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أساَسني ودعمها حبها يمثل والتي الرقيقة، وملِهمتي العزيزة زوجتي ديانا، إىل
ولحياتي. الكتاب، لهذا





وتقدير شكر

الكتاب: تأليف يف شاركوني من يضم جماعي، جهٍد نتاج هو الفيلم، شأن شأنه الكتاب،
الذين وآخرين، الداعمة واملؤسسات النرش ومجتمع املكتبات وأمناء والطالب العمل زمالء

للنور. الكتاب يخرج لكي قيِّمة مساهمات جميًعا قدموا
والتدريس. البحث ويرعيان عان يشجِّ ني هامَّ برنامَجني بمساعدة الكتاب هذا تبلور
للدراسة بالجيو مركز يف مثمر شهٍر ملدة إقامتي ترتيب أجل من روكفيلر مؤسسة شكر أودُّ
أصبحت التي املخطوطة يخص فيما ا جدٍّ هاًما ًما تقدُّ أحزرت حيث إيطاليا يف واملؤتمرات
نيويورك جامعة يف التدريس هيئات أعضاء موارد شبكة مبادرُة لت سهَّ كما الكتاب. هذا
ومكَّنتني بوبست ملكتبة الهائلة املوارد إىل الوصول يل وأتاحت الجاري بحثي من الكثري
عىل ممتن أنا أعوام. ستة مدار عىل درايس فصل كل يف جديد تعليميٍّ ُمقرٍَّر مراجعة من
التي الفرص هذه أجل من سيبينسكي؛ ديربا الشبكة، لهذه التنفيذية للمديرة خاص نحٍو
سينما يف تتخصص التي الرائعة الكلية وإىل وارد، آن اللطيفة، ومساِعدتها بثمن، تقدَّر ال

ذلك. وغري وأوروبا وكوريا واليابان والهند والصني والربازيل أفريقيا
مشاهري باحثني ومعرفة خربة عىل اعتمدت الكتاب، هذا ومراجعة كتابة رحلة خالل
ويونج-بونج كارسون وديان أندرو دوديل إىل خاص بنحٍو ممتن أنا السينما. مجال يف
ستام وروبرت مازومدار ورانجاني الكيت ومويا كاوين وبروس دياوارا ومانثيا تشوي
من آخرون، زمالء ساعدني كما الشديد. ولطفهم الفني دعمهم أجل من سواريز وخوانا
ممتنٌّ أنا . بالتبرصُّ املتسمة وتعليقاتهم الثقافية بمعرفتهم السينما، بدراسة املختصني غري

لو. وإيفيلني هوك وزارينا ياني دي روبرت ملساهمات اإلطار هذا يف
ممتن أنا األكاديمي، بيتي املجتمعية ويستشسرت كلية كانت عاًما، أربعني من ألكثر
للبحث يمكن بيئة توفريه عىل املخلص؛ الكلية عميد هانكني، جوزيف للدكتور بشدة
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أن وأودُّ األول، الطراز من الكلية يف املكتبة طاقم إن فيها. االزدهار واحد آٍن يف والتدريس
من ماثورين وتواندا شيه وأونا كرين وكريس ماتسون ديانا الخصوص وجه عىل أشكر
السينما مناهج أستاذ باداوير، لكريج كذلك الشكر املهام. من العديد يف مساعدتي أجل
التدريس. أثناء والتأليف للكتابة دة املعقَّ الديناميكيات جيًدا يدرك والذي الكلية، يف والفنون
وعن األفالم عن الكثري علَّموني الذين السينما طالب من للعديد للغاية ممتن أنا وأخريًا،
التي الدراسية املقررات من الكثري استفادوا قد يكونوا أن أرجو السنني. مدار عىل التعلُّم

بالنشاط. املفعمة مشاركتهم من به استفدت الذي نفسه بالقدر لهم درَّستها
يف املحرتفني من متفاٍن فريق دون من اإلطالق عىل النور لريى كهذا كتاب يكن لم
األول، املقام يف الكتاب لكتابة دفعتني التي زليسكي جني بفضل االعرتاف أودُّ النرش. مجال
بحكمة التطوير مرحلة من كبري جزءٍ خالل الكتاب يف تقدُّمي ه وجَّ الذي ديكل وزيكي
بالكويل واييل نرش لدار االستثنائية التحرير رئيسة فارنويل جني وكانت تامة. ومهارٍة
لها للغاية ممتنٌّ أنا النهاية. يف لتجسيدها السبل ووفرت رؤيتي أدرك من أفضل هي
عىل والدقيقة اللبقة املرشوع مديرة بايك جوانا وإىل كوستكا، أليسون البارعة وملساِعدتها
أجل من بالدار، والودودة الدءوبة املرشوعات محررة كريك جوليا وإىل استثنائي، نحٍو

وحماسهن. وصربهن موهبتهن
الكتاب من مقتطفات املتحدة الواليات أنحاء يف السينما مدرِّيس من العديد راجع
تعليقاتهم عىل بالجميل وعرفان امتنان بكل أشكرهم الحالية؛ بهيئته إخراجه يف وساعدوني

الكبري. واهتمامهم الثاقبة الفطنة
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الكتاب؟ هذا كيفتقرأ

التي الكتب عكس عىل فهو، تنظيمه؛ طريقة هي الكتاب لهذا الفريدة املميزات إحدى
يف األفالم يرتُِّب األقاليم، أو لألمم السينمائي التاريخ تتتبَّع التي التقليدية املناهج تستخدم
روابط به وتربطها أسايس، سينمائي نوٍع حول تتمركز منها كلٌّ مجموعات، أو وحدات،
داخل األفالم بني املقارنة من وطالبهم املعلمني يمكِّن التنظيم هذا وموضوعية. منهجية
وموقع وحبكاته ما سينمائي نوٍع شخصيات أن كيف االعتبار يف آخذين مشرتك، إطاٍر
تُلبِّي الوقت نفس ويف منَشِئها، مكاِن وثقافَة تاريَخ تعكس البرصية وأساليبه أحداثه
بها تؤثر التي املعقدة التناص شبكات تتبَُّع ل يسهِّ أيًضا هذا أساسية. إنسانية احتياجاٍت

بعض. عىل بعضهم وُصنَّاعها األفالم
املشكالت إحدى التغطية. هو األفالم الستعراض مقرَّر أي يف التحديات أكرب أحد
أن هي الواحدة املرة يف عرص أو ألمة العاملية السينما أفالم استعراض تخص التي العامة
األهداف أهم بعض فإن وكذلك والتجاهل. لإلهمال تتعرض أن بد ال السينما أنواع بعض
عىل القائم النهج هذا لكن أكثر. مناطق لتغطية السعي بسبب يكفي بما تُناقش ال قد
أكثر هولوجراًما بوصفه يعمل فهو التغطية؛ ملسألة املصاحب القلق من يقلل املجموعات
لفهم مجموعة كل مناقشة عند الطالب يحتاج ربما ما. لقائمٍة خطيٍّا تعاقبًا كونه من
نصوص لتحليل نقديًة مفرداٍت الطالب يبني األساسية. للمفاهيم تدريجي بنحٍو دقة أكثر
كيف ويرون السينما، فن يف التجارية واملمارسات التقنية مساهمة كيفية ويدركون األفالم
ويستكِشفون العالم، بتاريخ عملية معرفًة ويكتسبون الثقافية، والتقاليد القيم األفالم تمثل
تناقش مجموعة كل أن وبما مكثف. وبحٍث موجهة مرشوعاٍت خالل من هامة موضوعاٍت
التي الوحدات اختيار للمدرِّس فيمكن والتنويع، التكرار خالل من ُمعزَّزة األهداف، هذه
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ًدا متعمَّ انتباًها الكتاب هذا يويل وأخريًا، واألهمية. والتنوع باالهتمام املتعلقة معايريهم تُلبِّي
األفالم ملناقشة هة املوجَّ الكتب يف بها يُستَخف ما عادًة التي التجارية، األفالم صناعة لدور

امُلسلِّية. األفالم مشاهدة متعة من بعًضا يستعيد أن الكتاب هذا يحاول النخبوية.
بذاتها، أفالم عن عامًة ومعلوماٍت فصول، أو وحدات وأربع مقدمًة الكتاب يتضمن

وافرًة. تكميليًة ومعلوماٍت اإلقليمية، السينما أنواع لبعض ًقا متعمِّ وفحًصا
بعينها أفالٍم بناءِ لدراسِة واملنظورات األدوات االستفاضة ببعض «املقدمة» تُحدِّد
األفالم تُدَرس وملاذا كيف فهم يف للسينما كدارس ستساعدك إنها األشمل. وسياقاتها
سياسية. وأداة اجتماعيٍّا ومؤًرشا للثقافات ودليًال وتجارة وتقنية الفن من نوًعا باعتبارها
وما والعوملية، األمة، (مثل: األساسية واملفاهيم املصطلحات بعَض سيُقدِّم القسم هذا إن
النظر، وجهة ومونتاج املشرتكة، واإلنتاجات واالسترشاق، الشتات، ومجتمع االستعمار، بعد
مثل موضوعاٍت فْهَم ل سيُسهِّ إنه الكتاب. خالل تصادفها سوف التي البطل) وأسطورة
قراءة كيفية إىل سريشدك كما العاملية، السينمائية األنواع ودراسة والدبلجة املرئية الرتجمة

السينمائي. واألسلوب الفيلم لتقنية شديد بانتباٍه مشهد أي
ويتصدرها معينًا، سينمائيٍّا نوًعا للكتاب املكوِّنة األربع «الوحدات» من كلٌّ تغطي
الثقافية األساليب إىل باإلضافة النوع، هذا وتاريِخ ألفكاِر ا عامٍّ نقاًشا يضم رئييس «فصٌل»
السمات عىل الهام الفصل هذا يف ستتعرف املثال، سبيل عىل منها. ينبثق التي والفنية
تعكس وكيف ما، بلٍد تطوِر أثناء معينة لحظاٍت يف تزدهر ملاذا الرعب؛ أفالم تُميِّز التي
وجماليات بريطانيا، يف القوطية (الوحوش بها السينما وصناعة أمة أي خصوصيات
اليابان، يف االنتقامية اليوريه وأرواح إسبانيا، يف األهلية الحرب وأشباح إيطاليا، يف الجيالو
خاصًة سماٍت تستعري الوقت نفس ويف كونج)، هونج يف القفازون الدماء اصو ومصَّ
األربعة الفصول من فصل كل يُدِمج الجغرافية. الحدود متجاوزة واملحتوى باألسلوب
والجماليات والتسويق والتاريخ والتقنية النظرية عن صلة ذات موضوعاٍت الرئيسية

الرسدي. السياق داخل السينمائية
سينمائيٍّا فاحصتراثًا بنحٍو يستكشف وحدة كل يف خاصة» «نظرة بعنوان قسم هناك
من قسم كل نقاشه. يجري الذي السينمائي النوع خاصداخل بوجٍه قويٍّا إقليميٍّا أو محليٍّا
التينية) أمريكية أو يابانية، أو هندية، أو (صينية، أفالم مجموعة عىل يرتكَّز األقسام هذه
عن أموًرا ستتعلم هنا العالم. حول السينما تناقش التي العديدة الكتب يف تقديمها يقلُّ
تُشكِّل التي االقتصادية والقوى الثقافية والحياة والبرش الجغرايف واملوقع املحيل التاريخ

الكوكب. عىل املكان هذا يف األفالم
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الكتاب؟ هذا تقرأ كيف

يقدِّم واحدة) كل يف (أربعة وحدة كل يف مقربة» «لقطة بعنوان آخر قسٌم هناك
هذه الرئييس. الفصل يف عام بنحٍو نُوِقشت هامة ونزعاٍت تقاليَد تمثِّل فردية أفالًما
واستقباله وتمويله الفيلم إنتاج عملية عن عامة بخلفيٍة ستُمدُّك الوجيزة األطروحات
أعمق بنحٍو للرتكيز سانحة كفرٍص استخدامها يمكنك العمل. وطاقم واملخرج واملمثلني
األفالم تلك بها تتطور التي املختلفة الطرق إىل والنظر الجذَّابة السينمائية النصوص عىل
أو بوضوح، محدَّدة مجتمعات حول محليٍّا وتنمو الوطنية، أو اللغوية الحدود مع تماشيًا
منفصلة سينمائية كنصوٍص ليس األفالم تلك إىل النظر يف هذا سيساعدك الحدود. تعرب
تلك أن كيف الحظ ديناميكية. عامليٍة ظاهرٍة يف مشاركة كعنارص بل مختلفٍة أماكَن من
أو معه، تتماىش أو املرئي، القصيص للرسد الكبري العاملي للمخزون تحديًا تُمثِّل األفالم
وانتشارها، وتنوعها لجودتها بعناية اختريت األفالم هذه أن من الرغم وعىل منه. ع تُوسِّ
عىل الرتكيز مدرِّسك يقرر ربما الخيارات. من العديد ضمن من قليًال عدًدا فقط تمثل فهي

وأهداَفه. تدرسه الذي املقرَّر نطاَق مبارشًة أكثر بنحٍو تعكس أخرى أمثلٍة
والبحث، النقاش أجل من وأسئلة ة، ُمكربَّ سينمائيًة مشاهَد ستجد الكتاب داخل
املفاهيم استيعاب يف ملساعدتك زمنية وجداول وخرائط للقراءة، ُمقرتَحة وكتُبًا أفالم، وقوائم
وسيمدك للمصطلحات. بمرسد الكتاب ينتهي الدراسة. أثناء أكرب بنحٍو وإرشادك الرئيسية
تُناَقش التي واملوضوعات األفالم أنواع عن بفكرٍة التوضيحية الرسوم عىل رسيعة نظرة إلقاء

الكتاب. صفحات بني
هذه بعض حقيقي. فيلٍم من مأخوذًة ة» ُمكربَّ «لقطًة تُعترب فوتوغرافية صورٍة كل
السبعة» «العظماء فيلم من لقطة فهناك بينها؛ للمقارنة ثنائيات يف ُعِرضت الصور
السبعة» «الساموراي فيلم من أخرى لقطٍة بجانب معروضة سيفن») ماجنيفيسنت («ذا
الغرب أفالم بني واالختالف التشابه أوجه عىل الضوء لتسليط ساموراي») («سيفن
«والد فيلم من أخريان لقطتان هناك اليابانية. الساموراي وأفالم األمريكية األمريكي
إحداهما معروضتان و١٩٩١ ١٩٥٠ عاَمي بنسختي برايد») ذا أوف («فاذر العروس»
اللقطات بعض الزمنيتني. الحقبتني يف الزفاف أفالم بني مقارنة لعقد األخرى بجانب
«املواطن فيلم من اللقطات بعض املثال، سبيل عىل ؛ ُمعنيَّ لغرٍض مجموعات يف معروضة
عن الكشف يمكنه للفيلم الدقيق التحليل أن كيف ح توضِّ (١٩٤١ كني، (ستيزين كني»
فيلم من للَمشاهد آَخر تتابٌع يوضح البارَعني. واملونتاج التصوير وراء الفنية الحرفية
هناك السوفييتي. املونتاج أساسياِت (١٩٢٥ بوتمكني»، («باتلشيب بوتمكني» «املدمرة
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يمكنه مفرًدا سينمائيٍّا وحًشا أن كيف تعرض السينما يف الدماء ايص ملصَّ صوٍر مجموعُة
العالم. حول املتعة أو الرعب ونرش الحدود تجاُوز

السينمائية األنواع بعض أن رئييس فصٍل كل يف السينمائي» النوع «خرائط توضح
األنواع تلك من األفالم بعض تظهر وأين متى تحديد مع بالفعل، القومية الحدود تتجاوز
إىل جنبًا مقارنات فتقدم خاصة»، «نظرة أقسام يف الزمنية الجداول أما العالم. حول
استخدم بها. وقعت التي التاريخية واألحداث ما ملنطقٍة السينمائية اإلنتاجات بني جنب
خالل الطريق س تلمُّ يف ملساعدتك مرئية إيضاح كوسائل الزمنية والجداول الخرائط هذه
نهاية يف املوجودة األفالم قوائم أما العالم. حول السينمائية األنواع أفالم وتاريخ جغرافيا
القوائم هذه األفالم. بيانات معرفة يف املساعدة كذلك فيمكنها وحدة، كل الرئييسيف الفصل
املنشأ ودولة ما فيلٍم تاريخ إىل الوصول لتسهيل سينمائي نوٍع كل داخل زمنيٍّا مرتبة
الحقب بني روابط صنع يف عمود كل عىل رسيعة نظرة إلقاء سيساعدك واملخرج. والعنوان
السينمائية واألنواع والعناوين التواريخ أن تذكَّر لكن األفالم. وُصنَّاع واملناطق الزمنية
التعاون عرص يف وخاصة العالم، حول السينما يدرس شخص ألي مشكلة تمثِّل أن يمكن
مختلفة، مناطَق يف مختلفة أوقاٍت يف الفيلم يُعَرض أن فيمكن األفالم؛ إنتاج يف العاملي
الرشكات من العديد قبل من ويُنتج يُموَّل وربما مختلفة، بعناوين الفيلم يُعرف وربما
األفالم تصنيف يصبح «الهجينة»، األفالم من الكثري وبصدور مختلفة. بجنسياٍت واألفراد،
بيل» «اقتل فيلم تصنيف يمكن فكيف قبل؛ ذي من أصعب السينمائية األنواع حسب
بني عمد عن يمزج والذي تارانتينو، كوينتن للمخرج املثال، سبيل عىل بيل»)، («كيل
كلما والرعب؟ والكوميديا فو والكونغ والساموراي األمريكي الغرب أفالم من عنارص
بعينها أفالٍم ارتباط كيفية عن التساؤل عىل تشجعَت السينمائية، باألنواع معرفتك ازدادت

الكتاب. هذا مدار وعىل اإلعالم وسائل ويف األفالم قوائم داخل بعينها سينمائية بأنواٍع
املذكورة األصلية اإلصدار» «تواريخ استخدام قررُت االتساق، عىل الحفاظ أجل ومن
متفًقا مرجعية نقطًة أصبحت والتي ،(imdb.com) اإلنرتنت عىل األفالم بيانات قاعدة يف
اعتمدت كما سواء. حدٍّ عىل األفالم صناعة يف والعاملني والباحثني الطالب لدى عليها
هو الواقع األمر فيها. املوثوق األفالم لعناوين مصدًرا باعتباره املوقع هذا عىل كذلك
األجنبي أو اإلنجليزي العنوان يليه أوًال، بالعربية العنوان يُذَكر الحاالت معظم يف أنه
بعناوينها للجمهور معروفة أفالًما هناك لكنَّ اإلصدار. تاريخ وأخريًا الصوتي، بالنقل
املثال سبيل عىل فقط، الصوتي بالنقل العنوان ذكرت الحالة، هذه ويف واإليطالية، اإلسبانية
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الكتاب؟ هذا تقرأ كيف

أو إنياريتو جونزاليس أليخاندرو املكسيكي للمخرج (٢٠٠٠) بريوس» «أموريس فيلم
فيلِّيني. فيديريكو اإليطايل للمخرج (١٩٥٤) سرتادا» «ال

بعض استثناءً. ليست السينما ودراسة به، الخاصة مفرداته له درايس حقل أي
مثل أخرى، مفرداٌت هناك الباعية. النسبة أو الرافعة لقطة مثل بحت بشكٍل تقنية املفردات
واملؤرخني. السينما داريس بني دقيقة وفروًقا معاني اكتسبت االستعمار، بعد وما العوملية
بقية يف أما مرة، ألول ظهورها عند املقدمة يف مرشوحة املفردات هذه من العديد أن ستجد
غري مصطلًحا واجهَت وإذا سياقها. يف وتُفرسَّ الجديدة املفردات تُقدَّم ما فعادًة الكتاب،

الكتاب. نهاية يف «املرسد» إىل الرجوع فيمكنك القراءة، أثناء مألوف
تفصيًال؛ أكثر بنحٍو استكشافه ستودُّ فربما الخاص، اهتمامك ما موضوٌع أثار إذا
بشأن متشكًِّكا كنَت وسواءٌ إضافية». «قراءات بقائمة ينتهي الكتاب يف قسم كل فإن لذا
من املزيد عىل الحصول إىل تتوق أو جديدة، فكرٍة نحو فضول لديك أو للتساؤل، مثري زعٍم
أتمنى املتاحة. واملقاالت الكتب أفضل من العديد إىل ستقودك القوائم هذه فإن املعلومات،

العلمية. رحلتك أثناء لألمام دفعك يف سيساعد الكتاب هذا صفحات بني جمعتُه ما أن

15





متهيد

القومية الحدود األفالم ُصنَّاع يتجاوز عمره، من الثاني القرن إىل السينما فن يميض بينما
من يحدث لم كما عاملية طبيعة ذات األفالم أصبحت فلقد العاملية؛ من جديد نوٍع باتجاه
السياسة يف ات التغريُّ وشجعته متزايد نحو عىل الطابع العاملي االقتصاَد هذا ودفع قبُل،

للثقافات. عابٌر متزايٌد وعٌي وشكَّله الحديثة، التقنيات لته وسهَّ العاملية،
دة املعقَّ القوى عىل التعرُّف من السينما طالب بتمكني ماسة حاجًة الكتاب هذا يُلبِّي
أو دولًة دولًة للسينما الطويل التاريخ تتبُّع من وبدًال العاملية. األفالم صناعة عن املسئولة
الخفي» والتنني الرابض «النمر مثل: رائعة حديثة أفالًما يستخدم فإنه منطقة، منطقًة
ويدينج»، («مونسون املوسمي» «الزفاف الصني)، دراجون»، هيدين تايجر، («كرواتشنج
داياريز، («موتورسايكل النارية» الدراجة «يوميات اليابان)، («رينج»، «الحلقة» الهند)،
هذا يقوم بها. للمقارنة قابلة وأوروبية أمريكية بأفالم يربطها ثم بداية، كنقاط الربازيل»)،
الرئيسية. والفكرة السينمائي النوع حسب مجموعات إىل األفالم تقسيم فكرة عىل الكتاب
وأفالًما كونج، هونج من فو الكونغ أفالم تتضمن املحارب» البطل «أفالم عن وحدة هناك
وأفالًما الرئييس، الصني بر من الووشيا بأفالم ى يُسمَّ ما أو القتالية الفنون أبطال عن
يسمى ما (أو البقر رعاة عن هوليوودية وأفالم اليابان، من الساموراي فرسان عن
الزفاف» «مأدبة مثل أفالًما فتفحص الزفاف»، «أفالم وحدة أما األمريكي). الغرب بأفالم
فات بيج («ماي الكبري» اليوناني و«زفايف املوسمي» و«الزفاف بانكويت») ويدينج («ذا
بني تجمع التي العالقات تميز التي املشكالت درامي بنحو تجسد التي ويدينج»)؛ جريك
الرعب أفالم عن أُخريان وحدتان هناك الِعْرقية. الزفاف طقوس سياق يف مختلفة ثقافات
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وما للرعب، مثريًا العالم من أخرى أماكن يف الناس يجده ما تستكشفان الطريق، وأفالم
األسباب عن البحث القرَّاء يتعلم الطريقة، بهذه الربِّية. بالرحالت للقيام يدفعهم الذي
من جزء هي اليوم أفالم أن كيف ويفهمون األفالم، بني واالختالف التشابُه عوامل وراء
احتياجات إلشباع األجنبية التأثري وعوامل املحلية التقاليد تستخدم ديناميكية عاملية ظاهرة

الثقايف. تنوُّعه يتزايد عامليٍّ وعٍي ذي جمهور ورغبات
عىل نفسها صغرية كقريٍة العالم إىل ماكلوهان مارشال نظرة فرضت أن يسبق لم
يف يساعدون والذي — رشدهم السينما طالب فيه يبلغ الذي فالعالم اآلن؛ هي كما الساحة
عوامَل السمات هذه تُعتَرب قبل. ذي من أكرب بنحو عامليٍّا وتعاونًا فهًما يستدعي — بنائه
فبدراسة الكتاب؛ لهذا دافعٌة قويٌة مبادئُ أنها كما للسينما، الجديدة العوملية يف هامة
شهرًة، العاملية السينمائية األنواع أكثر تشكِّل التي املتداخلة والتيارات الثقافية التدفقات
التي والقصص لألفالم فقط ليس أكرب تقديٍر تطويُر يمكنهم اليوَم السينما طالب فإن
الناس وهم األفالم، هذه أفكار وراء واملعتقدات واملجتمعات للناس أيًضا بل تعرضها،

حياتهم. يف بآخر أو بنحٍو سيقابلونها التي واملعتقدات واملجتمعات
وأساليب للقصص العاملي املستودع يف هذه والحركات الضغط نقاط كل ساهمت
الحدود يتجاوز بنحو واألفكار القصص هذه وباستكشاف االتساع. يف اآلخذ رسدها
للعالم رؤيتهم توسيع يمكنهم مكان كل يف السينما طالب فإن املحلية، لألفالم التقليدية

الغني. تنوُّعه يف انغماسهم احتماالت وزيادة
نعيش أننا فرضيِة عىل وبناءً املفيدة. األدوات من كبرية مجموعة الكتاب هذا يقدم
لحيواٍت مداخَل بصفته األفالم من الكبري العاملي املخزون إىل ينظر فإنه عاملية، ثقافة يف
وقواِئَم أفالٍم وقوائَم مرئية مساعدة ووسائَل حالٍة دراساِت الكتاب يستخدم أخرى. وبيئاٍت
إنه نشط. بنحٍو العالم عن افرتاضاتهم الختبار الطالب لدفع موجهة وأسئلًة مختارة كتٍب
وآسيا أفريقيا من ألفالم فاحصة قراءة خالل من االفرتاضات تلك فحص يف يساعدهم
ناطقة شهرية وأفالم هوليوودية ألفالم وكذلك األوسط والرشق وأوروبا الالتينية وأمريكا
العاملية الدراما ليختربوا املرئية والرتجمة النقل عقبات تجاوز يف يساعدهم إنه باإلنجليزية.
كما السينمائي. واألسلوب الثقافة يف االختالفات ليدركوا الوقت نفس ويف األفالم، هذه يف
نصٍّ لكل والسياسية واالقتصادية االجتماعية للسياقات املتطلِّع االستكشاف خالل يرشدهم

والبحث. النظرية إىل مستمرة بإحاالٍت سينمائي
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تمهيد

سيطرحونها: التي األسئلة نوعيات هي هذه

حياتهم؟ عىل واملكان اللغة تؤثر وكيف حكاياتهم؟ وما األفالم؟ هذه أبطال هم من •
تأكيد عىل وحكاياتهم األبطال هؤالء يعمل وكيف الفيلم؟ يف الضمنية املعتقدات ما •
املبادئ تتغري درجة أي وإىل بعينها؟ ترصفات وتربير األيديولوجية االفرتاضات

عاملية؟ تصبح عندما السينمائية والقناعات الثقافية
أوجه تفسري يمكن وكيف محدَّدة؟ سينمائية أنواٍع إىل األفالم بعض تنتمي ملاذا •

بينها؟ واالختالف التشابُه
ننتمي التي املجموعات يف وأعضاء وأمًما أفراًدا بصفتنا عنا األفالم حه تُوضِّ الذي ما •
يف وموضعنا املتخيَّل ومجتمعنا الثقافية هويتنا تحديد يف تساعد وكيف إليها؟

؟ متغريِّ عالم
تجاريٍّا مرشوًعا الفيلم يكون درجة أي وإىل األفالم؟ وراء من األخرى األهداف ما •
أو السياسة ملمارسة وسيلًة أو شعبي، خياٍل أو راقية ثقافٍة عن تعبريًا أو فنٍّا أو

الحديثة؟ الخرافات صياغة إلعادة أو لعكس أداًة أو املتعة،
الدينية والنصوص القصص وما والفردية؟ الوطنية للهوية املحدِّدة األساطري ما •
وما أمريكيٍّا؟ أو بريطانيٍّا أو صينيٍّا فيلٍم أيَّ يجعل الذي وما إليها؟ تستند التي

هذا؟ أهمية

«النمر لفيلم ل املفصَّ التحليل انظر األسئلة، هذه عن اإلجابة كيفية عن التوضيح من للمزيد
من األوىل الوحدة يف الصينية» السينما عىل خاصة «نظرة قسم يف الخفي» والتنني الرابض

الكتاب.

الشخصية الروابط بعض (1)

من أنشأ فقد والصالت؛ الروابط تكوين من رحلة عن عبارة الكتاب هذا تأليف كان
وجودها، أدرك كنُت التي من أكثر األفالم من أوسع عالٍم وبني بيني رابطة شك دون
تقوية الوقت نفس ويف وطالب، عمل زمالء مع جديدة روابط صنع يف كذلك وساعدني
كل مع نشأت التي الشخصية والصلة األُلفة هو فاجأني ما أكثر لكن القديمة. الروابط

الطريق. أفالم املثال: سبيل عىل الكتاب؛ تأليف أثناء اكتشفته سينمائي نوٍع
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فاندربيلت طريَق اكتشايف فبمجرد الحرية؛ يعني الرسيع الطريق كان شبابي، يف
حياة من هروبي طريَق أصبح آيالند، لونج جزيرة يف باألشجار املحاط القديم الرسيع
املحلية، الثانوية املدرسة يف زمالئي أحد وهو بيرت، العزيز صديقي كان الكئيبة. الضواحي
األسفلتي. الطريق هذا عىل الكربى املغامرات يف رفيقي وهو الدراجات ركوب يشاركني
مالجئَ تمثِّل كانت باألشجار مليئة زراعيًة أرًضا اكتشفنا املهجور، الطريق هذا وبمحاذاة
االنتظار، الكربىوساحات التجارية املراكز من واسعة قفٍر أرٍض يف الصغر متناهية خرضاءَ
مصب إىل يقود الغربي الشمال يف يٍّا رسِّ ممرٍّا اكتشفنا الخاص. مالذنا هو املكان هذا وأصبح
لصيد ميلفل هريمان سفن إحدى متن عىل أنفسنا نتخيَّل كنا حيث ساوند آيالند لونج
بضع مرور وبعد للغاية. بعيدة ُجزٍر إىل املتجهة كونراد جوزيف فرقاطات أو الحيتان
حيث محيطات؛ عابرة متن عىل أوروبا إىل بيرت سافر فرنسا، يف أبي استقرَّ عندما سنوات،
رحالتنا نستأنف جعلنا مما البحري؛ للنقل الينز كونارد رشكة لصالح يعمل والده كان
سندوتشات من وبدًال الجنوبية. إنجلرتا ومراعي لوار ووادي نورماندي ريف يف بالدراجات
خمر وزجاجات املقرمش الباجيت بخبز مليئة الدراجة سلة كانت السوداني، الفول زبدة
الطرق فتحت عريقة. والكاتدرائيات القالع كانت الحقيقي، التاريخ قلب يف هنا، بوردو.
عالم عىل أعيننا أخرى؛ إىل إنجليزية أو فرنسية قرية من تقودنا التي والفرعية الرئيسية
العالم. بهذا بشدة ُمتعلًِّقا كالنا أصبح مىض. فيما فقط به نحلم كنا والحيوية الجمال من
باالستكشاف وعد إىل أخرى مرًة تستدرجنا التي مغويتنا هو الرسيع الطريق أصبح ولألبد،

واإلثارة.
عىل باملجان توصيالت بطلب مسافًرا األطليس املحيط باتجاه حقائبي حزم اعتدُت
أخذتني التذكرة. ثمن معي توافر متى القطارات أو الحافالت مستقالٍّ ثم البداية، يف الطريق
الحديدي الستار عىل نظرًة أللقي روسيا إىل الرشقية أوروبا عرب الصيف رحالت إحدى
بي، الخاصة الجديدة الحرية صيحة هو «دروجا» الرويسللطريق املرادف أصبح الغامض.
الكثري، وغريها و«دروموس» و«كامينو» و«أوتوبان» «أوتوسرتادا» كلمات جانب إىل هذا

واالستكشاف. املغامرات إىل آخر طريًقا اللغة أصبحت
حالة يف الشباب من كامل جيٌل كان حيث العرشين القرن ستينيات يف هذا كان
يسافرون وكانوا زاهية، بألواٍن مالبس يرتدون سنِّي يف ُهْم من كان أوروبا، يف َحراك.
يف بعيدة وأماكن وبرشلونة وفلورنسا ميونيخ إىل الطريق عىل باملجان توصيالت بطلب
معي آخذها التي املالبس وكانت الهيبيز، من واحًدا أكن لم الهند. أو أفغانستان بُعد
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ِة ُعدَّ عىل تحتوي حقائبي وكانت أبيض، أحدهما وقميَصنْي الجينز من رسواَلنْي تضم
من انتقيتها للجيب كتبًا كان أحمله كنُت ما معظم لكن افة. كشَّ وسكنِي ومصباٍح طبٍخ
كني أو كريواك لجاك أقرأ لم أني الغريب من مدينة. كل يف للطالب صة املخصَّ املناطق
من بدايًة ل، الرُّحَّ الرومانسيني األمريكيني لألدباء الكربى الحركة أفراد أحد كنُت إذا كييس؛
ألبوم عشاق من الهلوسة عقاقري متناويل واملسافرين الهيبيز إىل البيت وجيل ويتمان والت
كان إيلَّ. بالنسبة مفاجئًا سيكون هذا فإن هو»، «ذا اإلنجليزية الروك لفرقة باس» «ماجيك

ترحايل. أثناء سريي خطَّ أبتدع شخيص، سعٍي يف أنني هو أعرفه ما كل
السفر فإن — تهرُّب أو ُهِويَّة أو إثارة أو هروب سواءٌ — عنه أبحث كنُت ما وأيٍّا
كلماِت ونطُق جديدة أطعمٍة ُق وتذوُّ غريبة شوارع يف املُيش كان القيود. من محرًَّرا كان
أو أملانيٍّا أو فرنسيٍّا أصبح أن يمكنني إذ تماًما؛ جديدة شخصيٍة تجربٍة مثَل أخرى لغاٍت
نسٍخ ابتكار يمكنني كان بروكلني، ولهجة الضواحي يف التعليم عبء بالتخلُّصمن إيطاليٍّا.
راقتني؛ الوجودية سارتر فلسفة أن عجب ال منها. جديد نموذج كل وتجربة مني مختلفة
بطريق. وطريًقا بلحظة، لحظًة َكيْنُونتي َجْوَهر الختيار دعوة كان الطريق يف مفرتق فكل
دافًعا يل يمثل الذي فما آنذاك، دافعي هو الذات استكشاف أو الهروب كان إذا لكن
يدعوني الذي ما بيتي. أدعوه الذي باملكان وأستمتع أنا، من أدرك أنا اآلن، عمري يف اآلن؟
بيني رابطًة ينشئ الذي وما أفريقيا؟ أو الصني إىل أخرى مرًة الطريق عىل للسفر إذن
الدراجة و«يوميات رايدر) (إيزي البسيط» «الراكب مثل أفالم يف سينمائية رحالٍت وبني
وأتمنى الكتاب؛ هذا كتابة عند نفيس عىل طرحتها التي األسئلة من جانب هذا النارية»؟
كل وبني بينك شخصيٍة روابَط عن تبحث وأن بك خاصة أسئلًة القارئ، عزيزي تطرح، أن

فيلم. وكل سينمائي نوع
أو الثقايف التاريخ من كجزء قيمتها وإدراك السينمائية القصص هذه مشاهدة يمكننا
منها: كلٍّ من جزء عىل العثور أيًضا يمكننا لكن لني. متنقِّ ل ُرحَّ أشخاٍص أو ما ألمٍة سجل

اآلن. عليه أصبحنا وَمن نكونه، أن نريد وَمن ُكنَّا، من
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حيواٍت يف تُقِحمنا فاألفالم العالم؛ القصصيف أعظم بعض يف االنخراط هي السينما دراسة
البرشية. الطبيعة أقايصأنحاء نستكشف وتجعلنا أخرى وأماكَن أزمنة إىل وتنقلنا مختلفة
وكأفراد؟ مجتمعات يف وكأعضاء كأمم أنفسنا: وعن اآلخرين عن األفالم به تخربنا الذي ما
عالم يف ومكاننا الحياة يف وحالتنا وموقعنا الثقافية هويتنا األفالم هذه تعكس وكيف

متغري؟
دراستك. عرب ترشدك جيدة خريطٍة وجود عن غنى ال فإنه لألفالم، رؤيتك كانت مهما
تعرفها التي األفالم عليه تضع العاملية للسينما مبدئيٍّا أطلًسا يديك بني الذي الكتاب يقدم
بعض تقديم هو املقدمة هذه من الغرض إن مرة. ألول ستقابلها التي وتلك بالفعل
خرباء خطَّ تاليًا. به القيام عليك يجب وما مكانك تحديد يف ملساعدتك واألدوات اإلحداثيات
كمرشوٍع األفالم بدراسة العاملية، السينما دراسة مجال يف عديدًة مساراٍت السينما وباحثو
وتاريخ اإلنتاج وراء الكامنة السياسات وتتبُّع اجتماعية، وكمؤسسٍة فني وكعمٍل تجاري
أوسع بنحو األفالم إىل والنظر دقيق لتحليٍل الفردية األفالم وإخضاع الجمهور؛ فعل رد

عرصنا. يف للخرافة كُصنَّاع
صناعتها)، جهة (أو إنتاجها رئيسية: ثالثة لعوامل شديًدا انتباًها األفالم فهم يتطلب
فعل (ردُّ واستقبالها الفيلم)، (بناء السينمائي وأسلوبها الفني وشكلها ومحتواها
ثقافية أخرى وبأموٍر د، ُمعقَّ بشكٍل ببعض بعضها املتصلة العوامل وهي الجمهور)،
ظهورها منذ الوقت بمرور األفالم تطورت وكيف ذاته السينما تاريخ ولفهم وتاريخية.
كونها قدر بنفس صناعة السينما أن تذكر سيساعد عرش، التاسع القرن ثمانينيات يف األول
والجمالية االقتصادية — األربعة الجوانب هذه اجتماعية. ومؤسسًة تقنيٍّا واخرتاًعا فنٍّا
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أن عليك يجب ال أنه ورغم السينما. تاريخ نسيج يف متضافرة — واملجتمعية والتقنية
فسيكون بالكامل، باملوضوع لإلملام اجتماع عالم أو تقنيٍّا أو فنيٍّا ناقًدا أو اقتصاديٍّا تكون

جانب. كل عن القليل معرفة املفيد من

للسينما التجاري الجانب (1)

إديسون توماس هذا أدَرك ضخمة. تجارًة األفالم صناعة تزال، وال كانت، طويل، لوقٍت
للناظر يُتيح صندوق وهي كينيتوسكوب»، «آلة أول اخرتاع براءة ل سجَّ عندما ١٨٩٣ عام
فكرة كانت ما. مقبٍض وإدارة فيه فتحٍة خالل بالتحديق قصرية أفالم مشاهدة داخله
لكن يشاهده. فيلم كل عن سنتات خمسَة ُمشاِهٍد كل بدفع كبري دخل تحقيق هي إديسون
هو للمال إدراًرا األكثر كان قصري، وقٍت بعد لوميري وأوجست لوي األخوان اكتشف وكما
عرٍض دار أول الفرنسيان األخوان افتتح حاشد. لجمهوٍر كبرية شاشة عىل الفيلم عرض
تصوير كامريا هو «السينماتوجراف»، اخرتاعهما، كان .١٨٩٥ عام باريس يف سينمائي
،١٩٠٢ عام يف معروض. كوسيٍط لألفالم عاملية مقاييس وضع مما واحد، آٍن يف وعارض
التي الفرنسية باتيه رشكة إىل خاصتهما لة املسجَّ االخرتاع براءات لوميري األخوان باع
امتدت العرض دور من سلسلة وافتتحت إنتاج أستديوهات وأقامت التقنية من طورت
الفرنسيَّني، منافَسيه اخرتاع إديسون األمريكي يخَش لم واليابان. وأسرتاليا روسيا إىل
األمريكية جرييس نيو والية يف به الخاص األستديو يف القصرية األفالم من املئات وأنتج
األيام تلك يف الخارجي. للتصوير جديدة كامريا وصنع بل ماريا»، «بالك يسمى كان والذي
يف لها املمارسون كان حيث وفوضويٍّا فتيٍّا مجاًال األفالم صناعة كانت للسينما، املبكرة
حرية. بكل بعض من بعضهم ويرسقونها األفكار يستعريون وأوروبا املتحدة الواليات
اخرتاع براءات رشكة بتأسيس الفوىض هذه تنظيم يف إديسون ساعد ،١٩٠٧ عام ويف
كبار بني جمعت والتي إديسون» «تحالف باسم تُعرف كانت والتي السينمائية األفالم
إنتاج لسلسلة الرئيسية الثالث الحلقات يف وتحكَّمت األمريكية السينما صناعة رشكات
دور يف (التقديم و«العرض» التداول) (ترتيب و«التوزيع» (الصناعة) «اإلنتاج» فيلم: أي
سلس ٍق تدفُّ حدوث َضِمن الرأيس» «التكامل يسمى والذي الثالثي النظام هذا السينما).
من منتقاة قلٍة إىل وبالنسبة املشاهد. وحتى الصانع من السينمائية للسلع للنفقات وموفر
عىل أثَّرت سوابق ُمحِدثة للسينما التجاري الجانب طبيعة إديسون رشكة ت غريَّ املنتجني،
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عليها بصمته ترك لكنه السينما، اخرتع من هو إديسون يكون ال ربما لعقود. الصناعة
كبري. سينمائيٍّ أعمال رجل كأول

استخدام يساء فعندما األوىل؛ العاملية الحرب نهاية حتى إديسون رشكة تستمر لم
خارجية منافسٍة أي عىل بالقضاء أغنياء أعضاؤه يصبح عندما — االحتكاري التحالف
عام يف للرشكة حدث ما وهو القانوني، غري االحتكار بتهمة املحاكم يف مقاضاته يمكن —
مما جديدة؛ ومواهَب أفكاًرا قدَّمت التي «املستقلة» للرشكات مفتوًحا الباب هذا تُرك .١٩١٥
مهاجرين السينما مجال يف املبتكرين من العديد كان السينما. لصناعة الروح إعادة إىل أدى
العالم يف بصمتهم لرتك فرصة الوليدة الصناعة رأوا الذين أوالدهم من أو أوروبا من يهوًدا
تحت مرشوعاتهم أقاموا حيث غربًا واتجهوا املزدحمة نيويورك شوارع تركوا لقد الجديد.
األمريكيون كان بالحرب، مشغولة أوروبا كانت وبينما كاليفورنيا. لجنوب املشمسة السماء
جابلر نيل األمريكي والناقد الصحفي يسميها والتي هوليوود، بإنشاء مشغولني الجدد
«أستديوهات ثبتت و١٩٢٨، ١٩١٢ عاَمي بني وتدريجيٍّا، بذاتها».1 مستقلة «إمرباطورية
وتوينتيث براذرز ووارنر إم) جي (إم ماير جولدن ومرتو باراماونت — الكربى» اإلنتاج
كولومبيا وهي منها أصغر ثالثة تبعها ثم أقدامها؛ — أو كيه وآر فوكس سنترشي
إىل يرجع الرشكات هذه نجاح من جزء كان آرتيستس. ويونايتد ويونفرسال بيكترشز
يف العمل نظام غرار عىل كبرية بأعداٍد األفالم إنتاج يف فعالة طريقة وهو األستديو» «نظام
موجودة األفالم لصنع العنارصاملطلوبة كل كانت فورد. بهنري الخاصة السيارات مصانع
جانب إىل املواقع، ومصممي والنجارين الُكتَّاب من مجموعات هناك كان األستديو. داخل
بامليزانيات خاصة وأقسام االستخدام، إلعادة القابلة واألدوات باألزياء مليئة مستودعات
الكبرية الدرجة هذه الصنع. متقنة وخارجية داخلية ومواقع الصوت، وتسجيل واملونتاج
هنري مصانع يف السيارات تجميع خطوط يف يحدث ما تُشِبه كانت واملعايرة التخصص يف
النظام»، «عبقرية من جزء بجزء. جزءًا األفالم بصنع لألستديوهات سمح ما وهو فورد؛
السينمائية. واألنواع النجوم عىل هوليوود تركيز كان السينما،2 مؤرخي أحد قال كما
املألوفة املكونات عكس — مجهوًال منتًَجا بآخر أو بنحو يُعترب جديد فيلٍم أي أن وبما
العمل اسرتاتيجيات واضعو سعى — إفطار حبوب علبة أو الصابون من قطعة ملثل نسبيٍّا
أما مألوفة. مكوناٍت بتقديم املستهلك لها يتعرض التي املخاطرة تقليل إىل باألستديوهات
صورة كانت املمثلني. شهرة باستغالل التذاكر شباك يف النجاح ضمن فقد النجم»، «نظام
أما املمثل. عقد يمتلك الذي األستديو لها ويروج بحرص تُصنَع الجمهور أمام ممثل كل
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للمشاهدين يمكن كان معروفة. قصص بتقديم يِعد كان فقد السينمائي» النوع «نظام
رومانيس أو غنائي أو أمريكي غرب فيلم خالل من بعينها سينمائية تجربٍة خوض ع توقُّ
االقتصادية األرباح حاصدة والعرض، التوزيع يف كذلك شاركت األستديوهات، وبنمو جديد.

االحتكاري. إديسون اتحاد ما يوًما به استمتع الذي الرأيس للتكامل
١٩٢٩ عام منذ لهوليوود، الذهبي العرص وخالل لعقود. يعمل النظام ظل
حوايل — الستني وحتى السادسة من تقريبًا أمريكا مواطني كل كان ،١٩٤٨ وحتى
أو فيها يعيشون التي األحياء يف العرض دور إىل يذهبون — أمريكي مليون ٩٠ إىل ٨٠
هوليوود كانت الوقت، نفس يف أسبوع.3 كل الفرتة لتلك املميزة الكربى العرض قصور
هوليوود بني تنافس اندلع األوىل، العاملية الحرب وبعد كبري. بنحٍو األجنبية األسواق تُغاِزل
وأملانيا وبريطانيا وإيطاليا فرنسا من كل يف ًرا تطوُّ األوروبية السينما أسواق أكثر وبني
النزاع يف أخرى مرًة أوروبا وبتورط الثانية، العاملية الحرب خالل االسكندنافية. والدول
الجار سياسة مستغلة الجنوب صوب هوليوود يف السينما صناعة اتجهت العسكري،
يف هوليوود قبضة بدأت الحرب، بعد لكن الالتينية. أمريكا يف األمريكية األفالم لبيع الطيب
االحتكار، من للحدِّ جديد ترشيٍع قبل من للتقويض األستديوهات نظام وتعرَّض الرتاخي،
األمريكيون أصبح كما للرتفيه، ل املفضَّ كالوسيط السينما محل يحل التلفزيون وأخذ
السمك. وصيد البستنة مثل خارجية نشاطات يف واملشاركة السفر يف أطول وقتًا يقضون
األفالم ملشاهدة الجديدة الوسائل من سلسلة بتقديم هذا واجهت هوليوود إمرباطورية لكن
لكن األبعاد. الثالثية والسينما والسينماسكوب السينرياما وتقنية السيارات سينما مثل
لهما كان التناقص يف اآلخذة التذاكر شباك وعوائد التزايد يف اآلخذة األفالم صناعة تكاليف
إىل وصل حتى انخفض قد السينما جمهور عدد كان ،١٩٥٠ عام فبحلول الكبري؛ أثرهما
بحلول مليونًا ٢٠ من أقل إىل انهار ثم ،١٩٥٣ عام مليونًا ٤٦ إىل ثم األسبوع يف مليونًا ٦٠

العرشين.4 القرن ستينيات أواخر
خالل من ذاتها اكتشاف أعادت السينما صناعة فإن الكتاب، هذا خالل سنرى وكما
القرن وسبعينيات ستينيات وخالل املتحدة، الواليات يف التالية. العقود يف عديدة وسائل
الخاص اإلبداعي واألسلوب املستقل التفكري ذوي املخرجني من مجموعة نجح العرشين،
يف — بالكامل ألفالمهم املبدعون الصانعون أنهم عىل أنفسهم إىل ينظرون كانوا الذين —
هوليوود صحوة بذور غرس مما آبائهم؛ عن مختلفة قيم ذي شبابًا أكثر جمهور اجتذاب
يحابي الترشيع وكان األفالم صناعة تموُّل الحكومة كانت العالم، أنحاء باقي يف جديد. من
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والربازيل وأملانيا فرنسا يف جديدة سينمائية حركاٍت ظهور إىل أدى مما الوطنية، السينما
وحتى أخرى. أماكن إىل وامتدت ذروتها إىل ووصلت وكوريا، وإيران وتشيكوسلوفاكيا
يف نجحت كونج، وهونج واليابان الهند مثل كبري حكوميٍّ دعٍم دون من التي املناطق
أحد العوملة مصطلح أصبح وحيث وحديثًا، قوية. تجاريٍة سينمائيٍة صناعٍة عىل الحفاظ
أكثر عامليٍّا طابًعا السينما صناعة يف التجارية املمارسات اكتسبت اليومية، حياتنا مفردات
العرشين القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف هوليوود أستديوهات كانت وإذا وضوًحا.
مثل تعمل األيام هذه هوليوود فإن فورد، مصانع يف السيارات تجميع خطوط مثل تُدار
العالم يف أخرى ألماكن اإلنتاج عملية من بجزء تعهد حيث الحديثة السيارات صناعة
لتنفيذ أخرى دولة إىل تسند وأحيانًا بريطانيا) يف املونتاج وإجراء بودابست يف (كالتصوير
لعقد أكثر مالئم وهو املتكامل، للتجميع نظاًما هوليوود أصبحت اليوم، بكاملها. العملية

األفالم. صناعة من الصفقات
عمليٌة الضخمة، اإلنتاج ميزانيات ذات الكربى األفالم وخاصة األفالم، صناعة إن
من بانتظام تزداد هوليوود يف املتوسط الفيلم إنتاج تكلفة أخذت فقد التكلفة؛ باهظة
التسعينيات يف دوالر مليون ٥٠ إىل العرشين القرن ثمانينيات أوائل يف دوالر مليون ١١
تكلفة «صايف فقط يمثل الرقم وهذا .٢٠٠٥ عام دوالر مليون ٦٤ إىل ثم القرن نفس من
(أو الفيلم من سالبة نسخة أول صدور حتى الفيلم صناعة نفقات وهي — اإلنتاج»
جهات من العديد إىل بالنسبة عديدة. نسٌخ منها سيُصنَع والتي بالنيجاتيف) يسمى ما
وهذا والتوزيع، للدعاية مطلوبة التكلفة تلك من قريبة كبريٌة مبالُغ هناك األفالم، إنتاجات
التعادل فقط يحقق حتى اإلنتاج تكلفة أضعاف ثالثة يجني أن يجب أستديو أي أن يعني
صنعها يف تكلفة أقل الهوليوودية غري األفالم أن من الرغم وعىل والدخل.5 التكلفة بني
أو ١٠ إىل تصل ربما نخبوي لجمهوٍر ه موجَّ ياباني أو فرنيس فيلم أي ميزانية فإن عادة،
األكرب التحدي يكون ما غالبًا التمويل فإن التكاليف، هذه مثل بوجود دوالر. مليون ١٥

أفالم. صانع أي أمام
هذه املشرتكة». «اإلنتاجات هي العاملي االقتصاد يف التمويل اسرتاتيجيات أهم إحدى
ما غالبًا والتي األفالم إنتاج رشكات من أكثر أو رشكتني موارد بني تجمع اإلنتاجات
الجمهور. واجتذاب املواهب وتوافر التمويل فرص يزيد ما وهو مختلفة دوٍل من تكون
يف شوميه سيلفان تحفة ُصِنعت فقد األول؛ املقام يف مالية الرشاكة هذه تكون أحيانًا
مشرتك بتمويٍل (٢٠٠٣ بيلفيل»، أوف تريبليتس («ذا بيلفيل» «ثالثي املتحركة الرسوم
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إبداعي تحكٌُّم له ظل شوميه لكن وكندا، وبريطانيا وبلجيكا فرنسا من مستثمرين من
تصدر فرنسا كانت العرشين، القرن تسعينيات منتصف وبحلول الفيلم. صناعة يف كامل
كثرية أفالم ظهرت فقد بالكامل.6 الوطنية اإلنتاجات من أكثر مشرتكة إنتاجات بانتظاٍم
بتمويٍل الفيلم هذا ُصِنع وقد هاوس»،١٩٩٠) رشا («ذا الرويس» «البيت فيلم غرار عىل
بارتنرز ستار رشكة مع بالتعاون ماير-باتيه جولدن مرتو رشكة وأنتجته مشرتك أوروبيٍّ
املولد التشيكي الكاتب السيناريو وكتب كاريه، لو لجون بريطانية رواية من واقتُبس ثري،
األول الطراز من فكان التمثيل طاقم أما سكيبيس. فريد األسرتايل أخرجه بينما ستوبارد توم
(ميشيل املتحدة والواليات ماهوني)، وجيمس فوكس (جيمس بريطانيا من ممثلني وضمَّ
وقد برانداور). ماريا (كالوس وأملانيا كونري)، (شون واسكتلندا شايدر)، وروي فايفر
الواليات من موزِّعون الرقمية وأقراصالفيديو الفيديو العرضورشائط دور يف الفيلَم ع َوزَّ
يف العاملية التجارة منظمة بدأت ،١٩٩٥ عام ومنذ والربازيل. واألرجنتني وأملانيا املتحدة
قوانني من وعزَّزت التجارة عقبات من قلَّلت حيث هذه؛ للحدود العابرة التعاون أشكال دعم

املال. رأس تدفق عام بشكٍل وسهلت والفنية الفكرية امللكية حماية
املتحدة الواليات فإن تاريخيٍّا، ذاتها األفالم ق تدفُّ التوزيع يف الجديدة االتجاهات ت غريَّ
موزعني أكرب هما وفرنسا إيطاليا كانت ١٩١٤ عام وقبل لألفالم. العالم يف ُمصدِّر أكرب هي
من صادراتها من األمريكية األستديوهات زادت األوىل، العاملية الحرب انتهاء وبعد لألفالم.
مكتسبة — ونيوزيلندا وأسرتاليا وآسيا الجنوبية أمريكا — النزاع نطاق وراء ملا األفالم
القوانني بدأت عندما الثانية، العاملية الحرب وبعد قوَّتها. فقدت ما نادًرا تنافسية ميزًة
باإلضافة الكربى األستديوهات سيطرة إضعاف يف التلفزيون وصعود لالحتكار املضادة
الحكومي بالدعم هوليوود هيمنة أوروبا واجهت األمريكي، الجمهور أعداد تناقص إىل
السوق شجعت العرشين، القرن ثمانينيات ويف الحمائية. والترشيعات الحصة ونظام
املمثلني وطاقم والكاتب املخرج مكَّن مما املشرتكة األوروبية اإلنتاجات املشرتكة األوروبية
هي فقط قليلة دول ذلك، مع السوق، يف عضوة دولٍة أي من القدوم من الفيلم وفريق
االقتصادية اإلمكانيات إن األفالم. عدد يف األمريكية الواردات عىل التفوق استطاعت اليل
السينمائي، هوليوود ألسلوب الواسعة الجاذبية إىل باإلضافة األمريكية، السينما لصناعة
حجم ويُعترب العالم. حول السينما شاشات عىل الظهور يف تستمر األمريكية األفالم جعلتا
العرض لدور يعودوا لم األمريكيني املشاهدين أن فرغم رئيسيٍّا. عامًال املحيل هوليوود سوق
الخاصة عاداتهم فإن و١٩٤٥، ١٩٣٠ عاَمي بني إليها تذهب كانت التي األعداد بنفس
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يكن لم (وإن تكاليف ارتفاع عىل حافظت التي الكربى امليزانيات دعمت للسينما بالذهاب
عام األمريكي الفيلم جمعية أصدرتها التي اإلحصاءات تشري هوليوود. يف اإلنتاج جماليات)
دوالر، مليار ٣٢٫٦ إىل وصل األمريكية لألفالم التذاكر شباك عائدات إجمايل أن إىل ٢٠١١
أن يعني ما وهو وكندا، املتحدة الواليات من جاء مليار) ١٠٫٢) املبلغ هذا ثلث من أقل
الخاص الدخل تتضمن ال األرقام وهذه األجنبية. الدول العرضيف من جاء العائدات معظم
وسائل أي أو قة املتدفِّ الفيديوهات أو الكابل تلفزيون أو الرقمية الفيديو أقراص بمبيعات

لألفالم. أخرى توزيع
العاملية؛ السينما اقتصاديات يف ا هامٍّ عامًال األفالم مهرجانات كانت ما دائًما
وخاصة األفالم ألحدث ًدا متجدِّ عرًضا تتيح فينيسيا أو برلني أو كان مثل فمهرجانات
صغرية. دعاية وميزانيات لها املنِتجة الدولة يف محدود جمهوٌر لها التي النخبوية األفالم
دوٍل من الجديدة األفالم لعرض مهرجانًا تقيم مدينة أول فينيسيا أصبحت ،١٩٣٢ عام يف
السياسية الناحية من للجدل مثرية فينيسيا مهرجان يف األمور أصبحت وعندما أخرى،
إيلوجن») جراند («ذا الكبري» «الوهم للحرب واملناهض العظيم الفيلم تجاهل (جرى
تسمى كانت والتي املهرجان يف الكربى بالجائزة الفائز اختيار أثناء رينوار جان للفرنيس
.١٩٣٩ عام كان مهرجان وهو فرنسا يف بديل مهرجاٌن افتُتح موسوليني)، بكأس آنذاك
كبري بشكٍل ثم األمر بداية يف ببطء املهرجانات، تستضيف التي املدن عدد زاد الحني ذلك منذ
املهرجانات عدد filmfestivals.com حرصموقع ،٢٠١٢ عام بحلول األخرية. السنوات يف
أفالم عدد فإن ذلك، بجانب مهرجان. آالف أربعة من أكثر إىل وصل حيث العالم حول
عام. كل فيلم ١٥٠٠ حوايل بمفرده كان مهرجان يعرض إذ ازدياد؛ يف نفسه املهرجانات
مناسبة ع تجمُّ وأماكن األفالم ملوزعي املتحرِّك التسوق مركز يشبه ما املهرجانات هذه توفر
فيها تُنتَج التي البالد يف للرقابة بدائل تتيح املهرجانات زالت وما الدولية. الصفقات لصنع
يف املحلية الحكومات بواسطة ممنوعة واإليرانية الصينية األفالم كانت فعندما األفالم.
جعفر مثل مخرجون أرسلها أو أحرضها العرشين، القرن من التسعينيات يف البالد تلك
األفالم ُصنَّاع حصد كما عامليٍّا. استحسانًا نالت حيث املهرجانات إىل ييمو جانج أو باناهي
يف سياسية ميزًة منحهم مما فقط؛ و١٩٩٨ ١٩٩٧ عاَمي يف جائزة مائة من أكثر اإليرانيون
نتائج له يكون قد التوجه هذا فإن ذلك، رغم األفالم. من املزيد لصنع تمويًال وكذلك وطنهم
الالحقة امللحمية جانج أفالم عىل وافقت الصينية فالحكومة مختلفة؛ مواقف يف مختلفة
عىل القبض أُلقي العكس، عىل .٢٠٠٨ عام بكني ألوملبياد االفتتاحي الحفل يُخرج وَدَعته
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عاًما لعرشين األفالم صنع من وُمنع إليران مناهضة أفالم إنتاج بتهمة ٢٠١٠ عام باناهي
سنوات. لست وُسجن

عندما وهو الخارجي» «اإلنتاج وهو للسينما العاملية لالقتصاديات آخر جانٌب هناك
الرضائب تقليل هذا من الغرضاألصيل كان أجنبية. أرٍض عىل أمريكي فيلٍم تصوير يجري
التصوير موقع يبدو فربما جمالية. أغراًضا يخدم كذلك أنه إال بالعمالة، املتعلِّقة والتكاليف
املدينة من أكثر عرش التاسع القرن من أمريكية كمدينٍة التشيك جمهورية أو بلغاريا يف
قصص مقتبسمن لفيلم املثايل األحداث مرسح نيوزلندا يف جبل يوفر ربما أو اليوم، نفسها
بلًدا يختارون األفالم صناع فإن األحوال، أغلب ويف ذلك، من الرغم عىل الخيالية. تولكني
مدينة يف أحداثه تدور الكبري» اليوناني «زفايف فيلم أن ورغم التكلفة. يف أوفر ألنه آخر
منه. عائد أي عىل إلينوي والية تحصل ولم الكندية تورونتو مدينة يف ُصوِّر فإنه شيكاجو،
التكتالت ظهور هو العالم حول السينما صناعة يف البارزة التطورات أكثر يكون ربما
الصناعة قمة مىض فيما كانت والتي الكبرية، هوليوود أستديوهات أصبحت فقد العاملية؛
رشكة ظلت الكربى، األستديوهات بني من أكرب. إعالمية تكتالت من جزءًا رأسيٍّا، املتكاملة
مستثمري من مجموعة امتلكها حني ٢٠١٠ عام حتى مستقلَّة فقط ماير جولدن مرتو
جزءًا كولومبيا رشكة أصبحت اإلفالس. إلعالن الصعبة اإلجراءات بعد الخاص القطاع
وأصبحت كوربوريشن، نيوز رشكة من جزءًا فوكس أصبحت بينما سوني، رشكة من
وأصبحت يونفرسال رشكة يونفرسال فيفيندي وامتلكت فياكوم لرشكة تابعة باراماونت
تمتلك ديزني رشكة أصبحت ،٢٠١٢ عام وبحلول وارنر. تايم لرشكة تابعة براذرز وارنر
نرش ودور كابل تلفزيون وقنوات وإذاعة تلفزيون وشبكات سينمائي إنتاج أستديوهات
األسماك ظلت العالم. حول ترفيهية ومدنًا ومنتجعات ألعاب ومصانع تجزئة ومتاجر
يف االقتصادية الغذائية السلسلة طول عىل مستمرة ممارسة وهي الصغرى، تلتهم الكربى

االتساع. يف مستمر محيٍط
التقديرات، ألحد فطبًقا عام؛ كل تُنتَج التي األفالم عدد التحديد وجه عىل أحٌد يعرف ال
املتوسط، يف فيلم آالف أربعة إىل سنويٍّا يصل ما إنتاج يف تشارك دولة مائة من أكثر فإن
األوسط والرشق الالتينية وأمريكا أفريقيا وتشرتك الثلث، وأوروبا نصفها، نحو آسيا تنتج
من فقط باملائة ستة تُنِتج املتحدة الواليات أن األمر يف املدهش باملائة.7 عرشة نحو إنتاج يف
ال اإلحصائيات هذه مثل فإن ذلك، من الرغم عىل التقدير. لهذا وفًقا لألفالم العاملي اإلنتاج
الفنية امليزات عن أقل هو بما تخربنا أنها كما والعوائد، التكاليف يخص فيما الكثري تفصح
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للتاريخ كثب عن للنظر نحتاج الهامة، املنظورات هذه أجل من الثقايف. أثرها أو لألفالم
لها. الجمهور واستقبال األفالم وجماليات لتقنيات العاملي

للسينما التقني الجانب (2)

املطلوبة واآلالت املعدات كل يف فكِّر األفالم. تُصنَع أن يمكن ال التكنولوجيا، دون من
ومعدات التصوير، موقع يف والكامريات اإلضاءة معدَّات هناك سينمائي. بشكٍل قصة لرسد
عرض وأجهزة الرقمية، الصور إلضافة الكمبيوتر وأجهزة املونتاج، وآالت الصوت، تسجيل
كنَت سواء الشاشة، عىل الفيلم من النهائية النسخة لعرض إلكرتونية خدماٍت أو آلية

يدك. بكف تحمله هاتٍف عىل أو سينمائي ٍع ُمجمَّ يف تشاهده
الرئيسية العملية فإن الوقت، مع التطور يف السينمائية التقنيات تستمر وبينما
بفكرة تبدأ «التطوير» مرحلة مراحل: ألربع تقسيمها يمكن زال ما فيلم أي لصناعة
إلقناع التفصيل من يكفي بما الفيلم فكرة فيها ل تُفصَّ التي املرحلة وهي بعرض، وتنتهي
رسيع عرٍض أو موجز ملخص يف الرئيسية الفكرة الكاتب يقدم ربما بتمويله. ما شخٍص
تحتوي ربما للرسد أكرب نسخة وهي معالجة، إىل الحًقا ع يتوسَّ أن يمكن والذي للقصة،
فإن ذلك، وبعد القصرية. القصة يشبه بنحو الحوار وبعض للشخصيات وتطوًرا مشاهد
بعضالتوجيهات وربما الحوار ويضيف يعرضاألحداث «النصالسينمائي» أو السيناريو
والذي التصوير» «سيناريو يسمى ما هي اإلنتاج قبل اكتماًال السيناريو نسخ أكثر للكامريا.
آخرين كتَّاٍب بواسطة تعديلها يمكن النسخ هذه من أيٌّ بلقطة. لقطة الفيلم مخطط يقدِّم
واملعقدة. الشائكة املشرتكة الكتابة صناعة مظلة تحت ال، أو إليهم الفضل يُنَسب أن يمكن
املوافقة قبل تُتَّخذ التي الرئيسية القرارات من عدد هناك السيناريو، تطوير إىل وإضافة
ومسح امليزانية تقدير عىل يعملون ون مختصُّ هناك الكربى، األستديوهات يف عرض. أي عىل
التمويل، أمام واالعتبارات العقبات من الكم هذا بوجود القانونية. املخاطر وتحديد السوق
مرحلة يف اإلنتاج». قبل «ما مرحلة إىل التطوير مرحلة األفكار من نسبيٍّا قليل عدد يتجاوز
ليكون اإلنتاج؛ إىل املوافقة من سيناريو هيئة عىل املكتوبة الفكرة تنتقل اإلنتاج»، قبل «ما
املمثلني، عىل الرئيسية األدوار ع تُوزَّ الفعيلِّ. التصوير بدء قبل الصحيح مكانه يف يشء كل
تمثيلية اختباراٌت هناك يكون ربما الكربى، األفالم إنتاج ويف التصوير. مواقع وتُستكَشف
ومواقع صنعها، يجب وأدوات ألدوارهم، مالءمتهم مدى لتقييم التصوير؛ قبل للممثلني
مسئولية يتحمل الذي «املنِتج»، فإن النهاية، يف وبناؤها. تصميمها يجب معقدة تصوير
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والعاملني واملواقع املواعيد د ويحدِّ التصوير»، و«جدول امليزانية عىل يوافق النهائي، الفيلم
السيناريو. من لقطة كل يف

مرحلة هي فيلم أي صناعة يف تشويًقا املراحل أكثر فإن العديدين، إىل بالنسبة
لألداء، املمثلون واستعدَّ امليكروفونات، وأُِعدَّت التصوير، موقع أُيضء فقد «اإلنتاج».
هو فاملخرج التصوير. لبدء املخرج إشارة انتظار يف الجميع للعمل. جاهزة والكامريا
املوقع. يف التصوير عملية يديرون الذي التقنيني عىل ويُِرشف املمثلني، ه يوجِّ فهو املسئول؛
خالل ستُصوَّر التي املشاهد تخطيط مثل أهمية أقل مهامَّ املخرج» «مساعد يتوىل وقد
«مرشف أما العمل. موقع عن املتطفلني وإبعاد الكومبارس، أفراد وإدارة العمل، يوم
املسئول يسجل بينما التصوير، خالل الحوار يف تحدث التي التغيريات ل فيُسجِّ السيناريو»
موضعها يتغري جثة أو املمثل، مالبس يف الَعَريضِّ التغري مثل مالحظاٍت «الرتابط» عن
به يتعلق وما الكامريا عمل عن مبارشة املسئول أما أخرى. إىل لقطة من مربَّر غري بنحو
الكربى، العمل أطقم يف التصوير. مدير أو السينمائي» ر «املصوِّ فهو أخرى، مهامَّ من
الكامريا» بؤرة «تركيز عىل يُِرشفان ربما اثنان أو مساعد هناك بينما للكامريا ل ُمشغِّ هناك
تسجيل يتولَّون آخرون طاقٍم أفراد هناك الكامريا. أو املمثلون يتحرك عندما العدسة وضبط
موقع يف مبارشة ل امُلسجَّ الصوت كل عن املسئولية الصوت» «مهندس يتوىل (ربما الصوت
موقع يف املختصالرئييسبالكهرباء هو اإلضاءة» («رئيسفنيي اإلضاءة وضبط التصوير)،
(«العمال» متنوعة أخرى ومهامَّ األسايس)، معاونه هو األول اإلضاءة ومساعد التصوير؛
هنا يذهبون الذين و«السعاة» واألدوات، واملواقع املعدات مع التعامل يتولون من وهم
كل أجل من الصحيح محله يف يشء كل يكون أن يجب محددة). ومهامَّ أوامر لتنفيذ وهناك
الفيلم من ر يُصوَّ ما أما التصوير. بدء قبل واملوقع) (الزاوية الكامريا وضع أي، «إعداد»،
عن راضيًا املخرج يكون أال يمكن أنه وبما «لقطة». فيسمى واحدة، ملرٍة الكامريا بتشغيل
يف املمثل يخطئ ربما عديدة. «تكراراٍت» اللقطة تتطلب فربما للتصوير، األوىل النتائج
املوضوعة العالمات (وهي «اإلشارات» إىل ينتبه ال أو السيناريو من السطور ببعض التفوُّه
كافية؛ غري اإلضاءة أو الكامريا وضع زاوية تكون وربما حركته)، ترشد التي األرض عىل
«اللقطة (مثًال: «الكالكيت» لوح عىل ل وتُسجَّ والتكرارات اللقطات هذه تُعدُّ ما عادًة لذا
مما الحًقا سيُختَار لقطة لكل تكرار وأفضل بعُد. فيما إليها للرجوع («٣ التكرار ،١٢
املشاهد أو اليومية «املشاهد باسم يُعَرف ما وهو الواحد، اليوم مدار عىل تصويره جرى

الرسيعة».
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الفيلم وأن التصوير انتهاء املخرج يعلن عندما اإلنتاج» بعد «ما مرحلة الفيلم يدخل
هذا يكون ما وغالبًا املناسبة، اللقطات «املونتري» يختار للمونتاج. وجاهز بأمان ُمخزَّن
(أي، «مشاهد» إىل ويُحوِّلها اللقطات ويجمع لقطة، كل ويُشذِّب املخرج، مع بالتشاور
مكوَّنة الفيلم من (أجزاء مشاهد» «وتتابعات ومكانيٍّا) زمنيٍّا ببعضها مرتبطة لقطات
خاص نوٌع هناك عامة). فكرة توحدها لكن مختلفٍة أماكَن أو أزمنٍة من مشاهد من
لقطات بني يدمج «مونتاج»)، ببساطة: (أو مونتاج» «تتابع أحيانًا يسمى التتابعات، من
مثل ما فكرًة يعرض أو الوقت مرور ليوضح رسيع بتتابٍع مرتبطٍة مشاهَد من خاطفة
توضيح يف األسلوب هذا استُْخِدم ،(١٩٤١) كني» «املواطن فيلم يف الحب. يف الوقوع عملية
كني، والسيدة السيد بني الفجوة زادت السنوات، فبمرور األول؛ كني زواج حال تدهور
وكلماٌت الثمن، باهظة مائدة وأدوات باستمرار، طولها يتزايد طعام طاولة بينهما وأصبح
هذا املشاهد تتابع من مشهد أول يف عدائي. صمٍت إىل متحولة ذروتها وصلت عدوانية
التايل املشهد يف قصرية. مسافٍة من حب يف اآلخر إىل منهما كلٌّ ينظر و٢) ١ (الشكالن
الشقاق يتزايد بينهما. املوضوعة الورود عرب تتصاعد الشك من ملحة هناك و٤) ٣ (الشكالن
منهما كلٌّ يجلس األخري املشهد وبحلول و٦)، ٥ (الشكالن الثالث املشهد يف وضوًحا ويزداد
و٨). ٧ (الشكالن متنافستنَي صحفيتنَي يقرآن كبرية مائدٍة من بعيد طرٍف يف صمت يف

الصوت رشيط مزامنة تتضمن جسديٍّا، متعبة مهمًة مىض فيما املونتري مهمة كانت
«النسخة يسمى فيما النتائج ومالءمة للفيلم، الخام السيلولويد رشيط مع املغناطييس
ل سهَّ اليوم، النهائية». «النسخة ثم إحكاًما األكثر املخرج» «نسخة ثم التحضريية»
موسيقى أو حوار من الصوتية املسارات إضافة فيمكن املونتاج؛ عملية من كثريًا الكمبيوتر
الخاصة»: «املؤثرات مع الحال وهكذا رقمي. بشكٍل صوتي تعليٍق أو صوتية مؤثراٍت أو
«التاليش مثل اللقطات بني و«االنتقال» الخارقني، األبطال وطريان االنفجارات، محاكاة مثل
فيه). تختفي أو الظالم من تظهر (صورة « «الُخبُوِّ أو بأخرى) صورة (اندماج التدريجي»
حوار (إضافة و«دبلجة» أوركسرتا، يها تؤدِّ أصلية موسيقى الكربى اإلنتاجات تتضمن ربما
باملؤثرات يُستبدل أن (وهو فويل» «مونتاج أو األستديو)، يف اإلنتاج بعد ما مرحلة يف
يف مالكم). لرضبة كمحاكاة تتحطم يقطينة صوت مثل متزامنة بدائل الحية الصوتية

هذه. اإلنتاج» بعد «ما مرحلة يف يحدث اإلبداعي العمل أكثر فإن األفالم، بعض
االستثنائية االبتكارات عىل يعتمد التصوير بعد أو وقبل الكامريا وراء يحدث ما كل
مجاالٍت يف يعملون أفراد عبقرية هذه الصناعة أدوات تمثل ممكنًا. األفالم صنع تجعل التي
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شكل ٢: «أهيم بك حب(ا.»شكل ١: موسيقى رومانسية.

ــي  ــت أبقيتن ــن الوق ــم م ــم ك ــل تعل ــكل ٣: «ه ش
منتظرة ليلة أمس؟»

شــكل ٤: «مصــدرِك الوحيــد لألخبــار هــو صحيفــة 
«ذي إنكوايرر»، يا عزيزتي.» 

ــم  ــن لح ــا م ــل غريًم ــا أُفضِّ ــكل ٥: «أحيانً ش
ودم.»

شــكل ٦: «أنــا ال أضيِّــع الكثــT مــن الوقــت يف قراءة  
الصحيفة.» 
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شكل ٨: صمت. شكل ٧: صمت.

من يُعَرض األول كني زواج حال تدهور آخر». زواٍج أي مثل «زواج :٨ إىل ١ من األشكال
أكثر أو لقطة من املشاهد تتابع يف مشهد كل يتكوَّن الطعام. لطاولة مشاهد من تسلسل خالل

.(١٩٤١ ويلز، (أورسون كني» «املواطن فيلم التدريجي. الزوَجني اغرتاب ح توضِّ

دعونا العاملية. السينما صناعة يف هام بيشءٍ جميًعا يساهمون حيث مختلفة ودوٍل متنوعة
ابتكرتها. التي والعقول األفالم تصنع التي اآلالت عىل رسيعة نظرًة نلِق

، حيٍّ لحدٍث متحركة صوٍر شخصصنع أي يستطيع أن قبل السينما. كامريا يف فكِّر
تشغيل يمكن حتى ما؛ وسيط عىل واضح بشكٍل الصور لتسجيل ما لطريقة يحتاج كان
التصوير مشكالت لحل يحتاج كان آخر، بمعنًى ومستمر. سلس بتتابٍع الصور هذه
مثل فنانون يُدِخل كان عندما النهضة عرص منذ معروفة كانت الكامريا فكرة والعرض.
نافذة. ستارٍة يف صغري ثقٍب خالل من مظلمة غرفٍة إىل خارجيٍّا ضوءًا دافنيش ليوناردو
رآه ما مظلمة. غرفًة وتعني أوبسكيورا» «كامريا التينية كلمة من مشتقة «كامريا» كلمة
الشارع من مقلوبة صورٌة هو اليوم) شخص أي يراه أن يمكن (وما الفنانون أولئك
يُدعى فرنيس رجٌل يقوم أن قبل قرون عدة األمر استغرق املقابل. الحائط عىل معروضة
ثالثينيات يف بالفضة النحاساملغطَّى من لوح عىل بوضوح الصورة تلك بالتقاط داجري لوي
جانب يف ثقب به صندوًقا داجري استخدم املظلمة، الغرفة من وبدًال عرش. التاسع القرن
هنري ويليام يُدعى إنجليزي رجٌل اكتشف تقريبًا، الوقت نفس يف اآلخر. الجانب يف ولوح
إنتاجها إعادة يمكن بحيث كيميائيٍّا معاَلج ورق عىل الصور التقاط كيفية تالبوت فوكس
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شــكل ١٠: يؤكــد ا*شــهد عــىل مــدى تفاهــة ممتلكات 
ــوق  ــ4ا ف ــوم الكام ا». تح ــد8 ــدة ج ــٍة بعي ــ@ «بلقط ك
ــة  ــزل بلقط ــعة تن ــة واس ــٍة جوي ــه بلقط ممتلكات
ــه  ــذي يهم ــد ال ــيشء الوحي ــىل ال ــز ع ــة للرتكي رافع

(«ا*واطن ك@» ، ١٩٤١). 

شــكل ١٢: «لقطــة بزاويــٍة منخفضــة» لــويصِّ 
تشــاريل الجديــد تجعلــه يبــدو مثــ4ًا للرعــب 
وقاســيًا؛ أي، شــخصية بــاردة تحــوم فــوق الطفــل 

(«ا*واطن ك@» ، ١٩٤١).

شــكل١١: «لقطــة بزاويــة علويــة» لتشــاريل الصغــ4 
ــات  ــة بكلم ــدة (مصحوب ــه» الجدي ــا ب «عائلت محاًط
ــح  ــالد ســعيد») توضِّ ــد مي ــالد ســعيد. عي ــد مي «عي
إحســاس الطفــل بالعجــز واالغــرتاب أثنــاء احتفالــه 
البيــت  عــن  بعيــًدا  ا*يــالد  بأعيــاد  مــرة  ألول 

(«ا*واطن ك@» ، ١٩٤١).

شــكل ٩: يُظِهــر الشــكل مــدى أهميــة كلمــات كــ@ 
ا» لشــفتيه  ــة جــد8 األخــ4ة باســتخدام «لقطــٍة مقرب

(«ا*واطن ك@» ، ١٩٤١).

(الفتحة)، «الثقب» إىل متحرك مرصاع أضيف سنوات، بضع وخالل سالبة. نسخٍة من
ممارسته أثناء الريايض صورة التقاط الفوتوغرافيني رين للمصوِّ األرسع األلواح وأتاحت
خالل مصورة؟ ويُعَرضكحركٍة يُلتََقط أن نفسه املستمر للفعل يمكن كيف لكن الرياضة.
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وخطًرا  غموًضا  تضيف  خافتة»  «إضاءة   :١٤ شكل 
للحظة كئيبة يف الفيلم («ا6واطن ك2» ، ١٩٤١).

شكل ١٣: مشهد الحفل يف الفيلم يستخدم «إضاءًة
قوية» لصنع جوٍّ جذل («ا6واطن ك2» ، ١٩٤١).

