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عباس المفرجي
يف ذلك احلني كانت �أفالمه تتواىل على مدى
�أ�سبوع�ي�ن يف ال�صاالت التجارية يف �أمريكا
وبريطاني ��ا وفرن�سا وال�سويد .كتبت الكثري
م ��ن الدرا�س ��ات ع ��ن �أفالمه .يف ع ��ام 1960
ت�صدر بريغمان غالف جملة (تامي) ون�شرت
دار (�سيم ��ون ان �ش�س�ت�ر) كتاب� � ًا يت�ضم ��ن

(بر�سون ��ا) ومن ث ��م �أ�صبحت جنم ��ة ثمانية
�أفالم �أخرى له يف ال�سنوات الالحقة (ابنتهما
لني هي الآن روائية).
مل تظه ��ر �أومل ��ان يف �أعم ��ال بريغم ��ان من ��ذ
(�سونات ��ا اخلري ��ف) ع ��ام  ،1978م ��ع �أنه ��ا
�أخرج ��ت اثنني من ن�صو�ص كتبهما بريغمان

(سارابان) ..الـزئـيـــر األخـيـــر
ألسـطـــورة الـسـيـنـمــا
يف ي ��وم كان ه ��ذا الأ�س ��د ،مل ��ك �أف�ل�ام الفن،
منزوي ًا ب�صمت يف عرينه البعيد ،لكن املهيب
�أي�ض� � ًا ،يعل ��و الغبار ث�ل�اث جوائ ��ز �أو�سكار
ح�صدها عن �أفالم ��ه (الربيع البكر) و (خالل
الزجاج املعتم) و (فاين والك�سندر).
لك ��ن الآن ،الأ�س ��د العج ��وز يع ��ود للحي ��اة
وي ��ز�أر من جدي ��د مع �آخر عم ��ل مهيب له هو
(�سارابان) (الكلم ��ة تعني رق�صة قدمية ومن
القرن�ي�ن � )18 ،17أول فيلم ينجزه بريغمان
بع ��د ع�شرين عام� � ًا من اعتزال ��ه الدراماتيكي
(اعتزل بعد فيلم فاين والك�سندر) فلم يحوي
�أربع �شخ�صيات وع�شرة حوارات وفيه منح
بريغم ��ان (الذي بلغ ال�سابع ��ة والثمانني من
عم ��ره) ّ
جل ن�شاطه وحيويته باذ ًال من اجلهد
ال ��ذي �سيدع ��وا كثري ًا من املخرج�ي�ن ال�شبّان
اىل ال�شعور باخلجل!
لي� ��س الأمر هنا جم ��رد فك ��رة مت�أخرة تخطر
عل ��ى ب ��ال ه ��ذا الفن ��ان �أو حماول ��ة لتج ��اوز
الن�سيان ،رمبا جتعل النقاد ي�ؤمنون بت�سامح
�أو ت�ساه ��ل ،بل هي �آخر و�صية �أو �شهادة عن
احل ��ب ت�ص ��در عن �أعظ ��م خمرج ح � ّ�ي ،ولعل
�سارابان دليل على �أنه اليزال كذلك.
لع ��ل حاج ��ة بريغم ��ان اىل �أن يطل ��ق �صرخة
معرب ًا ع ��ن خوفه وكرهه هي �أي�ض ًا دليل على
الطاق ��ة ال�سحرية الفيّا�ض ��ة ،موهبته هي �أن
يبح ��ث دائم� � ًا عن املعن ��ى الك ��وين يف داخل
�صراعه اخلا�ص ،وغالب ًا ما �أخذ عليه حتويل
الآالم واجلراح اىل كلمات بليغة والكوابي�س
اىل �صور يتعذر ن�سيانها.
�إن مزيج ًا من ال�شعور باخلطيئة والإح�سا�س
بالعظمة هو الذي جعل بريغمان يف �سنوات
اخلم�سيني ��ات وال�ستينيات رم ��ز ًا ح ّي ًا للفيلم
راق ومع انهماكه اجل ��دي والعميق يف
كف ��ن ٍ
درا�س ��ة الله وامل ��وت واحل ��ب واجلن�س كان
يل ّقب ب�شك�سبري ال�سينما.

�أربع ��ة من ن�صو�ص �أفالم ��ه ،يف بادرة تقدير
نادرة من هذه ال ��دار لق�ص�ص الأفالم ،حفلت
املجال�س باملناق�ش ��ات ودار الكثري من اجلدل
ح ��ول املع ��اين ال�ضمنية واملح�ّي�ررّ ة يف �أفالم
مث ��ل (ال�صم ��ت) و (بر�سون ��ا) �أفالم ��ه كانت
�أ�شبه بحلقات درا�سية متخمة باملعرفة.
يف �سن ��وات ال�سبعني �ش ��اء روّ اد ال�سينما �أم
ال ،ف�إنه ��م �شاه ��دوا �أفالم بريغم ��ان وعرفوا،
ت�أث�ي�ره كان يف كل م ��كان ،يف بع�ض م�شاهد
(مونتي بايث ��ون ذي هويل كريك) امل�ستلهمة
من (اخلتم ال�سابع) يف فيلم الرعب (�آخر بيت
على الي�سار) للمخرج وي�س كرافن ،املقتب�س
م ��ن (الربي ��ع البك ��ر) .ويف كث�ي�ر م ��ن �أفالم
وودي ال ��ن ب�ضمنه ��ا فيلم (باطني ��ون) الذي
بن ��ي على من ��ط فيل ��م (�صرخ ��ات وهم�سات)
ويف م�س ��ارح ب ��روردوي نق ��ل �ستيفن �سوند
هامي قيم ��ة اخليانة الزوجي ��ة يف م�سرحيته
املو�سيقية (مو�سيق ��ى ليلة �صغرية) عن فيلم
(ابت�سامات ليلة �صيف).
ت�أثري بريغمان يعود يف ما ميلكه من حيوية
ون�شاط� ،إذ كان عنده ما يكفي من القدرة على
�إخراج ع ��دة م�سرحيات طيل ��ة الت�سعة �أ�شهر
م ��ن ال�سن ��ة ،ويف عطلة ال�صي ��ف ينجز فيلم ًا
م ��ن روائعه وم ��ا يكف ��ي �أي�ض ًا م ��ن ا�ستهالك
خم� ��س زيج ��ات وع� �دّة ع�شيق ��ات ،منه ��ن
ممث�ل�ات الأدوار الرئي�س ��ة يف �أفالمه .عالقة
يف اخلم�سيني ��ات ،م ��ع جاريي ��ت اندر�س ��ون
الأنث ��ى الت ��ي تث�ي�ر الرغب ��ات اخلام ��دة يف
(�صي ��ف مع مونيكا) و(الليلة العارية) بعدها
يول ��ع باملمثل ��ة بيب ��ي اندر�س ��ون ال�شق ��راء
ج�سدت �شخ�صي ��ة الفت ��اة املرحة التي
الت ��ي ّ
تن�ي�ر ظالمية (اخلت ��م ال�ساب ��ع) و (الفراولة
الربية).
�أومل ��ان ،واحدة من ه ��ذه (امللهمات) ارتبطت
ب ��ه قب ��ل �أربعني �سن ��ة حينم ��ا كان يعمل على
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(اعرتاف ��ات �شخ�صي ��ة) و (خائ ��ن) وه ��ذا
الأخري الذي م ّثله جو�سف�سون هو الذي ح ّفز
بريغمان على العمل على �سارابان.
تق ��ول �أومل ��ان (ح�ي�ن قمن ��ا �أن ��ا وايرالن ��د
(جو�سف�س ��ون) بعمل (خائ ��ن) جعلناه نوع ًا
م ��ن ن�سخة بلهاء لـ(م�شاه ��د من حياة زوجية
فقط بدافع التفك ��ه كي ن�صوّ ر ماريان وجون
كي ��ف �أ�صبح ��ا عجوزي ��ن وخرف�ي�ن ،ولق ��د
�أر�سل ��ت ال�شريط اىل بريغم ��ان ف�أعجب به..
الحق� � ًا �أخربين ب�أن ��ه ب�صدد كتاب ��ة �شيء عن
ماريان وجون).
لقد عهد بريغمان بال�سيناريوهات التي كتبها،
خ�ل�ال مرحل ��ة توقفه عن الإخ ��راج ،اىل ليف
�أومل ��ان وبيل اوغ�ست (خم ��رج فيلم الأهداف
النبيل ��ة) ه ��ذه الق�ص�ص تتحدث ع ��ن والدي
بريغم ��ان� ،أم ��ا ه ��ذا ال�سيناري ��و (�سارابان)
وال ��ذي هو ا�ستعاري ع ��ن �شيء من الق�سوة،

فهو ع ��ن بريغمان نف�س ��ه وع ��ن �أوالده ،لهذا
تعتق ��د �أوملان �أن ال�سبب ال ��ذي دفع بريغمان
اىل �إخراج ��ه بنف�س ��ه (لأن الق�ص ��ة �شخ�صية
جد ًا بالن�سبة �إليه ،وهو وحده الذي ميكن �أن
يخرجها ،وال�سبب الآخر هو رغبته ال�شديدة
ب� ��أن ُيت ��اح ل ��ه العم ��ل م ��ع ممثلي ��ه ّ
املف�ضلني
والدخول اىل اال�ستوديو مرة �أخرى(.
فيل ��م �ساراب ��ان ال ��ذي �ص ��وّ ره بريغم ��ان
بكامريا فيديو ديجتال ،والذي �سيعر�ض يف
ال�صاالت بهذه ال�صيغة فقط -لي�س باحلقيقة
تتم ��ة لفيل ��م (م�شاهد م ��ن حياة زوجي ��ة) �إنه
ي�ستخ ��دم نف�س ال�شخو� ��ص العائلية القدمية
من فيلمه ،ال�سابق لي�ستك�شف عالقات جديدة
عالقة جون مع ابنه هرنيك (بويري ال�سند)،
وعالق ��ة هذا الأخ�ي�ر بابنته كاري ��ن املراهقة
(جوليا دفينو�س).
الثالث ��ة ي�شع ��رون بالعطب بع ��د وفاة زوجة
هرنيك� ،آنا املحب ��ة هرنيك املو�سيقي الفا�شل
ال ��ذي يح ��وّ ل طموح ��ه اىل كاري ��ن ،املوهبة
الواعدة كعازفة جلو ،وهرنيك ،حينما كانت
�آن ��ا الت ��زال عل ��ى قيد احلي ��اة ق ��د توقف عن
حبه ��ا ،والآن كارين هي كل م ��ا ميلك وكل ما
يح ��ب ،وبنف�س احلدة ،ف�إن ��ه ي�شمئز من �أبيه
العجوز جون ،وهذا الأخري باملقابل الي�شعر
�إزاءه �إال بالك ��ره ،يق ��ول البن ��ه (ل ��و مل تك ��ن
كاري ��ن موج ��ودة ،م ��ن كان �سيعتن ��ي ب�أمّها،
�أنت غري موج ��ود بالن�سبة يل على الإطالق)
لك ��ن خلف احتق ��اره ه ��ذا يت ��وارى ال�شعور
باحل�سد� ،إذ �أن جون التي ت�صفه ماريان ب�أنه
�سيئ ال�سمعة وجاحد وال ��ذي مل ي�ؤمن يوم ًا
باحلي ��اة الزوجية ي�شع ��ر باحل�سد من احلب
الذي بني ابنه وزوجته �آنا.
(ا�شباح �أب�سن) كان العمل امل�سرحي الأخري،
ال ��ذي �أخرج ��ه بريغم ��ان قب ��ل اعتزال ��ه عام
 ،2002و�ساراب ��ان ه ��و ق�صي ��دة ع ��ن �شب ��ح

