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ثقافة وناس

ال ــرديـ ـئ ــة ،ويـ ـع ــاد ال ـن ـظ ــر ف ــي ش ــرائ ــح
ـان بعد
األسـ ـع ــار اس ـ ّت ـن ــادًا ل ـت ـق ـي ـيـ ٍـم ث ـ ـ ٍ
ال ـعــرض تصنفها عـلــى أس ــاس فـئــات،
وهـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن يــرت ـقــي بـصـنــاعــة
ال ــدرام ــا ،وخ ـلــق ت ـنــافــس حـقـيـقــي بني
الشركات» .وختم عدنان حمزة بالقول:
«ذلــك قد يكون أحــد الحلول السريعة،
وليس الحل هو مراكمة اإلنتاج بينما
ً
يبدو الطلب قليال جدًا».
ال ـ ــدور األس ــاس ــي ل ـل ــدول ــة ف ــي إي ـجــاد
ال ـح ـل ــول ألزم ـ ـ ــات الـ ــدرامـ ــا ال ـس ــوري ــة،
وم ـن ـهــا ال ـت ـســويــق؛ م ــن ب ــن الـقـضــايــا
امل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـق ــاش جـ ـ ـ ّ
ـديـ ـ ــا خـ ــال
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ســأل ـنــا
عـنــه ديــانــا جـ ّـبــور امل ــدي ــرة ال ـعــامــة في
ّ
العامة لإلنتاج التلفزيوني
املؤسسة
واإلذا ًع ـ ـ ـ ـ ـ ــي «سـ ـ ــوريـ ـ ــانـ ـ ــا» ،بــوص ـف ـهــا
ّ
مـمـثــلــة لـلـقـطــاع ال ـع ــام .تـجـيــب جـ ّـبــور:
ـب عـلـيـنــا ف ـع ـلــه ،ه ــو م ــا نـقــوم
«م ــا ي ـجـ ً
بــه حـقـيـقــة فــي مــواصـلــة إن ـتــاج أعـمــال
ّ
ّ
تعبر عن
مميزة ،تتبنى وجهات نظر
دورنا ،وحضارتنا ،وواقعنا ،ورؤيتنا
للمستقبل ،وتأمني االحتياجات ّ
الفنية
األعمال ،وتشغيل أكبر
املطلوبة لتلك
ّ
عـ ــدد م ـم ـكــن م ــن ال ـف ــن ــان ــن وال ـف ـن ـيــن،
ّ
ألن ه ــؤالء هــم عـمــاد ه ــذه الـصـنــاعــة».
لـكـنـكــم تـخـضـعــون كـمــؤسـســة آلل ـيــات
القطاع الـخــاص نفسها فــي التجاوب
م ــع م ـع ـط ـيــات الـ ـس ــوق ،م ـمــا ق ــد يــؤثــر
فــي هــذا املـضـمــون؟ تجيب« :االرت ـهــان
ملـتـطـلـبــات ال ـس ــوق ش ــيء مـخـتـلــف عن
السعي للتسلل إليه .نحن نحاول في
النهاية أن نبث أفكارنا ورسائلنا عبر
أعمالنا الدرامية .ولكن إذا بقيت هذه
ّ
املتلقي،
األفكار أسيرة دائرة مغلقة من
ّ
فــإن الرسائل لن تصل ،وما نفعله هو
املوازنة بني نوعية أعمالنا ،بمعنى أن
تكون لدينا أعمال ذات مضمون فكري،
ح ـض ــاري ،وسـيــاســي مـبــاشــر أحـيــا ّنــا،
وأخ ـ ــرى مـضـمــونـهــا اج ـت ـمــاعــي لـكــنــه
ينحاز للمواطن السوري .أما موضوع
ال ـشــراء فــا أح ــد يمكنه ضـمــانــه سلفًا

