخبــر مــا أو يف ســياق معيــن طغــت فيــه بشــكل كبيــر مشــاعر

يتفهــم النــاس ذلــك وربمــا يبــدون إعجابهــم بــه،
جياشــة ىلع املجتمــع بأكملــه ،وقــد
ّ
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.
لنجــرب أن نقــرأ هذيــن النصيــن ىلع طــريف نقيــض .األول إنســاني مؤثــر ،والثانــي
طريــف مضحــك ،ونــرى كيــف يمكــن أن ينعكــس ذلــك يف نبــرات أصواتنــا ومالمــح
وجوهنــا دون مبالغــة أو تصنــع
النــص الطريــف :عرضــت امــرأة
كنديــة منزلهــا الريفــي للبيــع،
لكنهــا اشــترطت طريقــة غريبــة
ىلع كل مــن يرغــب يف التقــدم
لشــراء املنــزل ،تتمثــل يف الدخــول
بمســابقة للظفــر باملنــزل الواقــع
يف مقاطعــة ألبرتــا.
وينبغــي ىلع املهتميــن باملنــزل ،الــذي تبلــغ مســاحته نحــو  4آالف
قــدم مربعــة ،دفــع رســوم للدخــول يف املســابقة بقيمــة  25دوالرا ،وكتابــة
مقــال مــن صفحــة واحــدة يتحدثــون فيــه عــن أنفســهم وملــاذا يعتقــدون
أنهــم يســتحقون املنــزل؟
وســتفحص فاغنــر أكثــر القصــص إقناعــا مــن أجــل التأهــل للــدور نصــف
النهائــي مــن املســابقة ،إذ ســيتم اختيــار  500مــن املتأهليــن للتصفيــات
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النهائيــة وســتراجع خطاباتهــم لجنــة مســتقلة مــن الحــكام ،الذيــن
ســيحددون الفائــز ويعلنــون صاحــب املنــزل الجديــد.
ويوصــف املنــزل بأنــه «قصــر ريفــي» مصمــم ىلع الطــراز الريفــي
الجورجــي ،ويحتــوي ىلع  3غــرف نــوم و 3حمامــات كاملــة ،ويطــل ىلع
منظــر بانورامــي رائــع.

النــص املؤثــر :قالــت ممرضة مصرية
مصابــة بكورونــا املســتجد إنــه كان
يتــم االتصــال بهــا وبآخريــن مــن
زمالئهــا املصابيــن مــن قبــل غربــاء،
بعدمــا وجــدوا أســماءهم منشــورة
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».
وقالــت دينــا عبــد الســام ،وهــي طبيبــة مــن اإلســماعيلية ،إن جيرانهــا
وصموهــا ألنهــا تعمــل يف مستشــفى يتلقــى حــاالت ُيشــتبه يف إصابتهــا
بكورونــا املســتجد.
وبعــد انتقالهــا إلــى ســكن جديــد لتكــون بعيــدة عــن عائلتهــا كإجــراء
وقائــي ،فوجئــت دينــا بجيرانهــا يصرخــون يف الشــارع ويتهمونهــا بـ»جلــب
املــرض» إلــى املنطقــة.
وىلع الرغــم مــن تدخــل الشــرطة واعتــذار جيرانهــا يف نهايــة األمــر ،تقــول
دينــا يف مقطــع فيديــو انتشــر ىلع اإلنترنــت« :ال أتقبــل االعتــذار ..لقــد
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 َّ
يتأتــى إال باإلعــداد الجيــد وبالوعــي
علمــا بــأن املشــاهد واع جــدا ويشــعر بذلــك مــن مذيــع إلــى
الكامــل بمضمــون مــا نقــرؤهً ..

آخــر ،فــا نســتهن بــه أبــدا.

مــن املهــم اإلشــارة يف النهايــة إلــى أن تأثــر املذيــع يف قراءتــه بنشــأته يف بلــد
عربــي معيــن ال يعتبــر عيبــا مــا دام يلتــزم بالضوابــط اللغويــة يف النطــق الصحيــح
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.

