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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
بندر عبد الحميد متيم بـ «ساحرات السينما»
أنطولوجيا

جين فوندا:
العمل في
هوليوود تجربة
حقيقية في
مجال الدعارة

كتبت سيمون
بوفوار
دو ً
مقاال عن
بريجيت باردو
بعنوان «ظاهرة
لوليتا»

مارلين مونرو:
هوليوود
مكان يدفعون
فيه ألف دوالر
لقاء قبلة،
ونصف دوالر
ثمنًا لروحك

في «ساحرات السينما :فن وحب وحرية» (دار المدى)،
يرصد الشاعر والناقد السوري سيرة  145نجمة لعبن دورًا
حيويًا في تصدير الدهشة إلى ّ
مخيلة ماليين المشاهدين
في العالم .يتوقف عند شخصية كل واحدة ،وأبرز أفالمها
ومختارات من أقوالها ،وتجاربها في المصنع الهوليوودي
ومعاناتها الشخصية والمهنية .ويفتتح العمل بالسويدية
غريتا غاربو ،إحدى أشهر أيقونات الشاشة الفضية
خليل صويلح
ي ـق ـتــرح ب ـنــدر ع ـبــد الـحـمـيــد ()1947
ف ــي ك ـتــابــه «س ــاح ــرات ال ـس ـي ـن ـمــا :فن
وح ــب وح ــري ــة» (دار املـ ــدى) ،تاريخًا
موازيًا للقرن العشرين بكل تحوالته،
عن طريق السينما بوصفها تعبيرًا
مـبــاشـرًا عــن ال ـحــريــة ،وذل ــك بلقطات
ّ
مقربة تنطوي على موقف احتجاجي
مما أصاب الكرة األرضية من كوارث
وخ ـي ـبــات وه ــزائ ــم .وسـ ــوف ينتصر
ّ
ل ـســاحــرات الـسـيـنـمــا بــوصـفـهــن خط
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األول ع ـ ــن قـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــب فــي
مواجهة الخراب الروحي الذي آل إليه
الكوكب.
في مقدمته للكتاب ،يستعرض املؤلف
أبرز محطات القرن مازجًا بني التطور
العلمي وفن السينما ،هذا الفن الذي
ُول ــد مــن مـعـطــف الـتـصــويــر الـضــوئــي
وأسرار الفيزياء والكيمياء واملعجزات

الـكـبــرى وال ـحــروب وموسيقى الجاز
وال ـط ـي ــران واالتـ ـص ــاالت .ه ـكــذا يـ ّ
ـرمــم
الشاعر والناقد السينمائي السوري
شاشته الخاصة في استعراض فتنة
 145نجمة سينمائية ســاحــرة ،لعنب
دورًا حيويًا في تصدير الدهشة إلى
ّ
مخيلة ماليني املشاهدين في العالم،
فــي أنـطــولــوجـيــا سـيـنـمــائـيــة شــامـلــة،
ّ
رصـ ــد خــال ـهــا ال ـس ـي ــرة ال ــذات ـي ــة لـكــل
ن ـج ـم ــة ،وأب ـ ـ ــرز أف ــام ـه ــا وم ـخ ـت ــارات
مــن أقــوالـهــا ،وكــأنــه يــرمــي إلــى إزاحــة
ال ـن ـك ـب ــات ال ــراهـ ـن ــة ع ــن ك ـت ـف ـيــه نـ ّحــو
مصنع الخيال وحـســب .فيما حققت
الـسـيـنـمــا ال ـعــامل ـيــة ق ـف ــزات ك ـب ـيــرة في
ملعب ال ـحــريــة ،يـقــوم الـعــالــم العربي
على «استيراد الجوع وتصدير ثقافة
ّ
ال ـخ ــوف م ــن ال ـث ـقــافــة» ف ــي ظ ــل رقــابــة
ّ
متعددة ،باإلضافة إلى بدع
بمخالب
التحريم والتكفير والقتل واإلره ــاب
الدولي.