مثل دة ُمعقَّ بأسماء كانت التي البسيطة األلعاب من عدد برهن عرش، التاسع القرن أوائل
تركيبه يمكن الفردية الرسومات من تتابع أي أنَّ عىل و«زويرتوب» «فيناكيستوسكوب»
مثل تماًما تعمل كانت بالحركة. املشاهد إليهام طبلة داخل يَُدار أن أو دوَّارة عجلة عىل
بفضل مستمرة فرديٍة حركٍة يف تندمج املتفرقة الصور كانت حيث ب القالَّ الورقي اللوح
إدوارد ويُدعى كاليفورنيا يف يعيش إنجليزي رجٌل قام ،١٨٧٧ عام يف البرشي. املخ خداع
وليثبت حصانًا. يخصُّ رهان تسوية يريد مايربيدج كان التالية. الكربى بالخطوة مايربيدج
مسافاٍت عىل كامريا ٢٤ وضع َعْدوه، أثناء ما نقطٍة األرضيف عن ارتفعت األربعة الحوافر أن
املتصلة األسالك من سلسلة يف تعثَّر بها، الحصان مرَّ عندما السباق، مسار بطول متفرقة
التصوير تقنية من ن يحسِّ التالية عاًما العرشين وقىض بالرهان مايربيدج فاز بالكامريات.
يمر لم العرض. أجل من دوَّارة أسطوانة عىل الصور واضًعا خاصته متعددة بكامرياٍت
يف — وأمريكيون وفرنسيون إنجليز — املخرتعني من كبرية أعداٌد بدأت حتى طويل وقٌت
والثقوب بالورق مغطاة تصوير أفالم لفائف استخدام وتجربة الخاصة معداتهم ابتكار
الرغم وعىل بها. تعمل التي اآلليات ملزامنة املؤقتة واملصاريع األفالم وأسفل بأعىل املوجودة
توماس فإن جدال، موضع زالوا ما األفالم وعارض السينما كامريا مخرتعي أوائل أن من

رأينا. كما ماديٍّا، رابحني األمر من خرجوا من هم لوميري واألخوين إديسون
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الجاز» «مغني فيلم إىل يُنَسب ما عادًة أنه من الرغم وعىل أخرى. ابتكارات توالت
املتحدة، الواليات يف الناطقة السينما عرص إطالق يف الفضل (١٩٢٧ سينجر»، جاز («ذا
بدرجاٍت بكثري، ذلك قبل ما فرتة إىل تعود األفالم إىل املتزامن الصوت إضافة جهود فإن
الفونوغراف آللة كقرين املتحركة الصور يف إديسون فكَّر األساس، يف النجاح. من متفاوتة
بني يربط كان الذي (١٩٢٥) الفيتافون نظام يف الحًقا د تجسَّ مبدأ وهو به، الخاصة
تقنية األملان املخرتعون ر طوَّ بقليل، األوىل العاملية الحرب بعد وعارض. دوَّارة أسطوانة
صوتيٍّ مساٍر تسجيل يمكن حتى ضوء إىل الصوت ل تحوِّ التي أوروبا، يف «تراي-إيرجون»
يل بواسطة أمريكا يف مماثلة طريقٍة تحسني جرى مبارشة. الفيلم رشيط عىل ضوئي
بصورٍة تُصوَّر األفالم أوائل كانت وبينما «الفونوفيلم». ابتكاره سمى الذي فوريست دي
هوليوود حققت بآلة، أو باليد ن تلوَّ ما غالبًا والتي واألسود)، (األبيض اللون أحادية
مثل تقنياٍت باستخدام باأللوان التصوير يف كبريًا تقدًما العرشين القرن عرشينيات يف
للتنافس استقراًرا وأكثر األلوان يف أغنى أفالم تصوير وعمليات وتيكنيكلر، كلر إيستمان
الشاشة ميزة ولتأكيد واألسود. باألبيض مواده يعرض زال ما كان الذي التلفزيون مع
السينرياما وشاشات األبعاد الثالثية للتقنية م امُلجسِّ األثر العارضون جرَّب للسينما، الكربى
الجديدة البدع هذه إن السينماسكوب. لتقنية ا جدٍّ العريضة العرض وشاشات املقوَّسة
العرض وتقنية اآليماكس وشاشات العريضة، العرض طرق لكن طويلة لفرتٍة تستمر لم

منها. تنحدر اليوم املستخدمة القطبية األبعاد الثالثية
عقدت تُعَرضكذلك. أين لكن األفالم، عرض كيفية فقط التكنولوجيا تغريِّ لم مؤخًرا،
وتلفزيون البث، تقنية مستخدمة قواهما، بني بالتوحيد التلفزيون مع صلًحا هوليوود
تسعينيات وبحلول لألفالم. عرض مراكز إىل التلفزيون أجهزة لتحويل الحًقا، الكابل
مما وتلفزيونات؛ فيديو تسجيل أجهزة يمتلك األمريكية البيوت معظم كان العرشين القرن
مبيعات فاقت ،٢٠٠٢ عام وبحلول فيديو. رشائط عىل األفالم بمشاهدة للعائالت سمح
املنزيل» الفيديو «نظام بني الفارق إن سلًفا. لة املسجَّ الفيديو أرشطة الرقمية أقراصالفيديو
التقنية بني الفارق هو األساس يف دي) يف (دي الرقمي» الفيديو و«قرص إس) إتش (يف
بشكٍل املوجة وتشبه ومتَّصلة متذبِذبة التناظرية املعلومات الرقمية. والتقنية التناظرية
اإلشارات من كأنماط املنزيل الفيديو نظام أرشطة عىل واألصوات الصور ل تُسجَّ كبري،
مفتاح مثل ومتقطِّعة متفرقة فهي الرقمية، املعلومات أما شدتها، يف املتغرية املغناطيسية
الفيديو أقراص عىل األفالم اإليقاف. أو التشغيل وضَعي عىل ضبطه يمكن الذي الضوء
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التي والصور األصوات تمثل التي املعلومات من للغاية ضئيلة أجزاءٍ هيئة عىل ر تُشفَّ الرقمية
أو الصفر من تتكون التي الثنائية الكمبيوتر لغة إىل ويحوِّلها الليزر ضوء يقرأها أن يمكن
الخاص التخزين وسيط عن مستقلة الرقمية املعلومات أن وبما إيقاف. أو تشغيل الواحد،
خالل يُبَث أو بالكمبيوتر الخاص الصلب للقرص نقله يمكن رقمي فيلم أي فإن بها،
من الكثري تجاوز يف تساعدان واملتانة املرونة هذه للجودة. كبري فقداٍن دون من اإلنرتنت
ومن الوقت بمرور يتآكالن اللذين املمغنط والرشيط السيلولويد برشيط الخاصة القيود
بواسطة إلكرتوني بشكٍل الرقمية األفالم بمونتاج القيام يمكن فيهما. التحكم الصعب
دون ومضغوط، رسيع نحٍو عىل نسخها يمكن كما الثقيلة، لآلالت الحاجة دون الكمبيوتر
السالبة النسخ من مليمرتًا ٣٥ مقياس من األفالم من وباهظة ضخمة نُسٍخ لصنع الحاجة

األوىل. النسخة ونقاوة وضوح نفس يف رقمية نسخٍة كل وتكون (النيجاتيف)،
بل النهاية، وحتى البداية من بالكامل األفالم صناعة عملية الرقمية الثورة ت غريَّ
النص كتابة يف تُستخَدم الكمبيوتر أجهزة أصبحت ألسفل. أعىل من نفسها والصناعة
التطورات ت غريَّ األفالم. وعرض والتوزيع واإلنتاج بل واملونتاج والتصوير السينمائي
وسمحت املتحركة، الرسوم أفالم صناعة وجه بالكمبيوتر املنشأة الصور يف حدثت التي
الواقعيني املمثلني بني الفروقات جعل مما حقيقيني؛ ممثلني مع بالتعامل رقمية لشخصياٍت
كبري قدٌر ينتُج واضحة. وغري مبَهمة تصبح واالفرتاضية، الحقيقية األفعال وبني واملتخيَّلني،
أكرب اتجاٍه من جزء مجرد وهذا التقنيات. بني الدمج هذا من بوتر هاري أفالم يف السحر من
النصوص(املكتوبة من سبق فيما منفصلة كانت أنواٍع بني يدمج اتجاٌه وهو الرقمي للدمج
واألفالم والروايات والوثائقيات الكوميدية (املسلسالت الفنية واألنواع واملرئية) واملنطوقة
وشاشات السينمائي العرض ودور (التلفزيون العرض وأنظمة الفيديو) وألعاب الروائية
كذلك، آخر اتجاٍه دفع يف الرقمية الثورة ساعدت اللوحية). الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر
التي الدولية اإلعالمية التكتالت يف فكِّر متزايد. بشكٍل عاملي اقتصاٍد نحو االتجاه وهو أال
الرتفيهية واملدن النرش ودور األفالم صنع وأستديوهات الكابل تلفزيون رشكات يف تتحكم

التكنولوجيا. لته سهَّ عاملي انتشار إنه العالم؛ حول

للسينما الفني الجانب (3)

من املعاني ل توصِّ أنها بمعنى اللغة؛ من نوع كذلك فهي وتقنية، تجارة السينما كانت إذا
أي مشاهدة أن من الرغم عىل تُعرَّف. أن يجب التي واألساليب الشفرات من نظام خالل

39



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

من معينًا قدًرا يحتاج أمٌر فهي بنا، تمرُّ وهي الحياة كمشاهدة هينًا أمًرا تبدو ربما فيلم
كني» «املواطن فيلم يف الشاشة يشغل الذي الضخم الفم أن ندرك أن يمكننا فكيف التفسري؛
عمالق؟ مارد شفاه وليست األخرية كلمته ينطق وهو كني شفاه من مقرَّبة لقطة يمثل
دفرت من بيضاء صفحٌة تذوب عندما الزمن يف للخلف تسري كني قصة أن نعرف كيف
(الفالش االسرتجاع مشاهد كولورادو؟ يف الثلج يملؤه مشهًدا لتصبح تدريجيٍّا اليوميات
الشفرة من أجزاءً أو أساليب تُعترب التدريجي التاليش وحاالت املقرَّبة واللقطات باك)
طريق عن الوقت بمرور الشفرات هذه معنى معظمنا يدرك الفيلم. فهم يف تساعدنا التي
والعواطف وعالقاتها الشخصيات عىل انتباهنا معظم وتركيز األفالم من الكثري مشاهدة
إننا حتى الفيلم، يحكيه ما أي القصص، يف بشدة ننخرط ربما مشهد. كل يف املوجودة
إضاءة أو الكامريا وضع نالحظ ال ربما للقصة. روايته كيفية أي للخطاب؛ إدراكنا نفقد
حريتنا، تقليدية غري قصة تثري عندما لكننا أخرى، تبدأ وأين لقطة تنتهي أين أو املشهد
الصني، من لفيلم غريب أسلوب أو تجريبي لفيلٍم معتاد غري أسلوٌب انتباهنا يُشتِّت وعندما

تركيبات. هي األفالم أن متذكِّرين السينمائي، الخطاب عىل الرتكيز يف نبدأ ربما
الصور من كنظام الفيلم لغة تعمل كيف وتقدير السينمائي الخطاب فهم يف ملساعدتنا
املتحركة» املنصة و«لقطة الرئييس» «الضوء مثل مصطلحات نفهم أن املفيد من واألصوات،
التي االختيارات التعرفعىل من تمكننا التقنية املفردات هذه املفاجئ». املونتاجي و«القطع
يفرتقان. ال السينما وفن التكنولوجيا أن كيف أكرب بوضوٍح لنرى الكواليس وراء تُتََّخذ

تعمل مونتاج. وآالت ومعداتصوت إضاءة وأدوات كامريات الفيلم صانع ُعدَّة تتضمن
وسيط من معني نوٍع عىل الوارد الضوء أشعة لرتكيز زجاجية كعنٍي الكامريا «عدسة»
تُصنَّف إلكرتوني). مستشعر أو فيديو رشيط أو فيلم رشيط يكون ما (عادًة التخزين
األخرى. البرصية واملؤثرات الصورة حجم يحدد الذي البؤري» «البعد حسب العدسات
للصورة. ممكن تشويه أقل مليمرتًا) ٣٥–٥٥) التقليدية للعدسة البؤري البُعد يعطي
أوسع رؤية مجال القصري) البؤري البعد عدسة (أو العريضة» الزاوية «عدسة تلتقط
التيليفوتو» «عدسة تمتلك أكرب. عمٍق بوجود وهًما يخلق مما أبعد؛ تبدو األشياء وتجعل
املوجودة (املنطقة مجال» و«عمق ضيًقا، أكثر رؤية مجال الطويل) البؤري البعد عدسة (أو
تكبري يريد الكامريا ل ُمشغِّ كان إذا أقرب. تبدو األشياء يجعل مما أقل؛ الرتكيز) بؤرة يف
املبنى وضع يريد كان وإذا التيليفوتو، عدسة استخدام فيمكنه بُعد، عىل نافذة وعزل
يريد كان وإذا العريضة، الزاوية عدسة استخدام فيمكنه العدسة، بؤرة تركيز يف بكامله
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بني تمزج التي الزوم عدسة استخدام فيمكنه بكامله، واملبنى النافذة بني االنتباه نقل
(نحو ما اتجاٍه يف العدسة تحريك يؤدي واحدة. عدسٍة يف املختلفة البؤرية األبعاد ميزات
اآلخر االتجاه يف تحريكها يؤدي بينما النافذة، عن االبتعاد إىل العريضة) الزاوية وضع

منها. االقرتاب إىل التيليفوتو) عدسة (وضع
الرأسية الحركات تسمى الكامريا، تحريك السينمائي املصور يقرر ربما ذلك، من بدًال
القديمة الكامريات أن بسبب الرافعة لقطات أو الذراع لقطات املكان يف أسفل أو ألعىل
للكامريا األفقية الحركات أما متحركة. أذرٍع أو رافعات األساسعىل يف تُوَضع كانت الثقيلة
كانت الكامريا أن بسبب املتابعة» «لقطات أو املتحركة» «املنصة لقطات األرضفتسمى عىل
التي األفقية البانورامية اللقطات فإن الدقة، تحرينا إذا مسارات. أو عجالت عىل تتحرك
محورها عىل تدور الكامريا ألن بالكامريا؛ تحرًكا تُعترب ال ثابت؛ موقٍع من األفق تمسح
صعوًدا محورها عىل الكامريا فيها تدور التي املائلة اللقطة عىل ينطبق األمر نفس أفقيٍّا.
اللقطات، هذه كل يف عليا. أخرى إىل سفىل نافذٍة من انتباهنا لفت محاولتها أثناء وهبوًطا
الجوية اللقطات عكس عىل متحركة، رافعاٍت أو بعجالت األساسبمنصات يف الكامريا تُثبَّت
فإن بالطبع، طائرة. أو مروحية بمساعدة ره تُصوِّ ما فوق الكامريا فيها تطري ربما التي
بني جامعة الطرق، من بالعديد حرية أكثر بشكٍل تتحرك أن يمكنها وزنًا األخفَّ الكامريات
«الستيدي جهاز يحافظ سلسة. واحدٍة حركٍة يف املائلة واللقطات واملتابعة الرافعة لقطات
التقاط يتيح مما تحرك؛ أي خالل الكامريا مستوى عىل ،١٩٧٥ عام ع اخُرتِ الذي كام»،

باليد. محمولة بكامريا ومتنوعة للغاية سلسًة متابعًة لقطاٍت
عنارص ووضع رونه يصوِّ ما «تأطري» عىل السينمائيون رون واملصوِّ يحرصاملخرجون
اإلطار معظم املقرَّبة» «اللقطات تمأل بحرص. الكامريا رؤية مجال مستطيل داخل لقطة كل
«اللقطة وتكشف بالفيلم. الرشيرة الشخصية مسدس أو املمثل وجه مثل واحد بجسٍم
أو الركبتني أو الكاحل من املمثل تُظِهر ربما ر؛ يُصوَّ ما جسم من أكرب جزءًا املتوسطة»
ع تتنوَّ أن ويمكن الخلفية، من أكرب جانبًا فتُظهر البعيدة» «اللقطة أما أعىل. إىل الخرص
من العديد تُظهر أبعد ولقطات بالكامل، إنسان جسد تُظهر للجسم كاملة» «لقطٍة بني
فيلم يستخدم بالكامل. بمدينة السماء أفق تُظِهر ا» جدٍّ بعيدة «لقطات أو غرفة، يف املمثلني
ولقطًة (٩ (شكل «الربعم» األخرية بكلمته كني يتفوَّه عندما ا جدٍّ مقربة لقطًة كني» «املواطن
.(١٠ (شكل موته بعد وراءه تركها التي لها نفع ال التي األشياء كل ليُظهر ا جدٍّ بعيدة
أعىل من الطفل ر تصوِّ علوية» بزاوية «لقطة تظهر ربما التصوير. يف أيًضا هامة الزوايا
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ألول كني تشاريل الطفل يحتفل عندما ١١ شكل يف يظهر كما أمره عىل ومغلوبًا صغريًا
الشخص تُظهر فربما املنخفضة»، الزاوية «لقطة أما املنزل، عن بعيًدا امليالد بأعياد مرة
متعجرف. ويصٍّ إىل تشاريل ينظر عندما ١٢ شكل يف يظهر كما قاسيًا أو للخوف مثريًا
البرص» مستوى «لقطة باستخدام مبارش بشكٍل املمثلون ر يُصوَّ األحوال، معظم يف لكن

اليومية. الحياة يف لبعض بعضنا مواجهة كيفية تُمثِّل والتي
والزاوية واملسافة الحركة — الكامريا بعمل الخاصة الجوانب هذه إىل باإلضافة
والباحثون الخرباء يستخدم مشهد. أي تصميم يف يُبذَل العمل من كبريًا قدًرا فإن —
اختيار إن املشهد. تصميم طريقة لوصف «ميزانسني» وهو فرنسيٍّا مصطلًحا واملخرجون
واألزياء واملكياج والحركات واإليماءات املمثلني وجوه وتعبريات واألدوات واألثاث املوقع
اإلضاءة؛ وكذلك العام. وطابعه وتركيبه املشهد جو تحديد يف يُسِهم هذا كل بهم؛ الخاصة
الرئييس») («الضوء للضوء األسايس املصدر ويكون ُمبِهرة بإضاءة املشهد يُغَمر فعندما
يكون أن يمكن القوية») «اإلضاءة يسمى (والذي العام األثر فإن والشدة) املوضع (يف قويٍّا
يكون عندما أما .(١٣ (شكل كني» «املواطن فيلم يف الحفل مشهد يف كما ومبِهًجا مرًحا
املزاج يكون أن فيمكن الخافتة»)، («اإلضاءة الظالل يف وغارًقا خافت بشكٍل ُمضاءً املشهد

.١٤ شكل يف كما غامًضا أو كئيبًا العام
األخرى وظائفها إىل باإلضافة عام شعوٍر خلق يف رئيسيٍّا دوًرا الصوت مسارات تلعب
نسميه ما أن ستالحظ الفيلم؛ من مفقود هو عما وتساءْل الصوت إيقاف حاِوْل العديدة.
بالصوت تسمى التي الخلفية، يف الطبيعية الضوضاء هناك عدة: طبقاٍت من مكوَّن بالصوت
األفالم صناع فإن لهذا غريب؛ نحٍو عىل واقعي غري دونها من الفيلم يبدو والتي املحيط،
أصواتًا أو املارَّة السيارات أزيز أو الشجر أوراق حفيف أصوات روتيني بشكٍل يضيفون
األصوات تلك نفتقد فإننا األصوات، لتلك منتبهني نكون ال عندما وحتى الخلفية. يف برشية
أو نار إطالق مثل للقصة األصوات بعض أهمية عىل وللتأكيد غائبة. تكون عندما املحيطة
حي بشكٍل ل تُسجَّ ربما التي الصوتية املؤثرات الصوت فنيُّو يضيف الثلج، يف مسرتَقة ُخًطى
فنيٍّ بواسطة اإلنتاج بعد ما مرحلة خالل تُصنع أو سلًفا لة مسجَّ صوتية مكتبٍة من تؤخذ أو
من (املنبعث الواقعي الصوت بني يُصنَع ما عادًة تمييٌز هناك فويل. مونتاج يف متخصص
موسيقى (مثل املضاف والصوت سيارة) مذياع يف أغنيٍة مثل القصة داخل مصدٍر
(الكلمات الحوار بني آخر تمييٌز هناك ملشهد). العاطفي األثر لتزيد مضافة أوركسرتالية
خفيٌّ راٍو ينطق التي (الكلمات الصوتي والتعليق مسموع) بصوٍت املمثلون بها ينطق التي
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الذي الصوتي املشهد الداخلية). الشخصية أفكار لتوصيل شفاهها تتحرك ال شخصية أو
الفرنيس املخرج كان وكما عمًقا. نراه ما يُكسب واأللحان والضوضاء األصوات هذه تخلقه

األعماق.»8 فتسرب األذن أما السطح ترى «العني يقول: أن يحب بريسون روبري
ر املصوِّ إديسون جعل بساطة. بكل مبارشة وتُعَرض ر تُصوَّ األفالم أوائل كانت
واحدة، مرًة (١٨٩٤ سنيز»، أوتس («فريد أوت» فريد «عطسة فيلم ر يصوِّ به الخاص
واحٍد فعٍل يف كاملة العطسة مشاهدة به الخاصة العرض صالونات مرتادو واستطاع
«وصول فيلم وعرَضا لوميري األخوان ر صوَّ الكينيتوسكوب. آلة مقبض بإدارة مستمر
مثل رواًدا لكن بعيد. حدٍّ إىل الطريقة بنفس (١٨٩٦ ترين»، آ أوف («أريفال قطار»
كيفية اكتشفا ما رسعان بورتر إس إدوين واألمريكي ميلييس جورج الفرنيس الساحر
إىل «رحلة فيلم ففي الدرامي؛ األثر إلحداث ترتيبها وإعادة لقطات إىل املشاهد تقطيع
٣٠ من يقرب ما إىل الفيلم يف الحدث ميلييس م قسَّ ،(١٩٠٢ مون»، ذا تو تريب («آ القمر»
الكامريا وكانت ملكان، مكان من القصة ينقل وأخذ مشهًدا، منها كل توضح متفرقة لقطًة
العروض يف يحدث كما باالختفاء، للممثلني لتسمح الحدث وسط آلخر حني من تتوقف
الكربى» القطار «رسقة فيلم يف املشاهد بني تعقيًدا أكثر انتقاًال بورتر استخدم السحرية.
املشهد داخل الكامريا وضع يغري أحيانًا كان حيث ،(١٩٠٣ روبري»، ترين جريت («ذا
البطلة تفك بينما لقطة يف اللصوص (هروب متزامنة أفعاٍل بحدوث يوحي مما الواحد؛
وقص اختيار عملية وهو املونتاج ميزات وبورتر ميلييس اكتشف أخرى). يف والدها قيد

مستمر. تتابٍع يف رة املصوَّ املادة تجميع وإعادة
قدمه مما أكثر ربما (١٨٧٥–١٩٤٨) جريفيث وارك ديفيد قدَّم املتحدة، الواليات يف
السينما يف الطويلة الفنية مسريته خالل املونتاج فن وتطوير لصياغة آخر أفالم صانع أي
بني يتنقل الذي املوازي» «املونتاج أو املتداخل» «القطع أسلوب من جريفيث ن حسَّ الصامتة.
(١٩١١ أوبريتور»، لونديل («ذا لونديل» ل «ُمشغِّ فيلم يف مختلفٍة. أماكَن يف متزامنة أفعاٍل
املشهدين بني الديناميكي اإليقاع فإن مأزق، يف وبطلة مرسع قطاٍر بني تتنقل عندما
كانت بسالح اللصوص تصدُّ البطلة كانت عندما الحًقا، الدرامي. التوتر من يزيد كان
عىل ُمقرَّبة بلقطة خدعتها تُكَشف براغي. مفتاح الحقيقة يف هو سالحها أن ندرك تخفيه،
داخل تُقَحم لقطات (وهي امُلقَحمة» «اللقطات جريفيث يستخدم أخرى، مواضع يف املفتاح.
عن بعيدة ألجسام تنتقل (التي االعرتاضية» «اللقطات وكذلك تفاصيله) يكشف مما مشهد؛
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العاطفي الفعل رد تُظهر (التي الفعل» رد و«لقطات السماء) يف يطري طائر مثل الشاشة
يساعد (الذي التوفيقي» «للقطع السلس استخدامه إن القصة. رسد يف للمساعدة للناظر)
هذه متواصل. بشكٍل األمام إىل القصة يدفع األخرى) إىل لقطة من الحدث استمرارية يف
خافيًا املتواصل ق بالتدفُّ إحساًسا يصنع أسلوب (وهو االستمرارية» «مونتاج يف الرباعة
تطورت الوقت، بمرور األمريكية. للسينما املميزة السمة أصبحت نفسها) املونتاج أساليب
املعتاد من أصبح فقد وأساليب؛ قواعد له الذي التقليد من نوًعا لتصبح املمارسات هذه مثل
ح توضِّ التي اللقطة يف كما املشاهدين، لتوجيه تعريفية أو تأسيسية» «بلقطٍة الفيلم افتتاح
عندما نيويورك. سكان من شخص حياة ح لتوضِّ الكامريا تقرتب أن قبل مانهاتن أفق
مطابقة يسمى عادة هذا يتبع ما فإن الشاشة، عىل ظاهر غري ما يشءٍ إىل شخصية تنظر
من جزء اللقطات هذه إن الشخصية. تراه ما ح توضِّ اعرتاضية لقطة وهي النظر»، «اتجاه
الشخصيات عالم يف إلغراقنا يهدف والذي النظر» وجهة «مونتاج يسمى عمومية أكثر مبدأ
هذه درجة». ١٨٠ ال «قاعدة وهو آخر أسلوٌب هناك نظرهم. وجهة من األشياء بعرض
جانٍب عىل الكامريا عىل تحافظ أكرب، بنحٍو للسينما األوىل األيام يف تُالَحظ والتي «القاعدة»،
مع بعضهم متَِّسقة عالقٍة يف املمثلون يظل حتى الفعل خالل مرسوٍم خيايلٍّ خطٍّ من واحد
عرض يف يتناوب الذي املعكوسة» اللقطة/اللقطة «تتابع ل التقليدي األسلوب إن بعض.
النظر. وجهة مونتاج أمثلة أحد هو األخرى إىل إحداهما تتحدثان شخصيتني منظوَري
داخل لتُبقينا مة مصمَّ أنها إىل يرجع هذا فإن املونتاج، يف األساليب هذه نالحظ لم وإذا
املونتاج يف الكالسيكي» الهوليوودي «األسلوب إن صناعته. كيفية عىل االطالع وليس الفيلم
معرفة إىل نتوق حتى الشخصيات عىل انتباهنا وُمركِّزين بالقصة مشغولني يُبقينا الخفي
أو الفعل يتقدم والتقدُّم. والوحدة الوضوح األسلوب هذا يفضل ذلك. بعد سيحدث ما
بعضها واضح نحٍو عىل املرتبطة والنتائج األسباب من سلسلة خالل من لألمام الحدث

دائر. لنزاٍع ما حل إىل ليصل ببعض؛
كثريًا ويُستنسخ كبري بشكٍل ق ويُسوَّ قويٍّا نموذًجا هوليوود أسلوب فيه يُعترب حني يف
الوقت نفس ففي أخرى؛ سينمائيًة وحركاٍت أساليب سنقابل العالم؛9 أنحاء جميع يف
سلكوا روسيا يف األفالم ُصنَّاع فإن املونتاج، يف االستمرارية جريفيث فيه يجرِّب كان الذي
،١٩١٧ عام الروسية الثورة أعقاب ففي اإلنتاج؛ بعد ما مرحلة يف تماًما مختلًفا منهًجا
بتغيري مهتمني آيزنشتاين وسريجي بودوفكني فسيفولود مثل الشباب األفالم صناع كان
املونتاج استخدام أرادوا القديمة. القصص تخليد من أكثر الناس بها يفكر التي الطريقة
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التجميع أو الرتكيب تعني أن يمكن (التي الفرنسية مونتاج كلمة بتبنِّي رية. تصوُّ كأداٍة
اللقطات بني ُمقِرنًا الجديل، باملونتاج الخاصة نظرياته آيزنشتاين طور التحرير)، أو
أو الفكري» «املونتاج ب عادة األسلوب هذا يسمى األفكار. بني عنيًفا تصادًما يقدِّم بشكٍل
«إرضاب» فيلم ففي املستمر؛ للمونتاج الهوليوودي لألسلوب املقابل السوفييتي» «املونتاج
من الهاربني للعمال لقطة بني بالكامريا ل يتنقَّ آيزنشتاين كان عندما (١٩٢٥ («سرتايك»،
العمال بني وفكرية عاطفية رابطٍة صنع منا يطلب كان املذبح، مشهد إىل القيرص جنود
بوتمكني» «املدمرة فيلم يف أوديسا ميناء درج مشهد مشاهدة إن املذبوحة. والحيوانات
بني بعنف الكامريا تتنقل ترويًعا. أكثر تجربًة يُعترب كذلك (١٩٢٥ بوتمكني»، («باتلشيب
خارًقا واسعة ولقطاٍت مقرَّبة ولقطاٍت أفقية ومستوياٍت مائلة بزوايا واملدنيني الجنود
و١٨ و١٧ و١٦ ١٥ أشكال (انظر الفعل توافق ومبادئ درجة ١٨٠ ال قاعدة عْمٍد عن
فإن مريح، بشكٍل املتصل املونتاج طريق عن مسلِّية عرضقصص من وبدًال و٢٠). و١٩
األفالم، أن ليدركوا السائد الوضع ومساءلة للتفكري، الجمهور يدفع السوفييتي املونتاج
آخر. بنحو بنائها إعادة يمكننا ولذا تركيبات؛ تجسدها، التي األيديولوجية األنظمة مثل

ففي أوروبا؛ يف الفني التجريب عرص العرشين القرن من العرشينيات عقد كان
الدكتور «كابينة فيلم يف قدَّمها التي ِفينَه روبرت املخرج جهود األفالم صناع أكمل أملانيا،
متطرفة عقلية حاالت لتصوير (١٩٢٠ كاليجاري»، دكتور أوف كابينيت («ذا كاليجاري»
ومواقع الغريبة الخافتة لإلضاءة استخدامهم أصبح املشاهد. تصميم خالل للشخصياتمن
ذاتية حقائق لتقديم والحرية لإلرباك املثري والتصوير عجيب نحٍو عىل مة املصمَّ التصوير
رواد جرب فرنسا، يف التعبريية. باسم يُعرف املوضوعي الواقع تقديم من بدًال (داخلية)
خالل من النفسية التجربة تكثيف (وهي االنطباعية الطليعية) الحركة (رواد الفني االبتكار
وكذلك املعالم) الواضحة غري والصور للكامريا البطيئة والحركة الرتاكب مثل أساليب
القرن ثالثينيات يف الشاشة). عىل لألحالم الغريب املنطق إنتاج إعادة (وهي الرسيالية
أكثر أسلوٍب نحو الفرنسيون املخرجون اتجه الثانية، العاملية الحرب وعشية العرشين،
تحيط العاملة الطبقة من أبطال تقديم عىل ُمركِّزين الشعرية الواقعية باسم يُعرف واقعية
أفالم يف التوايل عىل ممثلة الثالث الفرنسية الحركات هذه تلني. ال اجتماعية قًوى بهم
دايل، وسلفادور بونويل للويس (١٩٢٩ دوج»، أندلوسيان («آن أندليس» «كلب
و«سفينة إبشتاين، لجان (١٩٢٨ هاوسأوفآرش»، أوفذا فول («ذا آرش» منزل و«سقوط

فيجو. لجان (١٩٣٤ («التالنت»، أتالنتا»
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شكل ١٦شكل ١٥

شكل ١٨شكل ١٧

شكل ٢٠شكل ١٩

خالل من الرصاع يربز البنائي» «املونتاج باسم املعروف املونتاج :٢٠ إىل ١٥ من األشكال
آيزنشتاين، (سريجي بوتمكني» «املدمرة فيلم يف أوديسا ميناء درج مشهد يف الصور تضارب

.(١٩٢٥
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اتخذ الخمسينيات، وأوائل األربعينيات أواخر وخالل الثانية، العاملية الحرب بعد
االجتماعية. للمشكالت الواقعي التصوير نحو إضافية خطوًة اإليطاليون األفالم صناع
روبرتو مثل مخرجون اصطحب الحرب، بعد ما القتصاد املتضائلة للموارد وبمواجهتهم
وفيتوريو ((١٩٤٥ سيتي»، أوبن («روم: مفتوحة» مدينة «روما: فيلمه (يف روسيليني
الشوارع إىل كامرياتهم ((١٩٤٨ ثيفز»، («بايسكل الدراجة» «سارقو فيلمه (يف سيكا دي
األسلوب هذا العاديني. األشخاص حياة عىل للرتكيز هواة وممثلني املتاح الضوء مستخدمني
أساليب أكثر من وهو الجديدة» «الواقعية باسم واسع نطاٍق يُعَرفعىل أصبح الوثائقي شبه
ويزيد التمويل فيها يقلُّ التي العالم حول للمناطق بسهولة مالئم أنه بسبب تأثريًا السينما
«سينما مثل حركات اإليطالية الجديدة الواقعية ألهمت القصصاملحلية. لرواية الدافع فيها
سينمائية وحركات األرجنتني يف الثالثة» و«السينما الربازيل يف الجديدة) (السينما نوفو»
سمات بعض تظهر الكربى. الصحراء جنوب السوداء أفريقيا دول إىل إيران من جديدة،
ستينيات يف الفرنسية للسينما الجديدة باملوجة يُعرف فيما اإليطالية الجديدة الواقعية
مثل كربى وأفكار صغرية بميزانياٍت شباب أفالم صنَّاع سعى عندما العرشين القرن
٤٠٠» مثل بأفالم السينمائي بالدهم تراث إحياء إلعادة جودار لوك وجان تروفو فرانسوا
بني .(١٩٦٠ («بريثليس»، األنفاس» و«منقطع بلوز»،١٩٥٩) هندريد فور («ذا رضبة»
(من الجديدة األملانية السينما مثل العالم يف ما مكان يف جديدة» «موجٌة تظهر واآلخر، الحني
باجو» «نوبريو (واملسماة الجديدة اليابانية واملوجة الثمانينيات) وحتى الستينيات أواخر
الثمانينيات (من الجديدة الكورية السينما أو السبعينيات) أوائل وحتى الخمسينيات من

املميز. أسلوبها منها لكل والتي الثالثة) األلفية بداية وحتى

للسينما االجتماعي الجانب (4)

لم إذا كربى قيمة ذا يكون ال للسينما التقني والتقدم التجارية والرباعة الفني اإلبداع كل
مفرسين النهائية، قيمته الفيلم يعطون من هم فاملشاهدون يشاهده؛ جمهوًرا فيلم أيُّ يجد
مع الجمهور تجاوب كيفية لتفسري عدًة نظرياٍت الباحثون طرح جدارته. ومقيِّمني معانيه
ألتوسري ولوي أملاني) (وهو بينجامني فالرت مثل املاركسية» «النظريات فأصحاب األفالم؛
قوة عىل مؤكدين اجتماعي تغيرٍي أو سياسية دعايٍة كأدوات األفالم إىل نظروا فرنيس) (وهو
أن يرون إنهم العام. لالستهالك أيديولوجية رسائل إنتاج إلعادة األفالم مثل اإلعالم وسائل
النسيج (أي: سينمائي نصٍّ كل داخل تُنَسج «أيديولوجياته») (أي: مجتمع ألي القيم شبكة
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يساعد مما به) الخاصة املونتاج وقواعد املشاهد وتصميم وشخصياته الفيلم لقصة الكامل
(«سيكس واملدينة» «الجنس مثل فيلًما فإن لذا ولذاته؛ للعالم املشاهد رؤية تشكيل يف
االستهالكية، والنزعة النساء، تجاه معينًة سلوكياٍت يشجع ربما (٢٠٠٨ سيتي»، ذا آند
ستيوارت مثل الثقافية النظريات أصحاب شكك حب. لقصة كرسد نفسه يقدِّم أنه رغم
بشكٍل األفالم تُقدِّمه ما مع يتجاوبون املشاهدين أن فكرة صحة يف إنجليزي) (وهو هول
الثقافية خلفيتهم خالل من الشاشة عىل يرونه ما ون يُفرسِّ األفراد أن هول يرى سلبي.
مع الحوار من نوع خالل من التقديرية واألحكام املعاني مفرسين الحياة، يف وتجاربهم

عليها. القائم الرئيسية واأليدولوجية الفيلم
«املشاهدين» مصطلَحي بني تمييز هناك يكون ما عادًة األفالم، دراسات لغة يف
الحقيقيون املشاهدون (وهم و«الجمهور» «نمطيني») كأفراد املتفرجني إىل يُشري (الذي
التحليل «نظرية من فرع يسعى والتاريخية). الثقافية السياقات خالل من إليهم يُنَظر كما
تجربة بني للربط الكان، وجاك فرويد سيجموند أعمال عىل قائٌم للمشاهدة، النفيس»
البرصية املتعة مصدر ًدا محدِّ البرشية، النفس تطور يف الرئيسية واللحظات الفيلم مشاهدة
فإن األفكار، لهذه واتباًعا التلصص. وشهوة والنرجسية النظر شبق مثل بمصطلحات
يُقدَّمن النساء أن يرين دون آن وماري مالفي لورا مثل النسوية» «النظريات واضعات
والسينما البرصية «املتعة بعنوان الرائد مالفي مقال إن ذكوري. منظوٍر من السينما يف
هي الكالسيكية الهوليوودية األفالم مشاهدة من املستَمدَّة البرصية املتعة أن يرى الرسدية»
ذكوري» «تحديٍق أجل من مصنوعة األفالم هذه أن عىل وأكدت ذكوري. امتياز الحقيقة يف
بشدة مقدِّرة للتقديس مصادر إىل الشاشة عىل النساء تُظِهر التي الصور ل يُحوِّ ص متلصِّ
عىل كعاهرات).10 (النساء باحتقار إليها يُنظر للشهوة مثرية أجساٍم أو كقديسات)، (النساء
ذكورية؛ نظر وجهة فيها تتحكم النسائية الصور هذه فإن مالفي، ترى قد وكما حال، أي
عىل اهتمامهم وآخرون دون آن ماري ركزت (ذكوري). «أبوي» لنظاٍم ملًكا تصبح أي
األفالم لتلك البنائي النظام أن إىل منتهية النساء» «أفالم وخاصة النسائية السينمائية األنواع
نرجيسطبًقا توحد وهو الشاشة، عىل األنثوي الجسد مع يتوحدن إناث مشاهدات إىل يشري

الفرويدية. للرؤى
غري وجدوه الذي النفيس التحليل عن مؤخًرا، وخلفاؤهم، النسويون النقاد ابتعد
املشاهدين ملختلف السينمائي االندماج يف الكبري لالختالف الكبري النطاق لتفسري مناسب
تعميم إىل كأفراد) البرش يدرسون (الذين النفس علماء يميل وبينما األوقات. مختلف يف
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االجتماع علماء فإن معنية، ملجموعاٍت مميزًة سماٍت باعتبارها التجارب هذه «تأصيل» أو
املجموعات. هذه بني االختالفات يدرسون كجماعات) البرش يدرسون (الذين واإلثنوجرافيا
األمريكيات النساء فإن املثال، سبيل عىل الطريقة. بنفس األفالم يشاهدن ال النساء جميع إن
الشخصية نفس تجاه مختلف بنحٍو يستجبن ربما والسحاقيات والكوريات الزنجيات
لنفس املشاهدين مختلف استجابة اختالف كيفية ولفهم السينمائية. النجمة أو النسائية
كنماذَج اإلثنوجرافيا وعلم االجتماع علم إىل املعارصين السينما داريس بعض لجأ الفيلم،
رادنر وهيالري نيجرا وديان الكيت ومويا برندسون تشارلوت مثل أكاديميات بحثيٍة.
الذي الوقت يف لذا، والثقايف؛ التاريخي بالسياقني مهتمات ستامب وشييل ستييس وجاكي
كبري، بشكٍل النفيس التحليل عىل قائمة للمشاهدة نظرية رؤية دون آن ماري فيه تبنَّت
الجيل وخالف الحقيقية. للجماهري البحث عىل قائمة تاريخية رؤية تتبنى ستييس فإن
كما النسويني» بعد «ما أو النسويني من الثالث الجيل هذا فإن النسويني، من السابق
إلنكار داعي ال أنه يرين فهن والعائلة؛ الزواج ملتع أكرب بمساحٍة يسمح أحيانًا، ون يسمَّ
وترتدي األطفال النساء تلد أن فيمكن االستهالكية؛ النزعة حتى أو األنوثة أو األمومة وهجر

قوية. وتظل العايل الكعب ذات األحذية
ببحث القيام إىل اتجهوا الذين النظريات أصحاب من وغريهم واملاركسيون، النسويون
الثقافية االختالفات االعتبار يف يأخذون الحقائق، عىل أكثر يستند الجمهور عن إثنوجرايف
تعكس قوًة اجتماعية، مؤسسًة باعتبارها السينما قصة لرسد يسعون إنهم والتاريخية.
العرش السنوات وخالل معينة. وأماكَن معينة أزمنٍة يف املجتمعات الوقت نفس يف وتُشكِّل
نفس السينما جذبت ،١٩٠٥ حتى ١٨٩٥ من املتحدة، الواليات يف السينما عمر من األوىل
دور بدأت ثم الحية. املنوعات عروض يحرض كان ما عادًة الذي الوسطى الطبقة جمهور
تلك كانت البالد. عرب االنتشار يف بمشقة، شخص مائتي تستوعب التي الصغرية، العرض
أو فقط واحًدا نيكًال كانت الدخول تذكرة ثمن أن بسبب أوديون» «النيكل تسمى الدور
الدنيا املتوسطة والطبقة العمال طبقة من الجمهور وجذبت سنتات، خمسة يساوي ما
يف الجدد املهاجرين لدمج وسيلة األفالم وأصبحت التذكرة. ثمن دفع يمكنهم كان الذين
الذين األمريكيني عدد زاد وعندما متجانس. مجتمٍع خلق يف ساعد مما األمريكية؛ الثقافة
العرشين، القرن من والثاني األول العقد يف الكربى املدن يف للعيش الريف من انتقلوا
بالزخارف املزيَّنة هذه، الكربى العرض» «قصور إن أكرب. عرض دور األفالم عارضو بنى
العاديني للمواطنني سامحة اآلالف، استيعاب يمكنها كان املألوفة، غري والفرعونية الرومانية

49



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

موسيقية ومقدمٍة صامتني عرضفيلمني مدة خالل األقل عىل فراعنة، أو كأباطرة بالعيش
العارضون بذل عرض. كل يصاحب ما عادًة كان الذي الحي التسلية وعرض أوركسرتالية
لخلق مريحة وأماكَن لألطفال، رعاية خدمات رين موفِّ النساء، الستمالة خاصة جهوًدا
من الردهة؛ يف بالفيلم املتعلقة للمنتجات ُمتقنة وعروًضا اآلخرين، مع اجتماعية عالقات
الطرق كانت العالم، حول آخر مكان أي يف املعجبني. مجالت إىل القصة من مطبوعة نسٍخ
التقاليد وتنعكس املحلية، االجتماعية العادات مع تتالءم األفالم بها وتُشاَهد تُعَرض التي
الالتينية. أمريكا ريف يف املتنقلة العرض ودور الهند يف الصاخبة السينما صاالت يف
العرض شاشات ذات السينمائية املجمعات ظهور مثل تغريات ظهور ومع الوقت، وبمرور
لألفالم الجمهور استقبال أشكال فإن اإلنرتنت، وتقنيات املنزيل الفيديو ونظام املتعددة
الطريق أفسحت املحلية االختالفات إن النظريات أصحاب بعض يقول ربما كذلك. ت تغريَّ

العوملية. نحو الكبري امليل يعكس مما املشاهدة؛ يف توحيًدا أكثر ملمارسات

السياسية الخارطة رسم إعادة (5)

الحادثة ات التغريُّ من تنبثق العالم حول السينما صناعة يف الحديثة التغيريات من العديد
التي األفالم تشكل التي الجديدة والثقافية االقتصادية التحالفات ولفهم السياسة. عالم يف
هذه شكلت التي العامة السياسية القوى بعض مراجعة املفيد من سيكون نشاهدها،
جديدة حدوٌد وُرِسمت قديمة حدوٌد تالشت املاضية، عاًما الخمسني فخالل التحالفات؛

تجاوزها. يمكن ال جديدة خطوٌط وُوِضعت
(منذ الباردة» «الحرب فخالل السوفييتية؛ الشيوعية سقوط التغريات هذه أكرب من
من واحدة مع سياسيٍّا متحالًفا العالم دول معظم كان ،(١٩٩٠ وحتى ١٩٤٥ عام حوايل
حديدي ستار هناك كان أوروبا، يف .(٢١ شكل (انظر العالم يف سياسيتنَي قوتنَي أكرب
املتحدة، الواليات مع الغربية الديمقراطيات تحالفت وغربها؛ رشقها بني يفصل وهمي
أملانيا أما السوفييتي، باالتحاد مرتبطة السوفييتية للكتلة التابعة الرشقية الدول وكانت
فكانت ،١٩٦١ عام بعد حقيقي وحائٌط الثانية العاملية الحرب بعد املعاهدات متها قسَّ التي
هذه بها. الخاصة وأيديولوجيتها السينمائية صناعتها منهما لكلٍّ دولتني، إىل مة مقسَّ
نفوذهم السوفييت مدَّ العالم. من أخرى أماكن عىل انعكست والتحالفات التقسيمات
األيديولوجية، رسائلهم لنرش األفالم باستخدام غالبًا الالتينية، وأمريكا وآسيا أفريقيا إىل
من سيسيه وسليمان السنغال، من سمبني عثمان مثل: — أفارقة أفالم صنَّاع وتدرَّب
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آيزنشتاين عن عملية بمعرفة لني محمَّ أفريقيا يف بالدهم إىل وعادوا موسكو، يف — مايل
النضال لقضية الرتويج يف ال فعَّ بدور كوبا قامت كاسرتو، فيدل حكم وتحت وبودوفكني.
والثمانينيات. السبعينيات يف الثالث العالم يف األفالم صنَّاع بني التضامن وتشجيع الطبقي

الديمقراطيات الرأسمالية وحلفاؤها.

االتحاد السوفييتي وحلفاؤه الشيوعيون.

االتحاد متنافستني: كتلتني إىل العالم خريطة مت قسَّ (١٩٤٥–١٩٩٠) الباردة الحرب :٢١ شكل
وحلفائها. الرأسمالية الديمقراطيات ضد الشيوعيون وحلفاؤه السوفييتي

النامية والدول السابق السوفييتي االتحاد داخل السينمائية للرسائل موصل أكربَ لكنَّ
الصامتة، السينما أيام منذ قوية سينما بصناعة الهند تتمتع الهند. كان العالم حول
الحرب خالل الهندية. للسينما الذهبي العرص كانت التي األربعينيات يف ازدهرت التي
داخل مناطق يف كبري جمهوٍر إىل السوفييت، مع تحالفها بمساعدة الهند، وصلت الباردة،
ذاته الفسيح السوفييتي واالتحاد الرشقية أوروبا ومنها السوفييتي، االتحاد نفوذ نطاق
هاييتي ومن ماليزيا، وحتى رومانيا فمن الغربية. للقيم بديٍل عن تبحث كانت نامية ودوٌل
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شاشات عىل يسيطرون الهنود والنجوم الهندية القصصالسينمائية زالت ما العراق، وحتى
أصدقائهم؛ مع بالهندية أغنيات واملغرب وغانا نيجرييا يف األطفال يردد كما املحلية. السينما
معظم أن من الرغم وعىل بوليوود. أفالم أحدث من قلب ظهر عن كلماتها حفظوا حيث
وسياسيٍّا ثقافيٍّا بديًال رت وفَّ فإنها الجدل، إثارة من أكثر التسلية غرضها الهندية األفالم
الرغبة معبد يف العاطفية حاجاتهم عن اإلفصاح لون يفضِّ الذين الناس ملاليني مقبوًال

لألحالم. هوليوود مصنع من بدًال الهندي
بكل ساعية الغربية، للقيم ل موصِّ كأقوى هوليوود فيه تستمر الذي الوقت نفس يف
كقوٍة موسكو سيطرة عهد نهاية تركت العالم، حول السينما شاشات عىل للسيطرة قوة
وعنى .(٢٢ شكل (انظر مفكًَّكا السوفييتية اإلمرباطورية من كبريًا جانبًا موحدة مركزيٍة
السينما تطوير يف حرة كانت وكازاخستان أوكرانيا مثل جديدة مستقلة دوًال أن هذا
بوسنيني أو كرصب هويتهم عن األفالم صناع أعلن السابقة، يوغوسالفيا ويف بها. الخاصة
عن التشيك جمهورية النفصال تشيكوسلوفاكيا شعب صوَّت كما مقدونيني. أو كروات أو
بدًال الناس د توحِّ العاملية القوى كانت العالم، يف أخرى أماكن يف لكن سلوفاكيا. جمهورية
الرشقيون األملانيون احتفل ،١٩٨٩ عام برلني حائط انهار فعندما بينهم؛ تفرِّق أن من
مملوكة كانت التي السينمائي، لإلنتاج ديفا رشكة منشآت بتحويل باتحادهم والغربيون
السينمائي لإلنتاج جديًدا مركًزا أصبح الذي بابلسِربج أستديو إىل الرشقية، أملانيا لحكومة
االتحاد فإن شموًال، أكثر وبشكٍل العاملي. فيفيندي تكتُّل يموِّله األوروبي والتلفزيوني
الطريق َد مهَّ مما قبُل؛ من يحدث لم كما أوروبا وغرب رشق دول بني د وحَّ األوروبي

القومية. للحدود العابر املشرتك واإلنتاج للتعاون
كانت سينمائية وصناعات دول بني الهادي املحيط حافة يف التطورات وحدت كما
عىل حافظت الشيوعية الصني فإن الشيوعية، روسيا عكس وعىل مىض. فيما منفصلة
حول مما االقتصادي؛ للنمو قوية سياسٍة لتنفيذ سعت الوقت نفس ويف السياسية، قوَّتها
من بدًال دقيق مركزيٍّ تخطيٍط خالل من سوق اقتصاد إىل الشعبية الصني جمهورية
الصني بني تقسم التي والتاريخية السياسية القوى إن نفسه. تلقاء من ليحدث األمر ترك
التي االقتصادية الدوافع من أهمية أقل أنها اآلن حتى أثبتت وتايوان كونج هونج وبني
كونج هونج كانت عندما هائل. سينمائيٍّ تحالٍف لصنع الثالث الصينية الجمهوريات تدفع
للرأسماليني آمنًا مالذًا جعلها مما العرشين؛ القرن خالل ماليٍّا ازدهرت بريطانية، مستعمرًة
الياباني والغزو العرشين القرن عرشينيات يف الصينية األهلية الحرب خالل الصينيني
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٧
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٦

الباردة، الحرب انتهاء بعد .٢٠١٣ عام نحو الجديد»، العاملي «النظام عىل نظرة :٢٢ شكل
أمريكا (٢) الشمالية. أمريكا (١) هذا: ويتضمن جديدة، تقسيماٍت العالم خارطُة اتخذت
املحيط حافة (٦) السابقة. السوفييتية الدول (٥) روسيا. (٤) األوروبي. االتحاد (٣) الالتينية.
والرشق أفريقيا شمال (٩) آسيا. جنوب (٨) الكربى. الصحراء جنوب أفريقيا (٧) الهادي.

األوسط.

يف لتصري كونج هونج ازدهرت الصحية، االقتصادية البيئة هذه يف الثالثينيات. يف للصني
يف اقتصاٍد أكِرب ثالَث العرشين) القرن وثمانينيات سبعينيات (يف االقتصاديِّ رواِجها سنواِت
حيث تايوان؛ إىل واملال للمواهب مماثل نزوٌح هناك كان والهند. املتحدة الواليات بعد العالم،
شنغهاي يف السينما صناعة من كبري قدٌر األربعينيات. يف الشيوعيني من هربًا املاليني بها الذ
وعىل قوية. تايوانيٍة لسينما األساسية البنية وفر مما ١٩٤٩؛ عام بعد تايوان إىل انتقل
الصني إىل الرسمية عودتها بعد ماليٍّا مستقلًة كبري حدٍّ إىل ظلت كونج هونج أن من الرغم
السيايس استقاللها عن الدفاع يف تايوان واستمرت ونظامان»)، واحد («بلٌد ١٩٩٧ عام
يف بقوة تستثمر كانت وتايوان كونج هونج من كلٍّ يف األفالم إنتاج رشكات فإن برشاسة،
وجمهورها. تصويرها ومواقع لنجومها الصني إىل الجئًة الثالثة، األلفية أوائل بحلول الصني
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استقلت حيث الستينيات؛ يف االستعمار وطأة تحت من الخروج يف أفريقيا بدأت
ملُّوا قد سمبني عثمان مثل أفارقة سينمائيون صناٌع كان وحده، العقد ذلك يف دولة ١٧
الغربية، الرومانسية واألفالم املغامرات أفالم يف مألوفة غري كخلفية بالدهم استخدام من
الكثري بني من يتضمن أفريقيا «تطوير بأن سمبني رصح بأنفسهم. األفالم صنع وبدءوا
أعمال بني كبرية مرتبًة اآلن أعماله تحتل الذي سمبني، الخاصة.»11 أفالمها إنتاَج األمور من
فاز الذي (١٩٦٣ ساريت»، («بوروم « «الحوذيُّ األول فيلمه أصدر العالم، مخرجي أعظم
يف أصبح ١٩٦٩ عام وبحلول بفرنسا. الدويل السينمائي تور مهرجان يف األوىل بالجائزة
أكثر وبعد فاسو، بوركينا يف األفريقي السينمائي املهرجان الخاصوهو مهرجانها أفريقيا
أحدث ومناقشة ملشاهدة شخص ٤٠٠٠ حوايل بانتظام املهرجان يجذب عاًما، ٤٠ من
الكربى الصحراء جنوب بلدان من القليل لكن السوداء. للقارة السينمائية اإلبداعية الجهود
األفريقية (الدول «الفرانكوفونية» أفريقيا ففي به؛ الخاصة السينما صناعة دعم يمكنه
األفالم صناع عىل كان الفرنسية، الحكومة من الدعم تالىش عندما بالفرنسية)، املتحدثة
األفالم تعرُّضصناع أنَّ البعضيخىش لكن أخرى، مصادر من التمويل عن البحث املحليني
فُهْم لألفارقة؛ أفريقيٍة أفالٍم إلنتاِج سمبني رؤية سيُلغي — أكرب ألسواق لريوقوا — للضغط
التكتالت لتستعمرها أفريقيا سيرتك مما العوملية؛ ستبتلعه االستقالل حلم أن يخشون

األغنى. الدول وليس الثرية الدولية
قوية جديدة موجاٌت تظهر فبينما الالتينية؛ أمريكا يف عنها ُعربِّ مماثلٌة مخاوُف هناك
مثل ومخرجني الربازيل، يف نوفو سينما مثل آلخر، وقٍت من املبتكرة السينمائية الصناعة من
كوبا؛ يف أليا وجوترييز سوالس وأمربتو األرجنتني يف خيتينو وأوكتافيو سوالناس فرناندو
العرض دور إىل وصوًال الحدود ستعرب سينمائية وأنواًعا أفكاًرا ل يفضِّ حايلٌّ اتجاٌه يظهر
أوف («سيتي الرب» «مدينة مثل فأفالم املتحدة. والواليات أوروبا يف املورسة واملهرجانات
(«ناين ملكات» و«تسع الربازيل، من (٢٠٠٤) النارية» الدراجة و«يوميات ،(٢٠٠٢ جود»،
ُموِّلت كلها املكسيك، من (٢٠٠٠) بريوس» و«أموريس األرجنتني، من (٢٠٠٠ كوينز»،
الحدود، أنفُسهم األفالم صناع يعُرب األحيان، بعض يف عاملية. رشاكات خالل من وُوزِّعت
«وأمك فيلمه نجاُح أدى الذي كوارون ألفونسو املكسيكي املخرج هو الحديثة األمثلة أحد
أفالم صناعة عىل براذرز وارنر رشكة مع تعاقده إىل (٢٠٠١ تو»، ماذر يور («أند أيًضا»
بريزونر ذا آند بوتر («هاري أزكابان» وسجني بوتر «هاري مثل كربى ميزانياٍت ذات
حدود عربا أيًضا ساليس ووالرت ميرييليس فرناندو الربازيليَّنْي إن .(٢٠٠٤ أزكابان»، أوف
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مظلمة» و«مياه (٢٠٠٥ جاردنر»، كونستانت («ذا املخلص» «البستاني مثل بأفالٍم اللغة
اإلنجليزية. باللغة وكالهما ،(٢٠٠٥ ووتر»، («دارك

بصفقات نسبيٍّا متأثرة غري زالت ما التي العالم يف القليلة املناطق أبرز من إيران تَُعدُّ
زيادة إىل الليربالية الشاه سياسات أدت ،١٩٧٩ عام اإلسالمية الثورة بعد العاملية. السينما
الحوادث إحدى يف رت. وُدمِّ العرض دور وُهوِجمت كبري، بنحو للغرب املناهض الشعور
أدى ما بداخلها؛ واملشاهدون وأُحرقت عبدان مدينة يف ريكس عرض دار أُغلقت الشهرية،
أعلنت قصري، وقٍت وبعد ذلك، من الرغم عىل حرًقا. شخص ٤٠٠ من يقرب ما موت إىل
ضد بل ذاتها، حدِّ يف السينما ضد ليست أنها الخميني هللا آية برئاسة الجديدة الحكومة
والتي الحكومة دعمتها التي اإلسالمية» «السينما فكرة الخميني عرض األخالقي. االنحالل
صناعة كانت العرشين، القرن تسعينيات أواخر ويف الدولة. لدين التقليدية القيم تعكس
بسببها. ربما أو — الشديدة الرقابة رغم إيران، يف مزدهرًة إحياؤها أُِعيَد التي السينما
رداءٌ وهو الشادور، ارتداء عليهن يجب اإليراني، املجتمع يف كما السينما، يف النساء كانت
املتزوَجني غري واملمثلة املمثل عىل يجب وكان الناس. أمام الجسد، يُخفي فضفاض أسود
كانت فقد السيايس، والنقد والعنف الجنس أما الشاشة. عىل اآلخر أحدهما يلمس أالَّ
يقوم بما املؤمن الفناَن تستفزُّ ما أحيانًا اليَِقظة الرقيب عني لكنَّ محظورة. موضوعاٍت
ومحسن باناهي وجعفر كياروستامي عباس مثل فمخرجون لديه؛ ما أفضَل ليُخِرج به
تستخدم ما عادًة رمزية، نصوًصا هؤالء ابتكر العقبات. هذه عىل التحايَُل تعلَّموا مخملباف
ثم مباِرش، غري بشكٍل رسالتهم لتوصيل ُمضلِّل نحٍو عىل بسيطًة وحبكاٍت أطفاًال ممثلني
مسبوق غري بعدٍد فازوا حيث البالد خارَج أجنبية سينمائية ملهرجانات أفالَمهم أرسلوا
السينما رات تطوُّ أكثَر واعتربوها بأعمالهم العالم حول النقاد أشاد كما الجوائز. من
األصوليُة فيه تتصدر عالم ويف الستينيات. يف الجديدة الفرنسية املوجة منذ لالهتمام إثارًة

متابَعتُها. يجب هامة ظاهرٌة إيران يف اإلسالمية السينما فإن املشهد، اإلسالمية

العاملية والسينما والعوملية العوملة (6)

جوانب: عدة من مكوَّنة كانت لو كما العاملية السينما قصة تتبَّعنا اآلن، حتى الفصل هذا يف
من جانب كل السيايس. الجانب أضفنا ذلك، وخالل واجتماعي. وتقني وفني اقتصادي
مع متزايد نحٍو عىل يتشابك التاريخي الرسد وبتقدُّم األخرى، الجوانب مع متداخل القصة
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هذه لرشح مناسبًا املقام هذا يُعترب والعوملة. والعوملية والكونية التهجني مثل مصطلحات
وراءها. الكامن والفكر املصطلحات

عىل فهمها يمكن «العوملية» والعوملة. العوملية بني الرئييس االختالف بتوضيح سنبدأ
اقتصاديات — بينها فيما املتصلة العنارص من دة معقَّ كشبكٍة أجمع العالم إىل نظرة أنها
كاملة، قاراٍت ليشمل ويمتد القومية الحدود يتجاوز بنحٍو — وثقافات وبرش ومعلومات
يف الوقت. بمرور العاملي االندماج هذا بها يتسارع التي العملية إىل فتشري العوملة أما
معتادة أخرى مصطلحاٍت من أكرب بصورٍة «عاملي» كلمة استُخدمت السينما، دراسات
الجنسيات» «متعدد أو دولتني) بني التفاعالت إىل يشري ما عادًة (الذي «دويل» مثل أكثر
الحدود)، تلك وراء ما املمتد (أي، القومية» للحدود «عابر حتى أو عدة) دوًال يشمل (الذي
مجموعة من بدًال املستقلَّة الكيانات من كشبكة العالم إىل النظر فيه يزداد الذي الوقت يف
يف يونفرسال أستديوهات وافقت العرشين، القرن خمسينيات يف الفردية. الدول من
شهرية أيقونيٍة وحوٍش عن أفالم إنتاج يف املشاركة عىل لندن يف هامر وأستديوهات هوليوود
يف وبريطانيا. املتحدة الواليات بني الدويل التعاون عىل مثاٌل وهو املشرتكة، الفائدة لتحقيق
اليابانية بيكترشز سوني رشكة بدأت عندما العرشين، القرن من والتسعينيات الثمانينيات
أخرى، وأماكن وروسيا والهند هوليوود يف أفالم لصناعة أجنبية أستديوهات رشاء يف
السينما مفهوم أما عديدة. دوٍل يف فروعها تمتد الجنسيات متعددة إنتاج رشكة أصبحت
فهو الباحثني؛ بني كبري نقاٍش محل زال وما تعقيًدا أكثر فهو القومية، للحدود العابرة
أو فبلًدا) بلًدا األفالم عىل تركز (التي املحلية» «السينما فكرة لدحض يُستخَدم ما أحيانًا
أوروبيٍّ منظور من للعالم (الناظر املركزي» «األوروبي للتحيز ملحوظ مفهوٍم لتصحيح
واإلنتاج (التمويل األفالم صناعة ممارسات إىل أكثر عامٍّ نحٍو عىل يشري لكنه محدود)،

القومية. بالحدود املقيَّدة غري والتوزيع)
أهميتها تتضاءل والدول واملدن القرى بني الحدود فإن متزايدة، عامليٍة ثقافٍة ظل يف
تعتمد أصبحت اليومية حياتنا فإن العوملة، إىل العالم ل تحوُّ وباستمرار مستمر. بشكٍل
من أكثر واإلعالم السفر خالل من تجارب من به ونمرُّ نتعلمه ما عىل أكرب بصورٍة
واملهتم أبادوراي، أرجون املولد، الهندي األنثروبولوجيا عالم يؤكد فيه. نسكن الذي املكان
تتدفق ُسبًال بوصفها للحدود العابرة الروابط سالسة عىل للعوملية، الثقافية باملضامني
لون) متنقِّ (برش العرقي» «اإلطار مثل مصطلحاٍت أبادواري ويستخدم الثقافة. عربها
املايل» و«اإلطار لة) متنقِّ (تقنيات التقني» و«اإلطار لة) متنقِّ (صور اإلعالمي» و«اإلطار
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خمسة لوصف متنقلة) ومعتقداٌت (أفكار األيديولوجي» و«اإلطار متنقل) عامليٌّ مال (رأس
باستحضار السياسية.12 الحدود أو الجبال أو املحيطات تقيده ال جديد عاملي ملشهٍد أبعاد
الواقع البرش بها يدرك التي الطريقة وهي أندرسون، لبنديكت املتخيَّلة» «املجتمعات فكرة
لفكرة الناس إدراك ت غريَّ العوملية إن أبادوراي يقول ما، ملجموعٍة انتمائهم من حولهم من
لن آخر مجتمٍع أي أو دين أو أمٍة أفراد أن بما أنه أندرسون ويرى للمجموعات. االنتماء
املجموعة لتلك باالنتماء إحساسهم فإن لوجه، وجًها املجموعة هذه من فرد بكل أبًدا يلتقوا
ويشري ذلك. إىل وما وتلفزيون وصحف خطابات من صور من مكوَّن تخيُّيل إحساٌس
املهاجرين من كبري وعدٍد املتزايدة العاملية بالتدفقات يتميز عرص يف أنه إىل أبادوراي
اإلعالم وسائل من إلينا القادمة الرسائل من واملزيد دوليٍّا املال وتداول الدول، بني لني املتنقِّ
األفالم أن وبما الكوكب، من أكرب جزءًا ليشمل يمتد باالنتماء إحساسنا فإن العالم، حول
نحٍو عىل باالرتباط اإلحساس يف تساعدنا السينما عوملة فإن املجتمع، لهوية هام مصدٌر

ُمتَخيَّل. عامليٍّ بمجتمٍع أكرب
وإمرباطورية والرومان، واإلغريق القدماء، فالفرس جديدة؛ ظاهرًة ليست العوملة
والفايكنج الجنوبية، أمريكا يف واإلنكا أمريكا، وسط يف واألزتك أفريقيا، غرب يف األشانتي
خالل من املحيل نفوذهم ملدِّ جميًعا سعوا آسيا؛ وسط يف والعثمانيون أوروبا، شمال يف
دينيًة ومبادئَ سياسيًة ونطاقاٍت متداخلًة اقتصادياٍت خلق مما العسكري؛ والغزو التجارة
وتُعترب إمرباطوريات، كانت الكيانات هذه من العديد للثقافات. عابرًة أخرى مؤثرًة وعوامَل
دها توحِّ كانت ما وعادًة أخرى، وشعوٍب دول عىل استولت مركزية لقوٍة مكانيًة امتداداٍت
والربتغال إسبانيا مثل قًوى فإن السادسعرش، القرن من بداية أوحد. حاكٌم ويحكمها القوة
وآسيا أفريقيا يف مستعمرات ببناء ونفوذها سيطرتها نطاق عت وسَّ وفرنسا وبريطانيا
البالد أهل عىل السيطرة ممارسة من بعضاملجموعات االستعمار حقبة مكَّنت واألمريكتني.
للسيطرة. خاضع وطرٍف مسيطر مركٍز بني متكافئة وغري ظاملة عالقاٍت خلق مما األصليني؛
الذين سعيد، إدوارد الفلسطيني املفكر مثل االستعمار» بعد «ما نظريات لواضعي وطبًقا
استمرَّ االستعماري الفكر عن الناتج الظلم فإن لالستعمار، البعدية اآلثار عىل ركَّزوا
االفرتاضات لوصف «االسترشاق» مصطلح سعيد استخدم بعده. وما العرشين القرن حتى
منبثقة اعتربها افرتاضات وهي األوسطيني الرشق عن الغربيني بني تسود التي الخاطئة
سعيد يعرِّفها (التي االستعمار مثل مصطلحات إن متعالية. ومواقَف عميقة تحيزاٍت من
مركٍز سيطرة «ممارسة (وهي و«اإلمربيالية» بعيدة») أرض عىل مستوطنات «بناء بأنها
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كبري نحٍو عىل مشحونة بذلك»)13 ني الخاصَّ واملواقف والفكر بعيدة أرٍض عىل استعماري
مجاالت من العديد يف أحيانًا تظهر أنها بما لكن ساخنة، نقاشاٌت حولها وتدور باملعاني

العالم. حول السينما إىل النظر لكيفية فهم ألي رضورية فإنها السينما، دراسة
«أمة» كلمة تعني العادي، الحديث يف القومية. السيادة مبدأ الفهم لهذا كذلك املهم من
كذلك الكلمة تشري ربما لكن واحدة، حكومٍة ظل يف واحدة أرًضا سكانه يتشارك الذي البلد
ية. املادِّ الحدود عن بعيًدا مشرتك وتاريٍخ وثقافة بلغة الناس من جماعة إىل أوسع بصورة
هل األخرى. السياسية كاملسائل نقاش موضع يظل بالضبط القومية الهوية يُشكِّل ما لكن
أمًة تُشكِّل أنها عىل وبلجيكا كندا مثل رسميتنَي لغتنَي تتحدث التي الدول إىل النظر يمكن
نفس يتشاركون الذين الصينيني عن ماذا واحدة؟ رسميٌة لغٌة لها التي الدول مثل واحدة
أيٌّ يُعترب وملاذا مختلفة؟ حكومات ظل يف مختلفة أراٍض يف يعيشون لكنهم والعرق اللغة

العاملية؟ السينما بدراسة صلة ذا هذا من
الفرنسيون يكن لم مستحَدث؛ أمٌر القومية الدول فإن العالم، تاريخ نظر وجهة من
١٧٨٩ عام الفرنسية الثورة قامت أن بعد إال سيادة ذات دولٍة من جزءًا أنفسهم يعتربون
عرش. التاسع القرن يف إال قومية دوًال وإيطاليا أملانيا تصبح لم الفرنسية، اململكة وأزاحت
صناعات تاريخ السينما تاريخ معظم فإن القومية، عرصالدول يف ابتُكرت السينما أن وبما
والواقعية األملانية التعبريية مثل سينمائية حركاٍت عىل نطلقها التي التسميات قومية. سينما
صناعاُت دعمت لقد املنظور. هذا تعكس الفرنسية الجديدة واملوجة اإليطالية الجديدة
يف السينما صناعة ممارساِت القومية اإلعالم وسياسات الحكومات تموُّلها التي السينما
القوية املشرتكة القواسم فإن ذلك، إىل باإلضافة التجارة، من كنوع الوطنية الحدود نطاق
لكن القومية. الرسد وطرق السينما أساليب تحديد يف دور لها كلها والثقافة والتاريخ للغة
فما الوعي، ره تصوَّ شيئًا أو أندرسون، يقول كما ُمتخيَّلة»، «مجتمعاٍت الدول هذه كانت إذا
تغريًا نشهد إننا املنظِّرين بعض يقول عرصالعوملية؟ يف ستُبنى التي الثقافية الهوية صور
عرب تتدفَّق التي واألفكار اإلعالم ووسائل والبرش املال وكمية رسعة وإن الوعي، يف كبريًا
الذي الحد وبسبب فريد. نحٍو عىل مشرتكة عامليٍة هويٍة لصالح الكفة ت غريَّ القومية الحدود
تُنتجها التي واألفالم واملجالت التلفزيون من تنتهي ال الجمعيصوٌر الثقايف خياَلنا به تُغذِّي
دة، موحَّ جماعية ثقافة ستحلُّ وهل نستهلكه؟ ما إىل تحولنا هل الدولية، التكتالت وتُسوِّقها
املحلية؟ والتقاليد القومية للهويات واملميزة الغنية الخصائص محل البعض، يخىش كما
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شاشات عىل تسيطر السائدة األمريكية األفالم أن من يْشكون هوليوود بعضمنتقدي
إىل هؤالء وينظر املحيل، للمنافس مجاًال ترتك وال املجتاحة النباتات مثل العالم حول السينما
اإلمربيالية من كنوع اإلعالم، وسائل سوق عىل سيطرتها أي لهوليوود؛ اإلعالمية» «الهيمنة
إىل أشار جراميش أنتونيو املؤثر املاركيس اإليطايل الناقد فإن املثال، سبيل عىل الثقافية؛
نجاح إىل ينظرون آخرين هناك لكنَّ منتجاتها. مع األمريكية القيم صدَّرت هوليوود أن
الذي الرتفيه نوع الجمهور إعطاء عىل قدرة هي ما بقدر غاشمة كقوٍة ليس هوليوود
ليس العالم حول هوليوود أفالم شهرة يعزو باسكوم إيد فإن املثال، سبيل عىل يريده؛
األمريكي سواء الجمهور، تعطي أنها بسبب بل الرأسمالية األيديولوجية إنتاج تعيد ألنها
ومتعدد ملموس أسلوٍب يف ممثلة االجتماعية حياتها وقوة بدينامية قوية «معرفًة غريه، أو
املتعددة املواهب من تشكيلة بانتظام توظِّف هوليوود فإن ذلك، عىل عالوة الجوانب.»14

بحرية. الخارج من األفكار وتستعري الجنسيات
فهناك العالم؛ حول األفالم صناعة مجال يف الوحيد الالعب فقط هوليوود ليست
مختلفة أنواًعا تُنِتج (نيجرييا) ونوليوود (الهند) بوليوود مثل أخرى سينمائية صناعاٌت
أنواٍع يف تخصصوا املحليني املنتجني بعض الكربى. لألسواق الشهرية األفالم من تماًما
القرن سبعينيات يف كونج هونج يف فو الكونغ أفالم مثل خاص، محيلٍّ لجمهور سينمائية
آخرون هناك يزال ما لكن الثالثة. األلفية بداية يف اليابانية الرعب أفالم أو العرشين،
يف الالتينية أمريكا يف الثالثة السينما حركة فعلت مثلما عمد، عن هوليوود ينتقدون
لعامة هة واملوجَّ «السائدة» للسينما معاكس وبنحٍو العرشين. القرن وسبعينيات ستينيات
الذين املشاهدين من أصغر نطاًقا يروق للنخبة املوجهة السينما منهاج فإن الجمهور،
لتمضية تُشاَهد التي األفالم من بدًال والعمق باألصالة أكرب بنحٍو باهتمامهم يعرتفون
يُعتَربون مخرجون (وهم مستقلُّون مخرجون النخبوية األفالم يصنع ما وعادًة املساء.
دور يف أو املهرجانات يف ضيق نطاٍق عىل تُعرض أنها كما ألعمالهم)، املبدعني املؤلفني
رشائط عىل األفالم من واملزيد املزيد فيه يُتداول زمن يف لكن األفالم. لتلك خاصة عرض
يُعَرض أين كثريًا يهم فال محمولة، إلكرتونية أجهزة أو رقمية فيديو أقراص أو فيديو
التخلُّص وهي املعارصة السينما مركزية ال من جزء أيًضا التقنية لية التنقُّ هذه الفيلم.
الوقت ويف باملكان. الخاصة التفاصيل من والجمهور الجمايل واألسلوب للصناعة التدريجي
للبعض، سلبيٍّا يبدو االتجاه هذا واإلمربيالية العوملية مثل مصطلحات فيه تجعل ربما الذي
بمضامينها «الكوزموبوليتنية» أو الكونية كلمة لون يفضِّ النظريات أصحاب من قليًال فإن
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٤١٣ عام املصطلح صاغ من أول هو ديوجينيز اليوناني الفيلسوف إن يقال إيجابية، األكثر
اليونانيتني املفردتني بني إجابته مزجت فقد أنت؟ أين من سِئل: عندما تقريبًا امليالد قبل
كوامي وهو آخر فيلسوف عاملي.» مواطن كوني. «أنا قال: حيث واملواطن العالم لكلمتَي
كمنظوٍر الكونية يقدم املتحدة، والواليات بريطانيا ويعيشبني غانا يف ُولِد الذي أبيا، أنتوني
القبائل أو األمم وليس — األفراد «إىل بالنظر اإلنسانية فلسفته تبدأ الحايل. للعرص مناسب
أنحاء يف جامعات أبيا يزور عندما األخالقي.»15 للهمِّ الصحيح كالهدف — «الشعوب» أو
يخرب ما ودائًما أجنبية، بلغاٍت أفالم بمشاهدة عاملهم توسعة إىل الطالب يدعو فإنه البالد،
لها: والئهم بأعظم يدينون التي الجماعات أو موطنهم عن النظر بغضِّ جمهوره، أبيا

الشهر.»16 يف مرة مرتجًما فيلًما «شاهدوا

الفيلم تحليل (7)

بني أجزاء ثالثة من كحوار املطبوعة والنصوصاألخرى الكتب قراءة عملية إىل يُنظر ما كثريًا
يفرسه، والقارئ ا نصٍّ يخلق املؤلف فإن ببساطة، .(٢٣ شكل (انظر والنصوالقارئ املؤلف
من القارئ إىل الكاتب من املعلومات لنقل مبارشة عمليًة تكون ما نادًرا هذه فإن وبالطبع،
بعضها النص، يف األشياء أنواع جميع يضعون فاملؤلفون املكتوبة؛ الكلمات من دفق خالل
القراء يرشح كما أخرى، إىل نسخة من نفسها النصوص تختلف وربما ال، واآلخر د متعمَّ
السينما، داريس إىل وبالنسبة والشخصية. الثقافية التجارب من شبكة خالل يقرءونه ما
صانع أن هو األسباب أحد .(٢٤ شكل (انظر تعقيًدا أكثر عملية األفالم «قراءة» عملية فإن
واملصورون السيناريو وكتاب واملنتجون فاملخرجون الكتاب؛ من فريق بل فرًدا ليس الفيلم
يف ني مختصِّ من ومجموعة واملمثلون املواقع ومصممو الصوت وفنِّيو باملونتاج والقائمون
توسعتها يمكن هذه املشرتكة» «الصناعة فكرة فيلم. أي إنتاج يف يساهمون أخرى؛ مجاالٍت
فيلم؛ أي يف يُقدَّم ما عىل تؤثر التي السينما صناعة من الجوانب تلك لتشمل أكرب بنحٍو
الذين واملمثلني يُصنَع األفالم من نوع أي تُحدِّد قد التي والتسويق، امليزانية مثل جوانب
أي نص كان إذا السيناريو. من سيُستبعد ما وحتى الفيلم ر سيُصوَّ وأين سيُختارون
يتكوَّن الجوانب د متعدِّ نسيٌج الفيلم» «نص فإن كلمات، من األساس يف مكونًا أدبي عمٍل
األسلوب» «عنارص لتشمل النص فكرة السينما دراسة ع توسِّ وأصوات. وصور كلماٍت من
الرسدي املحتوى وكذلك واملونتاج، واملوسيقى والحوار واإلضاءة التصوير مثل السينمائي
الجمهور إىل بالنسبة أما رسدها). يجري التي القصة (نوع والشكل القصة) تحويه (ما
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من العديد أخذ يتعلَّمون السينما داريس فإن رسالته) ويفهمون الفيلم يشاهدون (َمن
ومع الفيلم؟ داخل أنفسهم املشاهدون يرى أين اعتبارهم: يف واالجتماعية النفسية العوامل
الشاشة؟ عىل تقديمها أثناء والجماعات الشخصيات عىل يحكمون وكيف يتماهون؟ من
محمول؟ جهاز عىل أو التلفزيون شاشة عىل عرضأو دار يف الفيلم مشاهدة بني الفرق وما
منظوَري من لالهتمام إثارة أكثر يكون والتقنية والتمثيل الهوية عن األسئلة هذه طرح إن
مختلفة بالٍد ويف مختلفة حقٍب خالل الفيلم نفس مشاهدة يمكن فكيف والثقافة. التاريخ

مرتنَي؟ الفيلم ملشاهدة تدخل أن املمكن من وهل مختلفة؟ عرقية جماعاٍت وبواسطة

ا�ؤلف

القارئ النص

األطراف. ثالثي كتبادٍل القراءة :٢٣ شكل

الصناعة ا�شرتكة

الجمهورنص الفيلم

الفيلم. قراءة آليات :٢٤ شكل

(اإلنتاج) الصناعة رئيسية: عوامل لثالثة دقيًقا انتباًها فيلم أي فهم يتطلب إذن،
الجمهور)، فعل (رد الفيلم واستقبال (نصالفيلم) السينمائي واألسلوب والشكل واملحتوى
أساليب أحد يبدأ والثقافية. التاريخية وباملسائل ببعض بعضها مرتبطة عوامُل كلها وهي
واملونتاج املشاهد تصميم عنارص عىل بالرتكيز الفيلم لنص فاحصة بقراءٍة األفالم فهم
مالحظات لصنع أساًسا الشكيل» «التحليل هذا إذن يصبح فمشهًدا. مشهًدا بها الخاصة

والثقافة. والتاريخ الجمهور واستقبال اإلنتاج حول أشمل
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الصبي يلعب حيث كني» «املواطن فيلم من باك الفالش أو االسرتجاع مشهد إىل لننظر
بالغون أشخاص ثالثة هناك الكوخ، داخل خشبي. كوٍخ من بالقرب الثلج يف كني تشاريل
تمتلكه نُزٌل هو الكوخ أن ح توضِّ الباب فوق لالفتة خاطفة لقطة مستقبله. يناقشون
ثلج كرات يرمي وهو للصبي واسعة بلقطٍة التالية اللقطة تبدأ .(٢٥ (شكل كني السيدة
املشهد شخص يدخل فجأة، لألبد.» االتحاد ليحَي رفاق. يا «هيا صائًحا: ثلج رجل تجاه
السيدة تميل رقبتك.» حول الوشاح لف تشارلز. يا «احذر أمومي: بقلٍق ويصيح اليسار من
ترتاجع حيث — هذا نعلم .(٢٦ (شكل لعبه أثناء طفلها إىل تنظر حيث نافذة من كني
تقع حيث الداخل، من النافذة نرى ألننا — ُمطوَّلة متابعة لقطة يف الخلف إىل الكامريا
.(٢٧ (شكل اليمني عىل املالبس مهندم ورجٌل اليسار عىل املشهد إطار داخل كني السيدة
أتى نيويورك، من مرصيفٌّ وهو ثاترش، السيد الرجل، أن الشخصني هذين بني الحوار يخربنا
يحجب مما نحونا كني والدة تتجه حيث ترتاجع الكامريا تظل أمه. عن بعيًدا الصبي ليأخذ
.(٢٨ (شكل تشارلز والد إنه اليسار، إىل وراءها يظهر آخر جسًدا لكن ثاترش، السيد
القراءة يف ويبدأ جانبها إىل ثاترش السيد يجلس طاولة، إىل كني السيدة تجلس وبينما
تعليم مقابل كني منجم يف املايل التحكَم به يعمل الذي البنك يخول قانوني لعقٍد عاٍل بصوٍت
املشهد: إطار داخل للدراما القوية العالقات ح يوضِّ هنا اللقطات» «تركيب تشاريل. ورعاية
لنا. الشخصيات أقرب هما العقد عان ويوقِّ املشهد عىل وجودهما يسيطر اللذان الشخصان
تشاريل، الواضح. للتجاهل ويتعرض الحجم يف صغريًا ويبدو بعيًدا ثاترش السيد يقف
وبما الكوخ. خارج الثلج يف تقف ضئيلة ذرٍة مجرد اللحظة، هذه يف مصريه يُحدَّد الذي
الحرب إىل تُلمح ربما والتي االتحاد، عن السابقة كلماته فإن عائلته، مفارقة وشك عىل أنه
كني، تنهضالسيدة عندما .(٢٩ (شكل التهكُّمية املفارقة من نوًعا تصبح األمريكية، األهلية
الرَّجَلني عابرة الواسعة الرشيقة خطوتها وتتبع معها الكامريا ترتفع الوثائق، توقيع بعد
يف بلحظات ذلك قبل زوجها أغلقها (والتي تفتحها التي (٣٠ (شكل النافذة إىل متجهة
تناديه وهي وجهها ونرى النافذة خارج آخر لوضٍع الكامريا تقطع أن قبل داللة) له فعل
الخشبي السقف نرى كذلك لكننا الرَُّجَلني، نرى وراءها .(٣١ (شكل الفؤاد يحطم بصوٍت
لكنها — الهزيلة األثاث قطع وهي كوقود الخشب يستخدم الذي واملوقد الزيتي واملصباح
األشياء هذه كل املدينة. يف الرفاهية بحياة تشارلز سيقايضها والتي بحرص— بها معتنًى
البؤري «الرتكيز ذي التصوير أسلوب ويلز استخدام بفضل للُمشاهد واضحون واملمثلون
عىل يحافظ والذي توالند) جريج السينمائي املصوُر برباعة استخدمه أسلوب (وهو العميق»
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التصوير عىل آخر جيًدا مثاًال ٣٢ شكل يُعترب املشهد. وخلفية مقدمة عىل الشديد الرتكيز
العميق. البؤري الرتكيز ذي

شكل ٢٥

شكل ٢٨شكل ٢٧

شكل ٣٠شكل ٢٩

شكل ٢٦
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شكل ٣١

كني». «املواطن فيلم يف النُّزل مشهد من لقطات :٣١ إىل ٢٥ من األشكال

النافذة من بداية للخلف تتحرك و٣٠) و٢٩ و٢٨ و٢٧ ٢٦ (أشكال بالكامل اللقطة
أخرى مرًة لألمام تتوجه ثم التوقيع، إظهار أجل من تتوقف ثم الغرفة، داخل وحتى
طويلة مدٌة وهي كاملتنَي، دقيقتنَي يستغرق ما وهو كني، السيدة بصحبة النافذة تجاه
كل ُرتِّب وكيف والقوي الغني املشاهد تصميم الستيعاب الوقت لنا يتيح هذا فيلم. ألي
واملالبس األداء تفاصيل نالحظ ربما التصوير، إىل باإلضافة بحرص. اللقطة داخل يشء
كني السيدة ترتديها التي املرتفعة الياقة هنا نالحظ والصوت. املواقع وتصميم واإلضاءة
الذي وجهها يُربز الذي والضوء مشدود، نحٍو عىل امللتفَّ وشعرها ت، التزمُّ عىل تدل التي
املتعجرفة ونظراته بالفراء، املبطَّن ثاترش ومعطف الصخر، من منحوتًا كان لو كما يبدو
تفاصيل وهي األرضية، عىل يدويٍّا املصنوع والبساط الخشبي السقف نرى كني. للسيد
هذه وراء ما إىل بالنظر األصالة. من نوًعا املشهد وتُكسب كولورادو، يف تشاريل حياة تُميِّز
أو خمس من مكوَّن املشهد أن نالحظ ربما بالكامل، كولورادو ملشهد الديناميكية اللقطة
ومتجهة الكوخ من خارجة خاللها الكامريا تتحرك أخرى واسعة لقطٌة هناك لقطات. ست
الصبي يدفع بينما إليه. الخرب إيصال ثاترش والسيد واألم األب يحاول عندما تشاريل نحو
عندما ثم لدفعته. مصاحبة لليسار الكامريا تدور للوراء، بمزلجته ثاترش السيد املضطرب
لوجه مقرَّبة بلقطٍة مفاجئ توافقيٌّ قطٌع هناك لقرارها، املفاجئ بالسبب والدته تخربه
بالثلج املغطاة املزلجة من بطيء تدريجيٍّ بإحالٍل املشهد ينتهي الطفل. ووجه كني السيدة
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لطلب الخلفية يف ما شخٌص يجري بينما املشهد وسط يف بزوجته كني يعتني :٣٢ شكل
املقدمة. يف االنتحار يف استخدامها تحاول كانت التي األدوات نرى الوقت، نفس يف املساعدة.
العميق البؤري» بالرتكيز «التصوير أسلوب استخدام يف توالند جريج السينمائي املصور برع

