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الزمن الرقمي

التمويل الجماعي بارقة أمل أمام صناعة الموسيقى العربية؟
تأثيرات الفورة الرقمية
على الفن واإلبداع لم تعد
خافية على أحد وال ّقابلة
ظل صبّ
للنقاش .لكن في
ّ
االهتمام على تحليل تبدل
واقع صناعة الموسيقى
في زمن الـ «ستريمينغ» ،ال
يحظى الـ crowd-funding
باالهتمام الكافي ،خصوصًا
في العالم العربي
نادين كنعان
ت ــرك الـعـصــر الــرق ـمــي أثـ ـرًا بــالـغــا على
صناعة املوسيقى حــول الـعــالــم .يكثر
ال ـح ــدي ــث ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة عــن
ّ
ّ
التحول باتجاه
تبدل هذا املجال بفعل
األش ـكــال املختلفة مــن االسـتـمــاع عبر
اإلن ـتــرنــت (أهـ ّـم ـهــا ال ـ ـ «سـتــريـمـيـنــغ»)،
فيما ُيستثنى التمويل الجماعي عبر
امل ـنـ ّـصــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ـ ـ بــإيـجــابـيــاتــه
ّ
وسلبياته ـ من املعادلة!
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،دخـ ـ ـل ـ ــت امل ـغ ـن ـي ــة
السورية الشابة فايا يونان ( 1992إلى
موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية
ً
كـ ّ
«أول فنانة تنتج عمال ّأول بواسطة
التمويل الجماعي» .جــاء ذلــك ،بعدما
لجأت الصبية الحلبية إلى الـ crowd-
ُ fundingإلنـ ـج ــاز أغ ـن ـي ـت ـهــا امل ـن ـفــردة
األول ــى «أ ِح ـ ـ ّـب يــديــك» (كـلـمــات مهدي
منصور ،ولحن وتــوزيــع ريــان الهبر)
ف ــي ع ــام  2015ع ـبــر مــوقــع ّ«ذومـ ـ ــال».
ّ
األسلوب حقق نتيجة
صحيح أن هذا ّ
الفـتــة لـفــايــا ،إال أنـهــا ليست الوحيدة
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ــه بـ ــن ف ـن ــان ــي ال ـع ــال ــم
ال ـع ــرب ــي .ف ـقــد سـبـقـتـهــا إل ـي ــه الـفـنــانــة

صعوبة في العالم العربي
بسبب هموم الناس والنظر
إلى الفن كعنصر ثانوي

لجأت تانيا صالح
إلى هذه الطريقة
ألبومها
إلنتاج
ّ
«شوية ُص َو ْر»

اللبنانية تــانـيــا صــالــح ( )1969التي
مولت ألبومها «شوية َ
ّ
صو ْر» في عام
ّ
 2014عبر املنصة نفسها ،وكذلك فعلت
م ـنــذ سـ ـن ــوات ف ــرق ــة «مـ ـش ــروع لـيـلــى»
الـلـبـنــانـيــة ،وفــرقــة «امل ـ ّ
ـرب ــع» األردن ـيــة،
واألورك ـس ـتــرا الفلسطينية «خـلــص»،
بــاإلضــافــة إل ــى فــرقــة  47Soulاملــؤلـفــة
م ــن شـ ـب ــاب فـلـسـطـيـنـيــن وأردن ـ ـيـ ــن،
واملغنية واملــؤلـفــة املوسيقية وعازفة
األكورديون املصرية يسرا الهواري.
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـج ـم ــاع ــي ل ـي ــس م ـف ـهــومــا
جديدًا ،بل يعود إلى عام  .2008ومنذ
ذلـ ــك الـ ـح ــن ،صـ ــار م ــن ش ــأن ــه تـبـ ّـديــل
ق ــواع ــد الـلـعـبــة بـتـحـ ّـولــه إل ــى متنفس
للمبدعني املستقلني والفنانني ّ
ورواد
األع ـم ــال وال ـح ـمــات اإلنـســانـيــة .فهذا
املفهوم أسهم فــي تأمني ّ هامش أكبر
ّ
الحرية املالية ،كما أنــه ساعد في
من
تـقـلـيــص س ـل ـطــة امل ـس ـت ـث ـمــريــن .امل ـبــدأ
بسيط للغاية وقــائــم على تـبـ ّـرع عدد
مــن األش ـخ ــاص بـمـبــالــغ مـتـفــاوتــة من
أج ــل بـلــوغ سـقــف مــالــي مـعـ ّـن يضعه
صــاحــب امل ـشــروع ،ضمن فـتــرة زمنية
مـحـ ّـددة .أمــا أنــواع ال ـ ،crowd-funding
ف ـت ـن ـق ـســم عـ ـم ــوم ــا إلـ ـ ــى أربـ ـ ـ ــع فـ ـئ ــات:
«نظام الجوائز» (بعد نجاح املشروع،
ي ـق ـ ّـدم صــاح ـبــه ج ــوائ ــز لـلـمـتـبـ ّـرعــن)،
و«الـ ـق ــروض» (ي ـتـ ّ
ـوجــب عـلــى صاحب
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع إعـ ـ ـ ـ ــادة أمـ ـ ـ ـ ــوال امل ـت ـب ــرع ــن

