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مقدمة

يف الراغبني األفالم من النوعية هذه مشاهدة ملحبي موجهة الوثائقية لألفالم املقدمة هذه
معرفة يف ويرغبون وثائقية أفالم صنع يودون وملن الفني، الشكل هذا عن املزيد معرفة
وإخبار املزيد تعلم يف يأملون الذين واملعلمني للطالب وأيًضا وآفاقه، املجال هذا عن املزيد

تعلموه. بما اآلخرين
ملناقشة ينتقل ثم األساسية، القضايا عىل عامة نظرة يقدم بحيث منظم الكتاب هذا
تستطيع أنواًعا أستخدم أن الخصوص وجه عىل أردت فقد املختلفة. الفرعية األنواع
أحاطت طاملا التي األشياء هذه والتحيز، واملحاباة باملوضوعية املتعلقة املخاوف مواجهة
فيلم بها حظي التي الطاغية الشعبية منذ متجددة بقوة ولكن الوثائقية، باألفالم
بسهولة، أخرى أنواًعا أضيف أو أختار أن بمقدوري كان وقد .«٩ / ١١ «فهرنهايت
التي لألنواع اختياري جاء لكن والطعام، واليوميات، والعمل، والرياضة، املوسيقى، مثل
مهمة قضايا تطرح وألنها الوثائقية، األفالم سوق يف شائعة أنواع ألنها هنا استخدمتها

الواقع. وتجسيد الحقيقة عن
نوعية خالل من بسهولة املوضوع إىل الدخول املوضوعي التنظيم هذا لك يتيح
وإظهار التاريخية الحقب بني الربط يل ويتيح البداية، منذ إليها جذبتك التي األفالم
هؤالء يالحظ وربما الوثائقية. األفالم مجال يف األساسية للخالفات املتطورة الطبيعة
األنواع تتناول التي الفصول من فصل كل أن وضوًحا أكثر زمنيٍّا تسلسًال يفضلون الذين
الحرب فرتة عىل بعيد حد إىل يركز الذي الدعاية فصل (باستثناء زمنيٍّا منظم الفرعية
األساسية القضايا تتناول التي األوىل األربعة الفصول قراءة بعد لذا، الثانية). العاملية
التي الفصول من األوىل األجزاء يطالع أن للقارئ يمكن الوثائقية، لألفالم املبكر والتاريخ

الفصول. من فصل كل من التايل للجزء العودة ثم املتعددة، الفرعية األنواع تتناول



الوثائقي الفيلم

خربتي من ولكن فحسب، العلمية املعرفة من مستقاة ليست الكتاب مادة إن وحيث
لدي. القصور ومواطن اهتماماتي تعكس فإنها عقود، أربعة مدى عىل أفالم كناقدة
متحيزة وأنا اإلنجليزية، باللغة مكتوب إليها أشري التي العلمية املعرفة من األكرب والجزء

املستقلني. األفالم صناع وأعمال الطويلة الوثائقية لألفالم
األفالم صناع من الكثري جذب وعٍد من األساس يف الوثائقية لألفالم انجذابي نبع
عن مقالة يف فون، داي البارز والناقد املحرر وصفه الذي الوعد ذلك الفني؛ الشكل لذلك
لو بأنه الداخيل «اإلحساس بأنه الوثائقي، للفيلم الرقمية املعالجة تمثله الذي التهديد
للتدقيق قابل بأنه عاملهم إىل ناظرين بإخالص، لشاهدوا بحرية، يشاهدوا أن للناس أتيح
وجدت وقد الفيلم». بها يتسم التي واملرونة املطاوعة من نفسه القدر عىل وأنه والتقييم،
وباربرا هونكاسالو، وبرييو هامبتون، وهنري بالنك، ليز أمثال املخرجني أعمال يف اإللهام

فاردا. وأجنس كوين، وجوردون أوفيلس، ومارسيل لونجينوتو، وكيم كوبل،
تأليف فكرة عيلَّ اقرتحت برسالتي يونيفرسيتي بأكسفورد روتور إللدا ممتنة وإنني
مغادرتها، قبل الكتاب تحرير مهمة عاتقها عىل حملت التي توم وسيبيل الكتاب، هذا
السينمائية الدراسات برامج يف زمالئي، من كثري عيلَّ أغدق لقد ساذرالند. ماري واملحررة
أتقدم لذا الكتاب. هذا يف عنها الكشف أحاول التي بالرؤى واألدب، واالتصاالت والسينما
خاصة األمريكية، الجامعة بمكتبة العاملني من به حظيت الذي للدعم التقدير بخالص
األمريكية، بالجامعة وناصحي مستشاري ساتون، لرون بالفضل وأدين لويس. كريس
ال رشًفا منحني الذي األمريكية، بالجامعة االتصاالت بكلية كريكمان الري لدين وكذلك
لألفكار عديدة أبوابًا فتحت التي أبراش باربرا وأيًضا بارنو، إلريك بتقديمي بثمن يقدر
جيبسون)، إيفلني مع (خاصة املؤسسات مجلس مع ملرشوعاتي كان كذلك، والفرص.
وإنني باملجال. معرفتي تعميق يف أثرها باجويل) أورالندو مع (خاصة فورد ومؤسسة
ستوني، وجورج شوارتزمان، وستيفان سيفي، ونينا كوين، لجوردون كذلك ممتنة
الكتاب. من النهائية النسخة إخراج مرحلة خالل لتعليقاتهم أسماءهم أعرف ال وملراجعني
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األول الفصل

الوثائقي تعريفالفيلم

التسمية

من األفالم عرشبعرضباكورة التاسع القرن من األخرية السنوات يف الوثائقية األفالم بدأت
وأساليب بلدان عرب رحلة تكون أن املمكن فمن عدة؛ أشكال له الوثائقي والفيلم النوع. هذا
مرئية قصيدة تكون أن ويمكن ،(١٩٢٢) الشمال» ابن «نانوك فيلم يف كما غريبة، معيشية
يصاحبها ممطر، يوم حول تدور قصة وهي ،(١٩٢٩) «املطر» إيفينز جوريس كقصيدة
أن ويمكن املوسيقية. البنية أصداء العاصفة فيها تعكس كخلفية، كالسيكية موسيقى
رصح الذي — فريتوف دزيجا الرويس املخرج أخرج فقد للدعاية، فنيٍّا عمًال تكون
— الوثائقية لألفالم املستقبل وأن وهالكة، مسممة الروائية السينما بأن حمايس بأسلوب
األفالم. من ونوع سيايس لنظام كدعاية (١٩٢٩) السينمائية» الكامريا ذو «الرجل فيلم
فيلًما ليس هي: السؤال لهذا والتقليدية السهلة اإلجابات إحدى الوثائقي؟ الفيلم فما
النجوم»، «حرب فيلم عىل ينطبق الذي باملعنى سينمائيٍّا فيلًما ليس األقل عىل أو سينمائيٍّا،
الذي ،(٢٠٠٤) «٩ / ١١ «فهرنهايت فيلم مثل درامية، صبغة ذا فيلًما يكون عندما إال
والشائعة السهلة األخرى اإلجابات وإحدى الوثائقية. لألفالم القياسية األرقام جميع حطم
نوعية من يكن لم ما ما، شيئًا يعلمك أن يحاول جاد، فيلم الهزل، من يخلو فيلم هي:
يف يأخذك الذي ،(٢٠٠٤) الراكبون» «العمالقة بريالتا ستايس فيلم شاكلة عىل التي األفالم
بهدف بدهاء أعدت الوثائقية األفالم من فالعديد املاء. عىل التزلج تاريخ عرب مثرية رحلة
ال ني، قاصِّ أنفسهم يعتربون الوثائقية األفالم صناع معظم أن والحق اإلمتاع. هو واضح

صحفيني.
املشكلة هي وتلك الواقعية. الحياة عن فيلم البسيطة: اإلجابات إحدى تكون وربما
بل واقعية، حياة ليست لكنها الواقعية، الحياة «حول» تدور الوثائقية فاألفالم تحديًدا:
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الواقع تستخدم الواقعية للحياة لوحات إنها الواقعية، الحياة عىل نوافذ حتى ليست إنها
اختيار بشأن لها حرص ال قرارات يتخذون وتقنيون فنانون ويعدها لها، خام كمادة

منها. والهدف سرتوى، وملن القصة،
عىل ولكن يعالجها. وال الواقعية لعرضالحياة حثيثًا يسعى فيلم هو إذن: تقول لعلك
املوضوع، فاختيار املعلومات؛ معالجة دون فيلم لصناعة طريقة توجد ال ذلك، من الرغم
مورو آر إدوارد اإلذاعي الصحفي قال املعالجات. من نوع كلها الصوت ومزج واملونتاج،
شيئًا يعرف ال «متوازنة» صورة يقدم أن يجب فيلم كل أن يعتقد شخص «أي مرة: ذات

الصور.» وال التوازن عن
ابن «نانوك ففيلم الفني، الشكل هذا قدم قديمة املعالجة قدر تحديد مشكلة إن
سكان وهم — أبطاله لكن العظيمة، الوثائقية األفالم أوائل من واحًدا يعترب الشمال»
يفعل مثلما فالهرتي، روبرت الفيلم مخرج من بتوجيه األدوار يقدمون — اإلسكيمو
يفعلونها، عادوا ما بأشياء يقوموا أن فالهرتي منهم طلب فقد روائي؛ فيلم أي يف املمثلون
— «نانوك» يقضم إذ يفهمونها، كانوا بأشياء جهالء وصوَّرهم بالرمح، الفظ صيد مثل
بالسعادة، ممزوجة حرية يف جراموفون أسطوانة الفيلم يف — الحقيقي اسمه ليس وهذا
فالهرتي يساعد كان بل الحديثة، باألجهزة واسعة دراية عىل الواقع يف كان الرجل ولكن
تجربة واقع من قصته فالهرتي بنى ذلك، إىل باإلضافة بانتظام. كامريته وتجميع فك يف
الكثري له وقدموا مرشوعه يف باملشاركة سعدوا الذين اإلسكيمو، سكان مع سنوات اإلقامة

للحبكة. األفكار من
والنقاش املصداقية. تدعي قصة الواقعية، الحياة عن قصة يروي الوثائقي الفيلم إن
لقد متعددة. إجابات وجود ظل يف أبًدا ينتهي ال ونزاهة بصدق ذلك تحقيق كيفية بشأن
أن شك وال ومشاهديه، صنَّاعه ِمن الزمن، مدار عىل مرة من أكثر الوثائقي الفيلم ُعرِّف
وبني بالعالم واالهتمام املعرفة بني الجمع خالل من فيلم أي معنى يصوغون املشاهدين
التجارب عىل الجمهور توقعات كذلك تقوم العالم. هذا املخرج به يصور الذي الشكل
أشياء إلينا تنقل أن نتوقع فنحن والكذب، التعرضللخداع املشاهدون يتوقع فال السابقة؛

الواقعي. العالم عن صادقة
أن بالرضورة وليس موضوعيٍّا، تصويًرا األشياء هذه تصور بأن نطالب ال نحن
ويشري آلخر، آن من الشعري الجواز الفيلم مخرج يوظِّف فقد الكاملة، الحقيقة تكون
سبيل عىل بأوروبا إلجازة الروماني للمدرج صورة ترمز (كأن رمزية إشارة الواقع إىل
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شخص لتجربة وصادًقا منصًفا تجسيًدا الوثائقي الفيلم يكون أن نتوقع ولكننا املثال)،
يف رابيجر مايكل املعلم يقصده كان الذي املشاهد مع املربم العقد هو وذاك الواقع. مع ما
بشأن قرارات فقط هناك الناشئ، الفني الشكل هذا يف قواعد توجد «ال الكالسيكي: نصه
جمهورك.» مع ستربمه الذي بالعقد االلتزام وكيفية مقبول هو ملا الحدود ترسيم موضع

املصطلحات

فحني االرتباك، صاَحبَها والدًة املبكرة املمارسة رحم من الوثائقي» «الفيلم مصطلح ُولد
من ألحداث أفالم تسجيل يف مرة ألول عرش التاسع القرن أواخر يف األعمال رواد بدأ
املصطلح أن بيد وثائقية»، «أفالم اسم يصنعونه كانوا ما عىل البعض أطلق الحياة، واقع
و«تشويقية»، و«واقعية»، «تعليمية»، أفالمهم عىل آخرون وأطلق لعقود. ثابت غري ظل
جريرسون جون االسكتلندي وقرر الرحالت». «أفالم مثل الفيلم، ملوضوع أشاروا وربما
مصطلح وصاغ الربيطانية، الحكومة خدمة يف الجديد الفني الشكل هذا يستخدم أن
،(١٩٢٦) «موانا» فالهرتي روبرت العظيم األمريكي املخرج عمل عىل بإطالقه «وثائقي»
بأنه الوثائقي الفيلم عرَّف وقد سيز»، «ساوث جزر إحدى عىل اليومية للحياة يؤرخ الذي

الشديدة. ملرونته ربما صموده؛ أثبت الذي التعريف وهو للواقع»، الفني «التجسيد
«الخط فيلم ُعرض فحني وثائقي، فيلم بأنه يُعرف ما عىل التسويق ضغوط تؤثر
مسئولو قلل العرض، دور موريسيف إيرول الفيلسوف للمخرج ،(١٩٨٨) الرفيع» األزرق
حول الفيلم يدور التذاكر. مبيعات أجل من «وثائقي» كلمة أهمية من العامة العالقات
إثرها عىل باإلعدام عليه ُحكم التي الجريمة آدامز راندال ارتكب هل معقدة: بوليسية قصة
أعيد وحني األساسيني، الشهود لشهادة للشك املثرية الطبيعة الفيلم يعرض تكساس؟ يف
آنذاك موريس واضطر فجأة، مهمة مكانة للفيلم أصبح كدليل، الفيلم وُضم القضية فتح

وثائقيٍّا. فيلًما كان بالفعل أنه يؤكد أن إىل
يمثل الذي ،(١٩٨٩) وأنا» «روجر موور، ملايكل األول الفيلم كان النقيض، عىل
املعروفة فلينت ملدينة االقتصادي االنهيار يف بالتسبب موتورز جنرال لرشكة قاسيًا اتهاًما
كفيلم مصنًفا السوداء، للكوميديا متميًزا نموذًجا ويمثل ميتشجان، يف الصلب بصناعة
شوَّه قد موور أن جاكوبسون هارالن الصحفي كشف عندما ولكن األساس. يف وثائقي
فيلًما يكن لم أنه إىل فذهب «وثائقي»؛ كلمة عن بنفسه موور نأى األحداث، تسلسل
تأثري الدقيق التسلسل عن النحرافاته ليس ترفيهي عرض إنه سينمائيٍّا، فيلًما بل وثائقيٍّا

األساسية. الفكرة عىل كبري
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الوثائقي الفيلم

كل يف كبري تجاري مجال إىل التحول يف الوثائقية األفالم رشعت التسعينيات، ويف
األفالم مجال يف العاملي التجاري النشاط حجم بلغ ،٢٠٠٤ عام وبحلول العالم، أنحاء
الواقع تليفزيون أيًضا ازدهر سنويٍّا. دوالر مليارات ٤٫٥ وحده التليفزيونية الوثائقية
العالية، بالدراما تتميز قد أماكن يف تُصور مسلسلة حلقات وهي الوثائقية»، و«املسلسالت
الحادي القرن مطلع ويف واملطارات. واملستشفيات، واملطاعم، القيادة، تعليم مدارس مثل
دي)، يف (الدي أسطوانات مبيعات وأصبحت السينمائية، اإليرادات تضاعفت والعرشين،
ما ورسعان كبريًا، تجاريٍّا مجاًال الوثائقية األفالم وتأجري الطلب، حسب الفيديو وأنظمة
عىل تنتج تعاونية وثائقية وأفالم الخلوية، للهواتف يَىص ِخصِّ معدة وثائقية أفالم ظهرت
أن حقيقة إخفاء عىل يحرصون كانوا الذين التسويق مسئولو وصار اإلنرتنت، شبكة

«وثائقية». األعمال هذه مثل بتسمية يفتخرون وثائقية أفالمهم

التسمية أهمية سبب

استخدمها ملا حقيقية، تكن لم ولو بتوقعات، مصحوبة تأتي فاألسماء أهميتها؛ للتسمية
لنا مهمة الوثائقية األفالم وموثوقية ودقة مصداقية إن تسويقية. كأدوات املسوقون
ال فإنها الوثائقية، األفالم تخدعنا وعندما السمات، لهذه تحديًدا نقدرها ألننا جميًعا،
منطلق من يترصفون قد الذين الجمهور أفراد تخدع ولكنها فحسب، املشاهدين تخدع
تساعدنا ال التي اإلعالم وسائل من جزء الوثائقية فاألفالم الفيلم؛ من املستقاة املعرفة
إعالم وسيلة بوصفها تشكِّلنا والتي فيه، دورنا استيعاب عىل ولكن عاملنا، فهم عىل فقط

جماهريية.
اجتماعية. كظاهرة الجمهور بفكرة ترتبط الوثائقية األفالم أهمية فإن وهكذا
أهمية يمثل الذي الهيكل ذلك — الجمهور أن مفاده مقنع رأي ديوي جون للفيلسوف
هم فالجمهور األفراد؛ من جمع مجرد ليس — ديمقراطي مجتمع أي لسالمة بالغة
يمكنهم ثم ومن العامة، املصلحة أجل من مًعا العمل األشخاصيستطيعون من مجموعة
رسمي غري هيكل إنه والحكومة، التجارية املؤسسات يف املتمثلة املنيعة السلطة مساءلة
املواقف بعدد جماهري وهناك الرضورة. اقتضت إذا األزمات يف مًعا التجمع ألفراده يمكن
إذا خاص، جمهور بأي أعضاء نصبح أن جميًعا وبإمكاننا تستدعيهم، التي واملشكالت
فإن ثم ومن نواجهها، التي املشرتكة املشكالت بشأن مًعا للتواصل وسيلة لدينا كان

الجمهور. روح هو التواصل
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فالواقع نادر.» مورد «الواقع االتصاالت: مجال يف الباحث كاري جيمس أشار وكما
ووسائل قائم. هو مما مًعا و«نتشاركه» و«نفهمه»، «نعرفه»، ما ولكن قائم، هو «ما» ليس
مهمة تواصل أداة الوثائقية واألفالم أفكارك. اإلطالق: عىل تمتلكه ما أغىل عىل تؤثر اإلعالم
الوثائقية لألفالم يكون ما فدائًما الحقيقة، تجسد بأنها مزاعمها بسبب الواقع، تشكيل يف

املعرفة. يستحق بيشء تخربنا بأنها وتزعم الواقعية، الحياة يف أساس
األفالم يف حتى األفالم، صناعة مجال من مهم جانب املستهلك إمتاع إن أجل،
لوسطاء أو للمشاهدين إما أعمالهم، يبيعون الوثائقية األفالم صنَّاع فمعظم الوثائقية؛
الرغم وعىل املجال، هذا تحكم التي بالقواعد ملتزمون وهم واملوزعني، البث مؤسسات مثل
إنتاجها فتكلفة الروائية، األفالم تكلفة من بكثري أقل الوثائقية األفالم إنتاج تكلفة أن من
تتطلب ما وعادة املثال. سبيل عىل كتيب أو دعائي منشور إنتاج تكلفة من بكثري أعىل تظل
البث، مؤسسات مثل مؤسسات، أو مستثمرين والتليفزيونية السينمائية الوثائقية األفالم
دون الجماهري إلمتاع منها ينتج ما زاد الوثائقية، األفالم شعبية ازدياد ومع لدعمها،
يف املجدية األدوات بأفضل امُلشاهد عن ه وترفِّ تجذب فهي القائمة؛ االفرتاضات تحدي
مثل الربية، الحياة تتناول التي الوثائقية األفالم وتُعترب والعنف. والجنس، كاإلثارة، ذلك،
والتي املستهلك، عن ه ترفِّ التي لألعمال كالسيكية أمثلة ،(٢٠٠٥) البطاريق» «مسرية فيلم
والعنف والجنس اإلثارة أن مع وإخافتهم، املشاهدين لجذب األساليب هذه كل تستخدم

الحيوانات. بني تحدث الفيلم يف
باعتبارهم الفني، للشكل الواقعية ادعاءات أيًضا األجر مدفوعو املروِّجون يستغل
مدمرة، اجتماعية عواقب عن يسفر قد ما وهو التجارية، واملؤسسات للحكومة مندوبني
السامية يعادي الذي (١٩٣٧) الخالد» «اليهودي فيلم مثل النازية، الدعاية أفالم فعلت كما
روزفلت إدارة أرادت فحني أيًضا؛ إيجابيٍّا تغيريًا األعمال هذه مثل تُحِدث وقد بوحشية.
القصائد أبرز ببعض استعانوا التكاليف، باهظة جديدة حكومية بربامج األمريكيني إقناع
من فريق مع بالتعاون لورنتز بري ذها نَفَّ والتي العرص، ذلك يف ُقدمت التي املرئية
و«النهر» ،(١٩٣٦) السهول» حطم الذي «املحراث مثل أعمال ساعدت وقد املوهوبني.

االقتصادي. والنمو االستقرار عززت برامج يف الرضائب دافعي إرشاك يف (١٩٣٨)
أفراد أيدي عىل ذ تنفَّ كانت ما غالبًا القصري تاريخها خالل الوثائقية األفالم أن غري
للخدمات حكومية مؤسسة مع العمل خالل من التقليدي، اإلعالم ملجال ما بشكل ينتمون
جوائز، عىل للحصول متلهفة تجارية بث مؤسسات مع أو العامة، البث هيئة مثل اإلعالمية
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التعليم تمويل صناديق مع أو خاصة، مؤسسة مع أو للربح، هادفة غري مؤسسات مع أو
للواقع، الراهن الفهم عن بسيًطا انحراًفا يعد وفيما السائد، اإلعالم هامش وعىل الحكومي.
كانوا فقد وإليها، السلطة عن بصدق للتحدث الوثائقية األفالم صناع من الكثري جاهد
محدود، جمهور إىل فحسب يتحدثون فال جماهريية، إعالم وسيلة أنفسهم يرون ما غالبًا

يتحرك. لكي للمعرفة يحتاج عام جمهور إىل بل
مارت: «وول فيلم يعترب النشاط. هذا مثل نطاق الحديثة النماذج بعض توضح
— فيلمز نيو بريف رشكة إنتاج من — (٢٠٠٥) املنخفضة» لألسعار العالية التكلفة
للبيع الكبري املتجر لذلك مشينة بممارسات اتهاًما ه توجِّ للمشاعر مثرية وعظية مناقشة
للرشكات املتعمد والتدمري للعاملني، املالئمة غري الطبية الخدمات خطط مثل بالتجزئة،
بل مارت، وول نظر وجهة توضيح خالل من التوازن لتحقيق يسعى ال إنه الصغرية.
لتنظيم استُخدم إذ حراك؛ إحداث أجل من الفيلم أنتج لقد بدقة. املشكلة لتجسيد يسعى
رد فجاء االستغالل، شديدة الرشكة ملمارسات اجتماعية ومقاومة مضاد ترشيعي تحرك
مضاد باتهام األفالم صناع لريد هجومية، إعالنات خالل من عنيًفا الفيلم عىل مارت وول
لقد للنزاع. السائد، اإلعالم وحتى املدونون، وانضم الدقة، وعدم باملغالطة مارت لوول
التغطية يف ملموسة فجوة بذلك لتسد للجمهور، صوتًا نفسها فيلمز نيو بريف بت نصَّ
خالل من معظمهم شاهده الذي الفيلم، مشاهدي إن للمشكلة. السائد اإلعالم قدمها التي
ينظروا لم اإلنرتنت، عرب ترويج لحملة وكنتيجة الربيد، عرب دي) يف (الدي أسطوانات رشاء

أهميتها. لها عامة ملشكلة إمتاعي بأسلوب نُفذ كنقاش ولكن ترفيهي، كعرض له
يناهضالحربعىل ساخر فيلم —وهو موور ملايكل «٩ / ١١ «فهرنهايت فيلم وهناك
تترصف حكومته كانت شعبًا باعتباره مبارشة األمريكي الجمهور خاطب الذي — العراق
تشويه التجارية اإلعالم وسائل يف اليميني للجناح املوالون املذيعون حاول الشعب. باسم
العاملني مثل السلطة لذوي تابًعا ليس موور ولكن دعاية، بالفعل كان بأنه باتهامه الفيلم
معربًا ذلك، يف الحق كل وله مشرتك، واقع يف نظره وجهة يقدم كان لقد الدعاية. مجال يف
بعني النظر عىل املشاهدين يشجع كان أنه جانب إىل رصاحة، بكل للموضوع رؤيته عن
أُضعف قد التشجيع هذا يكون أن املحتمل من أنه (غري حكومتهم وأفعال كلمات إىل ناقدة
العتبار املشاهدين يدفع أن يمكن الذي العاملة، الطبقة لثورة املحسوب التشخيص بفعل

اجتماعيًا). مؤثرة كعنارص ال السلطة، لذوي السلطة عديمي ضحايا مجرد أنفسهم
أساليب تستخدم والتحرك العامة للمعرفة موجهة أخرى حديثة وثائقية أفالم ثمة
«ملاذا فيلم فيطرح االعتقاد؛ أوتار عىل اللعب خالل من االهتمام جذب بهدف أعدت
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الكربى والرشكات الساسة بني التواطؤ حول نقاًشا جاريكي، ألوجني ،(٢٠٠٥) نحارب»
عن جاريكي اختار وقد داٍع. لها ليس حروب يف الشعب أفراد وحياة أموال والجيشإلهدار
واملواالة التحزب سياسة فوق السمو استطاعت الجمهوري، الحزب من شخصيات عمد
جوجنهايم، لديفيز (٢٠٠٦) مقلقة» «حقيقة فيلم ويف العامة. املصلحة ألجل والتحدث
عن للحديث العلمية البيانات الفهم، سهل عرض يف جوجنهايم، وديفيز جور آل يرتك
التابع الفضاء ألبحاث جودارد معهد مدير هانسن، جيم أشار وقد املوضوع، أهمية مدى
ما العاملي االحرتار يف فعل قد جور آل يكون «قد للعمل: العامة القيمة إىل ناسا، لوكالة
ولكن يُهاَجم، سوف إنه الكيماوية. الحرشية املبيدات يف الصامت» «الربيع كتاب فعله
املصالح عن املدى طويلة العامة مصلحتنا لتمييز الالزمة املعلومات لديهم سيكون العامة

املدى.» قصرية الخاصة

اجتماعية؛ قضايا الستكشاف الشخصية التجربة األزرق» «الفينيل فيلم استخدم :1-1 شكل
الذي منزلها أرضية يغطي الذي الفينيل من جزء يدها ويف — هلفاند جوديث تستكشف إذ
جولد بي دانيال إخراج من الفيلم الفينيل. إلنتاج السامة اآلثار — الضواحي بإحدى يقع

.٢٠٠٢ عام هلفاند، وجوديث

العامة، املشاركة غاية تحقيق أجل من ا حادٍّ تباينًا األساليب تتباين أن املمكن من
نسق بتوظيف جولد، ودان هلفاند لجوديث ،(٢٠٠٢) األزرق» «الفينيل فيلم فيقوم
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وهي هلفاند الفيلم يتعقب إذ ما؛ مشكلة عىل شخيص طابع إلضفاء الشخصية اليوميات
املسببة الفينيل يَّة ُسمِّ وتكتشف والديها منزل أرضية يغطي الذي الفينيل من جزءًا تأخذ
بذلك هلفاند لتصبح الديوكسني)، مادة ينتج (إذ ونهايتها حياته دورة بداية يف للرسطان
ويعانون مكلفة غري ألرضيات يحتاجون الذين األشخاص هؤالء يف يتمثل لجمهور ممثلة
جوزيه للربازييل ،(٢٠٠٢) «١٧٤ «الحافلة فيلم أما الستخدامها. الصحية العواقب أيًضا
حادث وهو — جانريو دي ريو يف وقع مثري إخباري حدث رسد يعيد الذي باديلها،
األمر وانتهاء ساعات لعدة الحادث مكان من االقرتاب من الرشطة ومنع حافلة، اختطاف
مبارش تليفزيوني بث يف ُرصد ما وهو الحافلة، ركاب وأحد املختِطف من كل بمرصع
خالل ومن الرشطة. وتحديات املختِطف حياة داخل باملشاهدين يبحر فهو — الهواء عىل
اإلثارة فرط من بمقاعدهم يلتصقون املشاهدين جعلت التي التليفزيونية املشاهد مقارنة
كمثال «الخرب» تأطري الفيلم يعيد الحدث، إىل أدت التي الوقائع يف بالتحقيقات كامًال يوًما
«ثالث فيلم أما درامي. مشهد إىل واملستوطنة الرهيبة االجتماعية املشكالت تحول لكيفية
هونكاسالو، برييو الفنلندية للمخرجة تأملية ملحمة وهو ،(٢٠٠٥) للسوداوية» غرف
فنية صور ثالث خالل من الشيشان ضد الروسية الحرب داخل املشاهدين فيصطحب
الجادة املالمح ذات الوجوه الكامريا تداعب «الحنني»، األول، الجزء يف بالعاطفة؛ مفعمة
ملحاربة عسكرية تدريبات يتلقون بطرسربج، سان يف عرشة الثانية يف مجندين ألطفال
منازل بزيارة محلية اجتماعية أخصائية تقوم «التنفس»، الثاني، الجزء ويف الشيشان،
تعجيزية، مرحلة إىل االجتماعية املشكالت تصل حيث الحصار، تحت الحزينة جروزني
الشيشانيون يتعلم حيث الحدود، عىل لأليتام دار داخل فيدور «التذكر»، الثالث، الجزء أما
تأملية صور خالل فمن الفيلم؛ هذا يف كبري دور للكلمات ليس املرارة. معنى الصغار
والصمود واأللم، الحرية، بمالمح تكتيس التي الوجوه تبوح قريبة، زاوية من التقطت

املعرفة. يف للكامريا رشيًكا املشاهد يصبح وهكذا بالكثري،
األفالم تُستخدم فقد ال، أم الجمهور مخاطبة إىل يهدف الفيلم مخرج أكان وسواء
أفالم أكثر أحد وهو ،(١٩٣٥) اإلرادة» «انتصار فيلم إن متوقعة. غري بطرق الوثائقية
النازية الدعاية أفالم بني خلدت التي األفالم من األزمان، مر عىل السمعة سيئة الدعاية
للمخرج (٢٠٠٣) تفتيش» «نقطة فيلم أيًضا هناك التاريخية. األفالم بني وأيًضا األخرى،
القوات لسلوك الدقيق بالرصد يتسم قصيص غري توثيق وهو شامري، يوآف اإلرسائييل
عام نقاش إلثارة كأداة واستخدم أعد وقد الفلسطينية، التفتيش نقاط يف اإلرسائيلية

تدريبيٍّا. فيلًما باعتباره اإلرسائييل الجيش تقبَّله وقد اإلنسان، حقوق النتهاكات
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املشاهدة يف خربتنا من املستقى — الوثائقي الفيلم لتعريف املشرتك فهمنا إن
التكنولوجية والتجديدات والتسويقية، التجارية الضغوط بفعل الوقت، مع يتغري —
عنرصان الوثائقي الفيلم لفن يكون ما ودائًما الحامية، املناقشات وأيًضا والشكلية،
مثل ويحرفونه الواقع يعالجون فصنَّاعه والواقع؛ التجسيد األهمية: يف غاية متصارعان
وعىل للواقع. حقيقيٍّا تجسيًدا يقدمون أنهم يدَّعون يزالون ال ولكنهم األفالم، صناع جميع
مقومات بشأن واملشاهدين والنقاد املخرجني بني جدال دار الوثائقية، األفالم تاريخ مدار
ويف الزمن مدار عىل املجادالت هذه عىل الكتاب هذا ويطلعك للواقع، بالثقة الجدير الحكي

املعروفة. الفرعية أشكاله بعض

الشكل

الفيلم ملاهية تقريبيٍّا مفهوًما عقولهم يف الناس معظم يحمل الوثائقي؟ الفيلم يبدو كيف
الوثائقي «الفيلم يعرَّف ما غالبًا الكثريين. رأي يف الجميلة بالصورة هذه وليست الوثائقي،
أكثر تحليلية ومناقشة عميق، جهوري بصوت يُروى رسًدا يربز فيلم بأنه التقليدي»
أشخاص مع اللقاءات ببعض مدعمة خرباء لوجوه ولقطات شخصيات، ذات قصة منها
(غالبًا الراوي نظر وجهة توضح املرخصة الصور من مجموعة جانب إىل الشارع، يف
التعليمية، املتحركة الرسوم بعض وربما البث)، مجال يف املتبادل» «القطع تسمى ما
فاالستجابة بإعجاب؛ الشكل عنارص من املزيج هذا يُتذكر ال ما وغالبًا فخمة، وموسيقى
عادي.» وثائقي كفيلم يبدو ال ا، حقٍّ شائًقا كان «لقد هي: ممتعة تمثيلية لتجربة الشائعة
الشكل خيارات من كبرية مجموعة لديهم يتوافر الوثائقية األفالم مخرجو الواقع، يف
ما كثريًا التي الشكل وعنارص وأهميته. لهم يعرضونه ما صحة عن للمشاهدين للتعبري
صارت التي الخيارات من مجموعة من جزء هي التقليدي» الوثائقي «الفيلم ب ترتبط
ويقدم متاحة. أخرى خيارات هناك أن غري التليفزيون، يف العرشين القرن يف نمطيٍّا تقليًدا
القرارات من مجموعة باعتباره الوثائقي الفيلم إىل للنظر الطرق من العديد الفصل هذا لك
هذه ضمن من الفيلم؛ ملخرج املتاحة األدوات خالل من الواقع تجسيد كيفية بشأن تُتخذ
الخاصة، الصوتية املؤثرات التصويرية، املوسيقى املحيطي، (الصوت «الصوت» األدوات
يف مجسدة تاريخية صور التصوير، موقع يف مصورة (مادة «الصور» الرسد)؛ الحوار،
واملرئية، الصوتية الخاصة املؤثرات مادية)، أشياء أو فيديو، لقطات أو فوتوغرافية، صور
الحكي). النصأو بنية اللقطات، عدد املشاهد، (مدة «اإليقاع» املتحركة؛ الرسوم ذلك يف بما
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نسجها يريدون التي الشخصيات القصة: لبناء يريدونها التي الطريقة املخرجون ويختار
القصة. عقدة حل وكيفية عليها، يَُركَّز التي األشخاص وقصص للمشاهدين،

العنارص؛ من عنرص كل بشأن التخاذها الخيارات من العديد للمخرجني تتوافر
مختلًفا معنى تحمل بحيث مختلف نحو عىل اللقطة تأطري يجري قد املثال، سبيل عىل
عن تماًما مختلًفا شيئًا تقول قد الحزن من حالة يف ألب قريبة فلقطة لإلطار: وفًقا
الصوت برتك قرار واتخاذ بأكملها، الغرفة يُظهر املشهد لنفس واسعة زاوية من لقطة
عما مختلًفا شيئًا يعني سوف للفيلم التصويرية املوسيقى عىل ليطغى للجنازة املحيطي

رنانة. تصويرية موسيقى استُخدمت لو
الوثائقية، األفالم يف الواقع بتجسيد يتعلق فيما طبيعي يشء وجود عدم ظل ويف
فجميع يختارونه؛ الذي املعنى تشكل اختياراتهم كل أن تماًما الوثائقية األفالم صناع يعي
للتعبري الشكلية الخيارات يف الشائعة القوالب أو العادات أي — الوثائقية األفالم تقاليد
عىل فالخرباء، لهم، يُروى ما ومصداقية بصحة املشاهدين إقناع إىل الحاجة من تنبثق —
الثقل عن ون يعربِّ الهيبة ذوي الرجال من والرواة التحليل، مصداقية يثبتون املثال، سبيل
الجدية. إىل تشري الكالسيكية واملوسيقى املشاهدين، من العديد نظر وجهة من والسلطة
املصداقية، من بديلة صورة إرساء إىل عليها املتعارف التقاليد تحدي محاوالت تسعى
األفالم يف الرسد كان األنفس، بشق إال تجميعه يتسنى ال املحيطي الصوت كان أن فوقت
مالءمة تشمل كانت كذلك وقوة، عمق ذي صوت عىل يعتمد ملليمرتًا، ٣٥ التقليدية،
بعض استخدمت وقد تحريكها. يصعب التي الثقيلة للمعدات التجهيزات، وحتى اإلضاءة،
الحقيقة وهم خلق أجل من مشهد لكل املتقنة للرتكيبات الدقيق املونتاج الوثائقية األفالم
بعد وزنًا األخف ملليمرتًا ١٦ كامريات تجربة املخرجون بدأ وعندما املشاهدين، أعني أمام
بمصداقية املشاهدين إقناع يف ظهرت التي املختلفة التقاليد نجحت الثانية، العاملية الحرب
املشاهدين يجعل للغاية طويلة مشاهد أو «لقطات» استخدام كان فقد الوثائقي؛ الفيلم
املحمولة الكامريات اهتزاز كان إذ تنميق؛ بال رصيحة حقيقة يشاهدون بأنهم يشعرون
مالحقة أي الهجومية؛ الحوارات وكانت العجلة، إىل ضمنًا ويشري املباغتة، عىل دليًال
باملشاهدين تؤدي مفاجئ، نحو عىل أو تنقلهم أثناء عنهم الفيلم يدور الذين األشخاص
أصبح الذي الرسد، عن العزوف أتاح وقد حتًما، شيئًا يخفي الشخص هذا أن االعتقاد إىل
معنى بأنفسهم يحددوا أن لهم يجوز أنه االعتقاد للمشاهدين الستينيات، أواخر يف منتًرشا
تتحكم كانت التي هي الواقع يف املونتاج خيارات أن من الرغم (عىل يشاهدونه كانوا ما

يرونه). كانوا فيما
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األفالم مخرجو يوظفها التي التقنيات نفس الوثائقية األفالم مخرجو يوظف
الرقميون، واملصممون الصوت، وفنيو السينمائيون، املصورون يعمل قد إذ الروائية؛
أيًضا، أضواء الوثائقي العمل يتطلب قد النوعني. كال يف املونتاج وأخصائيو واملوسيقيون،
الوثائقية األفالم تتطلب ما وعادة املشاهد، تصوير إعادة أبطالهم من املخرجون يطلب وقد
واملوسيقى الصوتية املؤثرات الوثائقية األفالم صناع إضافة جانب إىل متطوًرا، مونتاًجا

التصويرية.
ولها قصص، فهي الرسدية؛ البنية الوثائقية األفالم معظم بني املشرتكة التقاليد من
عرب املشاهدين وتأخذ شخصياتها، يف يستغرقون املشاهدين وتجعل ونهاية، ووسط بداية
فيلًما إلس جون أخرج فحني كالسيكية؛ قصة بنية إىل تلجأ ما وغالبًا عاطفية، رحالت
أشد عانى الذي العالم ذلك — ذرية قنبلة أول مخرتع أوبنهايمر، روبرت جيه عن وثائقيٍّا

«هاملت». يقرأ عمله فريق إلس جعل — اخرتاعه تبعات املعاناة
املخرج نظر وعرضوجهة الحكي، وتيسري االنتباه، جذب عىل بنجاح التقاليد تعمل
وطرًقا الوثائقية، األفالم لصناع خياراتجاهزة الجمايل؛ املعيار تصبح فهي الجماهري، عىل
يضفيها التي االفرتاضات تخفي أيًضا التقاليد أن غري املصداقية، عن للتعبري مخترصة

وكامًال. حتميٍّا يبدو الخاصة واملشاهد الحقائق عرض وتجعل العمل، عىل املخرجون

العرض تقليد

لألفالم تتجه ربما كتقاليد؟ التقاليد إىل وننظر كخيارات، الشكل لخيارات ننظر إذن كيف
خياراتهم وتقارن الفيلم، موضوع باعتباره املقدمة يف الشكل خيار صنَّاعها يضع التي

روتينية. أكثر آخر بعمل
فيلم يبدأ املثال، سبيل عىل الساخرة؛ واملحاكاة الهجاء التقاليد لرؤية الطرق أسهل من
تبدو كرحلة بونويل، لويس العظيم اإلسباني الرسيايل للفنان ،(١٩٣٢) خبز» بال «أرض
بونويل، أن يتضح ما رسعان ولكن بإسبانيا، الفقرية املناطق إحدى داخل وكئيبة مملة
الزائفة العلمية التقاليد يستخدم يونيك، بيري الرسيايل الفنان كتبه الذي التعليق بمساعدة
للريف. الرهيبة االجتماعية الظروف ثم الراوي من كل تجاه والغضب الحرية إلثارة الجافة
يس) بي (بي الربيطانية اإلذاعة هيئة شبكة عرضعىل الذي االسباجيتي» «قصة فيلم أما
سويرسا إىل املشاهدين فيصحب «بانوراما»، الوثائقي الربنامج ضمن ،١٩٥٧ عام يف
الوقت نفس يف تمثل كدعابة األشجار) عىل ينمو (الذي لالسباجيتي محصول آخر ملناقشة
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حول مضمونه يف يدور الذي ،(١٩٩٠) الحافة» عن «بحثًا فيلم ويف إعالميٍّا. تعليميٍّا درًسا
التعليمي الوثائقي الفيلم أدوات من كبرية مجموعة تَُوظَّف األرضمسطحة، كون أسباب
إلظهار — متعمد أخرق بأسلوب كل — التقليدي» الوثائقي «الفيلم ب الناس يربطها التي
يُمنح الفيلم، هذا يف األفالم. صناعة يف واملعالجة العلمية الحجج يف الخاطئ املنطق
املعرفة عىل كداللة كتب حقائب وأمامهم ويظهرون جامعي»، «أستاذ مثل ألقابًا الخرباء
املبهرة الجرافيك رسوم توضح فيما فارغ، بكالم يتحدثون أنهم من الرغم عىل العلمية،
األرضمستديرة، أن فكرة من بالسخرية الراوي صوت نربة وتمتزج فيزيائية، استحاالت
الشخصية أن لنجد بينز، كني طريقة عىل متدرجة، قريبة لقطة يف عائلية صورة وتظهر
،(١٩٨٨) «باباكيوريا» األسرتايل الفيلم أما الكامريا. عن بعيًدا رأسها تدير إليها املشار
منها اإلثنوجرافية، األفالم تقاليد من فيسخر األصليني، السكان من مجموعة به قام الذي
بالخرباء، واالستشهاد الرسد، خالل الدخالء لآلخرين سحرية أو غامضة سمات نَْسب
الفيلم، يف بطولية. استكشاف كرحلة العلمي البحث وتصوير الراوي، لدى الغرور ونربة
طقوس ملمارسة مركز أنه يعتقدون ما األصليني السكان من العلماء من يفحصمجموعة

شواء. منطقة الواقع يف هو الذي البيض، لألسرتاليني ثقافية
التقاليد لرؤية الفرصة أيًضا الكاذبة، الوثائقيات أو الساخرة، الوثائقية األفالم تقدم
يدور الذي راينر، لروب (١٩٨٤) تاب!» سبينال هي «هذه فيلم كان فقد معينة؛ زاوية من
— الروك لوثائقيات شهرية ساخرة محاكاة األسطورية، ميتال الهيفي فرق إحدى عن
عىل الحمايس األداء بني مقارنة من تحويه بما — الروك فرق عروض تجسد التي األفالم
نجاحها قصص وبني الكواليس، وراء بلهاء وحركات ترصفات من يصاحبها وما املرسح
يف «األفضل مثل الالحقة، الساخرة الوثائقية األفالم يف الحال هو وكما االنتشار. واسعة
عىل الجمهور قدرة عىل الفكاهة اعتمدت ،(٢٠٠٣) قوية» و«رياح ،(٢٠٠٠) العرض»

التقاليد. تحديد

الفنية التجربة

باألساس فنانني أنفسهم يرىمخرجوها أفالم تحليل هي التقاليد، لرؤية أخرى طريقة ثمة
يبتكرون، —وهم وسيًطا الفيلم يستخدمون وليسرواة فنيٍّا، شكًال يعالجون —مخرجون
الجماهري لجذب السوقية الضغوط فيه أدت الذي الوقت ففي ويتحدون. االبتكار، ويعيدون
خارج يعملون الذين الفنانون سعى مألوفة، تقاليد توظيف إىل املخرجني من بالعديد
األول. الطراز من ومجرِّبون مبتكرون فهم تجاوزها؛ إىل والفيديو األفالم سوق نطاق
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املدن؛ سيمفونيات اتجاه املضادة الفنية التيارات هذه ملثل الشهرة واسعة األمثلة من
الطبيعية، املغامرات تعرض السينما دور كانت حني والثالثينيات، العرشينيات ففي
أعماًال ينتجون الذين الفنانون كان والغرائب، الحروب، تتناول التي السينمائية واألخبار
(التي السينما يتخيلون العامليتني، الحربني بني ما فرتة خالل أوروبا يف الفنية للمعارض
خربة توحيد تستطيع مرئية كقصيدة أخرى، أشياء بني من آنذاك)، صامتًا وسيًطا كانت
وقد الغزير. الداخيل والتواصل التجريب فرتات من الفرتة هذه كانت املختلفة، الحواس
إذ والتقدم؛ واآلالت، للتمدن، العرصي الحب ظهور يف املدن سيمفونيات أفالم ساهمت
رؤية للناس وأتاحت واملستقبلية، الرسيالية مثل الفنية الحركات من عنارص استخلصت
أحبها التي اآلالت ضمن من وكان لريوه، كانوا ما أو عادة، رؤيته باستطاعتهم يكن لم ما
يُطِلق كان كما تفوًقا، أكثر ميكانيكية» «عينًا تمثل كانت التي ذاتها، الكامريا الفنانون
ألفالم األوىل األمثلة ومن فريتوف. دزيجا الرويس واملنظِّر الوثائقية األفالم مخرج عليها
إنتاج تزايد وقد شيلر، وتشارلز سرتاند لبول (١٩٢١) «مانهاتا» فيلم املدن سيمفونيات

العرشينيات. أواخر يف األوروبية القارة يف األفالم من النوع هذا
عظيمة» مدينة سيمفونية «برلني: فيلم من اسمها املدن سيمفونيات أفالم اتخذت
د يوحِّ للفيلم. موسيقى أيًضا روتمان ووضع روتمان، فالرت األملاني للمخرج (١٩٧٢)
الشكل مع الحديثة للمدينة العاصفة الصناعية الحركة املدن» «سيمفونيات مصطلح
الفردية التعبريات من العديد وتنسيق تنظيم عىل القدرة يُظهر الذي الكالسيكي املوسيقي
جولة يف ثم قطار، متن عىل برلني مدينة إىل امُلشاهد الفيلم يصطحب واحدة. وحدة داخل
تصل اآلالت، مع األشخاص تفاعل من النابعة املتمدنة األنماط من العديد داخل يوم ملدة
عن فريتوف أفكار عىل تجربة روتمان يجري الفيلم، يف النارية. األلعاب خالل من لذروتها
اإلنسان قدرة تجاوزت بطريقة املجتمع عىل «عينًا» يكون أن عىل الوثائقي الفيلم قدرة

املالحظة. عىل
فقد الشكل؛ لتجربة كوسيلة املدن سيمفونيات مفهوم الفنانني من العديد استغل وقد
عىل يعكف روتمان كان الذي املرشوع يف اإللهام كافالكانتي ألربتو الربازييل الفنان وجد
قبل حتى باريس، عن فيلم وهو ،(١٩٢٦) الزمن» سوى يشء «ال فيلم وأخرج تطويره،
تشمل بباريس عاصفة جولة يف بارعة خاصة مؤثرات الفيلم يربز فيلمه. روتمان يكمل أن
األصغر فريتوف شقيق أنتج فرنسا، جنوب ويف سواء. حد عىل املجتمع طبقات وأقل أعىل
هجاء عىل ينطوي صغريًا فيلًما فيجو، جان الفرنيس والفنان كوفمان، بوريس املنفي،
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الشاطئية البلدة يُظهر الذي ،(١٩٣٠) نيس» «حول فيلم وهو ماكر، بأسلوب ساخر
تعليمات فريتوف كتب (وقد والنفس الشمس وعبادة القمار فيها ينترش بذخ كثقافة
عن أحداثه رصدت فيلًما ستورك هنري أخرج بلجيكا، ويف لشقيقه). الفيلم إخراج
الهولندي املخرج وأخرج ،(١٩٣٠) أوستند» من «صور فيلم وهو الشاطئية، بلدته كثب
األفالم، هذه كالسيكيات من أصبح فيلًما ستورك، مع العمل إىل اتجه الذي إيفينز جوريس
الكامريا ذو «الرجل رائعته فريتوف أبدع التطورات، هذه سياق ويف «املطر». فيلم وهو

السينمائية».
تقاليد قاعدة من واستثناءً مألوف، غري شعريٍّا خياًرا املدن سيمفونيات شكل ويظل
تقنيات يستخدم ،١٩٨٢ إنتاج ريجيو لجودفري «كويانيسكاتيس» ففيلم الوثائقي؛ الفيلم
التي التقنيات (إحدى الزمني الفاصل بتقنية التصوير جانب إىل الضوئي بالعرض أشبه
املدمر التأثري عىل تمثييل تعليق لخلق استخدامها) يف رائدة املدينة سيمفونية أفالم كانت
توازن»، بال «الحياة تعني الهوبي لغة من كلمة إىل الفيلم عنوان يشري األرض. عىل للبرش
تاريخ من قرن عىل يربو ما أندرسون توم األمريكية األفالم يف الباحث استخدم وقد
«لوس فيلم يف وذلك السينمائية، األفالم يف أنجلوس لوس تجسيد كيفية يف للبحث السينما
تارة والعام التجاري الخيال يف املدينة يُظهر الذي ،(٢٠٠٣) نفسها» تمثل أنجلوس

