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ثقافة وناس

نجوم

كواليس اإلنتاج

أمل عرفةّ :بات
كأنهم
الممثلون ّ
ّ
يتسولون حقهم!

وسام كنعان
ّ
كنا نعتقد بأنه باإلمكان إخراج «الزير
ّ
من البير» بما يخص موضوع األجور
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـهـ ـ ّـوة ال ـشــاس ـعــة الـتــي
حصلت بسبب فقدان الليرة السورية
أك ـث ــر م ــن  12ضـعـفــا م ــن قـيـمـتـهــا ،مع
اع ـت ـصــام ال ـشــركــات عـنــد امل ـبــالــغ الـتــي
ُ
ك ــان ــت ت ــدف ــع ق ـب ــل األزمـ ـ ــة وبــال ـع ـم ـلــة
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـم ــا تـ ـبـ ـي ــع ب ـضــاع ـت ـهــا
الفنية بــالــدوالر األمـيــركــي! كــذلــك كان
االعتقاد بأنه يمكن وقــف حـ ّـد ظاهرة
خـطـيــرة بــاتــت تـسـيـطــر عـلــى ج ــزء من
إن ـت ــاج ال ــدرام ــا ال ـت ــي تـعـتـ ّبــر تطبيقًا
للمثل الـشـعـبــي «خ ـ ّـي ــار وف ــق ــوس» .إذ
ُيمنح بعض املمثلني أج ــورًا بــالــدوالر
األميركي ،بينما يقبض ّ
بقية العاملني
في الــدرامــا بالليرة ّ السورية املنهارة.
ل ـك ــن املـ ـف ــاج ــأة ت ـمــث ـلــت ف ــي اعـ ـت ــراض
غــالـبـيــة املـمـثـلــن الــذيــن نعتقد بأنهم
ُيـظـلـمــون بـمــا يـتـقــاضــونــه م ــن أج ــور،
عن الحديث ّ
املفصل في هذا املوضوع

مدراء إنتاج يهمسون لمنتجين
يعملون خارج سوريا بتقليص أجور
الممثلين الذين يعيشون في
الداخل (قاسم ملحو)
أو عــن االزدواج ـي ــة الـتــي تسيطر على
سـيــاســة عـمــل الـشــركــات بالنسبة إلــى
العملة النقدية التي ّ
يتم التعامل بها.
ّ
هكذا ،يفضل املمثلون السوريون عدم
ال ـخ ــوض إعــام ـيــا ف ــي م ـعــانــات ـهــم ،أو
أنهم ّ
يؤجلون الحديث لذرائع مختلفة.
ُ
وعـلــى الــرغــم مــن الـشـكــوى الـتــي تــدلــي
ب ـهــا املـمـثـلــة رن ــا ش ـمـ ّـيــس م ــن ال ـظــرف
اإلنتاجي الذي يحيط بكواليس إنتاج
امل ـس ـل ـس ــات ،خ ــاص ــة فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بــزمــائـهــا الـفـنـيــن وغ ـيــرهــم ،إال أنـهــا
تحيلنا إلى القاعدة اليائسة التي تقول
«ما الجدوى من الكالم إن كان الُ شيء
سـيـتـغـ ّـيــر؟» .ثــم تـسـتـطــرد «ل ــن نضيع
وقـتــا وجـهـدًا فــي الـحــديــث أو مناقشة
ّ
يتغير طاملا أن الحالة ستبقى
واقع لن
فالكالم عبث .ال يوجد
عليه،
ـا
على مـ
ّ
ّ
من ُيحاسب أو يدقق أو ينظم ،لذا فإنه
عـنــدمــا ننعم بــوجــود ات ـحــاد منتجني
ف ــي س ــوري ــاُ ،ي ـص ـبــح ل ـل ـكــام جـ ــدوى،
أمــا عــن وضعنا الـحــالــي ،فــا نملك إال
ّ
التضرع للباري
الرفض أو القبول أو
بأن يوقظ الضمير ملن افتقدوه».
من جانبه ،يطلب املمثل فادي صبيح
مهلة للحديث ب ـتـ ٍّ
ـرو ونـضــج عــن هــذا
ّ
الحساس ويختصر بالقول:
املوضوع
«األجــور ال تواكب الظرف االقتصادي
في البلد» .من جهتها ،تعتذر النجمة
أمــل عرفة عن عــدم الـ ّ
ـرد على أسئلتنا،
ّ
وت ـفــضــل ال ـحــديــث ع ــن ه ــذا املــوضــوع
وغـ ـي ــره ف ــي ح ـ ــوار خـ ــاص ول ـي ــس فــي
ت ـح ـق ـي ـق ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة! عـ ـل ــى ال ـض ـفــة
األخرى ،ال تنكر شكران مرتجى بأنها
تتعاطى في بعض األحيان مع شركات
تحترم نفسها ،وهــو مــا حصل معها
فــي «خــاتــون» (ط ــال مــارديـنــي وتامر
اس ـحــق) .رغ ــم أن أجــرهــا قليل نسبيًا
وقـ ــد ق ـب ـض ـتــه ب ــال ـل ـي ــرة الـ ـس ــوري ــة ،إال
أنها هي التي قبلت بهذا العقد .كذلك،
ُ
تبدي الكوميديانة ارتياحها للتعاطي
مع شركة «ميسلون» ّ
(بسام املــا) في
«باب الحارة  .»8في مقابل ذلك ،تشرح
نجمة مسلسل «دنيا» أن «عــددًا كبيرًا
من الشركات باتت تتعاطى بالنسبة
لـ ــأجـ ــور ومـ ــواع ـ ـيـ ــد الـ ــدفـ ــع ب ـطــري ـقــة
مهينة إلــى درج ــة أنـهــم يمتنعون عن
ال ــرد على ات ـصــاالت املمثلني ،وكأنهم
ي ـت ـسـ ّـولــون أج ــوره ــم .إذ يـلـعــب ه ــؤالء
امل ـن ـت ـجــون ع ـلــى ف ـك ــرة ت ـه ــاوي الـلـيــرة

