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ستريمينغ

من عادل كرم إلى ميرجان بو شعيا « Netflixتنفتح» على العرب
نادين كنعان
بخطى مــدروســة ومـتـســارعــةّ ،
تثبت
«نـتـفـلـيـكــس» خ ـطــوات ـهــا ف ــي ال ـشــرق
األوس ــط الــذي وصلت إليه فــي بداية
ع ــام  ،2016ض ـمــن مــرح ـلــة تـ ّ
ـوسـعـيــة
جديدة في تجربتها الــرائــدة ،شملت
 130بـلـدًا إضــافـيــا ح ــول الـعــالــم .بعد
ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة م ــن الـ ـت ــروي ــج ،أص ـبــح
عــرض الستاند ـ أب كوميدي «عــادل
ك ـ ـ ــرم :مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن بـ ـ ـي ـ ــروت» ،أم ــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس مـ ـ ـت ـ ــوافـ ـ ـرًا عـ ـب ــر ال ـش ـب ـك ــة
ّ
ـي بـ ــث
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ـ ّ
وإن ـت ــاج امل ـح ـتــوى الـتــرفـيـهــي .إنـ ــه ال ـ
«نتفليكس سبيشال» ّ
األول الناطق
بــال ـعــرب ـيــة ،وق ــد اس ـت ـغ ــرق تـصــويــره
في تشرين ّ
األول (أكتوبر)  2017في
ْ
َ
يومي.على مدى 58
«كازينو لبنان» ّ
ّ
ومقدم البرامج
دقيقة ،يتناول املمثل
اللبناني املولود في عام  1972مروحة
م ـنـ ّـوعــة م ــن املــواض ـيــع ال ـتــي تحاكي
الـحـيــاة اليومية للبنانيني ،ب ــدءًا من
ح ـ ّـب ه ــؤالء لتقبيل بعضهم بعضًا،
م ــرورًا بشغفهم بــالـطـعــام وتصنيف
ً
انتهاء بأدائهم
املستشفيات ،وليس
فـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ــزف ـ ـ ــاف وت ـق ــدي ـم ـه ــم
للنصائح الزوجية...
ال ي ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل هـ ـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــروع ع ــن
استراتيجية كاملة أطلقتها املنصة
األميركية قبل خمس سنوات وترمي
ّ
إلــى اإلنتاج والبث الحصري لبرامج
مسلسالت وأفالم وعروض كوميدية،
أبطالها كوكبة من أشهر األسماء في
ه ــذا امل ـجــال ،مــن بينهم آدم ســانــدلــر،
جـ ـي ــري س ــاي ـن ـف ـي ـل ــد ،وكـ ــريـ ــس روك،
وراسيل بيترز ،وآيمي شومر ،وسارة
س ـي ـل ـفــرمــان ،وج ـ ــاد امل ـل ـي ــح ،وكـيـفــن
هارت ،وديف شابيل ،وجويل مكايل،
وديفيد ليترمان ،وغيرهم .أما الهدف،
فهو قناعة القائمني على «نتفليكس»
ّ
بـ ـ ــأن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن األع ـ ـمـ ــال «ي ـع ـ ّـد
املستقبل».
مفتاح نمو كبير في ّ
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،وق ـع ــت الشبكة
ال ـتــي بـلـغــت أربــاح ـهــا  11.69مليار

دوالر أم ـي ــرك ــي ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي
أخـيـرًا صفقة هــي األول ــى مــن نوعها
مـ ــع ش ـب ـك ــة  OSNال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ــذ مــن
ّ
دب ــي م ـقـ ّـرًا لـهــا ،سيتمكن بموجبها
مشتركو األخ ـيــرة مــن الــوصــول إلى
محتوى األول ــى فــي الـشــرق األوســط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،م ــن خ ــال «OSN
ب ــوك ــس» ج ــدي ــد سـ ُـيـطـلــق ف ــي الــربــع
الـ ـث ــان ــي م ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،عـلــى
ُ
أن ت ــدف ــع اشـ ـت ــراك ــات «نـتـفـلـيـكــس»
ّ
الـشـهــريــة بــواسـطــة ف ــات ــورة مــوحــدة
مع  .OSNومن املتوقع أن تنجح هذه
الـخـطــوة ال ـجــديــدة فــي ج ــذب زبــائــن
ج ــدد لـ ـ «ع ـمــاق الـسـتــريـمـيــغ» الــذي
يـشـ ّهــد ان ـت ـشــارهــا ف ــي ه ــذه املنطقة
تـعــثـرًا مـقــارنــة ببقاع أخ ــرى تعاني،
ّ
التكهنات حــول شراكات
فيما بــدأت

