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تلفزيون

ما وراء الصورة

ّ
بثينة عليق تتحدى التلفزيون ...وتربح!
مهى زراقط
«ال تذهبوا بعيدًا.»...
ل ــم تـكـمــل بـثـيـنــة عـلـيــق ال ـج ـم ـلــة الـتــي
حفظناها .لم تقل« :ال تذهبوا بعيدًا...
ابقوا برفقة إذاعة النور».
كـيــف أكـمـلــت الجملة لتنتقل بـنــا إلــى
الفاصل؟
ً
لـيــس سـهــا حـفــظ هــذا التفصيل منذ
املرة األولى .لكنها كانت تجربة ممتعة
أن تـسـتـمــع إل ــى بـثـيـنــة وت ــراه ــا ،عند
ً
مساء ،عبر الشاشة الفضية
التاسعة
فيما أنت معتاد على سماعها صباحًا
ّ
ف ــي ال ـس ـي ــارة ال ـت ــي ت ـقــلــك إلـ ــى عـمـلــك،
محاطة بعشرات السيارات العالقة في
ازدحام السير .وكان األمر ُمربكًا أيضًا،
أن تـشــاهــد اإلذاعـ ــة ،تحتفي بنفسها،
ع ـب ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون ف ــي م ـقــاب ـلــة خــاصــة
ّ
أط ــل فيها األم ــن الـعــام ل ــ«حــزب الله»
ال ـسـ ّـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ف ــي مـنــاسـبــة
عيد املقاومة والتحرير ،والعيد الثاني
والثالثني لـ«إذاعة النور».
مـنــذ اإلعـ ــان ع ــن امل ـقــاب ـلــة ،ومــوعــدهــا
املسائي ،كان السؤال األول الذي تبادر
إلـ ــى الـ ــذهـ ــن :ك ـي ــف س ـت ـج ــري اإلذاعـ ـ ــة
مقابلة على هذا القدر من األهمية عند
ً
مساء؟ ذلــك أنــه من املتعارف
التاسعة
عليه أن جمهور اإلذاعة (الفئة األولى)
صـ ـب ــاح ــي ،ف ـك ـي ــف س ـت ـن ـج ــح م ـقــاب ـلــة
إذاعية سياسية مسائية ،حتى لو كان
الضيف هو ّ
السيد حسن نصرالله؟
ّ
ب ـع ــد االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار ،تـ ـب ــن أن امل ـقــاب ـلــة
ستكون متلفزة ،تنقلها قناة «املنار»،
ّ
انضمت إليها بقية القنوات.
والحقًا
ازدادت األسئلة :إذا كانت هذه املقابلة
تحية من ّ
السيد نصرالله إلى مؤسسة
ناجحة من مؤسسات الـحــزب ،فلماذا
ت ـت ـخ ـلــى اإلذاع ـ ـ ـ ــة عـ ــن خـصــوصـيـتـهــا
وتستسلم أم ــام الـتـلـفــزيــون ،هــي التي
ص ـمــدت ل ـع ـقــود ف ــي وج ـه ــه ،مـتـحـ ّـديــة
بـيــانــات نعيها م ــرات وم ــرات؟ مل ــاذا لم
ّ
فتسجل
«إذاعة النور» الفرصة،
تستغل
ّ
املقابلة ،وتبثها ضمن استديوهاتها
الخاصة في املوعد املعتاد لبرنامجها
السياسي الناجح« ،السياسة اليوم»،
ولتنقل عنها بقية وسائل اإلعــام ما

تشاء الحقًا؟ أليس هذا ما كانت تفعله
على الدوام؟
ُ
ال ش ـ ّـك ف ــي أن ـهــا أس ـئ ـلــة ط ــرح ــت على
املسؤولني عن قرار املقابلة ،واختاروا
مـ ــا ارتـ ـ ـ ـ ــأوا أنـ ـ ــه األفـ ـ ـض ـ ــل .ك ــأنـ ـه ــم قــد
يـ ـك ــون ــون اكـ ـتـ ـف ــوا ب ــالـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
املقابلة فلم يضعوا شروطًا ،أو قـ ّـرروا
ُ
االسـتـفــادة مــن فرصة انتشار ستتيح
لـهــا الـظـهــور عـبــر ال ـشــاشــة ،عـبــر أكثر
مــن قـنــاة تـلـفــزيــونـيــة ،فـيـتـصـ ّـدر لوغو
اإلذاعة املشهد.
هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ال ـ ــذي ات ـخ ــذت ــه اإلذاع ـ ــة،
أت ــاح لـنــا متابعة تـجــربــة مختلفة من
الحوار السياسي الذي واجه ّ
تحديات
أرب ـع ــة :ال ـت ـحــدي األول أن م ــن ُيـجــريــه
ّ
إذاع ـي ــة نــاج ـحــة ،ت ـطــل ألول م ــرة عبر
ال ـت ـل ـفــزيــون م ــن دون ت ــدري ــب مـسـبــق.
التحدي الثاني ،أنها ستحاور ضيفًا
ّ
السيد نصرالله ،أي أنها
في مستوى
ّ
تحاور شخصًا يتمتع بشعبية كبيرة
وب ـم ــوق ــع س ـيــاســي م ـت ـمـ ّـيــز .ال ـت ـحــدي
الثالث ،أنها تعمل في مؤسسة تابعة
للحزب مــا سيزيد مــن تعقيد املوقف