بين الدوالر والليرة...
ضاع أجر الممثل السوري!
مع تدهور الوضع االقتصادي في «مدينة الياسمين» ،انعكس
األمــر على الممثلين الذين يعانون من مشاكل مادية بسبب
أجورهم المنخفضة مقارنة مع الغالء المعيشي الحاصل .على
هذا المنوالُ ،يمنح بعض الفنانين أتعابهم بالدوالر ،بينما يقبض
ّ
بقية العاملين في الدراما بالعملة المحلية
السورية أمــام الــدوالر ،بحيث يفيدهم
ّ
التأخر في دفع األجــور بقيمة مضافة
مليزانياتهم» .إلــى جانب ذلــك ،تكشف
ال ـن ـج ـمــة بـ ــأن ب ـع ــض امل ـم ـث ـلــن ال ــذي ــن
ي ــأت ــون إل ــى س ــوري ــا ّ
زوارًا يـتـقــاضــون
أجــورهــم بــالــدوالر ،بينما املمثل الذي
ما زال ُمعتكفًا في البلد ويصرف أجره
ّ
ّ
فيه ،فإنه يتقاضى مبالغ أقل .حتى إن
أجري بات هنا ال ّ
يتعدى سلفة مبدئية
يتقاضاها آخرون ،وهو ما يحصل مع
العديد مــن زمــائــي» .ال تنكر مرتجى
أحـ ـق ـ ّـي ــة ب ـع ــض األس ـ ـمـ ــاء فـ ــي األج ـ ــور
الكبيرة مهما ارتفعت لكن ليس على
حـســاب زمــائـهــم ،بحيث يصبح أجــر
ممثل يساوي نصف ميزانية مسلسل،
ّ
بينما يوزع النصف الثاني على فريق
ً
العمل كــامــا! فــي هــذا اإلط ــار ،تفصح
نجمة «املفتاح» (خالد خليفة وهشام
شــربـتـجــي) عــن الـسـيــاســة الـتــي تحكم