واحدة. لقطٍة يف بوضوح األفعال مستويات من العديد إلظهار كني» «املواطن فيلم يف

جديدٍة مزلجٍة عن كاشفة الورقة هذه تُمزَّق الهدايا. تغليف يف تُستخدم بيضاء ورقٍة إىل
ربما الوقت، بمرور الكبرية. تشاريل خسارة عن هزيًال تعويًضا بوضوح تُعترب وهي المعة،
كأحجية القصة لتقديم للمونتاج ويلز استخدام مثل اإلخراجية القرارات من املزيد نالحظ
قصرية موسيقيٌة مقاطُع (وهي املوسيقية الجمل استخدامه أو مختلفة نظر وجهات من

ككل. الفيلم أجزاء بني للربط بعينها) أفكار أو أحداث أو بشخصيات مرتبطة
الشهرية ويلز رصاعات عن شيئًا ندرك فربما إنتاجه، عىل وركَّزنا الفيلم نص تركنا إذا
القراءة بعض لنا توضح ربما التصوير، موقع يف والتقنية الفنية ابتكاراته أو املنتجني مع
استقبال إىل النظر إن كني. تشاريل لطفولة املوازية األمور بعض املبكِّرة املخرج حياة عن
وإعادات لها النقدية املراجعات وأوىل إصداره ملنع بُِذلت التي املجهودات — للفيلم الجمهور
للجدل مثريًا فيلم أي يصبح أن إمكانية حول الضوء من املزيد يسلط — الالحقة التقييم
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إىل يقودنا ربما الكواليس وراء عما البحث من خيط كل به. يُحتَفى ا هامٍّ كالسيكيٍّا عمًال
الفنية. ملميزاته تقديرنا وتزيد للمشهد فهمنا توسع ربما جديدة مفاتيح

األجنبية األفالم مشاهدة (8)

وقوية دقيقة السينما أدوات تكون أن يمكن كيف يُذكِّرنا كني» «املواطن مثل فيلٍم تحليل إن
فإن كني، حياة شكَّل الذي باملجتمع ني وملمِّ اإلنجليزية نتحدث كنا لو وحتى خبري. يد يف
ناطًقا الفيلم كان لو ماذا لكن تحليله. يف ا جدٍّ ًدا ومعقَّ صعبًا يكون أن يمكن مشهد أي
املشاكل لتجاوز يساعدنا أن يمكن الذي ما مألوفة؟ غري ثقافًة ر ويصوِّ اإلنجليزية غري بلغة
الكندي املخرج الشاشة؟ عىل يحدث ما وتقييم القصة لفهم بالرتجمة؛ الخاصة املبارشة
ما.»17 مكاٍن يف ما جمهوٍر إىل بالنسبة أجنبي فيلٌم هو فيلم «أي أن إىل يشري إيجويان أتوم

مختلف. منظوٍر من «أجنبي» كلمة إىل النظر يف إيجويان كالم يساعد
عىل إليها تحتاج ال أو الرتجمة من ضئيل قدر إىل تحتاج الصامتة األفالم أوائل كانت
الداخلية اللوحات دون حتى للتفسري قابًال كان الشاشة عىل يحدث ما معظم اإلطالق،
اللوحات هذه أن وبما أحمق». يا «قبِّلني، أو مراقبون» «نحن مثل الحوار جمل تبني التي
الصورة مع التنافس دون من لغة بأي وقراءتها كتابتها فيمكن اللقطات، بني تُقَحم كانت
العرشين القرن من العرشينيات أواخر يف الصوت ظهور أدى املشاهد. انتباه عىل للحصول
الجديدة الناطقة األفالم كانت فإذا العاملية. السوق إىل بالنسبة خاصة مشكالٍت لحدوث
فهم الجنوبية أمريكا أو فرنسا يف للجمهور يمكن فكيف باإلنجليزية، أبطالها يتحدث
مختلفة. بلغٍة نسخة كل الفيلم، من متعددة نسٍخ صنع هو الحلول أحد كان الحوار؟
كل يف مختلفني وبممثلني مشهًدا اإلسبانية ثم باإلنجليزية (١٩٣١) «دراكوال» فيلم ُصِنع
بممثلني باإلنجليزية ثم باألملانية ر ُصوِّ (١٩٣٠ إينجل»، بلو («ذا األزرق» «املالك فيلم مرة.
وشائًكا معقًدا أمًرا كان اللغات» املتعددة «األفالم هذه صنع لكن باللغتني. التحدُّث يمكنهم
فيلم دبلجة وهي أخرى اسرتاتيجيٌة ظهرت قليلة. لغاٍت عىل األحوال أفضل يف مقتًرصا وكان
باألصوات تُستبَدل «الدبلجة»، يف اإلنتاج. بعد ما مرحلة خالل تصويره من االنتهاء بعد
صوته تقليد ويحاول واين جون ُجمل إسباني ٌث ُمتحدِّ فيُكرِّر أخرى؛ بلغٍة أصواٌت األصلية
للجمهور الطريقة هذه فيه تسمح الذي الوقت يف واين. شفاه حركة مع الكالم ومزامنة
لها فإن السينما، شاشة أسفل مرئية ترجمٍة لقراءة الحاجة دون الفيلم بمشاهدة األجنبي
ينجح أن النادر ومن صوته، بسبب جزئيٍّا املمثل يُختار حيث بها؛ الخاصة العنارصاملشتتة
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صنع أو األصيل املمثل صوت يف تُدَرك ال التي الدقيقة الفروق إظهار يف الدبلجة مؤدي
ومصطنعة جوفاء تبدو املدبلجة النسخة فإن األحوال، أغلب ويف مناسب. بشكٍل التزامن
املرئية. الرتجمة املشاهدين من العديد ل يفضِّ لهذا الشاشة؛ عىل يظهرون عمن ومنفصلة
التي الصفراء أو البيضاء الجمل تلك عىل مركَّز انتباههم من جزءًا أن من الرغم وعىل
املمثل؛ حديث طابع من املزيد عىل يحصلون فإنهم الشاشة، عىل يحدث ما أسفل تظهر
ترجمة قراءة إن كلمات. إىل ببساطة تحويلها يمكن ال التي والترصفات التوقفات تلك
عليها يتعوَّدون املشاهدين أغلب لكن البداية، يف مريح غري أمًرا تبدو ربما املرئية األفالم
الرابض «النمر مثل فيلم من واملرتجمة املدبلجة النسخ وبمقارنة املمارسة. من بالقليل
رسعان ييمو، لجانج (٢٠٠٢ («هريو»، «بطل» فيلم أو يل، آلنج (٢٠٠٠) الخفي» والتنني
الخلفية. يف األصلية الصينية الصوتية املسارات عىل الحفاظ فائدة الجمهور سيالحظ ما

عادات مثل فأموٌر فقط؛ باللغة يتعلق ال األجنبية األفالم يف املوجود االختالف إن
آلخر، مكان من تماًما تختلف ما عادًة اللبس وطريقة الجنسني وأدوار النساء إىل التودد
السورية» «العروس مثل فيلم فهم يف لألمريكيني مشكلة يمثِّل الذي السبب هو وهذا
العرس» لو «متطفِّ فيلم يف الدعابة فإن الوقت نفس ويف ،(٢٠٠٤ برايد»، ِرسيان («ذا
أفالم تُعترب األوسط. الرشق يف الجمهور بعض عىل غريبة (٢٠٠٥ كرارشز»، («ويدينج
عند سنرى كما وذلك الثقايف، التفاهم وسوء لاللتقاء جيدة أمثلًة خاص بشكٍل الزفاف

يل. آلنج (١٩٩٣) الزفاف» «مأدبة فيلم يف املأدبة مشهد إىل قرب عن النظر
الضيوف هؤالء الوليمة، قاعة إىل يصلون الذين الضيوف من بعدد املشهد يبدأ
ُحلٍل يف الرجال الكبري، للحدث املناسبة املالبس يرتدون وجميعهم وقوقازيون آسيويون
االنطباع يصنع مما اليسار؛ ومن اليمني من يل يصوُّرهم ملونٍة. مالبَس يف والنساء غربية
إحدى تضع بالورود، املزخرفة الضيوف قوائم يف بعضهم ع يوقِّ واهتياج، إثارة بوجود
ليأتيا صغريي، يا الرسير، عىل اقفز «هيا قائلة: العروسني، رسير عىل طفلها السيدات
.(٣٣ (شكل بالخصوبة املتعلق الطقيس ع التوقُّ بهذا احتفاءً الجميع يصفق مثلك.» بصبيٍّ
إىل وصوًال السعيد الحشد خالل من معهما وتتحرك العروسني الكامريا تعرض قليل، بعد
االحتفالية والديكورات بالناس املليئة الفسيحة الغرفَة بعيدة لقطٌة تُظِهر الترشيف. طاولة
ومفارش الورقية واملصابيح الستائر ألوان عىل املسيطر اللون هو األحمر اللون .(٣٤ (شكل
منها واحدة كل املكان، أنحاء يف منترشة طاولة عرشة اثنتي من أكثر هناك يبدو الطاوالت،
طقس من جزء أنه بد ال نفرتض، كما والرقم، الشكل هذا أفراد، لعرشة بعناية مَعدَّة
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أرجوانيٍّ بلوٍن تقليديٍّا صينيٍّا ثوبًا يرتدي الذي العريس والد عىل اآلن الكامريا تركز الزواج.
ذهبيان تنينان الخلفية يف ويقبع الحمراء بالرشائط املزيَّنة املنصة إىل الرجل يصعد غامق.
كنا لو حتى .(٣٥ (شكل مزدوجة» «سعادة تقول: التي الصينية الرمزية الصور من وزوج
تخمني فيمكننا األحمر، اللون من القدر وهذا للتنينني الرمزية الداللة أو الصينية نعرف ال
الُخَطب أن ندرك السعيد. والحظ البهيج االحتفال عىل عالمات الثقافية التفاصيل هذه أن
إىل الكامريا تنتقل خطابه. العريس والد يبدأ أن بمجرد ألنه قديم آخر تقليٌد هي املطوَّلة
بهوية النادل يخربه وعندما املطبخ، يف الخرضاوات من للزينة طيوًرا ينحت املطبخ يف طاٍه
يُقدَّم اآلخر، الجانب عىل .(٣٦ (شكل دقيقة.» أربعون «أمامي الطاهي: يرد املتحدث،
وتستخدم ، بالعيصِّ الطعام تناول من الغربيون الضيوف يعاني االحتفال، قاعة يف العشاء
تمتلئ حتى طويل وقٌت يمر وال زجاجية، كأٍس عىل بها لتنقر العيص الضيفات إحدى
ما يعرف ألن يكفي ما املتحدة الواليات يف عاش الذي العريس، النقر. بصوت الغرفة
املزيد؛ يريد الحشد لكن وجنتها. عىل بلطٍف ويُقبِّلها عروسه أذن يف ما بأمٍر يهمس يجري،
العريس أن هو الحضور يعرفه ال ما بحرارة!» «قبِّلها أحدهم: يهتف حقيقية؛ قبلًة يريد
مرًة يحتضنها عندما والديه. لرُييض زائف احتفاٌل إال هو ما كله العرس وأن الجنس مثيلُّ
،(٣٧ (شكل مقربة لقطٍة يف فعلها ردَّ الكامريا تعرض املرة، هذه مفرطة بحرارٍة أخرى،
مزيج هذا يتلو ما .(٣٨ (شكل أخرى لقطٍة يف املثيل رشيكه فعل رد كذلك تعرض كما
جيًدا معروفة الكئوس، نقر مثل الطقوس، بعض واآلسيوية، الغربية الزفاف تقاليد من
باقة العروس وترمي الجامعة، أيام السكن يف رشيكه العريس يمازح األمريكي: للجمهور
العروسان ويقطع الزواج، يف يأملن الالتي العزباوات الفتيات من مجموعة إىل الورود
لحرية أكثر مثرية تبدو ربما أخرى عادات هناك طوابق. عدة من مكونة بيضاء عرس كعكة
وعروسه العريس بني يتدىل الذي املجنَّح الغريب املخلوق هذا ما الصيني. غري الجمهور
يف مختلًفا فستانًا العروس ترتدي ملاذا (٣٩ (شكل «العقاب»؟ من نوًعا باعتباره ليأكاله
عىل الرشاب وتناول الضجيج هذا كل ملاذا الصينية؟ األطباق هذه كل ما املأدبة؟ منتصف
الضيوف أحد يصيح التساؤالت، هذه بوجود االعرتاف من نوًعا كان لو وكما صاخب؟ نحٍو
يميل الرياضيات.» يف وعباقرة ووديع هادئ شعٌب الصينيني أن أظن «كنُت قائًال: الغربيني
الكبت من عام آالف خمسة نتيجة هو تشاهده «ما مفًرسا: الخلف من صيني رجل إليه

.(٤٠ (شكل يل آنج املخرج هو الصيني الرجل هذا الجنيس.»
تفاصيل كل يفهموا لن الهادي املحيط جانبَي كال من الفيلم مشاهدي أن يل يدرك
حوار إن سواء. حدٍّ عىل واآلسيويني الغربيني من لكلٍّ فيلمه يروق أن يريد لكنه الحفل،
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شكل ٣٤شكل ٣٣

شكل ٣٦شكل ٣٥

شكل ٣٨شكل ٣٧

شكل ٤٠ شكل ٣٩

مزًجا يُعترب (١٩٩٣ يل، (آنج الزفاف» «مأدبة فيلم يف الكبري االحتفال :٤٠ إىل ٣٣ من األشكال
واآلسيوية. الغربية التقاليد بني عامليٍّا
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وكما هجني. احتفاٌل نفسه واالحتفال الصينية، واملاندارين اإلنجليزية وهما بلغتنَي الفيلم
كل نفهم أن إىل نحتاج ال مباح.» يشء كل للثقافات، عابر حفل «هذا الضيوف: أحد يالحظ
العابرة. االنزعاج ولحظات االحتفايل املزاج لتقدير الطعام من نوع كل نتعرفعىل أو طقس
املتوسطة اللقطات بني ًال متنقِّ الكربى الصورة لنا ليُبِّني البعيدة اللقطات من الكثري يل يقدم
عىل والضيوف. واألبوين العريس ورفيق والعروس العريس فعل ردود نرى حتى واملقرِّبة
حة املوضِّ الثقافية املعلومات من طبقات نكتشف فربما قليًال، بحثنا إذا ذلك، من الرغم
الدائرية الطاوالت أن نكتشف ربما املثال، سبيل عىل ضمني. بشكٍل املشهد يقدمها التي
الطعام تناول يف العيصَّ يستخدمون الصينيني أن وبما واالتفاق. الشمل الجتماع ترمز
من ل يُسهِّ الدائري الشكل فإن املائدة، منتصف من الطعام عىل للحصول أيديهم ويمدون
املتشابهة للكلمات خاصة داللًة كذلك الصينيون يعطي املشرتكة. للوجبة الجميع مشاركة
املوت كلمة نطقه يف يشبه ألنه ٤ الرقم يتجنَّبون أنهم كما املعنى. يف واملختلفة نطقها يف
املعتقد يف الرخاء. كلمة لفظه يف يشبه الذي ٨ الرقم يقدرون لكنهم املاندارين، لغة يف
مزدوجة» «سعادة ملصق يفرس ما وهو أزواج يف الحسنة األمور تأتي ما دائًما الصيني،
املأدبة، انتهاء بعد طاولة. كل يف أزواج) (خمسة أفراد لعرشة املعدة واألماكن الحائط عىل
بعض بتنفيذ أصدقاؤهما يقوم أن العادة جرت الزفاف، غرفة إىل العروسان يذهب عندما
كل يف النخب كئوس تناول أن كما الدفء. من بعًضا مًعا األوىل ليلتهما إلكساب املقالب
عباءًة يكون ما عادًة الذي العروس، فستان إىل بالنسبة أما بينهما. األلفة من يزيد طاولة
زيٍّ ارتداء هو الهجينة الزفاف حفالت بعض يف العادة فإن التقليدي، العرس يف واحدة

املأدبة. يف غربي زيٌّ به يُستبدل ثم الزفاف لطقوس تقليدي
املعلومات من النوع هذا فإن العاملية، األفالم عىل املعتادين غري املشاهدين إىل بالنسبة
من مناسبًا قدًرا الكتاب هذا سيقدم يشاهدونه. ما تفسري يف يساعد أن يمكن العامة
العريضة األُطر أن إدراك عىل أيًضا سيساعد كما التوضيحية، والثقافية التاريخية التفاصيل
مهما الجمهور يدركها الكتاب، هذا يف املقدَّمة األفالم يف وخصوًصا والقصة، للشخصيات
العاملية اللغة أن ندرك أن املريح من فإنه املرئية، الرتجمة قيود يخص وفيما موطنه. كان
الشاشة. أسفل املكتوبة الجمل تلك تقوله مما أكثر تقول ما عادًة الشاشة عىل يظهر ملا
بمرور تُكتسب مهارة الصور، قراءة تشبه والتي الرتجمة، هذه قراءة فإن هذا، جانب وإىل

الحقلني. كال يف مهارتك لتطوير مة مصمَّ الكتاب يف التالية والوحدات الوقت؛
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السينمائية األنواع دراسة (9)

له موضوع وهو السينمائي»، «النوع موضوع الرعب أفالم أو الزفاف أفالم مناقشة تثري
إىل يشري السينمائي النوع مصطلح فإن بسيطة، بعبارٍة الكتاب، هذا يف رئيسية أهميٌة
نوًعا الرعب أفالم تمثل السمات. نفس تتشارك فئاٍت يف وجمعها األفالم تصنيف يف أسلوب
االشمئزاز. أو الرعب تُسبِّب الوحوشومشاهَد عن بقصٍص الجمهور يهدفإلخافة سينمائيٍّا
العائلية والنزاعات الزواج وطقوس الزفاف حفل عىل تُركِّز ما فعادًة الزفاف أفالم أما
النوع فإن للدراسة، تخضع التي املوضوعات كمعظم لكن واإلحباطات. الرومانسية والوعود
ميكروسكوب تحت يُفَحص عندما ومراوًغا ًدا معقَّ مصطلًحا يكون أن يمكن السينمائي
(«أبوت فرانكنشتاين» يقابالن وكوستيلو «أبوت فيلم فإن املثال، سبيل عىل الدقيق. التحليل
من به ظهرت التي الوحوش معظم يستدعي (١٩٤٨ فرانكنشتاين»، ميت كوستيلو آند
إنه يُقال أن يمكن هل لكن يونفرسال. أستديوهات إنتاج (١٩٣١) «فرانكنشتاين» فيلم
فيلم تصنيف يجب وهل إخافته؟ من أكثر الجمهور إلضحاك يسعى كان إذا رعب فيلم
لو «متطفِّ أو الزفاف» «مأدبة فيلَمي بجانب زفاف فيلم باعتباره السورية» «العروس
طقوس من بدًال األوسط الرشق يف السياسية باألمور أكرب نحٍو عىل يتعلق كان إذا العرس»
الكتاب، هذا ن تُكوِّ التي األربع الوحدات يف البدء قبل الرومانسية؟ القصص أو الزواج
وكيف تُعرَّف؟ كيف السينمائية: األنواع عن الرئيسية األسئلة بعض لطرح نستعدَّ أن يجب

الدراسة؟ تستحق وملاذا تظهر؟ وأين ومتى منها؟ الهدف وما تُستخَدم؟
أن ،١٩٨١ عام هوليوود يف السينمائية األنواع عن كتابته أثناء شاتس، توماس الحظ
عىل البُعد أحادية مألوفًة شخصياٍت «تتضمن معينًا سينمائيٍّا نوًعا تمثِّل التي األفالم
مديري إن مألوف.»18 أحداث موقع داخل متوقًعا قصصيٍّا نمًطا تقدِّم رئييس، نحٍو
يف والرشطة العصابات ورجال التقليدية األمريكي الغرب أفالم يف واملجرمني الرشطة
والخيول الرشاشة واملدافع الدوَّارة الخزانة ذات بمسدساتهم التقليدية العصابات أفالم

الشاشة. عىل به واالستمتاع عليه التعرُّف يسهل عامًلا يسكنون هؤالء كل والسيارات؛
السينمائي» «الفيلم/النوع كتاب يف ألتمان ريك يوضح عاًما، عرش ثمانية مرور بعد
يقدم أن ويمكنه املختلفة، األطراف لدى عديدٌة معاٍن له السينمائي النوع مصطلح أن
مالئم بشكٍل العامة وأفكارهم وحواراتهم مشاهدهم يضعون (الذين السيناريو لُكتَّاب بناءً
والنجوم القصص يختارون (الذين للمنتجني أوليٍّا مخطًطا أو محدد)، عمٍل إطار داخل
والعارضني املوزعني إىل بالنسبة تصنيًفا أو مناسبة)، لصيغٍة طبًقا األحداث ومواقع
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بالنسبة وعقًدا كوميديٍة) أو دراميٍة أو حركة كأفالِم منتجاتهم يُسوِّقون ربما (الذين
إىل وبالنسبة السينمائية).19 املشاهدة تجربة من معينًا نوًعا يتوقع (الذي الجمهور إىل
عام النجفورد باري قال كما أيًضا يُتيح السينمائي النوع فإن السينما، وباحثي داريس
واملعروضة املنتجة األفالم بني عائلية» «تشابهات إليجاد تاريخيٍّا مثبتة «طريقًة ،٢٠٠٥

التباين.»20 شديدة ظروٍف تحت
سينمائيٍة ألنواٍع املنتمية األفالم ملشاهدة هامة سمًة تُعترب العائلية العالقات هذه
املتماثلة األفالم من كبري عدٍد وعرضوفهم صنع يجب سينمائي، نوٍع أي ولتشكيل معينة.
فيلم أي فإن لذا قواعِده؛ وتوقَع إدراَك سينمائي نوٍع أي معجبو يتعلم منتظم. بأسلوٍب
من كذلك يُشاَهد بل فردي سينمائيٍّ كنصٍّ فقط يُشاَهد ال جديد رعب أو أمريكي غرب
يتمثل املشاهدة متعة من جزء األخرى. الرعب أو األمريكي الغرب بأفالم عالقته منظور
الذي الوحش أو الحانة يف النزال السينمائي: للنوع املألوفة واللحظات الرموز إدراك يف
الوصفة: يف مفاجئة اختالفاٍت مواجهة يف يكمن املشاهدة متعة من وجزء القبو، يف يختبئ
هذا األريكة. وراء من فجأة يظهر الذي الوحش أو امرأة، أنه يتضح الذي املسدس حامل
املزيد مشاهدة إىل الجمهور عودة عىل يحافظ ما هو جديد هو وما تقليدي هو ما بني املزج

استمراريته. عىل للحفاظ السينما صناعة يدفع ما وهو السينمائي، النوع هذا من
بما تمرُّ ربما السينمائية األنواع أن شاتس يرى آخرين، باحثني أعمال عىل اعتماًدا
«تجريبية» بمرحلٍة السينمائية األنواع تبدأ الوقت. بمرور البيولوجية التطور عملية يشبه
«كالسيكية» بمرحلٍة تمر ثم مبدئي، بشكٍل السينمائي النوع وتقاليد أساليب تُصاغ عندما
تضيف عندما «تحسني» بمرحلة تمر ثم واسع، نطاٍق عىل ومفهومة ثابتة تصبح عندما
«باروكية» مرحلة تدخل وأخريًا األسلوب، يف وتطوراٍت شكليًة تفاصيَل الجديدة األفالم
النوع جوهر من الرتكيز انتقال إىل النوع هذا بتقاليد الحد عن الزائد االنشغال يؤدي عندما
ورفضها باحثون تقبَّلها السينمائي للنوع التطورية الفكرة هذه أسلوبه.21 إىل السينمائي
سنناقشه الذي السينمائية األنواع لتاريخ مفيدة كمقدمٍة تُعدُّ لكنها سنرى، كما آخرون،
واعدة. نظريٍة اختبار لكيفية كمثال الفكرة هذه تعمل أيًضا، الكتاب. صفحات مدار عىل
حياة بدورات تمر السينمائية األنواع أن فكرة يف شكَّكوا الذين هؤالء أحد ألتمان يُعترب
سينمائيٍّا؟ نوًعا سينمائي نوع أي يصبح متى سؤال: طرحه فبعد هذه؛ مثل للتوقع قابلة
دليل عن بحثًا وامللصقات الدعائية واملطبوعات لإلعالنات ل املسجَّ التاريخ ألتمان يفحص
تُستَخدم كانت أمريكي» «غرب أو «غنائي» مثل مصطلحات أن ألتمان اكتشف لهذا.
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بأسلوب ورومانسية مغامرة الثالثة»، «الفرسان فيلم من غنائية (نسخة تصويرية كصفاٍت
(فيلم سينمائي نوٍع عىل تدل ككلماٍت تُستخَدم أن قبل يكون) ما كأفضل األمريكي الغرب
املوسيقى إىل نظروا األفالم مروِّجي فإن آخر، بمعنًى أمريكي).22 غرب فيلم أو غنائي
الجوهر تكون أن يمكنها أنه يدركوا أن قبل إضافيٍة كعناَرص األمريكي الغرب وأساليب
هذه: النوع صناعة عملية يف معنيَّ نمٍط عىل ألتمان يعثر األفالم. من جديد لنوٍع العام
املوضوعات أو األفكار بنفس ألفالم متتابع إصدار أْي ما؛ ألستديو أفالم سلسلة تنجح عندما
هذه سمات نفس بتقليد األرباح حصد تحاول األخرى األستديوهات فإن العام، االتجاه أو
مع الحال كان كما سينمائي نوٍع هيئة عىل تتجسد الوصفية التصنيفات هذه السلسلة.
عىل تعمل األستديوهات كربى أن وبما العرشين. القرن من الثالثينيات يف الغنائي النوع
يستغل من عادًة هي الصغرية األستديوهات فإن منافسيها، منتجات عن منتجاتها تمييز
فإن الوقت، نفس ويف بعينها. سينمائية أنواًعا تُمثِّل التي لألفالم الجاهزة التصنيفات
األنواع إىل جديدًة وتصنيفاٍت سمات مضيفًة جديدة، سالسَل تصنع الكربى األستديوهات
النوع صناعة عملية من جديدة جولًة أخرى مرًة بادئة بالفعل، املوجودة السينمائية

دائم. تدفٍق حالة ويف مستمرة العملية هذه السينمائي.
الفني والطموح السينمائية األنواع ألفالم التجارية األهداف بني التفرقة تجري ما غالبًا
بأعداٍد السينمائية األنواع أفالم تُنتَج ما عادًة الخاص. اإلبداعي األسلوب ذوي للمخرجني
ليشاهدها منفصل بشكٍل تُصنَع التي النخبة أفالم عكس ضخمة سوٍق إىل ه وتُوجَّ كبرية
من للتقليل األحيان بعض يف الفصل هذا فيه استُخدم الذي الوقت يف لكن الجاد». «املشاهد
قيمة وجدوا الباحثني بعض فإن النخبة، بأفالم مقارنة «شعبية» تُعتَرب التي األفالم قيمة
شعبيتها بسبب وتنجح تربز وأنها جمعي، نحٍو عىل تُصنع السينمائية األنواع أن حقيقة يف
املجتمع محاورة أساس عىل يقوم السينمائي النوع كان «إذا أنه شاتس يوضح وجاذبيتها.
الناس الهتمامات كانعكاسات دراستها يمكن السينمائية األنواع فإن 23، جمعيٍّ بشكٍل لذاته
«حواًرا نشهد أن لنا تتيح السينمائية األنواع أن من النجفورد يقول كما أو املجتمع.» يف
السينمائية األنواع أفالم تاريخ دراسة فإن لذا املهمة.24 املوضوعات حول مستمرٍّا» قوميٍّا

الوقت. بمرور املتغرية الناس واهتمامات معتقدات لتتبع طريقة تصبح
الخاص، تاريخها لها السينمائي النوع نظريات فإن ما، تاريٌخ الفنية لألنواع كان إذا
فإن السينمائية، األنواع أفالم أنتجت وآسيا أوروبا يف األستديوهات أن من الرغم وعىل
هوليوود، يف األستديو لنظام دراسات عىل قامت لألفالم السينمائية األنواع نظريات معظم
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نظرية تطور النجفورد يتتبع العالم. يف لألفالم وأثر نفوذ ذي ُمنتٍَج أكرب يعد الذي
بالفئات؛ مهتمة النظريات أوائل كانت رئيسية.25 مراحل ثالث خالل السينمائي النوع
وأنواع لها، املميزة بالصور يتعلق فيما الفردية السينمائية األنواع وتحديد تصنيف أي،
والغرب العصابات أفالم عن وارشو روبرت دراسات مثل قصصها وحبكات شخصياتها،
اجتماعية ووظيفة معاٍن عىل تالية مرحلٍة يف لينصبَّ الحًقا تغريَّ الرتكيز لكن األمريكي.
أنواع يف دة املجسَّ األيديولوجية الرسائل عن يبحثون النظريات واضعو كان عندما أشمل
التجسيد إعادة من نوع أنها عىل السينمائية األنواع إىل ينظرون بدءوا لقد بعينها. سينمائية
الغرب (أفالم والربِّية الحضارة بني الجريمة)، (أفالم والنظام القانون بني ثقافية: لنزاعاٍت
النظريات واضعو أَْوىل املرأة). (أفالم األمومية والتضحية الذاتي اإلشباع بني األمريكي)،
واملمارسات التاريخية بالسياقات االهتمام من املزيد مؤخًرا، السينمائية، باألنواع الخاصة
وكيف السينمائية لألنواع األستديوهات تسويق كيفية حول أسئلة طارحني املؤسسية،

املختلفة. األوقات يف الجمهور يستهلكها
إىل ينظر لكنه بداية، كنقاط هوليوود يف السينمائية األنواع إىل الكتاب هذا ينظر
الزفاف وأفالم الصني، من الووشيا أفالم ليضم األمريكية السينما صناعة حدود وراء ما
غريها. والكثري الالتينية، أمريكا من الطريق وأفالم اليابان، من الرعب وأفالم الهند، من
وكيف العالم، من مختلفة أجزاءٍ يف السينمائية األنواع هذه تحديد كيفية عن أسئلة سنطرح
عن الفروقات هذه به تخربنا الذي وما أخرى، دول يف نظرياتها عن تختلف أو تشبه

السينمائية. األنواع هذه وراء الثقافات
العالم، حول انتشارها أثناء وتتمازج تتغري السينمائية األنواع أن كيف سنالحظ
الهجينة السينمائية األنواع نحو الحديثة االتجاهات ارتباط كيفية عىل وسنتعرف

الحداثة. بعد ما عرص يف العوملة بظاهرة ذاتيٍّا امُلدَرك وانعكاسها

لألفالم األسطورية األبعاد (10)

يف وتكمن روايتها، ويعيد يرويها التي القصص إىل فاستمع شعب أي فهم أردت إذا
مفاتيح وحبكاتها، شخصياتها يف واالنعطافات والتغريات القصص، تلك أبطال أفعال
رواية يف هومريوس اإلغريقي الشاعر بدأ فعندما به. ويؤمنون قيمة رواتها يعطيه ملا
هومريوس نسج طروادة؛ حرب تاريخ من أكثر هو ما يعرض كان «اإللياذة»، ملحمة
اليومية وممارساته وطقوسه بالكامل، مجتمع وتطلعات مخاوف امللحمية قصيدته داخل
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لجريندل مواجهته يف بطله معارك بيوولف قصيدة شاعر روى وعندما العالم. إىل ونظرته
النظر ويمكن مشهد. كل يف األنجلوساكسونية إنجلرتا أيديولوجية نسج فإنه والتنني، وأمه
هم من تعكس كمرايا أمٍة بأي الخاصة الباقية واألساطري واألدب الشعبية الحكايات إىل

به. يؤمنون وما أفرادها
جريندل وأم طروادة حرب عن ما حقائق نعرف أن أكرب بنحٍو املرجح من اليوم،
«بيوولف» وفيلم بيرتسن، وولفجانج للمخرج (٢٠٠٤ («تروي»، «طروادة» مثل أفالم من
القدر بنفس عرصها عن الكثري تكشف أفالم وهي زميكيس، روبرت للمخرج (٢٠٠٧)
إننا امليالدي. التاسع القرن يف إنجلرتا أو القديمة اليونان عصور عن به تكشف الذي
الوطواط الرجل من — االجتماعي ومحيطهم املعارصين األبطال عىل األساس يف نتعرف
بدور كبري بقدٍر تقوم والتي األفالم خالل من — وودز وإييل بوتر هاري وحتى ليا واألمرية
األنواع أفالم إن القول يمكن مىض. فيما دراما وُكتَّاب وروائيون شعراء به قام الذي الراوي
ال جمهوٌر عليها يوافق قصًصا تعرض ألنها الغرض؛ لهذا خصيًصا مناسبة السينمائية

املتكرِّر. الرسد يها ويقوِّ الوقت مدار عىل له حرص
يف الثقافات أبطال بني كامبل جوزيف قارن وجه»، األلف ذو «البطل كتاب يف
القصص تلك يف مشرتكًة عناَرص كامبل وجد العالم، أنحاء جميع من واألساطري الخرافات
القصة هذه كامبل وصف األحادية». «األسطورة اها سمَّ أساسية لقصٍة أساًسا تمثل والتي
بعيًدا بمغامرٍة للقيام دعوة البطل يتلقى مختلفة. مراحل عرب تمتدُّ رحلة بأنها األسطورية
ِمَحنًا — تواجه وأحيانًا — فيه يواجه غريبًا عامًلا ليدخل ا حدٍّ ويعرب التقليدية، حياته عن
ُمعلِّم بمساعدة هذا يكون ربما املحن، هذه من النجاة بعد وكفاءته. جدارته تخترب وأعداءً
عامله إىل النهاية يف ويعود ما، جائزٍة عىل يحصل أو كبريًا هدًفا البطل يحقق مرشد، أو
املقارنة، األساطري داريس من غريه ومثل ولشعبه. الالحقة لحياته إكسري وهي بالجائزة
نسخة إن البرشية. النفس يف ُمتجذِّرة أساسيًة حقائَق تمثل البطل رحلة بأن كامبل يؤمن
بعضها يرتبط ال مجتمعاٍت يف حتى اللغات بمئات وتَُعاد تُرَوى األساسية القصة نفس من
الضمنية افرتاضاتهم يتشاركون العالم حول الناس أن إىل يرجع وهذا شكل، بأي ببعض

الحياة. تجاه
كان فرويد، سيجموند زميله ومثل العاملية، األساطري بهذه االهتمام يونج كارل شارك
يف الوعي، حد تحت يحدث البرشي للجنس والعاطفي العقيل النشاط معظم بأن يؤمن
وتجاربهم األفراد عىل النفيس تحليله فرويد فيه قرص الذي الوقت يف لكن «الالوعي». عالم
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النماذج من مشرتك نظاٌم وهو جمعي الوعي افرتضوجود يونج فإن الشخصية، الالواعية
مراحل بعض تتضمن األولية األنماط هذه األولية». «األنماط اها سمَّ واملجردة العاملية
األخرى اللحظات من واسع نطاٍق بجانب كامبل، لدى البطل رحلة ضمن وشخصيات
والشيطان) واألب العظيمة (األم والشخصيات واملوت) والزواج والتودد االستهالل (طقوس

والطوفان). (الخلق املتكرِّرة واألفكار
إىل النظر يمكن ،(١٩٧٧–٢٠٠٥) النجوم» «حرب أفالم سلسلة يف املثال، سبيل عىل
طقوس خالل «القوة» وراء سعيه يأخذه الذي للبطل أصيل كنمٍط سكايووكر لوك شخصية
تاتوين كوكب (عىل العتبة وعبور ليا)، األمرية (رسالة للمغامرة النداء مألوفة: انتقال
الجانب جانب (من وإغواء عديدة، ومصائب الليزر)، (بسيف والتدريب الصحراوي)،
املوت نجم (تدمري والجائزة الجيداي)، لفرسان (انضمامه االستهالل وطقوس املظلم)،
«ملينيام الفضاء سفينة متن (عىل رة املظفَّ والعودة الرشيرة)، اإلمرباطورية عىل واالنتصار
(هان وُمحتالني متحوِّلني يقابل رحلته، خالل النضوج). مكتمل جيداي كفارس فالكون»
الذي كينوبي (أوبي-وان الحكيم العجوز والرجل (يودا) وحكيم أو) بي ويس-ثري سولو
األنثوي األنيما ومبدأ األب) من ا رشٍّ أكثر نسخة وهو فيدر (دارث والظل األب) محلَّ يحلُّ
القراءة، هذه ضوء يف واإللهة). الحياة ورشيكة واألم األخت صفات تجمع التي ليا (األمرية
الداخلية شياطينه مع اإلنسان رصاع يُمثِّل املظلمة القوة مع سكايووكر لوك رصاع فإن

داخلنا. الظل جانب يونج يسميها التي والنوازع
معاٍن لها دة معقَّ كمتغرياٍت األولية األنماط لهذه فراي نورثروب األدبي الناقد ينظر
مشابهة األدب يف األسطورة فإن فراي، إىل بالنسبة والطقس. باألسطورة تربطها عديدة
الواقعية عكس عىل — بدائية أنماط برموز القصص يرسم الذي — التجريدي للفن
فراي ينظر التمثييل. الفن يفعلها التي الطريقة بنفس الطبيعة لنسخ تطمح التي األدبية
فتمثِّل ة؛ امُللحَّ املجتمع ومخاوف رغبات عن تُعربِّ متكررة أفعاًال باعتبارها الطقوس إىل
الطرد طقوس د تجسِّ بينما والخصوبة، الوفرة عىل الحصول يف رغبة الحصاد طقوس
الطقوس فإن املتكررة، األحالم ومثل فداء. بكبش التضحية طريق عن التلوث مخاوف
عنها يُعربَّ نزاعات وهي رمزي، نحٍو عىل اليومية الحياة نزاعات لحلِّ ما لثقافٍة املجال تتيح

األسطورية. القصص يف
كيف رأينا وكامبل. يونج بأعمال خاص بشكٍل مهتمني كانوا ما دائًما األفالم صناع
أجل من األحادية األسطورة وحبكة شخصيات بأدوات استعان لوكاس جورج املخرج أن
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مقدمة

وهو الكاتب» «رحلة باسم شهريًا كتابًا فوجلر كريستوفر كتب النجوم». «حرب أفالم
لنصوصهم إرشادي كُكتيِّب السيناريو ُكتَّاب بواسطة واسع نطاٍق عىل اآلن يُستخَدم
فوجلر، تالميذ أحد فويتيال، ستيوارت يوضح واألفالم»، «األسطورة كتاب ويف السينمائية.
«الباحثون» من بداية األفالم، عرشات يف تظهر األولية كامبل وحبكات شخصيات أن كيف
التابوت «سارقو وحتى (١٩٧٢ جودفاذر»، («ذا الروحي» و«األب ،(١٩٥٦ سريرشز»، («ذا
هوود»، ذا إن («بويز الحي» يف و«ِصبية ،(١٩٨١ أرك»، لوست ذا أوف («ريدرز املفقود»
غنيٍّا مصدًرا السينمائية األنواع أفالم تكون أن يمكن كيف إىل تشري الكتب هذه .(١٩٩١
التشابُه نقاط وبتحديد العالم. حول البرش لدى املشرتكة املوضوعات لدراسة بالقصص
القومية السينما صناعات ضمن سينمائي نوٍع أي بها يُعاَمل التي الطريقة يف واالختالف
يجعل الذي وما العاملية، القيم وتداخل املحلية الثقافات عن الكثري معرفة يمكننا املتعددة،
فيه نشرتك الذي وما الخاصة، ميزته له العالم حول املختلفة املجتمعات من مجتمع كل

كأفراد. مًعا
األفالم إن اجتماعية. وكقوٍة وكتقنية وكفن كصناعة األفالم دراسة يمكن أنه نرى لذا،
فردي، نحٍو عىل األفالم تحليل ويمكن العالم. وأيديولوجيات سياسات يف متجذِّر تاريخ لها
املعارصة. لألساطري كمستودع وحتى فنية، كأنواٍع جماعي نحٍو عىل أو بمشهد مشهًدا
صناعة آليات وتداخل التقاء ظل يف أكرب، نحٍو عىل العوملة إىل املعارصة الحياة ل وبتحوُّ
موقعنا فهم مىض وقٍت أي من أكثر املهم من البعض، مع بعضها وتنافس السينما
ملدِّ مستعدِّين سنكون املفاهيمية، واألدوات املناظري هذه وبامتالك الكربى. الصورة داخل
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األول الفصل

املحارب البطل

والساموراي األمريكي الغرب بطل (1)

شاشات عىل املسدسات حاملو البقر رعاة سيطر عندما العرشين، القرن ستينيات أوائل يف
بينها أمريكية» «غرب أفالم ثالثة مشاهدة فرصة للجمهور سنحت أمريكا، عرب السينما
األفالم؛ قصص أو أبطال أو مخرجي هو األفالم بني ربط ما يكن لم لالهتمام. مثرية صلٌة
مجموعٍة حول يدور سرتجيس، جون أخرجه الذي (١٩٦٠) السبعة» «العظماء ففيلم
الطرق ُقطَّاع من مجموعة ضد مكسيكية قريٍة عن يدافعون الذين املسلحني من متنافرة
(«ذي «الغضب» فيلم ويرتكز السبعة»). العظماء مقربة: «لقطة قسم (انظر الرشسني
ويف وجثة. واغتصاب رسقة تتضمن حادثة حول ريت، مارتن للمخرج (١٩٦٤ أوتريج»،
له اسم ال رجل يصل ،(١٩٦٤ دوالرز»، أوف فيستفول («آ الدوالرات» من «حفنة فيلم
متنازعتنَي عائلتنَي بتأليب املال بعض لكسب فرصة ويرى املكسيك، حدود عىل مدينة إىل
بطولة ومن ليوني سريجيو اإليطايل وأخرجه إسبانيا يف الفيلم ر ُصوِّ البعض. ضد بعضهما
تتشارك ما ُمستعارة. أمريكية بأسماء األوروبيني املمثلني من تمثييل وطاقم إيستوود كلينت
السبعة» «الساموراي فيلم من مقتبًَسا سرتجيس فيلم كان فقد املصدر؛ هو األفالم هذه فيه
ليوني فيلم وكان ،(١٩٥٠) «راشومون» فيلم من مقتبًسا ريت فيلم كان بينما ،(١٩٥٤)
أكريا إخراج ومن يابانية الثالثة األفالم وكانت ،(١٩٦١) «يوجيمبو» فيلم من مقتبًسا

كوروساوا.
حيث بلده، تاريخ من الطويلة اإلقطاع فرتة يف أحداثها تدور كوروساوا أفالم كانت
املسلحون يجوب كان مثلما الريف، يجوبون السيوف حاملو الساموراي فرسان كان
َسيِّد ال الذين الساموراي فرسان كان األمريكي. الغرَب الدوارة الخزانة ذات باملسدسات
االجتماعية مكانتهم فقدوا الذين املحاربني مجتمع بقايا من «الرونني» يُدَعون والذين لهم
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املغامرة. أو املال مقابل كمرتزقة أنفسهم يعرضون كانوا ولذلك مهاراتهم؛ يفقدوا لم لكنهم
الياباني الجمهور خياَل الخاطف، الشخيصوسيفه الرشف بميثاق الساموراي، بطُل أََرس
االهتمام عىل األمريكي الغرب أفالم بطل به حاز الذي القدر بنفس للسينما األوىل األيام من
اليابانيني، املخرجني بقية ومثل هذا. عىل وحافظ وخارجها، املتحدة الواليات يف الشعبي
به اعرتف الذي القدر بنفس األمريكي، الغرب بأفالم اهتمامه عن رصاحة كوروساوا أعرب
الفنيني النوعني هذين بني املقارنة إن عليهم. الساموراي أفالم بفضل األمريكيون املخرجون
مصطلح سنستخدم الفصل، هذا يف املتباَدل. الثقايف األثر آليات الستكشاف مناسبة طريقة
املسلحني األمريكي الغرب ومقاتيل الساموراي محاربي إىل لإلشارة املحارب» «البطل
املصطلح هذا أن من الرغم وعىل السينما. يف الحركة أبطال من أخرى وقلٍة باملسدسات
مناسبة بداية كنقطة سيعمل فإنه ذاته، حد يف راسًخا سينمائيٍّا نوًعا يحدد ال ربما العام

السينمائية. األنواع عمل كيفية وفهم الثقافات بني للمقارنة
السبعة» «العظماء فيلَمي من للمقارنة قابلني ملشهدين ُقرٍب عن فاحصة بنظرٍة لنبدأ

.(١-٣ (شكل السبعة» و«الساموراي (١-٢ (شكل

شكل ١-٢: ا*سدس يف مواجهة السك� يف فيلم
«العظماء السبعة» (جون سرتجيس، ١٩٦٠).

شكل ١-٣: السيف يف مواجهة السيف يف فيلم
«الساموراي السبعة» (أكDا كوروساوا، ١٩٥٤).

والرشق. الغرب يف النزاالت النزاعات: لتسوية طريقتان و١-٣: ١-٢ الشكالن

يقاتل عندما التوتر لحظات العنيفة؛ باملواجهات األمريكي الغرب أفالم تمتلئ
فيلم يف تحدث اللحظات تلك إحدى ُمشَهرة. بأسلحٍة املوت حتى اآلخر أحدهما رجالن
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إطالق يمكنه بأنه له اسم ال ح متبجِّ ثرثار شخٌص يتفاخر عندما السبعة» «العظماء
كوبرن) جيمس بدوره يقوم (الذي بريت يرقد سكينه. قذف لربيت يمكن مما أرسع النار
املتبجح يحاول غريه. شئون يف يتدخل وال بقبعته عينيه ويغطي ما سوٍر أعمدة أحد بجانب
تجاه الهوينى ويميش ببطء بريت ينهض بالجبان؛ إياه ناعتًا بريت لحذاء بركله استفزازه
الرجل يميش بكلمة. حتى يتفوَّه أن دون من االستعداد وضع ويتخذ السور زوايا إحدى
برسعٍة السكني يطري البدء. إشارة إلطالق إياه داعيًا بريت ويواجه خطوات بضع اآلخر
لكن مسدسه، إشهار حتى يستطيع أن قبل املسلَّح الرجل بجانب عموًدا مخرتًقا مذهلة
لكيفية انتبه حقيقية. املرة وهذه أخرى، جولًة ويطلب بالهزيمة االعرتاف يرفض األخري
الغرب عالم يف فوًرا الحظرية وسياج املاشية وعربات البقر راعي عدة تضعنا املشهد. إعداد
الكامريا أن وكيف الشخصيات هوية تُحدِّد واإليماءات الحوار أن كيف نالحظ األمريكي،
توضح التي اللقطات إىل ننتبه الرجلني، بني وعودة ذهابًا بالقطع والتشويق ب الرتقُّ تبني
نعرف الذي براينر) (يول لكريس املقربة اللقطات وبخاصة اآلخرين البقر رعاة فعل رد
قراراٍت نتخذ العالمات، هذه بقراءة املرتزقة. من لفريقه ه ليضمَّ املواهب أحد عن يبحث أنه

ألمره. نهتم وملاذا له سننحاز ومن بالنزال سيفوز من بخصوص
عندما بالسيوف، اآلخر منهما كلٌّ املبارزان يقاتل السبعة»، «الساموراي فيلم يف
امُلتَحدِّي لكن الخيزران. من بعيصٍّ األمور لتسوية مستعدان أنهما نجد املشهد، ندخل
ح املتبجِّ يطلب عندما عظيمة. برصخٍة صائًحا الهادئ خصمه عىل ا منقضٍّ األمر يف يبالغ
مياجويش) سيجي دوره يؤدي (الذي بالسيف املبارزة أستاذ كيوزو، يرفض حقيقيٍّا، نزاًال
عن يدافع الذي املتحدي، لكن حقيقي، بسيٍف األحمق الغريب قتل رافًضا ويرحل، ببساطة
أجل من رجلني قتال وهو الدرامي املوقف ندرك املوت. حتى قتاًال يطلب املجروح، كربيائه
ولسنا اإلقطاعية اليابان يف أننا نُدرك تجعلنا األحداث ملرسح رسيعة نظرًة لكن الكربياء،
العديدة املفاتيح بني من واملالبس واألسلحة املنازل بناء أسلوب يُعترب األمريكية. التخوم يف
فإن السينمائي، األسلوب إىل بالنسبة السينمائي. والنوع والشخصيات باملكان تعرِّفنا التي
هوليوود، مخرجو يستخدمها التي واملونتاج التصوير مبادئ بعض يستخدم كوروساوا
شيمورا، تاكايش وخاصة للمتفرجني، أكرب انتباًها كوروساوا يُويل بكثري. أبطأ اإليقاع لكن
املحاربني وقبعات سيوف تدلُّ خسارة!» من لها «يا قائًال: يتمتم الذي براينر، يول نظري
كل يرتدي حيث األمريكي الغرب عكس عىل االجتماعية، مكانتهم عىل بوضوح والفالحني
االجتماعي السياق فإن الحقيقة، يف الطرف. عريضة للمسدسوقبعًة جلديٍّا جرابًا للبقر راٍع
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«الساموراي فيلم أحداث مدار عىل عليه التأكيد يجري كوروساوا أفالم يف الحركة ملشاهد
الطبقي املجتمع وقيم األمريكية الفردية بني كبريًا ثقافيٍّا اختالًفا يعكس مما السبعة»؛
تُشكِّل وكيف بها؟ يعيشون التي القيم وما الحقيقيون؟ األبطال هم من باليابان. الخاصة
هذه إن أفعالهم؟ السينما صناعة يف املتغرية واالتجاهات العامة واألعراف املحلية الظروف
األمور هي والثقافة السينمائي والتصوير العامة والفكرة الشخصيات تخص التي األسئلة

الفصل. هذا عليها يركِّز التي األساسية

األمريكي الغرب بطل بمسدسات: رجال (2)

أفالم إال رصًفا أمريكيٍّا منها أيٌّ يبدو ال هوليوود، من املنبثقة السينمائية األنواع كل بني من
وذلك بامتياز، األمريكي السينمائي النوع هو النوع هذا إن القول يمكن األمريكي. الغرب
ومشاجرات بالصبَّار، املزينة الطبيعية ومناظره الجوانب، املنحدرة الصخرية هضابه بكل
القبعات ذوي البقر رعاة من وبأبطاله به الخاصة الظهرية ونزاالت الصاخبة، الحانات
«أكثر بأنه النوع هذا توماسشاتس يصف النار. إطالق الرسيعي امليش البطيئي العريضة
تاريخيٍّا، هوليوود.»1 يف السينمائية األنواع سجل يف واستمرارية غنًى السينمائية األنواع
١٩٢٦ من عاًما، أربعني عىل تزيد فرتة يف أنه بيلتون جون يوضح كذلك. األشهر كان فإنه
آخر.2 سينمائيٍّ نوٍع أي من أكثر أمريكي غرب أفالم هوليوود أنتجت ،١٩٦٧ وحتى
فيلم ٨٠٠ من فأكثر الرتاجع؛ يف بدأ قد أنه يبدو األفالم هذه عىل الجمهور إقبال لكن
فقط فيلم مائتي حوايل ُصِنع الستينيات يف لكن الخمسينيات، يف ُصِنعت أمريكي غرب
يف متجدِّد اهتماٌم ذلك وتبع والثمانينيات، السبعينيات يف منها بسيطة حفنٌة ُصنعت ثم
إىل أدت التي العوامل وما النوع؟ لهذا املميِّزة السمات ما اآلن: نسأل دعونا حديثة. فرتاٍت
هذا بدأ وكيف جديد؟ من الظاهري إحيائها ثم انهيارها ثم وصعودها الطاغية شعبيتها

األمريكية؟ الثقافة يف التغريات املتغرية أشكاله تعكس وكيف ر تطوَّ وكيف النوع
صاحب «حكايات مثل أدبيٍة مصادَر إىل األمريكي الغرب أفالم املؤرخون يُرِجع
أوائل يف كوبر فينيمور جيمس كتبها املغامرات قصص من سلسلة وهي الجلدية» الجوارب
األمريكية التخوم لساكن حقيقية مغامراٍت عىل بترصف قائمة وهي عرش، التاسع القرن
روايات من املئات تأليف أَْلَهم بامبو ناتي يُدعى الذي الرومانيس كوبر بطل إن بون. دانيل
غذى الذي الشعبي األدب من نوع وهي نفسالقرن، من الحق وقٍت الغالفيف الورقية الدايم
العديدة وحكاياتهم بامبو ذرية انتقلت األفالم، اخرتاع ومع طويلة. لفرتاٍت الناس خيال
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،(١٨٩٩ روم»، بار كريك («كريبل كريك» كريبل «حانة فيلم يف الشاشة. إىل الورق من
ويف األمريكي. الغرب حانات من حانة يف دقيقة قضاء السينما جمهور أوائل بإمكان كان
وُصِعقوا قطار، عىل مسلًحا سطًوا الجمهور شاهد ،(١٩٠٣) الكربى» القطار «رسقة فيلم
سوداء قبعًة ويرتدي شارب ذو املنظر رشير القانون عن خارٌج صوَّب عندما مقاعدهم يف
السينما صناعة ه تتوجَّ أن قبل جرييس نيو يف الفيلمني كال ر ُصوِّ نحوهم. مبارشة مسدسه

هوليوود. نحو غربًا نفسها
التقليدية السمات عىل سيتعرف األمريكي الغرب أفالم من عدًدا شاهد من كل
اجتذبت التي املفتوحة الفسيحة الغربية التخوم هو األحداث مرسح إن السينمائي. لنوعها
.١٩٠٠ وحتى ١٨٤٠ عام من االقتصادية والفرصة واملغامرة الحرية عن بحثًا األمريكيني
القانون؛ من وهاربني مواٍش ومربِّي مستوطنني بصفتهم األمريكية التخوم إىل هؤالء أتى
بالرشق. الخاصة والقانونية االجتماعية القيود من يهربون والنساء الرجال كان حيث
، الفظِّ البقر راعي شخصيات من تنويعات األمريكي الغرب أفالم شخصيات طاقم يتضمن
الطيب. القلب ذات السمعة السيئة واملرأة املخادع، أو املخلص والهندي الوحيد، واملأمور
العنق طويلة جلديٌة وأحذيٌة عريضة أطراف ذات قبعاٌت — وإكسسواراتهم مالبسهم تُعترب
وشارة بندقية وربما الورك فوق منخفضة تتدىلَّ للمسدسات جلدية وجراباٌت بمهاميز،
ولعب املاشية، لنقل الشائعة املشاهد كذلك، املألوف ومن مميزة، أيقوناٍت — الرشطة مدير
راعي وِظل املسافرين، تنقل التي الجياد عربات عىل املسلح والسطو الحانات، يف الورق

الشمس. غروب مشهد يف بحصانه يسري الذي البقر
تجميعها أُعيد — السينمائي النوع لهذا األساسية املفردات — األساسية اللبنات هذه
خالل بعينها. تاريخية أموًرا لتعكس البالد تاريخ من مختلفة لحظاٍت يف واستخدامها
يفصل الذي شماًال» ٣٨» عرض خط عند األمريكية القوات فت توقَّ عندما الكورية، الحرب
الحدود لتعرب الفرسان سالح من فرقة هوليوود أرسلت والجنوبية، الشمالية الكوريتني بني
مذبحة أخبار أوجعت وعندما .(١٩٥٠) جراندي» «ريو فيلم يف االنتصار وتحقق املكسيكية
عىل قائمة درامية قصًة بني آرثر صنع فيتنام، يف النزاع أثناء األمريكي الضمري الي ماي
«رجل فيلم يف أوكالهوما يف ويشيتا نهر عند الحمر الهنود واألطفال للنساء مماثلة مذبحٍة
تقديم من طويلة فرتٍة بعد التسعينيات، خالل .(١٩٧٠ مان»، بيج («ليتل ضئيل» كبري
األمريكي الغرب «أفالم من عدٌد بَثَّ لهما، أمريكي غرب فيلم آلخر واين وجون كوبر جاري
لألدوار جديدة وتأويالٍت تفسرياٍت بمنحها القديمة؛ القصص يف جديد من الحياَة حة» املنقَّ
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كوستنر، لكيفن (١٩٩٠ وولفز»، ويذ («دانسز الذئاب» مع «الرقص فيلم ففي النمطية؛
الذين الحمر الهنود عىل الرتكيز ُسلِّط املرة هذه لكن البقر، رعاة الحمر الهنود يواجه
البوني لُغتَي يجهلون ملن باإلنجليزية مرئية ترجمٌة هذا وصحب األم بلغتهم ثوا تحدَّ
عجوٍز بني جمع إيستوود لكلينت (١٩٩٢ («أنفورجيفن»، مغفور» «غري وفيلم والسو.
لالنتقام بخدماتهما استُعني فريمان) (مورجان أسود أمريكي ومعاوٍن (إيستوود) مسلح
يف الرسيعني أبطاله تمجيد عن يكون ما أبعد الفيلم هذا كون ومع بالسيدات. ميلء ملنزل
ق وتدفُّ النساء وُكره العنف من رة منفِّ صورًة قدَّم فإنه النار، وإطالق املسدسات إشهار
كويك («ذا وامليت» «الرسيع فيلم يف سنوات، بضع وبعد القديم. الغرب يف املريب املال رأس
يمكنهن النساء أن كيف ستون شارون أوضحت ريمي، سام للمخرج (١٩٩٥ ديد»، ذا آند
وركلت املهماز، وحتى العريضة القبعة من البقر رعاة ِزيَّ ستون ارتدت ألنفسهن. االنتقام
وبتتبُّع الدوارة. الخزانة ذا املسدس شاهرة أعداءها وواجهت املدينة، لحانة الدوَّارة األبواب
إسقاط وجود إدراك املمكن من وأبطاله، السينما من املميز األمريكي النوع هذا تطور

األمريكية. الثقافية للُمثُل جزئي
عىل يؤكد األمريكي، الغرب يف البطل عن واملؤثر املبكر وورشو3 روبرت مقال يف
من ب يتكسَّ لكنه صارم، رشٍف مليثاق طبًقا يعيش الذي املسلح للمقاتل الداخيل النزاع
شخٌص الكالم؛ قليل أفعال، رجل األمريكي الغرب أفالم بطل فإن إجماًال، اآلخرين. قتل
،(١٩٢٩ فرجينيان»، («ذا «الفرجيني» فيلم ففي ؛ املتحرضِّ املجتمع حدود عىل يعيش فظٌّ
يجب ما يفعل إنه الرشف؛ مليثاق أسمى متطلباٍت أجل من بصديقه كوبر جاري ي يضحِّ
نون»، («هاي مشتعلة» «ظهرية فيلم يف بالذنب. اإلحساس مع ويتعايش به القيام عليه
مواجهٍة إىل ينجرُّ لكنه الرشطة، مدير شارة عن ويتخىلَّ مساملة بامرأٍة كوبر يتزوج ،(١٩٥٢
من أيٍّ تجنيد يف فشله بعد بمفرده العصابة مواجهة ويختار هاديل. عصابة مع عنيفة
طويًال بحثًا واين جون يبدأ ،(١٩٥٦) «الباحثون» فيلم يف له. كمساعدين القرية سكان
يقوم سعٌي وهو شقيقه، عائلة من أفراًدا وقتلوا اغتصبوا الذين الكومانيش هنود عىل للعثور
شوتيست»، («ذا «الرامي» فيلم ويف مريض. عنف إنه البعض يقول وربما يلني ال بعزم به
بسبب يحترض متقاعد مسلٍح دور واين يلعب واين، جون صنعه فيلم آخر وهو ،(١٩٧٦
الشهرة يف راغبني وشباٍب قدامى أعداء مواجهة إىل يضطر أسطوري رمٌز وهو الرسطان،
بالرسطان مات (حيث جزئي بشكٍل واين جون حياة بسرية متعلِّق الفيلم قتله. يريدون
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كان الذي الذكورة املفرط البطل من النوع هذا نهاية إىل أشار مما سنوات) ثالث بعد
واين. يجسده

القرن وستينيات خمسينيات خالل الكبرية األمريكي الغرب أفالم شعبية أن شك ال
يف األمريكيني الذكور إىل بالنسبة البطل هذا بجاذبية كبري نحٍو عىل تتعلَّق كانت العرشين
الضواحي يف اآلن ويعيشون الثانية العاملية الحرب يف شاركوا الذين الرجال إن الوقت. ذلك
األمريكي. الغرب يف والعنف املتحرضِّ املجتمع بني النزاع سيفهمون عائالتهم بصحبة
حيث الثقافات؛ بني صداًما باعتبارها الكالسيكية األمريكي الغرب أفالم إىل البعض ينظر
يف املثال، سبيل عىل الربِّية. الحمر الهنود ويمثل االجتماعي النظام سفريات النساء تمثِّل
القانون «عصبة البالد رشق من نساء تدير ،(١٩٣٩ («ستيجكوتش»، الجياد» «عربة فيلم
كثريًا يأبه ال الهوية، مجهويل شني كمتوحِّ الحمر الهنود يظهر بينما األخالقية، والنظام»
باملبادئ النجوم) مصاف إىل به صعد الذي دوره يف واين (جون الشاب الفيلم بطل
بشكٍل الحمر الهنود من واين شخصية تقرتب «الباحثون»، فيلم يف للعصبة. السامية
الذي لعاملهم بوضوح وينتمي تقاليدهم ويتبع األثر، تتبُّع يف بمهاراتهم معجب فهو أكرب؛
زوجة لبيت املتحرضة الداخلية للبيئة مضاد بنحٍو املفتوحة، الخارجية باملساحات يتسم
فبالنسبة باملوضوع؛ متعلقة عامة التناقضبمصطلحاٍت هذا كيتسيس جيم يحلل شقيقه.
حياة يف ومستمرٍّا عميًقا انقساًما درامي نحٍو عىل د تجسِّ األمريكي الغرب أفالم فإن إليه،
بني واملثالية، الرباجماتية بني والتنازل، االستقامة بني واملجتمع، الفرد بني األمريكيني
األمريكي الغرب نوع فإن كيتسيس، إىل بالنسبة والغرب.4 الرشق بني والثقافة، الطبيعة

األمريكية. الهوية يف هامة سماٍت تحدد قومية أسطورٌة هو السينمائي
جذب السينمائي النوع هذا فإن املميز، األمريكي طابعه ورغم ذلك، من الرغم عىل
جو» فراكترشد «مأمور فيلم ففي املتحدة؛ الواليات حدود خارج جمهور جذب يف ويستمر
مأموًرا الطباع كريم إنجليزيٌّ رجٌل يصبح ،(١٩٥٨ جو»، فراكترشد أوف رشيف («ذا
األمريكي. الغرب يف سفره خالل الحمر للهنود هجوًما قصد دون من إيقافه بعد لبلدة
من مور (كينيث دولتني من نجوًما ويضم مشرتًكا عامليٍّا إنتاًجا يمثل الذي الفيلم هذا إن
أفالم من فيض بداية كان إسبانيا يف ر ُصوِّ والذي أمريكا) من مانسفيلد وجني بريطانيا
معتمدين يوغوسالفيا يف األفالم هذه الغربيون األملان صنع األوروبية. األمريكي الغرب
وينيتو الحمر الهنود زعيم عن لألوالد ماي كارل مغامرات لقصص الكبرية الشعبية عىل
وينيتو أفالم يف املمثلون يكون ربما شاترهاند. باسم املعروف املقرَّب األبيض وصديقه
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سلسلة ضمن واألول (١٩٦٢ ليك»، سيلفر أوف تريجر («ذا ليك» سيلفر «كنز فيلم (مثل
أمريكيني أو مجريني أو فرنسيني أو إنجليًزا أو نمساويني أو أملانًا األفالم) من طويلة
إسبانية إنتاج رشكات تنضم أن قبل طويل وقٌت يمر لم بالدهم. خارج عمٍل عن يبحثون
من بالقرب شينشيتا ألستديوهات الخارجية املواقع يف أفالمهم صانعني للرَّكب، وإيطالية

ومدريد. برشلونة مدينتَي بني القاحلة الصحراوية املنطقة يف أو روما
هذه األوروبية األمريكي الغرب أفالم أشهر ليوني سريجيو اإليطايل املخرج أخرج
يكن لم األوروبيني، نظرائه من الكثري عكس وعىل االسباجيتي». «أفالم باسم واملعروفة
«الرجل املسماة ثالثيته ففي األمريكي؛ الغرب ألفالم املعتادة الرتكيبة باتباع راضيًا ليوني
دوالرز») أوف فيستفول («آ الدوالرات» من «حفنة األفالم تضم (التي له» اسم ال الذي
والرشس و«الطيب ،(١٩٦٥ مور»، دوالرز فيو آ («فور الدوالرات» من املزيد أجل و«من
الغرب» يف مرة ذات «حدث وفيلم ((١٩٦٦ أجيل»، ذي آند باد ذا جود، («ذا والقبيح»
السينمائي. النوع لهذا املتفرِّدة رؤيته قدَّم (١٩٦٨ ويست»، ذا إن تايم آ أبون («وانس
اسم ال الذي الرجل يمثل غامض. نحٍو عىل متشابهني يبدون أفالمه يرو ورشِّ أبطال كان
اللحية حليق وغري قذًرا كان والذي — الثالثية) يف إيستوود كلينت بدوره قام (الذي له
رجًال كان فقد أخالقيٍّا؛ لغًزا — سوداء وقبعًة البونتشو عباءة ويرتدي بالعرق وينضح
وكان واآلخر، الحني بني ة خريِّ وأفعاٍل شديد عنٍف ارتكاب عىل قادر فهو غامضة؛ دوافعه
تحقيق بدافع وليس دوالرات بضعة أجل من خطر يف فقرية عائلًة ينقذ ربما منعزًال شخًصا
أفالم أن بسبب وربما يزعجونه. أنهم ملجرد ما بلدٍة يف األرشار كل يقتل ربما أو العدل،
التصويرية واملوسيقى البرصية للسمات كبريًا انتباًها يويل كان فقد تُدبَلج، كانت ليوني
واللقطات واملفاجئة املثرية الكامريا حركات املميزة أسلوبه سمات ومن الحوار. من أكثر
موريكوني إينيو وموسيقى ا، جدٍّ امُلطوَّلة الواسعة اللقطات مع بالتبادل للغاية املقربة

للعواطف. املثرية
غرب أفالم صنع كذلك الغربيني غري األفالم صناع حاول أفريقيا، وحتى آسيا من
الياباني للمخرج (٢٠٠٧) جانجو» ويسرتن ياكي «سوكي مثل — بعضها يُعترب أمريكي،
(٢٠٠٨ ويرد»، ذا باد، ذا جود، («ذا األطوار» وغريب والرشس و«الطيب ميكه تاكايش
أفالٌم الكالسيكية. األمريكي الغرب أفالم بفضل اعرتاًفا — وون جي كيم الكوري للمخرج
يف ر ُصوِّ والذي (١٩٦٦ أدفنترشر»، آن أوف ريرتن («ذا املغامر» «عودة مثل أخرى،
املخرج املغامر» «عودة فيلم صنع تعقيًدا. أكثر بصالت السينمائي بالنوع ترتبط النيجر،
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قرية يف الفيلم يبدأ األفارقة. السينما مخرجي أوائل أحد يُعترب الذي مصطفى، الحسن
برساويل مليئة حقيبة حامًال طائرة من جيمي يُدعى شخٌص ينزل حيث تقليدية أفريقية
من أخرى وتذكاراٍت الدوارة الخزانة ذات واملسدسات البقر رعاة وقبعات الزرقاء الجينز
أمريكية أسماءً ينتحلون الذين أصدقائه عىل األشياء هذه جيمي يوزِّع القديم. الغرب
ألعاب ويلعبون الويسكي، فيحتسون تقليديني؛ بقر كرعاة الترصف الفور عىل ويبدءون
املحيل الخليج إىل وصوًال الجياد ويمتطون الحانات، إحدى داخل شجاٍر يف ويبدءون الورق،
من أسقٍف وسط تهبط طائرة بالتنافر: مليئة الفيلم صور القرويني. السكان رعب مثريين
كييل. عصابة يواجه الحكماء من ومجلس الزراف، من قطيًعا يدفعون بقر ورعاة القش،
الجمهور مغازًال األمريكي والغرب الكوميديا ألفالم التقليدية األساليب مصطفى يستغل
املحاكاة يستخدم فإنه الوقت، نفس يف النوعني. هذين مشاهدة عىل تربَّى الذي األفريقي
راميش استخدم الهند، يف الثقايف. لالستعمار ماكر بعرضنقٍد هوليوود من ليهزأ الساخرة
(١٩٧٥ (شوالي، «الشعلة» فيلمه أصبح حيث آخر، استخداًما األمريكي الغرب أفالم سيبي
األرايض تشبه الهند رشق يف منطقة يف الفيلم يبدأ الخاصة. بطريقته كالسيكيٍّا فيلًما
من ما بلدٍة إلنقاذ بخدماتهما يُستعاُن تافَهنْي ُمجرَمنْي قصة ويعرض الوعرة، األمريكية
واضحة إلشاراٍت الهندية النكهة ذي الفيلم هذا تكرار من الرغم وعىل الناهبني. الطرق قطاع
األفكار يعكس حيث خاص؛ نحٍو عىل هنديٍّا يُعترب فإنه وبيكينبا، وسرتجيس ليوني ألعمال
لفهم سانحة فرصًة «الشعلة» فيلم يتيح الهندية. بالسينما الخاصة والجماليات القومية
(انظر محيل لجمهوٍر وتكييفه آخر قومي سينمائيٍّ نوٍع استيعاب ما لثقافٍة يمكن كيف
املحليون األبطال يصبح كيف ح يوضِّ دالٌّ مثاٌل كذلك إنه الشعلة»). مقربة: «لقطة قسم

عاملي. أسطوريٍّ عالٍم من جزءًا املقاتلون

الساموراي تقليد بسيوف: رجال (3)

الخمسينيات يف و«يوجيمبو» السبعة» «الساموراي فيلم صنع كوروساوا أكريا بدأ عندما
اآلخرين، اليابانيني املخرجني من العديد مثل كان، العرشين، القرن من الستينيات وأوائل
كوميديا مشاهدة عند يضحك كان طفولته، يف األمريكية. األفالم عىل جيد بشكٍل مطَِّلًعا
عربَّ هارت. إس لويليام جاعة الشُّ البقر رعاة مغامرات وتثريه البهلوانية، تشابلن تشاريل
لكن فورد، لجون األمريكي الغرب ألفالم به يدين الذي الفضل عن برصاحة كوروساوا
يف متمثل قويٍّ قوميٍّ تقليٍد عىل يعتمد كان كذلك فإنه لهوليوود، به يدين ما كان مهما
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الساموراي أفالم فإن املتحدة، الواليات يف األمريكي الغرب أفالم ومثل الساموراي. أفالم
القرن من الستينيات وحتى العرشينيات منذ عاًما، خمسني خاصملدة بشكٍل شهرية كانت
شاهرين رجاًال لريى ألفالم؛ هذه ملشاهدة بكثافة يذهب الياباني الجمهور كان العرشين.
للشجاعة مبهرة عروٍض يف بعًضا، بعضهم يواجه وأحيانًا أعداءهم، يواجهون سيوفهم

بائد. عٍرص من واملهارة
األحداث مرسح يخص فيما والساموراي األمريكي الغرب أفالم بني للمقارنات يمكن
تمتد األمريكية التخوم فيه كانت الذي الوقت ففي مضلِّلة؛ لكنها جذَّابة تكون أن التاريخي
يف وصحاٍر روكي جبال سلسلة يف وعورة أكثر ومناطق الفسيحة الرباري قلب إىل غربًا
من امتدت اليابان يف الحضارة فإن ،١٨٩٠ وحتى ١٨٠٠ عام حوايل منذ الغربي الجنوب
يسكنها كان غنية زراعية منطقٌة وهو الوحيش الكانتو أرضسهل داخل الرشق إىل الغرب
قتال يف أساسيٍّا عنًرصا الساموراي فرسان كان األصليون. اليابان سكان وهم اآلينو شعب
األمريكيون البقر ورعاة والفرسان األوائل املستوطنون طرد كما اآلينو، قبائل وترشيد
وا ُسمُّ الساموراي فرسان فإن الحقيقة، يف أراضيهم. من والنافاهو الشريوكي قبائل
قبل اليابان عىل سيطر إقطاعي لنظاٍم ينتمون كانوا لكنهم بسيوف»،5 «مستوطنني
الفرسان هؤالء كان طويلة. بفرتٍة الشمالية أمريكا شواطئ عىل األوروبيون يهبط أن
أخالقيٍّا نظاًما يتبعون وكانوا ألسيادهم، بشدة ومخلصني التدريب، من عالية درجٍة عىل
يحمل التقليدي الساموراي فارس كان املحارب). (طريق «البوشيدو» يسمى صارًما
كذلك لكنه «شاكو»، يسمى واألقرص قدَمني، طوله ويبلغ «دايتو» يسمى األطول سيَفني،
عىل أو حصان ظهر عىل سواء سالح، دون من يقاتل أن أو والسهم القوس حمل يمكنه كان
خاصة، اجتماعيٍة بمكانٍة يتمتَّعون كانوا فقد املحاربني، طبقة من أفراًدا ولكونهم قدَميه.
عائلة لحكم تخضع بالكامل اليابان كانت عندما نسبيٍّا، السلمية اإليدو حقبة خالل لكن
خرسوا من منهم ظل لكن بالدواوين. ويعملون أراٍض مالك منهم العديد أصبح توكوجاوا،
أو العمل عن الباحثني العاطلني «الرونني» فرسان ملراتب وانضموا وامتيازاتهم أسيادهم

هؤالء. الرونني بفرسان خاصٍّ نوٍع من إعجابًا يحمل الياباني الجمهور كان املغامرة.
حكايات فإن قصصهم، تَُرسد الذين األمريكية التخوم أبطال مع الحال كان ومثلما
الحكايات طريق عن واسع نطاٍق عىل تداولها جرى الصيت ذائعي الساموراي فرسان
الساموراي فرسان أساطري كانت السينما. ظهور قبل املطبوع الشعبي واألدب الشفهية
أثارت مثلما اليابانيني األطفال تروق اليابان يف سيف أرسع موسايشصاحب مياموتو مثل
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فإن كذلك املتحدة، الواليات يف والشباب الصغار إعجاب بون ودانيل إيرب وايت حكايات
لقتاالت عروًضا يقيم كان الذي الكالسيكي الكابوكي مرسح يف بها يُحتََفى كان مغامراتهم
أقيمت والحًقا، «تاشيماواري»، تسمى بالتفاصيل كبري اهتمام فيها بالسيف، شعائرية
الجديد) القومي (املرسح «شينكوكوجيكي» تسمى وكانت باملظهر، اهتماًما أقل عروٌض
األكثر النوع أما البرصي. الجمال عن بحثه من أكثر اإلثارة عن يبحث جمهوًرا وراقت
صوت صوتيٍّا تحاكي كلمة وهي «شانبارا» باسم ي سمِّ فقد القتال من وواقعية دموية

بارا-بارا. شان-شان، السيوف: أنصال صدام
ياباني، فنيٍّ نوٍع ألي فهم ألي هام فصٌل والواقعية الشعائري الطقس بني الفصل
الفنية للجماليات الغربيني املفرسين أكثر أحد ريتيش، دونالد يوضح السينما. يتضمن وهذا
اليابان يف واقعيٍّا اعتباره يمكن ما بالواقعية.6 نسميه ما تمتلك ال اليابان أن تأثريًا، اليابانية
مثل اليابان، يف الدراما تُعترب الغربيني. معظم إىل بالنسبة كبري نحٍو عىل واقعي غري يبدو
وتقدَّم بحرص عنارصها تَُشذَّب عندما بالحياة نبًضا أكثر الزهور، وترتيبات الحدائق
كذلك. األفالم عىل ينطبق تمثيله من بدًال الواقع تقديم كيفية عىل التأكيد هذا للجمهور.
وليس املرسح فن من جديد نوًعا باعتبارها السينما إىل نظروا اليابانيني فإن لريتيش، وطبًقا
مخرجي أوائل إىل بالنسبة املتحدة. والواليات فرنسا يف الحال كان كما التصوير من نوًعا
يُشكَّل مكان وهو املرسح لخشبة مقابًال السينمائي املشهد إطار كان اليابان، يف السينما

فقط. فيه ر يُصوَّ وال الفعل فيه
الدراما أو جيكي» «جيداي هو األول ني: عامَّ قسَمني إىل اليابانية األفالم تُصنَّف
«جينداي هو والثاني ،(١٦٠٣–١٨٦٧) اإليدو حقبة أثناء أسايس بشكٍل رة املصوَّ التاريخية
أفالم كانت العرشين، القرن خمسينيات أواسط يف املعارصة. الحياة يتناول الذي جيكي»
وبحلول اليابان. يف املنتَجة األفالم إجمايل من باملائة ٤٠ نسبة حوايل تمثِّل جيكي الجيداي
لهذه االستثنائية الجاذبية عن املسئول فما باملائة.7 ٨ إىل النسبة انخفضت ،١٩٦٩ عام
اليابان تاريخ من ما لحظة يف الساموراي) (أفالم شهرة تنويعاتها وأكثر التاريخية األفالم
إجابة عىل للعثور املتحدة؟ الواليات يف القمة إىل تصل األمريكي الغرب أفالم كانت عندما
العديدة الفرعية واألنواع الساموراي أفالم تطور يف للنظر نحتاج ربما السؤال، هذا عن

عباءتها. تحت من انبثقت التي
غريَ تكون أن إىل تميل الساموراي أفالم أشهر كانت الثانية، العاملية الحرب قبل
(١٩٣٦ مان»، يانج («كابريشس ُمتَقلِّب» «شاب فيلم قدَّم عمد. عن وساخرًة واقعيٍة
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وفًقا يعيش فذٌّ محارب أحدهما بالسيف؛ مبارزين بني قتاًال إيتامي مانساكو للمخرج
إليه يرقى ال والء عىل ويحافظ املجد تحقيق أجل من ويحارب األخالقي، البوشيدو لنظام
كفؤ، وغري جبانًا البداية يف يبدو للضحك مثري شخٌص فهو اآلخر أما فاسد، لسيٍد الشك
الغموض عىل يشدِّد مما املمثل نفس بالدورين يقوم املهارة. يف اآلخر يفوق أنه يتضح لكن
بالونز»، بيرب آند («هيومانتي الورق» وبالونات «اإلنسانية فيلم ويصور للفيلم. األخالقي
عرش، الثامن القرن يف طوكيو العاصمة قاع يف الحياة ياماناكا ساداو للمخرج (١٩٣٧
أخرى مرًة جيًدا ساموراي فارس يصبح أن املفلسني الرونني فرسان أحد يحاول حيث
اختطاف عملية يف مدقًعا، فقًرا والفقري العمل عن العاطل البطل، يتورَّط يفشل. لكنه
القتال، تمجيد عن البعد كل البعيدة األفالم، هذه مثل إن مأساوي. بشكٍل تنتهي طائشة
القرن ثالثينيات يف اليابان تكتسح كانت التي العسكرية للروح الحماسة انتقاد إىل تميل
مثل أفالًما أن تادا، ميشيتارو املؤرخ يوضح كما للسخرية، مثريًا إذن األمر يبدو العرشين.
وحتى ١٩٤٥ عام من لليابان الحلفاء احتالل خالل عرضها ُمِنع وياماناكا إيتامي أفالم
اليابان يحكم كان الذي الحلفاء، لقوات األعىل القائد منعها التي األشياء بني ومن .١٩٥٢
بشكٍل االنتحار وتؤيد لإلقطاعيني، الوالء عىل توافق أو تؤيد «التي األفالم كانت الحرب، بعد

عمليٍّا.8 الساموراي أفالم يجرِّم ما وهو مبارش» غري أو مبارش
وقاد بقوة، الساموراي أفالم عادت الخمسينيات، منتصف وبحلول ذلك، من الرغم عىل
الساموراي مقربة: «لقطة قسم (انظر لكوروساوا السبعة» «الساموراي فيلم نجاح هذا
بعد ما حقبة يف ازدهرت فرعية سينمائية أنواع أربعة ديرس ديفيد يحدِّد السبعة»).
ومنها للمايض» الحنني ذات الساموراي «دراما األنواع هذه أول ديرس يسمي الحرب.9
عىل القائم الفيلم، ويرسد إيناجاكي، هريويش للمخرج (١٩٦٢) «تشوشينجورا» فيلم
تعارض عن ملحمية قصًة حقيقية؛ واقعٍة عىل بدورها قائمة قديمة كابوكي مرسحية
ظلًما عليه ويُحَكم للخداع سيدهم يتعرض عندما (١-٤ شكل (انظر واالنتقام االلتزامات
ممتلكاته يصادروا بأن واألربعني السبعة السيد هذا تابعي العسكري القائد فيأمر باإلعدام؛
يمتثلون أو القائد أوامر ذون سيُنفِّ كانوا هل تقرير عليهم يجب ويتفرقوا. الحكومة لصالح
«نينجو» الشخيص وامليل «جريي» الواجب بني التعارض هذا بالعدالة. الفردي إلحساسهم
للحنني مثريًا إيناجاكي فيلم يجعل ما لكن اليابانية. والثقافة السينما يف متكرِّرة فكرٌة
هذا ديرس يربط زائًال. ماضيًا بها يتناول التي الطريقة أي الرثائي، أسلوبه هو للمايض
يمكن ال إحساس أو الحزن «استعذاب أو أواري» نو «مونو يسمى بما ياباني بولٍع اإلدراك
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ال بأنه القوي اإلدراك هذا ممتع.»10 بنحٍو مؤلم إحساٌس وهو الحياة بفناء تقريبًا تفسريه
الكالسيكية موراساكي ليدي رواية من الياباني، الفن خالل تتبُّعه يمكن لألبد يدوم يشء
«تشوشينجورا»، فيلم يف الهايكو. وشعر الطبيعية املناظر رسم وحتى جنجي»، «حكاية
بالرضا ومرٍّا حلًوا عميًقا إحساًسا نكتسب ربما لكن القصة، يف األبطال ينجو أن نتوقع ال

