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«اعترافات هتشكوك” ..سيرة نادرة عن سينمائي مثير للجدل!
يكرهها كما �أكد.
وحت ��دث هت�شكوك ع ��ن الفتاة الأملانية الت ��ي كان من املقرر
�أن تلق ��ي بنف�سها يف البحر ،وتعذر ذلك ب�سبب “احلي�ض”،
وكي ��ف مت ا�ستبدالها ب�أخ ��رى �أكرث بدان ��ة“ ..ويف كل م ّرة
كان يح ��اول فيه ��ا البط ��ل انت�شاله ��ا ت�سق ��ط من ��ه يف امل ��اء
في�ضح ��ك اجلمهور ال ��ذي كان يف موق ��ع الت�صوير ،يتفرج
عل ��ى ما يج ��ري” ..واعرتف :كن ��ت مرعوب ًا م ��ن �أن تعرف
فريجيني ��ا فايل �أن ��ه �أول �أفالم ��ي� ،أو �أننا نع ��اين من �أزمة
مالية ،خا�صة بعد �أن رف�ضت ومعها ممثلة ترافقها �إنزالهما
يف فن ��دق “وي�ستمن�سرت” ،و�أ�ص ��رت على الإقامة يف فندق
“كالري ��دج” ،وبد�أ الت�صوير ،وكنا ن�ص ��ور م�شاهد الليل
علي �أن
يف ال�شم�س ثم ن�صب ��ع الفيلم باللون الأزرق ،وكان ّ
�أ�س�ألها بعد كل لقطة عن النتيجة.
ولفت �إىل �أنه ا�ستنفذ مقدمة �أجره من ال�شركة الربيطانية،
و�أموا ًال �إ�ضافية �أر�سلت من ال�شركة الأملانية يف امل�صاريف
الت ��ي مل يك ��ن يح�س ��ب ح�سابه ��ا ،كب ��دل ِ�إيج ��ار ال ��زوارق،
وم�ستحق ��ات الفندق ،وثم ��ن احلمولة الزائ ��دة يف القطار،
والأم ��وال املفق ��ودة ج ��راء حتوي ��ل العمل ��ة الإيطالي ��ة �إىل
الفرن ��ك ال�سوي�سري ،وركوب موا�صل ��ة �أخرى �إىل زيورخ
ج ��راء ت�أخر القط ��ار ،وق�ضاء ليلة غ�ي�ر مربجمة يف املدينة
ال�سوي�سري ��ة ،ومبل ��غ خم�س ��ة وثالث�ي�ن فرن ��ك ًا عو�ض� � ًا
ع ��ن حقيب ��ة كن ��ت �أحمله ��ا ارتطمت بزج ��اج ناف ��ذة القطار
وحطمته ..لقد حملت احلقائب كي �أوفر �أجرة من يقومون
بذل ��ك يف املحط ��ة ..كان ��ت هذه �أ�شي ��اء ح�صلت م ��ن بني ما
ح�صل يف �أول ت�صوير خارجي يل.
وختم حول الفيلم الأول ل ��ه� :صورت امل�شاهد الداخلية يف
ميوني ��خ ،وعر�ضن ��ا الن�سخة النهائية عل ��ى مي�شيل بالكون
ال ��ذي ح�ضر �إىل لندن .كان يف نهاية الفيلم م�شهد يتجه فيه
ال�شري ��ر بع�صبية �إىل بات�س ��ي ويهددها بال�سيف يف الوقت
ال ��ذي ي�صل فيه الطبي ��ب ومعه م�سد� ��س ،وكل ما فعلته هو
�أن �صورت ��ه يف مقدمة ال�صورة بينما البطلة واملجنون يف
اخللفي ��ة ،ويطلق الطبيب الر�صا�صة عليه في�صيبه وتعيده
ال�صدم ��ة �إىل �صوابه ،ثم يلتف ��ت �إىل الطبيب ،قبل �أن ينهار
نازف� � ًا ومي ��وت� ،إال �أن �أح ��د املنتجني الأمل ��ان اعرت�ض على
امل�شه ��د باعتب ��اره “غ�ي�ر معق ��ول ومليئ ًا بالق�س ��وة” ،ويف
نهاي ��ة العر�ض ق ��ال بالك ��ون� :إن امللفت للنظر م ��ن الناحية
الفنية حماكاة الفيلم للأفالم الأمريكية ..لقي الفيلم ترحاب ًا
م ��ن ال�صحاف ��ة ،فقد خرج ��ت “ديل ��ي �إك�سرب� ��س” اللندنية
بعنوان ي�صفني بال�شاب ذي العقل الراجح.

يوسف الشايب

كان �ألفري ��د هت�ش ��كوك املول ��ود يف لن ��دن ،حتدي ��د ًا يف 12
�آب  ،1899ب�س ��ن الرابع ��ة �أو اخلام�س ��ة من عم ��ره ،عندما

�أر�سل ��ه والده �إىل “نقطة البولي�س” بربقية قر�أها ال�ضابط
امل�س�ؤول ثم �أغلق بعدها عليه باب الزنزانة خلم�س �أو ع�شر
�وان ،قب ��ل �أن يخاطبه غا�ضب� � ًا “هذا ما نفعل ��ه مع الأوالد
ث� ٍ
الأ�شقياء”� ،إال �أنه مل يكن يتذكر حقيقة ما فعله ،وال حمتوى
الربقية ،عندما �أجرى الناق ��د ال�سينمائي الفرن�سي ال�شهري
فران�سوا تروف ��و ،والذي خرج بكت ��اب عنوانه “اعرتافات
هت�شكوك” �صدر بالعربية حديث ًا عن الهيئة العامة لق�صور
الثقافة امل�صرية� ،ضمن “�سل�سلة �آفاق عاملية».
الطفولة والدراسة

وكانت �أ�سرة هت�شكوك تع�شق امل�سرح ،وكان عندما تتجمع
الأ�س ��رة يجل� ��س منزوي� � ًا يف �أح ��د الأركان �صامت� � ًا مكتفي ًا
باملالحظة واملراقبة ،وعا�ش حياته هكذا ،كما قال ،م�ضيف ًا:
“ع�ش ��ت وحي ��د ًا� ..ألعب وح ��دي ،بل وال �أذك ��ر �أن كان يل
�أ�صدقاء ..ثم ذهبت �إىل املدر�سة يف �سن مبكرة بكليّة �سانت
�إجنايتو�س ،وهي �إحدى مدار�س اجلزويت بلندن يف حني
كانت �أ�سرتي كاثوليكي ��ة ،وهو �أمر غري م�ألوف” ،معرتف ًا:
“رمب ��ا كانت ه ��ذه الفرتة هي التي ّ
منت عندي الإح�سا�س
باخلوف ،اخل ��وف الأخالقي ،اخلوف م ��ن ارتكاب اخلط�أ،
وه ��و م ��ا حاول ��ت جتنب ��ه دائم� � ًا ،رمبا خوف� � ًا م ��ن العقاب
اجل�س ��دي ،كان ��وا يف تل ��ك الأي ��ام ي�ستخدم ��ون ع�ص� � ًا من
املطاط ال�صلب للعقاب .و�أعتقد �أنهم ما زالوا ي�ستخدمونها
يف مدار� ��س اجلزويت .ومل يكن العقاب يوقع كيفما يجب،
ب ��ل كان تنفي ��ذه �أ�شبه بتنفيذ حك ��م الإع ��دام ،عندما تنتهي
الدرا�س ��ة ت�ستدع ��ى ملقابل ��ة الأب الذي ي ��دون ا�سمك بوقار
يف اللوح ��ة مع بيان نوع العقاب الذي �سيوقع عليك ،بينما
تق�ضي اليوم كله يف انتظار توقيع العقوبة.
واع�ت�رف هت�شك ��وك :كان ترتيب ��ي الثال ��ث �أو الراب ��ع يف
الف�ص ��ل .ومل يح ��دث �أن كنت �أول ف�صل ��ي با�ستثناء مرة �أو
مرت�ي�ن ..كان ��وا يقول ��ون� :إنني طف ��ل �شارد الذه ��ن ..عادة
ي�س� ��أل الأطفال عن م�ستقبلهم عندما يكربون ،وعندما قلت:
�إنن ��ي �أحب �أن �أك ��ون مهند�س ًا ولي�س �شرطي� � ًا� ..أخذ كالمي
على حممل اجل ��د ،و�أر�سلتني �أ�سرت ��ي �إىل �إحدى املدار�س
املتخ�ص�ص ��ة ،وهي مدر�سة الهند�سة واملالحة ،حيث در�ست
امليكانيكا ،وال�صوتيات ،والكهرباء ،واملالحة.
و�أ�ضاف :يف تلك الفرتة عرفت �شيئ ًا من الهند�سة ،ونظرية
قوان�ي�ن الق ��وة واحلركة والكهرب ��اء ..كان عل � ّ�ي �أن �أعي�ش
فعملت يف �شركة “هنلي” للتلغراف ..يف نف�س الوقت كنت
�أدر�س الف ��ن يف جامعة لن ��دن ،ويف ال�شركة تخ�ص�صت يف
الال�سلكي ،و�أ�صبح ��ت خبري ًا فني ًا ،و�أنا يف التا�سعة ع�شرة
من عمري.
شغف السينما األول

وع�ّب�رّ هت�شكوك يف املقابلة (الكت ��اب) ،عن �شغفه املبكر يف
ال�سينم ��ا ،بالقول :كنت مهتم ًا بال�سينما منذ �سنوات �سبقت
درا�ست ��ي اجلامعية ..كنت �أحب ال�سينم ��ا وامل�سرح ،وعادة
م ��ا �أح�ضر وح ��دي احلف�ل�ات الأوىل ،ويف ال�ساد�سة ع�شرة
كن ��ت �أقر�أ ال�صحف ال�سينمائي ��ة ..لي�ست �صحف الهواة بل
املج�ل�ات املتخ�ص�صة ،ولأنني كن ��ت �أدر�س الفن يف جامعة
لن ��دن فقد نقلتني ال�شرك ��ة �إىل ق�سم الإعالنات حيث �أتيحت
يل الفر�صة للر�سم.
و�أ�ض ��اف :رغ ��م ت ��رددي عل ��ى امل�س ��رح ،فق ��د كن ��ت �أف�ض ��ل
ال�سينم ��ا ،خا�صة الأفالم الأمريكية� ،شاه ��دت �أفالم �شاريل
�شابل ��ن ،وغريف ��ث ،وكل �أف�ل�ام ممثلي �شرك ��ة “برامونت”
امل�شهوري ��ن مث ��ل :ب�سرتكيت ��ون ،ودوغال� ��س فريبانك� ��س،
وم ��اري بيكف ��ورد ،وكذلك الأف�ل�ام الأملاني ��ة ل�شركة “ديكال
بي�سك ��وب” ،وهي ال�شركة التي �سبقت �شركة “�أوفا” وكان
يعمل حل�سابها “مورناو».
و�أ�ش ��ار هت�شك ��وك �إىل �أن فيل ��م ( )Dar Mud Todوهو
�أ�شه ��ر �أف�ل�ام �شرك ��ة “دي ��كال بي�سك ��وب” الأملاني ��ة كان لها
ت�أث�ي�ر خا�ص عليه ،وقال� :أتذك ��ر �أن بطل الفيلم كان برنارد
جوتزي ��ك ،وفيما بعد �أعجبت ب�أفالم “مورناو” ..يف العام

حكايات أخرى

 1920كان يعر� ��ض فيل ��م “ال�سي ��د الأم�ي�ر” ،وكان ا�سم ��ه
عندم ��ا عر�ض يف �إنكل�ت�را “ويفلز”� ..أما غريف ��ث ف�أذكر له
و”تع�صب».
ب�شكل خا�ص فيلميه “مولد �أمّة”
ّ
من كواليس البدايات

وع ��ن بداية عمل ��ه يف ال�سينما ت ��ارك ًا �شرك ��ة “هنلي” ،قال
هت�شكوك :ق ��ر�أت يف �إح ��دى ال�صحف التجاري ��ة �أن �شركة
�أمريكية ،وه ��ي �شرك ��ة “برامونت” للممثل�ي�ن امل�شهورين
�ستفت ��ح فرع ًا له ��ا يف �إلينجت ��ون بلندن ،وتبن ��ي �أ�ستوديو
هن ��اك .بل و�أعلنوا ع ��ن برنامج الإنت ��اج .وكان من �ضمنها
فيل ��م م�أخ ��وذ عن كت ��اب ال �أذك ��ر ا�سم ��ه ،و�أثن ��اء عملي يف
ال�شركة قر�أت الكتاب وو�ضعت ر�سوم ًا تعبرّ عن العناوين،
يحل ّ
و�أق�ص ��د بالعناوين الكالم ال ��ذي كان ّ
حمل احلوار يف
الأفالم ال�صامتة.
وف�ص ��ل :كانت ه ��ذه العناوي ��ن تر�سم يف ذل ��ك الوقت على
ّ
بطاقة عنوان ال�سرد �أو احلوار مع ر�سم �صغري ..كان �شيئ ًا
�ساذج ًا ،وكثري من الأف�ل�ام الرديئة �أنقذت بتغيري الكلمات،
فمث�ل� ًا ل ��و كان الفيل ��م �سخيف ًا ف�إنه ��م يح�شون في ��ه عناوين
�ضاحك ��ة وكوميدي ��ة ومن ثم تنج ��ح ..كان �شيئ� � ًا م�ضحك ًا،
وكان بالإم ��كان فع ��ل �أي �شيء ،ك�أن ت�ض ��ع نهاية الفيلم يف
املقدمة� ..أي �شيء!!
وتذ ّكر :يف الع ��ام  ،1922وكنت يف الثالثة والع�شرين من
عم ��ري ،وكنت يف تلك ال�شركة التي كوّ نه ��ا مي�شيل بالكون
م ��ع فيكتور �سافي ��ل وجون فريدم ��ان ،وا�ش�ت�روا حق �أداء
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م�سرحية “من امر�أة المر�أة” وطلبوا كتابة ال�سيناريو لها،
فعر�ضت عليهم ذلك فقالوا� :أنت؟ وما هي جتربتك؟ فما كان
من ��ي �إال �أن عر�ضت عليه ��م الإعداد الذي قم ��ت به كتمرين،
ف�أعجب ��وا به وعهدوا يل بكتاب ��ة ال�سيناري ��و ..كانت فيلم ًا
م ��ن بكرتني �إال �أنه مل يت ��م ..احلكاية �أن ام ��ر�أة كانت تعمل
بالأ�ستودي ��و م ��ع �شابل ��ن ،وكان كل م ��ن يعمل مع ��ه يعترب
جنم� � ًا ..وكانت ق ��د كتبت ق�صة عادية ووجدن ��ا بع�ض املال
يف الوقت الذي كان فيه الأمريكان قد �أغلقوا الأ�ستوديو.
حكايات الفيلم األول