ّ
ع ـم ــل ش ــرك ــة «سـ ـم ــا الـ ـ ـف ـ ــن» (س ــوري ــة
ال ــدولـ ـي ــة) ال ـت ــي ال ت ـت ـعــاقــد م ـع ـهــا إال
فــي مسلسل «بـقـعــة ض ــوء» .وم ــع ذلــك
«فقد رفضوا هــذا العام دفــع  5ماليني
ل ـي ــرة س ــوري ــة (ح ــوال ــى  8آالف دوالر
أميركي) كأجر لي ،رغم أنهم يدفعون
مـبــالــغ كـبـيــرة ملمثلي هــذا الـعـمــل ،عــدا
التفاوض البازاري على األجر بطريقة
ال تليق بمهنة إبــداعـيــة» .لكن عندما
نـنـقــل ل ـهــا وج ـهــة ن ـظــر املـنـتـجــن ومــا
يواجهونه من صعوبة في التسويق،
تجزم مرتجى بالقول «غالبية األعمال
ال ـســوريــة الـكـبـيــرة ُم ـبــاعــة سـلـفــا ّ
وأي
حــديــث عــن صعوبة فــي التسويق هو
مبالغة محضة».
حــديــث املـمـثـلــة يـتـقــاطــع مــع مواطنها
قاسم ملحو الذي قال «من غير املعقول
أال أعمل في مسلسل ّ
مهم مثل «بقعة
ض ـ ـ ــوء» ب ـس ـب ــب األج ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي تـ ـج ـ ّـرب

الشركة املنتجة التوفير فــي امليزانية
مــن خــال أج ــور ممثليه .علمًا أن أهم
ممثل يـقـ ّـدم  10لــوحــات ّ
كحد أقصى».
ولــدى مقاربة املشكلة مــن جانب أكثر
شـ ـم ــولـ ـي ــة ،ي ـ ـقـ ــول م ـل ـح ــو «مـ ــوضـ ــوع
األج ـ ـ ــور ال ي ـق ـ ّـل خـ ـط ــورة ع ــن مـ ـ ـ ّ
ـردات
الـحــرب املشتعلة فــي ســوريــا ،فبعض
املنتجني ال يـفــرقــون عــن تـ ّـجــار األزم ــة
ّ
الــذيــن يستغلون ال ـظــرف االقـتـصــادي
املنهار ليبيعوا بضاعتهم بأرقام أعلى
م ـمــا تـسـتـحــق ب ــأض ـع ــاف .م ــن املـعـيــب
أنـ ـن ــي ق ـب ـض ــت ع ـل ــى ع ـم ــل مـ ــع شــركــة
ســوريــة مـنــذ سـبــع س ـنــوات مــا قيمته
 33ألــف دوالر ،ولــم أطلب ســوى األجر
ّ
نفسه هذا العام ،لكن املبلغ املدفوع لم
ّ
يتعد  5آالف دوالر .علمًا أن التلفزيون
الـســوري يشتري جميع األعـمــال التي
تنتج فــي ســوريــا كنوع مــن التشجيع
للعمل الفني أثناء الحرب ،إضافة إلى

