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توقعات بأن يصبح األسلوب هو السائد

ـيالد وعـمره 49 ـوت في عام  2010قبل ا كـشفت أبـحاث أثـرية أن إمـبراطـور الـص األول كـان مهـووسا بـالبـحث عن إكـسيـر احليـاة قبل أن 
ـعروف بـتأسـيس جيـش الطـ عمـاله في كامل أرجـاء الصـ بـالبـحث عن هذا الـشراب األسـطوري الـذي كان عـاما. فـقد أمـر كي شي هـيونغ ا

تعتقد أنه يضمن لشاربه احلياة األبدية.
وتـشيـر إلى أوامر اإلمـبراطور بـالبـحث عن اإلكسـير نـصوص عـمرها  2000 سنة كـتبت عـلى آالف األلواح اخلـشبـية كان الـصيـنيـون يستـعمـلونـها قبل

اختراع الورق.
. وعثر على هذه األلواح عام  2002 في بئر وسط محافظة هيون

نح اخللـود من بينـها منـطقة وتتـضمن الـكتابـات أوامر أصدرهـا اإلمبراطـور وردود احلكومـات احملليـة التي لم تـتمكن من الـعثور عـلى هذا العـقار الـذي 
النغيا التي يبدو أن أهلها يعتقدون أن "عشبة تنبت في أحد اجلبال احمللية" لها هذه القدرة.

ويـظـهـر جـيش الـطـ الذي يـعـرف به اإلمـبـراطـور حرصـه الكـبـيـر عـلى احلـياة وكـيف أنه كـان يـسـعى لـلـخـلود. وقـد وضع جـيش الـطـ وقـوماه  8آالف جـندي
وت". بأحصنتهم وعرباتهم في ضريح اإلمبراطور "حلمايته بعد ا
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مذبحة جزيرة أوتويا النرويجية

ويــعــرض الــفــيــلم في مــهــرجــان بــرلــ
الـسـيـنـمـائي ويـعـيـد سـرد األحـداث التي
ـتـطرف نـفـذ خاللـها مـسـلح من الـيـم ا
ــذبـحــة يـوم  22يــولــيـو تــمـوز .2011 ا
وجرى تصوير الفـيلم على جزيرة أخرى
قريـبة من أوتويـا ولم يعتـمد اخملرج فيه
ـــونــتــاج) بل عـــلى حتــريـــر الــصــورة (ا
صـوره في لـقطـة واحـدة. ويتـتبـع الفـيلم
كـاجا وهي مـراهـقة لـيست مـقـتبـسة من
شخـصية حـقيقـية بيـنما حتـاول النجاة
بحياتها في الغابات وعلى الشاطئ وفي

البحر.
ــــشـــــاهــــدون وهـي حتــــاول ويـــــراهـــــا ا
بــاسـتــمــاتــة أن تــبـحـث عن شــقـيــقــتــهـا
الــصــغـرى وتــواسي مــراهـقــا يــحـتــضـر
وتـغني لـنفـسها وهـي ترتعـد من اخلوف
سلح إال بشكل عابر فوق تل. وال يظهر ا

وعن بعد.
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وذكـر بـوب أن الـبـعـض انتـقـد فـيـلـمه إذ
قــــالـــوا إنه  عــــرضه قـــبـل األوان لـــكن
بـعض الـنـاجـ من الـهـجـوم قـالوا له إن

عليه أال ينتظر.
وأضــاف خالل مـؤتـمــر صـحـفي ”أود أن
ا أقول إنه إذا لم يكن الـفيلم مـؤثرا ومؤ
فـساعـتـهـا سـيـكـون قد تـأخـر كـثـيـرا. لذا
أقول بكل ثقة إن األمـر صعب لكنه أيضا

جزء من عملية تعاف.“
وأضاف ”قـررنا أن نـصنع قـصة خـيالـية
ألسبـاب أخالقية حـتى ال يضـطر األهالي
والـــشـــقــيـــقـــات واألشـــقــاء لـــرؤيـــة هــذا
والـتـفـكـيـر.. هل هـذه أخـتي أو أخي? هل

