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مبالية،  غري  شخصّية  ذو  ُمتهّور،  بطل 
األمريكّي  القويّم  األمن  حماية  وحده  يتوىّل 
اجلنسّيات  متعّدد  فريقًا  ويقود  الُمهّدد. 
الواليات  تزّعمت  وقد  الكوكب،  إلنقاذ 
املّتحدة األمريكّية حماية العالم من الكارثة، 
وإنقاذ الكوكب يف آخر جزء من الثاني�ة، وذلك 
بسبب مؤامرة على رئيس الواليات املّتحدة 
إنقاذ  يمكن  فقط  وببصماته  بي�ديه  الذي   -
شخص  طريقه  يف  يقف  ولكن  البشرّية-  
ُيعرقل  حكويّم(  موّظف  )أّي  بريوقراطّي 
وبطلنا  جّدًا.  احلرجة  اللحظات  يف  مهاّمه 
هذا، هو األكرث حّظًا دائمًا واألكرث ذكاًء غالبًا، 
وهو  األخرى.  اجلنسّيات  من  ُنظرائه  من 
يقوم  أّنه  يفرتض  أجنزه،  الذي  العلم  بفضل 
بالكوارث  يتعّلق  فيما  خاّصة  اإلله،  بمهاّم 
املتعّلقة  تلك  أو   – والطبيعّية  الصناعّية 

بالتغرّي املنايّخ بسبب االحتب�اس احلراري.

قد يتب�ادر إىل ذهنك فيلم : 

“The Day After Tomorrow” 

“Independence Day“ : أو ربما

 Deep“  ،”2012” يكـــون:  وقـــــد 
 Impact“، ”doomsday rock“
 m e t e o r و“ أ ، ”A r m a g e d d o n
 storm“،”astero id“ ،“wi thout
آخرها  يكون  ال  وقد  إلخ..    ،”Warnning

طِلق مؤخرًا )يف تشرين األول 
ُ
الفيلم  الذي أ

 Dean“ سبتمرب من عام 7]20(. من إخراج
 . “Gerard Butler”وبطولة ”Devlin

كامل  نموذج  بأّنه  غريه  عن  يتمزّي  الفيلم 
إذ  الهوليودّية.  الكليشيهات  تلك  لكّل 
وعلى  هوليود،  يف  األفالم  صانعي  أّن  يب�دو 
من  ينتهوا  لم  قرن،  نصف  من  أكرث  مدى 
استنفاِدها بعد. وقد أصبحت أنماطًا ُتسّهل 
احلركة  أفالم  معظم  يف  باألحداث  التنّبؤ 

األمريكّية.

مجموعة   »Geostorm« فيلم  ُيعاين 
املستقبل  يف  توّصلوا  دولة،   [9 من  علماء 

9]20، إىل حّل مشكلة  القريب أي يف عام 
من  شبكة  خالل  من  احلرارّي،  االحتب�اس 
اجلوّي  الغالف  تلّف  الصناعّية  األقمار 
 Dutch« يدعى  نظام  ضمن  لألرض. 
التحّكم  على  قادرة  األقمار  هذه   .»Boy

حياة  تهّدد  أن  ُيمكن  مناخّية  ظاهرة  بأّي 
احلوارات،  أحد  ويف  دولة.  أّي  يف  الناس 
دور  يؤّدي  الذي   -  ED Harris يقول 
النظام  إّن »هذا  الرئيس األمريكّي –  نائب 

اإلله«. مقام  يقوم 

نظام  يف  خلل  حصل  عندما  القصة  بدأت 
كاملة  ُقرى  بإبادة  فبدأ   “Dutch Boy“
ِصحراوّية يف مناطق شرق آسيا باجلليد. ويف 
بدأت  األرض  حرارة  درجة  ارتفعت  الصني 
 Dutch« القّصة عندما حصل خلل يف نظام
Boy » فبدأ بإبادة ُقرى كاملة ِصحراوّية يف 

الصني  ويف  باجلليد.  آسيا  شرق  من  مناطق 
لتنفجر  األرض  حرارة  درجة  ارتفعت 
اجتاحت  ثّم  مهول.  مشهد  يف  الغاز  أنابيب 

نظام »يقوم 
مقام اإلله«

  Geostorm فيلم
للمخرج دين ديفلن

زينب عقيل

أدب وفن
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املياه عددًا من املدن الكربى الساحلّية يف ُديب 
مشهدّيات  يف  الالتينّي�ة،  وأمريكا  وإيطاليا 
طريقة  على  العواصم  فيها  تسقط  ُمخيفة 
الدومينو. وإلثارة أكرب، ُيعرض الفيلم بتقنّي�ة 

3D  و 4D يف بعض الدول.  