الحياة. وزوال عرضية ندرك عندما

«تشوشينجورا» فيلم يف سيدهم آذوا من مقرَّ يهاجمون املخلصني املحاربني من فرقة :١-٤ شكل
وهم بالسواد املتَّشح مظهرهم فإن املشاهدين، بعض إىل بالنسبة .(١٩٦٢ إيناجاكي، (هريويش

األرز. ورق عىل اليابانية الكتابة يشبه الثلج يف يتقدمون

املناهضة الدراما هو ديرس عنه يتحدَّث الذي الثاني الفرعي السينمائي النوع
يخرس الذي كوبايايش، ماساكي للمخرج (١٩٦٢) «هاراكريي» فيلم يف واملمثلة لإلقطاعيني
العزيز. ابنته زوج ملقتل وينتقم ارتكبه، خطأ أي بسبب ليس مكانته ساموراي بطل فيه
اإلقطاعي النظام السينمائي، النوع نفس من األخرى األفالم مثل كوبايايش، فيلم ينتقد
محتَملة سياسيًة رسالًة ديرس يجد داخلهم. الخري غريزة مع خالف يف األفراد وضع الذي
لنظام األخالقية الحالة يف فبالتشكيك لإلقطاعية؛ املناهض السينمائي النوع هذا داخل
معاهدة عىل كاحتجاٍج إليها النظر يمكن األفالم هذه مثل فإن العسكرية، للتحالفات باطل
الباردة. الحرب خالل املتحدة للواليات حليًفا اليابان جعلت التي ١٩٦٠ لعام املشرتك الدفاع
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الساموراي ملحاربي يتيح فرعي نوٌع وهو الزِّن» «محاربي الثالث النوع ديرس ي يسمِّ
«ساموراي» فيلم يف الروحي. العالم إىل بالقفز لزمانهم االجتماعية التعهدات تجاوز
البطل يتعلم ،(١٩٥٤–١٩٥٦ موسايشمياموتو»، الساموراي: («ثالثية لهريويشإيناجاكي
القتال فنون البطل يمارس البوذيني، الزن رهبان من راهب يد عىل بالسيف املبارزة فنَّ
فلسفة يف األزيل. عدوه ملواجهة ا مستعدٍّ الرباعة شديد ساموراي فارس يجعله مما لسنوات؛
يساعده ما سيوف. أي أبًدا يستخدمون ال السيف مبارزي أبرع فإن املتناقضة، الزن
مثل خالل ومن ال. أم سيموت بكونه االكرتاث عدم هو املعركة يف االنتصار تحقيق عىل
الزن فلسفة عىل القائمة األفالم فإن بالسيف، واملبارزة املنطق مع املتناقضة األعمال هذه
ديرس يسميه بالسيوف املبارزة أفالم من آخر لنوع الطريق أتاحت «ساموراي» مثل
يربط بينما «شانبارا»، مصطلح يستخدمون النوع رافيضهذا أن موضًحا السيف»، «أفالم
كمجموعة، إليها بالنظر التاريخية. جيكي» «الجيداي وأفالم األفالم هذه بني معجبوه
األطراف عدد زاد وكلما املرتفع، الضحايا وعدد للدماء الشديد بالسفك السيوف أفالم تتميز
(١٩٦٢ زاتوييش»، أوف تيل («ذا زاتوييش» «حكاية مثل أفالم يف أفضل. هذا كان املقطوعة،
للمخرج (١٩٧٢–١٩٧٤ كاب»، آند وولف («لون والشبل» املتوحد «الذئب أفالم وسلسلة
ساموراي فرسان كونهم عن البعد كل البعيدين األبطال، يكون ربما ميسومي، كينجي
استخدام يحسنون أنهم يتصادف عميان رجاًال حتى أو بسطاء فالحني رونني، حتى أو
عىل القتال يف براعته وعرض املال هي للبطل الرئيسية الدوافع فإن عام، بوجٍه السيف.
جهوده فإن النهاية يف ذلك، رغم بالعدالة، ا وحسٍّ طيبًا قلبًا يمتلك ربما أنه رغم مبهر، نحٍو
التي األفالم هذه يف ترسي العدمية من قاسية نزعٌة هناك ورائها. من طائل وال لها معنى ال

السينمائية. التسلية أنواع أشهر من تُعترب
تتعلق ال مذابح لتقديم بائد بماٍض احتفاء من الساموراي ألفالم الحاد التغريُّ إن
زمن وحتى فورد جون زمن منذ األمريكي الغرب أفالم ر تطوُّ كبرية بصورٍة يشبه بالتاريخ
ال لكن الرصيح. العنف من املزيد إىل يميل عاملي اتجاٍه من جزء وهو تارانتينو؛ كوينتن
كان العنيفة. الدوافع هذه مصادر أو بهما املحتَفى املاضينَي بني الفروق إغفال علينا يجب
ووالءاٍت اجتماعية طبقاٍت نظام صارم؛ بنحٍو طبقيٍّا اإليدو حقبة خالل الياباني املجتمع
بحقوق فستتمتع الساموراي، محاربي طبقة يف ولدَت فإذا مولده؛ منذ ياباني ألي محدَّدة
وفرديتك هويتك إن محددة. بمهامَّ بالقيام كذلك ملَزًما ستكون لكنك االجتماعية، طبقتك
قواعد حياتك، تنظم التي القواعد، هذه تكن لم االجتماعي. لَّم السُّ يف مكانك عىل تعتمدان

96



املحارب البطل

إىل بالنسبة األسايس النزاع فإن لذا األخالقي؛ البوشيدو نظام من جزء هي بل شخصية،
املتعارضة «جريي» االجتماعية االلتزامات بني ما االختيار عادة يكون ساموراي فارس أي
اجتماعي. سياٍق ضمن يكون ما دائًما هذا لكن «نينجو»، وإنسانيته فرديته وبني بينها أو
بني التخوم عىل يعيش األمريكي الغرب أفالم يف البطل فإن لهذا، معاكس نحٍو عىل
فيه. يعيش الذي املكان وراء وما داخله الربِّية نداء باستمرار ويجذبه والصحراء الحضارة
راعي فإن محدَّد، اجتماعيٍّ بدوٍر مقيًدا الساموراي فيه يكون ما عادًة الذي الوقت ويف
يتبع وبينما فقط. الشخيص وقانونه ضمريه إال يتبع وال وحيًدا األرجح عىل يكون البقر
بميثاق ملتزم البقر راعي فإن عدة، قروٍن منذ برصامة محدَّد لسلوٍك تقليًدا الساموراي
«خدعة فيلم يف إيستوود كلينت كوب جيه يل يخرب وكما بوضوح. منصوصعليه غري رشف
يجب ما فعل الرجل عىل «يجب سيجل: دون للمخرج (١٩٦٨ بالف»، («كوجانز كوجان»
بإفراط الرشاب يتناول فكالهما كبري. بنحٍو متشابه الشخصيتنَي سلوك لكن فعله.» عليه
مستمرة بصورة ويتدرب املحيل، النُّزل يف أو الحانات يف عارض بشكٍل النساء ويغازل
نادًرا ونحن املسدس. صاحب عىل بالسيف املبارز هذا يف ويزيد القتال، يف مهاراته لصقل
واين جون صور إن النزاالت. يف بارزة أوضاًعا يتخذون وهم أسلحتهم، دون من نراهم ما
الطويل سيفه يستلُّ وهو ميفوني توشريو أو مسدسيه جرابَي عىل يديه راحتَي يضع وهو

الذكور. الشباب من للماليني تُقاَوم ال نماذج كانت غمده من املميت
بشكٍل الذكور عليه يسيطر سينمائيٍّا نوًعا الساموراي أفالم فيه كانت الذي الوقت يف
وشك عىل بريئات فتياٍت أو غانيات أدوار يف يظهرن كنَّ ما غالبًا النساء فإن تقليدي،
ويصبحن للنظام يخضعن فإنهن ذاته، الساموراي فارس ومثل محظيات، إىل التحول
كذلك. مقاتالت يُكنَّ ربما لكن الجنس، األسايسهو سالحهن إن أسيادهن، ممتلكات ضمن
أن كما «أونابادو»، يسمني والالتي الساموراي محاربات من بطالته له الكابوكي كانمرسح
بيوتي»، هريد («وايت املبتلِّ» الشعر ذات «الجميلة فيلم بطلة مثل السينما مقاتالت بعض
األلفية بداية ومع الذكور. املحاربني أفضل يواجهن كنَّ تاناكا، توكوزو للمخرج (١٩٦١
بالسيوف سواء حدٍّ عىل واإلناث الذكور من منافسيهن يهزمن املحاربات كانت الجديدة،
لو لويس ثورمان أوما تواجه كيف شاهد كفاءة. بكل سالح دون من أو املسدسات أو
لكوينتن بيل» «اقتل أفالم سلسلة يف كارادين وديفيد فوكس إيه وفيفيكا (١-٥ (شكل
الهوليوودية األمريكي الغرب أفالم أسلحة بني جمعت التي (٢٠٠٣-٢٠٠٤) تارانتينو

الهادي. املحيط لحدود عابرة الثقافات متعددة مذبحٍة يف الساموراي وتقاليد
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الثاني» الجزء بيل: «اقتل فيلم يف لو لويس تواجه ثورمان أوما الرشق. يقابل الغرب :١-٥ شكل
.(٢٠٠٤ تارانتينو، (كوينتن

كان الغربي؛ البقر راعي من أكثر الساموراي فارس «محارب» مصطلح يناسب
ليعيشوا وُدرِّبوا عسكرية اجتماعيٍة طبقٍة يف ُولِدوا محرتفني محاربني الساموراي فرسان
مأموًرا يصبح فهو دوره يختار فإنه األمريكي الغرب بطل أما السيف، بقتال يموتوا أو
اآلخرين. عىل يزيد ما الشجاعة من يمتلك أو باملسدس التصويب يجيد ألنه مرتزًقا؛ أو
للعنف. فيه واألخرية األوىل الكلمة عامًلا يسكنان كانا الساموراي وفارس البقر راعي لكن
ملهارات تحتاج تزال ال كانت فإنها رسمية، حرٍب منطقة األمريكية التخوم تكن لم إذا
أفالم مثل الساموراي، أفالم تمتُّع سبب يفرس ربما وهذا البقاء. أجل من الجندي وحذر
قصري؛ بوقٍت الثانية العاملية الحرب انتهاء بعد بها تمتعت التي بالشعبية األمريكي، الغرب
املحرَّمة األرض يمثِّل كان القديم الغرب فإن واألوروبيني، األمريكيني الذكور إىل فبالنسبة
األمريكي الغرب أفالم أصبحت عنيف. قتال فيها يدور كان التي قانون ألي الخاضعة غري
املجتمع حدود يتجاوز بشكٍل العنان لها يُطَلق التي العنيفة الدوافع عن للتنفيس مرسًحا
تخدم كانت ربما اإليدو حقبة فإن الياباني، الجمهور إىل وبالنسبة التقليدي. املتحرض
عىل ترشق كانت لو كما تبدو الشمس كانت قتامة. أكثر منظوٍر من لكن مماثًال غرًضا
راعي يسري وبينما الفيلم، نهاية يف العظيم. اليابان مايض عىل وتغرب األمريكي املستقبل
حياته أن يدرك الساموراي فارس فإن آخر، يوًما ليعيش الشمس غروب يف بحصانه البقر

اليوم. بنهاية انتهت
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والووشيا فو الكونغ طائرة: وقبضاٌت مسحورة سيوٌف (4)

يستعد املحارب البطل من آخر نوٌع هناك كان الصني، من ما مكاٍن ويف األثناء، تلك يف
ُمميتة، وترياقاٍت مسحورة بسيوٍف املسلح الخارق، البطل هذا إن القتال. حلبة لدخول
بداية يف العاملية الشاشة عىل ظهر للجاذبية، مضادة أكروباتيٍة حركاٍت أداء عىل القادر
بالنسبة يل. آنج للمخرج (٢٠٠٠) الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم يف الجديدة األلفية
بالسيف الرضبات تتبادل زيي) (جانج جميلة شابٍة رؤية فإن الغربي، الجمهور معظم إىل
الخيزران؛ ألشجار غابة يف ُظلَّة األرضداخل من ارتفاع عىل فات) يون (تشاو خصمها مع
وتفادي آلخر فرع من القفز خالل ومن جذَّاب. نحٍو عىل وغريبًا نوعه من جديًدا منظًرا بدا
خليط يف اندمجا قد الشخصان هذان كان لو كما بدا الرياح، حركات مع والتمايل الرضبات

املميت. والقتال امُلغِوية الرقصات من
فيه املستخدمة والعنارص الفيلم شخصيات فإن الصيني، الجمهور إىل بالنسبة لكن
ما إىل تاريخه يعود قديم قصيصٍّ لتقليٍد تنتمي األمور فهذه عليهم؛ جديًدا أمًرا تكن لم
الرسد من شكٌل وهو اليابانيني، الساموراي فرسان أو األمريكيني البقر رعاة ظهور قبل
يشري والشهامة. بالفروسية يتَّسم القتال من نوٌع وهو «الووشيا»، باسم القصيصمعروف
القتال. فنون تعني التي «ووشو» كلمة إىل والبسالة، الشجاعة يعني الذي «وو»، مقطع
أو مغامر أو بالسيف محارب أو بطل مثل عدة ملصطلحاٍت فُرتجمت «شيا» كلمة أما
محاربًا القصص من النوع هذا بطل يكون ما غالبًا ل. متجوِّ فارس أو محارب أو مأجور
الرونني فرسان عن يختلف ال بنحٍو صارًما، أخالقيٍّا نظاًما يتبع مستقالٍّ مأجوًرا بالسيف
الغرب يف املأجورين البقر رعاة أو املغامرين الهائمني األوروبيني الفرسان أو اليابانيني
املتحاربة املمالك حقبة عىل يسيطرون املحاربون هؤالء كان التاريخ، مدار وعىل األمريكي.
عام حوايل الحاكمة، تشني لساللة األول اإلمرباطور جميًعا يقمعهم أن قبل الصني يف
طبقة انجذبت رشعيٍّا. ملكيٍّا حكًما القديم اإلقطاعي بالنظام ويستبدل امليالد، قبل ٢٢٠
يف أخرى مرًة ظهروا لكنهم سمعتهم، شوَّه مما املجتمع؛ من السفىل الطبقات إىل املحاربني
املحرومة املجموعات من والعديد رسية وجماعاٍت الشاولن كرهبان مختلفة زمنيٍة فرتاٍت
مينج أرسة حكم فرتة وخالل واألقليات. النساء أحيانًا تتضمن كانت التي الحقوق، من
باملاندارين يسمى — يٍّ رسِّ سفيلٍّ عالٍم عن تُحَكى قصص هناك كانت ،(١٣٦٨–١٦٤٤)
وأعضاء دين ورجال دين ُمترشِّ من ٍن مكوَّ — وبحريات» «أنهار حرفيٍّا وتعني «جيانجهو»
من هاربني آخرين والجئني فقراء علٍم وطالِب القانون عن وخارجني ومتسوِّلني طوائف
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الفنون ملهارات كبرية قيمٌة هناك كانت األسطوري، العالم هذا يف السائد. املجتمع نظام
من قوية أشكاٌل كذلك هناك كانت املقدَّس. االنتقام وواجب واإلخالص والرشف القتالية
فنون يف بارعني الشباب اق العشَّ يكون ما وغالبًا الووشيا. أدب يف والرومانسية الخيال

جنب. إىل جنبًا ويحاربون خارقة مهاراٍت وذوي القتال
القصص هذه من إلهامه من جانبًا يل آنج منها استقى التي الصينية األفالم خرجت
لهذا العنارصالبرصية إن الشعبي. األدب صفحات من األمريكي الغرب أفالم خرجت مثلما
االستثنائيون واألبطال الغريبة األحداث ومواقع املثرية الحركة مشاهد — السينمائي النوع
لألفالم ا جدٍّ مالئًما جعلتاه الجمهور من عريض قطاٍع لدى وجاذبيته — املبتَكرة واألدوات
الووشيا أفالم فإن هوليوود، يف األمريكي الغرب أفالم ومثل جماهريي. إعالمي كوسيٍط
األحمر» اللوتس معبد «إحراق فيلم أَنتج فقد الصامتة؛ للسينما األوىل األيام إىل تعود
كايرن؛ لشيان كتاب عن مأخوذ وهو ،(١٩٢٨ تيمبل»، لوتس ريد ذا أوف («ِبرننج
أدَّى الشاشة. عرب وطاروا املميتة الرضبات تبادلوا الذين العنيفني املحاربني من جيًال
يف إنتاَجها الحكومة تمنع أن إىل األفالم لهذه السياسية الضمنية واملعاني املتزايد العنف
أسلوبيٍّا مرتبٍط تقليديًة أكثَر بشكٍل للظهور األفالم رجعت الخمسينيات، يف الثالثينيات.
يف ازدهر السينمائي النوع هذا لكن التقليدية. األخالقية واملوضوعات الصينية باألوبرا
جارفة؛ شعبيًة الفرتة تلك يف الووشيا أفالم من الجديد» «النوع هذا اكتسب فقد الستينيات؛
وشخصيات بأسالك للممثلني عبقري وتحريٍك بعناية مة مصمَّ رقصاٍت عىل الحتوائه نظًرا

التعقيد. يف متزايدة وقصص
فنون أفالم إنتاج عن الشعبية الصني جمهورية فت توقَّ عندما الشيوعية، الثورة بعد
التي كونج وهونج تايوان جزيرة إىل السينمائي النوع لهذا اإلبداعي املركز انتقل القتال،
إليها هربت والتي للصني، الرئييس للربِّ الجنوبي الساحل عىل بريطانية مستعَمرًة كانت
منتج أكرب كان العرشين. القرن من الثالثينيات خالل شنغهاي يف السينما صناعة معظم
وشقيقه شو ران السري يديره كان الذي براذرز شو أستديو هو كونج هونج يف لألفالم
النجوم، من كبري عدٍد مع وتعاقده بكفاءة بإدارته األستديو، هذا حوَّل لقد شو. رانمي
األفالم هذه من العديد كان الستينيات، منتصف ويف الرشق». «هوليوود إىل كونج هونج
بالحنني تتسم قصًصا وتُقدِّم املنفى، يف جمهور أجل من الصينية املاندارين بلغة يُنتَج
درينك («كم الرشاب» وشاركني «تعاَل فيلم مثل القديم الوطن يف أحداثها تجري للوطن
ينضج املخرجني من جديد جيٌل هناك كان األثناء، تلك يف هو. لكينج (١٩٦٦ مي»، ويذ
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صنع الجيل هذا بدأ عندما للصني. الرئييس الربِّ يف رسوًخا أقل جذوره كونج، هونج يف
جديدة روًحا وبثوا املحلية الكانتونية اللغة استخدام تبنَّوا السبعينيات، منتصف يف األفالم
دون من قتاًال تتضمن األفالم هذه كانت فو». «الكونغ أفالم يُسمى سينمائي نوٍع يف
النوع هذا شهرَة أذاع الذي يل بروس مثل ذكور أبطال تقديم ل تُفضِّ وكانت أسلحة،
ذا («إنرت التنني» و«دخول ،(١٩٧٢ دراجون»، ذا أوف («واي التنني» «طريق مثل بأفالٍم
الغالب يف كانت األفالم هذه فإن الووشيا، أفالم من أسالفها ومثل .(١٩٧٣ دراجون»،
الروابط إىل باإلضافة الفرعي، النوع هذا الرجال. بني بالذكورة تفيض شعائريًة قتاالٍت
الجمهور عىل األثر أقوى له كان فيه، املتضمنة الرسية األخوية والجماعات الرجال بني
بالد»، («فرست األول» «الدم من أمريكية، أفالٍم عىل بصمة كذلك ترك كما األمريكي،
ماتريكس»، («ذا «املصفوفة» وحتى ،(١٩٨٧ ويبون»، («ليثال املميت» و«السالح (١٩٨٢

والثاني. األول بجزأيه بيل» و«اقتل (١٩٩٩
األمريكي الغرب أفالم بني حدث كما التقليدين، هذين بني التدريجي املزج هذا إن
مرئية برتجمٍة سواء اليوم، الحركة أفالم وتميل للعوملة. أكرب قصٍة من جزءٌ والساموراي،
أفالم من بأسالك املمثلني وتحريك فو، الكونغ أفالم من باأليدي القتال بني املزج إىل ال، أو
الغرب أفالم من الحانات وشجارات الساموراي، أفالم من السيف استعمال وفنِّ الووشيا،

واحد. قتاٍل مشهد يف األمريكي

الووشيا أفالم بطل ر تطوُّ (5)

،(١٩٢٨) األحمر» اللوتس معبد «إحراق فيلم شيشوان جانج الصيني عرضاملخرج عندما
صدر الذي الفيلُم، م قدَّ هائًال. سينمائيٍّا زلزاًال سيُحِدث الصامت فيلمه أن يدرك يكن لم
يعود املحيل الجمهور جعلت مثريًة حركٍة مشاهَد سنوات، ثالث مدار عىل جزءًا ١٨ يف
الخنثى واملحاِربات بالحركة النابضة القتال فنون عروض وضعت مراًرا. مشاهدته إىل
كبريًا عدًدا وألهمت األفالم، هذه لصناعة معايريَ فيه؛ املتضمنة دة املعقَّ الخاصة واملؤثرات
أستديو خمسني نحو أَنتج و١٩٣٢، ١٩٢٨ عاَمي بني األربع السنوات وخالل املحاكني. من
شنغهاي إنتاج من باملائة ٦٠ يبلغ ما وهو الووشيا، أفالم من فيلًما ٢٤١ من يقرب ما
مثل قصصكالسيكية، باقتباسمن مأخوذًا األفالم هذه من العديد كان لألفالم.11 اإلجمايل
مقتَبس وهو ،(١٩٢٧ سبرييت»، سبايدر ذا أوف كيف («ذا العنكبوت» روح «كهف فيلم
اقتبست أخرى وأفالم الغرب». إىل «رحلة بعنوان السادسعرش القرن من شهرية روايٍة من
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الجمهور هوَس تُرِيض كانت معارصة صحٍف أو رة مصوَّ قصٍص أو مجالت من قصصها
الطائرين. والَقتَلة األسود السحر عن املسلسلة بالقصص

ُكنَّ األفالم هذه يف النساء فإن والساموراي، األمريكي الغرب أفالم أوائل عكس وعىل
الطوَّافة» «الفارسة األفالم: تلك عناوين تشري كما وشجاعات، رشسات محارباٍت الغالب يف
جريلز»، فينجفول («فايف انتقاميات» فتيات و«خمس ،(١٩٢٥ إيرانت»، نايت فيميل («ذا
فيميل («ذا و«القرصانة» ،(١٩٢٩ وومان»، جريت («ذا العظيمة» و«املرأة ،(١٩٢٨
الشخصية» و«الحارسة ،(١٩٣٠ بانديت»، («جريل الطريق» و«قاطعة ،(١٩٢٩ بايرت»،
دي وهو (١٩١٠–١٩٧٨) ليتشو وو مثل ممثالت إن 12.(١٩٣١ جارد»، بودي («وومان
نجمات كنَّ (١٩٠٨–١٩٧٤) شوبينج وفان (١٩٠٥–؟) سوشني ووو (١٩٠٨–١٩٨٩)
أفالم سلسلة بطلة قفزت عندما الجمهور هلَّل الذكور. نظائرهن مع املساواة قدم عىل
فجواٍت عابرة (١٩٢٩–١٩٣٢ ريفر»، يلو أوف وومان («سوردز األصفر» النهر «سيَّافة
(فتاة يانجو هزمت عندما هادر بصوٍت ورصخوا األفنية، وحوائط األرض يف وصدوًعا
تعلمت التي ،(١٩٢٩ هريوين»، («ريد الحمراء» «البطلة فيلم يف اليتيمة الفتاة السحاب)،
األبيض القرد أو مانكي وايت يُدعى الذي الطاوية فيلسوف معلمها من القتال فنون
من سحابٍة يف السماء يف اختفت ثم العاريات، شبه الرشيرات النساء من مجموعًة وهزمت

الدخان.
استقباًال تلَق لم فإنها الجمهور، عامة اهتمام أثارت قد الووشيا أفالم موضة كانت إذا
عرصنة أرادوا الذين اليمني أو اليسار من واملثقفني الجديدة القومية الحكومة من حسنًا
الصني مايض من والصور الخرافية الحكايات تلك أن من املسئولني لخشية ونظًرا البالد.
وفوىضالتنافس املنخفضة اإلنتاج قيم من قلقهم ربما أو التقدم، مسرية تعوق قد اإلقطاعي

الصني. يف األفالم هذه إنتاج يمنعوا أن قبل طويل وقٌت يمِض فلم األفالم، سوق يف
العرشين، القرن ستينيات يف كونج هونج يف أخرى مرًة األفالم هذه ظهرت عندما
فيلم مائة من أكثر أخرج الذي — تشيه تشانج املخرج قدَّم جديدة؛ اتجاهاٍت اتخذت
سوردزمان» آرمد «وان فيلم يف اإلعاقة. ذا البطَل — الطويلة مسريته مدار عىل شو ألستديو
مدرسٍة يف تلميذ أفضل جانج، فانج يتعرَّض ،(١٩٦٧ الواحدة»، الذراع ذو («السياف
الوضيعة. أصوله بسبب الرشيفة األصول ذوي املدرسة يف زمالئه الزدراء القتال، لفنون
جعلها مما بسهولة؛ يهزمها أسلحة، دون من قتال يف الغيورة املعلم ابنة تتحداه عندما
بالسيف املبارزة فنَّ يُتقن فإنه إعاقته، ورغم غاضب. تهوٍر لحظة يف بالسيف ذراعه تقطع
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يف املساملة كوبر جاري زوجة ومثل جميلة. يتيمٍة وفتاٍة رسي كتيٍِّب بمساعدة واحدة بذراٍع
أجل من العنف حياة عن يتخىلَّ ألن فانج إىل تتوسل اليتيمة فإن مشتعلة»، «ظهرية فيلم
يستمر وزمالئه سيده تجاه بالواجب ا ملحٍّ إحساًسا لكن ويوافق، الزراعة، يف مساملة حياٍة
بسيفه فانج يُقطِّع الدموي، الفيلم ختام ويف السابقة. حياته إىل أخرى مرًة اجتذابه يف
منظٍر خالل بيد يًدا معها وامليش زوجته إىل العودة قبل عليهم منتًرصا األعداء من حشًدا
الساموراي أفالم من أفكاره من بعًضا تشانج جمع األمريكية. كالرباري يبدو طبيعي
يف السفىل الطبقات من عادًة أبطاله يأتي األعمى. السيَّاف زاتوييش أفالم سلسلة وخاصة
شباٍب مع قويًة روابَط صانعني دءوب، تدريٍب خالل من مهاراتهم ويكتسبون املجتمع،
الرفاق من الروابط املتينة الجماعات هذه فإن املرحني، وأتباعه هود روبن ومثل آخرين.
من أكثر دماء وإراقة دماًرا يُحِدثون لكنهم الخطر، من واألبرياء الضعفاء تحمي املقاتلني
القبضات وبني بالسيف املبارزة فنِّ بني املزج يتعلمون الوقت، وبمرور اإلنجليز. نظرائهم
واملعروف تشانج، أصبح فو. الكونغ ألفالم املميِّزتني الرسيعة السيقان وحركة الطائرة
تارًكا كونج» هونج يف القتال فنون لسينما الروحي «األب باسم يُعَرف جانج، باسم كذلك
من الثاني الجزءَ إليه أهدى الذي تارانتينو وكوينتن ييمو جانج مثل ملخرجني تراثًا وراءه

بيل». «اقتل فيلم
هو باسم أيًضا (معروف هو كينج املخرج هو الووشيا أفالم رواد من آخر رائٌد
الفنية التقنية الرباعة من جديًدا مستًوى األفالم من النوع هذا أكسب الذي جينكويان)،
بني دامًجا الساموراي أفالم يف بخربته كذلك هو استعان البوذية. الفلسفة من وملسًة
مضيًفا األمريكي، الغرب أفالم ملونتاج التقليدية واألساليب بها الخاصة التصوير أساليب
«تعاَل فيلم يف بالسيف. املبارزة سينما من جديًدا أسلوبًا ليُخِرج الصينية األوبرا عنارصمن
إلنقاذ تذهب التي سوالو» «جولدن بدور بي بي تشينج املمثلة تقوم الرشاب»، وشاركني
فتقتل محلِّية، حانة يف رهينًة به يحتفظون الذين الطرق ُقطَّاع من عصابٍة من شقيقها
القتال فنون يف أستاذٌ أنه يتضح ثمًال متسوًال وتصادق (١-٦ (شكل برسعة اللصوَص
يف له قواعد أو ضوابط ال الذي الرجال بني للقتال معاكس وبنحٍو رسية. جمعيٍة ورئيُس
يحاكي بنحٍو الباليه كعروض القتال مشاهَد يُِعدُّ كان هو كينج فإن تشيه، تشانج أفالم
كانت بي بي تشينج أن إذن املفاجئ من وليس الصينية. األوبرا يف الشعائرية الحركات
بتشينج استعان الخفي»، والتنني الرابض «النمر فيلم يل آنج صنع عندما محرتفة. راقصًة
أعدائها من تتخلَّص التي زيي، جانج الشابة، الووشيا لبطلة الرشيرة املعلمة دور يف

الستينيات. يف سلفها فعلت مثلما (١-٧ (شكل الباليه حركات تشبه بقفزاٍت
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شكل ١-٦: جولدن سوالو (التي تقوم بدورها تشينج 
يف  ا7سلح3  الطرق  قطاع  من  مجموعة  تهزم  بي)  بي 

فيلم «تعاَل وشاركني الرشاب» (كينج هو، ١٩٦٦).

الخاصة بكينج هو  الووشيا  شكل ١-٧: أوحت بطلة 
مشهًدا مماثًال يف فيلم «النمر الرابض والتن3 الخفي» 
بدور  زيي  جانج  فيه  تقوم  الذي   (٢٠٠٠ يل،  (آنج 

البطلة، وتشينج بي بي بدور الشخصية الرشيرة.  

واآلن. املايض يف املحاربة الووشيا بطلة و١-٧: ١-٦ الشكالن

كونج، هونج يف استقر ثم ببكني الشمال يف األساس يف نشأ الذي هو، كينج ترك
جمهورها لها كالسيكية أفالًما صنع حيث تايوان إىل وانتقل ،١٩٦٦ عام شو أستديو
(«آ ِزن» من و«ملسة ،(١٩٦٦ إن»، جيت («دراجون التنني» بوابة «حانة مثل الخاص
الناحية فمن األفالم؛ هذه يف كبرية منزلًة هو كينج بطالت تحتل .(١٩٧١ ِزن»، أوف تاتش
مليئات جميالت، لكن صارمات والرعاع، الغوغاء فوق يسُموَن فإنهن والجسدية، األخالقية
لها يفضِّ التي األحداث مواقع أكثر أحد إن أبًدا. أنوثتهن يفقدن ال منضبطات، لكن بالطاقة
ويتجاوز العمل عن الفيزياء قوانني فيه تتوقف أسطوريٍّا مكانًا تصبح التي الحانُة «هو»
خان»، يل أوف فيت («ذا خان» يل «مصري فيلم يف املعمارية. الهندسة قيوَد فيه األبطال
ويقفزن الجاذبية، قواعد يْن يتحدَّ بارعات؛ مقاتالت كلهن سربينج حانة النادالتيف ،(١٩٧٣
كالدُّمى الهواء يف أعدائهن أجسام ويدفعن الخشبية، العوارض عىل وينزلقن الطاوالت، بني
وطني فدافعهن مربر؛ بال عنًفا ليست حركاتهن فإن ذلك، من الرغم عىل لها. وزَن ال التي
هؤالء أن حقيقُة وتُعتَرب املغول. الغزاة وهم األجانب، الحكام من الوطن تخليص وهو
فاألوىل الووشيا؛ أبطال إىل بالنسبة معتاًدا أمًرا املجتمع يف شة مهمَّ طبقات من يأتني النسوة
املسافرين. رسقة يف متخصصة والرابعة محتالة، والثالثة شوارع، فنانة والثانية الة، نشَّ
املتمردين كثريًا يشبه بشكٍل االستثنائيات للمقاتالت رسية جمعيًة مًعا النسوة هؤالء يكوِّن
داجرز»، فالينج أوف («هاوس الطائرة» الخناجر «منزل فيلم يف تانج ساللة حكم عىل
والسياف املخمورين القتال أساتذة مثل النسوة، هؤالء إىل النظر يمكن ييمو. لجانج (٢٠٠٤
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والضعيفة املعذَّبة أجسامهن تمثل وطنية، قصٍة يف رمزية كشخصياٍت الواحدة، الذراع ذي
قويٍّا للعيان ليظهر املناسبة اللحظة ينتظر والذي املحاَرص، الصيني الشعب جسَد ظاهريٍّا

ومنتًرصا. ومرنًا

الصينية والجماليات ييمو جانج «بطل» (6)

تعريف ومعيًدا األفالم من النوع هذا محسنًا غريه إليه ذهب ما أبعد إىل ييمو جانج ذهب
مشاهد من جديًدا نوًعا ييمو ابتكر «بطل»، فيلم ففي البطل؛ عن يتضمنها التي األفكار
يف التقليدية الحركة مشاهد إن باملشاعر. أكرب نحٍو عىل بًا ومخضَّ اإليقاع غنائيَّ الحركة
الفنون أبطال بني طاحنة اشتباكات يشء: كل وقبل أوًال شجارات هي الووشيا أفالم
رقصات كبرية بصورة تشبه فهي جانج مشاهد أما الفائقة. براعتهم إلثبات القتالية
يف الغنائية الكلمات مثل القصة ق تدفُّ تقاطع بعناية مة مصمَّ راقصٌة لحظاٌت وهي األلوان،
من بدًال الحركة باستخدام القصيصيستمر الرسد تجعل فإنها ذلك، مع . موسيقيٍّ عرٍض
طعنات طريق عن املشاعر من كبريًا نطاًقا املمثلون ل يوصِّ قُدًما. القصة لتميض الكلمات
أطرافهم. من وليس القلب من تصدر حركاتهم الباليه، حركات تشبه وانزالقاٍت وقفزات
يف هذا يكون ما وغالبًا للمشهد، العاطفي املغزى عىل للتأكيد املوسيقى تُستَخَدم أحيانًا،
الحزينة النسائية األصوات من مجموعٌة تعمل عندما الحال هو كما الفعل، مع مذهل تطابٍق
أحيانًا السنديان. ألشجار بستان يف سنو وفالينج موون بقوة فيه تتنازل ملشهد كخلفية
الهادئ السطح أو الطبيعي املنظر خالل من للمشهد العاطفية الرتكيبات وتتعاظم تنعكس
عىل شخيص يشءٌ هناك ما. فسطاٍط إفريز من املتساقط للمطر املنتظم اإليقاع أو لبحرية
الجمالية القيود يف متجذِّر فنيٌّ إدراٌك بوضوح؛ صيني ويشءٌ جانج، أسلوب يميِّز فريد نحٍو

القديم. الصيني والرسم والشعر للموسيقى
يصطبغ القصة من قسم فكل األلوان؛ استخدام هي للفيلم البارزة السمات إحدى
واملوت؛ الحب لون وهو الزاهي األحمر باللون الشاشة يغمر قسم أول مختلف، بلوٍن
وعندما الداكن، القرمزي اللون يف غارقة الطالب ومالبس الخط تعليم مدرسة فحوائط
اللون إىل املتساقطة الشجر أوراق تتحول الخريف، يف بستان يف سنو فالينج موون تتحدى
عندما — الفيلم من الثاني القسم فيه ينتهي الذي األحداث مرسح يعدُّ القاني. األحمر
ينعكس حيث آخر لقسٍم األجواءَ — البحرية عىل سورد بروِكن له اسم ال الذي البطل يواجه
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من الثالث القسم يف املحاربني. وأردية واملياه السماء يف األزرق اللون درجات من نطاق
الكامريا تعرض الصحراء، يف حبيبها إلنقاذ بحصانها سنو فالينج تذهب عندما الفيلم،
مكتبة وديكور األبطال أزياء يف ألوانها درجات تتكرر والتي لكازاخستان، البيضاء الرمال
سورد بروكن فيها يهاجم التي االسرتجاع مشاهَد فاتٌح أخُرض لوٌن يغمر الحًقا، الخيزران.
يل نهر مياه عىل ينعكس الذي الليمون بلون فضفاضة أرديٍة يف القرص سنو وفالينج
اسم ال الذي البطل بني قتاًال سابٍق بشكٍل ر يُصوِّ الذي الكريم اليشم حجر بلون الساكنة

الزمرد. بلون ترفرف التي الستائر من شالٍل وسط وامللك له
كذلك يُعترب فإنه واملنظورات، للُمدَركات نطاًقا يمثِّل «بطل» فيلم كون جانب إىل
وهي برباعة، األلوان يستخدم مخرًجا جانج كان ما دائًما رائع. بشكٍل مرسومة فنية لوحًة
األحمر» الفانوس «ارفع فيلم يف جة املتوهِّ الحمراء األلوان يف كبري نحٍو عىل تتضح حقيقٌة
قطع أو ،(١٩٨٧ سورجم»، («ريد األحمر» «السورجم وفيلم (١٩٩١ النرتن»، ريد ذا («ريز
هذه مثل إن .(١٩٩٠) دو» «جو فيلم يف الصباغة مصنع يف املعلَّقة الفاقعة الصفراء املالبس
ظالٍل استخدام يفضل والذي التقليدي الصيني الرسم فن عىل دخيل أمٌر القوية األلوان
مثل الصيني؛ الشعبيَّ الفنَّ أكرب بنحٍو الزاهية األلوان هذه تميز الحرب. بأقالم متدرِّجة
البالد، شمال يف شانيش مقاطعة من تصدر التي الزاهية األلوان ذات الفالحني» «لوحات
من الخمسينيات أواخر يف تطور األسلوب هذا إن يُقال أفالمه. أول جانج فيها صنع والتي
توثيق يف للمياه جديد صهريٍج بناء يف يعملون الذين الفالحون بدأ عندما العرشين القرن
الخاصة ألوانهم صنعوا للرسم، جاهزة موادَّ أي وجود عدم ظل ويف بالصور. العمل تقدُّم
الفنانون افتُتن الثقافية، الثورة وخالل الحًقا، املحلية. الحمراء والرتبة والجري خام السُّ من
البالد. خارج ونرشوها األعمال بهذه املدن عن البعيدة األرايض إىل أُرِسلوا الذين املحرتفون
املقتَبسة الزاهية املحلية األلوان هذه إىل بيشءٍ السينمائية جانج ألوان مجموعة تدين ربما
للسينما الرئييس ن املكوِّ كان وإذا لوحات، ال أفالًما يصنع جانج لكن املحيطة، البيئة من
مليئة بالكامل الشاشة «بطل»، فيلم ففي خالصًة؛ سينما تُعترب أفالمه فإن الحركة، هو
تحلِّق السهام من ومجموعات السماء، من تسقط حرصلها ال مطر قطرات تتحرك: بأشياء
الشخصيات حول الهواء يف يلفُّ والصفراء الحمراء الشجر أوراق من وإعصار الهواء، يف
قد كانوا لو كما وأفعالهم املمثلون يبدو األحيان، بعض يف املوت. حتى القتال تتابع التي

بولوك. لجاكسون متحركة كلوحٍة تجريدية، لوحٍة يف تداخلوا
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كما الالزم، من أكثر ومصطنًعا وحركيٍّا تجريديٍّا «بطل» فيلم النقاد بعض اعترب
للجمهور ضخمة بميزانيٍة حركة ملحمة لتقديم يسعى بأنه جانج اآلسيوي الجمهور اتهم
الكبري واالهتمام التاريخ بتحريف اتهموه اآلسيويني، غري من أغلبهم آخرون، الغربي،
برَّر معقد. برتكيٍب القصة وتشويش الشخصيات تطوير حساب عىل البرصية باملؤثرات
يمكن أفكار عن التعبري «حاولت قال: حيث للثقافات عابرة بمصطلحاٍت اختياراته جانج
مجهوًدا بذلت لكني تماًما، عنارصصينية «هناك قائًال: واستطرد فهمها.» الغربي للجمهور
لجمهور ًها موجَّ فيلًما ليس «بطل» فيلمه أن جانج وأكد االثنني.»13 بني التوازن عىل للحفاظ

تجاري. حركة فيلم هو ما بقدر النخبة
أخرى وأشكال بالسيف املبارزة فن بني يربط «بطل» فيلم فإن الصيني، الجانب عىل
البطل سكاي يواجه عندما الخط. وفن واملوسيقى الشطرنج مثل التقليدية الثقافة من
األلواح لعبة تُعترب بالكثري. ييش نفسه الحدث موقع فإن الشطرنج، للعب فسطاٍط يف
— بالشطرنج تُقارن ما وغالبًا املاندارين لغة يف جي َوي تسمى — «جو» القديمة الصينية
الالعب جيش عىل القضاء العب كل ويحاول العسكرية، باالسرتاتيجيات متعلقة عقلية لعبًة
بساطة ورغم الخصم. بصخور باإلحاطة سوداء، أو بيضاءُ ناعمٌة صخوٌر تمثِّله الذي اآلخر،
جيًدا يخطط املهاري الالعب إن كبري. بشكٍل وتحليلية معقدة لعبٌة الواقع يف فإنها مظهرها،
املشهد القتال وفنون اللعبة بني التشابه هذا يؤكد ذهنه، يف ويتصورها اللعب يف حركة لكل
التتابع والسيف. بالرمح البطل مع سكاي فيه يتصارع الذي واألسود باألبيض املقدَّم
التصويُر هذا عىل ويدل عقليهما؛ يف يحدثان واملراوغة والتفادي الطعن ملشاهد الكامل
يحركان ال اآلخر مواجهة يف منهما كلٌّ الواقع يف الرجالن يقف بينما واألسود باألبيض
«فنون البطل: يقول قديمة. أغنيٍة عزف يف أعمى عازٌف يبدأ القتال، يبدأ عندما ساكنًا.
دة معقَّ أوتاًرا يصارع «فكالهما يضيف: ثم املبادئ.» نفس يتشاركان واملوسيقى القتال
تتساقط النغمات، الحادِّ العجوز عزف مع األسلحة صدام يتداخل وبينما نادرة.» ونغماٍت
وتر ينقطع ثم الفردية، املوسيقية كالنغمات الشطرنج ولوحة األنصال عىل املطر قطرات
قطراته ليحول كالرشائط املتساقط املطر البطل سيف يخرتق باأللوان. القتال ويُستأنَف
أسفل إياه طاعنًا سكاي نحو الهواء يشقُّ سالحه نسمع بينما رذاذ، إىل األخرى تلو واحدًة
عىل سكاي سالح يسقط أن قبل غمده إىل سيفه البطل يعيد أرًضا. األخري ليسقط الرمح

املتساقط. املطر وصوت للسكون مستسلًما الصخرية األرض
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وفنون التقليدية الصينية الفنون بني التشابهات من أخرى مجموعًة جانج يستكشف
حسب — ليحصل املدرسة إىل البطل يذهب الخط، تعليم مدرسة ملشاهد تتابع يف القتال
(جيان)، سيف كلمة كتابة سورد بروكن من يطلب املحترض، لوالده ورق لفافة عىل — قوله
ترجع (جيانفا) بالسيف املبارزة يف مهاراتسورد إن تقول التي الشائعة إىل خفية إشارة يف
فوق عًصا بحمله الرمال، عىل الكتابة يف سورد يبدأ (شوفا). الكتابة يف مهارته إىل أصولها
الحًقا، أحمر. حربًا تتطلب املهمة أن يُقرِّر لكنه ورقة، فوق قلم مثل الرمال من صندوق
بسهٍم سورد بروكن يمسك املدرسة، يهاجم الذي تشني امللك جيش سهام تتجاوزه وبينما
ممسًكا كان لو كما بالكامل جسده يتحرك الكتابة، خالل كقلم. ليستخدمه منها طائر
كما داخله. من تنبثق هي ما بقدر ظاهريًة حركاٍت حركاته تكن لم .(١-٨ (شكل بسيف

والقلب. الرسغ من متناسقة حركاٍت يتطلبان والخط القتال فإن ندرك،

فن يف املتمثَلني التقليديَّني الصينيَّني الفنَّني بني الروابط ييمو جانج يستكشف :١-٨ شكل
.(٢٠٠٢ ييمو، (جانج «بطل» فيلم يف بالسيف واملبارزة الخط

والرشاقة، املهارة من أكثر هو ما اإلدراك من النوع هذا إىل للوصول الرحلة تتطلب
يصبح هنا واحًدا؛ شيئًا والرجل السيف يصبح األوىل، املرحلة «يف تشني: امللك يوضح كما
ال القلب السيف يسكن التالية، املرحلة يف ُمميتًا. سالًحا العشب من املصنوع النصل حتى
الهدف لكن خطوة، مائة بُعد عىل من عدوه قتل للمحارب يمكن سالح، دون من فحتى اليد.
البطل لتطور الوصف هذا فقط.» السالم ويبقى … تماًما السيف يختفي عندما هو األسمى
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الحاكمة. تشني أرسة حقبة تسبق التي القديمة الطاوية فلسفة مبادئ لألذهان يستدعي
توازن يف زمنه يف اإلقطاعية للحرب بديٍل عن يبحث املفرتضللطاوية، املؤسس الوتزه، كان
كامًال ونكرانًا العدم، لتقبُّل اإلرادة الكوني السالم إىل الوصول يتطلب الطبيعة. وتناغم

تاريخهم. خالل الصينيني من يُحىص ال عدد سلكه طريق وهو للذات،
بُعًدا يتشارك الووشيا بطل فإن مجهوًال، أم مشهوًرا أنثى، أم ذكًرا أكان وسواء
وحامل الطوَّاف، الوسطى العصور فارس ومثل آخرين. جوَّالة محاربني مع أسطوريٍّا
أوقات يف يظهر فهو سيد، دون من الذي الساموراي وفارس األمريكي، الغرب يف السالح
وبقايا حطام من اآلتني املستضعفني من يكونون ما عادًة األشخاص هؤالء إن الفوىض.
بها جديرين غري سلطة ذوي أشخاًصا تواجه ُمخرِّبة شخصيات إنهم فوضوي؛ عالٍم
التاريخية، الناحية من واألمانة. للعدالة قوانني ويتبعون واملظلومني الفقراء ويساعدون
تحت واليابان األمريكي الغرب مثل القانون سيادة عدم عصور لألذهان هؤالء يستدعي
الشاشة عىل للظهور ويعودون الصني، يف املتحاربة املمالك حقبة أو توجوكاوا عائلة حكم
من الشخيص. للتمكني رموز عن الناس يبحث عندما أزمات فيها نواجه التي األوقات يف
وقواهم السحرية قدراتهم فإن القول، يونج كارل ألتباع يمكن وكما النفسية، الناحية
الحاجات تمثِّل التي األولية للصور مخزن وهو الجمعي الالوعي عالم من تأتي الخارقة
فإننا الظالم، يف مًعا األفالم هذه بمشاهدة البرش. داخل املرتسخة والروحية العاطفية
األنفاس تحبس والتي الشاشة عىل تقدَّم التي الحركات العاملي. الحلم من نوًعا نتشارك
عميقة تجربٍة يف تُدخلنا وهي ورغباتنا، مخاوفنا ألعمق إسقاط هي بعنف القلب لها ويدقُّ
ويرتكنا مبارش غري بشكٍل الداخلية لحياتنا النفسية التشابكات تفكيك من يمكِّننا مما

والرضا. بالتطهر شاعرين مرسورين

فو الكونغ هوس (7)

األزمان، بتغري دائًما واملتغري كبحه، يتعذر الذي القايس وجه، األلف ذا املحارب البطل إن
فو كونغ مصطلح إن العرشين. القرن سبعينيات يف كونج هونج يف آخر لتغريُّ تعرَّض
— مبهم الدقيق أصله أن رغم — املاندارين) لغة يف فو جونج لكلمة محيلٌّ نطٌق (وهو
العاريتني وقدميه بيديه يقاتل فو الكونغ يمارس من املهارة». «بارع قبيل من شيئًا يعني
األنصال عىل يعتمدون الذين الووشيا يف بالسيف املبارزة ألبطال مضاد نحٍو وعىل بمهارة.
أجسادهم عىل يعتمدون فو الكونغ أبطال فإن للطبيعة، الخارقة والحركات املصقولة
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ينتمي وبينما القاسينَي. واملمارسة التدريب خالل من اإلتقان درجات أعىل قني محقِّ فقط
أكثر فو الكونغ فإن الفرسان، بأخالق املتَّسم القديمة للصني الخيايل للعالم الووشيا بطل
حديثة حرضية ببيئٍة يعيش من كل بواسطة لالكتساب قابلة مهارة وهي وعملية، مبارشة

أنجلوس. لوس أو سنغافورة أو كونج هونج مثل
مكاٍن يف يظهر أن فو الكونغ مثل القومية للحدود عابر سينمائي لنوٍع يمكن كيف
متعدِّد مجتمٌع دولة؛ وليست مدينة كونج هونج أن تذكر بعينها؟ زمنية حقبٍة يف معني
املظهر يف متزايد نحٍو عىل حرضي مجتمٌع لكنه بالصني، قوية روابط ذو الثقافات
للمهاجرين؛ ومستوطنة ساحلية ومدينًة سابقة بريطانيًة مستعمرًة ولكونها والسلوكيات.
من الجو هذا يف والغرب. العظمى آسيا رشق جنوب منطقة من مؤثرات استوعبت فقد
من النسبية والحرية الدولية، املوارد إىل السهل وبالوصول املفتوح، والتنافس التفتُّح
هونج يف األفالم صنَّاع فإن تايوان، أو بكني أو شنغهاي يف املفروضة الحكومية القيود
جديدة فرعية سينمائية أنواًعا منتجني اإلبداعية نزعاتهم اتباع عىل قادرين كانوا كونج
كاثاي أستديو ومنافسه شو أستديو أسس الستينيات، وبحلول حديثة. سينمائية وأساليَب
العرضاملحلِّية دور يف ليسفقط وعرضاألفالم وتوزيع إلنتاج رأسيٍّا متكاملة أساسية بنيًة
كانت البالد. خارج بالصينية الناطقة غري واملجتمعات الصيني الشتات مجتمع عرب بل
الغنائية واألفالم التاريخية الدراما — األوىل السينما لسنوات الشهرية السينمائية األنواع
إليه، تصل أن يمكن ما أقىص إىل وصلت قد — الووشيا وأفالم الرومانسية وامليلودراما
املدينة سكان من األفالم جمهور من جديًدا جيًال يجذب يشءٍ جديد؛ ليشءٍ الحاجة وظهرت
واملستعدِّين القرويني، آلبائهم التقليدية بالقيم ارتباًطا واألقل ثراء، واألكثر تعليًما األفضل
شان. وجاكي يل بروس لظهور سانًحا الوقت كان األبطال؛ من جديد نوٍع إىل لالنجذاب

بروسيل الصغري: التنني دخول (1-7)

كان فو. للكونغ عاملي كرمٍز كبرية مكانًة (١٩٤٠–١٩٧٣) القصري عمره يف بروسيل ق حقَّ
القتال لفلسفة ومؤسًسا سيناريو وكاتب ومخرًجا ممثًال وكان صينيٍّا، أمريكيٍّا يل بروس
لإلعالء به قام بما آخر شخٌص يقم ولم االعرتاضية، للقبضات دو» كون «جيت املسماة
سان يف الصيني الحي يف يل بروس ُولِد هو. فعل كما العالم حول القتال فنون شأن من
شياو يل وهو مستعاًرا اسًما الحًقا واتخذ فان، جون يل بالكانتونية (اسمه فرانسيسكو
ممثًال كان الذي والده، بصحبة كونج هونج إىل وانتقل الصغري) التنني يعني والذي لونج
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الحي كان للمدينة. اليابان غزو من شهور قبل الكانتونية، باللغة أوبرا ومغني سينمائيٍّا
الشوارع. تحكم املتناحرة العصابات تاني وكانتاس بالالجئني، يعج به نشأ الذي املزدحم
للدفاع تيش التاي فن يف «الوو» أسلوب فتعلَّم نفسه؛ عن الدفاع عىل مجربًا الصغري يل كان
من القتال فن لتعليم تشون وينج بمدرسة التحق األمر آخر ويف والده، من النفس عن

النفس. عن الدفاع من به ا خاصٍّ مختلًطا نوًعا ر طوَّ النهاية يف لكنه قصرية، مسافٍة
خالل الصني جنوب يف تطورت تشون وينج فإن القتال، فنون أنواع من العديد ومثل
وتوازن بناء عىل فلسفتها تُشدِّد الدخيلة؛ تشينج أرسة لحكم املناِهضة املقاومة حركة فرتة
ضاربتنَي بقدَمني راسخة، لكنها مرنة الخيزران؛ ساق تشون الوينج وقفة تشبه الجسد.
الهجمات من برسعة تشون الوينج ممارس يتعاىف رأيس، وضٍع يف والوقوف األرض يف
من الكثري الوو أسلوب يتضمن قصرية. وركالٍت مبارشة لكماٍت باستخدام الرضبات أو
ما وهو األيدي» «دفع فلسفة عىل يشدد كما باأليدي، واملصارعة البهلوانية والحركات القفز
كيفية الوو ممارس ويتعلم مقاومتها، من بدًال خصمه قوة توجيه إعادة من املحارب يمكِّن
راصٌد وهو بوردويل، ديفيد يقارن ضده. وقوَّته طاقته واستخدام خصمه نوايا إدراك
يف تيش للتاي ألساليب املعتدل املنهج هذا بني القتال، فنون أفالم يف الحركة ملشاهد َفطن
قوة عىل املعتدل األسلوب يعتمد الصني. شمال يف ل املفضَّ العنيف واألسلوب الصني جنوب
الصني جنوب سكان من العديد وأذرع أيدي أن بسبب ربما الجسد؛ من العلوي النصف
األسلوب أما القوارب، دفع أو الثقيلة األوزان حمل بسبب القرون مرور عىل قوتها زادت
عىل أكرب بصورة فيعتمد للطاقة، تفجريات يف مبارشة بالقوة القوة تصطدم حيث العنيف،
لعروض الجميلة األكروباتية الحركات تشبه بصورة مبهر، نحٍو عىل الساقني استخدام
يف والتحكم طويلة مسافاٍت امليش اعتادوا الصني شمال سكان أن بسبب ربما بكني؛ أوبرا
املالكمة من وكذلك األساليب، هذه كل من عنارص يل بروس دمج بسيقانهم.14 الخيول
هذه إىل يل ينظر لم به. الخاصة دو كون الجيت فلسفة يف األوروبية، املبارزة وفن الغربية
األدوات من ومجموعة واألفكار، األنظمة من عميلٍّ كمزيٍج لكن مدرسة، أو كنظام الفلسفة

املختلفة. املواقف يف واستخدامها عليها التدريب يجب التي
تشاو تشينج بدور يل يقوم ،(١٩٧١ بوس»، بيج («ذا «الزعيم» الكربى، أفالمه أول يف
تايالند، يف للثلج مصنع يف عمومته أبناء مع يعمل الصني جنوب من مهاجر وهو أون،
منه. لالنتقام يسعى عمومته، ألبناء الغامض االختفاء عن مسئول رئيسه أن يعلم وعندما
نفس يل يقدم آسيا. يف نجًما يل من وصنع مختلفة، ألسواق عدة بنسٍخ الفيلم أُصِدر
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تدور والذي (١٩٧٢ فيوري»، أوف («فيست الغضب» «قبضة التايل فيلمه يف الشخصية
للتحرش األصليون السكان يتعرض حيث شنغهاي يف عاملي سكني مجمٍع يف أحداثه
ضد ألهله الحامي بدور يل يقوم أخرى، ومرة العنرصيني، اليابانيني من مجموعة بواسطة
الجمهور لدى البداية يف شهرة الفيلمني من أيٌّ يحقق لم األجانب. من السيئة املعاملة
بها يا ُسمِّ التي للحرية املثرية العديدة العناوين مجموعة تعكسها حقيقة وهي األمريكي،
كتب حيث التالينَي بفيلميه األمر واقع يف العاملية يل مسرية انطلقت املتحدة.15 الواليات يف
دراجون»، ذا أوف («واي التنني» «طريق األول، الفيلم أحداث تدور بنفسه، أوَّلهما وأخرج
أصدقاء ملساعدة كونج هونج من يأتي الذي لونج تانج بدور يل يقوم حيث روما يف (١٩٧٢
أكرب تحدث املدينة. يف إجرامية منظمة بواسطة للتهديد يتعرض مطعم إدارة يف عائلته
(الذي كولت الشهري الكاراتيه ومحارب تانج بني لرجل رجل نزال وهو الفيلم، مواجهات
ورغم املوت. حتى معركة وهي القديم، الكولوسيوم مدرج يف نوريس) تشاك بدوره يقوم
سذاجة تصبح األوَّلني. الفيلمني من مرًحا أكثر التنني» «طريق فإن العنيفة، القتال مشاهد
ما دائًما األخرية الضحكة أن رغم السخرية من للكثري مثاًرا أوروبا يف بالحياة تانج وجهل

التنني»). طريق مقربة: «لقطة قسم (انظر له تكون
املكتملة يل بروس أعمال آخر (١٩٧٣ دراجون»، ذا («إنرت التنني» «دخول فيلم كان
ينتجه القتال فنون يف صيني فيلم وأول وهوليوود كونج هونج بني مشرتك إنتاج وهو
كونج هونج من إنتاج رشكتي مع بالتعاون براذرز ورانر وهو شهري أمريكي أستديو
الذي الفيلم هذا يُعترب برودكشن). كونكورد باسم يل أسسها ورشكة هارفست (جولدن
بشكٍل الجسدي والشعور العنرصاملرئي عىل يركز حيث حركة؛ فيلم كلوس روبرت أخرجه
بروس جسد لرؤية أخرى فرصٌة أنه كما الشخصيات. نفسية أو القصة ترابط من أكرب
هو املرة هذه للنزال. واستعدَّ الخرص حتى مالبسه خلع وقد القتال لفنون أدائه أثناء يل
غامض شخٌص وهو املعبد خريجي أحد أمر يف للتحقيق ُجنِّد وقد الشاولن معبد يف عضٌو
لتجارة كواجهٍة الخاصة جزيرته عىل تقام ما مسابقًة يستخدم أنه يف ويُشتَبَه هان يُدعى
ناشٌط واآلخر املافيا، من يختبئ أبيض مقامٌر أحدهما أمريكيَّني، مع يل يتعاون األفيون.

املسابقة. تلك الخرتاق القانون؛ من هارب أسود
بستة الفيلم صدور قبل غامضة ظروٍف يف ومات ذلك بعد فيلم أيَّ يل يصنع لم
اآلسيويني إىل بالنسبة األجنبي. للتدخل رشس وعدوٍّ قومي كبطٍل البعض مدحه أيام؛
األسود األمريكي الشباب الخصوص وجه عىل املدن، يف تعيش التي األقليات من والعديد
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وجه يف والبطش للكرامة إيجابية كقوٍة البيضاء؛ غري للذكورة يرمز يل كان والالتيني،
بالحقد ويمتلئ ونرجسيٍّا، لألجانب كارًها يبدو كان آخرين، إىل بالنسبة العنرصي. التحيُّز
الدروساملستقاة تلخيصأهم يمكن ربما الحد. عن زائد بنحٍو لجسده وعاشًقا الغرباء، عىل
الشاولن ألستاذ الساخرة الحكمة يف الشخصية وحياته السينما شاشة عىل شخصيته من

النفس.» هو الحقيقي العدو وهم؛ إال هو ما «العدو به: الخاص

فو الكونغ كوميديا أستاذ شان: جاكي (2-7)

جاكي ُولِد شان. جاكي عقد كانت الثمانينيات فإن يل، بروس عقد السبعينيات كانت إذا
ويعني سانج، كونج شان هو الحقيقي اسمه (كان ١٩٥٤ عام كونج هونج يف شان
وهو الشاشة عىل ناجحة شخصية إىل الشخصية حياته وحوَّل كونج») هونج يف «املولود
من ألكثر التذاكر شباك عىل سيطر حيث آسيا؛ جنوب نجوم مصاف قمة إىل رفعه ما
أدوار عدة شغل فيلم، املائة تجاوزت التي لإلعجاب املثرية مسريته وخالل عاًما. عرشين
وأستاذ واملخرج، األعمال، ورائد الكوميدي، والفنان الحركة، مشاهد ومصمم املمثل، وهي:
نحٍو وعىل واملغني. الخطرة، املشاهد ومؤدي السيناريو، وكاتب واملنتج، القتالية، الفنون
شان شخصية فإن البداية، من الصارمة الواثقة السينمائية يل بروس لشخصية معاكس
التدريب خالل من الصعب باألسلوب القتالية مهاراته ويكتسب مغرور، أحمَق كمبتدٍئ تبدأ
الثقايف للتفاخر رمًزا بروسيل كان وإذا ذلك. خالل كثريٍة والتعرضلهزائَم والعزيمة الشاق
شخًصا ذاته؛ من الساخر البطل صورة يقدِّم شان فإن العرقية، للهوية قويٍّا ونموذًجا
األساس يف مرحة. لكنها خرقاء بترصفاٍت الواضحة موهبته من يضعف للضحك مثريًا
القتال، فنون يف املهارة ومتوسط ومزعج كسول لكنه املعرش ولطيف مستقيم شخٌص هو
وسلسلٍة طويل إلعداٍد شخصيته تخضع ثم السلوك. هذا ما شخٌص أو ما يشءٌ يغري حتى
الفيلم. رشير إىل للوصول النهاية يف محالة ال تؤدي التي القتال عمليات من متصاعدة

والضمادات. بالرضوض ميلء عادة جسده لكن منتًرصا النهاية يف يخرج
هونج إىل عاد لكنه أسرتاليا، إىل عائلته انتقلت عمره، من السادسة يف شان كان عندما
املوسيقى مهارات تعلَّم حيث بكني، ألوبرا تابعة خاصة بمدرسة ليلتحق عام بعد كونج
الصبي ل تحمَّ سنوات، ولعرش فو. والكونغ والبهلوانية األكروباتية والحركات والرقص
هناك واضح. بشكٍل أفالمه يف يظهران اللذين املتكرِّر والرضب العنيف التدريس شان
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هان يل للمخرج أفالم يف صغرية بأدوار بدءًا السينما ويف املرسح عىل التمثيل بدأ أيًضا
فيلم يف هو كينج واملخرج ،(١٩٦٣ إيرتنيه»، الف («ذا األبدي» «الحب فيلم يف شيانج:

التنني». و«دخول الغضب» «قبضة فيلَمي يف يل وبروس الرشاب» وشاركني «تعاَل
(«سنيك النرس» ظل يف «أفعى فيلميه يف ١٩٧٨ عام الرئيسية البطولة بدور شان قام
أفالم معايري أرسيا اللذين ماسرت») («درانكن السكران» و«املعلِّم شادو») إيجلز ذي إن
أنهما يتضح أشعثنَي متسوَلني شان يصادق الفيلَمني، هذين يف الكوميدية. فو الكونغ
كال أخرج أعدائه. هزيمة من يمكِّنه القتال يف أسلوبًا ويعلِّمانه متنكَِّرين فو كونغ معلِّما
(١٩٩٩) ماتريكس» «ذا لفيلمي الحركة مشاهد الحًقا م صمَّ الذي بينج وو يون الفيلمني
األفالم بعض بطولة وبعد بيل». «اقتل وفيلم (٢٠٠٠) الخفي» والتنني الرابض و«النمر
الهوليوودية األفالم بعض يف شان ظهر كونج، هونج يف هارفست وجولدن وي لو ألستديو
كانونبول («ذا كانونبول» و«سباق (١٩٨٠ برول»، كريك («باتل كريك» باتل «شجار مثل
إيه»، («بروجيكت «أ»» «املرشوع أفالم لصنع كونج هونج إىل يعود أن قبل (١٩٨١ ران»،
(«بوليس رشطي» و«قصة (١٩٨٤ ميلز»، أون («ويلز وجبات» عىل و«عجالت (١٩٨٣
يفعل كان مثلما بنفسه الخطرة الحركات شان أدى األفالم، هذه كل يف .(١٩٨٥ ستوري»،
«أ»» «املرشوع فيلم يف مشهد يف الصامتة. السينما حقبة يف األمريكيون الكوميديا ممثلو
ارتفاع من شان يقع ،(١٩٢٣ الست!» («سيفتي آِخًرا!» «األمان فيلم يف لويد بهارولد يذكِّرنا
األرض عىل رقيقتني ظلَّتني خالل ليسقط األبراج أحد يف ساعة عقارب أحد من قدًما ٦٠
برسعة التزلُّج لوح يركب وجبات»، عىل «عجالت فيلم يف .(١-٩ (شكل أوًال برأسه الصلبة
أحذية يرتدي وهو تشابلن تشاريل مشهد للذهن يستدعي (مما برشلونة يف ميدان حول
ومعاقبًا للسياح الطعام مقدًما (١٩٣٦ تايمز»، («مودرن حديثة» «أوقات فيلم يف التزحلق
تسوق مركز يف فينتهي رشطي»، «قصة فيلم أما العنيفني. الدراجات راكبي من مجموعة
باملصابيح؛ مغطٍّى عمود حول أسفل إىل ساقًطا ليتزلَّج إفريز من شان يقفز حيث تجاري
يكن لم كيتون باسرت إن سقوطه. أثناء زجاجيٍّا سقًفا يكرس ثم انفجارها إىل يؤدي مما

ذلك. من أفضل بشكٍل خروج مشهد صنع عىل ليقدر
وطاقم الصني خارج أحداثها بوقوع متزايد نحٍو عىل العاملية السوق شان أفالم راقت
مكان كل يف الجمهور ب رحَّ العاملية. للسينما املاكرة وتلميحاتها الجنسيات املتعدد املمثلني
الفكاهة بحس واستمتع البسيط، الشارع رجل ر تصوِّ التي شان بشخصية العالم حول
أو الحيل من قدر بأقل البهلوانية حركاته يؤدي أنه حقيقة وقدَّر به ني الخاصَّ والتهذيب
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يف ساعة بوجه يتعلق الخطرية، البهلوانية حركاته بإحدى يقوم وهو شان، جاكي :١-٩ شكل
أيًضا. إخراجه من كان الذي (١٩٨٣ شان، (جاكي «أ»» «املرشوع فيلم

املستمرة جسده حركة إن بطاقته. تشعر شان، جاكي تشاهد فعندما الخاصة. املؤثرات
الحركات كل خالل الرسيعة اللكمات أول من معه كمشاهد إياك حاملة لألمام، الفيلم تدفع

الرقصة. نهاية وحتى والشجار والسقوط والتعثر البهلوانية

كونج هونج يف السينما صناعة نضوج (8)

صناعة فإن فو، الكونغ أفالم تطور مراحل خالل بجمهورهما يمضيان ويل شان كان بينما
أسس ،١٩٧٠ عام يف بها. الخاصة التطور عملية يف ُقُدًما مضت كونج هونج يف السينما
«جولدن اسم تحت بهما الخاص السينمائي األستديو شو أستديو من تنفيذيان مديران
من األفالم وتوزيع إلنتاج مرونة أكثر منهًجا هو وليونارد تشو رايموند اتبع هارفست».
يمتلكونها، التي للمواهب أكرب إبداع وحرية أكرب وبعرضمرتبات القديم. املركزي النموذج
هوليوود. مع رائدة مشرتكًة إنتاجاٍت نفذا كما شان. وجاكي يل بروس مثل نجوًما جذبا

كونج. هونج يف سينمائي أستديو أكرب يديران كانا السبعينيات، عقد بنهاية
بأفالم السوق وأغرقوا الظهور يف مستقلُّون صغار منتجون بدأ الوقت، نفس يف
أسس ،١٩٨٠ عام يف الكانتونية. باللغة أخرى شائعة سينمائية وأنواٍع القتالية الفنون
«سينما أستديو شيك ودين ماكا، وكارل وونج، رايموند وهم كوميديني ممثلني ثالثة
(١٩٨٢ بليسز»، جو («إيسز يكسبون» «البارعون بعنوان أنتجوه فيلم أول كان سيتي».
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تسانج إيريك الفيلم أخرج بوند. بجيمس الخاصة الجاسوسية ألفالم ساخرة محاكاًة وكان
يتعاون كونج كينج يُدعى املعرش لطيف سابٍق لصٍّ دور يف هوي سام بطولة من وكان
مشهٍد يف كونج. هونج يف الجريمة ملكافحة ماكا) بدوره (قام أخرق أمريكي مفتش مع
عرض أثناء املرسح عىل نفسيهما األطوار غريبا البطالن يجد ماركس، باإلخوة يذكرنا هزيل
حركاتهما تزداد الفيلم، من تاٍل جزء كل مع بشدة. الجمهور ضحك ويثريان البجع لبحرية
يف ظهر الذي الثالث الجزء يف أكرب. نحٍو عىل فيها التقنية وتُستخَدم جموًحا الخطرة
رشاعيٍة بطائرٍة ويطريان األسقف، أحد فوق من النارية بالدراجات يقفزان ،١٩٨٤ عام
الجمهور استمتع الطائرة. ذيل من ماكا ويتدىلَّ كونج، هونج مرتو داخل بمحرك مزودة
املزيد شجع مما الشاشة؛ عىل تظهر وهي ملدينتهم املألوفة باملعالم كونج هونج يف املحيل
أحداث تدور كانت الذي هارك، تسوي املخرج جعل التقليد. هذا يتبعوا أن املخرجني من
بعد ما الساخر فيلمه أحداث مرسح كونج هونج تقليدية، طبيعيٍة أماكَن يف األوىل أفالمه
الالمعة البرصية ملسته مضيًفا ،(١٩٨١ كلوز»، رونج ذا («أول الخطأ» الدالئل «كل الحداثي
بتقديم التقليد هذا هونج سامو واصل الكوميدية. املشاهد إىل اإليقاع يف التحكُّم يف ومهارته
و«تأللئي (١٩٨٣ سينرز»، آند («وينرز ومذنبون» «فائزون مثل كوميدية فو كونغ أفالم
شان. جاكي بطولة من وكالهما (١٩٨٥ ستارز»، الكي توينكل («توينكل الحظ» نجوم يا
الخشنة والكوميديا الحديثة الخاصة واملؤثرات األكرب اإلنتاج قيم ذات األفالم، هذه إن

فأكثر. أكثر العاملية السوق راقت تتوقف؛ ال والتي الفهم السهلة
هوليوود أن وبما كربى. فائدٌة الرشق» «هوليوود باعتبارها كونج هونج لشهرة كان
يُقاس الذي املقياس فإنها اليوم، التجارية السينما عالم عىل املسيطرة القوة هي أمريكا يف
إشارات نسمع ما كثريًا فإننا ولذا العالم؛ حول األخرى السينما صناعات حجم عليه
بومباي) باسم معروفة كانت والتي الهندية مومباي مدينة يف (املتمركزة لبوليوود متكررة
ال لدرجة صغرية البالد معظم فإن بوردويل، ديفيد يشري وكما نيجرييا). (يف نوليوود أو
تكاليف ولتوفري فقط. املحيل الجمهور عىل قائمة مزدهرة سينما صناعة بدعم لها يُسمح
عىل الحصول أو أخرى لدوٍل السينمائية منتجاتها تصدير الدول تلك عىل يجب اإلنتاج،
فقط األوروبية األفالم ُخمس أن وبما أوروبا. يف يحدث كما كربى حكومية اعتمادات
أوروبية دولة هناك أن يعترب ال بوردويل فإن فيها، ُصنعت التي الدول خارج يُعَرض
املحليَّني بسوقيهما والهند، هوليوود وباستثناء حقيقية.16 عاملية سينما صناعة تمتلك
السينما، لصناعة آخر مركٍز أي مع الحال هو هذا فإن الذاتي، االكتفاء ذََوي الضخمني
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من الجنوبي الطرف يف الصغرية املنطقة هذه فإن رأينا، كما لكن كونج. هونج ومنها
وأوائل الثمانينيات عقد وخالل عاًما. ٦٠ من ألكثر قوي سينمائيٍّ بتاريٍخ تمتعت الصني
األسواق من الكثري يف تتحكم هوليوود كانت عندما العرشين، القرن من التسعينيات عقد
كانت كونج هونج يف العرض دور من باملائة ٣٠ من أقل فإن العالم، حول السينمائية
وسينما هارفست وجولدن شو مثل أستديوهات فقط تقم ولم أمريكية. أفالًما تعرض
شهيًة وأشبعت حركت كذلك لكنها الحركة، ألفالم املحلية السوق احتياجات بتلبية سيتي
وكوريا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا تايالند مثل أماكن يف القتال فنون ألفالم متزايدة
لهذه املحب والجمهور الشمالية أمريكا يف الصينية األحياء يف وكذلك وتايوان الجنوبية

الغرب. يف األفالم
هذا شهد ،١٩٩٧ عام الصني إىل كونج هونج تسليم وقبل التسعينيات، منتصف يف لكن
األسواق عىل السيطرة يف هوليوود يف الكربى امليزانيات أفالم بدأت كبريًا.17 تراجًعا االزدهار
أثر املنخفضة الفنية واملعايري املكررة القصص عىل واالعتماد اإلنتاج لفرط وكان املحلية،
األزمة. تفاقم يف األفالم وقرصنة آسيا يف املالية األزمة ساهمت كما الجمهور، طلب عىل سلبي
بمقدار كونج هونج يف السينما صناعة وإيرادات إنتاج تكاليف انخفضت العقد، وبنهاية
أعاد أخرى. سينمائيًة اتجاهاٍت يستكشفون ظلوا املدينة مخرجي فإن ذلك، ومع النصف،
«حدث أفالم بسلسلة هونج، يف وونج فو، الكونغ يف الصني بطل أسطورة إحياء هارك تسوي
يل جيت قام حيث ،(١٩٩١–١٩٩٧ تشاينا»، إن تايم آ آبون («وانس الصني» يف مرة ذات
مضيًفا الرشطة أفالم صناعة وو جون املخرج جرَّب أفالم. الستة من أربعة يف البطولة بدور
أفالم يف والننشاكو والسكاكني واألقدام للقبضات التقليدية األسلحة ترسانة إىل املسدسات
إىل االنتقال قبل (١٩٨٩ كيلر»، («ذا و«القاتل» (١٩٨٦ تومورو»، بيرت («آ أفضل» «غد مثل
وهو (٢٠٠٨ كليف»، («ريد األحمر» «املنحدر فيلم أخرج آسيا، إىل عاد وعندما هوليوود.
أحداثها وتدور ساعات أربع إىل مدتها وتصل اإلنتاج يف بالسخاء تتسم ملحمة عن عبارة
الرقمية املؤثرات تشاو ستيفن دمج جدية، أقل بنحٍو للصني. هان أرسة حكم فرتة يف
سوكر»، («شاولن الشاولن» قدم «كرة فيلَمي يف الواقعية غري الساخرة واملحاكاة الجديدة
أنجح من اثنني يُعتربان اللذين (٢٠٠٤ هاسل»، فو («كونغ فو» الكونغ و«احتيال (٢٠٠١
األحمر» «املنحدر فيلم حقق كما تجاريٍّا. اإلطالق عىل كونج هونج يف أُنتجت التي األفالم
التذاكر شباك يف (١٩٩٧) «تايتانيك» فيلم حققه الذي الرقم كاًرسا آخر نجاًحا كذلك
الطائرة» الخناجر و«منزل «بطل» مثل ييمو لجانج امللحمية األفالم صدور وعقب الصيني.
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روًحا مثَّل وو فيلم فإن ،(٢٠٠٦ فالور»، جولدن ذا أوف («ِكرس الذهبية» الوردة و«لعنة
ما وهو الشعبية، الصني وجمهورية السابقة الربيطانية املستوطنة بني للتعاون جديدة

السينمائية. واألساليب املالية واملوارد املواهب من رائعة ملجموعٍة دمًجا أتاح

الحركة أفالم وجماليات والووشيا فو الكونغ (9)

افتقادها بسبب تتعرضلالنتقاد ما عادًة الشهرية السينمائية األنواع أفالم أن من الرغم عىل
جيدة أسبابًا هناك فإن الجاد، للجمهور هة املوجَّ الفنية السينما وعمق وتعقيد ألصالة
هناك منها. والشعورية والسمعية البرصية األفالم؛ لتلك الجمالية الخصائص لدراسة
التي الطريقة يعكس السينمائي األسلوب يف إبداع السينمائية؛ األنواع يف العبقرية من نوع
يمكن كان وسواء السوق. ومتطلبات الجمهور ألذواق استجابة الوقت مدار عىل بها تطورت
التصوير أو الصوتية املؤثرات يف ال أم ُمعنيَّ تقدُّم لحدوث معينة وتواريخ أسماء تحديد
انبثقت األسلوبية والنزعات التقنية اإلنجازات من لإلعجاب مثرية مجموعًة فإن املونتاج، أو

القتال. فنون حركات لتصوير األفالم صنَّاع من الكثري محاوالت من
إحدى الطريقة؟ بهذه مميزة كونج هونج يف املصنوعة الحركة أفالم يجعل الذي ما
املفاجئة والتحركات الحركية فالعروض ألحداثها؛ الخالصة الرسعة هي الجليَّة سماتها
واملوسيقى الخاطفة واللقطات بالكامريا الرسيع والقطع القصرية الحوارية والجمل
لألنفاس. حابس بإيقاٍع لألمام تتحرك القصة يجعل هذا كل بالحيوية؛ املفعمة التصويرية
من تراوح والذي تنافيس، سوٍق يف لإلنتاج املحموم لإليقاع الرسعة هذه بني ياو إسرت تعزو
هذه والتسعينيات؛18 الثمانينيات يف أشهر وخمسة ثالثة بني ما إىل الستينيات يف أيام سبعة
يستهلكون الذين املتفرجني حياة وإيقاع نفسها كونج هونج إيقاع تعكس كذلك الرسعة
إىل النزوع هي غالبًا املشاهدون يالحظها أخرى سمة الرسيعة. كالوجبات األفالم هذه
واألطراف والعنف الدم من الكثري كونج هونج يف املصنوعة األفالم تعرض حيث اإلفراط؛
تلك وتتميز هوليوود، يف التقليدي الفيلم يفوق بنحٍو الواحدة الدقيقة يف واأللم املقطوعة
أن لدرجة والبرصية، الحسية بالبهرجة تمتاز ما وغالبًا ضوضاء، أكثر بأنها كذلك األفالم
الجرأة هذه قليًال. حدتها تَُقلَّل ما عادًة كانت الغربي للجمهور تُصدَّر كانت التي النسخ
ديفيد يسميه الصناعة حذق يف نقص حيوية؛ أو سوقية باعتبارها إليها النظر يمكن
الصوتية واملؤثرات املفرط للعنف املتعمد االستخدام وهذا تعبرييٍّا».19 «تضخيًما بوردويل

العاطفية. التجربة من يعظِّم
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مقارنة فعالة وغري ساذجة تُعترب هوليوود أفالم يف الحركة مشاهد بأن بوردويل يؤمن
(١٩٨٧ ويبون»، («ليثال القاتل» «السالح مثل أفالم تتجه فبينما كونج؛ هونج يف بنظرياتها
تعرضأفالم دائم»، وصخب كربى لعرض«مجازر (١٩٩٣ فيوجيتيف»، («ذا «الهارب» أو
نحٍو عىل تتحقق الدقة هذه بدقة.»20 ُمعايَرة ودقيقة متفرِّقة لحركاٍت «مشاهد كونج هونج
استقرائي بشكٍل مشهد لبناء السوفييتي األسلوب وهو البنائي املونتاج خالل من جزئي
عرض يف القديم األسلوب وهو التحلييل املونتاج عكس عىل للفعل، جزئية نظر وجهات من
بني كونج هونج يف املونتاج يف العاملون يُناِوب التفاصيل. إظهار قبل عامة تأسيسية لقطٍة
االنفعالية للحركات ما بشكل يدين قد أسلوب وهو الحركي والنشاط الطويلة التوقفات
الهجمات تجعل املونتاج يف الطريقة هذه بكني. ألوبرا املميِّزة الساكنة واألوضاع الرسيعة
يميل بينما بعناية، محددة تامًة حركاٍت فو الكونغ قتاالت يف املفاجئة والتوقفات الرسيعة
بوردويل يشري والفوىض. باالضطراب عام إحساٍس صنع إىل هوليوود يف املونتاج يف القطع
الوجه، عىل الرتكيز إىل هوليوود تميل فبينما كذلك؛ التصوير أسلوب يف فروقات إىل كذلك
ره تفجُّ وأثناء والسقوط القفز أثناء بالكامل الجسم حركات تعرض كونج هونج فإن
بينما برصيٍة، كتجارَب تبدو هوليوود أفالم يف الحركة مشاهد فإن لهذا، كنتيجة بالطاقة؛
«بابتهاٍج نشعر يجعلنا مما يًة؛ حسِّ تجارَب كونج هونج أفالم يف نفسها املشاهد تبدو

َجذل».21 حركيٍّ
القتال أساليب من كلٍّ يف للخيال انتصار هو فو الكونغ فن فإن عديدة، بطرٍق
بها يمكن الطرق من كم وساقني؛ ذراعني البرشي الجسد يمتلك السينما. وجماليات
الحديثة؟ باألسلحة هجوم ضد الدفاع أو جيش ملهاجمة األربعة األطراف هذه استخدام
سينمائي نوع أو فيلم لدفع ابتكارها يمكن التي واألرجل األيدي حركات أنواع عدد وكم

