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ثقافة وناس

ّ
الثورة الرقمية تتكرس

ّ
الفكرة التي هزت عالم السينما

ّ
«نتفليكس» تتحدى هوليوود
ُحسمت المسألة ،وصارت الشبكة
صناعة
األميركية الرقم  1في مجال ّ
وعرضه .لكنها،
المحتوى الترفيهي
ّ
لم تكتف بذلك .راحت تتسلل إلى عالم
األفالم ،حتى بات بحوزتها مشاريع
ضخمة .فهل ّتحقق النجاح في هذا
الملعب ،وتتمكن من قلب المعادلة؟
نادين كنعان
ُ
ك ــث ــر ال ـح ــدي ــث ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة
ّ
املــاضـيــة عــن أن «نـتـفـلـيـكــس» أضحت
«كـ ــابـ ــوسـ ــا» ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ص ـنــاعــة
الترفيه وسوق اإلعالنات التلفزيونية،
خـصــوصــا فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .في
وق ــت قصير نـسـبـيــا ،تـحـ ّـولــت الشبكة
ّ
ّ
املتخصصة في إنتاج وبث
األميركية
املـحـتــوى الترفيهي إل ــى أعـتــى الـقــوى
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،مــع أع ـمــال اكتسحت
نسب املـشــاهــدة وح ــازت جــوائــز بــارزة
(إيمي ،)...من بينها الدراما السياسية
الـشـهـيــرة «ب ـيــت مــن ورق» (كـتــابــة بو
ويـلـلـيـمــون ـ ـ ب ـطــولــة كـيـفــن سبيسي
وروبـ ــن راي ــت ـ ـ األخ ـب ــار )2016/3/1
العائدة في موسم خامس بدءًا من 30
ّأي ــار (مــايــو) املقبل ،ومسلسل الخيال
ال ـع ـل ـم ــي وال ـ ــرع ـ ــب «أش ـ ـي ـ ــاء غ ــري ـب ــة»
لألخوين دافــر ،إضافة إلى أخــرى مثل
( Unbreakable Kimmy Schmidtموسم
ثالث بــدءًا من  19أي ــار) ،و«نــاركــوس»،
و( Bloodlineموسم ثالث بــدءًا من 26
أيار)...
ّ
وألنــه «ال حــدود» لخطط «نتفليكس»
ومشاريعها ،لــم يعد القلق محصورًا
بــال ـعــام ـلــن ف ــي مـ ـج ــال اإلن ـ ـتـ ــاج عـلــى
الشاشة الصغيرة واملـجــاالت املتعلقة
ب ـ ـهـ ــا ،ب ـ ــل ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـداه إل ـ ـ ــى م ـ ــا ه ـ ــو أك ـب ــر
ُ
ب ـك ـث ـيــر .ب ـعــدمــا اع ــت ـب ــرت ف ــي الـســابــق