هذه ابنتي?.“
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 قـــال مــــخـــرج فـــيـــلـم يـــصـــور حـــادث
اخــتــطــاف طـــائــرة إلى عــنـــتــيــبي في
أوغــــنــــدا عـــام  1976وقــــيــــام قـــوات
الكوماندوز اإلسرائيلية بإنقاذ الركاب
إن الفيلـم يسلط الضوء عـلى العراقيل
ـفاوضات بـ إسرائيل الدائـمة أمام ا

. والفلسطيني
ويركـز فيلم ”سبـعة أيـام في عنـتيبي“
الــــذي عـــرض فـي مـــهــــرجـــان بــــرلـــ
الــســـيــنــمـــائي عـــلى الــرهـــائن وعــلى
خـاطــفـيــهم - وهم عــضـوان بــاحلـركـة
الـشعبـية لـتحـرير فلـسطـ واثنان من
ـا كـانت جـمــاعـة يـسـاريــة مـتـطــرفـة 

انيا الغربية. تعرف حينذاك بأ
وكـانت الطـائرة في رحـلـة من تل أبيب
إلى بــاريس في  27 يــونــيــو حــزيـران
عام  .1976وعـنـد تــوقـفـهـا فـي أثـيـنـا
تـسـلل اخلـاطـفـون األربـعـة إلى مـتـنـها
وانـطـلـقوا بـهـا إلى مـطار عـنـتـيبي في
أوغنـدا. وانضم آخرون إلى اخلـاطف

األربعة.
وقـام اخلـاطفـون بفـصل اإلسـرائـيلـي
عن غـيرهم بـعد إخـراجـهم من الطـائرة
ثم أطلـقوا سراح  148من الركـاب غير
اإلســرائـــيــلــيــ عــلى مــدار عــدة أيــام
وأبـــقـــوا عــلى  94راكـــبــا مـــعــظـــمــهم
إسـرائـيـلـيـون إلى جـانب أفـراد الـطاقم
وعــددهم  12وهــددوا بــقــتــلــهم إذا لم

تنفذ مطالبهم.
ويصور الفـيلم الرهائـن وهم ينتظرون
في حالة من الرعب مصيرهم في مبنى
ـطار بـينـما كـان ساسـة إسرائـيلـيون ا

يبحثـون ما إذا كانوا سـيتفاوضون مع
اخلاطـف الـذين طالـبوا بـإطالق سراح
سـجــنـاء فــلــسـطــيـنــيــ من الـســجـون
اإلسـرائيـليـة. لـكن القـادة اإلسرائـيلـي
ـهـمة ـطاف الـقـيام  قـرروا في نـهايـة ا
إنــقـاذ. وبــعـد رحــلـة جــويـة ســريـة إلى
أوغــنــدا اقــتـــحــمت قـــوات كــومــانــدوز
ــطــار حتت جـنح إســرائـيــلـيــة مــبـنى ا
الـــظالم في الـــرابع مـن يــولـــيــو تـــمــوز
وأنـقـذت جـمـيع الـرهـائن مـا عـدا أربـعة

. لقوا حتفهم وقتلت جميع اخلاطف
وكان الـقتـيل الوحـيد في صـفوف قوات
الــكـــومــانــدوز هـــو قــائــدهم يـــونــاتــان
نتنياهو الـشقيق األكبر لرئيس الوزراء
احلالي بنيـام نتنـياهو والذي أصبح

بطال قوميا.
wÝUOÝ –uH½

وقـال اخملرج جـوزيه بـاديال إنه كان من
الصـعب على الـساسة اإلسـرائيـلي أو
الفلسطـيني التـفاوض ألن من يفعلون
ذلك يــفــقــدون الــنـفــوذ الــســيــاسي بـ
مــواطـــنــيـــهم وهــو أمـــر أراد تــســـلــيط

