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مهرجان غوتنبرغ السينمائي الـ45

هروب من الرقميّة بالتنويم والحضور
ٌ

ُتقام دورة جديدة
لـ«مهرجان غوتنبرغ
السينمائي» ،بعد ابتكار
مسائل غير مستخدمة
سابقًا ،كالتنويم الذي
سيكون حدث اللحظة
السويدية بالتأكيد
قيس قاسم

ُ
بعد دورة افتراضية ،ألغيت فيها
العروض السينمائية ّفي الصاالت
ّ
ك ــلـ ـي ــا ،ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـف ــش ــي ال ـك ـب ـيــر
ُ
لكورونا ،في شتاء العام الفائت ،ستقام الدورة
الـ 45لـ«مهرجان غوتنبرغ السينمائي الدولي
(الـســويــد)» بني  28يناير /كانون الثاني و6
فـبــرايــر /شباط  ،2022بجمع العرضني معًا:
الــرق ـمــي (أون ــاي ــن) وح ـض ــور ال ـج ـم ـهــور ،مع
الضوابط الصحية الخاصة.
مراعاة
ُ َ
بـ ــاملـ ــزاوجـ ــة امل ـ ـقـ ــتـ ــرحـ ــةُ ،ي ـ ـ ـ ــراد اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـلــى
الـحـضــور السينمائي الـتـقـلـيــدي ،تــوافـقــا مع
ّ
َ
قناعة بــأن ُمـشــاهــدة فيلم فــي صــالــةٍ ال تشبه

َ
ُمشاه َدته في منزل .واألخيرة ال تبلغ الدرجة
نفسها من االنغماس الحاصل مع ما ُي َ
عرض
على الشاشة الكبيرة .بحسب وصف يوناس
ُ
هــوملـبـيــري ،املــديــر الـفـنــي لـلـمـهــرجــان ،تجعل
ُ
َ
«م َّ
اإلنسان ُ
ُ
نومًا»،
فيلم في الصالة
مشاهدة ّ ٍ
وغارقًا كليًا في املعروض أمامه .هذا ال يحدث
ُ
ّ
م ــع ّامل ـش ــاه ــدة امل ـنــزل ـيــة .االن ـغ ـمــاس ال ـكــلــي ال
يتحقق أمام شاشات الحواسيب.
مفردة «التنويم» أحالت إلى فكرة ظريفةّ ،
تقرر
تنفيذها عمليًا ،واستحدثت بــدورهــا عبارة
«سينما التنويم» ،التي سيجرى تطبيقها في
 3عروض خاصة ،يحضر إليها ُم ّ
نوم ،وعلى
ً
حاضريها الشجعان تجرى مباشرة عملية
ُ
وت ِّ
مهد
تنويم مغناطيسي ،تسبق الـعــرض،
لــدخــولـهــم إل ــى ع ــوال ــم الـفـيـلــم ،وه ــم ف ــي شبه
ّ
غـيـبــوبــة .الـفــانـتــازيــا االسـكـنــدنــافـيــة الـخــاقــة
تجد ،دائمًا ،تطبيقاتها العملية في املهرجان.
ولـ ـف ــرادتـ ـه ــا ،قـ ـ ـ ـ ّـررت ب ـل ــدي ــة غ ــوت ـن ـب ــرغ مـنــح
جائزتها السنوية إلــى ميريا ويستر ،نائبة
مدير املهرجان ،وهوملبيري ،مديره الفني.
ّ
ب ـ ّـررت الـبـلــديــة منحهما الـجــائــزة بــالـقــول إن
أفـكــارهـمّــا ُم ـت ـجـ ّـددة ،وابـتـكــارهـمــا األســالـيــب
غير ُمتوقع في عرض األفالم ،وآخرها عروض
في جزيرة نائية قبالة البحر ،التي
ُ«العزلة» ّ
السينمائية األكثر
ـروض
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـا
ـ
ه
ـ
ـأن
وصـفــت بـ
ّ
عزلة فــي الـعــالــم .مــع ذلــك ،حققت دورة 2021

