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جريمة خاشقجي كما روتها التسجيالت ]2/1[
إسطنبول ـ جابر عمر

كانت صحيفة »صباح« املقربة من الحكومة 
الــتــركــيــة، مــن املــؤســســات اإلعــامــيــة األولـــى 
الــتــي نــشــرت تــســريــبــات تــتــعــلــق بتفاصيل 
مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
فـــي قــنــصــلــيــة بـــــاده فـــي 2 تــشــريــن األول/

أكتوبر املاضي. واستكمااًل ملتابعة القضية 
ــيــــرًا كـــتـــابـــا بــعــنــوان  أصـــــــدرت »صــــبــــاح« أخــ
لقتل  املظلمة  األســرار  دبلوماسية:  »فظائع 
خــاشــقــجــي« أعـــده وكــتــبــه صــحــافــيــون فيها 
)فـــرحـــات عــلــنــو، وعـــبـــد الــرحــمــن شــيــمــشــك، 
ونــظــيــف كـــرمـــان( تــضــّمــن تــفــاصــيــل عـــدة لم 

يسبق نشرها في وسائل اإلعام  من قبل.
ـــ الصادر في ديسمبر/كانون  وجاء الكتاب 
ـــ فـــي 352  ـــ ـ األول املـــاضـــي بــالــلــغــة الــتــركــيــة 
متناواًل  عـــدة،  فــصــول  على  قّسمت  صفحة، 
املحيطة  والـــظـــروف  بتفاصيلها،  ــــداث  األحـ
بــعــمــلــيــة الــقــتــل، وأســبــابــهــا مـــع نــظــرة على 
ــاع املــحــلــيــة لــلــســعــوديــة، واألوضـــــاع  ــ األوضــ

اإلقليمية والدولية.
ـــلـــع »الــعــربــي 

ّ
ــذي اط  كــمــا يــشــكــل الــكــتــاب، الــ

الـــجـــديـــد« عــلــيــه، وثــيــقــة مــهــمــة ألنــــه يجمع 
مــخــتــلــف الـــوثـــائـــق والــتــســريــبــات والـــصـــور 
في   مقتله  منذ  خاشقجي  بقضية  املتعلقة 
قنصلية بــاده، ويستعرض جميع املقاالت 
قت حقيقة ما جرى، وفيه 

ّ
واألخبار التي وث

 
ً
فضا تباعا.  نشرت  التي  للتسريبات  ذكــر 

لم  الــتــي  املتممة  التفاصيل  ذكــر بعض  عــن 
تذكر بعد. ومن أهم املعطيات الجديدة التي 
التسجيل  عـــن  الــحــديــث  الــكــتــاب،  تضمنها 
التركية.  املــخــابــرات  تمتلكه  الـــذي  الصوتي 
إذ لــفــت الــكــتــاب إلـــى أن رئــيــســة املــخــابــرات 
ــــي أول مــن  ــبــــل، هـ األمــــيــــركــــيــــة جـــيـــنـــا هــــاســ
اســتــمــع إلـــى هـــذه الــتــســجــيــات، أي قــبــل أن 
يتم عرضها على أجهزة املخابرات األخرى. 
وكـــانـــت األحــــاديــــث فـــي الــتــســجــيــات كلها 
باللغة العربية فتّمت ترجمتها بشكل فوري 
إلى اإلنكليزية عبر مترجم خاص. كما أشار 
تلتِقط  لــم  التسجيات  هــذه  أن  إلــى  الكتاب 
فقط فــتــرة الــجــريــمــة، بــل مــا قبلها ايــضــا إذ 
بدأت اعتبارًا من الساعة 12:00 أي قبل أكثر 

من ساعة من قتل خاشقجي. 
للجريمة  الــتــخــطــيــط  الــتــســجــيــات  وتــظــهــر 
فـــريـــق  بـــــن رئــــيــــس  الــــــــذي دار  ــــث  ــديـ ــ ــــحـ والـ
االغــتــيــال، ضــابــط املــخــابــرات مــاهــر مــطــرب، 
ورئـــيـــس الــطــب الــشــرعــي صـــاح الــطــبــيــقــي، 
وفــــيــــهــــا قــــــــال مـــــطـــــرب بــــأنــــهــــم ســـيـــقـــولـــون 
لــخــاشــقــجــي »ســـنـــأخـــذك إلــــى الـــســـعـــوديـــة«، 
وفــــي حــــال رفـــضـــه، ســيــقــوم الـــفـــريـــق بقتله 
ــال الــطــبــيــقــي  والــتــخــلــص مـــن جــثــتــه. هــنــا قــ
ــا مــعــتــاد عــلــى الــعــمــل  ــ بــحــســب الـــكـــتـــاب: »أنـ
على الجثث، وأعــرف تقطيعها بشكل جيد، 
ــمـــل مــــن قـــبـــل عـــلـــى تــقــطــيــع جــثــة  لـــكـــن لــــم أعـ
ــك. كــمــا أنــي  ســاخــنــة، لــكــن أستطيع عــمــل ذلـ
عــادة مــا أضــع سماعات على أذنــي وأسمع 
قهوتي،  وأشـــرب  التقطيع  أثــنــاء  املوسيقى 
ن سيجارتي... خاشقجي طويل يصل 

ّ
وأدخ

ــــى 180 ســنــتــمــتــرًا، يــمــكــن تــقــســيــم  طـــولـــه إلـ
 املشكلة 

ّ
مفاصل األضحية بشكل سهل. لكن

فــي التقطيع الــذي سيأخذ وقــتــا، عــادة يتم 
العمل  بهذا  أقــم  لم  قة، 

ّ
معل الذبيحة  تقطيع 

أقـــوم بعملية  أن  قــبــل. بعد  على األرض مــن 
التقطيع، تضعون أنتم القطع في األكياس، 
ومـــن ثـــم الحــقــا تــضــعــونــهــا فـــي الــحــقــائــب«. 
وشدد مؤلفو الكتاب على أن استخدام كلمة 
آخــر على  دليل  الطبيقي  قبل  األضحية من 

وحشية الجريمة.
ــط 

ّ
الــتــســجــيــات تــظــهــر بــــوضــــوح أن مــخــط

الـــجـــريـــمـــة وضـــــع فــــي الــــريــــاض ولـــيـــس فــي 
القضائية  السلطات  ادعــت  كما  القنصلية، 
بدقيقة  خاشقجي  دخــول  فبعد  السعودية، 
واحـــــــدة فـــقـــط، جـــــرى اصـــطـــحـــابـــه مــــن قــســم 
الــــتــــأشــــيــــرات إلـــــى مـــكـــتـــب الـــقـــنـــصـــل مــحــمــد 
االغــتــيــال. وعندما  فــريــق  قــبــل  مــن  العتيبي 
تم التعامل معه بقّوة، قال خاشقجي لفريق 
ــاذا تــظــنــون أنــكــم  االغــتــيــال »اتـــركـــوا يـــدي مــ
تفعلون؟«. وفور دخول الصحافي السعودي 
غــرفــة الــعــتــيــبــي حــتــى عــاجــلــه مــاهــر مطرب 

بــالــقــول »تــعــال اجــلــس، جــئــنــا لــنــأخــذك إلــى 
الرياض«. لكن جواب خاشقجي كان قصيرًا 
لب 

ُ
وحازما: »لن أذهب إلى الرياض«. كما ط

منه إرسال رسالة البنه، ولكنه رفض أيضا. 
وقد قال خاشقجي لقاتليه »هل هذا يعني 
أنكم ستقتلونني، هل ستخنقونني؟«. إال أن 
مطرب طالبه بالتعاون ليخفي نيته املبّيتة.

