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آن معًا... فهي قناة ذات صبغة عائلية بحتة في كل ما تقدم  مام فيتمثل قناة 'طيور الجنة' الفضائية حالة طريفة ومثيرة لالهت
باهلل ووليد... اللذين  والمشرف العام عليها وبطل كليباتها هو خالد المقداد مع ولديه الصغيرين المعتصم على مدار البث... مديرها

  !.. فضال عن األم التي تظهر حين يقتضي األمرعصومة ووليد() يجري تدليعهما في الكليبات الغنائية التي تقدمها المحطة باسم

في الوطن العربي... وفي   القناة األردنية، وبكادر فني وتقني محدود، أن تصبح خيارًا أساسيًا لكثير من األطفال وقد استطاعت هذه
نها لتالميذهم كوسيلة قلب... في حين أن بعض المعلمين يصفو  سورية مثاًل، يحفظ فنيو تركيب أطباق الدش رقم ترددها عن ظهر

  !ينصح بمتابعتها تربوية وتعليمية هادفة،

ذات مرة، حين اعتبر أن هذه القناة تروج لقيم متخلفة... وتلبس  وقد أثار اهتمامي بهذه القناة ما كتبه أحد الزمالء في سورية
طالبهم بمتابعتها إنما  لمعلمين الذين ينصحونمنها أداة لنشر فكر معين بين األطفال الذين يتابعونها، وأن ا لبوسًا دينيًا، يجعل

  !العلمانيين قائاًل إنه ضجر من متابعة ابنه الصغير لها وألناشيدها الدينية يروجون لذلك الفكر... كما اشتكى منها أحد األصدقاء

تي أثارت كل هذا االهتمام بسرعة  القناة الفتية، ال تابعت قناة 'طيور الجنة' على فترات متباعدة منذ نحو شهرين... ألرى طبيعة هذه
همال... وقد  االمتعاض بشكل جعلها في دائرة االهتمام والسجال، عوضًا عن أن تكون موضع رفض قياسية، وأثارت الكثير من وا 

اعي... وال  شخصيًا ال أؤمن بالروابط العائلية في العمل اإلبد حفزتني للمتابعة تلك الصبغة العائلية التي تقوم عليها القناة، ألنني
براز وتلميع مواهبه   إبداعات أبنائهم ومواهبهم... فكيف سيكون الحال عندما يفتتح األب محطة فضائية لرعاية أثق برأي اآلباء في وا 

  !ومواهب ولديه اإلعجازية

بحجم إطالق  كانت األفكار المسبقة، ومن منطق الرفض التعسفي لتجارب اآلخرين ومغامراتهم، حتى لو لكن إذا أردنا أن نتحرر من
الفني والتجاري والتربوي في تجربة قناة 'طيور الجنة'  قناة فضائية دفعة واحدة... فإننا يمكن أن نلمس الكثير من بوادر النجاح

كليباتها على  إلى الجمهور المستهدف من شرائح األطفال العمرية التي تتوجه إليهم... وانتهاء بطبع بدءًا من قدرتها على الوصول
  !قراص مدمجة وطرحها في األسواق كألبومات لفرقة تحمل اسم القناة نفسهاأ

الوصول إلى األطفال، وأكثرها قدرة على التأثير  لقد أدرك القائمون على قناة 'طيور الجنة' أن األغنية هي أسرع الفنون قدرة على
 ل الفني الجذاب الذي تتمتع به الكلمة المغناة حينحفظها وتردادها واستعادتها، وللشك في السلوك والقناعات واألذواق لسهولة

ما في العالم بفيديو كليب... وهكذا اتخذوا   تمتزج بلحن جميل... كما أدركوا أن الزمن هو زمن الصورة التلفزيونية التي تختصر كل
 حويل بعض قصص األطفال الشعبيةلطرح كل األفكار ومعالجة كل الموضوعات... فدأبوا على ت من هذا الفيديو الكليب الغنائي، أداة

العادات الصحية الخاطئة مثل إدمان األطفال  البسيطة إلى كليبات غنائية، تروي القصة وتحمل العظة والعبرة... وعالجوا الكثير من
عراضهم عن شرب  الحليب في كليبات أيضًا... ووفقوا في صياغة أغان بالعامية الدارجة تعبر عن على تناول الحلويات، وا 

 :موضوعاتها بسالسة وطرافة من قبيل

 الطبيب يا بابا سناني واوا... وديني عند)

  (ما عاد بدي شوكوالته... بدي أشرب الحليب

التي تهز صورة اآلباء  الكذب التي يدفع اآلباء أطفالهم لممارستها، وصوروا حالة التناقض التربوي الصارخ كما تناولوا بالنقد حاالت
فيه، أن يقول ألحد طالبيه على الهاتف، أنه ليس موجودًا في   كما في الكليب الذي يطلب األب من ابنه في عيون أبنائهم...

