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ثقافة وناس

تلفزيون

تحقيق
ديمة
قندلفت
ومحمد
قنوع في
مشهد
من «أيام ال
تنسى»

ّ
بعد تعثر
الموسم الرمضاني
الدراما السورية
تبحث عن أفق
خالل الموسم الرمضاني الفائت ،عانت هذه الصناعة
من مشكالت جمة أبرزها التسويق ،واألسعار المتدنية
للمسلسالت ،إلى جانب شوائب كبيرة في ّ الشكل
يفكر المنتجون في
والمضمون .أمام هذا الواقع ،هل ّ
استراتيجية شاملة لمواجهة األزمة ،أم أنه سيتم البحث
خالصات فردية ،تتجاوب مع معطيات
مجددًا عن
ٍ
الحال إلى
السوق الجديدة؟ وهذا يقود بطبيعة ُ ْ
مضاربات مخجلة تبلغ حد اإلضرار بسمعة المنتج السوري
ٍ
دمشق ـــ محمد األزن
عــانــت ال ــدرام ــا ال ـسـ ّ
ـوريــة خ ــال موسم
ال ـ ـعـ ــرض ال ــرمـ ـض ــان ــي الـ ـف ــائ ــت أزمـ ــة
ت ـس ــوي ـ ٍـق ح ـ ـ ـ ّـادة ،ت ـض ــاف إل ــى أزمـتـهــا
واملضمون،
األبرز على مستويي الشكل
ّ
ً
مما أفرز أعماال أقل ما يقال عنها بأنها
ّ
استثناءات
مخيبة لآلمال ،مع وجــود
ٍ
ّ
قليلة عزت الجمهور ببعض مؤشرات
ّ ً
جسد بات معتال أكثر من
العافية ،في
ٍ
ّ
وقت مضى.
أي ٍ
م ـع ـظ ــم إن ـ ـتـ ــاجـ ــات م ــوس ــم  ،2016لــم
ّ
تـجــد طريقها لـلـعــرض عـلــى املـحــطــات
الخليجية الكبرى (سوقها التقليدي
األبــرز خــال العقود الثالثة املاضية)،
ّ
الشامية ،إلى
باستثناء أعمال البيئة
جانب عملني تــم إنتاجهما بالشراكة

ّ
غالبية المحطات اللبنانية اشترت
بسعر يراوح
الحلقة التلفزيونية
ٍ
بين  500و 1500دوالر

أحمد
األحمد في
مشهد من
«الندم»

ب ــن «ك ــاك ـي ــت» وش ـب ـكــة «أبـ ــو ظ ـبــي»،
واع ـت ـب ــرت مـحـطـتــا «الـ ـج ــدي ــد» وnbn
اللبنانيتان منبرين رديـفــن لقنوات
الـهـيـئــة ال ـع ـ ّـامــة ل ــإذاع ــة والـتـلـفــزيــون
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض امل ـس ـل ـس ــات
ّ
االجـتـمــاعـيــة ،ولــكــن أس ـعــار ال ـشــراء لم
ِّ
قليل من كلفة اإلنتاج،
تغط سوى جزء
ٍ
م ــع ت ـس ـلــل ب ـع ــض األع ـ ـمـ ــال ال ــردي ـئ ــة،
ً
شكال ومضمونًا إلى قائمة عروضها
الرمضانية.
ّ
وعلمت «األخبار» أن غالبية املحطات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة (م ـ ــع وجـ ـ ــود اس ـت ـث ـن ــاءات
ن ـ ـ ـ ــادرة)؛ اشـ ـت ــرت هـ ــذا الـ ـع ــام الـحـلـقــة
الـتـلـفــزيــونـيــة (ل ــأع ـم ــال االجـتـمــاعـيــة

