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اإلعالن يف املسلسالت التلفزيونية
بني تسويق البضائع وتشتيت املشاهد
خالد جمعة

لعل من أهم شروط جناح أي إعالن
جتاري تلفزيوني هو :توافر مساحة
زمنية مناسبة يتجمع فيها اكبر
عدد ممكن من الناس امام الشاشة،
وهذا الشرط هو الذي جعل شهر
رمضان سوقاً رائجة للمسلسالت
العربية ،التي ستكون مكتظة
بفترات إعالنية ال تعد.
ففـي ه ــذا ال ــشه ــر سـتـصــبح مهـم ــة
اخـتـي ــار مــش ــاه ــدة م ــسل ــسل صعـب ــة
للـغايـة ،ستقف محـتاراً الـى اية قـناة
سـتــضغــط رميـ ــوتـك ،بل أن هـنـ ــالـك
أعـداداً كـبيــرة من املـشـاهــدين الــذين

ت ــابع ــوا م ــسل ــسال دون آخ ــر ق ــادتهـم
املصادفة وحدها لذلك.
ولــض ــرورات تــسـ ــويقـيـ ــة لهـ ــا عالق ــة
وث ــيق ـ ــة ب ـ ــذلـك الـ ــش ـ ــرط ،ق ـ ـس ـمــت
سـ ــاعـ ــات الـبـث الـتـلفـ ــزيـ ــونـيـ ــة الـ ــى

"فـتـ ــرات" كـمـ ــا تقـ ـسـيــم العــصـ ــور يف
سـالف االزمان ،فهنالـك فترة ذهبية،
وفـضيـة وأخـرى نحـاسيــة ،أهميـة كل
فتــرة تعـتمــد علــى عــدد املـشــاهــدين
اجلالسني أمام الشاشة.

امرأة سودانية تلد يف ترام وارسو
وارسو (رويترز)  :أفادت وسائل اعالم
بـولنـديـة يـوم اخلمـيس ان امـرأة سـودانيـة
وضعــت ح ـمـلهـ ـ ــا يف مـ ـ ــركــب ـ ــة ت ـ ــرام وســط
العاصـمة البـولنديـة جالبـة شهرة سـريعة
ملولودتها األنثى.
فقـد القت املـولـودة ضحـى اسمـاعـيل عنـد
ال ــدنـيـ ــا االسـب ــوع امل ــاضـي
ال ــى ـ
ـروجه ــا ـ
ـ
خـ
ـ
تــرحــاب ومـيـض آالت تـصــويــر املـصــوريـن
والـصحفيني حـولهـا .وزارها رئـيس بلـدية
وارس ـ ــو ـك ـ ــازميـ ــي ـ ــرز ـم ـ ــارس ـي ـنـكــيـ ـ ــويـ ـ ــز يف
ـ
املستشفى يف وقت الحق.
س ــوالفـ ــا اسـم ــاعـيل وال ــدة ضح ــى
وق ــالـت ـ
ـ
الـتـي ـب ــدت سعـيـ ــدة وبــصح ــة جـي ــدة وهـي

تـرتـدي غـطــاء رأس أحمــر المعــا وفقـا ملـا
ـال ــة االنـبـ ــاء الـب ــولـن ــدي ــة
وك ـ ـ
ـنه ــا ـ
نقلـته ع ـ
(ب ــاب) "كـنـت ـع ــائـ ــدة مـن اجـتـمـ ــاع حـني
ـ
فاجأنـي ألم اخملاض .كل شيء مت بـسرعة
بالغة".
وينـاقـش مـسـؤولـو املــدينـة يـوم اخلـميـس
اقتــراحــا مبـنح ضحــى إذن ركــوب مجــاني
ـم ــدى احلـيـ ــاة بـ ــوس ـ ــائل الــنقـل العـ ــام يف
وارسو.
وس ـ ــائـل االعالم الـب ـ ــولـن ـ ــدي ـ ــة ان
وق ـ ــالـت ـ
ـ
سوالفـا اسماعـيل ( 37عامـا) حضـرت الى
ـب ــول ــن ــدا ـل ــدراسـ ــة الـطـب مـن ــذ  17ع ــام ــا.
وتعيش يف وارسو منذ خمس سنوات.