واقع ��ي ،و�أكرث الأ�شب ��اح واقعي ��ة يف الفيلم
هي �آنا ،التي قوّ �ض موتها حياة الذين كانوا
يعي�شون معها.
(بريغم ��ان يه ��دي الفيل ��م اىل انغري ��د ف ��ون
رو�س ��ن الت ��ي تزوجه ��ا ع ��ام  1971وتوفيت
ع ��ام  ،)1995والفيل ��م اليخلو م ��ن تلميحات
�أخرى للأ�شباح يف الأبواب التي تغلق بقوة
بحرك ��ة غام�ض ��ة� ،أو �شع ��اع ال�شم� ��س ال ��ذي
يتدفق ك�أوتار �أرغن ب�صرية ،من خالل نوافذ
كني�سة القربة.
لكن �ساراب ��ان م�سكون �أي�ض ًا ب�أ�شباح �أخرى،
ه ��ي �أ�شب ��اح �أفالم بريغم ��ان القدمي ��ة ،لي�س
فق ��ط التمزق العائل ��ي يف فيل ��م (م�شاهد من
حياة زوجية) �أو (من خ�ل�ال الزجاج املعتم)
�أو (�سونات ��ا اخلري ��ف) لك ��ن �أي�ض� � ًا م�شاه ��د
الريف املقفر وت�صوير الأمل املدمّر يف (�ضوء
ال�شت ��اء) و (بر�سونا) كل هذه تعبرّ عن حجم
اخل�س ��ارات الت ��ي ن�سبّبها لأنف�سن ��ا والولئك
الذين نحبهم.
منذ وقت طويل ميكن �أن ن�ستنتج �أن بريغمان
عقد ميثاق ًا ،لي�س مع ال�شيطان ،و�إمنا مع فنه،
فهو خمل�ص ل�شياطينه اخلا�صة التي و�ضعها
عل ��ى ال�شا�ش ��ة والي�ت�ردد يف ك�ش ��ف حيات ��ه
اخلا�ص ��ة ،بينم ��ا �أوالده ون�س ��ا�ؤه ي�صربون
على خياناته ويراكم ��ون ا�ستياءهم منه ،لقد
روى م ��رة ب�أنه اعرتف �أمام واحد من �أوالده
(وكان هذا مراهق ًا حينذاك) ب�أنه رمبا كان �أب ًا
�سيئ ًا ،لك ��ن الغالم �أجابه�( :أب ًا �سيئ ًا؟ لكنك مل
تكن �أبا على الإطالق) وهذا احلوار ا�ستعاده
بريغمان حرفي ًا يف فيلم �سارابان.
�أومل ��ان التي قال ��ت عن الفيلم ب�أن ��ه ،بخا�صة،
يتحدث ع ��ن عالقة بريغمان بابنه ،تدافع عن
ا�ستخدام بريغمان لتفا�صيل حياته اخلا�صة
يف اعرتاف علن ��ي�( :أحيان ًا� ،إذا كنت عبقري ًا
علي ��ك �أن تك ��ون قا�سي ًا ،نوع ًا م ��ن وح�ش بال
قلب ،تتعرف على النا� ��س تهتم بهم� ،أو حتى
حتبه ��م ،لكن دائم ًا علي ��ك �أن حتتفظ مب�سافة
م ��ا عنهم) ،وهي تتذكر م ��ا فعله بريغمان يف
(م�شاه ��د من حي ��اة زوجي ��ة) حينم ��ا عر�ض
�ص ��ور ًا يف الفيل ��م لأومل ��ان وزوجه ��ا الأول،
ال ��ذي هجرته عام  1965لتعي�ش مع املخرج،
�أوملان تق ��ول �إن زوجها ال�سابق (غ�ضب حني
ر�أى ال�صور ف�ت�رك ال�صالة ومل ي�شاهد نهاية
الفيلم �أبد ًا ،لكن بالن�سبة يل فهو مفهوم ،فهذا
ما يفعله املبدعون عاد ًة).
ه ��ذا يرين ��ا الثقة الت ��ي يوليه ��ا �إ ّي ��اه ممثلو
بريغم ��ان ،فهو يع� � ّري نف�س ��ه يف ال�سيناريو
ال ��ذي يكتب ��ه وم ��ن ث ��م يع� � ّري ممثلي ��ه
ع�ب�ر ال�شا�ش ��ة ،حرفي� � ًا بالن�سب ��ة لأومل ��ان
وجو�سف�سون.
الآن يعي�ش بريغمان يف عزلة يف واحدة من
جزر البلطيق ،فه ��و تقريب ًا ال يرى �أحد ًا ،كما
تقول �أوملان.







عجوز ومتقاعد ،مل يعد أحد يتكلم عنه ..ما الذي جعل
إنغامر بريغامن يعود للسينام إلبداع فيلم آخر؟
الحساسة ،من
حينام تغضب ماريان (ليف أوملان) ،الستينية
ّ
زوجها السابق جون (ايرالند جوسفسون) الثامنيني النزق،
تقول له( :يف بعض األحيان تترصف وكأنك شخصية منسية
خارجة من فلم تافه من األفالم القدمية) هذه اللحظة ،ومن
فيلم بريغامن الجديد (سارابان) ستثري ذكريات املشاهدين،
الذين هم من عمر ماريان أو رمبا جون ،حينام قام نفس
املمثلني بنفس الدورين ،قبل ثالثة عقود ،يف فيلم بريغامن
(مشاهد من حياة زوجية) ولعل لألغلبية من هؤالء ليس
الشخص املنيس سوى املخرج السويدي نفسه.

3

ليف أولمان وبيرغمان
َمنْ �أجدر من املمثلة العاملية ليف �أوملان،املعروفة ،بغنى
حياته ��ا و�إبداعها ،يف كتاب ��ة مذكراتها ،من امتلك مثلها
ذاكرة عامرة باملواقف والإجنازات وامل�شاعر الكبرية؟
�إن �أومل ��ان من بني ق ّلة من مبدع ��ي العامل ،نحتت �إ�سمها
بقوة يف ذاكرة اجلمهور..
يف مذكراتها املو�سومة (�أتغيرّ ) واملهداة �إىل ابنتها لني،
ت�ستعي ��د اومل ��ان �أهم حمط ��ات حياتها ب�أ�سل ��وب ر�شيق
وم�ؤث ��ر يليق ب�س�ي�رة فنان ��ة ا�ستثنائية ن ��ذرت روحها
ّ
و�سخ ��رت طاقة ج�سده ��ا للفن ،يف امل�س ��رح وال�سينما.
وقد اختارت ملذ ّكراتها ال�صادقة واجلريئة م�سار ًا حر ًا ال
يلت ��زم ب�سرد منطي يالحق تغريات احلياة عرب تتابعها
الزمن ��ي ،و�إمنا ر ّكزت حديثها حول املواقف التي �أثرت
يف حياته ��ا والأ�شخا� ��ص الذي ��ن تفاعلت معه ��م ،ف�ض ًال
عن طرح ت�صوراته ��ا حول �أبرز �أدواره ��ا ال�سينمائية،
والأه ��م م ��ن ذلك كل ��ه طبيعة فهمه ��ا للحي ��اة ،وحماولة
ق ��راءة ذاته ��ا والآخري ��ن يف ت�أم ��ل يت�س ��م بالو�ض ��وح
واجلر�أة واخل ّفة..ع�ب�ر م�شوارها الفني الطويل �أكدت
�أوملان كي ��ف �أن النج ��اح والف�شل يغ�ّينرّ ان الإن�سان من
ح ��ال �إىل حال ،و�إن الفرد وحده م ��ن ي�صنع �أقداره يف
هذه احلي ��اة ،بتوقه �إىل ال�سع ��ادة �أو مواجهته للف�شل.
لك ��ن الأمل يختب ��ئ ه ��و الآخر عن ��د نهاي ��ة كل ابت�سامة،
فيكون الأ�سى �أكرث ما يح�صده الب�شر يف حيواتهم� ،إذا
ما ت�أم ��ل املرء �صور ما�ضيه وم�ستقبله� ،إذا ما اختطفته

الوحدة يف غفلة م ��ن الزمن ،وانف�ض اجلمع الأثري من
حوله .الفت ��اة الرنويجية التي خ�ل�ا وجهها من م�سحة
اجلم ��ال اال�سكندين ��ايف حمل ��ت يف دواخله ��ا روح� � ًا
�أوروبية �أعمق مما تفعله م�ساحيق التجميل على حميا
جنم ��ة �سينمائي ��ة طافت �شهرتها العامل كل ��ه .خا�صة �أن
تل ��ك النجومي ��ة �شهرته ��ا اقرتن ��ت ب�أبرز �أف�ل�ام املخرج
ال�سويدي الكبري �إنغم ��ار بريغمان الذي �أ�صبح زوجها
يف منت�صف م�شوارها الفني.
�أول �ص ��ورة ّ
تخطه ��ا ليف �أومل ��ان يف مذ ّكراته ��ا تتعلق
بوالدته ��ا ع ��ام  1938يف م�ست�شف ��ى �صغ�ي�ر بطوكيو.
�إ�ش ��ارة ذات داللة عميقة ت�ستعي ��د �أوملان من خاللها تلك
احلادث ��ة وتق ��ول �إن �أمه ��ا تتذك ��ر �شيئني ع ��ن والدتها،
الأول� :إن ف� ��أر ًا م ��ر م ��ن �أمامه ��ا واعتربته ف� ��أ ًال ح�سن ًا.
والث ��اين� :إن املمر�ضة هم�ست يف �أذنها بنربة اعتذار..
ي�ؤ�سفني �أنها فتاة .هل تف�ضلني �إخبار زوجك بنف�سك؟،
م ��ن تلك اللحظ ��ة مل يفارق �أوملان ال�شع ��ور ب�أنها لي�ست
�أف�ض ��ل �ش ��يء ميك ��ن �أن يح ��دث بالن�سب ��ة لوجوده ��ا.
رغ ��م ذلك ر�سم ��ت الفتاة ال�شهب ��اء ذات املالم ��ح احلادة
لنف�سه ��ا م�سار ًا قا�سي ًا ومثابر ًا من �أجل حتقيق �أحالمها
وطموحاتها ..ع�شق ��ت الكتابة واملو�سيقى و�أبدعت يف
التمثيل امل�سرحي منذ مطلع �شبابها ،وامتحنت قدراتها
الأدائي ��ة وطاقته ��ا الذهني ��ة عل ��ى االبت ��كار والتق ّم�ص
والتنويع وهي ت�ؤدي على خ�شبات امل�سارح الأوروبية