اختزال دالالتها  حول الكذب وقيم الصدق والبراءة إلى لوحة غنائية بديعة، فيها طرافة الحالة، وبالغة المنزل... ويتحول السجال
 .ومعانيها

في رحلة عائلية، يتشاجر فيها األخوة على االستئثار بالنوافذ، أو  االجتماعي الخاطئ،وفي كليب آخر... نتابع صور السلوك 
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ويتم تسليط الضوء حول هذا  ...األوساخ من نوافذ السيارة، أو يتجاوز األب مقومات السالمة عبر السرعة الزائدة يتورطون في رمي
  !ثر مما تغرق في التوجيه والوعظ المباشرينأك كله، بلغة شعرية بسيطة، تقوم على العرض االنتقادي للحالة،

أخبار  االبتسامة والعرض الطريف، رديف كل شكل غنائي أو برامجي يقدمونه... فابتدعوا نشرة وقد جعل القائمون على المحطة من
رة تبدو فضائحية للوهلة تفاصيل الحياة العائلية بنب يقدمها أبناء صاحب المحطة بعنوان: 'أخبار الدار' تنقل بصورة بالغة الطرافة،

دون أن ينقلوا  السياق التربوي، وعن حالة البراءة التي يعبر عنها األطفال، تجاه أحداث ينشرونها، من األولى، إال أنها ال تخرج عن
  ...دالالتها بالضرورة

الذي  'مثال ال الحصر، 'أنشد لناالقناة، أن تقدم فواصل برامجية خاطفة، منها على سبيل ال وبأفكار بسيطة ولماحة، استطاعت أسرة
أخطائهم ووقوفهم أمام الكاميرا... أو الفواصل  ينشد فيه األطفال األغاني التي حفظوها من القناة، بلغتهم وأسلوبهم وطرافة

  .العلم، أو تلك التي تعلم األطفال أسماء األلوان، أو األعداد الرقمية الغرافيكية التي تشرح معاني أسماء

حتى ضمن الخطاب الديني، أن   ة، استطاعت قناة 'طيور الجنة' أن تخلق حالة تواصل مع جمهور الطفل... واستطاعتالمحصل في
يتجلى في نسك وعبادات... دين ال يحرم الغناء الهادف، وال يتجهم مع  تعطي صورة منفتحة لدين يتمثل في قيم أخالقية، قبل أن

صالحيًا بالكلمة الطيبة واالبتسامة العذبة فًا عقابيًا تجريميًا، بل يتخذ منحى تقويمياً واالبتسامة، وال يقف من الخطأ موق  الطرافة   !وا 

عالمياً  وكأنها في حالة بث تجريبي، وأن هناك الكثير مما ينقصها، برامجيًا وتنسيقاً  صحيح أن القناة في النهاية، تبدو  لبلورة وا 
أواًل...وأنها بحاجة لالنفتاح على تجارب اآلخرين... لكننا في   هوية أكثر توازنًا وحضورًا على خارطة البث البرامجي الخاص بها

الجزيرة أطفال' بكل ' تربوية وفنية تستحق التشجيع... حالة ربما تجاوزت في حجم حضورها وتأثيرها، قناة النهاية أمام حالة
مثقفًا ال هم له سوى حفظ معلومات من أجل خوض برامج   مة... والتي تبدو حتى اليوم، وكأنها تخاطب طفالإمكاناتها الضخ

مستمر  عن مدن وبلدان كثيرة لم يعرفها أو يزرها، أو رؤية دراما ليست قادرة على تشكيل حضور مسابقات، أو رؤية أفالم وثائقية
  !على خارطة البث اليومي

 

  !ُيحتمل التيار': احتمال ما الباسل الخطيب في 'ضد 

 

باسل الخطيب شخصية ضدية، في الحوار الذي أجراه معه   رغم أن نتيجة حساب األبيض واألسود في نهاية الحلقة، أظهرت المخرج
ة شخصي روتانا موسيقى'... إال أن من يتابع وقائع هذه الحلقة بدقة، سيكتشف أن باسل الخطيب' برنامج 'ضد التيار' على قناة

اهلل والمخيمات الفلسطينية في لبنان بعد أن  ضدية اجتماعيًا وسياسيًا حيث أنه 'يرفض توريث الحكم، ويرفض بقاء سالح حزب
أعتقد  ويرفض الزواج العرفي' لكنه شخصية مجاملة وتمشي مع التيار فنيًا ومهنيًا... ولهذا ينجز التحرير، ويرفض زواج المثليين،

حلقاته، ليس ألنه ال يستحق االستضافة في برنامج  قد أخطأ في اختيار المخرج باسل الخطيب ضيفًا إلحدىأن برنامج 'ضد التيار' 
وتسير  دأب البرنامج على اختيارها، شخصيات إشكالية وجريئة وحادة في التعبير عن مواقفها، تلفزيوني... بل ألن الشخصيات التي

حسب السوق، مثله مثل كثير من المخرجين  فهو رجل مع كل التيارات... يسوقضد تيار السائد حقًا، أما المخرج باسل الخطيب 
قالت له وبعد  يفعلون... وقد اكتشفت مذيعة الحلقة رانيا الباز مشكلة باسل الخطيب باكرًا عندما والفنانين العرب الذين يقولون ما ال