ألنـهــا سـتـطــرح مجموعة مــن األسئلة
التي قد تبدو محرجة .وأخيرًا ،تحدي
ّ
التنبؤ بــردة
الجمهور ،الــذي ال يمكن
فعله ،ألنه سيلومها ،إما ألنها طرحت
أسـئـلــة م ـح ــددة ،وإم ــا ألن ـهــا لــم تطرح

استرسل ّ
السيد ولم تقاطعه لكنها
في المقابل طرحت أسئلة جريئة

أعادت
بثينة عليق
االعتبار إلى
المضمون
قبل الشكل

ّ
أخ ـ ــرى ،م ـت ـســل ـحــا ب ـم ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.
ص ـح ـي ــح أن اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ــاشـ ـ ــرت ،م ـنــذ
ّ
عــامــن  ،ال ـبــث عـبــر ال ـصــوت وال ـصــورة
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،لكن
هــذا ال يعني كسر رهـبــة الـكــامـيــرا ،وال
امـتـثــال العاملني فيها لـشــروط العمل
التلفزيوني الـقــائـمــة بــالــدرجــة األول ــى
على االستعراض ( .)showوهنا تجدر
اإلش ــارة إلــى أنــه لــم يكن بوسع «إذاعــة
النور» اللجوء إلى خيار النقل املباشر
عبر مواقع التواصل ،بما أن فايسبوك

يحظر ذكر اسم األمني العام لحزب الله،
كما يمنع نشر صورته على صفحاته.
ّ
ع ـنــد ال ـتــاس ـعــة ودق ــائ ــق قـلـيـلــة ،أطــلــت
بثينة بال ّ
سماعات اإلذاعة على أذنيها،
ّ
لكن يبدو أن سماعة صغيرة كانت في
أذنـهــا جعلت الـسـ ّـيــد يـقــول لـهــا« :أق ـ ّـدر
ظــرفــك» عـنــدمــا أخـبــرتــه ب ــأن هـنــاك من
يطلب منها االستعداد للفاصل الثاني.
ال آثار ّ
ألي نوع من املاكياج ولو طفيف،
تـ ّ
ـزي ـن ــت ب ـح ـجــاب ـهــا األسـ ـ ــود وارتـ ـ ــدت
«الشرعي الكالسيكي» ،حملت قلم «بيك
أزرق» في يدها وباشرت الحوار.
مـقــدمــة مـخـتـصــرة ،اسـتـعــرضــت فيها
الواقع الحالي بصدق ،ولم تخف فيها
تقديرها للشخصية الـتــي تـحــاورهــا.
عبرت بثينة املحور األول بسالم ،جرت
وتقديم
فيه اسـتـعــادة حــدث التحرير ّ
قراءة له انطالقًا من جديده املتمثل في
الرواية التي ّقدمها ايهودا باراكّ .
وجه
ّ
ال ـسـ ّـيــد رســائ ـلــه ال ـتــي يـتـلــقـفـهــا ع ـ ّـدوه
جيدًا .بعدها دخلنا في املحور الثاني.
ب ــدأ ال ـت ـحــدي م ــع ال ـس ــؤال ال ـثــانــي عن
الشعار الذي اختاره الحزب للمناسبة

«ع ـش ــرون عــامــا م ــن ال ـك ــرام ــة» ،وال ــذي
ان ـط ـل ـقــت م ـنــه بـثـيـنــة ل ـت ـســأل بـصــوت
الـنــاس املنهكني مــن الــوضــع الــداخـلــي
الذي يخدش بأزماته الصارخة فرحة
ّ
التحرير :هل يمكن للكرامة أن تتجزأ؟
ّ
السيد أنــه ســؤال سمعه كثيرًا
اعترف
ّ
في الفترة األخيرة .أجاب مقدمًا وجهة
نـظــر ال ـحــزب فــي امل ــوض ــوع .اسـتــرســل
الـسـ ّـيــد ول ــم تـقــاطـعــه بـثـيـنــة ،وب ــدا أنــه
قـ ــرارهـ ــا ألن ـه ــا ك ــان ــت ت ـط ــرح ال ـس ــؤال
التالي عندما ينتهي تمامًا من اإلجابة
على سابقه ،مــن دون أن تـفـ ّـوت فرص
ّ
التعقيب ،ما خفف من التفاعل بينهما.
ف ــي ّامل ـق ــاب ــل ،ط ــرح ــت أس ـئ ـلــة جــري ـئــة،
م ـعــق ـبــة ع ـن ــدم ــا تـ ـس ــاءل ع ــن ضـ ــرورة
مشاركة الناس في التغيير« :لقد نزلوا
في  17تشرين» ،وسائلة إياه عن سبب
عــدم خــوض معركة سياسية داخلية
ّ
وتـحـ ّـمــل أثـمــانـهــا ،وع ــن ال ـحــل الــوســط
ب ــن الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة وب ـ ــن ال ـف ـس ــاد،
وعــن املراجعة النقدية الداخلية ألداء
ال ـحــزب االق ـت ـصــادي ،وع ــن املــوقــف من
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد .وهـ ــي أس ـئ ـلــة يـمـكــن
تصنيفها في خانة "أسئلة املحاسبة"،
وه ـ ــذا ي ـع ـيــد إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار ال ـس ـيــاســي
التلفزيوني إحــدى سماته األساسية:
«امل ـح ــاس ـب ــة» ،وذلـ ــك ب ـعــد أن تـحـ ّـولــت
ال ـ ـحـ ــوارات الـتـلـفــزيــونـيــة إل ــى عــدائـيــة
ح ـي ـنــا ،وح ـل ـبــة لـلـمــاكـمــة حـيـنــا آخ ــر،
وتمسيح للجوخ في غالب األحـيــان...
خدمة لالستعراض والتسلية ،وهما
أمران يستهويان التلفزيون.
ربـمــا لــم تحمل املـقــابـلــة الـتــي أجرتها
بثينة عليق مع ّ
السيد حسن نصرالله
جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ،وبـ ـقـ ـي ــت مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـس ـقــف
ال ـح ــوار ال ــذي فــرضــه ال ـض ـيــف ،لكنها
قـ ّـدمــت نـمــوذجــا لعمل إعــامــي ناجح،
م ـع ـيــدة االع ـت ـب ــار إلـ ــى امل ـض ـم ــون قبل
الشكل .تعاملت بثينة مع التلفزيون،
بــال ـش ـخ ـص ـيــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي تـتـعــامــل
ف ـي ـهــا م ــع اإلذاع ـ ـ ـ ــة ،ون ـج ـح ــت .فـلـنـقــل
إنها «تـجــربــة» ملستقبل اإلذاع ــة ،التي
بــدأت شيئًا فشيئًا تـشــارك التلفزيون
فــي أن تـكــون مرئية ،مــن دون أن تفقد
خصوصيتها اإلذاعية.

