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على النت

دراما اجتماعية عربية على «يوتيوب»

«اليف» التحق بقواعد
المشاهدة الجديدة

اعتبر V for
vendetta
بشكل مبالغ
ُ
لهمًا
فيه ،م ِ
لما ُعرف الحقًا
بثورات الربيع
العربي

نادين كنعان

مرآة الغرب

ً
من السوفيات إلى اإلسالميين ...وصوال الى الفوضوية

اإلرهاب في السينما العالمية« :مهمة مـستحيلة»
عباس جعفر الحسيني *
يـقــول تيد جــب ،مــؤلــف كـتــاب «الحياة
واملوت السري في وكالة االستخبارات
املركزية» إنه «على مــدار عقود الحرب
الباردة ،لم تهتم وكالة الـ «سي .آي .أي»
ّ
يحسن صورتها فــي أفــام
بتقديم مــا
هوليوود ،بقدر ما كانت تهتم بتقديم
ص ــورة مثالية عــن الـحـيــاة األميركية.
ولكن مع نهاية الحرب الباردة أدركت
أنـ ـ ـه ـ ــا بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ـ ــى إصـ ـ ـ ـ ــاح ش ــام ــل
لصورتها دوليًا.
قـبــل أن تـنـشــئ وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
األميركية مكتبًا للتنسيق بينها وبني
هوليوود ،تفرغت طوال أربعة وأربعني
عــامــا مــن عـمــر ال ـحــرب ال ـب ــاردة ـ ـ ـ التي
نتجت عنها ح ــروب ع ــدة ســاخـنــة في
بقاع مختلفة في العالم من الكورية إلى
الفيتنامية إلــى األفـغــانـيــة ومــا بينها
من دول العالم ـ ـ ـ ملعاداة الشيوعية في
إن ـتــاج ـهــا ،وف ــي ك ــل ه ــذه األف ـ ــام الـتــي
ت ـ ـجـ ــاوزت الـ ـعـ ـش ــرات ،صـ ـ ـ ّـور االت ـح ــاد
السوفياتي والشيوعية عمومًا كمثال
لـلـعــدو اإلره ــاب ــي الـ ــذي يـجــب التيقظ
والحذر منه دائمًا :كل هــذا إلثبات من
ه ــي ال ـق ــوة األك ـث ــر تــأث ـي ـرًا واألك ـب ــر في
العالم.
 The Manchurian candidateك ــان من
األف ـ ـ ــام األول ـ ـ ــى عـ ــام  1962الـ ـ ــذي ق ــام
ببطولته فرانك سيناترا وهو مأخوذ
مــن رواي ــة لــريـتـشــارد غ ــون ــدون ،يــروي
قـ ـص ــة سـ ـج ــن ح ـ ــرب سـ ــابـ ــق ت ـع ــرض
ً
ملؤامرة شيوعية ،فأصبح قاتال نتيجة
لغسل دمــاغ .هكذا كرت سبحة األفالم

ال ـتــي ت ـحــذر م ــن الـشـيــوعـيــة وخـطــرهــا
وتـنـتـصــر عليها كــونـهــا فــي ال ــواق ــع ال
تستطيع ذلك.
حـ ـ ــذت ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ح ــذو
زميلتها الهوليودية بإنتاج وابتكار
شخصية جـيـمــس بــونــد ال ـتــي ظهرت
إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا أول مـ ـ ــرة عـ ـ ــام 1954
بعدما صاغ شخصيتها أيــان فليمنغ
الــذي عمل سابقًا في جهاز املخابرات
البريطانية ،وتــركــزت مالحقات بوند
عـلــى الـخـطــر الـســوفـيــاتــي والـشـيــوعــي،
وبلغ ذروته وبطولته في فيلم «أضواء
.The living daylights
الـنـهــار الـحـيــة»
ُ
فــي هــذا الفيلم ال ــذي أنـتــج ع ــام ،1987
ب ــدأ الـتـســويــق لــرغـبــة جـمـيــع الفنانني
واملثقفني الذين يعيشون في منظومة
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـش ـي ــوع ـي ــة ب ــالـ ـهـ ـج ــرة مـنـهــا
والهرب ،إذ يعرض مهمة العميل السري
جيمس بوند في مساعدة ضابط في
ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات الـســوفـيــاتـيــة برتبة
جـنــرال على االنـشـقــاق خــال مواكبته
حفلة موسيقية لبعثة سوفياتية في
تشيكوسلوفاكيا .ويذهب الفيلم إلى
ّ
أن املـ ـخ ــاب ــرات ال ـســوف ـيــات ـيــة وضـعــت
عــازفــة تـشــانــل فــي األورك ـس ـتــرا بصفة
قناصة الغتيال الجنرال في حال عزمه
ع ـلــى الـ ـه ــرب :ط ـب ـعــا ب ــون ــد ي ـن ـجــح في
استمالة القناصة وتهريب الجنرال.
توالت سلسلة األفالم على هذا املنوال،
وتـطــور األمــر وشمل أفــامــا عــدة حتى
ّ
أن شخصية املـفـتــش ك ـلــوز ال ـتــي أدى
غالبيتها املمثل البريطاني بيتر سلرز
ف ــي سـلـسـلــة أفـ ــام «ال ـف ـهــد ال ــزه ــري» ـ ـ
وه ــو مفتش أحـمــق غـيــر ك ــفء ترتبط