م ــن ض ـف ــةٍ أخـ ـ ــرى ،ي ــرب ــط ب ـن ــدر عبد
ال ـح ـم ـي ــد ت ـ ـطـ ـ ّـور ال ـس ـي ـن ـم ــا ب ـت ـط ـ ّـور
ال ـ ـط ـ ـي ـ ــران ،ف ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى م ـت ـعــة
التحليق عــالـيــا عـبــر ال ـص ــورة ،فيما
ارت ـ ّـدت السينما العربية إلــى الخلف
ّ
بـتــأثـيــر ف ـت ــاوى ال ـت ـخــلــف والـ ـك ــوارث
الثقافية املــزمـنــة ،مشيرًا إلــى وجــود
توصية في ميثاق الجامعة العربية
حــول استخدام السينما فــي مناهج
التعليم ،ولكن هذه الفقرة ذهبت مع
الريح .يفتتح الكتاب سجل ساحرات
ال ـس ـي ـن ـمــا ب ــإح ــدى أشـ ـه ــر أي ـق ــون ــات
ال ـش ــاش ــة ال ـف ـض ـيــة وهـ ــي ال ـســويــديــة
غريتا غاربو ( .)1990 -1905غموض
ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا أضـ ـف ــى ع ـل ـي ـهــا نــوعــا
م ــن ال ـسـحــر وال ـجــاذب ـيــة واالنـ ـط ــواء،
مـ ــا ج ـع ـل ـهــا أس ـ ـيـ ــرة كـ ـب ــار م ـخــرجــي
هوليوود زمن السينما الصامتة وما
بعده بأدوار نساء مشهورات مثل آنا
كــارنـيـنــا ،وزه ــرة الـكــامـيـلـيــا ،وامللكة
كريستينا .بنشوب الـحــرب العاملية
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،أحـ ـ ّـسـ ــت بـ ـ ــأن الـ ـع ــال ــم ب ــدأ
ّ
يتغير ،فاعتزلت التمثيل وهــي في
ّ
تتغير
الـســادســة والـثــاثــن ،حتى ال ّ
صورتها املطبوعة في ذاكــرة عشاق
السينما ،وعــاشــت فــي عــزلــة طويلة.
كـ ـم ــا سـ ـيـ ـص ــدر فـ ــي الـ ـس ــوي ــد ط ــاب ــع
بــريــدي يحمل صورتها ( .)1980من
أقوالها« :كنت دائمًا أرغب أن أعيش
ح ـي ــات ــن :ح ـي ــاة م ــن أجـ ــل الـسـيـنـمــا،
وح ـي ــاة م ــن أج ـلــي أن ـ ــا» .وسـيـتــوقــف

هجاء هوليوود كان
أساسيًا في مسيرة
جين فوندا التي كانت
من أشد المعارضين
لحربي أميركا في
فيتنام والعراق

