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أحمد ثامر جهاد

 زينب المشاط 

“اأري���د اأن اكتب عن احلب، عن كوين كائنا 
ب�شريا،عن العزلة،عن كوين امراأة..”

لي���ف  العاملي���ة  املمثل���ة  م���ن  اأج���در  م���ن 
اأوملن،املعروف���ة، بغنى حياتها واإبداعها، يف 
كتابة مذكراته، من امتلك مثلها ذاكرة عامرة 

باملواقف والإجنازات وامل�شاعر الكبرية؟.
اإن اأومل���ن م���ن ب���ن قل���ة م���ن مبدع���ي العامل، 

نحتت ا�شمها بقوة يف ذاكرة اجلمهور..
( وامله���داة  يف مذكراته���ا املو�شوم���ة )اأتغ���ريرّ
اإىل ابنته���ا لن، ت�شتعي���د اأوملن اأهم حمطات 
حياته���ا باأ�شلوب ر�شيق وموؤثر يليق ب�شرية 
فنان���ة ا�شتثنائي���ة ن���ذرت روحه���ا و�شخرت 

ج�شدها للفن يف امل�شرح وال�شينما.
وقد اخت���ارت ملذكراته���ا ال�شادقة واجلريئة 
م�ش���ارا ح���را ل يلت���زم ب�شرد منط���ي يالحق 
تغريات احلياة ع���ر تتابعها الزمني، واإمنا 
رك���زت حديثه���ا ح���ول املواق���ف الت���ي اأثرت 
تفاعل���ت  الذي���ن  والأ�شخا����ص  حياته���ا  يف 
معه���م، ف�ش���ال ع���ن ط���رح ت�شوراته���ا حول 
اأبرز اأدواره���ا ال�شينمائي���ة، والأهم من ذلك 
كل���ه طبيعة فهمه���ا للحياة، وحماول���ة قراءة 
ذاته���ا والآخرين يف تاأمل يت�ش���م بالو�شوح 

واجلراأة واخلفة..
عر م�شواره���ا الفني الطوي���ل خرت اأوملن 
كيف اأن النجاح والف�شل يغريان الإن�شان من 
ح���ال اإىل حال، واأن الفرد وح���ده من ي�شنع 

اأقداره يف هذه احلي���اة، بتوقه اإىل ال�شعادة 
اأو مواجهت���ه للف�ش���ل. لك���ن الأمل يختبئ هو 
الآخر عند نهاية كل ابت�شامة، فيكون الأ�شى 
اأك���ر م���ا يح�شده الب�ش���ر يف حيواته���م، اإذا 
ما تاأمل امل���رء �شور ما�شي���ه وم�شتقبله، اإذا 
م���ا اأخطفت���ه الوح���دة يف غفل���ة م���ن الزمن، 

وانف�ص اجلمع الأثري من حوله.
الفتاة الرنويجية التي خال وجهها من م�شحة 
اجلم���ال ال�شكندن���ايف حمل���ت يف دواخلها 
روح���ا اأوربي���ة اأعمق مم���ا تفعل���ه م�شاحيق 
التجمي���ل على حميا جنم���ة �شينمائية طافت 
�شهرته���ا العامل كله.خا�شة اأن تلك النجومية 
ال�شوي���دي  املخ���رج  اأف���الم  باأب���رز  اقرتن���ت 
الكب���ري انغمار برغمان ال���ذي اأ�شبح زوجها 

يف منت�شف م�شوارها الفني.
***

اأول �شورة تخطها لي���ف اأوملن يف مذكراتها 
تتعل���ق بولدته���ا ع���ام 1938 يف م�شت�شف���ى 
�شغ���ري بطوكي���و. اإ�ش���ارة ذات دلل���ة عميقة 
ت�شتعيد اأوملن من خاللها تلك احلادثة وتقول 

اإن اأمها تتذكر �شيئن عن ولدتها.
“الأول اأن فاأرا مر من اأمامها واعترته فاأل 
ح�شن���ا، والث���اين اأن املمر�ش���ة هم�ش���ت يف 
اأذنها بن���رة اعتذار..يوؤ�شفني اأنها فتاة.هل 

تف�شلن اإخبار زوجك بنف�شك؟”.
م���ن تل���ك اللحظ���ة مل يف���ارق اأومل���ن ال�شعور 
باأنه���ا لي�ش���ت اأف�ش���ل �شيء ميك���ن اأن يحدث 

بالن�شب���ة لوجودها.رغم ذل���ك ر�شمت الفتاة 
ال�شهباء ذات املالمح احل���ادة لنف�شها م�شارا 
قا�شي���ا ومثاب���را من اأج���ل حتقي���ق اأحالمها 
وطموحاته���ا.. ع�شق���ت الكتاب���ة واملو�شيقى 
واأبدع���ت يف التمثي���ل امل�شرحي من���ذ مطلع 
�شبابها، وامتحنت قدراتها الأدائية وطاقتها 
الذهني���ة على البت���كار والتقم�ص والتنويع 
وهي توؤدي عل���ى خ�شبات امل�شارح الأوربية 
ع�شرات الأدوار ال�شعبة يف اأعمال م�شرحية 
واب�ش���ن  �شرتندب���رغ  مث���ل  لكت���اب  ب���ارزة 

وبريخت واآخرين.
ومثلما مل تبعدها ال�شينما عن ع�شقها القدمي 
للم�ش���رح، ف���اإن بري���ق جناحه���ا ال�شينمائي 
مل ي�ش���رق منه���ا لذة اله���دوء الداخل���ي الذي 
طامل���ا اجنذبت اإليه.لقد وج���دت اأوملن نف�شها 
يف ال�شرتخ���اء وال�شم���ت والتاأمل؛ يف ذلك 
الن���وع م���ن ال�شكين���ة وال�شفاء ال���ذي عرفت 
به امل���دن ال�شكندنافي���ة الباردة،حيث ميكن 
للمرء بعد انتهاء يوم �شاق التمتع باجللو�ص 
اإىل ج���وار نافذت���ه يف �شت���اء ممطر،يراق���ب 
حرك���ة النا�ص العائدي���ن اإىل منازلهم بخطى 

عجولة.
تتحدث اأومل���ن يف مذكراتها عن ذلك الوجود 
احلميم لالأ�شياء.متعة تناول وجبة ع�شاء مع 

الأ�شدقاء على مائدة واحدة تزينها ال�شموع 
وكوؤو����ص ال�شراب الأحم���ر، وال�شتماع اإىل 
ثرثرتهم وهي تخلف �شعادة خا�شة و�شعورا 
األيفا من اأن ل �شيء يح�شل،ل �شيء ميكن له 

اأن يكدر املرء يف اأم�شيات كهذه. 
ه���ذا امليل الذي تكنه اأومل���ن لنمط ب�شيط من 
العي����ص ميك���ن ع���ده و�شيل���ة ذاتي���ة ملكافحة 
القل���ق املتاأ�ش���ل يف حياة الكائ���ن. قلق اأزيل 
برع���ت اأومل���ن يف التعب���ري عنه ع���ر العديد 
م���ن ال�شخ�شيات التي ج�شدتها يف ال�شينما، 
خا�ش���ة اأدواره���ا يف اأف���الم برغمان:الع���ار، 

و�شرخات وهم�ش���ات، وبر�شونا، و�شوناتا 
اخلريف.

كيف ميكن لنا بب�شاطة ن�شيان دورها املعجز 
يف فيل���م بر�شونا،اأح���د اأجم���ل واأعمق اأفالم 
برغم���ان. اأظه���رت اأوملن يف ه���ذا الفيلم جل 
قدراته���ا الأدائية من خ���الل التعبري بوجهها 
وحركاته���ا فق���ط م���ن دون اأن تنط���ق بكلم���ة 
واح���دة. اإنه���ا تتذكر عل���ى نح���و خا�ص هذا 
الفيل���م ال���ذي �شاركته���ا البطولة في���ه املمثلة 
بيب���ي اندر�شون، وتقول اإنه���ا كانت �شعيدة 
باحلوارات التي تثار بن املمثلن واملخرج، 
كم���ا تع���ر عن اإعجابه���ا مبوهب���ة اندر�شون 
وكي���ف اأنهما اأم�شيت���ا معا اأيام���ا جميلة يف 
م�شاه���د  ت�شوي���ر  مت  حي���ث  ف���ارو  جزي���رة 

الفيلم.
عن زميلتها بيبي اندر�شون تقول اأوملن:”كنا 
وطفولتن���ا  وزواجن���ا،  امل�شتقب���ل،  نتخي���ل 
و�شبابنا، ونعد ب���اأن ن�شبح عرابتن كل منا 

لأطفال الأخرى”.
“كن���ت معجب���ة بكرمه���ا واإخال�شها. قويت 

�شداقتنا و�شمدت على مدى ال�شنن.”
كم���ا تب���دي احرتامه���ا لطريق���ة برغم���ان يف 
العم���ل ال�شينمائ���ي وقدرت���ه ال�شريع���ة على 
فهم املمثلن، ف�شال عن بداهته يف توجيههم 
والنقا�ش���ات الطويل���ة الع�ش���رية واجلميل���ة 
الت���ي تثار من اأجل الو�ش���ل اإىل اأف�شل ر�شم 

ممكن لل�شخ�شية.
“كانت املرة الأوىل التي اأقابل فيها خمرجا 
�شينمائي���ا يدعن���ي اأمي���ط اللثام ع���ن م�شاعر 
واأف���كار مل يك���ن اأح���د ق���د لحظها م���ن قبل.
كان ين�ش���ت ب�ش���ر، و�شبابته عل���ى �شدغه، 
ويفهم كل م���ا كنت اأح���اول التعبري عنه.كان 
عبقري���ا خل���ق جوا ميك���ن اأن يح���دث فيه كل 

�شيء،حتى ما مل اأكن اأعرفه عن نف�شي”.
***

احل���زن  ذاك  الق���ارئ،  ع���ن  تخطئ���ه  ل  م���ا 
امل�شت���رت خل���ف عب���ارات اأومل���ن، واإن ب���دت 
احتفائي���ة يف بع����ص املوا�ش���ع، فه���ي واإن 
كان���ت ت�شتعي���د اأجم���ل حلظ���ات حياته���ا يف 
احلديث عن فرتة زواجها عام 1967 برفيق 
رحلته���ا املخ���رج برغم���ان )له اأرب���ع زيجات 
�شابقة( وخ�شو�شية عالقتهما وم�شاريعهما 
امل�شرتك���ة، اإل اأن ق�ش���وة انف�شالهم���ا كان���ت 
دافعا قويا لإعادة التفكري بالأ�شياء على نحو 
مغاي���ر، فالأمل على ما يب���دو اأكر مالئمة من 

�شواه لأن يكون حافزا فعال للتغيري.
مع ذلك حتافظ اأوملن على طرافتها وانفتاحها 
على احلي���اة، ومتن���ح نف�شها فر�ش���ة اأخرى 
للنظ���ر اإىل م���ا حدث ويح���دث ب�ش���كل يت�شم 
يك���ون  العمي���ق. رمب���ا  بالتب�ش���ر والإدراك 
�ش���يء ح�ش���ل يف  اأف�ش���ل  وج���ود برغم���ان 
حياته���ا، لك���ن موا�شل���ة ر�شالته���ا يف الف���ن 
ومنح ابنتها الذكية لن كامل حنانها واآمالها 
ي�ش���كالن قيم���ة اإن�شاني���ة ل تعو����ص، ولي�ص 
مهما حين���ذاك التفكري باإجاب���ة عن كون ذلك 
النف�ش���ال �شروري���ا اأم ل. املهم هو احلفاظ 
على ال�شداقة اخلا�ش���ة التي جمعت املخرج 
بهذه املمثلة يف اأروع م�شرية تعاون م�شرتك 

يف تاريخ الفن ال�شينمائي.
اإن اأوملن بفعل طبيعة �شخ�شيتها املعقدة من 
جانب، والإ�شرار عل���ى فعل �شيء ذي قيمة، 
تعلمت اأخ���ريا اأن تتغري، لك���ن على طريقتها 

اخلا�شة.

هاهي تق���ول”اإن الأ�شخا�ص الذين تالم�شت 
حياته���م، يحتاج���ون اإىل جتدي���د الت�شال، 
حت���ى بع���د اأن يذه���ب كل منه���م يف اجت���اه 
خمتلف،حتى واإن اأ�شبحت احلياة اجلديدة 

لكل منهم جزء مما يتقا�شمونه الآن..”
اأح���د ميتل���ك اأي �شخ����ص اآخر.اإننا معا  “ل 

ميلك كل منا الآخر والطبيعة والزمن.”
رمب���ا الأجم���ل يف تفك���ري اأوملن اأنه���ا ت�شتمد 
قوته���ا لي�ص فقط من موؤازرة الآخرين الذين 
اأحبوها،ب���ل من الأ�شي���اء والطبيعة..من كل 

ما حتبه بقوة..
رغم تل���ك امل�شاعر املوؤملة مل تتوقف اأوملن عن 
�ش���رد ذكرياته���ا اجلميلة عن امل���دن الأوربية 
الت���ي زارته���ا وامل�ش���رات الت���ي عا�شته���ا يف 
ال�شفر اإىل اأماكن خمتلفة، ف�شال عن الأوقات 
التي اأم�شتها ب�شحب���ة الأ�شدقاء واملعجبن 
ولقاءاته���ا بع���دد م���ن ال�شخ�شي���ات العاملية 
املعروفة. وعلى ال���دوام هناك م�شاحة كافية 
لإيف���اء الآخرين حقهم من ال���كالم. ت�شتطيع 
ليف تذكر اجلميع وهي تتحدث عن الأوقات 
التي ا�شتغرقتها التح�شريات لبع�ص الأدوار 
ال�شينمائي���ة وطبيع���ة العالق���ة احلميمة مع 
امل�شوؤول���ن ع���ن ت�شمي���م الأزي���اء واملكي���اج 
وامل�شاعدين يف حف���ظ الأدوار. لكل �شخ�ص 

مذاق خا�ص ي�شعب ن�شيانه.
اأم���ا ح�شها الأدب���ي يف التعامل م���ع الأ�شياء 
وتاأم���ل طبيعتها فق���د كان زادها ال���ذي تلجاأ 
اإليه دائما وهو م�شدر �شاعريتها ورهافتها.

تذك���ر اأومل���ن”اأن الإح�شا�ص بالري���ح واأ�شعة 
ال�شم����ص تالم�ص الوج���ه، ويف الوقت نف�شه 
الإح�شا�ص بعبري الأ�شجار وال�شخور وتربة 
الأر����ص الت���ي اأ�شري عليها يالم����ص ب�شرتي، 

اإمنا ي�شكل جزء مما يغريرّ حياتي”.
اإن هذا النتماء الروح���ي للطبيعة وال�شغف 
اجل���واين بكائناتها واأ�شواته���ا جعل اأوملن 
من من���ط اأولئك الفنانن الذي���ن يظهر عليهم 
جلي���ا النزعاج من البهرج���ة والإ�شراف يف 
املظاه���ر، وع���دم الرتي���اح لالأماك���ن الفخمة 
تع���ج  الت���ي  الفني���ة  الكرنف���الت  واأج���واء 
بالنجوم واملنتجن املهمومن ب�شبل توظيف 
اأمواله���م..مل حتب اأومل���ن كل من يبدو عليهم 
الرت���زاق م���ن الفن،الذين يتاج���رون بكل ما 
له قيم���ة اإن�شاني���ة، اأولئك الذي���ن ي�شطرون 
ل�شرد الكثري م���ن الأكاذي���ب واختالق املزيد 

من احليل للو�شول اإىل غاياتهم.
ال���ذي  الكب���ري  تذك���ر الحتف���اء  اأنه���ا  حت���ى 
ا�شتقبلت ب���ه ل���دى زيارته���ا اأمريكا..وكيف 
اأنه���ا مل ت�شتط���ع التج���اوب مع وج���ود �شاب 
مه���ذب بثي���اب اأنيقة يقف ط���وال الوقت عند 
ب���اب غرفته���ا يف الفن���دق م���ن اأج���ل تلبي���ة 

طلباتها كنجمة �شينمائية عاملية.
عل���ى ال���دوام اأرادت اأومل���ن اأن تف���وز بلحظة 
خا�شة مع ذاتها. حلظة تراجع فيها ما فعلته 

وما ينبغي عليها فعله.
لق���د منحتنا اأوملن يف هذا العرتاف الطويل 
عزمي���ة اأكر على مواجهة م�شاق حياتنا، اإذا 
م���ا تقبلنا خ�شارتن���ا و�شعينا لتق���دمي ما هو 

اأف�شل لأنف�شنا ولالآخرين..
“مل يع���د يف اإم���كان �ش���يء اأن يوؤذيني بعد 

الآن”..قالت اأوملن.

- مذكرات ليف اأوملن-دار املدى * اأتغيرّ
ترجمة اأ�سامة منزجلي

ل���دى ت�شفحنا مل���ا كتبته لي���ف �شيعرتينا الأ�ش���ف ب�شاأن 
الإثارة حيث ي�شع���ب التقاطها اأو اأن”ليف”تعمدت عدم 
الإ�ش���اره لها وحافظ���ت على طبعه���ا ال�شكندنايف البارد 
واملتحفظ والذي جنده ذاته يف مذكرات زوجها املخرج 
الدامنارك���ي انغم���ار برغمان:)امل�شب���اح ال�شحري( لكن 
م���ع �شرح اأك���ر وتفا�شي���ل اأدق، فيما”ليف”ت�شعنا منذ 
البداي���ة بجو مذكراتها عر توطئة ق�شرية بعد اأن تهدي 
الكتاب اإىل ابنتها الوحيدة )لن(: )اأحيانا اأعطي اأ�شماء 
لالأ�شخا����ص يف ه���ذا الكتاب لكن���ي يف الغال���ب ل اأفعل، 
اأحيان���ا �شتظه���ر ال�شخ�شي���ات باأ�شمائها وت���ارة بدونها 
لكنه���ا جميعها �شحيحة وم���ا اأكتبه عنها ي�شكل جزءًا من 

حياتي(. 
كذلك ت�شعنا على تخ���وم �شخ�شيتها وغرابة قدرها عر 
ذك���ر احلادث���ة التالي���ة يف �شفحة منف���ردة تعقب �شفحة 
الأه���داء: ولدت يف م�شت�شفى �شغ���ري يف مدينة طوكيو 

وتقول املاما اإنها تتذكر �شيئن من تلك املنا�شبة: 
- تتذكر اأن فاأرًا مررّ من اأمامها واعترته فاأل  ح�شنا. 

