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وغريها من االمتيازات اللوج�ستية .ويف ظل هذه
الظروف ،تلتزم ال�شركات ال�سينمائية الكربى ًّ
خطا
م�ؤ ِّيدا لل�سلطة �أو مهادنا لها �أو �أنه -ب�أقل تقدير-
غ�ير ُمق ِّو�ض لإدارت �ه��ا .وال تقل حميمية العالقة
(�أو ج��دل�ي�ت�ه��ا) ب�ين ال���س�ي�ن�م��ا الأم��ري �ك �ي��ة ووزارة
الدفاع «البنتاجون» ،وما ينتج عن ذلك من حتديد
�أو تعديل ملنهجية الت�صوير الفيلمي؛ فالع�سكر
بحاجة للدعاية لأيديولوجيتهم وتوطني العالقة
باملجتمع و�ضمان ان�ضمام ال�شبيبة �إىل �صفوفهم،
وم ��ن ناحيتها ت�ن�ظ��ر ��ش��رك��ات الإن �ت ��اج �إىل ال��دع��م
الوفري املتاح لدى البنتاجون من ُمعدات ع�سكرية
وا��س�ت�خ��دام امل��واق��ع احل�سا�سة؛ مم��ا ي�ضمن ج��ودة
الت�صوير وخف�ض موازنة الإنفاق.
وعلى ال َّرغم من النربة النقدية التحليلية لعدة
�أفالم حازت جوائز الأو�سكار كفيلم «ال بلد للعجائز»
و»امل �ل �ي ��ون�ي�ر امل �ت �� �ش ��رد» و»�آرغ� � ��و»...وغ� �ي��ره� � ��ا م��ن
الأفالم� ،إال �أنَّ الكاتب ال يعمد �إىل �أ�سلوبه هذا بغية
ا�ستعرا�ض الأف�لام فنيا وت�سجيل �شهادة يف نقدها
�أو الإع�ج��اب بها؛ ال ينقب الكتاب عن متعة الأف�لام
ولذة ال�سينما مثلما يحدث عادة يف كتب النقد الفني
و�إمنا يهدف للتب�صر يف العوامل املحيطة واملتداخلة
يف �صناعة ال�سينما و�إنتاج الأف�لام؛ وبالتايل تقدمي
ال�صناعة ال�سينمائية الأمريكية؛ باعتبارها ظاهرة
م��ر ّك�ب��ة لي�س ال�ف��ن فيها ��س��وى ُم �ع��ادل واح ��د �ضمن
م �ت �ع��ادالت خم�ت�ل�ف��ة وم�ت�راب �ط ��ة .و�إن ح ��دث وظ�ف��ر
القارئ ب�أحكام تقيمية فنية على الأفالم املر�صودة يف
الكتاب؛ فذلك من باب ا�ستدعاء الفن ك ُمر َّكب ُمك ّملٍ
يف ال�صناعة ال�سينمائية الهوليوودية ولي�س كمنت.
ُ
وت ِّثل الأفالم املُختارة للكتاب مناذج و�أمثلة لل�سينما
اجل �م��اه��ري��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف ج ��ذب �أك �ب�ر ع ��دد من
امل���ش��اه��دي��ن ،وت�ف��ري��غ م�ضامينها الأي��دي��ول��وج�ي��ة يف
نفو�سهم .جند �أنَّ فيلم البطوالت واخل��وارق «فار�س
ال�ظ�لام» للمخرج كري�ستوفر ن��والن -املعرو�ض عام
2008م -يجتذب  74مليون م�شاهد ،وبح�سب املعادلة
التي يتم�سك بها ال�ب��اح��ث ،ف ��إن �أث � َر ه��ذا الفيلم قد
طال االنتخابات الرئا�سية الأمريكية الأخرية ،والتي
�ص َّوت فيها  131مليون ناخب.

ال ي�ضع �ألك�سي يو�سف عقدة من الت�أويالت لإثبات
الوجه ال�سيا�سي �أو الت�سي�سي للأفالم املُنتقاة ،فهي
ب ��ر�أي ��ه ان �ع �ك��ا���س ل�ل�م��واج�ه��ة الأب ��دي ��ة ب�ي�ن احل��زب�ين
اجلمهوري والدميقراطي ،وما �أبطال هذه ال�شاكلة
من الأفالم �سوى ظل للمر�شح الرئا�سي لأحد هذين
احلزبني.