الضوء عليه في فيلمه.
وقـال في مــؤتـمــر صـحــفي بــعـد عـرض
تـكرر يـكون الفـيلم ”في هـذا الصـراع ا
من الــســهل لــلـغــايــة عـلى الــســاسـة أن
يـقـدمـوا أنفـسـهم بـالـقول: ’أنـا سأدافع
عـــنــكم ضـــد الـــعــدو ‘وفـــور تـــوصــيف
الـعالقـة على هـذا الـنحـو -بـ عدوين-
يـــصــــبح من الــــصـــعب الــــتـــفـــاوض.“
وأضاف ”ال يزال ذلك صحيحا اليوم.“
ومــفـــاوضـــات الــسالم اإلســـرائـــيــلـــيــة
الفلسطينية مجمدة منذ سنوات بسبب

ـسـتـوطـنـات اإلسـرائـيـلـيـة في األرض ا
احملتلـة التي يطالب بهـا الفلسـطينيون
إلقــامـة دولــة عـلــيـهــا وبـســبب احلـدود
والالجئ والنزاع على وضع القدس.
ـمـثلـة اإلجنـليـزية والـفـيلم من بـطـولة ا
روزاموند بايك الـتي لعبت دور واحدة
من أعــضـاء مــنـظــمـة األلــويـة احلــمـراء
انيـا الغـربية. تـطرفـة في أ الـيساريـة ا
وقـالت إن جمـيع الـشخـصيـات صاحـبة
قـضـية وإن الـفـيلـم يعـرض مـا يؤمن به
اخلاطفـون واحلكومـة اإلسرائيـلية على
حــــد ســـواء ويـــتـــرك احلـــكـم عـــلـــيـــهـــا
ـمثل للـجـمهـور. ويـشـاركهـا الـبـطولـة ا
ـــاني-االســـبــــاني دانـــيــــيل بـــروهل األ
انـيا ويلـعب دور اخلـاطف الثـاني من أ
الــغــربــيــة. وقــال إن الـفــيــلم ســعى إلى
إظـهـار أن هـنـاك عــدة روايـات لـلـتـاريخ

وال توجد رواية واحدة.
وقال جاك ليمـون وهو مهندس جنا من
حادث االختطاف إن الـفيلم نال إعجابه

ويرى إنه جسد بدقة ما حدث.
وفـيـلم ”ســبـعـة أيـام في عـنـتـيـبي “هو
واحد من نـحو  400 فيـلم يـتم عرضـها
هــــذا الــــعــــام فـي مــــهــــرجــــان بــــرلــــ
السـينـمائي لـكنه ال يـنافس عـلى جائزة

الدب الذهبي أو الدب الفضي .
عـلى صـعيـد مـتصل يـقـول اخملرج إريك
بــوب إن أحـدث أفالمه (يــو-يـولـيـو(22
هـو جـزء من عــمـلـيـة تــعـاف في أعـقـاب
واحدة من أفظع األحداث التي شهدتها
الـنـرويج وهي مـذبـحـة قـتل خاللـها 69
شــخــصـا كــثـيــر مــنـهم مــراهــقـون في

معسكر للشبان بجزيرة أوتويا.

وأشـار إلى وجــود أطـبــاء نـفـســيـ في
ـمثـل سـاعدة ا مـوقع تصـوير الـفيـلم 
وسـكـان اجلـزيـرة التي شـهـدت تـصـوير

الفيلم.
وقال ”بـالـنظـر في أنـحاء أوروبـا الـيوم
وإدراك أن الفاشـية اجلديدة تـنمو يوما
بـعد يـوم علـيـنا أن نـتذكـر ما حـدث على

ـكن أن يـبـدو عـليه تـلك اجلـزيـرة. وما 
تطرف التيار اليميني.“

وقـالت الـنـاجـيـة إجنـريـد فـاج إنـدريرود
في مـــؤتـــمــــر صـــحـــفي إن كـــثـــيـــرا من
ـســتـحـيل الـنــرويـجــيـ يــرون أن من ا