- وتتذكر اأن اإحدى املمر�شات 
له���ا  وهم�ش���ت  عليه���ا  مال���ت 
بنرة اعتذار: )يوؤ�شفني اأنها 
فتاة ه���ل تف�شلن اأن تخري 
زوج���ك بنف�ش���ك؟( ال�شه���اب 
اأحيان���ا يب���دو مي���زة مرافقة 
لبع�ص احلوادث والختزال 

اأي�شا متوفر بكرة. 
موف���ق  عن���وان  )اأتغ���ري( 
وذكي واأنق���ذ اإىل حد بعيد 
اعترت���ه  ال���ذي  الكت���اب 
اأك���دت  حي���ث  مذك���رات 
عل���ى م���دار الكت���اب عل���ى 
ور�ش���دت  املف���ردة  ه���ذه 
عرها:)اأجل����ص  نف�شه���ا 
اأف���كاري  حتملن���ي  هن���ا 
وتط���وف بي الع���امل كله 
اأ�شجل وقائع  اأن  اأحاول 
الرحل���ة - داخل���ي اأريد 
اأن اأكتب عن احلب، عن 
ك���وين كائن���ًا ب�شري���ًا - 
ع���ن العزلة - عن كوين 
امراأة- اأري���د اأن اأكتب 
يف  ح�ش���ل  لق���اء  ع���ن 

اإحدى اجلزر مع رجل غري حياتي - 
تق�ش���د انغمار برغمان- اأري���د اأن اأكتب عن تغري عر�شي 
وتغ���ري اآخ���ر كان متعم���دا اأري���د اأن اأكت���ب ع���ن حلظ���ات 
اأعتره���ا هب���ات، عن حلظ���ات طيبة واأخ���رى �شيئة، لقد 
حققت حلمًا واحدًا - ومللمت ع�شرة اأخرى جديدة عو�شا 
عن���ه وراأيت اجلانب الآخر ل�ش���يء يلمع خالل ما ت�شرده 
يلف���ت نظرنا اأن كونها ممثل���ة مل مينعها من اإنهاك نف�شها 
يف متيي���ز احلنطة من الزوؤان يف مواقف واأحداث تبدو 
اأقل من عادية ون�شتغرب وقوف الكاتبة - املمثلة عنده. 

وح���ن نقراأ عبارة مثل:)اأح���اول طوال الوقت اأن اأتغري، 
اإن التي يف داخلي و)ترف�ص اأن متوت( ومازالت ت�شبو 
اإىل �ش���يء خمتل���ف ف���ال النج���اح ير�شيه���ا ول ال�شعادة 
ت�شكته���ا( �شن���درك اأن تدوينه���ا حلال���ة )التغ���ري( مت عر 

�شط���ور تب���دو جمت���زاأة م���ن مفكرته���ا بعناية. )�شورت 
اأفالم���ا يف انكل���رتا وفرن�ش���ا والدامن���ارك وروماني���ا 
وال�شوي���د ورافقتن���ي لن. زرنا بقاعا كث���رية من العامل 
ولك���ن كان لدي بيتي الذي اأح���ب وكتبي وا�شطواناتي 
وال�شجار الراتنجي���ة يف اخلارج ونبات اخللنج الذي 
يف ام���كان ل���ن اأن جتري علي���ه حافي���ة القدمن ومنزل 
دماه���ا ومئات من اأزهار التوليب الت���ي زرعناها ولدي 

اأ�شدقائ���ي والعائلة...كان لدينا الكثري لن�شتاق اليه من 
غ���رف الفنادق املتعددة التي نن���زل فيها وحن كنا نتلو 
�شلواتن���ا يف اللي���ل كن���ت اأذكر ذل���ك كله. قابل���ت اأنا�شًا 
م���ن كل الأن���واع : م�شهورين وحمق���ى وحكماء وفقراء 

واأثرياء..( 
ال�شيغ���ة العرتافية جاءت عر جراأة الب�شاطة مرهنة 
عل���ى قدرته���ا اجلميل���ة عل���ى فه���م نف�شه���ا وم���ن حولها 

وق���راءة الواق���ع على نحو �شلي���م وا�شت�شفاف احلقائق 
املخباأة رغم هالة اللمعان التي عا�شتها كنجمة. 

)بعث���ت ر�شائ���ل اإىل وطن���ي الرنوي���ج اأقول فيه���ا كم اأنا 
كان���ت  ال�شك���وك  لك���ن  بالعم���ل يف اخل���ارج  م�شتمتع���ة 
ت�ش���اورين واأن���ا اأكتب، م���ا اأحلى تخيل نف�ش���ي واأنا يف 
مطبخ���ي اأ�شنع ال�ش���اي واأقلي بي�ش���ا وجتل�ص لن على 

طاولتها تقلب يف اأوراق كتاب م�شور(. 

تتغّي��ر أولم��ن..  لي��ف 


 














  ""

         





     ""











 ""

 














"أتغير" مذكرات النجمة ليف اولمن
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صدرت عن دار املدى طبعة جديدة من كتاب )أتغري(، مذكرات النجمة”ليف اوملن". وحده 

أدب الس��ري واملذكرات يس��مح لنا بالتوغل بني األس��طر وتقيص )الحقيقي( حيث يفرتض 

أن تتحول الورقة إىل س��احة ح��رب يفرتس بها املزيف والضب��ايب ملصلحة الحدث الذي 

حدث بحق يف زمن ومكان محددين. من هنا تكتسب أجندة األيام السالفة رشعيتها كمرجع 

رضوري ملا تحتويه املذكرات.

املمثلة الرنويجية ”ليف أوملن” ليست أول ممثلة تكتب مذكراتها حيث سبقتها أشهر نجامت 

هوليوود وأكرثهن إثارة مثل جوان كولينز وجني فوندا.. 
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ال�شينما،  تاريخ  اللقطات يف  اأ�شهر  … لعلها واحدة من 
ولعله���ا ال�ش���ورة الت���ي تنطب���ع يف الأذهان مبا�ش���رة، اإذا 
ُذك���ر عن���وان فيلم »بري�شون���ا« )1966( لإنغم���ار برغمان. 
حتتفي حالي���ا دور العر����ص اللندنية بالفيل���م يف الذكرى 
اخلم�ش���ن لعر�ش���ه الأول يف دور العر����ص يف العا�شم���ة 
الريطاني���ة. ولك���ن الفيل���م ي���رتك الب���اب م�شرع���ًا لتاأويل 
ه���ذا المتزاج وفهم���ه. ترى ه���ل امت���زاج الوجهن يعني 
اأن اإح���دى املراأت���ن تكمل الأخرى؟ ه���ل اإحداهما انعكا�ص 
لالأخرى؟ هل هما وجهان لمراأة واحدة، اأحدهما �شورتها 
الداخلي���ة والآخر ما يبدو يف العلن؟ هل امتزاج الوجهن 
يعن���ي احت���ادا اأم �شراعا؟ ترى هل تطغ���ى �شخ�شة اإحدى 

المراأتن على الأخرى فتتلب�ص روحها وتغري معاملها؟
»بري�شون���ا« اإذن، كم���ا هو احل���ال مع برغم���ان يف اأفالمه، 
يط���رح علين���ا ال�ش���وؤال ول يفر����ص علينا اإجاب���ة. نح�شب 
اأن م�شاه���دة »بري�شون���ا« جترب���ة فردي���ة وفري���دة للغاية، 
جترب���ة تعني يل كامراأة الكثري، فهو اإىل حد كبري حماولة 
متعمق���ة للغاي���ة من برغمان لفه���م املراأة و�ش���ر اأغوارها. 
ونح�ش���ب اأن برغم���ان عل���ى م���دار م�شريته كان م���ن اأكر 
املخرج���ن فهم���ا وتفهما وتعاطفا مع امل���راأة، ومن اأقدرهم 
عل���ى روؤية مكنوناته���ا وكوامنها. قد جن���د يف ا�شم الفيلم 
مدخال لفهمه. »بري�شونا«، ح�شب تعريف كارل يونغ، عامل 
عل���م النف�ص ال�شه���ري، هي ال�شخ�شة اخلارجي���ة، تلك التي 
تظهر على العلن، بينم���ا اآملا هي ال�شخ�شية الداخلية التي 
ل تظه���ر علن���ا. اآمل���ا، كما �شنع���رف لحقا، هو ا�ش���م اإحدى 
ال�شخ�شيت���ن الرئي�شيت���ن يف الفيل���م، لالمراأت���ن اللتن 

ميتزج وجهاهما.
ال�شخ�شي���ة املحورية يف الفيلم هي اإليزابيت فوغلر )ليف 
اأومل���ن( املمثلة ال�شه���رية، التي تتوقف فج���اأة عن احلديث 
وه���ي تلع���ب دور اإليك���رتا عل���ى خ�شب���ة امل�ش���رح. ت�شمت 
اإليزابي���ت فج���اأة وي�شتمر �شمتها �شه���ورا، ولكن طبيبتها 
توؤكد اأن �شمتها لي�ص ناجما عن مر�ص ع�شوي اأو نف�شي، 
ولي����ص رد فع���ل ه�شت���ريي. تق���رر الطبيب���ة اأنه ق���د يكون 
م���ن املج���دي �شحي���ا اأن تخ���رج اإليزابيت م���ن امل�شت�شفى 
يف �شحب���ة اآمل���ا )بيبي اأندر�ش���ون( املمر�ش���ة املتخ�ش�شة 
لتذهب���ا لبيتها بج���وار البحر. تبدو لن���ا اإليزابيت الأقوى 
�شخ�شي���ة يف المراأت���ن. تلت���زم بق���رار �شمته���ا ل حتي���د 
عنه، بينما حت���اول اأملا ك�شر ال�شمت يف ذلك البيت النائي 

املطل على البحر باحلديث، احلديث عن نف�شها، عن عملها 
كممر�ش���ة، عن ذلك ال�ش���اب الذي تعتزم ال���زواج به. يبدو 
حدي���ث اأملا نوع���ا من البوح، ذلك الب���وح احلميمي الذي ل 
ياأت���ي اإل عندم���ا حت���اول ام���راأة توثيق اأوا�ش���ر �شداقتها 
باأخ���رى. ترى اأكانت اأملا تاأمل اأن تكون اإليزابيت نوعا من 
ال�شديق���ة الأكر خرة يف احلياة؟ اأتراه���ا كانت تاأمل اأن 
يجلب بوحه���ا بوحا مقابال من اإليزابي���ت؟ اأم تراها كانت 
فقط تتحدث ع���ن مكنوناتها اأمام اإليزابيث كما يفرغ املرء 
مكنوناته يف مذكرات ي�شعها يف درج مغلق نهاية النهار؟

لع���ل الأكر ك�شف���ا يف اأحاديث اآملا اأحادي���ة اجلانب، بينما 
ت�شتم���ع اإليزابيث، ه���و ذلك البوح اجل���ريء عن جتربتها 
اجلن�شية الأكر اإمتاع���ا، التجربة التي بلغت فيها درجات 
من الن�ش���وة والإ�شباع والبهجة، وتعل���م يف قرارة نف�شها 

اأنها لن ت�شلها قط مع ذلك الذي تعتزم الزواج به.

ولك���ن �شمت اإليزابيث الذي يدوم يوؤدي يف نهاية املطاف 
اإىل غ�ش���ب اآملا. ينك�شر كاأ����ص نبيذ، تلملم اآملا قطع الزجاج 
امله�ش���م، ولكنها ترتك قطعة حادة ملقاة عمدًا حتى ينجرح 
ق���دم اإليزابي���ث. ولك���ن هذا الغ�ش���ب ذاته، كم���ا هو احلال 
دوم���ا يف ع���امل برغم���ان، حمال اأوج���ه وتف�ش���ريات: اأهو 
بداي���ة مترد من اآمل���ا املتحدثة دوما ال���ودودة دوما؟ اأم هو 
نفاد �ش���ر وانك�شار �شخ�شية يت�شب���ب فيهما قوة �شكيمة 
امل���راأة الأقوى؟ ثم ياأتي ه���ذا امل�شهد ال���ذي اأح�شبه الأكر 
ك�شف���ا ل���كل من اإليزابي���ث واآملا، ذل���ك امل�شهد ال���ذي ي�شور 
خم���اوف الن�ش���اء جميع���ا. جتل����ص اإليزابي���ث اإىل طاولة، 
خمفيًة بيدها �شورة ممزقة لطفل �شغري، ال�شورة لبنها. 
يف امل�شه���د تته���م اآملا اإليزابيث باأنها لي�ش���ت اأما كما ينبغي 
اأن تك���ون، باأنها حملت فقط حتى تكتم���ل �شورتها العامة 
كممثل���ة ناجحة وجميلة وزوجة حمب���ة واأم. تتهمها باأنها 
اأهمل���ت ابنها ل�شالح عملها، وباأنها ل حتبه. تقول لها اإنها 
حمل���ت يف ابنها وه���ي كارهة للحمل لأن���ه �شيف�شد قوامها 
ويعط���ل م�شريته���ا الفنية. يك���رر برغمان امل�شه���د املطول 
مرت���ن، م���رة واملتحدثة اآمل���ا، ولكننا ن���رى تعبريات وجه 
اإليزابيث التي يعرتيها احلزن والأمل وحماولت نفي اأنها 

مل تكن اأما حمبة متفانية يف حب ابنها.
ويف امل���رة الثاني���ة ُيع���اد امل�شهد ذات���ه ب�شوت اآمل���ا اأي�شا، 
ولكنن���ا نراها هي عل���ى ال�شا�شة ول ن���رى اإليزابيث. رغم 
اأن اآمل���ا مل ت�شبح اأم���ا بعد، نرى مظاه���ر اجلزع واخلوف 
والقل���ق ترت�ش���م عل���ى وجهها. ه���ذا الهاج����ص بالف�شل يف 
الختبار الأكر، الأمومة، هذا الهاج�ص الذي يراود الكثري 
م���ن الن�شاء، وهو الهاج�ص ذات���ه الذي كان ال�شغل ال�شاغل 

لرغمان يف اآخر اأفالمه »�شوناتا اخلريف”)1978(.
يكاد برغمان اأن يزيل اخلط الفا�شل بن الواقع واملتخيل 
يف الفيلم. ويكاد ما يحدث يف احللم اأن ميتزج يف الواقع 
اأو ليكون واقعا. ثمة ذلك احللم، الذي ل ن�شتطيع اأن جنزم 
ما اإذا كان حلما اأو حقيقة، الذي ت�شمع فيه اآملا �شوت رجل 
يف احلديق���ة ين���ادي »اإليزابيث«، هو �ش���وت فوغلر زوج 
اإليزابي���ث، فرتد باأنها لي�ش���ت اإليزابيث، ولكنه ي�شتمر يف 
احلديث معها عل���ى اأنها زوجته، بينما متد اإليزابيث يدها 
لرتف���ع ي���د اآملا وتلم�ص به���ا وجه زوجها وهو م���ا زال على 
اعتقاده اأن يد اآملا هي يد زوجته. اأترى ذلك حلما اأم واقعا؟ 
هل هو كناية عن ف�شل الرجل يف فهم املراأة اأو روؤيتها حتى 
اإن كان���ت زوجته اأو اأقرب املقربن لقلب���ه كما يقول؟ الأمر 
الذي يجعل هذا الغمو����ص وتال�شي الفا�شل بن احلقيقة 
واخلي���ال اأمرا مثريا دراميا هو تل���ك املقارنة التي يعقدها 

برغمان يف الفيلم بن احللم وبن ال�شينما ذاتها.
يبداأ الفيل���م بنغمات مو�شيقية متناف���رة و�شوء �شينمائي 
وم�شاه���د �شينمائي���ة خمتلط���ة ت�ش���ور امل���وت واخل���وف 
والب���كاء، وبع���د ه���ذا امل�شه���د املطول تب���داأ اأح���داث ق�شة 
اإليزابي���ث واآملا ويف منت�شف الفيل���م تقريبا، وبعد حتطم 
الكاأ����ص وجرح قدم اإليزابيث، تتح���ول ال�شا�شة اإىل �شواد 
مفاج���ئ مذك���رة اإيانا اأنن���ا ن�شاهد فيلما، ث���م ينتهي الفيلم 
مبخرج ومدير ت�شوير ب�شدد ت�شوير م�شهد يف فيلم. لعل 
برغم���ان يود اأن يق���ول لنا اإن اأحالمن���ا ومكنونات اأنف�شنا 
الت���ي ت���دور يف الأحالم هي ما ي�شوره وم���ا يجد متنف�شا 

له يف اأفالمه.

يف الذكرى اخلم�سني لطرحه يف دور العر�ض اللندنية: 
املراأة وعاملها النف�سي يف »بي�سونا« لإنغمار برغمان

عن موقع �سينماتيك
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نسرين عالم

ل����دى ت�شفحن����ا مل����ا كتبت����ه لي����ف �شيعرتين����ا 
الأ�شف ب�شاأن الإث����ارة حيث ي�شعب التقاطها 
اأو اأن ليف تعمدت عدم الإ�شاره لها وحافظت 
عل����ى طبعه����ا ال�شكندنايف الب����ارد واملتحفظ 
والذي جنده ذاته يف مذكرات زوجها املخرج 
برغمان:)امل�شب����اح  انغم����ار  الدامنارك����ي 
ال�شحري( لكن مع �شرح اأكر وتفا�شيل اأدق، 
فيما ليف ت�شعنا من����ذ البداية بجو مذكراتها 
عر توطئة ق�شرية بعد اأن تهدي الكتاب اإىل 
ابنتها الوحيدة )لن(: )اأحيانا اأعطي اأ�شماء 
لالأ�شخا�ص يف هذا الكتاب لكني يف الغالب ل 
اأفعل، اأحيان����ا �شتظهر ال�شخ�شيات باأ�شمائها 
وت����ارة بدونه����ا لكنها جميعه����ا �شحيحة وما 

اأكتبه عنها ي�شكل جزءًا من حياتي(. 
كذلك ت�شعنا على تخ����وم �شخ�شيتها وغرابة 
قدره����ا عر ذك����ر احلادثة التالي����ة يف �شفحة 
منف����ردة تعق����ب �شفح����ة الأهداء:)ول����دت يف 
م�شت�شف����ى �شغري يف مدين����ة طوكيو وتقول 

املاما اإنها تتذكر �شيئن من تلك املنا�شبة: 
- تتذك����ر اأن فاأرًا مررّ من اأمامها واعترته فاأل 

ح�شنا. 
- وتتذك����ر اأن اإح����دى املمر�ش����ات مالت عليها 
وهم�شت لها بن����رة اعت����ذار: )يوؤ�شفني اأنها 
فتاة هل تف�شلن اأن تخري زوجك بنف�شك?( 
ال�شه����اب اأحيان����ا يبدو مي����زة مرافقة لبع�ص 

احلوادث والختزال اأي�شا متوفر بكرة. 
)اأتغري( عن����وان موفق وذك����ي واأنقذ اإىل حد 
بعي����د الكت����اب ال����ذي اعترته مذك����رات حيث 
اأك����دت عل����ى م����دار الكت����اب على ه����ذه املفردة 
ور�شدت نف�شها عرها:)اأجل�ص هنا حتملني 
اأف����كاري وتط����وف بي الع����امل كله اأح����اول اأن 
اأ�شج����ل وقائع الرحلة - داخلي اأريد اأن اأكتب 
عن احلب عن كوين كائنا ب�شريا - عن العزلة 
- ع����ن كوين ام����راأة- اأريد اأن اأكت����ب عن لقاء 
ح�شل يف اإحدى اجلزر مع رجل غري حياتي 
- تق�ش����د انغمار برغم����ان- اأريد اأن اأكتب عن 

تغ����ري عر�شي وتغ����ري اأخر كان متعم����دا اأريد 
اأن اأكت����ب ع����ن حلظ����ات اأعتره����ا هب����ات عن 
حلظ����ات طيبة واأخرى �شيئة لقد حققت حلما 
واحدا - ومللمت ع�شرة اأخرى جديدة عو�شا 
عن����ه وراأيت اجلانب الخر ل�شيء يلمع خالل 
م����ا ت�ش����رده يلفت نظرن����ا اأن كونه����ا ممثلة مل 
مينعه����ا اإنه����اك نف�شها يف متيي����ز احلنطة من 
ال����زوؤان يف مواق����ف واأح����داث تب����دو اأقل من 

عادي����ة ون�شتغرب وق����وف الكاتب����ة - املمثلة 
عنده. 