ق�ص
وع ��ن فيلمه الأول كمخ ��رج بعنوان “حديق ��ة اللذة”ّ ،
هت�شك ��وك الكث�ي�ر يف ه ��ذا الكت ��اب ،ومنه ��ا عم ��ل زوجت ��ه
امل�ستقبلي ��ة “�أمل ��ا” مع ��ه يف الفيل ��م ال ��ذي مت ت�صويره يف
“جن ��وا” الإيطالية وه ��و �إنتاج م�ش�ت�رك �إنكليزي �أملاين،
وكان م ��ن بطول ��ة جنم ��ة هولي ��وود فرجيني ��ا ف ��ايل ،التي
ا�صطحبته ��ا زوجت ��ه �إىل باري� ��س ل�ش ��راء املالب� ��س قب ��ل
االلتق ��اء يف �إيطالي ��ا ،وكي ��ف �ضاع ��ت حقيبة املمث ��ل مايلز
مان ��در ،وحني عرث عليها قفز من القط ��ار لي�أخذها من حيث
ن�سيها ،وحلق به رجال ال�شرطة لال�شتباه ب�شيء ما وراءه،
وكي ��ف ُطلب منه �إخفاء الكام�ي�را بل وتهريبها على احلدود
الإيطالي ��ة ،ك ��ي ال تفر� ��ض عليه ��م اجلم ��ارك ،وجنحوا يف
الأم ��ر ،لكن الأفالم اخلام متت م�صادرته ��ا ،فتم �شراء �أفالم
بديل ��ة يف �إيطاليا بع�شري ��ن جنيه ًا �إ�سرتليني� � ًا ،ما �أثر على
موازن ��ة الفيل ��م التي هي م ��ن م�س�ؤولياته �أي�ض� � ًا ،و�إن كان

كثرية هي احلكايات الت ��ي ات�سعت لها ما يقارب الثالثمائة
وخم�س�ي�ن �صفح ��ة ،منها اعتب ��ار املخرج ال ��ذي ارتبط عند
اجلمهور بالإثارة البولي�سية والت�شويق� ،أن فيلم “النزيل”
ه ��و �أول فيلم “ينتم ��ي لهت�شك ��وك فع ًال ،بينم ��ا اعترب فيلم
“حلق ��ة املالكمة” ،و�إن كان بينهما عديد الأفالم“ ،الثاين
لهت�شك ��وك بع ��د النزي ��ل” ،متذك ��ر ًا كي ��ف قابل ��ه اجلمه ��ور
بحف ��اوة ،يف حني قال عن �أول �أفالمه الناطقة العام 1928
“ابت ��زاز”� :إن ق�صت ��ه كانت ب�سيطة و�إنه مل يخرج كما �أراد
ل ��ه ،ومت تقدميه بنف� ��س طريقة فيلم “النزي ��ل”“ ..لقد قرر
منتج ��و الفيل ��م بعد تردد �أن يكون الفيل ��م كله �صامت ًا �إال يف
الف�ص ��ل الأخري لإعالنهم �أنه ناط ��ق بع�ض �أجزائه” ،م�شدد ًا
على �أنه مل يكن ليقدم فيلم ًا عن رواية “اجلرمية والعقاب”
لدو�ستوف�سك ��ي ،لأنه “كي ت�صنع هذا الن�ص بلغة ال�سينما،
ف�إن الأمر �سي�ؤدي لك لت�صنع فيلم ًا ي�ستغرق ما بني �ست �إىل
ع�شر �ساعات من العر�ض ،كي يكون فيلم ًا جيد ًا».
ولطامل ��ا �ش ��دد هت�شك ��وك عل ��ى �ض ��رورة التفري ��ق م ��ا بني
“الت�شويق” و”الإثارة” ،و�أن “الغمو�ض نادر ًا ما يكون
م�شوق ًا ،بل يخلق نوع ًا من حب اال�ستطالع دومنا عاطفة �أو
�شعور ،وال�شعور عن�صر مه ��م يف الت�شويق ،و�أن “جتاهل
النقاد للمخرج يجعله يتوجه مبا�شرة العرتاف اجلمهور».
يتح ��دث هت�شك ��وك بع ��د ذلك بالكث�ي�ر الكثري م ��ن التف�صيل
ع ��ن �أفالمه ،ولك ��ن املتعة يف �أن الكت ��اب يتعر�ض بالتحليل
والدرا�س ��ة له ��ذه الأفالم من خالل ح ��وار طويل �أجراه معه
تروف ��و الناق ��د واملخرج واملنت ��ج ،كعلم من �أع�ل�ام ما عرف
�سمي “�سينما
باملوج ��ة الفرن�سية اجلديدة التي روج ��ت ملا ّ
امل�ؤل ��ف” ،حي ��ث املخ ��رج لي�س جم ��رد ح ��ريف وجزء من
نظام فني ،وهو ما كان عليه هت�شكوك الذي كانت له ر�ؤيته
الفنية وعوامله اخلا�صة.
عن موقع امليادين
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ً
فيلسوفا
ألفريد هيتشكوك
ندى حطيط
ال يج ��ادل كث�ي�رون ب� ��أن املخ ��رج الربيط ��اين �ألفري ��د
هيت�شك ��وك )1980 - 1899( ،واح ��د م ��ن �أ�سم ��اء قليل ��ة
ميك ��ن الت ��داول ب�ش�أنها عندما نتحدّث ع ��ن �أعظم خمرجي
ال�سينم ��ا يف الق ��رن الع�شري ��ن .وه ��و دون �ش � ّ�ك ع�ب�ر 53
فيلم� � ًا عمل عليها خ�ل�ال مهنة ا�ستم ��رت  60عام ًا ي�ستحق
وح ��ده لقب «ملك الت�شويق ال�سينمائي» ملا ت�ضمنته �أفالمه
الكث�ي�رة من معاجل ��ات رائدة م ��ا زالت �إىل الي ��وم مرجع ًا
يتع ّل ��م منه ال�سينمائيّون ال�شبان ،ووجبة ال غنى عنها ّ
لكل
ال�سابع فك�أنها نبي ��ذ تزداد قيمته
مت ��ذوّ ق على مائ ��دة الفن ّ
كلما تع ّتق.
كان هيت�شك ��وك ال ��ذي ولد �شرق لندن ق ��د التحق ب�صناعة
ال�سينم ��ا وهو ابن احلادي ��ة والع�شرين م ��ن عمره ،فعمل
يف ا�ستودي ��و للإنتاج ال�سينمائ ��ي ل�شركة �أمريكيّة كربى،
و�أغ ��رق نف�س ��ه بج ّد داخل كل جوانب املهن ��ة قبل �أن مينح
الفر�ص ��ة لإخراج �أول �أعماله عام  .1925وقد �صنع مبكر ًا
�أفالم ًا ب ��ارزة حققت ح�ضور ًا ،لكن الأو�ض ��اع االقت�صاديّة
ال�سيئة يف بريطانيا الثالثينيّات �أجربته على قبول عر�ض
لالنتق ��ال �إىل هوليوود بالواليات املتح ��دة ع�شيّة احلرب
العامليّة الثانية .وهناك �صنع جمموعة متتابعة من الأفالم
التي امت ��ازت بعمقها الفكري وبحثها ب� ��أدق خ�صو�صيات
التجرب ��ة النف�سيّة الإن�سانيّة العاب ��رة لل ّثقافات والأزمنة،
وم ّثل ��ت �أعمال ��ه للجمهور الأمريكي الع ��ادي تطبيق ًا عملي ًا
عل ��ى �أ�ساليب مدر�سة التحلي ��ل ال�سايكولوجي التي بقيت
لوقت قريب قبلها م�ساحة حم�صورة بال ّنخب واملثقفني.
وللمفارق ��ة ،ف� ��إن �أف�ل�ام هذا الكب�ي�ر ،ال �س ّيم ��ا يف ال ّن�صف
الأول م ��ن تاريخه املهني الطويل ،حظي ��ت وقت ظهورها
بقب ��ول عري�ض من جمه ��ور امل�شاهدي ��ن دون الن ّقاد الذين
مل يدرك ��وا عبقرية طروحاته وعمقه ��ا �إال بعد ظهور �أفالم
الواقع ّي ��ة الإيطاليّة اجلديدة ،والحق� � ًا تيار �سينما املوجة
اجلدي ��دة يف فرن�سا الذي اعرتف للرج ��ل بف�ضله و�أ�صالة
�أعمال ��ه .لك ��ن �أفالم ��ه حظي ��ت الحق� � ًا باهتم ��ام جمموع ��ة
غ�ي�ر متوقعة من املعجب�ي�ن ،و�أعني بهم دار�س ��ي الفل�سفة
وحمبيه ��ا الذين �شرع بع�ضهم يف ترفي ��ع قيمة ال ّرجل �إىل
مكان ��ة الفيل�س ��وف على قدم و�س ��اق مع الأ�سم ��اء الكربى
لذل ��ك الف�ض ��اء النخب ��وي م ��ن �أمث ��ال دي ��كارت ،وهي ��وم،
وكان ��ت ،وفيتجن�شتاي ��ن وغريه ��م .وق ��د �أ�ص ��در �أح ��د

الأ�سات ��ذة الأمريكيني (روبرت ينال) بالفعل كتاب ًا بعنوان
(هيت�شك ��وك كفيل�سوف  ،)2005 -لتتاىل بعده الدّرا�سات
واملطارح ��ات واملقاالت املحكمة يف �أرفع دوريات الفل�سفة
العامل ّي ��ة ح ��ول الثيم ��ات الت ��ي تناوله ��ا ال ّرج ��ل مبختلف
�أعماله.
وللحقيق ��ة ف�إن ��ه م ��ن دون هيت�شك ��وك ي�صع ��ب عل ��ى غري
املتخ�ص� ��ص ال ّنف ��اذ �إىل القيم ��ة املعرفيّة التي ق ��د حتملها
الأعمال الأدبيّة والفنيّة املتمحورة حول ال ّرعب من جحيم
دانت ��ي� ،إىل لوح ��ات فران�شي�سك ��و غوي ��ا ،وتراجيد ّي ��ات
�شك�سب�ي�ر ،ورواي ��ات كافكا ،والحق� � ًا الأف�ل�ام ال�سينمائيّة
وامل�سل�س�ل�ات املعا�ص ��رة ،بالطب ��ع دائم� � ًا �إىل جانب ما قد
حتمل ��ه من القيم ��ة الفن ّي ��ة املح�ض ��ة �أو الأخالق ّي ��ة الأكرث
و�ضوح� � ًا .ولع ّله من خالل �أعمال مث ��ل (�سايكو )1960 -
و(الطي ��ور  )1963 -ي�ص ��وغ �أبل ��غ �إجاب ��ة عل ��ى ت�سا�ؤل
دائ ��م عن معن ��ى �إقبال اجلمه ��ور على تذوّ ق تل ��ك الأعمال
ومتابعته ��ا ،رغم �أن بع�ضه ��ا يبدو وك�أ ّن ��ه احتفاء بالعنف
الدموي لذاته.
عن ��د هيت�شك ��وك ف� ��إن �أدب � -أو ف ��ن �أو �شري ��ط  -ال ّرع ��ب
(�س ��واء تعام ��ل مع خملوق ��ات خياليّة �أو حت ��ى انحرافات
ب�شريّة ممكنة وواقعية على نحو ما) يقدّم للمتلقي جتربة
�ش ��ك فل�سف ّي ��ة مه ّم ��ة جت ��اه الع ��ادي وامل�أل ��وف يف احلياة
اليوميّة املعتمدة على كثري من االفرتا�ضات املرتاكمة فيما
ال�سليم �أو امل�شرتك � -أو Common« -
ي�سمى باحل� � ّ�س ّ
 ،»Senseال ��ذي ي�سم ��ح للب�ش ��ر بامل�ض ��ي يف حياته ��م من
دون التوق ��ف عن ��د كل االحتم ��االت� .سينمائ ّي� � ًا ،ف� ��إن ذلك
ال�سليم (الذي هو �أ�ص ًال
يعن ��ي حدث ًا مناق�ض ًا لذلك احل� ��س ّ
لي� ��س عقالني� � ًا باملطلق) يك�سر �إيقاع حي ��اة تبدو اعتياديّة
ومكررة ومفعم ��ة بالرتاب ��ة ،ويت�سبب بخل ��ق ا�ستجابات
عاطف ّي ��ة �شدي ��دة الكثافة يف حلظة امل�شاه ��دة ترتاوح بني
القل ��ق والي�أ� ��س والبارانوي ��ا �أو مزي ��ج منها .لك ��ن ت�أثري
بع�ضه ��ا قد يلت�ص ��ق باملتلقي لبع�ض الوق ��ت ،ويالحقه يف
يومياته ،ال �س ّيم ��ا و�أن الب�شر يحتفظون بداخلهم بر�صيد
هائل م ��ن املخ ��اوف الوجوديّة نن�س ��اه حلظي� � ًا لكنه قابل
لال�ستعادة :اخلوف من املوت ،ومن املر�ض ،ومن املوتى،
وم ��ن جنون الع ��امل من حولن ��ا .بالطبع ي ��درك املتلقي �أن
امل ��ادة الأدبيّة �أو الفنيّة الت ��ي عر�ضت عليه ما هي �إال عمل
من �أعمال اخلي ��ال ،لكن الت�أثري �شديد الكثافة الذي يحدث
نتيجة له ال يبدو �أ ّنه ي ��زال مبج ّرد التعقل ،و�إمنا بالعودة
لالندم ��اج باليومي وامل�أل ��وف على نحو ي�سم ��ح تدريجي ًا