أحمد ثامر جهاد

ع�ش ��رات الأدوار ال�صعب ��ة يف �أعم ��ال م�سرحي ��ة بارزة
لك ّت ��اب مثل� :سودن�ب�رغ واب�س ��ن وبريخ ��ت و�آخرين.
ومثلما مل تبعده ��ا ال�سينما عن ع�شقها القدمي للم�سرح،
ف ��ان بري ��ق جناحه ��ا ال�سينمائ ��ي مل ي�س ��رق منه ��ا ل ��ذة
اله ��دوء الداخل ��ي الذي طاملا اجنذب ��ت �إليه .لقد وجدت
�أومل ��ان نف�سها يف اال�سرتخ ��اء وال�صم ��ت والت�أمل ،يف
ذل ��ك النوع من ال�سكينة وال�صف ��اء الذي عرفت به املدن
اال�سكندينافي ��ة الب ��اردة ،حيث ميكن للم ��رء بعد انتهاء
ي ��وم �شاق التمتع باجللو�س �إىل جوار نافذته يف �شتاء
ممط ��ر ،يراق ��ب حرك ��ة النا� ��س العائدي ��ن �إىل منازلهم
بخطى عجولة.
تتح ��دث �أومل ��ان يف مذ ّكراتها عن ذل ��ك الوجود احلميم
للأ�شي ��اء .متع ��ة تن ��اول وجب ��ة ع�ش ��اء م ��ع الأ�صدق ��اء
عل ��ى مائدة واح ��دة تز ّينها ال�شم ��وع وك�ؤو�س ال�شراب
الأحم ��ر ،واال�ستماع �إىل ثرثرتهم وه ��ي تخلف �سعادة
خا�ص ��ة و�شعور ًا �أليف ًا م ��ن �أن ال �شيء يح�صل ،ال �شيء
ميكن له �أن يكدر املرء يف �أم�سيات كهذه .هذا امليل الذي
تك ّنه �أوملان لنمط ب�سي ��ط من العي�ش ميكن عدّه و�سيلة
ذاتية ملكافحة القلق املت�أ�صل يف حياة الكائن .قلق �أزيل
برع ��ت �أوملان يف التعبري عنه عرب عدد من ال�شخ�صيات
الت ��ي ج�سدتها يف ال�سينما ،بخا�ص ��ة �أدوارها يف �أفالم
بريغمان :العار� ،صرخات وهم�سات ،بر�سونا� ،سوناتا
اخلري ��ف .كيف ميكن لنا بب�ساطة ن�سيان دورها املعجز

يف فيل ��م بر�سونا ،اح ��د �أجمل و�أعمق �أف�ل�ام بريغمان.
�أظه ��رت �أومل ��ان يف هذا الفيلم ّ
جل قدراته ��ا الأدائية من
خ�ل�ال التعب�ي�ر بوجهه ��ا وحركاته ��ا فق ��ط م ��ن دون �أن
تنط ��ق كلمة واحدة طوال الفيل ��م� .إنها تتذكر على نحو
خا� ��ص ه ��ذا الفيلم ال ��ذي �شاركتها البطول ��ة فيه املمثلة
بيبي اندر�س ��ون .وتقول �إنها كانت �سعيدة باحلوارات
الت ��ي ُتثار بني املمثلني واملخرج .كما تعبرّ عن �إعجابها
مبوهبة اندر�سون وكيف �أنهما �أم�ضيتا مع ًا �أيام ًا جميلة
يف جزيرة فارو ،حيث مت ت�صوير م�شاهد الفيلم.
عن زميلته ��ا بيبي اندر�سون تق ��ول �أوملان"،كنا نتخيل
امل�ستقب ��ل ،وزواجن ��ا ،وطفولتن ��ا و�شبابن ��ا ،ونعد ب�أن
ن�صب ��ح ع ّرابت�ي�ن كل منا لأطفال الأخ ��رى ،كنت معجبة
بكرمها و�إخال�صها ،قويت �صداقتنا و�صمدت على مدى
ال�سنني .كما تبدي احرتامها لطريقة بريغمان يف العمل
ال�سينمائ ��ي وقدرته ال�سريعة على فه ��م املمثلني ،ف�ض ًال
ع ��ن بداهته يف توجيههم والنقا�شات الطويلة الع�سرية
واجلميل ��ة الت ��ي ُتث ��ار م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول �إىل �أف�ضل
ر�سم ممكن لل�شخ�صية".كان ��ت املرة الأوىل التي �أقابل
فيه ��ا خمرج ًا �سينمائي ًا يدعني �أمي ��ط اللثام عن م�شاعر
و�أف ��كار مل يك ��ن �أح ��د قد الحظه ��ا من قب ��ل .كان ين�صت
ب�صرب ،و�سبابته على �صدغه ،ويفهم كل ما كنت �أحاول
التعبري عنه .كان عبقري ًا خلق جو ًا ميكن �أن يحدث فيه
كل �شيء ،حتى ما مل �أكن �أعرفه عن نف�سي"*.
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إنغمار بيرغمان:
ُ
في كفء
أنا
لست س��وى ِح َر ّ
ُيجيد مهنته
عندم ��ا واف ��ق بريغم ��ان ،ع�ب�ر الهات ��ف،
�أن �ألتقي ��ه لإج ��راء مقابل ��ة مع ��ه للقن ��اة
التلفزيونية"بوزاتيف"تك ّل ��م مع ��ي بحما�سة
كبرية ح ��ول هذه الفر�ص ��ة ،ال�سيم ��ا �إننا كنا
ن�ستخدم نوع� � ًا جديد ًا من الكامريات الرقمية
لربنام ��ج ُيب ��ث يف �سبتم�ب�ر� /أيل ��ول ٢٠٠٢
والذي متت املوافقة عليه �أن يتحول �إىل فيلم
ي�ستغرق �إجنازه ثمانية �أ�سابيع.
قابلت ��ه يف �إح ��دى رده ��ات امل�س ��رح امللك ��ي
الدرامي ال�سويدي ،الذي �سبق له و�أن �أ�شرف
عل ��ى �إدارت ��ه من ع ��ام � ١٩٦٣إىل ع ��ام ١٩٦٦
وع ��اد �إليه ثانية لإخراج �أعمال عديدة .وفيما
هو يق ��ودين عرب �أروقة و�سالمل مررنا بغرف
ال�ب�روﭬات الت ��ي ال ت ��زال تقب ��ع يف الطاب ��ق
الثال ��ث لبناي ��ة مث�ي�رة للإعج ��اب� .س�ألن ��ي
فج� ��أة �إن كنت قر�أت رواي ��ة (الغرمي) للكاتب
وال�سيناري�س ��ت واملخرج الفرن�سي �إميانويل
كاري ��ر .ح�ي�ن �أخربته �أنها �أ�س ��و�أ ما قر�أت يف
حيات ��ي� ،ضح ��ك وقال":رمبا �أن ��ت على حق،
لكنها مكتوبة ب�شكل رهيب!".
)لق ��د كان بريغم ��ان يح� ��س �أن ق�ص ��ة املجرم

د .رومان ��د ،بط ��ل الرواي ��ة ،تلتق ��ي يف نقطة
م�شرتك ��ة وم�سرحي ��ة �إب�سن"الأ�شباح"حي ��ث
حتي ��ا �شخ�صياته ��ا كذبة مريع ��ة ومهلكة .لذا
فق ��د �أعطى حينها ل ��كل ممثل ن�سخ ��ة من تلك
الرواي ��ة لقراءته ��ا وم ��ن ث ��م مناق�شتها خالل
فرتة التدريبات على امل�سرحية) .ثم �أ�ضاف:
"�إنه ��ا تتحدث عن اخلديعة التي تكاد ت�سود
احلي ��اة ب�أكملها ،وعن املظهر الزائف ،التنكر،
الكذب ��ة الت ��ي تلته ��م الأن�س ��ان م ��ن الداخ ��ل.
ق�ص ��ة الدكتور روماند �ساعدتن ��ا حق ًا يف هذا
ال�ش�أن� .إنها رواية رائعة ،ف�ضولية وخمادعة،
لكنها يف نف�س الوق ��ت ،مفزعة وبغي�ضة على
�صعيد الق ��راءة .ح�ي�ن قر�أتها �أح�س�س ��ت �أنها
ت�صرخ تريد �أن تتحول فيلم ًا".
مل يكن بريغمان على عل ��م �أن م�أ�ساة الدكتور
روماند ق ��د عملت فيلم ًا ق ��ام ب�إخراجه كل من
�أورين ��ت كانتي ��ت ونيكول غار�سي ��ا .وعندما
�أخربت ��ه بذلك� ،أظهر اهتمام� � ًا كبري ًا وقال �إنه
ال ي�ستطيع االنتظار دون لقائهما.
م ��ا يث�ي�ر امل ��رء وه ��و يتح ��دث م ��ع بريغمان
ه ��و �أن ��ه ال يزال حت ��ى الآن يج ��د �أن ال�سينما
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ه ��ي �شيء مث�ي�ر وممت ��ع للتحدث عن ��ه ،فهو
يتح ��دث عن الأف�ل�ام بحما�س ��ة �صبيانية :عن
الأفالم القدمية ،الأف�ل�ام اجلديدة ،املخرجني
ال�شب ��اب ،املخرج�ي�ن الذي ��ن يف�ضله ��م ،وع ��ن
جمموع ��ة �أفالم الفيدي ��و ون�سخ الأفالم حجم
 35ملم التي يقتنيه ��ا .مل �ألتق مطلق ًا مبخرج
م�سنّ مثلما هو بريغمان بهذه ال�شوق املتوقد
مل�شاه ��دة الأف�ل�ام .ال�ش ��ك �إنه ��ا �إ�ش ��ارة ت�شي
بف�ض ��ول ع ��ذب وح ��ب حقيقي نح ��و ال�سينما
التي تبدو له مثل �سيل متوا�صل دون انقطاع
منذ بدء ارتياده م�شاهدة الأفالم.
�أخربين �أنه يف كل ربيع ،ووفق ًا لقرار خا�ص
�أتخ ��ذ من قبل املجل� ��س الإداري ملعه ��د الفيلم
ال�سوي ��دي ،يقوم ب�إر�سال قائم ��ة لهم تت�ضمن
مئ ��ة وخم�س�ي�ن فيلم� � ًا م ��ن الأفالم الت ��ي يوّ د
م�شاهدته ��ا ،واملحفوظ ��ة يف �أر�شي ��ف معه ��د
الفيل ��م امل�شاب ��ه لل�سينماتي ��ك الفرن�سي .ويف
بداية �شهر يونيو (حزيران) من كل عام تنقل
ه ��ذه الأف�ل�ام ب�شاحنة �إىل منزل ��ه يف جزيرة
ف ��ارو لعر�ضها يف قاعته املجه ��زة بكامل عدّة
العر�ض .هن ��اك� ،أقام بريغم ��ان طق�س ًا دائم ًا،