وعن جمريات الأح��داث يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وتداعيات ما يعرف بـ»الربيع العربي»ُ ،يح ِّمل الكاتب
فيلم «نهو�ض فار�س الظالم» -واملعرو�ض عام 2012م-
ر�ؤي��ة الواليات املتحدة لأزم��ات هذه املنطقة املنكوبة
والدور املناط بها لتقومي الو�ضع و�إعادة الأمور �إىل
ن�صابها .فها هي مدينة «جوثام» تتحول �إىل �صعيد
للتطرف والتحارب االجتماعي ،فتت�آكل فيها ال�سلطة
وت�ت���س��اق��ط �أرك ��ان �ه ��ا وت���س�ف��ر ال �ق �ي��ادة ع ��ن ال��ده �م��اء
والإرهابيني الذين يهددون ا�ستقرار املنطقة؛ حينها
ينربي «بامتان» والقوى الأمنية التي يتزعمها لإنقاذ
امل��دي�ن��ة و�إع� ��ادة ال�سلم �إل �ي �ه��ا ..وم ��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول
�إىل ال�ه��دف املن�شود ،يتيح ب��امت��ان لنف�سه ا�ستخدام
الو�سائل التي يراها منا�سبة ،مادام �أنَّ الهدف نبيل.
و َي َرى امل�ؤلف يف هذه التورية للفيلم -وما �شابهه من
�أف�ل�ام ت ��ر ّوج وت�ب�رر لل�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الأمريكية
جم�سات ال��ر�أي العام
جم�سا من
�أم��ام ال��ر�أي ال�ع��ام-
ًّ
َّ
الأمريكي و�أداة فاعلة المت�صا�ص ر َّدات الفعل على
�سيا�ستها اخلارجية.

وف�ض ً
ال عن اال�ستبيانات التي ي�ضعها امل�ؤلف للأفالم
ذات امليزانيات الكبرية ،ور�صده للأبعاد التي تتبلور
م�ن�ه��ا ،ي ��أخ��ذن��ا ال�ك��ات��ب يف رح�ل��ة ت��أم�ل�ي��ة وف�ك��ري��ة يف
ري مما ُيقال عن توقيت
م�ضامني الأفالم لي�ستخل�ص منها خميال وخماوف و ُي�ؤ ِّكد الباحث �أنَّ ث َّمة الكث َ
ال���ش�ع��ب الأم��ري �ك��ي يف امل��ا� �ض��ي واحل��ا� �ض��ر وت�ن�ب��ؤات��ه ظهور الأف�لام و�إحياء موا�ضيع تاريخية يف ال�سينما
خلدمة �أغ��را���ض �آن�ي��ة .ففي فيلم «امل ��ر�أة احلديدية»
بامل�ستقبل.

(2012م) ي���ض�ع�ن��ا امل� ��ؤل ��ف �أم � ��ام � �ص ��راع ي � ��دور يف
كوالي�س ال�سيا�سة الأم��ري�ك�ي��ة .ه��ذا الفيلم ال��ذي
�أراد �أن ي �ن��ال م ��ن رئ�ي���س��ة ال� � ��وزراء ال�بري�ط��ان�ي��ة
ويع ِّبد فرتة �إدارتها بالهنات ال�سيا�سية والأخطاء
وجها ل�ضرب حركة
االقت�صادية ،كان يف الأ�سا�س ُم َّ
املحافظني الأمريكان التي ن�ش�أت عام 2009م كرد
على برنامج �أوب��ام��ا الداخلي ،وق��د رفعت احلركة
ن�ه��ج امل ��ر�أة احل��دي��دي��ة ��ش�ع��ارا ل�ه��ا .ي�ق��ول ال�ك��ات��ب:
«وفق نتائج انتخابات الكوجنر�س ،فقد زاد نفوذهم
(ح��رك��ة املحافظني) �إىل  55باملئة ،احتلت الن�ساء
ن�سبة  75باملئة مبا يف ذلك املراكز القيادية؛ مثل:
� �س��ارة ب��ال�ين ،ومي�شيل ب�ك�م��ان ،ال�ل�ت�ين �أع�ل�ن�ت��ا عن
برنامج اقت�صادي �شبيه بربنامج تات�شر والرئي�س
اجل �م �ه ��وري رون ��ال ��د ري� �ج ��ان» (�� � � � ��ص.)143-142:
وبح�سب كاتب �سرية حياة تات�شر جون كامبل ،فقد
اع�ت َ
�رى الفيلم الكثري م��ن التب�سيط واملغالطات
وال�ت�ح��ري��ف؛ ه�ن��اك م�ث�لا ت�صوير ال�برمل��ان وك��أن��ه
قلعة للرجال ت�ل��وب فيها تات�شر كطيف م��ذه��ول،
بينما احلقيقة �أنَّ عدد الن�ساء يف ذلك الوقت بلغ
 25ام��ر�أة .ويف م�شهد ي�صور جل�سة مه َّمة للحكومة،
نرى تات�شر �أيام كانت وزيرة للتعليم وهي جال�سة يف
طرف القاعة وترفع ي ًدا خجولة طلبا للكالم ،بينما
مت�سكت
احلقيقة �أن�ه��ا -يف تلك اجلل�سة التاريخةَّ -
بدورها يف الكالم ،وح�ين ك��ان ال ��وزراء ين�شغلون عن
�سماعها ،كانت ت�ضرب بيدها على الطاولة لإرغامهم
على الإن�صات �إليها.