ّ
عـنــد سـيــرة مــدلـلــة هــولـيــوود أودري
هيبورن ( )1993 -1929التي عاشت
س ـن ــوات م ــن ال ـب ــؤس وال ـح ــرم ــان في
شـبــابـهــا األول ،قـبــل أن ت ـتـ ّ
ـربــع على
عرش سينما األربعينيات بجاذبية
خــاصــة وبــراعــة فــي األداء والـحــركــة،
إل ــى جــانــب ك ـبــار مـمـثـلــي هــول ـيــوود
أم ـ ـثـ ــال غ ــريـ ـغ ــوري بـ ـي ــك ،وه ـم ـف ــري
بــوغــارت ،وغ ــاري كــوبــر ،وكــان أشهر
أف ــامـ ـه ــا «إجـ ـ ـ ـ ــازة فـ ــي روم ـ ـ ـ ــا» وق ــد
نالت عنه جــائــزة األوس ـكــار (.)1953
ت ـقــول« :ال ـح ـيــاة حـفـلــة ،إلـبــس ثيابك
وان ـ ـضـ ــم إلـ ـيـ ـه ــا» .وسـ ـيـ ـف ــرد ال ـن ــاق ــد
ص ـف ـحــات م ـطــولــة ع ــن ح ـيــاة مــارلــن
م ــون ــرو ت ـح ــت عـ ـن ــوان «اإلغ ـ ـ ـ ــراء فــي
أل ـ ــف ص ـ ـ ـ ــورة» .ه ـه ـنــا ق ـن ـب ـلــة إغ ـ ــواء
تــركــت آث ــار شظاياها إلــى الـيــوم في
تاريخ السينما ،إذ ارتبطت سيرتها
بمغامرات مجنونة كمحصلة لحياة
مضطربة ستنتهي بانتحارها عن
 36عامًا ( )1962والــذي سيبقى لغزًا
غامضًا ،نظرًا إلى السنوات القاسية
الـ ـت ــي ع ــاش ـت ـه ــا ،م ــن م ـل ـجــأ لــأي ـتــام
إل ــى أس ـط ــورة مــرتـحـلــة مــن زم ـ ٍـن إلــى
آخ ــر .ام ــرأة طــائـشــة وجـســد مشتهى
وفـضــائــح بالجملة .وس ــوف تختزل
ف ـل ـس ـفــة ه ــولـ ـي ــوود ب ـج ـم ـلــة واحـ ـ ــدة:
«ه ــول ـي ــوود ه ــي م ـكــان يــدف ـعــون فيه
ألــف دوالر لقاء قبلة ،ونصف دوالر
ثمنًا لروحك» .ومن أقوالها األخــرى:
ُ
«وج ــد الجسد لكي نــراه وليس لكي
نغطيه» ،و«الكالب ال تعضني وإنما
الناس هم من يعضوني فقط».
ك ــان هيتشكوك قــد عـقــد مـقــارنــة بني
مـ ــارلـ ــن مـ ــونـ ــرو وب ــري ـج ـي ــت ب ـ ــاردو
بقوله« :مسكينة مارلني مونرو ،كان
الـجـنــس مــرســومــا عـلــى وج ـه ـهــا .أمــا
بريجيت بــاردو فإنها ال تستطيع أن
تـخـفـيــه» .الـثــانـيــة ستقتحم الشاشة
بـكــامــل عــريـهــا فــي فيلم «وخ ـلــق الله
املـ ـ ـ ــرأة» ل ـل ـم ـخــرج ال ـف ــرن ـس ــي روج ـي ــه
ف ــادي ــم ( ،)1956وإذا ب ـس ـي ـمــون دو
ً
ب ــوف ــوار تـكـتــب عـنـهــا م ـق ــاال بـعـنــوان
«ظ ـ ــاه ـ ــرة ل ــولـ ـيـ ـت ــا» فـ ــي إحـ ــالـ ــة إل ــى
روايــة فالديمير نابوكوف املشهورة،
مـعـتـبــرة إيــاهــا «ثـ ــروة وطـنـيــة تفوق
إي ـ ـ ــرادات سـ ـي ــارات ريـ ـن ــو» .ل ـكــن هــذه
األيقونة الفرنسية ستعتزل التمثيل
أوائل السبعينيات لتتفرغ للدفاع عن
حقوق الحيوانات« :الرجال وحوش،
وح ـتــى ال ــوح ــوش ال تـفـعــل مــا يفعله
ال ــرج ــال» .بــالـنـسـبــة إل ــى نـجـمــة مثل
جني فوندا ،فإن هجاء هوليوود كان
الطليعية« :إن
أساسيًا في مسيرتها
ّ
ال ـع ـمــل ف ــي ه ــول ـي ــوود ي ـمــثــل تـجــربــة
حقيقية في مجال الدعارة» ،كما كانت
م ــن أقـ ــوى امل ـنــاوئــن لـحــربــي أمـيــركــا
فــي فـيـتـنــام والـ ـع ــراق ،فـيـمــا سيحتل
كـتــابـهــا «س ــن ال ـب ـلــوغ» قــوائــم الكتب
األك ـث ــر مـبـيـعــا .وسـتـكـتــب مــذكــراتـهــا
تـ ـح ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ح ـ ـيـ ــاتـ ــي ال ـب ـع ـي ــدة
ج ـدًا» ( .)2005ومــن أقــوالـهــا املــؤثــرة:
«أن ـ ــا أحـ ــب األخـ ـط ــاء ألن ـه ــا الـطــريـقــة
ّ
الــوحـيــدة للتعلم» .على هــذا املـنــوال،
يرصد صاحب «السينما الساحرة»
سـيــر نـجـمــات الـسـيـنـمــا فــي ال ـعــالــم -
مستثنيًا ساحرات السينما العربية،
ن ـظ ـرًا ل ـت ــواف ــر امل ـع ـلــومــات عـنـهــن ّفي
كتب أخرى  -في خريطة شاملة توثق
ٍ
التحوالت البصرية للجمال األنثوي،
مـ ـ ــن أودري ه ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــورن ،وان ـ ـغـ ــريـ ــد
بـ ـي ــرغـ ـم ــان ،وص ــوفـ ـي ــا ل ـ ــوري ـ ــن ،إل ــى
جــولـيــا روب ــرت ــس ،وأنـجـلـيـنــا جــولــي،
ونيكول كيدمان ،باإلضافة إلى عمق
تجارب أغلب النجمات عبر ما تكشفه
أقوالهن في السينما والحرية والحب.
تقول ميريل ستريب« :إن عملي عادة
هو التعبير عن املشاعر بكل ما يمكن
مــن ال ـحــريــة» .أم ــا جولييت بينوش،
فتقول« :التمثيل مثل تقشير البصل،
كلما تزيل طبقة تظهر طبقة أخرى».
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وجهًا لوجه

