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للرجال فقط!

هذا الشهر ،تحتفل
املجلة اإلباحية الشهيرة
بعيدها الستني .طوال هذه
الفترة ،لم ينحصر مؤسسها
هيو هيفنر الذي يتقن حرفة
«الجمال» بعرض العري واإلثارة،
بل استضاف أسماء كبيرة من
مختلف املجاالت
عبد الرحمن جاسم
ّ
اليـخـتـلــف إث ـن ــان ع ـلــى أن اإلسـ ــم وح ــده
يكفي ّ
ليعرف عــن «املـنـتــج»ُ .كلمة «بــاي
ب ــوي» وحــدهــا ،وب ــأي لغة نطقت تعني
شيئًا واحـ ـدًا فـقــط :الجنس والجميالت
ال ـ ـعـ ــاريـ ــات .هـ ـك ــذا أراده ـ ـ ـ ــا ه ـي ــو هـيـفـنــر
قبل ستني عــامــا ،الــرجــل الثمانيني (88
بقرض
عامًا تحديدًا) الــذي ّبدأ املشروع
ٍ
مــن والــدتــه ،مــؤكـدًا أن ــه سـيــرد لها الدين
أضـعــافــا مضاعفة ح ــال نـجــاحــه .هــو لم
يكن متأكدًا من الوفاء بوعده ،لكنه كان
ي ـع ــرف م ــن أيـ ــن ت ــؤك ــل ال ـك ـت ــف ،فصنعة
عرض
«اإلغــراء» و«العري» ليست مجرد
ٍ
وطلب ،بل هي أيضًا «فلسفة» كما يحب
دائمًا أن يقول ألصدقائه والصحافيني.
ك ـث ـي ــرون ال ي ـع ــرف ــون ع ــن م ـج ـلــة «ب ــاي
ّ
ب ــوي» س ــوى فتياتها ال ـعــاريــات ،مــع أن
املجلة استقطبت ـ وال تزال ـ أسماء المعة
ف ــي عــالــم الـكـتــابــة وال ـث ـقــافــة واألدب من
الروسي فالديمير نابكوف صاحب رواية
«لوليتا» الشهيرة ،إلــى البريطاني إيان
فيلمنغ صاحب شخصية جايمس بوند،
مـ ــرورًا بــالـيــابــانــي ه ــارواك ــو مــوراكــومــي
صاحب «كافكا على الشاطئ» ،والكندية
مارغريت أتوود الفائزة بجائزة «بوكر»
ً
خمس مرات ،وصوال إلى السير بي .جي.
ووده ــاوس وغـيــرهــم .املـشــروع بالنسبة
إلــى هيفنر ليس مـجــرد فتيات عــاريــات
ببساطة« :أن
يتمطني فــي الـشـمــس ،إنــه ّ
تعرف كيف تبيع «الجمال» .إنها حرفة
«ال ـ ـج ـ ـمـ ــال» م ـت ـض ـم ـنــة أف ـ ـكـ ــارًا أخ ـ ـ ــرى»،
ـف «ب ــاي
بـحـســب ك ــام ــه .ل ــذل ــك ل ــم ت ـك ـتـ ِ
ُب ــوي» بــاملـجـلــة األصـلـيــة نفسها (كــانــت
ت ـط ـب ــع وتـ ـ ـ ــوزع فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ً
أص ـ ـ ـ ــا) ،ب ــل اف ـت ـت ــح ف ــروع ــا مل ـج ـل ـتــه فــي
غالبية العواصم املعروفة تقريبًا وهي
ً
تصدر اليوم في أكثر من  30دولة ،فضال
عن إنتقاله من ّ
مجرد الطباعة إلى انتاج
األفالم ،واملسلسالت ،والعطور ،واملالبس
وك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه أن ي ـح ــرز م ــزي ـدًا من
ّ ً
محوال حلمه إلى حقيقة من خالل
املــال،
شركة «بالي بوي» التي تتاجر (بكل ما
للكلمة مــن معنى) فــي كــل شــيء مرتبط
بـ ــ«الـ ـجـ ـم ــال» .ح ـلــم تـلـمـيــذ ع ـلــم الـنـفــس
وخريج «جامعة إيلينوي» والصحافي
فــي مجلة «إيــزكــويــر» كــان إنـتــاج مجلة،
بوي»،
لكن اإلسم لم يكن بالتأكيد «بالي
ّ
بــل «سـتــاغ بــارتــي» ( ،)Stag Partyإال أنــه
ك ــان م ــأخ ــوذًا .وب ـعــد ن ـقــاش وأخـ ــذ ورد،
ّ
توصل إلــى إســم «بــاي بــوي» عن طريق
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و« bunniesبالي بوي» يزددن إثارة

