قبل البداية..

ماذا عن ت�أثري التلفزيون؟
فاديا جربيل

رئي�سة التحرير

انتهت احلرب العدوانية على لبنان ال�شقيق ،والتي �شهدنا
فيها ما �شهدنا من مواقف وق�ضايا ،وقر�أنا درو�س ًا يف الفداء
والت�ضحية والبطولة ،وخرجنا من العدوان الآثم لرنتاح ونلتقط
الأنفا�س ،وجاءنا رم�ضان املبارك ،ال�شهر املليء بالعبادة
والدراما ،ومبا �أن الدراما انعكا�س للواقع فقد انتظرنا �أن
نرى �شيئ ًا خمتلف ًا له عالقة مبا نحياه ،اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا
واجتماعياً� ،شيئ ًا له عالقة ب�أحالمنا و�أمانينا ...لكن �شيئ ًا من
ذلك مل يحدث ،فجاءت الدراما الرم�ضانية ،كثيفة يف �ساعاتها
وكبرية يف عددها ،ومت�شابهة يف طروحاتها وممثليها ،وكانت
�صورة مكررة عن �أعمال �سبق �أن ر�أيناها ،ويف كثري من الأحيان
يكون امل�ؤلف واملخرج م�شرتكني يف عمل ي�أتي م�شابه ًا لعمل
م�شرتك �سابق بينهما.
نحن مع طرح كل الق�ضايا ول�سنا مع التغطية على �أي ظاهرة،
ابتدا ًء من �أ�صغر ق�ضية �شخ�صية ،وانتها ًء ب�أكرب مع�ضلة فكرية
تواجه جمتمعاتنا ،والت�شريح الدقيق لأي �أمر يخرجنا من
مزالق كثرية ،وما نحن فيه من م�شكالت متطرفة �أو متحللة
�إال نتيجة طبيعية لل�سكوت عن املعاجلة الفورية� ...إذ ًا نحن
مع الو�ضوح وامل�صارحة ،لكننا ال نقبل ب�أن نقوم حتت غطاء
الو�ضوح باختالق ق�ضايا غري موجودة ،و�صنع جمتمع غري
موجود �أ�ص ًال لنقوم بت�شريحه ،وال ن�ستطيع �أن نتابع عم ًال
ي�أخذ ق�ضية �صغرية ب�سيطة لي�صنع منها عامل ًا متكامالً ،وهذا
لي�س من باب االعرتا�ض فقط ،بل من باب �أهم ،هو �أن مثل
هذه املتابعات اجلزئية ت�شتت اهتمامنا وجتعلنا نعالج �أمور ًا ال
ت�ستحق ،على ح�ساب الأمور الهامة التي نعاين منها!!
�سمعنا الكثري من الآراء حول �أعمال رم�ضان ،لكن املح�صلة
النهائية مل تكن ل�صالح هذه الأعمال مع �أنها كانت كبرية من
حيث الكم ،وكان من املفرت�ض �أن تكون الن�سبة الأكرب للأعمال
اجليدة� ،أما �أن ننتج مئات ال�ساعات وتكون ال�ساعات املقبولة
قليلة ن�سبياً ،والأعمال اجليدة �أقل ،فهذا �أمر بحاجة �إىل �إعادة
نظر.
هل ميثل عمل مثل �أ�سياد املال ال�شرائح ال�سورية؟
�أمل ي�ضطر التلفزيون ال�سوري �إىل حذف م�شاهد عديدة منه؟
واحلذف مل يكن لأ�سباب رقابية ،و�إمنا مل�شاهد غري موظفة،
فما معنى �أن ت�ستمر حلقة يف �أغلبها يف الرق�ص والعنف ؟.
الأموال التي ت�صرف على الدراما �أموال وطنية� ،سواء �أكانت
هذه الأموال يف الإنتاج �أم يف �شراء حقوق العر�ض ومن حق
امل�شاهد �أن يتابع ما يقدم له الفائدة واملتعة ،ونظن �أن الأعمال
التي تت�سم بالعنف موجودة على الأقرا�ص ،ومن يهوى متابعتها
يتابعها با�ستمرار ،ومن يود متابعة حياة اللهو له �أي�ض ًا و�سائله
اخلا�صة التي ي�صل بها �إليها ,وال نحتاج �إىل الإمتاع فقط ،حتى
و�إن كان هذا الإمتاع ايجابياً.
باخت�صار نحن جمتمع �شاب وبحاجة ما�سة للأعمال التي جتعل
�أهدافنا وا�ضحة ،وغاياتنا م�ؤطرة ،ول�سنا بحاجة �إىل الأعمال
امل�سلية املرتفة ،خا�صة يف وقت حتول به �أفرادنا �إىل ال�شا�شة
كو�سيلة تعليمية وترفيهية� .إال �إذا كنا ال ن�ؤمن بدور التلفزيون
الفاعل ،وال نظن �أن امل�ؤلفني واملخرجني يجحدون دور
التلفزيون وو�سائل الإعالم ،ف�إن كان الأمر كذلك فهذه طامة
كربى وحتتاج منا �إىل وقفات حتليلية الحقة يف �أعداد قادمة.
ت -الثاين 2006

1