تسويق األعمال الجيدة وقبض ثمنها
م ــن امل ـح ـطــات ب ــال ــدوالر» .وف ــي سـيــاق
م ـخ ـت ـل ــف ،ي ـل ـفــت م ـل ـحــو إل ـ ــى مـشـكـلــة
ّ
م ـق ـل ـقــة ت ـت ـم ـثــل ف ــي «ظـ ـه ــور «م ـن ـتــوج
ص ـي ـن ــي» ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا الـ ـس ــوري ــة ،أي
أعمال تنتج بمبالغ زهيدة ال تتعدى
 40أل ــف دوالر ،م ــا ي ـع ــادل أج ــر ممثل
ّ
واح ــد قبل ال ـحــرب ،إضــافــة إلــى تسلل
منتجني دخ ــاء إلــى الـســوق ّ
يجربون
إنتاج مسلسالت سخيفة بأجر ممثل
واحـ ــد» .مــن جــانــب آخ ــر ،يـجــزم ملحو
ّ
بــأن ال فضل ألحــد على أحــد بالنسبة
إلــى ممثلي الــدرامــا ســواء من بقي في
البلد أو مــن ســافــر .لكن «هـنــاك مــدراء
إنـ ـت ــاج ي ـه ـم ـس ــون مل ـن ـت ـجــن يـعـمـلــون
خارج سوريا بتقليص أجور املمثلني
الذين يعيشون في سوريا ،حتى إننا
ّ
متضررين عندما نعمل خارج
صرنا
ّ
ال ـب ـلــد ،وت ـت ـحــكــم امل ـســألــة ب ــ«ش ـط ــارة»
ّ
يحصل أجــره» .من جهة
املمثل وكيف
ث ــان ـي ــة ،ي ـش ـيــر م ـل ـحــو إل ـ ــى ال ـت ـعــاطــي
االزدواجـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـش ــرك ــات ،ودف ـ ــع أج ــور
بعض املمثلني الذين يأتون زوارًا إلى
س ــوري ــا ب ــال ــدوالر ،إل ــى درج ــة أن أ ّحــد
املمثلني لعب بطولة مسلسل ،وتمنى
لو قبض ربع أجر زميلته املقيمة خارج
س ــوري ــا ،وقـ ــد ع ـ ــادت ب ـق ـصــد تـصــويــر
هــذا املسلسل» .يختم نجم اسكتشات
«غ ـدًا نرتقي» بــالـقــول« :األج ــر يعطيك
مكانك الحقيقي فــي رقـعــة الشطرنج،
ونجد أنفسنا محاصرين رغم ارتفاع
األسعار في البالد إلى عشرة أضعاف
وأكثر .ال نطالب بارتفاع أجرنا سوى
ضـ ـعـ ـف ــن ف ـ ـقـ ــط ،م ـ ــع إص ـ ـ ــرارن ـ ـ ــا ع ـلــى
اس ـت ـم ــرار ال ـع ـمــل ال ـ ــذي صـ ــار بـمـثــابــة
نضال حقيقي داخل سوريا».
نحمل ال ـش ـهــادت الـســابـقــة إل ــى بعض
شركات اإلنتاج الخاصة وعلى رأسها
ّ
«سما الفن» (سوريا الدولية) فال نجد
ّ
سـ ــوى ال ـت ـه ــرب م ــن اإلجـ ــابـ ــة ،ق ـبــل أن
تحاول تسريب معلومة كاذبة عن «أن
ّ
األجــور كلها ارتفعت رغــم أن بعضهم
ي ـق ـب ــض بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر وب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ــر
يقبض بالليرة السورية ،إال أن املبالغ
متقاربة جـدًا بالنسبة للجميع!» .من
جانبها ،تعترف دياال األحمر صاحبة
«غ ــول ــدن اليـ ــن» بــأنـهــا تــدفــع أجــورهــا
ب ــال ــدوالر لـبـعــض املـمـثـلــن وبــالـلـيــرة
ّ
ال ـس ــوري ــة ملـمـثـلــن آخ ــري ــن كـ ــل حسب
م ـكــان ـتــه وب ــامل ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي سـيـخــدم
فيه املشروع« .إذ ال يمكن التعامل مع
ّ
سلوم حداد كما ّ
يتم التعامل مع ممثل
شاب ،وال يمكن دفع أجر يوسف الخال
بالسوية نفسها التي ندفع فيها ملمثل
لبناني غير مـعــروف عربيًا .ثــم يبقى
«الـعـقــد شــريـعــة املـتـعــاقــديــن» ّوعندما
أفشل في التسويق ،ال يسأل عني أحد
من املمثلني أو غيرهم»ً .تشرح منتجة
«ص ــرخ ــة روح» م ـض ـي ـفــة أن «ب ـعــض
املـمـثـلــن ن ــدف ــع ل ـهــم م ــا يـطـلـبــونــه من
أج ــور ألن ـهــم أس ـمــاء مـكـ ّـرســة تخدمنا
ف ــي ال ـت ـســويــق ،بـيـنـمــا ه ـنــاك ممثلون
ال ي ـقـ ّـدمــون ّ
أي ش ــيء .ف ــي ه ــذا ال ـعــام،
أنـتـجـنــا مـسـلـســل «خ ــات ــون» ووصـلــت
تكلفته إلى حوالى  4ماليني دوالر ولم
ن ـسـ ّـوق حـتــى اآلن بــربــع الـكـلـفــة .كذلك
ألغينا عــرض مسلسل «ال ـخــان» الــذي
ّ
ّ
كنا قد أنتجناه وأجلناه لعدم وجود
تسويق كاف ،هذا يعني أننا نعمل في
ظروف صعبة».
أخ ـ ـي ـ ـرًا ت ـح ــاص ــر «م ــؤسـ ـس ــة اإلنـ ـت ــاج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي» بـتـسـعـيــرة م ـح ـ ّـددة من
قبل الدولة بالنسبة إلى أجر النجوم،
وال يمكن أن يـتـعــدى  15مـلـيــون ليرة
سـ ــوريـ ــة (م ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل ح ــال ـي ــا  25أل ــف
دوالر) كونها مؤسسة حكومية .هذا
األمــر يجعلها غالبًا تتشارك مع جهة
ّ
إنتاجية خاصة حتى تتمكن األخيرة
مــن دفــع أجــر املمثل األول ال ــذي يصل
إلى  30مليون ليرة سورية.