عامًا
الصدفة لتبدأ رحلة املجلة االستهالكية.
بعد ذلك ،كان البحث عن «شعار» للمجلة،
ّ
وألنه كان يطمح بعيدًا ،فقد ّ
أصر على أن
يكون للمجلة شعار ال مجرد إســم فقط.
جاء أحد أشهر الشعارات ملاركة مسجلة:
األرن ــب ذو الـيــاقــة .شـعــار اخـتــاره هيفنر
ّ
ألنه «مثير وغامض ولعوب ،إضافة إلى
كــونــه مـضـحـكــا» .غــافــه ّ
األول فــي 1953
نجمة في ذلك
كان ملارلني مونرو ،أشهر
ً
الوقت ،ولم تكن الصورة خاصة باملجلة،
ُ
ب ــل أخـ ـ ــذت م ــن روزن ــام ــة سـنــويــة كــانــت
ـورة ش ـبــه ع ــاري ــة ملــونــرو
ت ـت ـصــدرهــا صـ ـ ّ
«تتمطى» كما لو أنها نائمة.
نجاح املجلة كــان سريعًا ومــدويــا ،حتى
ّ
إن دراســة إحصائية أشــارت إلــى أن ربع
األميركيني الشبان (الذكور) كان يشتري
املـجـلــة شـهــريــا وبــان ـت ـظــام ف ــي وق ــت مــا.

هيو هيفنر

ذك ـ ــاء ه ـي ـف ـنــر ف ــي ان ـتـ ـق ــاء األغ ـل ـف ــة ك ــان
ً
تلقائيًا فضال عن كونه كن يبحث دائمًا
عــن «ال ـج ـم ـيــات» املـخـتـفـيــات فــي الـقــرى
البعيدة واألحـيــاء الفقيرة .تلك الفرصة
«املدهشة» لدخول عالم األضــواء ،جعلت
ال ـبــاح ـثــات ع ــن ال ـش ـهــرة يـعـتـبــرن املجلة
ً
بــواب ـت ـهــن .وف ـع ــا ت ـحـ ّـولــت ك ـث ـيــرات إلــى
نـجـمــات (مـثــل عــارضــة األزيـ ــاء الشهيرة
س ـي ـن ــدي كـ ـ ــروفـ ـ ــورد ،املـ ـمـ ـث ــات بــام ـيــا
أنـ ــدرسـ ــون ،ش ـ ــارون س ـت ــون ،آن ــا نيكول
سميث) ،كما اختفت ّكثيرات .أما اليوم،
فيعتبر مـجــرد «الـتــرشــح» لـغــاف مجلة
«بالي بوي» نوعًا من االعتراف «العلني»
بجمال الشخصية املطلوبة وتأثيرها.
ل ــذل ــك ،تـلـجــأ ك ـث ـيــرات م ــن ّالـنـجـمــات إلــى
«التمظهر» للغالف ولو أنهن رفضن في
السابق ذلك العرض.
ف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،ظ ــل اه ـت ـمــام هيفنر
بــال ـجــانــب «ال ـث ـق ــاف ــي» م ـث ـي ـرًا لـلــدهـشــة.
شخصيات
ك ــان ي ـصـ ّـر عـلــى اسـتـضــافــة
ّ
سياسية واجتماعية وثقافية في مجلته
ضمن زوايا خاصة ،ويفرد لها صفحات.
ه ـكــذا ،ق ـ ّـدم الـنــاشــط والــزع ـيــم األمـيــركــي
الشهير مالكوم أكس ،ومغني الـ «بيتلز»
جون لينون وزوجته يوكو أونــو اللذين
كــانــا يتزعمان وقتها حــركــة ســام إبــان
حــرب فيتنام ،إضــافــة إلــى بطل املالكمة
مايك تايسون ،والرئيس األميركي (كان
وق ـت ـهــا مــرش ـحــا لــان ـت ـخــابــات) الـســابـ ّـق
جيمي كارتر الذي ّ
أسر له شخصيًا بأنه
«يـحــب الـنـســاء كـثـيـرًا ،ولـ ًكــن فــي أحالمه
ف ـق ــط» .ك ــام أثـ ــار «ض ـج ــة» كـبـيــرة حــول