جمهوره؟ خسارة دون من لألمام
عندما السكران» «املعلِّم فيلم يف الحركية الهندسة يف شان جاكي به يقوم ما شاهد
لتُظهر مفتوح كتيٍِّب من الكامريا تنتقل الداخلية». القوة ذي كِّري «السِّ أسلوب عىل يتدرب
كالصخر الصلب جسده ويمتلئ شهيًقا يأخذ بينما للخلف ترجع ثم شان، جاكي وجه
ويقفز توازنه يستعيد ثم سيسقط كان لو كما األمام إىل ويميل ويرتنَّح يهتز بالعزيمة،
ن لتكوِّ مرفوعة وساٍق مطويَّني ومرفَقني معقوفٍة بأصابَع املتفرقة. الوقفات من سلسلة يف
يدور هو اآلن الهواء، يف هو اآلن أخرى؛ إىل وضعيٍة من شان جاكي يثب جسده، مع زاوية
نرى الحًقا، رشيق. قوس شكل يف لتدفعاه كالسوط الهواء يف ساقيه كلتا محرًكا ظهره عىل
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هجومه شان جاكي فيصدُّ هائلة بعًصا ر ُمتنمِّ يهاجمه حيث الفعل أثناء الحركات هذه
بعد الوقت. طيلة وعاء أو كأس من الخمر يرتشف بأنه متظاهًرا تافًها، أمًرا كان لو كما
أسلوب سكران. أستاذًا النهاية يف شان جاكي يصبح الفيلم، زمن من ونصف ساعة مرور
١-١٠ األشكال (انظر مقحمني وغري مباَرشين عام بشكٍل الفيلم يف واملونتاج التصوير
كان لو كما واحد جانٍب من النظر مستوى من ُصوِّرت الحركات معظم و١-١٢). و١-١١
وجهة من وحتى وتحته شان جاكي فوق من عارضة لقطاٌت هناك تدريبي. فيديو مقطع
الجسد عىل هو األسايس الرتكيز لكن للهجوم، يتعرَّض الجمهور كان لو كما الخصم نظر
األخرى العنارص أو الضوء أو األلوان أو املشهد بتأطري االهتمام يقل هنا حركته. أثناء

السينمائي. لألسلوب
تدور الصني». يف مرة ذات «حدث فيلم ذروة يمثِّل الذي املعركة مشهد إىل بدقة انظر
التاسع القرن أوائل يف الجنوبي فوشان ميناء يف راسية أمريكيٍة سفينٍة داخل األحداث
يي بدوره يقوم (الذي فيست» «أيرون ييم يسمى القتالية الفنون يف قوي العٌب يربز عرش،
يل) جيت بدوره يقوم (الذي هونج يف وونج البطل هزيمة بإمكانه أنه ليثبت يان) كوان
وانتهازيٍّ الرشيرة شاهو عصابة مع ييم تحاَلف فو. الكونغ يف جديد أسلوٍب باستخدام
حيث جاكسون سفينة يف البضائع مخزن يف الكبري النزال يقع جاكسون. يسمى أمريكي
حدود ال وبراعة وقوة بطاقة وونج يهاجم هائلة؛ ييم مهارات لفرد. فرًدا وونج ييم يواجه
يستخدمان كذلك لكنهما القتالية، الحركات من كربى بمجموعاٍت يستعني الرجلني كال لها،
موجهة ركلًة الهواء يف ويركله بقدمه سلٍَّم عىل ليحصل جسده ييم يمدُّ محيطهما. من أدوات
سالح. إىل يده يف القش من حزمة أو مكسورة خشبية عارضة تتحول وونج، ناحية بدقة
أو مظلًة يستخدم عندما كييل جني يفعل كان كما فوريٍّ نحٍو عىل الرجلني كال ويبدع يبتكر
.(١٩٥٢ رين»)، ذا إن («سينجنج املطر» تحت «الغناء فيلم يف رقصته أجل من نور عمود
زوايا من املتحاربني املشاهد من العديد تُظِهر الطريقة؛ بنفس مبدع السينمائي التصوير
هذه يل سبايك األمريكي املخرج (يُسمي عملها أثناء الديناميكية القوى يربز بنحو مائلة
ثينج»، رايت ذا («دو الصواب» «افعل فيلم يف بحرِّية واستخدمها الصينية» «الزوايا الزوايا
فيها يواجه التي الخطرية اللحظة للكامريا الواسعة الزاوية ذات العدسة تلتقط .((١٩٨٩
لتظهر علوية لقطًة لتعرض الكامريا تقطع ثم املتقاطعة، الساللم من جرس عىل ييم وونج
مفاجئ بشكٍل الحركة تتوقف ما، لحظٍة يف . العيصِّ التقاط كلعبة مرتبة الساللم أن كيف
جسد لتظهر الكامريا تندفع بينما أخرى. مرًة ويتواجهان توازنهما الرجالن يستعيد حيث
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بدء قبل بسوء منذر بتوقٍف نمرُّ ب؛ والرتقُّ بالتوتر نشعر سفلية، زاويٍة من منهما كلٍّ
يُستَأنف عندما الخلفية. يف النريان من ألسنة وتهتز الهواء الدخان يمأل التالية. الجولة
الدقيقة يف لقطة ٥٢ حوايل إىل تصل الصور من رسيعة دفقٍة هيئة عىل يحدث القتال،
حيث أعىل من نشاهد تتوقف. ال مستمرة حركٍة يف الكامريا تظل املدة، هذه خالل التالية،
طرَيف أحد يغرس حيث له مقربة للقطٍة الكامريا تنتقل ثم يديه، بكلتا سلًَّما ييم يجذب
تجاه يركله ثم سفلية لقطة يف السلَّم درجات خالل من وينظر األرض يف الخشبي السلَّم
زال ما الذي وونج، نحو بميل يقع السلم بينما برفق يتحرك ثم ،(١-١٣ (شكل خصمه
خلفه. يظهر أزرق دخان من رفيع خيط وهناك األخرى الناحية يف هدوء يف منتظًرا يقف
،(١-١٤ (شكل أخرى مرة للمواجهة يتأهبان وهما للرجلني الجانب من واسعة لقطٌة تظهر
سلَّم درجة من وونج اتجاه يف ييم يندفع عندما .(١-١٥ (شكل أعىل من تُظهرهما وأخرى
بساَقني وونج يقفز وعندما ،(١-١٦ (شكل أسفل من يحدث ما نرى نحن األخرى، إىل
عىل .(١-١٧ (شكل معه ونهبط نصعد فنحن نصفني، إىل السلَّم ليكرس ويهبط مفتوحتنَي
يحيط ما كذلك ندرك فنحن املشهد، منتصف يف يقعان املتحاربنَي جسَدي أن من الرغم
فعله ما كذلك ندرك بالكامل. املشهد وتصميم األجولة وأكوام الخشب ألوان درجات بهما:
خشبية عارضة رضب أو الرتاب يف املغروسة السلَّم أطراف املقرَّبة اللقطات تُظهر املونتري.
الشجار بني وإيابًا ذهابًا التباديل املونتاجي القطع يأخذنا الحبوب. من جوال تمزُّق أو
لالغتصاب تتعرض أن توشك امرأة عن عبارة أخرى ألحداٍث قريبة مواقع وبني األسايس
تلتقي القصة يف الخيوط هذه كل صيني. وفٍد عىل النار إطالق وشك عىل أمريكيون ارة وبحَّ
املخلصة ومجموعته وونج ويفوز األجانب، واألرشار الصينيني األبطال بني أخري نزاٍل يف
أنه الغربية؛ التقنية عن قاسيًا درًسا يتعلمون لكنهم الحال، بطبيعة فو، الكونغ طالب من

بالقبضات. األسلحة مواجهة يمكنك ال
وسببًا محليٍّا مأًوى فو الكونغ بأفالم الهوس الصني» يف مرة ذات «حدث فيلم يُكِسب
جمعت عندما ١٩٠٠ عام املالكمني تمرد إىل الفيلم يُلِمح تاريخيٍّا، األفالم. تلك لصنع
ليواجهوا األتباع من كبريًا عدًدا واملتآلفة» الصالحة القبضات «جماعة نفسها تسمي جماعة
خفيًفا، تسليًحا مسلًَّحا كان بعضهم أن ورغم العارية. بأيديهم الغربية اإلمربيالية تنني
كثريًا تتكرر حكمة وهي شعبها يف تكمن الحقيقية الصني قوة بأن مؤمنني كانوا فإنهم
تسعينيات بحلول تطوَّرت أمة قوة تعرض القصة فإن املعارصة، باملصطلحات الفيلم. يف
مستعدَّة وأصبحت النجاح من جديدة آفاٍق إىل كونج هونج وصلت حيث العرشين القرن
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شكل ١-١٠

شكل ١-١٤

شكل ١-١١

شكل ١-١٥

شكل ١-١٢

شكل ١-١٧شكل ١-١٦

شكل ١-١٣

ومونتاج تصوير إن كونج. هونج يف فو الكونغ أفالم جماليات :١-١٧ إىل ١-١٠ من األشكال
يقوم حيث نسبيٍّا مقحمني غري (١٩٧٨ يون، بينج (وو السكران» «املعلِّم فيلم يف بينج وو يون
السينمائي األسلوب هذا بني قارن .(١-١٢ إىل ١-١٠ من (األشكال الحركات بكل شان جاكي
(األشكال باألسالك املمثلني وتحريك واملونتاج للكامريا الديناميكي هارك تسوي استخدام وبني

.(١٩٩١ هارك، (تسوي الصني» يف مرة ذات «حدث فيلم يف (١-١٧ وحتى ١-١٣ من
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شخصية باعتباره هونج يف وونج اختيار يكن لم الربيطاني. الحكم عباءة تحت من للخروج
من طويلة حلقٍة ومحور املحلية الثقافة يف بطًال يُعترب فهو الصدفة؛ قبيل من محورية
من السبعينيات وحتى األربعينيات منذ طويًال استمرت الكانتونية باللغة فو كونغ أفالم
الكانتوني الفخر عن تعبريًا دوره كان ربما فيلًما. ٩٠ من أكثر وشملت العرشين القرن
أمريكيني؟ األرشار كان ملاذا لكن للصني. املانداريني لالنحياز كونج هونج عودة وجه يف
للسيطرة األفالم من الدويل أسطولها ترسل التي بهوليوود النفوذ قوى إىل تلميح هذا هل
منافسة عىل قادرين كونج هونج يف املستقلون األفالم صنَّاع يكون ال ربما العالم؟ عىل
فو الكونغ وأساليب واملرونة الحيلة سعة بامتالكهم لكن أمريكا، يف والتسويق التقنية قوة

للغاية. ومسلٍّ قوي بشكٍل يقاومون فإنهم محليٍّا، رة املطوَّ

أفالم قائمة (10)

تصنف أن يمكن قليلة أفالٌم هناك العرض. سالسة أجل من التايل الجدول بنود بسطُت
الصني» يف مرة ذات «حدث فيلم فإن املثال، سبيل عىل بعينه؛ واحد سينمائيٍّ نوٍع تحت
الكونغ ألفالم العارية بالقبضات والقتال الووشيا ألفالم بالسيف عنارصاملبارزة بني يجمع
«اقتل فيلم يضيف األمريكي. الغرب ألفالم باملسدسات القتال من ملسة إىل باإلضافة فو،
طالب عىل يجب السابق. للمزيج الساموراي تقليد من سمات والثاني األول بجزأَيه بيل»
املتجاوزة التعاونية الطبيعة استكشاف من كنوع التصنيفات هذه دراسة تعلُّم السينما
أن من الرغم وعىل اليوم. السينما لصناعة السينمائية األنواع واملتعددة الوطنية للحدود
مشرتًكا إنتاًجا تُعترب الواقع يف فإنها واحد، بلٍد إنتاج أنها عىل ل تُسجَّ األفالم من العديد
كانت ليوني سريجيو للمخرج االسباجيتي أفالم فإن املثال: سبيل (عىل الجنسيات متعدد
األفالم عناوين تختلف وأملانيا). وإسبانيا إيطاليا من وممثلني بتمويل العادة يف تُصنع
وحتى إنجليزية، عناوين خمسة أو أربعة يل بروس بطولة من فيلم يمتلك فربما كذلك؛
املاندارين بلغة ُسميَت كونها عىل اعتماًدا تختلف ربما كونج هونج ألفالم الصينية األسماء
عدا فيما بمقطع، مقطًعا املاندارين، بلغة االسم استُخِدم الحاالت، معظم يف الكانتونية. أو
أنه بسبب الغربي القارئ إىل بالنسبة محرية اآلسيوية األسماء تكون ربما األعالم. أسماء
عىل األول. االسم عىل العائلة اسم تقديم عىل واليابان الصنيوكوريا مثل دول يف العادة جرت
االتساق أجل من ييمو. هو األول واسمه جانج هو ييمو جانج عائلة اسم فإن املثال، سبيل
باستخدام (IMDb) اإلنرتنت عىل األفالم بيانات قاعدة يف ُمتبَّع هو ما اتبعت والوضوح،
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املذكورة األسماء كل يف وذلك العائلة) اسم ثم أوًال األول (االسم األسماء يف الغربي الرتتيب
إليه مشاٌر ييمو جانج فإن املثال، سبيل عىل غربية. أو آسيوية كانت سواء األفالم، قوائم يف
بالنسبة ييمو. جانج باسم إليه أشري الفصل يف أخرى مواضع يف أنه رغم جانج ييمو باسم
األصيل. اإلصدار تاريخ ر توفِّ ما عادًة والتي السابقة البيانات لقاعدة رجعت التواريخ، إىل

أفالم. قائمة

سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

١٩٧١ لو وي The Big Boss (aka
Fists of Fury)

(أو الكبري الزعيم
الغضب) قبضات

كونج هونج فو كونغ

١٩٧٢ لو وي Fist of Fury (aka
The Chinese
Connection)

الغضب قبضة
االتصال (أو
الصيني)

كونج هونج فو كونغ

١٩٧٢ يل بروس Way of the
Dragon (aka
Return of the
Dragon)

(أو التنني طريقة
التنني) عودة

كونج هونج فو كونغ

١٩٧٣ روبرت
كلوس

Enter the Dragon
(aka The Deadly

Three)

(أو التنني دخول
الثالثة) املدمرون

كونج هونج
املتحدة والواليات

فو كونغ

١٩٧٨ بينج وو
يون

Drunken Master السكران املعلِّم كونج هونج فو كونغ

١٩٨٠ روبرت
كلوس

Battle-Creek
Brawl (aka The
Big Brawl)

كريك باتل شجار
الشجار (أو

الكبري)

كونج هونج
املتحدة والواليات

فو كونغ

١٩٨١ هارك تسوي All the Wrong
Clues

الخطأ الدالئل كل كونج هونج فو كونغ
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

١٩٨٢ إيريك
تسانج

Aces Go Places
(aka Mad
Mission)

البارعون
(أو يكسبون

املجنونة) املهمة

كونج هونج فو كونغ

١٩٨٣ شان جاكي Project A «أ» املرشوع كونج هونج فو كونغ

١٩٨٣ سامو
كام-بو
هونج

Winners and
Sinners

وآثمون فائزون كونج هونج فو كونغ

١٩٨٤ سامو
كام-بو
هونج

Wheels on Meals عىل عجالت
وجبات

كونج هونج فو كونغ

١٩٨٥ شان جاكي Police Story رشطي قصة كونج هونج فو كونغ

١٩٨٥ سامو
كام-بو
هونج

Twinkle, Twinkle
Lucky Stars

نجوم يا تأللئي
الحظ

كونج هونج فو كونغ

١٩٩١ هارك تسوي Once Upon a
Time in China

يف مرة ذات حدث
الصني

كونج هونج فو كونغ

٢٠٠٣ براكشيا
بينكاو

Ong-Bak: Muay
Thai Warrior

مقاتل باك: أونج
تاي املواي

تايالند فو كونغ

١٩٣٦ مانساكو
إيتامي

Capricious
Young Man

ُمتقلِّب شاب اليابان ساموراي

١٩٣٧ ساداو
ياماناكا

Humanity and
Paper Balloons

اإلنسانية
الورق وبالونات

اليابان ساموراي

١٩٥٠ أكريا
كوروساوا

Rashomon راشومون اليابان ساموراي
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

١٩٥٤ أكريا
كوروساوا

Seven Samurai الساموراي
السبعة

اليابان سامواري

١٩٥٤ هريويش
إيناجاكي

Samurai I:
Musashi
Miyamoto

:١ الساموراي
مياموتو موسايش

اليابان ساموراي

١٩٦١ أكريا
كوروساوا

Bodyguard يوجيمبو اليابان ساموراي

١٩٦٢ هريويش
إيناجاكي

The Loyal
Forty-Seven
Ronin

الرونني فرسان
واألربعون السبعة

املخلصون

اليابان ساموراي

١٩٦٢ ماساكي
كوبايايش

Harakiri هاراكريي اليابان ساموراي

١٩٦٢ كينجي
ميسومي

The Tale of
Zatoichi

زاتوييش حكاية اليابان ساموراي

٢٠٠٣ زويك إدوارد The Last Samurai األخري الساموراي املتحدة الواليات ساموراي

٢٠٠٣ كوينتن
تارانتينو

Kill Bill: Vol. 1 الجزء بيل: اقتل
األول

املتحدة الواليات ساموراي

١٩٠٣ إدوين
بورتر

The Great Train
Robbery

القطار رسقة
الكربى

املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٢٩ فيكتور
فليمنج

The Virginian الفريجيني املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٣٩ فورد جون Stagecoach الجياد عربة املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٥٠ فورد جون Rio Grande جراندي ريو املتحدة الواليات غرب
أمريكي
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

١٩٥٢ فريد
زينيمان

High Noon مشتعلة ظهرية املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٥٣ جورج
ستيفنز

Shane شني املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٥٦ فورد جون The Searchers الباحثون املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٥٨ والش راءول The Sheriff of
Fractured Jaw

فراكترشد مأمور
جو

املتحدة اململكة غرب
أمريكي

١٩٦٠ جون
سرتجيس

The Magnificent
Seven

السبعة العظماء
صنع (إعادة

أمريكية
للساموراي
السبعة)

املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٦٢ ريني هارالد The Treasure of
Silver Lake

ليك سيلفر كنز أملانيا غرب
أمريكي

١٩٦٤ سريجيو
ليوني

A Fistful of
Dollars

من حفنة
(إعادة الدوالرات
إيطالية صنع

يوجيمبو) لفيلم

إيطاليا غرب
أمريكي

١٩٦٤ ريت مارتن The Outrage (إعادة غضب
أمريكية صنع

راشومون) لفيلم

املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٦٦ سريجيو
ليوني

The Good, the
Bad and the Ugly

والرشس الطيب
والقبيح

إيطاليا غرب
أمريكي

١٩٦٦ الحسن
مصطفى

The Return of an
Adventurer

مغامر عودة النيجر غرب
أمريكي
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

١٩٦٨ سريجيو
ليوني

Once Upon a
Time in the West

يف مرة ذات حدث
الغرب

إيطاليا غرب
أمريكي

١٩٦٨ سيجل دون Coogan’s Bluff كوجان خدعة املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٧٠ بني آرثر Little Big Man ضئيل كبري رجل املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٧٢ سيدني
بواتييه

Buck and the
Preacher

والواعظ باك املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٧٥ راميش
سيبي

Sholay (aka
Embers)

(أو الشعلة
الجذوات)

الهند غرب
أمريكي

١٩٧٦ سيجل دون The Shootist الرامي املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٩٠ كيفن
كوستنر

Dances with
Wolves

مع الرقص
الذئاب

املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٩٢ كلينت
إيستوود

Unforgiven مغفور غري املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٩٥ ريمي سام The Quick and
the Dead

وامليت الرسيع املتحدة الواليات غرب
أمريكي

٢٠٠٧ تاكايش
ميكه

Sukiyaki Western
Django

ياكي سوكي
جانجو ويسرتن

اليابان غرب
أمريكي

٢٠٠٧ جيمس
مانجولد

3:10 to Yuma الثالثة قطار
إىل دقائق وعرش

يوما

املتحدة الواليات غرب
أمريكي
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

٢٠٠٨ وون جي
كيم

The Good, the
Bad, the Weird

والرشس الطيب
األطوار وغريب
صنع (إعادة
للطيب كورية

والرشس
والقبيح)

الجنوبية كوريا غرب
أمريكي

٢٠١٢ كوينتن
تارانتينو

Django
Unchained

الحر جانجو املتحدة الواليات غرب
أمريكي

١٩٢٨ شيشوان
جانج

Burning of the
Red Lotus
Temple

معبد إحراق
األحمر اللوتس

الصني ووشيا

١٩٦٦ هو كينج Come Drink With
Me

وشاركني تعاَل
الرشاب

كونج هونج ووشيا

١٩٦٧ هو كينج Dragon Gate Inn
(aka The Dragon

Inn)

التنني بوابة حانة
التنني) حانة (أو

كونج هونج ووشيا

١٩٦٧ تشانج تشيه The One-Armed
Swordsman

ذو السياف
الواحدة الذراع

كونج هونج ووشيا

١٩٧١ هو كينج A Touch of Zen ِزن من ملسة كونج هونج ووشيا

١٩٧٣ هو كينج The Fate of Lee
Khan

خان يل مصري كونج هونج ووشيا

٢٠٠٠ يل آنج Crouching Tiger,
Hidden Dragon

الرابض النمر
الخفي والتنني

تايوان ووشيا

٢٠٠٢ جانج ييمو Hero بطل الصني ووشيا

٢٠٠٤ جانج ييمو House of Flying
Daggers

الخناجر منزل
الطائرة

الصني ووشيا
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد النوع
السينمائي
األسايس

٢٠٠٦ جانج ييمو Curse of the
Golden Flower

الوردة لعنة
الذهبية

الصني ووشيا

٢٠٠٨ وو جون Red Cliff األحمر املنحدر الصني ووشيا

٢٠١١ تاكايش
ميكه

Hara Kiri: Death
of a Samurai

موت كريي: هارا
ساموراي فارس

اليابان ساموراي

٢٠١١ هاوفينج
سو

The Sword
Identity

السيف هوية الصني ساموراي،
فو، كونغ
ووشيا

٢٠١٣ كار وونج
واي

The Grandmaster الكبري املعلِّم والصني تايوان فو كونغ
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الصينية السينام عىل خاصة نظرة

بجانب الصينية القتال فنون أفالم ذكرنا املحارب، البطل فكرة تناقش التي الوحدة هذه يف
كيف لرؤية جيدة فرصة هذه اليابانية. والساموراي األمريكية األمريكي الغرب أفالم
سيساعدنا الصينية. للسينما األكرب القصَة فو والكونغ الووشيا أفالم يف التطورات تناسب
وتايوان كونج لهونج الثقافية والهوية والتاريخ الجغرافيا عىل رسيعة نظرٍة عىل الحصول

أكرب. سياٍق يف اآلسيوية القتال فنوِن أفالِم وْضِع يف الشعبية الصني وجمهورية

الثالث الصينية الدول (1)

مما نسمة؛ مليار ١٫٣ عن سكانها تعداد يزيد إذ مذهل؛ بشكٍل شاسعة الصني أرض
عرب ميل ٣٠٠٠ من أكثر إىل تمتد التي حدودها بني العالم سكان ُخمس تضم يجعلها
حدود ومن رشًقا، وكوريا الهادي املحيط وحتى غربًا وكازاخستان الهند من آسيا رشق
أقدم إحدى كذلك الصني تمتلك جنوبًا. (ميانمار) وبورما وفيتنام شماًال ومنغوليا روسيا
معظم مدار وعىل عام. ٥٠٠٠ من أكثر إىل تعود أثريٍة بدالئَل الكوكب ظهر عىل الحضارات
ًدا موحَّ شعبها أبقت قوية استعمارية حاكمة سالالٌت الصني يحكم كان الطويل، تاريخها
والثقافية. واالقتصادية السياسية املؤسسات من ملحوظ نحٍو عىل مستقر نظاٍم ضمن
لكن األرض. وجه عىل تقنيٍّا املتقدمة الحضارات وأكثر أغنى الصني كانت الوقت، وملعظم
مجزية تجاريٍة مزايا عن بحثًا الغربي للهجوم والتعرض املزدهر، االنعزال من قرون بعد
القرن خالل االضمحالل يف العظيمة الصني قوة بدأت الداخيل، النزاع سببه الذي والضعف

عرش. التاسع
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(٢٣) تحت اإلدارة
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٢٧

(٢٧) أورومتيش
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٣
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٣٢

(٣٢) اNحيط الهادي

(٣٠) تايوان

٧
٨

(٧) نانجينج

٣٤

٣٣

٤١

(٤١) السا O(١) بك
(٢) شينيانج

O(٣) هارب
(٤) داليان

O(٥) تيانج

(٩) هانجتشو
(٢٩) هايكو

٣٠

(٣٤) كوريا الشمالية
(٣٣) كوريا الجنوبية

(٣٥) منغوليا
(١٥٤٥ مرتًا)

الصينيةجونج

الرسيع

الهندية

البنغال

٥٠٠ كيلومرت
٣٠٠ ميل

الصني وجمهورية وتايوان كونج هونج الصني: تشكل التي الثالث املناطق :١-١٨ شكل
الرئييس). (الرب الشعبية

صينية جمهورية تأسيس أُعلن عندما ،١٩١٢ عام النهاية يف الصني يف النظام انهار
الصيني القومي الحزَب الحاكمة تشينج أرسة ألباطرة الطويلة بالسلسلة استبدلت جديدة
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الحزب بني وحشية أهلية حرٍب إىل البالد تنزلق أن قبل طويل وقٌت يمر لم (الكومينتانج).
تيس ماو يقودها التي الشيوعية والقوات شيك كاي تشانج الجنرال يقوده الذي القومي
هاجمت عندما الجانبني بني مستقرة غري هدنٌة إال الحرب هذه حدة من يخفف ولم تونج،
الذي الجزء تُعتَرب والتي الثانية، اليابانية-الصينية الحرب استمرت الصني. اليابانية القوات
تونج بعدها ليستأنف ،١٩٤٥ إىل ١٩٣٧ عام من الثانية، العاملية الحرب من الصني يخص
ماو بقيادة الشيوعي الحزب بانتصار ١٩٤٩ عام الرصاع وانتهى أخرى، مرًة القتال وشيك
إىل شيك كاي تشانج تراجع الرئييس. الصني بر عىل الشعبية» الصني «جمهورية مؤسًسا
هونج مقاطعة فإن الوقت، نفس يف املنفى. يف الصني» «جمهورية مؤسًسا تايوان جزيرة
٤٢٦ يف يعيشون نسمة ماليني سبعة (نحو السكانية الكثافة العالية الصغر املتناهية كونج
غزو باستثناء بريطانية كمستعمرة نسبيَّني وازدهار بسالم تستمتع كانت مربًعا) ميًال
انتقلت حتى بريطانية كونج هونج وظلت .١٩٤٥ عام وحتى ١٩٤١ عام من لها اليابان

.١٩٩٧ عام الشعبية الصني جمهورية إىل سيادتها
األهلية، الحرب اندالع فقبل الصني؛ يف السينما مسار توجيه يف األحداث هذه ساعدت
األفالم كانت السينما، عمر من قرن نصف أول ويف الخارج، من يأتي األفالم معظم كان
يف املحلية املواهب فإن ذلك، مع الصينية. السوق من باملائة ٩٠ نحو تشكل األجنبية
العرص إطالق يف ساعدت — تقدمية «يسارية» موجٌة العمل إىل دفعها والتي — الصني
تؤيد أفالمهم من العديد وكانت املايض، القرن ثالثينيات يف الصينية للسينما الذهبي
للمخرج (١٩٣٤ رود»، بيج («ذا الكبري» «الطريق فيلم يعرض البسطاء. كفاح عن وتدافع
«اإللهة» فيلم ويحكي اليابان. ضد الحرب أثناء رسيع طريٍق بناء يحاولون اًال عمَّ يو صن
نجمات أكرب بدورها (تقوم شابة قصة يونججانج وو للمخرج (١٩٣٤ جوديس»، («ذا
املال لتوفري البغاء يف العمل إىل تضطر أدوارها) آخر أحد يف لينجيو روان الحقبة تلك
متماشية األفالم لتصبح إجراءات الكومينتانج اتخذ الفرتة، تلك خالل الصغري. لولدها
أو جادة غري تُعتَرب كانت التي األفالم شيك كاي تشانج منع فقد القومية؛ أجندته مع
يف املزدوجة السياسة هذه األجانب. ُمالكها من األستديوهات واستعاد قيمة، ذات غري
الشيوعيني حكم تحت الحكومية للسياسة األساسية الركائز من أصبحت والحماية الرقابة
إىل ينظر كان ،١٩٤٩ عام الشعبية الصني جمهورية تونج تيس ماو أسس عندما كذلك.
الدولة، سلطة تحت الخاصة األفالم أستديوهات فُدِمجت البالد؛ لتوحيد قوية كأداٍة السينما
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التاريخية والدراما القتال وفنون امليلودراما — التقليدية الرتفيهية الفنية األنواع وأفسحت
اإلمربياليني. وهزيمة الطبقي والرصاع الثورة د تمجِّ التي السياسية لألفالم الطريق —
(«وومان خمسة» رقم السلة «العبة مثل أفالًما الصيني الجمهور شاهد ماو، حكم تحت
وتنضم ريايض حب يف الفيلم بطلة فيه تقع حيث ،(١٩٥٧ فايف»، نمرب بالير باسكتبول
حيث من األعمق األفالم أما الدولية. املنافسات يف االنتصار لتحقيق القومي الفريق إىل
(١٩٤٨ مو، َيف تاون»، سمول آ إن («سربينج صغرية» بلدٍة يف «الربيع مثل الفني املستوى
فقد مبارشة، الشيوعية الثورة قبيل ُصِنع والذي قوية، رومانسية درامية يعرضقصًة الذي
الثورة أثناء ويف املطلوبة. السياسية الحماسة إىل تفتقر كانت أنها بسبب لتختفي تُِركت
السينمائي اإلنتاج وتوقف كليٍّا ببكني السينما أكاديمية أُغِلقت ،(١٩٦٦–١٩٧٦) الثقافية

تقريبًا.
بر يف الصينية السينما إحياء أعادتا اللتان االستثنائيتان والطاقة املوهبة سميت
تخرجوا الذين الطالب بأوائل تيمنًا الخامس الجيل بحركة الثمانينيات يف الرئييس الصني
ييمو، وجانج كايجي تشني مثل شباب وأصبح افتتاحها، إعادة بعد السينما أكاديمية يف
ليُعاد بعيدٍة ومصانَع مزارَع إىل وأُرسلوا الثقافية الثورة خالل املدرسة من ُطِردوا الذين
الخاص برنامجهم ن تضمَّ ليُقولوه. معنًى ذو يشءٌ ولديهم الكامريات يحملون تعليمهم؛
أوائل جرَّب الصينية.1 للجذور والعودة السائد التقليد مساءلة والتاريخي» الثقايف «بالتفكري
رائعة جديدة صوًرا صانعني السينمائي الوسيط الصينيني املخرجني من الخامس الجيل
الصفراء» و«األرض (١٩٨٣ إيت»، آند («وان وثمانية» «واحد مثل بأفالم القروية للصني
زاد الحركة، وبتطور .(١٩٨٦ ثيف»، («هورس الخيول» و«سارق (١٩٨٤ إيرث»، («يلو
األسود» املدفع «حادثة فيلم من واألساليب املوضوعات من واسًعا نطاًقا وضمت تنوعها
عىل «الحياة فيلم إىل شني، شيان هوانج للمخرج (١٩٨٦ إنسدينت»، كانون بالك («ذا
الواقعية بوضوح رفضت لكنها كايجي، لتشني (١٩٩١ سرتينج»، آ أون («اليف وتر»
عام تيانانمن ساحة أحداث ساهمت وأتباعه. تونج تيس ماو لها يفضِّ كان التي االشرتاكية
انخفضفيه الذي الوقت نفس يف جديد، ٍل تحوُّ يف السوق اقتصاد إىل الصني ل وتحوُّ ١٩٨٩
االستهالكية النزعة خضم ويف الحكومية. الرقابة استمرت بينما للسينما الحكومي التمويل
صنَّاع من جديد جيل ظهر الجديدة، الحقبة بعد فيما الحداثة بعد وما الشعبية والثقافة
عام يف عمرهم من العرشينيات وأواخر أواسط يف جميًعا كانوا الذين املستقلني األفالم

.١٩٨٩
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«الجيل هذا فإن أسالفهم، يصنعها كان التي التاريخية للميلودراما معاكس وبنحٍو
العمل من حوا ُرسِّ الذين ال العمَّ عن سوداوية واقعية أفالًما صنع املخرجني من السادس»
عىل تعيش شة مهمَّ أخرى ومجموعاٍت املجرمني وصغار واملثليني والفنانني البغاء وفتيات
مثل جديدة طليعية أفالًما أنتجوا ية، رسِّ إنتاج أساليب وباستخدام الصينية. املدن حدود
(«بجني بكني» و«دراجات يوان تشانج للمخرج (١٩٩٣ باستاردز»، («بجني بكني» «أنذال
(٢٠٠٢ بليجرز»، («أننون مجهولة» و«ُمتع شياوشواي وانج للمخرج (٢٠٠١ بايسكلز»،
ما غالبًا وكان صغرية بميزانياٍت ُصِنعت األفالم هذه أن ورغم تشانجكي. جيا للمخرج
وما اإلنرتنت وعرب املهرجانات يف واسع نطاٍق عىل انترشت فإنها الصني، يف عرضها يُمنَع
صنَّاع براعة إن كبري نحٍو عىل الرقمية. وأقراصالفيديو الفيديو رشائط عرب األلسن تتناقله
وتوزيع إنتاج يف الجديدة التقنيات استخدام يف هؤالء األذكياء الطموحني الشباب األفالم
أو املكلفة لألفالم قة خالَّ بدائل وإتاحة النظام عىل االلتفاف من مكَّنتهم التي هي أعمالهم

رسميٍّا. املمنوعة
تطورات هناك كانت الرئييس، الصني بر يف املراحل بهذه تمر السينما كانت وبينما
ثالث بامتالكها تفتخر كونج هونج كانت مجدها، أيام ففي وتايوان؛ كونج هونج يف موازية
إلنتاج مقرٍّا أصبحت فلقد والهند؛ املتحدة الواليات بعد العالم حول سينما صناعة أكرب
الشتات مجتمع عرب الهجينة التجارية منتجاتها مصدِّرة آسيا، رشق يف األفالم وتوزيع
يف املتحدة. والواليات وأوروبا الالتينية وأمريكا أفريقيا يف جديدة أسواًقا وصانعة الصيني
تحت والوقوع العزلة من عقود بعد تايوان جزيرة برزت تايوان، مضيق وعرب الوقت، نفس

الصينية. باللغة السينما يف وإبداعية مالية قوة لتصبح اليابان سلطة
بمساعدة ١٩٠٩ عام منذ كونج هونج يف أفالًما يصنعون الصينيون املخرجون كان
من مقتبًسا — ١٩١٣ عام إىل تاريخه ويرجع — طويل وطنيٍّ فيلٍم أول كان غربية.
وبعد تالية. لسنواٍت كونج هونج أفالم عىل قوي أثٍر امتالك يف استمرت صينية، أوبرا
موضوًعا املحلِّية اللهجات أصبحت العرشين، القرن ثالثينيات يف الناطقة السينما ظهور
التي اللهجة وهي بالكانتونية، األفالم إلنتاج مركًزا كونج هونج أصبحت للمشكالت. مثريًا
فرض يف الكومينتانج حكومة بدأت أن بعد وخاصة الصني جنوب سكان بها يتحدَّث
هي البالد، شمال يف رئيسية بصورٍة بها يُتحدَّث كانت التي املاندارين، جعلت سياسة
الوطنية األفالم شعبية زادت الثانية، اليابانية الصينية الحرب خالل الرئيسية. البالد لغة
،١٩٤٥ عام الحكم إىل الربيطانيون عاد وعندما شنغهاي، من الالجئني تدفق ذلك ودعم
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الجنوب؛ من وخاصة املهاجرين أعداد زادت الصني، داخل األهلية الحرب حدة وزادت
مصدِّرة كربى تجارًة لتصبح كونج هونج يف السينما صناعة ونمت بقوة الكانتونية عادت
واألفالم املنخفضة، امليزانيات ذات القتال فنون وأفالم الكانتونية، األوبرا عىل قائمة أفالًما
حينها كانت األفالم هذه العالم. ألرجاء العائلية وامليلودراما بالسيف للمبارزة الفانتازية
بموجب إنجليزية مرئية برتجمات مصحوبة واملاندارين، الكانتونية اللغتني بكلتا تُصنَع
بشدة، الناجح شو أستديو ساعد العرشين، القرن سبعينيات خالل الربيطاني. القانون
وجاكي بروسيل وأصبح فو، الكونغ أفالم ازدهار عىل هارفست؛ جولدن أستديو ومنافسه
فقد كونج؛ هونج إىل بالنسبة ازدهار سنوات التاليان العقدان ومثَّل عامليَّني. رمزين شان
يف مميَّزة أشكال تطوير يف وساهمت اإلنتاج، قيم من بها للسينما املحلية الصناعة رفعت
من للتصدير قابل ثالثي مزيٍج تسويق وتعلَّمت البرصية واملؤثرات الخطرة املشاهد تنفيذ
إىل كونج هونج سيادة وبتسليم ،١٩٩٧ عام بحلول ولكن والجنس. والكوميديا األكشن

حيويتها. من الكثري خرست السينما صناعة أن بدا الشعبية، الصني جمهورية
عام وحتى ١٩٠١ عام فمن مراحل؛ عىل كذلك السينما رت تطوَّ تايوان، جزيرة يف
كبري نحٍو عىل متأثرة السينما صناعة كانت الطويل، الياباني االحتالل وتحت ،١٩٣٧
الصامتة. األفالم يف حيٍّا رسًدا ر يوفِّ كان الذي «البينيش» مؤدي وجود مثل اليابانية بالتقاليد
املاندارين بلغة األفالم إنتاج ع شجَّ ،١٩٤٥ عام الجزيرة عىل الكومينتانج استوىل وعندما
االستثمارات من منتظًما نتاًجا الستينيات خالل الرسيع التحديث أحدَث قومي. منظوٍر من
لصنع ظروًفا كذلك االقتصادي االزدهار خلق كما كونج، هونج أفالم يف التجاري والرتفيه
مستقلٍّ أسلوب ذوو مخرجون واكتسب العرشين. القرن ثمانينيات يف جديدة صينيٍة سينما
تايوان. يف للحياة الواقعي تصويرهم بسبب عاملية شهرًة يانج وإدوارد شيني شياو هو مثل
،(١٩٨٩ سادِنس»، أوف («سيتي الحزن» «مدينة بالجوائز فازت التي شيني ثالثية تحكي
(«جود ات» خريِّ نساء أخيار، و«رجال ،(١٩٩٣ ماسرت»، بابيت («ذا العرائس» و«محرك
بحكم مروًرا الياباني االحتالل من (بداية تايوان تاريخ من قرنًا ١٩٩٥)؛ ويمن»، جود مني،
(التصوير املرئية التقنيات تاريخ إىل باإلضافة الحديثة)، تايبيه وحتى القومي الحزب

الظل). وخيال واملرسح
الصناعات متزايد نحٍو عىل تضافرت العرشين، القرن من التسعينيات خالل
تكاليف وبزيادة والصني. كونج وهونج تايوان يف املتمثلة الثالث» «املناطق يف السينمائية
الرخيصة، والعمالة الفسيحة األحداث مواقع بسبب الصني إىل كونج هونج لجأت اإلنتاج،
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١٩٩٢ عام يف فيلًما ٣٣ إىل فيلًما ٢١٥ (من السينمائي تايوان جزيرة إنتاج وبانخفاض
وبحلول تايوان. مضيق عرب أكرب بحريٍة التدفق يف االستثمارية األموال رءوس بدأت فقط)،
عىل تحصل الشعبية الصني جمهورية يف املصنوعة األفالم ربع حوايل كان ،١٩٩٣ عام
ويف العوائد. زيادة يمكنه القيود من التخلص أن الصني حكومة واكتشفت أجنبي، تمويٍل
مع عام كل ضخمة» «أفالم عرشة استرياد سياسة تنفيذ الصينية الحكومة بدأت ،١٩٩٤ عام
هوليوودية أفالًما املستوردة األفالم هذه تضمنت التذاكر. شباك إيرادات املنتجني مشاركة
هونج من فو كونغ أفالم وكذلك (١٩٩٤) جامب» و«فورست (١٩٩٣) «الهارب» مثل كربى

شان. جاكي بطولة من (١٩٩٤) السكران» «املعلِّم فيلم من الثاني الجزء مثل كونج
فقد الغرب؛ إىل الصني يف األفالم صنَّاع أشَهر من بعٌض هاجر ملحوظ، نحٍو عىل
إىل ذاهبًا كونج هونج وو جون وترك الثمانينيات، يف نيويورك إىل تايوان من يل آنج انتقل
حيث الصيني للشتات املمزق العالم جانبَي بني أعمالهما تجمع التسعينيات. يف هوليوود
مخرجون نشأ كما الغرب، يف واألخرى املحلية بثقافتها الصني يف قدميهما بإحدى يقفان
يناقش الصني. خارج واين، بجون تيمنًا األمريكي والده اه سمَّ الذي وانج، واين مثل آخرون
أوفهارت»، بيت ليتل آ سام: («ديم العاطفة» من القليل سام: «ديم مثل أفالمه، من العديد
النزاعات درامي بشكٍل (١٩٩٣ كالب»، الك جوي («ذا السعيد» الحظ و«نادي (١٩٨٤
خارج يعيشون الذين الصينيون املخرجون هؤالء الصينيني. األمريكيني أجيال بني الثقافية

العوملة. عرص يف الصينية الهوية موضوع إىل جديدة أبعاًدا أضافوا البالد

.(١-١٩ (شكل زمني جدول

تايوان سينما كونج هونج سينما الصني سينما الصني تاريخ التاريخ

      تشينج. أرسة حكم –١٦٤٤
١٩١١

  كونج هونج أصبحت
للتاج مستعمرة

الربيطاني.

    ١٨٤٢

      الصينية الحرب
األوىل. اليابانية

–١٨٩٤
١٨٩٥
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تايوان سينما كونج هونج سينما الصني سينما الصني تاريخ التاريخ

      املالكمني تمرُّد
النفوذ يعارض

الصني. يف األجنبي

١٩٠٠

االحتالل يؤثر
عىل لتايوان الياباني
املحلية. املنتجات

      –١٨٩٥
١٩٤٥

  يف تبدأ كونج هونج
محلية. أفالٍم إنتاج

  الجمهورية تأسيس
الصينية.

١٩١٢

      «حركة الطالب يقود
مايو» من الرابع
القومية إىل داعني

الصينية.

١٩١٩

      كاي تشانج يتوىل
جيش قيادة شيك
القومي الحزب

اليميني.

١٩٢٥

      األهلية الحرب اندالع
بني الصينية
الكومينتانج
والشيوعيني.

–١٩٢٧
١٩٥٠

    معبد «إحراق فيلم
األحمر» اللوتس
شيشوان. لجانج

  ١٩٢٨

  كونج هونج تصبح
األفالم إلنتاج مركًزا

بالكانتونية.

  اليابان غزو
ملنشوريا.

١٩٣١

    «الطريق فيلم
يو. لصن الكبري»

  ١٩٣٤

      نانجنج. مذبحة ١٩٣٧
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تايوان سينما كونج هونج سينما الصني سينما الصني تاريخ التاريخ

      الصينية الحرب
الثانية. اليابانية

–١٩٣٧
١٩٤٥

  هونج اليابان تحتل
كونج.

    –١٩٤١
١٩٤٥

      تيس ماو يصبح
للحزب رئيًسا تونج

الشيوعي.

–١٩٤٣
١٩٧٦

    بلدٍة يف «الربيع فيلم
مو. لفي صغرية»

  ١٩٤٨

األفالم صنَّاع يبدأ
مع املتعاطفون
الحزب حكومة

الوصول يف القومي
الصني. من

ُصنَّاع ق تدفُّ يدعم
شنغهاي من األفالم

املحيل. اإلنتاج

  جمهورية تأسيس
يف الشعبية الصني
الرئييس الصني بر

يف الصني وجمهورية
تايوان.

١٩٤٩

    أكاديمية تأسيس
بكني. يف السينما

  ١٩٥٠

    الحكومة ج تروِّ
«الواقعية ل الشيوعية

االشرتاكية».

الكربى القفزة
لألمام.

–١٩٥٨
١٩٦١

  «تعاَل فيلم
الرشاب» وشاركني

هو. لكينج

    ١٩٦٦

    األفالم إنتاج توقف
يف الطويلة الروائية

الصني.

الثقافية الثورة –١٩٦٦
١٩٧٦

  أستديو افتتاح
هارفست. جولدن

    ١٩٧٠

  التنني» «طريق فيلم
يل. لربوس

    ١٩٧٢
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تايوان سينما كونج هونج سينما الصني سينما الصني تاريخ التاريخ

    األفالم ابتعاد
عن االستكشافية
الثورية. النماذج

تونج. تيس ماو وفاة ١٩٧٦

      إحداث يؤدي
اقتصادية إصالحات
دينج قيادة تحت

انفتاح إىل شياوبينج
عىل الصني

السوق». «اشرتاكية

–١٩٧٨
١٩٩٢

    الجيل ج تخرُّ
من الخامس
من املخرجني
بكني أكاديمية

للسينما.

  ١٩٨٢

عىل اليوم «ذلك فيلم
(«ذات الشاطئ»

بيتش»، ذا أون داي
إلدوارد (١٩٨٣

يانج.

«أ»» «مرشوع فيلم
شان. لجاكي

    ١٩٨٣

    «األرض فيلم
لتشني الصفراء»

كايجي.

  ١٩٨٤

  جديد نظاٍم ظهور
أفالًما ينتج للتقييم
من فقط للكبار
الثالث. التصنيف

سينما إىل االنتقال
السوق. يدفعها

  ١٩٨٨

الحزن» «مدينة فيلم
شيني. شياو لهو

    ساحة حادثة
تيانانمن.

١٩٨٩
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تايوان سينما كونج هونج سينما الصني سينما الصني تاريخ التاريخ

  مرة ذات «حدث فيلم
لتسوي الصني» يف

هارك.

الفانوس «ارفع فيلم
ييمو. لجانج األحمر»

  ١٩٩١

«محرك فيلم
شياو لهو العرائس»

شيني.

  بكني» «أنذال فيلم
يوان. لتشانج

  ١٩٩٣

رشب «أكل فيلم
يل. آلنج امرأة» رجل

      ١٩٩٤

      هونج بريطانيا تسلِّم
جمهورية إىل كونج
الشعبية. الصني

١٩٩٧

الرابض «النمر فيلم
آلنج الخفي» والتنني

يل.

      ٢٠٠٠

      الصني انضمام
التجارة ملنظمة

العاملية.

٢٠٠١

    مجهولة» «ُمتع فيلم
تشانجكي. لجيا

  ٢٠٠٢

  الكونغ «احتيال فيلم
تشاو. لستيفن فو»

    ٢٠٠٤

رقم «الرأس فيلم
تي لوي سبعة»

شينج.

  «املنحدر فيلم
وو. لجون األحمر»

  ٢٠٠٨

  الكبري» «املعلِّم فيلم
واي. كار لوونج

    ٢٠١٣

147



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

عاملية ثقافة يف الصينية والهوية اللغة (2)

يصنعه من أم الفيلم صناعة بمكان األمر يتعلق هل صينيٍّا؟ فيلم أي يجعل الذي ما
«النمر فيلم يُعتَرب حدٍّ أي وإىل اللغة؟ أم بالثقافة يتعلق األمر هل عنه؟ يتحدث بما أم
يف حياته نصف عاش قد مخرجه كان إذا صينيٍّا فيلًما يل آلنج الخفي» والتنني الرابض
الصني يف ُصِنع الذي «بطل» فيلم حتى الغربية؟ بالعنارص قصته وأشبع الشمالية أمريكا
اتُّهم الصني، مخرجي من الخامس للجيل ينتمي الذي ييمو جانج وأخرجه ٢٠٠٢ عام
الخاصة وجاذبيته الجنسيات املتعدد عمله وطاقم العاملي تمويله بسبب صينيٍّا؛ ليس بأنه
الذين واملخرجني املشرتكة باإلنتاجات اتسامها يتزايد صناعة يف إذن، الغربي. للجمهور
صينيٍة سينما عن التحدُّث للمرء يمكن كيف العاملي، والتسويق الوطنية الحدود يعربون

وطنية؟
شيلدون يقرتح الصني، وسينما وسياسات بتاريخ الخاصة الدراسات من مجموعة يف
«السينما مصطلح الصينية» «السينما بمصطلح يُستبَدل أن ييه يو يويي وإمييل لو
اللغوية الخطوط بمحاذاة السينمائية الخارطة رسم وبإعادة الصينية». باللغة الناطقة
ويغطي الوطنية، والثقافة الوعي فكرة نطاق من عان يوسِّ وييه لو فإن الجغرافية، من بدًال
عابرة أو إقليمية أو وطنية أو محلية كانت سواء — السينما صناعات «كل لها تعريفهما
التصنيف هذا الصينية.»2 باللغة املرتبطة — عاملية أو بالشتات خاصة أو القومية للحدود
حدود عرب الصينية واألفكار والصور والتمويل للمواهب د املعقَّ ق التدفُّ يناسب األوسع
والواليات وفرنسا وسنغافورة وماكاو وتايوان كونج وهونج الشعبية الصني جمهورية
صناعتهم. الصينية يتحدثون الذين األفالم صانعو فيه يمارس آخر مكاٍن وأي املتحدة
يسلِّط مما للخيال، تصويًرا األساس، يف َرت ُصوِّ إذا األفالم، هذه من العديد يف الصني تُعترب
يمثل ما ُمتَخيَّل. مجتمٌع ذاتها حد يف القومية بأن أندرسون بيندكت قناعة عىل الضوء
يف الشاشة يُعَرضعىل فما السينمائية؛ األنواع أفالم يف مجرَّد بشكٍل يظهر الصينية الثقافة
أينما األرضالصينية، عىل يجده أن للمرء يمكن ملا انعكاًسا ليس فو والكونغ الووشيا أفالم
وأسلحًة رسيعة فعل وردود الهواء يف محلقة أجساًدا يضم خيايل بعٌد هو ما بقدر هذا، كان
عانوا للذين خاص بنحٍو تروق والتي الخارقة واملهارة والطاقة القوى صني إنها مسحورة.
والفقر السيايس واالنقسام األهلية الحرب من عقوًدا لوا وتحمَّ األجنبية الدول يد عىل الذل

املايض. القرن خالل هذا كل الطبيعية، والكوارث واملجاعة
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الصينية، باللغة ناطق فيلم صناعة الخفي»: الرابضوالتنني «النمر (3)
الوطنية للحدود عابر

آنج أخرجه حيث الكلمة؛ بمعنى عامليٍّا فيلًما الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم يُعترب
تُعترب الجنسيات. متعدد عمل وطاقم دويلٍّ إنتاج فريق مع بالتعاون صيني نازٌح وهو يل
والتصوير النص كتابة إىل التمويل من بداية الواقع، أرض إىل بها خرج التي الطريقة
الوطنية الحدود عبور املعارصة السينما لصناعة يمكن أنه كيف عىل ا مهمٍّ مثاًال والتوزيع،
للفيلم. العاملية الجوانب عىل كبري بشكٍل سنُركِّز القسم، هذا يف كبري. بنجاٍح والثقافية
أي ومن هم؟ من وأبطالها: القصة إىل سننظر ذلك، بعد إنتاجه، تاريخ سنستعرض أوًال:
توصيله. يريد وما تقديمه جرى كيف الفيلم: وأفكار أسلوب أكرب بعمٍق سنفحص ثم أتوا؟
األبطال من طويل تقليٍد عىل يقوم الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم أن كيف سنرى

العالم. حول السينما شاشات عىل جديدة حياًة فيهم يبث أنه وكيف املحاربني
يف الشيوعيني من هربًا إليها أتيا قد أبواه كان حيث ١٩٥٤ عام تايوان جزيرة يف يل ُولد
الحرب خالل بحياتهم هربوا األخرى، املحاِفظة الصينية العائالت من العديد ومثل الصني،
كانت أرضجديدة يف الثقافية قيمهم غرس يف وساعدوا األربعينيات، يف دارت التي األهلية
الواليات إىل ذاهبًا ١٩٧٨ عام تايوان يل ترك الياباني. االحتالل من عاًما خمسني تُودِّع
ودرجة إلينوي، جامعة من املرسح فن يف البكالوريوس درجة عىل حصل حيث املتحدة
وحتى مانهاتن، من بالقرب واستقر نيويورك جامعة من السينمائي اإلنتاج يف املاجستري
كان أنه رغم وطنه يف قضاه ما يفوق املتحدة الواليات يف وقتًا قىض قد يل كان الوقت، ذلك

التايوانية. بالجنسية يحتفظ يزال ما
فقد السينمائية؛ واألساليب األنواع من لإلعجاب مثريًا نطاًقا الغزيرة يل مسرية تُغطِّي
أفضل»؛ يعرف األب «ثالثية ب محبيه بعض بني املعروفة وهي له، أفالم ثالثة أول ركزت
املثرية القوى وسندان التقليدية الصينية الثقافة مطرقة بني وقعت التي العائالت عىل
(«بوشينج باأليدي» «تداُفع وهي: — أفالم الثالثة ُصِنَعت الحديثة. للحياة لالضطراب
مان درينك («إيت امرأة» رجل رشب و«أكل (١٩٩٣) الزفاف» و«مأدبة (١٩٩٢ هاندز»،
سيناريوهاتها أن رغم تايواني وتمويل تايوانيني بممثلني جميعها — (١٩٩٤ وومان»،
عن بعيًدا أخدته فقد األخرى أفالمه أما واإلنجليزية. باملاندارين جزئيٍّا مكتوبًة كانت
(«سينس والعاطفة» «العقل فيلم يف عرش الثامن القرن يف إنجلرتا إىل وصل حيث الصني؛
فيلم يف العرشين القرن سبعينيات يف كونيتيكيت وضواحي ،(١٩٩٥ سينسيبيليتي»، آند
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تعرض التي (٢٠٠٠ يل، (آنج الخفي» والتنني الرابض «النمر لفيلم النهاية شارة :١-٢٠ شكل
العابر العمل وطاقم الجنسيات املتعدد والتمويل متعددٍة أقاليَم من كان الذي التمثيل طاقم

القومية. للحدود

«رافق فيلم يف األمريكية األهلية والحرب (١٩٩٧ ستورم»، آيس («ذي الثلجية» «العاصفة
األخرض» «العمالق بفيلم املصورة وقصصمارفل ،(١٩٩٩ ديفل»، ذا ويذ («رايد الشيطان»
ماونتن»، («بروكباك بروكباك» «جبل بفيلم وايومنج يف ماشية ومزرعة ،(٢٠٠٣ («هولك»،
.(٢٠١٢ باي»، أوف («اليف باي» «حياة فيلم يف الهادي املحيط يف نجاة وقارب ،(٢٠٠٥
فكأحد يل؛ آنج إىل بالنسبة الوطن إىل عودة بمنزلة الخفي» والتنني الرابض «النمر كان
منذ األرض قارات كل يف منترشون صيني مليون ثالثون وهم — الصيني الشتات أفراد
السينما. شاشة عىل لوطنه جمعية صورة تقديم إعادة عن بحث — عرش الخامس القرن
التاريخية الثقافية القديمة املجرَّدة الصورة تلك عن ما، بطريقة نبحث، «كلنا يل: يقول

قبُل.»3 من توجد لم ربما بصني الكبري الحلم للصني؛
(انظر بالصينية املتحدث العالم من مختلفة أجزاءٍ من ممثلني يل اختار فيلمه، لصناعة
من فات يون وتشاو تايوان من تشني وتشانج الصني من زيي فجانج .(١-٢٠ شكل
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شخصيات املمثلني طاقم اختيارات تربط ماليزيا. من األساس يف يوه وميشيل كونج هونج
بدور تقوم التي بي بي تشينج ُولدت السينمائية. واألدوار األنواع من عاملي بكتالوٍج يل
يف القتال فنون ألفالم شهريًا رمًزا وأصبحت شنغهاي يف واملاكرة، الحقودة فوكس جايد
فنون يف أخرى محنكة ممثلة كانت والتي يوه، ميشيل أن كما الستينيات. يف كونج هونج
فيلم يف بقوة شاركت شان، لجاكي املساعدة البطلة بأنها واسع نطاق عىل ومشهورة القتال
بوند. جيمس سلسلة أفالم أحد وهو (١٩٩٧ دايز»، نيفر («تومورو أبدا» يموت ال «الغد
ناجحة طويلٍة فنيٍة مسريٍة بعد هوليوود أفالم من العديد يف ظهر فقد فات يون تشاو أما

الصينية. األفالم ملحبي متداخلة غنيًة صالٍت تتيح االختيارات هذه كونج. هونج يف
يون عمل العمل. وخربة املنظور حيث من عاملية أكثر حتى كان الفيلم إنتاج طاقم إن
يف القتال فنون ملشاهد كمصمم هيبينج) يوان أو وو-بينج يون يسمى (وأحيانًا ووبينج
بمساعدة طفل وهو القتال فنون ودرس ١٩٤٥ عام يف الصني جنوب يف يون ُولد الفيلم.
شان لجاكي رئييس فو كونغ فيلم أول وأخرج الستينيات يف كونج هونج إىل ذهب ثم والده،
من النوع هذا يف املؤثرين الخرباء أكرب أحد وأصبح ،(١٩٧٨) النرس» ظل يف «أفعى وهو
.(١٩٩٩) ماتريكس» «ذا فيلم يف عمله بسبب واسعة عامليٍة شهرٍة عىل حصل كما األفالم،
وسان الصني يف قوانتشو يف وتعلم كونج هونج يف ُولد الذي بو، بيرت السينمائي املصور أما
الرابض «النمر فيلم يف مساهمته وأدَّت الهادي، املحيط جانبَي عىل عمل فقد فرانسيسكو،
كونج، هونج يف ُولد الذي يوب تيم عمل كما األوسكار. بجائزة فوزه يف الخفي» والتنني
مشرتكة إنتاجات يف الفيلم، عن إنتاج تصميم ألفضل األوسكار بجائزة كذلك فاز والذي
موسيقاه يف الشامل الفيلم نطاق صدى يرتدد وفرنسا. واليابان كونج هونج تتضمن
ونيويورك) بكني يف درس (الذي دون تان املوسيقي املؤلف مواهب تضم التي التصويرية
الرابعة) سن منذ نيويورك يف يسكن والذي باريس يف (املولود ما يويو التشيلو وعازف
وهي فرانسيسكو سان يف نشأت والتي كونج هونج يف (املولودة يل كوكو البوب ومغنية
التعاون هذا جوانب أكثر ربما هوي. شيا ما الصينية واملوسيقية آسيا) ربوع يف مشهورة
عمرها رواية من املقتبسة الفيلم قصة تنقلت ذاته. السينمائي النص هو إثارًة الثقايف
عىل املرشف منهم العديدين، أيدي بني دولو، وانج املنشوري الصيني للكاتب عاًما ٧٠
هوي ووانج جونج كيو تساي وهم رئيسيون ُكتاب وثالثة كاستييل جني القصة كتابة
النص روا طوَّ الذين أمريكي) (وهو شاموس وجيمس الجنسية) تايواني (وكالهما لني

الوقت. بمرور بنموِّه والصينية باإلنجليزية السينمائي
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وبريطانيا تايوان مختلفة: دول خمس من خمسرشكات ذاتها اإلنتاج عملية تتضمن
التصوير عملية استمرت املتحدة. والواليات كونج وهونج الشعبية الصني وجمهورية
الخيزران غابات مثل الرئييس الصني برِّ يف عدة أماكن إىل يل وذهب أشهر، األسايسخمسة
أقىص يف أورومتيش ومدينة الشمال، يف اإلمرباطورية شنجد ومدينة الجنوب، يف أنجي يف
طويلة زيارٍة أول هذه كانت التبت، شمال تكالمكان وهضبة جوبي وصحراء الصني، غرب
يف يحملها التي بالصني الواقع أرض عىل الصني ريف ملقارنة فرصة وأول الصني إىل ليل

مخيلته.
ودَّ يخطبون ومعاونيه يل أن الواضح من كان الدولية، الرتتيبات هذه كل ظل يف
بل الهادي، املحيط جانبَي عىل الجمهور إىل فقط ًها موجَّ الفيلم يكن فلم دويل؛ جمهوٍر
أفالم وجمهور الصني يف التجارية السوق املشاهدين: من نوَعني أيًضا يستهدف كان
بكل والنقدي التجاري الصعيدين عىل نجاًحا الفيلم ق حقَّ املتحدة. الواليات يف الفنية النخبة
حيث وهوليوود؛ ونيويورك وتايوان كونج هونج يف مهرجانات من جوائز وحاز املقاييس.
أجنبي، فيلم أفضل وهي: منها، بأربع فاز عًرشا، بلغ األوسكار جوائز قيايسمن لرقٍم ح ُرشِّ
بالوقوف تحيًة الفيلم القى وقد تصويرية. وموسيقي فني، وإخراج سينمائي، وتصوير
دوالر مليون ١٥ تبلغ بميزانية الفيلم ُصِنع كان. مهرجان اد نقَّ من الحار والتصفيق
الناطقة األفالم أكثر جعله مما اإليرادات؛ من دوالر مليون مائتي من أكثر وجمع فقط،
يف دوالر مليون ١٢٨ حصد املتحدة، الواليات يف آسيا. تاريخ يف لإليرادات حصًدا بالصينية
الفيديو رشائط ومبيعات تأجري جرَّاء أخرى دوالر مليون ١١٢ إىل باإلضافة التذاكر شباك
نخبوي فيلٌم يروق أن املمكن من أنه أثبت مما ٢٠٠٤؛ عام بحلول الرقمي وأقراصالفيديو
فإن املسبوقة، غري الحفاوة هذه كل رغم لكن السينمائي.4 الجمهور عامة الصينية باللغة
زالت ما األسباب أن ورغم القدر. بنفس والصينية باإلنجليزية املتحدثون يقدِّره لم الفيلم
اليوم. العالم حول السينما صناعة بشأن الهامة الحقائق بعض تكشف فإنها نقاش، محل
يتحدث الفيلم؛ حوار هي الصينية متحدثي بني الفيلم من العامة الشكاوى إحدى
من لكن األحداث، وموقع القصة مصدر مع تماشيًا أسايس بشكٍل املاندارين الفيلم أبطال
بينما بطالقة، املاندارين تتحدث من فقط هي زيي جانج فإن الرئيسيني، املمثلني بني
املاندارين تُعترب ملن تشتيتًا هذا شكَّل أصولهم. تعكس محلية لهجاٍت اآلخرون يستخدم
نفسه النص أن هي األخرى الشكاوى إحدى الركاكة. من نوًعا الحوار وأعطى األم لغتهم
بها؛ ُصِنع التي الطريقة إىل بالنظر مفاجئًا يبدو ال وهذا أصيل، بشكٍل صينيٍّا يبدو ال
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يل آنج صنعه الذي القصة ملخص أخذ فإنه النص، تطوير عملية شاموس يصف فكما
بالحركة مليئة الحبكة محَكمة «مغامرٍة إىل وحوَّله الطويلة وانج رواية من كاستييل وجني
نفسه شاموس باعرتاف لكن كبري». بشكٍل ورومانسية بالسيف املبارزة بمهارات والتباهي
استيعاب «يف شاموس فشل فقد ثقافيٍّا»؛ «صماء كانت السينمائي النص من نسخته فإن
العظيمة الووشيا أفالم أسلوب فقط توصل ال التي والحركات الدقيقة الفروق من أيٍّ
بلغتني؛ التأليف من أشهر ستة كان هذا تال ما الحقيقي».5 جوهرها أيًضا د تجسِّ لكنها
إىل أخرى مرًة وترجمتها الصينية ومراجعة الصينية، إىل وترجمته باإلنجليزية مشهد كتابة
مشاهدي من العديد كره وثقافتني؛ لغتني بني يمزج هجينًا ا نصٍّ النتيجة كانت اإلنجليزية.
عىل الووشيا أفالم عشاق وتحرسَّ الفيلم، يف أجنبية عنارص اعتربوه ما الصينيني الفيلم
يثري ما فإن القومية، للحدود عابر منظوٍر من لكن السينمائي. النوع عن القصة انحرافات
عىل الجمهور أنواع كل ويخاطب والثقافة اللغة حدود يتجاوز الذي املشرتك القاسم هو
تطور يف الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم به يساهم ما ولتقدير هذا، لفهم سواء. حدٍّ
كيف سنرى قرب. عن الفيلم بناء نفحص أن نحتاج كسينما، تعمل وكيف العاملية السينما
أبطال عن رئيسية أسئلة عن اإلجابة يمكنه آخر فيلٍم أي أو الفيلم لهذا ال ُمفصَّ تحليًال أن

البرصية. وأساليبها وأفكارها وقصصها األفالم

األبطال؟ هم من بينهم: والعالقات الشخصيات (1-3)

إقليمي حاكٍم ابنة هي زيي) (جانج يو جني ورجالن. نساء ثالث هناك القصة، قلب يف
تكون بأن وتحلم الفكر، ومستقلَّة اإلرادة قوية جني تحبه. ال رجٍل من زاوجها يُرتِّب غني،
ال عرش. الثامن القرن يف الصني يف عادة النساء تميزان تكونا لم سمتان وهما وحرة، قوية
جايد تسمى السمعة سيئة مجرمٍة يد عىل ا رسٍّ القتال فنون تتعلم أنها جني والدا يعرف
بمساعدة الرشس القتال يف جني مهارات بصقل بي) بي (تشينج األخرية قامت فوكس.
مسرية فإن الوقت، نفس يف قتلته. أن بعد السابق معلمها من رسقته ي رسِّ إرشادي ُكتيب
عن للتخيلِّ مستعدٌّ إنه نهايتها. من تقرتب املعلم، طالب أفضل فات)، يون (تشاو باي مو يل
االنتقام وهي إكمالها: يجب واحدة مهمًة أمامه لكن األخرض، املصري سيف املميز: سالحه
يمكنه وامرأة بارعة محاربٌة وهي يوه) (ميشيل ولني وش إىل سيفه يعطي سيده. ملقتل
شيهونج) (لونج تي السيد هو قديم صديٍق إىل السيف إعطاء منها ويطلب بها الوثوق
عديدة، لسنواٍت عاطفية عالقٌة بينهما كانت لني وشو يل أن الواضح من عليه. للحفاظ
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أن ندرك الفيلم، منتصف يف اآلن. واملتوىف السابق يو لخطيب احرتاًما يتزوَّجا لم لكنهما
يو عائلة قافلة مرة ذات هاجم طريق قاطع وهو تشني) (تشانج لو رسي، عشيٌق لها جني
بأسلوب وتُعَجب لني بشو جني تلتقي الفيلم، بداية يف الغربية. الصحراء تعرب كانت عندما
ترغب فيهما. ترغب اللذَين واالحرتام الحرية تمتلك أنها يبدو امرأة هذه ألقىصحد. حياتها
متصلة الرئيسية الخمس الشخصيات فإن لذا الكربى؛ شقيقتها لني شو تكون أن يف جني
قويتني أنثويتني وأخريني ولو) جني لني، وشو (يل رومانسيتني رابطتني روابط: بأربع
وَمن أستاذ وآمال توقعات وجني يل بني تربط الحًقا، لني). وشو جني فوكس، وجايد (جني

تلميذته. ستكون

الكتابة فرشاة بني لني وشو جني تقارن بالسيف.» املبارزة ا جدٍّ يشبه الخط «فن :١-٢١ شكل
.(٢٠٠٠ يل، (آنج الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم يف والسيف

يف حميميني؛ مشهَدين يف دراماتيكي بشكٍل األنثوية الشخصيات بني العالقات تتطور
الخط عىل تتدرب حجرتها يف جني تجلس تحبه. ال برجل جني زواج بقرب نعلم أحدهما،
وتمسك التسلية، ملجرد إال ليشء ال لني شو اسم كتابة تعرضجني لني، شو تزورها بينما
كلمة يشبه اسمي أن أدرك أكن «لم وتقول: لني شو إعجاب هذا يثري رشيقة؛ بيٍد بالفرشاة
بني الرابطة .(١-٢١ (شكل بالسيف» املبارزة ا جدٍّ يشبه الخط «فن مضيفة: «سيف».»
جانج استكشفها رابطة وهي الصينية الثقافة يف هامة رابطٌة بالسيف واملبارزة الكتابة
هذه تساهم هنا، األول. الفصل يف أرشنا كما «بطل» فيلم يف تفصيًال أكثر بنحٍو ييمو
الخط فن الرجال: يمارسهما ما عادًة اللذين الفنني لكال املميزة الطبيعة إبراز يف الرابطة
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هذا. تعرف أنها إىل لني شو وتُلمح ا رسٍّ القتال فنون عىل تتدرب جني كانت القتال. وفنون
يمثل له. املرتَّب جني زواج إىل الحديث ويتحول الشاي حاملًة الغرفة إىل الخادمة تصل
«كنت تقول: إليها. بالنسبة ليس لكن جني، والد إىل بالنسبة جيدة وظيفيًة خطوًة الزواج
حرة أكون أن … باي مو يل ومثل مثلك أقرؤها. التي الكتب يف األبطال مثل كنُت لو أتمنى
عن لني شو تكشف حينها الحقيقية.» السعادة هي هذه أحب. من واختيار حياتي عيش يف
والرغبات، لألرسار التبادل لهذا ونتيجة تبدو؛ كما حرَّة ليست إنها السابقة؛ خطبتها رس

كشقيقتني. تصبحا أن عىل املرأتان توافق

لقوى الخطري اإلغواء يف مليٍّا جني تفكر كذلك؟» أليس مثري، أمٌر تُقتَل. أو «اقتل :١-٢٢ شكل
اإلضاءة تؤكد .(٢٠٠٠ يل، (آنج الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم يف الرشيرة فوكس جايد

للشبهات. املثرية شئونهما عىل الخافتة

املتنكِّرة فوكس، جايد تواجه عندما الحق مشهٍد مع كبري بشكٍل اللحظة تتعارضهذه
النهار، ووضوح لضوء مضاد نحٍو عىل ليًال. غرفتها جنييف يو، عائلة أطفال مربية بوصفها
يطلب سيد عالقة هي العالقة هنا .(١-٢٢ (شكل قاتمة بظالٍل وميلء مظلم اآلن املكان فإن
تلك من سابق وقت يف فوكسرشطيٍّا قتل بسبب باالنزعاج جني تشعر عاٍص، تلميذ من أمًرا
نفسها جني بأن فوكس تردُّ كلها.» لعائلتي الخراب «ستجلبني قائلة: جني تصيح الليلة؛
العجوز، السيدة تسألها األخرض. املصري سيف رسقت ألنها موته عن جزئي بشكٍل مسئولة
وأضافت: مسلٍّ؟» أمٌر الرسقة أن كاألطفال ظننِت «هل تبعات: لها األفعال أن إىل مشرية
كذلك؟» أليس مثري، أمٌر تُقتَل. أو اقتل … هو الجيانج مقاتل حياة أسلوب هو «هذا
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بالطبقة الخاص تعليمها يُمكِّنها إذ العليا؛ اليد لجني تكون القتال، يف املرأتان تبدأ عندما
ية. األمِّ معلِّمتها تجهلها أساليب وتتعلَّم املرسوق، اإلرشادي الكتيِّب قراءة من األرستقراطية
ألعلِّمِك اثنان أو درس لديَّ زال ما «صدقيني، هي: لها فوكس كلمات آخر كانت لكن

إياهما!»
كقدوتني السن يف منها أكرب امرأتني إىل تلجأ والحرية، القوة عن جني بحث خالل
الغدر من تستمدُّها قًوى من تمتلكه وما رشيرة، قًوى ذو مخلوٌق فوكس جايد إن لها.
به وثقت قد كانت الذي املعلم أظهر عندما اإلرشادي وودان كتيِّب رسقت لقد والغضب؛
فإن القاتل، النتقامها دافًعا ر يوفِّ هذا أن ورغم تعليمهن، من بدًال طالباته بإغواء اهتماًما
لني شو لرفيق. حاجة يف لألبد دخيلة القانون؛ عن خارجة بأنها يِصمها معلِّمها قتلها
كرَّستها وحياة ُمخِلص جهٍد خالل من القتال فنون لني تعلَّمت ونبًال؛ حكمة أكثر معلمة
فهناك بالسيف؛ املبارزة أساليب من أكثر لجني لتعطيه املزيد تمتلك لكنها للممارسة،

والحب. واالستقامة والثقة االنضباط عن تعلُّمها يجب دروس

القصة؟ تنبثق أين من الرسد: أساليب (2-3)

شخصيتَي فإن خرافية، قصٍة يف كشخصيتني أحيانًا تبدوان لني فوكسوشو جايد كانت إذا
الووشيا وأفالم الووشيا أدب يف اعتياديٍّا وجودها كان أدواًرا كذلك يلعبان األساسيني البطلني
الجزء فمن مقتبسبترصُّ يل فيلم فإن التحديد، وجه عىل األول. الفصل يف آنًفا ذكرناها التي
الكركي «خماسية بعنوان دولو لوانج ورومانسية ملحميٍة قصصووشيا سلسلة من الرابع
إىل قبُل من تَُرتجم لم متصلة روايات خمس من سلسلة وهي (١٩٣٨-١٩٤٢) والحديد»
الوظائف من بالعديد تقوم الشخصيات فإن أكرب، منظور من إليها بالنظر اإلنجليزية.
ينقضُّ وجه».6 األلف ذو «البطل كتابه يف كامبل جوزيف استكشفها التي األسطورية
ويرسق جني عربة عىل السوداء، السحابة باسم املعروف الشاب الصحراوي اللص لو،
مطاردة مشهد يف االثنان وينطلق لتطارده عربتها من جني تقفز ١-٢٣)؛ (شكل مشطها
يشبه الذي لو، يستفزها الرومانسية. الهوليوودية األفالم بعرشات يُذكِّرنا الطابع مرح
الغرور بني مناوبًا عليه»، واحصيل «تعاِل مفادها خشنة بلعبٍة تركيٍّا، كان لو ديب جوني
وشخصية املراوغة، التغيري رمز وهو املحتال، دور لو يلعب والعاطفة. اللطف أو والفظاظة
فإنه لإلعجاب، املثري والحبيب املستفزِّ الغريب شخصيتَي بني له وبتنقُّ الكوميدي. للرتويح
النمطيني املتنقلني كل ومثل والرومانسية. الكوميديا إىل الكربى املغامرة من الرسد ينقل
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البطل؛ لدى الالوعي دوافع يمثل لو فإن كامبل، جوزيف يصفهم الذين شخصياتهم بني
هذه مثل بأن إياها مذكًِّرا جني داخل األنيموس، الجنسية، الطاقة إطالق إىل يؤدي فهو
إىل يشري وهو قديمة بأسطورٍة لو يخربها الحًقا، وخيمة. عواقب لها يكون أن يمكن القوى
فسيتحقق»، بهذا، آمنِت إذا أمنيته. سيحقق الرب فإن الجبل، هذا من يقفز «من منحدر:

األمنيات.» ق يُحقِّ القلوب «إخالص مضيًفا:

فيلم يف والرومانسية الحرية يمثل مخادع شخٌص إنه جني. عربة عىل لو ينقضُّ :١-٢٣ شكل
.(٢٠٠٠ يل، (آنج الخفي» والتنني الرابض «النمر

أستاذ وهو جدية، وأكثر السن يف أكرب رجٌل باي مو يل فإن للو، معاكس نحٍو عىل
الفؤاد قايس جعله األسلوب بهذا يلني ال الذي التزامه إن الوودان. قتال أسلوب يف ل مبجَّ
فإنه أستاذه، تعاليم متذكًرا لني. شو تجاه مشاعره بأعمق يتعلق فيما الشعور متبلِّد
كان يدوم.» به نتعلق أن يمكن العالم هذا يف يشء ال زائلة. املادية «األشياء قائًال: يخربها
جني تصبح أن يل يريد الحًقا، حقيقية؟» يدي «أليست إياه: سائلة يده، ملس هو ردُّها
الشابة مساعدة هو دافعه بأن هذا جدوى يف املتشكِّكة لني شو إىل هذا فرس تلميذته.
عرضه نفسها جني تقاوم والتدريب.» … للتوجيه تحتاج «إنها للخري: مواهبها توجيه يف
ربما أو الرجال، املعلمني مع فوكس جايد تجربة تذكر أنها بسبب ربما (١-٢٤ (شكل
معياًرا ويمثل — العليا األنا مبعوث — لألستاذ رمًزا يل كان إذا حريتها. يف أو لو يف تفكر

غامض. رمٌز فإنه — البطل ضمري — للفضيلة مثاليٍّا
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«النمر فيلم يف للفضيلة مثاليٍّا ومعياًرا العليا األنا مبعوث يمثل ملعلِّم رمز يل :١-٢٤ شكل
.(٢٠٠٠ يل، (آنج الخفي» والتنني الرابض

قبل ما إىل فربجوعه األخرض؛ املصري سيف بخصوص غامض يشءٍ أي يوجد ال
رومانسية روايٍة صفحات من برز قد كان لو تماًما الطبيعي من تشني، أرسة حكم حقبة
للقوة رمًزا ويصبح جنسية داللًة السيف يكتسب الفيلم، يف الفروسية. بأخالق مليئة غربية
يد إىل يد من ينتقل السيف يظل كليٍّا. القتال حياة وعن عنه يل، صاحبه، يتخىلَّ الذكورية.
قبول يف يرتدد الخريِّ الرجل فإن تي، للسيد السيف لني شو تقدِّم وعندما القصة. مدار عىل
الحًقا، يحمله.» أن يستحق الذي العالم يف الوحيد إنه عظيم! بطٍل سالح «إنه قائًال: الهدية
شو تحاول إياها. سيمنحها التي بالقوة حاملة الالمع نصله وتداعب السالح، جني ترسق
لحظة يف شيئًا.» تساوين ال أنِت األخرض، املصري سيف «بدون لجني: قائلة استعادته لني
قرب لعبة. يحمل الذي الطفل مثل بمفرده بالسيف يرقص وهو يل لني شو تصادف ما،
ينتزع الخيزران، ألشجار املتمايلة القمم بني جنسيٍّا مشحونة مواجهٍة خالل الفيلم، نهاية
يعود ذراعيها، بني يل يموت أن وبعد أسفلهما، املندفعة املياه يف ويرميه جني من السيف يل

به. لالحتفاظ تي السيد إىل مجدًدا ترسله التي لني شو إىل السيف

القصة؟ تُروى كيف الرسد: جماليات (3-3)

أساليب من العديد يف القياسية األدوات هي السحرية اإلرشادية والكتيِّبات املنتصبة السيوف
يل آنج يعود الخفي»، الرابضوالتنني «النمر فيلم يف سواء. حدٍّ عىل والغرب الرشق يف الرسد
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يل قرار كان األوبرالية. وامليلودراما الووشيا أفالم ألوائل بالصني الخاصة الجماليات إىل
نفس يف لألمام وخطوة للوراء خطوة النساء عىل قصته وتركيز املاندارين لغة باستخدام
الحديث. العوملة عرص وعنارصمن القديمة الصينية العادات عنارصمن بني دامًجا الوقت،
ط بسَّ األصلية. دولو وانج برواية الفيلم نص مقارنة عند النوايا هذه بعض تتبُّع يمكننا
واملكائد والرومانسية املغامرة أحداث من ومعقدة طويلة سلسلًة الفيلم ُكتاب وطاقم يل
(البطل بو مرتبة وبإنزال ورجلني. بامرأتنَي وعالقاتها جني عىل القصة وركزوا والهروب،
عىل والقضاء انتقامي راهٍب من والتخلص صغري دوٍر يف ليظهر للرواية) الذكر الرئييس
لني)، شو تموت بينما الحياة قيد عىل يل يظل الرواية (يف يل وقتل فوكس جايد زوج
والقوة واملتعة الحرية أجل من تقاتل شابة امرأٍة قصة يحكي الفيلم سيناريو يصبح
(من الغامضة الفيلم نهاية ل تحوِّ الحديث. الجمهور تناسب قصة وهي الرجال عالم يف
القصة مدار عىل جني شخصية وتناُقض قفزتها) من ستنجو جني كانت إن الواضح غري
مقاتيل حياة متعة عن تبحث بعائلتها؛ الخزي يلحق أن تريد ال لكنها مجرمة مع (تتحالف
أفالم حبكة االجتماعية) طبقتها بمميزات تعتز لكنها الكتب يف عنها تقرأ التي الجيانجهو

والعاطفة. املوضوع ناحية من غنًى أكثر يشء إىل الووشيا
الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم فإن القتال، فنون أفالم معظم من أكرب بشكٍل
لحظات يل آنج يصنع قصته. لريوي حاذق سينمائي وتصويٍر ُمتَقن تمثيٍل عىل يعتمد
لني وشو جني يتضمنان اللذين سابًقا، املذكوَرين املشهَدين مثل الرتكيب غنية مرسحية
تُعَرض ما بقدر يُقلنه ما خالل من النسوة هؤالء بني العالقات تُعَرض ال فوكس. وجايد
بدهاء املتقنة والترسيحات املطرَّزة النساء مالبس تيش وترصفاتهن. مظهرهن خالل من
جني، غرفة ديكور أن كما تشني. أرسة حكم حقبة خالل الصني يف التقليدية بأدوارهن
والنافذة املتدلية الورق ولفافات املزخرفة والزهريات الدقيقة التفاصيل ذات الكتابة بطاولة
وما االجتماعية بطبقتها ييش ذلك كل البونزاي؛ وشجرة الحديقة عىل تطلُّ التي الشبكية
الشابة، ثقتها عن والواثق، الجميل جني، خط ينمُّ .(١-٢١ (شكل امتيازات من لها توفره
ويظهر تخونها الشابة ابتسامة فإن بالسيف، واملبارزة الخط بني لني شو تقارن عندما لكن
إحباط من آثاًرا مقرَّبة لقطات تكشف الشاي، لتناول تجلسان عندما الحًقا، بسيط. ٌد تردُّ
األرسار. وتتشاركان الحقيقية السعادة عن بسذاجة جني تتحدث عندما املستمر لني شو
والثقة. الحميمية لحدوث الطريق املهذَّب الحديث ستار تحت تحدث التي املواجهة تفسح
يحدث فوكس جايد يضمُّ الذي املشهد فإن ،(١-٢٢ (شكل الحظنا وكما العكس، عىل
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بني مميت صداٍم تطوُّر وحيدة، شمعٍة إضاءة يف املرأتنَي، وجها يعكس الليل. ظالم خالل
يوصل هذا كل منتصب، إبهام أو عني يف ومضة أو ملتوية شفة أو مرفوع حاجب اإلرادتني.