أجرى هذه المقابلة الناقد السويدي جان أغيد

فه ��و ي�شاه ��د الفيل ��م يف ال�ساع ��ة الثالثة بعد
الظه ��ر م ��ن كل �أ�سبوع خالل ف�ص ��ل ال�صيف،
مب�صاحب ��ة �أطفال ��ه و�أحف ��اده يف عطالته ��م
الر�سمي ��ة غالب ًا ،وكان يق ��وم بت�سليمهم قائمة
ب�أ�سماء �أفالم الأ�سبوع كل يوم �إثنني.
و�إىل جان ��ب املئة وخم�س�ي�ن فيلم ًا ،ثمة قائمة
�أخ ��رى تت�ضم ��ن �أف�ضل الأف�ل�ام التي عر�ضت
يف الأ�شه ��ر املا�ضي ��ة ال�سيما تل ��ك التي جرى
احلدي ��ث عنه ��ا كث�ي�ر ًا يف ال�صح ��ف والت ��ي
عادة م ��ا يبعثها له املوزع ��ون ب�أنف�سهم .بهذه
الطريق ��ة ول ��و بفا�ص ��ل ق�ص�ي�ر م ��ن الزم ��ن،
يك ��ون على متا�س متوا�صل بالأفالم احلالية،
ال�سويدية والعاملية مع ًا.
�إذا ذك ��رت ل ��ه فيل ��م (حت ��ت الرم ��ل) للمخرج
الفرن�س ��ي فران�شي� ��س �أوزون مث�ل ً�ا� ،سيقول
ل ��ك �إن ��ه عمل رائ ��ع وق ��د ت ��رك ت�أث�ي�ر ًا كبري ًا
فيه م ��ا جعله ي�شاه ��ده مرات عدي ��دة .الأكرث
م ��ن ذل ��ك ،هو يهت ��م ويعنى كثري ًا ب ��وّ د وحب
عالي�ي�ن باملجموع ��ة اخلا�ص ��ة ملكتب ��ة الأفالم
والفيدي ��و لعناوين �أف�ل�ام تقرب من الـ ٤٥٠٠
فيل ��م جتهّز له من قبل �شركة لندن التي متتلك

ترجمة :علي كامل
قائمة مبعظم �أفالم الدرجة الأوىل ،منذ ظهور
الفيل ��م على �أ�شرطة الفيديو ،تلك الأفالم التي
تعر�ض على �شا�شة تلفزيونية كبرية جد ًا.
لي� ��س ثم ��ة �ش ��يء مده� ��ش �أي�ض� � ًا �أن تكت�شف
و�أن ��ت تتح ��دث مع ��ه �أن ��ه ميتل ��ك معرف ��ة
مو�سوعي ��ة بت�أري ��خ ال�سينم ��ا ،يف جانبيه ��ا
الفني والتكنيكي مع ًا.
�ص�سلي� ��س م�س�ألة كربى بالن�سب ��ة لفنان مثل
بريغمان �إن تكون وجه ��ة نظره ب�ش�أن بع�ض
املخرج�ي�ن و�أعماله ��م ت ��كاد تك ��ون غريبة �أو
رمبا مغايرة متام ًا للر�أي التقليدي وال�سائد.
فموقف ��ه م ��ن �أور�س ��ن ويل ��ز مث�ل ً�ا ،يوج ��زه
بال�شكل التايل:
"ويلز بالن�سبة يل �شخ�ص متغطر�س ويبالغ
يف الأ�شي ��اء ب�ش ��كل كب�ي�ر� .إن ��ه �شخ�صي ��ة
�ضحل ��ة ولي�ست ذات �ش� ��أن .فيلم ��ه (املواطن
ك�ي�ن) ال ��ذي احتف ��ظ ب ��ه �ضم ��ن خمتارات ��ي،
هو بالطبع الفيل ��م املف�ضل لدى جميع النقاد،
ودائم� � ًا ما يو�ضع على قمة �أف�ضل الأفالم لكل
الأزمنة .ملاذا؟ ملاذا كل هذا الإطالق؟
خ ��ذ �أداء املمثل�ي�ن� ،إنه �ش ��يء رهيب ومزعج.

ويل ��ز مي�ش ��ي وه ��و يرت ��دي قناع� � ًا ،ال�سيم ��ا
ح�ي�ن يلع ��ب دور املليون�ي�ر ،ال ��ذي يُفرت� ��ض
ب ��ه �أن يك ��ون وليم راندول ��ف هري�ست� .شيء
مزع ��ج!� .إن ��ه فيل ��م رديء وق ��د �أ�ضجرين حد
املوت� .أو فيلم ��ه (عائلة �أمرب�س ��ون الرائعة)
ه ��و الآخر مزعج ومم ��ل .وينبغي �أن �أ�ضيف
ل ��كل ذلك �إنن ��ي ال �أح ��ب �أور�سن ويل ��ز �أي�ض ًا
كممث ��ل .يف هولي ��وود ،يوج ��د منط ��ان:
املمثل ��ون والأ�شخا�ص� .إنه ف ��ارق مهم .ويلز
ال ميك ��ن مقارنته ك�شخ� ��ص .لكن يف جزء من
فيلم"عطي ��ل" ..ال �أت ��ردد يف �أن �أق ��ول ل ��ك ما
�أعتقد � -إنه فظ.".
�أم ��ا �أنطوني ��وين ،فماع ��دا ا�ستثنائ�ي�ن �إثنني
فقط مل يكن لدى بريغم ��ان �شيء جيد ليقوله
ب�ش�أنه:
"�أن ��ا ال �أح ��ب �أف�ل�ام �أنطوني ��وين كث�ي�ر ًا
با�ستثن ��اء فيلمني خمتلفني متام� � ًا عن �أفالمه
الأخرى وهم ��ا فيلم (الليل) و فيلم (انفجار).
لدي ن�سخة فيديو كا�سي ��ت لفيلم (ال�صرخة).
�أوه يا �إلهي! �إنه فيلم م�ضجر وبليد.
�أنطونيوين مل يتعلم حرفت ��ه كما ينبغي� .إنه
�شخ� ��ص جمايل بح ��ت .ولأعطيك مث ��ا ًال على
ذل ��ك .ح�ي�ن �أراد �أن يُظه ��ر نوع� � ًا حم ��دد ًا من
ال�ش ��وارع يف فيلم ��ه (الرغب ��ة احلم ��راء) قام
ب�إع ��ادة دهان البيوت ثاني ��ة يف ذلك ال�شارع.
هذا موقف جمايل.
م�شكل ��ة �أنطونيوين �أنه يهتم كث�ي�ر ًا باللقطة
الواحدة فق ��ط ب�شكل م�ستقل متام ًا عن الفيلم
ككل ،وهو يدرك متام ًا �أن الفيلم �سيل �إيقاعي
م ��ن ال�ص ��ور ،عملية حية ومتحرك ��ة .العك�س
بالن�سب ��ة ل ��ه ه ��و املهم .ل ��ذا جتد ثم ��ة �أجزاء
ونتف ًا رائعة حق ًا هنا وهناك يف �أفالمه.
فيل ��م (انفجار) مث ًال ،لو و�ضع جنب ًا �إىل جنب
لأ�صبح فيلم� � ًا مده�ش ًا ،كذلك (ال�صرخة) الذي
�أ�شاه ��ده بني احلني والآخر ب�سرور و�إعجاب
�شديدي ��ن� .أم ��ا الفيلم الذي �أثن ��وا عليه كثري ًا
و�أعن ��ي فيلم"املغامرة"ف�أن ��ا ال �أك ��نّ ل ��ه �أي
اعتب ��ار عل ��ى الإط�ل�اق .حقيقة الأم ��ر �أنني ال
�أفه ��م مل ��اذا كل ه ��ذا التبجي ��ل لأنطونيوين؟.
ونف� ��س ال�ش ��يء ينطب ��ق على موني ��كا فيتي!
التي ال يراودين �أي �شك ب�أنها ممثلة قذرة".
�أح� � ّ�س ب�ش ��كل خمتل ��ف متام� � ًا نح ��و فللين ��ي
و�أفالم ��ه .لق ��د تع ��وّ د �أن ي�سمين ��ي (�أخ ��ي).
كان م ��ن املفرت� ��ض �أن نعم ��ل فيلم� � ًا مع� � ًا يف
�إح ��دى املرات ،ومعن ��ا خمرج �آخ ��ر ثالث هو
م ��ن املخرج�ي�ن املف�ضل�ي�ن ل ��ديّ وه ��و �أك�ي�را
كورو�ساوا.
كان ��ت الفكرة هي �أن يعم ��ل ّ
كل منا ق�صة حب
ت�ش� � ّكل جزء ًا م ��ن الفيلم الذي تكل ��ف ب�إنتاجه
حينه ��ا دينو دي لورانتي�س� .أنا كتبت ق�صتي
وطرت �إىل روم ��ا ،يومها كان فلليني قد �أنهى
فيلمه (�ساترييكون) ،وقد �أم�ضينا وقت ًا رائع ًا
مع� � ًا لثالث ��ة �أ�سابيع فيم ��ا كنا بانتظ ��ار قدوم
كريو�س ��اوا الذي �أ�صيب بالته ��اب رئوي حاد
فج� ��أة واعت ��ذر عن املج ��يء ما دف ��ع دينو دي
لورانتي�س اىل �أن يتخلى عن الفكرة متام ًا.
ك ��ن على يقني �أن فللين ��ي كان يواجه �صعوبة
يف �أن يقرر �أي ق�صة يريد �أن يقول� .أنا كتبت
مف�صل� ،أما هو فقد
الق�صة وجلبتها ب�سيناريو ّ
جلب ثالث �صفحات موجزة �أراد �أن يطوّ رها
يف كتاب ��ة �سيناريو مع �أح ��د املتعاونني معه.
كل ما �أتذكره� ،أنهما رمبا مل يكتبا �شيئ ًا.
اخلال�صة ،كل �ش ��يء تال�شى يف الآخر ل�سبب
واحد هو عدم ق ��درة كورو�ساوا على املجيء
ب�سب ��ب �س ��وء �صحته .لك ��ن يف الف�ت�رة التي
كن ��ا يف انتظ ��اره �أم�ضي ��ت بع� ��ض الوقت مع
فللين ��ي يف اال�ستديو وهو يعم ��ل على فيلمه
(�ساترييك ��ون) .تعرف� ،إنن ��ي �أ�شعر بالأ�سف
ال�شدي ��د حق� � ًا لأن فيلم� � ًا كه ��ذا وال ��ذي كاد �أن
يجمعن ��ا نح ��ن الثالث ��ة مل ي�ستط ��ع �أن ي ��رى
النور.
�أنا �أحب فلليني كثري ًا .لقد زرته هو وزوجته
جوليت ��ا ما�سين ��ا عل ��ى ال�ساح ��ل ،وتناول ��ت
معهم ��ا ع�ش ��اء عيد الف�ص ��ح الذي ل ��ن �أن�ساه.