ان ذلك الـتق ـسـيـم يكــاد ي ـشـت ــرك به
مـن حيـث التــوقيـت معـظم الـقنـوات
الفضـائية العـربية ،لـذلك ستجد ان
امل ــسل ــسالت الــضخـم ــة انـت ــاجـيـ ـاً أو
املعبـأة بــأكبـر قـدر ممـكن مـن فتـرات
االعالن س ـت ـبــث ج ـم ـيـعهـ ـ ــا يف وقــت
واحــد تق ــريبــا ،وبــذلك سـيك ــون لكل
أسرة احلق يف مـتابعة مسلسل واحد
مـهم ،ولهـا احلـق أيضـاً بــالتخـصص
يف انواع محددة من االعالنات!.
أن مق ـ ــول ـ ــة " ك ـ ــذب  ..ك ـ ــذب ،حــت ـ ــى
يــصـ ــدقـك اآلخـ ــرون" وظفـت بـ ـشـكل
كـبيــر يف التـرويج
لـل ــبـ ــض ـ ـ ــائـع م ــن
خ ـ ــالل االع ـ ــالن،
فبتقنـية "كذب ..
كــذب" الـتكــراريــة
ستصـبح االشياء
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج لــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مـ ـ ــألـ ـ ــوفـ ـ ــة الـ ـ ــى
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
تـشعـر بـوجـودهـا
يف البيت.
ت ــرى م ــاذا يق ــول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
وامل ــتخ ــصـ ـصـ ـ ــون
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــك
االعالنات؟
فائزة جاسم /موظفة ،تقول:
ـ مــن كــث ـ ــرة تـكـ ـ ــرار االعالن ـ ــات ال ـتــي
اشــاهــدهــا مـجبــرة  ،أتفــاجــأ أحيــان ـاً
مـن ان الــش ــامـب ــو ال ــذي أسـتخـ ــدمه

ليس ماركة " دوف".
أم ـ ــا أحــم ـ ــد عــب ـ ــد الــب ـ ــاقــي /ط ـ ــالــب
جـ ـ ــامع ــي ،فق ـ ــد ق ـ ــال مــت ـ ــذم ـ ــرا مــن
االعالنات:
ـ أن ف ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود االعــالن داخــل
امل ـ ـ ـسـل ـ ـ ـسـل تـ ـ ــسـ ـتـهـ ـ ـ ــزئ مبـ ـ ــشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــر
املـشــاه ــدين ،ف ــأنت م ــا أن تنــدمج مع
احلـ ـ ــدث وتغ ـ ــوص ف ــيه حــتـ ـ ــى يق ـ ــرع
ج ـ ــرس االعالن لـيـنـقلـك الـ ــى عـ ــالـم
آخر.
أحد أكـادمييـي املسـرح علق علـى ذلك
مازحاً:
ـ ان وج ــود االعـالن داخل امل ــسل ــسالت
حقق فكرة " كسر االيهام" ،التي سعى
الـيه ــا ب ــرخـت يف مــسـ ــرحه املـلحـمـي،
فــالبـطل الـذي يـظهـر يف مـشهـد وهـو
يـدخل على مجـرمني لينتقـم لشرفه،
سـتوقف انتقـامه مشاهـد اعالنية عن
كاكو باجلوز او شوربة ماجي!.
اما مـحمد عبـد الكاظم  /اخـتصاص
علم النفس ،فقد قال:
ـ ان عـ ـمـل ــي ـ ـ ــة ح ـ ــش ـ ـ ــر االعـالن ـ ـ ــات يف
م ــشـ ــاهـ ــد الـ ــذروة االنـفعـ ــالـيـ ــة لـ ــدى
املشاهد لم تكن اعتباطية اطالقاً ،بل
أنه ـ ــا عــملـي ـ ــة مقــص ـ ــودة وم ـ ــدروس ـ ــة
بعناية ،والسبب كما يرى اختصاصيو
علــم الــنفـ ــس ،كــي تعـلق ال ـبــض ـ ــاع ـ ــة
املعـلن عـنهــا يف وجــدان املـشــاهــد دون
املـرور بــوعيـه ،ولتـصـبح مبـرور الــوقت
وبــتك ــراره ــا واح ــدة مـن م ـسـتل ــزم ــات
احلــي ـ ــاة ال ــض ـ ــروريـ ـ ــة ،انه ـ ــا عــملــي ـ ــة
تسـويقيـة عن طـريق تخـديـر الـوعي!،