األم. وألم وقوة وعصيانها االبنة غضب
بتفضيل جماحها املكبوح الفيلم جماليات يف السينمائي بو بيرت تصوير يساهم
منها. املتوسطة الدرجات ويستخدم األلوان، بني التناقض فيها يقل ألوان لوحة استخدام
وباو يل يختار الصينية. اللوحات تميز التي الباهتة واأللوان الفارغة املساحات باو يُقلِّد
التنني تمثل التي األخرضللغابة واللون بالنمر، املرتبطة الصحراوية للمشاهد األحمر اللون

التصميم. هذا وبني فوكس وجايد األخرض املصري سيف بني اللون يربط الخفي.
القتال؛ مشاهد هي واإلبداعية السينمائية الفيلم مميزات معظم إن القول يمكن لكن
بأسلوب العنف من الكثري النمطية فو والكونغ الووشيا أفالم فيه تعرض الذي الوقت ففي
قارن النمط. هذا يكرس الفيلم يف ووبينج بيون الخاص القتال مشاهد تصميم فإن جمايل،
الخفي» الرابضوالتنني «النمر وفيلم الغنائية، واألفالم القتال فنون أفالم بني ناقد من أكثر
حرفيٍّا يعني (والذي القتال يف تشينجونج أسلوب إن رصيح. بشكٍل املقارنة هذه يستدعي
العبقري التحريك يرفع الجاذبية. تحدِّي عىل القدرة ممارسيه يُكسب ة») الخفَّ «مهارة
ليقدموا منهم ماتريكس»، «ذا فيلم يف ا جدٍّ مبهًرا كان ما وهو باألسالك، للممثلني لووبينج
البيوت أسطح فوق جني لني شو تطارد عندما الهواء يف البهلوانية للحركات مبهرة عروًضا
كامريا تلتقط .(١-٢٤ (شكل الخيزران غابة فوق جني باي مو يل ينازل عندما أو بكني يف
يستدعي بنحو علوية لقطٍة من وأحيانًا أسفل، من أحيانًا كاشفة، بزوايا األحداث باو
بمونتاج مصحوبًا الجامح، ووبينج خيال يربط بريكيل. لباسبي الجويَّ التصوير لألذهان

الرقصات. من سلًسا تدفًقا لتصنع اللقطات هذه بني سكوايرز، تيم
سقف، إىل سقف من لني شو تطاردها األخرض، املصري سيف جني ترسق عندما
فوق عاليًا ومرتفعتنَي األحمر القرميد قطع متجاوزتنَي حائط إىل حائط من وتقفزان
كدوامة يبدو فو الكونغ لحركات محموم باليه يف تتواجهان اللحظات، إحدى يف البيوت.
عىل وتِثبان تدوران الحركة متطابقتَي كراقصتنَي وتبدوان الطائرة والقبضات األقدام من
بسبب جني، إن مختلفة. قتال وأساليب حركات تمتلكان كلتيهما املرأتني لكن متزامن. نحٍو
متماشية فهي لني شو حركات أما السماء. إىل لالتجاه دائًما تجاهد سنها، وصغر تها خفَّ
بها ترصخ لتوقعها. الجدار من قطعٍة ثم السارقة تجاه ة برصَّ تقذف إنها الجاذبية. مع
الذي باملشهد املشهد هذا قارن بقدمها. للرصيف خصمتها لتثبِّت مجاهدة «انزيل!» قائلة:
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حرَّة. تكون أن يف رغبتها عن وتعربِّ األنيق خطَّها الفتاة تستعرض حيث جني غرفة يف يدور
أقل تدرك جني أن كيف الخربة، عن يعربِّ وجه وهو لني، شو وجه تعلو التي الجدية تُْظِهر
أسطح فوق الشجار فإن مرئية، لرتجمة الحاجة ودون هنا، الرغبة. أو الحرية عن القليل

الحياة. نظام لتعليمها لني شو وجهود جني خفة يمثل املنازل
رشسة مجموعة تصل الشاي. وقدح سيفها مع بمفردها تجلسجني ما، حانٍة يف الحًقا،
لهم ليفسحوا املنتظمون الحانة رواد يتدافع بينما أسلحتهم شاهرين الرجال من املنظر
والعنقاء الطائر والسيف الحديدية الذراع بامتياز: رشيرة أسماء يمتلكون كلهم املكان.
األخوية هو)، جيانج السيناريو يف (ُكِتبَت جيانجهو عصابة إنهم جو. لجبل الساطعة
لقتالهم؛ جني العصابة تستفز الجبال. يف القتال فنون يمارسون الذين شني للمهمَّ الرسية
عرب باآلخرين وقاذفة تقليدية رضبات ببضع الحديدية الذراع من متخلصة رغبتهم وتلبي
مواِجهة خصومها رءوس فوق تقفز إنها األريض. الطابق أرضية عىل ليهبطوا الدرابزين
فتتقلب غائمة كصورٍة جسدها يظهر ظهرها. خلف يديها وإحدى واحد آٍن يف رجال أربعة
عندما أخرى. مرًة الثاني الطابق إىل لتصعد تدور ثم املسلَّحني بالرجال ميلء سلٍَّم فوق من
تُقَهر. ال التي السيف إلهة «أنا مدروسة: بجمٍل تقول هويتها، معرفة جينج الراهب يطلب
رأسك اخفض جنوبيٍّا، كركيٍّا أو يل كنَت سواء املذهل. … األخرض املصري بسيف مسلَّحة
… وغًدا مي. يو فوق أطري اليوم ورائي. أثًرا أترك ال الصحراء. تنني أنا الرحمة. واطلب
مارفل قصص من آتيًا كان لو كما تفاخرها يبدو .(١-٧ (شكل وودان!» جبل سأركل
يف حانة يف يحدث أن يمكن كوميدي، نحٍو عىل يدور والذي ذاته، الشجار أن كما املصورة.
أفالم يف حاٍرض أسايسٍّ كعنٍرص الحانة هذه نرى ربما الجيداي. لفرسان أو األمريكي الغرب
تتوقف مكانًا بكونها ،(١٩٦٦) الرشاب» وشاركني «تعاَل مثل كونج هونج من الحركة
يلمح املشهد هذا .(١-٦ (شكل العمل عن الجسدي الذكوري ق والتفوُّ الفيزياء قوانني فيه
وفكرة الباطني جني عالم عن ما بيشءٍ ويخربنا املتقاربة السينمائية األنواع هذه إىل ضمنيٍّا

بطًال. نفسه ب يُنصِّ الذي الخارق البطل
تواجه عندما باي، مو القوة، يف يكافئها بمن جني تلتقي الفيلم، نهاية من بالقرب
آنج مشاهد أكثر هذا يُعترب البرصية، الناحية من الخيزران. غابة يف مالَكه السيف سارقُة
وينزلق يطوف هو. لكينج (١٩٧١) ِزن» من «ملسة لفيلم بالجميل اعرتاف وهو امُللَهمة، يل
يسيطر الخفي. التنني لون وهو األخرض اللون من غشية يف األشجار قمم بني املتبارزان
مرتفًعا البقاء يف والتمركز الهدوء طريق عن وينجح رائع، بشكٍل األمور عىل باي مو
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مختلفة. الرتفاعاٍت إياهما دافعة تحتهما تنكرس أو األفرع تنثني بينما طفيف بنحٍو عنها
ينزلق طويلة. دائريٍة حركاٍت يف البطيئة بالحركة يقفزان بينما برفق سيفاهما يتصادم
جني لوجه باي مو ينظر عندما لكن املنظر. جميلة طويلٍة لقطاٍت يف الظُّلة فوق البطالن
متجاوزة جني، تقفز ويسقط، يتعثر مقرَّبة، لقطٍة يف الخيزران بسيقان املحاط الجميل،
أخرى مرة لوجه. وجًها ويتحدثان صخرة عىل كالهما يهبط حتى اليشم بلون بركة سطح
وأستاذها، ُمعلِّمها يصبح أن يريد أنه يخربها أن قبل وحتى للحوار. حاجة هناك ليس
أثناء ظهره خلف يديه إحدى واضًعا الشامخ، وضعه يف نراهما ونواياه. مشاعره ندرك
قصة إن الرياح. يف املتمايلني للجسدين الحيسِّ النشاط يف بهما نشعر بالسيف، املبارزة

الحركة. ألفالم العاملية اللغة خالل من تُرَوى الفيلم

القصة؟ به تخربنا الذي ما الرئيسية: األفكار (4-3)

اإلرشادي الُكتيِّب الووشيا: أفالم صنع يف املتَّبعة التقاليد من العديد يل آنج يستخدم
األفكار من بعًضا كذلك يل يُطوِّر والتلميذ. األستاذ بني والعالقة املسحور والسيف الرسي
وعوامل واالنضباط للتهذيب والحاجة االنتقام دافع السينمائي: النوع لهذا التقليدية
بالفعل رأينا جسديٍّا. القويات النساء ومركزية للرومانسية املصاحبة الخطرية التشتيت
الصينية القتال لفنون السينمائية األنواع يف كبري نحٍو عىل شائعة األخرية السمة أن كيف
النساء يستبق الصدد، هذا يف التقليدية. الساموراي أو األمريكي الغرب ألفالم مضادٍّ بنحٍو
اتجاهات ظهور النساء، من وأسالفهن الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم يف املحاربات
اليك إت («بيند بيكام» مثل «اثِنها مثل أفالم يف فكِّر للنساء. العاملي التمثيل يف حداثة أكثر
بجزأَيه بيل» «اقتل فيلم أو (٢٠٠٢ رايدر»، («ويل الحيتان» «راكبة أو (٢٠٠٢ بيكام»،

.(٢٠٠٣-٢٠٠٤) والثاني األول
املشاهد تحدث العرقية. فكرة عىل الحايل العاملي الرتكيز كذلك يل فيلم يعكس
الهان مجتمع هامش عىل عرقية أقلياٌت تعيش كانت حيث الصني غرب يف الصحراوية
هي بينما لجني يغنيها التي القبلية األغنية إن األقليات. هذه إلحدى لو وينتمي لقرون،
منشوريا إقليم من أنها هو يفاجأ بينما بالرببري، جني تدعوه تركية، كأغنية تبدو تستحم
ترصيٍح بمنزلة تُعترب شة املهمَّ للمجموعات التلميحات هذه الهان. أغلبية من فرًدا وليست
التايوانيني. يتضمنون ربما الذين الصينيني من شني املهمَّ عن ضمني، أنه رغم سيايس،
إىل اجتماعيٍّا، املنبوذين من املختلفة مجموعاته بكل السفيل، الجيانجهو عالم يشري ربما
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الثراء الفاحيش الرأسماليني بني املتزايدة الفجوة وهي الحديثة الصني عن أخرى حقيقٍة
للتقاليد تحديًا يمثل فإنه املنظور، هذا من الفيلم هذا إىل وبالنظر الفقرية. الدنيا والطبقة

الصني. يف والعرقية األبوية
املنتج اعرتف والعاملية؟ املحلية السينما عن الدائرة املناقشات وسط الفيلم يقع أين
الغربي، للجمهور رشقي «فيلٍم يفصنع جيمسشاموسبالرغبة السيناريو وكاتب التنفيذي
أفالمه بأن االتهام عىل ردَّ نفسه يل إن الرشقي.»7 للجمهور أكثر غربيٍّ فيلٍم ما، وبنحٍو
والتنني الرابض «النمر يل يصف الفيلم، عن ر املصوَّ الكتاب مقدمة ففي ا». جدٍّ «هوليوودية
يف الصبا خياالت يف إال قبُل من توجد لم ربما صني بالصني؛ الحلم من «نوع بأنه الخفي»
الرومانسية والروايات مشاهدتها، عىل نشأُت التي القتال فنون أفالم تثريها التي … تايوان

املدرسية.»8 واجباتي إنجاز من بدًال أقرؤها كنت التي واملغامرات
بعض ُمدخًال والخرافة، التاريخ بني يقف الفيلم إن نقول أن ة قَّ الدِّ من يكون ربما
منبثقة العاملية، الثقافة من انتقائية مصفوفٍة داخل بعينها الصينية الثقافية التفصيالت
نيويورك «ذا جريدة ناقد كتب كونية. حقائق إىل للوصول وطامحة الشخصية الدوافع من
النسائية الجسدية القوة «روعة بني جمع الفيلم أن ميتشل إلفيس السينمائي تايمز»
الدماء».» ايص مصَّ قاتلة «بايف، أو سالير» فامباير ذا «بايف، ملسلسل املميز الدماء وسفك
و«زورو» بمربنيل) سكارليت (ذا القرمزية» «العشبة مثل أفالم من عنارص ميتشل وجد
(كيس كيت» يا «قبِّليني (مثل التهريجية والكوميديا بوسطنيانز) (ذا و«البوسطنيون»
يف القتايل). الجانب عىل الرتكيز مع والعاطفة» «العقل (فيلم األخالق وكوميديا كيت)) مي
«قيًما مقدًما السينمائي للنوع جديد» «منظوٍر ل إدخاله بسبب بيل ميتشل أشاد النهاية،

األفالم.»9 من النوع هذا يف عادة توجد ال روحية
تشينج مجتمع داخل حريتها عىل الحصول أجل من جني نضال إىل النظر يمكن
ِقَدم قديًما نزاًعا درامي نحٍو عىل يجسد نضالها فإن تاريخيٍّا، طرق. عدة من التقليدي
طبيعته وراء للفرد الطاوي السعي بني االجتماعية، واملسئولية الفردية السعادة بني الدهر
املتعلِّقة الكونفوشيوسية مبادئ كانت للكونفوشيوسية. املجتمعية وااللتزامات («الطريق»)
تكون ربما عام. ألَفي من ألكثر الصني يف الحياة أعمدة لآلباء األبناء وبر التقاليد بمراعاة
رصاع فإن حديثًا، هذا. من أقدم حتى والنفس، الطبيعة مع التناغم تعلم والتي الطاوية،
نزاع وهو التقليدية القيود من للتحرُّر الشباب من جيل تطلعات يعكس الداخيل جني
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أصٍل من أمريكيون أوالٌد فيها ويرفض يل، آلنج أفالم ثالثة أول يف درامي بشكٍل د تجسَّ
يذكِّرنا بالذنب. اإلحساس من يعانون لكنهم الصينيني، آلبائهم العتيقة التقاليد صيني
والغرب، الرشق بني بسيًطا نزاًعا ليس الرصاع هذا أن الخفي» والتنني الرابض «النمر فيلم
أن وفوجلر لكامبل يمكن وكما للصني. واألخالقي الديني التاريخ يف عميقة جذوٌر له بل
داخلية، رحلة هي البطل رحلة إن العالم. عرب لألساطري مصدًرا كان هذا فإن يشريا،
رحلته يف يقابلهم الذين والوحوش املعلمون يمثل النضج. وحتى الطفولة من لرحلته رسد
طريق يف لألمام العالم حول السينما فن دفع يف يل نجح نضوجها. أثناء النفس جوانب
وبمالءمته مختلفة عاملية سينمائية أنواٍع من عنارص من للفيلم بصنعه العاملية؛ اإلنسانية

والغربي. الرشقي للجمهورين والقصة للشخصيات
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.(١٩٦٠ سرتجيس، (جون السبعة» «العظماء فيلم :١-٢٥ شكل

سرتجيس. جون إخراج:
وأكريا نيومان ووالرت برينستني والرت أسماؤهم: تُذكر لم (أشخاص روبرتس ويليام كتابة:

أوجوني). وهيديو هاشيموتو وشينوبو كوروساوا
النج. تشارلز تصوير:

ويبسرت. فرييس مونتاج:
برينستني. إيلمر تصويرية: موسيقى

فيتزجريالد. إدوارد فني: إخراج
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سرتجيس. وجون مورهايم ولو مرييش والرت إنتاج:
.١٩٦٠ عام آرتيستس يونايتد توزيع:

دقيقة. ١٢٨ الفيلم: زمن

األبطال:

آدامز. الرابي كريس بدور براينر يول •
تانر. فني بدور مكوين ستيف •

كالفريا. بدور واالك إيالي •
أوراييل. برناردو بدور برونسون تشارلز •

يل. بدور فون روبرت •
الك. هاري بدور ديكسرت براد •
بريت. بدور كوبرن جيمس •

شيكو. بدور باكهولتز هورست •
العجوز. الرجل بدور سوكولوف فالديمري •

السبعة» «العظماء فيلم فإن بإتقان، مصنوع حركة فيلم ملشاهدة الخالصة املتعة عن بعيًدا
الغرب الخاصبأفالم السينمائي النوع يف العديدة إسهاماته بسبب ا؛ خاصٍّ انتباًها يستحق
السبعة» «الساموراي فيلم من مأخوذ الفيلم هذا إن العاملية. بالسينما وعالقته األمريكي
فضل إليه ويُنَسب ،١٩٦٠ عام سرتجيس جون إخراج من وهو كوروساوا ألكريا (١٩٥٤)
القايس، املحرتف القاتل وهو هوليوود يف األمريكي الغرب أفالم أبطال من جديد نوٍع تقديم
فيه يكون أن يمكن الذي الحداثي بعد ما النوع وهو األمريكي الغرب أفالم من جديد ونوع
من مجموعة قيام فكرة صيت أذاع كما سوداء. قبعاٍت فيه األخيار ويرتدي محبوبني األرشار
السينمائية األنواع حدود تتجاوز رسد طريقة وهي ما، بمهمٍة الطباع املتنافري األشخاص
الربِّية» و«العصابة (١٩٦٧ َدِزن»، ديرتي («ذا األرشار» «دستة مثل أفالًما وتتضمن
النخبة» و«فريق (١٩٨٦ مي»، باي («ستاند بجانبي» و«قف (١٩٦٩ بانش»، وايلد («ذا

.(٢٠١٠ تيم»، إيه («ذي
حيث الرشس؛ األمريكي الغرب إىل اإلقطاعية اليابان من األحداث سرتجيسموقع ينقل
ونظًرا طرق. ُقطَّاع ِقبل من متكرِّرة لغارات املساملني املكسيكيني املزارعني من تتعرضقرية
موسم كل تَُرسق وهي الشاق عملهم ثمار مشاهدة وملُّوا وجائعون فقراء املزارعني ألن
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مبعوثني املزارعون يرسل مقاومته. فيقررون جيًدا، املسلَّحة وعصابته كالفريا بواسطة
املرتزقة خدمات رشاء بأن يقتنعون حيث األمريكية؛ الحدود عىل مدينة من أسلحة لرشاء
املزارعون يستأجرهم الذين السبعة املسلحون يوافق األسلحة. رشاء من أرخص املسلحني
ليقاتلوا القرويني ويُدرِّبون قتال وحدة يصبحون لكنهم مختلفة، ألسباٍب باملهمة القيام عىل
كل وينطلق كالفريا عصابة تُهَزم كربى، ومعركٍة املناوشات من العديد وبعد بجانبهم.

التالل. باتجاه واحد عدا فيما الناجني املسلحني
بشكٍل تقسيمه يمكن السبعة» «العظماء فيلم فإن السبعة»، «الساموراي فيلم ومثل
الطرق. قطاع قتال ثم للمعركة االستعداد ثم السبعة تجنيد أقسام: ثالثة إىل تقريبي
من مطوَّلة لحظاٍت بني مناوبًا الفيلم إيقاع من ع ينوِّ سرتجيس فإن كوروساوا، ومثل
البلدة تُظِهر واسعة لقطٍة عىل البداية شارة تظهر الحركة. من رة متفجِّ ولحظاٍت الخمول
الشمس: يف لتجفَّ املرتوكة املكدَّسة الذرة من وأكوام الطوب من املبنية بكنيستها املكسيكية
كالفريا وصل وعصابته. كالفريا وصول معِلنة الغبار من غيمة فجأة تظهر مسالم. مشهد
نعود عندما الجائعني. لرجاله واملال الطعام من يريد ما ويسلب القرية سكان عىل ليستأسد
الغرب ألفالم التقليدي األحداث مرسح مثل تبدو الحدود، عىل املوجودة األمريكية املدينة إىل
العنرصيون؛ عليها يسيطر املدينة هذه لكن واحًدا؛ شارًعا يكون ما عادًة والذي األمريكي،
أحد كان أنه بسبب هيل بوت جبَّانة يف يُدَفن بأن العجوز لسام السماح يريدون ال فهم
الغريب هذا النعش. نقل عربة لقيادة ع يتطوَّ سوداء قبعٍة ذو الغرباء أحد الحمر. الهنود
مكوين)، (ستيف فني هو آخر غريٌب إليه ينضم والذي براينر) (يول آدامز كريس هو
للمهارة الشجاع العرض هذا بمشاهدة بة. املتعصِّ االستقبال ولجنة القناصة مًعا يواجهان

كريس. مساعدة يطلبون املكسيكيني املبعوثني فإن واملبادئ، واملغامرة
كريس يقفز . شخيصٌّ رشف ميثاُق هو أكرب بشكٍل كريس يدفع ما أن الواضح من
يجب ما هو هذا أن بسبب العجوز بسام الخاصة املوتى نقل عربة سائق مكان يف ليجلس
برونسون) (تشارلز برناردو مختلفة. ألسباٍب فريقه إىل ون ينضمُّ اآلخرين لكن فعله.
ُمسلَّح فون) (روبرت يل الحايل. الوقت يف ومفلس ومكسيكي أيرلندي أصل من أمريكي
أما كذلك. للمال ويحتاج الحظ سيئ مقامٌر فهو فني أما أعدائه. ومن العدالة من هارب
(هورست شيكو إن الذهب. من ً مخبأ كنًزا هناك أن فيعتقد ديكسرت) (براد الك هاري
بريت اهتمام وراء الرئييس السبب رجولته. إثبات يريد لكنه سنٍّا أصغرهم هو باكهولتز)
أساتذة ومثل السكاكني. رمي يف مهاراته شحذ هو للسبعة باالنضمام كوبرن) (جيمس

نفسه. ينافس فهو الزِّن،
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الغرب أفالم أرشار معظم دوافع من تعقيًدا أكثر كالفريا دافع أن هو الدهشة يثري ما
جائعون، رجاله فإن السبعة» «الساموراي فيلم يف املارقني الرونني فرسان ومثل األمريكي.
إطالقه وراء السبب يفرسِّ ال هذا لكن األسلحة. استخدام هي لديهم للعمل وسيلة وأفضل
تجاههم يملك ال فهو املزارعني إىل بالنسبة أما عليهم. قبض عندما السبعة املسلَّحني رساح
يكن لم شعرهم، نجزَّ أن يريد ال الرب كان «إذا قائًال: منهم يهزأ فهو االزدراء؛ سوى
إطالق يف مهاراتهم بسبب فقط ليس باألمريكيني معجب كالفريا لكن خراًفا.» سيخلقهم
املجال.» نفس يف نعمل «نحن املرات: إحدى يف يخربهم فيهم. نفسه يرى ألنه بل النار

مثلك؟» رجل عاد «ملاذا مفهوم: غري بنحٍو الحًقا كريس ويسأل
يستعدون بهم، اإليقاع بعد والخيانة باإلحباط املسلَّحني لشعور نظًرا ملاذا؟ ا، حقٍّ
فربناردو قبل؛ من كانوا الذين الرجال هم يعودوا لم لكنهم ملصريها. القرية وترك للرحيل
إليه ينظرون الذين املزارعني ألطفال صديًقا أصبح مكسيكي، دم عروقه يف يجري الذي
هناك أن يظن زال ما وهاري القرية، يف تحبه جميلة فتاٍة عىل عثر فقد شيكو أما كبطل،
تكونت فقد ذلك، عىل عالوة كذلك. آخر أمٍر يف يعتقد اآلن لكنه الذهب من مخبوءًا كنًزا
كريس يقرر وعندما واحًدا، فريًقا أصبحوا فقد السبعة؛ الرجال خاصبني نوٍع من رابطة

بمفرده. ليس فهو مجدًدا، جنوبًا االتجاه
عن وكذلك منهما، رجل كل عن الكثري وكالفريا كريس بني مواجهة أول تكشف
األربعون رجاله يتبعه طرفيه أحد من املشهد كالفريا يدخل اإلخراجي. سرتجيس أسلوب
عىل فني يتبعه قدميه عىل اآلخر الطرف من املشهد كريس يدخل خيولهم، ظهور عىل
١٨٠ ال قاعدة سرتجيس يستكشف الفيلم، وقت من دقائق ثالث من ألكثر كذلك. قدميه
زاوية من الرشير يُعَرض اليمني. يف وكريس املشهد يسار يف كالفريا عىل محافًظا درجًة
والغضب الساخرة املزحات بني مزاجه يتأرجح رجالن، وراءه ويقف السماء ُقبالة سفلية
لقطاٍت يف الغالب يف كريس يبدو التهديد. إىل الرشوة من أساليبه تنتقل حيث املتغطرس؛
كلٌّ الجانبان يخترب الوقت، ألغلب التصميم. عليه ويظهر يتحرك ال ثابت ووجهه مقرَّبة،
كريس: ليجيبه جديد؟» «حائط بنظره: البلدة ماسًحا كالفريا يسأل بالكلمات. اآلخر منهما
والثقة الغرور عن كالفريا رد ينمُّ مكان.» كل يف … الجديدة الحوائط من الكثري «هناك
من لتمنعك ُصِنعت «إنها كريس: يردُّ الدخول.» من الحوائط هذه تمنعني «لن بالذات:
تتنقل التي التصويرية، املوسيقى يف الذكي الفكاهي الحوار هذا تطور ينعكس الخروج.»
الرئيسية املوسيقية للفكرة البطولية والنغمة الرشير الطريق لقاطع املوسيقية النغمة بني
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يكفي.» «ما املقتضب: الرد ليأتي خدماته؟» استأجروا منكم «كم كالفريا: يتساءل للفيلم.
األسطح. عىل جاثمني أو األبواب من خارجني اآلخر تلو واحًدا السبعة العظماء يظهر
من سرتجيس كامريا تزيد الكلمات. محل الرصاص يحل النريان، إطالق تبادل يبدأ عندما
الرجال ويقع الخيول وتثب املسدسات تتوهج تنوًعا. أكثر ومشاهد أقرص بلقطاٍت اإليقاع
وما كالفريا يهرب والدخان، بالغبار الهواء يمتلئ النريان، من االختباء أجل من ينحنون أو

سيعودون. أنهم نعلم لكننا عصابته، أفراد من تبقى
الرجال من أخرى مجموعًة نشاهد حيث النهار وضح يف النهائية املعركة تحدث
يف واملوت الهواء يف املتأرجحة واملجارف املسدسات ودخان تعدو، التي والخيل القافزين
إليهم بالنسبة األمر القرية عجوز يلخص ثالثة. عدا ما السبعة كل يموت مكان. كل
لقد ذاتها. األرض مثل إنهم لألبد؛ سيبقون املعركة، ربحوا من هم فقط «املزارعون قائًال:
الريح مثل أنتم الجراد. من القوية الريح تتخلص كما كالفريا من التخلص يف ساعدتموهم
مسدسه، جراب من متخلًصا البقاء فقط شيكو يقرر ترحل.» ثم األرض فوق تمر التي
وفني كريس يمتطي املوسيقى، صوت وبتصاعد فتاته. مع للبقاء استعداده عن ومعلنًا

الريح. مع راحَلني وينطلقان حصانيهما
كوروساوا؛ فيلم من واألفكار املشاهد من العديد تدوير يُعيد الفيلم فإن عام، بشكٍل
وبشكٍل أيًضا لكن القتال، يف مهاراتهم فقط ليس ا جدٍّ عظماء السبعة املسلحني يجعل ما
بمرور يتعلَّمون لكنهم خشنني كأفراد يبدءون إنهم الجماعة. ملجهود إخالصهم أسايس،
ثقافية اختالفات بالطبع هناك املجموع. لصالح الشخصية مصالحهم إخضاع الوقت
أنفسهم إىل ينظرون الساموراي يكن لم األمريكية. والتخوم اإلقطاعية اليابان بني هامة
كان راقية. اجتماعيٍة طبقٍة من جزءًا كونهم من فخرهم يستمدُّون كانوا فقد كأفراد؛
يستخدموا لم أنهم كما (داي-ميو)، حرب أمري لدى محرتفني محاربني الساموراي فرسان
وبني مسافة من بندقية أو مسدس من النار إطالق بني كبري فرٌق هناك املسدسات.
لكنهم بالسيف كوروساوا ساموراي فرسان يقاتل قرب. عن قتاٍل يف عدوك مواجهة
من يتضح الوقت. نفس يف الطراز وعتيقي شجعانًا يجعلهم مما بالرصاص؛ يموتون
للمزارعني فاملستقبل معدودة؛ وفني كريس أمثال من الرجال أيام أن سرتجيس فيلم نهاية
فيلم يف تتحول السبعة» «الساموراي فيلم يف الطبقية النزاعات لكن الحياة. يف وطريقتهم
عام يف األمريكي املجتمع داخل التوتر تعكس عنرصية مشكالٍت إىل السبعة» «العظماء
وتفوق هيل بوت جبانة يف الحمر الهنود ضد التعصب إىل السينما مؤرخو يشري .١٩٦٠
الخاصة. معاركهم خوض عىل القادرين غري املكسيكيني املزارعني عىل األمريكيني املقاتلني
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يُفرسِّ بالفيلم الخاص الرقمي الفيديو قرص مع املرفق الصوتي التعليق فإن الحقيقة، يف
مدينة إىل ذهابهم من فبدًال املكسيكيني؛ ملشاعر احرتاًما السينمائي النص تغيري جرى كيف
سيناريو من أولية نسخٍة يف فعلوا كما مشكالتهم، يحلُّون أمريكيني عن بحثًا الحدود عىل
االستعانة تبدو بحيث أنفسهم، عن للدفاع األسلحة رشاء عن فقط يبحثون فإنهم الفيلم،
يف متواجدين املحليون الرقباء كان الفيلم، تصوير وخالل تالية. فكرًة مسلحني بالسبعة
أن هذا يفرسِّ ربما نمطية. بصورٍة يظهروا لن املكسيكيني أن من ليتأكدوا التصوير موقع

اإلطالق. عىل مهندمة غري تصبح أو تتسخ ال أنها يبدو البيضاء مالبسهم
تورط فخالل الستينيات.1 فرتة يف آخر موضوعيٍّا رابًطا سلوتكني ريتشارد يستكشف
للتعليق األمريكي الغرب أفالم يستخدمون أحيانًا األفالم ُصنَّاع كان فيتنام، حرب يف أمريكا
و«غارة (١٩٧٠) الضئيل» الكبري و«الرجل الربِّية» «العصابة مثل أفالًما فإن لذا الحرب؛ عىل
مذبحة أو تيت هجوم تجسيد مبارش غري بنحو أعادت (١٩٧٢ ريد»، («أولزاناز أولزانا»
النزاعني. لهذين التلفزيونية التغطية من وصوًرا أحداثًا مستخدمة ١٩٦٨ عام الي ماي
يعرب عندما فيتنامي». أمريكي «غرب فيلم أول السبعة» «العظماء فيلم سلوتكني يعترب
عدو عىل بفدائية اإلغارة يستطيعون فإنهم املكسيك، إىل الحدود األمريكيون املسلحون

املحليني. السكان وإنقاذ ضاٍر
يف نضع أن يجب السبعة»، «العظماء بفيلم السبعة» «الساموراي فيلم مقارنة عند
كاملة يمارسسيطرًة الذي كوروساوا، مثل مستقل مخرج بني الهامة االختالفات الحسبان
مخرج وبني النهائية، النسخة إنتاج وحتى النص اختيار من بداية الفيلم إنتاج عىل تقريبًا
بدأ أكرب. نحٍو عىل تشاركيٍّا عمله يُعترب الذي سرتجيس جون مثل هوليوودي سينمائي لنوٍع
أو كيه آر أستديو يف واملونتاج اإلنتاج تصميم قسَمي يف مسريته سرتجيس(١٩١٠–١٩٩٢)
الحرب خالل األمريكية الجوية للقوات وثائقية أفالًما سرتجيس صنع القمة. إىل وصل حتى
قمة يف وايلر. وويليام سيلزنيك أو ديفيد مثل كربى مواهَب مع وتعاون الثانية العاملية
بالك يف سيئ «يوم مثل للرجال موجهة حركٍة أفالم صنع يف تخصصسرتجيس مسريته،
(«جانفايت كيه» أو حظرية باملسدساتيف و«قتال (١٩٥٥ روك»، بالك آت داي («باد روك»
(١٩٦٣ إيسكيب»، جريت («ذا الكبري» و«الهروب (١٩٥٧ كورال»، كيه أو ذي آت
كبريًا نجاًحا حققت وجميعها (١٩٦٨ زيربا»، ستيشن («آيس زيربا» الجليد و«محطة
يعرف وكان املتعددة القصص ذات األفالم صنع يُتقن سرتجيس كان التذاكر. شباك يف
هو شعاره كان ممكن. قدٍر بأكرب العريضة السينماسكوب شاشة مقياس يستغلُّ كيف

الرأس. وليس الصورة «أحشاء» عىل الرتكيز
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صنع إعادة فكرة فإن هاير»)، فور («جانز مأجورون» «قتلة الوثائقي للفيلم طبًقا
مورهايم لو املنتج مساعد من أتت أمريكي غرب فيلَم باعتباره السبعة» «الساموراي فيلم
يف باملشاركة كوين أنتوني اهتمام وأثار الفيلم صنع إعادة حقوق عىل الحصول حاول الذي
الحقوق انتهت اإلطالق، عىل بالودية تتميز ال مفاوضات، من تتابع خالل ومن املرشوع.2
املستقلِّني الُكتَّاب من فريًقا وجمع للفيلم تنفيذيٍّا منتًجا أصبح الذي مرييش والرت يد إىل
الناجح األمريكي الغرب فيلم أفالمه آخر كان والذي الفيلم، إلخراج بسرتجيس واستعان
املرات من العديد كوروساوا فيلم جميًعا شاهدوا كيه». أو حظرية يف باملسدسات «قتال
فيلم ببطولة قام قد كان الذي براينر، يول منح الرئيسية. لألدوار املمثلني اختيار يف وبدءوا
كان والفخامة. الهيبة من نوًعا آدامز كريس دور ،(١٩٥٦ آي»، آند كينج («ذا وأنا» «امللك
جيمس سمع بينما قبُل، من سرتجيس مع تعاونا قد برونسون وتشارلز مكوين ستيف
باكهولتز، هورست حصل فون. روبرت الكلية، أيام السكن يف زميله من باملرشوع كوبرن
من فريق بتكوين أشبه ممثلني السبعة اختيار كان املكسيكي. شيكو، دور عىل األملاني،
براينر ظل الفيلم، تصوير فخالل أخرى. تحدياٍت أثار فريق يف العمل إىل فدفعهم املقاتلني؛
كما سرتجيس عها شجَّ منافسة وهي اآلخر من االنتباه سلب منهما كلٌّ يحاول ومكوين
عصابة يف املكسيكيني املمثلني فإن الوقت، نفس يف أدائهما. عىل هذا تأثري راقه ألنه يُقال
وكيف الخيل يركب كيف وعلَّموه نيويورك، من اليهودي املمثل وهو تبنَّوه، واالك إيالي

الفيلم. روح يف ساهم هذا كل املسدس. يحمل
لكنه الجمهور لعامة الفيلم إصدار عىل الكثري آرتيستس يونايتد رشكة تعوِّل لم
املتحدة. الواليات إىل عودته بعد التذاكر شباك إيرادات وزادت أوروبا يف كبريًا نجاًحا حقق
تلفزيوني مسلسل صنع وألهم كالسيكي سينمائي عمٍل إىل السبعة» «العظماء فيلم ل تحوَّ
و«أسلحة (١٩٦٦ سيفني»، ذا أوف («ريرتن السبعة» «عودة وهي: تالية أجزاءٍ وثالثة
يف السبعة و«العظماء (١٩٦٩ سيفن»، ماجنيفيسنت ذا أوف («جانز السبعة» العظماء
املوسيقى كذلك أصبحت .(١٩٧٢ آجني»، رايد سيفن ماجنيفيسنت («ذا جديدة» مهمة
لم الذين أولئك فحتى كالسيكية. موسيقى برينستني إليلمر تُنىس ال التي التصويرية
الند وديزني املارلبورو سجائر إعالنات موسيقى يف عليها التعرف يمكنهم الفيلم يشاهدوا
من العديد انطلق الوقت، نفس يف شهرية. أخرى إعالميٍة ووسائط الروك وفرق باريس يف
للفيلم تكريم أفضل ربما لكن الشاشة. عىل ناجحة مسرياٍت يف الفيلم يف الشباب املمثلني
احتفاليٍّا.3 سرتجيسسيًفا وأهدى بشدة، راَقه الفيلم إن قال الذي نفسه كوروساوا من جاء
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أسئلة

فرسِّ التعاطف؟ أو لالهتمام إثارة أكثر تجدها التي الشخصيات أو الجماعات ما (١)
الفيلم. مدار عىل تتغري رؤيتك كانت وهل إليهم يجذبك ما

الغرب أفالم يف الشاشة. عىل وتقديمها التخوم حياة يف أسايسٌّ عنٌرص العنف (٢)
داخله. والوحشية الخارج يف الربِّية الحياة يواجه مسلًَّحا البطل يكون ما غالبًا األمريكي،

السبعة»؟ «العظماء فيلم يف العنيفة األفعال تلعبه الذي الدور ما
وهل يعثرون؟ وَعالَم يبحثون؟ عمَّ الرئيسية. الفيلم شخصيات دوافع استكشف (٣)

كأيديولوجية؟ الجماعية أم للفردية السبعة» «العظماء فيلم يروج
كروز» «فريا وهو آخر فيلٍم يف املكسيكيني تصوير لطريقة السلبية الفعل ردود بعد (٤)
الفيلم. تصوير عملية ملراقبة محلِّيني بمراقبني آرتيستس يونايتد استعانترشكة ،(١٩٥٤)
فيلم يف الحياة يف وطريقتهم وقريتهم املكسيكيون بها ُقدِّم التي الطريقة يف رأيك ما

السبعة»؟ «العظماء
الواسعة اللقطات واستخدامه الذكور باملمثلني باستعانته سرتجيس جون يشتهر (٥)

الفيلم. هذا يف السينمائية املخرج أساليب قيِّم خاصته. الحركة أفالم إيقاع وضبط
يذهب عندما الفيلم. سيناريو من جمل اقتباس األفالم من النوع هذا عشاق يحب (٦)
الندبات إىل انظروا أحدهم! هو «ها أحدهم: يقول مأجورين، قتلٍة عن باحثني املكسيكيون
عندما الندبات.» بهذه أصابه الذي الشخص هو نحتاجه «ما آخر: يردُّ لكن وجهه!» عىل
ُصِنعت «إنها كريس: يرد القرية، دخول من تمنعه لن الحوائط تلك بأن كالفريا يتفاخر
مكون مبنًى من وقع الذي الرجل عن فني يرويها قصة هناك كذلك الخروج.» من لتمنعك
حتى يرام ما عىل يشء «كل يقول: به يمر طابق كل سكان يسمعه وظل طوابق، عرشة من
شخصيات عن تخربك وبم الفيلم؟ من ممكن قدر بأكرب تتذكرها التي الجمل ما اآلن.»

للحياة؟ ونظرتهم الفيلم
أين السبعة». و«العظماء السبعة» «الساموراي فيلَمي بني الخاصة مقارنتك اعقد (٧)
تقديمها يمكنك التي األسباب وما يختلفان؟ وأين كوروساوا فيلم مع األمريكي الفيلم يتفق

التغيريات؟ هذه إلدخال
بها يعتز التي األساطري أكثر د تجسِّ األمريكي الغرب أفالم إن أحيانًا يُقال (٨)
إىل ارجع السبعة»؟ «العظماء فيلم يف تجدها التي الرئيسية املعتقدات ما األمريكيون.

174



السبعة العظماء مقربة: لقطة
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.(١٩٥٤ كوروساوا، (أكريا السبعة» «الساموراي فيلم :١-٢٦ شكل

كوروساوا. أكريا إخراج:
أوجوني. وهيديو هاشيموتو وشينوبو كوروساوا أكريا كتابة:
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ناكاي. أساكازو تصوير:
كوروساوا. أكريا مونتاج:

هاياساكا. فوميو تصويرية: موسيقى
ماتسوياما. سو فني: إخراج
موتوكي. سوجريو إنتاج:

.١٩٥٤ عام يف املتحدة) (الواليات بيكترشز وكولومبيا (اليابان) توهو توزيع:
باإلنجليزية. مرئية برتجمة مصحوبة اليابانية اللغة:

دقائق. ٢٠٧ الفيلم: زمن

األبطال:

كيكوشيو. بدور ميفوني توشريو •
كامبي. بدور شيمورا تاكايش •
شينو. بدور تسوشيما كيكو •

شيشريوجي. بدور كاتو دايسوكي •
كاتسوشريو. بدور كيمورا إيساو •
هيهايش. بدور شياكي مينونو •
كيوزو. بدور مياجويش سيجي •
جوروبي. بدور إينابا يوشيو •

الزوجة. بدور شيمازاكي يوكيكو •
مانزو. املزارع بدور فوجيوارا كاماتاري •
ريكييش. املزارع بدور تسوشييا يوشيو •

الساموراي، أفالم وخاصة العاملية، الحركة أفالم يف وإسهامها اليابانية بالسينما مهتم أي
«الساموراي الرائد وفيلمه (١٩١٠–١٩٩٨) كوروساوا أكريا من أفضل به يبدأ من يجد لن
واملعلم السيد تعني والتي «سينيس»، ب عامليٍّا املشهور كوروساوا، إن .(١٩٥٤) السبعة»
املتحدة، الواليات يف املخرج». «مخرج بأنه واسع نطاٍق عىل معروف له، املشهود
ومارتن سبيلربج وستيفن كوبوال فورد وفرانسيس ألتمان روبرت مثل مخرجون يعرتف
كوروساوا ألفالم رسيع فحٌص يُبنيِّ عليهم. وفضله بتأثريه بيكينباه وسام سكورسيزي
لالندماج أفالمه يف يظهر الذي الساموراي محاربي عاَلم استعداد مدى صنعها أعيد التي
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«راشومون» فيلم عىل (١٩٦٤) «الغضب» فيلم ريت مارتن بنى األمريكي. الغرب مع
من «حفنة بعنوان (١٩٦١) «يوجيمبو» فيلم صنع ليوني سريجيو أعاد بينما ،(١٩٥٠)
فيلمه يف السبعة» «الساموراي فيلم صنع سرتجيس جون وأعاد ،(١٩٦٤) الدوالرات»
هيدين («ذا الخفي» «الحصن فيلم أن لوكاس جورج ذكر .(١٩٦٠) السبعة» «العظماء
أفالم من السلسلة تلك النجوم»، «حرب أفالم لسلسلة هام مصدٌر (١٩٥٨ فورتريس»،
الخارجي. للفضاء الجديدة التخوم إىل الغربية التخوم فيها تحوَّلت التي العلمي الخيال
األمريكي، الغرب أفالم وخاصًة األمريكية باألفالم الشديد اهتمامه عن كوروساوا عربَّ بدوره،
يتعرض كان وطنه، يف لكن له. إلهام مصدر بوصفه هيوستن وجون فورد جون وذكر
من جديد جيٍل ومن يكفي، بما يابانيٍّا ليس بأنه أقدَم جيٍل من حياته خالل لالنتقاد

بالواقع. مرتبطة غري وأفالمه رجعي بأنه املخرجني
يف شهرٍي ساموراي محارب إىل نسلها يعود لعائلة طوكيو يف كوروساوا أكريا ُولِد
الرياضية الرتبية مادة يدرِّس العسكري، برتاثه بشدة الفخور والده، كان جنجي. حقبة
النفس بضبط قويٍّا إحساًسا غرس وصارًما، منضبًطا رجًال وبصفته عسكرية. مدرسٍة يف
ناحية طبيعيٍّا انجذب لكنه شبابه، أثناء الكيندو بطريقة السيف قتال درس الذي ابنه يف
التقدُّم قبل الرسم ودرس دوستويفسكي، روايات وخاصًة األدب كوروساوا أحب الفن.
وهو توهو، الحًقا أصبح الذي البوراتوريز، كميكال فوتو أستديو يف وظيفة عىل للحصول
زاد األستديو، يف مجتهد مبتدٍئ كصبيٍّ اليابان. يف األفالم إنتاج أستديوهات أكرب أحد
جعل عىل عه وشجَّ الشاب موهبة أدرك الذي ياموموتو كاجريو بمعلِّمه كوروساوا إعجاب
السيناريو، كتابة أهمية كوروساوا علَّم من هو ياموموتو كان مهنته. هي األفالم صناعة
إخراج بدأ فيلًما، ٢٤ من أكثر يف مساعًدا العمل وبعد حياته. طوال ماَرَسها مهارة وهي
.١٩٤٢ عام الساموراي أفالم من وهو سوجاتا» «سانشريو بعنوان الطويلة أفالمه أول

ونقدية. جماهريية حفاوًة ليلقى التايل العالم يف الفيلم صدر
عاًما لخمسني استمرت التي كوروساوا مسرية فيها انطلقت التي السنوات مثَّلت
املخرجني أوائل يستخدم لم ببطء، اليابانية السينما تطوَّرت شاب. أفالم صانع ألي تحديًا
الشخصيات تقديم عىل الرتكيز لني ُمفضِّ التصوير، أو املونتاج يف مبتَكرة أساليب اليابانيني
ممثلني استخدمت فإنها للمرسح، الدرامية باألساليب اليابانية السينما وبارتباط واألداء.
البينيش رواة استخدام إىل باإلضافة ،١٩٢٢ عام حتى النسائية األدوار لتقديم ذكوًرا
العرشين. القرن ثالثينيات منتصف حتى الشاشة عىل يحدث ملا حية تعليقاٍت لتقديم
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الدخول لكوروساوا أتاحت وظيفة وهي البينيش، رواة من األكرب كوروساوا شقيق كان
العسكرية اليابان قيادة فرضت الثانية، العاملية الحرب وخالل كطفل. باملجان للسينما
فرضت الحرب، وبعد القومية. أجندتها مع متماشية لتصبح املنتجات كل عىل رقابة
غريَ تُعتَرب التي األفالم صنع مانعًة الخاصة ِرقابتَها اليابان احتلَّت التي الحلفاء قوات
ممنوعة الساموراي أفالم كانت عسكرية. ملبادئ تعرض أو لألجانب ومناِهضًة ديمقراطية

الخمسينيات. منتصف حتى
يتعاون كان جيًدا. ساعدته واإلنتاج للتصوير أساليب كوروساوا ر طوَّ السنوات، بمرور
عىل للحصول الُكتَّاب من فريق أو آخر كاتٍب مع عادًة أفالمه سيناريوهات كتابة يف
ممثلون تفكريه ويف تُصنَع غالبًا السينمائية السيناريوهات كانت لرؤيته. مختلفة منظوراٍت
التمثيل طاقم كان َلني. املفضَّ ممثَليه شيمورا، وتاكايش ميفوني توشريو وخاصًة بعينهم،
والكامريات اإلضاءة وضع مع باملالبس، وبروفات أداء بروفات ذلك ويتبع السيناريو، يقرأ
كان كوروساوا فإن املخرجني، من الكثري وعْكس التصوير. يبدأ ثم الصحيح، مكانها يف
للَمشاِهد مونتاج وَعَمَل السيناريو متبًعا الزمني بالرتتيب االلتزام مع التصوير ل يفضِّ
ق تدفُّ «اغتنام يف ويساعده الزخم عىل يحافظ األسلوب هذا بأن يؤمن كان ليلة. كل رة املصوَّ
يكن لم الشديدة. بالسيطرة اشتهر اإلنتاج، بعد ما عملية ويف التصوير موقع يف اإلبداع».
نسمِة وكل ظلٍّ وكل زاوية وكل حركة كلُّ صدفة؛ يحدث النهائية النسخة يف يشء أي هناك
معارفه دائرة يف يُعَرف أصبح كما «تينو» أو اإلمرباطور من مقصوًدا قراًرا كانت هواءٍ

املقربني.
ال له تدخُّ فإن ذلك، ومع السبعة»، «الساموراي فيلمه يف الصارمة السيطرة هذه نرى
لقطًة األرجح عىل وسرتى تقريبًا لحظة أي يف الفيلَم أَوِقِف سبب. أو ُمربِّر دون أبًدا يكون
تخدم أنها وستدرك السياق ضمن اللقطَة وافحِص أخرى مرًة النظَر ِق دقِّ بعناية. مركبة
وحركة العاتي واملطر حائط أي وتركيب جسد كل وضع القصة تدفع ما دائًما أكرب. غرًضا
يفقد ال فإنه التفاصيل، يف الفيلم عبقرية من كبري جزءٌ يتمثل وبينما املاء. عىل الظالل
دقيقة مائتي من (أكثر الطويلة عرضه بمدة الفيلم، هذا إن العام. للتصميم رؤيته أبًدا
اإلقطاعية اليابان زمن من عناَرص يكشف (إذ الثقايف ومداه األصلية) املخرج نسخة يف
واألفراد والعنف، الوالء عن تأمليٍّا تعليًقا يُعتَرب املعارصة)؛ الحياة يف يرتدَّد صداها زال ما
الكوميديا عنارصمن بها قصٌة كذلك أنه كما الضغط، تحت البرشية والطبيعة والجماعات،

كبري. بشكٍل والتسلية واإلثارة
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بفرتٍة لليابان األمريكي االحتالل انتهاء بعد السبعة» «الساموراي كوروساوا صنع
يف الفيلم قصة تدور اإلقطاعي. اليابان مايض يف النظر إعادة يف حرٍّا كان عندما قصرية،
والفوىضاالجتماعية، الدموية بالرصاعات تتَّسم التي (سينجوكو) املتحاربة» «املمالك حقبة
املتصارعون الحرب أمراء كان .(١٤٦٧–١٤٧٧) أونني» «حرب باسم كذلك ُعرفت والتي
الساموراي فرسان خدمات مستأِجرين القرى وينهبون بعض، حصون بعضهم ر يُدمِّ
التابعون الساموراي فرسان كان يُهَزم، حرب أمرِي أيُّ كان وعندما أجلهم. من ليحاربوا
وأحيانًا متجوِّلني»، «رجاًال يعني الذي «الرونني»، اسم تحت الريف يف ليهيموا يُرتكون له
ُمعلِّمني أصبحوا الساموراي فرسان بعض الطعام. أجل من املزارع ينهبون كانوا ما
مهاراتهم عىل يعتمدون طرٍق ُقطَّاَع أصبحوا منهم الكثري لكن كوروساوا، كأسالف وأطباء
والعنف القانون غياب حقبَة الحقبة تلك كانت املساملني. الفالحني قوت رسقة يف القتالية
وجود عدم ظل ففي بالفرص؛ مليئة حقبًة كانت كذلك لكنها األمريكي، الغرب مثل املتفرق
يمتلك فقري ملزارٍع املمكن من وأصبح القديم، االجتماعي النظام انهار قوية، مركزية سلطٍة
االجتماعية. طبقته فوق ويسمو سيًفا يمسك أن بالشجاعة، يتظاهر أو والطموح، الشجاعة
فرسان سبعة خدمات جبلية قرية يف املزارعون يستأجر السبعة»، «الساموراي فيلم يف
السلب يمارسون الذين الرونني فرسان من فرقة من حمايتهم يف ملساعدتهم ساموراي
بسري املخرج اهتمام يعكس نحٍو عىل أجزاء ثالثة عىل تدريجيٍّا الحكاية ف تتكشَّ والنهب.
الرئيسية: الفيلم شخصيات األول الجزء يقدِّم األشياء. إنجاز يتم وكيف الفيلم إخراج
إىل الساموراي فرسان ينضم كما مرتزقة، خدمات استئجار فكرة القرية سكان يناقش
مع الدفاع، يف خطتهم الساموراي يُِعدُّ الثاني، الجزء يف اآلخر. تلو واحًدا املحاربني فرقة
أوجها وتبلغ الخطة تنفيذ يبدأ الثالث، الجزء يف القتال. أجل من القرية سكان تدريب
عامله إلكساب كبرية مشاقَّ كوروساوا ل يتحمَّ املقابر. يف مهيبة ولحظٍة عنيفة معركٍة يف
البؤري الرتكيز ذي للتصوير استخدامه إن املثال، سبيل عىل باألصالة؛ إحساًسا الخيايل
يواجه فبينما الوقت؛ نفس يف الحدث مستويات من العديد مشاهدة من يمكِّننا العميق
يف اليومية حياتهم روتني يمارسون القرويني فإن املشهد، مقدمة يف بعًضا بعضهم الرجال
كوروساوا، مارسه جديد أسلوب وهو كامريات، ثالث كوروساوا استخدام لنا يتيح الخلفية.
تقريبًا. واحد وقٍت يف إجمايل وبنحٍو بالتفصيل الفرسان الندفاع العاتية الطاقة اختبار
لكننا الحرب، فوىض أو القرية يف الحياة ن تكوِّ كثريٍة، بعناَرص مليئة الشاشة تكون ربما
من ساموراي فارس أول كامبي، يصطحب اللحظات، إحدى يف اتجاهاتنا. أبًدا نفقد ال
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العام. الوضع بالتبعية يرينا مما خطته؛ لتوضيح األربعة القرية أركان إىل رجاله السبعة،
من يمكننا مما األعالم؛ أحد عىل الطرق وُقطَّاع للساموراي رموًزا يرسم أخرى، لحظٍة يف

بالضبط. موقعنا نعرف ما دائًما املعركة. خالل الضحايا عدد متابعة
ظالل تظهر بينما قريبة، مسافٍة عىل داكنة سحٌب فيها تحوم لألفق بلقطة الفيلم يبدأ
يفرشيٍط نحونا ثم اليسار، إىل اليمني من ُمتَّجهون وهم الجياد راكبي الفرسان من مجموعة
العادية الجياد حوافر صوت من التصويرية املوسيقي م تُضخِّ الصباح. ضوء من ضيق
الطرق. ُقطَّاع وجود عن تعلن التي املتكرِّرة» املوسيقية «الجملَة يصبح طبول قرع وتضيف
القرية فسكان الشخصيات؛ من مجموعة كل عن خاصة موسيقيٌة جملة تُعلن الفيلم، هذا يف
وجوَدهم فيعِلن الساموراي فرسان أما والطبلة، بالفلوت يُعَزف شعبيٍّ بلحٍن مرتبطون
يشري النحاسية. النفخ آالت إىل باإلضافة الكآبة عىل الباعثة الرجال أصوات من جوقة صوُت
أخرى. يف اللقطات إحدى تذوب حيث منظورنا يف انتقاٍل إىل آخر ملشهٍد تدريجي إحالٌل
إىل ينظرون الذين بالكامل، دروَعهم املرتدين املسلَّحني الفرسان مع التل فوق اآلن نحن
الحًقا سيعودون هجومها، تأجيَل الطرق ُقطَّاع فرقة تُقرِّر بكثري. منهم أسفل تقع قرية
صورَة لتنقل اآلن الكامريا وتنتقل القرية سكان إىل األخبار هذه تصل الشعري. ينضج عندما
عدسة تساهم الذات. عىل وإشفاق يأس يف املحنية األرضورءوسهم عىل الجاثية أجسامهم
ُولِد «لقد قائًال: أحدهم ينوح وَوْحدتَهم. ُقْربَهم يُِربز مما املنظور؛ تسطيح يف التيليفوتو
ا جدٍّ س متحمِّ شابٌّ وهو ريكييش إنه القتال، إىل ويدعو آخر يقف ليَشَقوا.» املزارعون
كأفراد. القرية سكان من العديد يربز تدريجيٍّا، الفيلم. يف كبري بشكٍل الحًقا دوره سيربز
مانزو هناك هجوم. ألول عرضًة يجعله ما القرية؛ خارج بيته يقع الذي موسوكي هناك
ومزاُجه املضحك وجُهه يجعله الذي يوهيي هناك فيه. مباَلغ نحٍو عىل ابنته بعفة املهووس
الجميع يناديه الذي الحكيم القرية رئيس جيساكو، هناك للضحك. مثرية شخصيًة املتوتر
يغتصبوا أن مخافَة الساموراي خدمات استئجار فكرة عىل يعرتضمانزو عندما «الجد». ب

يطري؟» أن وشك عىل ورأُسك لحيتِك، عىل الخوف فائدة «ما جيساكو: يخربه ابنته،
ألول شيمورا) (تاكايش كامبي نشاهد اآلخر؛ تلو الواحد السبعة الساموراي يظهر
حتى ساموراي، فارس من صدوره يمكن ال ف ترصُّ وهو شعره، عقدة يحلق وهو مرة
الذي كامبي، يصبح كرهينة. يائس رونني فارس يحتجزه طفل إنقاذ وهو السبب ندرك
واملتحدث السبعة الساموراي قائد الذات، وإنكار االستقامة يف البوشيدو مبادئ يجسد
كامبي بشجاعة كاتسوشريو يُسمى شاب محارٌب يُعَجب ما. بشكٍل نفسه كوروساوا باسم
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شيشريوجي، القديم، كامبي صديق الحًقا، إليهما، ينضم له. تابًعا يصبح أن اه ويرتجَّ
يستعني بدوره نائبه. ليكون كامبي به يستعني بارع سهام رامي وهو جوروبي وكذلك
قوية. قتاليٍة بروٍح القتال يف الضعيفة مهاراته يعوض حطَّاب وهو بهيهايش، جوروبي
مبارز أمهر وهو كيوزو، هو البداية، يف تردده رغم إليهم، ينضم الذي السادس الساموراي
نشاهده لفرد، فرد قتال يظهر الذي الفيلم يف الوحيد املشهد يف املجموعة. يف بالسيف
يصبحان تعبري؛ أي من خاٍل ر متحجِّ ووجٍه بإحكام املزاج حادَّ ر، متنمِّ عىل يقيض وهو
طاقة أكثرهم وهو ميفوني) (توشريو كيكوشيو هناك أخريًا، ذلك. بعد املميزة عالمته
ضخم وسيفه حمقاء أفعاله إن النسل. نبيل أنه يدَّعي ٍج كمهرِّ البداية يف يظهر وتعقيًدا،
الشخص الرابحة، الورقة هو كيكوشيو يُعترب املظهر. وسخيفة مالئمة غري ومالبسه ا جدٍّ
يجلب لكنه — قتالية مجموعٍة ألي مخاطرة يمثل دائًما وهو — املهرج املظهر، الخادع
وروح للخيالء كيكوشيو وبامتالك واملفاجأة. والحيوية الكوميديا من للفيلم هامة مكوناٍت
يكن لم إن شجاعة، وإظهار جماعات يف املزارعني قيادة يمكنه فإنه الساخرة، الفكاهة
عندما وجدِّية عمًقا أكثر جانٍب عن كيكوشيو يكشف الهجوم. الخوفتحت تعرف ال طيًشا،
باكتشافهم السبعة الساموراي يغضب مانزو؛ كوخ يف املخبَّأة الدروع من ذخرية تُكتَشف
إن يقول: فهو الباقني؛ من أكثر يعرف كيكوشيو لكن املزارعني، جانب من الخيانة لهذه
لكيكوشيو كشًفا اللحظات أكثر ربما هكذا؟ جعلهم من لكن وجهني، وذوو جبناء املزارعني
والدته ذراَعي بني من رضيًعا طفًال لينقذ تحرتق مطحنة ُمقتِحًما يركض عندما هي
الرضيع.» الطفل هذا مثل كنُت لقد معي. حدث األمر «نفس قائًال: ويرصخ املحتَرضة.

البكاء. يف وينهمر ذراَعيه بني الطفل كيكوشيو يحتضن
الطرق، ُقطَّاع مثل بعضالشخصيات، الفيلم، خالل الشخصيات عىل كوروساوا يركِّز
الفيلم، مدار عىل لكن مانزو. ابنة شينو، وهي فقط واحدة وامرأٌة بالكامل، دون يتجسَّ ال
وتروقنا رجًال، ليصبح ينضج كاتسوشريو نرى ومانزو. ريكييش عن كاشفة أرساًرا ندرك
يشء، كل وفوق الصخري. وجهه وراء النبيل كيوزو وقلب كامبي، حكمة الوقت بمرور
يدفعه الذي وما الغريب سلوكه وراء واألسباب الداخلية كيكوشيو نفس عن شيئًا نفهم
لحظات أوج هذه تصبح اآلخرون، الستة يقبله عندما النهاية يف ساموراي. فارس ليصبح

حياته.
ملتفتًا ببساطة كامبي يقول الحياة. قيد عىل السبعة الساموراي من فقط ثالثة يبقى
تذكريٌ وهو املرفِرف العَلم عىل ُمثبَّتة الكامريا وتظلُّ أخرى». مرًة نجونا «لقد جوروبي: إىل
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متحركني أخرى مرًة حقولهم يف املزارعني نرى النهار، يعود عندما املعركة. بنتيجة صامت
للمحصول زراعتهم أثناء والطبلة للفلوت الدهر ِقَدم القديم الصوت إيقاع مع توافق يف
اآلخر الجانب عىل قدًما. امليضِّ يف نفسها والحياة بل الطبيعة إيقاع يستمرُّ لألرز. الجديد
فيها ُدِفن التي الروابي عند فني متوقِّ للرحيل املتبقون الثالثة املحاربون يتَّجه النهر، من
ليصبح شينو مع البقاء قرر فقد عنهم؛ كاتسوشريو ينفصل القتال. ضحايا من زمالؤهم
هم املزارعون أخرى. مرًة ُهزمنا «لقد قائًال: أخرى مرًة كامبي يتحدث القرية. سكان أحد
الرياح صوت يتصاعد بينما املقابر مظِهرًة ألعىل الكامريا تتَّجه نحن.» وليس فازوا من

الكئيبة. الساموراي وموسيقى
السبعة»: «الساموراي فيلم عن الربيطاني الفيلم معهد كتاب يف ميلني جون تقول كما
فقد معدودة؛ كامبي فأيام الحرب.»1 خرسوا لكنهم باملعركة الساموراي فرسان فاز «لقد
العملية الرضورة من جديد لعالٍم الطريق يمثلها التي البطولية املثالية املبادئ أفسحت
لفرسان النبيلة الروح يف هنا املمثلة القديمة اليابان ضياع كوروساوا ينعى العامة.
قيد عىل البقاء وهي تفوًقا األكثر بالقيمة به يعرتف الذي الشكل بنفس الساموراي،
الفيلم يجعل ما فإن ذلك، من الرغم وعىل القرية. لسكان العنيدة املثابرة يف واملمثَّلة الحياة
الطريقة هو وأسود، أبيض إىل لألمور بسيًطا تقسيًما كونه مجرَّد من لالهتمام إثارة أكثر
اليابان فعلت (كما السالم نحو اإلقطاعية اليابان وبتحرك تاريخيٍّا، األمور. بها د يُعقِّ التي
عن أهمية تقل املحاربني لطبقة السامية واألخالقيات املهارات فإن ،(١٩٥٤ عام الحديثة
للمعركة كوروساوا يقدِّمها التي املشاهد تبدو ال املزارعون. يمثلها التي االقتصادية املنفعة
تُميِّز التي بالسيف املبارزة تُميِّز التي البسالة من القليل فهناك خاص؛ نحٍو عىل بطولية
بالرصاصوليس إنذار سابق دون من فجأة الساموراي فرسان يُقتَل األفالم. من النوع هذا
بصورٍة ويُطَعنوا خيولهم متن عىل من الطرق قطاع يُنتََزع مبارشة. ملحميٍة مواجهاٍت يف
وتشتعل الطني يف وخيولهم املحاربون يسقط كما املشحوذة، الخيزران بسيقان وحشية
لوحشية سوداوية واقعيٌة نظراٌت هي املشاهد هذه بداخلها. وساكنوها البيوت يف النريان
مجهود مثل شجاعة، عىل تنطوي فرديًة ترصفاٍت نرى بالتأكيد، جنسه. أفراد تجاه اإلنسان
موقع عىل الصامتة كيوزو غارة أو محرتق، كوٍخ من ريكييش لسحب اإليثاري هيهايش
الرابطة مثل الرجال، بني للصداقة لإلعجاب مثرية أمثلة نرى الطرق. ُقطَّاع ألسلحة تمركز
مثل الطائشة، الفردية أن كيف نرى كذلك لكننا وجوروبي. كامبي بني الخفية القوية
يذكِّر اآلخرين. حياة تهدِّد أن يمكنها التي آخر، ناريٍّ سالٍح رسقة تقليد كيكوشيو محاولة
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أن يظن من الجماعي. العمل هو يهم ما الحرب، «يف قائًال: األمر بهذا املجموعة كامبي
اليابانية التفرقة عىل لهم ونصحه تحذيره يشدد أيًضا.» نفسه سيدمر فقط به يتعلَّق األمر

(نينجو). البرشي الشخيص والهوى (جريي) الواجب بني ا جدٍّ القديمة
مع السيناريو كوروساوا كتب شهًرا. ١٨ السبعة» «الساموراي فيلم صنع استغرق
لم الذي كيكوشيو، دور أُضيف يوًما، ٤٥ يف أوجوني، وهيديو هاشيموتو شينوبو معاونيه،
عىل أصبح أنه رغم الدراما، وسط كوميدية لحظاٍت إلضفاء األصيل؛ ر التصوُّ يف موجوًدا يكن
اعتياديَّني. غري وعمق أصالة إضفاء أجل من اإلنتاج فريق كافح بكثري. أكرب دوًرا ميفوني يد
سجالٍّ وصنع السبعة، من فارس لكل شخصيٍّا وتاريًخا ًال مفصَّ وصًفا كوروساوا وصنع
كقريٍة مًعا جميًعا العيش للممثلني يمكن حتى العائلية؛ صالتهم ًدا محدِّ للمزارعني كامًال
الحريصللممثلني ووضعه للمشاهد كوروساوا تركيب يشدد الفيلم. تصوير خالل حقيقية
كمجموعتنَي الساموراي وفرسان املزارعون يظهر البداية، يف العالقات. هذه عىل أماكنهم يف
بعض من بعضهم اقرتب وكلما املختلفة، والءاتهم عىل واملونتاج الكامريا وتؤكد متفرِّقتنَي،
لقطة فتُظهر سينمائي؛ بنحٍو بعض عىل بعضهم اعتماُد تأكَّد مشرتك، هدف أجل من
الساموراي فرسان أن كيف األخرية املعركة قبل خطابه خالل لكامبي طويلة متابعٍة
وحدتهم بالكامريا الرسيع القطع يجسد املعركة، وخالل خلفه، ويقفون يدعمونه واملزارعني

الشديد. املطر تحت الطبقية الفروق كل وتختفي وارتباكهم،
لم التذاكر، شباك يف كبريًا نجاًحا السبعة» «الساموراي فيلم فيه ق حقَّ الذي الوقت يف
دعاة واعتقد كبري، بنحٍو «غربيٍّا» النقائية أتباع وجده البداية، يف قدره حقَّ اد النقَّ يقدره
الطبقة بها د يجسِّ التي الطريقة املاركسيون كره بينما العسكرية، للنزعة ج يروِّ أنه السالم
جديدة موجٍة بدء إىل أدى ما األفالم؛ من النوع بهذا االهتمام إحياء أعاد الفيلم لكن الدنيا.
الستينيات أوائل بحلول عام كل فيلًما أربعني نحو إىل وصلت الساموراي، أفالم صناعة من
أفضل كأحد العاملية السينما هيكل يف مكانه الفيلم احتل النهاية، يف العرشين. القرن من

اليابانيني. السينما صناع أفضل أحد بيَِد أفالمها،

أسئلة

ساموراي، فرسان طرق، قطاع مختلفة: وفرعية رئيسية مجموعاٍت الفيلم يمثل (١)
كوروساوا أن يبدو مًدى ألي يقاومون. ومن بالفعل يبادرون من ونساء؛ رجاًال قرويني؛
ممكن؟ نحٍو بأكرب لها تفضِّ املجموعات تلك وأي األخرى؟ عىل املجموعات تلك إحدى ل يفضِّ
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رغم املجموعات تلك إحدى وتقدير للسائد مخالف نحٍو عىل الفيلم قراءة املمكن من وهل
كبريًا؟ انتباًها يعطيها ال أو شأنها من يُقلِّل الفيلم أن

اإلنسانية النزعات إىل مشريًا جدليٍّا» أفالم «صانع كوروساوا ديرس ديفيد يسمي (٢)
القرية كسكان املتعارضة، االجتماعية الطبقات أن وكيف عمله، يف السارية والشكلية
بني كذلك كوروساوا يناوب السبعة»، «الساموراي فيلم يف تتالقى الساموراي، وفرسان
الفيلم يف عليه العثور يمكنك الذي الدليل ما الشديدة. الحركة ولحظات السكون مشاهد

الجدلية؟ ديرس قراءة لدعم
كيف الحظ تأثريًا. صورها أكثر يف الجمالية كوروساوا قوة ح يوضِّ مشهًدا اخرت (٣)
األخرى السينمائية واألدوات واملونتاج والصوت الكامريا وحركة املشاهد تأليف يستخدم

السينمائية؟ االختيارات هذه تخدمه الذي األكرب الغرض ما املشهد؛ لبناء
املصنوعة جيكي» «جيداي التاريخية الدراما من بعنارص كوروساوا يستعني (٤)
بطويل هو ما بني مازًجا الخشنة، العنيفة (الشانبارا) بالسيوف املبارزة وأفالم بعناية،
دعابته أهداف ما السبعة». «الساموراي فيلم يف العنرصين لكال أمثلة ِجْد فكاهي. هو وما
وكيكوشيو؟ ويوهيي شينو مثل شخصيات إىل بها ننظر التي الجدية قدر وما وسخريته؟
ما التصويرية. للموسيقى جيًدا انتبه املرة هذه لكن أخرى، مرًة الفيلم شاهد (٥)
واملجموعات؟ الشخصيات مختلف لتمثيل كوروساوا يستخدمها التي املوسيقية األدوات
تلعبه الذي الدور وما للشخصيات؟ امُلحدِّدة املتكررة املوسيقية الجمل هذه يستخدم وكيف
هو كما تماًما، عة متوقَّ غري التصويرية املوسيقى تبدو أحيانًا للفيلم؟ الصوتية املؤثرات
هذا عىل األخرى األمثلة ما القتال. مشاهد أحد أثناء تُزقِزق الطيور نسمع عندما الحال

إيجادها؟ يمكنك التي د املتعمَّ التعارض
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.(١٩٧٥ سيبي، (راميش «الشعلة» فيلم :١-٢٧ شكل

سيبي. راميش إخراج:
سيبي. بي جي إنتاج:

أخرت. وجاويد خان سليم سيناريو:
ديفيشا. دواركا تصوير:
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شيندي. إس إم مونتاج:
برمان. دي آر تصويرية: موسيقى

.١٩٧٥ عام يف فيلمز وسيبي بروديورسز يونايتد إصدار:
باإلنجليزية. مرئية برتجمة مصحوبة الهندية اللغة:

دقيقة. ١٨٨ الفيلم: زمن

األبطال:

فريو. بدور ديول دارميندرا •
ديف. جاي بدور باتشان أميتاب •

سينج. بالديف تاكور بدور كومار سانجيف •
بسانتي. بدور ماليني هيما •
رادا. بدور بادوري جايا •

سينج. جبار بدور خان أمجد •
رامالل. بدور كابو ساتني •
إمام. بدور هانجال كيه إيه •

أحمد. بدور ساشني •
سيمبا. بدور موهان ماك •
ان. السجَّ بدور أرساني •

صدور عىل عاًما و١٥ ،(١٩٥٤) السبعة» «الساموراي فيلم صدور عىل عاًما ٢١ مرور بعد
راميش وابنه سيبي بي جي الهندي األفالم صانع أصدر ،(١٩٦٠) السبعة» «العظماء فيلم
(املعروف «الشعلة» فيلم ق حقَّ هندي». أمريكي «غرب فيلم كأول البعض إليه يشري فيلًما
يف ساحًقا نجاًحا السابقني، الفيلمني من بترصف اقتُبس الذي «الجذوات»)، باسم أيًضا
مثل الذكور بنجومه صعد كما العالم، مستوى عىل كالسيكيٍّا فيلًما وأصبح آسيا، جنوب
بوليوود. نجوم ملصاف كومار وسانجيف خان، وأمجد ديول، ودارميندرا باتشان، أميتاب
متتالية، لخمسسنوات عرضه بعد التذاكر بشباك الخاصة القياسية األرقام كل الفيلم كرس
كبري وجزءٌ ورقصاته أغانيه تُعترب املخلصني. معجبيه من املاليني به يحتفي زال وما
أنوباما كتبت العالم. حول األماكن من العديد يف قلب ظهر عن محفوظًة حواراته من
أنه إىل مشرية الهندية، للسينما مرجًعا إياه معتربًة «الشعلة» فيلم صناعة عن كتابًا تشوبرا
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األمة بها تتحدث التي «الطريقة ل جديدة معايري ووضع راٍق» فنٍّ إىل الحركة مشاهد «حوَّل
نفسها».1 عن الهندية

بأحداٍث السبعة» و«العظماء السبعة» «الساموراي فيلَمي إصدار ربط يمكن ومثلما
«الشعلة» مثل فيلٍم صنع إىل دعت تاريخية أسباٌب هناك املتحدة، والواليات اليابان يف محلية
،١٩٤٧ عام الهند استقالل بعد بتفاؤل األمة بناء من حقبة فبعد ١٩٧٥؛ سنة الهند يف
للرصاع وكان باألزمة، عام شعوٍر يف العرشين القرن من السبعينيات يف البالد سقطت
عىل أثرها والنظام للقانون العام واالنهيار اإلجرامي والعنف الحكومي والفساد الديني
نفس يف املروِّعة، الظروَف هذه للفيلم العام واألسلوُب القصُة تعكس الوطنية؛ الروح

الكوميديا. من لحظات فيه يقدِّمان الذي الوقت
بدوره يقوم (الذي سينج جبار الجذَّابة، الشخصية ذو العنيف الطريق قاطع اعتاد
كبري يريد الهند. جنوب يف نائية صغرية قريٌة وهي رامجره، قرية ترويع خان) أمجد
سانجيف بدوره (يقوم سينج بالديف تاكور يسمى متقاعد رشطة رجل وهو القرية،
بمفرده؛ بهذا للقيام القوة يملك ال لكنه القانون، أمام ومحاكمته جبار القبضعىل كومار)،
ُقبض عندما وشجاعة مهارة أظهرا اللذان ديف، وجاي فريو هما بشابَّني االستعانة فيقرر
يكونان ما أبعد (باتشان) وجاي (دارميندرا) فريو سنوات. خمس منذ الني كنشَّ عليهما
الرسيعة، الطرق أحد يف نارية دراجًة كالهما يركب املشاهد، أحد يف السبعة. العظماء عن
أن وبما ضيقة. قمصاٍن فوق املتني الدينم قطن من ومعاطف الجينز من رساويل ويرتديان
أثناء بلهاء حركاٍت مؤدينَي الدراجة ركوبهما بحماسأثناء يغنيان فهما بوليوودي، فيلم هذا
قاسينَي يكونا أن كذلك يمكنهما لكن عرضللصداقة. يف اآلخر منهما كلٌّ يحتضن كما ذلك،
أفالم معظم يف الحال هو وكما ذلك. األمر يتطلب عندما حزيننَي أو عاشَقني أو شجاَعني أو
عىل الفيلم قرص إن القول يمكن ممكن. حدٍّ ألقىص بالعواطف ميلء الفيلم فإن بوليوود،
عادة بوليوود بها تدمج التي الطريقة إغفال إىل سيؤدي محدَّد سينمائي نوٍع أو أسلوب
من تقريبًا ساعات ثالث يف وامليلودراما والحركة املوسيقية والعروض الدرامية القصة بني

والبكاء. والضحك واملغامرة والرقص الغناء م تقدِّ والتي بالنشاط املفَعمة التسلية
رجل منه يخرج مهجورة، محطٍة يف يتوقَّف قطاًرا يُظهر بمشهد «الشعلة» فيلم يبدأ
ك ُمالَّ من العليا الطبقة أفراد ألحد توقري لقب (وهو التاكور عن ويسأل رسمي بزيٍّ
الرجل يسري األرستقراطيني). املحاربني من إقطاعية طبقٍة إىل نسلها يعود التي األرايض
موسيقى تصحبه نيومكسيكو، أو وايومنج تكون أن يمكن صخرية، قاحلٍة صحراءَ خالل

191



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

يحييه الهندية. النقر أدوات عىل والدق األوتار ومداعبة الصفري من نشطة تصويريٌة
إىل حاجته له ح ويوضِّ رمادي، بشاٍل ملفوف الكآبة مظهره يثري شخص وهو التاكور،
الرجلني أن ان، سجَّ وهو الزائر، يوضح عندما ما. بمهمٍة للقيام وجاي، فريو وهما رجَلني،
سيئاتهما، لهما أن كما حسناتهما لهما بأن التاكور يردُّ الشأن، حقريَا لصان إال هما ما
القطار. الطرق ُقطَّاع من مجموعة هاجمت عندما مرة ذات حياته أنقذا أنهما كيف موضًحا
تذكِّرنا التي املثرية االسرتجاع مشاهد من مجموعة خالل من درامي بنحٍو الهجوم يُعَرض
من نازلني الخيول متن عىل القطار الطرق ُقطَّاع يهاجم األمريكي. الغرب أفالم من بعرشات
الحديدية. قيودهما عىل النار بإطالق الشابَّني السجينني فيُحرِّر التاكور يخاطر املنحدرات؛
الحيلة. وسعة واملسدسات بالقبضات القتال يف باالنخراط مهارتهما وجاي فريو يُثبت
أو سيهربان كانا إن التقرير عليهما يجب النار، إطالق جراء من التاكور يُصاب عندما
إحدى ستصبح داللية حركٌة وهي العملة برمي للقرعة اللجوء يقرران لذا حياته؛ ينقذان

الفيلم. خالل املتكرِّرة األفكار
لألفالم الضمنية تلميحاته إدراك إىل «الشعلة» فيلم مشاهدة متعة من جزء يعود
كابور راج حماس لألذهان النارية الدراجة متن عىل الطريق» «أغنية تستدعي األخرى.
وشاربه املتشنِّجة الغريبة السجن آمر ترصفات .(١٩٥١ («أوارا»، «املترشد» فيلم يف كمترشد
(١٩٤٠) العظيم» «الديكتاتور فيلم يف تشابلن تشاريل بأداء يذكران هتلر شارب يشبه الذي
قاطع يذكرنا ربما الربيطاني. االحتالل من الذعة سخريٍة إىل الدور ل يحوِّ أرساني أن رغم
إىل يفتقر خان أمجد أداء لكن السبعة» «العظماء فيلم يف بكالفريا سينج جبار الطريق
سينج يعاقب واآلخر. الحني بني الصاخب الضحك يف انفجاره رغم كبرية، بصورٍة الدعابة
عائلة ويعامل رجال لستة رصاصات ثالث تتضمن الرويس للروليت سادية بلعبٍة أتباعه
فوندا هنري دها جسَّ التي فرانك شخصية بمعاملة يذكرنا بنحٍو رهيبة بقسوة التاكور

.(١٩٦٨) الغرب» يف مرة ذات «حدث فيلم يف ماكبني لعائلة
يُعَرض الرشير؛ االنتقامي املشهد هذا ومونتاج تصوير بها جرى التي الطريقة الحظ
من الحفيد عم نرى بعناية، املركَّبة اللقطات من بتتابع السالم ه يعمُّ الذي العائلة مسكن
الخلفية، يف املنزل نرى كما أرجوحة، عىل الطعام والدته تُحرض بينما سيارة عجلة خالل
نسمع وذاك، هذا بشأن يتحدثون وبينما املغسولة، املالبس الشابة الجميلة خالته تعلِّق
كان حيث الرصاص أطلق من هو رادا زوج أن يظنون البداية يف الطلقات. من مجموعة
أنه يرون السيارة، عجلة خالل من ينظرون عندما لكن التالل. يف النار إطالق عىل يتدرب
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ثابتة، لقطٍة يف البندقية بنريان يموت منهم كالٍّ لكن والخالة واألم العم يجري أرًضا. سقط
الغسيل حبل وينهار بيكينبا، سام أفالم أحد يف ضحايا كأنهم البطيئة بالحركة ويقعون
رجل يقف اآلن، األسلحة تصمت الصدئة. األرجوحة رصير يستمر بينما كومة مكونًا
الواقع يف لكنه بيديه، يصفق أنه ويبدو ضخمة، صخرة فوق حصانه صهوة عىل بمفرده
بندقيته وتتدىل السجن من هرب الذي جبار إنه يديه؛ راحتَي يف الجوز ثمرات بعض يكرس
الغريب، صوتها ُمصدرة ببطء تتمايل األرجوحة تزال وال الجثث يفحص وبينما كتفه. عىل
املنحدر ببطء ليهبط حصانه جبار يِكز املنزل؛ من خارًجا عمره من الثامنة يف يركضطفل
إىل كالهما ينظر الصبي تُظهر ثم الكامريا تُظهره مرتجًفا. الصبي يقف حيث الصخري
تجاه ويصوبها ببندقيته جبار يمسك عندما بأًىس الهارمونيكا تنتحب األرجوحة، عرب اآلخر

الصبي.
الثرثارة السائقُة بسانتي تأرس «الشعلة»؛ فيلم يف الرومانسية الجذوات بعض هناك
السائقة تذهب وعندما فريو، قلَب — األحصنة تجرها خفيفة هنديٌة عربٌة وهي — للتونجا
يحاول الهند)، يف املتزوجات غري النساء (كعادة طيبًا زوًجا شيفا اإلله من لتطلب املعبد إىل
الفتاة يجعل «الغضب بأغنية فريو ويستفزُّها حيلته، وتنكشف اإلله شخصية تجسيد فريو
عالقتهما فإن والفكاهة، بالكوميديا البداية يف توددهما يتميز وبينما أجمل». تبدو الجميلة
إىل وتضطر بسانتي عىل الطرق قطاع أحد يقبض الحًقا؛ جدِّية مشكلًة تواجه الرومانسية
ربطوا وقد عاجًزا، حبيبها يشاهدها وبينما فريو، يموت وإال الحارقة الشمس يف الرقص
تستمر لكنها قدميها تحت الزجاج يكرسون الطرق قطاع فإن كبريين، وتدين إىل وثاقه
العكس، عىل يرتدد.» نَفس جسدي يف دام ما الرقص عن أتوقف «لن وتغني: الرقص يف
األبيض الساري التاكور، ابن زوجة رادا، ترتدي ورصانة. تباعًدا أكثر جاي يحبها من فإن
عالقتهما فإن زواج، دون من يبقني أن ع يُتوقَّ الهند يف األرامل أن وبما باألرامل. الخاص

بعيد. من نظرات تقترصعىل الهادئة
فبعد السبعينيات؛ يف الهندي الجمهور لدى خاصٌّ صًدى الدموي االنتقام لفكرة كان
ارتحل بينما باكستان، إىل شماًال املسلمني ماليني هاجر ،١٩٤٧ عام بلديَن إىل الهند تقسيم
إىل أدى مما ذلك؛ أثناء الطرفان يتصارع كان ما غالبًا الهند. إىل جنوبًا الهندوس ماليني
إىل مستمرٍّا والعداء الحقد من ومرياثًا قتيل مليون نصف وراءه خلَّف عنيف قتاٍل اندالع
بالقصاص. مطالبني يرصخون الناجون وكان الشارع، يف تُذبَح العائالت كانت هذا. يومنا
الديني، العقاب فكرة عام بوجٍه الهندية األفالم تجنبت الزمان، من عقدين من ألكثر
رئيسة أعلنت بالفساد، واتهامات متزايد اقتصادي اضطراٍب ووسط ،١٩٧٥ عام يف لكن
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مسبوقة غري ملدٍة املدنية الحقوق وتعليق العامة الطوارئ حالة غاندي إنديرا الهندية الوزراء
«الشعلة». فيلم صنع سيبي آل قرَّر باألزمات، امليلء املناخ هذا ووسط شهًرا. ١٨ إىل وصلت
االنفصال عن الناتج البالد بنظام املخلَّ العنف خرب قد (١٩١٤–٢٠٠٧) سيبي بي جي كان
بباكستان كراتيش(املوجودة مدينة من عائلته مع الهروب إىل اضطراره وبعد مبارش. بشكٍل
وراءه. العائلة ومدخرات ممتلكات ترك حاليٍّا)، الهندية (مومباي بومباي مدينة إىل حاليٍّا)
والبناء. السجاد بيع منها صغريٍة، وظائَف يف العمل إىل اضطر مىض، فيما غناه ورغم
الشهرية الهندية للممثلة منزل بناء يف مشاركته أثناء بالسينما ا مهتمٍّ بي جي أصبح
مًعا وبعملهما إليه. باالنضمام ابنه األب أقنع واإلخراج، التمثيل تجربة وبعد دوت، نرجس
(١٩٧١ (أنداز، «طريقة» مثل الهند يف نجاًحا األفالم أكثر من بعًضا صنعا ومخرج، كمنتج
أكرب فيلًما «الشعلة» يكون أن املنتظر من وكان .(١٩٧٢ جيتا»، أور («سيتا وجيتا» و«سيتا
م. مجسَّ بصوٍت مليمرتًا ٧٠ بمقياس ر يُصوَّ هندي فيلم أول كان حيث سابَقيه؛ من حتى
سليم من املكوَّن السيناريو لكتابة ل املفضَّ بفريقهما راميش وولده سيبي بي جي استعان
املخرج بنى أسطر. أربعة من األساسية للنقاط ص ملخَّ من قصة لصنع أخرت وجاويد خان
الضخمة الصخور بني كاملة مدينًة ديفيشا دواركا السينمائي ر واملصوِّ يديكار رام الفني
أميتاب اختري بنجالور. مدينة عن بالسيارة ساعة تبعد التي راماناجارام يف واملسطحات
خطيبته واختريت جاي، بدور للقيام مسريته، أوائل يف تراجع مرحلة يف كان الذي باتشان،
وأصبحت أشهر بأربعة اإلنتاج بدء قبل تزوَّجا رادا. األرملة، بدور للقيام بادوري جايا
(التي ماليني وهيما دارميندرا بني غرامية عالقٌة نشأت الوقت نفس يف التصوير. أثناء حبىل

سنوات. بخمس الفيلم إصدار بعد وتزوَّجا بسانتي)، بدور قامت
يوًما، ٢١ النارية الدراجة أغنية تصوير استغرق فقد ببطء؛ يسري الفيلم إنتاج كان
بواسطة مسبًقا لت ُسجِّ قد األغنيات كانت يوًما. ٢٤ يف التاكور عائلة مذبحة ُصوِّرت بينما
بوليوود، يف األفالم أغنيات معظم مع يحدث كما باك» البالي «مغنو ون يسمَّ مغننيمحرتفني
مشهورون املغنون هؤالء الشفاه. حركات بمزامنة الكامريا أمام الحًقا املمثلون ويؤديها
كانت اإلنتاج، بعد ما مرحلة وخالل األفالم. نجوم شهرة بنفس األحوال أغلب يف الهند يف
ُمخوًَّال دقيقة، ٢٠٠ إىل الرقابة مجلس خفضها ثم ساعات أربع للفيلم األولية النسخة مدة
من غاندي. إنديرا الوزراء رئيسة فرضتها التي الطوارئ حالة أتاحتها التي بالصالحيات
بسحقه عدوِّه من التاكور فيها ينتقم التي النهاية عىل الرقابة توافق لم أخرى، أموٍر بني
إليقافه. املناسب الوقت يف الرشطة فيها أخرىتصل بها استُبدلت بل بمسامري، املزوَّد بحذائه
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أغسطس من عرش الخامس يف إصداره فعند رسيًعا؛ نجاًحا «الشعلة» يحقق لم
التذاكر. شباك يف فاتر واستقباٍل سلبية بمراجعاٍت استُقِبل الهندي)، االستقالل عيد (وهو
السينما إيرادات أرقام كل الفيلم وكرس أخباره، بتداول سمعته نت تحسَّ الوقت، بمرور
نجًما باتشان أميتاب أصبح بينما قومية، ظاهرة سينج جبار وأصبح الهند؛ يف التجارية
رشائط عىل صدرت والتي برمان، دي آلر الفيلم موسيقى أما األول. الصف نجوم من
هيكل يف مكانه الفيلم واحتل الفيلم. عن املستقل الخاص كيانها لها أصبح فقد كاسيت،
املحارب. البطل أسطورة يف متميزة هنديًة مساهمًة باعتباره العاملية السينمائية األنواع

أسئلة

أو الصور أو الكلمات ل سجِّ الفيلم؟ هذا بشأن متفرد نحٍو عىل هنديٍّا يبدو الذي ما (١)
األمريكي. الجمهور ألغلب مألوفة غري معاني لها أن يبدو أو تفسري إىل تحتاج التي األحداث

للفيلم. الكربى املعاني وبني بينها واربط الهندية الثقافة يف داللتها عن ابحث
األمريكية األمريكي الغرب أفالم منها أخرى، ألفالٍم بتلميحاٍت «الشعلة» فيلم يمتلئ (٢)
اعرتاف مسألة هذا يُعترب هل السينمائي. االقتباس لهذا أمثلة د حدِّ الهندية. والكالسيكيات

آخر؟ شيئًا أم الخيال يف فقًرا أم بالفضل
أن فكرة له تُرْق لم حيث األصلية؛ الفيلم نهاية الهندي الرقابة مجلس استبدل (٣)
ملعرفة ابحث ١٩٧٥؟ عام مشكلة األمر هذا يُشكِّل كان ملاذا بأيديهم. القانون الناُس يطبِّق
النهاية. تغيري يجب ال أو يجب هل بشأن لرأيك أسبابًا وأعِط البديلة، الفيلم نهاية عن املزيد
عىل جبار عصابة تُِغري (عندما لأللوان هويل مهرجان مشهد مثل مشهًدا اخرت (٤)
وحلِّله محبوب») «محبوبة أغنية الراقصة تغني (عندما جبار معسكر مشهد أو القرية)
الجمالية املبادئ ما واملونتاج. والتصوير والصوت األلوان الستخدام جيًدا انتبه سينمائيٍّا.