و«احل�س ال�سليم».
با�ستعادة ال ّتوازن
ّ
فيلمه «�سايكو» ،الذي يحتفل مبرور  60عام ًا على �إطالقه،
يعت�ب�ر اليوم مبثابة فا�صل ي� ��ؤ ّرخ ل�سينما ال ّرعب من قبله
وبع ��ده .ففيه حتديد ًا ولأوّ ل م ّرة يف تاريخ هذا النوع من
الأف�ل�ام مل يق� �دّم هيت�شك ��وك �أيّ �ضمان ��ات للب�ش ��ر ب�إمكان
مواجه ��ة اخلطر م�ص ��در ال ّرع ��ب �أو حتى جم� � ّرد التعامل
مع ��ه بفعال ّي ��ة على نحو ي�ص ��دم املتلقي وي�ضع ��ه يف حالة
تامّة م ��ن ّ
ال�شك الفل�سف ��ي ال تنته ��ي �إال مبحاولة االندماج
جم ��دد ًا داخ ��ل يوميّات العي� ��ش .يقوم ال�سيناري ��و ب�إثارة
بارانوي ��ا ح ��ادّة يف ال ّذه ��ن ع�ب�ر ما تب ��دو �أم ��ور ًا م�ألوفة
وعاد ّي ��ة لتتح ��ول دون مق ّدم ��ات �إىل خطر داه ��م ميكن �أن
يت�سب ��ب للإن�سان بالهالك .ورغم فكرة وجود �إن�سان يبدو
من النظ ��رة العابرة عادي� � ًا ،لك ّنه يتقل ��ب يف حلظة ما �إىل
وح� ��ش يهدد وجودنا ذات ��ه ،لي�ست باجلدي ��دة متام ًا ،لكن
عبقر ّي ��ة �صياغة هيت�شكوك كانت بجع ��ل ال�سرديّة املرعبة
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�أم ��ر ًا ال ميك ��ن ا�ستبع ��اده منطق ّي ًا وعقالني ًا ب� ��أي �شكل عن
«ح ّ�سنا ال�سليم»،
�أي من ��ا ،وعلى نح ��و يطيح بق�سوة ب ��كل ِ
ويفقدنا م�ؤقت ًا على الأق ��ل ال ّثقة بكل افرتا�ضاتنا امل�سبقة.
الق�ص ��ة يف فندق �صغري
ورغ ��م �أن ذلك ال�سيناري ��و ير�سم ّ
بالوالي ��ات املتح ��دة الأمريكيّة على طريق �سف ��ر ما� ،إال �أن
�سينوغرافي ��ا الفيل ��م من �أوّ له �إىل �آخ ��ره تخاطب جمهور ًا
ب�شري� � ًا عاب ��ر ًا للمكان وحت ��ى للزمان ،وال متن ��ح امل�شاهد
فر�ص ��ة ال�ستبعاد احلدث على �أ�س� ��س ثقافيّة من نوع «هذه
الأمور ال حتدث يف بالدنا» �أو ما �شابه تارك ًا لذهن الأخري
ا�ستكم ��ال كثري م ��ن التفا�صيل يف خياله ب ��د ًال من تقدميها
له مكتملة .ويعت�ب�ر م�شهد قتل ال�ضحيّة بطلة الفيلم داخل
حو�ض اال�ستحمام ،الذي يحدث مبكر ًا يف بداية «�سايكو»
�أ�شهر جرمي ��ة �سينمائيّة يف تاريخ الفنّ ال�سابع ك ّله ،وهو
رغم �أ ّنه ال يتجاوز  45ثانيّة ت�صويريّة� ،إال �أ ّنه على يد ملك
الت�شوي ��ق ال�سينمائ ��ي ا�ستهلك �أ�سبوع ًا كام�ل ً�ا من العمل،
و 78مو�ضع ًا خمتلف ًا للكامريا.
فل�سفي ًا ،ف�إن �أعما ًال مثل «�سايكو»  -و�أي�ض ًا فيلم هيت�شكوك
الالح ��ق «الطي ��ور» ال ��ذي يط ��رح �سيناريو موازي� � ًا لثيمة
«�سايك ��و»� ،إمن ��ا هذه امل� � ّرة عرب حتوّ ل طي ��ور عاديّة فج�أة
�إىل حيوان ��ات قاتل ��ة ب�ل�ا �سب ��ب مفه ��وم ،تق� �دّم درو�س� � ًا
معرفي ��ة ثمينة للم�شاهد؛ �أق ّله ��ا اكت�ساب نوع من الواقعيّة
يف التعام ��ل م ��ع اعتقاداتن ��ا اليقيني ��ة (ب�ش�أن الأف ��راد �أو
الت�ص ��ورات اجلماع ّي ��ة �أو حت ��ى البيئ ��ة الفيزيائي ��ة م ��ن
حولن ��ا) ،كما �إمكان ّي ��ة اال�ستمرار باملحاول ��ة وبذل اجلهد
رغ ��م غي ��اب حالة التي ّق ��ن ال ّتام م ��ن النتيج ��ة ،وكذلك عدم
الوق ��وع يف ّ
فخ املنطق الب ��ارد حل�سابات املخاطر جميعها
ذات الوقت على نحو يت�سبب للإن�سان بال�شلل والعجز عن
اتخ ��اذ اجتاه ما ،وهذه كلها مهارات معرفيّة ثمينة حتتاج
خلربة عمليّة كي تت�س ��رب �إىل الوعي ،يو ّفرها هيت�شكوك
مل�شاهديه دون حاجة خو�ض مخُ اطرات فعليّة.
لق ��د كان �ألفريد هيت�شكوك خمرج� � ًا ا�ستثنائي ًا قد ال يتكرر
يف تاري ��خ ال�سينم ��ا ،ولذا تكت�سب �أعمال ��ه راهنيّة طازجة
مهما م ّر عليها تقادم الوقت� .إذ قلمّا جتتمع �أقانيم احلرفيّة
الفني ،مع ذل ��ك الفهم املعمّق لل�سايكولوجيا
املهن ّي ��ة للعمل ّ
الب�شر ّي ��ة والق ��درة على تق ��دمي طروح ��ات وروئ فل�سفيّة
ب�ش�أنها ،كم ��ا اجتمعت يف جتربت ��ه ال�سينمائيّة ال�شاهقة.
ه ��ذا رج � ّ�ل مكانته حمفوظة م ��ع ديكارت ،وهي ��وم وكافكا
وكامو ،و�إن كتب بغري �أدواتهم.
عن ال�شرق االو�سط

َ
يحظ بالكتابة عنه؟
هتشكوك وفيلمه الحبل ..لماذا لم
ترجمة :أحمد فاضل
ق ��د يب ��دو �ألفري ��د هت�شك ��وك خي ��ار ًا �صعب ًا ح�ي�ن منر على
�أفالم ��ه منذ ع ��ام  1958حتى ع ��ام  “ ،1963الدوار “ ،و
“ �شما ًال �إىل ال�شمال الغربي “ و “ �سايكو “ و “ الطيور
«،وه ��ي �أفالم يعرفها اجلميع تقريب ًا ،لكننا �سنتوقف ل ُنلق
نظ ��رة قريب ��ة على فيلم �آخر رائع له ه ��و “ احلبل “ ،الذي
يكاد يكون الوحيد الذي مل يتوقف عنده النقد ال�سينمائي
حتلي ًال ور�ؤي ��ة ،الفيلم عر�ض ع ��ام  ،1948وهو من �أكرث
جتارب ��ه روعة ك�سر من خالله قواعد كثرية كانت ال�سينما
ق ��د توارثتها عن كثري من املخرجني و�صناعها ،منها كيفية
�صناع ��ة فيلم ناج ��ح ب�أقل التكاليف ،وتخ ّلي ��ه عن اللقطات
غ�ي�ر املتقطعة ل�صال ��ح اللقطة الواح ��دة وامل�ستمرة ،حيث
�صوّ رت �أكرث م�شاهد الفيلم داخل �شقة يف نيويورك.
يب ��د�أ الفيل ��م بقيام رج�ل�ان �أحدهما بران ��دون (جون دال)
وفيليب (فاريل جراجن ��ر) بخنق �صديق لهما باحلبل منذ
�أن كان ��ا يف املدر�سة �سوية ويدعى ديفيد ،مل يطلعنا الفيلم
بداي ًة �سبب قيامهما بقتل �صديقهما بهذه الطريقة الب�شعة،
وه ��ي �إح ��دى الطرق الإخراجي ��ة ال�صادم ��ة لهت�شكوك يف
جع ��ل املتفرج ،يعي� ��ش حلظات م�شاهدت ��ه للفيلم بالتعرف
عل ��ى �سبب ح ��دوث هذه اجلرمية املروع ��ة ،وبعد مفارقته
احلي ��اة قام ��ا بو�ضعه داخ ��ل �صندوق كب�ي�ر ي�ستخدم يف
حف ��ظ الكت ��ب ،وغط ��وا ال�صندوق بغط ��اء مفر� ��ش املائدة
ال�ستخدامه كطاولة تقدمي يف احلفلة ،يح�ضر والد الرجل

امليت (�سيدريك هاردوي ��ك) والعمة (كون�ستان�س كوليري)
و�صديقته (جوان ت�شاندل ��ر)� ،إىل جانب روبرت (جيم�س
�ستي ��وارت) ،اجلميع ي�شاركون �أجواء االحتفال بحميمية
ظاه ��رة ،لكنه ��م يفتق ��دون املجني علي ��ه ،وعندم ��ا يحتدم
ال�س�ؤال عنه تتك�شف رويد ًا رويدا خيوط اجلرمية.
كان ه ��ذا هو الفيل ��م الثالث من بني خم�س ��ة �أفالم �صورها
هت�شكوك منذ ع ��ام  ،1930ا�ستناد ًا مل�سرحية كانت حتمل

نف� ��س اال�سم مل�ؤلفها باتريك هاميلت ��ون ،كانت تعر�ض منذ
عام  1929وكت ��ب ال�سيناريو له �آرث ��ر لورنت�س ،الغريب
يف فيلم ��ه ه ��ذا �أن هت�شكوك حاول احلف ��اظ على الأجواء
امل�سرحي ��ة نف�سه ��ا ونقله ��ا �إىل ال�شا�ش ��ة الكب�ي�رة وف ��ق
حرك ��ة �أبطاله داخ ��ل �شقة وك�أنها �إح ��دى ديكورات امل�شهد
امل�سرحي ،وبتكرار امل�شاهد امل�صاحبة للفيلم نكت�شف �أنها
واحدة من �أف�ضل الأماكن للح�صول على �شعور هت�شكوك،

باعتباره �سيد ًا يف تقنية مثل هذه الأفالم� ،إنه يريد �إ�ضافة
ب�صمة جديدة من ب�صمات ��ه الرائعة للم�شهد ال�سينمائي –
الإخراجي خا�صة  -وبالطريقة التي نقلها من امل�سرح �إىل
ال�سينما بنف�س روحيتها.
وقد تلم�سنا حترر ًا وا�ضح ًا من القيود التقنية التي حتفل
به ��ا غالبية الأف�ل�ام ،مبا فيه ��ا �أفالمه ال�سابق ��ة والالحقة،
وطيل ��ة  80دقيقة وهي املدة التي ا�ستغرقها عر�ض الفيلم،
وجدن ��ا الكام�ي�رات تعمل براح ��ة تامة ومل تغ ��ادر مكانها
�إال قلي�ل ً�ا ،كم ��ا ن�شاه ��د تداف ��ع الكام�ي�را للقط ��ات املقربة،
ووقوفها على مدبرة املنزل (�إيديث �إيفان�سون) التي تزيل
ال�شم ��وع ومفر� ��ش املائ ��دة من خزان ��ة الكت ��ب التي يكون
ج�س ��م ديفيد خمفي� � ًا فيها ،ومبج ��رد اختي ��ار جانب معني
م ��ن ال�شقة� ،سي�ؤدي قط ��ع اللقطة من اجلان ��ب املقابل �إىل
�إرب ��اك امل�شاهدين للحظات ،ف�ل�ا توجد �سوى حاالت قليلة
عندم ��ا تتخط ��ى الكام�ي�را ذلك اخل ��ط يف الفيل ��م مبهارة،
عندم ��ا يكون روبرت على و�ش ��ك اكت�شافه دوافع اجلرمية
واملجرمني.
« احلب ��ل “هو �أول فيلم ملوّ ن لهت�شكوك ،وك�أنه اقرتب من
لوحة فنان �إنطباعي �أو ت�أثري عندما و�ضع خلفية للنافذة
الت ��ي تطل على مدين ��ة نيويورك ،هي �ص ��ورة فوتغرافية
بانورامي ��ة �صوره ��ا كث�ي�ر ًا مع غ ��روب ال�شم� ��س� ،أعطت
انطباع� � ًا م�ؤث ��ر ًا ال�شتغاالت ه ��ذا املخرج الرائ ��ع الذي مل
يتخ َل عن م�شهدية امل�سرح وهو ينقل �صورته لل�سينما.
ع ��ن � /صحيف ��ة نيوي ��ورك تامي ��ز و�سب ��ق لهذه امل ��ادة ان
ن�شرت يف املدى برتجمة الراحل احمد فا�ضل
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الب ْيض!
ألفرد هيتشكوك..
«سيد» سينما الرعب يخاف من َ
ّ
مهدي زلزلي