تحقيقاته دائـمــا بالفوضى والتخلف
والـغـبــاء وال ـخــراب ـ ـ اسـتـطــاع فــي أحد
أج ـ ـ ـ ــزاء ال ـس ـل ـس ـل ــة أن يـ ـه ــزم ال ـع ـم ـيــل
السوفياتي.
فـيـلــم روكـ ــي ال ــراب ــع م ــن سـلـسـلــة أف ــام
امل ــاك ــم «روكـ ـ ــي ب ــال ـب ــوا» ُه ــو للممثل
س ـي ـل ـف ـس ـت ــر س ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــون ،أنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــج عـ ــام
 1985م ـتــراف ـقــا م ــع وصـ ــول ميخائيل
غ ــورب ــات ـش ــوف إلـ ــى سـ ــدة ال ـق ـي ــادة في
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي مـطـلـقــا سياسة
االنـهـيــار بعناوين «البيريسترويكا»
أي إعـ ـ ــادة ال ـب ـن ــاء و«ال ـغ ــاس ـن ــوس ــت»
أي ال ـش ـفــاف ـيــة .ف ــي ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ،يقتل
املالكم الروسي الــذي يبلغ طوله ستة
أقـ ــدام ونـصــف ب ــوزن  261كـيـلــوغــرامــا.
صديق «روكــي» املالكم «ابوللو كريد»
يفارق الروح بني يديه ،فيقرر «روكي»
تلبية دعــوة املالكم الــروســي «دراجــو»
للمنازلة في موسكو عشية عيد امليالد
ملا لهذا االحتفال من داللة رمزية .صناع
ّ
الـفـيـلــم ل ــم يـنـتـبـهــوا إل ــى أن الكنيسة
األرثوذكسية في روسيا تحتفل بعيد
امليالد في الـســادس من كانون الثاني
(يـنــايــر) على عكس الــواليــات املتحدة
وغيرها.
ال ــرم ــوز األخـ ــرى ف ــي الـفـيـلــم كــانــت في
غــالـبـيـتـهــا مـهـمــة وإن حـمـلــت الـكـثـيــر
م ــن ال ـغ ـب ــاء واالسـ ـتـ ـغـ ـب ــاء ل ـل ـم ـشــاهــد.
لـكــن الــرســالــة األه ــم وص ـلــت« :سنهزم
االتحاد السوفياتي» .في مونتاج زاخر
بــالــرمــزيــة ،ي ـت ــدرب روكـ ــي ف ــي كابينة
نــائـيــة فــي سيبيريا بـمـســاعــدة مــدربــه
القديم ونسيبه ،حيث يمارس تمارين
ت ـق ـط ـي ــع الـ ـخـ ـش ــب ،ورفـ ـ ـ ــع الـ ـصـ ـخ ــور،