وسوداوية. بكآبة وتارة بسخرية
الوثائقي الفيلم الستخدام طرق عن أنفسهم، يصفون مثلما آخرون، فنانون بحث
املتعمد أفالمهم لتجنب فنظًرا ذاته؛ حد يف اإلحساس بنشوة واحتفاء الرؤية لنقاء كطريق
العالم، يف للمالحظة القابلة األشياء أحيانًا بل والراوي، الدرامية، الحبكة مثل لتقاليد
وجوناس أنجر، كينيث من كلٌّ أخرج فقد توقعناه؛ ما لفهم أخرى طريقة يقدمون فإنهم
الواقعية الحياة ترجمت أفالًما سنو، ومايكل بلسون، وجوردان شنيمان، وكارويل ميكاس،
وثائقيني، مخرجني ال طليعيني فنانني أنفسهم صنفوا أنهم من الرغم عىل إبداعي، بأسلوب
وثائقيني مخرجني أنفسهم اعتربوا الذين الطليعيني األمريكيني الفنانني أشهر من وكان

براكاج. ستان — وعلماء —
لم الرؤية، تجربة نقاء إىل الربيئة»، «العني إىل يعودوا أن املشاهدين من براكاج أراد
تصنعه ما أيًضا وإنما الخارج، من العني تتلقاه ما «رؤية» عىل الناس مساعدة فقط يُِرد
أفالمي «أعترب قال: فقد الداخل، من املنبعثة الجسمانية الطاقة أو للذكريات كنتيجة العني
الرؤية.» لتجربة ممكن تجسيد بأدق لإلتيان محاوالتي إنها ا. حقٍّ وثائقية أفالًما جميًعا

22



الوثائقي الفيلم تعريف

فعل الرؤية بأن الحمايس االعتقاد أساس عىل ونُفذت صامتة، براكاج أعمال معظم كانت
تعمل التي الكيفية عن الحدسية ومالحظاته رؤاه أن واملدهش الجسم، من جزء بكل يتم

البرصيات. عن العلمية باألبحاث مدعمة العني بها
و«حديقة ،(١٩٦٣) العث» «ضوء مشاهدة أكثرها من األفالم، مئات براكاج أخرج
طبيعية، خامات براكاج غلَّف القصريين الفيلمني هذين يف ،(١٩٨١) األرضية» املباهج
فيلم احتوى وقد الناتجة. الصور طبع ثم سينمائي، رشيط من قطعتني بني ووضعها
أغصانصغرية، عىل األرضية» املباهج «حديقة فيلم واحتوى عثة، أجنحة عىل العث» «ضوء
أشارت للمشاهدين تجربة ذلك بعد الناتجة الصور خلقت وقد وحشائش. وبذور، وأزهار،

االختالف. كل مختلفة كانت ولكنها واإلبداع، األصالة إىل

العثة أجنحة براكاج ستان التجريبية الوثائقيات مخرج ضغط العث»، «ضوء يف :2-1 شكل
براكاج، ستان إخراج من الفيلم سينمائيني. رشيطني بني وأزهار صغرية أغصان وبقايا

.١٩٦٣

التجريبية األفالم مخرج ترجم فقد أيًضا؛ الصوت إىل التجريبية األفالم تجربة امتدت
والثالثينيات. العرشينيات يف مرئية تجربة إىل الصوتية اإليقاعات ريخرت هانز األملاني
املدعمة املوازية السينما ظل يف فنيٍّا ترعرع الذي كول، ماني الهندي املخرج أيًضا تعامل
الهندية، األغنية تقاليد مع متكرر نحو عىل السبعينيات، يف التجارية) للسينما املوازية (أي
أساليب من واحد وصورة بصوت األلباب يسلب الذي ،(١٩٨٢) «دهروباد» ضمنها من
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األعمال هذه مثل وتلقي الروحي. التأمل لتيسري املصممة الكالسيكية املوسيقى األداء
عاطفية تواصل كأداة بالصوت خاللها من نسلم ما غالبًا التي الطريقة عىل الضوء

مالئمة.
فال بعيد، حد إىل التقليدي» الوثائقي «الفيلم تقاليد تغيب األعمال، هذه كل يف
العادية والحقيقة بها، املوثوق املرجعية يمثلون خرباء وال يحدث، بما يخربنا راٍو يوجد
ألغراض تستخدم التصويرية واملوسيقى مختلف، نحو عىل نراها حتى عمد عن مشوهة
والداكنة، الفاتحة األلوان ذات فاألشكال بالقصة؛ مرتبطة بمشاعر اإليعاز خالف أخرى
الطبيعي، العالم من املأخوذة األجسام ومنظر التكرارية، للموسيقى التنويمي والصوت
إخراجنا يف تسهم األخرى، الوسائل من وغريها العادي، حجمها بأضعاف معروضة وهي
الشكلية املناهج نطاق توسيع يف التجارب هذه ساهمت وقد البرصية. عاداتنا إطار من
مع ا حادٍّ تباينًا التجارب هذه تتباين نفسه، الوقت ويف الوثائقية، األفالم لصناع املتاحة

التليفزيون. يف غالبًا تستخدم التي شيوًعا، الوثائقيات تقاليد أكثر

االقتصادي السياق

يتخذ حيث التليفزيون، ففي التجاري؛ املجال وحقائق لوقائع أيًضا التقاليد تخضع
املنتجون يجاهد ثانيتني، أو ثانية غضون يف عدمها من املشاهدة بشأن قراًرا املشاهدون
خالل من ليسفقط التجارية، العالمة هوية إىل واإلشارة جاذبية، ذات ثانية كل لجعل اآلن
طرق عن أيًضا ويبحثون أيًضا، األسلوب خالل من ولكن هويتها، عىل الدالة الشعارات
والشكل. األسلوب خالل من النفقات وخفض فاعلية، أكثر وجعلها اإلنتاج عملية لتبسيط
للصيغة التسعينيات أواخر يف هيستوري لقناة التنفيذيني املسئولني يُنىسألحد ال ويفرشح
مشاهد من أو مرخصة، فوتوغرافية صور من مقاطع إما — آنذاك القناة يف املستخدمة
— الرسد خالل من مًعا متصلة متكلمة رءوس مع مقحمة أشياء أو صغرية، تمثيلية
ثماره.» ويؤتي التكلفة زهيد ألنه بذلك نقوم «نحن قال: املكافحني املنتجني من ملجموعة
الرعاة، الوثائقية: أفالمهم لتمويل املمولني من أنواع ثالثة إىل األفالم صناع اتجه
عىل يكون ما وغالبًا التليفزيون، يف عادة و«املعلنون»، الحكومة؛ أو الرشكات من سواء
تأثريًا أثَّر التمويل مصادر من مصدر وكل الجماهري. أو و«املستخدمون» مبارش؛ غري نحو

األفالم. صناع اختيارات عىل قويٍّا
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دول ففي الوثائقية؛ األفالم لصناعة قصوى أهمية يمثلون الحكوميون الرعاة كان
هيئة الوثائقية األفالم وتوزيع صناعة ع تشجِّ التي املؤسسات تضم الربيطاني، الكومنولث
جميع وعرب بكندا. للسينما القومي واملجلس األسرتالية، اإلذاعة وهيئة الربيطانية، اإلذاعة
مجال يف يعملون الذين للفنانني املالية املعونات الحكومات تقدم األوروبية، القارة أنحاء
هذا ظل يف والهولندية والفرنسية األملانية الوثائقية األعمال ازدهرت وقد الوثائقية، األفالم
السابقة االستعمارية القوى تقدِّم ما أحيانًا الثالث، العالم دول ويف االستثمار. من النوع
مجال يف تتحكم ما وغالبًا املوارد، القومية الحكومات تقدم وقد الثقايف، لإلنتاج ثابتة منًحا
إذ الدعم، هذا لتقديم القومية للحكومات دافًعا الثقافية القومية وتمثل األفالم. صناعة
ال القومية، الهوية عن بالتعبري اهتماًما وأساليبها الربامج تصميم أفكار تعكس ما غالبًا

العام. األمريكي لإلعالم يتوقف ال الذي العاملي التدفق مواجهة يف سيما
عىل هزيًال الوثائقية لألفالم الرضائب دافع األمريكي املواطن دعم كان املقابل، يف
بقوة، التجاري اإلعالم تدعم فيها الثقافية السياسة كانت طاملا دولة يف التاريخي، املستوى
صاحبت التي الليربايل االزدهار فرتة خالل جديد من العام اإلذاعي البث مجال بُعث وقد
للقطاع عامة صناديق ُخصصت إذ جونسون؛ ليندون عهد يف العظيم املجتمع سياسات
واهية كانت التي العامة البث محطات قدرات بناء يف للمساعدة الالحكومي التجاري غري
ثقافية مؤسسات ساهمت والثمانينيات، السبعينيات وخالل الكربى. املدن معظم يف آنذاك
َلنْي املموَّ للفنون، الوطني والصندوق اإلنسانية، للعلوم الوطني الصندوق خاصة أخرى،
األساليب كانت ما وغالبًا األمريكية، الوثائقية األفالم مجال يف الرضائب، دافعي أموال من

الكونجرس. يف املحافظني غضب تثري سياسيٍّا الحساسة واملوضوعات واألفكار
وذلك الوثائقي، الفيلم صناعة يف ا مهمٍّ دوًرا الحكومات بها تلعب أخرى طريقة ثمة
املثال، سبيل عىل أخرى؛ أنواع عىل اإلنتاج من معينة أنواًعا يشجع ترشيع خالل من
أيًضا فرضت خاصة، تجارية تليفزيونية قنوات وجود الربيطانية الحكومة أجازت حني
مرشوعات إىل تُرجم ما وهو العامة، املصلحة بتحقيق يتعلق فيما ضخمة مسئوليات
املزاولة، رخصة وتجديد والتقدير، بالسمعة، الفوز أمل عىل ُموِّلت طموحة وثائقية أفالم
إلحدى اإلعالنية اإليرادات من اقتطعت بتمويالت الرابعة الربيطانية القناة أُطلقت وقد
مخرجو بينهم من كان مستقلني، ملنتجني أعمال عرض إليها وفوِّض الخاصة، القنوات
القوانني من األمريكية اإلذاعة شبكة مخاوف أن رافاييل تشاد زعم وقد وثائقية. أفالم
برامج يف بالتالعب متلبسة التليفزيونية الشبكات ُضبطت (إذ الحكومية والترشيعات
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االستقصائية الوثائقية األفالم عىل بالتمويل فيها أُغدق فرتة إىل قادت املسابقات)
الخاصة الحكومية الترشيعات سقوط أدى (وبالفعل، العامة الشئون يف املتخصصة
العامة). الشئون تتناول التي الوثائقية األفالم يف انهيار إىل الثمانينيات يف بالتليفزيون

ما وغالبًا التقاليد، وتطبيق املعايري وضع يف حقيقيٍّا دوًرا الحكوميون املراقبون يلعب
موجات استخدام يتفقدون الذين املراقبني من صارمة رقابة تحت البث مؤسسات تكون
تهريب عن وثائقي فيلم ففي برشوط؛ فردية لرشكات عادة الحكومة تؤجرها التي البث
عام يف بريطانيا يف رت تفجَّ فضيحة وينستون براين روى «الصلة»، فيلم وهو املخدرات،
وقد الخيال، وحي من مشاهد حتى ربما أو تنفيذها، أعيد مشاهد بمصاحبة ١٩٩٨
القناة عىل غرامة تنظيمي، جهاز وهي املستقلة، الربيطانية التليفزيون مفوضية عت وقَّ

الحكومية. الرقابة عن النقاشات بذلك وأثارت الفيلم بثت التي التليفزيونية
واسًعا نقًدا لقيت ابتذال، غرامة أيًضا لالتصاالت األمريكية الفيدرالية املفوضية عت وقَّ
هو تاريخي، برنامج ببث لقيامها عامة تليفزيونية محطة عىل تعسفية، غرامة باعتبارها
الُحكم دفع وقد بذيئة، بكلمة الجاز ملحني أحد فيه ظ تلفَّ ،(٢٠٠٣) بلوز» «ذا برنامج

برامجها. يف الحذر من مزيد لتوخي آنذاك البث مؤسسات من العديد
وسوف أيًضا، كبريًا الوثائقي الفيلم تاريخ يف الخاص القطاع من الرعاة دور كان
فالهرتي، روبرت الوثائقية، األفالم لرائد املهمة األعمال كانت فقد بالتأكيد؛ هكذا يظل
الرومانسية، برؤيته صورتها ربط يف تأمل كانت راعية مؤسسات جانب من مدعومة
التليفزيون؛ يف الوثائقية األفالم لباكورة أيًضا أهمية سيني املؤسَّ واملكتتبني للرعاة وكان
(١٩٥١) اآلن» «شاهده مورو آر إدوارد العظيم الصحفي برنامج كان املثال، سبيل عىل
تتطلع آنذاك كانت التي ألكوا، رشكة من مموًال العامة، والشئون القضايا يتناول الذي
لتليفزيون بالغة أهمية سيني املؤسَّ للمكتتبني وكان احتكار، قضية بعد سمعتها تلميع إىل
الوثائقية لألفالم مهمني عمالء أيًضا الربحية غري املؤسسات أصبحت أيًضا. العامة الخدمة
صنع فيلم عىل للحصول يدفعون الرعاة إن أهمية. ذات تعتربها قضايا مع تتعامل التي
الحالتني، كلتا ويف صورتهم، تحسني يف يرغبون أو معينة، قصة رسد يف يرغبون ألنهم
لكي كافيًا غالبًا يكون ولكنه االستقاللية، من محدود قدر سوى الفيلم ملخرج يكون ال
مع الفيلم مخرج أولويات تتفق األحيان بعض ويف أهمية، ذي عمل تنفيذ يستطيع
عىل الحصول مقابل منهم كل يدفع إذ أيًضا؛ رعاة املعلنون ويعترب املؤسسة. أولويات
اإلعالن ل ويفضِّ لرسائلهم، املشاهدين جذب يمكنه برنامج يف محدودة مساحة أو وقت
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واألفالم الراهنة، األوضاع تتحدى ال التي املحدودة امليزانية ذات الخفيفة الوثائقية األفالم
املشاهدة. نسب ترفع أن يمكن التي املثرية الوثائقية

السينما فجماهري الوثائقية؛ األفالم لدعم نموٍّا األرسع النموذج املبارش البيع ويمثل
التي سواء إيماكس، لرشكة الوثائقية األفالم يف يجدونها والروعة التجديد عن الباحثة
مشرتكو ويستقبل املدهش، االستوائية الحرشات عالم أو الطريان معجزة حول تدور
الوثائقية الربامج من سيًال الوثائقية، كندا قناة أو أو» بي «إتش مثل املشفرة، القنوات
أفالًما أيًضا الطلب حسب الفيديو أنظمة تقدم املجالت. يف االشرتاك عند يحدث مثلما
وبلوكباسرت. نتفليكس مثل التأجري خدمات تفعل مثلما للمشاهدين، مبارشة وثائقية
يف (دي أسطوانات — اإلنرتنت طريق عن غالبًا — أيًضا املنزليون املستخدمون يشرتي
عىل أفالًما أيًضا ويحملون عرض، دار أي يف تُعرض لم ربما التي الوثائقية لألفالم دي)
«جمهور لتحديد الوثائقية األفالم صناع يدفع وهذا الخلوية، والهواتف بود اآلي أجهزة
هذا اهتمامات حول تدور أعمال وصياغة برودريك، بيرت املنتج عليه يطلق كما شخيص»

معينة. مشكلة أو لقضية متحمسة مجموعة تحديد أو القطاع
روبرت إنتاج من (٢٠٠٤) «الخداع» فيلم املبارش للتوزيع الخارقة األمثلة من كان
أُطلق اليميني. للجناح لتحيزها نيوز فوكس قناة عىل ضاريًا هجوًما يشن الذي جرينوالد،
عن للمشاهدين وُقدم املتحدة، الواليات يف ٢٠٠٤ لعام االنتخابات موسم خالل الفيلم هذا
.MoveOn.org أورج دوت أون موف الليربايل املوقع من اإللكرتوني الربيد رسائل طريق
خالل دي) يف (الدي أسطوانات مشاهد ألف ١٠٠ من أكثر اشرتى للمنظمني، ووفًقا
دفعة املشاهدين من العديد يشاهدها حيث املنزلية الحفالت يف لالستخدام أغلبها الشهر،
ورسعان العرض، دور يف ومتزامنة محدودة عرض بفرتة أيًضا الفيلم وحظي واحدة.
املحرضة أفالمهم املحافظون أعد ما رسيًعا إذ وتعديله؛ النموذج هذا محاكاة تمت ما

االنتخابية. دوائرهم يف ونرشوها
فبحلول للسوق؛ جديدة نماذج اإلنرتنت عرب التحميل عرص يف الرقمي اإلنتاج يطور
اإلنرتنت، عىل اإلجمالية املساحة نصف حوايل احتل قد الفيديوهات تحميل كان ٢٠٠٦ عام
حظي مما أكرب عاملية جماهري املتواضعة املنزلية الساخرة املحاكاة جذبت أيام، غضون ويف
ظل نفسه، الوقت يف سينمائي. عرض أو مهرجان أي يف الوثائقية األفالم من العديد بها

ملحوًظا. األعمال هذه مثل دعم يمكنه الذي التجاري النموذج

27



الوثائقي الفيلم

والشكل األخالقيات

الشكل اختيارات يف الجمالية املسائل شأن شأنها بالغة أهمية األخالقية للمسائل كان
بيل واملنظِّر إلس جون التاريخية األفالم مخرج طالب وقد الوثائقية، األفالم لصناع

أخالقية. معايري بصياغة أنفسهم املحرتفني األفالم صناع آخرين، بني من نيكولز،
عىل تُطرح التي األسئلة من الواقع، ومحاكاة تزييف من املقبول القدر عن والسؤال
بداية منذ شائع أمر أنه مع وشجبه، عليه الحكم يسهل الرصيح التزييف إن مستمر. نحو
نيوجرييس، يف الفلبني من حرب مشاهد إديسون توماس استوديو أنتج فقد األفالم؛ نشأة
حوض —يف الحقيقة يف — هافانا ميناء يف «ماين» السفينة املفرتضلغرق التوثيق َر وُصوِّ

نيويوركي. استحمام
التجسيد، إعادة تقنية فهناك األخالقية؛ الناحية من وضوًحا أقل أخرى ممارسات ثمة
الثقيلة املعدات ظل ويف ملليمرتًا، ٣٥ الوثائقية األفالم إنتاج من أسايس جزء وهي
ستصبح النوع هذا من األفالم معظم كانت تمثيل، عنارص أو إضاءة بدون املرهقة،
الذين الستينيات، يف املحافظون الواقع سينما أنصار استهجن وقد التنفيذ. عىل مستحيلة
باعتبارها التقنيات هذه مثل مرونة، وأكثر وزنًا أخف جديدة معدات يستخدمون كانوا

مصطنعة.
التسعينيات، يف أخرى مرة لالزدهار التجسيد إعادة تقنية عادت ذلك، من الرغم عىل
الربامج صناع يخصصها التي املحدودة امليزانيات إىل يعزى األحيان بعض يف ذلك وكان
لجماهري جذابة قصة إلنتاج يجاهدون كانوا املخرجني إن حتى املشفرة، القنوات يف
قناة يف املألوف من أصبح وهكذا، عالية. إنتاجية معايري اعتادوا الذين التليفزيون
آلالف مسرية لتجسيد صنادل ترتدي أقدام ببضع اإلتيان املثال، سبيل عىل هيستوري،
أخرى، حقبة يف امللوك ثراء لتجسيد ومزهرية معدنية عمالت بضع أو الرومان، املحاربني
غري لحظة الستحضار التجسيد إعادة يستخدمون األفالم صناع كان أخرى أحيان ويف
ُمثِّلت ،(١٩٩٩) يشء» لكل «شكًرا الهولوكوست مذكرات عن املأخوذ الفيلم ففي مصورة؛
من الناجية هذه يف الطفولة ذكريات لتجسيد الشموع وتيضء الخبز تصنع ألم مشاهد
يمكنهم ما عادة إذ للمشاهدين؛ حرية أو ارتباك أي االستخدام هذا مثل يُحِدث وال املحرقة.

لها. الرمزي التجسيد عن الحقيقية التجربة تمييز
إعطاء دون الحقيقة مع الزيف فيها يتداخل التي األفالم صناعة حول جدل ثار وقد
(٢٠٠٤) األطفال» مسرية :٢ الجزء عظيمة: «أوقات فيلم ففي للتمييز؛ الفرصة املشاهدين
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ُمزجت اإلنسان، حقوق تاريخ حول ويدور هيوستن وبوبي هدسون روبرت أخرجه الذي
ومكان زمان من أرشيفية مواد أيًضا واستخدمت األرشيفية، باملواد التمثيلية املشاهد
جدًال أثار األوسكار، جوائز بإحدى الفيلم فاز وعندما آخرين، وزمان مكان إىل لإلشارة
جزءًا (٢٠٠٤) هتلر» لقتل الرسية «املؤامرة ماكناب ديفيد فيلم كان أيًضا املزج. هذا بسبب
تجسيد املمثلون فيه يعيد الذي االفرتايض»، «التاريخ مجال يف ديسكفري لقناة تجربة من
وقد األرشيفية، املشاهد من التاريخية الشخصيات برءوس ويُستعان التاريخ، من لحظة
بالصور املمثلني مزج أسلوب أن اعتقد البعض ولكن بدايته، يف بذلك الفيلم اعرتف

الجمهور. يربك وقد أخالقيٍّا، خطٍّا تجاوز قد األرشيفية
رسد إلعادة اإلبداعي، املشاع برخصة والنصوص، املمثلني تستخدم التي األفالم
«غاندي» مثل: أفالم تحتها ويندرج دوكودراما، غالبًا عليها يُطلق حقيقية، أحداث
ومن روائية، كأفالم تبدو إنها (١٩٧٧)؛ «الجذور» التليفزيوني واملسلسل ،(١٩٨٢)
أجل من التفاصيل بعض يخص فيما الدقة عن التغايض بإمكانها أن عموًما املفهوم
تزييف أن يرون ال والصحفيني املشاهدين أن بيد دراميٍّا، تجسيًدا حقيقة أو واقع تجسيد
شبكة أنتجته الذي «٩ / ١١ إىل «الطريق الدرامي الوثائقي الفيلم ففي الئق؛ أمر الحقيقة
من كلينتون، إدارة يف حقيقيني مسئولني أدوار ألداء ممثلون اختري ،٢٠٠٦ يسعام بي إيه
بالتأكيد، يقولوها أو يفعلوها لم أشياء ويفعلون يقولون وجعلوهم الخارجية، وزير بينهم
الشبكة حذفت وقد إرهابيٍّا، تهديًدا تهمل وهي كلينتون إدارة التلفيقات هذه وأظهرت
كان الفيلم أن إىل بالتنويه ساحتها تربئة حاولت ثم األخرية اللحظة يف األخطاء بعض
التنصل. هذا يرِضِهم لم الساخطني واملعلقني املشاهدين لكن درامي، وثائقي فيلم مجرد
أفالم أنها ادعاء يف ويستمرون خيالية عنارص الوثائقية األفالم صناع بعض يمزج
عىل الوثائقية؛ الرتفيهية األفالم شعبية تنامي مع التنامي يف آخذ األسلوب وهذا وثائقية،
عن خيالية قصة روند جيب الدانماركي للمخرج «املختالون» فيلم يحكي املثال، سبيل
جنوب يف الرجال بني تقام واقعية أزياء ملسابقات توثيق خالل من شملهما يلتئم وابن أب
فإنه األرضية، الكرة شمال يف األفالم مهرجانات يف الفيلم شعبية من الرغم وعىل أفريقيا،

واقعية. كحياة خيالية قصة حبكة لتجسيده تساؤالت يثري
قدَّم فقد التفكري؛ إلثارة كأداة الخيال استخدام الوثائقية األفالم بعضصناع يتعمد
بأشخاص فيها استعان أفالم عدة واتكينز بيرت اليساري للجناح املوايل الربيطاني املخرج
وحركات السلطة أنظمة عن تكشف تاريخية أحداث تجسيد إلعادة بالتمثيل يعملون ال
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إميل الراديكايل األمريكي املخرج أعاد باريس. كومونة حتى كولودين معركة من املقاومة
الحرب ملعاريض محاكمة تجسيد (١٩٨٢) بروسيا» ملك «يف فيلمه يف أيًضا أنطونيو دي
املتهمون الفيلم ببطولة قام املحكمة. قاعة دخول من الصحفيني منع بعد فيتنام، عىل
هوليوود ممثل مع بريجان، ودانيال فيليب الكهنوتية يف األخوان فيهم بمن الحقيقيون،
ولكنها فحسب، األحداث رسد التجسيد إعادة تقنية تُِعد لم القايض. دور يف شني مارتن
كريس الفرنيس املخرج مزج املحاكمة. أثناء الصحفيني دخول لحظر ضمنيٍّا نقًدا هت وجَّ
خيايل، برسد والصوت الوثائقية الصور (١٩٨٢) شمس» «بال فيلمه يف أيًضا ماركر
ويف األفالم. صناعة يف وتأمًال الذكرى معنى يف للفكر مثريًا استجوابًا النتيجة وكانت
مشاهد استخدام تاهيميك كيدالت الفلبيني املخرج أعاد ،(١٩٧٧) العطر» «الكابوس فيلم
وهي الغرب، إىل ارتحل الثالث العالم من ساذج شخص عن خيالية قصة لرسد وثائقية
كانت وقد والغرب، الرشق بني املتبادل االخرتاق عن نقديٍّا وثائقيٍّا مقاًال أيًضا كانت قصة

للفلبني. واالنتقائية التوفيقية الثقافة عىل تعليًقا ذاتها االستخدام إعادة
تدعو التي املعقدة الوثائقية املقاالت من الكثري فاروكي هارون األملاني الفنان ابتدع
التي املوجعة القضايا مع والتعامل وثائقية مشاهد استخدام فيها ويجري الذات، لتدبر
«النريان هو فيتنام، حرب يف الصناعيني العمال تورط عن مقال وله عامة، بأهمية تحظى
عىل انطوى بأسلوب وُمثِّل ُكتب وقد — النابالم إىل النار تشري —حيث (١٩٦٩) الغامضة»
الفيلم تصوير جودميلو جيل األمريكية املخرجة أعادت وقد الربيختي، للتغريب تجربة

.(١٩٩٨) فاروكي» علمه «ما اسم تحت بلقطة لقطة
الحياة تجسد أنها تزعم إنها وثائقية؟ أفالًما الهجينة األعمال هذه مثل تظل هل
هذه ولكن السائدة، الوثائقية األفالم شأن شأنها عنها مهم بيشء املشاهد وتخرب الواقعية
األفالم شأن شأنها الوثائقية، األفالم حدود عن تخرج البعض نظر وجهة من التجارب
التي النوعية عن فيلمها يف امُلشاِهد سألت نفسها جودميلو إن بل الساخرة، الوثائقية
معادة تقريبًا امَلشاهد جميع أن إىل تشري وهي فاروكي». علمه «ما فيلم إليها ينتمي
حول مناقشة الفيلم ولكن تحاكيه، الذي الفيلم يف املشاهد معظم شأن شأنها التجسيد،
باعتباره الفيلم إىل ينظر امُلشاِهد أن إىل السخرية من بيشء تشري وهي الواقعية، الحياة
يف ظهر الذي التهييج» «دعاية أفالم مصطلح لألذهان لتعيد تهييج، دعاية أو «أجيتربوب»
إشارة عىل تساؤلها وينطوي اجتماعي. تغيري إحداث عىل للحث السوفييتي االتحاد عرص

الفني. الشكل هذا بحدود تحيط التي املشوشة الخطوط إىل
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مقنعة ادعاءات امُلشاهد إىل تسوق باملخرجني الخاصة الشكل اختيارات جميع إن
من متنوعة مجموعة توافر حقيقة يف ولعل ومنطقيته، نيته وحسن املخرج دقة عن
للحقيقة، شفاف تجسيد يوجد ال بأنه لنا تذكرة الحقيقة تجسيد يف للمخرجني الخيارات
توجد وال التعبري، طريقة يف االختيار بتجنب األخالقية املعضالت تلك حل يستطيع أحد وال
الفيلم مخرج بني النية حسن عىل القائمة والعالقة ذاتها. حد يف خاطئة شكلية اختيارات
أنفسهم مع الوضوح بتحري ذلك تسهيل األفالم صناع وبإمكان رضورية، واملشاهد
الختيار والسعي يستخدمونها، التي والتقنيات لألساليب استخدامهم بأسباب يتعلق فيما

عليها. إطالعنا يف يرغبون التي الحقيقة شأن من يعيل الذي الشكل

املؤسسون

الجماهري توقعات تشكيل يف وساهموا الفني أشخاصمشوارهم ثالثة بدأ العرشينيات يف
ودزيجا جريرسون، وجون فالهرتي، روبرت وهم: الحني، ذلك منذ العالم أنحاء جميع عرب
فإن رأينا، وكما فنانون. وأنهم الحقيقة ينقلون أنهم واحد آٍن يف جميًعا أكدوا وقد فريتوف.
تتعارض فمتى الوثائقية؛ األفالم يف األساسية والجذب التوتر حالة يخلق التأكيدين كال
املخرجون هؤالء صارع لقد التجسيد؟ هذا مثل تسهل ومتى الحقيقة مع الفنية الرباعة

الحقة. ومجادالت لنقاشات الطريق ومهدوا متنوعة، بأساليب السؤال هذا
األفالم يف كتقليد «الواقعية» الطموحات، اختالف مع وفالهرتي، جريرسون أرىس
الواقعية فإن ثم ومن املشاهد، لدى الحقيقة َوْهم التعبريي التقليد هذا ويخلق الوثائقية،
بفاعلية ملحاكاته الفن الستخدام محاولة بل بمصداقية، الواقع لتصوير محاولة تكن لم
(١) الحقيقة: وهم خلق أساليب ضمن ومن فيه؛ التفكري دون إليه ينجذب املشاهد تجعل
تنخدع بحيث الواعي، العقل يالحظه أن دون يمر املونتاج من (نوع باإلخفاء املونتاج
يخلق الذي السينمائي التصوير (٢) أكثر). ال الحدث مع تسري بأنها باالعتقاد العني
يف نفسية مشاركة ويمنحك وقوعه، أثناء الحدث تراقب أو املشهد داخل بأنك الوهم لديك
ونظًرا الطبيعي. العالم يف الطبيعية لألحداث امُلشاهد توقعات يتبع إيقاع و(٣) الحدث.
من كل يف التجارية للسينما العاملية اللغة الواقعية أصبحت فقد اإلثارة، عىل لقدرتها

والروائية. الوثائقية األفالم
يف والتكنولوجيا الفنان دور إىل االنتباه تجذب مناهج تأتي الواقعية النقيضمن عىل
الضوء إلقاء بمعنى «الشكلية»، مسمى تحت ُجمعت األساليب هذه بعض الفيلم، صناعة
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أو الحاد املونتاج العنارص تلك أمثلة ضمن ومن ذاته، الفيلم يف الشكلية العنارص عىل
مثل الخاصة واملؤثرات الكامريا، عدسة يف والتشويهات الطبيعية، غري واأللوان امللحوظ،
من العديد جرب السينما، نشأة بدايات يف والصورة. الصوت ترسيع أو وإبطاء التحريك،
الحني ذلك منذ التجارية القيود خارج للتعبري قويٍّا نمًطا لتمثل التقنيات هذه األفالم صناع
تأثري وذات األذهان يف تعلق انطباعات ترك أجل من أيًضا مفيدة املعلنون وجدها (وقد
لتصديق لدفعهم املشاهدين وخداع بالتضليل الواقعيني الشكلية أنصار اتهم وقد عاٍل).
دور بمالحظة للمشاهدين املخرجون هؤالء سمح املقابل يف واقعيٍّا؛ شيئًا يشاهدون أنهم

به. االحتفاء بل العمل، خلق يف الفنان

فالهرتي روبرت

البعض ولكن عمله، سنوات خالل أفالم بضعة سوى فالهرتي روبرت األمريكي يُنتج لم
ابن «نانوك األول فيلمه حظي الوثائقية. األفالم أساسه عىل تقاس محكٍّا أصبح منها
سريجى الرويس من العالم، أنحاء كل يف األفالم صناع وألهم واسع، بنجاح الشمال»

روش. جان والفرنيس جريرسون جون الربيطاني إىل أيزنشتاين
والده مع التعدين معسكرات يف فرتة وعاش حدودها، وعىل كندا يف فالهرتي نشأ
أثر (عىل وأسفاره رحالته يوثِّق فيلم لتنفيذ فاشلة محاولة بعد منجًما. يملك كان الذي
منهم لقي الذين األصليني الشمايل القطب سكان إىل عام ملدة عاد النيجاتيف)، احرتاق
رفض من الرغم وعىل الفراء. لتجارة فرنسية رشكة من تمويالت وبحوزته طيبة، معاملة
ج ُروِّ ولفالهرتي. لنفسه املال من الكثري الفيلم حقق فقد الناتج، للفيلم املوزعني من الكثري
تجرها التي الزالجات مثل بارعة ووسائل أفكار بواسطة العرض دور يف «نانوك» لفيلم
حياة «قصة بأنه ووصف اإلسكيمو، ألكواخ املقوى الورق من مصنوعة وأشكال الكالب،

الحقيقي». الشمايل القطب يف وحب
فقد الوقت؛ ذلك يف الرائجة الرتفيهية السينمائية األعمال من عنارص الفيلم استعار
وريثًا ذاتها حد يف كانت التي الرحالت، أفالم من مستعارة «تصويرية» عنارص ن تضمَّ
مواجهة يف البقاء عن درامية قصة يروي أيًضا الفيلم وكان الرحالت، رشائح لعروض
الشهري الروائي الفيلم يف املستخدمة لتلك مشابهة بنية مستخدًما القاسية، البيئية الظروف
الفيلم اشتمل شاهده. قد فالهرتي كان الذي جريفيث، دبليو لدي (١٩١٥) أمة» «ميالد
هو كان ثقافة يف اليومية بالحياة املشاهدين فالهرتي عرَّف فقد جديدة؛ بدعة عىل أيًضا
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لم الثقافة هذه يف «البدائيني» أن الفيلم يف التجديد وكان بدائية، أنها يعتقدون وجمهوره
املعرض يف قريبة فرتة منذ ُقدِّموا (مثلما األطوار غريبة حيوانات أو كمخلوقات يقدَّموا
وكان ومجتمعات. عائالت لديهم كبرش بل ،(١٨٩٣ عام بشيكاغو الدويل الكولومبي
يعتقدون كانوا بل آخر، حياة أسلوب استكشاف الفيلم هذا خالل من الجماهري بإمكان
سكان حياة ألسلوب تجسيده يكون أن فالهرتي تعمد وقد املايض. يستكشفون أنهم

ومهجور. عتيق طابع ذا اإلسكيمو
ما فاق التجاري املستوى عىل نجاًحا «نانوك» لفيلم الدافئة اإلنسانية النزعة القت
الذي كريتيس إس إدوارد ر املصوِّ وهو اإلثنوجرايف»، «للتوثيق آخر نصري منهج به حظي
اشتهر الذي كريتيس، كان «نانوك». من االنتهاء قبل زارته قد فالهرتي عائلة كانت
التي السنوات من االستفادة يف يأمل عتيقة، مالبس يرتدون وهم الحمر للهنود بتصويره
الفيلم. ملشاهدة للدفع استعداد عىل جماهري يجذب بفيلم الكواكيتول هنود مع عاشها
بشكل بعد فيما تسميته أعيد الذي — (١٩١٤) الرءوس» صائدي أرض «يف فيلمه ويف
طلب قد كان لطقوس مشاهد جمع — الحربية» القوارب أرض «يف ليصبح دقة أكثر
يحقق لم الكواكيتول. ثقافة من تُْستَوَح لم ميلودرامية حبكة مع إحياءها الكواكيتول من
به البالغ االهتمام من الرغم عىل الجمالية، الناحية من فاشًال وكان تذكر، إيرادات الفيلم
تجسيدها. أعيد التي الطقوس مشاهد من يحويه ملا بعد فيما األنثروبولوجيا علماء من

ثمن لدفع استعداد عىل جماهري بغرضجذب بعضالخيارات فالهرتي اتخذ بالطبع
غري نموذجية عائلة له ع وجمَّ نانوك، إىل أالكرياالك من البطل اسم فغريَّ السينما، تذكرة
اإلسكيمو سكان من العديد مشاركة أخفى وقد للتصوير، مناسبة كانت ولكنها حقيقية
إيقاع رصد مجرد من بدًال الدراما عالية صيد عمليات دبر بل وأبرز الفيلم، تصوير يف
تصوير أدى وقد النساء. حياة إيقاع وخاصة أحداث، أي من الخايل اليومية الحياة
التصوير وإعادة البرصية بالتفاصيل الدقة شديد االعتناء عن والناتج — البارع فالهرتي
إلقناع يكفي بما بطيئًا كان (الذي املونتري من لإليقاع البارع والتنظيم — مرات عدة
عايل ترفيهي عمل إنتاج إىل درامية) ببنية ولكن واقعية، حياة يشاهدون بأنهم املشاهدين
بحقيقة الوهم خلق أي — الواقعي االتجاه اختيار منح وقد مشوقة، خام مادة من الجودة
قويٍّا انطباًعا املشاهدين — واإليقاع الكامريا، وزاوية املونتاج، خالل من ومحسوسة مرئية

حقيقي. شبه شيئًا عايشوا بأنهم
أريد «ما قال: إذ أخالقيٍّا؛ خياًرا الفيلم يف املهجورة للصيغ فالهرتي اختيار كان
ذلك يزال وال الناس، هؤالء بها يتمتع التي الشخصية والسمات الروعة هو أعرضه أن

33



الوثائقي الفيلم

كان أيًضا.» أنفسهم األشخاص بل شخصيتهم، فقط ليس البيض يدمر أن قبل ممكنًا،
قد ثقافته بأن يؤمن وكان األصلية، الثقافات بنقاء قوي رومانيس إيمان فالهرتي لدى
هي نانوك مشكلة «كانت قال: أنه فالهرتي أرملة وتتذكر بها. باملقارنة روحانيٍّا أُفقرت
لقد ماكيناتنا. مع التعايش كيفية يف فتكمن مشكلتنا أما الطبيعة، مع التعايش كيفية
بيئة ألنفسنا صنعنا ولكننا البولينيزيون، فعل مثلما روحه، يف ملشكلته الحل نانوك وجد

معها.» التوافق الروح عىل يصعب
اإلسكيمو ثقافة أن يعتقد كان فالهرتي أن أيًضا تعني الرومانسية القناعة هذه كانت
اإلسكيمو ثقافة بمقدور أن يعتقد يكن ولم الخارجي، بالعالم احتكاكها بفعل لوِّثت قد
تمسسها لم نقية ثقافة رأيه يف األصلية الثقافة كانت فقد العنيفة؛ الهجمة هذه من النجاة
يف عليهم اعتمد الذين اإلسكيمو مواطني أن من الرغم عىل املاكينات، صنعتها حضارة

أيًضا. الفراء ألسواق الفراء يبيعون كانوا كامرياته عليهم لريكز األساس

إعادة اإلسكيمو سكان من فالهرتي روبرت الرومانيس الواقعي املخرج طلب :3-1 شكل
فالهرتي روبرت إخراج الفيلم الشمال». ابن «نانوك فيلم أجل من التقليدية العادات تجسيد

.١٩٢٢ عام
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أخرى، أفالم بني من فأخرج، فالهرتي، ألعمال مميزة سمة الرومانسية تلك أصبحت
عن آران جزر انفصال عن (١٩٣٤) آران» من و«رجل ساموا، يف (١٩٢٦) «موانا» فيلم
هذه محت وقد لويزيانا. جداول يف أفالمه، آخر وهو ،(١٩٤٨) لويزيانا» و«قصة إيرلندا،
ففي الطبيعة؛ مواجهة يف إنسان عن قصة ملصلحة االجتماعية الحياة تعقيدات األفالم
الجزر، سكان مع متسامحة كانت الطبيعة أن الكتشافه فالهرتي ذهل الجنوبية، البحار
وتجاهل، آنذاك، الزوال إىل طريقها يف كانت التي املؤملة الوشم دق عادة يف دراما خلق لذا
للملكيات الجائرة والخصخصة ساموا، يف االستعماري الوجود أخرى، أشياء بني من
الرسمي الزواج نظام عىل الحكومة وإرصار الساموية، املجتمعات يف تحوًال أحدثت التي
،(١٩٣٤) آران» من «رجل فيلم ويف الساموية. الزواج تقاليد مع يتعارض الذي الغربي
من بد ال كان (إذ املتشمسة القروش صيد عادة يحيون آران جزيرة سكان فالهرتي جعل
يف عملهم حياتهم: تكوين يف كبريًا إسهاًما ساهما عنرصين القصة من واستبعد تعليمهم)،
القاسية، الطبيعة وليسقوى الغائبني، ك املالَّ أن وحقيقة الرئييس، الرب مع األسماك تجارة
إىل بحاجة كانوا التي املقفرة األرض يف االستقرار عىل فيلمه شخصيات أجربوا من هم

البحرية. باألعشاب إثرائها
مفهوم وهو النبيل»، «البدائي ب فالهرتي احتفاء «نانوك» فيلم جاذبية أسباب أحد
وظهر التنوير، عرص بدايات إىل تاريخه ويعود الغربي، الفكر يف طويل تراث ذو شائع
اإلنسان بأن تفاؤلية فلسفة عن النبيل البدائي مفهوم يعربِّ روسو. جاك جان كتابات يف
األوروبي اإلبداع يف خاص نحو عىل قوي حضور له أصبح وقد بفطرته، َخريِّ الطبيعي
أيديولوجية ومع الفيكتوري العرص يف األوروبي االستعمار حقبة أوج يف أمريكي واألنجلو
مختلف عىل لسيطرتها الصاعدة القوى تأكيد مع حتى األمريكية. التوسع» «حتمية
تتجاوز قبل من قدم تطأها لم غريبة أرايض مستكشفوهم استهدف سياسيٍّا، الثقافات
النظرة هذه ماركس، ليو أشار وكما البسيطة. الحياة بجمال واحتفوا معرفتهم، حدود
إال تنُم لم وبراءة، بساطة من فيها يفرتض ملا تُقدَّر التي األخرى، للثقافات الرومانسية

الرسيع. التصنيع فرتة مع
فالهرتي عشق وضوح هو فالهرتي، ألفالم الجمهور حب الستمرار آخر سبب ثمة
معهم عاش الذين الناس مع دافئة إنسانية رابطة فالهرتي أقام فقد ألبطاله؛ الشديد
من «رجل لفيلم فالهرتي إخراج من عقود أربعة وبعد الفرتات. من فرتة يف لشهور وعمل
يف بالعمل فالهرتي ألفالم مشاهدته ألهمته الذي — ستوني جورج املخرج عاد آران»،
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عملوا الذين األشخاص يحاور طبيب أول جده كان حيث الجزيرة إىل — اإلخراج مهنة
آران» من «رجل فيلم (١٩٧٨) األسطورة» صنعت «كيف فيلمه ويستعرض بالفيلم.
شديد، بإعزاز فالهرتي يذكرون الناس كان وقد بمهارة. الواقع من صنعت كأسطورة
هدية إياه معتربين «نانوك»، فيلم بمشاهدة أيًضا اإلسكيمو سكان من أجيال واستمتعت

تقاليدهم. معرفة لهم أتاحت
بفيلم يتعلق فيما خاصة واألخالقيات، الهدف حول تساؤالت الفرتة تلك يف النقاد أثار
ُعرف ما رواد من آخر رائد وهو — روثا وبول جريرسون احتفى وقد آران»، من «رجل
بالفيلم ارتقوا الذين العظماء الفنانني أحد باعتباره بفالهرتي — الربيطانية بالوثائقيات
أن املخرجان هذان ويرى ألحداث، تسجيل مجرد وليس جميًال فنٍّا ليصبح الوثائقي
كان الذي العرصالصناعي مع بالتواؤم وااللتزام االجتماعي الضمري إىل افتقر قد فالهرتي
حفيظة فالهرتي أعمال أثارت العظيم، الكساد فرتة منتصف ويف لحركتهما. رمًزا يمثل
«تماًما يقول: مونتاجيو آيفور اليساري الربيطاني الناقد كتب إذ الوسط؛ يسار من النقاد
عني له شاعًرا وباعتباره خيال. إىل الواقع بتحويل فالهرتي ينشغل هوليوود، تفعل مثلما
حقيقيٍّا.» يبدو الخيال يجعل أن بإمكانه ألن األعظم، هي كذبته أن هي املأساة فإن شاعر،
عالم عليهما أطلق معسكرين، إىل النقدية اآلراء انقسمت فالهرتي، وفاة بعد
وقد الرومانيس»، املخادع و«فالهرتي األسطورة» «فالهرتي روبي جاي األنثروبولوجيا
مرشوعاته كل يف عنه غنى ال مساعًدا عامًال كانت التي فالهرتي، أرملة فرانسيس أصبحت
بأنها وصفته الذي فالهرتي»، «منهج أسمته بما احتفت فقد الشعلة، حامية الفنية،
املشاهدين يعرضعىل أن من فالهرتي يتمكن حتى للمادة»، «االستسالم عىل خاصة قدرة
الذيصورته منهجه لوصف «الالتحيُّز» مصطلح صاغت وقد للموضوع، الربيئة» «نظرته
مونترية دونجن، فان هيلني رفضت وقد الخطأ. من ومعصوم وروحاني، حديس، بأنه
املشاهد، من القصص يستخلص كان الذي والشخص األخريين مرشوَعيْه يف فالهرتي
«شاعًرا باعتباره به احتفت ولكنها فالهرتي، فرانسيس أطلقتها التي الروحانية ادعاءات

أسف. بكل التجارية باملتطلبات عمله تقيد وفنانًا و«عبقريٍّا»، خياليٍّا»،
الحرب عرص يف وطنية ثقافية نخبة وظهور لالستعمار، املناهض الوعي لنمو كان
دوره له كان ذلك كل الذات؛ لتدبر الداعية األنثروبولوجيا ونمو الثالث، العالم يف الباردة
أن إىل البعض يذهب إذ الرومانيس»؛ املخادع «فالهرتي حول الدائر الجدل تغذية يف
الشعوب عن منها جدوى ال افرتاضات قت عمَّ الطبيعة ضد اإلنسان رصاع عن فكرته
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بعيدة تكون حني العاطفي باهتمامنا إال تحظى ال األصلية الشعوب أن فيبدو األصلية؛
اإلنسان رصاع ساهم أيًضا الذهني. لالسرتخاء مكانًا لنا توفر حيث آمنة، مسافة عىل عنا
أو باألطفال أشبه سذَّج كأشخاص األصلية الشعوب عن فكرتنا تعزيز يف الطبيعة مع
بريبة النظر إىل بالناس ذلك أدى وقد للحضارة، ضحايا وربما األليفة، الحيوانات حتى
باالقتصادات القائمة عالقتهم مزايا عىل للتأكيد األصليني للسكان السياسية الجهود إىل
الحكم يف فيها املبالغ القسوة من األنثروبولوجيا علماء حذر روبي جاي أن غري األكرب،

الخاصة. ممارساتهم إىل النظر قبل فالهرتي عىل
يف أرسة (٢٠٠٣) الباكي» الجمل «قصة فيلم يُربز قائًما. فالهرتي تراث يزال ال
يغني شعبي طقس تجسيد خالل من أمه تنبذه صغري جمل حياة تنقذ جوبي صحراء
كان الذين الفيلم، صناع يد عىل فكرتها وابتُكرت القصة ُكتبت للجمل. املوسيقيني أحد فيه
لهم صورتها كما عديدة أجيال منذ جوبي صحراء يف الحياة جسدوا لقد منغوليٍّا. أحدهم
املخرج سئل وحني مرتابطة. نموذجية عائلة يف عاديني مرحني أفراد بمساعدة مخيلتهم،
تضحك سوف «حسنًا، قائًال: اعرتف إلهامه، مصدر عن فالوني لويجي للفيلم املساعد

الشمال.» ابن نانوك كان ولكنه مني،

جريرسون جون

الوثائقية األفالم مجال يف وتناقضات رصاعات جريرسون لجون املهنية الحياة صنعت
اسكتلندا، يف جريرسون ُولد تقدير. أقل عىل فالهرتي صنعها التي تلك روعتها يف ضاهت
التي املشكلة ملواجهة قوية أداة باعتباره باإلخراج وعمل محافظ، كالفيني ملعلم ابن وهو
ديمقراطي. صناعي مجتمع يف االجتماعية الرصاعات عىل تسيطر كيف حياته: شغلت
بأحد مدرسة يف وحشية عمالية رصاعات شاهد األوىل، العاملية الحرب يف مشاركته بعد
منح بإحدى فاز النهاية ويف الخريية، األعمال عن عظات يلقي وكان الفقرية، األحياء
أن إىل ذهب الذي ليبمان والرت بالناقد تأثر وهناك املتحدة. الواليات يف الدراسية روكفلر
الذين للجماهري القضايا ترجمة يستطيعون خرباء يتطلب تعقيًدا يزداد الذي مجتمعنا
إىل أيًضا جريرسون انجذب قضية. أي ملواجهة الالزم الخربة كم من سيصعقون كانوا
القرن أواخر يف العمايل الكفاح حركة ظهور مع ولد الذي الناشئ، العامة العالقات مجال
عىل الفيلم لقدرة مقنًعا نموذًجا لفالهرتي «نانوك» فيلم يف رأى وأخريًا عرش. التاسع
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فيلم عن كتب وحني الدائم، بسحره نفسه فالهرتي ه وأََرسَ آخر، واقع نحو الجماهري جذب
الفني. الشكل لهذا نهائية تسمية بذلك ليضع «الوثائقي»، بطابعه احتفى «موانا»،

كان إذ الفيلم؛ بقوة بريطانيني مسئولني إقناع استطاع بريطانيا، إىل عودته بعد
اسكتلندي وهو — ريث جون أصبح ،١٩٢٧ عام ويف املناقشات، هذه ملثل مناسبًا الوقت
الربيطانية، اإلذاعة هيئة وهي العالم، يف البث لخدمات عامة هيئة ألول رئيًسا — أيًضا
تسببت قد العظيم الكساد فرتة وكانت العامة، مستوى وتحسني توعية مهمتها كانت التي
— أيًضا الشيوعية بل — االشرتاكية وجعلت بريطانيا يف الطبقية التوترات تفاقم يف
اإلصالح حركات من هائل عدد أيًضا ظهر الفرتة، نفس ويف لكثريين، معقوًال يبدو بديًال
الكثري كان املتحدة. الواليات يف االقتصادي اإلصالح برنامج أثارها التي كتلك االجتماعي،
الواقع، هو موضوعهم كان الذين واملخرجني رين كاملصوِّ األطياف، شتى من الفنانني من

واالجتماعي. السيايس اإلصالح مع معقد نحو عىل يتضافر الفن أن يرون
ذاتها، اإلمرباطورية لفكرة للرتويج جريرسون اإلمرباطورية التسويق هيئة عيَّنت
يف الحكومي الوثائقي الفيلم مهمة «إن غموض: أي بال الهدف رئيسه له عرض وقد
الفيلم من االنتهاء بعد القائم.» للنظام الجديد الجمهور هذا بقبول الفوز هي الدولة نظر
وهو — (١٩٢٨) الصيد» «قوارب فيلم وهو أخرجه، الذي الوحيد الفيلم يكون كاد الذي
بهذا املسئولني أحد الهتمام استجابة أُنتج الرنجة أسماك صيد حول يدور وثائقي فيلم
شقيقته بينهن من كان النساء، من ا جدٍّ والقليل الشباب من بمجموعة استعان — املجال
«بريطانيا فيلم وكان الكربى. والرشكات الحكومة من كل ملصلحة أفالم لتنفيذ روبي،
غري بساطة، أكثر كان ملاٍض حنينهم من الربيطانيني لفطام محاولة (١٩٣٢) الصناعية»
يتجاوز لم استبعاده، فقبل الفيلم؛ تصوير يف بفالهرتي باالستعانة أخطأ جريرسون أن
الحنني تثري أن شأنها من كان للحرفيني مشاهد ر صوَّ ولكنه فحسب، امليزانية فالهرتي
جريرسون وروبي أنستي إدجار أخرجه الذي ،(١٩٣٥) سكنية» «مشاكل فيلم ويف فعليٍّا.
الفقرية األحياء لسكان الفرصة الفيلم أتاح لإلسكان، ووكالة للغاز رشكة تمويله وتولت
اللييل» «الربيد فيلم أما الفقرية. األحياء تطهري ملرشوع الدعم م وقدَّ مأساتهم، لرشح
أودين إتش دبليو الشاعر من ومساهمات وات، وهاري رايت بازيل إخراج من ،(١٩٣٦)
التسليم، لحظة حتى الربيد صندوق من خطاب مسار فتعقب بريتن، بنيامني وامللحن
وقد لألحداث). مرسًحا القطار من الداخيل الجزء كان (حيث للربيد قطار يف أغلبه ودار
ومحاولة الحكومية، للخدمات العسري والبريوقراطي الصناعي بالتعقيد املشاهدون انبهر

الحديث. للمجتمع املرتابطة الطبيعة عىل والتأكيد الربيد، إدارة سمعة تلميع
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والبصرية الرتابط لتعزيز كأداة الوثائقي الفيلم إىل جريرسون جون نظر :4-1 شكل
الربيد توصيل خدمة يف واآللة اإلنسان بوحدة اللييل» «الربيد فيلم احتفى فقد االجتماعيَّنْي؛

.١٩٣٦ رايت وبازيل وات هاري إخراج من الفيلم الربيطانية.