وحن نقراأ عبارة مثل:)اأحاول طوال الوقت 
اأن اأتغ����ري اإن الت����ي يف داخل����ي و)ترف�ص اأن 
مت����وت( ومازال����ت ت�شب����و اإىل �شيء خمتلف 
ف����ال النجاح ير�شيه����ا ول ال�شع����ادة ت�شكتها( 
�شن����درك اأن تدوينها حلال����ة )التغري( مت عر 

�شطور تبدو جمتزاأة من مفكرتها بعناية. 

يوميات! 

وفرن�ش����ا  انكل����رتا  يف  اأفالم����ا  )�ش����ورت 
والدامن����ارك ورومانيا وال�شوي����د ورافقتني 
لن زرن����ا بقاعا كث����رية من الع����امل ولكن كان 
ل����دي بيتي الذي اأحب وكتب����ي وا�شطواناتي 
وال�شج����ار الراتنجي����ة يف اخل����ارج ونب����ات 
اخللنج ال����ذي يف امكان ل����ن اأن جتري عليه 

حافي����ة القدم����ن ومن����زل دماه����ا ومئ����ات من 
اأزهار التوليب التي زرعناها ولدي اأ�شدقائي 
والعائلة...كان لدينا الكثري لن�شتاق اليه من 
غ����رف الفنادق املتعددة التي ننزل فيها وحن 
كن����ا نتلو �شلواتن����ا يف الليل كن����ت اأذكر ذلك 
كله قابل����ت اأنا�شا من كل الأنواع : م�شهورين 

وحمقى وحكماء وفقراء واأثرياء..( 
ج����راأة  ع����ر  ج����اءت  العرتافي����ة  ال�شيغ����ة 
الب�شاط����ة مرهنة على قدرته����ا اجلميلة على 
فه����م نف�شها ومن حولها وق����راءة الواقع على 
نحو �شليم وا�شت�شفاف احلقائق املخباأة رغم 

هالة اللمعان التي عا�شتها كنجمة. 
)بعث����ت ر�شائ����ل اإىل وطن����ي الرنوي����ج اأقول 
فيها ك����م اأن����ا م�شتمتع����ة بالعم����ل يف اخلارج 
لك����ن ال�شكوك كان����ت ت�ش����اورين.. واأنا اأكتب 
م����ا اأحل����ى تخي����ل نف�ش����ي واأن����ا يف مطبخ����ي 
اأ�شن����ع ال�شاي واأقلي بي�شا وجتل�ص لن على 

طاولتها تقلب يف اأوراق كتاب م�شور(. 
اجلدية املطلق����ة تبدو مالحمه����ا وا�شحة يف 
مذكرات اأوملن حيث ب����دت اأحيانا اأنها عمدت 
اإىل اجلنوح اإىل اجلدية و�شممت عليها رمبا 
لدف����ع الق����ارئ اإىل ن�شيان حقيق����ة اأن الكاتبة 
هي ممثلة اأول واأخ����ريا. كتاب اأوملن �شيبدو 
باهت����ا مقارنة مبذكرات كتبته����ا ممثالت مثل 
كت����اب )مذك����رات اأ�شا�شية( لريجي����ت باردو 
اأو مذكرات ايزادورا دانكان رمبا لهذا ذكرت 
جري����دة نيوي����ورك تامي����ز: )اتغ����ري( كت����اب 
يت�شل����ل اإىل احرتام����ك ويف����وز ب����ه خل�شة يف 
اأول الأم����ر يخزك بال�ش����ك والعدائية جتد اأنك 
تفك����ر يف م����ا خط����ر لل�شيدة اأومل����ن نف�شها يف 
اأنه لو مل تك����ن املوؤلفة جنمة �شينمائية عاملية 
�شه����رية ملا وج����د كتابها نا�ش����را ين�شره ولكن 
يف موق����ع م����ا عل����ى الطري����ق تب����داأ مبالحظة 

نزاهتها الواقعية اخلارقة....( 

عن موقع جملة املعرفة ال�سورية
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نا  وجه��ا امرأتين يمتزج��ان ليكوِّ
متع��ة رؤي��ة الجان��ب اآلخ��ر للبريق..وجها واحدا

وحده أدب الس��ري واملذكرات يسمح لنا التوغل بني األسطر 

وتقيص )الحقيقي( حيث يفرتض أن تتحول الورقة إىل ساحة 

حرب يفرتس بها املزيف 

ملصلح��ة  والضب��ايب 

الحدث الذي حدث بحق 

يف زمن ومكان محددين 

أجندة  تكتس��ب  هنا  من 

رشعيتها  السالفة  األيام 

مل��ا  رضوري  كمرج��ع 

تحتويه املذكرات.

 املمثل��ة الرنويجية ليف 

ممثلة  أول  ليست  أوملن 

حيث  مذكراته��ا  تكت��ب 

نجامت  أش��هر  س��بقتها 

وأكرثه��ن  هولي��وود 

إث��ارة مث��ل ج��وان 

وج��ني  كولين��ز 

فوندا.. 

...
من

ول
ف أ

لي
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�شوناتا اخلريف1978)اأنغمار بريغمان(: مبارة يف الأداء 
بن ليف اأوملن وانغريد بريغمان

�شوناتا اخلريف فيلم متاأخر فعليا لأنغمار بريغمان،وميكن 
اعتباره الفيل���م قبل الأخري ل���ه اإذا ا�شتثنينا الفيلم الأخري 
فعلي���ا له)�شاراباند(،وفيل���م �شونات���ا اخلري���ف فيل���م جيد 

ولكن لميكن اعتباره �شمن جيد اأنغمار بريغمان.
زيارة غري متوقعة من قبل الأم �شارلوت)اأنغريد بريغمان( 
اإىل ابنتاه���ا بع���د هجران طويل اأحدهم���ا اإيفا)ليف اأوملن( 
وهلين���ا وهي معاق���ة ج�شديا،بعد هج���ران طويل وما�شي 

األيم.
ه���ذه الزي���ارة �شتزي���ح ال�شت���ار ع���ن �شفح���ة ثقيل���ة م���ن 
املا�شي،وه���ذه ال�شفح���ة هي م���ا �شماه بريغم���ان كعنوان 
ق�ش���ة  رواي���ة  يري���د  اخلريف(،وكاأن���ه  للفيلم)�شونات���ا 

خمت�شرة �شمن مقطوعة مو�شيقية....
ليورنادو اليطايل ع�شيق �شارلوت قد مات)ملحن وعازف 
�شهري(،ولك���ن علينا الرتكيز قليال فالثيمة ال�شا�شية للفيلم 
لي�ش���ت ع���ن املوت بل ه���ي ع���ن املا�شي،ورمبا يك���ون هذا 
الفيل���م هو اأف�ش���ل فيلم لأنغم���ار بريغمان يعال���ج فيه هذه 
الثيمة،ثيم���ة املا�شي،كم���ا اأن���ه-اأي الفيلم-لي����ص فيلم عن 

املا�شي بل عن مواجهة هذا املا�شي...
مو�شوع املا�ش���ي حتديدا يبداأ من عن���د هلينا...تقول امل 

م�شتغربة :هلينا هنا!
وتتابع:لو كنت اعرف اأنها هنا ملا ح�شرت...؟!

)عل���ى الرغم من اأن هلينا كانت قد �ش���وت �شعرها من اأجل 
ا�شتقبال اأمها(

الفيل���م هو ن�شوي بامتياز،ولبد اأن ن�شري اإىل اأن الن�شوية 
عن���د بريغمان تختلف اختالفا تاما وكليا عن الن�شوية عند 

املخرج ال�شباين بيدرو اأملودفار.
�شارل���وت ل يب���دو عليها باأنه���ا ت�شعر باأي ذن���ب ولكن ايفا 
�شتعم���ل عل���ى قيادة مواجه���ة قا�شية مع اأنغري���د بريغمان 

يف تعامله���ا الأول والأخ���ري م���ع املخرج،لأنه���ا �شتم���وت 
بال�شرطان بعد فرتة ق�شرية من ت�شويرها هذا الفيلم.

اأيف���ا كان له���ا ول���د يف املا�ش���ي يدعى ب)اريك( م���ات غرقا 
قبل مي���الده الرابع،والأف���كار التي يطرحه���ا بريغمان يف 
هذا الفيل���م تبدوعامة جدا،ولكن لي�ص اإىل درجة التب�شيط 
و لي����ص اإىل درجة التحليل النف�ش���ي يف نف�ص الوقت،فهو 
ليتعم���د ال�شتغ���راق يف اأي مو�شوع �ش���وى ال�شرتجاع
Flash Back ولك���ن وعل���ى الأق���ل لوكان���ت ايف���ا هي 

مو�شوع الفيلم لكانت 
�شخ�شي���ة ت�شتحق التام���ل والتحليل،فهي تطرح ذات مرة 
يف حدي���ث له���ا م���ع امها،اأفكارها ع���ن الرجل باأن���ه �شورة 

ع���ن الرب وع���ن ال�شيط���ان اأي�شا،واملوت ع���امل تتحرر فيه 
امل�شاعر.

م���ع اأن املوا�شيع تتداخل فيها املو�شيق���ى ب�شكل اأو ب�شكل 
اآخر،ولكنه���ا ت�شب يف خانة التك���رار حول مو�شوع برود 
الأموم���ة وتف�شي���ل املجد ال�شخ�شي على حي���اة وم�شتقبل 
العائلة،وم���ن خالل هذه الت�شرف���ات ت�شببت الأم �شارلوت 
مب�ش���اكل كبرية لكل اأف���راد العائلة وقد تك���ون هي ال�شبب 
اأي�ش���ا لعاقة هلينا وتعا�شة ايف���ا والأب )ايرلند جوزفن( 
يف ظه���ور �شئيل و�شامت لهذا املمث���ل الكبري،ولعل اأجمل 
ما يف الفيلم هي مبارة الأداء التي قادتها كل من ليف اأوملن 

واأنغريد بريغمان.

عن موقع احلوار املتمدن

ترجمة: نجاح الجبيلي 

بالل سمير 

اأومل���ن  ذلك”تق���ول  رّ���ز  امل���راأة متي� “وحده���ا 
امل�شرحي���ة  ه���ذه  واأخرج���ت  اأع���دت  الت���ي 
لل�شا�ش���ة وت�شيف:"ك���م ه���و مه���م اأن ن���رى 
م���اذا نح���ن نك���ون". ج���اء ه���ذا  اأج���ل  م���ن 
الإله���ام الذي يب���دو مالئمَا م���ن كونها ملهمة 
اأنغم���ار برغمان ملدة طويلة. بع���د اأن عا�شت 
م���ع املخ���رج العني���د امل�شه���ور مل���دة خم����ص 
�شن���وات عل���ى جزي���رة ف���ارو البعي���دة على 
بح���ر البلطيق ومثلت يف العدي���د من اأعماله 
ب�شمنها”بر�شونا”و"�شونات���ا  العظيم���ة 
اخلريف”و"م�شاه���د م���ن زواج”ف���اإن وجه 
ال�شينم���ا ال�شكندنافي���ة قد تخل����ص الآن من 
ظل برغمان و�شنع���ت لنف�شها ا�شمًا ما وراء 

الكامريا. 
متث���ل يف الفيلم”جي�شيكا ت�شا�شنت”الرائعة 
دائمًا )التي تذكر ب�شرتها ال�شقراء الفراولية 
وهيكله���ا املده����ص باأوملن حن كان���ت �شابة( 

وكول���ن ف���ارل. تنتق���ل الق�شة من 
ال�شوي���د اإىل اأيرلندا ويجد الفيلم 
يف البح���ث ع���ن املطالب���ة بامراأته 
امل�شماة على ا�شمه كونها �شخ�شًا 
اأك���ر تعقيدًا مما يوحي التج�شيد 

الهائل لها من قبل �شرتندبرغ. 
ميتد الفيلم على مدى 24 �شاعة يف 
ليلة منت�شف ال�شيف وهو عبارة 
الإغ���راء املازوخي���ة  ع���ن رق�ش���ة 
الدام���ي  حتقق���ه  اأنرّ  اإذ  املتفج���رة 
يه���دد بتدمري الطبق���ة الجتماعية 
العلي���ا باأكمله���ا. اإن فيلم”الآن�شة 
باللقط���ات  يع���ج  جويل”لأومل���ن 
الطويل���ة الواهن���ة الت���ي تتخللها 
اللقطات املكرة املركزة وهو يذكر 
بال�شخ�شي���ة امل�شتق���اة من الأفالم 
الفنية التي اعت���ادت على متثيلها 
بنف�شه���ا: حمبطة وقانعة على حدٍّ 

�ش���واء ومث���ل كل املقطوع���ات اجلي���دة التي 
تخت�ص بفرتة معين���ة واحلافلة بالتلميحات 
)"�شوف اأفرغه بر�شفة واحدة”تقول جويل 
بج���راأة وهي ت�شري بالطب���ع اإىل كاأ�ص النبيذ 

ه لها”جون"(.  التي ت�شر على اأن ي�شبرّ
التق���ى موقع”اأنديواير”م���ع املخرج���ة التي 
تبلغ اخلام�ش���ة وال�شبع���ن وامل�شرقة دائمًا. 
وكان���ت كرمي���ة ب�ش���كل ل ي�ش���دق وخمل�شة 
على نحو ج���ذاب وكانت عيناه���ا الزرقاوان 
املكهربت���ان تتاألق���ان بينم���ا ه���ي تتكل���م ع���ن 

فيلمها املحبوب. 
* ه���ذا اأول فيل���م تخرجين���ه بع���د 14 �شن���ة 
من النقط���اع والأول ال���ذي حتققينه باللغة 

الإنكليزية؟
- يقولون كانت مدة طويلة جدًا لكن امل�شاألة 
لي�شت كذلك- لق���د اأخرجُت للم�شرح ب�شمنها 
هنا يف نيوي���ورك. اأخرجت م�شرحية”عربة 

ا�شمه���ا الرغبة”م���ع كيت بالن�ش���وت واأديت 
دورًا على امل�شرح. والآن توقفت عن التمثيل 
ر ل�شنع  وقم���ت بالإخراج فق���ط. كن���ُت اأح�شرّ
فيلم معد عن م�شرحية”بيت الدمية”لأب�شن- 
من متثيل كي���ت ون�شلوت وكيت بالن�شوت- 
كن���ا ننتظ���ر امل���ال لك���ن امل�ش���روع توقف يف 

النهاية. 
* تكلم���ِت عن الظهور اأم���ام املعوقات ب�شبب 
العم���ر واجلنو�ش���ة وحقيقة اأن���ك ينظر اإليك 
كممثلة بدًل من خمرجة. هل كان هذا �شراعًا 

من اأجل �شنع هذا الفيلم؟ 
- م���ن ال�شع���ب �شنع فيلم حن تك���ون امراأة 
وممثل���ة والآن ب�شب���ب العم���ر اأي�ش���ًا. لكني 

اأحبب���ت اإخراج املزيد من الأفالم لأنها جتمع 
كل �ش���يء اهت���م ب���ه. اأري���د اأن اأرى ال�شورة 
باأكمله���ا.. كي���ف يت�شرف النا�ص ومل���اذا. اأنا 
حزين���ة حقًا حن اكت�شف���ت اأين متاأخرة جدًا 
يف ممار�شة الإخراج حن كنت يف اخلم�شن 
واإل ف���اأين كنُت �شنع���ت املزيد م���ن الأفالم. 
اأن���ا حمظوظ���ة يف �شن���ع فيل���م مثل”الآن�شة 
بع����ص  كب���رية..  الآن  الأف���الم  ج���ويل”لأن 
الأفالم الت���ي ل ت�شدق ت�شن���ع، لكنها كثرية 
ج���دًا تلك الأنواع ذات الإنت���اج ال�شخم التي 

حت�شل على التمويل. 
جويل”ح���ول  فيلم”الآن�ش���ة  ي���دور   *
ال�شخ�شي���ة اأك���ر مما ح���ول احلبك���ة وهذه 

ال�شخ�شي���ات متقلب���ة ورغباته���ا وحوافزها 
غ���ري وا�شح���ة. كانت هذه فك���رة �شرتندبرغ 
لكنه���ا  امل�ش���رح  الطبيع���ي يف  املذه���ب  ع���ن 
ح�ش���ب  للت�شخي����ص  النقي����ص  الأطروح���ة 
ال�شينم���ا الكال�شيكية. كي���ف وظفِت املمثلن 
عل���ى  ال�شخ�شي���ات  ه���ذه  يج�ش���دوا  ك���ي 

ال�شا�شة؟ 
- بالن�شب���ة يل ه���ذه ال�شخ�شي���ات كان م���ن 
الأ�شه���ل اإخراجه���ا لأنه���ا كم���ا تع���رف – انا 
ممثل���ة م�شرحي���ة وه���ي الطريقة الت���ي اأرى 
به���ا احلي���اة. بالن�شبة يل الفيل���م هو م�شرح 
بطريق���ة اأو اأخ���رى. كان �شرتندب���رغ مهم���ًا 
بالن�شب���ة يل لأين ا�شتغلت كث���ريًا مع تن�شي 

وليم���ز وكان متاأث���را ج���دًا ب�شرتندبرغ. يف 
الواق���ع اإنرّ �شرتندب���رغ يك���ره الن�ش���اء وم���ا 
وقف���ن من اأجل���ه ومبا اأنرّ ه���ذا الفيلم معدرّ لذا 
كان���ت لديرّ احلرية اأن اأقول ما اعتقد اأنه كان 
�شع���ور الآن�ش���ة ج���ويل واأردت اأن اأظهره���ا 
بطريق���ة خمتلف���ة. ماذا ت�شع���ر حن تقف يف 
املدخ���ل مث���اًل، اإذ اأن �شرتندب���رغ مل يعطه���ا 
�شطرًا هناك لذا منحتها �شطورًا. لي�ص معنى 
هذا الوق���وف �شد �شرتندب���رغ لكني �شعرُت 
بال�شخ�شيات وما ترغب اأن تقوله. بالن�شبة 
يل كمخرج���ة يف الواق���ع اأبني م���ا يجلبه يل 
املمثل���ون- اأ�شتطيع العمل فق���ط مع ممثلن 