وُيـــفـــهـــم مــــن الــتــســجــيــات بــحــســب الــكــتــاب 
كيف بقي خاشقجي صامدًا في وجه فريق 
الخوف،  عليه عامات  تظهر  ولــم  االغتيال، 
ولم يتردد حتى مقتله. أما مضمون الرسالة 

التي طلب منه إرسالها البنه فتقول: »بنّي 
أنــــا فـــي إســـطـــنـــبـــول، ال تــقــلــقــوا عـــلـــّي إن لم 
يكن  لــم  لفترة«.  معي  التواصل  تستطيعوا 
لــدى فــريــق االغــتــيــال نية مــواصــلــة الحديث 
األمــر  فــأتــى  بمطالبهم،  خاشقجي  وإقــنــاع 
الحادة بسرعة  خرجت اآلالت 

ُ
من مطرب، وأ

الغرفة.  في  الكبيرة  الطاولة  على  ووضعت 
عندها كان خاشقجي جالسا على األريكة، 
ورغــم مظهر اآلالت لم يبِد أّي خــوف. ورغم 
إدراكــه بأنه سيموت، لم يتراجع عن رباطة 
ــم يـــتـــحـــرك مــــن مـــكـــانـــه. يـــواصـــل  ــ جــــأشــــه، ولـ

إنــه وبتعليمات  إذ  الكتاب ســرد مــا حصل، 
مــــن مــــطــــرب تــــحــــرك خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــن 
بــاتــجــاه خاشقجي لخنقه،  االغــتــيــال  فــريــق 
من بينهم شخص »ربما يكون ذعــار غالب 
الحربي، حاول كّم فم خاشقجي. لكن األخير 
نــجــح فــي تخليص نــفــســه، وبــعــدهــا انقض 
األربعة اآلخرون فوقه، ومن املؤكد أن واحدًا 
مـــن الـــذيـــن انــقــضــوا عــلــيــه هـــو مــحــمــد سعد 
قتله  عملية  استغرقت  وبــعــدهــا  الــزهــرانــي. 
أحكموا  إذ  الــدقــيــقــة  دقــائــق ونــصــف  سبعة 
ــيــــه. وكــــــان مـــعـــروفـــا عــن  مـــســـك يـــديـــه وقــــدمــ
ى تدريبا حول 

ّ
أنه رياضّي وتلق خاشقجي 

الدفاع عن النفس، وقد حــاول جاهدًا إنقاذ 
ــاء ذلــــك نــجــحــوا فـــي كــتــم فمه  ــنــ نــفــســه، وأثــ
، ال 

ّ
ليئن ويــقــول »ال تغلقوا فــمــي، لــدي ســـل

تفعلوا ذلــك أنــا أختنق«. هــذه كانت جملته 
األخــيــرة، فــجــادوه تمكنوا من وضــع كيس 
اللحظة مرت  هــذه  وبــعــد  لقتله.  رأســـه  على 
ــاوم فــيــهــا خــاشــقــجــي، قبل  خــمــس دقـــائـــق قــ
أن يـــمـــوت. وبــحــســب الــكــتــاب تـــأثـــرت جينا 
هاسبل بلحظات خاشقجي األخيرة بسبب 
ــعـــت عــيــنــا املـــتـــرجـــم،  مـــأســـاويـــتـــهـــا، كـــمـــا دمـ

ع صوته.
ّ
وتقط

األولــى  الخطوة  كانت  خاشقجي،  قتل  بعد 
مــن قــبــل فــريــق االغــتــيــال هـــي  نـــزع مابسه 
بعملية  الطبيقي  ليبدأ  لشبيهه،  وإعطائها 
الـــتـــقـــطـــيـــع، والــــتــــي جـــــرت بـــغـــرفـــة الــقــنــصــل 
الــعــتــيــبــي، واســتــغــرقــت نــصــف ســـاعـــة. وقــد 
ساعد الحربي والزهراني في العملية، كما 
من  قسما  الـــوريـــد  عــبــر  الطبيقي ســحــب  أن 
التقطيع،  أثناء  لكي ال تسيل  دم خاشقجي 
ــاء هــــذه في  وبـــعـــد ذلــــك ســكــبــت كــمــيــة الــــدمــ
ــات، ووفــــــق الــتــســجــيــات  ــامـ ــمـ ــحـ مــــجــــاري الـ
الـــعـــظـــم  لـــتـــقـــطـــيـــع  آالت  أصــــــــــوات  ــعــــت  ــمــ ُســ
صوت  ُسمع  كما  متكرر.  بشكل  والتشريح 
الــطــبــيــقــي يـــوبـــخ مــســاعــديــه »ملــــــاذا تــقــفــون 
 
ً
مفضا بتوتر،  تعليماته  ويصدر  هــكــذا؟«، 

هذه املرة عدم االستماع للموسيقى.
جــيــنــا هــاســبــل وبـــعـــد فـــتـــرة الــصــمــت قــالــت 
»مــهــمــا كــانــت الــطــريــقــة الــتــي تـــم الــحــصــول 
فــيــهــا عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــات إال أنـــهـــا عــمــلــيــة 
اســتــخــبــاريــة نــاجــحــة قـــد يــصــدف حــدوثــهــا 
مــرة أو اثنتن فــي الــتــاريــخ، نــبــارك لكم هذا 
الــنــجــاح االســتــخــبــاري«، قــبــل أن تــعــود إلــى 
والرئيس  األبــيــض  البيت  وتبلغ  واشــنــطــن 

دونالد ترامب بما استمعت إليه.
الكتاب يتناول أيضا أن رئيس االستخبارات 
التركية هاكان فيدان لدى لقائه برئيس أمن 
الـــدولـــة الـــســـعـــودي عــبــد الــعــزيــز بـــن محمد 
الـــهـــويـــريـــنـــي، لـــم يـــقـــدم لـــه األدلــــــة فــــــورًا، بل 
خاطبه بــحــزم عــن امــتــاك أنــقــرة تسجيات 
 له: »أنتم تعلمون من القاتل، 