إنتاجية محتملة بني «نتفليكس» و
.OSN
أمـ ــا آخـ ــر امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ت ــم اإلعـ ــان
ع ـن ـهــا ق ـب ــل ّأيـ ـ ـ ــام ،ف ـه ــو ّأول مـسـلـســل
ل ـ ـ ـ «نـ ـتـ ـفـ ـلـ ـيـ ـك ــس» نـ ــاطـ ــق ب ــال ـع ــرب ـي ــة
و«ب ـفــريــق عـمــل ومـمـثـلــن م ــن الـشــرق
األوس ــط» ،وفــق ما أعلنت الشبكة في
ب ـي ــان رس ـم ــي ن ـش ــرت ــه ع ـل ــى مــوقـعـهــا
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي .س ـي ـح ـمــل ال ـع ـم ــل ال ــذي
ي ـ ـم ـ ــزج ب ـ ــن ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــق وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات
ّ
ّ
الخارقة اسم «جــن» ،ويتألف من ست
حـلـقــات س ـت ـصـ ّـور ف ــي األردن قـبــل أن
ُ
تعرض في عام  ،2019وهو من كتابة
غندور،
السيناريست األردن ــي باسل
ّ
صاحب نص فيلم «ذيــب» الــذي ُرشــح
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي (،)2016
ومـ ــن إخ ـ ــراج ال ـل ـب ـنــانــي م ـي ــرج ــان بــو

ّ
شعيا الذي وقع الفيلم اللبناني «فيلم
ك ـت ـيــر ك ـب ـي ــر» ( )2015املـ ـت ــواف ــر عـلــى
املسلسل
«نتفليكس» أيضًا .يتمحور
ّ
حــول مجموعة مــراهـقــن تــواجــه جنًا
عـلــى هـيـئــة صـبــي يـظـهــر أمــام ـهــم في
مدينة البتراء األردنية .وتعليقًا على
خوضه هــذه ّالتجربة ،يقول بوشعيا
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــان إن ـ ـهـ ــا «فـ ــرصـ ــة عـظـيـمــة
ل ـت ـصــويــر ال ـش ـب ــاب ال ـع ــرب ــي بـطــريـقــة
ف ــري ــدة ج ـ ـدًا .م ـس ـتــوى األص ــال ــة ال ــذي
تحاول «نتفليكس» تحقيقه هنا هو
بالتأكيد ما جذبني أكثر ألكون جزءًا
مــن ه ــذا املـ ـش ــروع» ،مـضـيـفــا « :وعلى
ّ
نـ ـط ــاق أوس ـ ـ ــع ،أنـ ــا أحـ ــب أن الـشـبـكــة
ّتستثمر الـكـثـيــر ال ـيــوم فــي املـنـطـقــة...
إن ـهــا نقطة ت ـحـ ّـول حقيقية ،إذ ثقافة
غ ـن ـي ــة جـ ـ ـ ـدًا ،وسـ ـنـ ـك ــون فـ ــي ال ـن ـهــايــة

ّ
قــادريــن على التمتع بمحتوى عربي
مع جودة «نتفليكس».»...
ـواز ،تشير مـعـلــومــات في
ـط م ـ
عـلــى خ ـ ٍ
ٍ ّ
ال ـكــوال ـيــس إل ــى أن عـ ــادل ك ــرم تـعــاقــد
مع الشبكة التي تحظى بـ  117مليون
م ـش ـتــرك أي ـضــا ع ـلــى ب ـطــولــة مسلسل
ّ
مـ ــؤلـ ــف مـ ــن عـ ـش ــر حـ ـلـ ـق ــات ،سـ ـت ــدور
كاميراته في بيروت بعد شهر رمضان
املقبل.
ّ
ال شـ ـ ّـك ف ــي ّ أن ف ــرص ــا ك ـه ــذه تـعـتـبــر
ّ
مهمة ،غير أنه ال بد من طرح تساؤالت
ّ
ح ــول ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي س ـت ـصــور فيها