وم ــن ن ـ ـ ـ ــاح ــي ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ــرى ان جن ـ ـ ـ ــوم
املسلـسالت انفسهم يـشتركـون بشكل
غـي ــر مـب ــاش ــر يف الـتـ ــرويج عـن تـلك
الـبضـائع ،فــاللقطـة الـتي تقـطع عن
الـبــطل احملـب ــوب لـيــظه ــر اعالن عـن
معجون االسـنان مثـالً ،جتعل الناس
يـعـ ـتـق ـ ـ ــدون ان ذلـك املـعـج ـ ـ ــون ه ـ ـ ــو
املنتوج املفضل لذلك البطل.
مـنـتج ــو ال ــدرام ــا غ ــالـب ــا م ــا يـب ــدون
امـتعــاضهـم من سـوء تـوقـيت عـرض
مـسلــسالتهـم ،واحيــان يعــزو مــؤلفــو
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا س ـبــب فـ ـ ـشـل اعــم ـ ـ ــالـهــم
جمــاهيـريـاً ،الــى كثــرة االعالن الـتي
تـتـخلـلهـ ــا ،مع ذلـك ال ميـكــن تخــيل
ال ـ ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ـ ــا دون تـلــك االعـالن ـ ـ ـ ـ ــات،
فـ ـ ــاملـ ـ ــسلـ ـ ــسالت تـ ـ ـشــتـ ـ ــرى مــن ق ــبل
القنـوات الفضائية لكي تكون فسحة
لـتمــريــر االعالنــات ،بـتعـبيــر آخــر أن
ال ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــدفع أجـ ـ ـ ــور العـ ـ ـ ــاملــني يف
الدراما لـيس القنوات الفـضائية ،بل
ال ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات ال ــت ــي سـ ـتـعـل ــن ع ــن
منتـوجـاتهـا ،أمـا الـتعبيـر االكثـر دقـة
فـهـ ـ ـ ــو  :أن املـ ـ ــشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدي ــن الـ ـ ـ ــذي ــن
سـي ـشـتــرون تـلك الـبـض ــائع مـن تـلك
ال ـ ــشـ ـ ــركـ ـ ــات ه ــم يف احلق ــيقـ ـ ــة مــن
سيـدفعـون اجـور اولـئك العــاملني يف
تلك الدراما.
حـي ــدر عـبـ ــد الغـنــي علـق علـ ــى ذلك
بدهشة حني قال:
ـ م ـســتحــيل  ،بـفل ــوسـنـ ــا ويقــطع ــون
املـسلسل مـثلما يـريدون  ..هـذا ليس
من حقهم!.

اقامة مهرجان اجلواهري الرابع يف أربيل
قـ ـ ــال م ــصـ ـ ــدر يف إحتـ ـ ــاد األدبـ ـ ــاء والـكــتـ ـ ــاب
العــراقـيني إن وزيــر ثقــافــة ك ــردستــان تـبنــى
إقـامـةالـدورة الـرابعـة ملهـرجـان اجلـواهـري يف
أربــيل خـالل شه ـ ــر ك ـ ــان ـ ــون األول ديـ ـسـمـب ـ ــر
املق ـبـل .وأوضح املــتح ـ ــدث ال ـ ــرس ـمــي ب ـ ــاســم
االحتـ ــاد إبـ ــراهـيـم اخلـيـ ــاط يف إتــص ـ ــال مع
وكالـة أنبـاء (أصوات الـعراق) املـستقـلة الـيوم
أن الدورة الرابعـة ملهرجان اجلـواهري"ستقام
يف أربـيل ب ــإقلـيـم كــردسـتــان يف كــانــون األول
ديـ ـسـمـبـ ــر القـ ــادم ".وأضـ ــاف" مت ذلـك عـبـ ــر
تبـني وزيــر ثقـافــة اإلقليـم فلك الــدين كــاكه
يي إقتراحا قدمه إليه وفد من اإلحتاد العام

لالدبـ ــاء والكـتـ ــاب الع ــراقـيـني زار ك ــردسـت ــان
مؤخرا".
ودأب اإلحت ـ ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ـ ــام لـالدب ـ ـ ـ ــاء والــك ــت ـ ـ ـ ــاب
الع ـ ــراق ـيــني خـالل ثالث ســن ـ ــوات مــن رحــيل
الـنظـام الـسـابق علـى إقـامـة مهـرجـان سنـوي
إلحـياء ذكرى الشـاعر العراقي الكـبير محمد
مـهدي اجلواهري ،وكان مقـررا عقد املهرجان
يف أيلـول سـبتـمبـر املــاضي ..لـكن عـدم وجـود
الــدعـم من قـبل احلكــومــة الع ــراقيــة وحجــز
أموال اإلحتاد حال دون ذلك.
وأشار اخلـياط إلـى أن املهرجـان سيسـتضيف
ه ــذا الع ــام ( )300أديـب مــن داخل الع ــراق و

( )12من خارجه،وسـتقام فعالياته على مدى
ثالثـة أيــام .وأوضح املتحـدث الـرسـمي بــاسم
إحتــاد االدبــاء والـكتــاب أن وفــداً من االحتــاد
زار كردستان لهذا الغرض.