فيلم «روكي
الرابع» تزامن مع
وصول ميخائيل
غورباتشوف إلى
سدة القيادة

والــركــض فــي الثلوج وتسلق الجبال،
ّ
فــي حــن أن املــاكــم الــروســي «دراغ ــو»
يتدرب في منشأة متقدمة تعمل على
املـطــاحــن باستخدام آالت رفــع األثـقــال
وحقن املنشطات لتعزيز قوته.
خ ــال املـ ـب ــاراة ،يـتـلـقــى «روك ـ ــي» أس ــوأ
الـ ـلـ ـكـ ـم ــات ف ـ ــي حـ ـي ــات ــه ل ـك ـن ــه ي ــرف ــض
ال ـس ـق ــوط .ومـ ــن دون أس ـب ــاب مـقـنـعــة،
يـهــزم روك ــي املــاكــم الــروســي «الفحل»
في عقر داره ،فيقف بعد تــردد أعضاء
الحزب الشيوعي السوفياتي تصفيقًا
ل ــه ف ـي ـمــا روكـ ـ ــي ي ــرف ــع ع ـل ــم ال ــوالي ــات

The Manchurian candidate
الذي أدى بطولته فرانك سيناترا،
يروي قصة سجين حرب سابق
تعرض لمؤامرة شيوعية ،فأصبح
ً
قاتال نتيجة لغسل دماغ
املتحدة األميركية في قلب الحلبة.
إذا كـ ـ ــان هـ ـ ــذا ال ـف ـي ـل ــم رؤيـ ـ ـ ــة مـسـبـقــة
لهزيمة االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي فــي عقر
داره ـ ـ وق ــد ان ـهــزم وتـفـكــك الحـقــا ـ ـ فقد
بدأ البحث في السينما العاملية كحال
ال ـس ـيــاســة ال ـعــامل ـيــة ع ــن إره ـ ــاب جــديــد
فــي ال ـعــالــم .وم ــع ذل ــك أخ ــذت السينما
الشيوعية
تفخر بــإنـجــزاتـهــا بهزيمة
ٍّ
مع إقــرار بشكل واضح وهــازئ وتشف
بـهــذه الـهــزيـمــة ،فـكــان فـيـلــم Air force
 oneأو «طائرة الرئيس األول ــى» .أنتج
الفيلم عام  1997ليظهر زيارة للرئيس

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـ ـ ــذي أدى دوره امل ـم ـثــل
األميركي هاريسون فورد ،إلى موسكو
بعد ثالثة أسابيع من عملية عسكرية
مشتركة لـلـقــوات الـخــاصــة األميركية،
حـيــث ت ــم الـقـبــض عـلــى زع ـيــم إرهــابــي
بـحـســب الـفـيـلــم .واإلرهـ ـ ــاب ع ـب ــارة عن
زعيم روسي متشدد معارض لسيطرة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى روس ـيــا وبــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،أسـ ـم ــاه الـفـيـلــم
الـجـنــرال «اي ـفــان راديـ ــك» مــع مــا يثيره
في الذاكرة اسم إيفان نسبة إلى «إيفان
ال ــرهـ ـي ــب» ق ـي ـصــر روسـ ـي ــا ف ــي ال ـق ــرن
السادس عشر.
فــي الفيلم ،يتسلل عــدد مــن القوميني
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــات أو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة
«كورشينوف» إلــى الطائرة الرئاسية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ـب ــل إق ــاعـ ـه ــا مـ ــن م ـطــار
موسكو بعد أن يسهل لهم املهمة أحد
أفــراد الطاقم األميركي ،لتتم السيطرة
عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــائـ ــرة واخـ ـتـ ـط ــافـ ـه ــا ب ـه ــدف
املطالبة بإطالق ســراح «رادي ــك» .تدور
عـنــدهــا ال ـس ـي ـنــاريــوهــات امل ـع ـتــادة في
أفـ ــام م ـمــاث ـلــة ،ح ـيــث ي ــواج ــه الــرئـيــس
بشخصه املجموعة الخاطفة ويقضي
عليهم .رمــزيــة الفيلم املبكية املؤسفة
في آن كانت عندما قام «كورشينوف»
بسحق رأس الرئيس األميركي تحدت
قدمه .وفيما الرئيس األميركي يسأله
عن سبب أفعالهم ،يجيب كورشينوف:
«لقد حولتم روسيا إلى مرتع للمافيا
وال ـف ـس ــاد وب ـنــات ـنــا إلـ ــى ع ــاه ــرات في
أسواق العالم ...نريد أن نستعيد قوتنا
بما تحمله من
وعزتنا» .هــذه الجملة ٍّ
إق ــرار بالهزيمة فعل تـشــف مــن جانب