االجتماعي والتكامل للتوعية كأداة الوثائقي الفيلم ملفهوم و«أعوانه» جريرسون ج روَّ
الوثائقي الفيلم بقدرة جريرسون احتفى ١٩٣٢ عام ويف وكتابات، محارضات خالل من
مساعدة استطاعوا حقيقيني أشخاص باستخدام ذاتها» حد يف «الحياة مالحظة عىل
والتزييف» املحاكاة «آليات ب هذا قارن وقد الواقعية، والقصص العالم تفسري عىل اآلخرين
السماح عىل فالهرتي قدرة إىل نوه وقد التمثيلية، هوليوود أفالم يف التجارية» و«األهداف
الحديثة روسو لفلسفة الضمنية النزعة «تزول أن تمنى قد كان وإن بفرضالقصة، للواقع
رومانسية إىل إشارة يف الوجود»، من الرائعة االستثنائية نفسه بزوال فالهرتي أعمال يف
تنظيم «مهمة عىل اإلبداع تطبيق هو — يقول كما — الحقيقي التحدي كان فالهرتي.
غايات أسمى تحقق ومخلصة وواضحة «أمينة فكرة ونقل للحارض»، العارمة الفوىض
الخطوات نحو والتوجه األفراد عىل الرتكيز تجاوز املهم من كان ذلك، ولتحقيق املواطنة»،

العملية.
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حتى الوثائقي، للفيلم االجتماعية الوظيفة عن التعبري يف جريرسون حدة تزايدت
تكن لم الوثائقيات «فكرة أن عىل أكد ،١٩٤٢ عام ففي الجمايل»؛ «الجانب حساب عىل
يرى وكان العامة»، للتوعية جديدة «فكرة وإنما اإلطالق، عىل فيلم فكرة األساس يف
كان الرشكات أن يعتقد وكان االجتماعية، الديمقراطية إلدارة ومحايًدا عادًال كيانًا الدولة
الحقيقة، عىل اعتمدت لو العامة املصلحة لتحقيق العامة العالقات تستخدم أن بإمكانها
تثري نفسها النازية الدعاية مروجي أساليب بعض استخدام أيَّد أنه حقيقُة تكن ولم
ا» «مستبدٍّ تكون أن أيًضا وبإمكانك الرش، ملصلحة ا» «مستبدٍّ تكون أن «بإمكانك ضيقه:
الرتفيهية. والسينما الوثائقية األفالم بني الحاد الفصل جريرسون وأيَّد الخري.» ملصلحة
الفيلم أن إىل ذهب فقد إليها، االنضمام يمكن وال قهرها يمكن ال هوليوود بأن وإليمانه
تماًما مختلفة بتوقعات والوفاء التجارية غري الدوائر ملخاطبة يسعى أن ينبغي الوثائقي

املشاهدين. بني
جميًعا تبحث كانت التي والحكومات الرشكات من لكل مستشاًرا جريرسون أصبح
حيث كندا، ففي النطاق؛ واسع تأثريه وكان العامة، العالقات يف الوسائل أحدث عن
الذي بكندا، للسينما القومي املجلس أطلق الثانية، العاملية الحرب من كبريًا جزءًا قىض
والربيطانية، األمريكية الحكومة من كل مع مشاورات وأجرى اآلن، حتى قائًما زال ما
لقادة مستشاًرا وعمل بأسرتاليا، للسينما القومي املجلس تأسيس يف زمالؤه وساعده
هناك ضحيًة وقع — توماسييل كيان وثَّق كما — الحظ ولسوء أفريقيا، جنوب حكومة
الوحدة باسم مقرتحاتهم وزكَّى العنرصي للتمييز البيضاملؤيدين املستوطنني من ملؤامرة
الفيلم حركة يف كقائد بل الوثائقية، األفالم مجال يف كقائد جريرسون دور وانهار الوطنية،
للفيلم رؤيته أن غري الثانية، العاملية الحرب بعد ذاتها، الربيطاني االجتماعي الوثائقي

الحًقا. صنَّاعه عىل عميق تأثري لها كان االجتماعية للتوعية كمرشوع الوثائقي
كانت هل الفاعلية؛ قضية عىل كبريًا تركيًزا جريرسون ألعمال املعارص النقد ركَّز
صدمة كان ما وهو العمال، طبقة األفالم جسدت لقد فيه؟ مبالغ نحو عىل ثورية األفالم
كانت هل كافية؟ بشعبية ستحظى كانت هل الطبقي. الربيطاني املجتمع يف للكثريين
يف روثا بول زعم التساؤالت، هذه عىل ا ردٍّ الجمالية؟ الناحية من الكافية بالجرأة ستتسم
وأصبح ككل»، السينما يف البلد لهذا إسهام «أهم كانت الحركة أن الوثائقي» «الفيلم كتاب
أسطوري شبه جليًال رمًزا جريرسون وأصبح عامليٍّا، مقبولة حكمة بمنزلة اإلعالن هذا
الرتويجية الجهود خالل من جزئيٍّا ذلك وتحقق والكندية، الربيطانية االتصاالت لتاريخ

أنفسهم. جريرسون ألنصار
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كما األسطورة، هدم مهمة عاتقها عىل أخذت أخرى بحثية مدرسة جاءت بعد فيما
األوائل األبطال كأحد ومكانه زمانه يف جريرسون وصنفت إليس، وجاك أيتكني لخصإيان
يف املنافسة األفالم جهود تجاهل روثا ادعاء بأن اتهاًما البعض ووجه العامة، للعالقات
حيال لسذاجتها جريرسون أعمال آخرون وانتقد شخصية، أغراًضا يخدم وأنه الوقت ذلك
بها املحتفى الذكوري الطابع ذات الوسطى الطبقة ثقافة إىل وأشاروا الواقعية، تداعيات

أفالمه. يف
أشار فقد يساري، بأنه واتُّهم يساريٍّا توجًها أظهر جريرسون أن من الرغم وعىل
جويس ذهب وقد الراهنة، األوضاع عىل الحفاظ يف ورغبته رجعيته إىل بعد فيما النقاد
قلل قد جريرسون أن إىل كندا، يف جريرسون ألداء متفحصة دراسة إثر عىل نيلسون،
عىل هوليوود سيطرة أيد وأنه الكومنولث، دول وحدة لخدمة الكندية القومية أهمية من

الوثائقية. لألفالم االنفصالية باسرتاتيجيته الكندية السينمائية األفالم
السابق الربيطاني اإلذاعي والصحفي الباحث هو قسوة جريرسون نقاد أشد لعل
الفني، الشكل هذا عىل سلبًا أثَّر قد جريرسون مرشوع أن إىل ذهب الذي وينستون، براين
«املعالجة تلك فنية؛ ادعاءات إىل باللجوء للحقيقة كُمبِلغ دوره مسئولية تحمل تجنب الذي
أسمى اجتماعيٍّا هدًفا يخدم كان أنه بادعاء املسئولية تلك تجنب أن غري للواقع، الخالقة»
وظيفته أي االجتماعي؛ الهدف ذلك مسئولية تجنب فقد الفنية؛ التحديات ضمن يدخل ال
أن عىل األدلة جريرسون تجاهل وأخريًا، للحقيقة، مبلًغا إال ليس أنه بادعاء الرتويجية،
للسينما ثانويٍّا نتاًجا باعتبارها ولو واسع نطاق عىل إليها يُنظر لم الوثائقية أفالمه
الشكل بتقدير وليس الرتبوية باملهمة مدفوًعا كان السينمائي غري املحيط وأن التجارية،
من مصالح تدعيم وهي خبيثة، نية تحمل الوثائقية جريرسون أفالم كانت لقد الوثائقي.
لديهم تكون أن بد ال املخرجني أن إىل وينستون ذهب وقد اإلبداع، وخنق يمولونها كانوا
خدمة يؤدون بأنهم الرنان االدعاء ذلك دون مهمة، يعتربونها التي القصص لرسد الحرية

للحقيقة. فريًدا مدخًال يوفرون بأنهم الروحانية االدعاءات تلك أو اجتماعية،
جريرسون وثائقيات أنصار من الكثري حاورت التي ساسيكس، إليزابيث أكدت وقد
بسياقهم وعي عىل املشاهدين يجعل أن يمكنه فني لشكل جريرسون رؤية أن الربيطانية،
وفيما مختلف. نحو عىل ينفذها لكي آخر جيل إىل ونُقلت بالفعل حية ظلت االجتماعي
يف األفالم أن أعتقد «ال الحًقا: روثا قال للعالم، بتغيريه يفتخر كان لرجل رائعة لفتة يعد

وراءها.» الكامنة الروح نوعية هو املهم أهمية، أدنى لها ذاتها حد
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لها ج وروَّ جريرسون دشنها التي الحركة ألن األهمية؛ لهذه الحًقا النقاد التفت
هذه كتابات أصبحت وقد الوثائقية، األفالم صناعة عىل كبرية بصمة تركت بالغ بحماس
أنشأها التي للمؤسسات كان أيًضا الطموحني. األفالم لصناع أساسية نصوًصا املجموعة
لصناع أهمية بكندا، للسينما القومي املجلس خاصة إلنشائها، ملهًما كان أو جريرسون،
صميمه، يف اجتماعي هدف ذي كمرشوع الوثائقي الفيلم مفهوم وكان الوثائقية، األفالم
كانت مهما الحدود ألبعد مقنَعنْي االجتماعي، للتقدم كسفري الوثائقي املخرج ومفهوم
التجاري غري التوزيع مع املؤسيس أو الحكومي للدعم العمل نموذج وأصبح الظروف،
جمالية، فضيلة الواقع تجسيد فالهرتي جعل لقد واسع. نطاق عىل مقبوًال السينمائي وغري

اجتماعية. مهمة جريرسون وجعلها

فريتوف دزيجا

فريتوف دزيجا الثوري الرويس املخرج هو الوثائقيات مجال يف الثالث س امُلَؤسِّ الَعَلم
كان عما نيابة معارًضا وكاتبًا مخرًجا فريتوف كان كوفمان). أركاديفيتش (دينيس
«تسجيل ل الفريدة الحقيقة لقيمة مناًرصا كان فقد «الواقعية»؛ األفالم روسيا يف يسمى
الوثائقي الفيلم بأن يؤمن وكان استعداد، أي يسبقها لم التي اللحظة أو هي»، كما الحياة
للفيلم بد ال بل فحسب، يزدهر أن يجب ال الذي للثورة، املثالية اإلعالمية الوسيلة هو
الروسية الثورة تحول ومع الفني. الشكل هذا لقدرات إنكاًرا باعتباره يندثر أن الروائي
عهد يف للتجاهل أعماله وتعرَّضت للنظام، نفع ذي غري فريتوف أصبح ديكتاتورية، إىل
للسينما ًسا مؤسِّ َعلًما الثورة قيام بعد فريتوفلعرشسنوات ظل ولكن السوفييتي، االتحاد
تاريخ يف «نكرة» أصبح قد أنه من الرغم عىل سواء. حد عىل العاملي املستوى وعىل روسيا يف
الطليعيني للفنانني مستمرٍّا إلهام مصدر ظل فقد الشيوعي، العرص خالل بالده سينما

مكان. كل يف الوثائقية األفالم ومخرجي
يعتربه كان الذي الوثائقي، للفيلم والعلم الفن ادعاءات — باندفاع — فريتوف مزج
األفالم عىل «الواقعية» األفالم السينما صناعة «تقدم أن حلمه كان كوسيط. الفيلم أساس
تدخل وأن املرسح، ساحة من تتحرر وأن بالتمثيل، التوثيق تستبدل وأن التمثيلية،
… امليكانيكية «العني باعتبارها الكامريا إىل ينظر كان وقد نفسها»، الحياة ساحة إىل
ملحًقا الكامريا كانت سواه». أرى أن أستطيع ال الذي هو، كما العالم تظهر التي اآللة
بانورامية مناظر رؤية بإمكانها كان فقد الضعيفة؛ اإلنسانية البرصية للقدرة افرتاضيٍّا
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كان بعيدة. ملسافات والسفر الثاني، الطابق نوافذ من والتحديق شاهقة، ارتفاعات من
املذهل الكامريا علم أن يرى وكان للمجتمع، جديد علم املاركسية بأن آخرون، ومعه يؤمن،
للثورة علمية أداة لخلق املونتاج، عملية خالل ثوري ماركيس تحليل مع يندمج أن يجب
األيديولوجية. بقوة اآللة قوة اقرتنت وهكذا للمادة، الشيوعي» التشفري «فك سماه فيما

يولد كان الذي الجديد الشيوعي للمجتمع املثايل الوسيط اعتقاده يف السينما كانت
وألنها تلهيهم، أو الناس عىل تكذب وال الواقعية، الحياة حقائق تصور ألنها روسيا، يف
وقد لها، املميزة السمة الشيوعية كانت التي باآللة املدفوعة الرائعة الحداثة تمثل كانت
طليعيٍّا، فنانًا أيًضا فريتوف كان ترفيهيٍّا. فيلًما يعني الذي «الفني»، الفيلم شأن من حط

الزمته. التي الهوية هي وتلك
ال للسامية، معادية دولة يف يعيش كان الذي اليهودي كوفمان، دينيس الشاب كان
(بمعنى فريتوف دزيجا الغريب االسم ذلك نفسه عىل أطلق حني بالجامعة طالبًا يزال
التي القليلة األماكن من واحد يف الطب يدرس وكطالب أعىل»)، من يصور الذي «الرجل
تشبَّع األوروبيني، إىل تميل التي بطرسربج) (سان برتوجراد مدينة يف اليهود تقبل كانت
بالجديد احتفت طليعية حركة وهي باملستقبلية، ذلك بعد ليلتقي للحداثة، الفنية بالثقافة

ويتمان. والت األمريكي الشاعر ألعمال عاشًقا وكان واآللة، والحديث
بالدعاية دفعت التي التهييج» دعاية «قطارات عىل العمل فرصة الثورة له أتاحت
(تراوحت األعداد عرشات وحرَّر السينمائية، الجرائد يف وعمل الرصاع، جبهات إىل الثورية
،(١٩٢٥) «كينو-برافدا» مجلة من دقيقة) عرشين إىل دقائق عرش بني ما منها كل مدة
أيًضا إشارة وكان «برافدا»، الحزبية الجريدة من اسمها استوحت وقد الحقيقة، سينما أو
من نائية أجزاء إىل املشاهدين تنقل السينمائية الجرائد كانت الوثائقي. الفيلم قوة إىل
الدبابات وتعرضلهم السياسية، املحاكمات أخبار لهم وتجلب الجديد، السوفييتي االتحاد
والحوادث، الرياضية، األحداث جانب إىل العامة، املرافق لبناء نرشها إعادة أثناء القيرصية
تحتفي وكانت الجمهور، لدى املفضلة األشياء من كانت التي الكهرباء توصيل وعمليات
عروض بدء قبل البالد أنحاء جميع تعرضيف وكانت واآلالت، والحداثة الحضارة بعجائب
فريتوف ورأى الريفية، واملناطق العمل، وأماكن األندية، يف وكذلك السينمائية، األفالم
قبل. من أفالم أي شاهدوا أن لهم يسبق لم الذين الفالحني وجوه عىل واالنبهار الدهشة
اإلمكانات من واملزيد املزيد فريتوف أدرك السينمائية، الجرائد يف يعمل كان وبينما
مونتريته مع كوَّن الوثائقي. أو الواقعي للفيلم مبًرشا فأصبح الوسيط؛ هذا يف املثرية
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جمع ثالثيٍّا»، «مجلًسا كوفمان ميخائيل وشقيقه سفيلوفا إليزابيث بعد فيما وزوجته
أنفسهم عىل وأطلقوا املتحمسني، األنصار من مجموعة حولهم من الثالثي املجلس
«نحن: بيان مثل استفزازية هجومية وترصيحات بيانات أصدروا وقد السينما، عيون
العذب «العناق عن العزوف إىل املشاهدين دعا الذي مختلف»، شكل من رسمي بيان
واإلعراض الخالعة، سينما براثن وعن النفسية، الرواية سموم وعن الغرامية، للقصص
الزمن) زائد (ثالثة األربعة األبعاد ونحو املفتوح، «الواقع نحو والتوجه املوسيقى» عن

وإيقاعنا.» مقياسنا وعن جوهرنا، عن بحثًا
لعني العلمي اإلعجاز عىل للشك قابل غري قاطًعا تأكيًدا أكد فريتوف أن من الرغم عىل
حذو حذا فقد البرشية، األبعاد يتجاوز نحو عىل الحقيقة إخبار عىل وقدرتها الكامريا
«ليس بالغة: أهمية له كان البرشي الراوي أن إىل أيًضا ذهب حني وجريرسون فالهرتي
ترتيب من بد وال للحقيقة. منفصلة أطًرا الشاشة عىل الحقيقة من تعرضأجزاء أن كافيًا
للفنان الربيئة» «العني ومثل أيًضا.» حقيقة الكل يشكل بحيث املوضوع حسب األطر هذه
للواقع»، قة خالَّ «معالجة الوثائقي الفيلم أن جريرسون وادعاء فالهرتي، بها نادى التي
بمنزلة شيوعي واقع يف الواقعية الحياة فوىض تنظيم يف املونتري بحق فريتوف ادعاء كان
لقيمة متطرفة ادعاءات جميًعا أطلقوا لقد له. يحلو ما كل يفعل بأن الفيلم ملخرج ترصيح
إىل يحتاج فنانًا الصادق العرض هذا صانع روا صوَّ الوقت نفس ويف أعمالهم، يف الحقيقة

يبدع. لكي الحرية
الكفاح ونبل وأهمية الشيوعي، املجتمع روعة عن قصة يروي أن فريتوف أراد
السياسة سياق يف الفرتة، تلك يف آخرين كثريين من ثورية أكثر كان لقد لبنائه، والتضحية
لالقتصاد كامل بتأميم فريتوف طالب تروتسكي، خطى فعىل سواء؛ حد عىل والفن
عن (١٩٢٤) السينما» «عني األول الوثائقي فيلمه أعلن وقد االشرتاكية، إىل وتحويله
غري سينمائي عمل وأول هي، كما للحياة األول «االستكشاف باعتباره للمشاهدين نفسه
متالحقة صور مجموعة خالل فمن ممثلني». أو استوديو، أو سيناريو، بدون مصطنع
عىل املستمرة الدالئل الفيلم استنكر متابعتها، ويصعب حادة مونتاج لعملية خضعت
رسيع، تتابع يف أخرى أفالم ثالثة أخرج بعدها املجتمع. يف والفساد الرأسمالية وجود
بينها صالت إلقامة املتناقضات تجاور أسلوب استخدمت املونتاج يف تجارب منها كلٌّ أبرز

الواقعي. الفيلم وبني
وتثري األصدقاء، حنق وتثري حرية، يف وتضعهم النقاد تأرس فريتوف أعمال كانت
التقليدية، عن املتعمد وبابتعادها تحدٍّ من احتوته بما األفالم صناع بني عنيًفا جداًال
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عمله ظهور مع ذروته إىل الجدال ووصل بموسكو، عمله وفقد العداوات، من الكثري فخلق
السينمائي املصور وشقيقه زوجته مع فبالتعاون السينمائية»؛ الكامريا ذو «الرجل الرائع
أعد اإلطالق. عىل للفكر وإثارة إذهاًال السينمائية أعماله أكثر من واحًدا أبدع مايكل،
اليومية الحياة فيها صارت التحول، طور يف ألمة شاملة بانوراما يكون لكي الفيلم هذا
والت أن لو بذلك. منه وعي دون رائعة معارصة قصيدة من جزءًا العاديني لألشخاص

يغني. السوفييتي االتحاد سمع فريتوف دزيجا فإن تغني، أمريكا سمع ويتمان
أسلوب ويتبع املدن، سيمفونيات أفالم إىل السينمائية» الكامريا ذو «الرجل فيلم ينتمي
دور إحدى رواد مع يدخل فاملشاهد سينمائي؛ بخيال مدعوًما إنسان حياة يف يوم تصوير
سحر السينمائي املصور يستخدم اللحظتني بني وفيما بخروجه، الفيلم وينتهي العرض،
زوجني) طالق أو طفل، (كميالد ا جدٍّ خاصة مواقف داخل إىل املشاهد الصطحاب الكامريا
عرضاملصور وقد رياضية، ألعاب وصاالت عمل أماكن وداخل رائعة، طبيعية مناظر عرب
عرض عىل املتعة إضفاء أجل من مصممة خاصة مؤثرات وهي مرئية، طرائف واملونترية

التجسيد. خالل من إبرازها من تمكنت التي الجديدة التكنولوجيا هذه عجائب
به علَّق الذي القدر بنفس الفيلم مخرج واستمتاع قدرة عىل الفيلم علَّق النهاية، ويف
نظرية مع متوافًقا تقليًدا هذا وكان الجديد، الرويس للمجتمع االستثنائية اإلنجازات عىل
رصد عىل فقط ليس الوثائقي، للفيلم الفائقة القدرة عن برضاوة عنها دافع التي فريتوف
فقط. البرش من مجموعة كونه عن يختلف نحو عىل وتخيله رؤيته عىل أيًضا بل املجتمع،
التجريبي العمل «هذا تحقيقه: إىل يتطلع بما للفيلم االستهاللية اإلشادات تباهت وقد
واألدب.» املرسح لغة عن تماًما مختلفة وعاملية، حقيقية بحتة سينمائية لغة لخلق موجه
ما وهو العالم، أنحاء جميع يف والنقاد للفنانني وبهجة إبهار مصدر العمل كان
للغاية، ممتع بشكل فضولهم أثارت قد وغموضه ألغازه كون إىل منه جزء يف يعزى
أخذت التي الروسية، الجماهري أما ألنفسهم. الفنانني تقدير من أيًضا عززت وبالطبع
وكذا اإلقليمية األفالم من الرتفيهية والدرامية الكوميدية األعمال بني متزايد بشكل تختار
معرفة يستطيعوا لم أنهم من اشتكوا فقد بالعكس؛ شعروا فقد الرائجة، الدولية األفالم
مهدًدا كان الذي فريتوف مستقبل تدمري يف سببًا الفيلم كان وهكذا الفيلم، حوله يدور ما
التجريب تعرض حيث وقسوة، رصامة يزداد كان الذي السوفييتي االتحاد داخل بالفعل
خالل من الصوت يف شكليٍّا مثرية تجربة وبعد للقمع. سواء حد عىل والفني السيايس
العمل يف صعوبة فريتوف وجد ،(١٩٣١) بيسني» دون «سيمفونية أو «الحماس» فيلم
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وحلَّت قبوًال، والدقيق الصارم التجريبي مذهبه يلَق ولم الحكومة، عليه تسيطر مجال يف
مونتاج يف استغالله جرى األخرية سنواته ويف استيعابها، يسهل التي املبتذلة األعمال محله

ستالني. د تمجِّ التي اململة الوثائقية واألفالم السينمائية الجرائد
والسياسية الفنية الدوائر بني هائلة طاقة ولَّدت قد فريتوف أعمال أن من الرغم وعىل
«عني فيلم يُعرض فلم هناك، واسعة بمشاهدة تحَظ لم فإنها السوفييتي، االتحاد يف
أيها األمام «إىل فيلم ُعرض فيما فقط، واحدة مرة سوى جماهرييٍّا (١٩٢٤) السينما»
«سدس فيلم أما دعاية، وبدون عرض دور ثالث يف قصرية لفرتة (١٩٢٦) السوفييت»
الحادي «العام ُعرضفيلم فيما العرضاألول، شاشات يُعرضعىل فلم ،(١٩٢٦) العالم»
السينمائية» الكامريا ذو «الرجل وعرضفيلم األوكرانيني، املتفرجني آلالف (١٩٢٨) عرش»
أوائل وأحد السينمائي، الرائد وجد وقد العامة، الجماهري من تقديًرا يلَق لم ولكن محليٍّا،
«عبث سماه ما جراء من سخًطا يزداد نفسه أيزنشتاين، سريجي بفريتوف، املعجبني
أيزنشتاين عىل بأن بقوة فريتوف عليه رد ما (وهو لفريتوف دافع» أي من الخايل الكامريا

الحكي). خالل من الحقيقة تزييف من بدًال الواقع قوة يحرتم أن
بقيت فقد السوفييتي، االتحاد يف فريتوف سمعة طال الذي التلويث من الرغم وعىل
أيًضا كان وقد له، الغرب فناني حماس إىل جزئيٍّا يرجع ذلك يف والفضل حية، سمعته
الفني ملشواره أرَّخ الذي مارشال هريبرت مثل للشيوعية، املناهضني للكتَّاب ا مهمٍّ َعَلًما
سمعته وأحيا السوفييتي، لالتحاد املقيدة» اإلبداعية الذاتية السري «من كثري من كواحد
األوىل السنوات شهد الذي ليدا جاي السينمائي املؤرخ أهمهم ومن والخرباء، الباحثون
فريتوف أعمال وحللت نرشت التي مايكلسون، آنيت السينمائية والباحثة الروسية، للسينما

باإلنجليزية.
فقد الطليعيني: املخرجني من ألجيال مستفزة فريتوف وتجارب تحديات ظلت
نوعية كانت لقد البسيط. والحكي للرسد الضيقة األفق يتجاوز سينمائيٍّا شكًال تخيل
سواء للبقاء اإلنسان رصاع عن قصة تروي والتي فالهرتي، روبرت اختارها التي الواقعية
لتحطيم الفن استخدام أرادوا الذين وللمخرجني لفريتوف ممقوتة رصاحة، أو ضمنيٍّا
لجون أهمية تشكل أيزنشتاين وأعمال أعماله وكانت الراهن، الوضع بشأن التوقعات
االجتماعي. التغيري يخدم أن الفيلم بإمكان بأنه الدعاءاتهم انجذب الذي جريرسون،
الفيلم يف تمثيلية تقاليد صار مما تحرروا الذين الستينيات فرتة يف املخرجون كان وقد
أن بعد سكورسيزي، مارتن رصح فقد أسطوريٍّا؛ بطًال فريتوف من يتخذون الوثائقي
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فيلمه يف صادمة شكلية أساليب فريتوف دزيجا الرويس الثوري الفنان جرب :5-1 شكل
.١٩٢٩ عام فريتوف دزيجا إخراج من الفيلم السينمائية». الكامريا ذو «الرجل

قد بأنه الفيديو، محالت أحد يف السينمائية» الكامريا ذو «الرجل فيلم عشوائيٍّا اختار
تتسم التي املتماسكة شبه فريتوف تجارب تزال وال أمامه. فتحها التي باإلمكانيات افتتن

األفالم. صناع وتلهم املتفرجني تدهش الوقت، نفس يف الجامحة والثقة بالغموض
كل بني التوقعات من متباينة مجموعات ثالث الثالثة املؤسسون األعالم وضع لقد
(فالهرتي)، بالنفس يسمو الذي الرتفيه الوثائقي: للفيلم واملشاهدين األفالم صناع من
أصبحت وقد (فريتوف)، للفكر املثرية والتجربة (جريرسون)، اجتماعيٍّا النافع والحكي
صناع من التالية لألجيال أيقونية رموز إىل ثالثتهم وتحول املناهج، لهذه مرادًفا أسماؤهم

الوثائقية. األفالم

الواقع سينما

الوثائقي للفيلم املؤسس األسطوري الثالثي دشنها التي واملمارسات التقاليد تعرضت
الواقع، سينما بني ما تسمياتها تعددت التي الستينيات ثورة خالل عنيف جذري لتغيري
التقاليد عن بعيد حد إىل الشكل هذا خرج فقد والرصد؛ املراقبة وسينما املبارشة، والسينما
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والتمثيل، النص، وكتابة املسبق، التخطيط من آنذاك؛ بها املعمول الوثائقية واملمارسات
مع متوافقة املناهج هذه كافة كانت الشخصية. واملقابالت التجسيد، وإعادة واإلضاءة،
الوزن، وثقل بالضخامة اتسمت التي ملليمرتًا ٣٥ ال أجهزة شابت التي القصور مواطن
منطلق (من الواقع سينما أما الوقت، ذلك يف الجمهور لتوقعات أيًضا مالئمة وكانت
صارت التي ملليمرتًا، ١٦ ال تكنولوجيا وظفت فقد شائع)، شامل مصطلح استخدام
الواقع سينما كانت العاملية. الحرب خالل الجيش نرشها أن بعد ووجوًدا شيوًعا أكثر
الواقع سينما مخرجو وكان مختلفة، كانت ما غالبًا موضوعات عن جديد بصوت تتحدث
العامة كبيوت — قبل من تَُر لم أماكن داخل وزنًا األخف ملليمرتًا ١٦ ال أجهزة يصطحبون
ويف السياسية، الحمالت يف الخلفية والغرف املراهقني، مع الرقص وساحات الداخل، من
األمراض مستشفيات وداخل املهاجمني، مع الهجوم خط وعىل املشاهري، مع الكواليس
املصورة املشاهد من ضخمة كميات يأخذون وكانوا يرونه، ما ويصوِّرون — العقلية
استخدموا وقد لرسدها. قصة يجدون كانوا املونتاج خالل ومن املونتاج، غرف داخل إىل
والصوت الصورة تسجيل مرة ألول بإمكانهم أصبح حيث — املتزامن الصوت ابتكار
أغلب ويف العادية، املحادثات عىل السمع السرتاق — ملليمرتًا ١٦ رشيط يف واحد آٍن يف

الرسد. عن يستغنون كانوا األحيان
أعمالهم سبقت الذين املخرجون فيهم بمن املجال، توسيع عىل اآلن املمارسون ويعمل
القمامة («جامعو فاردا أجنس األسطورية الفرنسية املخرجة مثل الحركة، هذه ظهور
الربيطاني مثل به املعمول الحايل التقليد أعمالهم تشكل الذين واملخرجون ،(٢٠٠٠ وأنا»
املخرجني من وغريهما ،(٢٠٠٣ املضامري» («غرب بينج وانج والصينية لونجينوتو، كيم
مرشوع األسلوب هذا الطموحني املخرجني اختيار شيوع مظاهر أحد ومن الصاعدين.
جنوب تليفزيون بني املشرتك العاملي اإلنتاج هذا تناول ،(٢٠٠٢) املستقبل نحو خطوات
املثري اإليدز موضوع األوروبية العامة الخدمة تليفزيونات من والعديد الوطني أفريقيا
يد عىل أغلبها نُفذ فيلًما وثالثني ثمانية حوايل ذلك عن نتج وقد أفريقيا، جنوبي يف للجدل

الواقع. سينما تقاليد وباستخدام جدد، مخرجني

التطور

اإلعالم سلطة يف املستهلكني ثقة انعدام تصاعد فرتة يف األسلوب يف الثورة هذه بدأت
مع العامة تجربة بفعل تأجج قد يكون أن يحتمل الذي ألسفل، أعىل من املتجه الرأيس

48



الوثائقي الفيلم تعريف

وقوة لإلقناع عاملية كلغة اإلعالن بصعود بالتأكيد وتأجج الثانية، العاملية الحرب دعاية
أكثر تيار يف راسخة جذور ذاته حد يف ذاك الثقة النعدام كان وقد اإلعالم، وسائل تأثري
واالحتواء؛ السيايس، واالنفتاح واملساواة، للعدالة، املنارصة االجتماعية للحركات اتساًعا
وتغريات االستعمار، انتهاء عن وأسفرت العالم يف ركن لكل الحركات هذه وصلت فقد
ضدها يُمارس كان التي للجماعات اإلنسان حقوق مجال يف وانتصارات الحكومات، يف

اإلعاقة. وذوي النساء إىل املتدنية املنغلقة الطبقات من ترتاوح والتي تمييز،
عن انبثقت التي فاألفالم بالتكنولوجيا؛ عالقة الحركة هذه لبوادر يكن لم الواقع يف
التفويض من بالسخرية تتميز الخمسينيات أواخر يف الربيطانية الحرة السينما حركة
السينما حركة حررت لقد الوطنية، الوحدة خدمة يف والتعليم بالتوعية لجريرسون الجاد
(١٩٥٣) األحالم» «أرض فيلم ففي تماًما، التفويض ذلك من بالفعل نفسها الحرة
ريتشاردسون، رايسوتوني لكاريل (١٩٥٦) تسمح» ال «ماما وفيلم أندرسون، لليندساي
وأحد ترفيهي مكان إىل يذهبون العاملة الطبقة من أطفال مع إجازة يف املشاهد يصطحب
عليهم ما املشاهدين عىل تميل أو ضمنًا شخصياتها تقيِّم األفالم تكن لم الجاز. أندية
األفالم كانت لقد مهم، يشاهدونه ما بأن مشاهديها تخرب ولم يشاهدونه، مما استنتاجه
رصيحة وتعبريات العاديني، األشخاص حياة يف االستمتاع لحظات يف النظر إلنعام فرًصا
متمرًدا أخالقيٍّا موقًفا اتخذت أخرى أعمال ثمة الفيلم. ملخرج الشخصية االهتمامات عن
فيلم فرانجو جورج الفرنيس املخرج قدم املثال، سبيل عىل الراهنة؛ األوضاع يخالف قويٍّا
جانبًا خاللهما من وصوَّر (١٩٤٩) العاجزين» «فندق وفيلم ،(١٩٤٩) الوحوش» «دماء
النقاب الوحوش» «دماء كشف وقد التوايل، عىل القدامى املحاربني لرعاية ودار مجزر من
ذبح بني مقارناتضمنية وأقام للحوم، الروتيني التوريد خلفعملية الكامنة الوحشية عن
واإلكلريويس العسكري للنفوذ معارًضا فكان الثاني، الفيلم أما البرش، وذبح الحيوانات

رصيحة. معارضة
االبتكارات وفرنسا املتحدة والواليات كندا يف املخرجون طبق ما ورسعان
تايم رشكة موَّلت وقد الوثائقية، األفالم تنفيذ يف جديدة لطريقة للرتويج التكنولوجية
بينبيكر، إيه دي املهندس مع عمل الذي درو، لروبرت تجارب برودكاستينج اليف
باألفالم مهووًسا ليكوك أصبح (وقد ليكوك وريتشارد مايسلز وألربت ديفيد واملخرجني
مخرج وبمساعدة لويزيانا»). «قصة فيلم يف فالهرتي مع عمله خالل من الوثائقية
املبتكرون املخرجون هؤالء نجح بوفيوال، بيري جان الفرنيس واملهندس الوثائقية األفالم
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بني الجمع ذلك يتطلب أن دون اللقطات مع املتزامن الصوت يسجل نظام تطوير يف
مًعا. األجهزة وجميع الفيلم أبطال

تتبع فقد دائًما، النجاح يحالفها لم وإن املتحدة، الواليات يف التجارب هذه ازدهرت
األولية» «االنتخابات فيلم يف همفري وهوبرت كينيدي بنيجون انتخابية معركة درو فريق
من انتابهم ملا إذاعته يس بي إيه شبكة يف الربامج عىل القائمون رفض الذي ،(١٩٦٠)
املمنتجة)، غري باملشاهد اليوم (املعروف املتعجلة» «النسخ يشبه إنه قائلني بشأنه، حرية
حابسة الفورية من نوًعا ينقل أنه من الرغم عىل الصنع، محكم يبدو فصار اليوم أما
عىل الفني، الشكل هذا يف تعمل يس بي إيه شبكة تزال وال هول، جني ذكرت كما األنفاس،
سبيل عىل وأهدافها؛ الشبكة أغراض لتناسب بحرية املادة تصوير تعيد أنها من الرغم
ميالد عن فيلم وهو ،(١٩٦٣) سعيد» أم «عيد فيلم ليكوك ريتشارد أنتج حني املثال،
شبكة أعادت باملواليد، العامة لالحتفاالت بالغة تجارية سمات أظهر الخماسية، التوائم
ليكوك طرح (وقد األرسة ملساعدة تتحد لبلدة مؤثرة قصة إىل لتحوله املشاهد يس بي إيه

بعد). فيما األصلية النسخة
والرصد، املراقبة سينما أو املبارشة، السينما أحيانًا تسمى (التي الواقع سينما أثارت
املخرجني حماس كندا) يف التليفزيونية املسلسالت أحد اسم عىل الرصيحة، العني أو
اْحتُِفَي املدهشة الوثائقية األفالم من سلسلة مايسلز وألربت ديفيد أنتج فقد بإمكانياتها،
ففي السينمائية؛ الثقافة يف حيويٍّا رشيانًا آنذاك كانت التي الفنية الروائع دوائر يف بها
يعيشون كانوا الذين األناجيل بائعي من مجموعة األخوان تتبع ،(١٩٦٨) «البائع» فيلم
الفيلم مونترية حولت لقد بإلحاح. مقدًسا كتابًا يبيعون وهم األمريكي، الحلم تناقضات
ومثريًا حزينًا تعبريًا الفيلم فكان أمريكية، تراجيديا إىل لقطاتهما زويرين تشارلوت
حرب حول البالد يف االجتماعية االنقسامات ذروة يف انطلق حلم انهيار عن للمشاعر
اجتماعية معاٍن عىل احتوى قد «البائع» فيلم أن من الرغم وعىل الثقافية، والقيم فيتنام

السياسية. املوضوعات مايسلز األخوين أعمال معظم تفادت فقد حادة، ضمنية
كصفعة بدأت التي — الواقع سينما أصبحت بكندا، للسينما القومي املجلس ويف
أن املفارقة من املفارقة، من لوحدة أساسيٍّا أسلوبًا — االجتماعية األخالقيات وجه عىل
صورة االتجاه هذا يف الرائدة األفالم من واحد كان وقد أسسها. من هو جريرسون جون
لفئة الرشارة أطلق الذي ،(١٩٦١) الوحيد» «الصبي فيلم وهو إنكا، بول املراهقني ملحبوب
التغيري تحدي برنامج تبنى وقد املشاهري. حياة كواليس تتناول التي األفالم من كاملة
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حكاية إىل األناجيل بيع الواقع، سينما كالسيكيات أحد «البائع»، فيلم ل حوَّ :6-1 شكل
.١٩٦٨ عام مايسلز وديفيد ألربت إخراج من الفيلم األمريكي. الحلم عن رمزية

لو كولني يد عىل ١٩٦٦ عام يف أُطلق الذي — بكندا للسينما القومي للمجلس التابع
وهو الكندية، الوثائقية األفالم يف جديدة وقضايا أصوات ظهور لتشجيع كيمني وجون
كلغة الواقع سينما — الكامريا استخدام عىل الهواة تدريب خالل من جزئيٍّا يحدث كان ما
أن االدعاء إىل تأثريه، إلظهار دائًما املتلهف جريرسون، سارع الفور وعىل له، طبيعية
االجتماعية. املشكالت بتوثيق الخاص لتقليده محاكاة إال يكن لم التغيري تحدي برنامج
التي الواقعي السينمائي العرض فرص العالم أنحاء جميع يف املخرجون استغل
فيلم الياباني للتليفزيون أوشيما ناجيزا أخرج املثال، سبيل عىل املنهج؛ هذا أتاحها
الياباني بالجيش القدامى الكوريني املحاربني عن (١٩٦٣) املنيس» اإلمرباطوري «الجيش

51



الوثائقي الفيلم

املحاربني بخدمات االستعانة ودون واليابان كوريا بني رصاع وسط أنفسهم وجدوا الذين
،(١٩٦٥) طوكيو» «أوليمبياد فيلم إيشيكاوا كون املعروف املخرج أيًضا قدَّم القدامى.
ملصلحة وِحرفية بإتقان ذ نفِّ الذي ريفينشتال ليني األملانية بعمل ساخرة إشادة وهو
كما لألمة كرموز ال وصوَّرهم كثب عن الرياضيني إيشيكاوا راقب فقد النازية، الحكومة
أنتجت الهند، ويف الشخيص. مجدهم أجل من يكافحون كأفراد ولكن ريفينشتال، فعلت
«الهند فيلم بينها من كان الواقع، سينما طريقة عىل وثائقية أفالًما املوازية» «السينما

سوكديف. إلس (١٩٦٧) «٦٧

املؤسسات داخل

أعماله وكانت مخرج، إىل وتحول ببوسطن ولد محاٍم وهو — وايزمان فريد أنتج
ومختلف ثابت طابع ذات أعماًال — العام التليفزيون شاشة عىل األساس يف تقدم
مع عاشها التي التجربة عن النقاب يكشف الذي السينمائي مشواره بدأ وقد تماًما،
داخل إىل املشاهدين يصطحب الذي ،(١٩٦٧) تيتيكت» «حماقات بفيلم املؤسسات
ألفالمه العديدة املوضوعات ضمن ومن بماساتشوستس. العقلية لألمراض مستشفى
وفرقة حيوان، وحديقة الجدد، املجندين لتدريب ومعسكر ومستشفى، ثانوية، مدرسة
لعالقات تؤرخ ما عادة وهي ترشيعي، ومجلس إسكان، ومرشوع محكمة، وقاعة باليه،
هذه تطبيق عىل يعملون ومن برصامة، املطبقة املجردة االجتماعية النظم ضحايا تربز
إىل ببساطة يدخل فامُلشاهد رسد؛ يوجد وال قط، الفيلم مخرج امُلشاهد يرى وال النظم.
انطلق للموضوع، حادة واختيارات حاد مونتاج خالل من ولكن وحسب، املؤسسات عالم
فيلم ويف عليها. السيطرة يجب كمشكالت البرش يعامالن ومجتمع نظام تقييم يف بقسوة
والية بسلطات حدا ما هو القايس الضمني االتهام هذا كان ربما تيتيكت»، «حماقات
يحصل لم وايزمان بأن دفعوا إذ بجوائز؛ فاز أن بعد حتى الفيلم، لحظر ماساتشوستس
الشاشة، عىل قانونيٍّا تجسيًدا لتجسيدهم الفيلم يف األشخاص من كاٍف عدد من إذن عىل
بدأت الحني ذلك ومنذ فيه، ُجسدت التي املؤسسة إغالق يف تأثري أيًضا للفيلم كان وربما
دليًال كانت حيث األمريكي، العام التليفزيون عىل دائًما عرًضا تعرض وايزمان أعمال

واألهمية. باالبتكار يتصل فيما العام التليفزيون مزاعم عىل ا مهمٍّ
يف باملشاركة املالحظة منهج به يستخدم قد الذي االختالف مدى نرى ولكي
تركز أخرى بأفالم تيتيكت» «حماقات لفيلم التنديدية الصورة نقارن أن يمكن املؤسسات،
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كينج، آالن الوثائقي املخرج أفالم أشهر من واحد ففي العقلية؛ الصحة مؤسسات عىل
املضطربني للشباب مدرسة يف وقتًا املشاهدون يقيض ،(١٩٦٧) «واريندال» فيلم وهو
لنموذج معارًضا كينج كان فقد كينج؛ آلالن األول األعىل املثل هو فالهرتي كان نفسيٍّا.
يف جريرسون إن إذ الكومنولث؛ دول يف للغاية شائًعا كان الذي «الدعائي»، جريرسون
وجهة «واريندال» فيلم منهج ويعكس سياسية». قيد «سرتة الشكل ألبس قد اعتقاده
تجربة كان الذي — واريندال يبدو مرعبًا، مكانًا تيتيكت كان حني ففي اإلنسانية، نظره
االسرتداد مسئولية عاتقهم عىل املرىض فيه يأخذ ومالذ كسجن — كينج إعجاب أثارت
تتألف معيبة كمنظومة واريندال كينج صور لقد بمساعدة. مستعينني لعافيتهم املؤقت

عموًما. لطفاء ولكنهم معيبني، أشخاص من
تتعامل أمريكية عيادة يجسد الذي ،(٢٠٠٦) «النحفاء» فيلم إىل النظر يمكننا أخريًا،
أحد كاتلر، جيه آر وأنتجه جرينفيلد، لورين املصور الفيلم أخرج األكل. اضطرابات مع
الوقت، من فرتة العيادة داخل إىل املشاهدين يصحب وهو بينبيكر، إليه النوابغ التالميذ
أو وايزمان أحكام عكس وعىل العمل. وفريق املرىض من كل نظر وجهات عىل ويطلعهم

موضوعه. عىل النظر اسرتاق سحر الفيلم يضفي كينج، تعاطف

اإلثارة

للمالحظة، استخدموها مثلما والحث لإلثارة الجديدة التقنيات املخرجني بعض استخدم
أنثروبولوجيا وعالم مخرج وهو روش— جان استخدم فرنسا ففي بارنو، إريك أشار كما
الجديدة ملليمرتًا ١٦ أفالم تكنولوجيا — بأنفسهم قصصهم يروون أبطاله يرتك أن أراد
أغوار لسرب املتزامن) الصوت تقنية يف التجديدات صقل عىل فريقه عمل ذلك غضون (ويف
«سينما مصطلح مجموعته استعارت وقد باريس. يف واالستعمار الحرب بعد فيما الوعي
فريتوف، دزيجا يحررها كان التي الحقيقة سينما أو برافدا» «كينو مجلة من الواقع»

.(١٩٦١) صيف» «تاريخ فيلم وقدموا
أصدقاء بني من اختريت الشباب من صغرية مجموعة بني التفاعالت الفيلم يرصد
يجري السياسيني. الراديكاليني من صغرية مجموعة يف مورين إدجار املشارك املخرج
الطالب يصدم الخاصة. حواراتهم ويصورون الشارع يف غرباء مع لقاءات األصدقاء
التي اليومية العنرصية بدورهم ليكشفوا الهولوكوست، من الناجني أحد بقصة األفارقة
عن بالعصاب مريضة إيطالية سيدة تبحث فيما املستعمرين، تجاه بالدهم تمارسها
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من السابقة األجزاء عىل الشخصيات تعلق الفيلم، داخل ويف جدوى. بال العادية السعادة
املختلفة. املناهج حول املخرجني بني جدل ويدور الفيلم،

اإلخراج، بمجال يعملون الذين الناشطني بني الصغرية التجربة هذه أصداء دوت
بأسئلة الفرنسيني ملواجهة الفيلم تقنيات ماركر كريس الراديكايل املخرج استخدم فقد
،(١٩٦٣) الجميل» «مايو فيلم يف ديمقراطية؟» يف نعيش أننا تعتقدون «هل غرار: عىل
أحالمهم عن الكامريا أمام الشباب بني للرأي استطالًعا أبتا جان التشيكي املخرج وأجرى
سجل فقد العام»، «الرأي فيلم يف أما ،(١٩٦٤) الكربى» «األمنية فيلم يف وذلك وآمالهم،
وهو الوسطى، الطبقة من جانريو دي ريو سكان آراء جابور أرنالدو الربازييل املخرج

الربازيليني. والتليفزيون السينما يف قبل من يُسمع لم صوت

الجدال

الطبيعة إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع الشديد، والخالف للجدال مصدًرا الواقع سينما أصبحت
األفالم معظم شأن من درو روبرت قلل (فقد الحقيقة؛ بشأن أنصاره الدعاءات التعميمية
،١٩٦٣ عام من مارس يف «مصطنعة».) بسيطة: كلمة يف مرح بأسلوب السابقة الوثائقية
وجه وقد الجديد، املنهج األفالم صناع ناقش بفرنسا، ليون يف عقد للسينما مؤتمر وخالل
واحتفوا الوثائقية، جريرسون ألفالم والوعظي األبوي للنموذج الذًعا نقًدا له املتحمسون

ذلك. آخرون ورفض الواقع، سينما ودقة بنزاهة
الضمني االدعاء من استيائه عن إيفينز جوريس الهولندي والناشط املخرج عربَّ
من األوىل األشكال بينما الحقيقة، تخرب بالفعل كانت بأنها الواقع» «سينما مصطلح يف
أسئلة مع بسطحية تعامل االدعاء إن قائًال وتابع ذلك، تفعل تكن لم الوثائقية األفالم
اإلمكانيات إن وقال تعرض؟» وملن يراها؟ الذي من وملن؟ حقيقة؟ «أي مثل أهميتها؛ لها
اخرتاقه». من بدًال السطح عىل الواقع «بلمس أيًضا جازفت الوزن خفيفة للمعدات الرائعة
وتقديم املالحظة أجل من للتوقف — قوله حد عىل — األحيان بعض يف تحتاج وأنت
الواقع سينما مؤيدي جودار لوك جان الفرنيس الراديكايل املخرج واتهم نضالية»، «أفالم
لحرمانها ونظًرا «وهكذا، والتأمل: االختيار ميزة من أنفسهم حرمان اختاروا قد بأنهم
الذكاء للكامريا: أساسيتني سمتني أمانتها، من بالرغم ليكوك، كامريا تفقد الوعي، من

واإلدراك.»
مثريًا كان املنهج هذا اتخذه الذي االسم حتى املجادالت، تتوقف لم الحني، ذلك ومنذ
مخرجني مع بدأ فقد اسمها، الواقع سينما أعطى قد روش أن من الرغم فعىل للجدل؛
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املتحدة، اململكة يف ذلك غضون يف املبارشة». «السينما ب أعمالهم تسمية يف آخرين فرنسيني
رسد، عىل يشتمل ال فيلم ألي جامعة الواقع سينما أصبحت املبارشة، السينما منشأ حيث

املتحدة. الواليات يف كانت مثلما حدثًا، ويسجل محمولة، يدوية بكامريا ر ويصوَّ
قال فقد بأكمله؛ املنهج آخرون ويرفض املصطلح، هذا املخرجني بعض يرفض
املحاسبني.» سينما هي الواقع «سينما بينبيكر: إيه لدي هريتزوج فرينر األملاني املخرج
تجسيد يعتزم يكن لم أنه إىل الفتًا الواقع»، «خياالت أفالمه عىل وايزمان فريد وأطلق
عىل — العبارة هذه وحتى فيه. مثريًا يجده وما يراه «ما» عرض بل بموضوعية، الواقع
الواقع، سينما ادعاءات من للسخرية ابتُكر منمًقا» ساخًرا «مصطلًحا كانت — قوله حد
الدعائها الواقع سينما عىل عنيًفا هجوًما موريس إيرول األمريكي الوثائقي املخرج وشن
خلف واختبأت الغرف، أركان عرب وتسللت يديك، بني بكامريا تالعبت إذا ما بشكل «أنك
لن ما بشكل املعرفة نظرية وأن لذلك، كنتيجة الديكارتي اللغز يحل فسوف األعمدة،
أمام ف يتكشَّ كما الواقع تجسيد الواقع، سينما هي هذه وأن تفعله، فيما دور لها يعود
السينما أن يعتقد فكان الحرة، السينما رواد أحد أندرسون، ليندساي أما الكامريا!»