كن ��ا نحب بع�ضن ��ا البع�ض ب�ش ��كل كبري .و�أنا
م�ستم ��ر بالطب ��ع يف م�شاه ��دة �أفالم ��ه� .أحب
فيلمه"�سرتادا"والأه ��م من ذل ��ك فيلمه الرائع
(�أماركود).
�س�ألت ��ه عن املخرجني الذين تركوا فيه �أثر ًا ما
انعك�س يف ع�شق ��ه الكبري هذا لف ��ن ال�سينما،
قال:
لو �أردنا التح ��دث عن املخرجني ال�سينمائيني
الذي ��ن �أث ��روا ّ
يف و�ألهموين ،فعلين ��ا �أن نبد�أ
بفكت ��ور �سي�س�ت�روم [ممث ��ل و�سيناري�س ��ت
وخمرج �سينمائي �سويدي] الذي يحتل املقام
الأول بالن�سب ��ة يل .ومن بعده ي�أتي مار�سيل
كارني ��ه [خم ��رج فرن�س ��ي] ث ��م كريو�س ��اوا
وفللين ��ي� .أهميته ��م ال ت�أت ��ي بالطب ��ع ح�سب
الت�سل�س ��ل املذك ��ور! .ف�أن ��ا �أك ��نّ له ��م جميع� � ًا
التقدي ��ر الكب�ي�ر .ففيل ��م �سي�سرتوم"املركب ��ة
الوهمية"�أحاول م�شاهدته مرة يف العام على
الأقل .ب ��ل �أ�صبح عرف ًا ل ��ديّ �أن �أبد�أ مو�سمي
ال�سينمائ ��ي بهذا الفيل ��م و�أنهيه بفيلمه الآخر
(فت ��اة م ��ن مار�ش كروف ��ت) .ه ��ذان الفيلمان
مي�سانن ��ي يف ال�صمي ��م حق� � ًا .لق ��د �أ�صبح ��ت
م�شاهدت ��ي لهما م ��رات عدي ��دة �أ�شبه بطق�س.
ميك ��ن �أن ت�سميه نوع ًا م ��ن الإدمان �أو العيب
�إذا �شئت.
ح�ي�ن يج ��ري احلدي ��ث ع ��ن �أف�ل�ام فيكت ��ور
�سي�س�ت�روم الهوليوودي ��ة يحّ ��ب النا� ��س �أن
يذك ��روا فيلمه (الريح) يف املق ��ام الأول وهو
عم ��ل مذه ��ل بال �ش ��ك ،لكنن ��ي �شخ�صي� � ًا �أجد
فيلمه"الذي نال �صفعة"هو الأكرث �أهمية.
ات�ساءل �أحيان ًا ،هل من املعقول �أن �سي�سرتوم
ا�ستط ��اع �أن يت�أقلم مع هوليوود وهو مل يزل
خمرج ًا مبتكر ًا؟".

لق ��د �أ�صب ��ح فيكت ��ور �سي�س�ت�روم فيم ��ا بع ��د
امل�ست�ش ��ار الفن ��ي ال�ستديوه ��ات �سفيني�س ��ك
[وه ��ي �شركة �سينمائية منتج ��ة كبرية وقفت
خل ��ف الكث�ي�ر من �أف�ل�ام بريغم ��ان] فق ��د قام
بريغم ��ان وه ��و يف الثامن ��ة والع�شري ��ن من
عم ��ره ،م ��ن �إخ ��راج فيلم ��ه الأول"الأزم ��ة"،
يف �ستديوه ��ات ال�شرك ��ة يف مدين ��ة رازوندا
القريبة من �ستوكهومل.
"كان �شخ�ص ًا رائع ًا"يقول بريغمان ،موا�ص ًال
حديثه":كرمي ًا بن�صحه ،ب�سيط ًا لكنه حكيم:
(التعم ��ل م�شاكل غري �ضروري ��ة و�أنت تخرج
فيلمك) ،هكذا اعتاد �أن يقول يل:
)ال تخل ��ق م�ش ��اكل كث�ي�رة لنف�س ��ك ولفري ��ق
عمل ��ك� .أدر� ��س ح ��ركات الكام�ي�را جي ��د ًا قبل
الب ��دء بالت�صوير ـ �إنك مازلت بعد جتهل كيف
تتحكم ب�أ�شياء كه ��ذه ،لذا ال تزعج نف�سك بها.
ال تع ّق ��د الأ�شي ��اء بالن�سب ��ة للممثل�ي�ن� .إجعل
ديكوراتك ب�سيطة ومقت�صدة).
ه ��ذه ن�صائ ��ح نفي�س ��ة مقد ّم ��ة ل�ش ��اب ميق ��ت
ال�سائد ويتوق للتجريب!.
�إنن ��ي �أع�ش ��ق البع�ض م ��ن الأف�ل�ام ال�صامتة،
و�أعتق ��د �أنن ��ي ال �أ�ستطي ��ع مقاوم ��ة �إغوائها،
ب ��ل �أ�شعر ب�ضعف خا�ص �إزائه ��ا ،ال�سيما تلك
التي �أنتجت يف الن�صف الثاين من ع�شرينات
القرن املا�ضي ،قب ��ل �أن ي�ستخدم ال�صوت يف
ال�سينما ،حيث كانت ال�سينما حينها م�شغولة
مبج ��رى عملي ��ة خل ��ق لغته ��ا اخلا�ص ��ة به ��ا.
و�أح ��د تل ��ك الأفالم ه ��و (ال�ضحك ��ة الأخرية)
للمخ ��رج الأمل ��اين ف .مورن ��ا ع ��ام ،١٩٢٤
الفيلم ال ��ذي لعب فيه املمث ��ل �إمييل جانينغز
دور ب ��وّ اب الفندق ،والذي يحكي ق�صته بلغة
ب�صري ��ة وليونة فانتازية .بع ��ده فيلمه الآخر
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(فاو�س ��ت)  .١٩٢٦و�أخ�ي�ر ًا الفيل ��م الرائ ��ع
(�شروق ال�شم�س) .١٩٢٧
ثالث ��ة �أعمال مده�شة ،ت�ؤك ��د لنا �أن مورنا هو
مث ��ل �إيريك ف ��ون �سرتوهي ��م [ممثل وخمرج
�أ�س�ت�رايل] يف هولي ��وود ،كان خمرج� � ًا يف
طريقه خللق لغة مميزة و�أ�صيلة ب�شكل رائع.
باملنا�سبة� ،أنا �أرجّ ح ال�سينما الأملانية يف هذا
ال�ش�أن بني ال�سينمات الأخرى.
ينبغي �أن �أعرتف عن �شعوري بال�ضعف �إزاء
�أف�ل�ام ال�شرك ��ة الأملاني ��ة للإنت ��اج ال�سينمائي
( )SFوالت ��ي مت �إنتاجها بعد احلرب العاملية
الأوىل.
ح�ي�ن ب ��د�أتُ العم ��ل يف ( )SFع ��ام ١٩٤٢
كم�ساع ��د �سيناري�س ��ت يف ق�س ��م ال�سيناريو،
وكان عم ��ري يومه ��ا حوايل  ٢٤عام� � ًا ،كانت
املهم ��ة الرئي�سة بالن�سبة يل وخلم�سة �أو �ستة
م ��ن زمالئي ،ه ��ي تطبي ��ق املب ��ادئ الدرامية
الأمريكية يف عملنا.
كان ��ت هناك ث�ل�اث غ ��رف عر� ��ض يف الطابق
ال�سفلي لق�سم التوزيع يتم عر�ض الأفالم فيها
من دون توقف ،وكنت �أهبط م�سرع ًا �إىل هناك
للم�شاهدة حني يكون لدي وقت .كان لدينا �إذن
غري حمدود بالدخول �إىل هناك والنتيجة �أننا
�أ�صبحنا متعودين عل ��ى املعاجلات الأمريكية
للدرام ��ا والتي ي�صع ��ب اخلروج م ��ن �أ�سرها
بي�سر.
ح�ي�ن �أخرج ��ت �أوىل �أفالم ��ي كن ��ت �سعي ��د ًا
ورا�ضي� � ًا �أنن ��ي �أمتلك �أ�س�س ًا ثابت ��ة كهذه �أقف
عليه ��ا .بعدها ،بالطبع ،تخل�ص ��ت منها ،لكنها
كانت يف البدء عون ًا قوي ًا ورا�سخ ًا.
 �أما ما يتعلق ب�ش�أن الدراماتورغ الأمريكي،فلي�س هن ��اك ممن ميثله يعن ��ي يل �شيء �أكرث