كالكيت
رقابة سياسية على مايكل مور

أزالــت شركة يوتيوب فيلم «كوكب األرض» عن قناة املخرج األميركي
مــايـكــل م ــور (الـ ـص ــورة) .الـشــريــط ال ــذي يـحـمــل تــوقـيــع امل ـخــرج جيف
غيبس (املنتج التنفيذي :مايكل مــور) ،ال يهادن في انتقاده الشركات
الرأسمالية ودورها في ّ
التغير املناخي ،وفي تدجني الجمعيات والحركات
ّ
ّ
البيئية .وكان املخرج األميركي املشاكس قد أطلقه للمشاهدة مجانًا على
صفحته على يوتيوب ،بالتزامن مع انتشار وباء كورونا ،خصوصًا في
ّ
ظل إلغاء الفعاليات واملهرجانات التي كان ُيفترض للفيلم املشاركة فيها.
ُ
هكذا لم يعد ممكنًا العثور على الشريط ،كما تعلمنا يوتيوب أنه لم
يعد مـتــوافـرًا .لكن األسـبــاب التي أعلنت عنها
ال ـشــركــة س ــرع ــان م ــا دح ـض ـهــا امل ـخ ــرج جيف
غ ـي ـبــس .وك ــان ــت يــوت ـيــوب ق ــد أرج ـع ــت الـسـبــب
إل ــى ح ـقــوق مـلـكـ ّـيــة امل ـص ـ ّـور الـبــريـطــانــي تــوبــي
سـمـيــث .إذ ق ـ ّـدم سـمـيــث ش ـكــوى إل ــى الـشــركــة
قـبــل أي ــام بـسـبــب ع ــدم مــوافـقـتــه عـلــى الـسـيــاق
ّ
مصورة له في الفيلم
الــذي ظهرت فيه مقاطع
ّ
التسجيلي .في املقابل ،أكد غيبس ومور أنهما
لــم ينتهكا ش ــروط االسـتـخــدام ال ـعــادل ملقاطع
س ـم ـيــث ،مــرجـ َـعــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى ن ــوع من
الرقابة السياسية .وقال غيبس في بيان له« :هذا السعي إلى إزالة
الـشــريــط وم ـنــع ال ـنــاس مــن مـشــاهــدتــه ،هــو فـعــل رقــابــي نــافــر
مــن ِقـبــل النقاد السياسيني للفيلم» .منذ تحميله على يوتيوب
قبل شـهــر ،بلغت مـشــاهــدات «كــوكــب األرض» حــوالــى ثمانية ماليني
ّ
مشاهدة ،لكنه لم ُ
ينج رغم ذلك من إثارة الجدل .فقد وصفه صناعه
ّ
بشكل مباشر بأنه «هـجــوم مباشر» على الـبـقــرات املـقــدســة للحركة
البيئية .هكذا تهافتت عليه انتقادات ّ
ّ
حادة من ِقبل العديد من الخبراء
البيئيني بسبب عثورهم على عدد من األخطاء .لكن هذه االنتقادات
بلغت نوعًا من الديكتاتورية ،خصوصًا أنها انتهت باملطالبة بإزالة
ّ
الشريط من خالل التوقيع على بيان اتهموه فيه بـ «التضليل وتشويه
الحقائق».