أما

إذا كان املذيــع يعمــل يف قنــاة عربيــة عامــة فــإن األمــر مختلــف ،لكــن
ال مشــكلة يف أن يشــعر املشــاهد بــأن هــذا املذيــع مصــري أو خليجــي
أو جزائــري مــن حيــث «موســيقى القــراءة» التــي تميــز كل مدرســة

عــن األخــرى تمامــا كأن تالحــظ يف نشــرة أخبــار باللغــة اإلنجليزيــة أن هــذا املذيــع
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
َّ
يتخلــى عــن الجيــم الشــهيرة ويفــرق بيــن حــريف الــذال والــزاي،
ىلع املصــري أن
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 تــا ًء ،وىلع املوريتانــي الضغــط أكثــر ىلع الحــروف
عنــد نطقهــا ...وهكــذا.
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أما

قصــة قواعــد اللغــة العربيــة وضــرورة احترامهــا ،فمســألة ىلع غايــة مــن

األهميــة؛ إذ يجــب ىلع املذيــع أن يقــرأ األخبــار دون أن يضــع ضمــة مــكان
فتحــة أو كســرة مــكان ضمــة ،أي بمراعــاة كاملــة لقواعــد النحــو والصــرف.

َ
يتالفــى ذلــك بمراجعــة
أي منــا يعانــي ضعفــا يف هــذا املجــال فبإمكانــه أن
وإذا كان ّ
كتــب النحــو والصــرف املدرســية يف املســتوى اإلعــدادي والثانــوي أو االســتعانة بمــن

يصحــح قراءتــه ويصــل إلــى
يشــرف ىلع قراءتــه مــرات ومــرات لفتــرة محــدودة حتــى
ّ
مســتوى ّ
يمكنــه مــن االعتمــاد الكامــل ىلع نفســه .وال عيــب يف أن يعــود املذيــع أحيانــا
ّ
املدقــق اللغــوي يف غرفــة األخبــار ليســأله عــن شــيء التبــس عليــه أو يســأله عــن
إلــى

النطــق الصحيــح لكلمــة مــا .ال يقبــل مــن املذيــع أن يرتكــب أخطــاء كارثيــة عنــد قراءتــه
مدمــر لســمعته ولــن تفيــده وقتهــا ط ّلتــه وال صوتــه وال بقيــة مهاراتــه؛
لألخبــار فذلــك ّ
ألن هــذا العيــب ال يغتفــر لقــارئ أخبــار مطلقــا.
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هنــاك مــن يلجــأ لتشــكيل األخبــار ىلع شاشــة القــارئ اآللــي لضمــان قــراءة ســليمة
ولكــن هــذا خطــأ كبيــر ألنــه ّ
يعطــل التشــكيل الواعــي واملبنــي ىلع درايــة بالقواعــد
ملصلحــة قــراءة مــا هــو موجــود ىلع الشاشــة حتــى وإن كان خطــأ ،لكــن بإمكاننــا أن
نشـ ّ
ـكل 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
هــذه املعضلــة ألنــه ســيقرأ مــا يــراه ىلع الشاشــة بالضبــط يف حيــن يفكــر املذيــع
العربــي يف التشــكيل الصحيــح ملــا يقــرؤه ،وهــو عــبء إضــايف لكــن معالجتــه ممكنــة
ّ
ّ
املكثــف.
بالتمكــن مــن القواعــد والتدريــب
البــد مــن قــدوم املذيــع مبكــرا لتحضيــر نشــرته حتــى يضمــن قــراءة جيــدة ألخبــار
النشــرة بعــد التأكــد مــن صياغــة جملهــا وتشــكيل مفرداتهــا والنطــق الصحيــح ألســماء
ـوه ملــا ســبق يهــز الثقــة يف املذيــع
األشــخاص واملــدن والقــرى ،ذلــك أن أي نطــق مشـ ّ
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،
وذلــك بســؤال ســوري أو عراقــي يف غرفــة األخبــار أو االتصــال باملراســل لســؤاله عــن
تلــك األســماء.
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مقابالت النشرات اإلخبارية

املقابالت

هــي فاكهــة النشــرات اإلخباريــة أو
هــي «بهــارات» هــذه النشــرات .بهــا
ومــن خاللهــا يــزداد فهمنــا لألحــداث