سرد قصة هذا الفيلم.
وقــالت ”عــنـــدمــا أحـــاول أن أشــرح مــا

مررت به ال أسـتـطيع سـوى أن أحكي
كن للـفيلم عن األمر عن بـعد وهنـا 
وفـن الـســيــنـمــا أن يــحـكــيــا الـقــصـة
بطـريقة أخرى ال تـستطـيعها الـكتابة
والسرد .“وأضافت ”هذه كراهية في
أكـثــر أشــكــالــهــا وضـوحــا وعــلــيــنـا

كمجتمع أن نتصدى لها.“

جوزيه باديال 
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ون ظهـر كضيف شرف في فيـلمٍ روائي صورَ بكاميرا ـثالً مثل مات د عندما جتد 
هـاتف ذكي مـن طـراز "آي فـون" فـال بـد أن هـذه الــطـريــقـة في الــتـصــويـر سـتــصـبح

ستقبل. األسلوب السائد في ا
الفيلم يحمل اسم "آنـساين" (اخملتلة عـقليا) وهو من إخراج سـتيفن سودربرغ الذي
ـلمح اخملـتلف في ـون خالل مـسيـرته الفـنيـة. وا قد يـكون أكـثر مـخـرجٍ تعـاون معه د

هذا العمل هو منظومة التصوير.

أن عـمـلــيْه هـذيـن يـنـدرجــان في إطـار مـا
سـمـاه األفالم الـتي تُـصـوّر "احلـيـاة عـلى

شاشة" الوسائط اإللكترونية.
ويقول بيكمامبيتوف: "الدراما اإلنسانية
تــطـورت .. وإذا مـا (أُريـد) لـقـصـصـنـا أن
تـبـقى مــتـوافـقـة مع الـواقـع فـعـلـيـهـا أن
تتـطور بدورها. لـقد انتقـلنا لـلعيش على
وسـائط رقـمـيـة وأصـبـحت الـطـرق الـتي
نــتــفـاعـل بـهــا ال تـنــفــصل عن هــواتـفــنـا
وأجـهـزتـنـا الـلـوحـيـة. فـالـنـاس يـذهـبون

للنوم وهواتفهم في أيديهم".
ويـخطط هـذا اخملرج حـاليـاً لتـقد فـيلمٍ
صُـورتْ كل لقـطاته بـالهـواتف احملمـولة
بــجـانب نــسـخــة من رومـيــو وجـولــيـيت

تظهر على شاشة الكمبيوتر.
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ويـضــيف تـيــمــور بـيــكـمــامــبـيــتـوف أنه
سـيـشعـر بـالـسعـادة كـذلك إذا رأى فيـلـماً
يتناول كارثةً ما وقد صُورَ وكأن أحداثه
تــــدور عــــلـى شـــاشــــة أحــــد الــــوســــائط
اإللكترونـية "فقط ألننا جـميعاً سنرى أي
شيء مــــروع إذا وقع - ال ســــمح الــــله -
عـلى هذه الـشاكـلة. فـكلـنا سـنلـتقط - في
هــذه احلـالــة - صـوراً وســنــبث لـقــطـاتٍ
حـيــةً مـبــاشـرة مـهــمـا كــان مـا يـدور من

حولنا" بشعاً.
وتالئم حــبـكـة فــيـلـم "حـسـاب شــخـصي"
وأحـداثه بوضـوح عالـم الهـواتف الذكـية
وتـقـنـياتـهـا وخصـائـصـها وهـو مـا سار

على دربه كذلك "تاجنيرين".
ــســـتــخــدمــة في ورغم أن الــتــقـــنــيــات ا
التصوير باستخدام الكاميرات احملمولة
تـطـورت كثـيـراً منـذ إنـتاج فـيلـم "ذا بلـير
ويـتش بــروجـيـكـت" (مـشـروع الــسـاحـرة
بـــلـــيــر) الـــذي قُـــدِمَ عــام  1999وكــانت
لقطاته مـهتزة وكُتِبتْ حـبكته لكي تشرح
أســبــاب تــردي مـــســتــواه مـن الــوجــهــة
التقنية فإن سودربرغ أقر بأنه احتاج -
حـــتى في عــام  - 2018إلى فـــيـــلمٍ تالئم
قصته مـسألة اسـتخدام الهـواتف الذكية