مدعيًا!» صحافيٍّا إال تصبح وال مبتكًرا تكون لكيال عذًرا «إال تكن لم املبارشة
تحريهم أعمالهم عىل الواقع سينما مسمى بإطالق يتباهون الذين املخرجون يزال ال
صناعة عملية بأن روش جان رصح فقد الواقع، سينما تقدمه الحقيقة من نوع أي مسألة
عن الكشف — الشكوك بعض يشوبه نحو عىل — لنا يتيح الحفز من «نوع هي الفيلم
أي من واقعية األكثر الجزء هو نظري وجهة من ولكنه جميًعا، أنفسنا من خيايل جزء
حني برباعة القضية برولت مايكل الكندي واملخرتع السينمائي املصور تفادى وقد فرد».
عنها.» تكشف أن يمكنك بل الحقيقة، تقول أن يمكن «ال قائًال: وينتونيك بيرت الناقد أخرب
أخرب حني مألوفة حجة إىل عاد فقد الوحيد»)، («الصبي كونيج وولف الكندي املخرج أما
إن بالحقيقة.» تخرب لكي كذبة تقول ولكنك كذبة، بمنزلة لقطة كل «إن قائًال: وينتونيك
كارول: نويل للمنظِّر الساخر التعليق األذهان إىل تعيد العبارة يف الكثرية االلتفافات هذه

بعد.» فيما أكلتها ثم الديدان من علبة املبارشة السينما فتحت «لقد
تنميق، بال رصيحة حقيقة يعرضون األفالم صناع إن القائل االدعاء النقاد تحدى
الواقع، يف بينبيكر، إيه دي كان كيف هول جني أوضحت فقد شخصية؛ كانت ولو حتى
تنظر «ال الرائد فيلمه يف وذلك لإلعالم، املخرج انتقادات لنقل الوثائقي الفيلم يشكل
توماس من كل وجه كذلك أسفاره، يف ديالن لبوب واقعية صورة يقدم الذي للخلف»
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حيث تناقض؛ عىل تنطوي بأنها وايزمان فريد ألفالم اتهاًما أندرسون وكارولني بنسون
عن مضمونه يخفي ذلك بعد ولكنه باملضمون، مليئًا عمًال وقدم املؤلف، دور يلعب إنه
واستكشف دوره. عىل غموًضا ويضفي الحقائق عن الغموض يزيل ثم ومن الجمهور،
يحجبا أن الواقع سينما وعاطفية لعفوية املمكن من يكون أن احتمال بلوم ويليام إيه

اإلدراك.
يأمل قد التي تلك عن مختلفة نتائج له يكون قد املنهج أن إىل آخرون وأشار
الذي ديفيز، لبيرت (١٩٨٢) تاون» «ميدل فيلم تجاهل فقد الوثائقيون، املخرجون فيها
األزمة عىل الرتكيز سبيل يف البحث استنتاجات اجتماعي، لبحث ملخص أنه يفرتض
اختاره الذي الواقع سينما منهج فضل لقد البلدة. حياة من فرتة خالل الذروة ولحظات
عام وبعد للبحث. االجتماعية الرؤى عىل اليومي الرصاع — وينستون براين ذكر كما —
التي التقاليد بعض أن إىل هينبل جاي الفرنيس الراديكايل واملنظِّر املخرج ذهب ١٩٦٨
السينمائيون النشطاء يعتقد التي يتحدثون، لعمال الواقعية املشاهد مثل — شفافة تبدو
للعمال الزائف» «الوعي تلخص أن ببساطة يمكن — ثوري حدث أجل من تعبئهم قد أنها
مستساغة وتجعلها باملعالجة رصاحة تعرتف أن األفضل «من قائًال: رصح وقد أنفسهم،

السينما.» ألدوات الكاملة الرتسانة من االستفادة خالل من واألذن للعني
بأبطاله؛ الواقعي املخرج لعالقة األخالقية الضوابط عن الحديث أثري لطاملا
تحديد يف يعانون وقد قصد، غري عن يصورونه الذي الواقع يغريون قد فاملخرجون
رشكة إنتاج من — (١٩٩٤) الطوق» «أحالم فيلم صناع تعقب فقد الالزم، التدخل قدر
سنوات، خمس من أكثر مدى عىل الزنوج من فقريتني عائلتني — فيلمز كارتمكوين
املتواضعة املساهمات أن يعتقدون كانوا فقد األرسة؛ دخل يف يساهمون كانوا ما وأحيانًا
عائلة يف األم وكانت املكافحة، العائالت مع الحسنة النوايا عىل قائمة عالقة من جزء هي
«عائلة فيلم يف بها حظوا التي الدعاية آثار محو تستطيع ال قد عائلتها أن من تشكو الود
لعقود. فيه مرغوب غري الهتمام هدًفا الود عائلة ظلت وبالفعل ،(١٩٧٣) أمريكية»
عنوانه أصبح الذي للفيلم ستون رولينج لفريق حفًال مايسلز األخوان ر صوَّ وعندما
مشاجرة حدثت ولكن النظام، حفظ أجل من إيجلز لهيز ُدفع ،(١٩٧٠) مأوى» «أعطني
أدى مما الفيلم، يف الفيلم فريق رها وصوَّ وفاة، حالة عن أسفرت الجمهور أفراد أحد مع
عرض فقد زويجوف، لتريي (١٩٩٥) «كرامب» فيلم أما االنتقاد. من قدر توجيه إىل
الرتفيه سبيل عىل نفسيٍّا املضطربني كرامب آر الكاريكاتري رسام لعائلة الخاصة الحياة
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يف شكك البعض ولكن وعائلته، كرامب موافقة عىل زويجوف حصل لقد السينمائي؛
املوافقة. تلك تقديم عىل اضطرابًا األكثر العائلة أفراد قدرة

ذلك يف بما مجهولة، قصص لرسد الواقع سينما فيلمز كارتمكوين استخدمت :7-1 شكل
فيلمز. كارتمكوين إنتاج من الفيلم .(١٩٩٤ الطوق» («أحالم الزنوج األطفال قصص

املوسيقية، الوثائقية لألفالم االفرتاضية اللغة صارت فقد ثورية؛ الواقع سينما تعد لم
تركيبة من جزء إنها الكواليس؛ وراء ما يحدث ما تصور التي الوثائقية األفالم أنواع وجميع
تليفزيون لربامج املصداقية أدوات من وجزء الوثائقية، واملسلسالت البوليسية األعمال
لتوسيع للعامة املوجهة الفيديو بأعمال الخاصة التوقعات يف ثابت جزء إنها الواقع،
واعتمدت التسعينيات. يف مرئية» «يوميات يس بي بي محطة مرشوع مثل التعبري، نطاق
املشاهري حياة يف املثرية تأمالته القت الذي برومفيلد، نيك الربيطاني املخرج أعمال عليها
والدعاية اإلعالنات يف الواقع سينما تقنيات استخدام يشيع عامليٍّا. نجاًحا السمعة وسيئي
قدرته يفقد لم لكنه جدته، املنهج فقد لقد واملصداقية. الحيوية إلضفاء أيًضا السياسية
نزاع. بال وحقيقيٍّا مصطنع غري شيئًا ويشاهدون حارضون بأنهم املشاهدين إقناع عىل
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الفرعية األنواع

سوف ما بأن للمشاهد تعهد عىل يحتوي األفالم من نوع الوثائقي الفيلم أن عىل اتفقنا
ال املخرج أن غري نفهمه، أن يلزمنا ودائًما وصادق، حقيقي يشء عن هو ويسمعه يراه
املخرجني من والكثري الزعم، هذا تأكيد أجل من الحيل من كبرية مجموعة يستخدم أن بد
الفيلم تطور ومع اختياراتهم، تحجم تجارية شبه أو تجارية بيئة يف أعمالهم ينفذون
بكيفية املتعلقة الشائعة والقوالب والتقاليد والعادات املعايري أيًضا تطورت الوثائقي،

ألعمالهم. املخرجني تنفيذ
املخرجني بني االختالف مدى لنرى الفرعية األنواع من العديد عن للحديث اآلن ننتقل

املوضوعات. من العديد نطاق داخل الحقيقة تجسيد مشكالت معالجة يف

العامة الشئون

الوثائقية باألفالم الوثائقي للفيلم العديدة الفرعية األنواع استعراض يف نبدأ أن الجيد من
التابع «نوفا» العلمي الربنامج يف باقية تزال ال التي العامة، الشئون تتناول التي
وبرامج الفقر، مثل قضايا تناقش تليفزيونية برامج مجموعة وهو العام، للتليفزيون
الخدمة برامج من ذلك وغري الصحية، والرعاية املؤسيس، والفساد الحكومي، الدعم
معالجة نحو موجًها أو استقصائيٍّا منهًجا عادة الوثائقية األفالم هذه مثل تعتمد العامة.
مصورة بمشاهد وتستعني بمذيع، وأحيانًا برسد، مصحوبًا جادٍّا عرًضا وتربز املشكالت،
عىل وتركز واحد)، آٍن يف تقع ألحداث املشاهد عرض (تناوب املتبادل القطع أو خلفية
األفالم وهذه للمشكلة. توضيحيٍّا رشًحا أو أمثلة يقدمون وهم للمشكلة املمثلني األفراد
إلحدى علمي اجتماعي بطابع الغالب يف تتسم موثوقة رؤية بتقديم تتعهد الوثائقية

باملشكلة. متأثر جمهور عن نيابة محرتفني كصحفيني تتحدث بحيث القضايا،
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وكان الجمالية، الناحية من وقويٍّا االجتماعية، الناحية من مؤثًرا النوع هذا كان
الصحفيني، وتقاليد مناهج ومن الوثائقية األفالم لصناع املبكرة للتجارب ثمرة أيًضا
الوثائقي، الفيلم يف والجدية املوضوعية يف املشاهدين آمال من للكثري مصدر أيًضا وهو
التاريخ خالل ُقدمت التي األعمال يف الشديد التنوع من الكثريين اندهاش وراء والسبب

الوثائقي. للفيلم القصري
ازدهار أوج هي الثمانينيات منتصف إىل الخمسينيات منتصف بني ما الفرتة كانت
التليفزيون يف األحيان أغلب تُعرضيف وكانت التليفزيونية، الوثائقية العامة الشئون أفالم
البث، رشكات هم الوثائقية العامة الشئون ألفالم األساسيون املمولون وكان التجاري،
ملوجات استخدامها وتربير والحظوة، الجوائز نيل أجل من األفالم هذه تنتج كانت التي
تكليفات من وكجزء الحكومة، من استغاللها رخصة عىل يحصلون كانوا التي البث
الوسيلة التليفزيون أصبح وحني رصاحة. املراقبون فرضها التي الرسمية العامة الخدمة
تزايدت خربتهم، نطاق عن البعيد العالم عىل خاللها من الناس يتعرَّف التي األساسية
ومع النخبة، قرارات ثم ومن العام، الرأي عىل التأثري عىل التليفزيونيني املذيعني قدرة
أي من النخبة سياسة يف تدخًال أكثر التنفيذيون التليفزيون مسئولو أصبح توسعه،

مىض. وقت
األخبار؛ من ورصانة نضًجا أكثر كنسخة الوثائقية العامة الشئون أفالم تطورت
الذي األسطوري املنتج — فرينديل فريد ويرى األخبار. لعناوين التحلييل املقال من نوع
املهمة أن — العام للتليفزيون رئيًسا بعد فيما وأصبح مورو آر إدوارد مع تعاون
تواتر أمام الفهم فيه يتعذر وقت يف والفهم األساسية، املعلومات وتقديم «التفسري، هي:
الوثائقية األفالم هذه ينتجون الذين كثريًا) أقل (بمعدل والنساء الرجال كان األحداث.»
بدور يؤمنون كانوا وقد الغالب، يف استقصائيني صحفيني بل صحفيني، أنفسهم يعتربون
التنفيذيون املنتجون كان نفسه، الوقت يف السلطة. عىل رقيب رابعة؛ كسلطة الصحافة
تام وعي عىل وكانوا البقاء، أجل من عالية مشاهدة نسب تحقيق إىل بحاجة الحذرون
سحب عىل القدرة يملكون كانوا الذين النفوذ، ذوو الساسة يمارسه الذي البالغ بالتدقيق

والتكليفات. الرتاخيص
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والثقافة التاريخ

أمام املاثلة والتحديات الفرص يف حادٍّ تغري إىل الخمسينيات يف التليفزيون ظهور أدى
اآلن، أما مخرجني؛ يد عىل ذ تنفَّ األوىل الوثائقية األفالم كانت فقد الوثائقيني؛ املخرجني
بي بي قناة أطلقت املقروءة. والصحافة اإلذاعة من التليفزيون إىل يتدفقون فالناس
مستمرٍّا، يزال ال الذي و«بانوراما»، ،(١٩٥٢–١٩٥٧) خاص» «تحقيق برنامَجْي يس
يتحرك» «العالم برنامج بريطانية، تجارية قناة وهي يف، تي جرانادا قناة وأطلقت
برنامج برامج: الثالث الشبكات من لكل كان املتحدة، الواليات ويف ،(١٩٦٣–١٩٩٨)
«تقارير برنامج ١٩٥٩ عام يف أعقبه إس، بي يس لشبكة (١٩٥١–١٩٥٨) اآلن» «شاهده
«من برنامج ذلك بعد أعقبه يس، بي إن لشبكة البيضاء» «الورقة وبرنامج إس»، بي يس
أيًضا األسرتالية اإلذاعة هيئة أطلقت كذلك .(١٩٦٠–١٩٦٣) يس بي إيه لشبكة قريب!»
يزال ال الذي األربعة»، «األركان وبرنامج ،(١٩٧٠–١٩٧٢) الشطرنج» «رقعة برنامج
فقد كربى، ومعلوماتية إخبارية قنوات عرب مسلسلة حلقات يف أُنتجت ألنها ونظًرا يذاع،
املوضوعات أن ضمنًا تؤكد العامة الشئون تتناول التي الوثائقية األفالم هذه مثل كانت

الساعة. موضوعات أهم كانت تغطيها التي
التليفزيون يف تجاري تطور كل مع للتهديد الوثائقية العامة الشئون برامج تعرضت
املنافسة وأدت املشاهدة، بنسب املتعلقة املخاطر من الجماهري عدد تزايد رفع فقد تقريبًا،
إىل واإلنرتنت، الصناعية، واألقمار القنوات، متعدد املشفر التليفزيون ظهور عىل املرتتبة
والخصخصة الحكومية القيود إسقاط أدى كذلك امليزانيات. ارتفاع تربير يف أكرب صعوبة
السبعينيات ويف للغاية. كبري نحو عىل العامة املصلحة بخدمة االلتزامات تقليص إىل
ذات الربامج إىل واتجهت املسلسلة الربامج األمريكية الشبكات هجرت والثمانينيات
تراوحوا مستقلني، مخرجني إىل بها تعهد كانت األحيان بعض ويف املنفصلة، الحلقات

ألربت. جون املستقل املخرج وحتى البحت، الهوليوودي املنهج ذي ولرب ديفيد من
دقيقة» ٦٠» مثل اإلخبارية، املجالت برامج ظهور أيًضا السبعينيات شهدت
العامة الشئون أفالم من الحد يف التنظيم عالية الربامج هذه وساهمت و«٢٠ / ٢٠»،
سبني توم املنتج كان وقد سمعتها، عىل الوقت نفس يف واعتمدت التليفزيونية، الوثائقية
إس بي يس شبكة إنتاج من العرشين» «القرن مسلسل يف بالعمل مشواره بدأ الذي —
آخرون عليها أطلق التي تلك — الخوايل» «األيام أن يعتقد — بايل ريتشارد قيادة تحت
فقد … مكاسب إدرار يف دقيقة» ٦٠» برنامج بدأ «حني ولَّت قد — الذهبي» «العرص
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بنا، للتباهي يحركنا أن بإمكانه كان فقد املهذبة؛ بايل السيد ككالب أنفسنا اعتربنا
الشئون أفالم أصبحت التسعينيات وبحلول جذب». سلعة ونكون بحيل، نقوم ويجعلنا
التجاري التليفزيون يف الوجود نادرة الذهبي» «العرص نموذج تتبع التي الوثائقية العامة
العامة الشئون عن وثائقية برامج إنتاج يف العامة الخدمة تليفزيون واستمر مكان، كل يف
قيمة ذات أعمال لتقديم طرق عن البحث يف أيًضا املنتجون بدأ ولكن عالية، بإمكانيات
العامة الشئون برنامج استمر املثال: سبيل عىل مختلفة؛ وبنماذج بكثري أقل بميزانيات
وعمد الرائعة، برامجه إنتاج يف دائًما، مبتكًرا كان الذي األمامية»، «الخطوط األمريكي
شبكة عىل أحيانًا تعرض كانت منخفضة، ميزانية ذات برامج إنتاج تجربة إىل أيًضا

الرقمية. األجهزة بأحدث ونُفذت اإلنرتنت،

العام التليفزيون

اإلحباط بفعل جزئيٍّا، املتحدة، الواليات يف العام بالتليفزيون الوثائقية األفالم ظهور جاء
العامة الشئون أفالم قلة من الكربى للمؤسسات التنفيذيني املسئولني اعرتى الذي
البيت يف قبوًال القت محاولة فورد مؤسسة مولت التجاري. التليفزيون يف الوثائقية
تتجاوز لم أنها (غري فيدرالية تمويالت لضخ كيان أنشئ ،١٩٦٧ عام وبحلول األبيض،
أنحاء جميع عرب املحلية املحطات ملئات العام) للتليفزيون املوجه التمويل خمس أبًدا
،(١٩٧٠) والفقراء» «البنوك بينها من للجدل، مثرية وثائقية أفالًما املؤسسة مولت البالد.
البنوك أحد وكان كاملة، أحياء استثنت التي البنكية اإلقراض سياسات انتقد الذي
نيكسون ريتشارد حملة يف أساسيٍّا مساهًما بالنقد الفيلم لها تعرَّض التي املقرضة
يف الوثائقية العامة الشئون برامج ضد حرب شن إىل بنيكسون حدا مما الرئاسية،

اتهام. بالئحة إال تتوقف ولم العام، التليفزيون
جميع من التليفزيونية املحطات ملديري والريبة الحذر من حالة التجربة هذه خلَّفت
التغلب استطاعوا الذين الوثائقيني املخرجني املؤسسات مولت العامة. الشئون برامج
بيل مثل خرباء صحفيون ونفذ لها، التابعة واملحطات العامة اإلذاعة هيئة مخاوف عىل
املكثف بالبحث تميزت أعماًال بريملوتر، وألفني سميث، وهيدريك وايزبرج، وروجر مويرز،
وحتى السكنية، املناطق وتطوير التعليم، مثل كربى موضوعات عن العالية واالحرتافية
يف املهمة السياسية املوضوعات عن االستقصائية الصحافة كانت وقد واالحتضار. املوت

تمويلها. يف وأصعب للجدل إثارة أكثر الوقت ذلك
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املستقلون املنتجون نظم السبعينيات، يف متمرد لجيل تكلفة األقل اإلنتاج تحفيز ومع
برامج ذلك عن ونتج العام، التليفزيون يف مساحة عىل الحصول عىل وأرصوا صفوفهم
الذي نظر» «وجهة وبرنامج االستقصائية، الصحافة أبرز الذي األمامية» «الخطوط مثل
أخريًا املستقلون املنتجون نجح ،١٩٩١ عام ويف شخصية. نظر بوجهات أعماًال عرض
تنتج التي املستقلة اإلذاعة لهيئة العام التليفزيون داخل فيدرالية تمويالت تخصيص يف

واسع. نطاق عىل وثائقية أفالًما

واألهمية التأثري

ثار وقد هائًال، اهتماًما غالبًا تجذب التليفزيونية الوثائقية العامة الشئون أفالم كانت
فيها تحدى التي اآلن» «شاهده برنامج حلقات من العديد حول الوطيس حامي جدال
الشيوعيني، اضطهاد حمالت عن الناتج للديمقراطية املخالف الرتهيب مورو آر إدوارد
املخالفني، باضطهاد اشتهروا من أكثر أحد مكارثي، جوزيف السيناتور هاجم النهاية ويف
القصة.) هذه عىل ،٢٠٠٥ إنتاج سعيد»، وحظ سعيدة «ليلة السينمائي الفيلم (ويعتمد
عن ،١٩٦٨ لعام إس» بي يس «تقارير برنامج من أمريكا» يف «الجوع حلقة وكشفت
إن حتى العام، الفعل رد من ا جدٍّ كبريًا قدًرا وأثارت الفيدرايل الدعم منظومة إخفاقات
«دفاع فيلم أيًضا هناك الربامج. تمويالت وزيدت استماع جلسة عقد الشيوخ مجلس
السياسة عن إس بي يس شبكة إنتاج من املرعب الفيلم ذلك (١٩٨٠) املتحدة» الواليات
أثار قد يكون وربما أوروبا، يف واسعة بمشاهدة وحظي األمريكية، النووية العسكرية
الربيطاني املخرج عمل لعب أيًضا األمريكية. العسكرية الخطط ضد األوروبية الحكومات
— املطرية الربازيلية الغابات تدمري عن الربيطاني التجاري للتليفزيون كويل أدريان
من ناجحة حملة تحريك يف دوًرا — (١٩٨٠–١٩٩٠) الدمار» من «عقد مسلسل وهو
«قوة فيلم أيًضا أثار الدويل. للبنك البيئية السياسات إلصالح الحكومية غري املنظمات
ذهب ِلَما عاملية، ضجة يس، بي بي شبكة إنتاج من كرتيس، آلدم (٢٠٠٤) الكوابيس»
الجدد املحافظني من متطرفني من مدعوًما كان األصوليني املسلمني ظهور أن من إليه
لهم يكون أن يتجنبون املذيعون كان ما غالبًا نفسه، الوقت يف املتحدة. الواليات يف
كاملني عامني املثال، سبيل عىل مورو، إدوارد انتظر فقد قضية، أي إثارة يف السبق
وأذاعته الكوابيس» «قوة عرض يف يس بي بي شبكة وترددت مكارثي، يهاجم أن قبل
تجنب تتعمد األمريكية الشبكات كانت الستينيات أواخر وحتى دعاية. بدون البداية يف
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أنحاء كل يف أُنتجت التي بالوثائقيات اهتمام أي إبداء أيًضا وتجنبت فيتنام، حرب
من الكثري تُعرض فلم املوضوع. عن وفيتنام، كوبا يف أنتجت التي تلك فيها بما العالم،
مايكل مثل عامليٍّا، معروفون إذاعيون صحفيون قدمها التي الكندية الوثائقية األفالم
أال اختاروا قد التنفيذيني املسئولني ألن ربما املتحدة، الواليات يف فوكس، وبرييل ماكلري
االجتماعية الدوائر نفس يف يشاركون كانوا أنفسهم هم ألنهم أو الساسة، غضب يثريوا

للمعارضني. السياسية النخبة كراهية واكتسبوا
الصمت ليكرس إس بي يس بشبكة سيفر» موريل عيون يف «فيتنام فيلم جاء وأخريًا
عن االختالف كل مختلفة حربًا تعرض بشعة ولكنها بتعليق، مصحوبة غري بمشاهد
تعاقدت فقد جديًدا، مجاًال فتح قد الفيلم هذا أن ويبدو الحكومة، جسدتها التي تلك
الشمالية، فيتنام عن فيلم لتقديم جرين فيليكس اإلذاعي الصحفي مع إس بي يس شبكة
اإلذاعة هيئة أن غري العقد، وألغت ذلك بعد شجاعتها فقدت قد الشبكة أن يبدو ولكن
(١٩٦٨) الشمالية» فيتنام «داخل جرين فيلم أظهر املرشوع. استأنفت الجديدة العامة
لبعض تذكرة القومية طموحاتهم يف كان بالسعادة، ينعمون بل عزم لديهم أشخاًصا
الكونجرس، نواب بعض حفيظة الفيلم أثار وقد األمريكيني، املستعمرين بتطلعات النقاد

العام. التليفزيون عن التمويل بقطع هدد أحدهم إن حتى
الشبكات استجمعت للحرب، العام الرأي ومناهضة االحتجاجات تنامي ومع
«بيع فيلم إس بي يس شبكة أذاعت ١٩٧١ عام ففي الشجاعة؛ من مزيًدا األمريكية
العامة الشئون أفالم من النوع هذا أوج بوصفه إليه يُنظر كان الذي البنتاجون»،
تورط وانتقد األمريكي، للجيش العامة العالقات آليات حجم عن الفيلم كشف الوثائقية.
يف بما — االهتمام من هائًال قدًرا الفيلم عرض أثار ذلك. يف آلخر) حني (من الشبكة
أكثر مشاهدين جذب للفيلم ثانيٍّا عرًضا إن حتى — والبنتاجون الحكومة غضب ذلك
يف انتقدت التي العامة العالقات مواد بعض البنتاجون سحب وقد األول، العرض من

التقرير.
تكن لم تماًما مختلفة أعماًال يقدمون املستقلون املخرجون كان ذلك غضون يف
الشمولية وادعاء املتزن املوضوعي املوقف تتجنب ما غالبًا أعمالهم كانت تليفزيونية.
للحرب املناهضون الناشطون استخدم وقد التليفزيونية. الوثائقية األفالم تدعيه الذي
الذي روبو، ملايكل (١٩٦٩) الحزينة» األصفر الجلد «أغنية الكندي الوثائقي الفيلم
التأييد لحشد سايجون، حول أمريكيني صحفيني ثالثة الصغري العمل طاقم فيه يتعقب
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للسياسة كاستمرار فيتنام لحرب تحليلية قصة أنطونيو دي إميل صنع وقد لقضيتهم.
السينما، دور يف عرض الذي (١٩٦٨) الخنزير» عام «يف فيلم يف وذلك اإلمربيالية،
«قلوب فيلم — البنتاجون» «بيع فيلم أنتج الذي — ديفيز بيرت قدم ،١٩٧٤ عام ويف
للمعتقدات خيانة أنه يعتقد ديفيز كان ما يعرض وموحش حاد توثيق وهو وعقول»،
يس محطة أنتجته الذي الفيلم أن حني ويف فيتنام. حرب يف األساسية األمريكية وامُلثل

والغضب. الحزن عن تعبريًا وعقول» «قلوب كان وكئيبًا، عنيًفا تقريًرا كان إس بي

واالنتقادات التقاليد

بالكثري وعقول» و«قلوب البنتاجون» «بيع بني والنربة األسلوب يف االختالفات تبوح
عىل تُعرض التي الوثائقية األفالم كانت لقد الوثائقية. العامة الشئون أفالم تقاليد عن
أُنتجت فقد عالية، بحرفية ومصطنعة مؤسيس طابع ذات أعماًال التليفزيونية الشبكات
يف األفالم صناعة من املستمدة السيناريو وتقنيات واملونتاج، اإلضاءة، باستخدام بحرفية
مع ممتزجة عنها املسئولني — أسماء وأحيانًا — منتجيها شخصيات وكانت هوليوود،

املذيع. يمثلها كان والتي تذيعها، التي للشبكة املؤسسية الهوية
والدقة، والتوازن، واالنفتاح، بالثقل، لإليحاء التقاليد من مجموعة املنتجون ر طوَّ
الثقل من كل عن التعبري يستطيع مذيع أو بمحاور يستعينون كانوا ما وغالبًا واألهمية،
شديدة ونربته وسيجارته، املشمرة، بأكمامه نموذًجا، مورو إدوارد كان وقد واالنفتاح،
وكان اإلذاعة، يف سمعته عليه ألقتها التي والهالة التليفزيونية املعدات تحيطه الجدية،
مشاهد من الكثري تستخدم الربامج كانت نخبوية. دون لكن املعرفة يعكس أسلوبه
استخدام يف رشعت التليفزيوني، اإليقاع تسارع ومع الرمزية، واملواد املتبادل القطع
الخط يف وإقحامها تعليقات بقص وذلك قصصية، كعنارص الشخصية املقابالت مشاهد
يقودان التصويرية واملوسيقى الرسد كان إذ األكرب؛ العنرص هو الصوت وكان الدرامي،

التحليل. عرب املشاهد
روبرت طرح حني األمريكية بالشبكات التنفيذيني للمسئولني صدمة كانت وهكذا
مختلفة طريقة يس، بي إيه شبكة عىل ١٩٥٩ عام يف وفريقه اليف مجلة مصور درو
وزنًا أخف معدات استخدام خالل فمن الوثائقية، العامة الشئون أفالم لتقديم تماًما
تحليل من بدًال الطبيعة عىل يشء كل ترصد بتجربة املشاهدين وعدوا للنقل، قابلية وأكثر
ظهرت وبالتدريج رهيبة، شكوك وبداخلهم تجربته إىل الربامج واضعو وعمد مؤسيس،
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باملنهج اإلطاحة دون التليفزيونية الوثائقية العامة الشئون أفالم يف الواقع سينما تأثريات
إىل الكندية اإلذاعة ورشكة يس بي بي شبكة عمدت كذلك والرسد، االصطناع عىل القائم
التخيل بدون أيًضا واملراقبة، الرصد عىل القائمة الوثائقية العامة الشئون أفالم تجربة
،١٩٦٤ عام ويف جديدة. أشكال وظهرت التحليل. عىل القائم املصطنع النموذج عن
أفالم لسلسلة بداية وهو آب»، «سفن فيلم الربيطانية التجارية يف تي جرانادا قناة أذاعت
الدرايس الفصل نفس يف مختلفة اقتصادية اجتماعية أوضاع من أطفال تتبع فيها جرى
من كل عنارص عىل السلسلة احتوت حياتهم، مدار عىل سنوات سبع مدتها فرتات عىل
الشخصية، واملقابالت والرسد، الواقع، لسينما املميزة بالعامة االهتمام وتجربة املالحظة

الوثائقية. العامة الشئون ألفالم املميزة املشكالت نحو والتوجه
املشفرة القنوات قبل ما عرص يف التليفزيونية الوثائقية العامة الشئون ألفالم كان
محط كانت التي الريفية، أباالتشيا منطقة ففي ِجراًحا؛ فتحت أيًضا ولكنها كبري، تأثري
كثريون استاء املساواة، وعدم الفقر تتناول التي التليفزيونية الوثائقيات من العديد تركيز
الوقت يف شأنها. من ُقلل قد الثقافية قيمهم أن واعتقدوا «للفقر»، نماذج إىل تحولهم من
مبادرة من فيدرالية بتمويالت أبالشوب، مركز هو للفنون، إقليمي مركز أنشئ نفسه
الثقافة تستكشف التي الوثائقية األفالم وأصبحت جونسون. لليندون العظيم املجتمع
،(٢٠٠٠) الكامريا» ذو «الغريب فيلم فيكشف له. األوىل األولوية هي للمنطقة الجبلية
طويلة األخالقية االنعكاسات عن أبالشوب، مؤسيس إحدى باريت، إليزابيث نفذته الذي
عام يف وقع حادث عىل الضوء الفيلم يلقي إذ اإلعالم؛ وصناع املحليني للسكان املدى
عىل النار الغرباء اإلعالميني وجود من غاضب عدواني أرض صاحب أطلق حني ١٩٦٧
العامة. الشئون أفالم من تليفزيونيٍّا وثائقيٍّا فيلًما يصور كان حر كندي صحفي مصور
الصحافة وباحثي الصحفيني من للدراسة التليفزيونية الوثائقية األفالم خضعت
لهذا املؤسسية الهوية أن إىل جزئيٍّا هذا يُعزى (وقد السينمائية الدراسات باحثي من أكثر
عىل بالرتكيز املتسم السينما باحثي من العديد منهج عىل تعقيًدا تضفي الفرعي النوع
املستقل األسرتايل اإلذاعي الصحفي ذهب وقد للفيلم). الحقيقي املؤلف باعتباره املخرج
التليفزيونية الوثائقية لألعمال تقديرها يف املبالغ الحيادية أن إىل بقوة بيلجر جون
تمنح أن شأنها من الوسطى» الطبقة لدى إجماع سياسة عن «التعبري هي التقليدية
يقظني رقباء الصحفيون يكون أن بد ال أنه اقرتح ذلك، من وبدًال للسلطة، امتياًزا
العامة الشئون صحافة تقاليد خضعت وقد العامة. املصلحة عن ومدافعني السلطة عىل
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تغطية أن كيف روستك توماس أوضح فقد االتصاالت، باحثي من للتحليل التليفزيونية
يف السيناتور عىل متحاملة لتكون بدهاء وضعت قد مكارثي عن اآلن» «شاهده برنامج
املجالت شكل أيًضا كامبل ريتشارد حلل وموضوعية. متوازنة فيه تبدو الذي الوقت
حلقات أن إىل مشريًا الوثائقية، العامة الشئون أفالم مهمة من مصغرة كنسخة اإلخبارية
املجالت تستطيع ال ثم ومن البوليسية، القصص نسق عىل بُنيت قد دقيقة» ٦٠» برنامج
حلها يمكن وال البوليسية القصة نموذج تحت تندرج ال قضايا تتناول أن اإلخبارية
املرورية، األزمات إىل العاملي االحرتار من االجتماعية، املشكالت فمعظم الرشير»، «بإيجاد

رشير. شخص خطأ ليست عموًما
الشبكات وهم وسخاء، جوًدا رعاتها أكثر الوثائقية العامة الشئون أفالم فقدت
منافسة كالهما يواجه إذ القومية؛ البث ومؤسسات القديم، األسلوب ذات التجارية
يف املوثوق اإلذاعي الصحفي دور يدخل كذلك امليزانيات، تخفيض يف تتسبب ضارية
يطرح ومذيع ورسد اصطناع عىل تشتمل التي الوثائقية، األعمال نمط ولكن الشك، إطار
نموذًجا يظل بالثقة، وجديًرا معروًفا مذيًعا وتربز والفهم للتقيص اهتمام محل قضية
وغالبًا العالم، أنحاء جميع يف اإلذاعية الصحافة يف تلقائيٍّا اختياًرا هذا يزال فال ثابتًا،
أجل من تناضل التي الربحية غري املؤسسات تنتجها التي األعمال يف أيًضا يُحاَكى ما

موضوع. أي يف واملوثوقية الرشعية

الحكومية الدعاية

موثوقيتها يف تعتمد التي الوثائقية، العامة الشئون أفالم ادعاءات من اآلخر الطرف عىل
مصادر من املهم املصدر ذلك الحكومية؛ الدعاية تقف الصحفية، خربتها عىل وتأثريها
عىل قوي لتأثري مصدًرا أحيانًا وتكون العالم، يف الوثائقيني للمخرجني والتدريب التمويل

العام. الرأي
مؤسسة قضية أو نظر بوجهة املشاهدين إقناع إىل الدعائية الوثائقية األفالم تهدف
يدعمون املخرجني بعض أن مع الفيلم، صانع ال املؤسسة لقناعات األفالم هذه وتروج ما،
بمن شخص، أي ينفذها أن يمكن األعمال هذه مثل أن من الرغم وعىل ا، تامٍّ دعًما القضية
أغلب يف الحكومات إىل ضمنًا يشري «دعاية» مصطلح فإن والناشطون، املعلنون فيهم
باملصداقية الدعاءاتها تحديًدا للحكومات قيمة تمثل الوثائقية األفالم كانت وقد األحيان.
قبل ما فرتة يف أوجها إىل الدعائية الوثائقيات أهمية وصلت وقد للواقع، التجسيد ودقة
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السمعي الوسيط هو الفيلم كان حني مبارشة، وبعدها وأثنائها الثانية العاملية الحرب
السائد. املرئي

الفيلم، نشأة منذ العام الرأي عىل للتأثري الوثائقية باألفالم الحكومات استعانت
استخدمت األوىل، العاملية الحرب خالل الشاملة» «الحرب نموذج إىل الرصاع انتقال فمع
ومن بقوتها، اآلخرين وإقناع املدنيني، وتعبئة قواتها، لتحفيز اإلعالم وسائل الحكومات
مع نجاحه عاد الذي ،(١٩١٦) سوم» «معركة الربيطاني الفيلم لذلك املعروفة األمثلة
الحقيقية. املعركة من مشاهد لعرضه بعيد حد إىل العرض دور يف الربيطانية الجماهري
الفيلم إىل العالم أنحاء جميع يف الحكومات نظرت األوىل، العاملية الحرب بعد
أملانيا يف السلطة اعتىل الذي — النازي الحزب فعزز وفعالة، جديدة كأداة الوثائقي
رشعيته ُدعمت وقد األفالم، جميع وعرض وتوزيع، إنتاج، عىل الرقابة — ١٩٣٣ عام
صناع ألزم قانون عىل الحكومة صدَّقت اليابان، ويف الدعاية. خالل من مبارشة السياسية
حفل كل يف وثائقية بعرضأفالم السينما دور وألزم الحكومي، للخط وفًقا بالعمل األفالم
اإلخبارية األفالم رشكات بني اندماج عملية الحكومة فرضت التايل، العام ويف سينمائي،
السوفييتية الحكومة أممت كذلك السلوك، توافق تشجيع أجل من الرسالة اتساق لتعزيز
طفرة العرشينيات وشهدت الحكومية، األهداف لخدمة اإلعالم وسائل جميع أيًضا الوليدة
الواقعية وطأة تحت رزوح أعقبها فريتوف، دزيجا مسرية من ظهر كما هائلة، فنية

الصارمة. الستالينية االشرتاكية
للتفاوض اضطروا ولكنهم املتحدة، والواليات بريطانيا يف للدعاية وكاالت أنشئت
ما ملواطنيهم، رسائلهم توصيل أجل من التجاريني والعارضني واملوزعني املنتجني مع
املتناقضة السياسات اكتنفتها لإلعالم وزارة بريطانيا أنشأت املسلحة. القوات أفراد عدا
الرئيس من الكامل بالدعم قط األمريكي الحرب معلومات مكتب يحَظ لم البداية. من
كذلك الدعاية، أفالم من إنتاجه عىل يسيطر املسلحة القوات من جناح كل وكان روزفلت،
االستوديوهات كانت حيث لهوليوود، مضاد خط يف األمريكية الدعائية األعمال سارت

املجال. حرمة تنتهك قد حكومية أعمال لتنفيذ محاولة كل تحبط
وإثارة قيمة الوثائقية األفالم أكثر من بعًضا جريرسون فرق قدمت بريطانيا، ويف
فلم ممتاًزا، مثاًال رايت لبازيل (١٩٣٤) سيالن» «أنشودة فيلم ويعد للنقاد. لإلزعاج
املنتجة األساسية املناطق من واحدة يف االستعمار قبل فيما الحياة عىل رومانسية يضف
يصل التي الرائعة الصناعية بالعملية أيًضا احتفى ولكنه فحسب، بريطانيا يف للشاي

68



الفرعية األنواع

أشار كما الشاي، تناول عىل سحًرا أضفى وهكذا الربيطانيني، مطابخ إىل الشاي بها
غريبة، لثقافة حنني نظرة يف مشاركة بمنزلة الشاي تناول فعل جاعًال جويني، ويليام

بريطانيا. وقوة بحيوية نفسه الوقت يف محتفيًا
— باستثمار االقتصادية األزمة مع االقتصادي لإلصالح روزفلت برنامج تعامل
وظفت لذا إقناًعا؛ تطلب تغيري وهو املواطنني، حياة يف صادم جديد حكومي — وتدخل
الذين الراديكاليني بالفنانني تستعني غالبًا وكانت وثائقيني، مخرجني املختلفة الهيئات
التوطني، إعادة هيئة الهيئات هذه أكرب وكانت النضالية. الوثائقية األفالم ينتجون كانوا
الشهرية. الوثائقية األفالم من للكثري املنتج هو لورنتز بري واملحلل الكاتب أصبح حيث
إيمان لديه كان التي الحكومية األهداف لخدمة فنية أعمال لتقديم لورنتز ناضل
وأظهرت السوفييتي، االتحاد يف وفريتوف بريطانيا يف جريرسون فعل مثلما بها، عميق
املرشوعات هذه استَخدمت فقد والسوفييت، األوروبيني الفنانني مجادالت تأثري مرشوعاته
القصائد خالل من روابط وُخلقت للخلفية، عنرص مجرد ال مستقل، كعنرص الصوَت
لورنتز أفالم من فيلم كل وكان املدن، سيمفونيات أفالم شكل وحاكت والصوتية، املرئية
الرسمية، التعليمات وبني الفيلم ملخرج — الغالب يف الثورية — التحليالت بني ما يوائم
خاصة االجتماعي، التحليل حدة من خفف قد لورنتز بأن ألكساندر ويليام ح رصَّ وقد

الجشعني. الرأسماليني إىل االتهام أصابع بتوجيه يتعلق فيما
الدعم بتشجيع اتُّهم الذي — (١٩٣٦) السهول» حطم الذي «املحراث فيلم كان
— بعد) فيما الزراعي األمن (هيئة التوطني إعادة لهيئة التابعة املساعدة لربامج العام
الوسطى السهول يف البيئية الحياة بها ُدمرت التي الكيفية عىل للوراء وكئيبة حزينة نظرة
إطالع هوليوود رشكات رفضت وقد جماعية، هجرة عنه نتج مما الناس، اختيارات بفعل
العرض دور يف الفيلم عرض الكبار املوزعون ورفض مصورة، مشاهد أي عىل لورنتز
«النهر» فيلم أما صغريًا. نجاًحا منه صنعت املستقلة العرض دور ولكن بهم، الخاصة
والحفاظ املياه إدارة يف الحكومة تدخل إىل الحاجة شاعري بأسلوب ناقش فقد ،(١٩٣٧)
«أوبرا»، عليه يطلق أحيانًا لورنتز وكان للميسيسيبي، املدمرة القوة إىل بالنظر عليها
االستوديوهات ظلت ولكن األموال، من الكثري ورائه من وَجنَْت باراماونت رشكة ووزعته

الحكومية. األفالم لصناعة عدائها عىل
طالب بني الكالسيكيات من عليها، أرشف أو لورنتز أخرجها التي األفالم أصبحت
ألنها املؤرخني، لدى بجاذبيتها واحتفظت جريئة، فنية تجارب من تحويه ملا السينما؛
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طيبة ألغراض — فجأة العالم أنحاء جميع يف الحكومات فيها اضطلعت لحظة تصور
والفيزيائية. االجتماعية الهندسة يف ضخمة بمرشوعات — خبيثة أو

مختلفة أساليب مختلفة، أهداف

الدعاية أن كيف تُظهر أن الحكومية للدعاية وثائقية أفالم ثالثة بني مقارنة شأن من
ثالثة اختار فقد أيًضا، والفنان الثقايف والسياق الحكومية للتكليفات وفًقا تختلف
أيديولوجية تشكيل تحدي مع للتعامل مختلفة أسلوبية مناهج ثالثة وثائقيني مخرجني

الواقع. خالل من املشاهدين
تمثيًال ريفينشتال ليني األملانية للمخرجة (١٩٣٥) اإلرادة» «انتصار فيلم كان
والحكومة الحزب وتجسيد باألمة، هتلر مزج وهو: النازية الدعاية أفالم لهدف ممتاًزا
من واحدة مجرد الوثائقية األفالم وكانت تقاوم. وال وموحدة ضاربة كقوة بعد فيما
القوة هذه من الهدف كان وقد الهدف، هذا لتحقيق الرمزية األدوات من كبرية مجموعة
بمن اآلخرين، وترهيب املؤيدين إبهار هو توظيفها، ريفينشتال أجادت التي الرمزية،

الخارجيون. األعداء فيهم
يف النازي للحزب الشعبي املؤتمر توثيق بهدف (١٩٣٥) اإلرادة» «انتصار فيلم نُفذ
استعرايض تجسيد وهو األملاني، الوطني إيه» إف «يو استوديو تمويله وتوىل ١٩٣٤ عام
إذ مرئية؛ بصورة هتلر الفيلم يمجد مبهرة. استعراضات بالفعل صاحبه لحدٍث مبهر
جمهوًرا األملاني الشعب ويجسد السحاب، بني من يهبط وهو االفتتاحي املشهد يُظهره
لألمة. مكافئًا باعتباره هتلر خدمة واحد: بهدف يعملون درجة، أعىل إىل ومقدًسا منظًما
التي الجماهري تداُفع ومشاهد هتلر، تؤلِّه وهي املبتهجة للوجوه لقطاته خالل ومن
وشيوًخا شبابًا لألفراد ولقطات املثرية، الفخمة واملوسيقى والخشية، الرهبة تعكس
نحو عىل مثرية سياسية وحدة الفيلم يخلق واالنفعاالت، الحركات نفس يتشاركون وهم
شعبي، سيايس ملؤتمر يؤرخ أنه من الرغم وعىل توماسولو. فرانك أشار كما إيجابي،
القوية؛ االنتماء مشاعر حول يدور فالفيلم السيايس؛ الجدال عن بحذر يبتعد الفيلم فإن

مجيد. تاريخي يشء من جزءًا تكون أن
ذلك عن تماًما مختلًفا تحديًا الربيطانيون واجه الثانية، العاملية الحرب بداية مع
ولكن الناس، تعبئة خالل من وشيًكا الشعبية» «الحرب ب الفوز كان األملان، واجهه الذي
إىل يحتاجون الربيطانيون كان األول. الهجوم يف تقريبًا الحرب خرست قد كانت األمة

70



الفرعية األنواع

شديدة، ورقابة توجيهيٍّا طابًعا اتخذت عصيبة بداية وبعد املقاومة، عىل قدرتهم يف الثقة
للربيطانيني تقدم كانت إذ واملصداقية؛ األمانة قوامها سمعة الربيطانية الدعاية اكتسبت
واألشخاص الحقيقية، الحرب وأخبار الحقيقية، املعارك ومشاهد الواقعية، الحقائق

الحقيقيني.
التي األفالم أكثر من ولعل الوثائقية، األفالم عرشات جريرسون فرق قدمت
عىل الحفاظ عىل العاديني األشخاص بقدرة االحتفاء يف الربيطانية الدعاية منهج جسدت
جينينجز، لهمفري (١٩٤٢) لربيطانيا» «استمع فيلم هو الضغوط وطأة تحت ثقافتهم
فرتة يف الشهرية الوثائقية األفالم من العديد وقدم العليا، للطبقة ينتمي الذي الفنان
«استمع فيلم يف عمل وقد املعربة، الصغرية بالتفاصيل باالفتتان جميعها تميزت الحرب،
أيًضا. أخرى أفالم يف معه عمل الذي مكاليسرت، ستيوارت الرائع املونتري مع لربيطانيا»
يف اليومية الحياة لحظات من ملحات عرب تُشاهد مرئية قصيدة لربيطانيا» «استمع
يسرتق امُلشاهد أن يبدو وفيما مستمر، نحو عىل والقنابل الطائرات ترتقب التي بريطانيا
أنشودة األفنية، أحد يف األطفال رقص — اليومية للحياة املتواصلة لألصوات السمع
أمريكي جندي الراقية، للطبقة موسيقي حفل اإلسعاف، عمال ينشدها جماعية تراثية
الشوارع عرب تتجول والكامريا — الحلفاء جيش من لزمالئه خطر» يف «وطن يدرِّس
الشوارع عرب طريقهم يشقون بالحقائب محملون رجال يظهر الغرف، داخل وتحملق
املراقبة مهام النساء وتتوىل العمل، إىل طريقهم باألنقاضيف واملكسوة بالقنابل املقصوفة

شكوى. دون
املمزقة بريطانيا أن أسطورة عىل ساخر بأسلوب لعب قد جينينجز أن البعض رأى
وقائع بارع بحذق يُربز إنه آخرون وقال الحرب، تحدي أمام بسعادة تتوحد طبقيٍّا
للعمل، قراءتك طريقة عن النظر وبرصف املتناقضة. صوره خالل من الطبقية التوترات
بني جماعيٍّا فهًما وأحدث كبرية بشعبية حظي قصريًا فيلًما أنتج قد جينينجز فإن
بال االنتصار أجل من األمر يتطلبه ما بكل سيقومون كانوا إنهم حتى الربيطانيني،
أن أراد التي الرسالة لنوعية مالئًما منهجه كان وقد هويتهم، عن التخيل ودون شكوى
اإلطالق. عىل دعائيٍّا التوتر لتخفيف الهادف أسلوبه يبدو أال املخطط من وكان بها، يبعث
وزارة الفيدرالية الحكومة لدى يكن فلم مختلفة، تحديات املتحدة الواليات وواجهت
املتحدة الواليات دخلت لقد الوثائقية، األفالم إلنتاج وحدة وال للدعاية، بذاتها قائمة
حتى الحلفاء دعم يرفضون املتحدة الواليات يف الناس من الكثري وكان متأخرة، الحرب
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لاللتحاق يَُعبَّئون الذين الشباب كان ذلك، عىل عالوة هاربور. بريل ميناء اليابان قصفت
فلم ضحًال؛ تعليمهم وكان الصغرية، البلدان أو املزارع من غالبًا يأتون املسلحة بالقوات

بحياتهم. للمجازفة يدفعهم الذي السبب عن فكرة أي لديهم يكن
(١٩٤٣) نحارب» «ملاذا أفالم سلسلة هو األمريكية الحرب لدعاية املميز العمل كان
املعلومات لقسم كابرا فرانك صقلية) من (واملهاجر املعروف هوليوود مخرج أنتجه الذي
هذه نُفذت واألميني. االنعزالية سياسة أنصار من كالٍّ خاطبت التي بالجيش، والتعليم
ترشح لكي األمريكي، الجيش عليها تعاقد التي أجزاء، ثمانية من املكونة السلسلة
اإلشارة سالح أفالم عىل كابرا اعتمد الحرب. هذه يف البالد تورط أسباب األمريكية للقوات
أعمال كان ملرشوعه األساس ولكن حرية، بكل بهوليوود عالقاته واستخدم األمريكي،
من صوًرا مزج وقد ريفينشتال. أعمال خاصة األخرى، الدول يف الدعائية األفالم مخرجي
استوديوهات من املتحركة والخرائط االستوديو)، رفض عىل التغلب (بعد هوليوود أفالم
للخطر صورة إىل ُحوِّلت للعدو ودعاية األمريكي، للجيش مصورة ومشاهد ديزني،
إعادة بعد إنذار جرس األملاني املشاهد إرباك عىل ريفينشتال قدرة أصبحت فقد املحدق.