كلنا واحد» ينطلق غدًا على يوتيوب

ّ
تـبـ ّـدلــت وتـ ّ
سينمائية كـثـيــرة مـنــذ انـتـشــار فـيــروس كــورونــا،
ـأجـلــت مــواعـيــد
واحد:
فيما ألهم الحجر املنزلي تجارب بديلة أخرى منها مهرجان «كلنا ّ
مهرجان الفيلم العاملي» الذي ينطلق غدًا على يوتيوب .الحدث الذي تنظمه
شركتا «ترايبيكا إنتربرايزز» ويوتيوبّ ،
يضم مشاركة أكثر من عشرين
ّ
مـهــرجــانــا سينمائيًا فــي ال ـعــالــم ،خـصــوصــا مــن تـلــك الـتــي تــأجـلــت وألغيت
ً
مواعيدها ،أو من ال تــزال تواجه مصيرًا مجهوال ،مثل مهرجان «برلني»،
«كــان»« ،البندقية»« ،لوكارنو»« ،صندانس»« ،تورونتو»« ،ترايبيكا»
الخاصة ّ
لتبث ّ
ّ
مجانًا
وغيرها .هذه املهرجانات ستختار أفالمًا من برمجتها
ّ
ّ
ّ
لكل املشاهدين حول العالم على أن تبدأ عروضها غدًا ،وتستمر لعشرة أيام
حتى السابع من حزيران (يونيو) .وفيما كان قد أعلن عنه الشهر املاضي،
كشفت إدارة املهرجان االفتراضي أمس عن تفاصيل البرمجة الواسعة التي
ستشهدها هــذه ال ــدورة االستثنائية .إذ تصل حصيلة األف ــام املعروضة
إل ــى  100فيلم مــن  35بـلـدًا ح ــول الـعــالــم ،وت ــراوح
بــن الــوثــائـقــي وال ــروائ ــي واألنـيـمـيـشــن والـشــرائــط
ً
ال ـق ـص ـيــرة .ف ـض ــا ع ــن بــرنــامــج الـ ـع ــروض ،يقيم
«كـلـنــا واحـ ــد :م ـهــرجــان الـفـيـلــم ال ـعــاملــي» ح ــوارات
ول ـق ــاءات اف ـتــراضـ ّـيـ ّـة مــع مـجـمــوعــة مــن املـخــرجــن
العامليني أبرزهم املعلم األميركي فرانسيس فورد
ك ــوب ــوال (ال ـ ـصـ ــورة) ،والـ ـك ــوري الـجـنــوبــي بــونــغ
جون هو ،وبطل شريطه «طفيلي» سونغ كانغ
هــو ،واملكسيكي غييرمو ديــل ت ــورو ،واملخرج
ّ
األميركي ستيفن سوديربيرغ وآخرين .يركز
املهرجان بشكل أساسي على األفــام التسجيلية
مــن كـ ّـل العالم ،مــع مشاركة  33شريطًا مــن بينها مــا ُيـعــرض ّ
عامليًا ّ
للمرة
ّ
يتضمن كل تفاصيل العروض ومواعيدها،
األولى .علمًا أن موقع املهرجان،
ّ
بــاإلضــافــة إل ــى خــانــة اخـتـيــاريــة ملــن يــريــد ال ـت ـبــرع لـصـنــدوق دع ــم «منظمة
الصحة العاملية» في االستجابة ملرض «كوفيد ـ .»19
لالطالع على األفالم املشاركة وتواقيت عرضها:
http://www.weareoneglobalfestival.com