في تصويره.
وهـنـا بدا أن فـيـلم "اخملتـلـة عقـلـيا" يالئم
واصـفات وهـو فـيلم رعبٍ نـفسي هـذه ا
عالي الـنبرة يـحمل إيحـاءاتٍ تومئ بأنه
ـسـحـة مـن أفالم الـدرجـة الـثـانـيـة ذات ا

نخفضة. يزانية ا التجارية وا
ويقـول سودربرغ: "أعـتقد أن اإليـجابيات
تتمثل في أن بـوسعي أن أضع العدسات
في أي مكان في غضـون ثوانٍ معدودات
كـنـني أن أعـيـد مـشـاهـدة الـلـقـطة كـمـا 
خـالل دقـائق. فـاألمـر ال يـتـطـلب أكـثـر من
شـهد وتصـويره وهو مـا يُبقي تثـبيت ا
على احليوية (التي تتسم بها اللقطات).
اجلـوانب السـلـبيـة الوحـيـدة تكـمن بحق
في أن الهـاتف حسـاس للـغايـة لالهتزاز
وأن أجـهـزة االسـتـشــعـار (فـيه) صـغـيـرة

بشدة".
وفي عام  ?2005أسس بـرونو سـمـادجا
مـهـرجـانـاً لألفالم الـتي تُـصـور بـالـهاتف
ـــجـــرد أن أُضــــيـــفت احملـــمـــول وذلـك 

الكاميرات إلى تلك الهواتف.

قــد حــظي اخـــتــيــار ســـودربــرغ لــهــذه
التقنية ليستـخدمها في تصوير الفيلم
ـشـاركة في - الـذي كـان أحد األعـمـال ا
مـسـابـقـة مـهـرجـان بـرلـ الـسيـنـمـائي
الـدولي في أحــدث دوراته - بــتـغــطـيـة
ـا إعالمـيـة مــكـثـفـة وهـو أمــر مـغـايـر 
جــرى مع أحـدث فــيــلم روائي شــهــيـر
صُورَ أيضا باسـتخدام هاتف من طراز
"آي فون" وهو عمل أخرجه شون بيكر
ويحـمل اسم "تاجنـيرين" إذ لم يُـكشف
عن طـريـقـة تصـويـر هـذا الفـيـلم سوى
شاركـ فيه مع ظـهور قـائمـة أسمـاء ا
ـثـلـ وفـنـيـ عـلى الـشـاشـة في من 

عرضه األول.
ويـقــول سـودربــرغ الـذي بــدأ مـشـواره
عــام  1989بـــفــيـــلم "جـــنس وأكـــاذيب
وشــريط فــيـديــو" الــذي اتــسم بــطـابعٍ
جتــريـبـي مــفـرط  إن الــهــدف من وراء
تقـد عمله األخـير بتـلك الطريـقة كان
يــتـمــثل في إحــداث مـزيــدٍ من مـشــاعـر
الـتـشويق واإلثـارة كـتـلك الـتي أحاطت

بأول أعماله.
وتـقوم بـبـطـولـة فـيـلم "اخملتـلـة عـقـلـيا"
كـلـيـر فـوي بـطـلـة مـسـلـسل "ذا كـراون"
(الـتـاج) وجتـسد فـيه شـخـصيـة شـابة
تُجبر على الـبقاء في مصحةٍ لألمراض
الــنـفـســيـة تــعـتــقـد أن الـشــخص الـذي

يطاردها يعمل فيها.

وكـــشف اخملـــرج الــنـــقــاب عـن أنه كــان
يـرغب في عـرض فـيـلـمه بـاسمٍ مـخـتلف
"ولكن ذلك لم يحدث لذا حاولت إبقاءه
ــكن. في طي الــكـــتــمــان ألطــول وقتٍ 
قـررت أال أتـبـنى مـوقــفـاً دفـاعـيـاً بـشـأن
مـسـألة تـصـنيـفه كـ "الـفيـلم الـذي صُورَ
بــــهـــاتـف آي فـــون" وإذا أتى الــــنـــاس
ـــشــاهــدة الــعــمـل) بــدافع الــفــضــول; )
حــسـنــاً فال يـزال هــنـاك ســعـر بــطـاقـة

الدخول" الذي يتع عليهم دفعه.
هل نقول وداعاً لشريط السيلولويد?