ً
صوتية، قائا

وهـــذا األمـــر كــالــغــرغــريــنــا، عليكم قــطــع اليد 
التي تعاني منه، وإن تأخرتم فإنه سيسري 
ــد«. فــــي املـــرحـــلـــة الــتــالــيــة،  فــــي بـــاقـــي الـــجـــسـ
وفــــي فــتــرة طــلــب تــفــتــيــش الــقــنــصــلــيــة وفــقــا 
التـــفـــاق فــيــيــنــا، فــــإن االدعــــــاء الـــعـــام الــتــركــي 
األول/أكتوبر  تشرين   9 في  التفتيش  طلب 
2018، وجــرى تمييع املــوضــوع من الجانب 
السعودي 10 أيام كاملة، وقد رفض الجانب 
السعودي استخدام أشعة لومينول )قادرة 
على الكشف عن وجود وحتى تعقب كمياٍت 
ــاء( فــــي الــتــفــتــيــش. لـــكـــن الــجــانــب  ــ ــدمـ ــ مــــن الـ
التركي لم يقبل وأصّر على موقفه، فواصل 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي كــســب الـــوقـــت وطــالــب 
بأسماء فريق التفتيش ومبررات التفتيش. 
وبناء عليه تم السماح لقوى األمن التركية 
بالدخول للقنصلية وتفتيشها. هكذا كسب 
السعوديون الوقت ووضعوا خطة تنظيف 
املــكــان مــن أي دالئـــل قــد يتم الــعــثــور عليها، 
مــراحــل.  أربـــع  على  التنظيف  عملية  وتــمــت 
كــمــا أن الــجــانــب الــســعــودي طــلــب التفتيش 
بالعن املجردة، فرّد الجانب التركي بإصرار 
بأن »تركيا ليست دولة موز، فريق التفتيش 
لن يأتي ليشرب الشاي، سيأتي مع أدواتــه 
من  الثاني  الــجــزء  فــي  الجنائية«.  املخبرية 
مراجعة الكتاب: مصير جثة خاشقجي، لقاء 
التركية والــســعــوديــة، وفــرق  االســتــخــبــارات 

املوت السعودية في تركيا.

رفض جمال خاشقجي 
طلب قاتليه 

ببعث رسالة إلى ابنه

صدر قبل شهر كتاب لثالثة صحافيين من »صباح« التركية، يروي قصة اغتيال جمال خاشقجي. »العربي الجديد« 
يقّدم مراجعة مفّصلة لما ورد في كتاب »فظائع دبلوماسية: األسرار المظلمة لقتل خاشقجي« على جزأين

الــكــتــاب نــهــايــة عـــام 2019 قــالــت صحيفة  عــنــد إصـــــدار 
في  لالنتباه  لفتًا  األكــثــر  التفاصيل  بعض  إّن  »صــبــاح« 
ــن هـــويـــة شخصني  ــي الــكــشــف عـ إصــــدارهــــا الـــجـــديـــد، هـ
ُيعتقد  التي  الــضــرب«  »فــرقــة  فــي  جديدين كانا عضوين 

ذت جريمة قتل خاشقجي.
ّ
ها نف

ّ
أن

وتم الكشف سابقًا عن هوية أعضاء فريق االغتيال الذي 
ف من 15 عضوًا، بينما تحّدث الرئيس التركي رجب 

ّ
تأل

طيب أردوغان عن ثالثة مساعدين آخرين.
»صباح«  صحيفة  كانت  املساعدين،  الثالثة  هــؤالء  أحــد 
ــه ُيــدعــى أحــمــد عــبــد الــلــه املــزيــنــي،  ــ

ّ
نفسها قــد كــشــفــت أن

االستخبارات  في  إسطنبول  وحــدة  رئيس  ه 
ّ
بأن املعروف 

السعودية.
»صباح«،  فقد كشفت صحيفة  ــران،  اآلخـ املساعدان  أمــا 
أمــن في  الــقــرنــي، حــارس  هما سعد معيد 

ّ
أن السبت،  يــوم 

ــو فـــي الـــواقـــع عــضــو فـــي االســتــخــبــارات  الــقــنــصــلــيــة، وهــ
الــســعــوديــة، ومــفــلــس شــايــع املــصــلــح، وهـــو يــعــمــل أيــضــًا 
حارس أمن في القنصلية، بينما كان في الواقع عضوًا في 

جهاز االستخبارات.
وذكــــرت الــصــحــيــفــة أّن هــذيــن الــشــخــصــني اســتــخــدم كل 
يــرد ذكرهما في  لم  منهما جــواز سفر دبلوماسيًا، لكن 
التسجيالت الصوتية للحظات خاشقجي األخيرة، والتي 
شاركتها تركيا مع العديد من الدول ووكالة االستخبارات 

األميركية »سي آي إيه«.
والسبب وراء غيابهما عن التسجيل، بحسب الصحيفة، 
ــــم يـــكـــونـــا ضـــمـــن فـــريـــق الــتــنــفــيــذ بــــل فــريــق  ـــهـــمـــا ل

ّ
هــــو أن

ص من جثة 
ّ
التخل  عن 

ً
الــذي كــان مــســؤوال االستكشاف، 

إسطنبول،  في  مختلفة  أماكن  واستكشاف  خاشقجي، 
والتي وصال إليها قبل يوم من وصول فريق االغتيال.

الهويات الجديدة

MEDIA
منوعات

استدراج 
األطفال

)Getty( بقي خاشقجي متماسكًا عند سماع تهديدات فريق االغتيال

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة
Tuesday 12 February 2019

لندن ــ العربي الجديد

الكبرى في فرض عمر  تسّبب فشل الشركات 
األطفال  بوضع  املــواعــدة  تطبيقات  على  محدد 

تحت خطر االستدراج واالستغالل الجنسي.
الضوابط على  أّن  تايمز«  لـــ«ذا  وكشف تحقيق 
املــاليــني،  يستخدمها  الــتــي  املـــواعـــدة  تطبيقات 
الجرائم  مرتكبي  تعطي  و«غــرايــنــدر«  كـــ«تــنــدر« 

 أسهل لألطفال 
ً
الجنسية والبيدوفيليني وصوال

شف 
ُ
ك للشرطة  وثــائــق  بحسب  بريطانيا،  فــي 

عنها بموجب قوانني حرية املعلومات.
ق املحققون في أكثر من 30 حالة اغتصاب 

ّ
وحق

الضحايا  فيها  ى 
ّ
تخط  ،2015 عــام  منذ  أطفال 

املــواعــدة.  الــعــمــريــة عــلــى تطبيقات  االمــتــحــانــات 
ــدى الـــحـــاالت، تـــم اســتــغــالل واغــتــصــاب  فـــي إحــ
أقــــل مـــن 13 عـــامـــًا، عــبــر تطبيق  طــفــل عـــمـــره 

. وكشفت الوثائق 
ً
»غرايندر«، من قبل 21 رجال

عن 60 قضية أخــرى النتهاكات جنسية بحق 
بينها  إلكترونية،  مواعدة  تطبيقات  عبر  أطفال 
االســــتــــدراج واالخـــتـــطـــاف واالعــــتــــداء الــجــنــســي 
ــيـــف. وكـــــــان عـــمـــر أصــــغــــر طـــفـــل تـــعـــّرض  ــنـ الـــعـ

لالستغالل بتلك الطريقة، ثماني سنوات.
هذه الفضيحة هي األحدث التي تضرب شركات 
وتــّم  األطـــفـــال.  أمـــن  التكنولوجيا حـــول ضــمــان 

ه سيحذف 
ّ
بأن التعّهد  على  »إنستغرام«  إجبار 

الــشــخــصــي  األذى  تـــتـــضـــمـــن  الــــتــــي  الـــــصـــــور 
انتحرت في  والــد طفلة  قــال  واالنــتــحــار، بعدما 

عمر 14 عامًا إّن التطبيق كان سببًا رئيسيًا.
الــصــور، آدم  وأعلن املــســؤول عن منصة تبادل 
موسري، أن »إنستغرام« سيالحق الصور التي 
تشجع على أذى النفس واالنتحار وسيحذفها، 

عوضًا عن انتظار املستخدمني للتبليغ عنها.