في فيلم «داي
هارد  ،»4تواجه
الواليات المتحدة
هجمة «إرهابية»
اناركية

األمـيــركـيــن الــذيــن لــم ي ـتــورع رئيسهم
آنذاك بيل كلينتون عن مشاهدة الفيلم
مبديًا إعجابه به مرتني.
قـبــل أح ــداث  2001/09/11وم ــا تالها
مــن غــزو أفغانستان وال ـع ــراق ،سيطر
اإلسالم واملسلمون واإلسالميون على
واجهة اإلرهاب في السينما األميركية.
أطل علينا فيلم «الحصار» ،The Siege
عام  1998بطولة دنزل واشنطن ،حيث
تالحق االسـتـخـبــارات األميركية أحد
القادة اإلسالميني وتعتقله بعد اتهامه
بــأنــه وراء تـفـجـيــر ثـكـنــة أمـيــركـيــة في
إحدى القواعد األميركية في السعودية.
يكشف الفيلم أنه تم اختطافه ولم تتم
محاكمته ،ما يعني أن املخابرات قامت
ب ـت ـصــرف غ ـيــر ق ــان ــون ــي .وه ـنــا تنتقل
القصة إلى أميركا ،وتحديدًا نيوريوك،
ح ـ ـيـ ــث يـ ـنـ ـتـ ـش ــر أت ـ ـ ـبـ ـ ــاع هـ ـ ـ ــذا الـ ـق ــائ ــد
اإلس ــام ــي ف ــي أحـ ــد أح ـي ــاء ن ـيــويــورك
ويقومون بسلسلة عمليات تفجيرية.
ثم جاء فيلم «قواعد االشتباك» ()2000
 Rules of Engagementحيث يتظاهر
ال ـي ـم ـن ـيــون أم ـ ــام ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
اع ـتــراضــا عـلــى ال ــوج ــود األم ـيــركــي في
املنطقة ،فيقوم املارينز األميركي بقتل
 83ش ـخ ـصــا م ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،وت ـبــدأ
امل ـب ــاح ــث ال ـف ـي ــدرال ـي ــة بــالـتـحـقـيــق في
األمر :يتضح في النهاية أن سبب قتل
ه ــؤالء أنـهــم أطـلـقــوا ال ـنــار عـلــى جنود
املارينز ،فكان من واجب الجنود الدفاع
عــن أنفسهم أمــام «وحشية وهمجية»
اليمنيني.
بعدها ،جاء فيلم «اململكة» (The )2007
 Kingdomحــول فريق مــن ال ـ «أف .بي.
آي» ،يـتــم إرســالــه للسعودية مــن أجــل
التحقيق فــي تـفـجـيــرات ال ــري ــاض عــام
 .2003يتعرض الفريق لهجوم إرهابي
ي ـق ــوده «أب ـ ــو حـ ـم ــزة» ،وتـ ـ ــدور بـعــدهــا
حرب شرسة بني جماعة «أبــي حمزة»
من جهة ،وفريق الـ «أف .بي .آي» واألمن
السعودي من جهة أخرى.
احتالل العراق كان أيضًا مادة خصبة
لـ ـتـ ـب ــري ــر االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
هــولـيــوود :فيلم «خــزانــة األل ــم» (إنتاج
عام  )2009يتناول قصة فرقة ملعالجة
القنابل واأللغام مكونة من ثالثة جنود
أمـيــركـيــن يــرسـلــون إل ــى ال ـعــراق حيث
تواجههم الـتـحــديــات نتيجة املقاومة
لوجود القوات األميركية في هذا البلد،
وكــذلــك فيلم « ٣٠دقيقة بعد منتصف
الليل» (إنـتــاج عــام Zero Dark ) 2012
 ،Thirtyالذي يؤرخ للجهود األميركية
العتقال أو قتل أسامة بن الدن.
فيلم «ي ــوم الــوطـنـيــن» ،Patriots Day