عـلى أي حـال ال يـزال تصـويـر فـيلمٍ ذي
ميزانية كبيرة بهذه التقنية أمراً نادراً
إلى حـــد أن مـــثل هــذا الـــعـــمل ال يــزال
يُـوصف بـعـبـارة من قــبـيل "ذاك الـفـيـلم
الـذي صُورَ بـاستـخدام هـاتفٍ من طراز

آي فون".
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لكن اإلطـراء الذي القاه شـون بيكـر بعد
ه لـفـيـلم "تـاجنـيـرين" عـام 2015 تــقـد
وهــو الــعــمـل الــذي حــقق إيــراداتٍ من
شباك الـتذاكر تزيد بـواقع ثماني مرات
عـلى مـيـزانـيـته األصـلـيـة جـعل الـرجل
ـا إذا كان يسـاعد على يشـعر بالـقلق 
الــقــضــاء عــلى الــوســيط الــفــنـي الـذي
يـــــحــــبـه أال وهــــو تـــــصــــويـــــر األفالم
الـســيـنـمــائـيـة بــالـطــريـقـة الــتـقـلــيـديـة

ُتعارف عليها. ا

وقد أدلى وقتذاك بـتصريحـاتٍ أقر فيها
بـأنه شـعــر بـالـقـلق إزاء "مــوت الـفـيـلم"
بـصـورته الـتـقـلـيـديـة مـضـيـفـاً بـالـقـول
"هــنــاك خـــاصــيــة بـــعــيــنـــهــا لــلـــفــيــلم
ـــاهـــيـــة الـــســـيـــنـــمـــائـي ال تـــرتـــبط 
ُــرشِــحــات الـتـي تــســتــخـدمــهــا عــلى ا
الكامـيرا الرقمـية اخلاصة بك. أنتَ (في
هذه احلالة) ال تستطيع حتقيق التأثير

نفسه".
لـكن مـشــاعـر الـذنب وتـأنــيب الـضـمـيـر
هـذه ال تـســاور مـخـرجــ آخـرين مـثل
ولد تيـمور بيكـمامبـيتوف الـكازاخي ا
الـــذي قــدم عــام  2008 فـــيــلـم "وانــتِــد"
(مـطـلـوب) من بـطـولـة أجنـليـنـا جـولي
وكــــذلـك "بن هــــور"; ذاك الـــــعــــمل سيء
ـثل رؤيـةً الـطـالع بــشـكلٍ أكـبــر الـذي 
حـديــثـةً من عـمل قُـدِمَ بـاالسم نـفـسه في
اضي وأحدث دوياً خمسينيات القرن ا

كبيراً.
وقـد شـهد مـهـرجان بـرلـ أيضـاً عرض
فــيـلم لـ "بــيـكـمــامـبــيـتـوف" يــحـمل اسم
"بــروفـيل" (حــســاب شــخــصي) والـذي
يتـنـاول قصـة صـحفـيـة تُنـشئ لـنفـسـها
حـســابـاً شـخـصــيـاً وهـمـيــاً عـلى مـوقع
"فـيـسبـوك" تـنتـحل فـيه شخـصـية فـتاة
مُــتــحــولــة إلى اإلسالم تــتــبــنى أفــكـاراً

متشددة.
وتـدور أحداث الـعـمل بـالكـامل في حـيز
شاشة كمبيـوتر دون أن تتجاوزها قيد
ُـلـة. كـمـا تـضــمن إنـتـاجه اسـتـخـدام أ
تـــطــــبـــيق "ســــكـــايب" وكــــذلك هـــواتف
شاهد بشكلٍ محمولـة بهدف تصويـر ا
مـتــزامن في دولٍ مــخــتـلــفــة. وسـبق أن
استـخدم بـيكـمامـبيـتوف في عام 2015
األدوات نفـسهـا لكي يـقدم - وبـنجاح -
فيـلم "أنفـرينـد" (إلغاء صـداقة). واعـتبر