اع َت�ب�ر كالم �أطب ��اء النف� ��س ع ��ن زوال اخل ��وف مبج ��رد
اكت�شاف م�صدره كالم ًا كاذب ًا.
كيف طارد اخلوف �ألفرد هيت�شكوك حتى مماته؟
“يق ��ول �أطبّاء النف� ��س� :إذا ا�ستطعتَ اقتفاء �أثر اخلوف
واكت�شاف م�صدره ف�إ َّنه يزول .كل كالمهم هذا كذب ،لأ َّنني
ال زلتُ �أخاف!” .بكلماته القليلة هذه ،ملحاوره ديك كافيت
مق� �دّم الربام ��ج الأمريك ��ي ال�شه�ي�ر ،يف برناجم ��ه “دي ��ك
كافيت �شو” ع ��ام  ،1972ي�ضع �صانع �أفالم الرعب الأوَّ ل
يف العامل �ألفريد هيت�شكوك �س َّره بني �أيدي متابعيه.
العالق ��ة م ��ع اخل ��وف ب ��د�أت مبك ��ر ًا يف حي ��اة “�س ّي ��د
الت�شوي ��ق” ،وحتدي ��د ًا من ��ذ �صرخ ��ت به �أ ّم ��ه “بو” حني
كان عم ��ره ثالثة �أ�شهر ،فروّ عته“ .كل الأمّهات يفعلن ذلك،
وهكذا نكت�سب خ�صلة اخلوف” ،يقول ملحاوره.
ولع ��ل ا�ستح�ض ��ار ه ��ذه احلادث ��ة ال يعدو كون ��ه نوع ًا من
ال�سخري ��ة ال�س ��وداء الت ��ي يتقنه ��ا هيت�شك ��وك ج ّي ��د ًا� ،أو
ر�سال ��ة للأمهات كي يتوقفن عن ممار�س ��ة �أ�ساليب خاطئة
يف ت�أدي ��ب �أطفاله ��ن� .أ َّما احلادث ��ة التي ميك ��ن �أن ت�صلح
ال�صبي ح�سن
�أكرث كنقطة انطالق ال�ستك�شاف طفولة ذلك
ّ
الت�ص ّرف  -والذي يق�ضي معظم وقته مبفرده قارئ ًا للكتب
النف�سي
لأ َّنه ال ميتلك �أ�صدقاء  -وتلمّ�س �أثرها يف تكوينه
ّ
الفني الذي اخت ��اره لنف�سه الحق ًا ،فهو الفعل
ويف اخل ��ط ّ
ال�شائ ��ن ال ��ذي �أق ��دم علي ��ه وال ��ده ويلي ��ام املعروف
بق�سوته و�صرامته حني �أر�سله �إىل مركز ال�شرطة
بع ��د خط�أ �صغري اقرتفه ،وهو مل يتع ّد اخلام�سة
من عم ��ره ،مع تو�صي ��ة من كلم ��ات قليلة كتبها
على قطعة �صغرية م ��ن الورق ،لتكون نتيجتها
خم� ��س دقائ ��ق يف الزنزان ��ة وعم ��ر ًا كام�ل ً�ا من
اخلوف.
ال�شرطي
«هذا ما نفعله بالأوالد الأ�شقياء” ،قال له
ّ
يومه ��ا .ولك ��ن الول ��د �سيك�ب�ر ،م ��ن دون �أن يغيرّ
ذل ��ك �شيئا Wيف خوفه الدائ ��م من رجال ال�شرطة
وكراهيت ��ه الكبرية له ��م كما �سيقول لت ��وم �سنايدر
– يف مقابل ��ة �أخ ��رى  -بعد  70عام� � ًا .هذا اخلوف
�سيمنعه من ممار�سة �أن�شطة عاد َّية مثل قيادة ال�سيارة
جت ّنب ًا الحتمال توقيفه وت�سطري خمالفة بح ّقه من قبل
رجال ال�شرطة.
ح� ٌ
�دث �آخ ��ر �سيرتك ب�صمت ��ه على الطف ��ل �ألفريد،
وهو ا�ستيقاظه يوم� � ًا من غفوة ليجد �أنَّ
والديه قد غادرا املنزل لفرتة
وجي ��زة ،ومل َ
يبق
مع ��ه �أح ��د يف
املنزل �سوى
اخلادمة.
و لك ��ن
�أ �سب ��ا ب
ا خل ��و ف
عن ��د
�أ لف ��ر د

هيت�شكوك ( )1980 - 1899مل َ
تبق رهينة املنزل وحده،
فمع بلوغه عامه الــ � ،11سرت�سله عائلته �إىل كل َّية “�سانت
�أغناتيو� ��س” الي�سوع َّي ��ة ال�شهرية باالن�ضب ��اط يف لندن،
حي ��ث ي�ستخ ��دم الكهنة يف نهاي ��ة كل يوم ع�ص ��ا مطاط َّية
�صلبة يف �ضرب الأوالد امل�شاغبني .و�سيقول �ألفريد يف ما
بعد �إنَّ هذا املكان هو الذي طوَّ ر فيه �إح�سا�سه باخلوف.
«اخلوف لي�س م ��ن ال�صعب فهمه .بعد كل �شيء� ،أمل نخف
جميع ًا ونحن �أطفال؟” ي�س�أل هيت�شكوك ،فال يعدم القارئ
بعد كل هذا جواب ًا.
�أ�سباب �إ�ضاف َّية للخوف ..من بينها ال َب ْي�ض!
ح�ي�ن �أ�صب ��ح هيت�شك ��وك يف اخلام�سة ع�شرة م ��ن عمره،
ت ��ويف والده عن  52عام ًا بعد معاناة مع املر�ض ،فا�ضط ّر
�إىل العم ��ل لإعال ��ة نف�سه ووالدت ��ه ،مع موا�صل ��ة درو�سه
الليل َّي ��ة يف تاري ��خ الف ��ن والر�س ��م واالقت�ص ��اد والعل ��وم
ال�سيا�س َّية .ويف العام  1942توفيت والدته عن  79عام ًا
وكان متعلق� � ًا بها ومعجب� � ًا ب�شخ�صيّته ��ا ،وبعدها ب�أربعة
�أ�شه ��ر تويف �شقيقه وليام بجرعة زائ ��دة عن  52عام ًا ،ما
�أ�صاب ��ه باحلزن وجعله ي�أخذ نظام ��ه الغذائي على حممل
اجل� � ّد مب�ساعدة طبي ��ب ،يف حماولة لت�أخ�ي�ر موته ،وهو
ال ��ذي كان يع ��اين من زي ��ادة يف الوزن و�آالم� � ًا يف الظهر
وعادات �سيئة يف الأكل وال�شرب.
يف الع ��ام  ،1945كان ا�ستخدام ��ه الب�ص ��ري لليورانيوم
كجه ��از م�ؤام ��رة ق ��د ت�س َّبب
بو�ضعه حت ��ت املراقبة
لف�ت�رة وجي ��زة
م ��ن قب ��ل مكت ��ب
ا لتحقيق ��ا ت
الفيدرايل� .أ َّنى
ل ��ه �أن يعلم �أنَّ
ا�ست�شار ت ��ه
ح ��د
�أ
�أ�صدقا ئ ��ه
يف
“ معه ��د
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للتكنولوجي ��ا” ح ��ول فكرة خيال علم ��ي يف �آذار/مار�س،
�سيت� � ّم ربطه ��ا مع الواق ��ع املفجع الذي َّ
متخ� ��ض عنه �شهر
�آب�/أغ�سط� ��س من العام نف�سه مع تفج�ي�ر قنبلتني ذر َّيتني
يف هريو�شيما وناغازاكي اليابانيّتني؟
ويف الع ��ام َّ 1958
مت ت�شخي� ��ص �إ�صاب ��ة زوجت ��ه �أمل ��ا
بال�سرطان ،فكان ي�سرق الوقت من ت�صوير فيلمه “�أق�صى
ال�شم ��ال الغربي” لزيارته ��ا يف امل�ست�شفى ،حيث خ�ضعت
لعمل َّي ��ة جراح َّية تعاف ��ت بعدها ببطء متحمل� � ًة الكثري من
الآالم ،ولك َّن ��ه �صار يتخ َّيل للم َّرة الأوىل احلياة من دونها،
فباتت لديه �أ�سباب �إ�ضاف َّية للخوف.
حتى البَي�ض ،هذا الغذاء ال�شهي املليء بالفوائد للإن�سان،
لي� ��س �سوى �سب ��ب �آخر للخوف عند هيت�شك ��وك� ،إذ يقول
يف �إح ��دى مقابالته�“ :أنا �أخاف م ��ن البي�ض ،هذا ال�شيء
امل�ستدي ��ر الأبي�ض ،بل �أ�س ��و�أ من اخلوف .هل �سبق لك �أن
ُك�سر وي�سكب
ر�أيتَ �شيئ ًا �أكرث �إثارة لال�شمئزاز منه وهو ي َ
ال�سائل الأ�صفر؟ �صفار البي�ض �أ�صفر مق ّزز� .أنا مل �أتذوّ قه
�أبد ًا».
متعة اال�ستيقاظ من الكابو�س
“امنحهم املتعة .نف�س املتعة التي يح�صلون عليها عندما
ي�ستيقظ ��ون م ��ن كابو�س” .تلخ� ��ص هذه العب ��ارة عالقة
هيت�شك ��وك باجلمهور ،فهو مع كل م ��ا يزرعه يف نفو�سهم
م ��ن خوف ،ال يعت�ب�ر نف�سه قا�سي ًا ،بل مانح� � ًا للمتعة التي
تتو ّل ��د يف النهاي ��ة م ��ن تذ ّك ��ر �أنَّ كل ه ��ذا اخل ��وف لي� ��س
حقيق ّي� � ًا ،ليغدو الواق ��ع �أكرث جما ًال يف ع�ي�ن امل�شاهد بعد
�شارة اخلتام.
ولع ��ل طفول ��ة هيت�شكوك ،وم ��ا تالها من مراح ��ل حياته،
�أرخ ��ت بثقلها عل ��ى �أفالمه ،فمن ب�ي�ن �أفالمه الـ� �ـ  ،53ث َّمة
 11فيلم� � ًا تدور حول بطل مطا َرد وخائف ومتو ّتر ب�سبب
اتهام ��ه بجرمية مل يرتكبه ��ا ملج ّرد خط� ��أ يف الهو َّية .يجد
ه ��ذا ال�شخ� ��ص الع ��ادي نف�س ��ه يف و�ضع خط�ي�ر ،فيتوفر
للجمهور �إح�سا�س �أكرب بالت�شويق ،وي�سهل عليه التماهي
مع البطل �أكرث مما لو كان الأخري مذنب ًا بالفعل.
ولي�س بعي ��د ًا عن طفولته وذكريات ��ه ال�سيّئة مع ال�شرطة،
ي�صوّ ر هيت�شك ��وك الأ�شرار والقتلة ك�ساحرين وودودين،
فيجرب امل�شاهد على التماه ��ي معهم �أكرث من ال�شخ�ص َّيات
التي يراها ا�ستبداد َّية كال�سيا�سيني ورجال ال�شرطة.
ولك ��ن هيت�شك ��وك نف�سه مته ��م باال�ستب ��داد يف عالقته مع
املمثل�ي�ن ،بع ��د �أن و�صل �إىل ح ّد و�صفه ��م باملا�شية ،وحني
�أراد التخفي ��ف من وقع ت�صريحه ،نف ��ى �أن يكون قد �أطلق
عليهم هذه ال�صفة ،م�ؤكد ًا �أنَّ ما قاله هو فقط �أ َّنهم يجب �أن
يعا َملوا كاملا�شية ..بطريقة لطيفة طبع ًا!
وتع ��ود م�شكل ��ة هيت�شكوك م ��ع املمثلني �إىل
كونه ي ��رى �أنَّ