ّ
المنزليات
ألفونسو كوارون :حملة للمطالبة بحقوق العامالت

أ ط ـلــق ا مل ـخــرج ا ملـكـسـيـكــي أ ل ـفــو ن ـســو كـ ــوارون (ا ل ـص ــورة) أ خ ـيــرًا،
ح ـم ـلــة ل ــد ع ــم ا ل ـع ــا م ــات ا مل ـن ــز ل ـ ّـي ــات ف ــي ب ـل ــده خـ ــال ه ــذه ا ل ـظ ــروف
ا ل ـع ـص ـي ـبــة ا ل ـت ــي ي ـم ـ ّـر ب ـه ــا ا لـ ـع ــا ل ــم .و ت ــد ع ــو ا ل ـح ـم ـل ــة أر بـ ـ ــاب ً ا ل ـع ـمــل
وأ ص ـحــاب ا مل ـنــازل إ لــى تـحـ ّـمــل مـســؤو لـ ّـيــة ا ل ـعــا مــات ،مـطــا لـبــة إ يــا هــم
بواجب دفع رواتبهن .ووفق تقارير صدرت أخيرًا ،فإن الخادمات
فــي ا ملـكـسـيــك يــوا جـهــن ظــرو فــا مــاد يــة صعبة
منذ بدء انتشار جائحة كورونا ،خصوصًا
م ــع ار تـ ـف ــاع عـ ــدد ا ّمل ـص ــا ب ــن ب ــا ل ـف ـي ــروس فــي
ا ملـكـسـيــك ا لـتــي ا حـتــلــت فـيـهــا نـسـبــة ا ملـصــا بــن
ا مل ــر ت ـب ــة ا ل ـثــا ن ـيــة ف ــي أ م ـي ــر ك ــا ا ل ـج ـنــو بـ ّـيــة بـعــد
البرازيل .إذ تأتي الحملة في وقت تواجه فيه
ً
 2.3مـلـيــون عــا مـلــة مـصـيــرًا م ـج ـهــوال  ،بـسـبــب
ّ
تخلف أصحاب العمل عن دفع مستحقاتهن
ّ
ا ملـ ــا لـ ــيـ ــة .ف ــر غ ــم ا لـ ـطـ ـل ــب م ـن ـه ــن ب ــا لـ ـبـ ـق ــاء فــي
ا ملـ ـ ـن ـ ــازل و مـ ــوا ص ـ ـلـ ــة أ عـ ـم ــا لـ ـه ــن ور ع ــا يـ ـتـ ـه ــن
ل ـل ـع ــا ئ ــات ،إال أ نـ ـه ــن ال ي ـع ــر ف ــن م ــا إن ك ـ ّـن
سـيـنـلــن بــدل هــذا ا لـتـعــب .و ق ــال ك ــوارون بــأن
ّ
بأهمية رعاية ود عــم من يقمن
« هــدف الحملة هو التذكير
ـا ،و بــاال حـتــرام ا لــذي تـسـتـحـقــه ا لـعــا مــات» .عـلـمــا أن
بــر عــا يـتـنـ ّ
كــوارون ســلــط ا لـضــوء عـلــى حـقــوق ا لـعــا مــات فــي بــاده فــي رائعته
ّ
شكل الشريط ّ
ّ
تحية إليهن ،من
السينمائية «روما» ( .)2018فقد
خــال سـيــر تــه ا لـعــا ئـلـيــة فــي حـ ّـي رو م ــا فــي مـكـسـيـكــو سـيـتــي خــال
سـبـعـيـنـيــات ا لـقــرن ا ملــا ضــي .ا سـتـعــاد ا لـشــر يــط مــر بـ ّـيــة ا لـعــا ئـلــة كليو
ّ
م ــن ا ل ـســكــان األ ص ـل ـيــن ،ا ل ـتــي را ف ـق ــت ا مل ـخ ــرج ف ـتــرة ط ـفــو ل ـتــه ،عـلــى
خلفية ا لـتـغـيــرات ا لـسـيــا سـيــة واال جـتـمــا عـيــة ا لـتــي شـهــد تـهــا املكسيك
ح ـي ـن ـهــا .ب ــاإل ض ــا ف ــة إ ل ــى ج ـمــا لـ ّـي ـتــه س ـي ـن ـمــا ئـ ّـيــا ور ح ـل ـت ــه ا ل ـب ـصــر يــة
األ خ ــاذة ( مـنـحــت ك ــوارون أو س ـكــار أ ف ـضــل م ـخــرج) ،ت ـحـ ّـو ل ا لـفـيـلــم
إلى مرجع أساسي للحركات الناشطة للمطالبة بحقوق العامالت
املنزليات في املكسيك وأميركا.
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شريط يكاد أن يكون
فيلمًا من الدرجة الثانية،
استحال أكثر أعماله نجاحًا
في شباك التذاكر! تلك هي
الرعب الشهير
قصة فيلم
ّ
الذي أخرجه المعلم
اإلنكليزي قبل ستين عامًا.
رغم مرور كل هذا الوقت،
ما زال مرجعًا سينمائيًا
حاول كثيرون تقليده
من دون جدوى .اليوم،
يمكنكم مشاهدته عبر
منصة نتفليكس التي
.طرحته أخيرًا

ذاكرة الفن السابع

ستون عامًا على التحفة الخالدة

«سايكو» ألفرد هيتشكوك :السينما الخالصة

شفيق طبارة
«إن ـهــا ليست رســالــة أث ــارت اهتمام
الجمهور .ليس ً
أداء عظيمًا ما ّ
حركه.
َ
لـيـســت روايـ ــة مــرمــوقــة مــا أسـ ــره .ما
أثار حماسه هو السينما الخالصة».
تلك العبارة قالها املخرج اإلنكليزي
أل ـف ــرد هـيـتـشـكــوك ( 1899ـ ـ ـ ـ ـ )1980
لـنـظـيــره الـفــرنـســي فــران ـســوا تــروفــو
ف ــي املـقــابـلــة الـشـهـيــرة ال ـتــي ُجمعت
فــي كـتــاب «هـيـتـشـكــوك/تــروفــو» في
إش ــارة إلــى فيلمه «سايكو» ()1960
الـ ــذي ط ــرح أخ ـي ـرًا ع ـلــى نتفليكس.
شريط ُولد من اهتمام املخرج بصنع
فيلم صغير ،يكاد أن يكون فيلم «ب»،
بعيدًا عن أفالمه العمالقة السابقة.
قرأ هيتشكوك كتاب روبرت بلوتش
«ســايـكــو» ،فانساب تسلسل ســردي
فــي رأس ــه .هـنــا ،اتـخــذ ق ــرارًا حاسمًا
بـتـحــويــل ال ـك ـتــاب إل ــى فـيـلــم .شــريــط
ّ
كــلــف  800أل ــف دوالر فـقــط ،وانتهى
ل ـي ـص ـبــح أكـ ـث ــر أفـ ــامـ ــه ن ـج ــاح ــا فــي
شباك الـتــذاكــر ،بــاإلضــافــة إلــى كونه
ً
األكثر شهرة في حياته السينمائية
(على الرغم من أنه ليس األفضل).
التسلسل السردي الشهير هو ملشهد
قتل جانيت لي في الحمام .حول هذا
ّ
التسلسل ،ألف هيتشكوك ما اعتبره
«أعظم لعبة مع املشاهد» .تقوم هذه
اللعبة على تضليل املشاهد ،استنادًا
إلـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــرات غ ـيــر امل ـتــوق ـعــة في
القصة ،وبالتالي إظهار روح دعابة
غـيــر ع ــادي ــة ف ــي الـفـ ّيـلــم .بــاملـنــاسـبــة،
ُ
ط ــرح الـعـمــل عـلــى أن ــه كــوم ـيــدي في
ّ
األصــل ،وتحول بعبقرية هيتشكوك
إلى التشويق.