شركات ُكربى تمّول الفيلم وترّوج ملنتجاتها

تكاد  ال  الفيلم،  هذا  يف  اخلارجّية  املشاهد 
ختلو من السّيارات اإللكرتونّي�ة الذكّية. وكما 
متعّددة  كربى  شركة  ثّمة  األفالم،  معظم  يف 

ومتعّدية اجلنسّيات تعمد إىل التمويل مقابل 
الرتويج ملنتجاتها. لذلك »قّررنا أن تكون كّل 
السيارات يف الفيلم إلكرتونّي�ة« يقول مخرج 
املقاطع  أحد  يف    »Dean Devlin« الفيلم 
ويؤّكد   .  youtube موقع  على  الرتويجّية 
 Jeffry»« البصرّية  املؤّثرات  مشرف  ذلك 
Mercedes- لدين�ا مجموعة« ،A. Okun

Benz B-Class، إنها حقًا مذهلة«. 

واضحة  الدعاية  تظهر  السين�اريو  ويف 

السرّية  العميلة  تقول  إذ  السيارة،  لهذه  جّدًا 
 Abbie الرئيس األمريكّي  املسؤولة عن أمن 
الرئيس يف  Cornish: »حّقًا، هل سنخطف 

وبعدها  القيادة؟«.  يف  الناعمة  السّيارة  هذه 
نرى كيف ُتثبت هذه السّيارة 
قدرتها االنسيابّي�ة يف عملّيات 

املطاردة والهروب.

خطف رئيس الواليات 
املّتحدة

السين�اريو،  متت�اليات  يف 
خطـــف  مـــن  بــــّد  ال  كان 
لـ   تبنّي  بعدما  وذلك  الرئيس. 
 )Gerard Butler Jake(
احلكويّم  املوّظف  وأخيه 
 ،)Max )Jim Sturgess

بأّن فايروسًا جرى زرعه داخل النظام، واملّتهم 
 president( األمريكّي  الرئيس  هو  األّول 

 ،)palma Andy Garcia

يملك  الذي  الوحيد  هو  إذ 
وهي  الربنامج،  شفرات 
وهم  العْشر.  يديه  بصمات 
قبل  الختطافه  مضطّرون 
الكونّي�ة  العاصفة  موعد 
أقّل  خالل  للبشرّية  املدّمرة 
إلعادة  وذلك  ساعة،  من 
تشغيل النظام والقضاء على 
بعد  فيما  ليتبنّي  الفايروس. 
أّن الرئيس كان ضحّية مؤامرة 
 Dekkom( نائب�ه  قبل  من 

 .)Ed Harri

املؤامرة  أهداف   كانت  مدى  أّي  إىل  لكن 
إزالة   Jake استطاع  وكيف  ُمقنعة؟! 

عدم  األفضل  من  النظام؟  من  الفايروس 
التدقيق!! بل الرتكزي يف األبطال الذين أنقذوا 

الكوكب يف الثواين األخرية!

املخاوف األمريكّية الكربى

وشخـــــصّيات  حبكـــــات 
جيري  ُمتشابهة،  ونهايات 
سردّيات  من  اقتب�اسها 
تن�درج  األمريكّي.  املجتمع 
األساطريالراجئة  مفهوم  حتت 
وتصديقها  ختّيلها  جيري  اليت 
واحلكومات  دليل.  دونما 
تغذية  يف  تقّصر  ال  الفيدرالّية 
بدورها  اليت  السردّيات،  هذه 
األيديولوجّية  سلطة  تعّزز 
األساطري  ومن  الرأسمالّية. 
املجتمع  يف  السارية  األساسّية  السياسّية 
تفكري  أنماط  تشّكل  اليت  األمريكّي، 

أّن: جماعّية، 

من  تأيت  املشاكل  كّل   -
اجلماعات  ومن  اخلارج 

األجنبّي�ة.

املّتحدة  الواليات  قادة   -
خارقون  أبطال  هم  األمريكّية 
أّي  من  إنقاذنا  على  وقادرون 

خطر.

هي  املواطن  مهّمة   -
التضحية والعمل جبّد واملزايدة 

من أجل القادة السياسّيني.

فتتكّون مجموعة من القضايا حتت عنوان 
إليها  حيتاج  الكربى«،  األمريكّية  »املخاوف 
ولدى  االنتخابّي�ة،  حمالتهم  يف  السياسّيون 

تّم زرع فايروس داخل 

النظام، واملتهم األول 

هو الرئيس األمريكي إذ 

هو الوحيد الذي يملك 

شفرات الربنامج.

تتكون مجموعة من القضايا 

حتت عنوان »املخاوف 

األمريكية الكربى«، حيتاجها 

السياسيون يف حمالتهم 

االنتخابي�ة، ولدى إقدامهم على 

احتالل شعوب جديدة.