من العج ��وز النم�ساوي بيللي وايلدر [خمرج
و�سيناري�س ��ت ومنت ��ج و�صح ��ايف �أمريك ��ي
من�س ��اوي الأ�ص ��ل � .]٢٠٠٢-١٩٠٦أم ��ا جون
ف ��ورد ،فيمكنني ر�ؤية عظمته بجالء كمخرج،
لكن امل�شكلة �إن �أفالمه مل تقل يل �شيئ ًا.
�أم ��ا مع بيلل ��ي وايلدر ،فيح ��دث العك�س .فهو
خمرج عبق ��ري حني يتعلق الأمر باملّمثل ،لأنه
ينتق ��ي ممثلي ��ه بدق ��ة وكم ��ال دائم� � ًا حتى يف
حالة مارلني مونرو.
قابلت ��ه مرة ح�ي�ن كان على و�ش ��ك االنتهاء من
ت�صوي ��ر فيلم ��ه (في ��دورا) يف بافاري ��ا .كنت
يومها يف �أملاني ��ا للتح�ضري لفيلمي (من حياة
ماريونيت�س) لقد �أحببت �أفالمه على الدوام.
يف طفولت ��ه و�أثن ��اء ف�ت�رة مراهقت ��ه ،كان
بريغم ��ان يرت ��اد �ص ��االت ال�سينم ��ا بق ��در م ��ا
ي�ستطيع ،ال�سيم ��ا العرو� ��ض ال�صباحية �أيام
الآح ��اد .فق ��د كان ي�شاه ��د غالب� � ًا فيلم�ي�ن بعد
الظهرية ،الأول يف ال�ساع ��ة الواحدة والآخر
يف الثالثة .يقول يف هذا ال�صدد:
"لقد كنت �أ�شحذ و�أ�ستدين �أو �أ�سرق لأح�صل
عل ��ى ثم ��ن بطاق ��ة الدخ ��ول �إىل ال�سينما ،لأن
ثمنها قفز حينها ب�أ�ضعاف مرتبي الأ�سبوعي.
�أم ��ا الأمر الأكرث �صعوبة فق ��د كان يف املنزل،
ال�سيما الأ�صغاء �إىل خطبة والدي الق�س �إريك
بريغم ��ان يوم الأح ��د .كان يج ��ب علينا نحن
الأطفال �أن نح�ض ��ر الطق�س الأ�سبوعي"قهوة
الكني�س ��ة" .ال�شيء الذي مل �أك ��ن �أفهمه حينها
ه ��و �إن علينا �أن ن�سه ��م يف �إجناز ذلك الطق�س
و�أن نت�صرف على �أح�سن وجه!.
كان ��ت خدعتن ��ا العتي ��دة �آنذاك ه ��ي الزوغان
به ��دوء يف الوقت املحدد لبدء عر�ض الظهرية
الأول� .أم ��ا �إذا كان العر� ��ض الث ��اين طوي�ل ً�ا
فق ��د كن ��ت �أغام ��ر باملج ��يء مت�أخ ��ر ًا حل�ضور
طق� ��س عائلي �إلزام ��ي �آخر ،هو غ ��داء الأحد،
والذي يج ��ري يف ال�ساع ��ة اخلام�سة .وهكذا
فح�ي�ن كنت مراهق ًا كنت �أم�ض ��ي وقتي �أجري
و�أجول .من ح�سن احلظ كانت يف �ستوكهومل
�آن ��ذاك دور �سينم ��ا �صغرية كث�ي�رة قريبة من
بيتنا وذلك ما جعل الأمر ممكن ًا".
�س :وهل كان ع�شقك للأفالم يزعج والديك؟
"كال عل ��ى الإط�ل�اق .كان ��ا يح ّب ��ان ال�سينم ��ا
ويذهب ��ان مع ًا مل�شاه ��دة الأف�ل�ام� .أتذكر �أنني
ت�صادم ��ت م ��رة م ��ع والدت ��ي .كان عم ��ري
حينه ��ا ثمانية ع�شر عام ًا على م ��ا �أظن ب�سبب
م�شاهدت ��ي الفيل ��م الأخري للمخ ��رج الفرن�سي
جول�ي�ن دوفيفري .قل ��ت لها�(:أم ��ي ،ينبغي �أن
تذهبي مل�شاهدته!).
يتذك ��ر وال ��داي ن�صيحت ��ي املتحم�س ��ة لهم ��ا
تل ��ك مل�شاه ��دة فيل ��م جول�ي�ن دوفيفري"قاط ��ع
الطريق"ال ��ذي يلعب ��ه ج ��ان غاب ��ان .بع ��د
علي قائلة:
م�شاهدتهما للفيلم غ�ضبت والدتي ّ
(فيلم دوفيفري لي�س ت�سلية منا�سبة للق�س �إريك
بريغم ��ان وزوجته .كي ��ف ميكن ��ك �أن ت�شاهد
ق ��ذارة �أخالقية مريعة كه ��ذه؟) .بعدها مل �أعد
�أقدّم لهما ن�صائح ب�ش�أن م�شاهدة الأفالم.
ه ��ذه احلادثة تذك ��رين مب�شه ��د �صغري حدث
يف املهرج ��ان ال�سينمائ ��ي يف فرن�س ��ا خ�ل�ال
ال�ستيني ��ات .كن ��ت متواجد ًا م ��رة هناك لعدة
�أ�سب ��اب مل �أع ��د �أتذكرها ،وق ��د �أراد مني �أحد
اجلال�س�ي�ن يف قاع ��ة النقد معرف ��ة �أي الأفالم
�أك�ث�ر �أهمي ��ة بالن�سب ��ة يل� .أجب ��ت ب�ص ��دق
�أن �أف�ل�ام كارني ��ه ودوفيف�ي�ر كان له ��ا الأث ��ر
والدور احلا�س ��م يف رغبتي �أن �أكون خمرج ًا
�سينمائي� � ًا .لقد �شاه ��دت �أفالم كارني ��ه (مرف�أ
الظ�ل�ال) و (فندق ن ��ورد) و (الفج ��ر) و�أفالم
دوفيف�ي�ر (قاط ��ع الطري ��ق) و (كري�ستني) يف
الأعوام مابني  ١٩٣٦و .١٩٣٩
كان له ��ذه الأف�ل�ام ت�أث�ي�ر كب�ي�ر عل � ّ�ي .قل ��ت
لنف�سي يومها� :إذا ما ا�ستطعت يوم ًا �أن �أكون
خمرج� � ًا ،ف�س�أعم ��ل �أفالم� � ًا على �شاكل ��ة �أفالم
كارني ��ه! .نع ��م ،لق ��د كان لتل ��ك الأف�ل�ام ت�أثري
علي حق ًا.
مذهل ّ
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إنغم��ار بيرغمان الباح��ث َع ْن لغز
الوجود
أمير العمري

ينتمي �إنغمار بريغمان �إىل اجليل الثالث من
ال�س ��ينمائيني العظماء يف ال�س ��ينما العاملية،
هذا اجليل الذي ي�ض ّم جون فورد و�أور�سون
ويلز و�أنطوني ��وين وفيللين ��ي وفي�سكونتي
ولوي� ��س بونوي ��ل وكريو�ساوا ،بع ��د اجليل
الأول ،جي ��ل ال ��روّ اد الأوائ ��ل �أمثال �ش ��اريل
�ش ��ابلن وغريفيث وبودوفكني و�أيزن�ش ��تاين
و�إري ��ك فون �س�ت�روهامي ،ثم اجلي ��ل الثاين،
جي ��ل الع�صر الذهبي �أمثال رينيه كلري وجان
رينوار وفريتز النغ وهوارد هوك�س.
وميك ��ن اعتب ��ار بريغم ��ان �أوّ ل �سينمائ ��ي
ينق ��ل ال�سينما م ��ن جمال االن�شغ ��ال بتن�سيق
وترتي ��ب ال�ص ��ور م ��ع بع�ضها البع� ��ض بحث ًا
عن �إيقاع ع ��ام يعك�س دالالت ب�صرية وفكرية
معين ��ة� ،إىل جم ��ال البح ��ث ع ّم ��ا يكمن حتت
جل ��د ال�ص ��ورة نف�سه ��ا م ��ن دالالت فل�سفي ��ة
ونف�سي ��ة عميق ��ة ،م ��ع البحث الدائ ��م بالطبع
ع ��ن �إيقاع خا� ��ص للقطة – امل�شه ��د .ورمبا ال
ي�ضاه ��ي بح ��ث بريغم ��ان يف هذا الإط ��ار �إال
جت ��ارب ال�سينمائي الرو�س ��ي الراحل �أندريه
تاركوف�سكي.
ّ
المعذبة
الذات

ين�شغل بريغمان يف �أفالمه بالبحث ال�صويف
املع� � ّذب يف �أغ ��وار ال ��ذات ،ذات ��ه اخلا�ص ��ة،
و�أي�ض� � ًا كمعادل للذات الإن�ساني ��ة ك ّلها ،الأمر
ال ��ذي يتف ��ق م ��ع مقول ��ة �سارت ��ر الفل�سفي ��ة
الوجودية"عندما �أختار ف�أنا ال �أختار لنف�سي
فق ��ط ب ��ل للآخري ��ن جميع ��ا �أي�ض� � ًا" .وكان
بريغمان �أوّ ل من �أدخ ��ل الق�ضايا واملوا�ضيع
الذهني ��ة والفل�سفي ��ة املج ��ردة �إىل جمال هذا
الف ��ن الب�صري ،فه ��و دائم البح ��ث يف �أفالمه
يف ق�ضاي ��ا الزم ��ن وحتم ّي ��ة امل ��وت وامل�صري
الإن�س ��اين وكوميدي ��ا احل�ي�رة الإن�ساني ��ة
وطبيع ��ة ال�ش ��ر ،الأناني ��ة الإن�ساني ��ة وقيم ��ة
الفنّ  ،وامل ��ر�أة يف حياة الرج ��ل ،والرجل يف
حياة املر�أة.
ول ��د �إنغم ��ار بريغم ��ان يف  14يوليو /متوز
ع ��ام  ،1918لأب ق� ��س كان ملحق� � ًا باخلدم ��ة
يف الق�ص ��ر امللكي ،ول ��ذا ن�ش�أ بريغمان الطفل
يف ج ��و �شديد التز ّم ��ت ،وكان وال ��ده يعاقبه
با�ستم ��رار ،وكان يحب�س ��ه �أحيان� � ًا يف غرف ��ة
مظلم ��ة لع ��دة �ساع ��ات .وال �ش ��ك �أن طفول ��ة
بريغمان القا�سية ترك ��ت ت�أثريها الكبري فيه،
وظ � ّ�ل دائم ًا يع ��ود �إليه ��ا يف �أفالم ��ه و�أعماله
امل�سرحية.
تع� � ّرف بريغمان عل ��ى امل�سرح للم ��رة الأوىل
وه ��و بع ��د يف اخلام�س ��ة م ��ن عم ��ره ،عندما
�شاه ��د �إح ��دى م�سرحيات الكات ��ب ال�سويدي
الكب�ي�ر �سرتن�ب�رغ .ويف التا�سع ��ة من عمره،
�صنع بريغم ��ان لنف�سه خ�شبة م�سرح �صغرية
يتحكم بنف�سه فيه ��ا �أ�سفل املن�ضدة املوجودة
يف غرفة الألعاب.
در� ��س بريغم ��ان الأدب والر�س ��م يف جامع ��ة
�ستوكه ��ومل ،و�أثن ��اء درا�سته ،ق ��ام بالإخراج

والتمثيل يف م�سرح اجلامعة ،ثم التحق عقب
تخ ّرجه بالعمل يف م�سرح �ستوكهومل كمخرج
حتت التمرين .وكتب خالل تلك الفرتة بع�ض
امل�سرحيات والروايات والق�ص�ص الق�صرية،
لكن ��ه مل يتمكن ق ��ط من �إنت ��اج م�سرحياته �أو
ن�شر ق�ص�صه ورواياته.
بريغمان ين�شغل يف �أفالمه بالبحث ال�صويف
املع� � ّذب يف �أغ ��وار ال ��ذات ،ذات ��ه اخلا�ص ��ة،
و�أي�ض� � ًا كمعادل لل ��ذات الإن�سانية كلها ،الأمر
ال ��ذي يتف ��ق م ��ع مقول ��ة �سارت ��ر الفل�سفي ��ة
الوجودية"عندما �أختار ف�أنا ال �أختار لنف�سي
فقط بل للآخرين جميع ًا �أي�ض ًا".
البذور األولى

ويف ع ��ام  ،1941التح ��ق بالعم ��ل يف
مدين ��ة ال�سينم ��ا ،حي ��ث ق ��ام ب�إع ��ادة كتاب ��ة
ال�سيناريوهات و�إ�صالحه ��ا وجعلها �صاحلة
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لل�سينما .وجاءته الفر�صة الكبرية عام 1944
عندما كتب �سيناريو فيلم"نوبة جنون"الذي
�أخرج ��ه املخ ��رج ال�سوي ��دي ال�شه�ي�ر �إل ��ف
�شوبريغ .وحقق الفيلم جناح ًا كبري ًا مما �أتاح
لبريغمان الفر�ص ��ة لإخراج فيلمه ال�سينمائي
الأول"�أزمة"ع ��ام � ،1945أعقب ��ه �أفالم"�إ ّنه ��ا
متط ��ر عل ��ى حبن ��ا"( ،)1946و"ام ��ر�أة ب�ل�ا
وجه"و"�سفين ��ة تتج ��ه �إىل الهند"�أو"�أر� ��ض
الرغب ��ة" ،و"اللي ��ل م�ستقبلي"ع ��ام .1947
ومل َ
تلق �أفالم بريغمان الأوىل جناح ًا كبري ًا.
وترج ��ع �أهمي ��ة م�شاهدتها حالي� � ًا �إىل قيمتها
التاريخي ��ة عند ّ
ع�ش ��اق �سينما بريغمان ،فهي
حتت ��وي عل ��ى الب ��ذور الأوىل الت ��ي ن�ضجت
فيما بعد يف �أفالمه الكب�ي�رة .وكان بريغمان
م�شغ ��و ًال يف ه ��ذه الأف�ل�ام بتن ��اول م�ش ��اكل
و�إحباطات ال�شباب ،وبالفجوة العميقة التي
ن�ش�أت ب�ي�ن اجليل اجلديد واجليل القدمي يف