مسلسل من  6حلقات
ّ
يصور في ّالبتراء ،وآخر من 10
حلقات يصور بيروت

ّ
عبر المخرج
اللبناني عن
سعادته
بالتجربة
المرتقبة

«نتفليكس» بيئتنا وثقافتنا ،ال ّ
سيما
ّ
أن ّه ـنــاك ت ـج ــارب ع ـ ّـدة تسطيحية ال
تبشر بالخير ،من بينها الحلقة التي
خـ ّـصـصـتـهــا ل ـب ـيــروت ض ـمــن سلسلة
 ،We Speak Danceناهيك عــن أجندة
الشبكة للترويج ـ بطريقة مباشرة أو
غير مـبــاشــرة ـ ـ ل ـ «إســرائـيــل» والــدفــاع
عنها وأنسنتها.
ّ
مــن جـهـتـهــا ،ســلـطــت الـنـسـخــة الـشــرق
أوس ـ ـط ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــة «ف ـ ـ ــورب ـ ـ ــس»
األميركية الضوء على املنافسة التي
تـخــوضـهــا «نـتـفـلـيـكــس» مــع منصات
ّ
ال ـس ـتــرم ـي ـن ـيــغ (بـ ـ ــث ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت)
وال ـ ـ ـ ( Video On-Demandال ـف ـيــديــو
عند الطلب) للحصول على حصص
فـ ــي س ــوقـ ـن ــا .ف ــإل ــى ج ــان ــب «أمـ ـ ـ ــازون
برايم» وشبكات عاملية أخــرى ،يجري
التسابق مــع مؤسسات محلية منها
 ،Starz Play Arabiaو ،cinemozإضافة
إلــى  ،Icflixو( WAVOتابعة لـ ،)OSN
وتطبيق «شاهد بالس» (تابع لشبكة
 MBCالـسـعــوديــة) .وتـ ّ
ـرجــح املجلة أن
ت ـكــون حــالــة اإلشـ ـب ــاع ال ـتــي تعيشها
السوق الشرق أوسطية قد حالت حتى
اآلن دون سيطرة جهة ّ
معينة عليها.

على الشاشة

ّ
برنامج ثقافي جديد على «المنار» تصفحوا «المجلة» مع حياة الرهاوي
ّ
تتولى حياة
الرهاوي
تقديم البرنامج

زينب حاوي
ّ
قبل ثالث سنوات ،حط آخر برنامج
ث ـقــافــي ع ـلــى ق ـن ــاة «املـ ـن ــار» بـعـنــوان
«م ــوزايـ ـي ــك» .وال ـ ـيـ ــوم ،ت ـض ــرب قـنــاة
«املقاومة» موعدًا مع برنامج ثقافي
ج ــدي ــد م ـ ـنـ ـ َّـوع ي ـن ـط ـلــق ع ــرض ــه ي ــوم
االثنني املقبل .كما يشي بذلك اسمه،
سـيـحـمــل بــرنــامــج «امل ـج ـل ــة» (إعـ ــداد
وتـ ـق ــدي ــم حـ ـي ــاة ال ـ ــره ـ ــاوي  -إخ ـ ــراج
عــاء عــاء الــديــن) روحـيــة املــاغــازيــن،
ويفلش املواضيع الثقافية الجدلية،
التي يهتم بها الجمهور ويتابعها.
«املجلة» الذي سيعرض على الشاشة
في توقيت منافس لباقي ما يسمى
ّ
ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ـت ــي تــتـســم
عادة بالفضائحية ،سيحاول مقاربة
القضايا الثقافية ،بحرفية وتقديمها
بأسلوب عصري وسريع ،ليتالءم مع
متطلبات الجمهور ،وعصر الرقمنة.
ّ
ويبدو أن هذه الخطوة كان ينتظرها
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرون ،فـ ـح ــامل ــا نـ ـش ــر ال ـف ـي ــدي ــو
الترويجي للبرنامج على منصات
التواصل االجتماعي ،حظي بحفاوة
وتـجــاوب كبيرين .وهــذا إن دل على
شـ ـ ــيء ،ف ــإن ــه ي ـح ـي ـل ـنــا س ــري ـع ــا عـلــى
ّ
تعطش هذا الجمهور ملحتوى ثقافي
جاد ومشغول بحرفية.
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،س ـت ـج ـت ــاح األل ـ ـ ــوان
الــزاهـيــة وال ـحــارة (األص ـفــر ،األحـمــر،
األزرق )...ش ــاش ــة «املـ ـ ـن ـ ــار» ،ضـمــن
ديكور يعود إلى حقبتي الستينيات