غــيـر أن هــذا الـرجل ال يـزال يــؤمن بـأنه
يتع على صُنّاع هذا النوع من األفالم
أن يـولـوا اهتـمـامهم لـنـقل الصـورة كـما
هي ال أن يعـملوا عـلى جتمـيلهـا مُشدداً
في هـذا الصـدد عـلى أن تـكون "الـصورة
; سـابقـةً لـلوحـة. فمع الـفـنانـ البـارع
ــكـنك أن تـرى رسـومـاتـهم الـتي تـكـون
في الـغـالب رائـعـةً فـي حـد ذاتـهـا لـكـنك
ضون فيها إلى آفاقٍ أبعد". جتد أنهم 
هرجان وتتـضمن دورة عام  2018من ا
مــشــاركــاتٍ خملــرجــ من  22دولــة وال
ـشــاركــة دقـيــقـةً تــتـجــاوز مــدة األفالم ا
واحــــدةً لــــكلٍ مــــنـــهــــا. ويـــعــــد اخملـــرج
الـفـرنـسي الـشـاب مـورغـا سـيـمـون جنم
هــذه الــدورة وقـــد ســبق أن أخــرج أول
أفالمه الـــروائـــيـــة بـــعـــدمـــا نـــافس في
دوراتٍ سـابـقـة عـلى الـفـوز بـجـوائـز ذلك
ــهـرجـان. وعُـرِضَ ذاك الـفـيـلم ويـحـمل ا
اسم "آيـه تــــــيـــــــست أوف إنـك" (مــــــذاق
احلبر) في مهـرجان تورنتو الـسينمائي

الدولي عام .2016
ورغم كــون ســـمــادجــا مـــؤســســـاً لــهــذا
هرجـان فإنه يقـول إنه ليس واثقاً من ا
أنه سيـكون طبـيعياً فـي يومٍ ما "أن يتم
تصوير فيـلمٍ روائي بكاميرا هاتف. كال.
صــنـاعــة الـســيــنـمــا هي نــوع من الـفن
وثـمـة احــتـيـاج لـقـدرٍ كــبـيـر من اإلبـداع
لـكي يكـون لديـنا فـنيـون يقـفون وراءها
من أجل خلق طابع جمالي للفيلم. أنا ال

أريد فقدان ذلك".
وبـيـنـمـا سـارع مـخـرج مثـل شـون بـيـكر
بـــالـــعــودة - فـــور انـــتـــهــاء تـــصـــويــره
لـ"تـاجنـيـرين" - إلى الــطـرق الـتـقـلـيـديـة
لـتــقـد األعــمـال الـســيـنـمــائـيـة ورُشِحَ
بـفـضـل ذلك لـنــيل جـائــزة األوسـكـار عن

فـيـلمه "ذا فـلـوريدا بـروجيـكت" (مـشروع
فـلــوريـدا) يــقـول ســودربـرغ إن جتــربـة
تـصــويـر "اخملــتـلـة عــقـلــيـا" أعـادت ضخ

دماء النشاط واحليوية في عروقه.
: "يُفترض أن أبدأ ومضى بالقول مـتأمالً
تــصــويــر فـــيــلمٍ جــديـــدٍ خالل أســبــوع.
وأعــكف عــلى الــتــفـكــيــر في مــا إذا كـان
ـقـدوري العـودة إلى الـطريـقـة العـادية
في العـمل أم أنني بِتُ متـيماً عـلى نحوٍ
ـا يُتـاح لي الـفـرصة لـلـقـيام به مـفـرط 
بفضل التكنولوجيا اجلديدة? إحساسي
في هـــذا الــصــدد يــقــارب ذلك الــشــعــور
باإلثارة الذي أفعمني حينما كنت أخرج