املجتمع ال�سويدي.
�أما �أول �أفالم ��ه املهمة فقد �أخرجه عام 1949
بعنوان"�سجن" ،وكتب له ال�سيناريو بنف�سه
كما �سيفع ��ل فيما بعد يف كل �أفالمه .ويحوي
ه ��ذا الفيل ��م ّ
كل التقالي ��د الت ��ي �ست�صب ��ح من
اخل�صائ� ��ص املمي ��زة ل�سينم ��ا بريغم ��ان.
يتناول الفيلم مو�ضوع انتحار عاهرة �شابة،
وم ��ن خالله يطرح بريغم ��ان �أفكاره اخلا�صة
ع ��ن الل ��ه وال�شيطان واحلي ��اة واملوت ،وهي
الأف ��كار الت ��ي ظ ّل ��ت دائم� � ًا ماثل ��ة يف �أفالمه
جميعها.
سيكولوجية المرأة

املو�ض ��وع ال ��ذي ب ��رز مبك ��ر ًا يف �سينم ��ا
بريغم ��ان يتعل ��ق ب�سيكولوجي ��ة امل ��ر�أة
وتفرده ��ا ككائ ��ن �إن�س ��اين .وقد ب ��رز اهتمام
بريغم ��ان املك ّث ��ف بامل ��ر�أة للم ��رة الأوىل يف

فيلم"العط� ��ش"( )1949ث ��م تعم ��ق �أك�ث�ر يف
�أفالمه التالية مثل"ا�سرتاحة �صيف"()1950
ال ��ذي يعت�ب�ره بريغم ��ان �أك�ث�ر �أفالم ��ه قرب� � ًا
�إىل نف�س ��ه ،و"�أ�س ��رار الن�ساء"و"امل ��ر�أة
املنتظرة"و"ال�صيف مع مونيكا"و"رحلة يف
اخلريف"و"ابت�سامات ليلة �صيف".
ازداد اهتم ��ام بريغم ��ان يف �أفالم ��ه الكب�ي�رة
فيم ��ا بع ��د ،بالبحث يف احل�سا�سي ��ة اخلا�صة
للم ��ر�أة ،والعالق ��ة بينها وب�ي�ن الرجل .ويف
معظ ��م هذه الأفالم نرى"ام ��ر�أة"�أو جمموعة
من الن�ساء ،يف ب�ؤرة الأحداث ،بينما ال ّرجال
عل ��ى الهام� ��ش .وتنجح عالقة الرج ��ل باملر�أة
فق ��ط بف�ضل عاطف ��ة �أو ذكاء �أو �ص�ب�ر املر�أة،
ويعتمد جناح العالقة على كيفية مت ّكن املر�أة
من النيل من خيالء الرجل وغروره.
ظل ��ت �أف�ل�ام بريغم ��ان غ�ي�ر معروف ��ة خارج
ال�سويد �إىل �أن ح�صل على جائزة الإخراج يف
مهرجان كان ع ��ام  1956عن فيلم"ابت�سامات
ليل ��ة �صيف" ،ث ��م على جائزة جلن ��ة التحكيم
اخلا�ص ��ة يف كان ع ��ام  1957عن فيلم"اخلتم
ال�ساب ��ع" .ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ذاع �صيته يف
الع ��امل ك�أعظم فن ��ان �سينمائي قادم من الدول
الأ�سكندنافية.
كان فيلم"اخلتم ال�سابع"بوجه خا�ص ،مبثابة
نقلة كبرية يف ا�ستخدام ال�صورة ال�سينمائية
كما يف تقدمي املحتوى الفل�سفي يف ال�سينما.
ويناق� ��ش بريغم ��ان يف الفيل ��م مو�ضوع ��ة
الل ��ه ،وفك ��رة املواجهة بني الإن�س ��ان واملوت
التي يج�سدها بريغم ��ان ب�شكل مرئي ،ورغم
الطاب ��ع الظاهري للفيلم ،ال ��ذي يبدو ك�إحدى
ق�ص� ��ص الأطفال الأ�سطورية� ،إال �أن بريغمان
مي ��زج برباع ��ة ن ��ادرة ب�ي�ن ت�أمالت ��ه الذاتية
اخلا�ص ��ة وبني لغة ال�صورة ،مع اهتمام كبري
بال�ض ��وء والتكوي ��ن وحرك ��ة الكام�ي�را على
نحو مر ّكب ولكن �شدي ��د اجلاذبية .بريغمان
ظل"�أيقونة"لي� ��س فق ��ط يف ال�سينما بل ويف
امل�سرح �أي�ض ًا.
يف"اخلت ��م ال�سابع"يتعام ��ل بريغم ��ان م ��ع
ق�ضي ��ة وجودي ��ة م ��ن خ�ل�ال ذل ��ك الفار� ��س
املحارب ال ��ذي يعود من احل ��روب ال�صليبية
يف القرن ال�سابع ع�شر �إىل بلدته ،فيجد وباء
الطاع ��ون يفت ��ك ب�أهله ��ا ،وي�صبح ه ��و الآخر
مطارد ًا م ��ن املوت الذي يتج�س ��د له يف هيئة
�شخ� ��ص يرت ��دي املالب� ��س وقلن�س ��وة الر�أ�س
ال�س ��وداء .ويقرر الفار� ��س �أن يتحدى املوت،
وي�ستدرجه لكي يلعب معه ال�شطرجن على �أن
يعفي ��ه من املوت �إذا ما تفوّ ق عليه يف اللعب.
ورغم معرفته بنتيجة تلك املراهنة م�سبق ًا� ،إال
�أن ��ه ي�سعى لك�سب الوقت ،ل ّله ��و بفكرة املوت
ب ��ل وبامل ��وت نف�س ��ه ك�أف�ض ��ل و�سيل ��ة لك�سب
احلي ��اة� :ألي�س ��ت احلي ��اة عبارة ع ��ن هروب
م�ؤقت من املوت!
�أ�شهر �أفالم بريغمان بع ��د ذلك فيلم"الفراولة
الربية"ال ��ذي يتن ��اول مو�ض ��وع العزل ��ة
الإن�ساني ��ة .وي�ستخ ��دم بريغم ��ان هن ��ا ،كم ��ا

فع ��ل م ��رار ًا ،الرحلة ك�شكل للبن ��اء يف فيلمه.
وفي ��ه ن ��رى عامل ًا يف الط ��ب يجم ��ع مذكراته،
وي�ستع ��د حل�ض ��ور حف ��ل لتكرمي ��ه بع ��د 50
عام ًا م ��ن العط ��اء� ،إال �أنه يق ��رر �أن يتجه �إىل
موطن ��ه الأ�صل ��ي .وخ�ل�ال الرحل ��ة يراج ��ع
الربوفي�س ��ور العجوز حيات ��ه يف �سل�سلة من
امل�شاه ��د ،وينتقل يف ذاكرت ��ه من اجلمال �إىل
ال�ش ّر ،ومن الرقة �إىل العنف ،من الطفولة �إىل
ال�شباب �إىل ال�شيخوخ ��ة ،ويف نهاية الرحلة
التي متتلئ بالهواج�س والكوابي�س والر�ؤى
الغريبة ،ي�صبح الرجل �أكرث ت�صاحل ًا مع نف�سه
و�أكرث قبو ًال لفكرة توديع رحلة احلياة.
يف �أوائل ال�ستينيات ،ق� �دّم بريغمان ثالثيته
ال�شهرية"م ��ن خ�ل�ال زج ��اج معتم"و"�ض ��وء
ال�شتاء"و"ال�صم ��ت" .ويف الأف�ل�ام الثالث ��ة
بلغت جترب ��ة بريغم ��ان ال�سينمائ ��ي ذروتها
يف ا�ستخ ��دام الفيل ��م لتن ��اول �أك�ث�ر الأف ��كار
الإن�سانية ارتباط ًا بامليتافيزيقا ،كمو�ضوعات
الله والإح�سا�س الإن�ساين بالعزلة واالغرتاب
وال�صراع الدائم بني ال�شك والإميان واملوت.
يف"�ض ��وء ال�شتاء"مث�ل ً�ا ،يع�ّب رّ ع ��ن ت�شككه
يف ج ��دوى احلياة عندم ��ا يجعل الق�س يقول
لرج ��ل يو�ش ��ك عل ��ى االنتحار"�إنن ��ا يجب �أن
نعي�ش"ف�ي�رد علي ��ه الرج ��ل مت�سائ ًال"ومل ��اذا
يج ��ب �أن نعي� ��ش؟" .ف�ل�ا يج ��د الق� ��س �سوى

�أن يط ��رق بر�أ�س ��ه وي�صمت .والفيل ��م ب�أ�سره
رحل ��ة يف البح ��ث عن الل ��ه �إذا ج ��از التعبري،
فهو يطرح الكثري من الت�سا�ؤالت التي تتعلق
بفك ��رة الل ��ه ،كم ��ا يت�صوره ��ا الق� ��س انطالق ًا
م ��ن خماوفه الداخلية ،وم ��ن �آماله وتطلعاته
ال�شخ�صية .وهن ��ا يت�ساءل بريغمان"هل الله
ه ��و م ��ا نعك�سه م ��ن ذواتن ��ا ،م ��ن خوفنا ،من
داخلنا� ،أم �إنه �أ�شمل من هذا و�أكرب؟".
عالم األحالم

من عامل الأحالم ي�ستمد بريغمان �أفكار ًا بارزة
تتكرر يف �أفالمه كلها ،حتى ليبدو للمت�أمل �أن
بريغم ��ان ي�صنع الفيلم نف�سه يف كل مرة .لكن
عظم ��ة بريغم ��ان تتلخ�ص حتدي ��د ًا يف قدرته
عل ��ى �إحاط ��ة الفك ��رة ب�إط ��ار جدي ��د ،ومنحها
مزيد ًا من خربته املرتاكمة يف احلياة.
يف فيلم"بر�سونا"(�أو القناع) عام  ،1966عاد
بريغمان فوا�صل رحلته لفه ��م ال�سيكولوجية
الإن�سانية املعقدة ،الإن�سان يف مواجهة نف�سه،
م ��ر�آة الذات وم ��ر�آة احلياة ،احلي ��اة واملوت،
والرغبة الغام�ض ��ة يف الت�شبث باحلياة .لكنه
ع ��اد �إىل نف�س املو�ضوع ك�أق ��وى ما يكون يف
�أح ��د �أروع �أفالم ��ه كلها وه ��و فيلم"�صرخات
وهم�سات"ال ��ذي �أخرج ��ه ع ��ام  .1972وفي ��ه
يع�ب�ر للم ��رة الأوىل با�ستخ ��دام الإمكان ��ات

الدرامي ��ة الهائل ��ة للأل ��وان بع ��د �أن كان دائم ًا
ي�ستخدم الت�صوير بالأ�سود والأبي�ض.
قيمة بيرغمان