الـسـيــاســي الـ ــذي اسـتـغـلـهــا لـلـنـجــاح في
السباق الرئاسي.
لكن األمــر األكثر تأثيرًا في نجاح املجلة
لم يكن «الـعــري» فحسب ،بل أيضًا ذكاء
هيفنر في تقديمه ضمن اإلطار املناسب.
في عــام  ،1969كانت نجمة إحــدى أغلفة
«بالي بوي» العارضة لوما هوبر مرتدية
«ربـ ـط ــة ع ـن ــق» رج ــال ـي ــة م ـح ــاك ــاة لـفـكــرة
«الصراع الجندري» الذي لم يكن شائعًا
ُ
إعــام ـيــا كـمــا ه ــو اآلن .واعــت ـبــر الـغــاف
واح ـ ـ ـدًا م ــن ال ـع ــام ــات ع ـلــى الـتـغـيـيــرات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة املــرت ـب ـطــة بـهــذه
املسألة.
وف ـ ــي ،1971احـتـلــت الـعــارضــة األميركية
من أصل أفريقي جيان بيل ّ
للمرة األولى
غــاف املجلة ،في وقــت كانت العنصرية
مــن عــامــات املــرحـلــة .وع ــام  ،1977كانت
ب ــرب ــارا سـتــرايـسـنــد م ــن ال ـن ـســاء الـقــائــل
ال ـل ــوات ــي أج ـب ــرن هـيـفـنــر ع ـلــى إعـطــائـهــا
ال ـغ ــاف م ــن دون «ت ـعــري ـت ـهــا» ،ف ــارت ــدت
«ث ـيــابــا مـحـتـشـمــة» بـحـســب هـيـفـنــر :تي
ش ـي ــرت ي ـح ـمــل ش ـع ــار امل ـج ـل ــة وشـ ــورت

استضافت شخصيات
سياسية وثقافية
ورياضية بينها رجال

أبيض قصير .أما في سنة  ،1980فاقترب
«سياسيات»
هيفنر من السياسة ،وقـ ّـدم
ّ
أميركيات (نصف عــاريــات) فــي مجلته،
ّ
مـعـتـبـرًا أن «اإلث ـ ـ ــارة» ال ي ـحــددهــا مكان
العمل ،وهو ما فعله مع نساء البورصة
(وول ستريت) في  ،1989ومع شرطيات
ن ـي ــوي ــورك ف ــي  .1994ك ــل ذل ــك االهـتـمــام
بــال ـث ـقــافــة ،ل ــم يـمـنــع ال ــرج ــل الـثـمــانـيـنــي
مـ ــن «االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام» أحـ ـي ــان ــا مـ ـم ــن رف ـضــن
عرضه للظهور عــاريــاتّ ،
فقدم في 1985
صــورًا لـ«ملكة البوب» مادونا ،كانت قد
ّ
صورتها في بداياتها الفنية ،وكذلك األمر
بالنسبة إلــى الجنوب أفريقية تشارليز
ثيرون في  .1999هنا ،تجدر اإلشارة إلى
ّ
أن املـجـلــة تـعـ ّـرضــت الع ـتــراضــات كثيرة
م ــن ق ـب ــل الـ ـح ــرك ــات ال ـن ـســائ ـيــة ب ــدع ــوى
اسـتـغــالـهــا لـلـنـســاء ك ـ ـ ــ«أدوات للجنس
وتـ ــروي ـ ـج ـ ـهـ ــا سـ ـي ــاس ــة املـ ـن ــافـ ـس ــة غ ـيــر
ً
ّ
الصحية بينهن» ،فضال عن أن عددًا من
جميالتها ( )bunniesيعانني من مشاكل
نفسية إثر االستغناء عن خدماتهن .في
اإلطار نفسه ،كان هيفنر مقدامًا وسباقًا
فــي أوق ــات كثيرة فــي التعامل مــع قرائه.
ً
ّقدم مثال غالفًا عام  ،1993لبطل مسلسل
عارضات،
 ،Seinfeldجيري ساينفيلد ،مع
ّ
فيما الكل كان مرتديًا مالبسه .حتى أنه
أف ــرد مـســاحــة للشخصيات الـكــرتــونـيــة،
سيمبسون» من
فظهرت شخصية «مارج
ً
مسلسل «عائلة سيمبسون» عارية على
أحــد األغلفة ( ،)1999مراهنًا على شهرة
ون ـجــاح املـسـلـســل فــي تحقيق املبيعات
املطلوبة.