من االبتذال إلى التشويق فالرعب
بـعــد لقطة واس ـعــة لـلـمــديـنــة ،يدخلنا
هيتشكوك من شباك غرفة ،لتعريفنا
إل ـ ــى مـ ـ ــاريـ ـ ــون كـ ــريـ ــن (جـ ــان ـ ـيـ ــت ل ــي)
وعشيقها ســام (جــون غــافــن) .مشهد
ج ـن ـس ــي ،ف ـه ــي املـ ـ ــرة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
نــرى فيها امــرأة مرتدية ّ
حمالة صدر
ف ــي أفـ ــام ه ـي ـت ـش ـكــوك ،وامل ـ ــرة األول ــى
التي تــرى فيها املــرأة فرصة لتحسني
حـيــاتـهــا م ــع شــري ـك ـهــا .ول ـه ــذا تـســرق
م ـب ـلــغ أربـ ـع ــن ألـ ــف دوالر (لـسـخــريــة
هـ ـيـ ـتـ ـشـ ـك ــوك ،امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروق هــو
بالتحديد ما تقاضاه انطوني بيركنز
ملشاركته في الفيلم) من مكتب تعمل
ف ـي ــه وتـ ـه ــرب بـ ـسـ ـي ــارة .هـ ــذه ال ـب ــداي ــة
ه ــي م ــا اع ـتــدنــا عـلـيــه م ــن املـ ـخ ــرج :ال ـ

( MacGuffinاملـ ـ ـ ــال) ،وال ـت ـع ــاط ــف مع
شـخـصـيــة اض ـط ــرت إل ــى ال ـل ـجــوء إلــى
ال ـســرقــة( .الـ ـ ـ ـ ــ MacGuffinهــو ش ــيء أو
حــدث ض ــروري لتحفيز الشخصيات
لإلقدام على عمل ما ،لكنه غير مهم أو
غير ذي صلة بالقصة بحد ذاتهاّ .
قدم
املـصـطـلــح كــاتــب الـسـيـنــاريــو انـغــوس
مــاكـفـيــل لـلـفـيـلــم ،وت ـب ـنــاه هيتشكوك
ّ
ليوسعه الحقًا في أفالم أخرى).
ظهور الشرطي على الطريق ،تغيير
الـ ـسـ ـي ــارة ،ه ـمــا ال ـس ـي ــاق الـتـشــويـقــي
األول ال ـ ــذي ت ـعــامــل م ـعّــه هـيـشـكــوك،
بينما يجعلنا نفكر بــأنــه ســوف يتم
ال ـق ـبــض ع ـلــى م ــاري ــون .ق ـبــل تــوقـفـهــا
ً
فــي أكـثــر املــوتـيــات شـهــرة فــي تاريخ
الـسـي ـنـمــا ،ي ـق ــدم هـيـتـشـكــوك عـنـصـرًا
ً
مـبـتــذال للغاية ال ـيــوم ،ولكنه ملــع هنا
بكل أناقته :املطر ّالذي يستخدم عادة
كعنصر درامي ،لكنه هنا يشبه الباب،
حيث العبور نحو كابوس سينمائي،
ورعب نقي وبسيطّ ،
يغير تمامًا نغمة
الفيلم .يدخل نورمان بيتس (أنطوني
بيركنز) املشهد .ومـنــذ تلك اللحظة،
ي ـب ــدأ هـيـتـشـكــوك ب ــإخ ـف ــاء ك ــل ش ــيء،
وتـضـلـيــل امل ـشــاهــد ح ــول م ــا ي ـحــدث.
ّ
وألن ه ـي ـت ـش ـ ّك ــوك أعـ ـظ ــم ك ـ ـ ــاذب فــي
التاريخ ،يحضرنا للتأقلم في الكون
املتمثل فــي الـفـنــدق ،ويخدعنا بــدون
رح ـم ــة ،وبـطــريـقــة م ـب ــررة جـ ـدًا ،يقلب

الـفـيـلــم  180درج ــة بـعــد مشهد القتل
الشهير ،ويـبــدأ التركيز على بيتس.
ه ـن ــا تـ ـح ــديـ ـدًا أصـ ـب ــح ق ـت ــل م ــاري ــون
 MacGuffinثانية! هيتشكوك يعشق
اللعب معنا!

مشهدالقتل (مشهداالستحمام)
لـلـمــرة األول ــى فــي تــاريــخ األفـ ــام ،قــام
هيتشكوك ب ـشــيء لــم يفعله أح ــد من
ق ـب ــل ،أي ت ـقــديــم مـمـثـلــة ش ـه ـيــرة هي
جانيت لي وقتلها في منتصف الفيلم.
مــدة املشهد  45ثانية( ،بسببه صنع
هيتشكوك الفيلم) ،ومن بعده لن يبقى

ّ
ُ
تجربة مكثفة ال تنسى .الفيلم
ّ
مصور بذكاء ،ومحبوك جيدًا

شيء كما هوُ .وضع الـ «ستوري بورد»
للمشهد مع املصمم األسطوري شاول
ب ــاس واس ـت ـغ ــرق ال ـت ـصــويــر أسـبــوعــا
فــي لـقـطــات مـقــربــة لـلـغــايــة ،ومــونـتــاج
ســريــع ج ـ ـدًا .ال ـح ـمــام يـمـكــن إزال ـ ــة كل
جدرانه ،ما سمح للكاميرا باالقتراب
م ــن ك ــل زاوي ـ ـ ــة .اس ـت ـخ ــدم هـيـتـشـكــوك
لقطة عكسية سريعة للحركة لتبدو
ك ــأن الـسـكــن اخـتــرقــت جـســد مــاريــون
ّ
(امللحن
بالفعل .املوسيقى والـصــراخ
برنارد هيرمان) رفعا منسوب التوتر