العتبارات
أغلق السوق الخليجي
ٍ
سياسية بشكل شبه كامل في
وجه الدراما االجتماعية
ضرورة االستثمار في الميديا
كسوق بديل للعرض،
الرقمية
ٍ
ّ
يوفر إيرادات تفوق عوائد
األسواق التقليدية (جمال دوبا)
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ذات م ـســارات واح ــدة تقريبًا ،وتـ ّ
ـزيــف
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وال ت ـم ــت لـ ـل ــواق ــع ب ـص ـلــة،
ّ
السورية.
وتسيء إلى املرأة
ّ
بعد عملني ضخمني ،األول «بانتظار
ال ـي ــاس ـم ــن» ( )2015ال ـ ــذي ن ـج ــح فــي
عرضه على محطات عدة ّ
أهمها OSN
ودبـ ــي ،ويـسـتـعــد حــالـيــا لـيـنــافــس فيه
عـلــى جــائــزة «إي ـمــي أوورد» الـعــاملـيــة،
والـ ـث ــان ــي ّ
«أيـ ـ ـ ــام ال ت ـن ـس ــى» (،)2016
أنـ ـتـ ـج ــه بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع «سـ ــوريـ ــانـ ــا
َ
لـلـتــوزيــع واإلن ـت ــاج الـفـنــي» ول ــم يحظ
ـرض عــادلــة املــوســم الـفــائــت،
بـفـ
ـرص ع ـ ٍ
ّ
فتأجل تسويقه ملا بعد شهر رمضان؛
بــات حمزة يتحلى بواقعية فرضتها
«دورة ال ـتــاريــخ ال ـتــي أعـ ــادت صناعة

ً
الــدرامــا لــازدهــار فــي ب ـيــروت ،نتيجة
لألزمة الـسـ ّ
ـوريــة» .وتابع شــرح وجهة
ً
ن ـظــره ق ــائ ــا« :كـمـنـتـجــن س ــوري ــن ،ال
يمكننا االستغناء عــن ســوق الخليج
ّ
ألن ــه لـيــس لــديـنــا س ــوى جـهــة رسمية
واحدة تشتري إنتاجاتنا ،وما تدفعه
ق ــد ال ي ـغ ـطـ ّـي س ــوى ن ـس ـبــةٍ قـلـيـلــة من
الكلفة ،وبالتالي االعتماد على السوق
املـحـلــي غـيــر ممكن عـمـلـيــا ،وال ـحــل قد
ي ـك ــون ف ــي الـ ـ ـ «ب ـ ــان آراب» ب ـع ـي ـدًا عن
اإلس ـقــاطــات الـسـيــاسـ ّـيــة ،وم ــا يفرضه
الــواقــع ال ـســوري درام ـي ــا ،مــع شعورنا
ّ
ألن ه ـ ّ
ـوي ــة ال ــدرام ــا
الـعـمـيــق ب ــاألس ــف
ً
الـســوريــة يـتـهــددهــا الـخـطــر ب ـنــاء على
معطيات الــوضــع ال ــراه ــن ،مــا لــم نجد

الـحـلــول ال ـتــي قــد تـعـيــدهــا إل ــى أفضل
حاالتها».
ولـلـحــد مــن الـخـســائــر ،وف ــي ظــل «عــدم
ّ
وجود محطات سورية كما في مصر،
وبــال ـتــالــي س ــوق يـمـكــن أن يـسـهــم في
نمو هذا القطاع»؛ دعا رئيس مجلس
إدارة شركة «ايــه .بي .سي» إلى إعادة
الـنـظــر فــي طــريـقــة الــدعــم ال ــذي ّ
تقدمه
ّ
السورية للدراما ،عبر «رفع
الحكومة
القيمة الـشــرائـيــة لــأعـمــال ،وأن يكون
ال ـشــراء بـنــاء على رأي لـجــان مشتركة
ت ـت ـ ّكــون م ــن أس ـم ــاء م ـخ ـتـ ّـصــة (فـنـ ّـيــن
ون ــق ــاد) تـنـتـقــي م ــا سـتـعــرضــه قـنــوات
اإلع ــام الــرسـمــي مــع نهاية كــل موسم
إنتاجي ،مما يحول دون شراء األعمال