ّ
دخيلة على صناعة السينما ،تسللت
«نتفليكس» تــدريـجــا إل ــى ه ــذا العالم
عبر عدد كبير من الوثائقيات (Chef’s
 ،Tableو ،13thو«م ـ ـ ــاذا حـ ــدث ،آنـســة
سـ ـيـ ـم ــون؟» ،و«ال ـ ـخـ ــوذ ال ـب ـي ـض ــاء» ،و
 ،Into the InfernoوThe Cuba Libre
 ،)...Storyقـبــل أن ت ـطــرق ب ــاب األف ــام
ّ
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـ ّـي ــة .ع ـل ـم ــا بـ ــأن
األخيرة ال تصل إلى صــاالت السينما
ُ
بــل ت ـعــرض عـبــر «نتفليكس» حـصـرًا.
ّ
طموحات أدت إلى دق ناقوس الخطر
فــي أروق ــة أهــم اسـتــديــوات اإلنـتــاج في
هوليوود وأوروب ــا على حـ ّـد س ــواء ،ال
ّ
سيما بعد إعــان الشركة التي تتخذ
م ــن كــال ـي ـفــورن ـيــا م ـق ـرًا ل ـهــا ع ــن رصــد
مـيــزانـيــة ت ـق ـ ّـدر بـسـتــة م ـل ـيــارات دوالر
أمـيــركــي إلنـتــاج األع ـمــال التلفزيونية
والسينمائية في عام  .2017مع اإلشارة
ّ
إلى أن مدير املحتوى في «نتفليكس»،
تيد ساراندوس أعلن أخيرًا في مقابلة
م ــع مــوقــع  The Wrapع ــن تخصيص
ملياري دوالر لإلنتاجات األوروبية في
السنة نفسها .ثــم جــاء تعيني سكوت
ستابر (منتج شرائط مثل  TedوThe
 )Break-Upلقيادة عمليات «التطوير،
واإلنتاج ،واالستحواذ املرتبطة بأفالم
ً
األصلية ،فضال عن العمل على
الشركة ّ
ّ
إق ـن ــاع ص ــن ــاع األفـ ــام ب ـفــك ارتـبــاطـهــم
بصاالت السينما التجارية» ،وفــق ما
ذكــرت وكالة «بلومبرغ» االقتصادية.
ّ
يـ ــرى ك ـث ـي ــرون م ــن امل ــراقـ ـب ــن أن ه ــذا
الـخـيــار «ص ــائ ــب» ،فـسـبــق لـسـتــابــر أن
شغل منصب نائب مدير عــام اإلنتاج
الـعــاملــي فــي «يــونـيـفــرســال بيكتشرز»،
فيما شارك في اإلشراف على مشاريع
مـهـ ّـمــة عـلــى شــاكـلــة سلسلة Fast and
 ،the Furiousو .A Beautiful Mind
وهــو يــديــر شــركــة «بـلــوغــراس فيلمز»
لإلنتاج (تابعة ل ـ «يــونـيـفــرســال») مع
دي ــان ك ــارك ،فــي الــوقــت ال ــذي تراهن
ف ـي ــه «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ع ـل ــى ق ــدرت ــه عـلــى
«استقطاب املواهب والنجوم».
فــي جعبة املــؤسـســة الـتــي ول ــدت عام

 1998جدول أعمال مزدحم جدًا .فيلم
ويــل سميث الـجــديــد ( Brightكــانــون
ّ
األول /أكتوبر  2017ـ ـ إخ ــراج ديفيد
ّ
آيـ ـ ــر) ،ي ـم ـلــك ك ــل املـ ـق ــوم ــات لتحقيق
ن ّـجــاح ج ـمــاه ـيــري ك ـب ـيــر ،بــاسـتـثـنــاء
أن ـ ـ ــه لـ ــن ُي ـ ـعـ ــرض تـ ـج ــاري ــا فـ ــي آالف
ال ـس ـي ـن ـم ــات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،بـ ــل عـبــر
منصة «نتفليكس» التي تعتمد في
الـبــث على تقنية ا ّلـتــدفــق اإلكـتــرونــي
( ،)Streamingوتــوفــر كــذلــك خاصية
ال ـت ـح ـم ـيــل .ش ــري ــط ال ـخ ـي ــال الـعـلـمــي
والفانتازيا هذا ،يملك ميزانية ّ
تقدر
بـ  90مليون دوالر ،وهو واحد من 30
فيلمًا ق ـ ّـررت «نتفليكس» إصــدارهــا
خالل عام  ،2017بدءًا من األعمال ذات
الكلفة الضئيلة ملنتجني مستقلني،
ً
وص ـ ــوال إل ــى إن ـت ــاج ــات هــول ـيــووديــة
هـ ــائ ـ ـلـ ــة ،حـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع «م ـ ـشـ ــابـ ــل».
وه ـ ّـذا رقــم يـفــوق عــدد املـشــاريــع التي
ت ـحــضــرهــا أبـ ــرز االس ـت ـي ــودات خــال
عام واحد.
إلى جانب  ،Brightتضم الالئحة فيلم
( War Machineآلة حرب ـ إخراج ديفيد
ميشود ـ  60مليون دوالر) من بطولة
براد بيت ،الذي سيكون متوافرًا في 26
ّ
ّأي ــار .ولـعــل أضـخــم املـشــاريــع هــو The
( Irish Manاإلي ــرل ـن ــدي) ال ــذي يتوقع
أن ي ـبـصــر ال ـن ــور ف ــي  2018ع ـلــى أقــل
تقدير ،بعدما نجحت «نتفليكس» في

