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في مجال اإلنتاج والبث
ّ
اإلمبراطورية!
«الحقيقة» كما تريدها
لندن ــ سعيد محمد

ويل سميث وال في الخيال
ضمن أجواء من الخيال العلمي والفانتازيا ،يؤدي املمثل األميركي ويل سميث ( )1968في فيلم Bright
دور «وارد» .ضابط في شرطة مدينة لوس أنجليس في والية كاليفورنيا األميركية ،يتعاون مع شرطي
من جنس آخر ُيدعى «جاكوبي» (جويل إدغيرتون) ،في عالم يجمع البشر بمخلوقات أسطورية .يحمل
الشريط توقيع املخرج ديفيد آير (صاحب  ،)Suicide Squadوهو من كتابة ماكس النديس .أما الئحة
األبطال فتضم أيضًا :نومي رابيس ،ولوسي فراي ،وغيرهما .رصدت شبكة «نتفليكس»  90مليون
دوالر إلنتاج هــذا العمل ،وقــد انتهت عمليات التصوير في شباط (فبراير) املاضي ،على أن يصبح
جاهزًا للعرض في كانون ّ
األول (ديسمبر) .2017

براد بيت في أفغانستان
( War Machineآلة حرب) هي التجربة السينمائية األولى التي يخوضها النجم األميركي براد بيت
( )1963بعد قضية طالقه مــن أنجلينا جــولــي .هنا ،يظهر بيت بشخصية الـجـنــرال األمـيــركــي دان
مكماهون الذي يتم إرساله إلى أفغانستان لوقف الحرب هناك ،قبل أن يكتشف ّأنه شخصيًا ّ
يتعرض
لهجوم .ميزانية الشريط ّ
تقدر بـ  60مليون دوالر ،وهو يمزج بني السياسة والهجاء والكوميديا السوداء،
ومن إخراج ديفيد ميشود ،استنادًا إلى كتاب  The Operatorsملايكل هاستينغز .يشارك في العمل
كذلك أنتوني مايكل هال ،وتوفر غريس ،وويل بولتر ،وتيلدا سوينتون ،وآخرينّ 26 .أيار (مايو) املقبل
هو موعد العرض ّ
األول عبر «نتفليكس».

اإليرلندي بعيون سكورسيزي
أهــم املـشــاريــع السينمائية الـتــي تـعـ ّـول عليها «نتفليكس» هــي ( The Irishmanاإليــرلـنــدي) ملارتني
لقاء مئة مليون دوالر ،استحوذت الشبكة على مشروع املخرج الحاصل على أوسكار،
سكورسيزيَ .
املمثل ْي روبرت دي نيرو وآل باتشينو .كتب ستيفني زايلتيان السيناريو ً
بناء على كتاب
الذي سيجمع
تشارلز برانت  ،I Heard You Paint Housesحول حياة القاتل املستأجر «فرانك شيران» ،ويضم
اعترافات األخير بارتكاب جرائم ّ
معينة قبل وفاته في  .2003يبدأ التصوير في وقت الحق من العام
ّ
الحاليُ ،ليعرض في  2018على أقل تقدير .إنه التعاون التاسع بني دي نيرو وسكورسيزي ،ويأتي بعد
فيلمه  Silenceالذي ّ
خيب اآلمال في ّ
شباك التذاكر.