ّ
في ظل مقاطعة املحطات ،وإال ملا كان
معظم املنتجني منيوا بخسائر فادحة
هذا العام والذي سبقه».
م ــاذا عــن زي ــادة اإلنـتــاج فــي ظــل نقص
ال ـط ـل ــب؟ أن ـت ــم أن ـت ـج ـتــم ق ــراب ــة س ــدس
اإلن ـتــاج ال ـســوري املــوســم الـفــائــت على
ّ
سبيل املثال ،أال يمكن أن تشكل زيادة
اإلنتاج في ظل نقص الطلب نوعًا من
اإلضرار للسوق ،يساهم في محدودية
أس ـعــار ال ـش ــراء؟ «ه ــذا ال ـكــام صحيح
ف ــي م ــا ي ـخــص اإلنـ ـت ــاج الـ ـ ـ ــرديء ،لكن
ُ
َ
اإلنـتــاجــات الالئقة ال يمكن أن تحدث
األث ـ ـ ــر ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ــذي ت ـت ـح ــدث ع ـنــه،
فــإن ـتــاج ع ـمــل ض ـخــم بـمـعـيــار ال ـســوق
ّ
في القطاع الخاص قد يتكلف حوالى
مـلـيــونــا ون ـصــف مـلـيــون دوالر ،وهــذا
ي ـعــادل تـقــريـبــا كــامــل املـيــزانـيــة املــالـيــة
السنوية للمؤسسة ،بينما ننتج نحن
ب ـه ــذا امل ـب ـلــغ خ ـم ـســة أو س ـتــة أع ـم ــال،
ّ
ال ـش ــرط اإلن ـت ــاج ــي فـيـهــا ل ـيــس م ّـقــتـرًا
أجور الفنانني
أمام الكاميرا ،رغم كون ً ّ
والفنيني منخفضة قليال ،لكننا شركاء
مع الجميع في حماية هذه الصناعة،
ّ
التي ال يحميها إنتاج واحــد حتى لو
كــان ضخمًا ،بل بإبقاء العجلة دائــرة،
وغير ذلــك فــإن الفني سيغادر البالد،
بـعــدمــا غ ــادره ــا بـعــض ن ـجــوم الـصــف
ّ
ّ
األول ،ع ـنــدهــا س ـن ـضــطــر لـلـتــأسـيــس
م ــن ال ـص ـف ــر ،ب ـع ــدم ــا ي ـك ــون اآلخـ ـ ــرون
قــد ت ـجــاوزونــا ،وال ــدرام ــا األردن ـي ــة ،أو
السينما الجزائرية خير مثال».