�أخ�يرا ..وف�ضال عن الزاوية اجلديدة وغري املعتادة
ال �ت��ي َي � ْر� ُ��ص ��د م�ن�ه��ا ال �ب��اح��ث وال �ن ��اق ��د ال���س�ي�ن�م��ائ��ي
الرو�سي �أليك�سي يو�سف قطاع ال�سينما الأمريكية،
حيث ت�غ��دو ق��اع��ة ال�سينما �أ�شبه مبن�صة للم�ساءلة
واملالحظة ،ف�ضال عن ذلك يك�شف لنا امل�ؤلف الكثري
م��ن الإج� � ��راءات امل �ت �خ��ذة لإن �ت ��اج الأف �ل��ام ال���ش�ه�يرة،
ك�م��ا يعرفنا بطبيعة احل �ي��اة ال�سيا�سية الأم��ري�ك�ي��ة
وعالئقها يف ال�سنوات الع�شر الأخرية.
------------------------------ الكتاب« :ال�سيا�سة ال�سينمائية ..امل�ضمون اخلفيللأفالم احلديثة يف هوليوود».
 امل�ؤلف� :ألك�سي يو�سف. النا�شر� :ألبينا بوبلي�شري ،مو�سكو ،2017 ،باللغةالرو�سية.
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«السياسة السينمائية» ..أللكسي يوسف
الرحبي *
أحمد َّ
�شاهد غري الأمريكي ،الذي ال ُيتابع �أخبا َر وجمريات ال�سيا�سة
يت�ض َّمن الفيلم الهوليوودي �إ�شارات و�إحاالت ُمتلفة املعاين ،و ُمتعددة املقا�صد ،قد ال ُيدركها املُ ِ
�شاهد الر�سائل
امللحة� ،أو ممن ال دراية له بفك الرموز وال�شيفرات املرتبطة باملجتمع الأمريكي .وال ي�ستوعب هذا املُ ِ
الداخلية للواليات املتحدة ،وال ُيدرك م�شاكلها َّ
اخلفية التي ُي�ضمرها الفيلم ،والتي حتيل �إىل �أ�شخا�ص ُمع َّينني� ،أو ُت�شري لأحداث ووقائع بعينها ..تلك ال َّر�سائل التي تدخل يف َ�صمِيم �صناعة الكثري من �أفالم
هوليوود ،وت�ؤثر يف عملية �إنتاجها ،كما ُتلقي بظاللها على �أحداث الفيلم ،وتك ِّون �صور �شخ�صياته و�أبطاله.