راهقة". أفالماً في مرحلة ا
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ـا يـشـكل رد فـعل الـنـقـاد عـلى فـيـلم ور
"اخملـتـلـة عـقلـيـا" الـعامل الـذي سـيـحسم
قـرار سـودربـرغ في هـذا الـشـأن. ويـقـول
ـثلـيه من أن االنـتـهاء الـرجل إنه حـذر 
في غضون أسبوع من تصوير فيلٍم ذي
مـيزانـية مـنـخفـضة وطـاقم عمل مـحدود
العدد بـشدة وبأدواتٍ بسـيطة ومُصوَّر
بـاستـخدام هـاتف ذكي لن يبـدو كمـا لو
ـدرسة كـان نتـاج عمل فـتـية صـغار في ا
الـثـانـويـة فـحـسب بل وكـأنه عـمل نـفذه

صبية أقل سناً من ذلك أيضاً.
ومـن بـــ من بــــدوا غـــيــــر مـــعــــجـــبـــ
بــالـصــورة الـتي خــرج عـلــيـهــا الـفــيـلم
الـصـحـفي الـعــامل في هـولـيـوود دافـيـد
روني الـذي كتب يـقول إن الـعمل "يـبدو
رتـــيــبـــاً بـــوجهٍ عـــام. كــمـــا أنه يـــقــدم -
ــثـلــيه عـلى وبــوضـوح - الــكـثــيـر من 
نحـوٍ غـير إيـجابي رغم أنه من احملـتمل
ـرغـوب فيه" ـثل التـأثـير ا أن ذلك كـان 

من جانب صناع الفيلم.

لــكن وجـــود مــخــرج مــثل ســودربــرغ
ثلة كـ "فوي" ب أفراد فريق واسم 
الـعــمل لــعب دوراً حــاسـمــاً عــلى مـا
يبدو في خروج هذا الـفيلم إلى النور
وعـرضه في دور الـسـينـمـا فلـوالهـما
شـكوك فـيه أن يحدث ذلك لكـان من ا

من األصل. 
ورغم ذلك يصر مخـرج العمل على أن
غـزوته في مـجال األفالم الـتي تُـصوَّر
بـاسـتـخـدام الـهواتـف الـنـقالـة تـمـثل
جــــزءاً من حتـــولٍ زلـــزالـيٍ مـــحـــتـــمل
بــالـنــسـبــة لـلــمـخــرجـ في عــصـرنـا

احلالي.
ـــرء في ويـــتـــوقـع الـــرجل أن "يـــرى ا
غضون الـعام القادم كـاميراتٍ ال يزيد
حـجــمـهــا بـكـثــيـر عن حـجـم الـهـاتف
ومـزودة بـأجــهـزة اسـتـشــعـار كـبـيـرة
) وسيكون من احلجم للغـاية (نسبـياً
ثير لـالهتمام أن نرى مـن سيحتفي ا
بـهـذه الكـامـيرات ومن ال يـقـوم بذلك"
قــائالً إن تـــوقــعه هـــذا يــعــود إلى أن
"الـتـكنـولـوجيـا تـتطـور بإيـقـاعٍ سريعٍ

للغاية".
ويـــفــســـر ســودربـــرغ خــوضـه لــهــذه
التجـربة برغـبته في أن يتـخيل نفسه
مخرجاً سينمائياً شاباً لكي يرى أي
نوع من الـقرارات سيـتخـذها في هذه

احلالة.
ويـخـلص للـقـول: "عنـدما كـنت أخـطو
خــــطــــواتـي األولى (في مـــــســــيــــرتي
ـكلف لـلغـاية الـسيـنمـائيـة) كان من ا
إعـداد فـيــلمٍ ولـو قــصـيـر لــكـنه لـيس
لـديك اآلن أي عذر فـالعـقبـة الوحـيدة
" ولـيس أي شـخص آخـر هي نـفـسك

أو جهة أخرى.

النجمة كلير فوي خالل التصوير

لقطة من الفيلم
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