أدب وفن بقعة
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إقدامهم على احتالل شعوب جديدة. فاألسطورة األكرث 
السردّيات،  تلك  لكّل  عملّية  وكنتيجة  كمصداق  رواجًا 
مهّددًا  سيكون  األمريكّي  القويّم  األمن  أّن  يف  تتلّخص 
العالم.  شعوب  إلنقاذ  املّتحدة  الواليات  تت�دّخل  لم  إذا 
الديموقراطّية  وأمست  وغدت  أصبحت  فقد  وبذلك 

شماعة إلبادة الهوّيات وسلب الشعوب. 

جيف  ال  ارتوازّية  كبرٍئ  تب�دو  الكربى«  »املخاوف  هذه 
لدى املنتجني يف هوليوود. يلعبون على أوتارها يف صناعة 
جاهزة  لتصبح  متفاوتة  بنسٍب  مختلفة  سين�اريوهات 
السين�اريو  يف  نقص  أّي  عن  ويعوضون  لالستهالك. 
الُممّثلني.  النجوم  بكاريزما  اإلقناع،  على  القدرة  أوعدم 
الطبيعّية والقضاء  بالكوارث  املتعّلقة  خاّصة يف األفالم 
على العالم. إذ ُتشّكل عامل جذٍب بنيويٍّ إلثارة اجلمهور 
الُفضويّل، ملشاهدة كيف ُيمكن لقوى الطبيعة أو تدخل 

اإلنسان، تدمري شوارعه وُمدنه الضخمة.

ًا تن�درج قضايا املناخ واالحتب�اس احلرارّي   لكن هل حقًّ
حتت عنوان »املخاوف األمريكّية الكربى«!!

العالم  يف  العلماء  أبرز  اجتمع   [97[ عام  يف  أّنه  ُيذكر 
ترشيد  بضرورة  ونادوا  املنايّخ،  التغرّي  مخاطر  لبحث 
استهالك الطاقة، إاّل أّن شركات النفط الكربى ومناجم 

عام  ويف  كذبة.  ُمجّرد  احلرارّي  االحتب�اس  مسألة  بأّن  احتّجت  الفحم 
الواليات  تأخذ منىًح سياسّيًا يف  ]98]، بدأت قضّية االحتب�اس احلرارّي 
املّتحدة، عقب انتخاب الرئيس ريغان، الذي لم يهتّم بمطالب املنّظمات 
ال  وأّنه  َوْهم.  ُمجّرد  القضّية  أّن  األمريكّية  اإلدارة  اعتربت  وقد  البيئّي�ة. 
سار  الذي  نفُسه  املسار  وهو  ُمحتملة.  مخاطر  ختص  تأكيدات  توجد 

ما  وهذا  اليوم.  إىل  القضّية  مع  التعامل  يف  اجلمهورّيون  الرؤساء  عليه 
فعله الرئيس اجلمهورّي دونالد ترامب مؤّخرًا، إذ أعلن عن انسحابه من 
أّن  معتربًا   .20[5 عام  أوباما  عليها  ع 

ّ
وق اليت  للمناخ«،  باريس  »اتفاقّية 

كّلفتها  قد  وأّنها  االقتصادّية،  املّتحدة  الواليات  قدرات  ُتعيق  »االتفاقّية 
تعّهد  كما  األمريكّي«.  الشعب  على  التكلفة  وتزيد  الدوالرات،  مليارات 

باخلروج من أّي اتفاقّية »ال تضع أمريكا أّواًل«.

ويعوضون عن أي نقص 

يف السين�اريو أوعدم القدرة 
على اإلقناع، بكاريزما النجوم 

الُممثلني.

أدب وفن
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سمٌّ يف عسل
لطالما جنحت الواليات املّتحدة األمريكّية يف فربكة السين�اريوهات الرّنانة، وحنت 

املصطلحات الغامضة الي حتتمل يف معناها أكرث من تأويل واحد. فرتّبعت من خاللها 
على عرش الربوباغندا اإلعالمّية. وهي إىل اليوم ال تألو جهدًا وال ترتك ميدانًا 

حلقوق  والضامنة  احلامية  أّنها  على  خالله،  من  لنفسها  ترّوج  ال 
الشعب، ولعّل هوليوود هي امليدان رقم واحد لبّث السموم 

بقوالب من حلوى، تدّمر من خاللها اجلهاز املناعّي 
السالح  كان  ولّما  الشعوب.  لثقافات 

فإّنها  ثقافتها،  أّمٍة  ألّي  بعد األقوى 
م هوّيتها، سُتصبح  ًة تسمُّ هز جا

لالستعمار.

زينب عقيل

دبلوم صحافة 
باحثة يف علوم اإلعالم واالتصال.

أدب وفن بقعة