عليه ��م الرتكيز عل ��ى �أدائهم وع ��دم التدخ ��ل بال�سيناريو،
وترك ��ه للمخ ��رج وكات ��ب ال�سيناري ��و ،حي ��ث يع ّل ��ق على
حدي ��ث �أحد املمثلني مع ��ه حول �ض ��رورة االرجتال وعدم
التق ّي ��د بالن�ص احلر ّ
يف بالقول “هذا لي� ��س متثي ًال ..هذه
كتابة».
وعل ��ى الرغم من �سمعته كمخرج يكره املمثلني ،ف�إنَّ معظم
املمثلني الذين عملوا معه قدَّموا عرو�ض ًا رائعة ،وقد ع ُِر َف
عن ��ه ا�ستخدام نف�س املمثل�ي�ن يف �أعماله م ��رار ًا وتكرار ًا،
مثل كاري جرانت وجيم�س �ستيوارت ( 4مرات) و�أنغريد
بريغمان وجري�س كيل ��ي ( 3مرات) ،وقد قال عنه جيم�س
ما�س ��ون �إ َّن ��ه ينظ ��ر �إىل املمثل�ي�ن ك� �ـ “دعائ ��م متح ّركة”،
وكجزءٍ من �إعداد الفيلم ،وهو القائل يف �إحدى مقابالته:
“�إنَّ ال�ش ��رط الأ�سا�سي للممثل ه ��و القدرة على فعل �أي
�شيء ب�ش ��كل جيّد ،وهو لي�س ب�أية حال من الأحوال �سه ًال
كما يبدو».
وكذلك كان مو�ضوع ت�صويره للمر�أة حمل نقا�ش �أكادميي
م�ستفي�ض ،فامل ��ر�أة يف �أفالمه “تع َّر�ضت للإذالل” بح�سب
بع� ��ض النق ��اد ،بع ��د ح�صره ��ا يف نف� ��س ال�صف ��ات دائم ًا،
فه ��ي الوا�شي ��ة وال�ساح ��رة واملت�ش� � ّردة وال�شري ��رة والأ ّم
ال�شيطانة ،وهي غالب ًا �شقراء وم�سجونة يف �أزياء تواكب
املو�ضة ،وفاتنة للرجال ،ودائم ًا تعا َقب يف النهاية.
ولي�س � ّ
أدل على عظمة اجله ��د الفني الذي بذله هيت�شكوك
ومدى �إخال�صه ملهنته ،من م�شهد القتل ال�شهري يف حو�ض
اال�ستحم ��ام يف فيلمه “�سايكو” ( )1960الذي يُعد �أ�شهر
جرمية �سينمائ َّية ا�ستغرق ��ت  45ثانية على ال�شا�شة ،لكن
ت�صويرها ا�ستغ ��رق �أ�سبوع ًا كام�ل ً�ا ،و 78زاوية خمتلفة
للكام�ي�را ،وه ��و م ��ا جعل الفيل ��م رغم مرور �أك�ث�ر من 60
عام� � ًا على �إطالقه ،ي�ش ّكل حتى اليوم فا�ص ًال ي�ؤ ّرخ ل�سينما
الرع ��ب ،الأكرث �إث ��ار ًة لل�صدم ��ة من بني �أف�ل�ام الرعب يف
العامل.
ورغ ��م وفاة هيت�شكوك ع ��ام  1980و�إح ��راق جثته ونرث
رماده ��ا ف ��وق املحي ��ط اله ��ادئ وفق� � ًا لو�ص ّيت ��ه ،ال ي ��زال
“�سايك ��و” ومعه �أكرث من  50فيلم� � ًا �آخر عنوان ًا ل�سينما
روحي ين�سب �إليه كل عمل متقن،
الرعب التي �صار لها �أب
ّ
“هيت�شكوكي»!
فيقال �إ َّنه
ّ
 10تواريخ من حياة هيت�شكوك:
� 13آب�/أغ�سط� ��س  :1899والدت ��ه يف ليتون�ست ��ون –
�إ�سيك�س يف �إنكلرتا.
 12كان ��ون الأوَّ ل/دي�سم�ب�ر  :1914وف ��اة والده عن 52
عام ًا ب�سبب انتفاخ الرئة و�أمرا�ض الكلى.
 1حزيران/يوني ��و  :1919تعيين ��ه حم ��رر ًا ومدي ��ر ًا
للأعم ��ال يف من�شورات “هنلي تلغ ��راف” وتكليفه بر�سم
�إعالن ��ات الكابالت الكهربائ َّية ،وه ��ي الوظيفة التي كانت
خطوته الأوىل نحو ال�سينما.
 2كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر  :1926زواج ��ه م ��ن كاتب ��ة
ال�سيناريو الإنكليز َّية الأمريك َّية �أملا ريفيل.
� 31أيار/ماي ��و  :1927حتول �أملا من الربوت�ستانت َّية �إىل
الكاثوليك َّية ب�إ�صرار من والدة هيت�شكوك ،وتعميدها.
 7متوز/يولي ��و  :1928والدة �إبنت ��ه الوحي ��دة
باتري�سيا.
� 26أيلول�/سبتمرب  :1942وفاة والدته عن  79عام ًا.
 4كان ��ون الثاين/يناي ��ر  :1943وف ��اة �شقيق ��ه ويليام
بجرعة زائدة عن  52عام ًا.
� 16آذار/مار� ��س � :1980آخ ��ر ظه ��ور علني ل ��ه يف حفل
ت�سليم جائزة “معهد الفيلم الأمريكي».
 29ني�سان�/أبريل  :1980وفاته يف منزله يف بيل �إير.
�أ�شهر � 10أفالم لهيت�شكوك:
ريبيكا ()1940
�سيّىء ال�سمعة ()1946
حبل ()1948
غرباء يف قطار ()1951
النافذة اخللف َّية ()1954
الرجل الذي عرف �أكرث من الالزم ()1956
الدوار ()1958
�أق�صى ال�شمال الغربي ()1959
�سايكو ()1960
الطيور ()1963
عن امليادين
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من إصدارات المدى..هيتش��كوك ملك التش��ويق وخلق

الرعب لدى المشاهد
قحطان جاسم جواد
ح ��وار طوي ��ل �أج ��راه ال�سينمائ ��ي (فران�س ��و براف ��و) مع

خم ��رج الرعب املعروف (هيت�شك ��وك) حيث وجه له 500
�س� ��ؤال على مدى �أربع �سن ��وات ون�شرها يف عام .1967

وه ��ي تتن ��اول جترب ��ة هيت�شك ��وك م ��ن كل جوانبه ��ا يف
خم�سني فيلما.
وق ��د اعتاد الأمريكيون �أن ينظ ��روا �إىل �أعمال هيت�شكوك
من زواي ��ا �سطحية كمادة للت�سلي ��ة ،وي�سمونه (هتي�ش)،
بينم ��ا رواد املوج ��ة الفرن�سي ��ة ال�سينمائي ��ة اجلدي ��دة
ي�سمونه امل�سيو هيت�شكوك ،ويعتربونه معلما فذا ورائدا
عبقري ��ا .وهم الذي ��ن اكت�شف ��وه واحتفلوا ب ��ه و�أ�صدروا
عنه الدرا�سات املمي ��زة والكتب املهمة .ومن قبله اكت�شف
الفرن�سيون فوكرن قبل �أن يفهمه الأمريكيون ،وقبل فوزه
بنوبل الآداب.
ح ��وار هيت�شك ��وك ن�ش ��ر يف كت ��اب �ضخ ��م يق ��ع يف 331
�صفح ��ة م ��ن القط ��ع الكب�ي�ر وترجم ��ه للعربي ��ة عب ��د الله
عوي�ش ��ق وح�س ��ن ع ��ودة ,و�صدر ع ��ن دار امل ��دى للثقافة
والن�شر.
يقول امل�ؤل ��ف برافو (الذي �أجرى احلوار مع هيت�شكوك)
�أن الفك ��رة ال�سلبية ملثقفي �أمريكا اجتاه هيت�شكوك ولغته
بان �أفالمه بال فح ��وى ،كانت تثري يف احلما�س لالقرتاب
من ه ��ذا املخرج الكبري الذي ال ي�ضاهي ��ه بعبقريته �سوى
�سلفادور دايل .و�أظن انه كان �ضحية ملثقفي �أمريكا الذين
كان ��وا يكتب ��ون نقودهم عل ��ى نحو �ساخ ��ر وهزيل اجتاه
هيت�شك ��وك .لكن عندم ��ا �شاهدت �أفالمه وج ��دت �أن هناك
تفكريا عميقا ومغزى كبريا لديه ,رمبا يختلف عن الكثري
من �أبناء جيله يف �أمريكا وخارجها .لذا قررت �أن �أخو�ض
جترب ��ة معمقة معه من خالل حوار �سينمائي طويل يتابع
جميع �أفالمه .وقد جرى احلوار يف عام  1962ون�شر يف
عام � ,1967أي �أم�ضيت �أربع �سنوات يف حواري معه.
حينم ��ا ننظر بانتب ��اه �إىل �أعم ��ال هيت�شكوك من ��ذ �أفالمه
ال�صامت ��ة يف انكل�ت�را حت ��ى �أفالم ��ه امللون ��ة يف هوليود
تتب�ي�ن فيه ��ا ع ��ددا م ��ن الأ�سئل ��ة .البد ل ��كل �سينمائ ��ي �أن
يطرحه ��ا على نف�سه ،ولي� ��س اقلها(كيف تع�ب�ر عن نف�سك
بطريقة ب�صرية – مرئية – خال�صة؟)؟.
ت�ضمن حوار برافو عدة حماور هي:ـ
 .1الظروف املحيطة بوالدة كل فيلم
� .2إعداد ال�سيناريو وبنا�ؤه
 .3م�شكالت الإخراج اخلا�صة بكل فيلم
 .4تقديره ال�شخ�صي للنتيجة التجارية والفنية لكل فيلم
ن�سبة �إىل الآمال املعقودة عليها.
يف � 13آب  1962و�صلن ��ا �إىل هوليود(يق ��ول برافو) �أنا
و�صديقتي هيلني �سكوت .ويف كل �صباح كان هيت�شكوك
مي ��ر علينا يف فن ��دق بيفريل هيل ��ز ،وي�صحبنا �إىل مكتبه
يف �ستدي ��و يوينفر �سال .وكنا ن ��زود مبيكروفون �صغري
مثبت ف ��وق ربطة العنق .كما �أن مهند�سا لل�صوت كان يف
الغرفة املجاورة ي�سجل حدثينا.ونبد�أ احلديث يوميا من
ال�ساع ��ة التا�سعة �صباحا ولغاي ��ة ال�ساد�سة م�ساء .وحتى
يف �أثناء تناول الطعام كنا نتحدث!
هيت�شك ��وك ه ��و الرج ��ل ال ��ذي �ص ��ور اخل ��وف (الرعب)
يف �أفالم ��ه �أف�ض ��ل م ��ن �أي خم ��رج �أخر يف الع ��امل .وهو
نف�س ��ه فزع هي ��اب .وان جناحه يعود �إىل ه ��ذا امللمح يف
�شخ�صيت ��ه! والن هناك منتج فني وممثل�ي�ن وفريق عمل
فن ��ي كبري كان يطمح هيت�شكوك الن يجعل جميع النجوم
تتمن ��ى �أن تعمل حت ��ت �إمرت ��ه وقيادته .كذل ��ك �سعى �إىل
�إغ ��واء اجلمهور وتخويفه ودفع ��ه �إىل �أن يعرث من داخل
نف�س ��ه م ��ع كل االنفع ��االت الطفولية القوي ��ة ،انطالقا من
�إثارة الرتقب والت�شويق لدى امل�شاهد .وبد�أ احلوار:ـ
ــ برافو ي�سال ...حدثنا عن فرتة منزل ال�سينما؟
 هيت�شك ��وك :قر�أت يف �صحيف ��ة �أن �شركة فامو�س بليريبا�ش ��رت يف فتح فرع لها يف لندن وكانت تريد �إنتاج فيلم
مقتب�س ع ��ن رواية ما .فقرات تل ��ك الرواية ور�سمت عدة

ر�س ��وم ميكن �أن تو�ضح العناوين الفرعية
للح ��وار(يف زم ��ن ال�سينم ��ا ال�صامت ��ة)
وعندم ��ا ذهب ��ت �إىل ال�شرك ��ة (�شغلوين)
فورا .ثم �ص ��رت رئي�سا لق�سم العناوين.
وق ��د قلب ��ت بر�سومات ��ي كل ت�ص ��ورات
ال�شركة ر�أ�سا على عقب! وبذلك جنحنا
جناح ��ا باه ��را وح�ص ��دت ال�شرك ��ة
�أرباحا طائلة .وجناحي قادين �أي�ضا
للعم ��ل م ��ع املنت ��ج مي�شي ��ل بالك ��ون
كم�ساع ��د خم ��رج وقدمت له ��م ن�ص
م�سرح ��ي (امر�أة ال م ��ر�آة) فده�شوا
كثريا.
ـ� �ـ فران�سو تروفو� ..أي �أفالمك هو
الأول؟
ــ هيت�شك ��وك ..فيل ��م القاطن هو
الفيل ��م الهيت�شكو ك ��ي احلقيقي
الأول .وق ��د واجهتن ��ي م�شكلة
يف كيفي ��ة حتوي ��ل جن ��م
حمبوب من النا� ��س �إىل قاتل
ومنتق ��م! وكان البط ��ل ه ��و
ايف ��ور نوفيلل ��ر .وه ��و �أول
فيل ��م قدم ��ت في ��ه �أف ��كاري
اخلا�صة يف �شكل ب�صري.
ــ برافو ..يف فيلم امل�أخوذ
فكرتك ترتكز حول تنفيذ
فيلم هذياين؟
 هيت�شك ��وك ..نع ��م..فالرواي ��ة م�أخ ��وذة
ع ��ن رواي ��ة (الدكت ��ور
ادوارد) املليو درامية
وفيه ��ا ق�ص ��ة يرويها
اح ��د املجان�ي�ن �إىل
جمنون �أخ ��ر ..كان
اجلمي ��ع يف الفيلم
جمان�ي�ن .وكان ��ت
فكرت ��ي عقالني ��ة
لأين �أردت �أن �أق ��دم فيلم ��ا مبوج ��ب
التحلي ��ل النف�س ��ي ,لذل ��ك �أر�سل ��ت �إىل �سلف ��ا دور دايل
لري�س ��م لنا ر�سومات تو�ضيحية ت�ساعد على �إبراز ال�شكل
الب�ص ��ري .وق ��د جن ��ح دايل يف تقدمي ما �أري ��د ور�سم لنا
�أ�شي ��اء غريبة بحيث ي�صعب تقدميه ��ا من خالل التمثيل.
كم ��ا م�شهد متثال يفرقع من�ل�ا تت�سرب من ال�شقوق وتدب
ف ��وق التمثال .ثم تظهر يف الفيل ��م اجنريد رغمان مغطاة
بالنم ��ل! كنت �أمتن ��ى �أن �أ�صور خ ��ارج اال�ستديو لإعطاء
م�صداقي ��ة �أك�ث�ر لك ��ن املنت ��ج رف� ��ض ف�ص ��ورت يف داخل
اال�ستديو ومع ذلك جنحنا!
ــ برافو ..ماذا تق�صد بااللتجاء اىل ما �سبقت جتربته؟
 هيت�شك ��وك ..اق�ص ��د الع ��ودة �إىل م ��ا م�ستق ��ر بر�سوخذهن ��ك ..ويتع�ي�ن عم ��ل ذل ��ك يف كل مرة جت ��د نف�سك فيها
�ضائع ��ا للحظ ��ة �أو يف كل مرة ت�ست ��ويل البلبلة واحلرية
عليك.
ــ برافو ..فيلم غريبان يف قطار كيف اخرتته؟
 هيت�شك ��وك ..الرواي ��ة �أن ��ا اخرتته ��ا ووفرت له ��ا مادةجي ��دة لعملي وتعاونت فيها مع رمي ��ون ت�شاندلر كاتبها,
والن العم ��ل مل يكن جيدا جل�أت �إىل �سزينزي �أو رمونده
وجنحنا يف االهتم ��ام بقواعد العم ��ل ال�سينمائي .وهي
قواعد الإث ��ارة والرتقب .واذكر �أن �سلزنيك قال ذات مرة
�أين الوحي ��د ال ��ذي يثق بي لإخراج �أفالم ��ه .ويوم عملت
مع ��ه تذمر من ��ي وق ��ال �أن �أفالمي �أحجية ال تفه ��م و�أ�شبه
بكلم ��ات متقاطعة ..وال�سبب يف ذلك ه ��و �أين �أ�صور يف
�أفالمي �أجزاء �صغرية .ومل يكن جمعها �سهال بدوين .وال
ميكن تركي ��ب الفيلم �إال ح�سب ما ركبت ��ه يف را�سي! مثال
ت�صوير الإقدام باجتاه وعك�سه بطريقة الـ (ترافيلنغ) �أي
لقطة م�صاحبة ..متابعة .ثم اللقطات اخلا�صة بالق�ضبان
احلديدية .فهي تتالق ��ى معا وتتباعد .وذلك رمزي بع�ض