محمد هاشم عبد السالم

يضّم مبنى زجاجي فريد الطراز، 
الــفــيــلــم« ويقع  يحمل اســـم »بــيــت 
فــي ســاحــة »بــوتــســدامــر بــاتــس« 
في برلني، »السينماتيك األملانية« و»متحف 
أربــعــة  يشغل  الـــذي  والــتــلــفــزيــون«،  السينما 
طــوابــق. يدعو املبنى زّواره إلــى »رحــلــة عبر 
الــــزمــــن«، واكـــتـــشـــاف أكــثــر مـــن مــائــة عــــام من 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا، ونـــصـــف قــــرن مـــن تــاريــخ 
الــتــلــفــزيــون فــي أملــانــيــا، الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. 
ــلـــى مــعــرضــني  ــتـــحـــف عـ ــتـــوي طــــوابــــق املـ تـــحـ
دائـــمـــني لــلــشــاشــتــني، الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
ــتــة تــقــام 

ّ
ومــســاحــات ملـــعـــارض خــاصــة ومــؤق

ــا غــيــر هــذا  ــ طــــوال الـــعـــام. ال يــوجــد فــي أوروبـ
البصريني  الوسيطني  يجمع  الــذي  املتحف، 
ــم  ــدائـ الـ ـــتـــح »املــــعــــرض 

ُ
ــت افـ ــام 2006،  ــ عـ ــا.  ــعـ مـ

ل اسم متحف السينما  للتلفزيون«، ومعه ُعدِّ
بـــإدخـــال كــلــمــة الــتــلــفــزيــون إلــيــه. مــعــروضــات 
عــة على 

ّ
املتحف تقع فــي ثــاث حــجــرات مــوز

الــطــابــقــني الــثــالــث والـــرابـــع، وتــشــغــل مساحة 
ــعــــرض. فـــي »بـــيـــت الــفــيــلــم«  800 مــتــر مـــن املــ

»السينماتيك« واملكتبة. طوابق عديدة لـ
ف »املعرض الدائم للسينما« زّواره على  ُيعرِّ
األيام األولى للسينما، ثم يتقّدم معهم ببطء 
جــا  عــبــر الـــزمـــن، وصــــواًل إلـــى الــحــاضــر، مــعــرِّ
أحــيــانــا عــلــى هــولــيــوود، عــنــد تــنــاولــه أفــامــا 
إليها  ومهاجرين  منفيني  ألملـــان  سينمائية 
م زمنًيا، 

ّ
قبل عام 1933، وبعده. املعرض ُمنظ

يكشف عن كثب مدى اتصال تاريخ السينما 
األملانية بالتطّورات السياسية واالجتماعية، 
وعــــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا الــســيــنــمــا 

األملانية كأداة سياسية في فترات كثيرة.
عــلــى  عــــــة 

ّ
مــــــوز ــــر،  ــتـ ــ مـ  1300 مــــســــاحــــة  ــلــــى  عــ

م  ُيقدِّ الثاني والثالث، في 15غرفة،  الطابقني 
املــعــرض 1000 قــطــعــة، تــتــّوزع عــلــى املــابــس 
التقنية والــُصــور  واإلكــســســوارات واملــعــدات 
الفوتوغرافية وامللصقات، كما على وسائط 
اإلعام املتنّوعة، بدءًا من الفيديو إلى أجهزة 

وأدوات سينمائية قديمة وحديثة.
فــي الــطــوابــق الــعــلــيــا، تــضــّم »الــســيــنــمــاتــيــك« 
أكثر من مليون صورة فوتوغرافية و16 ألف 
ألـــف مطبوعة  و13  رســمــة  ألـــف  و20  ملصق 
»مؤّسسة  أرشــيــف  فــي  محفوظة  سينمائية 
كـــيـــه(.  دي  )إس  ــة«  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ األملـ الـــســـيـــنـــمـــاتـــيـــك 
عرض 

ُ
مجموعة صغيرة فقط من هذه املواد ت

فــي »بــيــت الــفــيــلــم« مــنــذ عـــام 2000، مــا يتيح 
للسينمائيني املحليني والدوليني االستمتاع 

بسحر قرٍن من تاريخ السينما األملانية.
مــنــذ افــتــتــاحــهــا الــرســمــي عــــام 1963، كــانــت 
ــــا لـــلـــمـــحـــفـــوظـــات 

ً
ــف ــيــــك« مــــتــــحــ ــاتــ ــمــ ــنــ ــيــ »الــــســ

قــاعــات  أو  مـــعـــرض  مـــن دون  الــســيــنــمــائــيــة، 

أحيا ديالكروا من خالل 
لوحته ثورة الشعب 
الفرنسي لنيل الحرية
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ــد مـــن  ــديــ ــعــ ــلــ ــل لــ ــ ــمـ ــ ــي بــــــــيــــــــروت، ورشـــــــــــة عـ ــ ــ فـ
املــســلــســات الــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة، 
ــبـــدو  ــي. تـ ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ ــعـــــرض الـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
العاصمة اللبنانية الوجهة األكثر طلًبا لهذا 
الــنــوع مــن الـــدرامـــا املــشــتــركــة. بــني »الــهــيــبــة« 
فـــي جــزئــه الــثــالــث، و»الـــحـــصـــاد«، و»خــمــســة 
ونــــص«، و»دقــيــقــة صـــمـــت«.. نــقــاط ُمشتركة 
بني شركات اإلنتاج نفسها التي تعمل وسط 

منافسة شديدة.
مسلسل »الــهــيــبــة« الــــذي شــغــل الــــرأي الــعــام 
العالم  في  واسعا  لسنتني، وحصد جمهورًا 
ــزء الــثــالــث،  ــى عــــرض الـــجـ الـــعـــربـــي، يــتــجــه إلــ
باسم  الــســوري  الكاتب  »الــحــصــاد«.  بعنوان 
ــاول هـــذه املـــرة  الــســلــكــا، بــحــســب مـــصـــادر، حــ
الـــخـــروج مـــن االلـــتـــزام بـــأصـــول الــقــصــة الــتــي 
وأكملها   ،)2017( عكو  هـــوزان  زميله  بــدأهــا 
السلكا باالتفاق مع املخرج سامر البرقاوي 
اليوم مع تغيرات  املاضية، ويتابعها  السنة 
جذرية كادت تطيح باسم املسلسل، بحسب 
ــادق  ــلـــومـــات الــــخــــاصــــة. لـــكـــن املـــنـــتـــج صــ ــعـ املـ
الــصــبــاح ارتـــأى أن يبقى االســـم على مــا هو 
عــلــيــه، نــظــرًا إلــــى الــعــقــود املــوقــعــة ســلــفــا مع 
اشترت  التي  التلفزة  ومحطات  الفضائيات 
»الهيبة«. الواضح أن صادق الصّباح عمد إلى 
مطلوبة  باتت  بماركة  أشبه  عنوان  صناعة 
 MBC عند أصحاب املحطات، وركــزت شركة
عــلــى ذلــــك لــتــكــســب الـــعـــرض األول فــضــائــيــا، 

في إشارة إلى اشتراك كافة طبقات املجتمع 
الفرنسي في هذه الثورة »من حيث املعنى«.