عن التطبيع و«صوت الشرق» وحقوق الفنان اللبناني

إحسان المنذر...
مقاوم حتى آخر نفس!

زينب حاوي
ّ
قـبــل أيـ ــام ،أس ـهــم الـضـغــط اإلع ــام ــي امل ـكــثــف عـلــى شــركــة
«فــورتــونــا ري ـكــوردز» اإلسرائيلية ،بتراجعها عــن إصــدار
َ
ّ
يضم أعمال فنانني عرب ولبنانيني تعود إلى حقبتي
ألبوم
ّ
السبعينات والثمانينات .تراجع الشركة ،الذي بررته وقتها،
بأنه أتى بعد ّ
كم من التعليقات واالتهامات ،فتح الباب واسعًا
أمــام قضية أخــرى متصلة أال وهــي :حقوق الفنانني .بعد
تـصـ ّـرف «صــوت الـشــرق» (مالكة حقوق الفنانني) ببعض
أعـمــال زيــاد الــرحـبــانــي ،وعـمــر خــورشـيــد ،وإحـســان املنذر
(ألبوم كامل يتضمن أكثر من  14مقطوعة) وغيرها ،وبيع
حقوقها إلــى «فــورتــونــا ري ـكــوردز» بمبلغ زهيد ال ّ
يتعدى
ّ
الضوء أكثر على حماية الحقوق
ط
سل
ثالثة آالف دوالر،
ّ
الكل كيف لشركة لبنانية أن ّ
تطبع
الفكرية والفنية .تساءل
هكذا مــن دون حسيب وال رقيب مــع اإلسرائيليني وتبرم
عقودًا معها.
املــوسـيـقــار إحـســان املـنــذر مــن بــن األس ـمــاء ال ـبــارزة التي
وجدت نفسها ُمقحمة في األلبوم املثير للجدل ،إلى جانب
رفضه التطبيع مع العدو رفضًا قاطعًا .هكذا ،رفع دعوى
َ
قضائية ضد الشركتني اللبنانية واإلسرائيلية وخرج على
اإلعالم مستنكرًا فعلة «صوت الشرق».
«األخ ـب ــار» قـصــدت االسـتــديــو الـخــاص بــاملـنــذر فــي منطقة
«نيو روض ــة» ،لتقف بشكل ّ
مفصل على مــا حــدث أخيرًا
مع «صوت الشرق» و«فورتونا ريكوردز» ،وعلى الخطوات
الـتــي يـنــوي املــوسـيـقــار ات ـخــاذهــا مــن أج ــل حـمــايــة حقوقه
الفكرية مع باقي الفنانني .أجــواء االستديو ما زالــت عابقة
بحقبة التسعينات التي تأسس فيها .على الباب ،بوسترات
ضخمة ،توثق لــوجــوه فنية لبنانية وعربية ،وفــي الــداخــل،
الرجل السبعيني بكامل نشاطه ،يمارس مهماته الصباحية
بجهد الفت .على مكتبه ،جلس ليتحدث عن قرصنة أعماله،
التي بدأت قبل عام  ،2015على موقع «يوتيوب» .وقتها ،لفت
نظره ـ ـ كما يقول لنا ـ ـ اسم شركة «فورتونا» ،كونه إيطالي
املنشأ ،وهو يحمل الجنسية اإليطالية .سجل املنذر يومها
اعتراضه في خانة التعليقات على املوقع ،لكن القائمني عليه
أجــابــوه بـ ّ
ـأن الحقوق تعود لصاحب «صــوت الـشــرق» عبد
الله شــاهــن ،وليس لــه .ومنذ عــام تقريبًا ،راسلته الشركة
اإلسرائيلية ،بعدما بحثت عن بريده اإللكتروني الخاص،
إذ أرادت إب ــرام عـقــد ت ـجــاري مـعــه ،السـتـخــدام مقطوعاته
املوسيقية في الفيلم الهوليوودي «بيروت» ( )2018للمخرج
األم ـيــركــي ب ــراد أن ــدرس ــون .عـنــدمــا عـلــم امل ـنــذر ب ــأن مركز
ّ
الشركة في تل أبيب ،رفض التعاون معها رفضًا قاطعًا ،لكنه