تكم ��ن قيم ��ة بريغم ��ان الك�ب�رى يف كون ��ه
جع ��ل م ��ن عم ��ل املخ ��رج ال�سينمائ ��ي قيم ��ة
ك�ب�رى تت�س ��اوى م ��ع قيم ��ة الر�س ��ام العظي ��م
والفيل�س ��وف واملو�سيق ��ار .وجن ��ح بريغمان
دائم� � ًا يف االحتفاظ بحريت ��ه كفنان �سينمائي
مبتك ��ر و�أ�صيل يكتب �أفالم ��ه بنف�سه ،لذا فهو
منوذج فذ للمخرج ـ امل�ؤلف.
ومل يعم ��ل �أب ��د ًا يف الوالي ��ات املتح ��دة رغ ��م
الإغ ��راءات ،لكن ��ه ا�ضط ��ر �إىل العم ��ل خ ��ارج
ال�سوي ��د يف �أملاني ��ا عندم ��ا ق ��دم فيلم"بي�ض ��ة
الأفعى"ع ��ام  ،1977ث ��م فيلم"�سونات ��ا
اخلريف"يف بريطاني ��ا ،بعد �أن غادر ال�سويد
بع ��د املعامل ��ة اخل�شن ��ة الت ��ي تعر� ��ض لها من
جان ��ب م�س�ؤويل ال�ضرائب يف بلده ،لكنه عاد
�إىل ال�سوي ��د عام  ،1978و�أخ ��رج �آخر �أفالمه
الروائي ��ة ال�سينمائي ��ة الطويل ��ة (وهو �أطول
�أفالم ��ه �أي�ض� � ًا) فيلم"ف ��اين و�ألك�سندر"ال ��ذي
اعت ��زل عل ��ى �إث ��ره العم ��ل ال�سينمائ ��ي ،و�إن
كان ق ��د �أخ ��رج بع� ��ض الأف�ل�ام للتلفزي ��ون،
وكتب روايت�ي�ن هما"�أف�ضل النوايا"و"�أطفال
الأح ��د" .وحتول ��ت االثنت ��ان �إىل ال�سينما يف
فيلمني �أخرجهما بيلي �أوج�ست وابنه دانييل
بريغمان.
ورغ ��م االحتف ��اء الكب�ي�ر بالفيل ��م وب�أف�ل�ام
بريغمان عموم ًا ،فقد كان هناك من �أخذ يطعنه
وي�سدد ل ��ه ال�سهام ويهاج ��م �أفالمه ب�ضراوة،
فال�سينمائ ��ي والناق ��د الفرن�س ��ي جان ميرتي
مث�ل ً�ا ،اته ��م فيلم"ال�صمت"ب�أنه"فيل ��م م�ض ��اد
لل�سينم ��ا� ،أدب ��ي ،يحت ��وي على كل م ��ا ينبغي
تفادي ��ه يف الأف�ل�ام" ،واملخ ��رج ال�سوي ��دي
ال�شهري ،بوفيدرب ��رج ،اتهم بريغمان يف بيان
�أ�ص ��دره ع ��ام  1962بالرتويج لأمن ��اط ثابتة
يف �أفالم ��ه لل�شخ�صي ��ة ال�سويدي ��ة ،ودعا �إىل
�ضرورة ظهور �سينما �سويدية جديدة تتعامل
مع الق�ضايا االجتماعية.
لك ��ن بريغم ��ان ظل"�أيقون ��ة" ،لي� ��س فقط يف
ال�سينما ب ��ل ويف امل�سرح �أي�ض� � ًا .وكان يقول
�إن ��ه �إذا كان يعت�ب�ر ال�سينم ��ا ع�شيقت ��ه ،فه ��و
يعترب امل�سرح زوجته املخل�صة.
�أخ ��رج بريغم ��ان  50فيلم� � ًا روائي� � ًا ،و�أك�ث�ر
م ��ن  100م�سرحي ��ة ،و 15عم�ل ً�ا درامي� � ًا
للتلفزي ��ون ،وع ��دد ًا م ��ن الأوب ��رات ،كما كتب
�سيناريوه ��ات عدي ��دة نفذه ��ا خمرج ��ون
�آخ ��رون .و�أ�ص ��در مذكراته و�سريت ��ه الذاتية
يف كتابني"الفانو� ��س ال�سح ��ري"()1987
و"�أحاديث خا�صة"(.)1996
�إنغمار بريغمان ال يزال يثري خيال الكثري من
ال�شباب الباحث�ي�ن عن جوهر هذا الفن ولي�س
االنزالق على �سطحه الالمع من اخلارج.
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بيرغمان في مئويته
عالء المفرجي
ي�ستذك ��ر ّ
ع�ش ��اق ال�سينم ��ا يف كل م ��كان هذه الأي ��ام الذكرى
املئوي ��ة ملي�ل�اد �إنغم ��ار بريغم ��ان� ،أح ��د �أ�ساط�ي�ن ال�سينما
والذي ي�شهد له الفن ال�سابع �أنه �أهم جمدّد يف ت�أريخه.
كان بريغم ��ان هو من �شدّين يف وقت مبكر من عمري
اىل ه ��ذا العامل ال�ساحر ال�سينم ��ا ..عندما كنت يف
ب�ي�روت الت ��ي دخلتها ب�ش ��كل غري �شرع ��ي هرب ًا
م ��ن القم ��ع ال�سيا�سي ع ��ام  ،1979وح�صل �أن
�شاه ��دت مع بع� ��ض الأ�صدق ��اء فيلمه (�صراخ
وهم�س ��ات) الذي كان ��ت تعيد عر�ض ��ه �إحدى
�ص ��االت ال�سينما ..ومل �أك ��ن �أعرف �أي �شيء
ع ��ن هذا الفيل ��م �أو خمرجه ،وه ��و ما دفعني
فيم ��ا بعد اىل م�شاه ��دة �أغلب �أفالمه وقراءة
ما كتب عنه يف �أدبيات ال�سينما.
ول ��د �إنغم ��ار بريغمان يف  14مت ��وز ،1918
وعا� ��ش طفول ��ة متزمت ��ة م ��ع �أب ق�سي� ��س
بروت�ستانت ��ي ليك ��ون ذل ��ك عام�ل ً�ا رئي�س� � ًا يف
تكوين ��ه الفن ��ي والفكري ،ويظه ��ر ذلك من خالل
�أفالم ��ه وكتاباته الت ��ي تناولت الع ��امل بال تزمت
ديني ،بل وبال م�ؤ�س�سة دينية.
ق�ص ��ة الفيل ��م تتلخ� ��ص يف كون ��ه يحك ��ي ق�ص ��ة
�سي ��دة (�أني� ��س) م�صاب ��ة بال�سرطان تق�ض ��ي �أيامها
الأخ�ي�رة يف فرا�شها ترافقها �أختاها (كارين وماري)
وخادمتها (�آن).
الفيل ��م ي�ض ��م �سل�سل ��ة م ��ن امل�شاه ��د ينته ��ي كل م�شهد
باللون الأحمر ،ثم ننتقل �إىل م�شهد �آخر يلعب فيه
اللون الأحمر الزاهي دور ًا �أ�سا�سي ًا.
ق ��ال املخ ��رج العامل ��ي �إنغم ��ار بريغم ��ان م ��رة،
�أنه"�صن ��ع جميع �أفالمه وه ��و يفكر يف اللونني
الأ�س ��ود والأبي�ض ،لك ��ن جتربته يف هذا الفيلم
تختلف متام ًا ،يف فيلم"�صرخات وهم�سات"كان
اال�شتغال على اللون الأحمر هو تعمق داخلي يف
ال ��روح ،فه ��ذه الروح مث ��ل تنني هو خمل ��وق �آخر
ن�صف ��ه طائ ��ر والن�ص ��ف الآخ ��ر ح ��وت ،لك ��ن كل ما
بداخل هذا الكائن لون �أحمر".
فيلم"�ص ��راخ وهم�سات"اخت�ص ��ار ل�س�ي�رة ه ��ذا املخرج
العظي ��م ،فكل ما �أجن ��زه قبل وبعد هذا الفيل ��م كان تنويع ًا
ملو�ضوع ��ه ،فق ��د عمل فيه ع ّل ��ة �أكرث م ��ن فكرة :اجل�س ��د ،عامل
الن�س ��اء ال�س ��ري ،الأمل ،احلزن ،الوح ��دة ،البوح امل�سك ��ون عنه..
بهم�س ��ات و�ص ��راخ ن�سائ ��ه اللواتي نتع ��رف على �آالمه ��ن من خالل
ال�صراخ �أو الهم�س.
ع ��ن ه ��ذا الفيلم يق ��ول بريغم ��ان�":إن هذا امل�ش ��روع ال ي�أخ ��ذ ّ
كل وا�ضح
احل ��دود� ،إنه �أ�شب ��ه ما يكون ب�سيل متدفق وقامت :وج ��وه ،حركات� ،أ�صوات،
�إمياءات� ،صرخات ،ظالل ونور� ،أجواء� ،أحالم ،ال �شيء ملمو�س ًا ،و�إمنا مظاهر
فح�سب".
ه ��و الذي كان يقول دائم� � ًا �إنه يف �أفالمه يرى �أحالمه جم�س ��دة ،ويف فيلمه هذا
قدّم كل مهاراته التقنية من �أجل جت�سيد ر�ؤاه ،وكان غريب ًا على خمرج م�سرحي
مثل بريغمان در�س وتعلم وعا�ش فرتة �شبابه يف امل�سرح امللكي ب�ستوكهومل �أن
يق� �دّم �سينم ��ا من نوع جديد تعتمد على حلظات ال�صم ��ت �أكرث منها على احلوار
وال�سرد من �أجل تقدمي �أحا�سي�س �شخ�صياته.
كان بريغم ��ان يغل ��ق احلائط الرابع الوهم ��ي ،الذي حتتل مكان ��ه الكامريا على
املمثل ع�ب�ر ت�ضييق م�ساحة الكادر �أو من خ�ل�ال ا�ستخدام"الزووم" ،على وجه
املمثل ،واملمثل بدوره ي�ؤدي ما بداخله لي�س �أمام اجلمهور ،وال �أمام �أقرانه من
املمثلني ،بل يف مواجهة الكامريا وك�أنه يف كر�سي اعرتاف ال �أمام الكامريا.
ع�ب�ر �ستة عقود من م�سريت ��ه الإبداعية ،قدّم بريغمان العدي ��د من الأفالم ،حيث
ب ��د�أ العامل يتعرف عل ��ى بريغمان من خ�ل�ال �أفالم مثل «لعب ��ة ال�صيف(،)1950
و(مونيكا  )1952و(انتظار الن�س ��اء  .)1952و(ابت�سامات ليلة �صيف ،)1955
واحتف ��ى ناقدان من نقاد جملة «كرا�سات ال�سينما» الفرن�سية احتفا ًء كبري ًا بفيلم
«لعب ��ة ال�صيف» ،الذي يحكي عن مراهق�ي�ن يق�ضيان فرتة الإجازة ال�صيفية على
�شاط ��ئ البح ��ر واعترباه بداي ��ة ل�سينما خمتلف ��ة .هذان الناقدان هم ��ا فران�سوا
تريفو وجان لوك جودار ،لذا ف�إن امل�ؤرخني يعتربون �أن فيلم بريغمان هو املُلهم
حلركة املوجة اجلديدة يف ال�سينما الفرن�سية.