أمريكية. بأعني صياغتها
والقوية التوجيهية املناقشات من مجموعة هي نحارب» «ملاذا أفالم سلسلة إن
والتهور، بل والثقة باملرح األسلوب ويتميز الحرب، املتحدة الواليات دخول تدعم عاطفيٍّا
التي والسينما، واإلذاعة، الصحف، من املؤلفة األمريكية الشعبية الثقافة عىل معتمًدا
الفيلم يف السياسية املناقشات األمريكي. للشباب األساسية اإلعالمية الوسائل تمثل كانت
العنرصي للتمييز ذكر أي يتسلل فلم التزييف؛ حد إىل أحيانًا تصل لدرجة مبسطة
كابرا أضفى وقد األمريكية، للديمقراطية الوردية الصورة إىل — املثال سبيل عىل —
األزمة وضعت فقد العمل؛ عىل األمريكي» الحياة «أسلوب تجاه له املميز الشعبوي ميله
بطابع ممزوجة األمريكية والديمقراطية الشعبية القيم سياق يف آنذاك املعارصة السياسية
السياسية الرسائل عىل السيطرة من القليل سوى له يكن ولم الصغرية، البلدة يف الحياة

العسكريون. املسئولون وضعها التي الرصيحة،
املبهر، العرض هي: جذريٍّا؛ مختلفة أساليب الثالثة األفالم هذه استخدمت لقد
السياقات تعكس أعمالهم إن الرصيح. املبارش والخطاب املتعمد، املكبوح والترصيح
اسرتاتيجية يف اشرتكوا الثالثة املخرجني أن غري أيًضا، املتمايزة السياسية واملهام الثقافية
الثابتة قيمهم باعتباره يراه أن للمشاهد يمكن بما الحالية األزمة ربط هي: جوهرية

الثقايف. وتراثهم
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الفاعلية

الثرية األدبيات عىل معتمًدا ريفز، نيكوالس خلص فعالة؟ الدعائية الوثائقية األفالم هل
عموًما، للحكومات الدعائية الجهود شأن شأنها األفالم، هذه أن إىل اإلعالم، تأثريات عن
كبرية فاعلية لها يكن لم الدعائية واألفالم املعتقدات، تعزيز استطاعت حيث نجحت
عقول تسميم عىل دعائي عمل أي بقدرة الخاصة واالدعاءات العام. الرأي تغيري يف قط
فإن ذلك، عىل عالوة عموًما. فيها مبالغة هناك أن يبدو عليها السيطرة أو املشاهدين
يخلق مما الخفية، األهداف ووضع لإلقناع أكرب صورة من جزءًا يشكل وثائقي فيلم كل

طبيعي. هو ملا الذهنية الخرائط رسم تدريجيٍّا ويعيد توقعات
الحرب فإبان التجارية؛ الروائية األفالم جاذبية أيًضا الدعائية األفالم افتقدت
سينمائية غري عرض جهات يف تُعرض ما غالبًا الدعائية األفالم كانت الثانية، العاملية
بالتكليف ذ تُنَفَّ الوثائقية األفالم كانت حيث اليابان، ويف السينما. دور تعرضيف مما أكثر
من نسبيٍّا قليًال عدًدا جذبت الوثائقية األفالم أن الحرب فرتة دراسات أظهرت الرسمي،
جانب من الرصيح الرتويج من الرغم وعىل اإلرادة»، «انتصار األملاني الفيلم ففي النساء.
واحد أسبوع ملدة يُعرض ما غالبًا كان فقد العرض، دور أصحاب لدى له هتلر حكومة
الرأي ن يحسِّ لم الفيلم أن ويبدو الجماهري، أعداد قلة بسبب العرض دور يف فقط
النازية التطرفية من واالنزعاج السيئة االقتصادية األنباء بفعل ثائًرا كان الذي العام
لم — أعمق مستوى عىل — اإلرادة» «انتصار حققه الذي اإلنجاز ولعل للسامية. املعادية
والثقافية التاريخية بالتقاليد الجدد للنازيني ربطه يف بل االنتخاب، صناديق يف ينعكس

العميقة.
لفرتة الشعبية» «الحرب فكرة عىل املبنية الوثائقية األفالم استمرت بريطانيا، ويف
«لندن فيلم وكان التوجيهي، الطابع ذات الوقتية الدعاية أفالم من العرض دور يف أطول
مستوى عىل نجاًحا يحقق فيلم أول هو جينينجز لهمفري (١٩٤٠) الصمود» تستطيع
أن مفادها ضمنية رئيسية بفكرة أمريكي، لصحفي ريبورتاًجا د جسَّ فقد التذاكر؛ شباك
«استمع وكان يقهران». ال فهما وشجاعتها؛ لندن أهل روح «قتل يستطيعون ال األملان
كانت استثناءً. كان ولكنه جماهرييٍّا، نجاًحا حققت التي األخرى األفالم من لربيطانيا»
ملليمرتًا ١٦ عرض أجهزة فيها استخدمت الوثائقية لألفالم أيًضا متنقلة عروض هناك

املنظمة. للعروض
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عندما للحلفاء أيًضا ولكن للنازيني، فقط ليس دعاية اإلرادة» «انتصار فيلم قدم :1-2 شكل
.١٩٣٥ عام ريفينشتال ليني إخراج من الفيلم مشاهده. تقطيع أعيد

الوطن يف سواء جندي لكل كابرا أفالم سلسلة ُعرضت فقد املتحدة، الواليات يف أما
مشاهدتها عقب الجنود آراء عىل أثَّرت األفالم تلك أن الدراسات وأظهرت بالخارج، أو
عند أيًضا رواًجا القت بالحلفاء، البسيط األفالم احتفاء خالل ومن بعد. وفيما مبارشة
نجاحها أن غري العرض، دور يف بعرضها أمرتا اللتني والروسية، الربيطانية الحكومتني
سلسلة عرض يف العرض دور أصحاب يرغب لم إذ األمريكية؛ العرض دور يف أقل كان
األفالم مع السيئة تجاربهم إىل منه جزء يف يعزى كان ما وهو نحارب»، «ملاذا أفالم
الجرائد خاصة — كثرية مواد استخدام السلسلة إعادة إىل آخر جزء ويف الوثائقية،

قبل. من العرض دور يف عرضها سبق — السينمائية
كثريون تمكن وقد تمييزها، يستطيعون التي للدعاية بسهولة املشاهدون يستسلم ال
املشاهد عىل تأثريه ألن للغاية، بفاعلية املضادة للدعاية اإلرادة» «انتصار استخدام من
ولعل والسحق، الغزو إلرادة مرئيٍّا وصًفا أصبح فقد واالستبداد؛ التسلط عليه غلب
يخلق أنه الدرجة لهذه محبوبًا يظل لربيطانيا» «استمع فيلم جعلت التي األسباب أحد

74



الفرعية األنواع

واقع ملالحظة يدعوهم ولكن عقولهم، يف التحكم يحاول ال بأنه املشاهدين بني انطباًعا
قائم.

من تبنيَّ كما املتوقع، عن كثريًا مختلفة الدعائي الفيلم نتائج تكون أن املمكن من
هيوستون جون األمريكي هوليوود مخرج قدم فقد ريفينشتال؛ فيلم استخدام إعادة
بيرتو» سان «معركة فيلم وهو األمريكية، املسلحة للقوات الحرب فرتة خالل فيلًما
يف بالغة خسائر خلَّفت التي املعركة خوض إىل بالحاجة األمريكيني لتوعية ،(١٩٤٥)
فيلمه استخدام عدم الحكومة قررت الصور، عىل البالغ العتماده ونظًرا إيطاليا، يف األرواح
بعد ذاك قرارها ألغت قد كانت وإن الجماهري، بني الرعب بث من خوًفا الحرب خالل
املناهضون الناشطون استخدمه قد للمعركة، الفريدة بصوره والفيلم، الحرب. انتهاء

للحرب. الباهظة البرشية التكلفة إلظهار وغريهم للحرب
فيلم عن ساخرة قصة فهو بارنو، إريك يتذكره كما إيواساكي، أكريا عمل أما
الحكومة لدى كمخرج العمل عىل إيواساكي أُجرب أن فبعد وحظره، ترتيبه أعيد دعائي
آثار لتسجيل واملهارات األجهزة لديه أصبح الثانية، العاملية الحرب خالل اليابانية
عمله ملصادرة سارعت األمريكية االحتالل حكومة أن غري وناجازاكي، هريوشيما قصف
فيلم هو بقوة، ومؤثًرا قصريًا فيلًما بارنو إريك أنتج العمل، عن أُفرج وحني وإخفائه،
املشاهد رأى الفيلم، إيواساكي شاهد وحني ،«١٩٤٥ أغسطس «هريوشيما-ناجازاكي،

مرة. ألول الشاشة عىل التقطها التي

األخالقيات

فهل للواقع، صادًقا تجسيًدا للمشاهدين يعرض بأن يتعهد الوثائقي الفيلم كان إذا
من كثريًا إن وثائقيٍّا؟ فيلًما ويسميه دعائيٍّا فيلًما ينتج أن أمني مخرج يستطيع
املهنية. لحياتهم تدمري بمنزلة الحكومة مع عقد إبرام أن يعتربون اإلذاعيني الصحفيني
الوقت ويف الحكومية، والرقابة اإلمالءات عن استقالليتهم أيًضا املستقلون املخرجون يقدر
وترويجية تدريبية وثائقية أعمال من األفالم إنتاج رشكات من الكثري تتكسب نفسه،

عام. بوجه اإلثارة من وخالية عادية األعمال تلك اعتبار من الرغم عىل للحكومات،
يملكون ال أنهم يعتقدون الثانية العاملية الحرب زمن يف املخرجون كان ما غالبًا
جريرسون كان فقد عليهم، واجب التزام هو بل فحسب، دعائية أفالم إنتاج يف الحق
يظل أن عىل وموحد قوي مجتمع أجل من بالعمل التزام عليهم املفكرين بأن يؤمن
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إن التعليم. هي الدعاية بسيط: «بتعبري آنذاك: أوضح وكما الوقت. نفس يف مفتوًحا
معالجون نحن الديمقراطي. اإلصالح أفكار مع الجماليات تجمع أفالمنا يف «املعالجة»
يملك الذي للمجتمع حيٍّا تصوًرا فرد لكل نقدم فنحن والتوجيه، للقيادة استؤجرنا
وقد أيًضا، وميزة قاسية حقيقة هنا االثنني بني التوفيق وكان لخدمته.» ا خاصٍّ امتياًزا
يف األوىل «القاعدة الحكومية: مرشوعاته يف الطبقية الرصاعات غياب عن مرة ذات قال

باملحفظة.» تمسك التي اليد ترضب أال هي األفالم صناعة
من الرغم عىل األمريكي، الجيش ملصلحة العمل يف تناقًضا كابرا فرانك يَر لم
السلطات من املتضاربة الطلبات من ويحبَط الصعوبات من يغضب كان ما غالبًا أنه
العديد فعل مثلما الفاشية محاربة خدمة يف فخر وكله مواهبه كابرا وضع لقد العسكرية.
وكانوا يسارية سياسية معتقدات بعضهم لدى كان الذين الرائدة، هوليوود مواهب من
وبعد االجتماعي. الصعيد عىل عدالة أكثر مستقبل لبناء الرئييس التهديد الفاشية يعتربون
الوثائقية األفالم من سلسلة شولربج ستيوارت السينمائي والكاتب املنتج قدم الحرب،

األوروبي. االقتصادي لإلعمار مارشال ملرشوع للرتويج
أربعة قضت التي ريفينشتال، ليني وجدت اإلخفاق، جانب وهو اآلخر، الجانب عىل
قد بهتلر ارتباطها أن الثانية، العاملية الحرب بعد النازية الستئصال برنامج يف أعوام
ال دعاية وليس فنٍّا تقدم كانت بأنها تجادل أن حاولت وقد حياتها، من تبقى ملا وصمها
يف عام ١٠١ يناهز عمر عن وفاتها وحتى دعائية. أفالم تقديم عىل أُجربت ولكنها أكثر،
العمل سوى خياًرا تملك تكن لم وأنها نازية، يوًما تكن لم أنها عىل مرصة ظلت ،٢٠٠٣
الظروف. تلك تحت تقديمه يمكنها عمل أجمل تقدم فقط كانت وأنها هتلر، لحساب

اإلرث

والتواصل العامة، والدبلوماسية املضللة، باملعلومات أيًضا تعرف التي — الدعاية تزال ال
القائم الوثائقي الفيلم يعد لم ولكن الحكومات، لدى مهمة أداة تشكل — االسرتاتيجي
من الرغم وعىل العام. للجمهور املوجهة العامة العالقات حمالت من ا مهمٍّ جزءًا بذاته
الشئون فيلم يف كما الوثائقيني، املخرجني انتباه محط كانت الحكومية فالدعاية ذلك،
لجني (١٩٨٢) الذري» «املقهى وفيلم البنتاجون»، «بيع التليفزيوني الوثائقي العامة
النووي، العرص عن الحكومية للدعاية ساخرة نظرة وهو رافريتي، وبريس وكيفني لودر
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الحكومية العامة العالقات حملة عن ستون لروبرت (١٩٨٧) املشعة» «بيكيني وفيلم
هيدروجينية. قنبلة أول تفجري صاحبت التي العادية غري

فقد السلم، وقت يف الحرب خالل أنشئت التي الحكومية الدعاية مؤسسات ازدهرت
اليابانية الحكومة دعم وساهم الحرب، فرتة خالل بكندا للسينما القومي املجلس بدأ
املجال نطاق توسيع يف كبريًا إسهاًما الثانية العاملية الحرب خالل الدعائية لألفالم

الخاص. التمويل ذي الحرب بعد ما إلنتاج وتجهيزه
السينمائية، الجرائد أرشيفات أصبحت فقد آخر، لجيٍل دفني كنز هي جيٍل دعاية إن
لألفالم مورًدا املصورة الواقع مشاهد من ذلك وغري التدريبية، واألفالم الوثائقية، واألفالم
التليفزيوني املسلسل اعتمد املثال، سبيل فعىل بعد؛ فيما التليفزيونية واملسلسالت املجمعة
لسالح فيلمية مواد عىل كبريًا اعتماًدا (١٩٥٢-١٩٥٣) البحر» يف «انتصار األمريكي
تُعرض والتي الثانية العاملية الحرب تتناول التي الوثائقية األفالم اعتمدت البحرية.
الحرب من للحكومة تابعة عامة ملكية ذات مشاهد عىل أيًضا، املشفرة القنوات عىل
الحكومية املواد وفهرسة تصنيف خالل من خاصة رشكات وازدهرت الثانية، العاملية
مجانية رقمية صيغة يف الحكومية األفالم أيًضا أرشيفز برلينجر رشكة تتيح األمريكية.

اإلنرتنت. عرب للتحميل قابلة
الحكومية، للدعاية األساسية الوسائل تعد لم الوثائقية األفالم أن من الرغم وعىل
والرصد. املراقبة تماًما؛ مختلف لغرض والفيديو السينما يف تستثمر الحكومات تزال ال
أيًضا؛ الوثائقيني للمخرجني خام مادة يصبح أن االنتشار واسع النمط لهذا ويمكن
أرشيفات أصبحت ،١٩٨٩ عام يف برلني حائط سقوط وبعد الرشقية، أوروبا ففي
«األرشطة فيلم يف التاريخ. تمحيص تعيد التي الوثائقية لألفالم خام مادة الحكومة
كانوا الذين املخرجون يستعيد موراوسكي، بيوتر البولندي للمخرج (٢٠٠٢) الرسية»
علبة من مشاهد عىل مركبًا التعليق وكان أعمالهم، ذكريات الرسية الرشطة لدى يعملون
الواضح املخرجني حنني من للفيلم املاكرة الكوميديا تنبع قصد. بغري مهملة كرتونية
االستخبارات لرئيس القانونية غري الرشا تسجيالت عرضت كذلك السابقة. لوظائفهم
الالذع الوثائقي الفيلم عن أسفر ما وهو بالتليفزيون، مونتيسينوس فالديمريو البريويف

جولدنربج. لسونيا (٢٠٠٢) «الجاسوس»
مكونًا يعد الذي الواقع تجسيد مشكالت عىل الضوء الدعائية الوثائقية األفالم تلقي
تستخدمها التي التقنيات نفس تستخدم فهي فني، كشكل الوثائقي الفيلم يف أساسيٍّا
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بهدف تَُعدُّ األخرى، الوثائقية األعمال شأن وشأنها آخر، غرض ألي الوثائقية األفالم
توضع تعرضها التي فالحقائق حقيقي؛ بأنه التصديق يستطيع املشاهد عىل عرضيشء
بغرض تقدم أن بالرضورة وليس للفيلم، معنى يعطي لها مالئم أيديولوجي سياق يف
املصلحة يف يساهمون أنهم يرون بحق وطنيني أشخاًصا صناعها يكون ما فغالبًا خبيث؛
يؤمن حقيقة تعرض األقل عىل أو صادقة، األفالم هذه تكون قد بل بمهاراتهم، العامة

بصحتها. املخرج
الوثائقية األفالم من وغريها الدعائية الوثائقية األفالم بني االختالف وجه يكمن
تسن التي االجتماعية املؤسسة تلك للحكومة؛ ممثلني يعملون الذين داعميها، يف األخرى
يف يتحكمون الداعمون وهؤالء القوة، خالل من أسايس بشكل وتطبقها املجتمع قواعد
بما الدعائية، الوثائقية األعمال أهمية تجزئ أن شأنها من االختالفات وتلك الرسالة،
بقوة الوثائقية األفالم هذه وتثبت الهائلة. القوة هذه بمثل مدعوًما الحقيقة تصوير أن
دافع، وراءه املصاغ املعنى وأن الواقع، عىل شفافة نافذة يشكل وثائقي فيلم من ما أنه

ثقايف. تعبري أي إنتاج ظروف دراسة بأهمية أيًضا وتذكِّرنا

القضايا أفالم

سياسية، قضايا أجل من والناشطون املنارصون ينتجها التي الوثائقية، األفالم تثري
سياق يف تعمل ولكنها الوثائقية، الحكومية الدعاية أفالم تثريها ملا مماثلة مشكالت

مختلف.
اتحاد ملفات سلسلة أفالم أحد مثل سياسية لقضية ينترص فيلًما يميز الذي ما
إيه موقع عىل متوافر (وكالهما كلوب سيريا منظمة سجالت أو األمريكية املدنية الحريات
كالهما الحربية؟ كابرا فرانك أعمال مثل دعائي فيلم عن (aclu.tv يف تي دوت يو إل يس
األكرب واالختالف املنظمة، ألهداف الرتويج أجل من منظمات ملصلحة منتجني يد عىل نُفذ
وآلية مواطنيها، عىل وسلطة نفوذ لها فالحكومة الراعية؛ املنظمات طبيعة يف يكمن

القمعي. جهازها يد يف أداة تكون ما غالبًا بها الخاصة اإلقناع
بعض (مع ومواقفها آلرائها املدني املجتمع منظمات ترويج أن نجد النقيض، وعىل
مساهمة باعتباره منفتح مجتمع أي يف إليه يُنظر والفحش) الخيانة مثل االستثناءات
يف املدني املجتمع منظمات من كبرية مجموعة نشاط اتسع وكلما حيوي، عام مجال يف
املجتمع هذا اعترب معها، واملشاركة لالنخراط ما جمهور ومخاطبة مواقفها عن التعبري
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الذي األول، الدستوري التعديل يف خاص نحو عىل هذا يريس األمريكي والقانون صحيٍّا.
برانديس، لويس تعبري حد عىل التعبري، من مزيد هو السيئ التعبري عالج أن فكرة يؤيد

األمريكية. العليا املحكمة قايض
إنتاج ،«٤١٫١١ «سيلزيوس مثل سياسية لقضية ينترص فيلًما يميز الذي ما
مثل مثرية رؤى يطرح مستقل فيلم عن املحافظة، األمريكية املتحدين املواطنني منظمة
ويركز ما، منظمة يتبع كالهما اإلجابة: عليه؟ للرد األول أنتج الذي «٩ / ١١ «فهرنهايت
تتفق أو تختلف قد املشاهدين. من ومفيد منظم حراك بحشد املنظمة نشاط دعم عىل
تحفز موور حجج إن مشهوًرا. شخًصا كان وإن واحد، شخص ولكنه موور، مايكل مع
(وتدفع الخارجية السياسة مع اختالفهم عن للتعبري املشاهدين بعض تقود وقد الحوار،
وعىل العام. الحوار يف مبارشة تدخالت إنها والليرباليني). موور مايكل لشجب آخرين
أهداف أو قضايا أجل من حراك لحشد مُلنَظَّمة أدوات القضايا أفالم أن نجد النقيض،

معينة.
وسيلة لكونها الوثائقية األفالم يختارون والناشطون املنارصون كان ما وغالبًا
كانوا وقد السائد، اإلعالم يف عنه يَُعربَّ كما الراهن الوضع ملقاومة امليزانية منخفضة
فاعلية الطرق أكثر عن بحثهم يف والشكل املوضوع مسائل مع التعامل يف يعانون
بهدف ومعدة بعيد حد إىل مركزة القضايا أفالم تكون ما وغالبًا للمشاهدين، للوصول
ينفذها قد الوثائقية، الحكومية الدعاية أفالم ومثل معني؛ إجراء التخاذ املشاهدين تحفيز
أيًضا، الدعاية أفالم ومثل ما؛ منظمة أهداف مع بعمق يتفقون أشخاص حسنة بنوايا
يقنع أن بإمكانه يشء وال اإلقناع، أساليب فهم يف يرغب شخص أي من االنتباه تستحق

الواقع. من أكثر

«املوجهة» األفالم

بمستقبل الكثريين إيمان العظيم الكساد زعزع حني املضطربة، الثالثينيات فرتة خالل
املكتظة األفالم أندية من والكثري اليسارية السياسية الجماعات من الكثري كان الرأسمالية،
لتحدي كأداة الوثائقي الفيلم إىل ينظرون الحديثة، اليسارية التوجهات ذوي من بشباب
ثوريٍّا. بل اجتماعيٍّا، تغيريًا تدعم أفالم «موجهة»: أفالم تقديم وأرادوا الراهنة، األوضاع
الشباب كان املتحدة، والواليات واليابان، املتحدة، واململكة األوروبية، القارة ويف
يف جريرسون وفرق وفالهرتي، وأيزينشتاين، فريتوف، أعمال أحدث يناقش املتحمس
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قدموا السينمائية، السينما عني بجريدة واقتداء العالم، أرجاء كل يف السينما أندية
العرض دور يف تُعرض كانت التي الرائجة السينمائية الجرائد عارضت سينمائية جرائد
السينما اتحاد قدم املتحدة، الواليات ويف يمينية. توجهات ذات كانت ما غالبًا التي
واملظاهرات، اإلرضابات تجسد للعمال املوجهة السينمائية الجرائد من سلسلة والتصوير
صورت لألحداث، بسيطة تسجيالت الجرائد هذه كانت واسعة. بمشاهدة حظيت وقد
بعضهم السينمائية الجرائد املخرجون عرض وقد العمال. تجاه تعاطًفا حملت بعني
السياسية. الشعبية واملؤتمرات السياسية الجماعات وأمام املستجدين، ولألعضاء لبعض،
الوثائقيني، للمخرجني حاضنة السينمائية واألندية السياسية األحزاب هذه كانت
هناك، من روزفلت إدارة يف لورنتز بري مع العمل إىل اتجهوا الذين املخرجون بدأ فقد
مثاًال يرضب قصري فيلم وثمة إيفينز، جوريس الهولندي الناشط املخرج فعل وكذلك
السينما نادي رئيس مع إيفينز قدمه قصري فيلم هو األعمال، لهذه الحادة النربة عىل
كأشخاص املناجم عمال يصور ،(١٩٣٣) «بوريناج» بعنوان ستورك هنري البلجيكي
اإلنتاج، تضخم بسبب حدثت قديمة رأسمالية ألزمة نتيجة الفقر هوة يف بوحشية ُدفعوا
سخطنا عن للتعبري رصخة نطلق أن أردنا «لقد قائًال: بعد فيما ستورك عنه تحدث الذي
وقد توجيهي، طابع وذو غاضب اتهام الفيلم املمكنة.» الصور أفظع استخدام خالل من

واالتهام. النقد إىل الهادف املتناقضات وتجاور التجسيد إعادة استخدم
السوفييتي، لالتحاد املنتمي الشيوعي، الحزب اكتسب العظيم الكساد أزمة تفاقم مع
التقدمية السياسة عىل قوي تأثري الشيوعي للحزب كان الدول. من الكثري يف مصداقية
سبيل عىل السينما؛ ذلك يف بما بها، املرتبطة الثقافية األعمال وعىل العاملي، املستوى عىل
الشيوعي، الحزب يف أعضاء والتصوير السينما اتحاد مخرجي من الكثري كان املثال،

رسمية. غري بصفة الشيوعي للحزب الثقافية» «الجبهة من جزءًا املنظمة وكانت
وتسمح مجتمًعا، تبني كانت فقد األهمية؛ بالغة الشيوعي بالحزب الصلة كانت
األهلية الحرب يف ولعل الرسائل. وتشكل الجماهري، وتحشد املوارد، بتجميع للناس
القادة تمرد حني ١٩٣٦ عام يف األهلية الحرب اندلعت فقد ذلك؛ عىل جيًدا مثاًال اإلسبانية
الجمهورية الشعبية الجبهة حكومة ضد فرانكو، فرانسيسكو بينهم من العسكريون،
السوفييتي، االتحاد من املدعوم الشيوعي الحزب من بدعم الجمهوريون قاوم اليسارية.
فيها بما األخرى، السياسية الفصائل ضد وحشيٍّا قمًعا الشيوعي الحزب قادة ومارس
البعض، نظر وقد النازيني، بمساعدة فرانكو انترص ،١٩٣٩ عام وبحلول الفوضويون.
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آخرون، ورأى عامليٍّا، تضامنًا يتطلب الفاشية ضد ككفاح الحرب إىل العاملي، املستوى عىل
فيها. التدخل يجوز ال قومية قضية أنها الشيوعي، للحزب املناهضون وهم

حشد أجل من الحرب عن أفالم لتقديم األفالم صناع احتشد العاملي، املستوى عىل
الشقاق عىل التعتيم األفالم هذه مارست وقد لفرانكو، املناهضة للقوات واألموال الوعي
من الشيوعي. الحزب مع تالءم بما للجمهوريني، الدويل الدعم وشجعت الداخيل، الحزبي
— عاملي فريق يد عىل الفيلم نُفذ .(١٩٣٧) اإلسبانية» «األرض فيلم األفالم هذه أشهر
— همنجواي إلرنست والحوار والقصة للمونتاج، دونجن فان وهيلني لإلخراج، إيفينز
ويبني السياسية، للمصداقية فنية معالجة الفيلم يُظهر هوليوود. من منتجني ملصلحة
نشًطا مخرًجا صار الذي إيفينز، لدى املتنامية الجمالية الفنية الطالقة تصاديف نحو عىل

.١٩٨٩ عام يف وفاته حتى آخرين لكثريين ومعلًما رائًدا
يصحب فالهرتي، لروبرت الرومانسية الواقعية األذهان إىل تعيد معالجة خالل من
يف الفيلم ر ُصوِّ مدريد. من بالقرب تقع لقرية اليومية الحياة داخل إىل املشاهدين الفيلم
ستطعم التي للمحاصيل قصوى أهمية تشكل ري قناة لبناء يوثق وهو الحرب، وسط
باملشاهد يبحر اليومية الحياة إيقاعات عىل الفيلم تركيز إن للحرب. تستعد التي مدريد
حياة من أيًضا جزءًا أصبحت وقد الحرب نرى واآلن وعاداتهم. القرويني عمل داخل
حراسة، نوبات يف ويقفون أكتافهم، عىل البنادق يعلقون فنراهم اليومية؛ القرويني
مناهضة لقضية للقرويني السخي الدعم أيًضا نرى قنبلة، انفجار بعد الدمار ويتفقدون

اليومية. الحياة ونسيج قيم داخل منسوًجا فرانكو
املبلبلة السياسية التساؤالت تجاوز يف الغني، همنجواي رسد بمساعدة إيفينز، نجح
فقد سياسية؛ معلومات ال إنسانية، عاطفة ينقل الفيلم كان لقد الحزبي، الرصاع عن
وعىل السطح، عىل وإبرازها املشاهدين مشاعر إلثارة الواقعية تقنيات إيفينز استخدم
املال من كبريًا مبلًغا جمع فقد متواضع، بعرضسينمائي إال يحَظ لم الفيلم أن من الرغم
السينمائية واألندية العرض دور من كل يف عروضه، يف لفرانكو املناوئني للجمهوريني

الخاصة. العرض حفالت يف وأيًضا
الناشطني املخرجني بني شاع لجدال فعل رد أيًضا اإلسبانية» «األرض فيلم أظهر
أم للتحرك، أنصاره لتعبئة «نضالية» أفالًما يصنع أن املرء عىل يجب هل الوقت: ذلك يف
معينة؟ نظر بوجهة إلقناعهم الجماهري من أعرض قطاع إىل الوصول يحاول أن يجب
اإلسبانية» «األرض فيلم نجح التي الفنية، الرباعة من مزيًدا يتطلب الثاني املالذ وهذا
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األفالم لصناعة نيكينو مجموعة أسسوا الذين نيويورك مخرجو اتبع أيًضا توظيفها. يف
فيلم تقديم يف الثاني النهج هذا والتصوير السينما اتحاد عن وفني سيايس انفصال بعد
تحقيق عىل الفيلم اعتمد .(١٩٤٢) «الوطن» فيلم وهو الشهرية، القضايا أفالم من آخر
من وجاهد الدرامي، التجسيد إعادة مستخدًما املدنية، الحريات انتهاكات يف للكونجرس
أمام املعاملة يف واملساواة واإلنصاف االجتماعية بالعدالة أوسع مطالبة عىل الحث أجل
وبحلول الهوليوودية، اإلنتاج قيم منافسة الفيلم يستطع لم ذلك، من الرغم عىل القانون.

الحرب. فرتة يف الوطنية الحركة ملصلحة انزوت قد رسالته كانت ١٩٤٢ عام
صناعة مجال يف التجارب من للكثري نهاية لتضع الثانية العاملية الحرب وجاءت
السينما. ألندية وحيش بقمع واليابان أملانيا يف الحكومة قامت فقد املوجهة؛ األفالم
فظائع عن اإلعالن بعد السوفييتية الشيوعية من والتربؤ الشيوعيني اضطهاد وساهم
والفنانني املفكرين من الكثري إبعاد يف للمجر، السوفييتي والغزو ١٩٥٦ عام الستالينية

الشيوعي. الحزب سياسات عن

الثالثة» «السينما

االستعمارية، ضد والكفاح اإلنسان، وحقوق املدنية الحقوق حركات كانت الستينيات، يف
فرتة ميَّزت عالمات كلها الباردة، الحرب فرتة خالل التسلح وسباق النووية، واألسلحة
وبزوغ الواقع سينما مكَّنت التي التكنولوجية للطفرات وكان السيايس، االضطراب من
تحفيز يف دورهما ،١٩٦٧ عام يف املحمولة الفيديو أجهزة ظهور مع الفيديو، عرص فجر

السياسية. الحركات داخل كأداة الوثائقي للفيلم أخرى مرة للنظر الكثريين
مجتمع يف سابقني طالبًا أو طالبًا كانوا ما غالبًا الذين — الناشطون املخرجون كان
كوَّنوا ثم ومن للتغيري، الثقافية الحركة طليعة باعتبارهم أنفسهم إىل ينظرون — جامعي
نشأت املتحدة، الواليات ففي بالتساوي؛ والفوائد العمل تتقاسم كانت مشرتكة جماعات
العمال بني االجتماعي بالظلم الوعي لرفع املخصصة السينمائية الجرائد إلنتاج جماعات
لذروتها وصلت التي الفرتة خالل فرنسا، ويف وشيكاغو. فرانسيسكو وسان نيويورك يف
جماعة وآخرون جودار لوك جان كوَّن ،١٩٦٨ عام يف حدث الذي العام اإلرضاب مع
بتجربة وقامت طويًال، تستمر لم لكنها واسعة شهرة اكتسبت التي فريتوف دزيجا
نضاًال، األكثر إيسكرا جماعة أيًضا وآخرون ماركر كريس كوَّن الطليعية. السينما مناهج
الجماعات ويف العمل. قضايا عىل أكثر وركزت الرسية، لينني جريدة اسم عىل سميت التي
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األساليب أي يناقشون األعضاء كان فيلم، ويمينز ولندن ميكرز فيلم لندن مثل الربيطانية
استهدافها. يجب التي الجماهري ونوعية بالفاعلية، تتميز

أنحاء وجميع أفريقيا جنوب ففي عاملي، مستوى عىل الوصل حلقات كانت ما وغالبًا
(١٩٧١) الحوار» «نهاية فيلم العنرصي للتمييز املناهضون الناشطون استخدم العالم،
يكشف وكان لندن، يف املنفيني من مجموعة يد عىل الفيلم نُفذ الدويل. الدعم لحشد
اليومية والحياة البيض لألثرياء اليومية الحياة بني الحادة التباينات عن عنيف بأسلوب
مع باتواردهان آناند الناشط املخرج تعاون فقد الهند، يف أم أفريقيا، جنوب يف للسود
وحصل صورها التي املشاهد وهرَّب الحكومي، الفساد ضد كفاحهم لتوثيق املتظاهرين
فيلم الهندية الطوارئ لحكومة املقاومني مع بالتعاون قدم وهناك كندا، يف وظيفة عىل
واستخدمته الهند)، يف عرضه ُحظر (ولكن عامليٍّا الفيلم ُعرض .(١٩٧٥) الثورة» «أمواج

للطوارئ. املعارضة لحشد السياسية املنظمات
مجموعات يف األفالم صناع عمل أقصاها، إىل أدناها من الالتينية أمريكا ويف
مفهوم نشأ ثم ومن األمريكية، للهيمنة الكوبية الثورة مقاومة من اإللهام مستمدين
صناع واستغل العالم، يف النضالية السينما لوصف جاء مصطلح وهو الثالثة»، «السينما
الذين العالم أنحاء جميع يف األفالم صناع فعل مثلما الفكرة هذه النامي العالم يف األفالم

للمضطهدين. تجسيًدا أنفسهم رأوا أو مهمشون بأنهم شعروا
األمم إىل يشري الذي الثالث» «العالم مفهوم من الثالثة» «السينما مصطلح اشتُق
القوتني بني الباردة الحرب نزاع عن باالستقالل طالبت التي الثقافية والحركات
السوفييتي الشيوعي بالحزب مقيدة تكن لم السيايس للتغيري برؤية وعدت وقد العظميني،
ينظرون العالم أنحاء جميع يف والفنانون املفكرون وكان آنذاك، السمعة سيئ أصبح الذي
املستقلة الالتينية األمريكية السينما كانت لقد الحركة. لهذه ذراًعا باعتبارها الثقافة إىل
وكان القيادة، تتوىل — الربازيل يف نوفو» «سينما أو الجديدة» «السينما — واملنشقة

لها. ا مهمٍّ ملمًحا شانان، مايكل ذكر كما الوثائقي، الفيلم
لإلنتاج مركًزا — ١٩٦٠ عام بحلول السينما صناعة أُممت حيث — كوبا كانت
(فقد بالدهم يف والهجوم للقمع يتعرضون كانوا الذين املستقلني للمخرجني والدعم
وأطلق الستينيات)، يف كوبا يف األفالم صناعة رواد بعض مع إيفينز جوريس تعاون
السينما عني جرائد من الكوبية النسخة ألفاريز سانتياجو الكوبي واملخرج املصور
الغضب ثورة األفالم هذه تعرض ال الوثائقية. األفالم من العديد وقدَّم السينمائية،
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أوائل من كان للثورة. الحمايس الدعم أيًضا تعرض ولكنها فحسب، الظلم ضد املتقدة
استخدامه إلعادة نظًرا مثري فيلم وهو ،(١٩٦٥) «اآلن» فيلم أللفاريز الوثائقية التجارب
الواليات يف للعنرصية واتهاًما استنكاًرا ألفاريز شكَّل الفيلم، هذا ففي نادرة؛ صوًرا
وكانت العرقي، للرصاع والصحف املجالت يف الصور من مجموعة خالل من املتحدة

الحرية. عن هورن للينا أغنية التصويرية املوسيقى
اجتماعي، دور لها كان سينمائية مدرسة بريي فرناندو أسس فقد األرجنتني، يف أما
األطفال كان كيف يُظهر الذي (١٩٦٠) بدايم» يل «ألِق املدرسة لهذه فيلم أول وكان
القطارات. يف املارة من النقود قطع بتسول أرسهم إطعام أجل من املال يجمعون الصغار
بريي درسه الذي الحديث الواقعي األسلوب متبنيًا بعيد، حد إىل التعليق من الفيلم يخلو
يستنكر إنه القطار: بجوار يركضون وهم متحركة لقطات يف الصغار ويتعقب إيطاليا، يف
الذين املخرجون شارك األرجنتني، يف السيايس االستقطاب ظهور ومع اإلفشاء. خالل من
املسلح، الكفاح أو املنظمة املقاومة حركة يف اإللهام منه استمدوا أو بريي يد عىل تعلموا

«اختفى». قد منهم الكثري إن بل يضطهدون، كانوا ما وغالبًا
وعالم سوالناس فرناندو األرجنتيني املخرج تأثريًا الحركة مخرجي أكثر من كان
يدعو التأثري شديد عاصًفا بيانًا مًعا أصدرا اللذين جتينو، أوكتافيو األرجنتيني االجتماع
أو التجريبية» «السينما هي والثانية هوليوود، هي األوىل السينما (كانت ثالثة» «سينما ل
وصفها كما «مطرقة»، مجرد تكون أن يجب ال السينما أن أكدا وقد املؤلف»)، «سينما
ذاتها. حد يف االستعمار» من «التحرر إىل يؤدي فعًال تكون أن يجب ولكن جريرسون،
مرتبطني املفكرين يجعل مما املجتمع»، بحياة الفن جماليات «مزج هو هدفهما كان
عمل فريُق األفالم هذه مثل ذ ينفِّ أن املفرتض من نظريٍّا، الجماهري. شأن شأنهم بالثورة
أُنتج فني عمل ويقوم املتفرجون، ويختفي محررة»، «مساحة يف تُعرض وأن ثوري،
ضد حربًا يشن السينما من النوع هذا ومثل التحرك. عىل املشاهدين بحثِّ جماعيٍّا إنتاًجا
«اإلنسان خلق يقاوم الذي جميًعا بداخلنا املوجود العدو ذلك اإلطالق؛ عىل األقوى العدو

يفعلون. الكوبيون كان مثلما الثوري الجديد»
حركة إطار يف (١٩٦٨) األفران» «ساعة فيلم يف نظريتهما وجتينو سوالناس جرب
ساعات، أربع من أكثر مجموعها أجزاء ثالثة يف الفيلم يتناوب التحرير. جماعة سينما
ساخط جامعي أستاذ يديرها مناقشة وهو والتأمل، والرشح والجذب الهجوم بني ما
األرجنتني، يف الجديد االستعمار األول الجزء يتناول سرتاتهم. صدر طية من طالبه يهز
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املؤسسات نظام أرىس الذي بريون، خوان األرجنتيني الرئيس صعود الثاني ويتناول
أطاح الذي لالنقالب املعارضة وكذلك العاملة، الطبقة من جارف بحب حظي والذي
استخدمت وقد ثوري. ملستقبل الطرق فيتناول الثالث، الجزء أما ،١٩٥٥ عام يف به
للتضاعف، قابلة كلمات مع الداخلية العناوين منها: والصدمة القلق مشاعر إلثارة أدوات
الذي جيفارا لتيش امليت الوجه عىل كاملة دقائق خمس مدته وتركيز البيضاء، والشاشات

الفيلم. هذا إليه أهدي
وُعرض الالتينية، أمريكا دول من أخرى دول ويف األرجنتني يف خلسة الفيلم ُعرض
ويف العرض. دور ويف السينمائية املهرجانات يف العالم أنحاء مختلف يف واسع نطاق عىل
السياسية الجماعات لدى ورواج بشعبية األفران» «ساعة فيلم حظي املتحدة، الواليات
نشأت التي — لوردز يانج جماعة عرضته املثال، سبيل عىل شيكاغو، ففي الراديكالية؛
أُرسل ما ورسعان — ضغط جماعة إىل تحولت ثم عصابي كتشكيل بورتوريكو يف

املنفى. إىل آخرون وكثريون وجتينو سوالناس
مثل املنفى، يف منها االنتهاء تم الثالثة» «السينما إىل تنتمي رائعة أخرى أفالم ثمة
جوزمان باتريشيو التشييل للمخرج أجزاء ثالثة من ملحمة وهو تشييل»، «معركة فيلم
فيلم ر ُصوِّ إيفينز. جوريس يد عىل تدربوا ممن واحًدا جوزمان كان .(١٩٧٥–١٩٧٩)
الفقرية األجزاء بني الذعة مقارنة يعقد الذي ،١٩٦٩ عام إليفينز حبيبتي»، «فالباريسو،
ينتمي الذي الفيلم لهذا الرسد ماركر كريس كتب (وقد التشيلية املينائية للمدينة والغنية

املدن). لسيمفونيات
مرشوع من أُنقذت قد كانت ثمينة واقعية مشاهد من تشييل» «معركة فيلم يتألف
الذي املرشوع وهو أليندي، سلفادور رئاسة لفرتة يؤرخ سنوات ثالث استغرق فيلم
إىل وفرَّ املصورة املشاهد جوزمان هرَّب فقد بأليندي؛ عسكري انقالب أطاح حني انهار
استُكمل العسكرية. الحكومة ضد معارضة لتعبئة عامليٍّا مرشوًعا أصبح وحينئذ أوروبا،
والصناعة الفن معهد مؤسسة ويف اليسارية، السينمائية األندية بمساعدة فرنسا يف الفيلم
فيلم يوجه تشييل. عدا العالم أنحاء جميع يف تداوله وجرى كوبا، يف املؤممة السينمائية
التشيلية، الوسطى والطبقة التشييل، الجيش من قطاعات لبعض اتهاًما تشييل» «معركة
والرسد املثري للمونتاج وكان منتخبة، رشعية بحكومة باإلطاحة األمريكية والحكومة

الفيلم. تراجيديا صنع نحو الطريق رسم يف دورهما املعتدل
السياسية والقوة الواقع، وسينما الثالثة»، «السينما ب املخرجني اهتمام تجمع
وثَّقت اليابان، ففي العالم؛ أنحاء مختلف عرب أطلقت مرشوعات يف العامة لشهادات
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لبناء املعارضني الفالحني احتجاجات أوجاوا سينسكي بقيادة األفالم لصناعة جماعة
(١٩٧١) الثانية» القلعة «فالحو فيلم وهو األفالم، أحد ُعرض وقد ناريتا، مطار
الجماعات من العديد مع بالتنسيق اليابان أنحاء جميع يف مؤجرة محلية قاعات يف
حياته قىض بأن أوجاوا بسينسكي الحال وانتهى واسع، عاملي بتوزيع وحظي اليسارية،
ماجينو قرية إىل ارتحل ناريتا، فالحي مع الحياة من سنوات فبعد األعمال؛ هذه مثل يف
آخر، ياباني فيلم ويف هناك. اليومية الحياة توثق التي األفالم من العديد وقدم الصغرية
املصانع، مخلفات ترصيف عن الناتج بالزئبق تسممت صغرية، صيد قرية سكان تعاون
فيلم ساهم وقد العدالة، أجل من كفاحهم لتوثيق تسوشيموتو نورياكي املخرج مع
اليابانية الحكومة وأخجل بالزئبق بالتسمم العاملي الوعي رفع يف (١٩٧١) «ميناماتا»
واستمر العاملي، الوعي لرفع الفيلم استخدام يف تسوشيموتو واستمر باملشكلة، فاعرتفت
ويف بالزئبق. املتعلقة مشكالتهم ملعالجة الضغط ملواصلة ميناماتا فالحي مع التعاون يف
تايوان سكان ضد يمارس الذي بالقمع االعرتاف تأبى السبعينيات حكومة كانت تايوان،
الجوهرة «جزيرة هو تليفزيونيٍّا وثائقيٍّا مسلسًال الفنانني من مجموعة فأنتجت األصليني؛
متعددة أجزاء إنتاج إىل املسلسل يؤدِّ ولم األصلية. الثقافة بجمال يحتفي الذي العطرة»،

االجتماعي. للنقد مشرتكة مفردات ظهور إىل أيًضا أدى بل فحسب، منه
التعبري حرية كانت حيث السوفييت، عليها هيمن التي القمعية األنظمة عهد ويف
نحو عىل النقد الوثائقيون املخرجون أقحم للقمع، املعارضة منظمات وتعرضت غائبة
الوثائقية األفالم ازدهرت الرقباء. عىل تحايلوا ثم ومن أعمالهم، يف مبارش غري أو مبارش
البولنديون املخرجون فقدم السوفييتية، الرشقية أوروبا يف منشقة أو «سوداء» املسماة
حادة بمراقبة حظيت وثائقية أفالًما كيسلوسكي وكرتزيزتوف زاكروتسكي إدوارد مثل