فاعليتها؟ مدى وما استخدامها؟ جرى قد أنه ترى التي
فيلم يف األغنيات أشهر إن أفالمها. يف والرقصات األغنيات بإقحام بوليوود تشتهر (٥)
يف و«القلوب النارية) الدراجة مشهد (خالل دوستي») («ييه الصداقة» «هذه هي «الشعلة»
جبار) معسكر (يف و«محبوبة» األلوان) مهرجان (خالل ديل») دين كي («هويل هويل» يوم
دام و«ما الخيول) تجرها التي العربة ركوب (خالل هاسينا») («كوي حسنة» و«بدون
حبيبها). حياة إلنقاذ بسانتي ترقص (عندما هاي») تاك («جاب يرتدد» نَفس جسدي يف
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هل املثال، سبيل عىل الفيلم. داخل وظيفتها وفرسِّ األغنيات تلك من اثنتني أو أغنية شاهد
االستعراض؟ لصالح الرسد حركة ع تُطوِّ أم القصة تطور يف تساهم

فيلم يف بنظائرها وأفكاره وشخصياته «الشعلة» فيلم أحداث مرسح بني قارن (٦)
بني تالحظها التي واالختالف التشابه أوجه ما السبعة». «العظماء أو السبعة» «الساموراي
انتهاء بعد املكسيكي واملجتمع اإلقطاعية اليابان يف الريفية والقرية الهند جنوب يف البلدة
معهم؟ أقل أم أكثر تعاطفنا يثري نحٍو عىل الناس عامة ُقدِّم هل األمريكية؟ األهلية الحرب

حالة؟ كل يف البطولة ر تَُصوَّ وكيف العنف؟ لحدوث دافًعا يمثل الذي وما
والسينما «امليلودراما كتابه يف ديساناياكي ويمال الهندي السينما باحث يوضح (٧)
ربما التي الثقافية النقاشية النقاط بعض (١٩٩٣ كامربيدج، جامعة (مطبعة اآلسيوية»
البرش معاناة تعترب اآلسيوية الثقافات «معظم إن يقول «الشعلة». بفيلم متعلِّقة تكون
الرش إىل تنظر خاص بشكٍل الهندية الثقافة وإن (٤) الحياة» حقائق من شائعة كحقيقٍة
أو الهزيمة من كنوع يعمل حيث االجتماعي» النظام إىل بالنسبة منه مفر وال «هام كيشء
كيف .(١٩٠) التضاد طريق عن أفضل بنحٍو الخري طبيعة لتظهر اآللهة؛ مصدره الفشل
السبعة» «الساموراي بفيلم يتعلق فيما خاصة سيبي، فيلم فهم يف األفكار هذه تساعدنا

السبعة»؟ «العظماء أو
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.(١٩٧٢ يل، (بروس التنني» «طريق فيلم :١-٢٨ شكل

يل. بروس إخراج:
يل. بروس كتابة:

نيشيموتو. تادايش تصوير:
تشانج. تشونج ياو مونتاج:

كو. جوزيف تصويرية: موسيقى

تشيان. هسني فني: إخراج
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يل. وبروس تشو رايموند إنتاج:
.١٩٧٢ عام يف ميديا وآشيا هارفست جولدن أستديو توزيع:

باإلنجليزية. بدبلجة املاندارين اللغة:
املتحدة). (الواليات دقيقة ٨٨ كونج)، (هونج دقيقة ٩٩ الفيلم: زمن

األبطال:

التنني). (أو لونج تانج بدور يل بروس •
هيوا. تشنج تشني بدور مياو نورا •

كولت. بدور نوريس تشاك •
هو. بدور وي أو بينج •

وانج. «العم» بدور هوانج هسني تشونج •
فريد. بدور وول روبرت •

الياباني. املقاتل بدور وانج سيك إنج •
كوين. أه بدور تشني دي •
توني. بدور ليو توني •

جيمي. بدور تشان يونيكوم •
تومي. بدور تشني تشينج فو •
الزعيم. بدور بني تي جون •

هونج يف ُصِنعت التي فو الكونغ ألفالم جدال بال األوحد النجم هو يل بروس املقاييس، بكل
األفالم من فقط حفنة وظهور (١٩٤٠–١٩٧٣) القصرية يل بروس حياة مدار فعىل كونج؛
فنون يف الخاص أسلوبه وصنع عاملية، مكانًة لتحتل فو الكونغ أفالم دفع قد الكربى،
األجزاء من له حرص ال عدد بصنع الشاشة عىل شخصيته أوحت خالًدا. إرثًا وترك القتال،
تخرج زالت وما تماًما، تُقلِّدها التي واألفالم أفالمه صنع تعيد التي واألفالم ألفالمه، لة املكمِّ
من ألجيال قدوة يل بروس كان القتال. يف وطرقه وأفالمه وفلسفته حياته عن كتٌب للنور
يقول فكما شخيص؛ أثر مجرد من أكرب كان يل بروس أثر لكن له. املخلصني املعجبني
بمجهود كونج هونج يف السينما رموز من رمز أي يقم «لم تيو: ستيفن السينمائي املؤرخ

يل.»1 بروس به قام الذي املجهود مثل مشرتكة بثقافة مًعا والغرب الرشق بني للجمع
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األوراسية وزوجته تشون هوي ليل األمريكية فرانسيسكو سان مدينة يف بروسيل ُولد
والديه، أن بسبب أخرى») مرة «يعود (ويعني فان جون وهو كانتونيٍّا اسًما وُسمي جريس،
بأنه يؤمنان كانا قصرية، بفرتٍة مولده بعد كونج هونج موطنهما إىل معهما صحباه اللذين
يل هو صيني فنيٍّ اسٍم عىل يل الحًقا حصل ناضج. كشابٍّ املتحدة الواليات إىل سيعود

يل. بروس هو إنجليزي واسم الصغري») «التنني (ويعني شياولونج
السينما يف ناجًحا ممثال كان تشيون وهوي غنية، عائلٍة من كانت جريس أن ورغم
١٩٤١ عام املدينة اليابان غزت كونج. هونج يف صعبة الحياة كانت الكانتونية، واألوبرا
العائالت وترحيل الطعام وترشيد املدارس إغالق إىل أدى مما ١٩٤٥؛ عام حتى واحتلتها
يل فيه يعيش الذي الحي امتأل الحرب، وبعد الرئييس. الصني بر إىل العمل عن العاطلة
الشيوعية الصني من الهاربني اآلخر، االتجاه إىل الفارِّين الصينيني بجموع االختناق حتى
األحوال أغلب يف وكان املتناحرة، الشوارع بعصابات املدينة شوارع امتألت كونج. هونج إىل
لدرجة كثرية، شجاراٍت يف وانخرط بحماس التحدي يل واجه نفسه. عن الدفاع إىل يضطر
عن يعرفه كان ما علَّمه تشوان) تيش (التاي الصينية املالكمة يمارس كان الذي والده، أن
وهو إنتاجية أكثر س ُمتنفَّ نحو ابنه انتباه تحويل كذلك تشون هوي حاول القتالية. الفنون
هونج يف فيلًما عرشين نحو يف ظهر عمره، من عرشة الثامنة وحتى السادسة فمنذ التمثيل؛
األستاذ عىل تعرَّف الكبرية، املشاجرات إحدى وبعد املشاجرات. يف يتورط ظل لكنه كونج،
عبارة األسلوب هذا كان فو. الكونغ يف القتايل تشون وينج أسلوب يف أستاذ وهو مان ييب
للتاي الجمالية الحركات من عمليًة أكثر وهو النفس عن الدفاع فن يف انسيابي منهج عن
القايس، للتدريب عاًما وكرَّس مدهشتني ومهارة بطاقة األسلوب هذا يل بروس ب ترشَّ تيش.
ابنًا كان ابنه خصوم أحد أن الرشطة من والده علم وعندما استمر. الشوارع يف قتاله لكن

كونج. هونج عن يل إلبعاد حان قد الوقت كان الصيني، الثالوث عصابة أعضاء ألحد
سياتل؛ مدينة إىل انتقل ثم فرانسيسكو سان إىل يل بروس الشاب عاد ،١٩٥٩ عام يف
دروًسا وأعطى الفلسفة، درس حيث واشنطن بجامعة والتحق الثانوية. املرحلة أنهى حيث
الفلسفة دراسة االهتمامني، هذين بني الجمع تعلَّم الجامعة. تكاليف ليدفع القتال فنون يف
سماها والتي القتال فنون من نة املهجَّ الخاصة نسخته بتطوير القتال، عىل والتدريب
القوة عىل الشخيص املنهج هذا أكد االعرتاضية». القبضة «طريقة وتعني دو» كون «جيت
الحقيقي. الشوارع قتال ظروف ليالئم األسلوب هذا م ُصمِّ والعملية. والعفوية واملرونة

أنجلوس لوس إىل انتقل القتال، مسابقات يف لنفسه سمعة بناء وبعد ،١٩٦٤ عام يف
ففي تماًما؛ ناجحة هوليوود لدخول محاوالته أوىل تكن لم ليندا. الجديدة زوجته برفقة
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جرين («ذا األخرض» «الدبور مسلسل يف يسللظهور بي إيه شبكة به استعانت ،١٩٦٦ عام
بالشخصية قام بينما الخصويص، البطل خادم كاتو، دور إليه أُسِند لكن هورنيت»)،
حاول الثانوية، األدوار من عدد يف الظهور وبعد ،١٩٧١ عام ويف ويليامز. فان الرئيسية
الذي الدور لكن القتال. فنون عن تلفزيوني مسلسل إلنتاج براذرز وارنر اهتمام إثارة
لكنه فو، الكونغ عن القليل يعرف كان الذي كارادين ديفيد إىل أُسِند به القيام يريد كان
ذلك يف كبريًا مستقبًال هناك أن يبُد لم البرشة. أبيض وكان جيًدا اإلنجليزية يتحدث كان
كان والتي كونج، هونج يف لكن األمريكية. الشاشات البيضعىل غري الحركة ألبطال الوقت
كبري. بنحٍو شهريًا يل بروس كان كاتو»، «مسلسل باسم فيها مشهوًرا يس بي إيه مسلسل
عىل للحصول وتطلُّعه له األمريكية الرتفيه صناعة معاملة من الشديد يل إحباط وبسبب

فيها. نشأ التي املدينة إىل لجأ السينما، يف أفضل أدوار
لكنهم كونج، هونج يف السينما صناعة عىل يسيطر شو أستديو كان الوقت، ذلك يف
ذلك، عن عوًضا ا. جدٍّ فيها مبالًغا اإلبداع وحرية بالراتب املتعلقة يل بروس طلبات اعتربوا
إنتاج من أفالمه أول كان هارفست، جولدن املنافس، األستديو من تشو رايموند إىل يل ذهب
عنوان تحت املتحدة الواليات يف صدر (والذي (١٩٧١ بوس، بيج (ذا «الزعيم» هو تشو
ويحمل تايالند، يف أحداثه ودارت الفيلم ر ُصوِّ فيوري)). أوف (فيستس الغضب» «قبضات
وهو أون، تشاو تشينج الفيلم، بطل يصل إذ الشخصية؛ يل بروس ورؤية حياة طابع
وعندما للثلج، مصنع يف عمومته أوالد مع للعمل بانكوك إىل الصني، جنوب من ريفي شاب
نحو عىل االختفاء يف يبدءون املخدرات، لتهريب واجهة املصنع أن تشينج أقارب يكتشف
أالَّ والدته وعد لكنه عائلته، بها تُعاَمل التي الطريقة ويكره بالشك تشينج يمتلئ غامض،
ساعة نصف أول يف له. أعطتها يرتديها تميمة يف د يتجسَّ وعد وهو مشكالت، أي يف يتورط
الذين املأجورين رين واملتنمِّ القساة مواجهة إىل ف يتلهَّ الحياد عىل تشينج يظل الفيلم، من
ينضم الشجارات، أحد خالل رقبته من التميمة تُنَزع عندما لكن أقاربه، معاملة يسيئون
يكن لم ظاهر. ورسوٍر مدهشة بمهارٍة الزعيم عصابة أفراد من ويتخلَّص للقتال، تشينج
بالسيف نبيًال مقاتًال تشينج يكن فلم شو؛ أستديو لدى املعروفة القتال طقوس يمثل هذا
ولَديه طيب قلٍب ذا الناس عامة من رجًال كان بل لة، ومبجَّ موقرة لقواعد طبًقا ف يترصَّ
ومثل يوم. كل الناس عامة يواجهه الذي والفساد والجريمة العنف يواجه لعائلته، والء
انتباهه، يرتكَّز عندما لكن ت، مؤقَّ بشكٍل والخمر النساء يشتهي أن يمكن الناس، عامة
الكبري. الزعيم نحو طريقه يف الشأن حقري عصابة ورئيس طريق قاطع كل مواجهة يمكنه
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أوف («فيست الغضب» «قبضة هارفست جولدن ألستديو الثاني يل فيلم صدر
تشاينيز («ذا الصيني» «االتصال اسم تحت املتحدة الواليات يف الذيصدر ،١٩٧٢ فيوري»،
اليابان احتلَّت عندما شنغهاي يف العرشين القرن أوائل يف الفيلم أحداث تدور كونيكشن»)).
وهو جني تشني بدور يل يقوم ا. جدٍّ قويٍّ وطنيٍّ وتٍر عىل ويرضب املدينة، من كبريًا جزءًا
يكتشف عندما جنونه ويَُجنُّ فو) الكونغ يف كانتوني أسلوب (وهو وو الجينج يدرس طالب
تحذير بعد املحتِدم غضبه من الحدَّ يحاول لكنه جريمة، وقوع يف تشني يشك معلمه. موت
خرباء من وفد يصل النار، عىل الزيت من املزيد ولسكب له. الطلبة وزمالئه خطيبته
وزمالئه تشني من يهزءون أخذوا وقد منافسة مدرسٍة من املحنَّكني اليابانيني الكاراتيه
إشارة يف املرىض» آسيا رشق «رجال تقول بالفتة تشني فصل اليابانيون م يقدِّ ُمخٍز. بشكٍل
مشريًا الدخول من هندي حارس يمنعه عامة، حديقٍة ويف الحًقا، ضعفاء. الصينيني أن إىل
هذا مثل يَدعون ممن تشني يكن لم الصينيني». أو الكالب دخول «ممنوع تقول الفتة إىل
عىل إياهم مجربًا وجودهم، يحتمل ال الذين األجانب يتحدى بل الكرام، مرور يمرُّ االزدراء

النهائية. الكلمة يمتلكون أنهم الواضح من أنه رغم واالعتذار، الندم إعالن
املحيل الجمهور العرقي الفخر فكرة راقت فقد كبريًا؛ نجاًحا الغضب» «قبضة حقق
روحه مع وتوحدوا األجنبي، لالحتالل بُغضه يل يشاركون أفراده من الكثري كان الذي
الوقت، نفس يف أيقونتني، إىل القتال يف الرشس وأسلوبه املرن يل جسد تحوَّل املتمرِّدة.
يف يل بروس كان القبضات، إىل السيوف من تنتقل كونج هونج يف السينما صناعة كانت
فو كونغ فيلم وبطولة إنتاج يف واملشاركة وإخراج لكتابة ا مستعدٍّ وكان حاالته، أفضل

به. خاصٍّ
يف التنني» «عودة إىل تسميته أعيدت ،١٩٧٢) التنني» «طريق هو الفيلم ذلك كان
بروس ورشكة هارفست جولدن أستديو بني مشرتًكا الفيلم إنتاج كان املتحدة). الواليات
لونج، تانج يصل معتادة؛ قصًة الفيلم يعرض إيطاليا. يف ر وُصوِّ برودكشن، كونكورد يل،
يديره الذي العائلة مطعم إدارة يف للمساعدة روما إىل كونج، هونج ريف من قروي صبيٌّ
ابنة بواسطة بربود الرشس) التنني اسُمه يعني (الذي لونج تانج يُستقبَل وانج. العم
حيث بتشكُّك اآلخرون النُُّدل يعامله كما البسيطة، عاداته تحتقر التي تشني الجميلة عمه
يهرع املطعم، األرشار من عصابة تُهدِّد عندما لكن الخربة. عديم ضعيًفا شخًصا يعتربونه
كل عىل التفوق يمكنها برباعة الصينية املالكمة ممارسة أن مثبتًا مواجهتهم، إىل لونج
الحصول يريد الذي العصابات رجل يرسل األخرى. األجنبية األسلحة أو القتال فنون أنواع
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تانج لكن املأجورين، والقتلة املجرمني من جماعاٍت الرشيرة الخاصة ألغراضه املطعم عىل
ويحصد بطلهم، ويصبح القتال، النُُّدل لونج يعلِّم هجوم. كل مع التحدي قدر عىل يكون
بطل ضد فردية مواجهة هي الفيلم يف الحاسمة الكربى املواجهة تشني. وحب إعجاب
(الذي وكولت لونج يتقاتل كولت. ى يسمَّ أشقُر قويٌّ شخٌص وهو الكاراتيه، يف أمريكا
لألذهان يستدعي مما الكولوسيوم؛ ج مدرَّ يف النهاية حتى نوريس) تشاك بدوره يقوم

رشيدة. قطًة كان املرة هذه جمهورهما لكن القديمة، روما يف املجالدين مواجهات
بانوراميٍة بلقطٍة نظره وجهة الكامريا تعرض الكولوسيوم، يل بروس يدخل عندما
يقف وهو نوريس لتشاك برسعة مقربة لقطٍة إىل تنتقل ثم املدرج لداخل واسعة أفقيٍة
بينما األبيض، والكيمونو األسود الحزام نوريس يرتدي الصخرية. الفتحات من واحدة يف
نوريس يفرد حيث الرجلني بني الكامريا تنتقل بالكامل. سوداء مالبس يل بروس يرتدي
كما الهزيمة عالمة صانًعا األسفل إىل بإبهامه مشريًا صامت، تحدٍّ يف اليمنى قبضته
التتابع يف اليرسى. يده من رشيق بتلويح التحدي يل يقبل الرومان، قدماء يفعل كان
القميص أزرار وتَُحلُّ الحزام يَُفكُّ مهل؛ عىل للمعركة يستعدان نشاهدهما للقطات، التايل
هذه يف الجذعني. عاريَي الرجالن يقف حتى العضالت وتنثني األصابع براجم وتُفرَقع
ُقبالة متوسطة بلقطاٍت اإلحماء ولكمات رضبات عارضة بينهما الكامريا تتنقل النقطة،
التي الصغرية القطة من يصدر نسمعه الذي الوحيد الصوت الرمادي، األزرق البناء
ترتفع إذ رشاقة؛ أكثر الكامريا تصبح اآلخر من أحدهما الخصمان يقرتب عندما تراقبهما.
معهما وتتحرك صخريَّني، عموَدين بني تظهرهما ُعليا زاوية من لقطة لتعرض أعىل إىل
خطواته أوىل نوريس يتَّخذ عندما فجأة تتوقف ثم بعض حول بعضهما دورانهما أثناء
يل بروس هجوم بدء شارة الحادُّ القطة مواء يمثل الطبول. قرع يصحبها التي املرتدِّدة
إيقاع يتسارع بينما ويندفع، يصيح منهما كالٍّ نرى الحيوان. كهجوم والرشس الغاضب
يقوم لكنه أوًال يل يسقط كليهما. عىل نوريسثم عىل ثم يل عىل بالرتكيز رسيع بقطٍع الكامريا
تُربز وصدره رأسه إىل موجهة اللكمات من سلسلة العقابية: الرضبات من املزيد ى ليتلقَّ
تنقلب أن قبل تقريبًا أخرى دقائق لستِّ القتال يستمر منها. كلٍّ قوة التصويرية املوسيقى
الخفوت يف آخذة بموسيقى صدمته عىل الفيلم ويؤكد أرًضا، نوريسويسقط ويرتنَّح األمور
بالكيمونو يغطييلخصمه أخريًا، القتال ينتهي وعندما أمامه. الذي للمشهد ضبابية ولقطة

بالفعل. يحرتمه الذي الوحيد الخصم بأنه واعرتاف تبجيل يف األسود والحزام األبيض
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التي اللقطات تؤكدها جديدة، منطقٍة إىل ما، بطريقٍة يل، التنني» «طريق فيلم يقود
األوروبي األحداث مرسح عىل املعمارية روما كنوز ر وتصوِّ الربيدية البطاقات صور تشبه
تقرقر الذي تانج، يقدر ال ليل. السابَقني الفيلمني من جديًَّة أقل أسلوبه أن كما للفيلم.
يسأل يظل الطعام، مع مشكلة ويواجه الطعام، قائمة قراءة عىل الجوع، بسبب معدته
بلطف الشارع يف اإليطاليني مع يترصف بأن تشني تخربه عندما الحًقا، الحمام. مكان عن
أجل من املشاهد هذه تُعَرض ليل. فتاة بصحبة املنزل إىل عاد وقد الحال به ينتهي وود،
جسد ويظهر الخرقاء الترصفات تختفي قميصه، تانج يخلع عندما لكن الجمهور، إضحاك
الشارع، مالبس يف نحيًفا وحتى عاديٍّا يل يبدو ربما القتال. يف ورشاسته املشدود يل بروس
املرنة عضالته ترتقرق عنيفة. قتال آلة إىل ل يتحوَّ القتال أجل من مالبسه يخلع عندما لكن
عدوه تفاجئ رضباٍت ًدا مسدِّ مذهلة برشاقٍة والخلف لألمام ويتحرك نفس، كل مع وتتمدد
جسد مشاهدة متعة معجبوه؛ ينتظره الذي املشهد هو هذا املتوقعتني. غري وقوتها برسعتها
الثقافية الحدود تتجاوز التي الجسدية للرباعة العاملية اللغة إنها الحركة؛ أثناء يل بروس

العاملية. واألسواق
جسده بني يربطون الذين النقاد من سواء حد عىل والتقدير لالنتقاد تعرَّضبروسيل
االستعراضالواعي هذا كل البعضإن يقول العرقية. والسياسات والقومية النرجسية وبني
التطور رة متأخِّ نفسيٍة عىل عالمة أيًضا لكنه فقط، وخيالء زهو مجرد ليس املرايا أمام
من نوًعا الذات تقدير كان وإذا العاطفي. التطور من مبكِّرة مرحلة يف عالقة وشخصية
بالتجاهل كتعويضإلحساس يبدو ربما جسده عىل الذاتي يل تأكيد فإن الذات، عن الدفاع
يل كان الذات. يف واالنغماس العنف هذا لكل إيجابيٍّا جانبًا هناك لكن التقدير. عدم أو
الثقافة أفكار تتحدَّى والحيوية القوة من صورة الصينية، الذكورة من جديًدا نوًعا يجسد
القوي يل جسد أصبح كونج، هونج يف السلبي. اآلسيوي « الطريِّ «الجسد عن الغربية
بذاتها وثقتها االقتصادي املدينة تنافس عاكًسا الوطني الفخر من محدَّدة روًحا يمثل
«الثقافة ب بصلتهم يُذكِّرهم يل جسد كان صينية، جالية بها توجد التي الدول يف اإلبداعية.
تمثلها كما الوطن عىل القائمة القومية هنا يقصد ال وهو تيو: ستيفن يسيمها كما األم»
ممتدة.2 واحدٍة كعائلٍة توحدهم الَعَظمة عن واسعة ثقافيًة فكرًة بل السياسية، الخرائط
بالقبضات إخوته بجانب أو بمفرده يل فبقتال نطاًقا؛ أوسع كانا فقد والسحر الجاذبية أما
وخاصة شني للمهمَّ األوحد البطل أصبح الشارع، من التقطها بعًصا أو العارية واألقدام
لالفتات تمزيقه مشاهد ألهبت األمريكية، املدن يف والفقرية املزدحمة األجزاء شباب بني
حماس املرىض» آسيا رشق و«رجال الصينيني» أو الكالب دخول «ممنوع مثل العنرصية

203



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

وهو مواجهاته صدى تردَّد كما أنجلوس، ولوس وسنغافورة كونج هونج يف الجماهري
يحتقرون الذين اليابانيني الكاراتيه كخرباء — األجانب وأذنابهم الكبار الزعماء ضد أعزل
عىل تتفوَّق املسدسات أن يظنون الذين اإليطاليني العصابات ورجال الصينية، املالكمة
كانوا الذين زمانه يف الشباب لدى — املخيفني الروس الشخصيني والحراس القبضات،
الفئات تلك تحظى ألن دعوات املشاهد هذه اعتبار يستمر السلطة. ملواجهة يناضلون

صوت. لها يكون وأن واالحرتام بالكرامة
أوف («جيم املوت» «لعبة وهو هارفست جولدن مع الرابع فيلمه عىل العمل يل بدأ
براذرز وارنر أستديو أراد فقد أفضل؛ عرٍض بسبب توقَّف الفيلم إنتاج لكن (١٩٧٢ ديث»،
الثالثة» «القتلة بعنوان كذلك صدر والذي ،١٩٧٣) التنني» «دخول فيلم ببطولة يقوم أن
يف األستديوهات كبار أحد مع يل يصنعه فيلم وآخر أول هذا كان ثري»)). ديديل («ذا
ينظِّم حيث جزيرة يف القصة تدور كلوس. روبرت أخرجه مشرتًكا إنتاًجا وكان هوليوود،
فنون العب يل، الربيطانية االستخبارات تُجنِّد مالكمة. دورات هان يُدعى غامض شخص
يف اتجار شبكة يدير أنه يُعتَقد الذي هان عىل للتجسس الشاولن، مذهب يتبع قتالية
والثاني أبيض األول وناشط، مقامر أمريكيان: املغامرة هذه يف يل رفيقا والبغاء. املخدرات
أعماله، إيقاف ويحاولون هان معقل ثالثتهم يخرتق القانون، من هارب وكالهما أسود
عىل الفيلم أشكالهم بمختلف النقاد استقبل الحياة. قيد عىل يبقى فقط منهم واحًدا لكن
من (املزيد العنف تمجيد أو يل) جسد تعكس املرايا من (العديد للنرجسية آخر تجسيٌد أنه
عرقية بإيحاءات كونج) هونج تمثِّل (الجزيرة وطنية استعارة أو أكرب) ضحايا وعدد الدم
الجماهري قت تدفَّ والتفوق). السيادة أجل من يحاربون وصينيون وسود بيض (مقاتلون
هونج يف لإليرادات حصًدا األفالم أكثر أحد الفيلم جعل مما العرض؛ دور عىل جماعات
يتمتع لم لكنه أهمية، يل أعمال أكثر هو اليوم التنني» «دخول يُعترب وخارجها. كونج
كان أنه أُشيع فقط، بأسابيع ظهوره وقبل الفيلم فيه صدر الذي الصيف ففي بنجاحه؛
التقارير وأضافت أبًدا؛ يستيقظ لم لكنه ونام، األدوية بعض وتناول صداع من يعاني

يل. أسطورة إىل جميعها لها حرص ال التي املؤامرة ونظريات والتكهنات الطبية

أسئلة

ل سجِّ مؤخًرا، أعماله عىل تعرفت أو املخلصني يل بروس معجبي من كنَت سواء (١)
مشاهدته يف تستمر يجعلك الذي ما التنني». «دخول فيلم تجاه الشخصية فعلك ردود
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واملوسيقى والشخصيات األحداث ومرسح الفيلم إيقاع إىل انظر ذلك؟ عن تتوقف أو
الفيلم. يف محددة ولحظاٍت اندماجك مستوى بني اربط نفسه. يل وجسِد التصويرية

األساسية السمات ما يل. بروس ألفالم تدريجيٍّا رة املتطوِّ واألفكار البناء حلِّل (٢)
ومن ُحلت؟ التي املسائل وما األحداث؟ تحرِّك التي الرئيسية النزاعات وما لحبكاتها؟

األفالم؟ هذه يف بطًال يل يجعل الذي وما األرشار؟ هم
أساسية ركيزًة البرشي الجسد يُعترب شان، جاكي أفالم وأوائل يل بروس أفالم يف (٣)
الخطرة مشاهدهم مؤدِّين الجسدي األداء يف الفعليون املمثلون يشارك الحركة. ملشاهد
تستخدم التي األحدث القتال فنون وأفالم فو الكونغ من النوع هذا بني قارن بأنفسهم.
بالكمبيوتر املنشأة الصور أو يل) جيت أفالم املثال، سبيل (عىل املمثلني لتحريك أسالًكا
تخرسه أو تكسبه الذي ما .((٢٠٠٥ («األسطورة»، ميث» «ذا شان جاكي فيلم (مثل

بالكمبيوتر؟ الحركة مشاهد تصمم عندما السينما
عىل له آخرين ممارسني وأسلوب فو الكونغ أداء يف يل بروس أسلوب بني قارن (٤)
أسلوب يجعل الذي ما جا. وتوني يل وجيت شان نوريسوجاكي تشاك مثل السينما شاشة
املعجبني ماليني جذب يف تستمر صورته يجعل الذي ما رأيك، يف كبري؟ بشكٍل مميًزا يل

يل؟ أفالم إليه وتفتقر اآلخرون املمثلون يقدمه الذي وما العالم؟ حول
الصفات ما السينما. يف اآلخرين املحاربني واألبطال بروسيل بني أشمل بنحٍو قارن (٥)
مقاتل أو الساموراي، فارس أو املسدسات، يحمل الذي الغربي املقاتل وبني بينه املشرتكة
مثل: ممثلون يضيفه ما إىل انظر عنهم؟ مختلًفا يجعله الذي ما السيف؟ حامل الووشيا
جا وتوني يل، وجيت ستالون، وسلفسرت إيستوود، وكلينت واين، وجون ميفوني، توشريو
يف يساهمون الوقت نفس ويف املحلية ثقافاتهم املمثلون هؤالء يمثل كيف أدوارهم. إىل

عاملية؟ أسطورٍة وتنمية تعزيز
له حرص ال عدد ظهور إىل ١٩٧٣ عام يوليو ٢٠ يف يل بروس موت ظروف أدت (٦)
ما بالنتائج. تقريًرا واصنع بموته املحيطة للجدل املثرية الظروف يف ابحث النظريات. من

وإرثه؟ حياته عن والنقاشات التكهنات هذه تقوله الذي
املواجهة مشهد مثل قرب عن والتأمل للدراسة التنني» «طريق فيلم من مشهًدا اخرت (٧)
كيفية إىل مشريًا بلقطة لقطة املشهد حلِّل الكولوسيوم. ج مدرَّ يف ونوريس يل بني الشهرية
واملوسيقى اللقطة، ومدة الكامريا، ووضع املمثلني، (مالبس سينمائي قرار كل مساهمة

للفيلم. العام األثر يف الصوتية) واملؤثرات التصويرية،
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الثاني الفصل

الزفاف أفالم

بطولة وقامت فاردالوس، نيا تُدعى يوناني أصل من أمريكية-كندية كتبت ٢٠٠٢ عام يف
«زفايف فيلم أُنِتج الجماهري. حديث وضحاها ليلة بني أصبح صغرية ميزانيٍة ذي فيلٍم
عىل يزيد ما الفيلم وحصد فقط، دوالر ماليني خمسة إنها يُقال بميزانية الكبري» اليوناني
تاريخ يف لإليرادات حصًدا األفالم أكثر أحد جعله مما العالم؛ حول دوالر مليون ٣٥٠
ا حقٍّ الفيلم دفع ما فإن عام، بشكٍل إيجابية كانت الفيلم مراجعات أن ورغم السينما.
بواسطة عليها حصل التي الشفهية الدعاية كان املسبوقة غري الشهرة هذه إىل للوصول
كلٍّ يف الناس ملس فاردالوس بفيلم يتعلق ما شيئًا أن الواضح من س. املتحمِّ الجمهور
شاهدوه ما بني يقارنون العرض دور من الجمهور أفراد خرج أجمع. والعالم وطنها من
الجمهور استمتع اعتادوها. التي اإليطالية أو البولندية أو اليهودية الزفاف حفالت وبني
كما أخرى، ثقافٍة بشأن فضولهم إشباع الوقت نفس ويف مألوفة، زواج طقوس بمشاهدة

العاملي. القصيص والرسد العام للمشهد املشرتكة بالتجربة كذلك استمتعوا
ظهرت فقد األخرى؛ الزفاف أفالم من العديد ظهور إىل هذا أدى متوقع، نحٍو عىل
الظهور. يف مستمرة وهي مكان، كل يف «زفاف» أو «عروس» كلمة عناوينها تحمل أفالٌم
اإلنرتنت عىل األفالم بيانات قاعدة أو نتفليكس رشكة موقع عىل رسيع بحٌث يكشف لكن
العاطفية األفكار من كبريًا نطاًقا ويشمل طويل وقٍت من يوجد األفالم من النوع هذا أن
طقوس عىل خاطفة نظرًة األفالم هذه لنا تتيح الثقافية. واملجاالت السينمائية واألساليب
(١٩٩٤ فيونريال»، آ آند ويدينجز («فور وجنازة» زيجات «أربع إنجلرتا يف الزواج
ويدينج»، («ذا «الزفاف» وبولندا (١٩٩٤ ويدينج»، («مورييلز مورييل» «زواج وأسرتاليا
(«الزفاف والهند (٢٠٠٨ ويدينج»، نايت («وايت البيضاء» الليلة «زفاف وأيسلندا (٢٠٠٤
األوسط الرشق يف الرصاع ومناطق (١٩٩٣ الزفاف»، («مأدبة وتايوان (٢٠٠١ املوسمي»،



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

املمارسات وكذلك ٢٠٠٤)؛ السورية» و«العروس (٢٠٠٢ ويدينج»، («رناز رنا» («زفاف
و١٩٩١)، ١٩٥٠ عاَمي بنسختيه العروس» («والد املتحدة الواليات يف للزواج املختلفة
بالنر»، ويدينج («ذا الزفاف» حفالت و«مخططة ،(١٩٧٨ ويدينج»، («آ زفاف» و«حفل
فيه تُعترب قد الذي الوقت يف .(٢٠١٠ ويدينج»، فامييل («آور عائيل» و«عرس (٢٠٠١
بعضها يثري أخرى، مشاهدًة تستحق وبالكاد فقط، للتسلية أُنِتجت األفالم هذه بعض
الرومانسية األفالم وحتى املجتمع. يف النساء ووضع الزواج دور عن جادة تساؤالٍت اآلخر
املجتمع وقيم الفردية االفرتاضات عن كبري جانٍب كشف يمكنها جدية األقل الكوميدية

بها. مسلَّم كأمور دائًما إليها ننظر التي
والرعب، األمريكي الغرب أفالم مثل الراسخة السينمائية األنواع لبعض مضاد بنحٍو
ُكِتب نسبيٍّا القليل فإن األكاديمية، والدراسات الكتب من له حرص ال عدد عنها أنتج التي
أسئلة طرح أثناء جديدة أرضية الستكشاف الفرصة هذا لنا يتيح إجماًال. الزفاف أفالم عن
هم من الزفاف؟ ألفالم املشرتكة السمات فما تعمل. وكيف السينمائية األنواع عن رئيسية
ما القصص؟ تلك تعرضها التي التهديدات ما تعرضها؟ التي القصص أنواع ما أبطالها؟
نْي الخاصَّ والعادات التاريخ يكشف كيف الشاشة؟ عىل د تُجسَّ التي االجتماعية املشكالت
التساؤل علينا يجب البداية يف لكن إليها؟ يُنَظر وكيف املحلية الزواج طقوس ما بمكاٍن
أو الحروب أفالم بها تفعل التي الطريقة بنفس فنيٍّا نوًعا ن تكوِّ الزفاف أفالم كانت هل

العصابات.

واألسطورة السينمائي النوع عن أسئلة (1)

وأفالم األمريكي الغرب (أفالم أحداثها مرسح باسم السينمائية األنواع بعض تُسمى بينما
العاطفي أثرها أو فو) الكونغ وأفالم الغنائية (األفالم تقدمها التي املمارسات أو الطريق)
حدوث لتأكيد عام احتفاٌل د: محدَّ حدٍث إىل تشري زفاف كلمة فإن واإلثارة)، الرعب (أفالم
فيلم فإن املثال، سبيل عىل زفاف؟ فيلم زفاف حفل به فيلم أي يُعترب هل لكن الزواج.
يدور ال الفيلم لكن بالتذكُّر، جديَرين زفاف مشهدي عىل يحتوي (١٩٧٢) الروحي» «األب
علينا يجب لذا املوسمي»؛ «الزفاف أو العروس» «والد فيلم مثل الزواج طقوس حول
الزفاف أهمية مدى الزفاف أفالم قوائم من قائمة ألي فحصنا أثناء االعتبار يف األخذ
فيلم كل موقع يف للتفكري نحتاج الوقت، نفس يف األفالم. وأفكار وقصص لشخصيات
كمجموعٍة املحارب البطل أفالم إىل النظر يمكن ومثلما عامة. أخرى مخططاٍت داخل
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كنوع أوسع، تصنيٍف من كجزء الزفاف أفالم دراسة يمكن الحركة، أفالم من فرعية
هناك أن ومثلما ذلك، عىل عالوة النسائية. األفالم أو الرومانسية أو امليلودراما من فرعي
الزفاف، أفالم من نة مهجَّ أنواع هناك يكون ربما غنائية، وأخرى كوميدية حروب أفالم
من بدًال لذا، رصاحًة؛ سيايس اآلخر والبعض جدية أكثر وبعضها هزًال أكثر بعضها
النظر األفضل من يكون ربما برصامة، محدَّدة تصنيفات يف األفالم هذه جمع محاولة
من لكن اآلخر مع سمات بضع منهم كلٌّ يتشارك واحدة عائلة أفراد كانوا لو كما إليها

منه. األصل طبق صورة يكون أن دون
عن األفالم فحص هي املشرتكة السمات اكتشاف يف املفيدة االسرتاتيجيات إحدى
تحديد يعني هذا بينها. لنقارن املتشابهة الروايات من مجموعة نُحلِّل كما كنصوص، قرب
التي واألساليب الرسدية والبناءات والرموز واألفكار الرئيسية واملشاهد الشخصيات أنواع
تقليدية عروٌس أم ساذجة عروٌس البطلة هل آخر. إىل فيلم من عديدة أشكاٍل يف تتكرَّر
يف تقام هل الزواج؟ طقوس تَُقام كيف العروس؟ والد هو البطل أم راغمة عروٌس أم
هو نفسه الزفاف حفل هل مطلًقا؟ تَُقام ال أم شاحنة يف أم الشاطئ عىل أم كنيسة
عن مجاز هو أم الخشنة الكوميديا لتقديم فرصة مجرد هو أم الرومانسية القصة جوهر
كما املقارن. للتحليل مفيدة إرشاديًة عناَرص األسئلة هذه تمثِّل أن يجب ثقايف؟ اضطراٍب
ح يُلمِّ كيف أي، الزفاف، أفالم بني التناص عىل الضوء تسليط يف كذلك تُفيد أن يمكنها
«قويل مثل التلفزيونية املسلسالت وحتى والرسم القصيص لألدب وكذلك لآلخر، منها كلٌّ
(«برايدزيالز»). املراس» صعبة و«عرائس دريس») ذا تو ييس («ساي للفستان» نعم

لتشمل ذاتها النصوص كبري بنحٍو السينمائي بالنوع الخاصة النظريات تتجاوز
والتاريخ والجمهور الفيلم صناعة مثل الحسبان يف السينما صناعة من أخرى جوانب
واملخرجني السيناريو ُكتَّاب إىل فقط الفيلم صناعة مصطلح يشري ال واأليديولوجيات.
بالكامل الفيلم صناعة يتضمن بل الفيلم، وبناء هيكل صنع عن مبارش بنحو واملسئولني
يف بالصناعة الخاصة األسئلة تأخذ ربما والعرض. والتوزيع باإلنتاج املتعلقة والقرارات
يف العروس أو الزفاف كلمة وضع يقرر فمن الزفاف. أفالم ق وتسوَّ تُصنَع كيف االعتبار
اإلعالن مستقل منتج أو أستديو يختار وملاذا ُمرِبحة؟ األفالم هذه تصبح ومتى العنوان؟
متفرًِّدا فيلًما أو الزفاف بأفالم الخاص السينمائي النوع من جزءًا باعتباره فيلمه عن
ما سينمائيٍّ نوٍع عىل يصدِّق فالجمهور العملية؛ هذه يف كذلك الجمهور يشارك بذاته؟
الجمهور أفراد يؤسس إذ الكبري». اليوناني «زفايف فيلم مع فعل كما التذاكر شباك يف
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أمٌر الجمهور عن أسئلة طرح فإن لذا املخلصني؛ األتباع من وطوائف للمعجبني نوادي
يسعون التي امُلتع وما الزفاف؟ بأفالم تستمتع الجمهور من مجموعات أيُّ أيًضا؛ هام

مشاهدتها؟ خالل من وراءها
تطوره كيفية عن السؤال الجدير فمن ما، سينمائيٍّ لنوٍع تاريخ هناك كان إذا
النظريات أصحاب بعض أن كيف رأينا املحارب، بالبطل الخاص الفصل يف الزمن. عرب
توضع (والتي التجريبية باملرحلة تبدأ تطور بمراحل تمرُّ بعينها فنية أنواًعا بأن يؤمنون
املبادئ) تلك فيها تستقر (التي الكالسيكية املرحلة إىل تنتقل ثم األساسية) املبادئ فيها
الشكل من فيها األسلوبية التطورات ق وتنمَّ تُعزَّز (التي والتحسني التنقية مرحلة إىل ثم
هل املظهر).1 عىل األسلوب فيها يسيطر (التي الذاتي الوعي مرحلة إىل ثم التقليدي)
كما القيمة، من خاٍل فيلٌم يوجد ال أنه بما كذلك مشابًها؟ مساًرا الزفاف أفالم تبعت
الزفاف أفالم تكشف ماذا واأليديولوجية: الثقافة عن تُطَرح أن يجب أسئلة فهناك أرشنا،
الراسخة املعتقدات عن األفالم عنها تُفِصح التي الرسائل وما يُنِتجها؟ الذي املجتمع عن
يأخذونها الذين ألولئك منظورة غري األيديولوجية االفرتاضات تكون ما غالبًا ثقافة؟ ألي
جديدة، دولًة نزور أو البحر يف نغوص عندما للبرش. والهواء للسمك كاملاء به؛ مسلَّم بنحو
بعينها بقيم ًال محمَّ مناًخا تتضمن التي املحيطة األساسية بيئتنا ممكن نحٍو بأكرب ندرك
أنه اتضح جدال دون من طبيعيٍّا قبُل من يبدو كان ما هواءه. ونتنفس داخله نعيش
أفالم وبمشاهدة األخرى. املجموعات من الكثري بني من الخيارات من فقط واحدة مجموعة
اآلخرين. وسلوكيات وعادات وسلوكياتنا عاداتنا بني نقارن لبنان، أو الهند من زفاف
االستهالكية والنزعة الدينية العقيدة تُشكِّلها اليومية الحياة طقوس بعض أن كيف ونرى
البحث يمكننا الوقت، نفس يف املعتقدات. من أخرى ومجموعات والرومانسية األب وسلطة
نقاط عىل وبالعثور العالم. حول الزفاف عادات تتضمنها التي املشرتكة القواسم عن
أكثر وهي الخربات، من عميقة هياكل أن كيف فهم يف نبدأ التنوع، هذا وسط التشابه

العالم. أنحاء جميع من األفالم يف ممثلة واستمراًرا، بقاءً البرشية التساؤالت
سنفحص املتحدة. الواليات من الزفاف بأفالم الفصل هذا يف البحثي منهجنا سنبدأ
املختلفة املنظورات من العائلية واملخاوف العاطفي الشوق من تقليدية قصًصا أوًال
إىل مشريين للحفل، الحارضين والنساء الرجال أولئك وكل والعريس واألب للعروس
فرعية مجموعاٍت تصوغ أنها كيف األفالم بتلك الخاصة واألفكار واملشاهد القصص
سنوسع ذلك، بعد االجتماعي. الهجاء أو السوداء الكوميديا أو الرومانسية من عامة

212



الزفاف أفالم

بمضامنَي مختلفة أشكاًال الزفاف أفالم تتخذ حيث العالم من أخرى أجزاءً لتشمل نظرتنا
به تخربنا أن يمكن الذي ما الزفاف: بحفالت املتعلقة األساطري يف سننظر مميزة. ثقافيٍة
الدوافع لوضع البرش مجهودات عن الزواج مثل عاملي بتقليٍد الخاصة املحلية الطقوس
كيف سنرى النهاية، يف االجتماعي. النظام هيكل داخل والرغبة بالحب الخاصة الفردية
الزفاف أفالم وضع يف املساعدة يمكنهم النسويني، وخاصة النظريات، أصحاب بعض أن
قد نكون أن يجب املبدئية، الخاتمة إىل نصل عندما وأيديولوجية. تاريخية سياقاٍت داخل
دراستها تستحق وملاذا الزفاف أفالم مثل فنية أنواع عمل بكيفية أقوى إحساًسا امتلكنا

عاملي. منظور من

أب وكابوسكل فتاة كل حلم (2)

شارة ظهور وببدء بُدماها، صغرية بنٌت تلعب الزفاف»، حفالت «مخطِّطة فيلم بداية يف
باربي دمية د تتفقَّ ا. جدٍّ صغريًة زفاف كعكة حاملًة خيط بواسطة دمية تهبط البداية،
ر ومصوِّ دين رجل هناك الصغر. متناهية مرآٍة يف ترتديها التي الزفاف طرحة شقراء
وسلٌَّم املقوى الورق من كاتدرائية أيًضا وهناك الدمى، من جميعهم الخاتم، يحمل وإشبني
يف كني يقف بيضاء، توكسيدو بدلة «كني» الدمية يرتدي العروس. عليه تهبط لكي لولبي
الزفاف) طرحة اآلن ترتدي (التي البنت تنطق بينما آخر، جانٍب يف باربي وتقف جانب
يف التصويرية املوسيقى يف األُرُجن يبدأ اآلن». العروس تقبيل «يمكنك مألوفة: بكلماٍت
اآلن «من الزواج: نصائح الصغرية القداس رئيسة تُسدي بينما الزفاف موسيقى عزف
وستشرتين الكبرية بولونيا سجق شطائر لِك سيصنع به. وتعتنني بك سيعتني فصاعًدا،
الوحيد املشهد هذا يمثل لألبد.» سعادة يف وستعيشان بيضاء وحقيبًة جديدًة جوارَب له
فتاٍة فكرة استهالكية، منتجات إىل بإشارات ويمتلئ الحاملة اإلضاءة تُربزه الذي الوجيز،
ستكرب الصغرية البنت فإن رسيًعا، سندرك وكما .(٢-٢ (شكل املثايل الزواج عن صغرية
عدا ما آخر زفاف حفل أي تخطيط مهارة تمتلك محرتفة زفاف حفالت مخطِّطة لتصبح

الخاص. زفافها حفل
.(٢٠٠٨ دريسيز»، سيفني («توينتي فستانًا» ٢٧» فيلم يفتتح مماثل مشهٌد هناك
قصد. دون من زفافها فستان تمزِّق وقد العروس، وترى زفاف، حفل يف حارضة الفتاة هنا
الزفاف فستان إلصالح رسيًعا حالٍّ ترتجل باملوضة، ومعرفتها الشابة البطلة يقظة بسبب
إشبينة أصبحت حيث حياتها مدار عىل الزفاف حفالت حضور الفتاة تدمن الحفل. وإنقاذ
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شانكمان، (آدم الزفاف» حفالت «مخطِّطة فيلم يف وأحالمها بُدماها صغرية فتاٌة :٢-٢ شكل
.(٢٠٠١

فساتينهن عن يتخلَّني اإلشبينات بعض مختلف. بفستاٍن مرة كل زفاف، حفل ٢٧ يف
يرتدين وهن عروًسا ٢٧ ال ستحرضه الذي الكبري زفافها بيوم حاملة بها تحتفظ لكنها
يحدث ،(٢٠٠٩ وورز»، («برايد العرائس» «حروب فيلم يف بهن. الخاصة فستانًا ٢٧ ال
الفيلم بطلتَي يف املناسبة تؤثر مانهاتن. يف هوتيل بالزا فندق يف الرئييس الزفاف مشهد
الفخم. املكان نفس يف زفافهما حفَيل بإقامة تتعهدان إنهما حتى أعوام الستة ذواتَي
عىل باعث أمٌر يشء، هناك «كان خيالية: حكايًة كان لو كما املشهَد بالٍغ راٍو صوت يصف
جرييس نيو من الصغريتان الفتاتان أمسكت لقد تماًما. ساحر وأمٌر مستعار، وأمٌر الحزن،
بجانبهما يقف الذي الشخص عىل ستعثران ما يوٍم يف أنه وهو بأيديهما، جديًدا حلًما
يف يونيو شهر يف زفافهما حفَيل ستقيمان تجداِنه، وعندما األمر، كان مهما ويساندهما
حلمهما تجسيد تعيدان الطفولة منذ الصديقتنَي هاتنَي نشاهد كذلك.» هوتيل بالزا فندق
مقطوعٍة بُدًمى زينة صندوق الصغرية أصابعهما تمأل والعريس. العروس مالبس بارتداء
يف سيستمر هوًسا مغذيتني األخرى العرائس ولوازم بالستيكية ومجوهرات الورق من
تمثل مورييل»، «زفاف فيلم يف عاًما. عرشين لنحو وحياتهما صداقتهما عىل السيطرة
وهي زفاف، مجالت من بصور مغطاة غرفتها فحوائط أيًضا؛ للبطلة هوًسا الزفاف فكرة
ليس ممكن قدٍر بأكرب يهمها ما لكن وسادتها. تحت زفاف كعكة من قطعة واضعة تنام
حيث الزفاف؛ سيجلبها التي االجتماعية املكانة تهمها ما بقدر الكعكة أو الزفاف مكان
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أحالمها أكثر ذروة الجاذبية شديد رجل من زواجها لحفل الضخم العلني االحتفال يمثل
جموًحا.

أين من هذه. الطفولة خياالت وراء السبب عن تشكًكا أكثر ُمشاِهد يسأل ربما
علينا يجب ربما الزفاف؟ تجاه املواقف هذه مثل وراء من الخارس أو الرابح من تأتي؟
املرئية والرموز السيناريو أن كيف لنالحظ أكرب نحٍو عىل الرئيسية املشاهد بعض فحص
يف الصغرية الطفلة للعب املنري الناعم الوردي (كالضوء املايض إىل الشوق إلثارة مان مصمَّ
«حروب فيلم يف الراوي (صوت املستمتع االنغماس أو الزفاف») حفالت «مخطِّطة فيلم
تُزيِّن التي (كاملجوهرات للرشاء القابلة األشياء عدد إحصاء يمكننا ربما العرائس»).
التي باربي ُدمى صناعة عىل نظرة إلقاء أو الزفاف) ومجالت العرائس وفساتني املالبس
باربي: ة «أُمَّ الوثائقي فيلمها يف سترين سوزان تفعل كما الدوالرات بماليني أرباًحا تدرُّ
الطريقة، بهذه 2.(١٩٩٨ تور»، أنأوثورايزد آن نيشن: («باربي بها» مرصح غري جولة
االستهالكية. والنزعة الزفاف حفالت رومانسية عن االستنتاجات بعض إىل نصل ربما

النظر إىل يميل والدها فإن بالعروس، الخاصة الرومانسية للرؤية مضاد بشكٍل
،١٩٩١ سنة العروس» «والد فيلم صنع إعادة يف عملية. أكثر منظوٍر من األمور إىل
مأدبة عن املثالية فكرته الزفاف. حفل سيكلفه كم هو الرئييس مارتن ستيف همُّ كان
رشف عىل الربجر أقراص ع يوزِّ حيث للمنزل الخلفية الباحة يف شواء حفل هي الزفاف
يحاول ،١٩٥٠ عام الفيلم من األصلية النسخة يف الطاهي. قبعة مرتديًا والعروس العريس
عدد وتقليل به الخاصة القديمة التوكسيدو بدلة بتجربة التكاليف احتواء تراييس سبنرس
االستعانة يتضمن ومبهر ضخم زواٍج حفل إىل الصغري» «الزفاف يتحول وفجأة، الضيوف.
الطبقات متعددة وكعكة الثمن باهظ زفاف وفستان رسمية بصورة الزواج إلتمام بقسٍّ
املنزل. داخل مكدَِّسني ضيًفا ٢٥٠ وحوايل متحركة وشاحنة موسيقية أوركسرتا وفرقة
يدرك طيبان. وزوجان والدان أنهما بسبب ربما محنتَيهما، من ومارتن تراييس ينجو
رائع أبيض زفاف فستان أرادت ما دائًما إنها تقول عندما زوجته تقصده ما تراييس
من يتبقى ملا تتذكَّره أمٌر فتاة. أي به تحلم ما «هذا تقول: كنيسة. يف وزفاًفا املنظر
فصاعًدا، الحني ذلك «من بسخرية: معرتًفا النهاية يف يلني هذا، يُفَهم عندما حياتها.»

بائس.» وضع يف أصبحُت
التاريخية والحقب املخرجني واختيارات التمثيل أساليب عن الكثري معرفة يمكن
بدلته تالئمه أن ممثل كل يحاول كيف شاهد الفيلمني. من متشابهة مشاهد مقارنة عند
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شكل ٢-٤: فيلم «والد العروس» (تشارلز شاير، ١٩٩١). ــنت  ــروس» (فينس ــد الع ــم «وال ــكل ٢-٣: فيل ش
مينييل، ١٩٥٠).

الفيلمني، كال يف ابنته زواج عن الرايض غري العروس والد إىل بالنسبة و٢-٤: ٢-٣ الشكالن
وستيف (٢-٣ (شكل ترييس سبنرس فيحاول التعديالت. بعض االبنة زفاف حفل يتطلب

زفافيهما. بدلتا تالئمهما أن (٢-٤ (شكل مارتن

ا جدٍّ صغريًا صديريٍّا ليالئم العمر منتصف خرص شديد بعزٍم تراييس يعترص القديمة؛
أو ،(٢-٤ (شكل مرات بعدَّة قياسه من أصغر بدلٍة يف مارتن يرقص بينما ،(٢-٣ (شكل
ألسفل تنحدر بطيئة متحركٍة بلقطٍة ١٩٥٠ نسخة تبدأ البداية. شارة مشاهد بني قارن
بينما جانبها، عىل املنكفئة الطاوالت من مجموعة إىل ُمتدلٍّ دبق نبات من غصنني من
تتناثر فارغة وزجاجات مكسورة وأطباق ذابلة وروٌد زفاف. حفل بقايا حولها تبعثرت
الشهرية. الزفاف» «موسيقى من نشاز نسخة التصويرية املوسيقي تعزف مكان. كل يف
مسندين، ذي كريس يف وحيًدا يجلس تراييس سبنرس ونرى التايل اليوم صباح هو الوقت
لقطٍة يف ناحيته التوجه يف الكامريا تستمر أمس. ابنته حياة غريَّ الذي الزواج يف ُمفكًِّرا
إىل تصل حتى بالنفايات املغطَّاة األرضية عرب الطاوالت فوق منزلقة متواصلة، واحدٍة
ُمتَعبة يًدا يمدُّ األخرى. خلع بينما فردتَيه إحدى يرتدي كان الذي الالمع األسود حذائه
لنا لتُظهر بمحاذاتها الكامريا تصعد بينما بالجورب، املغطاة قدمه بها ليُدلِّك لألسفل
حفالت عن كلمات بضع أقول أن «أحب قائًال: حديثه يبدأ املرَهق. ووجهه بالكامل جسده
(والذي الكلمات هذه يتلو الذي الطويل املونولوج خالل لتوِّي.» بواحد مررت لقد الزفاف.
عن الجمهور إىل كالمه ًها موجِّ بأريحية تراييس يتحدث ثانية)، مائة من ألكثر يستمر
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ًها موجِّ أو أعىل إىل آلخر حني من وناظًرا بحذائه عابثًا األب، نظر وجهة من الزفاف حفالت
يف يبدأ حتى ثرثرته أثناء متوسطة لقطٍة يف الكامريا تظهره الكامريا. عدسة إىل برصه
فالش مشهد ليحلَّ أشهر ثالثة قبل العاصفة» فيها «اندلعت التي اللحظة عن الحديث
لكنها كبري حدٍّ إىل املسار نفس الفيلم من ١٩٩١ عام نسخة تتبع الحايل. املشهد محل باك
األبيض التصوير محل الزاهية األلوان تحل جاذبية. أكثر وأسلوبًا أرسع إيقاًعا تضيف
من مألوفة غري نسخًة نسمع أن من وبدًال القديمة. بالنسخة الخاص الالمع واألسود
عرب برسعة الكامريا تندفع بينما املقطوعة لنفس حديثة معالجًة نسمع الزفاف، موسيقى
املسنَدين ذي الكريس نفس يف يبدو ما عىل يجلس الذي مارتن ستيف إىل متَّجهًة األرضية
يف قرنفل وزهرة سهرة وبدلة المًعا أَسوَد حذاءً مارتن يرتدي الورود. بأشكال املزين
املخططة العريضة العنق برابطة استبدل أنه رغم أبًدا)، تتغري ال األمور (بعض العروة
جذَّاب نحٍو عىل مزينة زالت ما قريبة طاولًة ليظهر الكامريا إطار عرض يزيد هنا بابيونًا.
اليوم يأتي («ثم أحدث جمل بها استُبدلت املونولوج جمل بعض وراءه. مظلمة ونافذًة
بحذائه يعبث زال ما مارتن؛ أداء هو هنا اختالف أكرب لكن أذنها») ثقب فيه تريد الذي
لألمام متَّجًها كرسيه يف يجلس ومبارشة، انفتاًحا أكثر الجمهور وبني بينه الصلة لكن
جرعًة ومحتسيًا معربة، وإيماءاٍت حركات مؤديًا بأريحية، الكامريا إىل خطابه ًها موجِّ
هنا الصغرية. فتاته حول أعمق إحساٍس عن يكشف أن قبل برسعة، الشامبانيا من كبرية
الحرب، بعد ما فرتة يعيش كان الذي ما، حدٍّ إىل واملتشائم الشعور الفاتر األب ليس هو
يحاول وال ابنته مع السلة كرة يلعب العرشين، القرن تسعينيات عقد إىل ينتمي أب لكنه

عواطفه. كبت
للعروَسني والَدين بصفتهما فإنهما املال، بشأن وتراييس مارتن قلق عن بعيًدا
التي الصغرية الطفلة تُعد لم ابنته أن مارتن يدرك آخر؛ لسبٍب الزفاف حفل يقاومان
ويواجه املنزل، أمام السيارة بممر لذلك ص املخصَّ امللعب يف معه السلة كرة لعب اعتادت
مرتدية النوم غرفة مرايا أمام تقف تايلور إليزابيث يلمح عندما الحقيقة نفس تراييس
(«ريتشيل تتزوج» «ريتشيل فيلم يف خيالية». حكاية يف «كأمرية الفاتن الزفاف فستان
يف مرتَجلة مسابقٍة يف الجديد زوجها مع ريتشيل والد يتنافس ،(٢٠٠٨ ماريد»، جيتينج
األطباق غسالة ملء عىل منهما كلٌّ يتنافس لهما، الضيوف يُهلِّل فبينما الصحون؛ غسيل
الهزيل الرجويل تنافسهم لكن ممكن، وقت أرسع يف املائدة أدوات من ممكن عدد بأكرب
هي األب خسارة إن آلخر. الشعلة يسلم رجل آخر. نوٍع من ملنافسة ستار الواقع يف هو

للعريس. مكسب
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سبنرس مع حدث كما يرام ما عىل معهم األمور تسري ال للعرائس آخرون آباء هناك
يف ومكانته عمله خرس وقد مورييل بوالد الحال ينتهي إذ مارتن؛ ستيف أو تراييس
فيلم وهو سمارجوفسكي، لفويتشيخ الزفاف» «حفل فيلم يف األب فإن كذلك املجتمع.
بسبب يحدث هذا لكن وكلبه. وابنته وزوجته مدَّخراته يخرس عاطفيٍّا، كآبة أكثر بولندي
فيلم يف املرحة للكوميديا مضاد وبنحٍو األساس. يف ومؤذون فاسدون الرجال هؤالء أن
اجتماعية سخريًة يقدِّمان الزفاف» و«حفل مورييل» «زفاف فيلَمي فإن العروس»، «والد
الجليل» «عرس فيلَمي يف األبوية. السلطة رشور لتنتقد الزفاف حفالت تستخدم الذعة
منهما كلٍّ أحداث تدور اللذين ،(٢٠٠٢) رنا» و«زفاف (١٩٨٧ جالييل»، إن («ويدينج
وبكون الرجال. بني مفاوضات عن عبارة األساس يف الزواج فإن الفلسطيني، املجتمع يف
كنقاط تعمل فإنها وسلطته، األب لسيادة ا عامٍّ استعراًضا األفالم تلك يف الزفاف حفالت

الجنيس. بالنوع املتعلِّقة واملوضوعات املحلية السياسات لبحث تركيز
مختلًفا شيئًا الكبري» اليوناني «زفايف مثل كوميدي رومانيسٍّ فيلٍم يف االحتفال يمثل
بيئاٍت يف تحدث أنها بسبب فقط ليس «الزفاف»، فيلم يف البولندية الطقوس عن تماًما
نطاٌق هناك متنوِّعة. عامًة تقاليَد تقدِّم األفالم تلك أن بسبب أيًضا لكن مختلفة، ثقافيٍة
للفيلم الالذعة والسخرية األول للفيلم املرحة الكوميديا بني واألهداف األساليب من واسع
النوع بها يُشكِّل التي الطريقة عن الكثري االختالفات هذه تكشف أن يمكن اآلخر.

والزواج. الحب مثل طبيعية تبدو لطقوس رؤيتنا السينمائي

رومانسية كوميديا بوصفها الزفاف أفالم (3)

ملاذا؟ لكن والعربة.» الحصان تالُزَم متالزمان والزواج «الحب الشهرية: األغنية تقول
ُكتَّاُب يربط ملاذا النمطية؟ الرومانسية القصص يف الزواج إىل غالبًا الحب يؤدي ملاذا
عن االجتماعية لألدبيات مراجعة يف مًعا؟ الفكرتنَي هاتني بني القصص ورواة األغاني
للحب التلقائية الطبيعية العواطف بني رئييس بنحٍو وايلدنج رايلني تُفرِّق والزواج، الحب
الواقع أرض عىل حبيبني أيُّ فيه يصف الذي الوقت ويف الزفاف. لحفالت العملية والسمة
ينظران فإنهما فيها»، التحكُّم يمكن ال عقالنية ال «قًوى باعتبارها الرومانسية مشاعرهما
«فيما عمد عن ومنظَّمة مخطَّطًة واجتماعية» ثقافيًة «أحداثًا باعتبارها الزواج لحفالت

العملية».3 االعتبارات من بعدد يتعلَّق
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صنعتها اجتماعيًة مؤسساٍت تُعتَرب الزفاف وحفالت الزواج فإن النظرة، هذه ظل يف
نطاق داخل مكانتها عىل رسمية صفٍة وإضفاءِ غريزية، دوافع لتوجيِه نظامية مجتمعاٌت
شخصان يوافق عندما قرار. الزواج لكن شعور الحب فإن آخر، بمعنًى . املتحرضِّ املجتمع
التمييز هذا لكن اجتماعي. عقٍد عىل يوافق الطرفني كال فإن اآلخر، من أحدهما الزواج عىل
تتاجر التي الرومانسية، القصص يف يختفي ما عادًة والعامة الشخصية املساحات بني
يف يوم أهم أو املثايل، الرشيك أو املصري، أو نظرة، أول من الحب عن شهرية بخرافاٍت

املرأة. حياة

الكوميدية الرومانسية األفالم يف الزفاف؟» لحضور تاون كيب إىل سنصل «كيف :٢-٥ شكل
أحداث تدور بالعقبات. مليئًا الكنيسة مذبح إىل الطريق يكون ما عادًة العالم، حول املنتَجة

أفريقيا. يف (٢٠٠٩ ترنر، (جان أبيض» «زفاف فيلم

الفرسان قصص مثل املسعى، من كنوع الرومانسية القصص إىل النظر يمكن
فيلم أي ففي الوسطى؛ العصور يف شهرية كانت التي النبيالت والسيدات الشهامة ذوي
روٍح توءَمي بني باتحاٍد السعيدة النهاية هي الغايات أقىص تكون ربما رومانيس، زفاٍف
من االستهالكية النسخة يف غاية، أقىص تكون ربما أو الزواج، خاتم يمثِّله مخلَصنْي،
هوتيل. بالزا فندق يف العسل شهر لقضاء جناح أو املثايل الزفاف فستان هي القصة،
وكما الطريق. يف وعقبات ِمَحن وجود من بد فال هذه، الزفاف رموُز تمثله ما كان وأيٍّا
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الصادق الحب «طريق صيف»: منتصف ليلة «حلم فؤلكوميدية لهريميا ليساندر يقول
العصور يف الرومانسية القصص إىل بالنسبة حقيقيٍّا كان ما بالصعاب.» محفوٌف دائًما
شكسبري غابة ومن اليوم. حقيقيٍّا يبدو زال ما اإلليزابيثية الكوميدية واألعمال الوسطى
إثباُت عليهم يجب والعرائس العرسان فإن املتشابكة، هوليوود حبكات وحتى الخيالية

جائزتهم. عىل للحصول حبِّهم صدِق
الزفاف حفل فيها سيقام التي الكنيسة مذبح إىل املؤدي الطريق يكون ما أحيانًا
مسافة قطع العريس عىل يجب أبيض»، «زفاف فيلم ففي فعليٍّا؛ بالعقبات مليئًا طريًقا
الجنوبي الطرف يف تاون كيب مدينة يف ُسيقام الذي زفافه ليحرض كيلومرت ١٨٠٠
اإلغراءات من مجموعة ويواجه سيارته وتتعطَّل القطار يفوته رحلته، ويف أفريقيا. من
بيضاء ومسافرًة متشكًِّكا إشبينًا العريس يواِجهها التي العقبات وتتضمن والتأخريات.
بينيلوبي تنتظر وكما الوقت، نفس يف .(٢-٥ (شكل َجدَّته يخصُّ وَجْديًا حبيبها، هجرها
السابق كحبيبها عريِسها مناِفِيس اهتمامات صدُّ عليها يجب العروس فإن أوديسيوس،
مألوفة أنماًطا يتبع فإنه أفريقيا، جنوب يف تدور الفيلم أحداث أن من الرغم وعىل . الغنيِّ

الكوميدية. الرومانسية واألفالم الطريق أفالم الغربي: للجمهور
أفالم ففي للمنزل؛ أقرب الصادق الحب تقابل التي العقبات تكون األحيان، أغلب يف
عائيل»، و«عرٌس (٢٠٠٤ فوكرز»، ذا («ميت فوكر» آل و«قابل الكبري» اليوناني «زفايف مثل
بالعروس سيظفر الذي البطل عىل يجب التي الحديثة التنانني األصهار؛ هم العقبات فإن
املطعَم الكبرية اليونانية العروس عائلة تقتحم األول، الفيلم ففي عليها؛ والتغلُّب مواجهتُها
إنذار سابق دوَن إيان عىل ويهبطون خطيبها، مع هادئًا عشاءً العروس فيه تتناول الذي
ثواٍن، غضون ويف جانبًا. توال يدفعون بينما األحضان من كومة يف إيَّاه ساحقني كالجراد
بحماس ويرقصون اليوناني الشعبي الطعام من صوانَي ين املدعوِّ غري الضيوف يحرض
ماذا صغرية، عائلة من هو الذي األنجلوأمريكي، إيان، يدرك ال املندولني. موسيقى عىل
األمر وأجعل فسأقتلك آذيتها، «إذا العروس: شقيق له يقول عندما كهذا. موقٍف يف يفعل
توال تقول وعندما الدعابة. أم التهديد محمل عىل األمَر يأخذ هل يعرف ال كحادثة.» يبدو
«ماذا وترصخ: املرأة الشكُّ ينتاب اللحوم، يأكل ال إنه أي نباتي؛ إيان إن فوال لخالتها
فيها ويحدِّق تتوقف املوسيقى أن لدرجة صوتها يعلو اللحم؟» يتناول ال بأنه تعنني

الحمل.» لحم سأطهو بأس، «ال بسيط: بقراٍر املشكلة تحل حتى الجميع،
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األمر ويصبح الزواج، الحبيبان يقرر عندما يكفي بما كبرية العائلتني بني الفجوة
آند («سيكس واملدينة» «الجنس فيلم يف الطرفني. أحَد الرتدُد ينتاب عندما تعقيًدا أكثر
إتمام يف يرتدد عندما يُغتَفر ال ً خطأ املثايل كاري حبيب يرتكب ،(٢٠٠٨ سيتي»، ذا
العامة. نيويورك مكتبة وهو الزفاف، فيه سيقيمان الذي املكان سلَّم درجات عىل الزواج
«زفاف فيلم بطل إن ال. أم ستُسامحه كانت إن كاري لتقرِّر الفيلم نصَف األمر يستغرق
كان إن تقرير عىل قادر غري فلسفة أستاذ وهو آَخر، ممانًعا عريًسا يعدُّ البيضاء» الليلة
ف بترصُّ األيسلندي الكوميدي الفيلم هذا اقتُِبس ال. أم الشابة العروس من الزواَج يريد
واالنعزال الشك أفكاَر ويستكشف «إيفانوف»، بعنوان تشيكوف ألنطون مرسحية من
عرش التاسع القرن روسيا بني تشابهات إىل ًحا ُملمِّ بعيدة، جزيرٍة عىل يوجد مجتمٍع يف
وجنازة»، زيجات «أربع فيلم ويف والعرشين. الحادي القرن يف أيسلندا يف فالتي وجزيرة
من الرغم وعىل متتالية، زفاف حفالت ثالث يف العريس إشبني بدور جرانت هيو يقوم
كان هل يتساءل فإنه به، اإليقاع أجل من يسَعني للزواج املناسبات النساء من عدًدا أن
الجنسية للرغبة كمرقٍد زفاف حفل كل يُقدَّم عريًسا. فيه يصبح الذي اليوُم سيأتي
وبحثُه املراِوغة جرانت أساليُب تقود زوج. عن للبحث املناسب األحداث وكمرسِح امللتهبة،
يتم أن يجب التي الحقيقة ولحظِة الفيلم يف الرابع الزفاف حفِل إىل املناسبة الزوجة عن

آخر. رجٍل أي شأن شأنه زواُجه، فيها
يف الزواج. تجاه شكوًكا تمتلك التي هي املرأة بل الرجل يكون ال األحيان، بعض يف
سيئة سمعًة روبرتس جوليا اكتسبت ،(١٩٩٩ برايد»، («راناواي هاربة» «عروس فيلم
الكنيسة. يف الزواج مراسم أثناء منها الزواج يف آمالهم خابت رجال لثالثة هجرها بعد
نْفَسه معرًِّضا قصتها عىل للتعرُّف جنوبًا صحفي، بدور يقوم الذي جري، ريتشارد يسافر
تتهرَّب الزفاف»، حفالت «مخطِّطة فيلم ويف تهجره. الذي الرابع العريَس يصبح أن لخطِر
عليها يضغط وعندما األخريات، النساء زواِج حفالِت بتنظيِم الزواج من لوبيز جنيفر
عند داخيل لصوٍت االستماع األخرى هي عليها يجب طفولتها، صديِق من للزواج والدها
التنويعات هذه بعض ويف لألبد.» اصمْت أو اآلَن ِث «تحدَّ الخطرية: الكلمات تلك مواجهة
هل أو بالزواج، ستنتهي القصة كانت إن دائًما الواضح من يكون ال الزفاف، أفكار عىل

ال. أم املثىل النهاية هو الزواج كان
األفالم هذه بني الفتاة؟» تريد «ماذا كتابها يف نيجرا، ديان السينمائية الباحثة تربط
كاألمومة التقليدية العائلية للِقيَم إحياء إعادة وهي النسوية»، بعد ما «خياالت تسميه وما
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كذلك يرغبن الالتي النساء بني العرشين القرن من التسعينيات يف حدثت التي والزواج،
قصٍة إىل هاربة» «عروس قصة أصَل نيجرا تُرِجع الجنسية. واملتعة والجاذبية السلطة يف
الزفاف أن فكرة تقبُّل يف «فشلت محتملة عروس عن الصفراء الصحف إحدى يف إخبارية
الفكرة هذه عىل دليًال نيجرا تجد املرأة». حياة يف لحظٍة أهمُّ محالَة ال هو واملكلِّف الضخم
الجديد حذائها سْحَب لوبيز جنيفر تحاول عندما الزفاف» حفالت «مخطِّطة فيلم يف
إىل بالنسبة القادمة. السيارات تواجه بينما بالوعة غطاء يف العالق الشهرية املاركة ذي
«تُكاَفأ التي املرسفة» االستهالكية باألنماط «التمسك يمثِّل هذا اإلنقاذ مشهد فإن نيجرا،
اليوناني «زفايف فيلم يف فاردالوس نيا شكل يف الشامل التغيري يف نيجرا ترى بالحميمية».
وتختتم االستهالكية. بالسلع محاطٌّ الشخيص للتمكني الطريق أن عىل آخر تأكيًدا الكبري»
النسوية بعد ما مرحلة إىل النسوية قبل ما مرحلة من التاريخي االنتقال بأن كالمها نيجرا
يف بشدة به املحتَفى االختياري املكوث إىل باملنزل القرسي املكوث من «انتقال أيًضا هو
ما يستكشف الذي النقدي للتحليل جيًدا مثاًال كتابها يُعتَرب النسوة». من الكثري حياة

املعارصة.4 الثقافة تناقضات لكشف لألفالم املسيلِّ الخارجي املظهر تحت يكمن

اآلخرون الزفاف ومخرِّبو والرفاق األصدقاء أعزُّ (4)

الحب عن بالرضورة يكون «عروس» أو «زفاف» كلمة عنوانه يحوي فيلم كل ليس
العرس» لو و«متطفِّ (٢٠٠٩) العرائس» «حروب فيلَمي يف املثال، سبيل عىل الرومانيس؛
هذه النساء. أو الرجال بني الصداقة من أهميًة أقلَّ يبدو اآلخر الجنس فإن ،(٢٠٠٥)
التقليدية األنماط عن بعيًدا تنحرف ما غالبًا الزفاف أفالم لنوع الكوميدية التفرعات
الكوميدية، واألفالم الجنسية الكوميدية واألفالم األصدقاء أفالم أفكار لصالح الرومانسية
تُعترب العرائس»، «حروب فيلم ففي هاوس»)؛ («أنيمال الحيوانات» «منزل فيلم غرار عىل
تتشاركان حميمتني صديقتني (إيما)) هاثاواي وآن (أوليفيا) هدسون (كيت البطلتان
يف يونيو شهر يف منهما كلٍّ زفاِف بإقامة الطفولة منذ تعهدهما يتحول الحلم، نفس
إقامة تاريَخ الخطأ بطريق موظٌف يحجز عندما شديدة منافسٍة إىل هوتيل بالزا فندق
عندما األخرى زفاف إلفساد منهما لكلٍّ الرسية املجهودات تتصاعد اليوم. نفس يف الحفلني
تخلط بينما بإيما، الخاص البرشة تسمري كريم يف زاهية برتقالية صبغة أوليفيا تضع
تدرك حلوى بإرسال املوقف ة ِحدَّ من إيما د تُصعِّ األزرق. باللون أوليفيا شعر صبغة إيما
أوليفيا فرتدُّ بها، الخاص الزفاف فستان ارتداءَ تستطيع ولن سمينة أوليفيا ستجعل أنها
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عىل بزفافها. الخاص الرقمي الفيديو بقرص الربيع عطلة يف إليما ُمخِجل فيديو باستبدال
ذخرية إىل الزفاف رموَز النساءِ وبتحويل أختني، بني النزاع يشبه الذي النزاع هذا مدار
الصداقة تحتل الكنيسة، مذبح عند وحتى ثانوية، أدواًرا ليشغلوا الرجال يرتاجع أسلحة،