ُ
رقمًا قياسيًا في عــدد التذاكر املباعة رقميًا،
بتجاوزه الـ 400ألف تذكرة ،ما جعلها الدورة
األكثر شعبية في العالم ،في العام املنصرم.
مثلها مثل قيمة جائزة املهرجان ألفضل فيلم
متنافس في مسابقة أفالم الشمال (نورديك)،
الكبرى ،هي أيضًا ،في العالم (مليون كرونة
ســويــديــة ،أي نحو  120ألــف دوالر أميركي)،
ُ
تمنح مناصفة إلى املخرج واملنتج.
ّ
كأهم مهرجان
هاجس الحفاظ على مستواه،
تحديات ّ
لدول الشمال ،دونه ّ
جدية ،يفرضها
ّ
وب ـ ـ ــاء كـ ـ ــورونـ ـ ــا .رغـ ـ ــم ت ـع ـب ـي ــر م ـن ــظ ـم ـي ــه ّعــن
رغـبـتـهــم ف ــي تـحـقـيــق م ــا يـصـبــو إل ـيــه صــنــاع
السينما في العالم ،للمشاركة في مهرجانات
فـعـلـيــة ،يـعــرضــون أفــامـهــم أم ــام جـمـهــورهــا،
ُ
ويـ ـحـ ـض ــرون بـ ّـأن ـف ـس ـهــم ل ـت ـق ــدي ـم ـه ــا .ت ـش ـيــر
املعطيات إلى تأثر واضح بوضع سائد عامليًا،
يـحــول دون تطبيقها بالكامل ،كما مــن قبل.