لــكــن إن تعمقنا أكــثــر، وأبــحــرنــا إلـــى عــوالــم 
الرسام الخاصة، واستشففنا ما كان يعتمل 
فــي داخــلــه مــن مــشــاعــر، فإننا نــاحــظ صدى 
مامحه  خلف  أخفاها  التي  ورسالته  ندائه 
نزعة  منه على  تأكيًدا  اللوحة  هــذه  مثل  في 
مــمــًرا يتيح ألنـــاه على  وطــنــيــة، فتح ألجلها 
ما يبدو أن تتفاعل مع حــدث وطني خاص، 
ورغبة منه في وضع عامة له على صفحات 
الــتــاريــخ الــوطــنــي لــفــرنــســا، وهــــذا مــا حصل 
ديمقراطًيا  ا 

ً
رمـــز اللوحة  أصبحت  إذ  عليه، 

في ما بعد.
لوحة فنية أخرى »امــرأة صغيرة تضع على 
نــفــســهــا الــــبــــودرة«، تــعــود لــلــفــرنــســي جـــورج 
ــر«، ويــعــتــبــر رائــــد  ــاعــ ـــ »الــــشــ ــورا املـــلـــقـــب بــ ــ ســ
 ،1890 ــام  عـ رســمــهــا  لــهــا.  ا 

ً
ورمـــــز التنقيطية 

تــعــبــيــًرا عــن حــبــه ملــادلــني نــوبــلــوخ املــــرأة في 
الـــصـــورة بــحــســب مـــا أشـــيـــع. اكــتــشــف علماء 
الــبــصــري فــي مــا بعد وجـــود رسم  التشريح 
بورتريه يعود إلى وجه الفنان نفسه، خلف 

سالم أبو ناصر

عــنــدمــا يــعــمــد الــرســامــون أو الــنــحــاتــون إلــى 
ـــات، فــهــم  ـــريــــهـ نـــســـخ أنـــفـــســـهـــم بـــشـــكـــل بــــورتـ
يقصدون بذلك تخليد ذكراهم وتوثيقها من 
أجل استدالل األجيال الاحقة عليهم ومعرفة 
أشكالهم وسماتهم، كيف كانت في ما مضى. 
 فــنــيــة تشكيلية 

ً
ــاال ــمـ لــكــن كــثــيــًرا مـــا نـــرى أعـ

شخصيات  تضمنت  البورتريهات،  متعددة 
ــا 

ً
أصــحــابــهــا بــشــكــل خــفــي، ارتــبــطــت ارتــبــاط

ــا بــالــحــالــة الــســيــكــولــوجــيــة لــلــرســامــني، 
ً
وثــيــق

وجسدت خلجاتهم ونزعاتهم الخاصة.
هذه النزعة الشخصية قد تختلف من رّسام 
ــا، 

ً
ــر، تــرتــبــط بـــالـــزمـــان واملــــكــــان حــيــن ــ ــى آخـ إلــ

وبــأشــكــال الــعــاطــفــة والــعــشــق أو األســطــورة 
ــر، لــتــتــّوج عــاقــتــه بــألــوانــه لــوحــات  ــا آخـ

ً
حــيــن

الناظر مفاهيم ودالالت خاصة،  حجبت عن 
أبــعــد مـــن مــســبــبــاتــهــا األســاســيــة ودوافــعــهــا 

البصرية املقروءة للعلن.
 لــوحــة »الــحــريــة تــقــود الــشــعــب« واحـــدة 

ّ
لــعــل

ــهـــر الـــلـــوحـــات الـــعـــاملـــيـــة، رســـمـــت فــي  مــــن أشـ
القرن التاسع عشر على يد الرسام الفرنسي 
يوجني دياكروا، الذي أحيا من خالها ثورة 
الشعب الفرنسي لنيل الحرية ضد امللك شارل 
الــعــاشــر عـــام 1830. فـــي هـــذه الــلــوحــة، نجد 
بورتريه ليوجني دياكروا نفسه مرتدًيا زًيا 
 بندقية بني 

ً
يمثل الطبقة البرجوازية حاما

يديه، إلى جانب أفراد آخرين يمثلون طبقات 
أخرى كالعمال واملثقفني والجند واملواطنني، 

 MTV بـــعـــدمـــا اشـــتـــرتـــه فــــي لـــبـــنـــان مـــحـــطـــة
املعلومات،  تــؤكــد  حــصــري.  بشكل  اللبنانية 
أن دخول املمثلة سيرين عبد النور إلى الجزء 
إلى  الكاتب  دفــع  ما  »الهيبة«، هو  من  الثالث 
ــذري فـــي ســيــاق الــقــصــة، مـــع األخـــذ  تــغــيــيــر جــ
لسير  املنطقي  التاريخي  السرد  االعتبار  في 
األحداث، لكن من دون إقحام أي أحداث تعود 
الــتــي تشهد  الــجــديــدة  الحقبة  بــاملــاضــي على 
قــصــة تــعــارف وحـــب، بــني عــبــد الــنــور واملمثل 
تتسارع  تعقيدات  تيم حسن، وسط  السوري 
بما هو  األولـــى، وتنذر  الخمس  الحلقات  من 
وما  »الهيبة«  قرية  نمطية  عــن  بعيدًا  جــديــد، 

حصل في املاضي.

املزهرية الظاهرة على الحائط، أخفى األخير 
وجــهــه مــن خــالــهــا، فـــأثـــارت حفيظة الــنــقــاد 
الــتــشــكــيــلــيــني، وفــتــحــت بـــاًبـــا لــلــتــســاؤل عن 
الــســبــب الـــذي دفـــع ســـورا إلـــى إخــفــاء وجــهــه. 
الـــجـــواب الــوحــيــد الــــذي تــوصــلــوا إلـــيـــه، عبر 
تنازل  هــو  التاريخية،  السجات  فــي  البحث 
مــن ســـورا بعد تعليق أحــد أصــدقــائــه بأنها 
إلى  إذا ما نظرنا  الــشــيء، لكن  هزلية بعض 
ا لنزعة 

ً
الوجه اآلخر من القصة، فسنجد طيف

ــّر بــهــا، أراد مــن خــالــهــا مــشــاركــة  عــاطــفــيــة مـ
الــفــضــاء غير  ذات  الــعــجــيــبــة  مــادلــني تحفته 
واضح املعالم، ليكون شاهًدا على هواجسه 
تلك  لفتيات  الطبقي  التفاوت  حقيقة  وعلى 
الحقبة، وربــمــا هــذا مــا دعـــاه إلــى رســم هذه 
اللوحة ضمن إطار مكاني مجهول، افترضه 
سورا تلبية ملخيلته العاطفية قبل أن يعدل 

عن قراره.
التي  الشهيرة،  لوحة »يوم بومباي األخير« 
تعود للرسام الروسي الشهير كارل بيرلوف، 
الــقــرن التاسع عشر، وأبــرز  أحــد أبــرز فناني 
ممثلي املدرسة الرومنتيكية، فعل هو اآلخر 
مثلما فعل ديــاكــروا في لوحته هــذه، ولكن 
مع اختاف في الحدث. رسم بيرلوف نفسه 
في اللوحة التي تروي قصة وقعت في مدينة 
بومباي اإليطالية عــام 79 مــيــادي فــي زمن 
ــرون، الـــتـــي طـــمـــرهـــا بـــركـــان  ــيــ ــراطــــور نــ ــبــ اإلمــ
املجموعة  البركاني  الغبار  فيها  أحــال  ثائر، 
املوجودة في اللوحة إلى أصنام ومجسمات 

بشرية، فتأثر بها بيرلوف.