تلفزيون

13

ً
وطرحت ديانا ّ
جبور ســؤاال معاكسًا،
خلصت من خالله إلى القول« :حينما
يتوقف الـقـطــاع ال ـعــام ،فهل سيستمر
الخاص؟ اإلنتاج السوري سينكمش،
ويـنـفــرد املـنـتـجــون الـصـغــار بــالـســوق،
وهذا يعني القضاء كليًا على الدراما،
وتكريس صورة سيئة لها ،تؤدي إلى
ّ
ولخصت
انفضاض الجمهور عنها».
رؤي ـت ـهــا ل ـحــل أزمـ ــة ال ـت ـســويــق قــائـلــة:
«الـ ـح ــل ل ـيــس ع ـنــد اآلخ ـ ــر ،ب ــل لــدي ـنــا،
بإيجاد شكل مــن أشـكــال االتـحــاد بني
امل ــوزع ــن ال ـس ــوري ــن ،يـضــع ضــوابــط،
وآل ـ ـيـ ــات ل ـل ـت ــوزي ــع ،ت ـم ـنــع امل ـض ــارب ــة،
بالتوازي مع رفع معايير القبول لدى
ّ
ألن العرض املحلي
التلفزيون السوريْ ُ ،
هو أســاس منجاة املن ِتج الصغير من
الخسارة ،وحينما نتشدد في معايير
ّ
ال ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى امل ـ ـحـ ــطـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة،
ـرداءة ْإلى
نقطع الطريق أمام تسرب الـ
ُ َ
ّ
الشاشة ،كما أن رفع سعر شراء املنت ْج
الالئق ،يبقي عني املنتجني السوريني
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ــوق امل ـ ـح ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي
نـتـحــاشــى االرت ـه ــان ل ـســوق يناقضنا
فكريًا».
ً
ـاال ّ
لتلمس آف ــاق ال ـحــل؛ عقدت
اسـتـكـمـ
جمعية «عني الفنون» في دمشق ثالث
جلسات منتداها الثقافي أخيرًا ،ودعت
إل ـي ــه «األخ ـ ـبـ ــار» ل ـح ـضــور املـنــاقـشــات
ّ
ـركــزت حــول «تـحـ ّ
ـديــات صناعة
الـتــي تـ
ّ
الدراما السورية ،وآفاقها املستقبلية»،
ّ
اب ،ومخرجني ،وممثلني،
بمشاركة كت ٍ
وإع ــام ـي ــن س ــوري ــن ،ت ـن ــاول ــوا واق ــع
درامــا أصبحت بحسب وصف الكاتب
ح ـس ــن .م .ي ــوس ــف ك ـ ـ «ال ـي ـت ـي ـمــة عـلــى
اللئام».
موائد
ّ
ك ــذل ــك ،ت ـطــرقــت ال ـن ـقــاشــات إل ــى أزم ــة
ال ـن ـصــوص ،وجـ ــودة املـنـتــج ال ــدرام ــي،
وعدم وجود ّ
«آليات حقيقية أو كاملة
لـ ـه ــذه الـ ـصـ ـن ــاع ــة» ،وأزم ـ ـ ــة ال ـت ـســويــق
بطبيعة ال ـحــال .وهـنــا كــانــت املــداخـلــة
ّ
األبــرز لضيف املنتدى املنتج واملــوزع
ال ـل ـب ـنــانــي ج ـم ــال دوب ـ ــا .ط ــرح األخ ـيــر
ف ـكــرة إي ـج ــاد ت ـحــال ـفــات ب ــن أص ـحــاب
ّ
محطات ومنتجني سوريني ،عراقيني،
ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،أردن ـ ـيـ ــن،
وسوريني ،لتجاوز األزمــة ،وتستهدف
ه ــذه الـتـحــالـفــات ســوقــا «ي ـق ــارب عــدد
جـ ـمـ ـه ــوره املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـ ـ ـ ــ 75م ـل ـيــون
نسمة ،تتشابه قضاياهم ،وهمومهم،
وواق ـع ـهــم ،بــاعـتـبــار ال ــدرام ــا الـســوريــة
ّ
تشكل عمق بــاد الـشــام» ،مع إمكانية
ال ـب ـحــث ع ــن سـ ــوق م ـش ـتــرك «س ـ ــوري،
ل ـب ـنــانــي ،مـ ـص ــري» ،وآخ ـ ــر يـسـتـهــدف
«الـشــام وبــاد املـغــرب الـعــربــي» .ولفت
إلـ ــى أه ـم ـ ّـي ــة «االس ـت ـث ـم ــار ف ــي امل ـيــديــا
ـوق بـ ــديـ ــل لـ ـلـ ـع ــرض،
الـ ـ ّـرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـس ـ ـ ٍ
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يــوفــر إي ـ ــرادات تـفـ
ّ
التقليدية ،وعدم االستثمار فيه يمثل
خطيئة كبرى».
ُبـ َـعـيـ َـد انـتـهــاء نـقــاشــات املـنـتــدى ،وفــي
ان ـت ـ ّظــار م ــا س ـي ـصــدر ع ـنــه م ــن وثـيـقــة
ت ـلــخــص ن ـقــاشــاتــه ،ي ـتــم وض ـع ـهــا بني
أيدي املعنيني؛ قال دوبا في مداخلةٍ لـ
ّ
ّ
«األخبار» إن «سوريا فوتت فرصتها
ّ
الــذهـبـيــة ّأي ــام ذروة ال ــدرام ــا الـســوريــة
في عام  .2008يومها ،كان ممكنًا خلق
ّ
سـ ــوق داخـ ـل ــي م ــن م ـح ــط ــات ال ـت ـل ـفــزة،
ووض ــع ضــريـبــة عـلــى اسـتـهــاك امل ــواد
الـبـصــريــة واإلذاعـ ـي ــة (،)Audiovisual
وتجييرها كما تفعل بريطانيا لتدعيم
هــذا القطاع (البنية التحتية التقنية،
اإلنتاج ،وتوسيع نطاق البث) ،ويمكن
اسـتــدراك ذلــك اليوم بــأن تلعب الدولة
دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي خ ـلــق أسـ ـ ــواق رقـمـيــة
أمـ ــام ال ــدرام ــا ال ـس ــوري ــة ،واالس ـت ـث ـمــار
فيها ،كالبحث عن بدائل إعالنية عبر
الصفحات الرقمية ،بعيدًا عن شركات
االتصاالت الكبرى والبنوك ،وتنشيط
هذا السوق ،كسوق إعــان داخلي ّيدر
أضعاف اإلعالن الخارجي».
ّ
وأع ـ ــرب امل ـن ـتــج وامل ـ ـ ـ ــوزع ال ـل ـب ـنــانــي ل ـ
ّ
«األخبار» عن ثقته بأن «فرص الدراما
ّ
السورية تسويقيًا لم تنته ،بوصفها
ح ــال ــة أص ـي ـل ــة ف ــي ق ـل ــب ب ـ ــاد الـ ـش ــام،
فهذه ليست امل ـ ّـرة األول ــى التي تواجه
فيها أزم ــةّ ،
ورب ـمــا لــن تـكــون األخـيــرة،
وكــل ما تحتاج إليه هو إعــادة تنظيم
الصفوف».