مشاهدة فيلم في
الصالة ُتغرق اإلنسان
في المعروض أمامه

عــدد األفــام املعروضة في ال ــدورة ال ــ 45يشي
ُ
بانخفاض 200 :فيلم تـعــرض فــي  18صالة،
 50مـنـهــا فـقــط ُمـخـ ّـصـصــة لـلـتــذاكــر الــرقـمـيــة.
ّ
سـعــة اسـتـيـعــاب ال ـص ــاالت تـقــلـصــت ( 40ألــف
تــذكــرة فقط ،فــي مقابل نحو  130ألــف تذكرة
ُ
دخ ــول كــانــت تـبــاع فــي األع ــوام السابقة على
كذلك تفرض شروط التباعد فتورًا،
الجائحة).
ً ّ
ُ ّ
وتـقــلــل بهجة ظــلــت عـنــوانــا ب ــارزًا للمهرجان
ّ
في دوراتــه السابقة .في محاولة من منظميه
لتقليل اإلحساس بالفتور والتباعدّ ،
تقرر نقل
ً
حفلة االفتتاح مباشرة من القاعة الرئيسية
للمهرجان« ،دراك ــن» (الـتـنــن) ،إلــى  70صالة
ّ
موزعة على املدن السويدية ،مع توقيت عرض
فيلم االفتتاح« ،اللعنة كم هو سهل» ()2022
لكريستوفر ساندلر في الوقت نفسه لعرضه
ّ
في غوتنبرغ ،ليتمكن الحضور من مشاهدته
مع ّ
زوار غوتنبرغ ،وليتشاركوا معًا اإلحساس
ّ
ّ
ب ــأن مهرجانهم األه ــم ،رغــم الجائحة ،يسير
فــي الطريق نفسها التي ســار عليها سابقًا.
ت ــداع ـي ــات ال ـجــائ ـحــة ال ت ـ ــزال ت ـف ــرض أف ـك ــارًا
وثيمات على املهرجانات العاملية .من وحي
الفوضى الناتجة عنهاّ ،
تسمي ال ــدورة الــ45
ثميتها الرئيسية ب ّـ«الفوضى والالنظام» .في
متنها ،إق ـ ٌ
ـرار بالتأثر القوي للسينما بحالة
ال ـفــوضــى ال ـت ــي أحــدث ـهــا ال ــوب ــاء ف ــي ال ـعــالــم،
وم ـحــاولــة الـسـيـنـمــائـيــن ف ــي ك ــل م ـكــان طــرح
هواجسهم ومخاوفهم وأسئلتهم الوجودية
عــن الــوضــع الـبـشــري الـنــاشــئ بسببها ،الــذي
يـنـ ُسـحــب ع ـلــى مـجـمــل ال ـع ــاق ــات اإلنـســانـيــة
واألســريــة ،وعلى السينما وظــروف إنتاجها.
ٌ
االضطراب البشري ملحوظ في متون األفالم
املبرمجة في إطار الثيمة السنوية ،واملختارة
ب ـع ـنــايــة ،كــالـفـيـلــم ال ـت ــاي ــوان ــي «االنـ ـهـ ـي ــارات»
( ،)2021لتشونغ مــونــغ ـ هــونــغ ،ال ــذي يــروي
ّ
قصة ّأم وابنتها ،تـجــدان نفسيهما أسيرتي
ّ
ّ
ـزل ،يشهد تــوتــرات وحــاالت تمزق،
ـ
ن
ـ
م
ـدران
ـ
ج
ٍ
بـسـبــب ال ـح ـصــار الـ ــذي تـعـيـشــانــه ،والـ ــذي له
امـ ـت ــدادات ــه الـعـمـيـقــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع ،وشـ ــروط
العيش فيه ،خوفًا من اقتراب املوت.
رغ ــم ُمــابـســات انـعـقــادهــا فــي زم ــن كــورونــا،
ت ـح ــاف ــظ الـ ـ ـ ــدورة الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى أق ـســام ـهــا:
إنغمار برغمان ومسابقتا «نوردك» للروائي
وال ــوث ــائ ـق ــي ال ـط ــوي ــل .وأيـ ـض ــا ع ـلــى ْتـقــالـيــد
ُ
تكريمها مـتـمـ ّـيــزيــن فــي الـسـيـنـمــا ،إذ تمنح
«جائزة الشرف» هذا العام للمخرج اإليطالي
لوكا جوادانيينو ( )1971واملمثلة السويدية
ُريبيكا فيرغسن ( :)1983املـخــرج اإليطالي
مل ـن ـج ــزه امل ـت ـم ـ ّـي ــز ،وان ـش ـغ ــال ــه ف ــي  20عــامــا
ّ
على تجسيد الـحــاالت العاطفية املتشظية،
والشغف باآلخر ّ
حد الجنون .اختار املهرجان
عددًا من أفالمه لعرضها على جمهوره ،منها
آخــر نتاجاته« :اتـصــل بــي باسمك» (.)2021
امل ـم ـث ـلــة ال ـســويــديــة ل ـت ـجــاوزهــا الـجـغــرافـيــة
بأدوار عاملية ،أشهرها في سلسلة
األوروبية
ٍ
ّ
سيتعرف
أفالم «مهمة :مستحيلة» .الجمهور
ع ـل ـي ـهــا ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـل ــف ،ب ـف ـضــل ج ــدي ــدهــا
«كثيب» (.)2021
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ريبيكا فيرغسن :تكريم ممثلة
سويدية تجاوزت جغرافيتها
المحلية (أنتوني هارفي)Getty /

أفالم جديدة

¶  Reminiscenceلليزا جوي (الصورة)،
تمثيل هيو جاكمان وثاندي نيوتن
وريبيكا فرغسن :تنشغل السينما
ّ
الغربية بمسألةٍ تكاد تطغى على
ّ
الجميع :الكوارث التي تحل بالعالم،
ُ
وت ِّ
بدل أنماط عيش الناس وسلوكهم
ليزا جوي تختار كارثة
وعالقاتهمّ .
طبيعية ،تتمثل في طوفان كبير ُيغرق
ّ
ميامي كليًا بسبب االحتباس الحراري.
هنا ،يدخل الخيال العلمي :أحدهم
ِّ
ُيحقق مع ذكريات عمالئه ،واعدًا إياهم
ْ
ّ
بإعادتهم إليها إن أرادوا .يلتقي شابة،
ّ
فتتغير أحواله.