لجماهريهم. للقلق مثرية مرآة تقديم بهدف أعدت
الحقب يف نظريتها شأن والسبعينيات، الستينيات فرتة يف القضايا أفالم جمعت
املخرجون أبدعها التي املناهج جميع استخدمت وقد والرباجماتية، املثالية بني األخرى،
كتلك فالهرتي، منهج يف الجديدة والواقعية الواقعية فاسرتاتيجيات األوائل؛ الوثائقيون
أيًضا سادت جديدة. حقائق للمشاهدين كشفت بدايم»، يل «ألِق فيلم يف املستخدمة
يف صارت الفرتة تلك يف ولكنها الفنية، املرشوعات الجريرسونية االجتماعية التكليفات
الضخمة الشكل تحديات وكانت الدولة، عىل الحفاظ وليس باألنظمة اإلطاحة خدمة
املخرجني تأثري الكوبية الوثائقية األفالم وأظهرت جودار، لتجارب أساًسا لفريتوف
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للشكل، اختياراتهم بشأن عنيف جدال يف السياسية القضايا أنصار ودخل السوفييتيني،
ورسعان حيوية، أكثر أعمالهم تجعل أن يمكنها التي الجديدة االبتكارات أيًضا واستغلوا
سبيل عىل السيادة؛ لها كان الرباجماتية أن غري الواقع. سينما وتقنيات أجهزة أُدخلت ما
لتوصيل الواقع لسينما ينتمي وثائقي فيلم يف الرسد الستخدام الحاجة دعت لو املثال،

يستخدم. الرسد كان الفكرة،

املوروثات

األفالم صناعة يف الراديكايل الفيلم أو الثالثة» «السينما أو ه» «املوجَّ الفيلم نموذج انترش
ففي والفرص؛ األزمات أوقات يف السطح عىل الظهور يعاود يزال وال جيد، نحو عىل
املراكز يف الراديكالية االتجاهات عىل الشباب تعرَّف السبعينيات، خالل الجنوبية كوريا
كان الذي ١٩٨٩ عام يف سول يف الديمقراطي التحول ومع واألملانية، الفرنسية الثقافية
الريفية، واملشكالت العمال مشكالت عن للناس» «أفالًما وقدموا سيايس، هدوء فرتة
فيجوال سول مؤسسة رؤية كانت وقد املستقلة، السينمائية للمؤسسات أساًسا واضعة
،١٩٨٩ عام وبعد الصني ويف للجماهري». االجتماعية الحقوق «تأمني هي كوليكتيف
تحديًا االصطناع، وليس الواقعية أبرزت التي الجديد» الوثائقي «الفيلم حركة تحدت
«التسول فيلم وكان والتمرد، االنشقاق تشجيع عىل وعملت الثابت للمبدأ رصيح غري
يف املهمشني الفنانني من مجموعة حول يدور الذي وينجوانج، لوو (١٩٩١) بكني» يف
يف والعرشين الحادي القرن بداية ويف املدنيني. للناشطني تاريخية عالمة الكبرية، املدينة
كوسائل السطح عىل السينمائية الجماعات ظهرت الداخيل، املايل االنهيار وبعد األرجنتني،

والعمالية. السياسية الجماعات مع أفالًما لتقدم السياسية، للتعبئة
موزعون فهناك النضالية؛ األفالم صناعة رحم من املؤسسات من العديد انبثقت
(وهي موفيز ميك ويمني مثل أمريكيون وموزعون الكندية، يس» إي «دي مؤسسة مثل
اجتماعيٍّا املهمة األعمال عىل تركز (التي نيوزريل وورلد وثريد نسائية)، توزيع مؤسسة
الزنوج، ومشكالت قضايا تعرض (التي نيوزريل وكاليفورنيا البيض)، غري يقدمها التي
التوزيع تشجع مؤسسة (وهي داي نيو ومؤسسة والعمالية)، العرقية والقضايا واألفارقة،
املوجهة األفالم صناعة لحركة وريثة مؤسسات وكلها الفرنسية، اإليسكرا وكذلك الذاتي)،
العامة أصوات عرض يف بدأت التي املؤسسات استمرت وقد الستينيات. يف ظهرت التي
أجيال تدريب وتولت وأبالشوب، يف» تي يس «دي األمريكيتني املؤسستني مثل واملحليني،
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ظاهرة وهي املشفرة، بالقنوات االتصال مراكز أيًضا يوجد األفالم. صناع من جديدة
وتُقدَّم املحيل الجمهور يقدمها التي األفالم لبث مخصصة املشفرة القنوات من أمريكية
املخرج كان وقد الحقبة. تلك يف اإلعالمية النضالية الحركة رحم من نشأت والتي له،
مع ١٩٧٠ إىل ١٩٦٨ من األعوام يف عمله من الكثري تعلم الذي ستوني، جورج األمريكي

للحركة. قائًدا الكندي، التغيري تحدي برنامج
اإلخراجية ومهاراتهم مثاليتهم اآلخرين األفالم وصناع املخرجني من كثري أخذ وأخريًا
والتعليم العامة الخدمة وتليفزيون العام التليفزيون يف خاصة تقليدية، أكثر ميادين إىل
واستطاعوا السيايس النضال يف مشوارهم الوثائقيني املخرجني من كثري وبدأ العايل،
التي كوبل، باربرا َقدَّمت املثال، سبيل عىل الجمهور؛ من أعرض قطاع إىل الوصول
«مقاطعة فيلم مايسلز، األخوين الواقع سينما رائَدي مع الستينيات أواخر يف درست
بكنتاكي. الفحم بمناجم املرضبني العمال مع بالتنسيق (١٩٧٦) إيه» إس يو هارالن،
العام. ذلك يف األوسكار جوائز بإحدى وفاز العمالية، والنقابات للعمال أهمية للفيلم كان
العدالة لتحقيق الساعية للربح الهادفة غري واملنظمات املؤسسات مع العمل كوبل واصلت
وثائقية أفالًما وتُنتج للتليفزيون درامية أعماًال تُخرج كانت الوقت نفس ويف االجتماعية،
الجاز وعازف للمخرج موسيقية جولة وهو (١٩٩٧)؛ الجامح» الرجل «بلوز مثل تجارية

آالن. وودي
تماًما، مختلفة أعماًال لتنتج أيًضا الفرتة هذه يف تأسست التي املؤسسات تطورت
جون أعمال يف اإللهام وجدوا قد كانوا شيكاغو جامعة من خريجني ثالثة أسس فقد
يف فيلمز كارتماكوين رشكة — حديثًا ظهرت التي املحمولة الكامريا وقدرات ديوي
يف الحياة ملهانات واقعية رؤية ،(١٩٦٦) للحياة» «منزل أفالمهم، أول وكان شيكاغو،
خضم ويف الصحية. الرعاية سياسات من أي تغيري يف الفيلم وفشل املسنني، رعاية دور
مؤسسة أصبحت أن وبعد اإلجرائي، العمل نحو توجًها أكثر مرشوعات عن بحثهم
لالحتجاج (١٩٧٦) لألمومة» شيكاغو مركز «قصة فيلم كارتماكوين قدمت سياسية،
الرشكات سيطرة ضد حملة من وكجزء شيكاغو، يف املنزيل للتوليد برنامج آخر إغالق عىل
األفالم تقديم يف كارتماكوين استمرت املجموعة، حل بعد الصحية. الرعاية مجال عىل
(١٩٩٤) الطوق» «أحالم فيلم حظي وقد العامة. الجماهري نحو موجهة وأصبحت
أما السينمائي، صندانس مهرجان يف بجائزة فوزه بعد عاملي بنجاح جيمس لستيف
مشرتك تنفيذي إنتاج وهو ،(٢٠٠٢) الجدد» «األمريكيون امللحمي التليفزيوني املسلسل
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يختلف فيلمز كارتماكوين لرشكة االجتماعي التغيري أهداف عن التعبري كان :2-2 شكل
يف املتحدة الواليات يف خطيبها إىل القدس يف نعيمة تتحدث الصورة، يف الزمن؛ باختالف

فيلمز. كارتماكوين إنتاج .(٢٠٠٤) الجدد» «األمريكيون مسلسل

مجموعة تعقب فقد لكارتماكوين، املؤسسني الرشيكني جيمس وستيفن كوين لجوردون
قائًما االهتمام نفس ظل وقد األصلية. بالدهم من املتحدة الواليات إىل املهاجرين من
احرتام يف املشاهدين ودعوة ومشاعرهم، آرائهم عن للتعبري الفرصة األبطال بإعطاء
الزخم بمنزلة وكان الراهن، الوضع عن أسئلة وإثارة األبطال، هؤالء تجارب ملعايشة

األصلية. كارتماكوين أعمال يحرك الذي
التاريخ، أجل من للقضية تأييد شهادة القضايا أفالم تصبح بعد، فيما تُشاَهد حينما
من تشييل» «معركة فيلم بُعث فقد وبالفعل، األفران»، و«ساعة اإلسبانية» «األرض يف كما
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للتشيليني التاريخ لتدريس اآلن يستخدم وهو الديمقراطية، عودة بعد تشييل يف جديد
تقريبًا. أليندي حكم لسنوات أثر كل بينوشيه عهد يف الكتب محت الذين

املنظمات صارت تطوًرا، أكثر إنتاج أجهزة ظهور ومع والعرشين الحادي القرن يف
فيلم إن االسرتاتيجية. اتصاالتها خطط من كجزء وثائقية أفالًما وتنتج توكل املدافعة
حرب خالل الرشكات جشع عن فيلمز، نيو بريف رشكة إنتاج ،(٢٠٠٦) للبيع» «العراق
املحافظة، املتحدين املواطنني منظمة إنتاج ،(٢٠٠٦) الحدود» «حرب وفيلم العراق،
درس وعندما لألفكار، حرب يف كأسلحة كليهما ا أُِعدَّ املتحدة، الواليات إىل الهجرة عن
عن التنقيب أجل من الربية للحياة القطبية الوطنية املحمية افتتاح األمريكي الكونجرس
فيلم بالبيئة املهتمة الربحية غري املنظمات من وغريها كلوب سيريا منظمة أنتجت النفط،
التطوير معركة كويوت، بيرت يرويه الذي الفيلم، هذا يبحث .(٢٠٠٤) الجليد» عىل «نفط
البيئة من كلٍّ عىل التطوير هذا وتأثري الربية، للحياة القطبية الوطنية املحمية يف النفطي
الكثري ويف العام، التليفزيون وعىل العرض، دور يف ُعرض وقد الطبيعية، واملجتمعات
أدوات ومجموعة قصريًا فيلًما دي) يف (الدي أسطوانة أيًضا عرضت العامة، األماكن من
وهو البالد، أنحاء كل يف واملقاومة الوعي حشد يف لدوره به املنظمون أشاد وقد تنظيمية،

النفط. عن التنقيب يف بالبدء الخاص الترشيع إسقاط يف النهاية يف ساهم ما
التعهد من تستفيد فإنها الربحية غري واملنظمات املدافعة املنظمات منظور كان وأيٍّا
وأفالم وأمانة. بصدق الواقعية الحياة عن مهمة قصة برسد الوثائقي للفيلم الضمني
لها، املنتجة املنظمات مصداقية خالل من فقط يكون ال التعهد أن عىل تؤكد القضايا
واالعتماد بالثقة جدارتها إىل لإلشارة تستخدمها التي األدوات خالل من أيًضا ولكن
وثقل تأثري ذوي برواة االستعانة فيها) تفرط ال بالطبع (التي األدوات هذه وتشمل عليها.
واملقارنة اإلسبانية»)، («األرض اليومية للحياة الواقعي والتصوير كويوت)، بيرت (مثل
(«معركة الواقع سينما واستخدام «بوريناج»)، فيلم يف استخدمت التي (كتلك الجريئة
الخرباء مع ولقاءات األفران»)، («ساعة املناقشة تخدم التي واإلحصاءات تشييل»)،
سمة النزاعية الوثائقية األفالم أصبحت لو أنه غري الحدود»). و«حرب للبيع»، («العراق
هذا اكتسبها التي املصداقية من تقوِّض أن املمكن من لكان السياسية، للحرب قياسية
شأنها من تقلل التي النزاعية واملشكالت بالقضايا ارتباطه خالل من الفني الشكل

الشهرة. وتهوى اإلثارة عىل تعتمد التي اإلعالم وسائل
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التاريخية األفالم

تضع أن يمكنك فال نفسه؛ يصنع ال «التاريخ يقول: االبن شليسنجر آرثر املؤرخ كتب
للبحث الحارض، يف للناس يُكتب كله التاريخ إن تاريخ.» لك فيخرج ماكينة يف عملة
فهمنا تكوين يف تُستخدم قصة لالستخدام»؛ قابل «ماٍض املؤرخون عليه يطلق عما لهم
وتارة داعمة وتارة مخالفة تارة سابقة، رواية عىل بناء التاريخ يُكتب كذلك ألنفسنا،

سبق. فيما وجود أي له يكن لم لحارض مؤكدة
جميع فيلم خالل من التاريخ يروون الذين الوثائقية األفالم مخرجو يواجه
يف املؤرخني مشكالت يواجهون فهم املخرجني، من نظراؤهم يواجهها التي التحديات
لها، أفالم يوجد ال التي األحداث تمثيل إىل يلجئون ما وغالبًا البيانات، عىل الحصول
تاريخي، كسجل معدة تكن لم مادة باستخدام األحداث تمثيل إىل يلجئون ما أيًضا وغالبًا
مهمة، لوثائق وصور التمثيلية، واألشياء واللوحات، الفوتوغرافية، الصور إىل فيلجئون
الصور. عن بهم لالستعاضة الكامريا أمام مشاهري خرباء وتصوير التجسيد، وإعادة
العرص، أغنيات لغناء مطربني عن ويبحثون العرص، تستحرض موسيقى أيًضا يسجلون
لحظة هو أمامه يعرض ما بأن املشاهد إحساس لتعزيز صوتية مؤثرات ويدمجون
وكيف التجسيد إعادة من املناسب الكم تحديد إشكالية يعانون وهم املايض، من حقيقية

تنفيذه. يمكن
إىل الوثائقية األفالم مخرجو يصل ما فعادة الخربة؛ مشكالت أيًضا يواجهون
املخرجني لكن األكاديميني، باملؤرخني مقارنة بأعمالهم الناس من بكثري أكرب قطاع
استشارة يتجنبون ما غالبًا املخرجني إن بل املؤرخني، مؤهالت لديهم يكون ما نادًرا
تسلسل يف بالدقة التمسك شديدي املؤرخون يكون قد ما فكثريًا الخرباء؛ من مجموعة
أو ثانوية شخصيات إلقحام والحاجة متعددة، تأويالت ومناقشة التاريخية، األحداث
لقطاع املصورة القصة وضوح ويفسد املخرجني، هوى يخالف ما وهو دقيقة، حقائق
استشارية هيئات وجود العامة الخدمة تليفزيون يشرتط ما وغالبًا الجماهري، من عريض

االشرتاطات. هذه مثل تضع ما نادًرا التجاري التليفزيون أعمال ولكن متخصصة،
تعليقات، وإضافة االستطراد، يستطيعون الذين الكتَّاب املؤرخني عكس وعىل أخريًا،
واألصوات الصور فيه تخلق شكل إطار يف الوثائقية األفالم مخرجو يعمل وهوامش،
أي تقديم عليهم يصعب مما ضمنية، لحقيقة تأكيد ذاته حد يف هو لواقع محاكاة

األحداث. نؤول األمر واقع يف أننا فكرة حتى أو لألحداث، بديلة تأويالت
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فقد اختياراتهم: تداعيات تجاهل يختارون الوثائقيون املخرجون كان ما وغالبًا
يبنون قد أو أكثر، ال املايض حقائق يروون بأنهم النقد معايري مع تتفق ال فكرة يقبلون
ما غالبًا أعمالهم أن غري أيًضا، النقد معايري مع يتفق ال نحو عىل للمايض متحزبة نظرة

املايض. لفهم الناس خاللها من يمر التي األوىل البوابة تكون

القصص

قابل «ماٍض ل قصص هي التاريخية الوثائقية األفالم جميع أن حقيقة توضيح يمكن
عديدة. بأمثلة لالستخدام»

عن نقدية قصة شب إسفري املخرجة قدمت مهدها، يف الروسية الثورة كانت حني
اعتماًدا معتمدة ،(١٩٢٧) رومانوف» ساللة «سقوط فيلم يف القيرصي الحكم تاريخ
الخاصة. املنزلية القيرص أفالم ذلك يف بما القيرصية، األرشيفات من مشاهد عىل كليٍّا
القيرص عائلة كانت وبالفعل املجمع». «الفيلم ب ذلك بعد يعرف صار ما شب قدمت لقد
والبؤس، الفقر تجسد صور بجوار املرتفة لحياتهم تسجيالتهم لرؤية بالصدمة ستصاب
املتناقضات، وتجاور للتجميع اختيارها خالل من املصورة املادة معنى شب حوَّلت لقد

بها. أطيح لحكومة رصيحة إدانة إىل مورسة لعائلة محببة تسجيالت من
الباردة للحرب التاريخية القصص خالل من التاريخ استخدام» «قابلية أيًضا تتضح
واتسعت ازدهرت التي الحكومية األرشيفات واستخدام متضادة، جهات من املأخوذة
كانت الثانية. العاملية الحرب خالل الدعاية يف للحكومات الضخم االستثمار خالل من
وبما — رأسماليٍّا أو شيوعيٍّا أكان سواء — الجمهور مع يتناسب بما تروى القصص
ثورندايك أندرو األملاني الثنائي أنتج الجديدة، الرشقية أملانيا ففي الزمن؛ مع يتناسب
من الكثري ثورندايك وأنييل أملانيا) يف ونشأ ولد األمريكية الجنسية يحمل أملاني (وهو
«املعجزة فيلم ضمنها من كان األرشيفية، املشاهد عىل كبريًا اعتماًدا اعتمدت التي األعمال
الواليات ويف الرويس. التاريخ عىل وبانورامية احتفالية نظرة وهو ،(١٩٦٣) الروسية»
يعمل وكان بالبحرية متقاعد ضابط وهو سالومون، «بيت» هنري تعاون املتحدة،
إلنتاج املصورة أفالمها واستخدم البحرية مع يس، بي إن بشبكات العامة بالعالقات
يف البحرية بدور يحتفي جزءًا وعرشين ستة من مسلسل وهو البحر»، يف «انتصار
يف «انتصار مسلسل صور طويلة. لفرتة ُعرض الثانية، العاملية الحرب يف الهادي املحيط
بال يحاربون وهم وحلفاءها املتحدة الواليات — تماًما مالئًما عنوانه جاء الذي — البحر»
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وقد النهاية، يف ينترصون وبالطبع لها، حدود ال بطولة ويُظهرون الحرية، أجل من أنانية
الصامت. للفيلم عاطفية استجابة لبناء رودجرز ريتشارد تأليف من موسيقى له وضع
وثرية معنى ذات قصص لرسد األمريكي واملخرج األملانيَّني املخرَجني من كل اجتهد لقد
لحكوماتهم األيديولوجية املهام مع تماًما متناسبة أيًضا أعمالهم وكانت بصدق، عاطفيٍّا
ثم ومن للعرص األيديولوجية االفرتاضات تغريت حينما الالحقة، السنوات ويف وعرصهم.

ومتحيزة. مغرضة باعتبارها إليها نُظر السابقة، االفرتاضات السطح عىل برزت
بحرفية مصطنعة قصة أيًضا (١٩٩٠) األهلية» «الحرب برينز كني مسلسل كان
العروض أشهر من واحًدا يعد الذي املسلسل، يخربنا لحقائق. رسد مجرد وليس عالية،
وطنية هوية مرة ألول صنعت األهلية الحرب أن العام، األمريكي التليفزيون يف شعبية
وشهادة ثابتة لصور متحركة بكامريا تأملية مشاهد يوظِّف وهو متكاملة، أمريكية
املشاهدين تمنح أخرى، أشياء بني من الصور، وواقعية الحجة. هذه إلقامة الخرباء

لحقائق. رسد سوى ليس يشاهدونه ما بأن اإلحساس
ولكن األهلية»، «الحرب ملسلسل الرئيسية الفكرة صحة الجنوبيني بعض يفند قد
عكست — برينز» كني بعيون «أمريكا كتاب يف إدجارتون جاري كتب كما — الفكرة
عىل ركَّز الذي التعددي» الليربايل «املنظور ذلك العرص؛ ذلك يف التوافق تاريخ محور
تأويالت يؤيدون كانوا الذين املؤرخني من نقًدا برينز واجه وقد الوحدة، عىل الحفاظ
كان أنه حقيقة إخفاء هي الحقيقية املسلسل خطيئة إن قالوا الذين هؤالء ومن أخرى،
بوصف النقد هذا من ببساطة برينز وتهرَّب التاريخ، لرسد ال والتفسري للتأويل يسعى
«نوع عن التاريخ سجالت يف بحث إنه قال فقد مؤرخ؛ ال « عاطفيٌّ آثار «عالم بأنه نفسه
والتوحد التماسك عىل كشعب لالتفاق دفعنا بما مثًال يذكِّرنا الذي والتجانس العاطفة
رواية عىل ساعدته وأحداثًا شخصيات اختار لقد أخرى، بعبارة التوقعات». كل بعكس

املايض. عن يرويها أن اختار التي القصة
من كلٍّ بشأن الوثائقيني املخرجني قرارات تشكيل يف دوًرا التجارية االعتبارات تلعب
الرتفيه بهدف تَُعد التي التليفزيونية، الوثائقية األعمال كانت ما فغالبًا والقصة، املوضوع
وقد نفسها، الرتفيه صناعة ذلك يف بما الحياة، من إرشاًقا األكثر الجانب تربز والتسلية،
واملسلسل (١٩٦١) ولرب لديفيد الذهبية» السنوات «هوليوود: مثل الخفيفة، األعمال كانت
التليفزيون عرص ويف التليفزيون. عرص ألعمال أمثلة املجنونة»، «العرشينيات الفرنيس
اإلرسال ساعات من كثرية ساعات التاريخية الوثائقية األعمال مألت القنوات، متعدد
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وأبرز أهم تغطية أو متوازنة، أو شاملة رؤى بتقديم ادعاء أي ودون زهيدة، بتكلفة
من واملستمدة مًعا املحبوكة مشاهدها سلسلة أدت وقد تاريخية، حقبة ألي الجوانب
ما (غالبًا التكلفة زهيدة أرشيفية مواد جانب إىل الحكومات، من عامة ملكية ذات مواد
من املجمعة الحديثة «القصة التجاري املصطلح ظهور إىل رائع) برسد مقرتنة تكون

قديمة». مواد
األعمال مخرجي اختيارات عىل قيوًدا أيًضا املادة إىل الوصول محدودية تضع
ازدادت املستقبل، يف ألجيال والطبع النرش حقوق أجل امتداد فمع التاريخية، الوثائقية
األرشيفية املشاهد من كبري بعدد تستعني التي التاريخية الوثائقية األفالم إنتاج تكلفة
ألبحاث تخضع التي الوثائقية األفالم كانت وطاملا العامة. امللكية نطاق يف تقع ال التي
حقوق إجازة تكاليف ولكن التكلفة، باهظة الوثائقية األفالم فئات من جزءًا رسمية
ووضع األرشيفات اندماج مع العرشين القرن نهاية يف صاروخية برسعة ارتفعت النرش
النسخ يشكِّله الذي التهديد ظل يف مواردها عىل رصامة أكثر رقابة الكربى اإلعالم رشكات
املخرجني بعض أن ترَو» لم «قصص دراستنا يف جاسزي وبيرت أنا أوضحُت وقد الرقمي،
املخرجون عالج وقد طموحة، بمرشوعات االضطالع من حتى يتخوفون كانوا الوثائقيني
ألفضل الوثائقية األفالم صنَّاع «بيان بكتيب املشكلة هذه املتحدة الواليات يف الوثائقيون
قدرة يف مثرية زيادة أحدث إرشادي دليل وهو العادل»، االستخدام إطار يف املمارسات
لها التي املواد من محدود لقدر املجاني االقتباس يف حقوقهم استخدام عىل املخرجني

إبداعهم. نطاق توسيع ثم ومن نرش، حقوق

الذاتية السري أفالم

نفس بجرأة — التاريخية األفالم من خاص نوع وهي — الذاتية السري وثائقيات تكشف
ما. ليشء ترجمة أو كتفسري التاريخية األعمال جميع تظهر التي القرار اتخاذ عملية
فهي هائلة؛ بشعبية تحظى التي الوثائقية األفالم من نوًعا الذاتية السري أفالم وتعد
شخص عىل سيتعرفون بأنهم للمشاهدين متعهدة معني، شخص عىل الضوء تسلط
أهمية ذي شخص أو ريايض)، بطل فنان، مشهور، شخص (سيايس، مهم بأنه معروف
االجتماعية، الخدمة مجال يف يعمل شخصمجهول معروف، غري (مخرتع شك يشوبها ال
هتلر). سكرترية الهولوكوست، من الناجني (أحد التاريخ عىل شاهد أو بسيط)، فنان
أو املخرج يفرس أن بد ال ولكن التعريف، بحكم الشخصيات تحركها القصص وهذه

للمشاهد. الشخصية يعرِّف
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من التليفزيون، شاشة عىل الذاتية السري عن كاملة وثائقية مسلسالت عرضت وقد
التابعة بيوجرايف قناة ومسلسالت إس، بي بي بشبكة أمريكا» «سادة مسلسل أمثلتها:
أن بإمكانها يكن ولم معروفة، بأساليب املسلسالت هذه وتتميز إي. آند إيه لشبكة
لحظة إطار يف أمريكية شخصية عن قصة أمريكا» «سادة فيقدم اختالًفا، أكثر تكون
عن معلومات تحيطها اجتماعي موقع يف توضع الفردية فالقصص معينة؛ اجتماعية
وال خاللها، من وتثار الفردية واالختيارات الترصفات تشكل التي واالتجاهات األحداث
إطار يف األحداث تلك أهمية عىل بل فحسب، الشخص حياة أحداث عىل القصة تقوم
فورستنربج فون لدايان وارهول»، «آندي فيلم يعرِّف املثال، سبيل فعىل وأشمل؛ أوسع
جاد كفنان املاجنة وحفالته الفنية بأعماله اشتهر الذي األمريكي الفنان وولف، ودانيال
يكن لم ولكنه باالحرتام يتسم الذي الفيلم، يدَّعي األمريكية، بالثقافة نقدي شغف لديه

وارهول. آندي وتراث أهمية فهم عىل اآلن قادًرا يكون سوف امُلشاهد أن وقوًرا،
بناءً مبنية صور إي آند إيه لشبكة الذاتية السري أفالم أن نجد اآلخر، الجانب عىل
مجال مشاهري تضم ما (وغالبًا املحبَّبة نوعني: يف وتأتي الشخصيات، ملالمح محكًما
القصص أن إىل بروتمان ميكيتا الباحث ويشري الغالب). يف (املجرمني رة واملنفِّ الرتفيه)
املناقضة األدلة وتُْطَمس ومستقيمني، محبوبني كمواطنني املشاهري لتقديم ى وتُنَقَّ ل تَُجمَّ
مسلسل ضمن كان الذي مارتن، لدين الذاتية السرية عن فيلم يف املثال، سبيل عىل لذلك؛
يُقدَّم سيناترا، فرانك حول التفوا املشاهري من مجموعة من املكوَّن باك» «رات فريق عن
وعربدته. للنساء مالحقته عىل األدلة وفرة من الرغم عىل ألرسته، مخلص كرجل مارتن
تقنيات يستخدم املسلسالت هذه من مسلسل كل فإن اختالفها، من الرغم وعىل
السلطة بذوي فيُستشهد دة، املجسَّ الشخصية فهم عىل املشاهد مساعدة إىل تهدف فيلمية
عىل للتأكيد املختارة التاريخية املشاهد بعض وتُعرض الدرامي، الخط لتعزيز والتأثري
وأهميتها، خطورتها، املشاهدون يعرف حتى الفيلم نهاية يف مًعا األفكار ع وتَُجمَّ الفكرة،
الذاتية السري أفالم بعض تستخدم املقابل، يف الشخص. هذا حياة إطار يف ومعناها
افرتاضات وتحدي الذاتية، السرية لفيلم البنائية للطبيعة االنتباه لجذب الفيلم تقنيات
(٢٠٠٢) «دريدا» فيلم يُعترب املثال، سبيل عىل شك؛ أي من الخالية الثابتة املشاهد
فهو الذاتية؛ السري لوثائقيات السائد للشكل تحديًا كوفمان، تزيرينج وآمي ديك لكريبي
الحقيقة، تأكيد عىل الراوي قدرة ويوضح والتوثيق، التجربة بني الفارق بمهارة يجسد
جاك رفض فقد قصة؛ بناء صعوبة مدى توضيح خالل من جزئيٍّا يحدث ما وهو
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مراًرا — املعرفة عن افرتاضاتنا «تفكيك» ب املهنية حياته خالل انشغل الذي — دريدا
الترصفات وهذه كبديل، وجودهم عن الكشف إىل دفعهم مما الفيلم، صناع مع التعاون
املشاهد أمام الفيلم يضع للفيلسوف. ورؤيتها الشخصية عن أيًضا تكشف ذاتها حد يف
إيرول أعمال وتُظهر والتعبري. الحقيقة عن دريدا طرحها التي األسئلة يطرح بأن تحديًا
للشخص الذاتية السرية حقائق بني الساذجة الصالت لهدم جديًدا أسلوبًا موريس
موريس يسمح ،(٢٠٠٣) الحرب» «ضباب فيلمه يف املثال، سبيل عىل الوثائقي؛ والفيلم
حياته بوصف وجونسون، كينيدي الرئيسني عهد يف الدفاع وزير ماكنامارا، لروبرت
ثم ومن تعليق، وبدون بإسهاب، للجدل املثرية والشخصية السياسية وقراراته الخاصة
مع حتًما سيصارعون الذين املشاهدين أمام ماكنامارا حياة وتناقضات تعقيدات تظهر

ماكنامارا. يف وآرائهم أحكامهم

التعديلية

التي األفالم تلك وهي املعدل، التاريخ أفالم الحكي قوة مدى لرؤية املثرية الطرق من
شككت التي الوثائقية لألفالم كان وقد التاريخي، السجل من السائدة النسخة تتحدى
الفرتة بهذه العامة املعرفة عىل كبري تأثري الثانية العاملية الحرب عن السائدة املعرفة يف
بعض ويف للمؤرخني، مبارش مصدر من جديدة وثائق أنتجت ذلك غضون ويف التاريخية،

التاريخ. عن املتكلم بصيغة لروايات فريدة سجالت بمنزلة تكون الحاالت
جريمي أنتجه الذي ،(١٩٧٣) حرب» حالة يف «العالم الربيطاني املسلسل كان
التجارية الشبكات كانت حقبة (خالل يف تي تيمز التجارية التليفزيونية للشبكة إيزاكس
تحول عىل عالمة — العامة) الخدمة أعمال من كبري بقدر بالقيام فيها مطالبة الربيطانية
الذي ساعة ٢٦ من املكون املسلسل يزال وال الثانية. العاملية الحرب ترجمة يف تاريخي
جميع يف وُعرض بريطانيا يف محبوبًا عيان، شهود مع لقاءات مع تاريخية مشاهد يضم
فقد عدة؛ جوانب من تعديليٍّا املسلسل كان وقد هيستوري، قناة ذلك يف بما العالم، أنحاء
واعتمد إقليمية، أو قومية نظرة وليس للحرب، عاملية نظرة حرب» حالة يف «العالم تبنَّى
بعضهم — املتفانني التاريخيني الباحثني من مجموعة عثرت فقد العيان؛ شهود عىل
إيزاكس لهدف الوصول استطاعوا ملحاورتهم ضيوف عىل — أكاديميني مؤرخني كانوا
رسالته كانت وقد العاديني»، األشخاص عىل للحرب الفعيل «التأثري توضيح يف املتمثل
الصادمة الصور وساعدت حليفنا، كان النرص أن ال جحيم، الحرب أن هي األساسية
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صدى له كان وقد الرسالة، تلك عىل حيوية إضفاء عىل الوحشية والفظائع املوت ملناظر
وواقع العظمى القوى تحركها التي النووية الحرب من الخوف فيها كان فرتة يف قوي
روح من للغاية كبريًا جزءًا يمثالن العظمى القوى عليها تحرِّض التي بالوكالة الحروب

العرص.
أوفولس مارسيل الفرنسية الوثائقية األفالم مخرج أعاد تقريبًا الوقت نفس ويف
هو أوفولس منهج كان الثانية. العاملية الحرب يف فرنسا لتجربة العاملي الفهم صياغة
إشكالية عىل (١٩٦٩) والشفقة» «الحزن يف طبَّقه الذي االستقصائي، الصحفي التقرير
التعاون ملسألة تُناقش لم أعماًقا سبق فيما وجد قد وكان النازية، الهيمنة مع التعاون
أربع مدته الذي — للجدل املثري الفيلم تألَّف شك. أي إليه يتطرق لم الذي الفاشيني مع
الصورة أن وأوضح كلريمونت-فرياند، مدينة يف لقاءات من األساس يف — ونصف ساعات
فرنسا، يف الوسطى الطبقة نظر وجهة من خرافة كانت الفرنسية للمقاومة البطولية
فيما الفيلم مخرج انتُقد (وقد املقاومة جهود قاد من هي الفقرية العمالية الطبقة وأن
كان إذ املعتاد؛ غري عىل ضعيًفا فيها الشيوعي الحزب تمثيل كان مدينة الختياره بعد
إنتاًجا كان الفيلم أن من الرغم وعىل املقاومة). لجهود أساسيٍّا منظًما الشيوعي الحزب
الحكومي التليفزيون من كل مع بالتعاون الفرنيس الحكومي التليفزيون بني مشرتًكا
الفرنيس الوزراء رئيس أصدر فقد وسويرسا، أملانيا يف وُعرض وسويرسا الغربية بأملانيا
املتحدة، الواليات يف له ناجحة جولة وبعد الفرنيس، التليفزيون عىل عرضه بحظر أمًرا

الربيطانية. يس بي بي شبكة وعىل الفرنسية العرض دور يف ُعرض
العاملية الحرب لتاريخ الصارم التمحيص إعادة من األسلوب هذا خطى وعىل
عرش حوايل مدته مسلسًال أنتج حني فرنيس، يهودي وهو النزمان، كلود سار الثانية،
عىل الكيل االعتماد خالل فمن ،(١٩٨٥) الهولوكوست، بمعنى «شواه»، بعنوان ساعات
من أغلبهم — الحياة قيد عىل الباقني واملوظفني الهولوكوست من الناجني مع لقاءات
الهولوكوست حدثت كيف مسألة يف منهجي بأسلوب النزمان بحث — واملسئولني التقنيني
لقد حدثت. قد تكون أن يمكن كيف وليس الناس)، يتذكرها كيف األقل عىل (أو بالضبط
الجماعي االغتيال جريمة آلليات مسبوق غري نحو عىل محدًدا ا عامٍّ سجالٍّ «شواه» قدم
املبادئ حول جداًال وأثار وحركهم، الجماهري صدم اإلجرائي، أسلوبه خالل ومن تلك،
الفيلم ألبطال يربره ما الخفية الكامريات لوجود كان هل الحوارية. للقاءات األخالقية
منحه يمكن الذي السياق مقدار ما مالئمة؟ اللقاءات تمثيل إعادة كانت هل العنيدين؟

للمشاهد؟
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بمعلومات مصحوبًا الثانية العاملية الحرب لتاريخ مختلًفا منظوًرا التعديلية تقدم لم
فيلم تتبع اليابان، ففي للقصة؛ جديدة عنارص أيًضا أدخلت لكنها فحسب، جديدة
سينما أسلوب غرار وعىل — هارا لكازو (١٩٨٨) يتقدم» العاري اإلمرباطوري «الجيش
التي القوات بني البرش لحوم أكل انتشار كشف يحاول مهووًسا قديًما محاربًا — الواقع
الحرب جرائم مسئولية اإلمرباطور وتحميل الحرب، انتهاء بعد الجديدة غينيا يف تُركت
برهبتها أيًضا الفيلم قصة ترمز رصيح. غري مجازي بأسلوب ببساطة أُنكرت التي
األمريكية املخرجة أخرجت املتحدة، الواليات ويف عموًما. الحرب جرائم إنكار إىل وتفردها
،(١٩٨٠) وأزمنتها» العاملة املرأة «حياة فيلمها فيلد كوني النسوية للحركة الداعمة
تغيري يف الحرب فرتة خالل وظائفهن ساهمت الالتي النساء عن خفية قصة رسدت وفيه
عن التخيل إىل النساء هؤالء لدفع املنسقة الحكومية للمحاوالت أيًضا الفيلم خ أرَّ حياتهن،
إىل جديد من والعمال النساء فيلد أدخلت لقد الحرب. بعد املنزل إىل والعودة وظائفهن

الذكور. والسياسيون الجنود عليه هيمن تاريخ
عىل «عيون مسلسل التاريخي السجل عىل جديدة عنارص إلدخال األمثلة أروع ومن
طفرة يمثل الذي — املسلسل هذا يتتبع هامبتون. لهنري (١٩٩٠ ،١٩٨٧) الجائزة»
يف القيم أفضل تدعم كحركة املدنية الحقوق حركة — العام التليفزيون عىل وُعِرَض
وال العنرصية عليها سيطرت التي آنذاك الراهنة األوضاع مواجهة يف األمريكية الثقافة
الزنوج املنتجني من ثنائية فرق صنعت وقد العميقة، الداخلية الرصاعات من تخلو
باستخدام قصصهم كمستشارين، األكاديميني املؤرخني مع يعملون كانوا والبيض،
ورساديب الشخصية، املقتنيات ومجموعات وصغرية، كبرية أرشيفات من نادرة مشاهد
شاهدها وحوادث صوًرا املحليني للمشاهدين املسلسل قدم املحلية. التليفزيونية املحطات
ا عامٍّ وعيًا خلق وقد املايض. يف واحدة مرة ربما املحلية التليفزيونية األخبار جمهور
وقد األمريكي، التاريخ عىل املدنية الحقوق لحركة العميق بالتأثري البالد مستوى عىل
التنقيح ملسلسالت كنموذج وعمل األمريكية املدارس يف أساسية مادة املسلسل أصبح
و«مسألة ساعات، األربع ذي (١٩٩٦) «شيكانو!» مسلسل مثل الالحقة التاريخي

والسحاقيات. الشواذ حقوق حركات تاريخ يتناول الذي ،(١٩٩٦) مساواة»
ذات املعلومات بعض للتاريخ املعدلة الوثائقية األفالم مخرجو يغفل قد بالطبع
الوثائقية األفالم يف املثال، سبيل عىل ال؛ أم عمد عن ذلك أكان سواء البالغة، األهمية
السياسية الحركات تاريخ تسرتجع والتي والثمانينيات السبعينيات يف نُفذت التي املستقلة
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(فيلم واإلرضابات ،(١٩٧٦ النقابة» «فتيات (فيلم النقابي التنظيم مثل — الثالثينيات يف
— (١٩٨٤ الجيدة» «املعركة (فيلم اإلسبانية األهلية والحرب ،(١٩٧٨ واألعالم» «باألطفال
حدود يوضحون السكانية الطفرة جيل إىل املنتمون الوثائقيون املخرجون كان ما غالبًا
الشيوعي الحزب ألعضاء الذاتية التقارير يأخذون أو األحداث، يف الشيوعي الحزب دور
املطموسة، املايض عنارص إلنقاذ الشفهية التاريخ قصص عىل واعتماًدا علتها. عىل
لهم يكنُّون الذين السياسيني للناشطني ورثة باعتبارهم ألنفسهم رؤيتهم منطلق ومن
الشفهي التاريخ لقيود أرسى يصبحوا أن بسهولة املخرجني هؤالء بإمكان كان اإلعجاب،

للمعلومات. وحيد كمصدر

والتاريخ الذكريات أفالم

قدَّمت بساطة، أكثر فيديو كامريات وظهور املنزلية والفيديو األفالم أرشيفات تنامي مع
ففي التاريخي؛ الوثائقي للفيلم مهمة إسهامات الشخصية األفالم أو الذكريات أفالم
مقارنة يف توضع ما وأحيانًا والخاصة، الشخصية األمور عن يُكشف األعمال، هذه مثل
العام، التاريخ مع متجاورة الفردية الذكريات توضع إذ العام؛ أو الرسمي السجل مع
إثراء يف الفردية الخربة وتسهم السطح، عىل جديدة قصص فتطفو تتحداه، ما وغالبًا

للمايض. العام الفهم
الذكرى، لتجسيد واألساليب التقنيات من متنوعة مجموعة املخرجون يستخدم
الغياب» «عالمات وضع هي ماكدوجال، ديفيد للمخرج وفًقا مجازية، عبارة وهناك
يف — تفسري إىل تحتاج فوتوغرافية صورة أو مهجورة، أشياء أو لخسائر، صور —
صناع بحث املثال، سبيل عىل الذكرى؛ خالل من ستُحل التي املشكلة وقلب الفيلم قلب
األطفال نقل الذي األطفال» نقل «برنامج عن ،(٢٠٠٤) الغرباء» أحضان «يف فيلم
معهم األطفال أحرضها التي الفعلية األشياء عن بالبحث النازية، أملانيا خارج إىل اليهود
استخدم عديدة، مرات ويف مشابه، يشء عرض مجرد من بدًال كرموز، واستخدموها
مما املألوفة، الصور أو لألشياء تأملية أو ساخرة مقاربة أيًضا الشخصية األفالم صناع
أسئلة، يطرح أو الخوف يثري ونص البيضاء، والصور امللصقات، تحليلها: إعادة يفرض
إعادة أو ما صورة أو صوت معنى يف التأمل إىل املشاهدين تدفع أشياء وهي والتكرار،

تفسريهما.
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من والتجريبية الطليعية األفالم صناعة من املخرجون نهل الحاالت، بعض يف
األمثلة من العديد رينر إيفون األمريكية الطليعية املخرجة أعمال وتقدم سابقة، عصور
فيلمه ريجز مارلون األفريقي األصل ذو املثيل األمريكي املخرج بنى أيًضا لذلك. الجيدة
لرحلته الهرمية القصصية البنية اتبعت مرئية كقصيدة (١٩٨٩) معقودة» غري «ألسنة
شريمان» («مسرية حياته تتناول التي ماكيلوي روس أعمال أما بهويته، االعرتاف نحو
تتبع التي ،(٢٠٠٣ الالمعة» «األوراق ١٩٩٦؛ السادسة» الساعة أخبار «نرشة ١٩٨٦؛
تلقاه الذي التدريب عىل تعتمد فهي بذاته، الشخصيات) (أو املخرج إحساس تطور
الشخصية وحياتهم املجموعة أفراد مستخدمة التجريبية األفالم مخرجي بني ماكيلوي

لها. كموضوعات
أنحاء جميع يف الثقافية الهوية حركات تطور يف الشخصية األفالم ساهمت وقد
االقتصادية والعوملة السياسية التغريات أفرزت فقد والتسعينيات؛ الثمانينيات يف العالم
بالخارج»، و«الصينيني الرشقيني، الجنوبيني واآلسيويني الجنوبيني، اآلسيويني حركات
يف ذاتيٍّا واعية مشتتة ثقافات وبدأت وضخمة. ومشتتة جديدة حركات وهي واألفارقة،
التعبري هذا تشجع التي املؤسسات من بدعم األفالم يف الذاتي التعبري عن والبحث الظهور
العرقية األقليات ومطالب املستقلني، املخرجني احتجاجات تضافرت بريطانيا ويف الذاتي.
كانت (وإن الخاصة الجديدة الرابعة القناة تليفزيون وإطالق الشغب، أعمال أعقاب يف
األفالم ورعاية لتشجيع الخاصة العمل ورش تكوين يف — حكومية) بعائدات مولت قد

األقليات. تصنعها التي
بينها من السوداء، األفالم عمل بورش يسمى ما الناجحة النتائج ضمن من كان
أوديو بالك وورشة مخرجيها، أشهر من واحًدا جولني إيزاك يعد التي سانكوفا ورشة
التجسيد عن ومثمرة ضخمة سياسية مجادالت الورش هذه أثارت وقد كوليكتيف،
هاندسورث» «أغنيات فيلم نتائجها أبرز من وكان النساء، ودور املتعددة لألقليات الذاتي
— شاعري بأسلوب — الجريء التجريبي الفيلم هذا أعاد أكومفرا. لجون (١٩٨٦)
التاريخية واملشاهد السينمائية، والجرائد الفقرية، واألحياء الشغب، أحداث صور استخدام
التي األخرى األعمال من والهوية. التاريخ عن شخيص مقال يف االستعمار فرتة من
ألب ابنة وهي أونوورا، إلنجوزي (١٩٩٠) الجميل» «الجسد فيلم بحفاوة استقبلت
مستعينًا الوثائقي، والفيلم الروائي الفيلم بني ما الفيلم يجمع بريطانية. وأم نيجريي
الفيلم يعقد الفيلم. يف دورها الحقيقية األم تلعب فيما املخرجة، دور لتجسيد بممثلة
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تأثرهما إىل استناًدا الشخيص وتاريخهما واالبنة لألم بالنسبة الجسم صورة بني مقارنة
الربيطاني. للمجتمع املألوف والعمري والجنيس العرقي التمييز بفعل

التي األعمال من الكثري الباردة الحرب بعد وما االستعمار بعد ما عرص أيًضا أفرز
إىل املخرجون واتجه التاريخ، تمحيص وإعادة الذاتية السرية لدمج النزعة بني جمعت
أشكار، ديفيد والد كان أفريقيا. يف الرسمية الذاكرة فجوة لتحدي الشخيص املقال شكل
أشكار ومزج السجن. يف وتويف الرفيع منصبه أُقيصمن قد بارًزا، غينيٍّا مسئوًال كان الذي
املنزلية، واألفالم العائلية، الخطابات مع التجسيد إعادة (١٩٩١) هللا» «إرادة فيلمه يف
الذي — الفيلم قدم والده. اختفاء عن الرسمية الرواية لتحدي السينمائية الجرائد وصور
األسطورية للهالة معارضة — التأملية لألفالم ينتمي ما بقدر الذاتية السرية ألفالم ينتمي
قدم العالم. أنحاء جميع ويف غينيا يف جدًال وأثار توريه، سيكو الثوري بالقائد املحيطة
يف لومومبا باتريس حكومة تخدم عائلته كانت الذي بيك، راءول الهاييتي املخرج أيًضا
فيما بيك قدم الذي — الفيلم يعتمد .(١٩٩٢) رسول» موت «لومومبا: فيلم الكونغو،
ويومياته بيك لعائلة املنزلية األفالم عىل — االسم نفس تحمل منه روائية نسخة بعد
التي األرشيفية لومومبا صور عن يشء عن يثمر لم الذي بحثه يف بالفيديو املصورة
أما اإلخبارية. واملقاطع اللقاءات بجانب الحكم، يف وخليفته لومومبا قاتل موبوتو أخفاها
بتعليق املصحوبة الشخصية األفالم من سلسلة قدم فقد تينو، ماري جان الكامريوني
سوف «أفريقيا، بينها ومن الحارض، بفظائع االستعماري التاريخ تربط حاد صوتي

.(١٩٩٢) أنهبك»
والتاريخ؛ الذكريات موضوع أيًضا الالتينية األمريكية الديكتاتوريات نهاية أثارت
،(١٩٨٤) املوت» قائمة عىل «رجل باسم أيًضا واملعروف عاًما» عرشين «بعد فيلم ففي
عىل عاًما عرشين قبل فيلمه فريُق َدفن حيث ما مكان إىل كوتينو إدواردو الربازييل عاد
قائًدا كان فالح مقتل عن الجديدة السينما ألفالم مرشوع ضمن كان فيلم رشائط عجالة
عسكري. تمرد بسبب فجأة املرشوع وتوقف للفالحني، الزراعي اإلصالح حركات إلحدى
جيل عن قصة النتيجة وكانت الثمانية، وأبنائه الفالح ألرملة كوتينو توصل ذلك بعد
يف جوزمان باتريشيو التشييل املخرج قدم محطمة. عائلة تجارب خالل من رويت ضائع
لعرض الوطن إىل لرحلته ترجمة وهو العنيدة»، الذكرى «تشييل، فيلم أيًضا ١٩٩٧ عام
وطنه. لبني مرة ألول — الحني ذلك حتى محظوًرا كان الذي — تشييل» «معركة فيلم
أو تصوره يمكن ال ملا العامة الذاكرة إلحياء وسيلة أيًضا الشخصية األفالم كانت
نذكر التسعينيات، خالل غزيًرا الذكريات وأفالم الهولوكوست أفالم إنتاج وكان تحمله،
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سقوط عن (١٩٧٦) تشييل» «معركة جوزمان باتريشيو ملحمة باألعىل، الصورة :3-2 شكل
يف وثقت التي الزيارة وهي عاًما، ٣٠ بعد عودته حتى تشييل يف يعرض لم أليندي، حكومة
جوزمان. باتريشيو إخراج من باألسفل. الصورة ،(١٩٩٧) العنيدة» الذكرى «تشييل، فيلم

العبيد» و«تانجو بينفورد، ملريا (١٩٩٤) الجليد» يف «أملاس عديدة: أخرى أفالم بني منها
ألورين (٢٠٠٤) و«الغميضة» بار-ليف، ألمري (٢٠٠١) و«املقاتل» زيف، إليالن (١٩٩٤)
أنفسهم، الناجون وأحيانًا املحرقة، من الناجني أحفاد كان دوم. ومناحم رودافسكي
مقابلة أو األحداث، مواقع إىل العودة خالل من قرار أو نهاية أو إجابات عن يبحثون
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التي أيًضا، األعمال، من للمايض. املنتمني هؤالء مع مواجهة حتى أو آخرين، ناجني
بيرت املجري أعمال باملايض العامة معرفة إثراء عىل الخاصة الذاكرة قدرة تستكشف
عن تأمالت لخلق هواة بكامريات ومشاهد عائلية مشاهد صياغة أعاد الذي فورجاش،