خ ــال عـقــد واحـ ــد ف ـقــط ،غ ـ ّـي ــرت «نتفليكس»
ثـقــافــة تلقي املستهلكني فــي ال ـغــرب لألعمال
ّ
ومثلث أكبر ّ
تغير
السينمائية والتلفزيونية،
نوعي في فضاء صناعة الـصــورة في العالم.
فالشبكة التي تملك اآلن أكثر من مئة مليون
مشترك (نصفهم في الــواليــات املتحدة) وفي
جعبتها خطط فعالة للوصول إلــى  125دولة
على األقل خالل عامني ،بدأت في سحب البساط
ّ
وتسببت
من محطات التلفزيون الكالسيكي،
ف ــي خ ـســائــر ت ـق ـ ّـدر ب ـمــايــن ال ـ ـ ــدوالرات ل ــدور
السينما العامة ،وقضت تقريبًا على صناعة
ّ
السينمائية وتأجيرها .أطلقت
توزيع األشرطة
«نتفليكس» أيضًا نموذج أعمال جديدًا لتوزيع
األعمال ّ
الفنية والسينمائية ،ما لبثت أن تبعتها
فيه شــركــات أخــرى مثل «هــولــو» ،و«أم ــازون»،
و«إت ـ ــش ب ــي» وغ ـي ــره ــا ،فـيـمــا دف ـعــت منتجني
ك ـب ــارًا م ـثــل «ه ـي ـئــة اإلذاعـ ـ ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة» إلــى
إعادة النظر بطريقة الوصول إلى املستهلكني،
ً
ف ـق ـ ّـدم ــت ب ــدي ــا م ــوازي ــا م ــن خـ ــال خــدمـتـهــا
الخاصة على اإلنترنتّ ،
وحولت بعض قنواتها
الرئيسية إلــى الـبــث عبر الشبكة العنكبوتية
فقط.
لـكــن ث ــورة «نتفليكس» ه ــذه لــم تقتصر على
تــوزيــع وعــرض منتجات ال ـصــورة ،بــل انتقلت
إلى ملعب اإلنتاج نفسهّ ،
مقدمة مجموعة من
أعمال درامية مسلسلة ّ
هامة ،عرضت حصريًا
ّ
عبر منصتها ،ثم أفالم وثائقية ،وأخيرًا أفالم
ّ
درامية على نسق سينمائي ّ
تسببت في قلق
بــالــغ فــي أجـ ــواء صـنــاعــة الـسـيـنـمــا ،س ــواء في
ّ
الغربية
هوليوود أو عبر البحار ـ ـ فــي أوروب ــا
وبــالــذات فــي فرنسا ـ ـ مــن تغيير «ث ــوري» في
ّ
مـنـظــومــة اإلن ـت ــاج كــل ـهــا ،ت ـق ــوده ه ــذه الـشــركــة
ً
الصغيرة ذات الطموحات الهائلة .مثال ،ستنفق
هذا العام أكثر من  6مليارات على شراء املواد
املـ ـص ـ ّـورة وإن ـتــاج ـهــا .ش ــرك ــة ـ ـ إن اسـتـمـ ّـرت
ّ
الحالية ـ ستنتهي بشكل أو بآخر
االتجاهات
إلــى هيمنة ولــو جزئية على صناعة الصورة
ّ
عامليًا.
ّ
ّ
الثورية في صناعة الصورة
التحوالت
كل هذه
ّ
وتــوزيـعـهــا واسـتـهــاكـهــا لــم تــمــس قـيــد أنملة
ّ
َ
امل ـح ـتــوى ال ـث ـقــافــي ال ـكــلــي لـلـمـنــتــج األم ـيــركــي
امل ـ ـصـ ـ ّـور (ومـ ـ ــا يـ ـق ــوم م ـق ــام ــه م ــن إن ـت ــاج ــات
بريطانية أو إسرائيلية وغيرها) الــذي تقدمه
«نتفليكس» ،أو أن ـمــاط الـخـطــاب الــرأسـمــالــي ـ
األميركي التي تحكمه أو نسق «للحقيقة» التي
تريد مؤسسة الهيمنة فــي اإلمـبــراطـ ّ
ـوريــة من
رعاياها أن يعتنقوها.
ّ
فـ ـ «نـتـفـلـيـكــس» فــي الـنـهــايــة هــي اب ـنــة شــرعــيــة
للمشروع الرأسمالي الغربي ،ومن غير املتوقع
ّ
أبـدًا أن تنطق عن الهوى .بل يمكن القول إنها
تتعمد ،وربما بشكل مبالغ فيه ،تقديم أوراق
اع ـت ـمــادهــا لـلـمــؤسـســة األم ـيــرك ـيــة م ــن خــال
ّ
تــرويــج مـكــثــف لـجــرعــات الـبــروبــاغـنــدا الغربية
ّ
اإلمبراطورية
والرواية األميركية للتاريخ ،ورؤية
لشكل املستقبل املمكن.
ً
خـ ــذ مـ ـث ــا م ـس ـل ـســل «ن ـ ـ ــارك ـ ـ ــوز» ،امل ـس ـل ـســل
املــؤثــرعــن حـيــاة ب ــارون امل ـخ ــدرات الكولومبي
بــاب ـلــو إسـ ـك ــوب ــارال ــذي قـتـلـتــه االس ـت ـخ ـب ــارات
امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة .س ـ ــردت ح ـي ــاة الــرج ــل
فــي املـسـلـســل مــن وج ـهــة نـظــر االسـتـخـبــارات