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
السياســية التــي تجعلــه واعيــا تمامــا بقيمــة األحــداث وســياقها املحلــي أو الدولــي،
كمــا أن ثقافتــه السياســية ورصــده الجيــد للمســرح السياســي يخولــه مناقشــة خبــراء
وسياســيين متعــددي املشــارب دون أن يقــع يف أخطــاء قاتلــة تعــود إمــا إلــى نقــص يف
املعلومــات أو خلــل يف التقديــر املالئــم للقيمــة السياســية للخبــر أو املوضــوع الــذي
يخــوض فيــه.
يف العقــود التــي تبرمهــا «هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة» هنــاك تفريــق بيــن صفتــي
عــول عليــه يف كل شــيء يف القــراءة واملقابــات
«مذيــع» و»قــارئ أخبــار» ،فــاألول ُي ّ

وربمــا يف البرامــج ،بينمــا تقتصــر مهمــة الثانــي ىلع قــراءة النشــرات ،وهــو كــفء لذلــك،
وهــذا ليــس تحقيــرا مــن شــأنه أو ًّ
حطــا من
مكانتــه ولكــن ملعرفــة دقيقــة وواضحــة
لتخصــص وواجبــات كل موقــع .لهــذا،
وحســب التوصيــف الخــاص بــه ،ال ُيكلــف

قــارئ األخبــار بإجــراء حــوارات أو تغطيــات
ىلع الهــواء تســتوجب إجــراء سلســلة مــن
املقابــات املختلفــة.
عمومــا ،ال يلجــأ منتــج النشــرة اإلخباريــة
إلــى ضيــف مــا يف النشــرة التــي يعدهــا
إال إذا شــعر بالحاجــة التحريريــة لضيــف
يعطــي إضافــة معينــة للخبــر الــذي مــن

املذيع الناجح يجب أن يكون صحافيا
باألساس

أجلــه ُدعــي هــذا املســؤول أو املحلــل أو
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الخبيــر .وعندمــا يأتــي املذيــع مبكــرا لتحضيــر نشــرته فلــن يكــون ذلــك لضمــان قــراءة
جيــدة لألخبــار فقــط ،وإنمــا أيضــا لإلعــداد الجيــد للمقابــات املبرمجــة مســبقا أو التــي
يمكــن أن تأتــي أيضــا بشــكل مفاجــئ واملذيــع ىلع الهــواء.
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
ُ
عفــي مــن منصبــه ،أو
ىلع الهــواء إذا اتضــح أنــه لــم يكــن ىلع علــم بــأن هــذا الوزيــر قــد أ ِ
ُ
ـرج عنــه ،أو أن هــذه الدولــة قطعــت عالقاتهــا
أن هــذا الســجين السياســي الشــهير قــد أفـِ

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
املذيــع أن يظــل باســتمرار متابعــا لألخبــار وتطوراتهــا خاصــة يف امللفــات امللتهبــة
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 مق ّلـــبا عناوينهــا.
أول مــا يجــب أن يطرحــه املذيــع ىلع نفســه وهــو يــرى أن لديــه (فالنــا) ضيفــا
يف النشــرة املقبلــة أن يســأل ويبحــث مــن هــو هــذا الضيــف؟ ومــا الــذي نريــده منــه
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
لتشــكيل فكــرة أوســع عــن هــذا الضيــف ،عــن تكوينــه وميوالتــه ومــا يقــال عنــه .إذا
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 مقابالتــه
وتصريحاتــه يف هــذا الشــأن حتــى يدخــل اإلســتديو وهــو مــدرك تمامــا ملــزاج واقتناعــات
الضيــف الــذي ســيكون معــه ىلع الهــواء بعــد قليــل.
معرفــة املذيــع بالضيــف ،وفــق مــا ســبق ،تحيلــه يف خطــوة ثانيــة إلــى تحديــد
املطلــوب مــن هــذا الضيــف بالضبــط ،فهــو يريــد منــه واحــدا مــن أربعــة :إمــا أخبــارا أو
معلومــات أو تحليــا أو موقفــا.
األخبــار :يريــد املذيــع مــن خاللهــا معرفــة آخــر تطــورات حــدث مــا وهــذا
َّ
يتأتــى أساســا مــن املراســل أو مــن صحفــي متابــع للحــدث يف مــكان ليــس
للتلفزيــون فيــه مراســل أو مــن شــاهد عيــان .مثــا :آخــر مــا ســجل مــن
اضطرابــات يف بلــد مــا ،آخــر النتائــج يف انتخابــات رئاســية أو برملانيــة،
آخــر حصيلــة للضحايــا يف تفجيــر انتحــاري ضــرب عاصمــة مــا ....إلــخ.