خالد يوسف: رّسامون أخفوا وجوههم في لوحاتهم
يكتبون فقط ما يُملى عليهم

»الهيبة« وتكهنات الجزء الثالث

الطريق المؤّدية إلى 
»بيت الفيلم«، تمرّ بشارع 

مهّم يُدعى شارع النجوم، 
يمتد على نصف كيلومتر 

تقريبًا، بدءًا من ساحة 
»بوتسدامر« المشهورة

ــلــــت »مـــكـــتـــبـــة الــــبــــحــــوث الــــخــــاصــــة بــالــســيــنــمــا  دخــ
والــتــلــفــزيــون« إلــــى »الــســيــنــمــاتــيــك األملـــانـــيـــة« عــام 
ا  1999. ولثاثني عاما قبل هذا الدخول، كانت جزء
مــن »األكــاديــمــيــة األملــانــيــة للسينما والــتــلــفــزيــون« 
أمـــام املهتمني، وتقع  بــرلــني. هــي اآلن مفتوحة  فــي 
فــي الــطــابــق الــخــامــس مــن »بــيــت الــفــيــلــم«. يــذكــر أن 
عديدة  مطبوعات  بانتظام  تنشر  »السينماتيك« 
فــــي مـــواضـــيـــع فــنــيــة مــخــتــلــفــة، خـــصـــوصـــا تـــاريـــخ 
السينما والتلفزيون في أملانيا، منذ أيام جمهورية 
قّسمة 

ُ
امل بأملانيا االشتراكية وأملانيا  فيمار، مرورا 

ــهــاجــريــن واملنفيني. 
ُ
امل الفنانني  املـــوّحـــدة؛ وعــن  ثــم 

وتعرض »السينماتيك« نسخا من أفام ُمرّممة، أو 
ُمعاد طبعها في أجود وأحدث شكل عصري ممكن.
فــي الطابقني الــثــامــن والــتــاســع مــن املــبــنــى، توجد 
التي  األملــانــيــة«،  والتلفزيون  السينما  »أكــاديــمــيــة 
ــخــّرج أجــيــااًل جديدة 

ُ
تأّسست عــام 1966، والــتــي ت

في مختلف املهن املرتبطة بالسينما والتلفزيون.
أمــــا الـــطـــريـــق املــــؤّديــــة إلــــى »بـــيـــت الـــفـــيـــلـــم«، فــتــمــّر 
فـــي شــــارع مــهــّم ُيــســّمــى »شـــــارع الـــنـــجـــوم«، يمتد 
ا مـــن ســاحــة  عــلــى نــصــف كــيــلــومــتــر تــقــريــبــا، بـــــدء
»بوتسدامر« املشهورة، ويضّم صاالت عرض أفام 
وسينمائية  فنية  ملــســة  مضفيا  بــرلــني،  مــهــرجــان 
على املنطقة املجاورة له، حيث »قصر البرليناله« 

مروة عبد الفضيل

ــزال املـــخـــرج املـــصـــري خــالــد يـــوســـف، املــوجــود  ال يــ
إليه،  املــوّجــهــة  التهمة  يــرفــض  بــاريــس،  فــي  حاليا 
بتصوير مقاطع جنسية لبعض الفنانات، مؤكدًا 
 الــحــمــلــة الــحــالــيــة عــلــيــه هـــي عــقــاب مـــن الــنــظــام 

ّ
أن

املصري لرفضه التعديات الدستورية. 
للممثلتني  اإلعــــام،  وســائــل  نسبته  مــا  على  وردًا 
مــنــى فــــاروق وشــيــمــاء الــحــاج، املــوقــوفــتــني حاليا، 
بعد  إال  فنانة  دورًا ألي  يمنح  ال   خالد يوسف 

ّ
أن

إقـــامـــة عــاقــة جــنــســيــة مــعــهــا، اعــتــبــر يــوســف هــذه 
، منتقدًا وســائــل اإلعـــام التي 

ّ
األقـــوال إهــانــة للفن

نقلت هذا الكام. ونشر املخرج والنائب البرملاني 
بيانا إعاميا جاء فيه )البيان األساسي باللهجة 
اإلعــام  وســائــل  »مـــاذا ستفعل  العاّمية(:  املصرية 
التحقيقات  فــي  املثبتة  الــفــتــاتــني  إفــــادات  فــي  اآلن 
الرسمية للنيابة العامة، التي لم يأت فيها أي من 

األساطير التي تم نشرها وتأكيدها؟«. 
وأضــاف ساخرًا مما نشره اإلعــام عن القضية: 
»هل هناك من لم يصله خبر أنني أنا من صّورت 
الــفــتــاتــني تــحــت الــتــهــديــد، وقــمــت بــابــتــزازهــمــا... 
ــريـــن؟«. وتـــابـــع يـــوســـف في  وأنــهــمــا كــانــتــا قـــاصـ
ــار انـــتـــقـــاده الــتــغــطــيــة اإلعـــامـــيـــة: »لــفــقــوا لي  ــ إطـ
مجموعة من التهم تؤدي إلى السجن املؤّبد على 
حزنت  التحقيقات  على  اطلعت  وعــنــدمــا   ،

ّ
ــل األقــ

ملا  كــان مطابقا  اإلعـــام  نقله  مــا  أن  لــو  يت 
ّ
وتمن

الكام  نقل  مــن  أن  اكتشفت  لكن  الــفــتــاتــان.  قالته 

ــاالت »آي مــاكــس«  ــ ــيـــت الــفــيــلــم«، ومـــجـــّمـــع صـ و»بـ
و»سيني ستار«. في منتصفه، فوق حّيز عريض 
ُمخّصص لهم، وعلى امتداد بساط أسفلتي أحمر 
املـــارة تحت أقدامهم نحو 100 نجمة  الــلــون، يــرى 
بــرونــزيــة تــحــمــل أســـمـــاء كــبــار صــانــعــي السينما 
األملانية ومهنهم )إخراج، تمثيل، إنتاج، نقد، إلخ(، 
مــنــذ بــدايــة عــصــر صــنــاعــة السينما األملــانــيــة إلــى 
)أو االثنني  تــواريــخ ميادهم ووفاتهم  الــيــوم، مــع 