(ك ــان استخدامًا جــديـدًا للكمان الــذي
ً
كـ ــان ي ـس ـت ـخــدم ع ـ ـ ــادة ف ــي املــوس ـي ـقــى
ال ـت ـص ــوي ــري ــة ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ل ـت ـعــزيــز
اإلحـســاس بالرومانسية أو الشفقة).
ول ـت ـق ــدي ــم امل ـش ـه ــد ب ــواق ـع ـي ــة ك ـب ـيــرة،
ُ
استحدث صــوت السكني الــذي يخرق
جـســد مــاريــون مــن خــال طـعــن فاكهة
الـ ـشـ ـم ــام (ق ـ ـ ــام ه ـي ـت ـش ـك ــوك وط ــاق ـم ــه
بــاخـتـبــار أن ــواع مـتـعـ ّـددة مــن البطيخ
ح ـتــى وجـ ـ ــدوا الـ ـن ــوع امل ــائ ــم لـصــوت
ال ـط ـعــن) .شـخـصـيــا ،مـشـهــد الـقـتــل في
الحمام يرعبني .ليس الحتوائه على
«ل ـح ـظ ــات دام ـ ـيـ ــة» كــال ـط ـع ـنــات ال ـتــي
ت ـم ــزق ال ـض ـح ـيــة ،ب ــل ل ـتــرك ـيــزي على
حــركــة ال ـبــاب ال ــذي ُيـفـتــح فــي أق ــل من
ّ
ثانية .حركة تترافق مع ظل «شخص
غـيــر م ـع ــروف» ع ـلــى س ـتــائــر ال ـحـمــام.
ّ ّ
ّ
املتكررة للفيلم ،إل أن
ورغم مشاهدتي
تأثير هــذا املشهد يبقى نفسه كأنني
أراه ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،مــراق ـب ــا «الـلـقـطــة
ّ
تتغير وجـهــة النظر اآلن.
العبقرية».
م ــاري ــون ق ـت ـلــت ،وامل ـش ــاه ــد يـتـعــاطــف
م ــع ب ـي ـتــس إلـ ــى حـ ـ ّـد مـ ــا .ب ـع ــد الـقـتــل
والـتـنـظـيــف الــدق ـيــق ل ـل ـح ـمــام ،يخفي
بـيـتــس ك ــل ش ــيء ف ــي س ـي ــارة مــاريــون
ويغرقه في مستقنع .دفــن هيتشكوك
الـ( Macguffinاملال) تحت أعيننا ،وهو
كان حتى ذلك الوقت املحرك األساسي
ّ
تتحول النغمة .هناك
للفيلم! بعد ذلك،

هيتشكوك /تروفو
فرانسوا تروفو :سيد هيتشكوكُ ،ولدت في لندن يوم  ١٣آب -
(أغسطس)  .١٨٩٩الشيء الوحيد الذي أعرفه عن طفولتك هو ذلك
الحادث في مركز الشرطة .هل هذه قصة حقيقية؟
ألفريد هيتشكوك :نعم ،إنها كذلك .أعتقد أنني كنت في الرابعة أو -
ً
الخامسة .أرسلني أبي إلى مركز الشرطة حامال رسالة .قرأها رئيس
مركز الشرطة واحتجزني في زنزانة ملدة خمس أو عشر دقائق ،وقال:
«».هذا ما نفعله باألطفال املشاغبني
هكذا بدأت املقابلة التي بنى عليها فرانسوا تروفو كتابه «هيتشكوك/
تروفو» ،وهو كتاب عن مقابلته لهيتشكوك على مدى ثمانية أيام في
ُ
غرفة من غرف استوديوهات «يونيفرسال» .نشر الكتاب للمرة األولى
باللغة الفرنسية تحت عنوان «السينما بحسب ألفرد هيتشكوك» قبل
».أن يصدر باإلنكليزية باسم «هيتشكوك /تروفو
لم أتوقف عن االبتسام والضحك في بعض أجزاء الكتاب على أجوبة
هيتشكوك ّالفكاهية والذكية .طريقة كالمه فيها الكثير من الخفة
والدعابة .تكلم عن كل شيء :أفالمه ،أمنياته ،أهم املخرجني بالنسبة
إليه ،طريقة تصويره وتقنيات أفالمه .تكلم عن اإللهام وراء أفالمه
وفن الرعب والتشويق ،أعطى أجوبة صريحة واضحة ومحددة حتى