¶  Murinaألنتونيتا آالمات
كوسيانوفيتش (الصورة) ،تمثيل
كليف كورتيس ودانيكا كورتشيك
وليون لوتسيف :في جزيرة تقع في
ُ
ْ
مقاطعة كورناتي ،تقيم ُيول َيا مع
والديها نيال وآنتي ،بهدوء وسالم
ّ
وطمأنينة ،كأن الروتني اليومي أقوى
ْ
شيء آخر .لكن ،هناك من
عليهم من أي
ٍ
وي ِّ
سيخربط أحوالهم ُ
ُ
بدل أمزجتهم
وانفعاالتهم وسلوكهم الحياتي
ْ
اليومي ،إذ يأتي إليهم فجأة خافيير،
ٌ
صديق قديم لألب/الزوج آنتي ،محدثًا
اضطرابات فعلية وخطرة.

¶  Forever Richلشادي إل ـ هاموس،
تمثيل هادفيخ مينيس (الصورة)
وجوناس ْسمولدرس ويوثا وونغ
ـ لوي ـ سينغ :نجم «راب» صاعد ،له
ّ
ومحبون كثيرون ،يفقد
متابعون
السيطرة على حياته وعامله ،بعد
انتشار فيديو ُ
«مهني» له على نطاق
ِّ
واسع جدًا ،ما ُيهدد شهرته ومصالحه
ّ
وحضوره في العالم .الحل الوحيد
ٌ
كامن في خوضه معركة خطرة
للحفاظ ّعلى ُسمعته ،في ليلةٍ واحدة
تبدو كأنها لن تنتهي بسهولة.

ابتكارات أدبية وفنية لسينمائيين غربيّين

ٍ
عيش
بسخرية مرارة
صنيع يعكس
ٍ
ٌ

نديم جرجوره

ّ
س ـي ـن ـمــائ ـيــون غ ــرب ـي ــون عـ ــديـ ــدون ي ــؤل ـف ــون
كـتـبــا ،تـ ــراوح بــن ن ـصــوص أدب ـيــة وقصص
ّ
قـصـيــرة وروايـ ـ ــات وش ـع ـ ٍـر .ال ـق ــول بـ ــأن كتبًا
لـهــؤالء تنعكس فيها أســالـيــب اشتغاالتهم
ّ َّ
ٌ
ساذج ،رغم أن مؤلفات مختلفة
السينمائية