تحديدًا ،مع إهمال تام لإلطار العام الذي صعد
فـيــه الــرجــل ،وه ــو ال ـحــرب ال ـقــذرة الـتــي شنتها
ّ
اإلمـبــراطـ ّ
األميركية على شعوب أميركا
ـوريــة
ّ
الالتينية طوال عقود الحرب الباردة ،وتسببت
فــي مقتل مــايــن الـبـشــر بحجة مــواجـهــة املــد
الـشـيــوعــي ف ــي الـحــديـقــة الـخـلـفـ ّـيــة لــواشـنـطــن.
ّ
وراء
االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة نـفـسـهــا ،كــانــت ً
ترويج املخدرات في السوق األميركية ،موظفة
ّ
«الحرية»
العوائد املجزية منها لتسليح مقاتلي
وتــدريــب فــرق امل ــوت وتنظيم انـقــابــات اليمني
ّ
الجنوبية من دون
املتطرف في كل دول القارة
ّ
اسـتـثـنــاء .فــي املـسـلـســات األجـنـبـ ّـيــة ،شــرعــت
«ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» الـ ـب ــواب ــة ل ـت ـقــديــم وج ـه ــة الـنـظــر
ّ
الفلسطينية من خالل
اإلسرائيلية عن القضية
ّ
الدرامية اإلسرائيلية عبر
توزيع وإنتاج األعمال
الـعــالــم كـلــه .هـنــاك اآلن مسلسل عــن بـطــوالت
املوساد اإلسرائيلي (موساد  )101و آخر عن
ّ
وكلها ّ
تقدم
إنتصارات الشني بيت (فوضى)،
اإلســرائـيـلــي والفلسطيني عـلــى نـســق ثنائيةّ

ّ
شرعت البوابة لتقديم
وجهة النظر اإلسرائيلية عن
ّ
الفلسطينية
القضية

األميركي راعــي البقر ّ
الطيب والهندي األحمر
ّ
السيء ،وتوصلها إلى جمهور أبعد بكثير من
حدود الجليل والنقب.
ّ
الدرامية ،أطلقت «نتفليكس» أخيرًا
في األفالم
«قـصــر ال ــرم ــال» ،وه ــو دف ــاع مــريــر عــن وجهة
النظر األميركية في غزو العراق ،يظهر جنود
ّ
اإلمبراطورية كمجموعة مراهقني أميركيني في
ّ
رحلة ،كلهم مميزون وأبطال بشكل أو بآخر،
يقاتلون في ظروف قاسية ،ويستشهدون في
ّ
عملية شجاعة إلصــاح تمديدات املـيــاه لبلدة
عــراقـ ّـيــة كــانــت قـصـفــت بــالـخـطــأ .حـتــى لنكاد
نبكي تعاطفًا مع هــؤالء الجنود املساكني ،من
دون أن نتذكر للحظة مليونًا ونصف مليون
شهيد عــراقــي سقطوا بمعدل  3000عراقي
مقابل كل قتيل أميركي في ذلك الغزو الغاشم.
هذا بالطبع من دون ّ
بقية الخسائر الهائلة التي
تكبدها الشعب العراقي.
ّ
بالطبع تطول القائمة ،لكن ما يجمعها أنها ـ
مــن دون استثناء ـ ـ نـظــام متكامل مــن السرد
األيــديــولــوجــي األم ـيــركــي نفسه ال ــذي عودتنا
عـلـيــه ه ــول ـي ــوود م ـنــذ ع ـق ــود ،ل ـكــن ف ــي تعليب
جديد يناسب روح العصر وثقافة التلقي (عبر
اإلنترنت) الجديدة.
«نتفليكس» ثــورة في شكل صناعة الصورة،
لـكــن الـشـكــل حـتـمــا يـتـبــع الــوظـيـفــة كـمــا يقول
لــو كــوربــوزي ـيــه رائ ــد ال ـع ـمــارة الـحــديـثــة .وهنا
وظ ـي ـف ــة «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ل ـي ـســت أقـ ــل م ــن صـنــع
«الحقيقة» كما تــريــدهــا اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة ،بينما
ن ــدف ــع ن ـح ــن امل ـس ـت ـه ـل ـكــن نـ ـق ــودًا ك ــي ن ــراه ــا.
باملناسبة ،متى املــوســم الجديد مــن «بيت من
ورق»؟