ا ل�ش ��ي ء ،
�شان الأ�سهم الدالة على
االجتاه يف بداية فيلم �أنا اعرتف.
ـ� �ـ براف ��و ..يف فيلم الناف ��ذة اخللفية يظه ��ر بطله جيم�س
�سيتوارت يتل�ص�ص على الآخرين وهذا غري جائز؟
 هيت�شك ��وك ..الآن�س ��ة لوجون الناق ��دة قالت كالما اكربان ��ه فيلم �شنيع؟! وم ��ا كان عليها �أن تق ��ول ذلك� ..صحيح
ان ��ه كان ي�س�ت�رق النظ ��ر ومتل�ص� ��ص .لكن ال�سن ��ا جميعا
م�سرتق ��ي نظ ��ر؟! واراه ��ن �أن كل ت�سع ��ة م ��ن ع�ش ��رة �إذا
ر�أوا عل ��ى اجلانب الأخ ��ر امر�أة تغري مالب�سه ��ا ف�أنهم لن
ي�ستطيع ��وا �إم�س ��اك �أنف�سهم عن النظر! ميك ��ن �أن يغلقوا
النواف ��ذ �أو ي�شيحوا بنظرهم بعي ��دا الن الأمر ال يعنيهم.
لكنهم ل ��ن يفعلوا ذلك .بل �سيظلون ينظرون وهي طبيعة
الب�ش ��ر ال�سيم ��ا لدى الرج ��ال؟ فكيف ال تري ��د بطال مقعدا
ال�سبيل الوحيد �أمامه هو النظرمن النافذة وان ينظر �إىل
كل م ��ا ي�شاهده عربها! ولوال تل ��ك النظرات ملا كان للفيلم
�أي معنى �أو �أهمية.
ــ برافو ..وعن نظرته للجن�س على ال�شا�شة �س�ألته؟
�أن الإم�س ��اك باخلن ��اق ه ��و حتدي ��دا الفيل ��م ال ��ذي اهت ��م
ال�صحفي ��ون في ��ه بال�ص ��ورة الت ��ي يف ذهنك ع ��ن البطلة
ال�سينمائية .انك �صرح ��ت يف مرات عدة �إن غري�س كيلي
�أثارت اهتمامك الن اجلن�س عندها غري مبا�شر؟
 هيت�شك ��وك ..عندما �أعالج �أمور اجلن�س على ال�شا�شة..ال �أن�سى �أب ��دا �أن الرتقب ب�أنفا�س مكتومة هو الذي يحكم
هن ��ا �أي�ض ��ا كل �ش ��يء� .إذا كان اجلن�س مفرط ��ا يف اجلهر
وح�صلن ��ا بجالء .فل ��ن يعود ثم ��ة تلهف مكت ��وم النف�س.
فم ��ا ال ��ذي �سيملي عل ��ي بعد اختي ��ار ممث�ل�ات �شقراوات
ومغالي ��ات يف مظهره ��ن .امل�صق ��ول حل ��د ال�شط ��ط؟ �إننا

نبحث عن ن�ساء من الدنيا� ..سيدات حقيقيات �سي�صبحن
يف غرف ��ة الن ��وم بدع ��ارة موم� ��س.
امل�سكين ��ة مارل�ي�ن موت ��رو كان
وجهه ��ا يعلن عن اجلن�س يف كل
نقط ��ة منه ,مث ��ل بريجيت باردو
وذل ��ك اليب ��دي رهف ��ا نبيه ��ا! يف
ح�ي�ن ان اجلن�س يج ��ب ان اليعلن
�سافرا كما عند الن�ساء االنكليزيات
وال�سويديات!
وعل ��ق هيت�شكوك حول �س�ؤال برافو
ع ��ن النور� ��س ال ��ذي يجت ��از ال�شا�شة
لي�صيب االطفائي يف ر�أ�سه؟ فقال:ـ
 كان نور�س ��ا حي ��ا �أطلق م ��ن م�صطبةعالية جدا خ ��ارج �إطار لقطة الت�صوير,
ومدرب ��ا للذهاب من م ��كان �إىل �آخر مارا
بال�ضبط من فوق ر�أ�س الرجل االطفائي.
�أم ��ا الرجل فهو اخت�صا� ��ص باحلركات �أو
بهل ��وان ح ��ركات خطرة .وق ��د بالغ يف رد
فعله كي يقنعنا بان النور�س �ضربه!
وبخ�صو� ��ص الأ�ص ��وات امل�صاحب ��ة مل�شهد
الطيور وه ��ي تهاجم املنزل يف فيلم الطيور
قال هيت�شكوك:ـ
عن ��د ت�صويري ه ��ذا امل�شهد من اخل ��ارج ،مع
ال�شخ�صيات التي جمدها الرعب داخل املنزل ـ
متثلت ال�صعوبة يف احل�صول على ردود �أفعال
م ��ن املمثلني من ال �ش ��يء .اذ مل يكن لدينا بعد ال
�أ�صوات خف ��ق الأجنحة وال �صرخات النوار�س.
لذا ا�ستح�ضرت عندئذ طبال �إىل جل�سة الت�صوير،
وميكرف ��ون ومك�ب�ر �ص ��وت .ويف كل م ��رة كان ��ت
ال�شخ�صيات ت� ��ؤدي فيها م�شهد اجلزع املطبق على
ال�ص ��در .كان القرع على الطب ��ل ي�ساعد املمثلني يف
�إب ��داء رد الفعل .بعد ذلك طلبت م ��ن (برنار هرمان)
�أن يت ��وىل مراجع ��ة ال�صوت والإ�ش ��راف عليه للفيلم
كام�ل�ا .حيث ا�ستط ��اع �أن ي�ضبط جوق ��ة املو�سيقيني
و�إال ته ��م املرافقة بحيث وك�أنها ت�صدر ا�صواتا ولي�س
مو�سيق ��ى .وهو ما ح ��دث يف الفيلم كام�ل�ا� ..أي هناك
�أ�صوات ولي�س مو�سيقى!.
ــ وحول �س� ��ؤال رافو هل تعترب نف�س ��ك فنانا كاثوليكيا؟
يقول هيت�شكوك:ـ
 �أن ��ا انت�س ��ب �إىل �أ�س ��رة كاثوليكية وكذل ��ك زوجتي منذقب ��ل زواجن ��ا .ون�ش� ��أت يف بيئ ��ة ديني ��ة �صارم ��ة .ويف
بع�ض �أفالم ��ي �صورت ،ورمبا هي م�صادف ��ة ،يف كني�سة
كاثوليكية ب�سبب وج ��ود موا�صفات احتاجها يف �أفالمي
مث ��ل جر�س قدمي وبرج وه ��ي بالأ�صل من �أف ��كار امل�ؤلف
قبل �أن تكون من �إرادتي.
�أخريا يقول برافو عن �سينما هيت�شكوك:ـ
يف بداية ال�ستينات كان هيت�شكوك ي�شعر ب�أ�سف الفتقاده
للنجوم� ،إذ كان بحاج ��ة �أكرث من غريه من املخرجني �إىل
ا�ؤلئك النج ��وم ،ب�سبب انه ال ميار� ��س �سينما �شخ�صيات
�إمن ��ا �سينما مواقف .كان �شديد النف ��ور من امل�شاهد التي
ال نفع منها ،تلك التي ميكن ب�سهولة اقتطاعها عند تركيب
الفيل ��م .ان ��ه مل يك ��ن رج ��ل اال�ستط ��رادات وال التفا�صيل
ال�صغ�ي�رة التي تعط ��ي (النكهة الواقعي ��ة) .وال نرى �أبدا
يف �أفالم ��ه ممث�ل�ا ي�شرع بحرك ��ة ال فائدة منه ��ا ،كان مير
بي ��ده عل ��ى ر�أ�سه �أو �أن يعط�س .و�إذا م ��ا �صورت لقطة له
بالط ��ول كامال مبا يف ذلك القدم�ي�ن فانه يتعني �إال ت�شوب
قامت ��ه �شائب ��ة و�إذا قطعت ال�صورة عن ��د ال�صدر فان يدي
املمثل يجب �إال تظهر ب�أي حال �أ�سفل الإطار.
ولذل ��ك ف ��ان انطب ��اع احلياة احلي ��ة يف �أف�ل�ام هيت�شكوك
�إمن ��ا حملته ��ا �إىل ه ��ذه الأف�ل�ام يف معظ ��م الأحي ��ان
ال�شخ�صي ��ة التي نحته ��ا املمثل لنف�س ��ه يف �أفالم �صورت
مع خمرج�ي�ن �آخرين .فجيم�س �ستي ��وارت حمل معه �إىل
�سينم ��ا هيت�شكوك حرارة جون فورد ،وكاري كرانت �أتى
باجلاذبي ��ة الت ��ي حتققت ل ��ه يف ملهاة اخليان ��ة الزوجية
التي درج على متثيلها.
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(النافذة الخلفية) لهيتشكوك:

المتلصص والكاميرا والجريمة شبه الكاملة
إبراهيم العريس

الحياة-هل التلصص (على اآلخرين من دون علمهم)

جزء من طبيعة اإلنسان؟ مفكرون كبار وباحثون في
علم االجتماع وعلم النفس انكبوا على هذا السؤال
منذ زمن طويل ...ووصل بعضهم إلى استنتاجات

يتعلق بعضها بمدلوالت ّ
تلقي جماهير عريضة لألدب
ً
جزءا منها يتعلق
وشتى أنواع الفنون باعتبار أن

بالتوق إلى التلصص ...إلى دخول حياة اآلخرين .وإذا

كان هذا الكالم ينطبق على شتى أنواع الفنون ،فإنه

في الحقيقة ينطبق على فن السينما في شكل خاص،
ً
ً
جزءا
باكرا ،أدرك المتعاطون مع هذا الفن أن
حيث،

مما يجذب المتفرجين إلى الصاالت العتمة ،إنما هو

التفرج على كيف تدور الحياة -
رغبة دفينة لديهم في
ّ
أو ما يشبهها  -لدى الناس اآلخرين.

ل ��وال ثنائي �آخر يالح ��ظ جيف �أن فردي ��ه ،الرجل واملر�أة،
يت�شاج ��ران كل يوم ويف �ش ��كل ي�صل حد العن ��ف �أحيان ًا.
ويهتم جيف ،خ�صو�ص ًا بهذين الزوجني ،ليتحوّ ل اهتمامه
ان�شغ ��ا ًال وقلق ًا حني تختفي امل ��ر�أة ذات يوم ،وال يعود يف
املن ��زل �سوى الرجل نف�سه .وم ��ن القلق اىل الظنّ  ،خطوة
واح ��دة يقطعه ��ا جيف يف وحدته وتقول ل ��ه �إن الرجل قد
قتل زوجته ودفنها يف مكان ما.
طبعا ح�ي�ن ي�س ّر جيف باعتقاده ه ��ذا خلطيبته ال ت�صدقه.
تعتربها هلو�سات عقل ذي خيال ،نتيجة لقعدته وحيد ًا...
لك ��ن اخلطيبة (غري�س كيلي) تبد�أ ،تدريجي ًا ،باالعتقاد �أن
جي ��ف قد يكون على حق ...ث ��م ت�ستمرئ اللعبة وتخو�ض
املجازف ��ة ح�ي�ن يطل ��ب منه ��ا جي ��ف �أن تت�سل ��ل �إىل �شق ��ة
«القاتل» لكي تعرث على دليل قاطع ي�ؤكد حدوث اجلرمية.
وتفع ��ل امل ��ر�أة وحت�صل ،و�س ��ط جمازفة مرعب ��ة م�شوقة،
عل ��ى الدلي ��ل ...ولكن يف وق ��ت كان يف «القات ��ل» قد �أدرك
م ��ا يحيكه ج ��اره امل�صور وم ��ا ي�شتبه به .وهك ��ذا ،يجتاز
الفن ��اء الفا�صل بني ال�شق ��ق ،ويت�سلل �إىل �شقة جيف الذي
�إذ يباغ ��ت ب ��ه ،يدافع عن نف�س ��ه بوا�سط ��ة ...الكامريا� ،إذ
يجابه ��ه ب�ضوئه ��ا ال�ساطع ما يق�ضي عل ��ى القاتل ويوقعه
ب�ي�ن ي ��دي العدال ��ة ،بينما يخ ��رج جيف م ��ن مغامرته وقد
ك�سرت فخذه الأخرى.
ما �أمامنا يف هذا الفيلم ،وبح�سب و�صف فران�سوا تروفو
(ال ��ذي كان مطلع ًا يف �شكل مف�صل على �سينما هيت�شكوك،
وو�ض ��ع كتاب ًا حواري ًا بينهما) ،م ��ا �أمامنا حكاية م�شوقة،