بسعر يراوح بني الـ 500
غير املشتركة)
ٍ
والـ ـ  1500دوالر ،أي أقــل  %90مقارنة
بــأسـعــار مــا قـبــل األزم ــة ال ـســوريــة .أمــا
بتصنيف ممتاز
األعمال التي حظيت
ٍ
م ــن ج ــان ــب ل ـج ــان الـ ـش ــراء ف ــي الـهـيـئــة
ّ
الـعـ ّـامــة لــإذاعــة والتلفزيون ،فقيل إن
سعر شرائها لم يتجاوز الـ  13مليون
ّ
سورية (قرابة  900دوالر للحلقة
ليرة
ّ
الواحدة) ،والشراء يتم ملرة واحدة .أما
العرض ،فغالبًا ما يكون عبر محطتني
ّ
أو ثالث من محطات اإلعالم الرسمي.
ّ
ن ـح ــن إذًا أم ـ ـ ــام ح ـق ـي ـق ــةٍ مـ ـف ــاده ــا أن
العتبارات
السوق الخليجي قد أغلق
ٍ
سـيــاسـيــة بـشـكــل شـبــه كــامــل فــي وجــه
الـ ــدرامـ ــا الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــةّ .أم ــا
ّ
املـحــطــات اللبنانية فتعطي األولــويــة
ّ
للدراما املحلية ،أو األعـمــال املشتركة
ب ـخ ـب ــرات ف ـنـ ّـيــة سـ ـ ّ
ـوريـ ــة ،وب ـم ـشــار ّكــة
ٍ
ن ـجــم س ـ ــوري أو أك ـث ــر ك ـع ــام ـ ٍـل مـحــفـ ٍـز
تـســويـقـيــا يـسـتـقـطــب امل ـع ـلــن ،وتعتبر
العمل االجتماعي السوري الذي تدفع
مقابله أسعارًا زهيدة بمثابة «تعبئة
مساحات للبث» خالل رمضان.
فــي امل ـقــابــل ،تقتصر ال ـســوق الـســوريــة
عـ ـل ــى م ـح ـط ـت ـ ّـي «سـ ـ ـم ـ ــا» و«الـ ــدن ـ ـيـ ــا»
الخاصتني ،وتكتفيان غالبًا بما تنتجه
«سما الفن» كشركةٍ شقيقة تعود للمالك
ذاته ،إلى جانب قنوات اإلعالم الرسمي
الـ ـت ــي ي ـت ـس ــرب إل ـ ــى ش ــاش ــات ـه ــا ال ـغــث
والـسـمــن تحت شـعــار تشجيع املنتج
ّ
ال ــدرام ــي الــوطـنــي .لـكــن أس ـعــار الـشــراء
ّ
تبدو غير تشجيعية باملرة إال ألصحاب
اإلنتاجات ذات امليزانيات املتواضعة،
م ــن أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ،أو
صغار املنتجني الذين وجــدوا في دعم
ال ــدول ــة ف ـ ّـرص ــة ل ـ ـ «ب ـي ــزن ــس» مـضـمــون
ال ــرب ــح ،يــضــر فعليًا بـصـنــاعــة الــدرامــا
ّ
السورية ،ويزيد اعتاللها.

مــع ذل ــك ،بمجرد انـتـهــاء مــوســم درامــا
 ،2016أع ـل ـنــت ش ــرك ــات س ـ ّ
ـوري ــة عــدة
ً
عــن أكـثــر مــن  20عـمــا تـنــوي إنتاجها
لـلـمــوســم املـقـبــل ،غالبيتها اجتماعي
ّ
السورية)،
(حيث يكمن مــأزق الــدرامــا
ب ـع ـض ـهــا ب ـ ــدأ الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،أو ت ـجــرى
ال ـت ـح ـض ـيــرات ل ــه ب ـج ـ ّ
ـدي ــة ،ومـعـظـمـهــا
ّ
يبدو واعـدًا على مستوى عــودة كتّاب
ومخرجني معروفني للعمل بعد توقف
سـ ـن ــوات ك ــامل ـخ ــرج ه ـش ــام شــربـتـجــي،
وال ـك ــات ــب ع ــدن ــان الـ ـع ــودة ،واالن ـت ـظــار
املرتقب لجديد الثنائي حسن سامي
ي ــوس ــف ون ـج ـي ــب ن ـص ـي ــر؛ مـ ــا ي ـطــرح
ً
سؤاال ّ
جديًا حول وجود استراتيجية
شاملة لـشــركــات اإلن ـتــاج تــواجــه فيها
أزمة التسويق ،أم سيتم البحث مجددًا
ـات فـ ــرديـ ــة ،ت ـت ـج ــاوب مــع
ع ــن خـ ــاصـ ـ ٍ
معطيات السوق الجديدة ،وهذا يقود
مضاربات مخجلة
بطبيعة الحال إلى
ٍ
فيما بينهم تستفيد منها املحطات،
وت ـم ـض ـ ُـي ْمل ـس ــاف ــة أب ـع ــد ف ــي اإلض ـ ــرار
بسمعة املنتج السوري؟
ّ
في أروقــة القطاع الخاص الذي يشكل
معظم اإلنتاج الدرامي السوري ،يكابر
ب ـع ـض ـهــم أم ـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ــام وال ي ـع ـتــرف
ً
ب ـ ــوج ـ ــود أزم ـ ـ ـ ــة تـ ـس ــوي ــق أص ـ ـ ـ ـ ــا ،بــل
َ
يتباهى ِبكون أعماله وجــدت طريقها
إلى العرض ،ولكن بأي ثمن؟ وعلى أيّ
ّ
محطات؟!
فــي امل ـقــابــل ،ب ــدا عــدنــان ح ـمــزة رئيس
مـجـلــس إدارة شــركــة «ايـ ــه .ب ــي .ســي»
صريحًا في إجابته لـ «األخبار» .كشف
ّ
التوجه إلى إنتاج «أعمال
لنا عن ّنيته
عربية مشتركة على مستوى األبطال،
ي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،بـمـشــاركــة
ّ
سورية» .ويؤكد رفضه املطلق
خبرات
ٍ
ّ
لخيار «األعـمــال الشامية» التي توزع
بشكل أفضل من االجتماعية ،إذ يراها