ّ
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ـ ّـدة م ـع ـي ـن ــة م ــتـ ـف ــق ع ـل ـي ـه ــا)،
ّ
و«االسـتـثـمــار» (يلجأ إليه عــادة رواد
األع ـمــال الــراغـبــن فــي جمع رأس مال
ل ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة ن ــاشـ ـئ ــة) ،و«دون
م ـق ــاب ــل» ح ـيــث ال يـنـتـظــر امل ـت ـبـ ّـرعــون
شيئًا من الشخص الذي يحصل على
األم ــوال .هــذا النوع األخير هو األكثر
شيوعًا في أوساط الفنانني واملبدعني،
كما يتم اللجوء إليه في حالة الكوارث
ّ
والـ ـح ــروب وال ـن ــزاع ــات امل ـســل ـحــة .أمــا
ّ
الئحة املواقع اإللكترونية املتخصصة
في التمويل الجماعي فطويلة ،نذكر
م ـن ـه ــا ،Indiegogo :و،Kickstarter
و ،GoFundMeو ،Rockethubو
 ،Peerbackersو«ذوم ـ ــال» ،و،Eureeca
وغيرها.
في ظل سيطرة شركات اإلنتاج الكبرى
ّ
وتـحــكــم رأس امل ــال فــي س ــوق صناعة
املوسيقى إلــى جانب عقود االحتكار،
ّ
يجد الفنانون الراغبون بتقديم أعمال
ّ
م ـس ـت ـقــلــة أو غ ـي ــر تـ ـج ــاري ــة مـخـتـلـفــة
ع ــن ال ـس ــائ ــد ف ــي الـ ـ ـ crowd-funding
وسيلة ُمثلى لوضع مشاريعهم على
ّ
سكة التنفيذ .رأي توافق عليه تمامًا
الفنانتان تانيا صــالــح وفــايــا يــونــان.
في حديث مع «األخبار»ّ ،
تشدد األولى
ّ
َ
ّ
ُ
«شوية ص ــو ْر» لم
على أنــه عند إعــداد
يكن أمامها ســوى التمويل الجماعي
ّ
في ظل «افتقاري إلى األمــوال الطائلة،
وغياب املــوارد األخــرى ،وعــدم تجاوب
أي ج ـه ــة ق ـصــدت ـهــا لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،ال
ً
ّ
ّ
سيما أن الشركات تدعم عادة الفنانني
ّ
الـشـبــاب وعـمــري ربـمــا ليس مناسبًا،
ّ
ناهيك عــن أن امل ـصــارف ال تــأبــه لنوع
ّ
املوسيقى الــذي أقــدمــه» .وضــع يونان
ّ
مشابه إلى ّ
حد بعيد ،إذ إن اللجوء إلى
ّ
الـ ـ  crowd-fundingكـ ّـان الـحــل الوحيد
ّ
ألن العروض التي تلقتها لم ُترق لها:
ّ
«أردت أن أش ـت ــري ح ــري ـت ــي ،وبـعــدمــا
اقـتــرح عـلـ ّـي مــديــر أعمالي حـســام عبد