العني النفسية

رسالـــة من ماليـــزيا
أ.د.قاسم حسني صالح
جريدة املدى ...الدكتور قاسم
" ...وبعــد ،انـه من املــؤلم واحملــرج أن يـتبــادل العــراقيــون
التهـاني بـاألعيـاد .فـثمـة عــدد قليل مـن النـاس يـنعمـون
بــاألعـي ــاد كل ي ــوم ،ألنهـم يعـي ـش ــون بخـيــر وأمـن وسالم،
فـيمـا حـال األغلـبيـة كحـال سيـزيف الــذي حكمـت عليه
اآللهـة بأن يـدحرج صخـرة من اسفـل الوادي صعـودا بها
ال ــى أعل ــى اجلــبل يف مهـم ــة أب ــدي ــة وش ــاق ــة وعـبـثـي ــة ال
تنتهي.
هكذا حـكم على العـراقيني يف الـداخل واملهاجـرين منهم
يف اخلـارج .فـنحن مـنفيــون بال منفـى ،ومـستـوطنـون بال
وطن ،ومحـاصـرون يف زوايـا مـا بـني الشـك واليقني بـأننـا
يـومـا مـا سنـستقـر بـأمن الـيقني ،أو يف أي مكــان يشعـرنـا
بإنسانيتنا أو حتى يف أو مع الغربة..وها قد أصبحت لنا
الغربة وطن.
وصلـت األردن به ــدف زي ــارة وطـنـي احلـبـيـب ..فح ــذرنـي
اجلـمـيع أن العــراق حتّــول مـن جـمهــوريــة اخلــوف الــى
جـمه ــوري ــة ال ــرعـب وال ــذبـح علـ ــى اله ــويـ ــة ،فع ــدت ال ــى
م ــاليــزي ــا .وهنــالك رأيـت الكـثيــر مـن العــراقـيني ال ــذين
جـاءوا اثـر رسـالــة تهـديــد أو بحثـا عـن مكــان آمن .وكـان
بينهم أقـارب وأصدقـاء وآخرون تعـرفت علـيهم من بقـايا
مالمـح نحتت بهـا الكـوارث بقسـوة  .وقد هـالنـي التغيـير
واأللم واحلـســرة والتـشـتت وفقـدان اإلحـسـاس بـالـزمـان
واملكـان ،ومعنى األشيـاء ،وتأملت للـتراجع اإلنسـاني الذي
يعيشه العراقيون.
حفـظكم اهلل وألف ألف دعـاء للـمسـاكني األبـريـاء الـذين
ي ــذهبــون ضحــايــا كل ي ــوم ،وكله ــا نت ــاج سيــاســة ونــوايــا
واحدة كانت وما زالت هوجاء.".
أخوكم /الدكتور مصطفى اإلمام –ماليزيا
األخ الكرمي
سيبقى العراقيون يتبادلون التهاني باألعياد  .وستبقى
أقـدامهم كـنخيل الـبصـرة وجبــال السـليمـانيـة ،ثـابتـة يف
وطنـهم العــراق ..بلـد األنـبيــاء ومهـد الـكتـابــة والقـانـون
والـطب والـريـاضيـات والفلك وحتـدي آلهــة الشـر وطغـاة
ال ــسلـط ــة .ف ــأي شعـب ه ــذا حت ـمّل ربع ق ــرن مـن ح ــروب
ك ــارثيــة ،وحـصــار أكل ــوا فيـه اخلبــز األســود ثالثــة عـشــر
عـامـا ،وبـدءوا ربع قـرن جـديــد فيه ميـشي املـوت الـرهـيب
معهـم كــظلّهـم ،ومـع ذلك ت ــراهـم مـتـم ــسكـني ب ــاحلـي ــاة،
يقـيـم ــون حفالت األعــراس حـتــى يف املـن ــاطق امللـتهـبــة..
يطشون اجلكليـت على رأس العروس ،وتختلط الزغاريد
بأصـوات املتفجرات..ومع ذلك تستمـر الهلهولة تصدح!.
فهل ت ــشك بــشعـب اسـتـثـن ــائـي أن يعـي ــد الف ــرح ل ــوطـنه
االستثنائي؟!.
تـأكد ،سيأتي يوم تعود فيه عيون املها الى شواطي دجلة.
وسنحيي أمسياتنا يف شارع أبي نواس..كما كنا شبابا.