والطمس. للنسيان خضع الذي الثالثينيات، خالل الرشقية أوروبا تاريخ
املنزلية واألفالم األحداث يف مشارًكا الراوي فيها يكون التي األفالم امتزجت أخريًا،
وزي تاون «دوج فيلم فتجد الشعبية، الثقافة تمحيص إعادة إىل تهدف أفالم شكل يف
باأللواح، التزلج لثقافة ومثريًا جذابًا تاريًخا يجسد الذي بريالتا، لستايس (٢٠٠١) بويز»
يقدر تجاري نشاط إىل الحصوية الجانبية مونيكا سانتا شوارع من تطورها ويتعقب
ينسج وهو الشوارع، تلك من نفسه) بريالتا (منهم مشاهريه بعض جاء باملليارات حجمه
التنافيس التزلج عالم من واقعية بمادة كليهما ويقارن الذكريات مع املنزلية األفالم
الدانماركي للمخرج وأنا»، تان «تان فيلم يصنع التجاري. والطابع الرسيع اإليقاع ذي
البلجيكي والفنان للكاتب حساسة نفسية ذاتية سرية أيًضا، أوسرتجارد هوجسربو أندرز
متحركة رسوم مع السبعينيات من للغاية شخصية صوتية لقاءات مزاوًجا هريجيه،
كتبه رسوم عىل الحياة إضفاء جانب إىل لهريجيه، حديثة مرئية مشاهد من مستمدة
االنتماء إىل املحافظة شديد كاثوليكي من هريجيه رحلة فهم يساهم أيًضا الكوميدية.
الشهرية. الكوميدية كتبه تحليل إعادة يف الباردة الحرب فرتة خالل الجديد العرص لحركة
عالقة استكشاف إىل والدارسني الباحثني الشخصية الوثائقية األفالم نمو دفع وقد
إلدراك املشاهدين تتحدى األفالم هذه مثل أن إىل ويليامز ليندا فتذهب بالحقيقة، الذكرى
حقائق بني من وتُختار باألكاذيب، يتعلق فيما معني، سياق داخل توجد الحقائق أن
الفيلم أن حقيقة إىل األنظار لفت (بمعنى الذاتي التدبر حدود تتجاوز ولكونها أخرى،
من وأنه كشفها، يجب مهمة حقائق هناك أن األفالم هذه مثل تفرتض فيلم)، هو
وهكذا إدراكنا. تحيز — إىل األنظار بلفت حتى أو — من الرغم عىل تُكشف أن املمكن
للمخرجني يمكن كيف يف املتمثلة لإلشكالية أخرى مقاربة تقدم األفالم هذه مثل فإن
غالبًا الشخصية الوثائقية األفالم أن نيكوالس بيل ويوضح صادقني. يكونوا أن الوثائقيني
وشديد حميًما نوًعا موثقة لديه، األفكار وتداعي للمخرج الذهنية الحالة «تعرض» ما
الوثائقية لألفالم عادة التطهريية النربة أن رينوف مايكل ويكتب للواقع. الخصوصية
التعاطف مستوى يعيل مما الفيلم، معنى بنية إىل وفعال نشط نحو عىل املشاهدين تدخل

الوجداني. والتوحد

103



الوثائقي الفيلم

وألييشء؟ ملن لالستخدام قابل

مؤرخني يصبحوا أن بد ال أنهم فكرة من الوثائقية األفالم مخرجو يغضب ما أحيانًا
كبرية، مسئولية املستخدمني تجاه املخرج مسئولية أن غري تاريخية، أفالًما يقدموا لكي
ثم املشاهدين جانب من يعرضه الذي للتاريخ دقيق كتجسيد يؤخذ ال وثائقي فيلم فكل
يف لهويتهم املستخدمني إدراك تشكل أيًضا التاريخية املعرفة إن بل فحسب، املخرجني
عن ،(١٩٩٧) كاديالك» «صحراء لفيلم إخراجه خالل من إلس، جون قال فقد الحارض؛
متشابهة، تبدو السدود من الكثري أن من الرغم عىل إنه املتحدة، الواليات يف املياه سياسات
من يقتبسون سوف بعد فيما املخرجني أن ملعرفته املطلقة الدقة تحري عىل أرص فقد
تقع تاريخي فيلم فكل األساس، يف استخدمها التي املصادر إىل الرجوع من بدًال أعماله

للمشاهدين. تقديمه قبل استيعابه األقل عىل يستحق أيديولوجي إطار داخل أحداثه
وملن قصة، كل يف املناسبة الجوانب ما إذن لالستخدام، قابًال التاريخ كل كان إذا
عىل واملشاهدين الفيلم صناع عىل طرحها يجدر جيدة أسئلة تلك وملاذا؟ مناسبة؟ هي

سواء. حد

اإلثنوجرافية األفالم

املهرجانات، برامج وضع عىل فالقائمون عديدة، دالالت ذو مصطلح هو اإلثنوجرايف الفيلم
باملتحف نيويورك يف عام كل يقام الذي للسينما ميد مارجريت مهرجان عن كاملسئولني
الفيلم يعرِّفون ما غالبًا الصدد، هذا يف املعايري يريس والذي الطبيعي، للتاريخ األمريكي
والتقاليد، العادات أو الغريبة، الشعوب أو األخرى، الثقافات عن فيلم بأنه اإلثنوجرايف
التي الوثائقية األفالم عىل بالتليفزيون الربامج واضعو يتفق املبدأ هذا ضوء وعىل
تتناول مادة خالل من صادم، أو ساحر بأسلوب سواء والتسلية، الرتفيه عىل تعمل
استكشف الذي بالنك، ليس مثل املستقلون األفالم صناع ويسعد الغريبة. الشعوب
أعمالهم بعرض واحرتام، بتعاطف العالم حول والغذائية املوسيقية الفرعية الثقافات
أكثر بطريقة يستخدم املصطلح يرون لو األنثروبولوجيا علماء ويود املظلة، هذه تحت
يد عىل الفيلم أنتج لو فقط أنه إىل روبي جاي األنثروبولوجيا عالم فيذهب علمية،
مادة تقديم وبهدف اإلثنوجرافية، امليدانية الوسائل باستخدام مدرب، إثنوجرافيا عالم

إثنوجرافيٍّا. فيلًما عليه يطلق أن لوجب املجال، يف خرباء يقيِّمها إثنوجرافية
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اإلثنوجرايف الفيلم أن فكرة اآلخرية؛ فكرة هو املتعددة التفسريات هذه بني والرابط
من االدعاء هذا ومثل داخله، يدور عما ملحة إياك مانًحا ما، ثقافة عىل الخارج من نظرة هو
فالعالقة الوثائقي؛ للفيلم املعتادة األخالقية باملسائل املتعلقة املخاطر من يزيد أن شأنه
ألن اإلثنوجرافية، السينما يف خاص نحو عىل مشحونة تكون والبطل الفيلم مخرج بني
املجتمع يف أقل نفوذ ذات ثقافية بجماعات أعضاء يكونون األحيان أغلب يف األبطال
عالم رواها التي القصة يف متعة األنثروبولوجيا علماء ويجد الفيلم. مخرج من واإلعالم
أفالم مرشوع يدير وورث كان يازي. سام عن وورث سول واملخرج األنثروبولوجيا
نافاهو هنود تعليم املرشوع هدف وكان أدير، جون مع باالشرتاك السبعينيات، يف نافاهو
املرشوع، وصف عند أيديولوجية. أو جمالية فرضمرشحات دون األفالم صناعة تقنيات
املخرجون طمأنه وحني باألغنام؟» األفالم صناعة سترضُّ «هل يازي: سام العجوز تساءل
عىل منفعة األفالم صناعة ستدرُّ «هل يازي: تساءل باألغنام، سيلحق رضر من ما بأن
يقول: وورث كتب وقد أفالًما؟» نصنع لَم «إذن فأجاب: كال.» «حسنًا، فأجابا: األغنام؟»

يراودني.» يازي سام سؤال يزال «ال

املال صنع

صنع أجل من ورصيحة: مبارشة أفالًما؟» نصنع «لَم سؤال عىل األوىل اإلجابة كانت
املمارسة مع تقاطع بنقاط املقرتنة الغريبة املغامرات أفالم ترسخت الفرتة، تلك يف املال.
يف األبطال وإرشاك األبطال، مع والتعايش البدائية، للثقافات (التأريخ األنثروبولوجية
األفالم لصناع إلهام مصدر لفالهرتي الشمال» ابن «نانوك وكان القصة)، صياغة
رائع رحالت فيلم إنتاج يف شارك قد كان الذي كوبر، يس مريان فقام األنثروبولوجيني،
فيلم بتقديم البدوية، القبائل إحدى عن ،(١٩٢٥) «املرعى» فيلم وهو ماليٍّا، فشل ولكنه
«كينج فيلم وأنتج التذاكر، شباك مستوى عىل نجاًحا حقق الذي ١٩٢٧ عام يف «التغيري»
ملدة اإلقامة من «التغيري» فيلم استُوحي ضخًما. نجاًحا حقق الذي (١٩٣٣) كونج»
من امُلشاهد عىل سهلة قصة بنى وقد تايالند، شمال يف الالويني مع شهًرا عرش ثمانية
فرار وبعد ونمر، فهد من لهم موجهة تهديدات القرويون يقاوم إذ اليومية؛ الحياة واقع
ويستخدمونها األفيال القرويون يروِّض تمثيله)، جرى حدث (وهو الربية لألفيال جماعي

الغابة. يف السالم يعمها حياة بناء إلعادة
عن بالفانتازيا الزاخرة السينمائية األفالم إىل الغريبة املغامرات أفالم قادت وقد
عام املنتج موندو» «قصبة فيلم مثل الصادمة»، الوثائقية «األفالم وكذلك األدغال،
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قيام مثل الصادمة، املشاهد من الكامريا انتقلت موندو»، «قصبة يف وأجزائه. ١٩٦٢
قيام مثل هزلية مشاهد إىل املوت، حتى خنزير برضب الجديدة غينيا يف القبائل رجال
وموسيقى برسد مصحوبة ومرتبك أخرق بأسلوب الهوال رقصة بتعلم سنٍّا األكرب الطالب

التناقضات. من للتخفيف تصويرية
األخرى، بالثقافات تتعلق تجارب املشاهدين عىل مستوى األعىل األفالم عرضت
الصلة، هذه من تستفيد ما غالبًا كانت وإن إثنوجرافية، رؤية تقدم أنها ادعاء دون
استخدم الغربية، جايا إيريان يف واملوت الحياة عن ،(١٩٦٣) النافقة» «الطيور ففي
«أحداث من حقيقية» «قصة بنسج فالهرتي من مكتسبة رخصة جاردنر روبرت الفنان
بحفاوة، عاملية استعراضموضوعات عىل وقدرته الشعري حسه النقاد استقبل واقعية».
فعله لجاردنر يسبق لم الذي اليشء (وهو إثنوجرافية أعماله عىل يطلقون كانوا ما وغالبًا
بيناريس يف اليومية والحياة املوت طقوس عن ،(١٩٨٥) النعيم» «غابة فيلم ويف قط).
املوت عن مرعبة، وأحيانًا جذابة، ولكنها فريدة تأملية رؤية جاردنر صنع حولها، وما
إىل يجهلون كانوا الذين الشمايل، الكرة نصف يف للجماهري ُعرض وقد الحياة. ومعنى
والهندوس، الجنوبيون، اآلسيويون حزن وقد الفيلم، يف املعروضة املمارسات بعيد حد

الثقايف. السياق لغياب األنثروبولوجيا وعلماء

التقاليد مع الرصاع

املسلسالت أيًضا ازدهرت والسبعينيات، الستينيات يف التليفزيوني البث سوق ازدهار مع
يختفي» «عالم الربيطانية يف تي جرانادا قناة مسلسل مثل الغريبة؛ الثقافات تتناول التي
منتصف (من الرائع» «عاملنا اليابانية يف تي نيبون محطة ومسلسل ،(١٩٧٠–١٩٩٣)
من الرغم عىل — عون يُشجَّ املشاهدون كان ما وغالبًا ،(١٩٨٢ عام حتى الستينيات
عىل — أنفسهم الثقافية الجماعات أعضاء وأحيانًا األنثروبولوجيني الخرباء صيحات
العالم من واحدة بلمسة املمكن من خالصة ثقافية عادات يشاهدون بأنهم التصديق

للدمار. تتعرض أن الحديث
ادعاءات تقدم ال اليوم الثقايف االختالف قضايا تتناول التي الوثائقية األفالم معظم
الشمايل الكرة نصف يف الجماهري عىل تعرض ما عادة فهي هدفها، بشأن واضحة
خالل من الرتفيه عىل تعمل األفالم هذه وبعض العالم، من أخرى أجزاء يف أناًسا متناولة
أو األزمات، تحركها وقصص بالحيوية، نابضة وممارسات الطلعة، حسنة شخصيات
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طريقها يف غريبة لثقافة أخرية ملحة تنقذ أنها تدعي ما وغالبًا الكوارث، أو الوحشية،
الباكي»، الجمل «قصة فيلم يفعل كما املتحرضين، للمشاهدين عرضها أجل من لالندثار
اآلن) حتى ٢٠٠٣ عام (منذ «املمنوع» جيوجرافيك ناشيونال قناة مسلسل فيعرض
ويعرض العالم، حول الجسم تزيني يف الغريبة العادات األسابيع أحد يف للمشاهدين
أخرى أعمال وتجتهد يليه، الذي األسبوع يف الناس يتناولها التي الغريبة األطعمة
التكلف؛ عن بعيد بسيط بأسلوب األشخاص أحد تجربة داخل إىل املشاهدين الصطحاب
القمر» «شكل فيلم يف هلمريش ريتيل ليونارد الهولندي املخرج يتتبع املثال، سبيل عىل
اإلسالم، إىل ابنها تحول عند جاكرتا يف مسيحية أرملة الواقع، سينما بأسلوب ،(٢٠٠٤)
يتخيلونها. يكونوا لم ربما التي الثقافية الرصاعات عن ملحة الغربيني املشاهدين مانًحا
بتقاليد مقيدين أنفَسهم الثقافات تباين موضوعات ألفالم املنتجني معظم ويجد
وتعترب املفتوح. والتأويل والتجريب، التأملية، الرؤية ضد تعمل التي اإلعالم، وسائل
مع صحيٍّا رصاًعا باعتبارها مشوقة كونييل وبوب أندرسون روبني األسرتاليَّني أعمال
«اللقاء واسع نطاق عىل بعرض حظي الذي األول فيلمهما ففي التجاري؛ اإلعالم قيود
بالبيض، جمعهم لقاء ألول مشاهد الجديدة غينيا يف للقرويني أحرضا ،(١٩٩٣) األول»
لرحلتهم املكتشفني توثيق رؤية جرت وهكذا الذكور، املكتشفني من مجموعة وكانوا
املستمرة العواقب أيًضا الفيلم يتعقب القرويني. أعني خالل من أخرى مرة االستكشافية
مرشوعة، غري عالقات من طلبًا له يسعوا لم ما للبابويني جلب الذي اللقاء لهذا التوسع يف

سياحي. واقتصاد وماكينات، وأمراض،
والرشيق البارع تالعبه إىل جزآن، له كان الذي األول»، «اللقاء يف اإلبهار ويرجع
يعيدوا أن املشاهدين من يطلب فهو الواقعية؛ تقاليد حدود داخل التأملية بالرؤية
مشاهد يف املعنى ثبات عىل أيًضا ويطمئنهم نقدي، بأسلوب األوىل املشاهد تمحيص
وتوضيحاته الضيق، القصيص وتركيزها مونتاجها، خالل من وكونييل، أندرسون

املشاهدون. رآه ملا والضمنية الرصيحة

علمية؟

علماء قدم وقد علمية، أداة اإلثنوجرايف الفيلم أن يتخيلون البداية يف االجتماع علماء كان
وجريجوري ميد، ومارجريت املجال)، (مؤسس بواز فرانز أمثال األوائل، األنثروبولوجيا
عقود، مدار وعىل منفصلة، ونظم بقوانني بحت وصفي طابع ذات قصرية أفالًما باتسون،
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خمس مدتها مشاهد تصوير عىل يتفق أملانيا يف العلمية لألفالم جوتنجن معهد كان
وتوجد اإلنتاج. وتقنيات الخاصة الطقوس عن مكتوبة، بنصوص مصحوبة دقائق،
تثري األرشيفات هذه أن غري عاملي، نطاق عىل اليوم املواد هذه ملثل ضخمة أرشيفات
تعنيه الذي ما الوقت. ذلك يف الصور يسجلون كانوا ملن واضحة دائًما تكن لم أسئلة
املعلومات؟ هذه تخدمه الذي االستفسار نوع ما بها؟ القائمني لألشخاص القوانني هذه
يشء بفعل متلبسني يُضبطون كانوا أم يشء تجسيد يعيدون األشخاص هؤالء كان هل

يفعلونه؟ ما دائًما
أنثروبولوجيٍّا تدريبًا املدربون واملخرجون األنثروبولوجيا علماء بدأ ما ورسعان
لبدو معرفة عىل مرة ألول مارشال جون األمريكي أصبح األسئلة. هذه استكشاف يف
سنوات بضع وبعد والده، مع سفاري رحلة يف موًرسا مراهًقا كان حني كاالهاري
السان مع أخذها قد كان صامتة بمشاهد مستعينًا (١٩٥٧) «الصيادون» فيلم قدَّم
جهاًرا يتطلع كان آنذاك). أفريقيا جنوب يف البيض لدى بالبوشمن يعرفون (وكانوا
الطبيعة. مواجهة يف للبدو الناجح بالكفاح واالحتفاء كاالهاري، فالهرتي يكون ألن
أيًضا ولكنه الدراسة، حجرات يف واسع نطاق عىل وشوهد تجاريٍّا، نجاًحا الفيلم حقق
به حدا وهذا التفكري، إعادة إىل نشبت التي املجادالت دفعته وقد لرومانسيته، انتُقد
الشاب املصور مع بالتعاون التعليمية األفالم من سلسلة إىل املشاهد تقطيع إعادة إىل
علمية درجة عىل للحصول يسعى آنذاك كان الذي — آخرين بني من — آش تيموثي
بمادة واملصحوبة األحادي الرتكيز ذات القصرية األفالم وأصبحت األنثروبولوجيا، يف

التدريس. يف شائعة نقاشية
(الذي وايزمان فريد ضمنهم من الواقع، سينما حركة رواد مع للعمل مارشال اتجه
ليكوك. ريتشارد فالهرتي وتلميذ بينبيكر، إيه ودي تيتيكت»)، «حماقات فيلم له صور
يف بطالته إحدى عن ذاتية سرية فيلم ليندن أدريان مع مارشال قدم ،١٩٨٠ عام ويف
فيها كانت عقود ثالثة مدار عىل لها التقطها قد كان مشاهد فيه ودمج أفريقيا، جنوب
الكونج» من امرأة قصة «ناي: بعنوان الفيلم كان سيئ. حد إىل منهارة السان حقوق
العزلة مع حادة ملقارنة وتعرض األمريكي، العام التليفزيون ملصلحة وأُنتج ،(١٩٨٠)
للبطل. بالنسبة املخرج وقوة بنفوذ مارشال وعي لتزايد خ وأرَّ األول، لفيلمه الرومانسية
نابليون األنثروبولوجيا عالم مع للتعاون آش تيم اتجه مارشال، مع عمله بعد
وهناك يانومامي، قبيلة مع بالربازيل املنخفضة األرايض منطقة يف عمل الذي تشاجنون،
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تجسيد كيفية أيًضا واستكشف األعمال، من كبرية مجموعة تشاجنون مع بالتعاون أنتج
انتصاًرا (١٩٧٥) الفئوس» «معركة فيلم كان وقد يانومامي. ثقافة مع وخربتهم فهمهم
آش يشاهد الفيلم، يف الفرتة. تلك حتى اإلثنوجرايف الفيلم ملناهج ونقًدا لتعاونهما
نسخ عدة آش قدم وقد ويصورانها، القرى إحدى يف بالفئوس معركة ثلثي وتشاجنون
التصوير فيها استخدم ونسخة بحوزته، التي املشاهد لكل بسيًطا عرًضا صوره: ملا
لعالقات وتحليًال أوضح، نحو عىل واألحداث املشاركني إلظهار اإلرشادية واألسهم البطيء
«معركة أجرب وهكذا يروه. أن الطالب اعتاد بما تذكِّر بحرفية ممنتجة وقصة النسب،
الرغم وعىل رأوه. ما سيفرسون كانوا كيف أنفسهم يسألوا أن عىل املشاهدين الفئوس»
تجاريٍّا)، للتطبيق النموذج صالحية لعدم (ربما محاكية أعمال أي عن يسفر لم أنه من

السينما. الستخدام املثىل الكيفية عن أنثروبولوجيٍّا جداًال فجر فقد

روش جان

فرع يف اضطرابًا العلمية املوضوعية ادعاءات من التحرر خلق الستينيات منذ
الواقع، بسينما إثنوجرافية ميول ذوو مخرجون انبهر نفسه، الوقت ويف األنثروبولوجيا،
أكثر أحد روش، جان واملخرج األنثروبولوجيا عالم املوجتني هاتني امتطوا من بني ومن

فيه. املجددين أنشط من وواحد اإلثنوجرافية األفالم مجال يف وابتكاًرا إبداًعا القوى
عند األنثروبولوجيا دراسة إىل أفريقيا غرب يف عمله دفعه مهندًسا، روش كان
مع بالتعاون كان منها العديد فيلم، مائة من أكثر النهاية يف ليقدم فرنسا إىل عودته
الودودة العالقة احرتم فقد وفريتوف، فالهرتي من كل من اإللهام استمد وقد أبطاله.
بتصوير لشغفه بفريتوف وأعجب املشاركة، عىل القائم ومنهجه وأبطاله فالهرتي بني
االعرتاف عىل املشاهد مجربًا الواقع، ذلك مونتاج يف الحق استغالل ثم هي، كما الحياة

الفيلم. صانع بوجود
فقد األويل، منهجه يف التفكري إلعادة دفعه يف دوره الكربى روش أفالم ألول كان
لعطلة الروحانية الطقوس أحد داخل إىل (١٩٥٥) املجانني» «األسياد فيلمه اصطحب
الغشية، من حالة يف غانا يف أفريقيا غرب من مهاجرون عمال فيه يدخل األسبوع، نهاية
الختامي روش رسد أشار وقد االستعماريني. املسئولني فيها يقلدون أدواًرا متقمصني
الفيلم سبَّب منه. مؤقتًا وتحرًرا االستعماري واقعهم عن تعبريًا كان الطقس هذا أن إىل
غري كشعوب األوروبيون إليهم ينظر أن خشوا الذين لألفارقة وفزًعا لألوروبيني صدمة
استعالئية. باعتبارها للخاتمة قاسيًا نقًدا النقاد وجه االستعمار، انتهاء وبعد متحرضة.
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مع التعاون من بمزيد العمل يف بدأ فقد الفيلم، من مطلًقا يتربأ لم روش أن ومع
ما وغالبًا ذاتيتهم، استكشافه كيفية ملعرفة تجاربه عن يتوقف لم وأيًضا أفالمه، أبطال
أسود» «أنا فيلم يف املثال، سبيل عىل األدوار؛ وتقمص والفانتازيا الخيال إىل يلجأ كان
نسيج من — صنعوها التي الشخصيات أدوار السونجاي من شباب تقمص (١٩٥٧)
روش ورشع مهاجر، عامل حياة يف أسبوع عن تعاونية بجهود صنع فيلم يف — حياتهم
االجتماعي، التوتر لكشف حفز عامل أو تحريك كأداة الكامريا استخدم منهج صياغة يف

صيف». «يوميات يف الباريسيني من «قبيلته» إىل النظر يف اتبعه الذي املنهج وهو
يف والفن العلم من كل تناول يف التأملية غري املناهج يتحدى أن هدفه كان لقد
اعتبارها عن الكف يف يرغب كان إنه روش قال األنثروبولوجيا موضوع وعن السينما.
من غريهم الستجواب السلطة ذوو به يختص املعرفة من فرع لالستعمارية؛ كربى «ابنة
أنثروبولوجي حوار … مشرتكة بأنثروبولوجيا عنها االستعاضة يف أرغب إنني الناس.
وقد املستقبل.» يف اإلنسان علوم منهج نظري يف وهو مختلفة، لثقافات منتمني أناس بني

الوثائقي: الفيلم عن قال

فالسينما، الروائية؛ واألفالم الوثائقي الفيلم بني تقريبًا حدود أي يوجد ال
الخيايل، العالم إىل الواقعي العالم من انتقالية مرحلة هي االزدواج، فن
عالم من دائمة عبور نقطة هو اآلخرين، تفكري نُُظم علم واإلثنوجرافيا،
قدمه. موطئ املرء يفقد أن مخاطرها أقل أكروباتية ألعاب آخر؛ إىل مفاهيمي

يصنعها كان أنه بالطبع أولها أسباب؛ لثالثة آخرين أشخاص عن أفالًما روش قدم
لتقديمه الثالث السبب أما عامة، لجماهري يصنعها كان أنه الثاني والسبب لنفسه،
آخر شخص إلظهار أملكها التي الوحيدة الوسيلة هي «السينما أن فهو األفالم، هذه
العالقة لتغيري وسيلة السينما أصبحت لقد تشاركية. كانت لو وحبذا أنا»، أراه كيفما
حرشات عالم األنثروبولوجيا عالم يعد لم الراجعة، التغذية «بفضل األنثروبولوجية:
يالحظه ولكن شأنه)، من (محقًرا حرشة كان لو كما بحثه موضوع الشخص يالحظ
اليوم حتى وكرامة).» جاللة عليه يضفي (مما متبادل تفاهم لبناء محفًزا كان لو كما
روش جان إىل يعودون اإلثنوجرايف الفيلم يف واملعنى القوة بمسائل املهتمون يزال ال

كمرجعية.
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… بواسطة صنعت

السلطة فجوة لرأب طرق إيجاد يف الشجاع روش إبداع عىل اإلثنوجرافية األفالم صناع بنى
ماكدوجال وجوديث ديفيد أنتج وقد الخاص. إبداعهم أيًضا وجرَّبوا واملخرج، البطل بني
مميزة أعماًال — األفالم مجال يف وعمال بالفعل وتخرجا األنثروبولوجيا درسا اللذان —
عىل يفضالنه مصطلح وهو التشاركية»، «السينما نظرية عىل وتعرتض تجسد ورصينة
األول. الطراز من تسجيلية كانت أعمالهما أن من الرغم عىل الواقع» «سينما مصطلح
الثقافية واالختيارات الثقافية للعادات علني احرتام ماكدوجال الزوجني أفالم بني ويجمع
«ِجمال فيلم ففي معها؛ التعاطف أو بحبها املشاهدين مطالبة دون الفيلم، ألبطال
من يجري التي العملية ماكدوجال الزوجان تتبع ،(١٩٧٦) توركانا» زواج الزفاف:
يكشف بها. وثيقة معرفة عىل كانا كينيا يف جماعة بني زفاف حفل التفاوضعىل خاللها
نفسه، الوقت يف املعارص. الغربي املفهوم عن عميًقا اختالًفا يختلف للزواج مفهوًما الفيلم
التوركانا قبائل عن فأفالمهما قناعاتهما: عن أيًضا ماكدوجال الزوجني اختيارات تعربِّ
يف يرغب إنه ماكدوجال ديفيد ويقول كرعاة. العيش يف الرعاة لحق ضمني تأييد هي
ويف فعال، نحو عىل الحقيقة يواجه العالم، مع للتالحم وسيلة الوثائقي الفيلم يجعل «أن

ذاته». حد يف والتحقيق لالستقصاء صيغة إىل يتحول ذلك غضون
يوثقه ما وهو لالستعمار، مضاد نشاط من جزءًا أيًضا األبطال مشاركة كانت
أسرتاليا يف اإلثنوجرافية األفالم صناع من جيل عن ،(١٩٩٦) الصور» «التقاط فيلم جيًدا
يف النظر إعادة يف األسرتاليون بدأ عندما والسبعينيات، الستينيات ففي ونيوزيلندا،
،١٩٧٥ عام يف استقاللها عىل الجديدة غينيا حصول ومع األصليني بالسكان عالقتهم
الشعوب لدى يعملون كتقدميني أنفسهم إىل األفالم وصناع األنثروبولوجيا علماء نظر
املرشوعات هذه أثارت وقد الذاتية، وصورتهم كربيائهم الستعادة معهم، وأحيانًا األصلية،
خالل يواجهونها األنثروبولوجيا وعلماء األفالم صناع كان التي التساؤالت من الكثري

عليها. قيامهم
ومنظمة كيلديا، جاري واملخرج ليتش، جريي األسرتايل األنثروبولوجيا عالم تعاون
«كريكيت فيلم إلنتاج الجديدة) غينيا من جزء (وهي تروبرياند جزيرة من سياسية
عن الجزيرة سكان أخذها التي الكريكيت لعبة الفيلم يتعقب .(١٩٧٩) تروبرياند»
راقيًا تعبريًا أصبحت إنها حتى كليٍّا، تعديًال وعدلوها السابقني االستعماريني سادتهم
رمزية حرب إىل املهلكة الحرب من لالنتقال اللعبة استخدموا لقد الخاصة. ثقافتهم عن
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وبعيدون روش، أبطال شأن شأنهم مبدعون، ثقافيون مجددون فهم اللعب؛ عىل قائمة
تحدث لقد ثقافتهم. من تبقى ملا إثنوجرايف لتوثيق بحاجة ضحايا كونهم عن البعد كل
يستطيع أنفسهم. عن تروبرياند جزيرة سكان وإىل البيض، بواسطة البيض إىل الفيلم
البابويني مع أورورك دينيس األسرتايل عمل فقد الكامريا، يعكسوا أن أيًضا األفالم صناع
األبطال فيه كان الذي ،(١٩٨٧) البرش» لحوم آكيل «جوالت الالذع الساخر الفيلم لتقديم
يحريون ما كثريًا كانوا والذين الجديدة، غينيا لزيارة جاءوا الذين السياح هم الغرباء

الغريبة. بعاداتهم األصليني السكان

… يد عىل صنعت

تصاعد جانب إىل اإلثنوجرافية، األفالم صناعة يف والتقاسم باملشاركة االهتمام أدى
وأيًضا املحيل، اإلنتاج نمو إىل الجديدة، والدول األصليني السكان مجموعات مطالب
الدفع يف وآخرون جينسربج فاي بدأ فقد املرئية؛ األنثروبولوجيا مجال يف تغيريًا أحدث
يف الكربى التساؤالت أحد وكان اإلعالم، بأنثروبولوجيا نفسه يشغل أن بد ال املجال بأن
اإلعالم صناعة عىل اإلثنوجرايف للعمل التقليدية العنارص قدرة هو املوضوع هذا إطار
أنصاًرا روث ولورنا ستوني، وجورج مايكلز، وإريك جينسربج، كان وقد بها. الخاص

له. محللني كانوا ما بقدر أنفسهم عن األصلية الشعوب لتعبري
جانب من دعمت السبعينيات خالل حركة شكل يف املحليني املبدعني تمكني تبلور
وبذلك الناشطة، املحلية الحركات أو نيشنز»، «فريست أو وورلد»، «فورث حركة
للمجلس التابع التغيري تحدي برنامج قام كندا، ففي الفيديو، تصوير تكاليف انخفضت
التمثيل ذات املجتمعات وقدرة املجتمع وحدة تدعيم إىل يهدف الذي — للسينما القومي
أفالم وهناك املحليني، الناشطني مع بالعمل — أنفسها تمثيل عىل كندا يف الضعيف
مثل األرايض، استغالل األرايضوحقوق الستصالح حمالت من كجزء واستخدمت قدمت
املوهوك هنود بها قام احتجاجية لوقفة توثيق وهو ،(١٩٦٩) الهندية» األرايض عىل «أنت
ميستاسيني» من كري «صيادو فيلم وكذلك املعاهدات، إحدى انتهاك عىل احتجاًجا
التي الشمالية كري لقبائل الثمار وجمع الصيد مجتمع بثقافة احتفاء وهو ،(١٩٧٤)
من األصلية الكندية الشعوب تعلمت وقد كهرومائي. مرشوع من تهديًدا تواجه كانت
التي للمنطقة اتصاالت شبكات إنشاء أجل من يتفاوضون كانوا عندما التفاعالت هذه

.١٩٩٩ عام يف مستقلة أصبحت
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«رائحة مثل أفالًما األمازون هنود قدم القرى، يف الفيديو مرشوع خالل من :4-2 شكل
تاكوما إخراج الفيلم املتكلم. صيغة يف اإلثنوجرافية األفالم صناعة وضع الذي البيكي» فاكهة

.٢٠٠٦ عام يف كاريل، فينسنت مع كويكورو، وماريكا كويكورو

الثقافة لتوثيق الفيديو استخدام الربازيليون الهنود تعلم الالتينية، أمريكا ويف
التقليدية، املمارسات إلحياء استخدموه لقد القرى. يف الفيديو مرشوع خالل من التقليدية
لآلخرين. حياتهم وقصصعن أساطري لرسد وأخريًا البيض، مع ملفاوضاتهم سجل وإنتاج
رسالة صيغة مثل عمد، عن ساذًجا منظوًرا للغرباء، املوجهة األعمال، بعض واستخدمت
أخرى، حاالت ويف ،(٢٠٠٤) العالم» إىل إيكبينج أطفال «من فيلم يف املستخدمة الفيديو
املعرفة عىل الحفاظ مثل معينة ألهداف شعائر يسجلون أو أساطري يروون الهنود كان
البيكي» فاكهة «رائحة فيلم يف كما أخرى، حاالت ويف الثقافية، بثروتهم الوعي وتعزيز
الحارض بشعائر األسطوري املايض املرة) هذه الكويكورو (هنود الهنود يربط ،(٢٠٠٦)

اليومية. والحياة
«قانونان» فيلم مثل كفاحهم، تصف أعماًال األصلية الجماعات أنتجت أسرتاليا، ويف
لالعرتاف الحاجة عن االجتماعية، املجموعات إحدى من بمساعدة أنتج الذي (١٩٨١)
أمثال األصليون الفنانون أبدع وقد األصليني. بالسكان الخاصة والعادات بالقوانني
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والروائية التجريبية املناهج استخدمت بل فحسب، التجربة توثق لم أعماًال موفات ترييس
متواصل فيديو مرشوع موب، أس فريق يف األصليون، الشباب أبدع كذلك ذلك، لتحقيق
فيلم يف سيما أندرز بول السامي املخرج عرض فنلندا، ويف وجمعية. اإلنرتنت عرب وموقع

السيئة. البيئية الظروف تحت األيائل رعاية ثقافة للغرباء التندرة» «تراث
عىل اإلعالمي اإلنتاج تأثري بشأن يقلقون السائدة الثقافات يف الناس كان ما وغالبًا
التخوف هذا يجدون املحليون والناشطون األفالم صناع كان ما وعادة األصلية، الثقافات
التقليدية، للثقافة متحجر مفهوم عىل يعتمد التخوف هذا كان ما فعادة مهينًا، أو محريًا
جديدة أشكاًال يتخذ الذي املرن االجتماعي الجلد باعتبارها الثقافة إىل النظر من بدًال
الناشطون ويذهب تروبرياند». «كريكيت فيلم يف ظهر كما جديدة، معلومات ظهور مع
بد وال الحديثة، واالتصاالت اإلعالم وسائل من بوابل محالة ال يُقصفون أنهم إىل املحليون
األصليون السكان افتقد إذا نفسه الوقت يف االستهالك. لهم يتاح كما التعبري لهم يتاح أن
من ضئيل قدر سوى يملكون ال أنهم (بما الخاصة قصصهم ونقل رسد عىل القدرة
ما اإلعالم وسائل تصبح أن يمكن تصلهم)، التي اإلعالم وسائل من الكثري عىل السيطرة
مقابل الثقافية أرواحهم بموجبه يبيعون الشيطان» مع «عقًدا جينسربج فاي عليه يطلق
ميزان اختالل فإن االجتماعية، التباينات كل مع الحال هو وكما اإلعالم. إىل الوصول

تقني. بحل يُحل ما نادًرا القوة

غرض؟ وألي ملن

أن يمكن هل التليفزيون؟ لجماهري أم ألبطاله، أم للعلماء، موجه اإلثنوجرايف الفيلم هل
ساخن، جدال حوله يدور سؤاًال ذلك يزال ال مشرتكة؟ أهداف أو تداخالت هناك يكون
منهج إيجاد أجل من فكرية دعامة أو تمويًال األنثروبولوجيا علماء يجد لم اآلن فحتى
التجاري التليفزيون سوق ملصلحة نفذت التي األعمال املعلمون يستخدم ما ودائًما علمي،
بوضوح ومحددة عملية أسبابًا يملكون األصليون السكان كان ما وغالبًا التجاري. شبه أو
ثقافية مجموعات مع ثقافية معلومات تبادل السلطات، تحذير سجل، وضع ألعمالهم:
العريضة والجماهري اإلعالم وسائل إىل يصلون ما نادًرا أنهم غري البيض، تعليم أخرى،

الشمايل. الكرة نصف يف
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واملمارسات القضايا تتناول التي الوثائقية األفالم تواجهها التي التحديات إن
التي التحديات هي واملستهلكني، األبطال من كل مع الثقافية، الحدود عبور يف الثقافية

األنثروبولوجيا. قلب يف كانت طاملا والتي ينضب، لم بتفاؤل روش جان عالجها

الطبيعة أفالم

اللطيفة، املنزلية الحيوانات األفالم؛ لصناع األوائل األبطال بني من الحيوانات كانت
الوثائقي، للفيلم التجارية األهمية تنامي ومع الغريبة، واملخلوقات امليتة، الصيد وغنائم
أصبحت وقد باملمثلني. مقارنة تكلفتها لقلة نظًرا كأبطال؛ الحيوانات أهمية أيًضا تنامت
الداعية األفالم أو البيئية، األفالم أيًضا عليها يطلق التي — الوثائقية الطبيعة أفالم
ثابتًا وجزءًا األساسية، الفرعية األنواع أحد — الربية الحياة أفالم أو البيئة، صيانة إىل
األوىل للوهلة تبدو التي الطبيعة، وثائقيات وتعرض ديناميكية. وفئة البث، جدول من

ببيئتنا. عالقاتنا بشأن افرتاضاتنا أيديولوجيٍّا، ومحايدة مبارشة

التعليمي الرتفيه أفالم

مر وعىل والرتفيه. العلم متناقضني: يبدوان بهدفني مدفوعة األوىل الطبيعة أفالم كانت
واملطاوعة. باملرونة يتسم الذي التعليمي الرتفيه ادعاء يف مًعا الدافعان اندمج الزمن،

من — الفوتوغرايف التصوير يف العلمية التجارب عرشساهمت التاسع القرن أواخر يف
بظهور التعجيل يف — الطريان أثناء الطيور لتصوير فرنيس طبيب به قام اخرتاع بينها
بموضوعية، مالحظاتهم لتوثيق كوسيلة السينما العلماء واستغل السينمائية، األفالم
عىل واضًحا يكن لم الذي اليشء (وهو أفالمهم فحسب ويصمموا يمنتجوا لم ولكنهم
أيًضا ولكنهم لها، البحت التسجييل الطابع من خفف مما اآلخرين)، للعلماء دائم نحو
املوجهة الوثائقية األفالم عملت وقد العلمية. للمالحظة املرئي الجانب عىل امتياًزا أضفوا
الربيطانية القصرية األفالم سلسلة وكانت العلمية، املعرفة نرش عىل العامة للمصلحة
نذيًرا الطبيعة»، «أرسار بعنوان ،١٩٣٣ عام حتى ١٩٢٢ عام من عرضت التي املبكرة،

الطبيعة. أفالم من الحقة سلسلة بظهور
التالية الخطوة بمنزلة السينما الرتفيه بمجال العاملون اعترب نفسه، الوقت يف
األبيض» الدب «صيد لفيلم وكان الصيد، وبعثات الرحالت ألفالم الرشائح عروض بعد
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وكان املطاردة، أفالم من موجة إثارة يف دوره الوثائقية، األفالم أوائل أحد (١٩٠٣)
سجالت لوضع الشخصيني مخرجيهم معهم يحرضون السفاري رحالت هواة بعض
التي السفاري لرحلة يوثق الذي — الربيطاني املصور فيلم أبرز أيًضا الصيد. لغنائم
غنائم — (١٩١٠) أفريقيا» يف «روزفلت بعنوان كان والذي روزفلت، تيودور بها قام
األفالم صناع بدأ متوقًعا، كان وكما الحركة. يفضلون كانوا املشاهدين ولكن الصيد،
نقدية نظرة (إللقاء مشاهدهم لصناعة الحيوانات وذبح املشاهد تمثيل أو اصطناع يف
عام املنتج االستواء» خط إىل القطب «من املجمع الفيلم شاهد األوىل، الرحالت أفالم عىل

األخرى). الضخمة باملغامرات السفاري أفالم يربط الذي ،١٩٨٦
جونسون وأوسا مارتن أنشأ و«التغيري»، الشمال» ابن «نانوك فيلَمي نجاح عقب
تجارية إعالنات سلسلة ذلك يف بما الطبيعة، أفالم إلنتاج للغاية ناجحة تجارية رشكة
عنها نتج سنوات، أربع ملدة أفريقيا إىل رحلة أثرياء مستثمرون وموَّل املغامرات، بمالبس
حياة يعيشان وهما أنفسهما جونسون الزوجان ر صوَّ الفيلم، يف .(١٩٢٨) «سيمبا» فيلم
الحيوانات عىل أسماء أطلقا وقد باراديس»، «بحرية عىل الصناعي العرص قبل بسيطة
حياة إىل أنفسهم األفارقة حياة وحوَّال — النبيل األسد بينها من — الفيلم يف ظهرت التي
إلهام مصدر وكان العرض، دور يف ضخًما نجاًحا «سيمبا» حقق أيًضا. كوميدية برية

تكلفة. أقل أخرى ألفالم
التليفزيوني الربنامج اعتمد فقد قط، الخطرية الحيوانات مشاهدة إثارة تتالَش لم
عام يف وفاته حتى عامليٍّا نجاًحا حقق الذي إروين، لستيف التماسيح» «صائد الربيطاني

املجازفة. خوضه عىل ،٢٠٠٦
الرائع التوازن تربز التي األفالم تأتي بالعنف، املليئة السفاري أفالم عكس عىل
أعمال كانت وقد خطورة. يشكل الذي الدخيل هو اإلنسان فيها كان والتي للطبيعة،
تتناول التي الشاعرية الوثائقية أفالمه حققت الذي ساكسدورف، أرن السويدي املخرج
الوثائقية أفالمه أشهر أظهر وقد وتصقله، األسلوب هذا تمثل عامليٍّا، نجاًحا الطبيعة
أعمال وكانت للطبيعة، صغري لصبي الشاعرية الرؤية ،(١٩٥٣) الكربى» «املغامرة
(١٩٤٦) «فاربيك» فيلم أشهرها لعل أخرى، رعوية ألفالم اإللهام مصدر ساكسدروف

فرنسية. مزرعة عىل الفصول تعاقب يسجل الذي روكيه، لجورج
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ديزني من الطبيعة أفالم

السلسلة يف والتوقري النبيلة، والبدائية الخطر، موضوعات ديزني والت استوديو جمع
عىل الحاصل القصري الفيلم مع بدأت التي الواقعية، الحياة مغامرات ألفالم الرائدة
لم التي ديزني، بأفالم الحال وانتهى الفقمة»، «جزيرة ١٩٤٨ عام األوسكار جائزة
بوينا استوديوهات افتتاح عىل ديزني رشكة أجرب مما لها، موزع إيجاد البداية يف تستطع
ضخمة شهرة األفالم لهذه أصبح وقد التليفزيون، عىل بالعرض بها، الخاصة فيستا
من هي السلسلة هذه تكون قد الواقع ويف العالم. أنحاء جميع يف هائلة أرباًحا وأدرَّت
ذات املتحركة أفالمها به منيت الذي الفشل بعد االنهيار من ديزني استوديوهات أنقذ

التذاكر. شباك يف الضخمة التكاليف
املوت مشهد أن غري بحتة، داروينية برؤية مدفوعة القصة كانت األفالم، هذه يف
غرض؛ املوت وراء كان ودائًما العامة، الجماهري إىل لتمريره وتروٍّ بحذر يعالج كان
تسحق أحيانًا الفقمة ذكور أن حقيقة الفقمة» «جزيرة فيلم يتجاهل املثال، سبيل عىل
الحياة مغامرات أفالم يف الدراما كانت وقد قصد، دون بأقدامها الصغرية الفقمات
السينما تقنيات يحركها — (١٩٥٣) الحية» «الصحراء فيلم أولها كان التي — الواقعية
عريضة شاشات عىل العقول تخطف وساحرة واسعة بانورامية مشاهد فتجد الروائية؛

خافتة. أو ورنانة فخمة واملوسيقى اإلثارة، لضمان متقنًا وإيقاًعا الروع، لبث
نحو عىل إنسانية أدواًرا تلعب الحيوانات ولكن األفالم، هذه يف للبرش وجود ال
أمهات الحرب؛ بعد ما فرتة يف الضواحي بإحدى نموذجية أمريكية عائلة دور مثل غريب

املراس. صعاب مشاكسون وأطفال مهتمون، وآباء حاميات،
وهدوء بيرس منزوعني وزمان مكان يف الواقعية الحياة مغامرات أفالم أحداث تقع
املصورون وكان ودقة، بحذر يمحى للبرش أثر أي فكان املشاهد؛ وزمان مكان من
فيلم يف الرسد كان فقد والحضارة، للتمدن نفحة أي بها ليس مواقع اختيار إىل يُوجهون
ليس «زمن يف مكان إىل املشاهدين باصطحاب وعًدا يحمل (١٩٥٤) املتالشية» «املراعي
املراعي». عالم عىل السيادة صاحبة هي وحدها الطبيعة كانت حني ذكرى، أو توثيق له

وإيماكس الوثائقية الطبيعة معالم أفالم

األفالم سلسلة مثل عاملية أفالم سلسلة إنتاج الواقعية الحياة مغامرات أفالم حفزت
جزءًا الوثائقية الطبيعة معالم أفالم يسمى ما وأصبح ،(١٩٨٢) «الطبيعة» الربيطانية
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هذه مثل تجسد للتليفزيون. املوجهة الوثائقية األفالم من العاملي اإلنتاج من أساسيٍّا
محورها درامية وقصة البرشي، التأثري أو للبرش وغيابًا الضخمة، الحيوانات األفالم
«الكوكب مسلسل ذلك عىل املمتازة األمثلة ومن والعنف). (الجنس والرضاوة التناسل
هذا يستكشف .٢٠٠١ عام يف يس/ديسكفري بي بي أنتجته مسلسل وهو األزرق»،
دون العالم محيطات الطبيعية، والعجائب التكنولوجي بالسحر امليلء املثري املسلسل
يربزها. التي الرائعة الحيوانات ظروف من يغري البرشي النشاط أن إىل كثريًا اإلشارة

الوثائقية الطبيعة معالم أفالم افرتاضات عىل الكبري القطع ذات إيماكس أفالم تعتمد
فأفالم الكبرية؛ الشاشات عىل عروضها إىل والفعاليات املتاحف جماهري جذب أجل من
«الدالفني!» (فيلم الضخمة والحيوانات ،(٢٠٠٣ الثالثية» باألبعاد «البق! (فيلم الحرشات
يف املشاهدين تغمر كلها القرش أسماك تتناول التي األفالم من ومجموعة ،(٢٠٠٠
تزايد دعم مما وكان البرشي. التدخل من ضئيل بقدر الطبيعية األعاجيب قصص
الدراما أيًضا والعرشين الحادي القرن بدايات يف العرض دور يف الوثائقية األفالم شعبية
املجنحة» «الهجرة الفرنيس الفيلم ويقدم الوثائقية. الطبيعة معالم أفالم يف املوجودة
للطريان، استعدادها أثناء للطيور مدهشة قريبة لقطات للمشاهدين بريين لجاك (٢٠٠١)
يطلقون كانوا اإلنتاج فريق أن غري املوسمية، بهجراتها للقيام وهبوطها طريانها وأثناء
تصوير عن ابتعاًدا يعد فيما املزعجة، اآلالت من الحيوانات تخاف لكيال بأنفسهم الطيور
البطاريق»، «مسرية عاملية شهرة حقق الذي الناجح الفيلم يسجل أيًضا هي. كما الطبيعة
ظروف وطأة تحت للتناسل املوسمية البطاريق معاناة جاك، للوك أيًضا، فرنيس وهو
اسرتاتيجيٍّا تتجاهل الفيلم عليها يقوم التي الحب قصة وفكرة الجنوبية. القطبية القارة
وتتجنب فقط، واحد ملوسم تتزاوج أنها حقيقة مثل البطاريق عن األساسية الحقائق

الطيور. لوجود العاملي االحرتار تهديد مناقشة الفكرة هذه

البيئة أفالم

من البيئية الحركة ولدت الواقعية، الحياة مغامرات أفالم فيه أطلقت الذي الوقت نفس يف
املنتج الحية» «األرض التليفزيوني املسلسل نجح وقد البيئة، عىل الحفاظ جهود خالل
التعليمية السوق اخرتاق يف البيئة، عىل الحفاظ جمعية دعمته الذي الخمسينيات، يف
البرشية األنشطة تأثري عىل الوثائقية األفالم هذه شددت والثانوية. االبتدائية للمرحلتني
أكثر واألفكار املوضوعات هذه أصبحت البيئي، الوعي تنامي ومع الطبيعة، توازن عىل
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الحفاظ برامج وضع يف حتى االصطناع من كبري قدر دخل ذلك، من الرغم عىل شيوًعا.
التي العالقات لتجسيد الواقعية تستخدم النوعية هذه من الربامج فمعظم البيئة، عىل
فقد قصصها؛ لرواية والنص باإلخفاء، واملونتاج االسرتاتيجي، التمثيل موظِّفة تعرضها،
الحيوان سلوك يستثار وقد حيوانات، لعدة لقطات من واحد لحيوان مشهد يتألف
القرش أسماك استثارة عىل القرش أفالم معظم تعتمد فيما مثرية، مشاهد عىل للحصول
املخرجني دور من تقلل الطبيعة أفالم من والكثري بها. الخاصة الحركة مشاهد أجل من
تفعل مثلما الحديثة، السفاري لرحالت مقدامني قادة إىل أخرى تحولهم فيما تمحوه، أو

الكبرية». «القطط يس بي بي شبكة سلسلة
بالحيوانات عالقتهم يف للتفكري املشاهدين تحدوا املستقلني املخرجني بعض أن غري
مهنيٍّا مشواًرا لويس مارك السائد عن الخارج األسرتايل صنع فقد الطبيعية؛ وبالبيئة
فيبحث والحيوانات، األشخاص عن — للغاية واملضحكة — للدهشة املثرية األفالم من
بكوميديا أسرتاليا إىل القصب ضفدع إدخال عواقب يف (١٩٨٨) القصب» «ضفادع فيلم
من استُورد الذي الخنافس عىل تأثري أي السام الضفدع لهذا يكن فلم فظة، سوداء
و«التاريخ (١٩٩٨) «الفأر» فيلماه أما خطريًا، وباء أصبح ولكنه عليها، القضاء أجل
تجمع التي املألوفة وغري واملقززة الخاصة للعالقة فيؤرخان ،(٢٠٠٠) للدجاج» الطبيعي
هريتزوج لفرينر (٢٠٠٥) الدب» «الرجل فيلم يستعرض املنزلية. بحيواناتهم الناس
يف عاش عقليٍّا مضطرب وثائقي مخرج وهو تريدويل، لتيموثي املروعة النهاية أيًضا
هريتزوج يقارن أحدها. يد عىل وُقتل الدببة وبني أصدقائه بني يخلط وكان للدببة، قرية
إنه للطبيعة؛ الغريزية بالقسوة وإيمانه العدمية بفلسفته املضللة تريدويل عاطفية
أي من ومهابة جالًال أكثر الدببة إظهار يف وينجح بنرجسيته تريدويل نرجسية يطابق

الفيلم. يف البرش من
من اعتباره يمكن اإلطالق عىل السينمائية الوثائقية األفالم أنجح من فيلم ثمة
نائب الفيلم يربز جوجنهايم؛ لديفيز (٢٠٠٦) مقلقة» «حقيقة فيلم وهو الطبيعة، أفالم
بالحيوية نابضة توضيحية بصور مزودة محارضة يلقي وهو جور آل األسبق الرئيس
خالل فمن طبيعية، كارثة عن قصة قلب يف املشاهدين ويضع العاملي، االحرتار عن
مانهاتن، يغمر وهو املاء لفيضان ومحاكيات الجليد، لذوبان مثرية صور استخدام
جور يوضح مدهشة، بيانية ورسوم ومخططات يغرق، قطبي لدب متحركة ورسوم
والنهر والده، مزرعة له؛ شخصية ذكريات ذلك كل داخل وينسج املشكلة، إلحاح مدى
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مشكلة العاملي االحرتار من جور آل فيه صنع الذي مقلقة»، «حقيقة فيلم خلق :5-2 شكل
.٢٠٠٦ جوجنهايم، ديفيز إخراج من الفيلم البيئية. األفالم لصناعة جديدة توقعات عامة،

يف فشله عن أيًضا ويكشف شقيقته، ووفاة ابنه، بحياة يودي كاد الذي والحادث املحيل،
لالستماع بحاجة إنهم قائًال العاملي، االحرتار مشكلة مع للتعامل بالتحرك الساسة إقناع
املثرية الكارثة وصور الطبيعي، والجمال العلمية، البيانات من املزيج وهذا ناخبيهم. من
النهاية يف تأتي التي السارة لألخبار املشاهدين يجهز إنما الشخيص، والتحول للذهول،

كوكبنا.» ينقذ أن يمكن البرشي «التحرك أن: وهي
أفالم يف ديزني وتقاليد السفاري تقاليد عن مدهًشا اختالًفا تختلف األفالم هذه إن
ولكن الحيوانات، مع فقط ليس البرشي؛ والتفاعل النشاط عىل تركز ألنها الطبيعة،
يوجد ال ما رؤية عىل أيًضا وتساعدنا داخلها، جميًعا نعيش التي البيئية النظم مع أيًضا
قصص لتناول جديدة ملقاربات نماذج لنا وتقدم الطبيعة، وأفالم برامج من الكثري يف

بيئتنا.