املعــارف :وهــي تختلــف عــن األخبــار يف كونهــا تســتند أساســا إلــى
علــوم صحيحــة ودقيقــة ،كأن تســتضيف خبيــر أوبئــة للحديــث عــن انتشــار
فيــروس «كورونــا» أو عاملــا فيزيائيــا عــن طبقــة األوزون ،أو طبيبــا عــن لقــاح
جديــد ضــد مــرض مــا .ويف هــذه الحالــة تكــون األســئلة هدفهــا الوقــوف
ىلع حقائــق علميــة يقولهــا أهــل االختصــاص.
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التحليــل :وهــو الــذي يــراد منــه وضــع خبــر مــا يف ســياق يســمح للمشــاهد
بفهمــه بشــكل أفضــل أي أن هــذا الخبــر مــن األهميــة بحيــث ال بــد مــن
تســليط الضــوء عليــه وإيــراد خلفيــة عنــه حتــى يوضــع يف ســياق مفهــوم
أكثــر .ويف عالــم السياســة وتطوراتهــا املتالحقــة غالبــا مــا نجــد أنفســنا
أمــام حــاالت مــن هــذا القبيــل كســقوط مدينــة مــا يف معركــة مــا بيــن
قــوات حكوميــة وقــوات متمــردة ،أو اسســتقالة حكومــة دون إعــان أســباب
واضحــة ،أو صــدور قــرار جديــد مــن مجلــس األمــن الدولــي يحتــاج إلــى مــن
يشــرح أبعــاده وانعكاســاته ...وهكــذا.

املوقــف :هنــا تكــون املقابلــة إلعــان موقــف مــن جهــة مســؤولة ســواء
مــن الحكومــة أو املعارضــة أو مــن حــزب سياســي أو نائــب يف البرملــان
أو منظمــة حقوقيــة أو جهــة دوليــة ،وعــادة مــا تتابــع وكاالت األنبــاء هــذا
النــوع مــن املقابــات لصياغــة خبــر منــه ،فتكتــب مثــا بعــد ســماع مقابلــة
َ
«رفــض وزيــر الصناعــة التونســي
لوزيــر التجــارة التونســي خبــرا يقــول :
صالــح بــن يوســف االتهامــات املوجهــة إليــه بشــأن التــورط يف قضيــة
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 املقابــات 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.
ومــع ذلــك ،توجــد اســتثناءات محــددة ترتبــط بنــوع الضيــف والظــروف الخاصــة بــكل
مقابلــة .فمثــا :إذا كان مراســلي مــن القــدس املحتلــة صحفيــا مثــل وليــد العمــري،
يعمــل مــع «الجزيــرة» منــذ انطالقهــا ،وعمــل يف وســائل إعــام عديــدة قبلهــا ،ويجيــد
العبريــة تمامــا وراصــدا للمجتمــع اإلســرائيلي طــوال هــذه الســنوات ..فمــا املانــع مــن أن
مدنــا باألخبــار وتحليلهــا يف
أســأله أســئلة تحليليــة ألنــه قــادر ىلع الجمــع البــارع بيــن ّ
نفــس الوقــت .مثــال آخــر :لــدي مقابلــة مــع املنــدوب البريطانــي يف مجلــس األمــن
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
املجلــس أن أســأله عمــا جــرى يف هــذه الجلســة التــي انتهــت للتــو ،فأكــون مزجــت
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 الخالفــات التــي جــرت يف الجلســة املغلقــة بيــن مندوبــي
كل مــن أمريــكا وروســيا حــول مشــروع القــرار املعــروض للنقــاش والتصويــت وهــو مــا حــال
دون عرضــه ىلع التصويــت.
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مواصفات األسئلة
ضيــف يف اإلســتديو ويســمى باللغــة اإلخباريــة