إس ــرائ ـي ــل» ،ال ـكــاتــب س ـمــاح إدري ــس.
تــؤكــد الــرهــاوي هـنــا ،أن املـشــاهــد /ة
لــن يشعر بامللل ولــو لبرهة ،بسبب
إي ـق ــاع ال ـبــرنــامــج ال ـســريــع واملـ ـن ـ ّـوع،
ّ
إذ س ـت ـح ـتــل م ـســاحــة الـ ـح ــوار ج ــزءًا
فـ ـي ــه ،مـ ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـج ــوان ــب
البصرية ،والتقارير السريعة (سارة
ج ــاب ــر وآم ـ ـنـ ــة ب ـ ــدي ـ ــر) ،وشـ ــروحـ ــات
األن ـف ــوغ ــراف ـي ــك ،وسـتـتـنــاغــم الـفـكــرة
املطروحة مع كيفية التنفيذ.
إذًا ،بــرنــامــج جــديــد سيبصر الـنــور
األسبوع املقبل على شاشة «املنار»،

ينطلق البرنامج مع ملف التطبيع
بين «العمل المؤسس واالرتجال»

وال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات (م ـ ــدي ـ ــرة إب ــداع ـي ــة
 Creative Directorحـ ــوراء خليفة/
إنـ ـت ــاج سـ ــات ل ـي ـن ــك) ،ويـ ـت ــراف ــق مــع
موسيقى مالئمة لهذه األجواء.
ّ
ت ـشــرح لـنــا ال ــره ــاوي أن الـبــرنــامــج
يتوزع على أربع فقرات :ملف ثقافي
أس ـب ــوع ــي ،ي ـعــالــج مــواض ـيــع أث ــارت
ً
جـ ـ ـ ــدال ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي فــي
الفترة األخ ـيــرة .تـحــاول هــذه الفقرة
الـ ـتـ ـق ــاط نـ ـب ــض ه ـ ـ ــؤالء وأس ـئ ـل ـت ـهــم
اإلشكالية إزاء هذه القضية الحدثية،
واستضافة املعنيني لإلجابة عنها،

م ــع الـ ـح ــرص ع ـل ــى إضـ ـف ــاء م ـقــاربــة
ثقافية بحتة وعلمية ،كما تضيف
الرهاوي .أما باقي الفقرات ،فتتوزع
ب ــن تـحـقـيــق ،وسـ ــرد قـصــة م ـحــددة،
و«مساحة حــرة» تستقبل املواضيع
ّ
الحدثية .ولـعــل الفقرة الالفتة هنا:
«م ـ ــاذا ي ـ ـقـ ــرأون؟» ،ال ـتــي ت ـطــرق بــاب
إع ــامـ ـي ــن وسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وف ـن ــان ــن،
ليسردوا للجمهور طقوس قراءاتهم،
وأهم الكتب التي مروا عليها .سنرى
ف ــي ال ـح ـل ـق ــات اس ـت ـض ــاف ــة اإلذاعـ ـي ــة
ّ
بثينة عليق ،والوزير السابق غازي

ّ
الـ ـع ــريـ ـض ــي ،بـ ــل إن الـ ـن ــائ ــب ول ـي ــد
جنبالط سيظهر أيضًا على شاشة
«امل ـ ـنـ ــار» ،ل ـي ـتــرك ال ـس ـيــاســة جــان ـبــا،
ويخوض غمار الكتب والثقافة ،هو
ّ
املتبحر في هذا العالم.
ي ــوم االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،س ـي ـطــرح ملف
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــن «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل امل ــؤس ــس
واالرت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــال» ،وت ـ ــوض ـ ــع األسـ ـئـ ـل ــة
الجدلية حول هذا امللف ،وإشكالياته،
وحتى االنتقادات التي طاولت حملة
م ـقــاط ـعــة «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،م ــع الـعـضــو
امل ــؤس ــس لـحـمـلــة «م ـقــاط ـعــة داع ـمــي

فـ ــي ظـ ــل ن ـ ـ ــدرة الـ ـب ــرام ــج ال ـث ـق ــاف ـي ــة،
وتـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى مـ ـحـ ـت ــرف ــا
ً
ومـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــوال بـ ـح ــرفـ ـي ــة .ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة،
س ـتــزهــو أل ـ ــوان ت ــرى ل ـل ـمــرة األولـ ــى،
وتـ ـط ــل وجـ ـ ــوه ل ــم ت ــأل ـف ـه ــا ال ـشــاشــة
ً
امل ــذ ّك ــورة ق ـب ــا ،ضـمــن إي ـق ــاع ســريــع
ومكثف ،يطرح اإلشكاليات الثقافية
والحراك الحاصل في البلد ،ويحاول
ّ
تـقــديــم م ــادة مـفـيــدة وغـيــر مـمــلــة في
عـصــر انـتـكــاســة الـشــاشــة اللبنانية،
وصعود غول املواقع االجتماعية.
«املجلة» بــدءًا من االثنني املقبل ـ ـ 21:40
على «املنار»