ال ـ ــذي ي ــزع ــم أن ـ ــه ي ـس ـت ـنــد إل ـ ــى واق ـع ــة
حقيقية ،يرتكز إلى وجهة نظر ّ
مفوض
شرطة بوسطن في ما يتعلق باألحداث
التي أدت لتفجير ماراثون بوسطن عام
 ،2013وتوابع هذا الحدث التي شملت
مطاردة في جميع أنحاء البالد للعثور
على اإلرهابيني اإلسالميني .في الفيلم،
ي ـل ـفــت م ـش ـهــد ع ـم ـي ـلــة االس ـت ـخ ـب ــارات
األمـيــركـيــة املتخصصة فــي «اإلرهـ ــاب
اإلسالمي» التي تحقق مع زوجة املتهم
بأسلوب متقن ومستفز وهــي ترتدي
الحجاب .وحاملا تنهي مهمتها ،تخرج
من الغرفة وتخلع الحجاب.
ال يـتـســع امل ـج ــال ل ـعــرض األفـ ــام الـتــي
حــاكــت مـ ـع ــاداة الـشـيــوعـيــة ســاب ـقــا ثم
اإلسالم والعرب الحقًا ،قبل أن تستيقظ
السينما على االنــاركـيــن الفوضويني
الدوليني .ولعل هذا االستيقاظ سببه
ف ـي ـلــم «فـ ــي ألجـ ــل ال ـح ــري ــة» أو V for
 .vendettaت ــدور أح ــداث الفيلم (إنـتــاج
عـ ــام  )2006ف ــي م ـج ـت ـمــع ديـسـتــوبـيــا
مـسـتـقـبـلــي ق ــري ــب .ي ـت ـحــدث ع ــن «ڤ ــي»
الشخص الغامض املقنع الــذي يسعى
إلى تغيير الواقع السياسي في الدولة
و للثأر .في عام  ،2038تصبح بريطانيا
دول ــة شمولية يحكمها ح ــزب يميني
م ـت ـطــرف ،وي ـت ـخــذ «فـ ــي» م ــن ت ــاري ــخ 5
تشرين الثاني (نوفمبر) موعدًا هامًا
بحيث يتم تفجير املحكمة الجنائية
املركزية .يتم اتخاذ التاريخ نفسه بعد
سنة من الحدث األول كميعاد لتفجير
ق ـص ــر وس ـت ـم ـن ـس ـتــر .ي ـس ـت ـمــد الـفـيـلــم
رمزية هذا التاريخ من أحداث حقيقية
مل ـحــاولــة االن ـق ــاب عـلــى امل ـلــك جيمس
األول بواسطة مجموعة من املتمردين
أشهرهم جاي فوكس الذي يرتدي بطل
الفيلم قناعه معظم الوقت.
اعتبر الفيلم بشكل مبالغ فيه ،ملهمًا
ملا عرف الحقًا بثورات الربيع العربي:
ثـ ـ ــوار ال ــربـ ـي ــع امل ـ ـصـ ــري أص ـ ـ ـ ــروا وم ــا
زالــوا على التشبه بـ«في» فيما انتشر
«امل ـج ـه ــول ــون» ح ــول ال ـعــالــم ف ــي عــالــم
الهاكر االلكتروني وبعض التظاهرات
وه ـ ــم ي ـ ــرت ـ ــدون ق ـ ـنـ ــاع «فـ ـ ـ ـ ــي» .امل ـل ـفــت
للسخرية أن القنوات العربية الخليجية
تحذف املقطع الــذي يتغنى فيه املذيع
املـعــارض فــي الفيلم أم ــام بطلة الفيلم
«ايمي» بالقرآن الكريم حيث يقول« :إنه
أهــم كــام عرفته الـبـشــريــة» .فهل لهذه
األس ـب ــاب وغ ـيــرهــا تــوجـهــت السينما
اليوم نحو األناركيني كما يظهر بشكل
واضح في فيلم «داي هارد  »4أو «موت
قــاس» (إنتاج عــام  )2007حيث تواجه
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة فــي هــذا