َ
.عن أفالمه التي لم تلق رواجًا
الكتاب كاشف للغاية عن عمل هيتشكوك وروحه املرحة واتقاد
ذهنه ،يزخر بالكثير من انطباعات املعلم الكبير عن أفالمه الشهيرة
مثل «النافذة الخلفية» ( )1954الذي قال عنه« :كنت أشعر أنني مبدع
وخالق للغاية في هذه الفترة ،كانت بطارياتي مشحونة بشكل جيد».
تحدث هيتشكوك في الكتاب أيضًا عن رؤيته التقنية في مشهد
الحمام الشهير في فيلم «سايكو»« :السكني ال يلمس الجسد على
اإلطالق .تم كل شيء في املونتاج» .كما تحدث هيتشكوك عن أفالمه
التي أخفقت مثل «تحت برج الجدي» ( )1949الذي تدور أحداثه
في أستراليا« :لو كنت سأنجز فيلمًا آخر اليوم في أستراليا ،لكنت
وضعت فيه مشهدًا عن رجل شرطة يقفز في جراب كنغر ويصيح
»!».فيه «اتبع هذه السيارة
في عام  ،2015أنجز املخرج كني جونز وثائقيًا فرنسيًا أميركيًا عن
الكتاب واملقابلةُ ،عرض في «مهرجان كان» خالل السنة ذاتها .تضمن
الوثائقي أيضًا مقابالت مع مخرجني كبار وكيف أثر فيهم فن
هيتشكوك أمثال :مارتن سكورسيزي ،دايفد فينشر ،وس اندرسون،
.جايمس غراي ،ريتشارد لينكاليتر ،أوليفييه أساياس وغيرهم

عشيق وشقيقة قلقة ،ومحقق غريب،
واملفاجأة النهائية في الطابق السفلي
م ــن امل ـن ــزل م ــن دون الـتـكـلــم ع ــن بــاقــي
الفيلم .اللحظة التي ينزل فيها بيتس
ووالدته إلى القبو ألنه يتوقع الخطر...
هــذه الــرحـلــة مــن الـطــابــق الـعـلــوي إلى
األسـ ـ ـف ـ ــل ،يـ ـق ــدم ه ـي ـت ـش ـك ــوك خــال ـهــا
محادثة متقطعة بني بيتس ووالدته
إلل ـهــاء امل ـت ـفـ ّـرج ،وخ ــداع ــه ،وك ـشــف ما
ي ـح ــدث الح ـق ــا ف ــي م ـش ـهــد ال ُي ـن ـســى.
«سايكو» هو مثال واضــح ملا اعتبره
هيشتكوك سينما خالصة وبسيطة.
لغة سردية جديدة خلقت.

لعبة السينما
ذكر هيتشكوك أكثر من مرة أن دوافع
الشخصيات وأفـعــالـهــا ال تـهـ ّـمــه على
األقـ ـ ــل .م ــا ي ـهـ ّـمــه ه ــو ال ـح ـص ــول على
شيء من خالل التقنيات السينمائية،
وقــد نجح في ذلــكُ ،مظهرًا مــرة أخرى
األه ـم ـيــة املـطـلـقــة لـلـمــونـتــاج .شــركــات
اإلنـ ـت ــاج ل ــم ت ـكــن مـقـتـنـعــة بــامل ـشــروع،
بـ ـسـ ـب ــب وح ـ ـش ـ ـي ـ ـتـ ــه .لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،صـ ـ ـ ـ ّ ّـوره
املـ ـخ ــرج ب ــاألب ـي ــض واألس ـ ـ ــود تـجــنـبــا
إلنـتــاج فيلم دم ــوي للغاية .كــل شيء
ُ
اســت ـخــدم بـطــريـقــة لـخـفــض املـيــزانـيــة،
مــن دون تــأثـيــرات سينمائية خاصة
ّ
وادع ـ ـ ـ ـ ــاءات ك ـب ـي ــرة .وال ـن ـت ـي ـجــة فـيـلــم
تــرك بصمته فــي تــاريــخ السينما وال
يــزال حتى الـيــوم بعد ستني سنة من
إنـتــاجــه جــديـدًا لــه نفس التأثير على
من يشاهده .تم تقليد الفيلم ألف مرة،
ّ
ُسـ ــرق أل ــف م ــرة ول ــم يـتـمــكــن أح ــد من
مطابقته ،خاصة في ما يتعلق بلعبة
امل ـخ ــرج م ــع امل ـش ــاه ــد ،لـعـبــة ال ـتــواطــؤ
واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذب .ل ـع ـب ــة ت ـن ـت ـهــي
بالنظرة النهائية الشهيرة لبيركنز
إلى الكاميرا ،ثم لقطة انتشال سيارة
م ـ ــاري ـ ــون مـ ــن امل ـس ـت ـن ـق ــع ،وب ــال ـت ــال ــي
ت ـع ــود إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور الـ ـ ـ ـ ـ ــMacGuffin
األرب ـعــون ألــف دوالر الـتــي تــم خــداعــه
ب ـه ــا ف ــي الـ ـب ــداي ــة« .س ــايـ ـك ــو» تـجــربــة
مكثفة ال تنسى .الفيلم املصور بذكاء،
واملحبوك جيدًا ،كأنه رحلة استثنائية
ّ
مخفية
لقصة تـحــدث أمامنا وأخ ــرى
ع ـل ـيـنــا اك ـت ـشــاف ـهــا .أسـ ـل ــوب يـحــولـنــا
إلـ ــى م ــراق ـب ــن ن ـت ـحـ ّـن ح ـ ــدوث ش ــيء،
ّ
وم ـت ــأك ــدي ــن بـ ـ ــأن ح ــدث ــا غ ـي ــر مـتــوقــع
سيحصل .لكن رغم كل التركيز ،تبقى
ملسات هيتشكوك مفاجأة تنسف كل
التوقعات.

 Psychoعلى نتفليكس