ولعل فنان الت�شويق الأكرب �ألفريد هيت�شكوك ،كان واحد ًا
م ��ن كبار مبدع ��ي الف ��ن ال�سابع الذي ��ن �أدركوا ه ��ذا البعد
وا�شتغلوا عليه ،نظري ًا وعلمي ًا ،من دون �أن يكون الوحيد
يف ه ��ذا املجال .وهو لي�س الوحيد ،بالت�أكيد� ،إذ �أن تاريخ
ال�سينم ��ا امتلأ بفنان�ي�ن لعبوا على مو�ضوع ��ة التل�ص�ص،
ومنه ��م ماي ��كل ب ��اول ،وكري�ست ��وف كب�سلوف�سك ��ي،
وج ��ون بورم ��ان ،ممن جعل ��وا التل�ص�ص ،لي� ��س فقط يف
خلفي ��ة �أفالمهم ،ب ��ل مو�ضوعه ��ا الأ�سا�س ��ي («املتل�ص�ص»
لب ��اول« ،حكاي ��ة ح ��ب ق�ص�ي�رة» و «ثالث ��ة �أل ��وان� :أحمر»
لكي�سلوف�سك ��ي ،وخ�صو�ص ًا «ليو الأخ�ي�ر» لبورمان) ،بيد
�أن ه ��ذا القول ل ��ن يحول بيننا وبني اعتب ��ار فيلم «النافذة
اخللفي ��ة» لهيت�شكوك ،الفيلم  /العالم ��ة يف حيّز عالقة فن
ال�سينما بالتل�ص�ص (مع �أن �أفالما �أخرى كثرية لهيت�شكوك
تدخ ��ل يف الإط ��ار نف�سه) .ذل ��ك �أن «الناف ��ذة اخللفية» هو
�أو ًال و�أخ�ي�ر ًا ،فيلم عن هذه املمار�سة الإن�سانية :عن نظرة
املتل�ص� ��ص (الب�صا� ��ص) ،ع ��ن عجزه ،ع ��ن حماولته لي�س
فقط التف ��رج على حي ��اة الآخرين ،بل التدخ ��ل فيها �أي�ض ًا
(وه ��و تقريب ًا ما يعاجل ��ه بورم ��ان وكي�سلوف�سكي وباول
نف�سه ،يف �أفالمهم التي �أ�شرنا �إليها(.
يف «الناف ��ذة اخللفي ��ة» لدين ��ا م�ص ��ور �صح ��ايف (جي ��ف/
جيم� ��س �ستي ��وارت) ،مهنته تق ��وم �أ�ص ًال عل ��ى «م�شاهدة»
حلظات من حياة الآخرين وا�صطيادها بكامرياه� .أما الآن
ف�إن ��ه� ،إذ ك�سرت فخذه ،قعيد بيت ��ه ...وها هو مي�ضي جل
وقت ��ه جال�س ًا خلف نافذة يف �شقته تطل على �شقق جريانه
يف املبنى الذي يقطنه .ولأن القعود طال به ،ولأن خطيبته
ال تتمك ��ن من زيارته �إال يف �ساعات حم ��ددة ،وكذلك تفعل
خادمت ��ه ،ال يك ��ون �أمامه لتزجية الوق ��ت �إال �أن يجل�س يف
الظل �أو يف العتمة� ،أو من وراء النافذة ويراقب ،بف�ضول
و�شغ ��ف �أول الأم ��ر ،ثم بع ��د ذلك بقلق .ف� ��إذا كان جيف قد
راح ير�صد يف البداية مناذج من اجلريان (راق�صة تتدرب
كل ي ��وم ،ع ��ازف مو�سيقى يحاول �أن ي�ؤل ��ف ،فتاة وحيدة
تع ��اين وحدته ��ا� ،سيدة وكلبه ��ا ،زوجان �شاب ��ان يعي�شان
�شه ��ر الع�سل ،وزوجان عج ��وزان يتناحران كل يوم) يبد�أ
�صاحبن ��ا بعي�ش م�آ�س ��ي جريان ��ه واحباطاته ��م ،و�أحيان ًا
فرحهم �أي�ض ًا ...وكان ميكن لهذه اللعبة �أن ت�ستمر طوي ًال،
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وم�شاه ��د م�سلي ��ة ،وبعد فل�سف ��ي �سيكولوج ��ي ،و�شريط
ح ��ول وحدة الإن�سان ناهيك ب�أزم ��ة الثنائي .ومل يكن هذا
كل ��ه عفوي ًا لدى هيت�شك ��وك الذي دائم ًا م ��ا عالج مثل هذه
املوا�ضي ��ع يف �أفالم ��ه ،وح�سبن ��ا �أن ن�شاه ��د �أفالم� � ًا مث ��ل
«م ��ارين» و «اطل ��ب م .للجرمي ��ة» و «الع�صاف�ي�ر» للتي ّق ��ن
من ه ��ذا .ولك ��ن �إذا كان هيت�شك ��وك ق ��د وزع مو�ضوعاته
الأثرية تل ��ك على هذه الأفالم ،متفرق ��ة ،ف�إنه ،يف �شكل �أو
�آخر ،جمعها مع ًا يف «النافذة اخللفية» حتى و�إن بدا الفيلم
يف ظاه ��ره خارج هذا ال�سياق .ذلك �أن هذا الفيلم ،هو قبل
�أي �ش ��يء �آخ ��ر ،فيل ��م عن ال�سينم ��ا ،وعن عالق ��ة الإن�سان
بال�سينم ��ا .وهيت�شكوك نف�سه مل يفته �أن يو�ضح هذا الأمر
يف الكث�ي�ر م ��ن الأحادي ��ث الت ��ي �أدىل بها ح ��ول «النافذة
اخللفية» ،قائ ًال �إن لعبة متاه تقوم بال�ضرورة بني املتفرج
عل ��ى الفيل ��م ،وب�ي�ن جيف ك� �ـ «متف ��رج» على ما ي ��دور يف
املبن ��ى املواجه له ،والذي يتحول هنا� ،إىل ما ي�شبه �شا�شة
�سينمائية عري�ضة تعر�ض م�شاهد من احلياة .ومتام ًا كما
�أن متفرج ال�سينما تخامره غالب ًا رغبة ما يف �أن يدخل �إىل
ال�شا�شة ليعي�ش حي ��اة �شخ�صياتها عن قرب ومن الداخل،
كذلك ف�إن ثمة رغبة �أ�سا�سية ت�ساور جيف وهو يف جل�سته
تلك (متفرج ًا /عاجز ًا  /را�صد ًا  /خمرتع ًا للحكايات) ،يف
�أن ينتق ��ل �إىل اجلانب الآخ ��ر� :إىل �شا�شة احلياة الكبرية،
ليعي� ��ش مندجم� � ًا ،تل ��ك احلي ��وات الت ��ي يعي�شه ��ا هنا من
قعدت ��ه متفرج� � ًا ال �أكرث .وه ��و �إذ يتمكن من ذل ��ك� ،أخري ًا،
و�إن بالوا�سط ��ة  -م ��ن طري ��ق دف ��ع خطيبت ��ه �إىل دخ ��ول

�شق ��ة القاتل  -ف�إن الأم ��ر يبدو مثل دخول خم ��رج الفيلم،
نيابة عن متفرجي ��ه �إىل داخل م�شاهده و�أحداثه .بل �أكرث
م ��ن ه ��ذا :عندما حتدث تل ��ك النقلة ،ها هو جي ��ف يتحوّ ل
هو نف�س ��ه �إىل م�شاهد �سينمائي ،فيم ��ا يتحول القاتل �إىل
متف ��رج يتطل ��ع �إىل الت�سل ��ل �إلي ��ه .وه ��و بالفع ��ل يت�سلل،
ولك ��ن لي�صطدم بالعن�صر الأ�سا�س يف اللعبة ال�سينمائية:
ال�ض ��وء .ف�ض ��وء كامريا جيف ،هو ال ��ذي يدافع عن جيف
ويدف ��ع عن ��ه �أذى القاتل .ووا�ض ��ح �أن كل ه ��ذا ،على رغم
واقعيته ومنطقيته يحمل من الرمز ما يحمل.
ويبق ��ى �أن الفريد هيت�شك ��وك ( ،)1980 - 1899يف هذا
الفيل ��م املقتب� ��س �أ�ص ًال ع ��ن رواية لويلي ��ام �آيري�ش ،عرف
كي ��ف ي�شتغل فيلمه كم ��ا كان يحلم منذ زم ��ن بعيد :و�سط
ديك ��ور وحيد ،ي�صبح فيه امل ��كان بط ًال من �أبط ��ال الفيلم،
و�سجان� � ًا لل�شخ�صيات ...وهو م ��ا كان فعله نف�سه يف فيلم
�ساب ��ق له ،يعترب يف جمال ��ه حتفة �سينمائية م ��ن الناحية
التقني ��ة وهو فيلم «احلب ��ل» الذي ال يكتفي ب� ��أن يدور يف
ديك ��ور واح ��د ،بل ان ��ه كله يت�أل ��ف من لقط ��ة واحدة .ومل
يك ��ن ه ��ذا الإب ��داع املتف ��رد والتجريب ��ي ،ا�ستثنائي� � ًا يف
حياة هيت�شك ��وك ،الإنكليزي الأ�صل ،ال ��ذي �أبدع لل�سينما
الأمريكي ��ة وال�سينم ��ا العاملي ��ة �أك�ث�ر م ��ن خم�س�ي�ن فيلم� � ًا
معظمها عالمات يف تاريخ الفن ال�سابع ،ومنها «ب�سايكو»
و «فرن ��زي» و «�إين �أعرتف» و «غريب ��ان يف قطار» و «نزل
جامايكا» و «ريبيكا» و «دوخان» وع�شرات غريها.
من ار�شيف جريدة احلياة
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األلغاز المحيرة للسيد هيتشكوك

أعماله وفرت اللغز غير المفبرك فحولت المشاهد إلى شريك
محمد ُرضـا

هن ��اك كت ��اب جدي ��د �ص ��در يف ال�شه ��ر املا�ض ��ي بعنوان
«بطالت هيت�شكوك» يتناول امل ��ر�أة يف �أفالم هذا املخرج
الكب�ي�ر :ف�ي�را مايلز ،جاني ��ت يل ،تيبي هي ��درن ،غري�س
كيل ��ي� ،إنغريد برغمان و�سواهن .الكتاب بحد ذاته لي�س
حدث� � ًا ،ول ��و �أن قراءت ��ه ملهمة ،لكن احلدث ه ��و �أن كتاب ًا
�آخ ��ر رقمه جمه ��ول ،لكنه يُ�ضاف �إىل مئ ��ات الكتب قبله،
�ص ��در عن ه ��ذا املخرج ال ��ذي ت ��رك وراءه  54فيلم ًا كلها
ت�ستدعي االهتمام وغالبها جيد بامتياز.
خ ��ذ ،على �سبي ��ل املثال« :الطي ��ور» و«�سايك ��و» و«�شمال
�شمايل غرب» و«فرتيغو» (وهي من بني �أعماله يف �أواخر
خم�سين ��ات وحت ��ى منت�صف �ستين ��ات الق ��رن املا�ضي)،
فتجده ��ا منف ��ردة ع ��ن كل ما حقق ��ه �أي خم ��رج �آخر على
كرثتهم� .أكرث من ذلك ،جند هيت�شكوك منذ �أفالمه الأوىل
يف �أواخ ��ر الع�شرين ��ات يربهن عل ��ى فرديت ��ه ومتيّـزه.
حتى «امل�ست�أج ��ر» ( )1927و«ابتزاز» ( )1929و«الرقم
 )1932( »17جتد جذور الأ�سلوب الهيت�شكوكي الفريد
من اختيار مو�ضوعاته �إىل كيفية معاجلتها وبث احلياة
اخلا�ص ��ة فيه ��ا وله ��ا ،موج ��ودة .الحق� � ًا يف الثالثين ��ات
طوّ ره ��ا �إىل كال�سيكيات مبهرة ،من بينه ��ا «الرجل الذي
ع ��رف �أك�ث�ر م ��ن ال�ل�ازم» ( )1934و«الدرج ��ات الـ»39
( )1938و«ال�سي ��دة تختف ��ي» ( )1938جت ��د �أن الرجل
تو�سع يف مدارك ��ه حول الكيفية التي يريد بها ال�سيطرة
عل ��ى حوا�س م�شاهديه عرب �شخ�صيات ��ه كما عرب �أحداث
�أفالمه ودائم ًا من خالل معاجلة خمتلفة حلد التميّـز.
بعيد ًا عن االفتعال
وهن ��اك خطوط م�شرتك ��ة كثرية بني �أفالم ��ه .هيت�شكوك
كان حري�ص� � ًا عل ��ى توفري اللغز غري املف�ب�رك �أو املفتعل.
عل ��ى عك�س كثريي ��ن �س ��واه ،مل يتعام ��ل والغمو�ض من
منطق �إخفاء الإجابة عن الت�سا�ؤالت الكثرية التي تزخر
به ��ا �أفالمه .مل ير �ض ��رورة لت�أخري الك�شف عن �أ�سباب ملا
ي ��دور .مل يواكب الآخرين الذين يحافظ ��ون على �سر ما
حتى الف�صل الأخ�ي�ر من الأحداث ل�ضمان فعل الت�شويق
لدى امل�شاهدين.
«حب ��ل» ( )1948لي�س عن لغز اختف ��اء طالب ،بل نعرف