ال ـخ ــال ــق املـ ــوضـ ــوع ،أع ـج ـب ـنــي ال ـف ـكــرة
ُ
ورح ـن ــا ن ــدرس امل ــوض ــوع واحـتـمــاالت
ال ـن ـج ــاح والـ ـفـ ـش ــل» .ت ــوض ــح صــاحـبــة
ّ
أغـنـيــة «ف ــي الـطــريــق إل ـيــك» أن خــوض
هذه التجربة في بداية رحلتها املهنية
كان «صرخة» حقيقية في وجه مقولة
ّ
«الجمهور عــاوز كــده» بما أن «الناس
الـحـلــويــن مـ ّـولــوا الـ ـ ّ«سـيـنـغــل»… 120
شـخـصــا ت ـحــدي ـدًا .إن ـه ــا فــرصــة ّ
مهمة
للناس ليقولوا ماذا يريدون ويشعروا
ّ
بــأن ـهــم مـنـخــرطــون أك ـثــر ف ــي العملية
الفنية».
ّ
ال ش ـ ـ ّـك فـ ــي أن ل ـل ـت ـمــويــل ال ـج ـمــاعــي
ّ
إي ـجــاب ـيــات ،ل ـكــن ال يـمـكـنــه أن يـشــكــل
ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري ل ـن ـش ــاط ال ـف ـنــانــن،
خصوصًا العرب منهم.

ّ
«ال أخفي أن الشعور أقــرب إلــى شحذ
املـ ـ ــال .ف ــي م ـق ــاب ــل تـ ـج ــاوب ك ـث ـيــريــن،
ه ـن ــاك ردود ف ـعــل سـمـجــة ُ
ومـحـبـطــة.
ّ
ّ
ّربـمــا يتعلق األم ــر ب ــأن املـفـهــوم ليس
شائعًا في العالم العربي بقدر ما هو
ف ــي الـ ـ ّغ ــرب» ،ت ـقــول تــانـيــا ص ــال ــح .ثم
ً
تؤكد أنها لن ّ
تكرر التجربة مستقبال
مل ــا يـنـجــم عـنـهــا م ــن «إره ـ ــاق وضـغــط
وإجـهــاد نفسي وعاطفي ،مــن دون أن
نـنـســى ال ـق ـلــق م ــن اإلخـ ـف ــاق ف ــي جمع
امل ـب ـل ــغ امل ـط ـل ــوب ف ــي ال ــوق ــت املـ ـح ـ ّـدد،
ّ
أو م ــن ف ـش ــل امل ـ ـشـ ــروع ب ـع ــد ال ـت ـمــكــن
م ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج» .وع ـل ــى أي ح ـ ــال ،ت ــرى
ّ
ّ
تانيا أن املنطق يقول إن على الفنان
أو امل ـب ــدع أن ي ـكــون قـ ــادرًا «ع ـلــى شق
طريقه بمفرده بعد هذه الخطوة ،وأن

تجارب إيجابية

أمـثـلــة ع ـ ّـدة يـمـكــن ذك ــره ــا ف ــي س ـيــاق ال ـحــديــث عن
تجارب إيجابية والفتة مرتبطة بالتمويل الجماعي.
فبعد صراعات طويلة ومنهكة مع شركات اإلنتاج
ّ
وقــلــة املـ ــوارد املــال ـيــة ،واج ـهــت فــرقــة ال ــ«ه ـيــب هــوب»
األميركية ( De La Soulالصورة) مصاعب إلنتاج
أع ـمــال ج ــدي ــدة .فــي ظــل ه ــذا ال ــواق ــع ،ل ـجــأت الـفــرقــة
الـتــي تأسست فــي لــونــغ آيــانــد فــي عــام  1987إلى
موقع  Kickstarterفي بداية  2015لتمويل أللبوم
جــديــد .وبـعــد فـتــرة وج ـيــزة ،أبـصــر Anonymous
 …Nobodyالنور بعد الحصول على أكثر من 600
ألف دوالر أميركي في وقت قياسي.
وفي سياق منفصل ،لجأ املعجبون بـ Foo Fighters
فــي ريتشموند فــي واليــة فيرجينيا األميركية في
ع ــام  2014إل ــى مــوقــع  Crowdtiltلـبـيــع بـطــاقــات

يمتلك األدوات التي تساعده على ذلك،
كــاالن ـت ـشــار األوسـ ــع بـسـبــب الـحـفــات
واملهرجانات…».
ال يختلف مــوقــف فــايــا عــن زميلتها.
ـذه ال ـحــالــة»،
«ال ـت ـك ــرار ال يـنـفــع ف ــي ه ـ ّ
ت ـقــول ضــاح ـكــة .وت ـش ــرح أنـ ــه «نـطـلــب
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ملـ ـ ـ ـ ّـرة واحـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي س ـب ـيــل
االن ـطــا ّقــة .فـفــي مــا ب ـعــدُ ،يـفـتــرض أن
ّ
يـكــون فــنــي م ـصــدرًا لــرزقــي .أعـتـقــد أن
ط ـل ــب امل ـ ــال مـ ـج ـ ّـددًا ُي ـع ـط ــي ان ـط ـبــاعــا
ّ
ُ
غير
بـ ــأن أع ـمــالــي لـيـســت مــرب ـحــة أو ُ ّ
قادرة على العيش ،األمر الذي سينفر
كـ ـثـ ـي ــري ــن» .فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تـلـفــت
الصبية الـتــي عــاشــت ج ــز ّءًا كبيرًا من
ّ
حياتها في السويد إلــى أنــه نظرًا ألن
أساسيات العيش مفقودة في بالدنا