 واحد منهم.
ّ

معا(، والتوقيع الخاص بكل
تح »شارع النجوم« في 10 سبتمبر/ أيلول 2010، 

ُ
افت

مــع أول نجمة حملت اســـم مــارلــني ديــتــريــش. ومــن 
وفريدريك  أوفيلس  ماكس  األخــرى، هناك  األسماء 
فيلهالم مورناو وفريتز النغ وبيلي وايلدر وفاندرز 
وفولكر  كلوغا  وألكسندر  وفاسبيندر  وهيرتزوغ 
شــلــونــدورف وفــاتــح أكـــني ومــارغــريــتــا فـــون تــروتــا 
ورومـــي شنايدر وآســتــا نلسن وكـــاوس كينسكي 
ــشــبــه 

ُ
ــّم الــــشــــارع نــفــســه آلــــة ت ــز. ويـــضـ ــانـ وبــــرونــــو غـ

الكاميرا السحرية )متر ونصف املتر تقريًبا طوال(، 
ــة تــخــّص مجموعة   ركـــن أو زاويــ

ّ
ُمــثــبــتــة صـــوب كـــل

الــنــجــوم عــلــى األرض. عــنــد الــنــظــر عــبــر عــدســتــهــا، 
تظهر صور نجوم موجودة أسماؤهم على األرض 
أمام الكاميرا بحجم طبيعي، فيشاهد املرء النجمة 
واسم صاحبها وصورته في الوقت نفسه. ويمكن 
الوقوف خلفها، على مقربة من النجوم، فيظهر املرء 
لتقط 

ُ
مع أو إلى جــوار هــؤالء املشاهير، وبالتالي ت

صورة له معهم عبر العدسة.
نستطيع  ال  الفيلم«،  »بيت  لـــ  زيارتنا  فــي  عموما، 
ــاحــظ االخــتــاف األوروبــــي عــن األميركي، 

ُ
إال أن ن

فــــي طـــريـــقـــة عـــرضـــهـــم لــفــنــونــهــم وتــــاريــــخــــهــــا؛ إذ 
االستعراض  عــن  بعيدًا  والتوثيق  بالجمع  تتسم 
ــــذي ال يـــغـــيـــب، بــطــبــيــعــة الـــحـــال،  الـــهـــولـــيـــوودي الــ
عــن السينما األمــيــركــيــة نــفــســهــا، مــقــابــل إخــاص 

السينما األوروبية للجوهر الفني.
محمد...

عنهما في اإلعام مجرد مخبرين ال صحافيني، 
وأن هؤالء يكتبون فقط ما ُيملى عليهم«. وتابع: 
»يا من تعتبرون أنفسكم صحافيني، ألم يكن في 
الجملة  فــي هــذه  تــراجــعــوا ســادتــكــم  أن  إمكانكم 
البسيطة فقط، أو أنهم يعتبرون أنفسهم آلهة ال 

يمكن مناقشتهم؟«. 
ــه مــســتــعــد لــيــتــحــّمــل مـــع زوجــتــه  ــد يـــوســـف أنــ ــ وأكـ
سيؤجل  أنــه  معلنا  قــدرنــا«،  ألنــه  »األذى  وأوالده 
ــذه الــقــضــيــة وتــفــاصــيــلــهــا إلــى  كـــامـــه حــــول كـــل هــ
القضية  ليست  هــذه  بــأن  يقولون  »ألنهم  النهاية؛ 
الوحيدتني،  ليستا  الفتاتني  هاتني  وأن  الوحيدة، 
وأن لديهم فيديوهات لـ200 فنانة، وذلك أيضا في 
 »الناس 

ّ
«. وختم كامه بالقول إن

ّ
إطار تشويه الفن

ال تـــزال تــصــّدق كــامــي، حتى مــن هــو غير مقتنع 
ببراءتي األخاقية، لكنه يعلم جيدًا أنني لم أنافق 
يوما... وال يهمني أّي بطش وال تنكيل من أّي نظام 

مهما بلغ إجرامه«.
وكــانــت قــد شــهــدت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
في مصر جــداًل واســعــا، قبل أيــام، بعد سفر خالد 
يوسف إلى فرنسا، وتردد أنباء عن رفع الحصانة 
املمثلتني  على  القبض  عقب  مــعــه،  للتحقيق  عنه 

شيماء الحاج ومنى فاروق.
وتسبب الجدل في وصول وسم يحمل اسم #خالد_
يوسف إلى قائمة األكثر تداواًل في مصر. فتنوعت 
ــام الــنــظــام  ــهــ الـــتـــغـــريـــدات والــــنــــقــــاشــــات، بــيــنــهــا اتــ
الــعــســكــري بــاالنــتــقــام مــن مــخــرج فيلم 30 يونيو/ 
حزيران 2013، بسبب معارضته لتعديل الدستور.

100 عام من تاريخ السينما

)Getty( امرأة صغيرة تضع على نفسها البودرة« لـ جورج سورا«

يدعو »بيت الفيلم«، 
في برلين، زّواره إلى 

رحلة عبر الزمن، 
الكتشاف أكثر من 

قرن من تاريخ 
السينما، ونصف 

قرن من تاريخ 
التلفزيون في ألمانيا، 

الشرقية والغربية

»بيت الفيلم« 
في برلين

مكتبة البحوث وشارع النجوم

فنون وكوكتيل

عرض ومعروضات. وخال أكثر من 40 عاًما، 
 مـــا لـــه عــاقــة بــتــاريــخ 

ّ
جــمــعــت املـــؤّســـســـة كــــل

وفهرسته،  األملــانــيــني  والــتــلــفــزيــون  السينما 
بالعاملني  خــاصــة  ُممتلكات  إلــى  بــاإلضــافــة 
واملعدات  كاملابس  ونجومها،  السينما  في 
في  ونجحت  التاريخية.  والــوثــائــق  التقنية 
من  األهمية  بالغة  مجموعة  على  الحصول 
كفريتز  املــخــرجــني،  مشاهير  ســيــنــاريــوهــات 

النغ وراينر فارنر فاسبيندر.
يــحــتــوي األرشـــيـــف عــلــى نــحــو 13 ألـــف فيلم 

منذ عام التأسيس: كاميرات وأجهزة عرض 
ومونتاج، ووحدات تحكم، ورسوم متحركة، 
ومعدات إضاءة وصوت، وكاميرات متحركة 
ــات، وإكـــســـســـوارت، وغــيــرهــا  ــاريـــوهـ عــلــى شـ
مــن األدوات املــســتــخــدمــة قــديــًمــا فــي صــاالت 
ارات والعدسات املكّبرة. كذلك، 

ّ
العرض، كالنظ

ــَور عــلــى مــطــبــوعــات  ــُصــ ــيـــف الــ يــحــتــوي أرشـ
زجاجية  ــواح  وألـ نيغاتيف  ونسخ  وشــرائــح 
قة باألفام، باإلضافة إلى الشخصيات 

ّ
ُمتعل

العاملة في الحقل السينمائي. وفيه أكثر من 

ــمـــر صــنــاعــة  ــز فــــي 110 أعــــــــوام مــــن عـ ــنـــجـ ُمـ
الــســيــنــمــا. أفـــــام روائـــيـــة طــويــلــة ووثــائــقــيــة 
وأفــام  منزلي،  فيديو  وأشــرطــة  وتجريبية، 
ها تطّور الوسيط 