ومع ذلك ،ومبا �أنَّ اجلميع على ِ�ص َلة ب�أمريكا -و�إن كانوا بعيدين عنها -ف�إنَّ ال�شكوك تراود عني املُ�شاهد الأجنبي -و�إن بعد حني -عن العالقة التي جتمع بني �أحداث
الفيلم وبني ما يجري يف تلك البالد البعيدة القريبة .فلننظر �إىل فيلم «املليونري املت�شرد» الذي ك�سب من خالل «رومان�سية ال�شارع» التي ر�سمتها م�شاهده و�أحداثه،
�شعبية وا�سعة بني امل�شاهدين يف ِّ
كل مكان؛ ولنطرح بعدئذ ال�س�ؤال امل�شروع التايل� :ألي�س ث َّمة �شبه بني بطل الفيلم املمثل جمال مالك ،الذي ات�سم دوره بغزارة
العاطفة وفي�ض النبل وقد �أغدق بهما على كل من �شاهد الفيلم ،وبني الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما؟ وبالتايل :هل �أ�سهم هذا الفيلم وبطله يف ت�شكيل
ال�صورة املثالية للرئي�س �أوباما يف بداية حكمة؟
والأفالم قيا�ساً بهذا الفيلم كثرية ،والت�سا�ؤالت التي
تُثريها من الطينة نف�سها؛ فماذا يعني ظهور ال�صقر
الأ�سود يف نهاية فيلم «هانكوك» للمخرج بيرت بريج؟
و�إىل م� ��اذا ي ��رم ��ز؟ م ��ا ال� ��ذي �أراده امل �خ ��رج �ستيفن
�سبيلربغ حينما اخ �ت��ار لفيلمه «ل�ي�ن�ك��ول��ن» حم��ورا
رئي�سيا يرتكز على التعديل الثالث ع�شر لد�ستور
ال��والي��ات املتحدة املتعلق بقانون العبودية وذل��ك يف
عهد الرئي�س الأمريكي �أب��راه��ام لينكولنُ ،مقت�صرا
تاريخ هذه ال�شخ�صية الكبرية على هذا الإجراء؟ هل
كانت رئي�سة ال ��وزراء الربيطانية مارجريت تات�شر
�سيا�سية �ضعيفة ،جلبت ل�ب�لاده��ا �أزم ��ة اقت�صادية
عميقة كما ظهرتْ يف فيلم «امل��ر�أة احلديدية»؟ وهل
ث َّمة َعالقة بني فيلم «�آرغو» الذي �ص َّور عملية �إنقاذ
الدبلوما�سيني الأمريكان يف �إيران عام  1979والهجوم
على القن�صلية الأمريكية يف ليبيا عام 2012؟.
َي ْر ُ�صد الباحثُ والناق ُد ال�سينمائي الرو�سي �ألك�سي
يو�سف يف كتابه «ال�سينما ال�سيا�سية» َع َلقة الأفالم
احل��دي�ث��ة بالعملية ال�سيا�سية وق �ط��اع البيزن�س يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية خ�لال ال�سنوات الع�شر
املا�ضية .وبنظرة فاح�صة وم َّو�سعة َي َ�ضع ُمقارباته
ع��ن ت�ل��ك ال�ع�لاق��ة ،كا�شفا ع��ن االرت �ب��اط امل�ت�ين بني
�إن �ت ��اج الأف �ل��ام ال �ه��ول �ي��وودي��ة و�أه� ��م الأح � ��داث ال�ت��ي
�أ َّرخ��ت للحقبة الأمريكية اجل��دي��دة .ويتوفر امل�ؤلف
ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات غ ��زي ��رة وم �� �س �ت��وف �ي��ة ع ��ن ��ص�ف�ق��ات
الإنتاج وعمليات الرتويج للكثري من �أفالم هوليوود
احل��دي�ث��ة ،كما ُي�ي��ط ال�ل�ث��ام ع��ن انعكا�س ال��واق��ع يف
الأف �ل�ام وت ��أث�ير ا ألف �ل�ام ع�ل��ى ال��واق��ع� ،أك ��ان ال��واق��ع



ُمتمثال ب�أحداث حمورية �أو ب�شخ�صيات عامة .وفيما
يتع َّلق بامل�سائل ال�سيا�سية املبا�شرةُّ ،
يفك لنا الكاتب
�شيفرات م��ن �أف�ل�ام ُت�ع��ر���ض حاليا يف دور ال�سينما،
وتقوم بالت�أثري على الر�أي العام ،خا�صة فيما يتعلق
ب��االن�ت�خ��اب��ات الأم��ري �ك �ي��ة ،وت��وج�ي��ه ال�ن��اخ��ب امل�ت�ر ِّدد
ل�صالح هذا املر�شح �أو ذاك.
و ُير ِّكز الباحث على تقنية �إنتاج الأفالم ال�سينمائية
اخلافية عن �أعني امل�شاهدين وعلى الإج��راءات التي
جت��ري خلف الكوالي�سُ ،م��ؤ ِّك��دا �أنَّ هوليوود ماكينة
متكاملة الأج ��زاء وامل �ح��اور ،وه��ي و�إن ك��ان��ت ميدانا
عظيما لتحقيق املكا�سب� ،إال �أنَّها ميدان منظم وال
مكان فيه للم�صادفات وال�صفقات الع�شوائية .فحني
ن�شاهد فيلماً كفيلم «املريخي» يكون فيه ال�صينيون
املرجح فيه �أنَّ ال�صينيني
ب�شرا عاديني وطيبني ،ف�إن َّ
قد ا�ستثمروا يف �إن�ت��اج الفيلمَّ � .أم��ا الأل ��وان اجلذابة
ور�شاقة الكامريا يف ت�صوير امل�شاهد الطبيعية لفيلم
«طيف» (م��ن �سل�سلة �أف�لام جيم�س بوند)؛ فمر ُّدها
ات �ف��اق �ي��ات جت��اري��ة م��ع � �ش��رك��ات ��س�ي��اح�ي��ة مك�سيكية
ولي�س لدوا ٍع فنية.