رائعن. 
* اأنك فعلت ح�شنًا اإذ اأ�شركت املمثلة”جي�شيكا 

ت�شا�شتن”و"كولن فارل"
- نع���م! اأعطيت لهم���ا ال�شيناريو واأخرتهما 
اأن يثق���ا بي واأنا �شاأثق بهم���ا لأين اأعلم حن 
تب���داأ الكام���ريا بالدوران فاإمن���ا يكونان هما 
املبدع���ن ول���ن اأق���ول لهم���ا مب���ا يفك���ران اأو 
مل���اذا يقولن �شيئ���ًا ما. عمل���ي يف الواقع اأن 
اأه���داأ. كان لديرّ ثالث���ة مواهب هنا ] �شامانثا 
مورتن���ون وهي ت���وؤدي دور كاثل���ن خطيبة 
اأي�ش���َا ع�ش���و طبق���ة اخل���دم[. ه���ذه  ج���ون 
الفت���اة ال�شغ���رية ال�شعي���دة – اأدعوها فتاة 
�شغ���رية، جي�شي���كا- ل���ن اأفك���ر اأب���دًا باأنها ل 
ت�شب���ه �شخ�شيتها يف احلياة احلقيقية. حن 
ب���داأت ترجتل كانت داخلة يف الدور واملزاج 
لالآن�ش���ة جويل وحن التقي���ت بها بعد الفيلم 
كنت متاأثرة مبا فعلته. تقول اننا اأديناه معًا 
وهذه لي�شت احلقيقة: اإنها اأدته بنف�شها. اإذا 
م���ا اأدي���ت دور الآن�ش���ة جويل �ش���وف تكون 
لديرّ اختي���ارات خمتلف���ة واختياراتها كانت 
الأف�ش���ل. اأخرتها بعد اإح���دى اللقطات عند 
النهاية حن كانت تتلوى على الأر�شية.. لن 
اأك���ون قادرة على ما قم���ت باأدائه. حن يقتل 
الطائر،وه���و ال�ش���يء الوحي���د ال���ذي يكون 
بحوزتها، فاإن هناك عديد الطرق لال�شتجابة 
لذل���ك- ويجب عل���يرّ اأن اأقول ب���اأن الطائر لن 

يقتل يف الواقع.. لقد كان دمية. 
* العج���ز ع���ن ق���ول ما نري���د فع���اًل اأن نقوله 
وجن���ر عل���ى التكل���م بن���وع م���ن ال�شف���رات 
املقبول���ة اجتماعيًا ه���و اأمر م���ا زال اإ�شكاليًا 

اليوم بالتاأكيد.
- نع���م بال�شبط. هل الف���رد يجاري احلقيقة 
فعاًل وعم���ا ي�شعرون؟ حت���ى فرغ�شون مثاًل. 
النا����ص ل جت���روؤ على القول عم���ا ي�شعرون. 
يقول���ون م���ا ي�شع���رون باأم���ان الق���ول لكن���ه 
ات�ش���ال غ���ري حقيق���ي. الت�ش���ال احلقيق���ي 
الوحي���د هو تلك ال�شورة م���ع رجل ال�شرطة 
ال���ذي مي�شك بال�شبي وال�شب���ي بحاجة اإىل 

اأحد كي يحت�شنه. تلك هي احلقيقة. 
فيه”ه���روب  مثل���ِت  ال���ذي  الأول  الفيل���م   *
�شبابي”اأخرجت���ُه امراأة هي اأدي���ث كارمار. 
اأمل ي�شبك الإغراء اأو الإلهام اأبدًا اأن تخرجي 
فيلم���ًا قب���ل فيلم���ك الأول”�ش���ويف”يف عام 

1992؟ 
- ل مل اآخ���ذ ه���ذا الأم���ر مطلق���ًا يف العتبار. 
كتب���ت الكثري بالأ�شكندنافي���ة وطلب مني اأن 
اأكت���ب �شيناري���و لفيلم. ح���ن �شلمته وكانوا 
�شع���داء ب���ه قال���وا ب���اأين يج���ب اأن اأخرجه. 
وفكرت:"ماذا؟”ات�شل���ت باأنغم���ار وقلت هل 
تعتق���د باأين اأ�شتطي���ع اأن اأخرجه؟ وقال نعم 
ت�شتطيع���ن اأن حتققي���ه. بعد ذل���ك الأ�شبوع 
الأول عرف���ت اأن ذل���ك ما كان علي���ه اأن اأفعله. 
كنُت يف اخلم�شن من عمري اآنذاك. لكني يف 
الواقع �شعرت بال�شعادة واأرغب يف �شناعة 
املزي���د. ثم اأخرج���ت �شيناريوه���ات لأنغمار 
مثل”اعرتافات �شرية”– 1996 و"خائن"- 
�شيناريو”اعرتاف���ات  اأعط���اين   ...2000
ة”وق���ال يل:”اإنك توؤمن���ن بالله واأنا ل  �شريرّ
اأوؤمن ل���ذا يتوجب علي���ك اأن تخرجيه". كان 
�شبب���ًا اأحمق. لكني اعتقد ب���اأن حياتي كانت 
تعني اأن تك���ون بالطريقة الت���ي حتولت بها 

واأنا مقرة باجلميل.

ليف أولم��ن: الفيلم مس��رح بطريقة أو 
أخرى و افتخر بالعمل مع برغمان

هن��اك لحظ��ة يف مرسحية ”اآلنس��ة جويل” ألوغس��ت 

س��تندبرغ املؤلف��ة ع��ام 1888، ح��ني تطل��ب الفت��اة 

ج��ذاب  بش��كل  االرس��تقراطية 

يتخىل عن  م��ن خادمها”ج��ون”أن 

بقوله”آنس��ة”حني  الرس��ميات 

يخاطبها. هذا السطر يفرس املركز 

املوضوعايت لهذه الدراما السوداء- 

أي الطرق التي متيل بها التقسيامت 

االرتباط  وتكبح  االتص��ال  الطبقية 

اإلنساين- لكنها تكشف عن الضعف 

املعارض الذي يتخل��ل عميقًا يف 

الدور األنث��وي إذ رمبا يكون كاتب 

املرسحية نفسه غري واعٍ  به. 

سوناتا الخريف مباراة في األداء بين ليف 
أولمن وانغريد بيرغمان
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نبيل مسعد

وكان����ت ليف اأوملن قد خا�شت جتربة الإخراج ال�شينمائي 
لأول م����رة يف نهاية زمن الت�شعينات من القرن الع�شرين، 
وذل����ك م����ن خ����الل فيل����م عنوانه”ترويل����وزا”كان قد كتب 
ال�شيناري����و اخلا�����ص ب����ه اإينغم����ار برغم����ان باإيح����اء من 
جتربة زوجي����ة عا�شها �شخ�شيًا يف املا�شي.. والواقع اأن 
لي����ف اأوملن تزوجت بدورها م����ن برغمان ودامت حياتهما 
امل�شرتكة 15 �شنة ظلت اأوملن خاللها البطلة املطلقة لأفالم 
زوجه����ا ال�شه����رية الت����ي طافت الع����امل ونالت اأك����ر واأملع 

اجلوائز يف خالل ال�شتينات وال�شبعينات. 
.. يف باري�����ص حي����ث اأت����ت لي����ف اأوملن من اأج����ل اأن تروج 
 Mademoiselle Julie”لفيلم”مدموازيل ج����ويل
ال����ذي تول����ت اإخراج����ه بنف�شها وه����و من بطول����ة ج�شيكا 
�شا�شت����ن و�شامانت����ا مورت����ون وكولن فاري����ل، ومقتب�ص 
ع����ن امل�شرحي����ة ال�شه����رية احلاملة للعن����وان ذات����ه والتي 
األفه����ا الراح����ل اأوغ�ش����ت �شرتيندب����رغ )1912/1849(.. 

التقتها”الفار�ص”وحاورتها. 
اأبط����ال فيلم����ك الأخري”مدموازي����ل  اأوًل ع����ن  * حدثين����ا 
جويل”ما الذي دفع بك اإىل ال�شتعانة بالأمريكية ج�شيكا 

�شا�شتن مثاًل لأداء �شخ�شية جويل؟ 
- اأنا تعرفت اإىل �شا�شتن �شينمائيًا عر فيلم”اخلدم”قبل 
ح����واىل اأربعة اأعوام، وهو عمل �شم����ح لها بتقدمي الدليل 
احل����ي على مهارته����ا الفنية، علمًا اأنها ح����ازت على جائزة 
اأو�شكار اأف�شل ممثلة عن دورها يف هذا العمل، واجلائزة 
كان����ت جماعي����ة مبعن����ى اأنه����ا منح����ت ل�شا�شت����ن و�شائ����ر 
ممث����الت الفيلم، وتوؤدي �شا�شت����ن دور جويل باأ�شلوب ل 
�شك يف اأنه �شوف يجلب اإليها بدوره اجلوائز، فهي تعر 
عن ماأ�شاة هذه املراأة ال�شابة من خالل نظراتها وتعبريات 
وجهه����ا وحركاته����ا الب�شيطة وا�شطرابه����ا حن تكون يف 
ح�شور اخل����ادم، مقدمة الدليل على اأنها من اأكر ممثالت 
جيله����ا، اأن����ا اأح�شنت الختي����ار عندما منحت ال����دور اإليها 
واأهن����ىء نف�شي على ح�ش����ي الفني املره����ف يف ما يتعلق 

باكت�شاف املواهب. 
الرواي����ة  وبطل����ة  اأمريكي����ة  �شا�شت����ن  ج�شي����كا  لك����ن   *

بريطانية؟ 
- اإنن����ا هن����ا نلع����ب يف اأعل����ى م�شتوي����ات الف����ن التمثيلي، 
و�شا�شت����ن من طبق����ة الفنانات القادرات عل����ى تقم�ص اأي 
لكن����ة واأي لهج����ة واأي تعب����ريات دون حواج����ز اأو حدود، 
اإنه����ا ل تتمي����ز بهوي����ة حم����ددة، واأق�شد كممثل����ة حتى اإذا 

كان����ت كام����راأة تتمت����ع باجلن�شي����ة الأمريكي����ة، اإنها ممثلة 
دولي����ة وبالتايل ل اأت�شور اأن يلومن����ي املتفرج لكوين قد 

عينت اأمريكية من اأجل اأداء دور اإمراأة بريطانية. 
* منح����ت �شخ�شي����ة اخلادم����ة اإىل الريطاني����ة �شامانت����ا 
مورت����ون، وهي توؤدي الدور ب�شكل قوي يختلف كليًا عما 
�شب����ق تقدميه يف هذا امليدان اإذ اأن اخلادمة يف امل�شرحية 
واأي�شًا يف كافة الن�شخ ال�شينمائية التي مت تنفيذها حتى 
الآن من هذا العمل، تتميز ب�شخ�شية �شعيفة اإىل حد ما.. 
ه����ل اأتى ه����ذا التجديد من قبل����ك كمخرجة اأو م����ن املمثلة 

مبا�شرة؟ 
- اأن����ا كن����ت قد �شاه����دت �شامانتا مورتون يف ع����دة اأعمال 
�شينمائي����ة وم�شرحي����ة يف املا�شي ووجدته����ا يف كل مرة 
مقنع����ة اإىل اأبع����د ح����د يف اأ�شل����وب اأدائه����ا لل�شخ�شي����ات 
املختلفة التي متثلها م����ن درامية وفكاهية وعاطفية، فهي 
بدوره����ا فنانة م����ن الدرجة الأوىل، واأن����ا مل اأتدخل كثريًا 
يف اإدارته����ا فني����ًا وكاأنني علم����ت منذ الأ�شا�����ص اأن كيانها 
ال�شخ�ش����ي �ش����وف يدف����ع به����ا اإىل تق����دمي ن�شخ����ة جديدة 
وع�شري����ة من �شخ�شي����ة اخلادمة.. وكن����ت على حق مرة 
جدي����دة مثلم����ا ح����دث يف حال����ة ج�شي����كا �شا�شت����ن، اإذ اأن 
مورتون اأده�شتني بت�شورها البعيد كل البعد عما نعرفه 

يف �شاأن اخلادمة. 
* اأن����ت ت�شتخدم����ن كلمة”ع�شرية”بينم����ا ت����دور اأحداث 

؟  احلبكة يف زمن وىلرّ
- اأعتقد اأن الن�شاء القويات تواجدن يف كل الأزمنة، حتى 
اإذا كان املوؤلف����ون الرجال قد اعتم����دوا اإظهارهم يف �شكل 

كائنات �شعيفة. 
* ماذا عن النجم كولن فاريل يف دور اخلادم؟ 

- فاري����ل بريط����اين مثل����ه مث����ل �شامانت����ا مورت����ون، اأراد 
تق����دمي �شخ�شي����ة اخل����ادم يف �ش����ورة جدي����دة باملقارن����ة 
م����ع تل����ك التقليدي����ة الت����ي يعرفه����ا املتف����رج ال����ذي �شب����ق 
و�شاهد”مدموازي����ل ج����ويل”يف حل����ة �شينمائي����ة م����ا اأو 
ف����وق امل�ش����رح، وكان �شرتيندب����رغ ق����د كت����ب دور اخلادم 
يف اأ�شل����وب ل ي�شم����ح له����ذا الرجل ب����اأن يظهر م����ن نف�شه 
�ش����وى اجلان����ب القا�شي املجرد م����ن اأي ناحي����ة اإن�شانية، 
فه����و ي�شع����ى اإىل ال�شتفادة م����ن �شحيته ج����ويل على كل 
�شعي����د، يدفع بها اإىل �شرقة م����ال والدها ويغريها عاطفيًا 
ويعاملها ب�شكل رديء ويحتقرها، اأما اخلادم على طريقة 
كول����ن فاريل فهو رجل قا�ٍص بال اأدن����ى �شك، ولكنه يتميز 

ب�شخ�شي����ة مهزوزة جتعله ل يع����رف ماذا يريد بالتحديد، 
وبالت����ايل يتاأرج����ح يف ت�شرفاته بن الق�ش����وة واحلنان، 
بن العنف البالغ والندم على ت�شرفاته، واجلنب هو الذي 

�شوف يطغى على نف�شيته يف اخلتام. 
* هل اأتى كولن فاريل �شخ�شيًا بهذا التجديد يف الدور؟ 
- اأن����ا ق�شيت اأيام����ًا كاملة قبل ب����دء الت�شوير يف التحدث 
مع����ه يف �ش����اأن �شخ�شي����ة اخل����ادم ويف كيفي����ة تطويرها، 
وو�شلن����ا مع����ًا اإىل النتيجة التي ذكرتها ت����وًا والتي تبدو 
وا�شح����ة فوق ال�شا�ش����ة، اإنها باتت لعب����ة بيننا، حيث ظل 
كل واحد منا ياأتي بفكرة جديدة يبنيها فوق فكرة الآخر، 

وهكذا �شيدنا ال�شخ�شية. 
* اأن����ت اأقدم����ت على خط����وة جريئة ج����دًا يف فيلمك الأول 
كمخرجة”اخليانة”واأق�ش����د اأن����ك خ�شت جتربة الإخراج 
معتمدة على �شيناري����و كتبه معلمك الفني و�شريك حياتك 
يف ف����رتة م����ا، العبق����ري اإينغم����ار برغم����ان.. اأمل ينتاب����ك 

اخلوف على �شمعتك يف هذا الوقت؟ 
- لي�شت هذه املرة الأوىل التي جازفت فيها ب�شمعتي عر 
اأعمايل، فاأنا اأحب املخاطر ول يعجبني التلذذ بالنجومية 
دون حتريكه����ا بن حن واآخر، اإنن����ي وافقت يف اأكر من 

منا�شبة على العمل كممثلة يف اأفالم حتت اإدارة خمرجن 
مبتدئن ملجرد اإن ال�شيناريو اأثار اإهتمامي ولأنني �شعرت 
برغب����ة يف رب����ط ا�شمي بالفيل����م وامل�شارك����ة يف املغامرة، 
وح����دث اأنني اأخط����اأت يف اخليار ومل تك����ن النتيجة على 
امل�شت����وى املتوقع، ويف م����ا يخ�ص”اخليانة”ف����ال اأ�شمي 
العملية جمازفة حقيقية نظرًا لكوين عملت مرات ومرات 
من قبل مع برغمان وحت����ت اإ�شرافه وكنت اأعرف اأ�شلوبه 
وم�شت����واه الفن����ي وم����دى �شعبيته اجلماهريي����ة.. وكنت 
متاأكدة منذ اأن امتنع عن اإخراج هذا الفيلم بنف�شه وف�شل 
اأن يهدي����ه اإيل، م����ن اأن����ه اأه����داين اأي�ش����ًا ثقت����ه واعترين 
موؤهل����ة لنق����ل عمل����ه الكتاب����ي اإىل ال�شا�شة.. وه����ذه الثقة 

وحدها اأجرتني على الإتقان والتفوق. 
* اأن����ت عمل����ت يف هولي����وود عدة م����رات ثم توقف����ت، اأمل 

يعجبك الأمر؟ 
- اأعجبتن����ي الأدوار الت����ي اأديته����ا ولكن����ي مل اأفكر حلظة 
واحدة يف ال�شتقرار هناك واخل�شوع لقوانن ال�شركات 
املنتج����ة الكبرية التي حت����رم الفنان من حريت����ه حتى اإذا 
كانت تدفع ل����ه املالين من الدولرات لقاء هذا احلرمان.. 
ثم ما هي نوعية الأدوار املطروحة على ممثلة اأوروبية يف 
هوليوود؟ اإنها تتلخ�ص يف �شخ�شية املراأة املتكرة التي 
تتكل����م الإجنليزية بلكنة مثرية لل�شح����ك يف نظر ال�شعب 
الأمريكي، وتت�شرف ب�ش����كل ينتمي اإىل لون الكاريكاتري 
اأكر من اأي �شيء اآخر.. اإنها عملية جت�شيد لنظرة اأمريكا 

املحدودة وال�شيقة الأفق جتاه القارة الأوروبية. 
* من هم املخرجون الذين يجذبونك.. علمًا اإنك عملت مع 

اأكرهم يف العامل؟ 
- فران�شي�����ص كوبول ومارت����ن �شكور�شي����زي وبرناردو 
برتولوت�ش����ي، ويظل معلمه����م كلهم هو اإينغم����ار برغمان 

وهم يعرتفون بهذا ال�شيء. 
* كي����ف تنجح����ن م����ع م����رور الأع����وام يف احلف����اظ على 

جنوميتك؟ 
- ل�ش����ت مبتدئ����ة يف الفن، ثم اإنني اأمن����ح حياتي اخلا�شة 
اأهمي����ة بالغة واأبذل ق�ش����ارى جهدي لإبع����اد ال�شحافين 
الف�شولي����ن عن����ي، وهو اأم����ر يجعلني ام����راأة غام�شة بل 
ب����اردة يف نظر الكثريين، علم����ًا اأن كل ما اأفعله هو حماية 

نف�شي وعائلتي �شد م�شاوىء ال�شهرة. 