  !مخرجاً  قصير على بداية الحلقة بأنه كان يجب أن يكون دبلوماسيًا وليس وقت

التي كانت ضد التيار... وأجوبة باسل الخطيب كانت تمشي  في النتيجة قررت رانيا الباز أن تأخذ الدور المعاكس... فأسئلتها هي
 .الجميع، وتتجنب المواجهة مع الجميع مع التيار وكانت تحاول مجاملة

عن رأيه في التحرش بالممثالت في أماكن التصوير...  الحوار... إذ سألت باسل الخطيب دخلت رانيا الباز مناطق حساسة جدًا في
تدخينه الشيشة أثناء اإلخراج...  واجهته بما يشاع حول اتهامه بالتحرش ببعض الممثالت فنفى ذلك بشدة... كما تحدثت عن ثم

ل مسلسل 'ناصر' إنه كان يدخن في االستراحة فقط... وواجهته بفش وهو ما سربه بعض العاملين معه في مسلسل 'ناصر' فقال
وخصوصًا أن  في نجاحه نجاح مسلسل 'أسمهان' على قدم المساواة... وهو ادعاء مثير لالبتسام حقاً  فادعى أن المسلسل قارب

نها سحبت من رصيده' الناقدة المصرية ماجدة خير اهلل ظهرت في شهادة مصورة، وقالت إن تجربة   !ناصر' لم تكن ناجحة، وا 
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اإلجابة، أو   بطلها إعداد متميز، ومذيعة جريئة تدقق في إجابات ضيفها، ومحاولته التهرب من مام حلقة شيقةفي كل األحوال، كنا أ
من هذه الحلقة كانت رانيا الباز... ألنها قدمت لـ  رد الكرة في مرمى خصومه بال كلمة زائدة تحسب عليه... وأعتقد أن الكاسب

األسئلة  البرنامج المتميزة وفاء كيالني... واستطاعت أن تطرح على ضيفها كلغياب صاحبة  'روتانا' موسيقى حلقة ناجحة في
وحيد ال ثاني له... كي يظهر بأقل خسائر ممكنة   النارية والمحرجة، وأن تجبره على التحلي برباطة الجأش وبرودة األعصاب كخيار

 !اللكمات المتتابعة لضيفه في حوار يقوم على االستفزاز، وتوجيه

 

  !اآلراء جزائرية وأصالة.. جماليات الغناء وفذلكةوردة ال

 

الفضائية، التي استضافت الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية مع المطربة   'سعدت جدًا بمتابعة حلقة برنامج 'تاراتاتا' على قناة 'دبي
وروائعها المشهودة مع  قديم،ثنائي كان يشجي األسماع، ويخلب األلباب، وخصوصًا أنه ينهل من تراث وردة ال أصالة، في غناء

السنباطي ومحمد عبد الوهاب... لكن ما كان ينغص علّي متابعة   رفيق دربها الراحل بليغ حمدي وسواه من كبار الملحنين كرياض
أصالة دائمة االعتراض   الحوار، التي كان يديرها المذيع اللبناني طوني بارود ببساطة وبسالسة، فقد كانت هذه الحلقة، جلسات

الجزائرية بـ 'الست وردة' وأعتقد أن تعبير بسيط ليس فيه تبجيل  والتدخل... وقد أعطت طوني بارود محاضرة ألنه كان يخاطب وردة
في تمتعها بمناداة  باحترام سن سيدة تجاوزت السبعين من العمر... لكن أصالة كانت تصر على إعطائنا دروساً  زائد، بل له عالقة

أن هذا يشعرها أنها طالعة من بين الناس... وهذا أمر هي حرة  سمها المجرد أو تدليعها باسم )أصولة( وكيفالناس العاديين لها با
بلقب  ليس من الالئق أن تمنع مذيع مبهور بجمال حضور قمة من قمم الغناء بأن يسبق اسمها فيه إن كان يعجبها، لكن

  !راجتماعي بسيط، هدفه التعبير عن احترام فارق السن ال أكث

 سورية ناقد فني من

mansoursham@hotmail.com  
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 سيبك من الفن واهله -بكر محمد 

اهلل  قلت تحرشات جنسية واغراءات واشياء اخري فهذا الوسط الفني هابط وال يقوم على ذكر يا اخ محمد منصور يا ريت تسيبك من هالشغله الهلها النهاكما
الحضارات هو تفرغنا لبليغ حمدي ووردة واصالة وغيرهم وتركنا البحث  يطان فاجتنبوه وان سبب تخلف امتنا عن باقيسبحانه وتعالى بل هو من رجز الش 

افضل لك ) اهلل ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات  سبيل اهلل فنصيحة لك من اخ في اهلل ابعد نفسك عن الفن والفنانين وارجع الى اهلل العلمي والجهاد في
 الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ( واني لك ناصح امين ر والذين كفروا اوليائهمالى النو 
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