�إىل جانب �أخذه باحلقائق ال�شائعة وحتليلها ،اعتم َد
ال�ب��اح��ث على امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ر�شحت م��ع ت�سريبات
ر� �س��ائ��ل � �ش��رك��ة «� �س ��وين ب�ي�ك�ت���ش��رز» (وا ُت �ه �م ��ت فيها
كوريا ال�شمالية بالقر�صنة) ،و�أي�ضا على ُمعطيات
«وي �ك �ي �ل �ي �ك ����س» ،وف �ي �ه��ا �إث �ب ��ات ��ات ُت �� �ش�ير �إىل َع�لاق��ة
ُع�ضوية ب�ين �صناعة ال�سينما الأم��ري�ك�ي��ة ورج��االت
ال�سيا�سة والبيزن�س .فها هو فيلم «الرجل الفوالذي»
لزاك �سنايدر ُيحقِّق �أرقاما قيا�سية يف عدد ال�شركاء
ال �ت �ج��اري�ين .ي �ق��ول م ��ؤل��ف ال �ك �ت��اب ع��ن ه ��ذا الفيلم
وا��ص�ف��ا التحالف «امل��اك��ر» ب�ين امل��روج�ين التجاريني
وبني ال�سينمائيني« :لقد مت يف هذا الفيلم ا�ستقطاب
جمموعة من الإعالنات الرتويجية و�صل عددها �إىل
� 143إعالنا لب�ضاعة وماركة جتارية .ف َه ْب �أنَّ َع ْي
إعالني �أو ثالثة منها ،ف�إن
املُ�شاهد العادي �ستم ِّيز �
ْ
اكت�شاف العني اخلبرية لن يتعدى ع�شرين عالمة
لل�شركات الكربى .وفيما يتع َّلق بالرتويج للأ�شياء
غري املادية فهذا أ�م��ر يتطلب الدقة والرباعة ()...
وم��ع �أنَّ م�ث��ل ه��ذه احل ��االت ،ويف �أغ �ل��ب الأح �ي ��ان ،ال
تكون خافية عن �أعني اجلمهور� ،إال �أنه يعتربها جز ًءا
من ماهية احلبكة» (�ص.)12:

وي�ستنتج �أل�ك���س��ي ي��و��س��ف �أنَّ «اجل��ان��ب الإب ��داع ��ي يف
�سينما ه��ول �ي��وود ي�ح�ت��ل دورا ث��ان��وي��ا ،وه ��و ُم���س��خَّ ��ر
خلدمة م�صالح �سيا�سية ومالية» (�ص .)15:ونتيجة
ل��ذل��ك ،تفقد بع�ض الأف �ل�ام ق��وت�ه��ا الفنية وتتعرث
�صياغتها الكلية .وحني يقوم امل�ؤلف ب�إح�صاء العديد
م ��ن الأف �ل��ام ب �ه��ذه ال �� �ش��اك �ل��ة ،ف ��إن ��ه ي�ن���ص��ح ال �ق��ارئ
بالرتوي قبل الإقدام على م�شاهدتها.

وي�ستم ُّر ال�ب��اح��ثُ يف ا�ستعرا�ض ام �ت��دادات ال�سينما
الأم��ري�ك�ي��ة يف ع��امل امل ��ال وال�سيا�سة ،ور��ص��د الأذرع
املتحكمة فيها ،واملرتبطة ب�أعلى الهرم يف ال�سلطة.
وبر�أيه ،ف��إنَّ �شركات الإنتاج يف هوليوود تعتمد على
رغبات رئي�س الدولة الذي بو�سعه �أن يعرقل عملها
�إن �أراد؛ �إذ بيده تفعيل �أو تعطيل القانون الذي يدعم
نفقات �إنتاج الأفالم ،ويتيح �أمكنة جمانية للت�صوير...