فوجئ الحقًا على جنيريك الفيلم املذكور ،بنسب املوسيقى
إلى تعاون بني «صوت الشرق» ،و«فورتونا» ،من دون ذكر
اسمه ال من قريب أو بعيد .ينطلق املنذر من هذه الحادثة،
وقصة األلبوم امللغى ،ليضيء على حكاية العقود املبرمة
مع «صوت الشرق» .بموجب قانون «( »17/1999/مختص
بحماية امللكية الفكرية) ،تعتبر هــذه العقود ملغاة بحكم
الزمن ،بمعنى أن كل عقد لم ّ
يجدد خالل  10سنوات ،يعتبر
الغيًا .العقد بني الشركة اللبنانية واملنذر ،يعود إلى أربعني
عامًا ،وقــد تصرف شاهني على أساسه في بيع الحقوق.
ّ
يذكر املنذر هنا أنه هاتف صاحب «صوت الشرق» ،ليقول
له األخير إن العقود ما زالت سارية ،كاشفًا عن نيله مبلغ
ألف دوالر جراء بيع الحقوق لشركة «فورتونا ريكوردز»!
مبلغ زهـيــد ،أث ــار حــزنــا لــدى امل ـنــذر ،ودفـعــه إلــى الـتـســاؤل:
«هل نحن الفنانون «هالقد رخــاص؟»» .وكشف املنذر بعد
رفعه دعــوى «ســوء أمــانــة واعـتــداء على عقد وهـمــي» بحق
شاهني ،عن وجــود ّ
تحرك مقبل في املجلس النيابي بغية
تفعيل القانون املذكور مع إجــراء تعديالت عليه .وسيقوم
امل ـنــذر ،بــرفـقــة بـعــض الـفـنــانــن مــن ضمنهم زي ــاد وأســامــة
الرحباني ،بمتابعة القضية ،بخاصة ّأن القانون ال يراعي
الحقبة الزمنية الحالية ،مع عصر التكنولوجيا ،واليوتيوب،
أي املـنـصــات الـتــي بــاتــت مساحة رحـبــة ل ـتــداول املوسيقى
وتنزيلها وقرصنتها ،إضافة إلى قضية إعطاء املؤلف الحق
الحصري بحماية أعماله وصونها .ولدى سؤاله عن إمكانية
«ساسيم» (جمعية املؤلفني وامللحنني وناشري املوسيقى)
ّ
حل قضيته مع «صوت الشرق» ،أكد املنذر ّأن دور الجمعية
ينحصر بدعم الفنان ،وأن القضية هي «دعوى شخصية»
مع شاهني تتعلق بثغر في القانون.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـص ــراع ال ـق ــان ــون ــي ،وض ـي ــاع ح ـق ــوق املــؤلـفــن
والفنانني في بالد األرز ،يخصص املنذر جزءًا من حديثه
لقضية التطبيع مــع الـعــدو الــذي يـحــاول الــدخــول إلينا عبر
ال ـفــن وال ـث ـقــافــة ،إل ــى جــانــب الـجـهــود الحثيثة ال ـتــي تـحــاول
ّ
ّ
ويصر
تصوير الخطاب املعادي إلسرائيل بأنه «خشبي».
املنذر على عروبيته ،هو الذي تربى «على خطابات الزعيم
العربي جمال عبد الناصر ،ويضع األمــل األكبر على أمني
عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله ،الذي أخذ ثأر عبد
الناصر ،عبر إذالل وهزيمة إسرائيل» .خالل تعداده األعمال
الفنية التي قدمها لفلسطني ولقضيتها وللمقاومة ،نشعر
أن الــرجــل متمسك بهذا النهج رغــم االستسهال الحاصل
اليوم ،كأننا به مقاوم على طريقته.
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