مقابالت
النشرات اإلخبارية
ال تخرج عن ثالثة
أشكال

( ،)1+1أو عبــر الصــوت والصــورة مــن مــكان آخــر
(عبــر األقمــار االصطناعيــة أو عبــر ســكايب)،
أو عبــر الصــوت فقــط مــن خــال مكاملــة
هاتفيــة .مــدة املقابــات تتــراوح إجمــاال
بيــن  3و 5دقائــق ،اللهــم إال إذا كنــا يف
خبــر عاجــل وتغطيــة مفتوحــة فســاعتها
تســقط كل هــذه التحديــدات الزمنيــة.
وألن املقابــات يف النشــرات اإلخباريــة

تجــري يف هــذا الح ّيــز الضيــق مــن الوقــت فــإن ىلع

األســئلة املطروحــة فيهــا أن تكــون تتصــف بالصفــات التاليــة :قصيــرة ،واضحــة ،مباشــرة،
غيــر مركبــة.
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قصيرة

ىلع عكــس البرامــج الحواريــة التــي تمتــد نصــف
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 ثالثــة أســئلة مــدة كل واحــد منهــا ثالثــون ثانيــة فســيكون
بذلــك قــد أخــذ بمفــرده دقيقــة ونصــف ولــم يتــرك للضيــف الــذي هــو األســاس ســوى
دقيقتيــن ونصــف للتعبيــر عــن نفســه ،وهــذا خلــل كبيــر.
لنفتــرض أن أمــام املذيــع الخبــر التالــي ليقــرأه ثــم يســتضيف خبيــرا اقتصاديــا
عربيــا بشــأنه:
قالــت منظمــة العمــل الدوليــة إن اقتصــادات الــدول املتقدمــة والناميــة
ىلع حــد ســواء -تواجــه كارثــة بســبب أزمــة فيــروس كورونــا.وتوقعــت املنظمــة يف تقريــر أصدرتــه يــوم أمــس الثالثــاء ،أن يــؤدي
الفيــروس إلــى إلغــاء خمســة مالييــن وظيفــة لعمــال يشــتغلون لــدوام
كامــل يف العالــم العربــي.
وتســبب انتشــار فيــروس كورونــا يف تباطــؤ أغلــب املجــاالت االقتصاديــة،
كحركــة املالحــة الجويــة والســياحة والتبــادل التجــاري ونشــاط املصانــع
والنفــط وغيرهــا مــن القطاعــات.
سؤال املذيع لهذا املحلل يمكن أن يكون بهذه الطريقة:
سيد فالن ...ما هي مختلف أوجه هذه الكارثة التي يتحدث عنها التقرير؟
كمــا يمكــن أن يكــون بهــذا الشــكلv :ســيد فــان ...العالــم يعيــش أوقاتــا عصيبــة
حاليــا بســبب فايــروس كورونــا وعــدد اإلصابــات يف تزايــد مســتمر وكذلــك حــاالت الوفــاة..
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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 كالم 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.

مباشرة

أي أن الســؤال يذهــب مباشــرة إلــى الهــدف دون لــف
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.
الســؤال املباشــر يكــون :ســيد فــان ...هــل فعــا أنتــم متوّرطــون يف هــذه

القضيــة؟

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
أي كان ،فمــا بالــك إذا كان مســؤوال كبيــرا يف الدولــة ،وبالتالــي فنحــن
مســيء لســمعة ّ

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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واضحة

أســوأ مــا يمكــن أن يقــال للمذيــع هــو« :هــل يمكــن
أن تعيــد الســؤال ألنــي بصراحــة لــم أفهــــــمه!!»
أو يقــال لــه« :هــل تقصــد كــذا أو كــذا؟؟» أو «أيــن