عن �سحيفة احلياة اللندنية

 مل يك���ن اخلو����ص يف م�شاألة الأن���ا البعيدة 
عن اأ�شواء ال�شهرة عن���د ليف اأوملن �شعًبا، 
بل كان نتيجة طموح جنحت له هذه املمثلة 
الرنويجي���ة الت���ي خطفت اأ�ش���واء ال�شهرة 
ا: مل���اذا عليك اأن  عل���ى ال�شا�ش���ة. اق���راأ اأي�شً

تقراأ املزيد من الروايات؟
يف مذكراتها”اأتغري"؛ وقفت اأوملن ملواجهة 
جمهوره���ا بحقائ���ق تك�شفها لإبنته���ا اإلن؛ 

فكتبت تقول لها:
وفرن�ش���ا  اإجنل���رتا  يف  اأفالًم���ا  "�ش���ورت 
والدمنارك ورومانيا وال�شويد، ورافقتني 
اإلن، زرنابقاًعا كثرية من العامل، ولكن كان 
لدي بيتي الذي اأحب وكتبي واإ�شطواناتي 
والأ�شجار الراتنجية يف اخلارج... قابلت 
اأنا�ص من كل الأنواع؛ م�شهورون وحمقى، 

حكماء، فقراء واأثرياء".

حاول���ت هنا اأومل���ن اأن تك�شف ع���ن العالقة 
املتبادلة بن �شهرتها وحياتها اخلا�شة، اأن 
تتحدث عن اأ�شياء حتبها اأكر رمبا من عامل 

النجومية.
فف���ي اأول املذكرات كانت اأومل���ن ت�شتح�شر 
تربته���ا الأ�ش���ل؛ مكان ولدته���ا يف طوكيو 
مب�شت�شف���ى �شغري ع���ام 1938، كانت هذه 
ل���دى  ه���ي ال�ش���ورة الأوىل الت���ي كون���ت 
القارئ الرغبة منذ البداية باكت�شافها. اقراأ 
���ا: خط���اب ت�شلرّ���م اإرن�ش���ت همنغواي  اأي�شً

جائزة نوبل.

لق���د �شعت اأوملن اأن تخ���ر القارئ بظروف 
ن�شاأتها باأدق التفا�شيل حيث كتبت:

تتذك���ر اأن اإح���دى املمر�ش���ات مال���ت عليها 
وهم�شت لها بنرة اعتذار:

اأن  تف�شل���ن  ه���ل  فت���اة،  اأنه���ا  "يوؤ�شفن���ي 
تخري زوجك بنف�شك؟"

وه���و ما يدخ���ل يف اإط���ار الكتاب���ة الدقيقة 
لرتجمة حياتها.

ويف ه���ذه احلال���ة املح���ددة بال���ذات، كانت 
اأوملن تنتقل بن �شفحات كتابها للبحث عن 
الفك���ر والرغب���ة والعاطف���ة، ولتك�شف اأكر 
ع���ن الروابط القائمة ب���ن جتربتها الذاتية 
والأ�شل���وب الواقعي الذي تعر به عن هذه 
التجربة، والذي �شيمكن ابنتها اإلن من فهم 

جتربة التغيري بحد ذاتها.
لذلك كتب���ت وا�شنط���ن بو�ش���ت تعليًقا على 

الكتاب تقول فيه:

"ه���ذا الكتاب ي�شكل نوًعا من الكتابة قائم 
بذات���ه. اأح���د الأ�شي���اء اخلارق���ة يف �ش���رية 
لي���ف اأوملن الذاتي���ة هو قل���ة اعتمادها على 

�شهرة املوؤلفة كم�شدر للقوة".
كانت اأوملن تذهب اإىل التغيري دون اكرتاث، 
فهو خماط���رة غري حم�شوب���ة بالن�شبة لها، 
وه���و تغي���ري �شامل يف كل نواح���ي احلياة 
بت�ش���ارع اأحياًن���ا وببط���ئ اأحياًن���ا اأخرى، 
فبالرغم مما قد ي�شنعه التغيري عند الأعالم 
وامل�شهوري���ن م���ن تاأث���ري عل���ى املجتم���ع ملا 
يتمتعون به من قرب م���ن قلوب اجلمهور؛ 
ف���اإن اأومل���ن اكتفت ب���اأن تتغ���ري انطالًقا من 
الأن���ا ومن ذاته���ا الإن�شانية،ككائن ب�شري؛ 
كتب���ت ع���ن احل���ب والعزل���ة، وع���ن كونه���ا 

ام���راأة فقط؛ تقول:  "اأح���اول طوال الوقت 
اأن اأتغ���ري، لأنني اأعلم عل���م اليقن اأن هناك 
اأك���ر بكثري م���ن الأ�شياء التي كن���ت قريبة 
منها، اأن اأجد ال�شكينة لأمتكن من اجللو�ص 
والإن�شات اإىل مايجري داخلي، دون موؤثر 

دخيل"
وبه���ذا اتبع���ت معاي���ري العم���ل الإبداعية؛ 
حي���ث ا�شتطاع���ت التوفي���ق ب���ن متطلبات 
احلقيق���ة ومتطلب���ات الفن، فتحمل���ت عناء 
اأدبي���ة  �ش���ورة  يف  الكاتب���ة  ذاته���ا  اإب���راز 
جمالية اأ�شبحت مبثاب���ة �شلة تقربها اأكر 
���ا: البناء  م���ن ابنتها والآخري���ن. اقراأ اأي�شً

الق�ش�شي عند زكريا تامر.
هذه هي حياة اأومل���ن، لقد قررت اأن ت�شغي 
واأن متتل���ك  ابنته���ا،  ل�ش���وت  النهاي���ة  يف 
مفاتي���ح التغيري يف نواح ع���دة من م�شرية 
حياتها، فف���ي اأواخر الكت���اب، كانت ر�شالة 
التجدي���د الذات���ي وا�شح���ة عندم���ا ق���ررت 
الوق���وف عل���ى اأنقا����ص طفولته���ا؛ فكتبت 

عبارتها الأخرية:
الدوام هو مملكة  اأفت�ص عنه على  ما  "لعل 

الطفولة ال�شائعة"
 

وق���د تخفي ه���ذه العب���ارة اأن ه���ذه الكاتبة 
تكيفت م���ع ت�شورها عن التغي���ري وقدرتها 
عل���ى مواجه���ة احلي���اة، فا�شتطاع���ت بذلك 
املحافظة على اأداء دورها املوؤثر يف احلياة 

بوجه عام، وب�شكل اأكر من ذي قبل.

سيدة الشاشة السويدية بال منازع.. المخرجة ليف أولمن  :

المرأة القوية موجودة في كل األزمنة

ليف أوملن Liv Ullmann هي بال ش��ك س��يدة الشاشة السويدية وذلك رغاًم 

عن كونها نرويجية الجنسية.. والدليل عىل ذلك مشوارها الفني الذي بدأ مع 

مطلع الستينات يف القرن العرشين ومل يكف عن التطور مع مرور الوقت إىل 

درجة أن األزمة التقليدية التي متر بها أي ممثلة عادة بني الخامسة والثالثني 

والخمسني والعائدة إىل قلة األدوار املكتوبة للنساء يف مثل هذا العمر، مل 

متسها عىل اإلطالق، بل عىل العكس 

يبدو األمر وكأن السينام تأقلمت مع 

احتياجات نجمته��ا وراحت توفر لها 

الس��يناريوهات املناس��بة ملظهرها 

وش��خصيتها يف آن وذلك سواء يف 

السويد أو هوليوود.
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ق��راءة ف��ي مذك��رات "أتغير" 
لليف أولمن

عّرف قاموس أكسفورد السرية 

الذاتية كام ييل:"كتابة الشخص 

لتاريخه وقصة حياته بقلمه". 

والسرية الذاتية هي استعراض 

الشخص ملحاطات حياته عرب 

تعاقبها الزمني، وهي مسار تكتب 

بها الشخصية بقلمها مراحل 

حياتها عرب تعاقبها الزمني، 

وتجاربها التي طوتها عرب السنني، 

ومستقبلها امللئ باألمل ورمبا 

بالخوف. والسرية الذاتية يف 

مجملها هي وسيلة لكتابة الذات 

بكل تغرياتها، من هنا جاء 

كتاب"أتغري”للكاتبة واملمثلة 

السينامئية الرنويجية”ليف 

أوملن"، حكاية ترسد فيها حياتها 

الظاهرة والباطنة عىل حد سواء.
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ق����د ا�شتطي����ع اخت�ش����ار �شبب وق����وف املمثلة 
الرنوجية العاملية ليف اأوملن )75 �شنة( امام 
الكامريا ل����رتوي حياتها مع برغمان يف فيلم 
وثائق����ي، بكلم����ة واح����دة: انه احل����ب. احلب 
جتاه رج����ل عا�شت مع����ه حياة مليئ����ة وغنية 
عل����ى م�شتوي����ات ع����دة. لك����ن بع����د 5 �شنوات 
ترح����ل تارك����ة وراءها م����ن احبت رغ����م بقاء 
رابط ق����وي بينهما ترك اث����ره على حياتيهما 
قب����ل وبع����د النف�ش����ال. الفيل����م يدخلن����ا اىل 
تل����ك العالقة بال����ذات عالقة �شغ����ف بن اثنن 
املمثل����ة ومن ثم املخرجة ليف اأوملن واملخرج 
ال�شويدي انغمار برغمان. وهو يقدم بب�شاطة 
وعم����ق اأخاذي����ن تل����ك العالقة و�ش����ط تداخل 
حي����اة الثن����ن الغنية ب����ن ا�شكالي����ات احلب 
وا�شطرابات ال�شغف الذي رافق عملهما معا 
يف افالم عدة قام برغمان باخراجها واعطى 

فيها ليف دور البطولة. 
اآ�ش����ر وكلم����ات ب�شيط����ة وعميق����ة  بح�ش����ور 
�ش����ردت اأومل����ن ق�ش����ة حياته����ا وعالقته����ا م����ع 
برغم����ان ال����زوج واملخرج وذلك ام����ام عد�شة 
كام����ريا النكلي����زي م����ن ا�شل هن����دي ديراج 

اكولكار،
وخم����رج  كات����ب   Dheeraj Akolkar
فيلم »لي����ف وانغمار«. لك����ن ان يقوم �شخ�ص 
مع����روف ب�ش����رد ق�شت����ه ام����ام الكام����ريا ه����و 
لي�����ص باأم����ر جدي����د، ال ان اجلدي����د يف ه����ذا 
الفيل����م حماول����ة لي����ف اأومل����ن ان تغو�����ص يف 
ذاك����رة مريرة وموؤمل����ة ب����روح مت�شاحمة اىل 
اق�ش����ى احل����دود، وبح����ب لف����ت مل ت�شعف����ه 
جترب����ة معاناة �شخ�شي����ة بل �شقلت����ه. تعود 
اىل ف����رتة م����ن حياته����ا املا�شية الت����ي ق�شتها 
مع انغمار برغمان خم����رج افالمها وحبيبها، 
وت�ش����رد نتفا من هنا وهن����اك، تلك التي عنت 
له����ا وتركت اث����را عميقا ج����دا يف النف�ص. قد 
تك����ون ق�ش�شا موجع����ة اأو ح����وادث �شغرية 
اق����ل ايالما، او حتى حلظ����ات حميمة �شعرت 
معه����ا لي����ف انه����ا ا�شعد ام����راأة عل����ى الر�ص، 
لك����ن �شردته بكرم ان�شاين ن����ادر. ا�شاف هذا 

الواق����ع امله����م يف كيفية التعامل م����ع الذاكرة 
ابع����ادا ان�شاني����ة عميق����ة وذكي����ة اىل فيلم قد 

يبدو عاديا للم�شاهد. 
الفيل����م الذي يبدو �ش����ردا ب�شيطا لعالقة رجل 
وام����راأة م����ر عليه����ا اك����ر م����ن اربع����ة عقود، 
ق����د يثري مل����ن يهتم مبو�ش����وع الذاك����رة جملة 
ا�شئلة ع����ن كيفية التعامل مع ذاكرة العالقات 
احلميمة املبتورة ولو بعد زمن. يثري �شوؤال 
ح����ول كيف ُتروى ذاك����رة عالقة مريرة؟ كيف 
نروي ذاكرتنا حول م�شائل �شخ�شية اأو عامة 
حدث����ت يف املا�شي واأثرت علينا يف احلا�شر 
وعل����ى النا�����ص الذين حولنا. ع����ادت ليف اىل 
حياته����ا بحب خا�شة تلك الف����رتة املوؤملة التي 
عا�شته����ا م����ع برغم����ان والت����ي ا�شطرتها اىل 
الرحي����ل يوم����ا دون ان تفهم مل����اذا، ودون ان 
يناق�شا مو�شوع الرحيل. لي�ص �شهال ان ننظر 
اىل املا�شي املري����ر، وان نتوقف عن ال�شماح 
ل����ه باإيالمنا، وان نرح����ل بعيدا. اأن ننجح يف 
ابق����اء املرارة بعيدا عنا، وان نتذكر بعد زمن 
املا�شي نف�ش����ه بحب وت�شام����ح، هو م�شروع 
بح����د ذاته وهو الذي اأعطى م����ا �شردته اأوملن 
يف الفيل����م قيم����ة ومعن����ى. انه����ا النظ����رة اىل 
جتربتن����ا واىل النا�ص الذي����ن تقا�شمنا معهم 
حب����ا يوما ما، نظ����رة اىل انف�شنا واىل العامل 
ال����ذي حولنا. انه����ا روح العدال����ة والت�شامح 
التي طغت عل����ى حديث اأومل����ن وخا�شة حن 
تع����ود اىل اللحظ����ات املوؤمل����ة م����ن حياتها مع 

انغمار. 
انه����ا ل حتك����ي ع����ن حياته����ا فح�ش����ب بل عن 
حياة اثنن متيزت تفا�شيلها الغنية بال�شغف 
والمل والف����راق والنت����اج الغزير اىل حد ان 
بع�ص افالمهم����ا قد تكون من اجمل ما اعطت 
ال�شا�شة الذهبية يف القرن الع�شرين. افالم ل 
ُتن�شى م����ن بر�شونا اىل �شرخ����ات وهم�شات 
اىل �شونات����ة اخلري����ف اىل الع����ار. افالم عن 
الياأ�����ص، امل����وت، الوح����دة، اخليان����ة، خيبة، 

المل، الالجدوى واجلنون.
حتكي ليف اأومل����ن ق�شتها مع انغمار برغمان 

و�شدق.  و�شفافي����ة  بب�شاطة 
حت����اول  �شعب����ة  �شائك����ة  م�شطرب����ة  عالق����ة 
تف�شريها بعد �شن����وات طويلة. �شغف حتول 
اىل وح�ش����ة وا�شط����راب، تو�ش����ل اىل عن����ف 
�شام����ت او كالم����ي ونف�ش����ي و�شع����ور قات����ل 
بالوحدة وعدم القدرة على احللم.... او�شل 
لي����ف ان ت����رتك البي����ت ال����ذي بن����اه انغم����ار 
خ�شي�ش����ا لها على جزي����رة �شغرية نائية يف 
بح����ر البلطيق. تركت ليف املكان وراءها كما 
دخلته: بحقيبة... لكن زائد ابنة �شغرية هي 

لن اأوملن، ثمرة حبهما.

اللقاء االول
التق����ت اأومل����ن باملخ����رج الكب����ري ومل تتجاوز 
اخلام�ش����ة والع�شرين. لق����اء �شعرت معه انها 
غري قادرة على التنف�ص وانها تريد ان تبكي. 
كان����ت منبه����رة بذل����ك الرج����ل ال����ذي يكره����ا 
بح����وايل 20 �شن����ة ال ان انبهاره����ا قد حتول 
اىل ح����ب ج����ارف عا�شت����ه ب����كل �شع����ادة قب����ل 
ان تنتق����ل للعي�����ص معه وقب����ل ان يتحول ذلك 
العي�����ص بب����طء �شام����ت اىل وح�ش����ة ووحدة 
و�شي����ق و�شع����ور ان حلمه����ا يف م����كان اآخ����ر 
وانها ما ه����ي ال حتقيق حللمه هو. ا�شتطاع 
برغمان جم����ع اجزاء حلمه. حل����م ببناء بيت 
على جزيرة ف����ارو وهي جزيرة �شغرية على 
البحر البلطيقي. هناك �شور �شتة من افالمه 
التي لعبت ليف اأوملن بطولتها... جمع املكان 
ال����ذي اراد العي�����ص في����ه وامل����راأة الت����ي اراد 
العي�����ص معها. هذه احالم����ه. كانت هي جزءا 
م����ن حلمه، لكن �شرع����ان ما �شع����رت بال�شيق 
يف مكان ل ي�شكل جزءا من حلمها، لي�ص هذا 
فح�ش����ب، ب����ل ل يت�شع حللمها ذل����ك ان وجود 
برغم����ان الطاغي التهم كل �ش����يء! ذلك املكان 
الذي اخت����اره برغمان حلياتهما مل ترده ليف 
ومل حتب����ه بالطريقة نف�شه����ا. مل حتب معناه 
ول معنى عزلته التي بدت بالن�شبة لها �شجنا 

وقيدا.
م����ن اج����ل التذك����ر كان ل ب����د من الع����ودة اىل 
اجلزي����رة نف�شه����ا، حي����ث ي�شتع����اد املا�ش����ي 
بامكنت����ه وروائح����ه والوان����ه. ارى لي����ف يف 
�شيارة ت�ش����ري على �شاطئ اجلزيرة.... هناك 
ت�ش����ري اىل حمل اقامتهم����ا ملدة 5 �شنوات هي 
وانغم����ار )1965 اىل 1970(. تاري����خ يعود 
اىل 5 عقود خلت، تع����ود ليف لتتذكر حياتها 

هن����ا يف امل����كان العزلة حيث 
بن����ى برغم����ان بيتهم����ا على جزي����رة فارو يف 
البح����ر البلطيق����ي وحي����ث عا�ش����ا 5 �شن����وات 
مع����ا ت�شفها ليف اأوملن انه����ا ت�شبه الأمل الذي 
لي����ف بطل����ة بر�شون����ا و�شونات����ة  اختارت����ه. 
اخلري����ف و�شراخ وهم�شات ما زالت جميلة. 
امراأة جميلة جتاوزت ال�شبعن تغطي وجهها 
وعنقه����ا ويديه����ا التجاعي����د. عيناه����ا ت�شعان 
بالريق نف�شه، بريق احلب والرغبة، الرغبة 
يف احلري����ة والوح����دة ويف ان تكون هي كل 
حلظة. عندها كثري من الذكريات على جزيرة 
فارو كذلك م����ن ال�شدقاء القاطنن يف امكنة 
قريبة م����ن اجلزيرة. مثلت العديد من الفالم 
هن����اك كذل����ك اأخرج����ت ع����ددا مماث����ال اي�شا. 
زيارتها بهدف ت�شوير الفيلم الوثائقي ايقظ 
ذكرياته����ا وم�شاعرها. التق����ت بانغمار هناك 