ّ
رسوم متحركة، تعكس كل

ــام 1895  ــــى عــ الــســيــنــمــائــي مــنــذ أيـــامـــه األولــ
مــلــم، و35   64 الــيــوم، وهــي بمقاسات  لغاية 
ملم.  و9،5  ملم،  و8  ملم،  و28  ملم،  و16  ملم، 
هناك 3700 فيلم متوفر للعرض في املتحف، 
أو قابلة لإلعارة لعروض غير تجارية. كما 
يــوجــد فــي أرشــيــف األجـــهـــزة مــعــدات تقنية 

مراحل  إلــى  تنتمي  ُمفهرسة  صـــورة  مليون 
عديدة من تاريخ الصناعة، خاصة في أملانيا 
ــبــة 

َّ
وبــعــض أوروبـــــا وأمـــيـــركـــا. والـــصـــور ُمــَرت

ويتجاوز  لألفام،  الرئيسية  للعناوين  ا 
ً
وفق

ا 
ً
ــبــة وفق

َّ
عــددهــا 28 ألــف صـــورة، وأخـــرى ُمــَرت

ألسماء الفنانني.
أمـــا أرشــيــف املــلــصــقــات، فــيــضــّم نــحــو 1500 
ملصق، بعضها عائد إلى ما قبل عام 1945 
ــق 

ّ
ــيــــوم، وجـــــزء مــنــهــا مــتــعــل وصــــــواًل إلــــى الــ

مجموعة  ولــديــه  تنقلة. 
ُ
امل السينما  بعصر 

تقريًبا تشمل  ألــف ملصق   15 تبلغ  أخـــرى 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، مــعــظــمــهــا ألفـــــام أملــانــيــة، 
ِبَعت 

ُ
باإلضافة إلى بعض األجنبي الذي ط

ُملصقاته باللغة األملانية.
إلـــى ذلــــك، يــحــتــفــظ أرشـــيـــف الــســيــنــاريــوهــات 
والوثائق باملواد املكتوبة املتعلقة بالسينما 
والتلفزيون: بطاقات موقعة بخط اليد، وتذاكر 
دخـــــــول، وبــــرامــــج ســيــنــمــائــيــة، ومــطــبــوعــات 
دعائية، ودعوات عروض افتتاحية، ومقاالت 
وسيناريوهات،  الرقابة،  وتسجيات  نقدية، 

و»نوتات« موسيقية لألفام. وُيشرف القسم 
عــلــى حــفــظ الــبــيــانــات الــفــيــلــمــيــة الــرئــيــســيــة، 
األرشيف،  فــروع  بقية  جانب  من  ستخدمة 

ُ
امل

 يتضمن قــاعــدة بــيــانــات ملــا يــزيــد عــن 55 
ْ
إذ

ألــف معلومة عــن األفـــام، وأكــثــر مــن 10 آالف 
معلومة عن األفراد.

يـــحـــتـــفـــظ أرشـــــيـــــف املـــــابـــــس والـــــديـــــكـــــورات 
بمجموعة من الرسومات املختلفة، الخاصة 
ــا، منذ 

ً
أيــض والــديــكــورات واملناظر  باملابس 

ومؤرشفة  بة 
ّ
مرت املاضي،  القرن  عشرينيات 

 فنان صنعها. أرشيف املابس 
ّ

ا السم كل
ً
وفق

عــالــيــة من  بــدرجــة  عـــام 1993، ويتمتع  أقــيــم 
االهــتــمــام والـــرعـــايـــة، لــلــحــفــاظ عــلــى أنسجة 
املــــابــــس ومــنــعــهــا مــــن الـــتـــلـــف والـــحـــشـــرات، 
ُع فــي  ــــــســــــرِّ

ُ
ــا مـــــن الــــعــــوامــــل الــــتــــي ت ــرهــ ــيــ وغــ

الريش  مــن  مصنوع  منها  فكثير  إفــســادهــا، 
ا نحو ثاثة آالف 

ً
والحرير والفرو. هناك أيض

مــن مقتنيات  األرشـــيـــف  بــهــا  قــطــعــة يحتفظ 
ــريــــش، تـــغـــطـــي ثـــمـــانـــيـــة عــقــود  ــتــ مــــارلــــني ديــ
إلى  العشرين  الــقــرن  عشرينيات  مــن  ممتدة 
تسعينياته، منها 40 ثوًبا ارتدته للسينما، 
و30 لاستعراضات، و430 زوج حذاء، و400 
قبعة، و150 زوج قفازات، و70 حقيبة يدوية. 
ــيـــوت األزيــــــاء  كــثــيــر مــنــهــا صــّمــمــتــه أرقــــــى بـ
فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا، كــشــانــيــل وديــــور ولــي 
ألفا   16 على  املجموعة  وتحتوي  وليفايس. 
و500 صــورة من حياة هذه النجمة الحافلة 
باألحداث، و1000 صورة شخصية وعائلية، 
و2000 نسخة نيغاتيف لُصور لها التقطها 
أشــهــر مــصــوري تــلــك الــفــتــرة، بــاإلضــافــة إلــى 
مــجــمــوعــات تــخــّص رايــنــر فــيــرنــر فاسبيندر 
وفــولــفــغــانــغ بيترسن وهــايــنــز رومــــان وفيم 

فاندرز وفرنر هيرتزوغ.
أمـــــــــا أرشـــــــيـــــــف األبــــــــعــــــــاد الـــــثـــــاثـــــيـــــة، فـــفـــيـــه 
إكــســســوارات ومــــواد مختلفة، كــالــنــمــاذج أو 
الدمى )املوديلز( واألقنعة والتماثيل وأدوات 
ـــرات الــخــاصــة، والـــرســـوم املــتــحــركــة من 

ّ
املـــؤث

ــة، لـــديـــزنـــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة والـ ــيــ ــانــ اإلنــــتــــاجــــات األملــ
وسبيلبرغ وبيترسن وغيرهم.

تضّم »السينماتيك« 
أكثر من مليون صورة 

فوتوغرافية

تيم حسن »جبل« برؤية مستجدة 
هذا الموسم )فيسبوك(

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة
Tuesday 12 February 2019

الثالثاء 12  فبراير/ شباط 2019 م  7  جمادى اآلخر 1440 هـ  ¶  العدد 1625  السنة الخامسة
Tuesday 12 February 2019

ثالثة آالف 
قطعة 
يحتفظ بها 
األرشيف من 
مقتنيات 
مارلين 
ديتريش 
)ماريان 
ستيفانوسكي(

م المعرض 1000 قطعة، تتّوزع على المالبس واإلكسسوارات والمعدات التقنية  يُقدِّ
)ماريان ستيفانوسكي(

كانت »السينماتيك« متحفًا للمحفوظات السينمائية 
)ماريان ستيفانوسكي(

أرشيف الملصقات يضم 
نحو 1500 ملصق 
)ماريان ستيفانوسكي(

»السينماتيك« تنشر بانتظام مطبوعات عديدة في مواضيع فنية مختلفة )ماريان ستيفانوسكي(