ألفالم
لن تكون ،بالضرورة ،امتدادًا طبيعيًا
ٍ
ُ
حني وآخر.
ينجزونها بني ٍ
ً
ّ
هـنــاك مــن ي ــروي س ـيــرة ،أو ينشر مــذكــرات
ّ
تفكير أو
باشتغال أو
أو يوميات متعلقة
ٍ
ٍ ً
إحساس .للفرنسية كاترين دونــوف ،مثال،
ٌ ٍ
ّ
ـاب ب ـع ـنــوان «ف ــي ظ ــل نـفـســي» (س ـتــوك،
ك ـت ـ
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ،)2004 ،ت ـح ـك ــي فـ ـي ــه ي ــوم ـي ــات
ـام .يــوم ـيــات تـتـحـ ّـول
اش ـت ـغــال ـهــا ف ــي  6أفـ ـ ـ ٍ
ذات وروح وان ـف ـع ــاالت (ه ـنــاك
إل ــى م ــراي ــا ٍ
أيضًا حـ ٌ
ـوار طويل معها ،بتوقيع باسكال
بونيتزر) .الرسائل املتبادلة بني سينمائيّ
وآخ ـ ــر ،أو ب ــن سـيـنـمــائــي وأي آخـ ــر ،تجد
مكانًا لها في املشهد.
ٌ
ـراد وذوات .تصنع
كتب تروي أشياء عن أفـ ٍ
ـش وع ــاق ــات.
بــال ـك ـل ـمـ
ـات ل ــوح ــات ،ع ــن ع ـي ـ ٍ
ه ــذا ع ـ ـ ّ
ـادي .الـسـيـنـمــائــي ي ـح ـتــاج ،أحـيــانــا،
إل ــى أداة تعبير تختلف عــن اشـتـغــالــه في
جـعــل ال ـص ــورة مـ ــرآة ،تـتـنـ ّـوع االنـعْـكــاســات
فـيـهــا .األداة ،ب ــدوره ــا ،مـتـعـ ّـددة ،إذ يختار
ـول
س ـي ـن ـمــائ ـيــون ف ـن ــون ــا غ ـي ــر ال ـك ـت ــاب ــة ل ـق ـ ٍ
ـاالت،
يـتـمــاشــى م ــع أه ـ ـ ٍ
ـات وان ـف ـع ـ ٍ
ـواء ورغـ ـب ـ ٍ
يــريــدون إخــراجـهــا مــن نفوسهم وعقولهم.
ّ
بـعـ ٌـض ه ــؤالء ي ـعــزف املــوسـيـقــى ويــؤلـفـهــا.
بعض آخر يرسم لوحات .هناك من يخرج
ْ
مــن اآلداب وال ـف ـنــون ،ك ــأن ُيـصـ ّـمــم أزي ــاء أو
ٌّ
ّ
يهتم بأحذيةٍ  ،وتصميمات كهذه فن أيضًا.
ّ
ّ
ُ
هــذا يلغي كــل حــد فاصل بني هوايةٍ ومهنة.
ُ
الـ ـه ــواي ــة ت ـص ـب ــح جـ ـ ــزءًا م ــن حـ ـي ــا ٍة يــوم ـيــة،
ُ
وامل ـه ـنــة ت ـكـ ِـمــل شـيـئــا م ــن ه ــواي ــةٍ  ،أو تجعل

ٌ
وكاتب أيضًا (جارود هاريس/وايرإيماج)
عازف
السينمائي األميركي وودي آلن:
ٌ

استعادة إصدارات
قديمة لن تحول دون
متعة القراءة اآلنية

ً
نــواتـهــا وظـيـفــة ،تـتـجــاوز التفسير امل ـتــداول
ٌ
ّ
ل ـل ـم ـفــردة ،فـ ـ ــاآلداب وال ـف ـن ــون م ـه ــن ،يـتـمــكــن
ك ـث ـي ــرون م ــن ج ـع ـل ـهــا أك ـب ــر وأعـ ـم ــق م ــن أي
وظيفةٍ تقليدية .بعض هــؤالء ُيتقن مهنته،
ً
ْ
وإن تكن املهنة عمال سينمائيًا .هــذا أيضًا
ُ
ّ
ٌ
كمل
جــزء ًمــن االشتغال الفني .لكن املهنة ت
ُ
ِ ّ
ه ــواي ــة ،وال ـه ــواي ــة ت ـص ـبــح م ـه ـنــة ،ط ــامل ــا أن
فيهما ِحرفية اشتغال ،وبراعة إتقان ،وجمال