اي�شا. ذلك اللقاء الذي غريرّ كل حياتها.
�شيفهم����ا الول يف ال�شويد بداي����ة تعاونهما 
ال�شينمائي يف فيلم بر�شونا وكان اجلو حارا 
ج����دا. مل يتكلما كث����ريا. كانت مت�ش����ي حافية 
على الرمل. كانت عالقتهما يف بدايتها. بدت 
�شعيدة ذلك ال�شيف. هن����اك ال�شم�ص والرمل 
والقدم����ان العاريت����ان، هن����اك الرغب����ة اي�شا. 
مل ت�ش����اأ ان ت�شاأل عن م�شتقب����ل العالقة. قالت 
انه����ا مل تع�ص �شيفا مثل ذل����ك ال�شيف. كانت 
دائما تق����راأ يف اوقات ال�شرتاحة بن فرتات 
الت�شوي����ر، وكان ه����و يهتم ب����كل �شيء تقوم 
ب����ه. كان ينظر اليها دائما وهي تقراأ، وكانت 
ت�شعر بذلك. وعلمت انه يحبها. كانت ت�شعر 

اي�شا باأنه غري طبيعي.
ان����ه ال�شغف. كت����ب لها: ان����ت يف كل مكان. 
يف ال�شوء، يف باب الغرفة، على الكر�شي. 
يوؤملن����ي انك بعي����دة. اريد الحت����اد بك، يف 
انوثت����ك ونعومت����ك. بع����د ق����راءة الر�شالة 
اأم����ام الكام����ريا، علق����ت ليف »انغم����ار كان 
مثل اجلحيم ورقيق اىل حد الرومنطيقية 
يف وقت واحد!«. يف البداية كانت حاجة 
كل واح����د لالآخر مبثابة ج����وع. �شار كل 
�شخ�ص �شروري����ا لالآخر. كل واحد راأى 
ث����ورة يف الخر. ب����دت العالقة حتتوي 
كل �ش����يء، من ال�شغ����ف اىل اجلن�ص اىل 
العم����ل اىل الفن... اىل انتماء كل واحد 
اىل �شريك����ه. رمبا ذهب����ا بعيدا يف ذلك. 
او رمب����ا مهما ح�ش����ل... �شيتبدى بعد 

وقت وهم النتماء.
كن����ا اطف����ال... تق����ول، وكن����ت �شعيدة 

مل����دة طويل����ة وكان ال�شدقاء 
حولن����ا. لكن عندما فهمت ان����ه اأ�شبحنا نحن 
فق����ط... و�شنك����ون هو وان����ا مع����ا وحدنا... 
خف����ت. »بالطب����ع هن����اك ف����رق ب����ن ان نعي�ص 
�شغ����ف احل����ب وب����ن ان نر�ش����خ لفك����رة اننا 
�شنعي�����ص راأ�ش����ا براأ�����ص مع����ًا طيل����ة احلياة! 
خاف����ت ليف وهربت اىل ال����رنوج. لكنه حلق 
به����ا، زار ا�شدقاءها متو�شط����ا ان تعود اليه. 
»م����ن ال�ش����روري ان تك����ون لي����ف مع����ي يف 
حياتي« قال. اتوا معه اىل �شقتها، وقالوا لها 

»يجب ان تعودي معه. وعادت معه...«.
ترك����ت زوجها الول ك����ي تعي�ص مع برغمان. 
ارادت الم����ان واحلماي����ة والنتم����اء، اما هو 
ف����اأراد اأم����ا... ذراع اأم. مل تكن اأم����ا، ومل يكن 

قادرا على احلماية. 
تق����ول لي����ف انها م����ا زالت حتتف����ظ بر�شائله. 

كتب لها يف احداها: انت جنمتي الوحيدة!
لي����ف كانت ملهمة برغمان وجنمته ال انها مل 

ل ان يكون هو »بيغماليونها« ت�شتطع حتمرّ
كاأن اف����الم برغم����ان انتقلت م����ن ال�شا�شة اىل 

حياتهما معا.

العزلة
اجم����ل م����ا يف الفيلم ع����ودة لي����ف اىل بيتهما 
املنع����زل على اجلزيرة حيث كانا يكتبان على 

الب����واب واجلدران ق�شة حبهما. بقي القليل 
من اثرهما زينته قلوب حمراء �شغرية كانت 
هي اي�شا تزين ر�شائل انغمار لها. هذا البيت 
حولت����ه ابنتهما، ل����ن اأوملن، اىل مق����ر لقامة 
الفنان����ن ملدة ق�ش����رية يعمل����ون اأثناءها على 

فيلم او �شيناريو او كتاب. 
ولبن����اء البيت ق�ش����ة. مرة ابتع����دا يف البحر 
واكت�شف����ا مكان����ا يف جزي����رة، مكان����ا منع����زل 
وحي����دا. حينه����ا اأم�ش����ك بيدها وق����ال: حلمت 

اننا مت�شلون ب�شكل موؤمل.
دخال اىل بيتهما اجلديد. احد ال�شدقاء جلب 
�شمباني����ا وهي ك�شرت القنينة احتفال. م�شيا 
عل����ى �شاطئ البح����ر. بدت �شعي����دة تلك الليلة 
ولكن رغم ذلك اأتتها فكرة غريبة خميفة: هذا 
حلم وهي جزء من حل����م الخر، حلم �شخ�ص 

اآخر. 
تقول »ترك����ت زوجي من اجل انغمار. حملت 
من����ه بابنتي قبل طالقي. ا�شب����ح حلم ال�شكن 
ثقي����ال علي هن����ا. مل ي�شاأ انغم����ار ان يزورين 
اح����د يف بيتنا املنع����زل. ويف ال�شن����ة الثانية 
بن����ى جدارا حول البيت، وب����داأ الو�شع يبدو 
كاأن����ه حل����م، حلم����ه هو ولي�����ص حلم����ي اأنا. مل 
ي����ردين اأن اأذه����ب اىل بل����دي. عملن����ا فيلمن 
معا وكان نهار الربع����اء هو فر�شتي. وكنت 
اأخرج واألعب باملاء وا�شرب الوي�شكي. وكان 
هو يقف ق����رب ال�شي����اج وينظ����ر اىل ال�شاعة 
وينتظ����رين. ه����ذا اأ�شبح �شيئا م����ن ال�شجن، 
وال�شت����اء اأ�شود وال�شج����ار عارية دون لون. 
اأمر حمبط. ب����ات يجل�ص يف مكتبه ل�شاعات، 
ي�شتمع اىل املو�شيقى. اعلم انه وجد جزيرته 
وكنت اأحاول ان احب حلمه. يف الليل عندما 
ل ين����ام كنت اأجل�ص قرب����ه خائفة من تفكريه. 
اأحيانا اأخاف انن����ي ل�شت جزءا من اجلزيرة 
و�ش����ار حلمي اأن اأعي�����ص رغباته. احيانا كان 
يق����ول يل ل ترتكيني ليف، لن اوؤذيك، احبك. 
احيان����ا ا�شعر انن����ا تركنا حياتن����ا لل�شياطن 

ولكن كان هذا مرعبا«.
لكن حلظات �شعادة كثرية عا�شتها معه. اأثناء 
اللي����ل يف الفرا�ص، ال�شغاء معًا اىل اأ�شوات 
املحي����ط، والطريق����ة الت����ي يعانقه����ا بها، ومل 
يكن هن����اك اأي �شيء يعكر �شف����و حلظاتهما، 
ل يق����ولن اأي �ش����يء. ي�شمت����ان مكتفين. ثم 

اأجنبا طفلة معا! 
ت �شيئ����ا يف ليف. ال�شعور  ولدة الطفل����ة غريرّ
الكب����ري بالم����ان، وانها باتت تعل����م انها هي، 
اأي ابنته����ا، �شتك����ون معه����ا يف ه����ذا الع����امل، 
ت�شمع����ان املو�شيقى وتريان ال�شور معا. هي 
وابنتها معا. �شعرت ان والد ابنتها بات عليه 
ان يعي�����ص حيات����ه قريب����ا منهم����ا. الليلة التي 
عادت فيه����ا م����ن امل�شت�شف����ى اىل البيت 
لعب����ت بخ����امت ال����زواج. ق����راأت ر�شالته 
لها ولبنته. لن يحدق بها اأي خطر بعد 

الآن... �شعرت حينها.
تق����ول ع����ن حياته����ا م����ع اثن����ن ب����دل من 
كن����ت  اجلزي����رة  »يف  واح����د:  �شخ�����ص 
ع�شبي����ة �شرع����ان م����ا اأفقد �ش����ري. كنت 
كمم�شحة لالثنن، اأرك�ص من الواحد اىل 
الخ����ر دون ان اكون ق����ادرة ان اعطي ول 
ان اآخ����ذ. كن����ت وحيدة وه����و لي�ص ال�شبب 
نحن”وكي����ف  او  »اأن����ا  انه����ا  ابنت����ي.  ول 
نتعامل مع ه����ذه الوحدة. هذا هو الفرق«. 

ا�شافت. 
يف تل����ك املرحل����ة م����ن حياتها وبع����د ولدة 
ابنته����ا �شع����رت ان هن����اك �ش����را ل ت�شتطيع 
تف�ش����ريه. �شر مغ����ر غري منطق����ي ل يخ�شع 
من����ه  يخ����اف  �ش����يء  ل  عامل����ي.  قان����ون  لأي 

الن�شان اكر من هذا ال�شر. 
غريت����ه،  تواج����ه  ب����داأت  ق�ش����ري  وق����ت  بع����د 
عنف����ه دون ح����دود. اأغلق كل الب����واب، حتى 

ال�شدق����اء، حت����ى عائلته����ا، ا�شبح����وا خطرا 
بالن�شبة اليه عل����ى عالقتهما ودخلت ليف يف 

عامل غريته...
»كان هن����اك غ�ش����ب ب����ي، ومل اك����ن ا�شتطي����ع 
اخراج����ه. الن اأ�شك����ر ربي انني كن����ت اأعمل 
يف ال�شينم����ا، ع����ر عملي كنت اأُخ����رج العنف 
م����ن داخلي يف الف����الم. كل غ�شبي خرج يف 
ال�شينم����ا. ه����و اي�شا كان يخ����رج غ�شبه علي 
كمخ����رج. اأذى غريت����ه كان نف�شي����ا اأك����ر منه 
ج�شدي����ا لأنه كان يعرف كيف يق����ول ال�شياء 
الت����ي تبقى فيك اىل البد. مث����ال يف فيلم كان 
هن����اك ن����ار قوية وكان يطلب من����ي ان اقرتب 
اك����ر م����ن النار وخف����ت. غ�شب م����ن خويف. 
كن����ت اأعلم يف اعماقي انه لي�ص بغ�شب عادي 
ملخرج بل غ�شب رجل من امراأة. كنا نت�شاجر 
واهرب منه واختبئ يف احلمام وكان يك�شر 
باب احلمام... ثم حن يهداأ يرتك يل ر�شالة، 
»حبيبت����ي لي����ف اعتق����د ان انغم����ار كان �شيئا 

معك. اعتذر بالنيابة عنه«.

الرحيل ثم الصداقة
احل����ادث ال����ذي دفع لي����ف اأومل����ن للرحيل كان 
اثن����اء ت�شوير فيل����م العار. »درج����ة احلرارة 
كان����ت 30 حت����ت ال�شفر« تقول لي����ف، »وكان 
علين����ا ان نن����ام يف املركب ومل يك����ن علينا ان 
نلب�ص، كان غا�شبا مني لأنني اردت ان األب�ص 
مالب�����ص ثقيل����ة ب�شب����ب ال����رد...«. انظر اىل 
�ش����وره اثناء ت�شوي����ر الفيل����م”- تقول ليف 
�شاحك����ة - »كم كان لب�شا ه����و من الرد...!! 
كان قا�شيا علي تل����ك املرة. كرهته وقررت ان 
اترك����ه. رمبا مل يعرف ماذا فع����ل بي. قال انه 
م�شه����د جيد وعدنا اىل البي����ت ومل اتكلم ابدا 

عن املو�شوع. 
�شعرت ليف انها النهاية وانها اتت اليه وهو 
يف طريق����ه اىل م����كان اآخ����ر. »حاول����ُت انق����اذ 
عالقتن����ا مل����دة 4 �شن����وات ولك����ن اكت�شفت انه 
دون ج����دوى ومن غ����ري اجلي����د ان نبقى معا 

نحن الثنن«.
عندما اتى الف����راق، جتاهاله، مل يتكلما عنه، 
كاأن����ه لي�ص موج����ودا، لي�����ص واقع����ا. ت�شرفا 
كاأن رحيله����ا هو زي����ارة اىل الرنوج. مل تاأخذ 
اغرا�����ص ابنتها معها. تركتها، لأنه لو اخذتها 

ي�شبح عليهما مواجهة احلقيقة.
»الن عندما اتذكر �شعوره بعدم المان، ا�شعر 
بح����ب واجت����اوز دائم����ا عنفه وع����دم عدالته. 
مل اع����د عمي����اء نح����و اأغالطه وو�شع����ه ولكن 
فهم����ي واحرتامي ل����ه كبريان. عندم����ا يكتب 
يغلق الباب عل����ى نف�شه. هذا كله �شاعدين ان 
اتط����ور. كنت التح����ق بالخري����ن لأنني كنت 
حمتاج����ة لالمان م����ع الخرين. كن����ت خائفة. 
وعندما بداأ �شع����ره ي�شيب اكت�شفت فجاأة انه 
هذا ه����و احلب. والن �ش����رت اقوى و�شرت 
لذل����ك الرج����ل يف مكتب����ه. اردت ان  ا�شت����اق 
اتقا�شم معه معرفت����ي اجلديدة وقوتي ولكن 
ف����ات الوان. مل اأعد اجد هذا الرجل. املهم ان 
ت����رتك كل �ش����يء وراءك. ان تن�شى ول تربي 
مرارة يف داخلك. ول تقول ماذا لو فعلت هذا 
ب����دل عن ذل����ك... او ملاذا مل افع����ل... خ�شرت 
انغمار لك����ن ما زلت املك نف�ش����ي وقريبة من 
نف�ش����ي. خ�ش����رت انغم����ار لك����ن م����ا زال لدينا 
�شداقتن����ا رغم غياب����ه. بكل الق����وة التي لدي 
بني����ت ج�ش����را بينن����ا. كت����ب يل بع����د الفراق: 
»لي����ف ارى ان هذا الف����راق كان �شروريا وال 
كنا احرقن����ا بع�شنا. اأن����ا يف اأمل دائم، نف�شي 

وج�شدي.
احبك يا �شديقتي ال�شغرية«.

عن جريدة الحتاد املغربية

ايمان حميدان

ليف أولمن وإنغمار برغمان.. 

الشغف الشقي
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ليف أولمن.. مّمثلة ومخرجة!
عل���ي ك�ام����ل

»�ش����يء رائع اأن تذهب مل�شاهدة فيلم لغر�ص 
الت�شلية. لكن يف بع�ص الأحيان �شيء رائع 
اأي�ش����ًا اأن تذه����ب ل لك����ي تت�شل����ى فقط بقدر 
ما ُتث����ار داخلي����ًا، لتخرج من قاع����ة العر�ص 
وتقول: )ماذا يعني هذا الفيلم؟ ماهي القيم 
الت����ي يطرحها؟( اأو م����ن املحتمل اأن تغ�شب 
وتنزع����ج اأو رمب����ا ته����داأ وتق����ول: )�ش����وف 
اأ�شم����ت قلي����اًل ول����ن اأتكلم لبع�����ص الوقت(. 
وهذا ه����و بال�شبط ما ينبغ����ي على امل�شاهد 
اأن يفعله اإزاء الفيلم. ينبغي اأن يكون مبدعًا 
اأي�شًا وعلي����ه اأن يعر على اأ�شياء يف الفيلم 
مل يفك����ر به����ا الكات����ب اأو املخ����رج اأو املمثل 

مطلقًا«. 

لي����ف اأومل����ن يف مذكراتها الت����ي �شدرت عام 
1977 بعنوان »تغري”)*( كتبت ليف اأوملن 
تقول: »اإنني اأكتب عن �شخ�ص اأعرفه جيدًا، 
�شخ�ص اأعرفه حق املعرفة، عن اإمراأة ن�شاأت 
وترع����رت يف ال����رنوج وم����ا ط����راأ عليها من 
تغي����ري. اإمراأة متتهن عم����اًل جربته وخرته 
اأُظه����ر ه����ذا  اأن  اأري����د  كح����ق خا�����ص )....( 
ال�شخ�ص م����ن دون قن����اع واأقول:»هلو، اإنه 

اأنا«.«. 
عل����ى الرغم م����ن اأن ليف اأوملن ه����ي مواطنة 
نروجية اإل اأن قدمه����ا مل تطاأ اأر�ص الرنوج 
حلن اأ�شبح عمرها �شبعة اأعوام، فقد ولدت 
يف الياب����ان عام 1938 من اأبوين نروجين 
حيث كان والدها جوين اأوملن مهند�شًا يعمل 

ويقيم هناك اآنذاك. كتبت اأوملن تقول:

»ول����دُت يف م�شت�شف����ى �شغ����ري يف طوكيو. 
اأخرتن����ي اأم����ي اأنه����ا تتذكر �شيئ����ن حلظة 
ولدتي:الأول، اأنها راأت فاأرًا مير من اأمامها 
واإعترت ذلك مبثابة ف����األ ح�شن، والثاين، 
اأن اإحدى املمر�شات قدمت نحوها وهم�شت 
يف اأذنه����ا باإعت����ذار قائلة:»اإنه����ا فت����اة. ه����ل 

تف�شلن اإخبار زوجك بنف�شك؟«.

بيرغمان المّعلم والعاشق
  لميك����ن احلدي����ث بالطب����ع ع����ن لي����ف اأوملن 
الإن�شانة والفنان����ة دون التطرق اإىل عالقتها 
العاطفي����ة والإبداعي����ة ببريغم����ان. ف����اإذا كان 
بريغم����ان ه����و الفنان اخلب����ري يف ر�شم �شقاء 
الإن�شان، فاأوملن هي القما�شة التي كان ير�شم 
عليه����ا ذلك ال�شقاء. فقد اإرتبط اإ�شمها به وكاد 
ظله الوارف اأن يظللها لفرتة طويلة وهذا ما 
كان يثري فيه����ا القلق حقًا. تقول:»كنت اأح�ص 
اأنن����ي ل�شيء م����ن دونه«!. وع����ن اأول لقاء به 

تقول:
»كان ذل����ك ع����ام 1966. لق����د كان اإنغم����ار ق����د 
�شاه����د بع�شًا من اأفالمي قبل اأن األتقيه وحن 
اإلتقي����ت به اأح�ش�شت كما ل����و اأنه �شيء اإنبثق 
من �شفحات جمالت هولي����وود ال�شينمائية. 
اأن����ا وه����و وبيب����ي  كن����ا ن�ش����ري يف ال�ش����ارع 
اأندر�ش����ون، وفج����اأة اأوقفن����ي وق����ال: »اأريدك 
اأن تك����وين يف فيلم����ي الق����ادم«.. )ت�شحك(.. 