ً
أمال منهم في ّ
حث
لحفلة لم تكن موجودة أساسًا،
أعضاء الفرقة على الرضوخ لألمر الواقع بعد بيع
كل التذاكر .وهذا ما حدث بالفعل ،لتكون ّأول حفلة
لها في هذه املنطقة منذ  16عامًا.

ّ
مولت فايا
املـنـكـهــة بـشـ ّـتــى أنـ ــواع امل ـشــاكــل ،وبما يونان أغنيتها
المنفردة األولى
حب َ
ّأن ال ـف ـ ّـن ف ــي مـجـتـمـعــاتـنــا «ل ــأس ــف» ُ«أ ّ
يد ْيك» عبر
ّ
ثــانــوي مقارنة بالهموم األخ ــرى ،قلة
«ذومال»

تفهم ال ــدور املـهـ ّـم ال ــذي يمكن تأديته
وتتابع صاحبة أغنية
في حيواتهم.
ً ّ
«بـ ـغ ــداد» مــوض ـحــة أن «م ــن الـصـعــب
مستعدين
ج ـدًا إق ـنــاع أش ـخــاص غـيــر
ّ
إلن ـف ــاق املـ ــال ل ـش ــراء أل ـب ــوم ،مفضلني
ً
القرصنة مثال ،بدفع املــال للمساعدة
في والدة مشروع فني» .ألن التمويل
الـجـمــاعــي يتيح للفنانني كـســب املــال
من موسيقاهم حتى قبل أن يصنعوا
ت ـلــك امل ــوس ـي ـق ــى ،ج ـ ــادل ال ـب ـعــض بــأن
املــوسـيـقـيــن ال ـش ـبــاب يستخدمونها
لتخطي الـعـمــل ال ـشــاق ال ــذي يتطلبه
تطوير مهنة في الصناعة.
ـواز ،تـشـيــر ب ـعــض اآلراء
ع ـلــى خ ـ ٍ
ـط م ـ ـ ٍ
إلـ ــى أثـ ــر س ـل ـبــي ل ـلـ ـ crowd-funding
ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة امل ــوس ـي ـق ــى ال ـ ـيـ ــوم .فــي
مقال نشره قبل أربــع سـنــواتّ ،
تحدث
مــوقــع  Noiseyالـتــابــع ملجلة «فــايــس»
ّ
األميركية ـ الكندية عن مشكلة تتعلق
بلجوء فنانني شباب إلى هذه الوسيلة
إلطالق أعمال ضخمة في الوقت الذي
ال يــزالــون فيه بحاجة إلــى الكثير من
«ال ـت ـم ــري ــن َ والـ ـثـ ـق ــاف ــة» ،وك ــذل ــك األم ــر
بــالـنـسـبــة مل ــن ي ــري ــدون إق ــام ــة حـفــات
فـ ــي ف ـ ـضـ ــاءات ض ـخ ـم ــة ل ـل ـغ ــاي ــة وه ــم
ي ـف ـت ـفــرون إلـ ــى ال ـخ ـب ــرة .امل ــوق ــع ال ــذي
تــأســس ف ــي ع ــام  ،2011ت ـخ ـ ّـوف كــذلــك
مــن اس ـت ـخــدام الـتـمــويــل الـجـمــاعــي من
قـبــل ع ــدد ال يستهان بــه مــن الفنانني
فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـت ـ ــروي ـ ــج والـ ـتـ ـس ــوي ــق
حـ ـصـ ـرًا مـ ــن دون ال ـت ــرك ـي ــز أو ت ـكـ ّـبــد
غير
عّ ـنــاء صـنــاعــة املــوسـيـقــى وال ـف ــنّ .
أن  Noiseyش ـ ّـدد فــي النهاية على أنــه
ّ
طاملا أن هــذا األسـلــوب ُيستثمر لدعم
ّ
الفنانني املستقلني وعالمات التسجيل
ال ـص ـغ ـي ــرة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار وإنـ ـت ــاج
أعمال ّ
جيدة ،فـ «ال يمكننا االعتراض»!