م ��ن البداية من قتله ،وبل �أي ��ن مت �إخفاء اجلثة .ال�س�ؤال
البديل ه ��و كيف �سينجح الربوف�سور جيم�س �ستيوارت
يف ت�أكي ��د �شكوك ��ه .يف «غريب ��ان يف القط ��ار» ()1951
يب ��د�أ بالك�شف عن كل ما �سرناه :رج ��ل يفر�ض على �آخر
ارت ��كاب جرمية قتل« :دائم ًا يبحثون عن الدافع .لكن �إذا
قتل ��ت امر�أتك الت ��ي ال �أعرفها وقتلت �أن ��ت امر�أتي (�أمّـه)
فلن يكت�ش ��ف البولي�س ما حدث» .بذل ��ك يتحوّ ل ال�س�ؤال
�إىل ما الذي �سيحدث تبع ًا لهذا االتفاق.
وكم كان مثري ًا �أن ن�شاهد ،مع جيم�س �ستيوارت وغري�س
كيل ��ي يف «ناف ��ذة خلفي ��ة» ( )1954اجلرمي ��ة ترتك ��ب
�أمامن ��ا :راميوند بار يقتل زوجت ��ه .طار الغمو�ض .حط
الت�شويق الناجت من رغبتنا يف متابعة ما الذي �سيحدث
من بعد.
وعندما ت�صل جاني ��ت يل �إىل ذلك الفندق املنزوي بعيد ًا
ع ��ن الطري ��ق ال�سري ��ع يف «�سايك ��و» ( )1960ال ميهلها
هيت�شك ��وك �إال ب�ض ��ع دقائق قب ��ل �أن ن ��رى القاتل يقتحم
حجرتها ويتخل� ��ص منها .ماذا ت ��رك هيت�شكوك بعد ذلك
وملاذا مل يلج� ��أ �إىل منهج �أغاثا كري�ست ��ي الروائي القائم
على «من القاتل»؟
ه ��ذا املنهج املطروح هو �أك�ث�ر من تفعيلة بديلة .عرب ذلك
وح ��ده ي�ستطي ��ع هيت�شكوك (�إىل الي ��وم) و�ضع امل�شاهد
يف مو�ضع غري مريح .جعله ب�صبا�ص ًا وجعل منه �شاهد ًا
عل ��ى م ��ا يقع .يتمثل ذل ��ك على �أف�ضل وج ��ه يف «�سايكو»
و«نافذة خلفية» بني ما ذكرناه.
يف «�سايك ��و» لن يتمح ��ور البحث عما ح ��دث لل�شخ�صية
الت ��ي لعبته ��ا جاني ��ت يل لأنن ��ا �شاهدن ��ا مقتله ��ا بعيون
مفتوحة عل ��ى �آخرها (تبع� � ًا لطريقة ت�صوي ��ره وتوليفه
امل�شه ��د) .نحن نعلم �أكرث من �شقيقتها التي جاءت تبحث
عنه ��ا و�أكرث من التحري الذي ا�ستجاب ل�شكوك �شقيقتها
(ودف ��ع حيات ��ه ثمن� � ًا لذلك) .نعل ��م كل �شيء ،وم ��ع ذلك ال
يرتكن ��ا الفيل ��م حلظة م ��ن دون ت�شوي ��ق (�إال يف الدقيقة
الأخرية متام ًا).
«ناف ��ذة خلفي ��ة» لي� ��س ،بدوره ،ع ��ن اختفاء اجل ��ارة ،بل
ع ��ن قيام زوجها بقتلها .هذا وا�ض ��ح .جيم�س �ستيوارت
م�صوّ ر �صحايف يالزم منزل ��ه بعدما ك�سر �ساقه .ت�سليته
الوحي ��دة (مل يك ��ن هن ��اك كومبيوتر �آنذاك) ه ��ي مراقبة
�صف املب ��اين و�ساكنيها من الناف ��ذة اخللفية .الت�شويق
�آت من �أنن ��ا نعلم �أن �شكوكه حقيقية ون�شارك الب�صب�صة
ونت�س ��اءل عما �سيحدث له �إذا م ��ا اكت�شف القاتل �إنه كان
يراقبه.
خطر حمتم
�أف�ل�ام هيت�شكوك مليئة دوم� � ًا باملخاطر .هناك خطر على
حي ��اة اجلمي ��ع حتى يف فيلم غ�ي�ر مبني عل ��ى الت�شويق

البولي�س ��ي مثل «ق ��ارب حي ��اة» (� )1944أو «املتاعب مع
هاري» ( .)1955اخلطر حمدق على بطل «نافذة خلفية»
ال ��ذي ال ي�ستطيع احل ��راك عن كر�سي ��ه لإ�صابته .اخلطر
�أكيد على حياة غاري غرانت يف «�شمال �شمايل غرب» �أو
على املمثلة �إنغريد برغم ��ان يف «�شنيع» ( )1946وعلى
املتهم باجلا�سو�سية ج ��ووَل ماكريا يف «مرا�سل �أجنبي»
( )1940كما يف غري هذه الأمثلة.
«فرتيغ ��و» (الذي مت انتخاب ��ه �أف�ضل فيلم يف التاريخ يف
ا�ستفت ��اء جمل ��ة «�سايت �أن ��د �ساوند» قبل �سن ��وات عدّة)
يب ��د�أ باخلطر املح ��دق .جيم�س �ستيوارت (م� � ّرة �أخرى،
�أك�ب�ر �سن ًا) مفت�ش يطارد جمرم ًا فوق �أ�سطح مباين �سان
فران�سي�سكو .فج�أة يجد نف�سه معلق ًا بحافة ال�سطح مهدد
ب�أن تفلت يداه في�سقط من علو �شاهق.
ال ن ��دري كيف جنا ،لكنن ��ا نتعرف عليه وق ��د ترك العمل
الر�سم ��ي وقب ��ل مهمّـة متابعة ام ��ر�أة (كيم نوف ��اك) التي
تراودها (كما يقول له زوجه ��ا) �أفكار انتحار .يلحق بها
�إىل ب ��رج كني�س ��ة وهو الذي ب ��ات يخ ��اف الأدوار العليا
ويراها تلقي بنف�سها .يعي�ش حزن ًا دفين ًا ثم ي�شاهد امر�أة
ت�شبهه ��ا متام ًا .يتع ّرف �إليها مدرك ًا �أنه كان وقع يف غرام
الراحلة ويريد الآن حتويل املر�أة اجلديدة لتكون ن�سخة
من الأوىل.
ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن املفاج� ��آت املتوالية ط ��وال الوقت،
«فرتيغ ��و» ه ��و م ��ن �أك�ث�ر �أف�ل�ام هيت�شك ��وك تع ��دد ًا يف
التف�س�ي�ر واالحتماالت .كي ��ف مت �إنقاذه من ال�سقوط يف
مطل ��ع الفيلم؟ ه ��ذا ال�س�ؤال يق ��ود �إىل �إذا م ��ا كان الفيلم
حقيقي� � ًا؟ خيال ميت �أم مت �إنقاذ بطل الفيلم وبالتايل ف�إن
م ��ا نراه خيال رجل ح ��ي؟ .ملاذا تع ��اود احلكاية دورانها
ح ��ول تلك العالقة املحرية بني الرج ��ل الذي دهمه احلب
وامل ��ر�أة التي رمبا كانت من اعتقد �أنها ماتت؟ �أو هل هي
مات ��ت فع�ل ً�ا وباقي الفيل ��م مرتع م ��ن الكوابي�س؟ وحتى
ح�ي�ن نكت�شف �أنه كان �ضحية لعب ��ة خمادعة ف�إن ال�س�ؤال
حول دوره يف هذه اخلديعة ي�ستمر طوي ًال من بعد.
يف ح�ي�ن �أن اخلط ��ر يف «فرتيغ ��و» فري ��ي النزع ��ة ،نراه
يف «طي ��ور» ( )1963جاثم ًا على نح ��و جماعي .برباعة
يرب ��ط املخ ��رج الطي ��ور القاتل ��ة بحي ��اة ام ��ر�أة (تيب ��ي
هيبورن) م�ستقلة وقوية ال�شخ�صية ومن ثم بحياة رجل
(رود تايل ��ور) يحاول التخل�ص من ُ�سلطة �أمه (فريونيكا
كارتراي ��ت) علي ��ه كما ب�أه ��ل بلدة �ساحلي ��ة �صغرية قرب
�سان فران�سي�سك ��و .كل هذا والذين دخل ��وا الفيلم �آنذاك
دخل ��وه عل ��ى �أ�سا�س �أنه ��م �سي�شاهدون  -فق ��ط  -حكاية
طيور تعي�ش بيننا تنقلب �إىل وحو�ش كا�سرة.
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في ذكرى سيد الرعب
عالء المفرجي
م ��رت قبل �أي ��ام ذك ��رى رحيل احد اه ��م ا�ساطني
ال�سينم ��ا الفري ��د هي�شكوكال ��ذي �ص ��اغ اجم ��ل
التح ��ف ال�سينمائي ��ة خ�ل�ال خم�س�ي�ن عام ��ا م ��ن
م�سريته.
و الفري ��د هي�شك ��وك يف ال�سينما مبنزلة مواطنه
�شك�سب�ي�ر يف الأدب ،فعلى مدى اكرث من قرن من
عمر هذا الفن مل يكر� ��س �سينمائيا على قمة هرم
الإب ��داع ال�سينمائي كما هيت�شك ��وك الذي اقتحم
قلعة ال�سينم ��ا هوليوود ،وهو الإنكليزي ليحتل
مع منجزه قائمة الأهم �سينمائيا.
�شخ�صي ��ة به ��ذا احلج ��م الب ��د �أن يث ��ار ال�س� ��ؤال
عن ج ��دارة معاجلته ��ا �سينمائي ��ا بالدرجة التي
حتي ��ط به ��ا ومبنجزه ��ا الإبداع ��ي امله ��م ،وهو
ال�س�ؤال الذي يطرح قبل م�شاهدة فيلم جرفازي،
�أو ب�صياغ ��ة اخ ��رى كي ��ف لفيل ��م ان يقتف ��ي اثر
ت�ش ��كل عبقري ��ة �سينمائية فذة كالت ��ي كان عليها
هيت�شكوك.

املخرج �سا�شا جرفازي يعي خطورة هذه املهمة،
ف ��كان ان تعاط ��ى معها ب ��ذكاء يح�سب ل ��ه عندما
اخت ��ار حمط ��ة مهمة يف حي ��اة عبقري ��ة ال�سينما
ه ��ذه ،وه ��و الوق ��ت ال ��ذي �سب ��ق تنفي ��ذ فيلم ��ه
(�سايك ��و) ال ��ذي يع ��د انعطافة مهم ��ة يف �سريته
الإبداعي ��ة ،الفيل ��م ال ��ذي يع ��ده النق ��اد احد اهم
كال�سيكيات ال�سينما.
ويب ��دو ان �صعوب ��ة املهم ��ة يف �س ��رد �شخ�صي ��ة
هيت�شك ��وك والإحاط ��ة بتاريخه ��ا املهن ��ي
واحلياتي ،دفعت املخرجني اىل التقاط تفا�صيل
من حيات ��ه ملعاجلتها �سينميا وهو ت�ضمنه الفيلم
التلفزي ��وين الوثائق ��ي املعنون «الفت ��اة» والذي
تزامن �إطالقه مع فيلم جرفازي (هيت�شكوك).
الفيل ��م يتن ��اول عالق ��ة املخ ��رج العبق ��ري ببطلة
فيلمي ��ه (الطيور و م ��ارين) «تيبي هيدرن» وهي
املمثل ��ة الت ��ي ا�شتغ ��ل عليه ��ا هيت�شك ��وك كبديل
لل�شق ��راء الفاتن ��ة غري� ��س كيلل ��ي ،والفيلم املعد
اي�ض ��ا ع ��ن كت ��اب لدونال ��دو �سبوت ��و ،يتن ��اول
جتربة العم ��ل يف فيلم الطيور ولك ��ن من زاوية
عالق ��ة هيت�شك ��وك باملمثل ��ة تيب ��ي هي ��درن التي
ات�سم ��ت بالتعقيد من جهة ممار�س ��ة �شتى �أنواع

ال�ضغ ��وط عليها من قبله ب�سبب رف�ضها العاطفي
ل ��ه ،انطالقا من تعامله مع بط�ل�ات �أفالمه وحب
التمل ��ك واال�ستح ��واذ التي عرف به ��ا .وعرب عن
غ�ضب ��ه منه ��ا ان مار�س معها كل �أن ��واع ال�ضغط
وحت ��ى ال�سادية ،حيث عر�ضه ��ا ملهاجمة الطيور
بتكرار �إعادة امل�شهد لأكرث من مرة.
ويف ه ��ذا الفيل ��م كم ��ا يف فيل ��م جرف ��ازي يق ��ف
امل�شاه ��د عند حتلي ��ل للحالة النف�سي ��ة التي كان
يعي�شه ��ا هيت�شكوك وعالقته وبالأخ�ص ببطالت
�أفالمه.
الفيل ��م �إذن ا�ستع ��ادة ملرحل ��ة مهم ��ة ومف�صلي ��ة
م ��ن ال�س�ي�رة الإبداعية لهذا املخ ��رج ،وهي فرتة
تنفي ��ذه لفيلم ��ه الأه ��م «�سايكو» منت�ص ��ف العام
 1959وحت ��ى عر�ض ��ه يف ال�ص ��االت الأمريكية
نهاية الع ��ام  ،1960فبعد ان قرا كتاب « روبرت
بلوت� ��ش» ال ��ذي يحم ��ل العن ��وان نف�س ��ه ،يج ��د
هيت�شك ��وك في ��ه مو�ضوعا لفيلمه الق ��ادم .وعلى
الرغ ��م من ع ��دم احلما� ��س الذي قوب ��ل فيه حتى
م ��ن زوجته الت ��ي وجدت يف الرواي ��ة مو�ضوعا
م�ستهل ��كا ومطروقا وغري مث�ي�ر� ،إال �أن ت�صوير
هيت�شك ��وك للرواي ��ة ب�شكله ��ا الفيلم ��ي �أج ��ج

حما�ست ��ه لتنفيذه ��ا فيلما ،وه ��و احلما�س الذي
�سيك ��ون �سالح ��ه يف مواجه ��ة حتدي ��ات �إجناز
ه ��ذا الفيلم ،ابت ��داء من الفتور ال ��ذي ووجه فيه
م ��ن قبل احلا�ضري ��ن امل�ؤمتر ال�صحف ��ي ،مرورا
برف� ��ض �شرك ��ة بارامون ��ت �إنتاج الفيل ��م ولي�س
انته ��اء ب�شروط �شك ��رة التوزي ��ع ،ولي�س انتهاء
بامل�شاكل التي �صادفت العمل به.
املح ��ور الأ�سا� ��س يف الفيل ��م كم ��ا يب ��دو للوهلة
الأوىل ه ��و عالقة املخرج الكبري م ��ع زوجته املا
ريفي ،وهي العالقة التي اكتنفها ال�شك والتبا�س
الق�ص ��د م ��ن جه ��ة ،وعالقته م ��ع بط�ل�ات �أفالمه
وعق ��دة ال�شق ��راوات الت ��ي تثري غ�ي�رة الزوجة،
واي�ضا ال�ش ��ك الذي يراود هيت�شك ��وك نف�سه من
عالقة زوجته مع احد كتاب ال�سيناريو ثم الدور
ال ��ذي تلعب ��ه الزوجة يف �إجن ��از الفيلم وجناحه
املدوي من جه ��ة �أخرى .ومب ��وازاة هذا املحور
هن ��اك حمور اخر يتعل ��ق كما �أ�سلف ��ت بتفا�صيل
تنفيذ ه ��ذا الفيلم التي يخت ��زل طريقة هي�شكوك
يف العم ��ل لإجن ��از الأغل ��ب م ��ن �أفالم ��ه ،وه ��و
املح ��ور الذي ينفتح على حم ��اور جانبية �أخرى
لكنها مهمة يف �سياق عر�ض الأحداث.