الفيلم هجمة «إرهابية» اناركية ،لكن
م ــن ن ــوع ع ـصــري ف ــي ي ــوم اسـتـقــالـهــا
املوافق  4يوليو؟ يبدأ الهجوم بتعطيل
إشارات املرور ،ما يسبب زحمة خانقة،
وتـ ـق ــرر امل ـج ـمــوعــة االن ــاركـ ـي ــة (يـ ــؤدي
دور قائدها املمثل تيموثي أوليفانت
الـقـلـيــل ال ـظ ـهــور ح ـيــث أجـ ــاد ف ــي دور
القائد االناركي بشكل ممتاز) مهاجمة
شـبـكــة األن ـظ ـمــة ال ـتــي تـتـحـكــم بالبنى
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،لتضع
البالد ومن ثم العالم في شلل تام .بعد
إشارات املرور ،يقومون بتعطيل شبكة
البنوك ،فتتعطل معها أجهزة الصرف
اآللي ،ثم يهاجمون شبكة السوق املالي
فيصاب االقتصاد األميركي بالهبوط،
قبل أن يتمكن املخلص بروس ويليس
من القضاء عليهم.
ه ـك ــذا ت ـس ـيــر الـسـيـنـمــا ال ـعــامل ـيــة في
مهمة بحث مستحيلة عن إرهابيني
ج ــدد ،لتجد ضالتها فــي األناركيني
وتـسـتـقــر عـلـيـهــم ف ــي الـفـيـلــم األخ ـيــر
«مـهـمــة مستحيلة :س ـقــوط» (إن ـتــاج
الـعــام الـحــالــي) .حصد الفيلم إشــادة
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاد الـ ــذيـ ــن م ــدح ــوا
التصوير والقصة والتمثيل ومشاهد
الـ ـح ــرك ــة وامل ـ ـجـ ــازفـ ــات وامل ــوس ـي ـق ــى
التصويرية .وصفه كثيرون بأفضل
أجــزاء السلسلة ،والبعض عـ ّـدوه من
أف ـضــل أفـ ــام ال ـحــركــة عـلــى اإلطـ ــاق.
يـعـتـبــر الـفـيـلــم م ـهــزلــة م ــن ال ـنــواحــي
ك ـ ــاف ـ ــة :ف ـ ـع ـ ــدا ع ـ ــن أن األن ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــن
«املجانني» يسعون إلى تدمير العالم
السـ ـتـ ـي ــاد آخ ـ ــر ج ــدي ــد أف ـ ـضـ ــل ،فــي
اسـتـعــارة ملقولة بــاكــونــن «إن الولع
بــالـهــدم ولــع خ ــاق» ،فقد بــدا الفيلم
غبيًا في محاكاته للمطاردة والقفز
وتـسـلــق ال ـج ـبــال م ــن مـمـثــل ه ــو تــوم
ك ــروز لـطــاملــا «ات ـه ــم» بـنـعــومــة فائقة
في الوسط الهوليوودي يسعى إلى
نبذها .رغم كل هذه املطاردات ،فإننا
ال نــرى عرقه يتصبب مــع خصل من
شعره الذي بقي مرتبًا طوال الركض
والنط في الفيلم.
فـ ـه ــل اسـ ـتـ ـنـ ـف ــدت ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـع ــامل ـي ــة
إرهــابـيـيـهــا حـتــى حـطــت رحــالـهــا عند
األنــاركـيــن الــذيــن دعــاهــم  Vفــي فيلمه
إلــى العنف ال ـثــوري ،فـلـجــأوا إلــى رمي
ال ـب ـيــض والـ ـبـ ـن ــدورة واحـ ـت ــال بعض
امل ـ ــراك ـ ــز س ـل ـم ـيــا ح ـت ــى أصـ ـبـ ـح ــوا هــم
اإلرهـ ـ ـ ــاب امل ـن ـت ـظــر ف ــي ن ـظــر الـسـيـنـمــا
التائهة في مهمة مستحيلة؟
* روائـ ــي وبــاحــث ـ آخ ــر أعـمــالــه روايـ ــة «٢٦
ساعة بنك أوف أميركا».