ت: اأوه يااإلهي، اإن حينها فكررّ
ه����ذا يحدث متام����ا كما يف جم����الت الأفالم.. 
)ت�شحك(.. لقد كان يتهياأ حينها لإخراج فيلم 
كن����ت �شاألعب في����ه دورًا �شغ����ريا لكنه مر�ص 
فجاأة واألغ����ى الفيلم. عندئ����ذ ولأجل اأن نغريرّ 
مزاجن����ا ونبته����ج قلي����اًل �شافرن����ا اأن����ا وبيبي 
واأزواجن����ا اإىل بولن����دا وت�شيكو�شلوفاكي����ا. 
وهناك يف ت�شيكو�شلوفاكيا اأخرتنا ال�شفارة 
الرنوجية اأن ر�شالة و�شلت من اإنغمار. يبدو 
اأن����ه اأراد منا العودة عل����ى الفور. كان ل يزال 
يف امل�شت�شف����ى وكان يتطلع يف �شورة بيبي 
و�شورت����ي كما عرفت فيم����ا بعد، وخطرت له 

فكرة فيلم »بري�شونا« وكتب له ال�شيناريو. 
عدن����ا اإىل الرنوج وب����داأ ت�شوي����ر الفيلم بعد 
حواىل اأ�شبوعن. لذا مل يكن ثمة اإختبار لنا. 
ل�ش����يء. فق����د كان قد اإ�شتوح����ى كل �شيء من 
�شورنا فق����ط.. )ت�شحك(.. حينه����ا فكرنا اأنا 
وبيبي اأن هذا الفيلم �شوف لن يراه اأحد لأنه 

كان غريبًا جدًا.. )ت�شحك(.. لقد كانت جتربة 
رائعة اأن نفعل ذلك. بيبي كانت يومها واحدة 
من اأف�ش����ل �شديقاتي، اأما اأن����ا فقد وقعت يف 

غرام اأنغمار...)ت�شحك(« )**(.
دد جملته ال�شهرية  كثريًا ما كان بريغم����ان يررّ
باأن����ه يوظ����ف لي����ف يف اأفالمه »لأنه����ا مبثابة 
روح����ه الثاني����ة«. اأما هي فتق����ول: »يف معظم 
العالق����ات لميكنك مطلقًا اأن حت�شل على فهم 
كامل لل�شخ�����ص الآخر وت�شتخدم����ه اإبداعيًا، 
اإل اأن بريغمان فعل ذلك معي، على الرغم من 
اأنه �ش����رق بع�ص الأ�شياء م����ن حياتي ل�شيما 

يف فيلمه )م�شاهد من احلياة الزوجية(«. 
وهك����ذا ومن����ذ ذل����ك احل����ن اأ�شب����ح بريغمان 
معلمه����ا الأول وع�شيقها وتوا�شلت عالقتهما 
الإبداعي����ة والعاطفي����ة واأثم����رت فيم����ا بع����د 
اإبنتهم����ا ل����ن اأوملن الت����ي �شتظه����ر لحقًا يف 
واح����د م����ن اأف����الم والدته����ا، وكذل����ك ت�شع����ة 

اأيقونات رائعة اأخرى هي:
 � العار )1968( بدور اإيفا روزنرغ

� �شاعة الذئب )1968( بدور اأملا بورغ
� اآلم اآنا )1969( بدور اآنا فروم 

� �شرخات وهم�شات )1972( بدور ماريا
� م�شاهد من احلي����اة الزوجية )1973( بدور 

ماريانا
جين����ي  د.  ب����دور   )1976( لوج����ه  وجه����ا   �

اإ�شحاق�شن
مانوي����ال  ب����دور   )1977( الأفع����ى  بي�ش����ة   �

روزنرغ
� �شوناتة اخلريف )1978( بدور اإيفا

� �شربان����دا )2003( فيل����م تلفزي����وين. ب����دور 
ماريانا

لإنغم����ار  الأخ����ري  التلفزي����وين  الفيل����م  يف 
ع����ام  اأخرج����ه  ال����ذي  »�شارابان����د«  بريغم����ان 
لعب����ت دوره����ا  )الت����ي  تق����رر مارين����ا   2003
لي����ف اأوملن( زي����ارة زوجه����ا ال�شابق يف بيته 
ال�شيف����ي يف يوم خريفي جمي����ل بعد ثالثن 
عام����ًا من الإنف�شال. وح����ن ي�شاألها عن �شبب 
قدومه����ا، جتي����ب: »لأن����ك اأنت م����ن طلب مني 

احل�شور«. 
وحن كان بريغمان يحت�شر يف جزيرة فارو 
يف نهاية �شهر يوليو عام 2007 غادرت ليف 
بيتها ال�شيفي يف ال����رنوج و�شافرت لروؤيته 
ووداع����ه، اإل اأنه لف����ظ اأنفا�ش����ه الأخرية حال 
و�شولها، ومع ذلك فقد حر�شت على اأن تقول 

له: »اإنك اأنت من طلب مني احل�شور«.
تق����ول اأوملن: »لقد جئت لأقول ل����ه وداعًا. اأنا 
ل اأدري اإن كان ق����د عرف اأنني هناك، لأن هذا 

�شيء مهم جدًا بالن�شبة يل«.

الإخ����راج  اإىل  بع����د  فيم����ا  اأومل����ن  حتول����ت    
امل�شرح����ي وال�شينمائ����ي، وهي تع����رتف اأنها 
ا�شتخل�شت الكثري من درو�ص بريغمان بهذا 
دها  ال�ش����اأن وخ�شو�شا جملته الت����ي كان يردرّ
على م�شامعه����ا دائمًا كما تق����ول: » كان يقول 
يل دائم����ًا اأن ال�شيء اجلوه����ري الذي ينبغي 

علي����ك عمل����ه واأن����ت تلعب����ن اأدوارك ه����و اأن 
توظف����ي لها كل اأوهامك وخيالتك واأي �شيء 

اآخر كنت قد فعلته يف طفولتك«.

  كمخرج����ة �شينمائي����ة اأجن����زت اأومل����ن اأربعة 
اأفالم مميزة لعل اأبرزهما »اإعرتافات خا�شة« 
1996 وفيلم »اخلائن« 2000، اللذان اإعتمدا 
كتبهم����ا  ل�شيناريوه����ن  خمطوطت����ن  عل����ى 
بريغم����ان عل����ى اأم����ل اأن يخرجهم����ا يوم����ًا ما 
وكالهم����ا م�شتمد من حيات����ه اخلا�شة. الأول 
يتن����اول احلي����اة التعي�شة لوال����دي بريغمان 
والثاين ُيظهر الدمار الذي حتدثه اإمراأة حن 

تقيم عالقة حب مع اأف�شل اأ�شدقاء زوجها.

وهك����ذا جاء الوقت الذي تخرج فيه اأوملن من 
ذلك الظل الوارف لتقف على قدميها لوحدها، 
فق����د اأن�شاأت اإبنتهما لن اومل����ن التي هي الآن 
ال�شحافي����ن  اأب����رز  م����ن  وواح����دة  روائي����ة 
يف ال����رنوج، م����ن ث����م تاألقها لي�����ص يف ميدان 
ال�شينم����ا كممثلة وخمرجة اإمنا اأي�شًا كممثلة 
وخمرجة يف اأ�شه����ر م�شارح العامل ف�شاًل عن 
عملها م����ع منظمة يوني�شيف ك�شفرية للنوايا 
احل�شنة وتاأ�شي�شه����ا ملنظمة تعنى بالالجئن 

من الن�شاء والأطفال.

الآن وه����ي يف �شن الثاني����ة وال�شبعن تقول 
اإنها تتح����رق �شوقًا يف الع����ودة اإىل جذورها 
الأوىل، اإىل خ�شب����ات امل�ش����رح الرنوجي بعد 
اأربع����ن عام����ًا م����ن الغي����اب، ب����ل اإنه����ا ترغب 
يف القي����ام بجول����ة طويلة يف �شم����ال بالدها 
وه����ي ت�شتق����ل واحدة م����ن حاف����الت الإنتاج 
ال�شينمائ����ي، كما تقول، وه����و �شيء مل تفعله 
من����ذ اأن كان����ت ممثل����ة نا�شئ����ة. بغبط����ة طفل 
تقول:»�شيكون ذل����ك ممتعًا حقًا«... »اإنه نوع 
م����ن العودة وال����وداع يف الوق����ت نف�شه. اإنها 
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 نصيرة تختوخ 

اأن يت���مرّ اإخراج فيلم بط���يء الإيقاع ت���دور معظم اأحداثه 
ب���ن ب�ش���ع حجرات وث���الث �شخ�شيات، ل �ش���ك اأنه حتد 
كبري يف ع�ش���ر ي�شت�شلم فيه املتلقي ب�شكل يومي ل�شرعة 

تالحق امل�شاهد والأحداث وكرتها.
فيلم”الآن�ش���ة  خمرج���ة  اأن  يب���دو  م���ا  عل���ى  لك���ن 
الن�شغ���ال  اأومل���ن، جت���اوزت  لي���ف  جويل”الرنويجي���ة 
ة امل�ش���رح يف ال�شينما،  بالإيق���اع اإىل توظي���ف ف���ن وق���ورّ
ه يق���ع يف منطقة و�شطى بن  م عم���ال ميكن القول اأنرّ لتق���درّ

الفنن.
ق�ش���ة فيلم”الآن�ش���ة جويل”للمخرج���ة الرنويجية ليف 
اأومل���ن م�شتوحاة من موؤلف الكات���ب امل�شرحي ال�شويدي 
ال�شه���ري اأوغ�شت �شرتيندبرغ الذي يحم���ل ال�شم نف�شه، 
وق���د تطلب���ت اأداء خا�ش���ا من البطل���ة جي�شي���كا �شا�شتن 
)ج���ويل( وزميلها الو�شي���م كولن ف���ارل )خادمها جون( 
لنق���ل تعقي���دات العم���ق الإن�ش���اين منه���ا اإىل امل�شم���وع 

واملرئي.
ويف املقابل بدت �شامانثا مورتون )اخلادمة( اأقلرّ ظهورا 
من الثنن يف الفيلم، فاإن حجم دورها بدا كبريا بقدرتها 
عل���ى اإظهار �شم���ات اإن�شانية جتمع ب���ن ال�شعف والقوة 

كاخل�شوع والطاعة مع الوفاء للقناعات واملبادئ.
البطلة جي�شيكا �شا�شتن قامت بدور جويل يف الفيلم

املتاب���ع للفيلم ق���د ينتبه �شريع���ا اإىل اللم�ش���ة الأدبية يف 
ال�شيناري���و، مما يجعل عبارات تعل���ق يف ذهنه واأخرى 

تقربه من معاناة ال�شخ�شية املتحدثة.

فتق���ول  ج���ون  للخ���ادم  الب���ارون  ابن���ة  ج���ويل  تب���وح 
مثال”ل�شنا اإلرّ رغوة تطفو على املاء حتى نغرق”، ويعر 
هو عن الختالف والفرق الطبقي بينهما قائال”اأنتم مثل 
ال�شق���ور املحلقة دوما عالي���ا يف ال�شماء، لكي ل تنك�شف 

ظهورهم اإلرّ نادرا”.
ع���دم التواف���ق الطبق���يرّ لي�ص اإلرّ ج���زءا من اأزم���ة الآن�شة 
ج���ويل، الت���ي تب���دو يف بداي���ة الفيل���م ته���وى الت�شل���ط 
واإ�ش���دار الأوام���ر وا�شت�شغار من هم اأدن���ى منها طبقيا، 

م ليلة الفيل���م ال�شيفية، رهفها و�شعف  وينك�ش���ف مع تقدرّ
املراأة الطفلة بداخلها.

فخلف حماولتها لإذلل جون بالغواية وتلذذها باإهانته 
اأم���ور تتج���اوز ال�شتع���الء الطبق���ي، اأو احل���برّ اجلارف 
لها اإىل امراأة  ، حورّ املت�ش���ارب مع الواقع اإىل تراكم نف�شيرّ

ل تلبث اأن ت�شري فري�شة يلفها الياأ�ص.
ج���ويل الأوروبي���ة يف ثمانين���ات الق���رن التا�ش���ع ع�شر، 
مثل فتي���ات كثريات يف قارات اأخ���رى يف القرن احلادي 
والع�شرين، حتمل �ش���رف عائلتها وديعة، يقابل �شياعها 
�شياع���ا كبريا ينفت���ح على م�شراعي���ه يف ق�شر البارون، 
بع���د اأن تلتب����ص الأم���ور ب���ن البطل���ن، فيمت���زج احلقد 

والرغبة بال�شذاجة وال�شعف.
، قد تتمنى  وميكن الق���ول اإن احلبرّ احلا�شر كحلم ورديرّ
ل يف مع�شول الكالم،  البطلة الرقيقة الحتماء به، قد ت�شكرّ
���ه �شرع���ان م���ا ذوى لتظه���ر وج���وه احلقيق���ة الأكر  لكنرّ

ق�شوة.
ج���ويل التي مل ترفق بكلبتها كما فعلت اخلادمة �شامانثا، 
، تتج���اوز منهكة  تب���دو معادل���ة له���ا يف �شعفها الأنث���ويرّ
تعب���ا و�ُشك���را وخوف���ا يف نهاية الفيل���م اأ�ش���وار الق�شر، 
وتعي���د املُ�شاهد اإىل الطبيع���ة ال�شمحة التي ا�شتقبلته يف 
افتتاحي���ة الفيلم. تراف���ق املاء والأزه���ار يف �شنع لوحة 
ختامي���ة، تك���رم اأكر من ف���ن يف �ش���ورة، وين�شاف اإىل 
ر�شي���د ال�شينما عم���ل جديد ي�شهد انفتاح���ا للحديث على 

القدمي.

الت�شلية.  لغر�ص  فيل���م  مل�شاهدة  اأن تذهب  رائع  "�ش���يء 
لك���ن، �شيء رائع اأي�ش���ًا يف بع�ص الأحي���ان، اأن تذهب ل 
لك���ي تت�شلى فق���ط بقدر ما تفك���ر وتت�شاءل:)م���اذا يعني 
ه���ذا الفيلم؟ ماهي القيم التي يطرحها؟(، اأو رمبا تغ�شب 
وتنزع���ج اأو من املمك���ن ان تهداأ وتقول:)�ش���وف اأ�شمت 
قلي���اًل ولن اأتكلم لبع����ص الوقت(. وه���ذا بال�شبط هو ما 
ينبغ���ي على امل�شاهد اأن يفعله بعد م�شاهدة الفيلم. اأي اأن 
يك���ون متممًا للعملية الأبداعي���ة اأي�شًا و�شوف يعر على 
اأ�شي���اء يف الفيلم مل يفكر بها الكاتب اأو املخرج اأو املمثل 

مطلقًا". 

عن احلوار املتمدن
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املسموع واملريئ.
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دورة كاملة من البدء اإىل البدء.«.

 ليف أولمن الممثلة

 )لي�ص بو�ش����ع �ش����يء م����وازاة اللحظ����ة التي 
اأكون فيها اأمام الكامريا()***(

اأعتق����د اأن املمث����ل هو كائن ُمنح نعمة اإ�ش����مها 
املوهب����ة فه����و اإذًا مب����ارك. اإنه امل�ش����افر دومًا 
اإىل كل مكان وهو م����ن �شتتاح له الفر�ص يف 
مقابلة اأنا�ص رائعن يف هذا الكون، وهو من 
�شيك����ون جزءًا من بيئة مل تكن يومًا بيئته لو 

مل ميتهن هذه املهنة العذبة. 
لق����د كن����ت ممثل����ة يف امل�ش����رح وال�شينما ملدة 
ن�ش����ف قرن تقريبًا. اإنه عم����ر.. حياة نوعية. 
ه����ذه املهنة منحتني اإمكاني����ة اإعادة اإكت�شاف 
وتاأم����ل وفه����م واإ�شتله����ام واقع غالب����ًا ما كان 
نائي����ًا عن نوعي����ة احلياة الت����ي حييتها وعن 
طبيع����ة م����ا ترعرع����ت وتثقف����ت عل����ى قبول����ه 

وفهمه. 
لق����د ع����رت عل����ى الكثري م����ن معرفت����ي وكذا 
تعاطفي مع الآخرين ع����ر م�شاهدتي الأفالم 
يف قاع����ة العر�����ص املظلم����ة اأ�ش����ارك واأتبادل 

اخلرات مع اأنا�ص اآخرين لاأعرفهم. 
اإن الوج����وه واحلركات والأ�ش����وات القادمة 
م����ن هن����اك م����ن الأعل����ى م����ن �شا�ش����ة الفيل����م 
اأ�شب����ح بالن�شب����ة يل، كفت����اة �شاب����ة اآن����ذاك، 
�شيئًا م����ا، اأكر حقيقة م����ن الواقع.اأما فيلمي 
����ل اأب����دًا فهو”اأمبريت����و دي”لفيتوريو  املف�شرّ
دي �شي����كا)****(، الفيل����م ال����ذي ظه����ر رمبا 
ب�شن����وات عدي����دة قبل ولدة الكث����ري من قراء 

هذه املادة. 
اأمبريت����و دي، اآه، ما اأحلى �شن الثالثة ع�شرة 
تل����ك الت����ي كنته����ا. لق����د كن����ت اأح�ص مب����ا كان 
يح�ص به ذلك العج����وز امل�شرد اأمبريتو، وقد 
كان اأمله مبثابة اأمل����ي، ووحدته كادت تخرتق 
�شائ����ر ج�ش����دي. حبه لكلب����ه وحزن����ه بفقدان 
اأحدهم����ا الآخر، اأ�شياء م����ا زال بو�شعها حتى 
ه����ذه اللحظ����ة اإ�شتدرار الدم����وع من عيوين. 
ال�شارع الذي كان يعي�ص فيه العجوز اأمرتو 
دي كن����ت اأح�ش����ه واأعرفه كما ل����و اأنه �شارعي 
اأن����ا. على الرغم من كوين اآنذاك فتاة �شغرية 
اأقي����م بعيدًا عن ال�شمال ف�ش����اًل عن اأنني كنت 
حممي����ة وحمبوبة، لكن اأمرت����و دي واأنا كنا 
�شخ�شا واح����دا. وحتى الآن، ح����ن اأفكر به، 
اأح�����ص به واأمتاهى م����ع حكايته كم����ا لو اأنها 
حكايت����ي. اإن امل����ادة الت����ي اأ�شتغ����ل عليها يف 
مهنت����ي كممثل����ة ه����ي احلي����اة الت����ي اأحياها، 
واحلياة التي اأرقبه����ا واأراها، واحلياة التي 

اأقراأ عنها، وتلك التي اأ�شغي اإليها.