مشاريع سينمائية
كثيرة على النار ،من
بينها The Irish Man
لمارتين سكورسيزي

شرائه لقاء مئة مليون دوالر .التعاون
ّ
األول بـيـنـهــا وب ــن امل ـخ ــرج الـحــاصــل
ع ـل ــى أوسـ ـك ــار م ــارت ــن س ـكــورس ـيــزي
ال ــذي اع ـت ــاد الـعـمــل م ــع «ب ــرام ــاون ــت»،
َ
النجم ْي روبــرت دي نيرو وآل
يجمع
ّ
بــات ـش ـي ـنــو .وت ــرج ــح مـ ـص ــادر مطلعة
أن يـجـلــب ه ــذا ال ـت ـعــاون ّأول أوس ـكــار
«دس ـ ـ ــم» ل ـ ـ «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» الـ ـت ــي ت ـتــوق
إلــى هــذه الـجــائــزة وتعمل جــاهــدة في
ّ
سبيلها .يــذكــر أن «ال ـخــوذ البيضاء»
ال ــذي يـصــب فــي خــانــة الـبــروبــوغــانــدا،
حصل أخيرًا على أوسكار «أفضل فيلم
وثائقي قصير».
على الـخــط نفسه ،كــانــت «نتفليكس»
قـ ــد أبـ ــرمـ ــت اتـ ـف ــاق ــا مـ ــع آدم س ــان ــدل ــر
لـتـمــويــل وإن ـت ــاج أربـ ــع أفـ ــام جــديــدة،
ّ
حصريًا عبر منصتها ،رغم
ستعرض
ّ
تحذيرات كثيرة تلقتها من أن املمثل
الكوميدي األميركي «أخفق في الفترة
ّاملاضية في خياراته السينمائية ،كما
أن ــه لــم يـعــد يحظى بشعبية كـبـيــرة».
جاء ذلك إثر توقيع «نتفليكس» عقدًا
مع شركة  Happy Madisonلإلنتاج في
 ،2014يـنــص عـلــى الـعـمــل عـلــى أربـعــة
أفــام من بطولة ساندلرُ ،عــرض منها
حـتــى اآلن 6 The Ridiculous :و The
 ،Do-Overو  ،Sandy Wexlerعـلــى أن
يبصر  Yeh Din Ka Kissaالنور خالل
العام الحالي أيضًا.
ّ
هـ ـك ــذا ،يـ ـب ــدو أن ال ـش ـب ـكــة األم ـيــرك ـيــة
تـسـيــر ب ـخ ـطــوات ثــاب ـتــة ن ـجــو تثبيت
ن ـف ـس ـه ــا ق ــريـ ـب ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ص ـن ــاع ــة
ال ـس ـي ـن ـمــاّ .س ـبــق لــوكــالــة «ب ـلــوم ـبــرغ»
أن أك ـ ــدت أن ـ ــه مـ ــن أج ـ ــل الـ ـنـ ـج ــاح فــي
هــذه املـهـمــة ،على «نتفليكس» إنجاز
ُ
أفـ ــام «تـ ـح ــدث ال ـض ـجــة نـفـسـهــا الـتــي
تــرافــق ع ــادة الـشــرائــط الـنــاجـحــة التي
تـنــافــس عـلــى أه ــم ال ـج ــوائ ــز» ،م ـشـ ّـددة
ً
ّ
ّ
ع ـلــى أن ه ــذا «ل ــن ي ـك ــون سـ ـه ــا» ،ألن
م ـع ـظ ــم ص ـ ــاالت ال ـ ـعـ ــرض ت ـب ـت ـعــد عــن
الـ ـش ــرك ــة ب ـس ـب ــب إصـ ـ ــرارهـ ـ ــا عـ ـل ــى أن
ت ـك ــون أع ـمــال ـهــا ال ـخ ــاص ــة واألص ـل ـيــة
ج ــاه ــزة ل ـل ـ «سـتــرمـيـنـيــغ» م ـنــذ ال ـيــوم