واألخالقيات األهمية

الحيوانات تربز التي التليفزيونية واملسلسالت املشهورة األفالم عىل النقد من كثري ركَّز
عىل القروش» و«أسبوع يس، بي بي بشبكة الكبرية» القطط «أسبوع (مثل الضخمة
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القصة. وادعاءات التجسيد، ودقة الحيوانات، معاملة عن أسئلة طارًحا ديسكفري)، قناة
إنها حتى كبري، نحو عىل مصطنعة الربية الحياة أفالم معظم أن بوزيه ديريك ويعتقد
أفالم تحديات أن ميتمان جريج يعتقد اآلخر، الجانب وعىل روائية، أفالم إىل فعليٍّا تتحول
األخرى األشكال يف عليه هي مما تعقيًدا أكثر ليست الواقع تجسيد يف الوثائقية الطبيعة

الوثائقي. للفيلم
تعليمية قيمة لها الوثائقية الطبيعة أفالم أشهر كان إذا عما أيًضا النقاد تساءل
لقد البيئة. بحماية تتعلق رسالة أي عن بسهولة املشاهدون يغفل قد بالتأكيد إيجابية.
الراي فصيلة من سمكة قتلته أن بعد ولكن البيئة، عن رصيًحا مدافًعا إروين ستيف كان
األسرتايل. الساحيل الخط طول عىل بها ومثلوا الالسع الراي أسماك محبوه قتل الالسع،
قريب، من للخطر املعرضة الفصائل تعرض عندما األفالم بأن اتهاًما ماكيبن بيل ويوجه
إىل إليها! انظروا الفهود، من الكثري يوجد تقول: فكأنها املعاكسة؛ الرسالة تنقل فإنها
ومثرية دائمة حالة يف تكون الطبيعي موقعها يف الحيوانات بأن توقعات تخلق أنها جانب
ذات أتينبورو ديفيد املحنك الوثائقية الطبيعة» «معالم أفالم منتج قال وقد الحركة. من
التليفزيون»، تشاهد يجعلك الذي بالفيلم ليس يشء فيه يحدث ال دغل «عن فيلًما إن مرة
الكبرية الثدييات — الحيوانات حياة من ا جدٍّ صغريًا ا شقٍّ إال تأخذ ال األفالم هذه فمثل
النهائية «املحصلة أن إىل ماكيبن ويذهب الجد، محمل عىل الكوكب عىل — األغلب يف
عميق وافتقاد معينة بفصائل عميق ولع هي التليفزيون جانب من بالطبيعة للتوعية

األنظمة». تلك تدمر التي السياسات أو األنظمة، لفهم
عىل للرتكيز الوثائقية الطبيعة أفالم يف اتجاًها تحفز ال قد العاملي االحرتار أزمة إن
التأثري يف البرش دور وعىل الحياة، تدعم التي األنظمة عىل أيًضا تركز بل فقط، الحيوانات
أفالم وتصنُّع قسوة أن شك وال بالفعل، ملحوًظا تطوًرا املجال تطور لقد النظام. عىل

اليوم. ممقوتني يكونان سوف األوىل الوثائقية الطبيعة
املمتد النشاط يف كاملة جديدة وفئات لقنوات الوثائقية الطبيعة أفالم ملء ومع
هذا وصحة بالبيئة، عالقتنا تأريخ يف ال، أم عمد عن سواء تستمر، سوف للتليفزيون،

العاملي. البيئي النظام بصحة وثيًقا ارتباًطا اآلن ترتبط الفرعي الشكل
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خامتة

والصوت األلوان حلول أدى فقد التكنولوجية، اإلمكانات ظهور مع الوثائقي الفيلم تطور
تصوير خاللها من األفالم لصناع يمكن التي الطريقة تغيري إىل ملليمرتًا ١٦ وتكنولوجيا
األشخاص صعيد عىل جذريٍّا تغيريًا أيًضا الفيديو حلول أحدث قصصهم. ورواية الواقع
القصص، يروون األشخاصالذين نطاق توسيع إىل وأدى الواقع، تصوير استطاعوا الذين
ومرة شاشاتنا. عىل جديًدا مشهًدا الوضوح عايل املرئي والبث إيماكس تقنيات وقدمت
الرقمي التحويل خالل من واإلمكانيات الفرص يف جذري وتغيري تعديل يحدث أخرى
الرقمي، الفيديو ومسجالت الربيد، عرب بالطلب الفيديو تأجري أتاحا فقد واإلنرتنت،

الخلوية. الهواتف وأفالم اإلنرتنت وتليفزيون
استثمرت بل الطويل، الوثائقي الفيلم عىل يقِض لم التغيريات هذه من أيٍّا أن غري
عمرها تجربة (وهو نجيم لجيهان التحكم» «غرفة مثل وأفالم أعىل. بقيمة الشكل ذلك
الكبري» «حجمي وفيلم العراق)، حرب بدء أثناء اإلخبارية الجزيرة قناة مع أشهر ثالثة
ومرشوعيتها مصداقيتها اكتسبت الرسيعة) واألطعمة السمنة (عن سبورلوك ملورجان
السوقية القيمة ازدادت وقد ،٢٠٠٤ عام يف العرض ودور املهرجانات يف إنجازاتها من

إيماكس. إنتاج نمو خالل من ظهر مثلما املتطورة، للنظارات
أوسع نطاق عىل الوثائقي الفيلم تخيل املمكن من جعلت التغيريات هذه أن غري
املصغرة الوثائقية واألفالم الفيديو مقاطع استخدام يمكن املثال، سبيل فعىل كثريًا،
تي وورلد ووان ويتنيس منظمتا تثبته ما وهو اإلنرتنت، شبكة مشاهد التزام الستنهاض
واملتربعني ألعضائها، فيديو تنتج أن مكان كل يف الحكومية غري املنظمات وبإمكان يف.
ويمكن الوثائقية، األفالم إنتاج رشكات مع بالتعاون أو بمفردها إما وأنصارها، لها،
متخصصني. مع بالتعاون أو بمفردهم غرض وألي طول بأي فيديو ينتجوا أن للشباب
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نفس يف اإلنرتنت وفيديوهات الهواة، وفيديوهات الطويلة، الفيديوهات دمج ويمكن
الفريق نفذه الذي البلقان، يف ٢٠٠٤ لعام الفيديو رسائل مرشوع عمل وقد املرشوع،
رسائل تبادل تيسري عىل ريجر، وكاتارينا برويك دن فان إريك من املكون الهولندي
حلقات الفريق أنتج فقد الحرب، بفعل الصالت بينهم انقطعت الذين الناس بني الفيديو
عرب الفريق وارتحل التفاعل، لحظات تسجل ساعة نصف منها الواحدة مدة تليفزيونية
األصدقاء مع التواصل للناس بذلك ليتيح إنرتنت بوصلة مزودة بشاحنة البلقان منطقة

طويلة. فرتة منذ بهم االتصال فقدوا الذين واألقارب
قضاياها؛ يف أيًضا الوثائقية األفالم السياسية واملنظمات الحركات من العديد وظفت
للعالم نفسها عن أعلنت التي — زاباتيستا لحركة انضموا الذين املكسيك يف الهنود فعقد
رشاكة — اإلنرتنت طريق عن ١٩٩٣ عام يف للتحرير زاباتيستا جيش اسم تحت
الفيديوهات حظيت وقد وكفاحهم، حياتهم عن فيديوهات إلنتاج دوليني ناشطني مع
الشباب صنع كذلك أيًضا، اإلنرتنت وعىل الدينية واملنظمات املجتمع محيط يف باملشاهدة
الثورية وأهدافهم مظاهراتهم عىل تشهد أفالًما للعوملة املضادة للحركة انجذبوا الذين
ميديا. ماوث بيج رشكة إنتاج (٢٠٠٤) الرابعة» العاملية «الحرب فيلم ذلك يف بما العلنية،
مصادرة ضد ثورتهم الصينيون القرويون وثَّق الصغري، القطع كامريات وبواسطة

دوليٍّا. اهتماًما وجذبوا التنمية مرشوعات أجل من لألرايض الحكومة
الوثائقي الفيلم إن القديمة. املصداقية مشكالت الجديدة التقنيات تحل ال بالطبع
يتعلق فيما فيها املشكوك املؤامرة لنظريات رسد وهو فضفاض»، «تغيري السمعة سيئ
أيًضا اإلنرتنت. عىل دائم نحو عىل يشاهد يزال ال اإلرهابية، ٢٠٠١ سبتمرب ١١ بهجمات
الخطوات تربز التي يوتيوب، موقع عىل ١٥ جريل لونيل الفيديو مدونة فيديوهات جذبت
يعرتف أن قبل ضخمة جماهريية قاعدة التمرد، نحو منعزلة متدينة لفتاة األوىل الجريئة

الخيال. نسج من كان كله األمر بأن الفنانني من مجموعة
الفيلم عنوان تحت اإلنتاج حجم من ضخم نحو عىل تزيد الجديدة التقنيات إن
يف التفكري إعادة يفرض قد أو جديدة، فرعية أنواًعا يخلق قد الحجم وهذا الوثائقي،
أفالًما املنتجات، تسويق ومسئولو الرابع، الصف وتالميذ الساسة، ينتج فعندما النهاية،

«وثائقي»؟ ب نعنيه ما حول ضوابط رسم سنعيد هل للتحميل، قابلة وثائقية
املصداقية ادعاء بني القائم بالتوتر فني كشكل الوثائقي الفيلم يُعرَّف رأينا، كما
فاألفالم عليه، اآلخرين إطالع يف املرء يرغب الذي الواقع وتجسيد الختيار والحاجة
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النظر، ووجهة التعبري، وأشكال املوضوع، عن االختيارات؛ من مجموعة هي الوثائقية
املستهدف. والجمهور القصة، وحبكة

عليها التعتيم جرى التعريفات هذه فإن بديهيٍّا، ذلك فيه يبدو قد الذي الوقت ويف
الوثائقي الفيلم ومؤسسو الوثائقي. الفيلم عن واملناقشات املجادالت من الكثري يف أيًضا
الوثائقية األفالم يحرك الذي التوتر عن يعربوا لم — وفريتوف وجريرسون، فالهرتي، —
خالل من الواقع إىل بالوصول منهم كل وعد فقد عمليٍّا؛ عرضوه ما بقدر بالكلمات
مع املربم الضمني بالعقد الفني الرتخيص عندها أخلَّ التي النقطة توضيح دون الفن،
بها ينادى ما دائًما ملليمرتًا، ١٦ تكنولوجيا مثل الجديدة، التقنيات كانت وقد املشاهد.
الستكشافه. الطرق من مزيد سوى تخلق لم أنها غري املأزق، هذا من للخروج كطرق
تحل ال املعايري تلك ولكن الدقة، إىل يؤدي أن يمكن العالية الصحفية املعايري تطبيق إن
بعرضه. االكتفاء من بدًال الواقع يجسد ما دائًما الوثائقي الفيلم أن يف املتمثلة املشكلة

كيف غرار: عىل أسئلة مع مثمر رصاع خوض يف الوثائقية األفالم تستمر سوف
هي ِلَم ستقال؟ التي الحقائق ما فيه؟ موثوق بأسلوب الواقع الفيلم صانع يجسد
من بهم؟ عالقته طبيعة وما العمل أبطال تجاه الفيلم صانع مسئولية ما وملن؟ مهمة،
وسوف قيود؟ أي وتحت إليه، ينظر وكيف وثائقية، أفالم لصنع الفرصة له تتاح الذي
تعرب التي الشكلية التقاليد تشمل التي أيديهم، بني املتاحة باألدوات األفالم صناع يعمل
أي تشمل أن يمكن التي التقاليد تلك الفريد؛ والحضور والدقة، الصدق، عن للمشاهد
أيًضا األدوات تشمل املهتزة. الكامريا إىل الرنان الجهوري الصوت ذي الراوي من يشء
مشاركة وتشمل الثابتة، الفرعية األنواع من معهم املشاهدون يجلبها التي التوقعات

املشاهدون. بها يثق التي املؤسسات واستحسان واملشاهري، السلطات
الوثائقية األفالم مخرجي كفاح دراسة من أيًضا األفالم صناع يستفيد سوف
جوريس ألمثال السيايس الشغف دراسة سواء وأمانة، بصدق العمل أجل من السابقني
واالستكشاف روش، جان ألمثال للثقافات العابرة املحاوالت أو كوبل، باربرا أو إيفينز

هامبتون. هنري ألمثال التاريخية املهمة أو كينج، آالن ألمثال التعاطفي
ألن معها، املصارعة تستحق مشكلة الواقع تجسيد كيفية مشكلة تظل وسوف
عليك، عرضه يكفي بما ا مهمٍّ وكان بالفعل، هذا حدث «لقد يقول: الوثائقي الفيلم
الذي الرتفيه أو العامة الشئون برامج يف الوثائقي الفيلم أهمية تكمن قد فلتشاهده.»
مبنى لسكان أو عمره، من عرشة الرابعة يف تزلج لالعب ا مهمٍّ يكون قد املشاهري، يحركه
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نهاية أو الدرايس الفصل نهاية أو الشهر نهاية حتى ا مهمٍّ يكون وقد شقق، إىل مقسم
ال التي الواقعية الحياة تجربة يف أساسها لها روابط يخلق الوثائقي الفيلم إن العمر.

وتسمعها. تراها أن بإمكانك ألن إنكارها؛ يمكن

العلمية واملعرفة التاريخ عن حاشية

صنع والبحثية، العلمية املواد من ضخمة منظومة عىل قائمة الكتاب هذا مادة إن
الخاصة العلمية املعرفة لتطور مخطًطا ترسم النبذة وهذه منها، كبريًا جزءًا األكاديميون
يف الوثائقي الفيلم تحديات أرستهم الذين هؤالء يساهم أن أمل عىل الوثائقي، بالفيلم

فهمه.
عن معها يعجزون لدرجة أعمالهم بصنع ينشغلون األفالم صناع معظم إن
رفاهية للصحفي يتوافر ما فنادًرا سياق، يف ووضعها أرشفتها عن ناهيك وصفها،
هوبرمان، جيه مثل لألنظار الفتة (باستثناءات للمجال املقارنة واملعرفة التاريخي البحث
األكاديمية األعمال فإن لذلك كالوانز)؛ وستيوارت روزينبوم، وجوناثان ريتش، وروبي
واالتجاهات املهمني املبدعني تحدد العلمية فاملعرفة الوثائقي، للفيلم أساسيٍّا مصدًرا تعد
أو القضايا أنه نعتقد ملا األجندة أيًضا وتضع قبل، من حدث ملا بسجل وتحتفظ املهمة،

بسالسة. وتسري مستمرة عملية إنها الوثائقي. الفيلم يف األساسية املشكالت
الوثائقي، الفيلم لتاريخ األوائل املسجلني هم كانوا فاملبدعون ذلك، من الرغم عىل
اإلنتاج يف غزارة الكتاب أكثر كان عقود مدى وعىل متوقع. هو كما متحيزين وكانوا
بول واملخرج واملعلم الكاتب ذهب فقد الجريرسوني، لألسلوب مؤيدين انتشاًرا وأوسعهم
وكانت العامة»، بني املدني الوعي إليقاظ موجًها «درًسا كان الوثائقي الفيلم أن إىل روثا
بحثه تُرجم وقد الوعي، ذلك لرفع به قام الذي التبشريي العمل من جزءًا روثا كتابات
وبمصطلحات بإبداع الناس حياة لتفسري الفيلم استخدام الوثائقي: «الفيلم املعنون
الدورات يف واسع نطاق عىل واستخدم لغات، عدة إىل الواقع» يف قائمة هي كما اجتماعية
بشأن لتعاليمه كخلفية — أوروبا عىل فقط مركًِّزا — التاريخ يروي كان وقد التدريبية.
ومن برومانسيته، لفالهرتي الواعية املالحظة من بالتعلم ينصح وكان األفالم، إنتاج
فريتوف حماس ومن وإيفينز، وروتمان كافالكانتي مثل لألوروبيني الجمالية التجارب
املؤثر عملك تصنع لكي وجريرسون، أليزنشتاين الدعائية واألساليب الريبورتاج، ألسلوب

اجتماعيٍّا.

126



خاتمة

التاريخي الرسد

يد عىل ١٩٧١ عام يف الوثائقي الفيلم لتاريخ واملوثوق الدقيق التأريخ أسس أُرسيت
كتابة مهمة عاتقه عىل املولد، الهولندي األمريكي، واملخرج الباحث أخذ فقد بارنو، إريك
الوثائقي»، «الفيلم هو بسيط عنوان تحت الوثائقي للفيلم بحق عاملي تاريخي سجل
عرشين من أكثر إىل كولومبيا جامعة يف بالتدريس يعمل وهو توالها التي مهمته أخذته
أوروبا يف ودول السوفييتي، واالتحاد ومرص، والهند، اليابان، ضمنها من العالم، يف دولة
وفضول عريضة إنسانية وبرؤية لألفالم، املنتجة الغربية أوروبا دول وكذلك الرشقية،
(مثل األعمال من معينة ألنواع اإلمكانيات تصنع التي الظروف عن نفسه سأل صحي،

واملؤثرة. الرائدة األعالم عىل وركَّز الطليعي)، الفن وأفالم الدعاية أفالم
فالهرتي يعد لم بارنو، بحث عن نتج الذي واملوثوق البسيط االجتماعي التاريخ يف
مبدعني أصبحوا ولكن عليها، الحكم تنتظر متحاربة فصائل وفريتوف وجريرسون
الكاريزميني املبدعني استخدم لقد مختلف. نحو عىل التاريخ يف الحياة نفخوا تاريخيني
بالتجارب الكتاب يبدأ واملناهج. العصور عىل أمثلة بهم ليرضب التاريخ، عرب كمرشدين
(وكانت بارنو لدى املؤسسني اآلباء ضمن ومن السينما. بدايات يف الواقعية األفالم يف األوىل
قدمته الذي للغاية املهم الدعم من الرغم عىل الرجال، عليها يسيطر التأسيسية البداية
فريتوف ودزيجا املستكشف، فالهرتي والتسويق) واملونتاج، اإلنتاج، مجال يف النساء

املدافع. وجريرسون الرسام، إيفينز جوريس والشاب الصحفي، املراسل
الوثائقية األفالم مخرجة أعمال باكورة يف القوية الدفاعية النزعة نمو الكتاب يتعقب
لربامج املؤيدة املتحدة الواليات يف لورنتز بري وأعمال ريفينشتال، ليني األملانية الفاشية
الحركة وأعمال الثالثينيات، خالل اليسارية األفالم صناعة وحركة االقتصادي، اإلصالح
فرتة خالل الثانية العاملية الحرب دعاية يف ألوجها وصلت التي الربيطانية الوثائقية
كالشعر، الحرب، بعد ما فرتة يف الوثائقي الفيلم استخدام الكتاب يصف الحرب.
املدعومة، الوثائقية األفالم لصعود ويتعرض القضايا، ومنارصة واإلثنوجرافيا، والتاريخ،
تطوير يف أيًضا دولية معارضة حركة ظهور ساهم التليفزيوني. الوثائقي والفيلم
فنانون يمثله الذي التسجييل الرصد منهج بني مقارنة وتعقد جديدة. تعبريية أساليب
منهج وبني كينج، وآالن وايزمان وفريديريك مايسلز وديفيد وألربت ليكوك ريتشارد مثل
وينتهي العالم، أنحاء جميع يف فنانون طبقه الذي واستفزاًزا إثارة األكثر الواقع سينما
اإلمرباطورية يف املستقلة األفالم مثل: املنشقة، السينمائية الحركات من بمجموعة الكتاب
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املعارضة واألفالم فيتنام، يف األمريكية للحرب املعارضة واألفالم الجديدة، السوفييتية
الحرص. ال املثال سبيل عىل وذلك اليابان، يف الصناعي للنمو

الوثائقية األفالم صناع بارنو ر صوَّ بالتفاصيل، وثٍر العاطفة من يخلو وبأسلوب
الوسيط يستكشفون أظهرهم فقد العالم، مع والتالحم واالقتناع، للحرية، كأصوات عموًما
من أكثر ونفوذًا قوة أكثر أصبح الذي السائد اإلعالم جانب من أهملت قصص لرواية
التليفزيون. عن أجزاء ثالثة من تاريخي سجل يف سبق فيما حللها التي مىض، وقت أي
كانت التي السينما، دراسات محارضات يف الوثائقي» «الفيلم كتاب استخدم ما ورسعان
أيًضا شهرية نصوًصا آخرون أنتج الزمنية، الفرتة نفس يف رسيًعا. نموٍّا تنمو شعبيتها
لويس أنتج فقد اإلنتاجية، الخربة وتدريس الدراسة حجرات يف االستخدام من نبعت
الوثائقي، الفيلم عن املؤلفات من أدبية مقتطفات كتاب — املثال سبيل عىل — جاكوبس
(العرص التجديد بني ما موضوعاته وتنوَّعت ما، حد إىل الزمني التسلسل حسب نظمه وقد
الواقع). (سينما واالنخراط والتالحم الحرب)، بعد ما (فرتة املحافظة ومبدأ التأسييس)،
منهج داخل كفن الوثائقي الفيلم يف يبحث مفاهيميٍّا هيكًال أيًضا بارسام ريتشارد طور
كتاب يف وذلك التعبري، من واسًعا نطاًقا أيًضا االعتبار يف أخذ الذي للواقعية، أطول جمايل
كتاب أيًضا جريرسون، مع عمل الذي إليس، جاك نرش نقدي». تاريخ الواقعي: «الفيلم
اإلنجليزية، باللغة االجتماعي الوثائقي الفيلم عىل ركز الذي الوثائقي»، الفيلم «فكرة
النطاق أن غري ماكلني. بيتيس مع بعد فيما ثه حدَّ وقد لجريرسون، عشقه بجرأة وأظهر
التاريخ مؤرخي من أحد فيه يضاِهه لم لبارنو الشديد والوضوح والجمايل الجغرايف

التجميعي.

التحليلية العلمية املعرفة

أقسام رحم من ولدت سينمائية، كدراسات الوثائقية األفالم عن العلمية املعرفة تطورت
املجال بدايات جذبت لقد املجال. هذا يف أساتذة الطالب بعض وأصبح األدب، دراسة
مع األدبيني؛ للباحثني النموذجية النصوص عىل التحلييل الرتكيز نحو العلمي البحث
للدراسات األكاديمي املجال نمو ومع األفالم، هي الحالة هذه يف النصوص بأن العلم
واالستقبال اإلنتاج لظروف خصوًصا االنتباه مع الثقافة، تكوين دراسة — الثقافية
األفالم كانت وكيف السينمائية الحركات نمو بكيفية الخاصة الدراسات أيًضا نمت —

وتُستخدم. تُستقبل
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الفيلم ادعاء وراء الكامنة التعقيدات ومكثف واسع نطاق عىل األكاديميون استكشف
فقراءاتهم بسيًطا، يبدو الذي االدعاء ذلك الواقعي، العالم بشأن املصداقية الوثائقي
العرض َوْهم األفالم صناع بها يحقق التي الكيفية دقيًقا تحليًال حللت لألفالم الدقيقة
والتاريخية البيوجرافية املعرفة من غنية قاعدة يضفون كانوا ما وغالبًا للحقيقة، الشفاف
سمعة تمحيص ويعيدون يتحدون كانوا ذلك، عىل عالوة أيًضا. الدقيقة قراءاتهم عىل

وفالهرتي. جريرسون خاصة املؤسسني، األعالم ودور
أعمال ونقد الستيعاب الخاصة تصنيفاتهم األكاديميون طور الفني، الشكل هذا يف
العمل، وتحليل لتفسري األساس لهم يريس فالتصنيف إطارها، يف الوثائقيني املخرجني
بها يعمل التي الكيفية رشح يف مساعدتها عىل التصنيفات هذه مثل قيمة وتتوقف
اختالًفا البحثية التصنيفات وتختلف ابتكارها، يف واالستمرار الوثائقيون، املخرجون
والحياة (التاريخ، املوضوعات حيث العمل، سوق يف املستخدمة التصنيفات عن ا حادٍّ
يستخدمها التي «التقنيات» عىل تركز فهي املهيمنة، هي واألطفال) والعلوم، الربية،
شأنها من بطريقة التجسيد مشكلة تصوغ ثم ومن الواقع، لتجسيد األفالم صناع
املثال، سبيل فعىل الواقع؛ ولكنه اإلطالق، عىل تجسيًدا ليس بأنه املشاهدين إقناع
تداعيات منها لكل الوثائقي، الفيلم يف املشاهد ملخاطبة طرق أربع نيكولز بيل وصف
(مثل واملراقبة والثقل)، التأثري ذي الراوي (مثل اإليضاحية املصداقية: الدعاءات بالنسبة
شابهها)، وما والحوارات الشفهي التاريخ (قصص والتفاعلية مايسلز)، األخوين أعمال
فيلم أو فريتوف أعمال مثل إليه، تنتمي الذي الشكل عىل تعلق التي (األعمال واالنعكاسية
إليها؛ وأضافوا بالنقد التصنيفات لهذه وآخرون نيكولز تعرض وقد الفئوس»). «معركة
التسجييل والرتفيه (الدوكودراما)، التجديدية الطريقة القائمة إىل بيتي كيث فأضاف
الوثائقية: لألفالم وظيفية أشكال أربعة أيًضا رينوف مايكل وصف الواقع). (تليفزيون

والتعبريية. والتحليلية، واإلقناعية، التسجيلية،
الوثائقية األفالم وتحليل لتأريخ أنفسهم والباحثني األكاديميني من العديد كرَّس وقد
التاريخي الدور منه جزء يف يعكس أن شأنه من وهذا والنضال، القضايا تتناول التي
والنقد، للمعارضة بأصوات رائع نحو عىل بارنو مثَّله الذي الوثائقية، األفالم ملخرجي
ماكينة محور يف وأيًضا األكاديمي الوسط داخل ليربالية نزعة يظهر أنه جانب إىل
باحثي من األوىل املجموعة كانت حني الثمانينيات وبداية السبعينيات يف الوثائقي اإلنتاج
عىل الرتكيز هذا تجسد وقد أعمالهم، باكورة إنهاء بصدد الوثائقية السينما دراسات
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املثال، سبيل عىل الواضح». «الدليل كتب سلسلة يف للغاية جيد نحو عىل النضال حركة
يف الثمانينيات من بدءًا اإليدز تتناول التي النضالية الوثائقية األفالم عن أعمال ُقدمت
والسحاقيات، والشواذ الجنسني، بني املساواة عن الوثائقية واألفالم املتحدة، الواليات
األفالم أو الوثائقية، العصابات» «حرب وأفالم األفريقية، األمريكية الوثائقية واألفالم

واملعارضة. البديلة الوثائقية
الفيلم عن الوثائقية األفالم اختالف وكيفية أسباب عن للتساؤل عديدة طرق توجد
ويليام ذهب فقد واألساليب، التقنيات من العديد يف اشرتاكهما إىل بالنظر الروائي،
إشباًعا أقل الوثائقي الفيلم أن إىل الروائية، لألفالم وضعت نظرية من انطالًقا جويني،
املدركة غري العودة نفس املشاهد منح عن يعجز ألنه ذلك الروائي، الفيلم من وإرضاءً
ما محللو ويعارض رائعني. ووحدة بتكامل الوعد الباطن؛ العقل يف مكبوت هو ملا
األفالم يف يحدث (مثلما السيكولوجية للواقعية الوثائقية األفالم استخدام الحداثة بعد
أيديولوجية عىل التعتيم عىل فقط تعمل تحليلهم، يف فالواقعية، الواقع، لتجسيد الروائية)
املشاهد بتوقعات تتالعب التي الوثائقية األفالم أن إىل نيكولز ويذهب الربجوازية. الثقافة
بعد ما لحياة املتعددة النظر وجهات إبداًعا أكثر نحو عىل تعكس والحقيقة بالشفافية
حد ال التي الرقمية املعالجة عرص يف بأنه وينستون براين يقر نفسه، الوقت يف الحداثة.
يدَّعوا أن الوثائقية األفالم مخرجو يستطيع ال املشاهد، قبل من الجامح والتدخل لها
بأنه يعرتف أن منهم الواحد عىل ولكن واإلرشاد، الوعظ يف األبوي الحق أو العلمية الدقة
كارول نويل أمثال املعرفيون املنظرون ويرد آخرين. متحدثني ضمن متحدثًا إال ليس
ذلك يف بما بهم، املحيط العالم من وعقالنية بدقة والبيانات املعلومات يفرسون البرش بأن
الحقيقة وهم أن إىل ويذهبون يشاهدونها، التي الشاشات من إليهم القادمة املعلومات

والتمكني. للنفوذ نزًعا يكون أن بالرضورة ليس

الناشئة املجاالت

نمو مجاالت وهناك التطور، طور يف الوثائقي الفيلم مجال يف العلمية املعرفة تزال ال
كانوا ما عادة املثال، سبيل عىل باإلنجليزية، الناطقون فالباحثون ومثمرة، محتملة
أن من الرغم عىل الوثائقية، األفالم عن العاملية املعرفة عىل محدود نحو عىل يعولون
يدعم اليابان يف للسينما ياماجاتا مهرجان كان وقد بالرضورة، صحيًحا ليس العكس
الوثائقي»، الفيلم «صندوق اإلنرتنت عرب املنشورة بجريدته للمعرفة العاملي التبادل بقوة
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جوليان أعمال مثل أيًضا، اإلنجليزية للغة املحدود لألفق مبهرة استثناءات هناك كان وقد
عن نورنس ماركوس وأعمال الالتينية، الوثائقية األفالم عن شانان ومايكل بريتون

اليابانية. الوثائقية األفالم
حركة عن املعرفة من القليل سوى السينمائية الدراسات باحثي معظم يملك وال
كان فقد قليًال؛ إال الوثائقية األفالم أنواع بأشهر يهتمون وال الوثائقية، األفالم توزيع
وعىل العامة، للجماهري املوجهة واألفالم املستقل اإلنتاج عىل األساس يف منصبٍّا تركيزهم
تأثريات بشأن تأمالت يرتكون ما وعادة التجريبية، السينما وأعمال املنشقة السينما أعمال
جهة تعقب يكون ما غالبًا حيث — معينة جهات من واملمول التقليدي الوثائقي الفيلم
اآلخرين االجتماعيني والعلماء االجتماع لعلماء — بكثري صعوبة أكثر األصلية التأليف
الفيلم ونهج بشكل معينة معرفة يملكون ال ما وغالبًا اإلعالم تأثريات يدرسون الذين

الوثائقي.
«املدعومة») الوثائقية (األفالم بعينهم لعمالء تقدم التي الوثائقية األفالم أن غري
من وتعد مهمة، التليفزيون، شاشة عرب تُعرض التي التقليدية الوثائقية األفالم وتلك
للمشاهد األوىل التجارب يُشكِّل ما عادة وكالهما الوثائقي، لإلنتاج النمو يف اآلخذة األوجه
دعًما والتقليدية املدعومة الوثائقية األفالم تقدم ما غالبًا كذلك الوثائقي. الفيلم مع
األفالم ملخرجي منتظًما عمًال يوفر املجال من الجانب هذا إن إذ املستقلة؛ لألعمال ماديٍّا
قطاع إبقاء يف النامية الدول من الكثري يف املدعومة األعمال تساهم وبالفعل، الوثائقية.
نقاط عىل لنظرة املمكن ومن الكربى. املرشوعات وسط يف الحياة قيد عىل بأكمله السينما
الفيلم تطور لكيفية أفضل فهًما توفر أن املستقلة واألعمال املدعومة األعمال بني التقاطع

الوثائقي.
الكثري نعرف ال فإننا املدعومة، الوثائقية األفالم عىل أجريت التي األبحاث لقلة ونظًرا
املؤسسات وتعمد املنتجة. األفالم من العظمى الغالبية عن املسئول أنه شك ال مجال عن
والعروض اإلدارات، مجالس واجتماعات للمؤتمرات، الوثائقية األفالم استخدام إىل حاليٍّا
أو املدارس، ألطفال املوجهة االسرتاتيجية الحمالت ويف املبيعات، وحمالت التقديمية،
أنتجت شابه. وما الجنيس التحرش تجنب كيفية لتعليمهم املوظفني، أو اإليدز، مرىض
لصناع ثرية أرشيفية مواد أيًضا والحكومات، الرشكات تدعمها التي األفالم، صناعة

األفالم.
الكثري انتباه جذب يف التافه الرتفيه بغرض ُصنعت التي الوثائقية األفالم تنجح لم
الدراسات باحثو بدأ وقد الشكل، شعبية تنامي مع تفعل ربما ولكن الباحثني، من
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«نابغة أو السينما واستوديوهات األسود الفيلم مثل أنواع دراسة يف أخريًا السينمائية
مصانع أعمال عىل جيًدا النموذج طبق وقد شاتز، توماس عليها أطلق كما املنظومة»

كوميونيكيشنز. ديسكفري مثل الوثائقية، األفالم
يستكشفون الباحثني نرى أن نتوقع أن نستطيع الوثائقية، األفالم أهمية تزايد ومع
وجميع جاذبيتها. ومدى التجسيد، يف واسرتاتيجياتها وبنياتها، الفرعية، األنواع هذه
ووثائقيات «الكواليس»، ووثائقيات والكوميديا، املوسيقى يف املرسحي األداء وثائقيات
نصائح أو تعليمات توجه التي الربامج مثل التليفزيونية والربامج املغامرة، رياضات
األعمال عىل فحسب تعتمد ال كلها الربامج، من وغريها والطهي، الجمال، وبرامج ما، ليشء
السوق توقعات تشكل أيًضا ولكنها مبتكرون، وثائقيون مخرجون قدمها التي السابقة
تدور القراءة» من «مزيد قائمة يف بعضها واملدرج األوىل، األعمال كانت وقد واملشاهدين،
«ال الواقع لسينما املنتمي الكالسيكي بينبيكر إيه دي فيلم مثل الروك، وثائقيات عن
سكورسيزي مارتن وفيلم الفنية، ديالن بوب جوالت إحدى عن (١٩٦٧) للخلف» تنظر
املنتج ديم جوناثان وفيلم الغنائي، باند ذا فريق عن (١٩٧٨) األخرية» الفالس «رقصة
أكثر بأعمال واالهتمام هيدز. توكينج فريق يربز الذي التعقل»، عن «توقف ١٩٨٤ عام
االقتصادية بالوقائع أيًضا اكتماًال أكثر نحو عىل الباحثني يربط سوف وشهرة رواًجا
من املزيد، عىل نتعرف وسوف التجارية، اإلعالم بوسائل وثيًقا ارتباًطا يرتبط فني لشكل
التعبري. أسلوب االقتصادية الظروف بها تشكِّل التي الكيفية عن الوسائل، هذه خالل

فازدهار األكاديمي، النشاط تحرك قد الوثائقي التعبري يف أخرى تغيريات ثمة
تتناول التي الوثائقية لألفالم املتزايدة والشعبية الوثائقية القضايا أفالم مجال يف اإلنتاج
وقد املجال، يف واألخالقيات املعايري عن أكاديمية أعماًال ينشط قد الساعة موضوعات
مثل تخصصات، عدة بني املشرتكة األعمال من مزيًدا التشاركي اإلعالم يف النمو يحرك
وعلماء السياسيني، والعلماء االتصاالت، وباحثي األنثروبولوجيا، وعلماء االجتماع، علماء
وسوف الظاهرة، لفهم منهم كل يسعى الذين السينما، وباحثي املعلومات، معالجة
ارتباًطا تعكس وسوف الوثائقي، للفيلم فهمنا تغيري يف والبحثية العلمية املعرفة تستمر

الوثائقية. األفالم مخرجي وممارسات األكاديميني اهتمامات بني مبدًعا
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كانت الحاالت من كثري ويف واسع، نطاق عىل ونوقشت الوثائقية األفالم هذه شوهدت
متاحة األفالم هذه جميع قيمة. تعليمية مواد قدمت أخرى حاالت ويف جدل، محور
الكتاب هذا فهرس استخدام يمكنك الخاصة. ملجموعتك لضمها الرشاء أو لالستئجار
،imdb.com كوم دوت بي دي إم آي وموقع املراجع، قسم يف املذكورة األخرى والكتب
األسباب عن املزيد ملعرفة الكونجرس ومكتبة وجوجل، ونتفليكس، املحلية، ومكتبتك
تزودك سوف املجموعة هذه مشاهدة إن والتقدير. االنتباه تجذب األفالم هذه جعلت التي
الخاصة قائمتك وبناء القائمة، هذه يف والنظر املفضلة، أفالمك أحدث ملشاهدة بسياق

فيلم. مائة ألفضل

.“Nanook of the North, 1922” ١٩٢٢ الشمال، ابن نانوك •
.“Grass, 1925” ١٩٢٥ املرعى، •

“Berlin, Symphony of a Great City, ١٩٢٧ عظيمة، مدينة سيمفونية برلني: •
.1927”

.“The Fall of the Romanov Dynasty, 1927” ١٩٢٧ رومانوف، ساللة سقوط •
.“Man with a Movie Camera, 1929” ١٩٢٩ السينمائية، الكامريا ذو الرجل •

.“Rain, 1929” ١٩٢٩ املطر، •
.“Land without Bread (Las Hurdes), 1932” ١٩٣٢ خبز، بال أرض •

.“Man of Aran, 1934” ١٩٣٤ آران، من رجل •
.“Song of Ceylon, 1934” ١٩٣٤ سيالن، أنشودة •

.“Triumph of the Will, 1934” ١٩٣٤ اإلرادة، انتصار •
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.“Night Mail, 1936” ١٩٣٦ اللييل، الربيد •
.“The Plow that Broke the Plains, 1936” ١٩٣٦ السهول، حطم الذي املحراث •

.“Spanish Earth, 1937” ١٩٣٧ اإلسبانية، األرض •
.“Power and the Land, 1939-1940” ١٩٣٩-١٩٤٠ واألرض، النفوذ •

.“Listen to Britain, 1942” ١٩٤٢ لربيطانيا، استمع •
.“Why We Fight, 1942” ١٩٤٢ نحارب، ملاذا •

.“Battle of San Pietro, 1945” ١٩٤٥ بيرتو، سان معركة •
.“Farrebique, 1946” ١٩٤٦ فاربيك، •

.“Maîtres Fou, Les (Crazy Masters), 1955” ١٩٥٥ املجانني، األسياد •
.“Night and Fog, 1955” ١٩٥٥ والضباب، الليل •

.“Tire Dié, 1958” ١٩٥٨ بدايم، يل ألِق •
.“Primary, 1960” ١٩٦٠ األولية، االنتخابات •

.“Chronicle of a Summer, 1961” ١٩٦١ صيف، يوميات •
.“Mothlight, 1963” ١٩٦٣ العث، ضوء •

.“Battle of Culloden, 1964” ١٩٦٤ كولودين، معركة •
.“Tokyo Olympiad, 1965” ١٩٦٥ طوكيو، أوملبياد •

.“Dont Look Back, 1967” ١٩٦٧ الخلف، إىل تنظر ال •
.“Titicut Follies, 1967” ١٩٦٧ تيتيكت، حماقات •

.“Warrendale, 1967” ١٩٦٧ واريندال، •
.“Hour of the Furnaces, 1968” ١٩٦٨ األفران، ساعة •

.“Salesman, 1968” ١٩٦٨ البائع، •
.“High School, 1969” ١٩٦٩ الثانوية، املدرسة •

.“Sorrow and the Pity, 1969” ١٩٦٩ والشفقة، الحزن •
.“Selling of the Pentagon, 1971” ١٩٧١ البنتاجون، بيع •

.“World at War, 1973” ١٩٧٣ حرب، حالة يف العالم •
.“Hearts and Minds, 1974” ١٩٧٤ وعقول، قلوب •

.“Ax Fight, 1975” ١٩٧٥ الفئوس، معركة •
.“Battle of Chile, 1975–1979” ١٩٧٥–١٩٧٩ تشييل، معركة •
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.“The Wedding Camels, 1976” ١٩٧٦ الزفاف، جمال •
.“Harlan County USA, 1976” ١٩٧٦ إيه، إس يو هارالن، مقاطعة •

.“How the Myth Was Made, 1978” ١٩٧٨ األسطورة، صنعت كيف •
.“The Last Waltz, 1978” ١٩٧٨ األخرية، الفالس رقصة •

.“With Babies and Banners, 1978” ١٩٧٨ واألعالم، باألطفال •
.“Trobriand Cricket, 1979” ١٩٧٩ تروبرياند، كريكيت •

“The Life and Times of Rosie the Riveter, ١٩٨٠ وأزمنتها، العاملة املرأة حياة •
.1980”

“N!ai: The Story of a !Kung Woman, ١٩٨٠ الكونج، من امرأة قصة ناي: •
.1980”

.“Garden of Earthly Delights, 1981” ١٩٨١ األرضية، املباهج حديقة •
.“Atomic Café, 1982” ١٩٨٢ الذري، املقهى •

.“Burden of Dreams, 1982” ١٩٨٢ األحالم، عبء •

.“Sans Soleil (Sunless), 1982” ١٩٨٢ شمس، بال •
.“First Contact, 1983” ١٩٨٣ األول، اللقاء •

.“When the Mountains Tremble, 1983” ١٩٨٣ الجبال، ترتجف عندما •
“Cabra ١٩٨٤ املوت، قائمة عىل رجل باسم: أيًضا واملعروف عاًما، عرشين بعد •
Marcado para Morrer (Twenty Years Later, a.k.a. A Man Listed to Die),

.1984”
.“Shoah, 1985” ١٩٨٥ شواه، •

.“From the Pole to the Equator, 1986” ١٩٨٦ االستواء، خط إىل القطب من •
.“Handsworth Songs, 1986” ١٩٨٦ هاندسورث، أغنيات •

.“Sherman’s March, 1986” ١٩٨٦ شريمان، مسرية •
.“Eyes on the Prize, 1987–1990” ١٩٨٧–١٩٩٠ الجائزة، عىل عيون •

.“Cane Toads, 1988” ١٩٨٨ القصب، ضفادع •
“The Emperor’s Naked Army ١٩٨٨ يتقدم، العاري اإلمرباطوري الجيش •

.Marches On, 1988”
.“The Thin Blue Line, 1988” ١٩٨٨ الرفيع، األزرق الخط •

135



الوثائقي الفيلم

.“Roger & Me, 1989” ١٩٨٩ وأنا، روجر •
.“Tongues Untied, 1989” ١٩٨٩ معقودة، غري ألسنة •

.“Body Beautiful, 1990” ١٩٩٠ الجميل، الجسد •
.“The Civil War, 1990” ١٩٩٠ األهلية، الحرب •

.“Paris Is Burning, 1990” ١٩٩٠ تحرتق، باريس •
.“Allah, Tantou, 1991” ١٩٩١ هللا، إرادة •

.“Afrique, Je Te Plumerai, 1992” ١٩٩٢ أنهبك، سوف أفريقيا، •
.“Lumumba, Death of a Prophet, 1992” ١٩٩٢ رسول، موت لومومبا: •

.“The War Room, 1993” ١٩٩٣ الحرب، غرفة •
“The Wonderful, Horrible Life ١٩٩٣ ريفينشتال، لليني الرهيبة الرائعة الحياة •

.of Leni Riefenstahl, 1993”
.“Hoop Dreams, 1994” ١٩٩٤ الطوق، أحالم •

.“Celluloid Closet, 1995” ١٩٩٥ السينمائي، الرشيط خزانة •
.“Taking Pictures, 1996” ١٩٩٦ الصور، التقاط •
.“4 Little Girls, 1997” ١٩٩٧ صغريات، فتيات ٤ •

.“Chile, Obstinate Memory, 1997” ١٩٩٧ العنيدة، الذكرى تشييل، •
.“42 Up, 1998” ١٩٩٨ فوق، فما ٤٢ •

.“What Farocki Taught, 1998” ١٩٩٨ فاروكي، علمه ما •
.“Cinéma vérité, 1999” ١٩٩٩ الواقع، سينما •

.“Gleaners and I, 2000” ٢٠٠٠ وأنا، القمامة جامعو •
.“Stranger with a Camera, 2000” ٢٠٠٠ الكامريا، ذو الغريب •
.“Dogtown and Z-Boys, 2001” ٢٠٠١ بويز، وزي تاون دوج •

.“Fighter, 2001” ٢٠٠١ املقاتل، •
.“Winged Migration, 2001” ٢٠٠١ املجنحة، الهجرة •

.“Amandla!, 2002” ٢٠٠٢ أمانداال!، •
.“Bus 174, 2002” ٢٠٠٢ ،١٧٤ الحافلة •

.“The Day I Will Never Forget, 2002” ٢٠٠٢ أبًدا، أنساه لن الذي اليوم •
.“Rivers and Tides, 2002” ٢٠٠٢ والجزر، واملد األنهار •
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.“Checkpoint, 2003” ٢٠٠٣ تفتيش، نقطة •

.“Fog of War, 2003” ٢٠٠٣ الحرب، ضباب •
.“Control Room, 2004” ٢٠٠٤ التحكم، غرفة •

.“Fahrenheit 9/11, 2004” ٢٠٠٤ ،٩ / ١١ فهرنهايت •
“From the Ikpeng Children to the World, ٢٠٠٤ العالم، إىل إيكبينج أطفال من •

.2004”
.“The New Americans, 2004” ٢٠٠٤ الجدد، األمريكيون •

.“Super Size Me, 2004” ٢٠٠٤ الكبري، حجمي •
.“Tintin and I, 2004” ٢٠٠٤ وأنا، تان تان •

.“Video Letters, 2004” ٢٠٠٤ الفيديو، رسائل •
.“A Decent Factory, 2005” ٢٠٠٥ لطيف، مصنع •

.“Three Rooms of Melancholia, 2005” ٢٠٠٥ للسوداوية، غرف ثالث •
.“An Inconvenient Truth, 2006” ٢٠٠٦ مقلقة، حقيقة •
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I have included here the most important texts I consulted in writing the
book (in the case of prolific authors not all their books are referenced).
Grant and Sloniowski, Warren and Izod, et al. are all essay collections
featuring authors I have referred to in the text. The place where I and
almost everybody else started was, of course, Erik Barnouw.
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