ً
ّ
خلق .طاملا أن فيهما حياة .في زمن كورونا،
ٌ
ّ
سينيفيلي
سابق عليه ،يختار ناقد أو
وفي
ّ ٍ ّ
ملخرج ،أو
مهتم بالفن السابع نتاجًا أدبيًا
أو
ٍ
ً
عزف أو
إلى
االستماع
آلخر.
فنيًا
عمال
تابع
ُي
ٌ ٍ
ّ
ّ
لسينمائي سهل غالبًا،
مقطوعةٍ موسيقيني
ُ
فــالـتـقـنـيــات ال ـحــال ـيــة ت ـسـ ِّـهــل تـ
حـقـيــق رغ ـبــةٍ
ّ
كهذه .لــوحـ ٌ
ّ
متفرقة ُيمكن االطــاع عليها
ـات
ْ
بفضل تلك التقنيات أيـضــا .التصاميم ،إن
ُ
ُتنشر على مواقع ّ
معينة ،تصبح ُملك راغبني
ُ
ٌ
ف ــي مـعــايـنـتـهــا .اخـ ـتـ ـي ــارات ك ـه ــذه ل ــن تـبـعــد
ّ
مهتمًا عن أصل املهنة،
ناقدًا أو سينفيليًا أو
ْ
ُ
فاألفالم أساسية ،والفنون ّاألخرى يمكن أن
تـكــون أســاسـيــة أي ـضــا ،لكنها تبقى ُملحقة
ّ
السينمائي .التفضيل
بالنواة األصلية ملهنةِ
ـف وت ـص ـم ـيـ ٍـم غير
ب ــن ف ـي ـلـ ٌّ ٍـم وك ـت ــاب ــةٍ وت ــأل ـي ـ ٍ
ناجع ،فكل منها يعني ركنًا رئيسيًا من أركان
ِ
ّ
للسينمائي .في زمــن كورونا،
الخلق الفني
ّ
ُ ّ
ناقد ،أكثر من أي فــن آخر.
تلحَّ الـقــراءة على ٌ ٍ
املــؤلـفــات حــاضــرة .األس ـمــاء عــديــدة .الـعــودة
إلـ ــى ق ــدي ـ ٍـم ل ــن ت ـح ــول دون إعـ ـ ــادة اك ـت ـشــاف
كتب كـهــذه ،وآخــره ٌــا للبولندي
متعة ق ــراءة ٍ
ٌ
ونصوص
كشيشتوف كيسلوفسكي «حالة
أخ ــرى» (مترجم إلــى الفرنسية ب ــLe Hasard
 ،Et Autres Textesمارغو كارلييه ،آكت سود،
حوار طويل معه ،بتوقيع
 ،)2001إضافة إلى
ٍ
ْ
كارلييه وهانا كــرال .قبل هذا الكتاب ،هناك
«م ـج ـ ّـرد ف ــوض ــى» لـ ــوودي آل ــن (م ـتــرجــم إلــى
الفرنسية بـ ،L’Erreur Est Humaineنيكوالس
ريتشارد ،فالماريون.)2007 ،
اإلص ــدارات قديمة .هــذا لن يكون عائقًا أمام
ـادة اكتشاف نبض حكايات ،مروية
متعة إعـ ِّ
ـام
ـ
ح
وأ
وارتكابات
ـوال
ـ
ه
أ
عن
ب
منق
بشغف
ٍ
ٍ
ٍّ
مخزون
ورغـبــات ،بكل ما يملكه الكاتب من
ٍ
ومـ ـع ــرف ــةٍ ّ واخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،ت ـك ـشــف ال ـن ـصــوص
بعضًا منها ،وشيئًا من أساليب ،تراوح بني
تفكيك ذات وروح ،وسخرية حياة وواقع.

¶  Joltلتانيا ويكسلر (الصورة)،
تمثيل سوزان ساراندون وبوبي
ّ
كانافال :تواجه ليندا ،املرحة
ّ
والجميلة ،تحديات كثيرة في حياتها،
كفقدانها
عالقة عاطفية سويةّ ،
وكحملها ّ
سرًا ُيثقل عليها ،علمًا أنها
عصبي نادر ُي ِّ
ّ
سبب
ُمصابة باضطراب
ُ
لها حاالت غضب وقتل ال تسيطر
ّ
عليها إل عند خضوعها لضربات
ّ ُ
من جهاز كهربائي .تغرم
قاسية
ّ ُ
برجل ،لكنها تصدم بمقتله فجأة،
ُ ٍ
فت ّ
قرر االنتقام بعد إصابتها بإحدى
تلك الحاالت الصعبة.

¶  El Tontoلتشارلي داي ،تمثيل
كايت بيكنسال (الصورة) وجون
مالكوفيتش :يمضي سائق حافلة
متواضع يومياته بهدوء تامُ .ينهي
عمله ويعود إلى منزله من دون
ْ
صخب .حياته عادية جدًا .لكن ،ذات
ّ ٍ
مرة ،يجد نفسه في عالم الشهرة
بعمل إنساني،
واألضواء ،بعد قيامه
ٍ
ّ
ّ
عادي للغاية.
ظن أن القيام به