ّ
األول ،ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـت ـغ ـي ـيــر م ــا هــو
سائد .وفي مقابل اعتماد االستيودات
ال ـهــول ـيــووديــة ع ـلــى ت ـجــربــة السينما
ّفي املراحل األولــى ،تشرح «بلومبرغ»
أنــه بالنسبة إلى «نتفليكس» املعادلة
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ج ـ ـ ـ ـ ـدًا« :املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وامل ـ ــوهـ ـ ـب ـ ــة،
والـ ـكـ ـمـ ـي ــة ،مـ ــع م ـئ ــة م ـل ـي ــون اشـ ـت ــراك
م ــدف ــوع 19 ،مـلـيــون مـنـهــا سـجـلــت في
عــام  2016فـقــط» .هـنــا ،تـجــدر اإلش ــارة
ّ
ـافـســة نـتـفـلـيـكــس «أم ـ ــازون
إل ــى أن مـنـ ِ
ب ــراي ــم ف ـي ــدي ــو» ت ـع ــرض أف ــام ـه ــا فــي
ً
الـصــاالت ّأوال قبل أن تجعلها متاحة
لـل ـ «سـتــريـمـيـنــغ» .وف ــي مـقــابــل القلق
الـ ـ ـ ــذي ي ـص ـي ــب اس ـ ـتـ ــديـ ــوات اإلن ـ ـتـ ــاج
الـهــولـيــووديــة ال ـبــارزة ،يـبــدي عــدد من
العاملني فــي مـجــال صناعة السينما
ارتـيــاحـهــم لـلـتـعــاون مــع «نتفليكس».
«أحـ ــب ال ـع ـمــل مـعـهــم دئـ ـم ــا» ،ق ــال آدم
ســانــدلــر ف ــي ب ـيــان بـعــد إعـ ــان صفقة
ال ـش ــرائ ــط الـ ـج ــدي ــدة ،م ـض ـي ـفــا« :أق ـ ـ ّـدر
وجعلها
مــدى شغفهم بإنجاز األفــام
ّ
متوافرة للجميع .يشعرونني بأنني
ج ـ ــزء م ــن عــائ ـل ـت ـهــم وال أس ـت ـط ـيــع أن
أشكرهم كفاية لهذا».
أم ــا امل ـن ـتــج بـيـتــر بــريـنـسـيـبــاتــو ال ــذي
ب ـ ــدأ أخـ ـيـ ـرًا ت ـص ــوي ــر ّأول أف ــام ــه مــع
ال ـش ــرك ــة ت ـحــت عـ ـن ــوان A Futile and
( Stupid Gestureإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج دي ـف ـي ــد
ّ
وي ــن) ،فـشـ ّـدد على أن ّ«الـتـعــاون معها
رائـ ـ ــع حـ ـق ــا .ص ـح ـيــح أنـ ـن ــي ق ــد أرغ ــب
فـ ــي و ّص ـ ــول أعـ ـم ــال ــي إل ـ ــى ال ـس ـي ـن ـمــا،
ـذف
غـيــر أنـ ــه بــالـتــأكـيــد ال يـمـكـنـنّــي حـ ّ
«نتفليكس» من حساباتي .إنها توفر
ً
ّ
كمًا هائال من اإلبداع والحرية» .خطط
«نـتـفـلـيـكــس» ومـغــامــراتـهــا اإلنـتــاجـيــة
ضخمة وجريئة ،وشروطها قد تكون
غـيــر مــألــوفــة م ـقــارنــة بـ ـ «ال ـســائــد» في
عــالــم السينما .فهل ستنجح الشبكة
الشهيرة الـتــي أحــدثــت «ث ــورة» رقمية
ف ــي ع ــال ــم ال ـب ــث واإلن ـ ـتـ ــاج الـتــرفـيـهــي
(الدرامي تحديدًا) في تكريس املعادلة
ّ
نـفـسـهــا ع ـلــى صـعـيــد ال ـس ـي ـن ـمــا ،وه ــز
كيان هوليوود؟ فلننتظر!