لــم يـعــد هـنــاك مـجــال للتشكيك فــي ّأن واق ــع املـشــاهــدة اخـتـلــف جــذريــاّ ،
وأن
الوسائل التقليدية (أي التلفزيونات) لم تعد املستقطب ّ
األول للجمهور ،ال
ّ
سيما الـشـبــاب ،فــي ظــل انتشار ّ
منصات املـشــاهــدة عبر اإلنـتــرنــت (كموقع
ً
ّ
ّ
ّ
يوتيوب مثال) أو منصات الـ«ستريميغ» (البث عبر تقنية التدفق اإللكتروني ـ
على رأسها «نتفليكس» و«أمازون برايم فيديو»…).
تجارب عربية ّ
عدة لحقت بهذه املوجة ،حتى ّإن بعضها لفت أنظار الشاشات
الصغيرة بعد نجاح العرض اإللكتروني ،من دون أن يكون هناك طبعًا ـ حتى
اآلن ـ مجال للمقارنة بني اإلنتاجات العربية وتلك األجنبية على صعيد ّ
الكم
والنوع!
مشروع درامــي إلكتروني جديد بعنوان «اليــف» (سيناريو وحــوار ازدشير
لإلنتاج اإلعــامــي») ،أبصر الـنــور األسبوع
جــال أحمد ـ ـ إنـتــاج «كريتيفيا
ّ
املاضي عبر «يوتيوب» .املسلسل مؤلف من  16حلقة ،يعرض ّأيام الخميس
ً
مساء على قناة  klikاليوتيوبية.
والجمعة والسبت عند الساعة السابعة
في حديثه مع «األخبار»ّ ،
ّ
يشدد املخرج ّ
عباس فضل الله على أن اللجوء إلى
ّ
املخصص للفيديوات لم يكن بسبب عدم توافر إمكانية
هذا املوقع الشهير
العرض على الشاشة الصغيرة ،لكن «العالم بأكمله ذاهب صوب «يوتيوب»،
واملشاهدة عبر اإلنترنت ،بما فيها املحطات ّالتلفزيونية التي تحرص على
ّ
يتسمرون
تحميل برمجتها على مواقعها اإللكترونية… قلة هم َمن ال يزالون
أمام الشاشات من أجل متابعة مسلسل أو برنامج ما» ،الفتًا في الوقت نفسه
إلى ّأن ال عالقة للكلفة باألمر ،إذ ّإن «امليزانية ال ُيستهان بها».
ُيخبرنا فضل الله ّأنـنــا فــي صــدد متابعة الـجــزء ّ
األو ّل مــن «الي ــف» ،على أن
تتبعه في وقت الحق أربعة أجزاء إضافية ،يتمحور كل منها حول موضوع
ّ
معيّ .أما الفكرة الرئيسية التي يطرحها الجزء ّ
ّ
وتتفرع منها خطوط
األول
ّ
أخرى ،فهي عمل األطفال في بيع املمنوعات تحت غطاء التسول .هنا ،يشير
ّ
ّ
عباس إلى أنه يمكن القول ّإن العمل لبناني ـ سوري مشترك ،من بطولة بيار
ّ
داغــر وأسعد رشــدان وسعد حمدان وعفيف شيا وروزي الخولي وغيرهم
من لبنان ،باإلضافة إلى السوريني أحمد األحمد ورواد ّقواص والطفل يائيل
القاسم .هذا األخير لفت األنظار بصوته ّ
املميز في ّاملوسم الثاني من برنامج
ّ
البحث عن املواهب «ذا فويس» ( ،)mbcكما أنه تولى تأدية شارة املسلسل،
التي كتبها الشاعر اللبناني مهدي منصور ّ
ولحنها أيمن قميحة.
تصوير الـجــزء الثاني سينطلق قريبًا ،بمشاركة أسـمــاء لبنانية وســوريــة
ّ
َّ
السوري ْي ميالد يوسف وندين تحسني بك
ومصرية ،تأكد منها حتى اآلن
واللبنانية لورا ّ
خباز .هنا ،سنكون أمام مسلسل يغوص في ظاهرة خطيرة
شغلت العالم في األشهر املاضية ،وهي ألعاب الفيديو التي تدفع املراهقني إلى
االنتحار ،على شاكلة «مريم» و«الحوت األزرق».
ّ
ّ
يؤكد ّ
ّ
عباس فضل الله أنها ليست
وعما إذا كانت األجزاء مرتبطة بطريقة ما،
ّ
كذلك ،مع العلم بأنه «قــد نــرى في ما بعد أمــورًا توضح لنا أحــداثــا سابقة»،
الفتًا في الوقت عينه إلى ّأن «الجزء الثالث سيدور حول الفساد ،والرابع حول
ّ
مصحة نفسية… علينا
السجون ،فيما تجري أحــداث الجزء الخامس في
ً
متابعتها جميعًا لفهم العمل كامال».
ً
ّ
في سياق منفصل ،يكشف فضل الله أن في جعبته و«كريتيفيا» مسلسال
سوريًا ـ لبنانيًا يجري اإلعداد له للحاق باملوسم الرمضاني املقبل« :املشروع
ّ
وسيتوجه إلى اإلنترنت أيضًا ،مع احتمال أن يحظى كذلك بفرصة
كبير جدًا
عرض على التلفزيون خالل شهر الصوم».
ً
مساء ـ على
*«اليف» :الخميس والجمعة والسبت ـ الساعة السابعة
قناة  klikعلى «يوتيوب»
أسعد رشدان في كواليس العمل