الســؤال بالضبــط ؟» .مثــل هــذا املوقــف يــزداد حــدة إذا كانــت هنــاك ترجمــة فوريــة ألن
عــدم وضــوح الســؤال يربــك املترجــم فتتعقــد األمــور أكثــر.
ىلع ســبيل املثــال يكــون الضيــف وزيــر اقتصــاد يف دولــة عربيــة خــال أزمــة وبــاء
«كورونــا» ويكــون ســؤال املذيــع ىلع النحــو التالــي :ال شــك أن الظــروف االقتصاديــة
الصعبــة الحاليــة تســتلزم سلســلة إجــراءات ملســاعدة األشــخاص العامليــن بنظــام
املياومــة والذيــن ســيجدون أنفســهم بســبب سياســة اإلقفــال وضــرورة البقــاء يف
البيــوت محروميــن مــن أي دخــل ممــا يســتوجب النظــر يف كيفيــة مســاعدتهم...
هنــا قــد يظــل الوزيــر صامتــا أو إذا طلــب منــه املذيــع أن يجيــب فســيقول لــه ىلع
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؟

غير ّ
مركب

مــن أكثــر األخطــاء شــيوعا محاولــة
املذيــع حشــر مداخلتــه يف
ســؤالين أو ثالثــة يف نفــس الوقــت

مــع أن مداخلــة املذيــع يف املقابلــة يجــب أن تقتصــر ىلع ســؤال واحــد ال غيــر ألن
تعــدد األســئلة أحيانــا يكــون بــا معنــى ،وأحيانــا أخــرى يعطــي الضيــف فرصــة لكــي
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 وكالهمــا
ســ ّيئ.
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 خاللــه املراســل مــا لديــه مــن أخبــار وتفاصيــل ...يتحــول الســؤال كالتالــي :هــل بــدأت
القمــة؟ ومــا هــو مســتوى التمثيــل؟ ومــا أبــرز نقــاط جــدول األعمــال؟

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

أمــا املثــال األســوأ فهــو أن يكــون لــك مثــا لقــاء مــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي مــارك
بومبيــو فيتوجــه إليــه املذيــع بالســؤال التالــي :ملــاذا تدفعــون بعالقاتكــم مــع الصيــن
نحــو املزيــد مــن التدهــور؟ وهــل لديكــم مقترحــات معينــة لتحســين هــذه العالقــات؟؟.
هنــا قــد يمســك الوزيــر الســؤال الثانــي ويشــرع يف عــرض مــا تريــده واشــنطن مــن بيجين
ىلع صعيــد مكافحــة «كورونــا» والعالقــات التجاريــة وغيــر ذلــك ويتعمــد تجاهــل الســؤال
األول؛ ألنــه محــرج لــه أو ال يريــد التــورط يف جــواب محــدد يف هــذا الشــأن ،ولــو اكتفــى
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املذيــع بالســؤال األول فســيجد الوزيــر نفســه مجبــرا ىلع الــرد عليــه أو ىلع األقــل
ســيبدو محرجــا وســاعيا للمراوغــة والتخلــص منــه ويف ذلــك داللــة سياســية مهمــة.
إذا مــا اســتطعنا أن نضمــن هــذه الشــروط األربعــة لألســئلة فإننــا نكــون قــد ضم ّنــا
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 ثالثــة أضــاع رئيســية
يف مثلــث ال بــد مــن مراعاتــه دائمــا وهــي :االســتعداد ،االســتماع ،التفاعــل .فالشــرط األول
هــو أنــه ال بــد للمذيــع مــن أن يطلــع جديــا ىلع املوضــوع الــذي ســيخوض فيــه ،ثــم
يســتمع إلــى الضيــف بانتبــاه شــديد خــال املقابلــة حتــى يتفاعــل معــه بشــكل إيجابــي
وذكــي ّ
يمكنــه 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
ّ
ويمكنــه ثانيــا مــن رصــد والتقــاط
كالم هــام جــدا مــن الخطــأ الكبيــر وقفــه عــن إتمامــه،
أهــم مــا يقولــه الضيــف فتتــاح لــه الفرصــة الستفســاره عــن هــذه النقطــة ،وطلــب أمثلــة
ّ
ويتمكــن مــن محاججتــه يف هــذا الــرأي أو ذاك وهكــذا.
ىلع نقطــة أخــرى،