ثم����ة حلظة مده�ش����ة حن تقف����ز راق�شة باليه 
وتبقى حملقة يف اله����واء لبع�ص الوقت مدة 
اأطول م����ن املمكن. تلك اللحظ����ة هي ما اأتوق 
اإليها كممثلة. وهذا ما اأرقب حدوثه يف عملي 
مع املمثلن الآخرين ح����ن اأمار�ص الإخراج، 
وه����و اأن ت����رى �شيئ����ًا ما رمب����ا يك����ون ممكنًا 
حدوث����ه. ل����دي رغبة حق����ًا يف حماول����ة القفز 
م����رة اأخ����رى واأخ����رى واأري����د الت�شلي����م بذلك 
حتى لو كانت املحاولة فا�شلة. اأحب اأن اأعررّ 
عن �شيء م����ا، اإن�شاين، يف عمل����ي كممثلة اأو 
كمخرجة اأو كاتب����ة �شيناريو. �شيء ما ميكن 
اأن يك����ون مده�ش����ًا حن يت����م حتديده وميكن 
حتقيق����ه. اأح����ب اأن اأُبلغ ر�شالة اأن����ه لينبغي 
لالإن�ش����ان مطلق����ًا اأن ي�شع����ر بالوح����دة. وهذا 
ح����ق اإن�شاين ل�شائر الب�شر يف حرية الإنتماء 
اإىل ه����ذه الإن�شانية مب����ا اأنهم اأع�شاء يف هذا 

املجتمع الإن�شاين.
لذا ميكن للبع�����ص منا ممن كان يفكر اأننا كنا 

ل����ق خارج ال�ش����رب اأن يح�ص اأننا نخو�ص  نحرّ
جتربة م�شرتكة واح����دة يف جلو�شنا معًا يف 
القاع����ة املظلم����ة للعر�����ص، وتلك ه����ي فر�شة 
رائع����ة لتبادل امل�شاعر وال����روؤى ولالإح�شا�ص 

باأنف�شنا والتعرف اإليها عن قرب.

لقد اأم�شيُت معظم حياتي كممثلة يف امل�شرح 
وال�شينما. حن كنت اأمث����ل واأنا طفلة، كانت 

هناك حقيقة واح����دة موجودة يف ذهني هي 
متع����ة الوجود يف عامل يخلق لديك اإميانا ما، 

عامل مبني على الثقة وال�شدق.

كنت اأر�ش����م ال�شور يف �شغ����ري وهذا جمرد 
ح����دث عابر بالطب����ع. مل يخطر بب����ايل حينها 
مطلق����ًا اأن����ه ميك����ن ر�ش����م النا�����ص والأ�شجار 
والبيوت باأية طريقة معينة اإذا كان الآخرون 
ق����د ميزوها واأحبوها مثلما هي يف الطبيعة. 
ل����ذا فق����د كان����ت اأ�شج����اري بنف�شجي����ة اللون 
ي�شاألن����ي  كان  ماه����ذا؟  خ�ش����راء.  و�شمائي����ة 
الكب����ار. اإل اأنني مل اأعر لذل����ك اأي اإهتمام لأن 
جدت����ي كان����ت تق����ول يل دائم����ًا:»اآه يالي����ف.. 
ماهذه الأح����الم اجلميلة الت����ي ت�شنعينها!«. 
حقيق����ة الأم����ر هو اأن تل����ك الر�شوم����ات كانت 
متثلني اأنا. ومن بعد، اأ�شبحت الأدوار التي 
األعبه����ا هي الأخرى متثلني اأنا. ولذا �شيرّ�شلم 

ويع����رتف البع�����ص به����ا مثلم����ا فعل����ت جدتي 
يومًا.

اأم����ا م����ا ه����و اأك����ر الأ�شياء ال����ذي اأت����وق اإليه 
كممثل����ة، فعلى الأرجح اإن ال����دور الذي اأقوم 
باأدائ����ه، ولنق����ل �شخ�شي����ة »ن����ورا« يف بي����ت 
الدمي����ة لإب�ش����ن مثاًل. ماهو حمتم����ل جدًا هو 
اأن ن����ورا تلك ينبغي هي اأن تلعب ليف ولي�ص 
العك�����ص. وه����ذا م����ا كان يح����دث يل يف اأكر 

الأوقات اإن مل يكن يف اأف�شل اللحظات.
اإن قي����د املمثل ه����و اأن يك����ون اأداة اأو و�شيلة 
للتعبري. ذلك بالن�شبة يل �شيء م�شتحيل، بل 
دون فائ����دة اأو اأهمية، اأن يقوم املمثل بتغيري 

كامل �شخ�شيته من دور اإىل اآخر.
لم به هو اأن ثمة اأ�شرارا جمهولة،  ما اأقررّ واأ�شرّ
اأ�ش����رارا يف اأعم����اق نف�شي، مل اأك����ن على علم 
واإدراك ومعرفة بها حت����ى الآن. اأ�شرار كهذه 

تتقدم نحوي حمدثة �شررًا بواعز من ت�شكيل 
ال����دور و بداف����ع من جترب����ة حيات����ي، اأ�شرار 

تتفجر اأحيانًا بدافع من املخرج نف�شه.

  التمثي����ل بالن�شب����ة يل ه����و مبثاب����ة مدي����ات 
اأن كل  للف����رح ل�شيم����ا ح����ن حت�����ص  رحب����ة 
�شيء حقيق����ي. بل اأكر من ذل����ك، اليوم واأنا 
اأمار�ص عملية الإخراج اأ�شتطيع روؤية اأرواح 
املمثل����ن وحيواته����م وتاأمالته����م ومراقبتهم 
للب�شري����ة والإن�ش����ان وق����د اأ�شبح����ت جميع����ًا 
ال�ش����يء ال����ذي يقدمون����ه اإىل املتف����رج. اإنه����ا 
حقيق����ة املخيل����ة، احلقيقة الت����ي تتك�شف يف 
ه����ذه اللحظة الذهبي����ة ولأول م����رة اأمام ذلك 
املتفرج. ولأن املمث����ل قد اأح�ص بتلك احلقيقة 
فاإن املتف����رج �شيح�شها بال�ش����رورة. العر�ص 
هو من يجعلنا ندرك احلقيقة، يف الأقل، تلك 

احلقيقة املعطاة لنا لكي ن�شتوعبها.

اأن����ا ل اأع����رف متام����ًا مل����ن �شاأعط����ي الأولوية 
ت ماب����ن الإخ����راج امل�شرح����ي اأو  اإذا ماخ����ريرّ
ال�شينمائى، رغم اأنني اأعرف جيدًا اأن الأفالم 
تتمي����ز ب�ش����يء واحد لميتلك����ه امل�ش����رح، األ 

وهو اللقطة الكبرية »كلوز اآب«. 
كلما اإقرتبْت الكام����ريا اأكر كلما اإزددُت توقًا 
ورغبة اأكر لإظهار »الوجه« وهو عار متامًا. 
الك�شف عما ه����و خمتبئ خلف الب�شرة، وراء 
ا هو داخ����ل الراأ�ص، عن  العين����ن. الك�شف عمرّ

الأفكار وهي تت�شكل.
اإن اله����دف م����ن ممار�شتي العم����ل كممثلة يف 
الفيل����م ه����و قب����ل كل �ش����يء موا�شل����ة رحل����ة 
الك�ش����ف عن دواخل����ي اخلا�شة، ن����زع القناع 

واإظهار ما يختبئ  خلفه. 
مايث����ري الده�شة يف اإق����رتاب الكامريا نحوك 
ت�شتطي����ع  ل  م����ا  اإلتق����اط  ه����و  فاأك����ر  اأك����ر 
الع����ن اإلتقاط����ه. اإن اإظه����ار وج����ه الإن�ش����ان 
عل����ى ال�شا�ش����ة وهو يق����رتب م����ن املتفرج هو 
الو�شي����ط احلقيق����ي الوحيد ال����ذي ل تناف�شه 

وا�شطة اأخرى. 
املتف����رج وهو يف حلظ����ة التماهي تلك ينبغي 
علي����ه مواجهة �شخ�ص حقيقي ولي�ص املمثل. 
ح����ن يريد مواجه����ة نف�ش����ه �شيواجهه عندئذ 
تتماث����ل  ال����روح وه����ي  اإنه����ا  املمث����ل.  وج����ه 
وتتماه����ى م����ع الوج����ه. نع����م ه����ذا م����ا اأعرفه 
ع����ن الإن�ش����ان، ه����ذا هو م����ا اأملكه م����ن خرة 

وجترب����ة، وهذا ما اأراه وم����ا اأحب اأن اأ�شارك 
الآخرين فيه. 

لي�����ص ثمة جم����ال للحدي����ث هنا ع����ن املاكياج 
وال�َشع����ر اأو اجلمال. اإن����ه الك�شف الذي يناأى 
بعي����دًا عن الكام����ريا لكي ُيظه����ر لي�ص الوجه 
فح�ش����ب، اإمنا اأي�ش����ًا اأي نوع م����ن احلياة قد 
�شهده����ا ه����ذا الوج����ه. اإن الأف����كار التي خلف 
اجلب����ن ه����ي اأ�شي����اء ليعرفه����ا الوج����ه ذاته 
ع����ن نف�ش����ه، لك����ن املتف����رج ه����و م����ن �شرياها 

ويح�شها.
ب�ش����كل خا�����ص، نحن نت����وق بال�شب����ط لهكذا 
ن����وع م����ن الإح�شا�ص، حيث بو�ش����ع الآخرين 
اإدراك م����ا نخبئه نح����ن يف اأعماقنا حقًاً. نعم، 

هذا هو ما اأحبه كممثلة وخمرجة.

اإن خطب معظ����م الزعماء وروؤ�شاء الوزارات 
واجل����رنالت �شتن�ش����ى حتمًا. لكنن����ي اأعرف 
متام����ًا اأن وج����ه اأمرت����و دي احلزي����ن وه����و 
اأن يغ����ريرّ يف الأق����ل  ين�ش����د الراأف����ة بو�شع����ه 
اأولئ����ك الذين عانوا ذل����ك احلزن ليكون جزءًا 
منه����م اإىل الأب����د. بو�شع����ه اأن يوق����ظ وعيهم 
الإجتماع����ي. لقد حدث ذل����ك يل حن كنت يف 

�شن الثالثة ع�شرة.
نح����ن نعل����م حت����ى ه����ذه اللحظ����ة اأن �ش����ور 
ال�شينما وروؤاها التي اأبدعتها عقول املبدعن 
املوهوب����ن �شتبق����ى ُتطع����م النا�����ص ببع�����ص 
الأم����ل، الأمل حيث ثمة بهاء واإجالل للحياة، 
الرج����اء يف اأن ل يزال ثمة الكثري من الفر�ص 

والإمكانات. 
املخرج����ون  يواجهه����ا  الت����ي  املاأ�ش����اة  اإن 
ال�شينمائي����ون الأوروبيون وجميع العاملن 
التغ����ريات  ج����لرّ  �شببه����ا  الإب����داع  حق����ل  يف 
ال�شلبية يف ال�شيا�ش����ات الأوروبية وهي يف 
احلقيق����ة ماأ�شاة للجميع، مبن فيهم اجلمهور 

نف�شه.

نح����ن اليوم يف عامل حتكم����ه الغباوة لالأ�شف 
ال�شدي����د. وم����ع ذل����ك، م����ا زال بو�شعن����ا نحن 
العاملن يف ميدان الثقاف����ة مواجهة اللحظة 
الأخ����رية حي����ث بالإم����كان عم����ل �ش����يء م����ن 
التغي����ري والإختالف. بو�شعن����ا البقاء كعامل 
�شغ����ط من اأج����ل حتقي����ق الق�شاي����ا الكرى، 

وباإمكاننا اإي�شال اأ�شواتنا ملن لي�شمع.
اإن الق�شاي����ا الت����ي تتعامل مع عق����ل الإن�شان 
وروحه وحنوه واأحالم����ه، لميكن للحروب 
واخلطاب����ات التلفزيوني����ة حله����ا مطلق����ًا. اإن 
احل����ل احلقيق����ي يكم����ن يف اإقرارن����ا بقيم����ة 

الإن�شان وتفرده. 
نح����ن نقاتل من اأجل هويتن����ا. وبغ�ص النظر 
ع����ن كيفي����ة الإنتماء لهذا الطري����ق اأو ذاك يف 
ع����امل ال�شينم����ا، اإل اأن لدين����ا م�شوؤولية كاملة 

وم�شرتكة لأننا �شهود عن اأزمنتنا.

فيلموغرافيا

 )املمثل����ة واملخرج����ة ال�شينمائي����ة الرنوجية 
ليف جوين اأوملن � 16 �شبتمر 1938(

)أفالمها كممثلة(

� بري�شون����ا )196( ب����دور اإليزابي����ث فركل����ر. 
اإخراج بريغمان

� الع����ار )1968( بدور اإيفا روزنرغ. اإخراج 
بريغمان

� �شاع����ة الذئ����ب )1968( ب����دور اأمل����ا ب����ورغ. 
اإخراج بريغمان

� اآلم اآن����ا )1969( ب����دور اآن����ا فروم.اإخ����راج 
بريغمان

 �

كري�شتين����ا.  ب����دور   )1971( املهاج����رون 
اإخراج: جان ترول

� زائ����ر اللي����ل )1971( ب����دور اإي�ش����رت جينك. 
اإخراج ل�شلو بينيديك

� �شرخ����ات وهم�ش����ات )1972( ب����دور ماريا. 
اإخراج بريغمان

� الباب����ا ج����ون )1972( ب����دور الباب����ا ج����ون. 
اإخراج مايكل اأندر�شون

� م�شاهد من احلي����اة الزوجية )1973( بدور 
ماريانا. اإخراج بريغمان

� اأربعون ق����رياط )1973( بدور اآن �شتانلي. 

اإخراج ميلتون كا�شتيال�ص
� الأفق املفقود )1973( بدور كاترين. اإخراج 

ت�شارل�ص ت�شاروت
� عرو�����ص زان����دي )1974( ب����دور هن����ا لن����د. 

اإخراج جان ترول
� التن����ازل )1974( ب����دور امللك����ة كري�شتين����ا. 

اإخراج اأنتوين هاريف
جين����ي  د.  ب����دور   )1976( لوج����ه  وجه����ا   �

اإ�شحاق�شن. اإخراج بريغمان
مانوي����ال  ب����دور   )1977( الأفع����ى  بي�ش����ة   �

روزنرغ. اإخراج بريغمان
� اجل�ش����ر النائ����ي )1977( ب����دور كات����ي ت����ري 

هور�شت. اإخراج ريت�شارد اآتينبورو
اإيف����ا.  ب����دور   )1978( اخلري����ف  �شونات����ة   �

اإخراج بريغمان
� ال�شب����ي الك�شتنائ����ي )1984( بدور ال�شيدة 

كامبل. اإخراج دانيال بيرتي
� غاب����ي: ق�شة حقيقية )1987( بدور �شاري. 

اإخراج لوي�ص مندوكي
� وداعًا مو�شك����و )1987( بدور عايدا نودل. 

اإخراج ماورو بولوغنيني
ب����دور   )1988( Girlfriend � ال�شديق����ة 

ماريا. اإخراج جينيني مريابفل 
� حديق����ة الزه����ور )1989( ب����دور غابريل����ي. 

اإخراج فون�ص رادمياركر
� الظل الطويل )1992( بدور كاثرين. اإخراج 

فيلمو�ص �شيغموند
� دروم�شبي����ل )1994( ب����دور بائع����ة تذاك����ر. 

اإخراج اأوين �شرتاومي
� زورن )1994( ب����دور اإمي����ا زورن. اإخ����راج 

غونار هيل�شرتوم
� �شربان����دا )2003( فيل����م تلفزي����وين ب����دور 

ماريانا. وهو فيلم بريغمان الأخري
� ع����ر زج����اج معت����م )2008( ب����دور اجل����دة 

اإخراج جي�شر دبليو نيل�شون

)أفالمها كمخرجة(

� �شوفيا )1992( �شيناريو واإخراج
� كري�شتن لفران�شداتار )1996(

تلفزي����وين  م�شل�ش����ل  خا�ش����ة  اإعرتاف����ات   �
)1996( خمطوط �شيناريو لبريغمان

�شيناري����و  خمط����وط   )2000( اخلائ����ن   �
لبريغمان

)كتبها(

� تغريرّ )1977( »اأوتوبيوغرافيا«
� اخليارات )1984( »اأوتوبيوغرافيا«

� نحن الأطفال )1990(
� ر�شالة اإىل حفيدي )1998(
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أم��ا لو خ��رّيت ما ب��ني اإلخراج 

املرسحي أو الس��يناميئ، فأنا ال 

أعرف حقًا ملن سأعطي األولوية، 

رغم إنني أعرف جيدًا أن األفالم تتميز 

بيشء واحد مثاًل ال ميتلكه املرسح، أال 

وهو اللقطة الكبرية”كلوز آب". 

فكلام اقرتبْت الكامريا أكرث كلام ازددُت 

توق��ًا ورغب��ة أك��رث إلظه��ار ”الوجه” 

اإلنس��اين وهو مجرد متامًا. إنه الكشف 

عام ه��و مختبىء خلف الب��رشة، وراء 

العينني. الكشف عاّم هو داخل الرأس، 

ع��ن األف��كار وه��ي تتش��كل ُمعظ��م 

األحيان، لي��س لّدى الرغب��ة ىف ِفعل 

أى ش��يئ. أين ه��ذا امل��كان عىل وجه 

البسيطة، الذى أس��تطيع الذهاب اليه 

وأن ُأترك فيه ىف سالم؟

لّدى  لي��س  ُمعظ��م األحي��ان، 

الرغب��ة ىف ِفعل أى ش��يئ. أين 

هذا املكان عىل وجه البسيطة، 

الذى أس��تطيع الذهاب اليه وأن ُأترك 

ىف سالم؟

"من األفضل أن تستيقظ وحيدًا 

و أن��ت تعلم انك وحيد عيل أن 

تستيقظ و بجوارك شخص ما و 

مازلت تعلم أنك وحيد

لطامل��ا اعت��ربت الكت��ب كائنات 

حي��ة بع��د أن صادف��ت مؤلفني 

ج��دد غريوا حيايت قلي��ال، فبينام 

أم��ر بف��رتة ارتباك ما أبحث عن ش��ئ ال 

أس��تطيع تحدي��ده، إذا بكت��اب مع��ني 

يظه��ر، و يتقدم مني كام يفعل صديق، 

يحمل بني دفتيه األسئلة و األجوبة التي 

أفتش عنها.

فبينام أمر بفرتة ارتباك، و أبحث 

ع��ن يشء ال أس��تطيع تحدي��ده، 

إذا بكت��اب معني يظه��ر ويتقدم 

مني كام يفعل صدي��ق يحمل بني دفتيه 

األسئلة و األجوبة التي أفتش عنها.

إين اعتمد ع��يل خربيت الش��خصيه وعيل 

خربة اآلخرين وعيل كل ما سمعته ورأيته. 

وعندم��ا يناولني املخ��رج انجامر برجامن 

الس��يناريو فإنه يعطيني الحق يف ان اشعر ابتداء 

من ذلك الوقت بانني اكرث من يفهم الدور.وتصبح 

الشخصيه هي واقعي”

كنا بني التصوير يف فيلم بريس��ونا.. وكان 

س��فني نيكفس��ت يق��وم ب��يشء م��ا عىل 

الكامريا.. وهنا نظ��رت ألعىل.. كان انجامر 

هناك.. ال يفعل شيئًا... فقط ينظر إيل..وأدركت أنه 

يشعر بيشء تجاهي.. وكان األمر مدهشًا أن يشعر 

ش��خص ما بيشء نحوي وأن يكون هذا الشخص 

هو انجامر.. لقد نظر إيل.. فرآين

من مذكرات الممثلة 
نروجية االصل- 

ليف أولمن