لهذا

مــن غيــر املناســب أن يدخــل املذيــع إلــى اإلســتديو بقائمــة
أســئلة مرتبــة ألن ذلــك ســيك ّبله ويجعلــه حريصــا ىلع

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
املقابلــة كلهــا يف اتجــاه خاطــئ مــن الصعــب تعديلــه الحقــا بســبب ضيــق الوقــت.
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وطــوال املقابلــة يحــرص املذيــع ىلع أن يظــل حاضــر البديهــة م ّتقــد التركيــز،
للتعقيــب هنــا واالستفســار أو املجادلــة هنــاك ،ال ســيما يف املقابــات ذات الحساســية
الخاصــة كتلــك التــي ُتجــ َرى مــع مســؤولين سياســيين بارزيــن يف وقــت أزمــة أو حــرب

ألن أهميتهــا تــزداد كثيــرا بفعــل املتابعــة الواســعة ممــا يجعــل الجمهــور يق ّيــم املذيــع
بصرامــة شــديدة بــل بقســوة أحيانــا.

وكمثــال ىلع ذلــك يمكــن أن نســوق مقابلــة مــع متحــدث باســم الجيــش اإلســرائيلي
خــال عــدوان إســرائيلي ىلع جنــوب لبنــان أو غــزة أو حمــات قمــع ومداهمــات يف
الضفــة الغربيــة ،فاملذيــع يظــل منتبهــا إلــى أقصــى حــد وجاهــزا للتعقيــب والتصحيــح
ووقــف أجوبــة الدعايــة التــي ال تضيــف شــيئا ،خاصــة أن هــذا النــوع مــن املتحدثيــن
مــدّرب بشــكل جيــد ىلع التعامــل مــع مثــل هــذه الوضعيــات املحرجــة.
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أن املذيــع الناجــح هو خالصة متشــابكة من الخصال
واملهــارات ،بعضــه جــزء مــن الشــخصية ،والجــزء
األكبــر يكتســب تدريجيــا بالتدريــب واملمارســة
ىلع الهــواء والتع ّلــم مــن اآلخريــن والتعلــم

الخالصة...

مــن األخطــاء كذلــك .وبفعــل تراكــم الخبــرة
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
ـود ىلع القــراءة مــن جهــاز القــارئ اآللــي ،والســماعة التــي
كالتعـ ّ

توصلنــا باملخــرج وتوجيهاتــه وكذلــك بمنتــج النشــرة ،وكيفيــة الجلــوس الجــاد وحركــة
ـود عليــه
الــرأس وغيــر ذلــك مــن لغــة الجســد املالئمــة ،غيــر أن ذلــك كلــه يمكــن التعـ ّ

تدريجيــا بالتدريــب ألن املذيــع ال يخــرج ىلع الهــواء إال بعــد أن يصبــح مســيطرا بدرجــة
كافيــة ىلع مختلــف هــذه الجوانــب.
قــد يقــول أحدنــا إن املطلــوب مــن املذيــع ،كمــا ورد يف هــذا الكت ّيــب ،كثيــر وإن

مشــاهدة كثيــر مــن املذيعيــن يف قنــوات عربيــة ودوليــة عديــدة لــم تجعلنــا نــرى هــذا
الكــم مــن املواصفــات واملتطلبــات .هــذا صحيــح ،ولكــن علينــا أن نتــوق إلــى الكمــال
لنحصــل ىلع أقصــى مــا يمكــن أن نقدمــه دون أن نغفــل عــن أن التفــاوت يف املســتوى
كأي مجــال آخــر ،فالذيــن يلعبــون
بيــن املذيعيــن والقنــوات ســيظل قائمــا دائمــا ّ

كــرة القــدم يف العالــم ألــوف مؤلفــة ولكــن املبدعيــن املتألقيــن منهــم محــدودون
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
أيضــا أصواتــا أقــل منهــا قليــا أو كثيــرا وصــوال إلــى أصــوات مــا كان لهــا أصــا أن تقــف
أمــام املايكروفــون وتدعــي صلــة بالغنــاء.
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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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