األسايس. الرتكيز بؤرَة املرأتني بني
منذ صديقني رجلني بني عالقٌة هي العرس» لو «متطفِّ فيلم يف األساسية العالقة
جون شاهد الطالق. حاالت يف التوسط يف ص تتخصَّ رشكٍة يف عمٍل ورشيَكي طويلة فرتة
فينس بدوره يقوم (الذي جراي وجرييمي ويلسون) أوين بدوره يقوم (الذي بيكويث
الزواج. بشأن َدين مرتدِّ أصبحا حتى حياتهم تكدَّرت الذين األزواج من العديَد فون)
هو هنا الحقيقي «العدو بالعدائية: اتسمت بعينها مصالحٍة جلسِة بعد بيكويث يقول
أن ليدركا الزفاف حفالت من العديَد حرضا كذلك الرجلني كال لكنَّ الزواج.» مؤسسة
املناخ تأثري وتحت املواعدة. بغرض الفتيات عىل للتعرف مثايل مكاٌن الزفاف مأدبات
يف يُكنَّ النساء فإن العروس، تقذفها التي األزهار بباقة اإلمساك فكرة وإغراء الرومانيس
حفالت عىل التطفل فنَّ وجرييمي جون أتقن بالزواج. الوعود سماع بعد حاالتهن أضعف
وأدَرَك الفتاة. بقلب للفوز أوًال الفتاة والدة مع الرقص وتعلَّما فريسة، عن بحثًا الزفاف
عرشات كالهما اختلق كما بالبالونات، األطفال بمالعبة األم مشاعر يداعب كيف كالهما
الخاصة األغنيات مجموعَة كذلك وحفظا يحمالنها. التي الرقة إىل تلمح التي القصص
يف لقطات تتابع يف كالهما يظهران املثال، سبيل عىل األخرى. األعراق يخص زفاف بأي
يف الكئوَس ويرفعان يهودي، عرس يف ناجيال») («هافا «لنفرح» يغنيان وهما الفيلم بداية
والصينيِّني بالهنود الخاصَة الزواج تقاليَد بإتقان ويؤديان أيرلندي، عرس استقبال حفل
إحدى يف الفراش. يف عاريات شبه لنساء عديدٍة مَلشاِهَد مونتاج يتبعه سواء، حدٍّ عىل
الصارمة القواعد بكرس يُهدِّد مما الغرام يف وقع وقد نفَسه جرييمي يجد الحفالت، هذه
يف الفيلم يدخل فصاعًدا، اللحظة تلك منذ رفيقه. وبني بينه تربط التي للزواج املناِهضة
بكلٍّ الخاصة العاطفية التورُّطات يواجهان كما وجرييمي، جون يتواجه حيث قتايل نمٍط
بني وعودة ذهابًا يتأرجح للفيلم العام االتجاه فإن العرائس»، «حروب يف وكما منهما.
عىل ناضجة، وغري متجاوزة تكون ما عادًة التي البذيئة، والكوميديا الرومانسية اللحظات
لو الفيلم سريفض كان جمهور جذب إىل يهدف العرس» لو «متطفِّ فيلم بأن يوحي نحٍو
الخانة نفس يف الفيلم يُصنَّف ربما الجانب، بهذا يتعلق وفيما الزفاف. عن فيلًما كان
والجزء ،(١٩٩٩ باي»، («أمريكان األمريكية» «الفطرية مثل املراهقني كوميديا أفالم مع
.(٢٠٠٣ ويدينج»، («أمريكان األمريكي» «الزواج وهو الزواج عىل يركز الذي له م املتمِّ
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إفساد يمكنها التي الغرية من الوحيد النوع ليست الرجال أو الفتيات بني املنافسة إن
العرس مخرب فإن ،(٢٠٠٥ لو»، إن («مونسرت شة» املتوحِّ «الحماة فيلم ففي ُعرس؛ أي
تشارلوت من ابنها زواج تدمري فوندا) (جني فيوال تحاول العريس. والدة هو املرة هذه
مؤخًرا. وظيفتها بها خرست التي الطريقة بنفس تخرسه أن تريد ال ألنها لوبيز) (جنيفر
حماتها هيئة عىل ا حقٍّ بها يليق الذي الخصم تواجه فوندا لكن لوبيز جنيفر تستسلم ال
كخصم، للعائلة الفيلم عنوان تشبيه ا جدٍّ الواضح من سرتيتش. إيلني بدورها تقوم التي
للبرش، القصيص الرسد من األوىل األشكال يف الوحوش من العديد بأن هذا يذكرنا وربما
لألقارب ُمَشيَطنة تجسيدات كانت الرومانسية، املالحم وحتى الفولكلورية الحكايات من
فريندز بيست (ماي أصدقائي» أعز «زفاف فيلم ويف تهديدات. يمثلون الذين واألصدقاء
مايكل القديم، طفولتها صديق زفاف تخريب روبرتس) (جوليا جوليان تحاول ويدينج)،
ولم والعرشين الثامنة بلغِت «إذا مرة: ذات مايكل أخربها الكلية، يف مالروني). (ديرمت
مايكل يعلن قليلة، بأياٍم والعرشين الثامن ميالدها عيد وقبل اآلن، فتزوجيني.» تتزوجي،
والشباب والذكاء بالجمال تتسم التي دياز) (كامريون كيمربيل من القادم زفافه عن
للتفريق حملة وتبدأ القديم لحبيبها مناسبة غري كيمربيل أن جوليان فتقرر والثراء؛
التقليدية الخطوات من خطوة كل تفسد وهي مشاهدتها يف املرح من جزء ويكمن بينهما،

للزواج. لالستعداد
يفصح مشهد وهو فيلد، ريجيل ملعب يف النساء حمام يف الحاسمة املواجهة تحدث
املواجهة أثناء الداعم. الكامريا الجنيسوتصوير والنوع الزفاف يخصأفالم فيما الكثري عن
حيث الفضول انتابهن وقد حولهما النساء من مجموعة تتجمهر وكيمربيل، جوليان بني
كوميديٍّا مسلسًال يشاهدن ُكنَّ لو كما الحوار من جملة كل تجاه فعل ردود منهن تصدر
يف متمركزتنَي الغريمتنَي إظهار عىل الكامريا تحافظ .(٢-٦ (شكل ميلودراميٍّا فيلًما أو
جوليان كيمربيل تتهم عندما وراءهما. املتفرجات نرى تدعنا كذلك لكنها املشهد مقدمة
تعلن وعندما وسخط، ذعر يف الحشد يصيح زفايف»؛ يوم … والدي «بيت يف خطيبها بتقبيل
ق تصفِّ الشعر»؛ كثيفة منافقة طعام «ناقدة لصالح تحبه الذي الرجل عن تتخىل لن أنها
األخرى حول منهما كلٌّ تدور حيث للمواجهة وجوليان كيمربيل تتأهب بحرارة. النساء
بينما الجوانب متبادلتنَي بينهما يفصل الذي التخيُّيل درجة وثمانني املائة خط وتتخطَّى
العام املزاج ل ويتحوَّ خسارتها وتقبل بخطئها جوليان تعرتف مواجهتهما. مسار يتغري
جميُع يبكي وتتعانقان، الغريمتان فيه تتصالح الذي الوقت وبحلول متعاطف. مزاٍج إىل
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واقرتاٍب مقرَّبة ولقطات فعل رد بلقطات عاطفية ملحٍة كل الكامريا تعكس املكان. يف من
يُنَظر أن يمكن املشهد. ذروة يف التصويرية املوسيقى مضيفة معكوسة، ولقطات بطيء
ف تترصَّ التي الرومانسية القصص من عدد ألي أو الفيلم لقصة كملخٍص املشهد هذا إىل
يف املتفرجات إدراج يذكِّرنا للجمهور. النمطية الفعل لردود كمرآة املتفرِّجات النساء فيها
تركز التي الزفاف أفالم من العديد مثل أصدقائي»، أعز «زفاف فيلم بأن املشهد تصميم
املستقبل. عرائس أزمات يف العاطفي واندماجهن للنساء أساًسا ٌه ُموجَّ الرومانسية، عىل

هوجان، جيه (بي أصدقائي» أعز «زفاف فيلم يف النساء حمام يف الحاسمة املواجهة :٢-٦ شكل
.(١٩٩٧

اجتماعي كهجاء الزفاف أفالم املفككة: والعائالت السوداء الكوميديا (5)

فإن والخطأ، بالتَّجربة يتعلَّق أمًرا الزفاف أفالم يف الكنيسة مذبَح إىل الطريق كان إذا
األنواع فإن كذلك التجارب. من أكثر بنحٍو أخطاءً ن تتضمَّ ما عادًة الرُّومانسية الكوميديا
امُلراهقني وكوميديا الجنس كوميديا — اآلن حتى ذَكْرناها التي الزِّفاف أفالم من األخرى
عموًما. مرح بأسلوٍب بالعالقات ة الخاصَّ وامِلَحن التَّجارب كذلك تتناول — األصدقاء وأفالم
عن أكرب نحٍو عىل تتحدَّث الزِّفاف أفالم من مجموعًة تسوُد َسوداوية أكثر نظرة هناك

عامة. بصورٍة املجتمع األفالم هذه يف العائالت تُمثِّل ما وغالبًا املضطربة، العائالت
زفاف» «حفل لفيلم النفسية الواقعية من نوًعا ألتمان روبرت املخرج يُضفي
أحداث تقع الخاصة. أرسارها منهما كلٍّ لدى لعائلتنَي دراسة عن عبارة وهو (١٩٧٨)؛
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مأُدبة إقامة بعد وينتهي األسقفية الكنيسة يف باِذخ بزفاٍف يبدأ واحد يوٍم يف الفيلم
األثرياء طبقة من العريس ينحدر العريس. عائلة بيت تقريبًا الجميع يرتك عندما واِفرة
إال تُشري ال االختالفات هذه لكن عريقة، شمالية عائلة من العروس تنحِدر بينما الجدد
يُخطئ البداية. يف الحدوث يف بسيطة تصدُّعات تبدأ ُعمًقا. أكثر وانقسامات شقاقات إىل
العروس. ُفستان عىل بُقعة ُهناك بينما يقول فيما االحتفالية يرأس الذي العجوز األسُقف
القصص من ُمتداِخلة بشبكة ألتمان يتالَعب للنُّور. الخروج يف األرسار تبدأ اليوم، وبُميضِّ
أشدِّ يف اإلنسانية للدراما بوتقًة الزفاف حفل يُمثِّل إليه، بالنِّسبة والعالقات. الفرعية
فداحة وتزيد عقالها من املكبوتة املشاعر تنفِلت حيث العواطف الختزان وعاءً حاالتها؛
طاقم وفيهم الفيلم، يُقدمها التي الخمسني نحو من شخصية كل تقريبًا تكشف الخسارة.
ورغبات قديمة عداوات تطفو خفيٍّا. عيبًا أو غريبة شخصيًة سمًة الزفاف، حفل خدم
وُمنحِرُفون سكِّريون بينهم الضيوَف أنَّ فيه يتَّضح الذي الوقت يف طح السَّ عىل جديدة
السخرية من متنقًال للفيلم العام الطابع من يُغريِّ أَلتمان يظلُّ وُمجِرُمون. وشيوعيُّون
ولوحة وجثة إعصاًرا يضمُّ فيلٍم يف املألوفة. غري الهزلية الكوميديا إىل امليلودراما إىل الالذعة

تاٍل. مشهد أي سيَجِلبُه بما التنبُّؤ يُمكن ال عارية، وهي العروس ر تُصوِّ
بحفل الخاص األحداث موِقع نفس ديمي جوناثان امُلخرج استخدم عاًما، ٣٠ بعد
وغري الثَّقافات د ُمتعدِّ الزواج املرَّة هذه تتزوج». «ريتشيل فيلم وهو ُمماثل ملرشوع الزِّفاف
وموسيقى املسيحية الرتانيم تُشبه وترانيم الهندي الساري تضمُّ عرصية عالقة تقليدي؛
العروس»، أطلَّت قد «ها الزفاف مقطوعة من نسخة املوسيقية الفرقة تعزف الجاز.
عىل يسري يشء كل لكن الكهربائي. والجيتار والطبول والكمان الرتومبيت باستخدام
ود. السُّ العريس وأقارب اليهودية ريتشيل عائلة بني الواضح النية ُحسن بسبب يُرام ما
شقيقة كيم تصل أن إىل وصادقة، ُمتناغمًة الجانبنَي ِكال من الحبِّ عن التعبريات تبدو
تجسيد وهي كيم دور هاثاواي آن تلعب مبارشًة. اإلدمان من العالج ة مصحَّ من ريتشيل
يُقام الذي العشاء أثناء وانفعالية. ونرجسية عصابية فهي اللسان؛ حاد شديد لغضب
االثنتي بربنامج يتعلَّق قليًال ثملة وهي نخبًا وتقول بكأٍس تُمِسك الزفاف، قبل ما ليلة
العريس إىل إهدائه من بدًال بالذنب، وشعورها خاصتها اإلدمان من للعالج خطوة عرشة
ما وهو والحساسية؛ التقلُّب بني ما مزيًجا يُعترب بارًعا أداءً هاثاواي آن تُقدِّم وعروسه.
كما كبري. بشكٍل معها بالتعاُطف جديرة مثلها محبوبة غري شخصية يجعل أن يف ينجح
األدوات ديمي يستخدم الوقت، نفس يف العرصي. العائيل الزفاف لهذا تحديًا كذلك د تُجسِّ
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املضطربة املقرَّبة واللقطات امُلفاجئ القطع مثل الواقع سينما أو فرييتيه لسينما األسلوبية
ومثل مشهد. لكل النفسية األبعاد إلبراز امُلتداِخل والحوار املحمولة بالكامريا والتصوير
أو استعارة هو ما بقدر للفيلم كموضوع الزفاف بحفل ُمهتم غري ديمي فإن ألتمان،
آت («مارجو الزفاف» حفل يف «مارجو فيلم يستمر العائلية. العالقات الستكشاف موقع
بالكآبة يتميَّز فيلم بتقديم العام االتجاه هذا يف باومباك، نوا للُمخرج (٢٠٠٧ ويدينج»، ذا
يصعب األوقات، أغلب يف األخرى. تجاه منهما كلٌّ بالتباُدل ولئيمتنَي عطوفتنَي شقيقتنَي عن
عىل باومباك يركِّز للفيلم. املتوتِّر والتصوير بينهما والجذب الشد عالقة من كلٍّ مشاهدة

كليٍّا. الزفاف حفل مستبعًدا رمزية وشجرة العام واملزاج الشخصيات
للرتفيه أسايس بنحو واملصنوعة الجماهريية الزفاف أفالم بني الفرق يتَّضح ربما
نظرة خالل من أكثر محدَّدة ألغراض الزفاف حفالت تستخدم التي املستقلة واألفالم
يف صنَعه الذي الناجح الفيلم وهو هوجان، جيه لبي مورييل» «زفاف فيلم إىل أخرى
والد أصدقائي». أعز «زفاف فيلم ليصنع قليلة بسنوات هوليوود إىل ذهابه قبل أسرتاليا
خفيف، كوميدي فيلم إىل بالنسبة للغاية رشيًرا يبدو إنه حتى الطباع، سيئ رجل مورييل
رئيس فبصفته بحتة؛ كاريكاتورية شخصية باعتباره تجاهله يمكن ال بحيث ا جدٍّ وواقعيٍّا
رش من يُضمره ما تُخفي مجزية ومزايا معيَّنة اجتماعية بمكانة يتمتع فإنه مجلس،
إليها ناظًرا ابنته ويُوبِّخ أحمق، تابًعا ويعتربها زوجته شأن من يُقلِّل إنه أمانة. وعدم
يكونا لم أنهما الواضح من يصبح الفيلم، أحداث وبتطور منه. فائدة ال عبئًا باعتبارها
دائًما بها يُقلِّل التي الطريقة إىل كبري بنحو كبرش فشلهما يرجع تطلعاته. مستوى عىل
مشبوهة صفقات عقد يف فيه ينخرط الذي الوقت يف لذاتهما، وتقديرهما احرتامهما من
تعليمها تُكمل لم التي مورييل، إىل بالنِّسبة الزَّواج. إطار خارج وعالقة ُمخاِدعة وسياسات
الزواج فإن املدرسة، يف زمالئها احرتام كسب أو وظيفة عىل الحفاظ تستطيع وال الثانوي
ذاتي. بانتقاٍم وعًدا إليها بالنِّسبة امُلبهَرج الزفاف حفل فكرُة وتُمثِّل مهربًا، لها يُمثِّل
النهاية يف ج تتزوَّ أنها من الرغم عىل لكن االنتقام. عن قصة يف سالًحا الزِّفاف حفُل يُصبح
ما الزواج فإن أفريقيا، جنوب من ووسيم غني شابٍّ ريايضٍّ من فاِخر َعرصي زفاف يف
لزوجها يُمِكن حتى ُعِقد الحب من خاٍل مصلحة زواج إنه .(٢-٧ (شكل ُخدعة إال هو

أسرتايل. كُمواِطن األوملبياد يف املنافسة
أن تدريجيٍّا تُدِرك نفسها. عن مورييل بحث يف بداية نقطة كذلك الزفاف يُمثِّل
عالقة عن بديًال تُصِبح أن يُمِكن ال بواِلِدها) الخاصِّ ذلك (مثل للنَّجاح املزيَّفة الصورة
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عريس إىل العروس يُسلِّم وهو األب قال هكذا صديقي!» يا بالكامل ملكَك «إنها :٢-٧ شكل
.(١٩٩٤ هوجان»، جيه («بي مورييل» «زفاف فيلم يف راغم

للعيش واالنتقال لزوجها مورييل برتك الفيلم ينتهي دق. والصِّ الحب عىل قائمة حقيقية
«زفاف فيلم إىل يُنَظر أن يُمكن لشخصها. تُقدِّرها شخصية أول تُعتَرب التي روندا، مع
لفيلم ونقد الُهوية يف دراسة أنه عىل أللتمان، زفاف» «حفل فيلم باعتباره مورييل»،
القصة. يف ُمنحرًفا ضمنيٍّا معنًى ماكي جيل مثل الباحثني بعض يجد الرومانيس. الزفاف
املشحونة «اللحظة يف يظهر وروندا مورييل بني العالقة يف شهوانيٍّا عنًرصا ماكي يرى
األسباب أحد هذا الفيلم.5 نهاية يف األجرة سيارة يف النظرات فيها تتبادالن التي باإلثارة»
حاقيات. والسِّ املثليِّني بني شهريًا كالسيكيٍّا فيلًما يُصِبح مورييل» «زفاف فيلم جعلت التي
حيث األوروبية؛ األفالم يف خاصٍّ نحٍو عىل مشئوًما طابًعا الزفاف حفالت تَكتِسب
بها ف تترصَّ التي الطريقة إنَّ رمزي. بشكل سيِّئ سلوك لظهور فرًصا غالبًا تكون
ففي القومية؛ الشخصية يف املوجودة العيوب عن تكِشف العامة األحداث هذه يف العائالت
دوريدره، دومينيك للمخرج األملاني (٢٠٠٥ بارتي»، ويدينج («ذا الزفاف» «حفل فيلم
مطعم يُقدِّم عندما .(٢-٨ (شكل وُمستِبد عنيف شخٌص فالتزر، هريمان العريس، والد
فرانتز املطعم، صاحب مع يتشاجر به، الخاصِّ الزفاف حفل يف فاسد جمربي طبَق محيل
رجل وهو برجر، كان الشجار. هذا وراء العداوة من تاريًخا هناك أن يتَّضح برجر.
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هريمان يرفض األخري. ر وتنمُّ تهديدات رغم لهريمان مطعمه بيع رَفض قد كربياء، ذو
العلوي. الدور يف النساء حمام يف زالتا ما والعروس زوجته أن ناسيًا ويُغاِدر الفاتورة دفع
بقنبلة ويُلقى باملسدَّسات ح يُلوَّ النزاع. حدة تتصاعد املرأتنَي. ُمحتجًزا الباب برجر يُغلق
حياة تُهدِّد خاصة حربًا يقودان نفَسيهما الرجالن يجد مرسيدس. سيارة وتنفجر يدوية
(الذي الفيلم هذا يف الزفاف فكرة أن الواضح من لهم. ذنب ال الذين واملارة عائلتَيهما أفراد
وُمعظم وعروسه العريس يقع ساخرة. فكرة الدموي») «الزفاف باألملانية اسمه يعني
القديمة. عدواِتهما يف غارَقني عنيَدين رجَلني غضِب وُرسعة لتَكربُّ رهينة الحفل ضيوف
وأن نازية خوذة يرتدي وهو الفيلم بداية يف هريمان والد ظهور املصاَدفة من وليس

الثانية. العاملية الحرب مخلَّفات من اليدوية القنبلة

شــكل ٢-٨: فيلــم «حفلــة الزفــاف» (دومينيــك 
دوريدره، ٢٠٠٥).

شــكل ٢-٩: فيلــم «حفــل الزفــاف» (فويتشــيخ 
سمارجوفسكي، ٢٠٠٤).

األفالم هذه يف لها مخطط هو كما تسري ال التي الزفاف حفالت تعرض و٢-٩: ٢-٨ الشكالن
كوميدي. شكٍل يف القومية الشخصية األوروبية

ملاركو (٢٠٠٦ دايركتور»، ويدينج («ذا الزفاف» «مخرج اإليطايل الفيلم يقلُّ ال
شهري سينمائي مخرج فرانكو، البطل، الطُّرق. اختالف رغم سخرية، أو غرابًة بيلوكيو
رجل مع بالصدفة لقاؤه يقوُده رأسه. مسقط يف فضيحة من للهرب صقلية إىل يصُل
امُلعَجبني من األمري أن يتَّضح وخطري. قويٍّ محيلٍّ ألمرٍي األفراح تصوير من عيَشه يكسب
ضخم احتفال يَُقام ابنته. زفاف حفَل الشهري املخرُج ر يُصوِّ أن ويُريد فرانكو بأعمال
القسُّ ويبتسم وقوة؛ انفعال بكل «هوزانا» أغنية الجوقة وتغنِّي ُمميَّزة. محلية بنكهة
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ُمرتديًة املذبح إىل العروس تصعد ثم ق امُلعشَّ الزجاج نوافذ من جدار أمام ويقف بلُطف
النهاية، يف الصادمة. — والفيلم — االحتفال لنهاية ُمستعد هو من يوجد ال بيضاء. طرحًة
االصطناع الحقيقية؛ الفيلم أهداف مع ساِخر تضادٍّ يف الزفاف وفخامة روعة تقف
ذلك وغري األمري يُمثِّله والذي املوت، عىل يُشارف الذي واملجتمع للُمخرج الفني والتكلُّف

الحديث. اإليطايل املجتمع يف الكثري
للغزو بولندا تعرَّضت السوداء. للكوميديا وافرًة خاًما مادًة البولندي التاريخ يُتيح
عرش، التاسع القرن خالل هابسبورج وإمرباطورية وبروسيا روسيا من والتقسيم
عليها سيطر ذلك وبعد الثانية، العاملية الحرب أوائل يف النازية الغارات وسَحَقتها
البولندي الشعب يُعطي ما وهذا العرشين؛ القرن ثمانينيات حتى السوفييتي االتحاد
كوميديٍّا ًسا متنفَّ سخريتهم وجَدت البرشية. والطبيعة التاريخ يف للتشكُّك كافية أسبابًا
ستانيسالف مرسحية هو األول زفاف. حفل تُصوِّر الفكرة متَّصلة فنية أعمال ثالثة يف
خالل أحداثها تدور .١٩٠١ عام كتَبها والتي الزفاف»، «حفل الكالسيكية فيسبيانسكي
عدم من وتسخر أجنبية، قواٍت احتالل تحت بولندا فيه كانت زمن يف قروي زفاف حفل
وتناول باالحتفال أكرب بصورٍة الزفاف ضيوف يهتمُّ بمصريهم. والمباالتهم الناس اهتمام
ينضم الريفية. وعروُسه شابٌّ شاعر وهما العروَسني؛ من أكثر التافهة وامُلناَقشات الرشاب
رمزيٍّا ذهبيٍّا بوًقا للمضيف أحدهم يُقدِّم املجيد، بولندا مايض من أشباح الحًقا، إليهم،
الرقص يف يستمرُّون الضيوف لكن املستبدِّين. ضد ليثوروا الناس يدفع أن إياه ُمستِحثٍّا
املخرج اقتبََس ،١٩٧٣ عام يف الحرية. عىل للحصول كربى فرصًة ُمضيِّعني كالدُّمى
إىل األحداث زمن ًا ُمغريِّ سينمائي فيلم إىل وحوَّلها املرسحية فايدا أندريه الكبري البولندي
املرسحية) اسم نفس يحمل (الذي فيلمه يف الزفاف يُمثِّل .١٩٣٩ عام للبالد األملاني الغزو
وموتها البولندية املقاومة روح د يُجسِّ املنظر رائع أبيض حصانًا يضمُّ رسياليٍّا حدثًا

الساحقة. االحتماالت مواجهة يف الحتمي
فويتشيخ املخرج أفالم أول يف كاستعارة الزفاف حفل استخدام إحياء حديثًا، أُعيد،
بولندا يف الفيلم أحداث سمارجوفسكي يُقيم .(٢٠٠٤) الزفاف» «حفل سمارجوفسكي
أقام السوفييتية. الديكتاتورية محل املال استبداد حلَّ حيث الشيوعية؛ بعد ما فرتة يف
أودي سيارة العريس إىل ُمهديًا منزله يف فاخرة مأُدبة فوينار، فيسالف العروس، والد
ابنته، َحمِل إلخفاء ستار إال هو ما الباذخ الزفاف أن يتَّضح لكن الثمن. باهظة رياضية
يُغلِّفه بالزفاف االحتفال يف تقريبًا يشء كل فإن الحقيقة، يف رشوة. إال السيارة وما
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العقد يف اإلمضاء ر ليُزوِّ لديه يعمل الذي املحاسب فوينار يرشو والنِّفاق. والفساد الخداع
الرشطة. يرشو ُرسَقت، قد السيارة أن يكتشف وعندما السيارة. لرشاء استخدمه الذي
بعد ما بولندا يف الفاسدة الحكومات تُشبه بصورة واملصداقية املال منه ينفد اليوم بنهاية
َخب والصَّ والرقص الرشب يف الحفل ضيوف يستمرُّ الوقت، نفس يف الشيوعية. سقوط
ُمستنَقًعا املأُدبة تُصبح مياهه. فاضت الذي وامِلرحاض الفاسدة الكرنب يخنة عن غاِفلني
يستحرض واحدة، أمسية يف . والتكربُّ والغضب والحسد والكسل والشهوة والطمع للرشاهة
شخٌص يُغنِّي اللحظات، إحدى يف منها. أكثر هو وما امُلميتة السبع الخطايا كل الفيلم
تُصبح أن مىض فيما اقُرتح التي القصيدة وهي «الَقَسم»، قصيدة من األوىل الكلمات ما
عن نتخىلَّ «لن ُمنشدين: سة متحمِّ جوقة يف إليه الجميع ينضمُّ لبولندا. الوطني النشيد
… البولندية األمة نحن … بإيقافنا لعدوِّنا نسمح لن … قوُمنا منها أتى التي األرض
التالية، املشبوهة صفقته إىل فوينار ويلتفت يخفت الغناء لكن البولندي.» الشعب نحن
الذهبي البوق مثل برسعة القصيدة روح تزول .(٢-٩ (شكل الرشب الضيوف ويستأنف
من بولندا يف الوضع من ٢٠٠٤ عام يف التهكُّم أن عىل يربهن مما األبيض الحصان أو

.١٩٧٣ أو ١٩٠١ عام يمتِلكها كان التي تَه حدَّ يفِقد لم الزفاف حفالت خالل

الحدود عىل العرب العرائس (6)

استخدمت اجتماعيٍّا، نقًدا ذكرناها التي األوروبية الزفاف أفالم فيه قدَّمت الذي الوقت يف
الستكشاف بدء كنقاط الزفاف حفالت األوسط الرشق من األفالم من حديثة مجموعة
رنا» و«زفاف الجليل» «عرس أفالم تقع الثقافية. والنزاعات السياسية الرصاعات
واإلرسائيليون العرب يعيش حيث إرسائيل؛ عليها تُسيطر أرٍض يف السورية» و«العروس
عربي وهو خليفي، ميشيل الجليل» «عرس أخرج ونِزاع. اضطراٍب يف جنب إىل جنبًا
داخل فلسطينية قرية يف رئييس بنحو القصة أحداث تدور بلجيكا. يف يعيش فلسطيني
أرسة رب عادل، أبي قصة وتعرض اإلرسائيلية، الحكومة عليها تُسيطر التي الجليل
الحاكم يُمانع ُمتزايدة. توتُّرات وسط ابنه عرس إقامة يُحاول الذي العريس ووالد عربية
فقط سيُوافق لكنَّه األخرية. الدموية العربية املظاهرات بسبب االحتفال إقامة اإلرسائييل
يف العدو. يصادق أال عادل أبا العرب املحليُّون القادة يُحذِّر الحفل. ُمساِعدوه حرض إذا
سيايس. حدٍث إىل الزفاف حفل مثل وحميمي خاصٌّ حدٌث يتحوَّل الظروف، هذه ظل
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إيران وهو إرسائييل، أفالم صانع إخراج من فهو السورية»، «العروس فيلم ا أمَّ
ليمون» و«شجرة ،(١٩٩٢ كاب»، («فاينال الكأس» «نهائي أعماله ن تتضمَّ الذي ريكليس،
الفلسطينيِّني. مع املتعاطف بتصويرهما كالهما يتَّسمان اللذين ،(٢٠٠٨ تري»، («ليمون
أنها رغم طائفة، إىل منى تنتمي فلسطينية. وليست درزية الفيلم يف السورية العروس
عام، ألف من ألكثر بها الخاصة الدينية شعائرها تُماِرس ظلَّت والثقافة، اللغة عربية
تحتلُّها التي الجوالن مرتفعات يف منى تعيش العربية. القومية إىل تنتمي أال واختارت
قوات دوريات فيها ل تتجوَّ السالح منزوعة منطقة سوريا بقية عن وتفِصلُها إرسائيل
قبل، من تَره لم والذي ستتزوَّجه، الذي الرجل أن وهي مشكلة، منى تُواجه املتَّحدة. األمم
بالرحلة إذن عىل ليحُصلوا أشهر ستة األمر استغرق الحدود. من اآلخر الجانب عىل يعيش
الضغوط مشكلتنَي؛ ن تتضمَّ وْرطتَها فإن لذا أخرى؛ مرًة منزلها إىل العودة تستطيع ولن
الخاصة الثقافية والتحديات اإلرسائييل، العربي العداء من سنوات عن الناتجة السياسية
احرتام عىل حامد، منى، والد يستحوذ أبوي. مجتَمع يف ُمدبَّر زواج بشأن بالتفاوض
من مرشوط رساح إطالق عىل لتوِّه حامد حصل لسوريا. امُلوالية نشاطاته بسبب القرية
الدرزية التقاليد خرق األكرب فابنه عائلته؛ أفراد من مشكالت يواجه لكنه إرسائييل. سجٍن
سمح إذا حامد بنبذ القرية كبار يُهدِّد روسية. طبيبة وهي أجنبية، فتاٍة من بَزواجه
ابنه مع خالٍف أي لديهم ليس أنهم من الرغم عىل ابنته زفاف حفل بُحضور األكرب البنه
املتزوِّجة حامد ابنة فإن ذلك، عىل عالوًة مشبوه. أعمال ورجل نساء زير وهو األصغر
وترتدي تتمرَّد لذا كامرأة؛ وبخياراتها زواجها يف سعيدة غري فهي ضجُرها؛ يتزايد بدأ
االستعداد بطقوس العروس تمرُّ الوقت، نفس يف ا. رسٍّ بالجامعة لاللتحاق وتتقدَّم الِبنطال
حميميٍّا تواصًال تتواَصل فهي ال؛ وبعضها الغربي للجمهور مألوٌف بعُضها التي للزفاف،
الخراف تُذبَح أبيض. فستانًا وتختار األفالم، كنَجمات شعَرها ف وتُصفِّ قريباتها مع
طاِوالت عىل والنساء الرجال الطَّلق؛ الهواء يف سخيَّة وليمة يف ليُشاِركوا الضيوف ويجلس
يجب العروس، والد مع وللتواُصل الحدود. عبور وعائلته للعريس يُمكن ال لكن ُمتفرِّقة.
التي منى، تُواجه ة، املهمَّ اللحظة تحني عندما ضخمة. صوٍت ات ُمكربِّ استخدام عليهم
الحدود. لبوابة الحديدية الُقضبان خالل من واضح غري ُمستقبًَال األبيض، الفستان ترتدي
واإلرسائيليني السوريِّني املوظَّفني بني السفر تأشرية عىل األخرية اللحظات يف خالف يؤدِّي
سوى فعله والعروس للعريس يُمكن ما يوجد ال قصري. لوقٍت النسيان طي دخولها إىل
وراءهما وعائلتاهما السالح من مجرَّدة محرَّمة أرض خالل اآلخر يف منهما كلٍّ تحديق

232



الزفاف أفالم

سعيًا بنفسها الدولة وشئون التقاليد ومواَجهة ف الترصُّ منى تُقرِّر هنا .(٢-١٠ (شكل
بالزواج. ُحلمها وراء

امرأة العروس أن بسبب زوج عىل للُحصول السعي د يتعقَّ رنا»، «زفاف فيلم يف
والخطر؛ ؤم بالشُّ ُمنِذرة بعالمات املتعرِّجة الشوارع تمتلئ القدس. يف تعيش فلسطينية
مهملة يد حقيبة وهناك املنازل، أسقف من األشياء بعض وتُلقى يراها عندما كلب فيُزمِجر
يراقب بينما طريَقها لتسدَّ الخرسانية والحواجز الرمال أَجِولة تظهر قنبلة. تحوي ربما
والدها يُعطيها أن بعد أكثر رنا ِمحنة تزيد حركاتها. كل املسلَّحون اإلرسائيليون الجنود
يُعطيها مرص. إىل معه الرحيل أو مساءً الرابعة بُحلول الزواج عليها يجب إذ أخريًا؛ إنذاًرا
جديرة وظائف يف سنٍّا يكُربونها رجال أغلبهم ُمناِسبني بعرسان قائمًة األرمل والدها
العثور أمكنها إذا — تُحبُّه الذي الشاب املرسح مدير من الزَّواج ل تُفضِّ لكنها باالحرتام.
يف كاملوجودة قاسية واقعية الفيلم أسعد أبو هاني الفلسطيني املخرج يمنح أوًال. عليه
من السيايس االحتالل ظلِّ يف الخاِنقة حياتها إلبراز رنا زفاف ُمستخِدًما الوثائقية األعمال
تصفيف يف تنجح ما، بطريقة أخرى. ناحية من التقليدية العربية األبوية لطة والسُّ ناحية،
الذي املسلم فاملسئول مسجد؛ يف زفاف يوجد ال لكن زفاف. فستان عىل والعثور َشعرها
يُقيم بأن األمر به ينتهي الطريق. يف حاِجٍز عند عالق االحتفال يرأس أن امُلفرتَض من
بشكٍل االحتفال يف فقط الرجال يُشاِرك .(٢-١١ (شكل صفراء صغرية حافلة يف املراِسم
وبينما وزوجها. العروس والد بني اتِّفاق األساس يف الزفاف هذا أن ح يُوضِّ مما ال فعَّ

مصريها. انتظار يف صامتة هي تجِلس صداقها، ر ومؤخَّ ِم مقدَّ قدر عىل يتفاَوضان
— الزفاف طرحة يرتدين األوسط الرشق من لعرائس — الصور هذه تُرشد
التاريخ من بكلٍّ يتعلَّق فيما األفالم تحليل إىل تدعونا فهي اتجاَهني؛ يف النقدي انتباَهنا
تِبعات تجاه املجتمع لخارج االتهام إصبع ه تُوجِّ وهي النِّسوي. والخطاب االستعماري
أفضل ستكون عادل أبي ابن وزوجة ورنا منى حياة كانت اإلقليميَّني. يطرة والسَّ ع التوسُّ
الدولية. السياسات وضَعتها التي الحدود عرب وجيئة ذهابًا السفر بإمكانهنَّ كان لو
حريتهن. من تحدُّ التي املجتمعية والقيود الضغوط تجاه للداخل آخر اتهام إصبع ه وتوجَّ
وُفَرص الشخصية الحريات بعض عىل قيوًدا يضع الزواج فإن منى، شقيقة إىل بالنسبة
إىل هو ما زواجها فإن لتَكِسبه؛ القليل لديها رنا فإنَّ كذلك، نظامي. تعليم عىل الحصول
عات التوقُّ فإن الجليل، يف العروس إىل بالنِّسبة آخر. إىل رجل من القانونية ملكيَّتها انتقال
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شــكل ٢-١٠: «أمــام الحاجــز.» فيلــم «العــروس 
السورية» (إيران ريكليس، ٢٠٠٤).

َك رنا عىل سنة شكل ٢-١١: «أُزوجُّ
 فيلم «زفاف رنا» (هاني أبو 

ورسوله.»
أسعد، ٢٠٠٢). 

لتناول الزواج فكرة األوسط الرشق يف املنتجة األفالم بعض تستخدم و٢-١١: ٢-١٠ الشكالن
محلية. وثقافية سياسية رصاعات

إىل لتصل عالقتهما وتوتر زوجها وتوتر زفافها ليلَة توتٍُّر إىل تؤدِّي لثقافتها التقليدية
االنهيار. نقطة

الزفاف أفالم أسطورة النجاح: وأيقونات للزواج االنتقال طقوس (7)

بني يربط الذي ما تسأل: ربما الزِّفاف، َحَفالت لفكرة التَّنويعات من العديد وجود مع
لكن النور. إىل أخرجاه اللذَين والثقافة الزمن يعكس فيلم كل أن كيف رأينا األفالم؟ هذه
واألفالم الهوليوودية، الرومانسية الكوميديا أفالم يف ترسي ُمشرتَكة خيوط كذلك هناك هل
من ثقافيٍّا/سياسيٍّا نقًدا تُقدِّم التي واألفالم أوروبا، يف الوطنية الشخصية من الساخرة
األساطري. طرق ُملتقى هو األسئلة لهذه إجابات عن للبحث األوحد املكان األوسط؟ ق الرشَّ
فوجلر، وكريستوفر كامبل جوزيف إرشاد وتحت امُلحارب»، «البطل عن األوىل الوحدة يف
فو والكونغ والساموراي األمريكي الغرب أفالم يف محدَّدة أولية نماذج لتحديد سعينا
(بطل امُلحارب البطل الشخصيات هذه ن تتضمَّ بالسيوف. للُمباَرزة الخيالية واألفالم
مألوًفا دوًرا منهم كلٌّ يلعب حيث وامُلحتال، واملعلِّم والوحش وجه») األلف «ذو كامبل
الرحلة تتبع البطل»). «رحلة كامبل يها (يُسمِّ منشودة ضالَّة وراء البطل سعي داخل
خطرة، منطقة إىل املريحة امُلحيطة بيئته من البطل يخرج حيث ًعا؛ متوقَّ طريًقا ذاتها
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الحصول قبل الوحوش من عدد أي ويتحداه ُمحتال، به ويُغرِّر ُمعلِّم، يد عىل يتدرب حيث
النداء عامة؛ بأسماء فوجلر يها يُسمِّ مراحل يف تسري الرحلة هذه إذن الثمينة. الجائزة عىل

والجوائز. وامِلَحن واالختبارات، املعلِّم، ولقاء العتبة، وعبور للُمغامرة،
األشكال مثل السينمائية، األنواع تعِكس أن يُمِكن أنه كيف رؤية هو هنا الهدف
تختِلف ربما مكان. كل يف البرش يتشاَرُكها عميقة هموًما القصيص، الرسد من األخرى
ُمشرتَك مصدر من تنبثِق لكنَّها العالم حول الثَّقافات تختِلف كما القصص هذه تفاصيل
يُمِكن األساسية. والرُّوحية العاطفية للحاجات صوٍر عن يبحث الذي البرشي العقل وهو
األسطورة إىل ينُظر ال نحو عىل الزفاف، تقاليد عن عاَلمية أسطورة يف تُساهم إنها القول

العاَلمية. للحقائق كانعكاس بل زائف كاعتقاد
يحتاج ذكًرا، يكون ما عادًة الذي البطل، أن كيف رأينا امُلحارب، البطل أفالم يف
وتكوينًا للمهارات اختباًرا جزئي نحو عىل رحلته تُعتَرب ولآلخرين. لذاِته جدارته ليُثبت
سواءٌ الجائزة عىل الحصول دائًما يجب . معنيَّ أخالقيٍّ ميثاٍق بمعايري والتزاًما للشخصية
عن ماذا ما. رمزيٍّا كنًزا أو ما مجتمٍع يف الم للسَّ إحالًال أو العدوِّ عىل نًَرصا كانت
بطُل يتبع هل بها؟ خاصة أولية نماذج تُعدُّ شخصيات تمتِلك وهل إذن؟ الزفاف أفالم
للِمَحن تقليديٍّا مساًرا العريس، من أكرب العروس يكون ما عادًة والذي الزفاف، حفِل
الفارس من نوًعا تُصبح وهل ج؟ تتزوَّ حيث الكنيسة مذبح إىل طريقها يف واالختبارات

زفاف؟ فستاَن يرتدي الذي امُلحارب أو امُلنِقذ
للنظر. والفتة ُمدِهشة القتال فنون وأفالم دَرسناها التي الزفاف أفالم بني التشابُهات
«الزفاف أو املتوحشة» «الحماة أو العرائس» «حروب مثل عناوين إليه ح تُلمِّ فيما فكِّر
نوًعا الزفاف مأدبُة أو حفُل يُصِبح الفيلم، تلو الفيلم ففي ويدينج»)؛ («بلود الدموي»
األساسية؛ العسكرية كالتدريبات للزفاف االستعدادات تبدو أن ويُمكن املعركة. ساحة من
العسكري اإلعداد بمعسكر املقاَرنة ،(٢٠٠٧ ويد»، تو («اليسنس زواج» «رخصة فيلم ففي
ويليامز روبني يقوم ته. لقصَّ األساسية الفكرة ويف للفيلم التسويقية الدعاية يف واضحة
زفافها إقامة العروس تُريد التي املحلية للكنيسة تقليدي غري قائد وهو فرانك، القسِّ بدور
خاصٍّ تدريبي لربنامج يخضعا أن القس يطلُب الزواج، للحبيبنَي يُمِكن أن قبل لكن فيها.
أطفاًال االختبارات ن تتضمَّ الَغرابة. وشديد مألوف وغري قاٍس الزواج قبل ما بمرحلة
تشاُجر كيفية تختِرب ملجموعات لقاءات وُحضور اضاتهم، حفَّ ويُبلِّلون يبكون آليِّني ا عٍّ رضَّ
لكنَّه حكيم رجل فرانك القسُّ هل الزَّواج. قبل الجنس ُممارسة عن واالمتناع الزوَجني
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الوصايا تحدِّي لعبة يف األحد مدرسة أطفال يقوُد نَراه خطري؟ ُمناِفق أم األطوار غريب
ص تُلخِّ (جيوباردي). «املحك» لعبة من املقدَّس بالِكتاب ة خاصَّ تقليدية غري نُسخة وهي
بلساٍن يقولها دينية نصائح هيئة عىل العرش الوصايا األلواح أللعاب تنتمي التي اللعبة
من «ليس أو تحبه!» ال «تَشتهيه؟ قائًال: األطفال يف فرانك يصيح حك. للضَّ وُمثري يٍّ عامِّ
عجلة وراء العروس يضع الحًقا، الزنا». «أَِرنِي أو تقتُل!» وال «اهدأ أو تكذب!» أن الجيد
فرانك أن يبدو الَخلفي. املقَعد من إرشادها عىل العريس ويُجِرب العيننَي معصوبة القيادة
دور إىل يعنيه ال فيما ل يتطفَّ الذي املعلِّم دور إىل املسيلِّ الدين رجل دور بني ينتِقل
البَطل. رحلة يف تظهر نموذجية شخصية كل من يسخر كان لو كما املجنون، الوحش

التي الخفيفة الكوميدية األفالم من زواج» و«رخصة العرائس» «حروب فيلما يُعتَرب
فقد الزواج. ألساطري جادٍّا جانبًا هناك لكنَّ تُريد، ما إيصال يف تُخِفق أو تنجح ربما
عادات يف ا خاصٍّ معنًى العالم حول الطقوس يدُرسون الذين البرشية األعراق علماء وجد
مكان ويف الحياة يف الفرد رحلة يف أساسيٍّا تحوًُّال يُمثِّل انتقايل طقس الزواج وألنَّ الزواج.
هامة حقائق كشف يُمكنها الزفاف بحفل املتعلِّقة التفاصيل فإن املجتمع؛ يف خص الشَّ
والواليات أوروبا يف الزَّواج تقاليد أهمِّ بني من البرش. من ما مجموعة وُمعتَقدات قيَِم عن
والتي فيكتوريا، امللكة بريطانيا مللكة يُنَسب والذي الرسمي، األبيض» «الزفاف املتحدة
الفستان هذا أن ورغم .١٨٤٠ عام يف ألربت األمري عىل زفافها يف أبيض فستانًا ارتدت
إىل به املتعلِّقة والطقوس هو انتقل فقد املجتمع، يف الُعليا للطبقة رمًزا األساس يف كان
القرن بدايات يف للعرائس املعايري وَضعا حيث األطليس املحيط وَعَربا الوسطى الطبقة
ذات «حدث مثل أفالم يف األبيض الزفاف ُشهرة زيادة يف هوليوود ساَعَدت العرشين.
فيالدلفيا («ذا فيالدلفيا» و«قصة كابرا، لفرانك (١٩٣٤ نايت»، وان هابيند («إت ليلة»
.١٩٥٠ عام مينييل لفينسنت العروس» «والد وباألخصِّ كوكر، لجورج (١٩٤٠ ستوري»،
الشابَّة تايلور إليزابيث بُصحبة تراييس سبنرس فيه يميش الذي املشهد إىل النظر يُمِكن
زفاف فستاَن هي ترتدي بينما العالية وقبَّعته التوكسيدو بدلة ُمرتديًا الكنيسة ممىش يف
الكنيسة تنبض التقليدي. األمريكي الزفاف إقامة لكيفية كوصفة املنظر، رائَع محتشًما
بأفراِد موع، والشُّ بالزهور املزيننَي املمىش، جانبَي من جانب كل امتأل واالحتفال. باإلثارة
ثم األول الصف يف لتَجلس العروس والدة يصحب أوًال العريس يدخل واألصدقاء. العائلة
ُخًطى يف كلهم العريس، ُوصفاء يدخل ذلك، بعد للمذبح. األيمن الجانب يف موقعه يحتلُّ
التي العروس إىل الرءوس كل ه تتوجَّ ثم دة. موحَّ فساتني يف اإلشبينات تتبَُعهم ُمتزاِمنة،
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الشهرية الزفاف موسيقى إيقاع عىل بطيئة بُخًطى املمىش يف وتميش والدها ذراع إىل تستند
عرشات خالل من مألوفة بآخر أو بنحو أصبحت كلمات القس يُكرِّر فاجنر. لريتشارد
لنُشارك الحضور وهذا هللا أمام اليوم اجتمعنا لقد «أحبائي، املبارشة. واألحداث األفالم
هو الحدث هذا يف الوحيد تراييس دور إن املقدس.» الزواج هذا املرأة وهذه الرجل هذا
وآهات والُقبلة الرمزية والَخواتم للعهود تباُدل هناك حياتها. يف الجديد للرجل ابنته تسليم
بينما ملندلسون الختامية الزفاف موسيقى عزف يف األرجن يبدأ ثم الجمهور، من اإلعجاب

وزوجة. زوًجا أصبَحا وقد املمىش إىل اآلن والعروس العريس يرتاجع
حفالت أن كيف ،« كنَصٍّ الزفاف «حفل ِكتابها يف ليدز-هورفيتز، ويندي تُالِحظ
والنزعة االجتماعية واألهمية واألداء التسلية عنارص بني تجمع هذه األمريكية الزفاف
كتاب يف اآلَخر تلَو واحًدا العنارص هذه ديالني ماير ديان وتستكِشف االستهالكية.6
التودُّد من نسبيٍّا البسيطة األشكال كون كيفية إىل ُمشريًة الحديث» األمريكي «الزفاف
يف مكتوبة زواج عروض بظهور كبرية تجارة إىل تحوََّلت قد الخمسينيات يف واالحتفال
تصف الزفاف.7 حفالت إلقامة باهظة وَمواقع الرتكيب دة ُمعقَّ ية ماسِّ وَخواِتم السماء
وامُلجوهرات الزواج عرض تقديم من بدايًة الحبيبنَي، رحلة مراحَل ديالني كتاب فصول
عطلة لقضاء وسفرهما العروَسني استقبال حفل وحتى االلتزام عن للتعبري تُرتَدى التي

الوحدة. هذه يف املذكورة األفالم من بمشاهد مرحلة كلَّ ح تُوضِّ ربما العسل. شهر
نسخًة تُقدِّم العروس» «والد فيلم من شاير تشارلز نُسخة أنَّ كيف بالفعل رأينا
موسيقى تحلُّ حيث رسميَّة؛ وأقل أقرص فاالحتفال .١٩٩١ لعام الطقوس من ثة محدَّ
الرئيسيان املشهدان ر ُصوِّ لقد ملندلسون. الزفاف مقطوعة محلَّ باخيلبيل ليوهان الكانُن
إحدى عىل العريس َجثا وقد هاربة» و«عروس واملدينة» «الجنس فيلَمي يف الزواج لَعرض
حبيب يُخبِّئ إذ أكرب. بنحٍو كدعابة التودُّد يُقدم العرائس»، «حروب فيلم يف لكن ركبتَيه.
الزفاف. دعوات إلرسال اإللكرتوني الربيد إيما تستخدم حظ. كعكِة يف الخطوبة خاتم إيما
إذ ذاته؛ الزفاف لحفِل التخطيط يف األفالم هذه يف وامَلجهود الوقت من الكثري ويُستَثَمر
والورود املوسيقى اختيار ما شخٍص عىل يجب كما الزفاف. وزمان مكان اختيار يجب
بحفل الخاصة واألزياء الزفاف مأدبة لطعام قائمة كذلك هناك الزفاف. حفل وديكور
األمور هذه يف امُلبتدئني أن عجب ال ترتيبها. يجب التي األخرى التفاصيل ومئات الزفاف

امُلحرتفني. مساعدة إىل يلجئون
أقامه الذي الزفاف حفل يف سارَّة. تجربة إىل دائًما النصيحة هذه تؤدي ال لكن
بينما الرُّقي، وعدم بالدونية يشعر امُلتعجِرف الطعام د ُمتعهِّ يجعله تراييس، سبنرس
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بينما فيها، يراه فرصة كل يف األخري مارتن ستيف البنة املخنَّث الحفل ُمخطِّط يتجاَهل
أللتمان زفاف» «حفل فيلم يف سيئة معاملة العريس عمَّ الزفاف حفل خدم طاقم يعامل
أُعجوبة تُعتَرب الزفاف» حفالت «مخطِّطة فيلم يف لوبيز جنيفر لكن ا. لصٍّ كان لو كما
فستان صدرية تُصلح نراها متَّصلة، ُمتابعة لقطة ففي والكفاءة؛ البديهة رسعة يف
مجموعة وضع وتعدِّل الكنيسة مذبح ناحية القس وتقود غسيل بمشبك العروس إشبينة
ضخمة ترسيحة ذات ضيفة مكان وتغريِّ املغازلة من الزفاف خدم وتمنع الورود من
املفقود العروس والد عىل للعثور وتهرع واملوسيقى األضواء وتضبط (٢-١٢ (شكل
للحفل لالنضمام العريس وصيَفي لتنبيه عليه للعثور طريقها يف فة متوقِّ (٢-١٣ (شكل
علبة يف مخبأة أدوية بمجموعة ثَِمل سبات من العروس والد تُوِقظ أن قبل (٢-١٤ (شكل

.(٢-١٥ (شكل امُلهنَدمة بدلتها ِمعَطف تحت أدواٍت
نهاية يف ات لتغريُّ تعرَّض بالزفاف االحتفال فإنَّ ليدز-هورفيتز، ح تُوضِّ وكما
بهم ة الخاصَّ الزواج عهود كتابة يف وبدءوا آبائهم تقاليد الشباب رَفض حيث الستينيات؛
امُلتقيِّدة غري االنتقائية حه تُوضِّ تغريُّ وهو واملوسيقى، املالبس من جديدة أنواًعا ُمجرِّبني
تغريُّ ُحدوث إىل كذلك ليدز-هورفيتز تُشري ج». تتزوَّ «ريتشيل مثل أفالم يف بالرسميات
لالستجمام زفافه اقرتب الذي الشاب سفر محلَّ حلَّ فقد الزفاف؛ قبل ما حفالت يف
قابلة وِخراًفا تعرٍّ راقصات وتحوي واإلرساف، بالتبذير تتَّسم حفالت إقامة البالد خارج
أفالم يف التغريُّ هذا نرى األسبوع. نهاية عطالت لقضاء فيجاس الس إىل الذهاب أو للنفخ
عندما العرائس» «حروب مثل فيلم يف وحتى األمريكي»، «الزفاف مثل للذكور؛ موجهة
الذي الوقت ويف الذكور. التعرِّي لراقيص ناٍد يف أوليفيا ُعزوبيِة توديِع حفل إيما تقتحم
الحديث، العرص انحالل عىل كدليٍل للبَعض الفظة السلوكيات هذه مثل فيه تبدو ربما
ففي طويل؛ وتاريخ الترصفات هذه بني تربط ليس دي كلوديا البرشية األعراق عاِلمة فإن
«فرسان باسم حينئٍذ يعرفون كانُوا الذين وُوصفاؤه، العريس إشبني كان القديمة، األزمنة
تُرِجع منزلها.8 من إياها حاِملني راغمة بعروس اإلمساك يف العريس يُساِعدون العروس»،
قائم آخر قديم تقليٍد إىل دة موحَّ لفساتني العروس إشبينات ارتداء تقليد أصل ليس دي
ارتَدت إذا العروس إيذاء تنوي التي الرشيرة األرواح خداع يُمِكن أنه وهو اعتقاٍد؛ عىل

ُمتماِثلة.9 فساتني اإلشبينات
وعاطفية، رمزيًة الحديث الزفاف حفِل عنارص أكثر بالطبع العروس ُفستان أصبح
األيقونة لهذه ص مخصَّ لة امُلفصَّ اللقطات من مونتاج هناك ثَمنًا. أغالها يكون ما وغالبًا
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شكل ٢-١٢: «بيني، اذَهب إىل منطقة إم ١٢. فلدينا برج ُمظِلم يسدُّ مجال الرؤية.» 

شكل ٢-١٣: «حلَّ محيل شماًال. والد العروس مفقود.»

شكل ٢-١٤: «ارتدوا معاطفكم، يا شباب.»
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شكل ٢-١٥: «َعثرُت عىل والد العروس.»

فردية ُمتابعة لقطة يف املثايل االحتفال عىل لوبيز جنيفر تُرشف :٢-١٥ إىل ٢-١٢ من األشكال
.(٢٠٠١ شانكمان، (آدم الزفاف» حفالت «مخطِّطة فيلم من

الزفاف فساتني من مجموعة خالل برادشو كاري تتنِقل حيث واملدينة» «الجنس فيلم يف
رينتا ال دي أوسكار إىل ديور وكريستيان وانج فريا من مشاهري مني مُلصمِّ تجارية لعالمات
مشهًدا ليكون م ُمصمَّ املشهد إن يسبقه. مما إبهاًرا أكثر منها كلٌّ ويستوود، وفيفيان
إحدى تقول وكما االهتمام. بؤرة الزفاف فساتني تحتلُّ حيث بحت؛ بشكل استعراضيٍّا
ي غريِّ ليُالئمِك. وانج فريا من فستان تعديل «ال العرائس»: «حروب فيلم يف الشخصيات
دور الزفاف فستان يحتلَّ أن املفاجئ من ليس وانج.» فريا فستان لتُالئمي نفسك من
والذي ،(٢٠٠١ دريس»، ويدينج («ذا الزفاف» «فستان مثل فيلم يف الرئيسية الشخصية
الحياة. أنماط من والعديد ُمتعدِّدة مواقع وتشمل عقود لسبعة تمتدُّ حب قصة يُقدِّم
بشكٍل يُفرسِّ وهذا وزينِته. األُنثوي الجسد عىل األفالم هذه ُمتعة من كبري جزء يرتكَّز
وعروض مرسفة تسوُّق جوالت الزفاف أفالم من العديد يف الرسد تتخلَّل ملاذا جزئي
امُلماِثلة كالتتابُعات تماًما القصة، واملدينة» «الجنس فيلم يف األزياء عرض يوقف إذ أزياء؛
تستمتع بينما ،(١٩٣٩ ويمن»، («ذا و«النساء» (١٩٣٥) «روبرتا» مثل أفالم يف للَمشاِهد
فاخرة، مالبس يف األُخَريات للنِّساء عروض بُمشاَهدة النسائية الشخصيات من مجموعة
فإن الُجمهور، يف أو املشهد يف سواء رجال، هناك كان وإذا املنظر. غريبة تكون ما وغالبًا
ارتجاليٍّا أزياء عرض هايجل كاثرين تُقيم عندما وحتى النساء. رأي عن أهمية يقلُّ رأيهم
فيلم ويف منه. أكثر بالَعرض ُمستمِتعة أنها يبدو فستانًا»، ٢٧» فيلم يف يزوُرها لرجل
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صديقاتها إلمتاع القديمة مالبسها ُمرتديًة برادشو كاري ترُقص واملدينة»، «الجنس
ا. مهمٍّ ليس الذكوري» «التَّحديق أن يبدو الثالث. الَحميمات

واملدينة» «الجنس فيلم يف مبكًرا والرومانسية ق التسوُّ ممارسة بني الرابط يظهر
أجل من املدينة إىل يأتني «الفتيات أن إىل برادشو كاري بصوت صوتي تعليق يُشري عندما
هذا يف تجارية مُلنتَجات منية الضِّ اإلعالنات من الكثري هناك والحب.» التجارية املاركات
خزانة يف املوضوع األزرق بالنيك مانولو حذاء هو بالذِّكر جدير هو ما أكثر لكن الفيلم،
حبيبها يشرتي عندما بصغرها كاري تُحبَط التي الخزانة، وتُحدِّث ع تُوسِّ كاري. سقيفة
القادم. امُلمِتع ق للتسوُّ كربى داللة يُمثِّل ما وهو أحالمها، خزانة لتُصبح لها، الشقة بيج
داخلها األزرق الحذاء وذلك الخزانة هذه األوىل». النظرة من «حب األمر كاري ي تُسمِّ
السرتجاع فقط تعود إنها طويًال. داَم انفصال بعد حبيبها إىل كاري سيُعيدان من هما
اآلَخر منهما كلٌّ ويحتِضن إليها حذائها إرجاع يُريد كان حيث هناك بيج لتجَد الحذاء
يُمثِّل قدمها، عند األخرى ليضَع ركبتَيه إحدى عىل يجثُو عندما الفاِرغة. الخزانة داخل
سندريال قصة إىل كذلك ح يُلمِّ كما فيه. رغبَت طاَلما الذي الزواج عرض املشهد هذا لها
أحالمها. وفارس األمرية بني الحذاء فيها يجمع التي الرومانسية القصص من وغريها
«الحب أن هو الفيلم، نهاية يف جليٍّا توضيًحا حه تُوضِّ والذي كاري، تتعلَّمه الذي الدرس
وليس يهمُّ ما هو الرجل إن قديمة.» موضة تُصبح ال التي الوحيدة التجارية العالمة هو
مجلس قاعة يف زفافها حفل تُقيم لهذا، تأكيًدا تُعتَرب خطوة ويف الزفاف. قاعة أو الفستان
هذا القصة مغزى يبدو كان إذا لكن تجارية. عالمة دون من فستانًا ُمرتدية املدينة بلدية
يف عالًقا يظل ما أن إىل يرجع هذا فإن ما، نحو عىل أجوف االستهالكية للنزعة املناهض
األزرق. بالنيك مانولو وحذاء مشاهري مني ملصمِّ املنظر الرائعة الفساتني تلك هو أذهاننا
معنى عىل تتفوَّق األفراح مظاهر أن يبدو املظهر، عىل االنتباه من الكثري بتكريس
انظر لكن العريس. عىل املواَفقة من بدًال الفستان عىل باملوافقة أكثر يتعلَّق فاألمر الزواج.
ووي جاو يذهب عندما الزفاف» «مأدبة فيلم يف يل آنج يفعل كما اآلخر، النقيض إىل
يرتديان حبيبنَي لتوِّه املسئول ج زوَّ أن بعد املدني زواجهم يأتي البلدية. قاعة إىل وي
مكتب إىل قدَميه يجرُّ ثم بفتور املطلوبة الكلمات يُكرِّر إنه القصرية. اويل والرسَّ الجينز
من أفضل مالبس وعروسه جاو يرتدي الزواج. شهادة يختم حيث مبعثرة أشياء تعلوه
تُخطئ كما اسَميهما نُطق يف يُخطئ ِجر الضَّ البريوقراطي املوظَّف لكن السابَقني الزوَجني
يجب إليهما، بالنسبة ة. بشدَّ ُمحبَطني جاو والدا ويرحل الزواج بعهود ظ التلفُّ يف وي وي
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من َفخوران والدان يُقيمه مجتمعيٍّا واحتفاًال ضخًما ا عامٍّ حَدثًا الصيني الزفاف يكون أن
واألصدقاء. األهل أجل

يف الزفاف. حفل من الضيوف فيه يُشارك الذي الجزء وهي املأُدبات، ُوِجدت لهذا
والطعام الخطب وإلقاء والرقص باملوسيقى يمتلئ حفًال الزواج يُصبح االستقبال، مأدبة
العادات تحُكمها األحداث هذه بعض إن ُمبِهرة. أجواء وسَط الرشب من والكثري اللذيذ
كيف بدقة املراسم رئيس ح يوضِّ أللتمان، زفاف» «حفل فيلم ففي صارم؛ بشكٍل والتقاليد
والد سيدخل «ثم االحتفال: قاعة وعروُسه العريس يدخل أن بمجرد األوىل الرقصة ستُؤدَّى
والد سريقص ثم العروس. والدة مع العريس يرقص بينما العروس مع لرَيُقص العريس
العروس.» والدة مع لرَيُقص ولِده ناحيَة العريس والد سيَذهب بينما ابنته مع العروس

السخرية. من جزءًا تُعتَرب هنا فيها املباَلغ الدقة إن
أكثر منهما الِذعة سخرية يكون ما عادًة والذي التقليدي، العروسني نخب يلعب
زيجات «أربع فيلم يف املأدبات. مشاهد من العديد يف خاصًة كبريًا دوًرا نخبًا، كونه من
بالدَّماثة يتَّسم والذي الفيلم، بداية يف تشارلز يُلقيه الذي الخطاب يؤدِّي وجنازة»،
آخر شخٌص يُحاِول وعندما الَفور. عىل جذَّابة شخصية إىل لتَحويله دق، والصِّ والطَّرافة
افتقاِده بسبب له أثر كلَّ الخطاب يفِقد آَخر، زفاف يف به ة الخاصَّ الدعابة ُروح تقليد
نخب إلقاء تُحاِول عندما اإلشبينة تتلعثَم العرس»، لو «ُمتطفِّ فيلم يف تشارلز. لسحِر
فيلم يف األمور. هذه يف أكرب خربًة يمتِلك الذي لني امُلتطفِّ أحُد يُنِقذها حتى العروس
ترفع الطاولة، تلفُّ والعاطفة املشاعر بدفء تتميَّز نخوب عدَّة بعد تتزوج»، «ريتشيل
أكثر أحد مؤلم. بنحو باألنانية يتَّسم بخطاب العام املزاج وتكرس كأسها ريتشيل شقيقة
فيلم نهاية يف يأتي امُلتتالية، للصور عرٌض الواقع، يف وهو ر، امُلدمِّ لألثر إحداثًا النخوب
تُحبُّه الذي الرجل من تيس شقيقِتها ِخطبة بسبب بجني الغضب يستبد فستانًا». ٢٧»
منها، ولتَنتِقم والدِتهما. زواج فستان تيس تستبدل عندما غضبُها ويزيد خداِعه، بعد
حالة، كل يف امُلستقبَل. زوج أمام ككاذبة تيس تُظِهر الصور من مجموعة جني تعرض

االختبار. من نوًعا النخب طقس يُعتَرب
الختبار محنًة بأكمله االستقبال حفل يُصبح رأينا، كما األفالم، بعض إىل بالنسبة
يقيض أن بعد بيتيس َزواج سيتعطَّل فهل األزواج. وتصميم العائالت وتناُغم انسجام
ب تُرسِّ خيمة يف املحاِفظة اإليطالية زوجها عائلة مع أُمسية الليرباليان اليهوديان والداها
يحُدث أن بعد زفاف» «حفل فيلم يف وعروسه دينو زواُج سيَصُمد وهل بازدياد؟ املياه
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ماذا للنور؟ العائلية األرسار وتخُرج النبيذ قبو يف برينر وآل كورييل آل بني عاِصف خالٌف
«حفل فيلم يف يُمثِّلونها التي البولندية واألمة وضيوفهما وابنِته فوينار لفيسالف سيحدث
بالقصة؛ اهتمامنا األسئلة هذه مثل تزيد الحفل؟ انتهاء بعد لسمارجوفسكي الزفاف»
الزوجية للحياة االنتقال طقوس كالهما أو العروس أو العريس سيؤدِّي كيف نَتساءل حيث
قبَلهما. الزِّفاف أبطال من العديد إىل بالنسبة التقليدية الطريقة عن الحيد أو باتِّباع سواء

الزفاف بنيطقوس واالختالف األفالم (8)

بشكٍل تختلف يعرضثقافة فيلًما مشاهدِتنا عند ُغرباء كأننا نَشُعر ربما األوقات، بعض يف
غريب مجتمع لُسلوك ُمراقبتِهم عند البرشية األعراق كداِريس نكون حيث ثقافِتنا؛ عن كبري
تؤدِّي أن يُمكن ُمختلفة. بيئات يف اليومية حياتهم الناس يُنظِّم كيف فهم وُمحاَولِتهم
روائية أفالًما كونها بسبب لكن البرشية، األعراق بوصف خاصة وظيفًة الزفاف أفالم
املوضوعية حواجز كرس كذلك يُمكنها — بهم اهتمام لدينا أشخاص عن قصًصا أو —
ونتشاَرك الخاص عاملهم ندخل فإننا الشخصيات، مع وجدانيٍّا نتوحد عندما العلمية.
ثقافية لسياقات نقلنا عىل هذه األفالم قدرة تُعتَرب احتفالهم. إىل وننضمُّ عواطفهم معهم
آخرين ألفراد فهًما نكتسب إذ وسحًرا؛ جاذبيًة العاَلمية السينما سمات أكثر أحد جديدة
إمكانية إعطائنا مجرَّد من أكثر تفعل واألفالم بُعقولنا. وكذلك بقلوبنا أخرى وشعوبًا
أن املمكن من لذا حياتنا؛ لتنظيم جديدة وخياراٍت أفكاًرا تمنُحنا فهي هذا؛ إىل الوصول
أدوات األفالم وتُصبح آلخر. مكان من الثقافية املمارسات لنقل طريقًة السينما تُصِبح

العاَلمي. التباُدل عرص يف للتغيري
تكون أن املستحيل من يكن لم إن النادر، من أنه نتذكَّر أن علينا يجب الوقت، نفس يف
متأثِّرًة وأفعالهم آخرين أشخاص عن تعرضها التي الرُّؤى تكون فربما ُمحاِيدة. األفالم
الطقوس، مجال يف النظريات صاحب يُحلل بعينها. بَمنظورات محدودة أو بأجندات
(«عازف روف» ذا أون «فيدلر فيلم آخر»، منظور من «الطقس كتابه يف جرايمز، رونالد
الفيلم جوهر يُمثل الذي الزفاف بني جرايمز يُقارن كمثال. (١٩٧١ السقف»، فوق الكمان
نرى الفيلم، يف العرشين. القرن يف أوروبا رشق يف التقليدي اليهودي الزفاف حفل وبني
الشموع بهما ويحيط التقاليد تنص كما النبيذ من كأًسا يتشاركان وعروسه العريس
األرثوذكس لليهود عليه املتعاَرف التقليدي األسود اللون يرتدون حيث عائلتَيهما؛ وأفراد
الحاخام، وخطاب الزواج بعهود النُّطق أثناء صوتِهما َسماع من بدًال لكن .(٢-١٦ (شكل
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كنت التي الصغرية الفتاة هي هذه «هل لألبَوين؛ الوجدانية األفكار عن تُعربِّ أغنية نسمع
هو هنا ينقص ما معها؟» يلعب كان الذي الصغري الولد هو هذا هل ؟ يَديَّ عىل أحملها
إىل األب من ملكيته انتقلت كأصٍل العروس إىل ينظر (والذي الزواج عقد قراءة طقُس
املقدَّسة»). ملكيَّتي أصبحِت («لقد األبوية السلطة عن ة امُلعربِّ العريس وكلمات الزوج)
بالواقع تربطه العاملي الجمهور يروق فيلم عىل نَحُصل الثقافية، التفاصيل هذه من وبدًال
برسعة»). تمر السنوات الشمس، غروب الشمس، («رشوق الطبيعة لَدورات تلميحات
للُمقاَطعة الفيلم، زمن من دقيقة عرشين ملدة يستمر الذي نفسه، الزفاف حفل ويتعرَّض
امُلنِذرة التلميحات من واملزيد الفقر إىل وإشارات محلية ُمشاَحنات بسبب باستمرار
العملية بسبب «تغريَّ بأكمله الزفاف أن إىل جرايمز يُشري للسامية. الرُّوس ملعاداة بالسوء
تفرض كيف إدراك املهم من سينمائي، كنَوع الزفاف أفالم فهم أجل ومن السينمائية».10

املحلية. العادات عىل الخاصة أعرافها السينمائية األنواع

عىل الكمان «عازف فيلم يف العاَلمي الجمهور أجل من محلية َزواج طقوس إقامة :٢-١٦ شكل
.(١٩٧١ جويسن، (نورمان السقف»

ال ربما التي بالزَّواج الخاصة امُلمارسات بعض لتفسري هنا ف نتوقَّ أن األمر يستِحقُّ
يف وجودهما خالل رأسيهما عىل وإيان توال ترتديه الذي ما فقط. الفيلم بمشاهدة نَفهمها
ممىش يف العروس ميش أثناء خالتُها تبُصق ولَم الكبري» اليوناني «زفايف فيلم يف الكنيسة
وملاذا املوسمي»؟ «الزفاف فيلم يف األحمر باللون أيديهنَّ النساء تصبغ وملاذا الكنيسة؟
حول الجلبة هذه كل وملاذا الزفاف»؟ «مأدبة فيلم يف الزوجني غرفة الضيوف يقتحم
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دون من (١٩٩٤ يو؟» تو آماي («هو إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم يف املخبأ الحذاء
إيلَّ.» بالنسبة مفهوم غري كله «األمر إيان: والد قاله ما بقول نَكتفي ربما التفسريات، بعض
يكرر فإنه وإيان، توال من كل رأس عىل تاًجا األرثوذكيس اليوناني القس يضع عندما
مجد «ستيفانا» تسمى والتي الورود، من املصنوعة التيجان تُمثِّل موقًرا. دينيٍّا طقًسا
ثم الزواج. خالل من وحدتهما يُمثل بينهما يربط الذي األبيض والرشيط الرب وترشيف
مؤدِّين املسيحي للثالوث رمز يف مرات ثالث املذبح حول املتوََّجني الزوجني القس يقود
الرشيرة، األرواح إلبعاد العروس اتجاه يف فوًال الخالة تبصق كزوجني. مًعا األوىل خطواتهما

رة. موقَّ أو دينية ليست شعبية عادة وهي
برفض إليها يُنظر أو املواَعدة تحُرم الزيجات، تُرتَّب حيث العالم من عديدة أجزاء يف
ما وعادًة الزواَج، وسيٌط يُرتِّب ربما الرسمية. الحبيبنَي عائلتَي موافقة دون من واستياء
صة املتخصِّ السقف» عىل الكمان «عازف فيلم يف ينتي مثل املحيلِّ املجتمع من امرأة تكون
للرومانسية الوقت من القليل هناك الزواج. يف الراغبني والنساء الرجال بني التوفيق يف
زفاف أفالم ففي الغربي؛ باملعنى قليلًة الرومانسية الزفاف أفالم تُعترب ولهذا الزواج، قبَل
الوصول عىل ينصبُّ الرتكيز أن كيف رأينا رنا»، و«زفاف الجليل» «عرس مثل عربية
«العروس فيلم ويف الحدود. وعبور الثقافية القيود عىل للتغلُّب طريقة وهي الحفل، إىل
«زفاف اإلرسائييل الفيلم يُقدِّم ستتزوَّجه. الذي الرجَل تُقابل لم العروس حتى السورية»،
يحبُّ عندما ينتُج أن يُمكن الذي األلم درامية بصورة (٢٠٠١ ويدينج»، («ليت ر» متأخِّ
عىل العثور يُحاِوالن زازا والدا كان فلَسنَوات، مناِسبة. عائلتها تراها ال امرأة ما رجل
منه أكرب ُمطلَّقًة امرأًة ا رسٍّ يُواِعد الذي عاًما، والثالثني الواحد ذي البنِهم مالئمة عروس
كوسيلة واإلذالل للتَّخويف يلجئون هذا، عائلته تكتِشف وعندما طفل. ولديها السن يف

هذا. عن إلثنائه
اليَِقظة األعني تحت األوىل للمرة الزوجان يلتقي ما عادًة الزواج، يُرتَّب عندما
منهم، قريبني يكونون لكنَّهم امُلحتمَلني العروَسني عن بعيًدا األهل يجلس ربما لألقارب.
عندما ر» متأخِّ «زفاف فيلم يف اللقاءات هذه أحد نَشهد أن يُمِكن االثنان. يتعاَرف بينما
الت مؤهِّ األهل يُناقش وبينما عمرها. من عرش السابعة يف محتَملة لعروس زازا يُقدَّم
ينخِرط النوم. غرفة يف دقائق بضَع بالعروس زازا يختيل املعيشة، ُغرفة يف أبنائهم
الجنسية، والتجارب والخصوبة والتعليم الدخل حول دة معقَّ مفاوضات يف الجانبنَي ِكال
املقايضة من كنوع للزواج ر التصوُّ هذا جيًدا. سة املؤسَّ العادات من قرونًا يعكس مما
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وبعُضها كبري بشكٍل لالضطراب ُمثري بعُضها والتي الفيلم، مشاهد من الكثري حه يوضِّ
عائلتان تناَقش ،(٢٠٠٨) «تولبان» فيلم يف لطيف. بنحو مؤثِّر وبعضها حك للضَّ ُمثري
تبقى بينما ل، للتنقُّ قابل بدويٌّ منزل وهو يورت، يف الزواج احتماالت منغوليا من بدويتان
الغريبة، الهدايا وبعض والده يصحبُه الذي الشاب، يُرِسل األنظار. عن متوارية الفتاة
بها الخاصِّ الشاي عن الذباب الفتاة والدة تُبعد بينما الرسائل من الخاطئة األنواِع كلَّ
من األمريكيِّني حول يدور الذي ،(٢٠٠٦ نيمسيك»، («ذا ِمي» «السَّ فيلم ويف صرب. بنَفاد
يُقرَّر بينما ستار وراء من املستقبلية العروس تُنِصت ناير، مريا وأخرَجتْه هندية أصول
يف األوىل الخطوات وتتَّخذ املستقبيل زوجها موقع تتبوَّأ أحد، إليها ينتبه ال عندما مصريها.

الحياة. مدى رفيَقها سيُصِبح الذي الغريب مع رحلة
الرِّجال إىل بالنسبة للزواج الصالحات النساء نسبة حيث أفريقيا، من أجزاء يف
التقديرات، لبعِض وطبًقا عادية. مسألة الزوجات د تعدُّ يُصبح واحد، إىل اثنني تكون
كل يُدافع زوجة. من أكثر يمتِلكون أفريقيا غرب يف الرجال من باملائة ٣٠ حوايل فإن
يُضاِعف أن يُمِكن الزوجات د تعدُّ إنَّ بقولهم امُلماَرسة هذه عن واإلحيائيني املسلمني من
يُمِكنُه الزوجات د تعدُّ لكن الزنا. منع يف يُساِعد أن يُمِكن كما ثالثًا، أو مرتنَي املنزل موارَد
«خاال» الساِخر نغايل السِّ فيلمه يف برباعة سمبني عثمان ر يُصوِّ كما ُمشكالت إىل يقود أن
بني لكن الحاالت، معظم يف بالزواج، املتعلِّقة القرارات يتَّخذون من هم الرجال .(١٩٧٥)
الرجل جاذبية تقاس القرارات. هذه يتَّخذ من عادة هنَّ النساء النيجر، يف الفوالني عرق
رجال فإن الجرييوول، مهرجان وخالل وأسنانه. عينَيه بياض بمدى جزئيٍّا الجسدية
أسنانهم ويُظهرون أعينهم ويُديرون النساء مالبس يرتدون الزواج عىل القادرين القرية
السنغالية العاصمة يف حياتها. من ى تبقَّ ملا أو الليلة لتلك رشيكها امرأة كل تختار بينما
تفضل حيث التقليدي؛ األنثوي بالجمال جونجاما جمال ملكة مسابقة تحتفل داكار،
معارصة األكثر الصفات يُخالف بنحٍو املدروسة وامِلشية امُلمتلئة األجسام ذوات النساء
الخطوة.11 ورسيعة وَجسورة نحيفة الفائزة تكون أن وهي السنغال، جمال ملكة ملسابقة
العالم. أنحاء جميع يف التقليدية، الزفاف طقوس محلَّ حديثة زفاف طقوس تحلُّ
عائلة مع لتعيش منزلها العروس ترتُك أن العادة جرت حيث الصني، يف املثال، سبيل عىل
خسارة لتَنعي الزفاف قبل انفراد عىل صديقاتها أقرب مع تجلس أن يُمكن العريس،
وتطهري لتنظيف حماًما العروس تأخذ أن يُمكن زفافها، يوم ويف السابقة. عالقاتها
(١٩٩٩ («شاور»، «ُغسل» فيلم جميلة بصورة ها يستحِرضُ خاصة لحظة وهي جسدها،
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لنَقل الني والحمَّ العاِزفني من مجموعًة العريس عائلة تُرسل أن ويُمكن يانج. لجانج
فيلم يف صاخٍب بمرٍح به يُحتفى طقس وهو حمراء ة محفَّ يف الزفاف حفل إىل العروس
عىل يدلُّ الذي األحمر اللون زاَل ما ييمو. جانج إخراج من (١٩٨٧) األحمر» «السورجم
والعديد هذا نرى الصينية. الزفاف حفالت عىل يُسيِطر والحظ والرخاء والسعادة الحب
«لقطة قسم (انظر يل آلنج الزفاف» «مأُدبة فيلم يف طويلة أزمنة منذ القائمة التقاليد من

الزفاف»). مأدبة مقربة:
يبدأ املثال، سبيل عىل الهندية. األفالم من ثابتًا جزءًا زاَلت وما الزِّفاف مشاهد كانت
يتباَدل حيث ل؛ ُمفصَّ قروي بزفاف خان مَلحبوب (١٩٥٧ إنديا»، («ماذر الهند» «أمنا فيلم
املزيَّنة للعروس ُمتكرِّرة مقرَّبة ولقطات الحيوانات تجرُّها لعربات بعيدة لقطات عرض
بطقس املتعلِّقة االحتفاالت إن الحمراء. بالحناء جسدها دَهنَت والتي ببذخ، بامُلجَوهرات
وقدَميها يديها يُزيِّنَّ بينما العروس وصديقات قريبات وتأُكل وتُغنِّي ترُقص حيث الحنَّاء؛
وهو املوسمي» «الزفاف فيلم يف بعناية مقدمة الحنَّاء، لنَبات الغنية الحمراء بالصبغة
قسم (انظر الهند غرب شمال يف البنجاب ملنطقة الثقافية للعادات بالعاطفة مشوب تخليٌد
«من فيلم يف يظهر وأكثر الطقوس هذه من العديد املوسمي»). الزفاف مقربة: «لقطة
الذين النقاد لُسخرية تعرََّض الواقع يف أنه لدرجة ا جدٍّ باِرز بشكل إليك؟» بالنسبة أكون
الذين الهنود بني ًة خاصَّ ُشهرته أسباب أحد هذا يُعتَرب فْخم. لزفاٍف فيديو مجرَّد اعتَربُوه
«الزفاف يُقام كيف ليُشاهدوا العرض لدور أفواًجا ذهبوا الذين الهند خارَج يعيشون
تجميعها ويُجرى األفالم هذه من الزفاف مشاِهد تُستقَطع ما أحيانًا الحقيقي». الهندي
العالم من بصور تقليدية صور وتُمَزج العالم. حول امُلشتَّتني الهنود بني منفصلة وتُباع
ذات مرشوباٍت من زجاجات تُوَضع كما غربية عمل بدالت يرتُدون فبعضالرجال الحديث؛
وراء من الرسالة الكامريا. التجارية العالمة تواجه حيث بارزة؛ أماكن يف شهرية ماركات
سالم. يف جنب إىل جنبًا يعيشا أن يُمِكن االستهالكية والنزعة الهندية التقاليد أن هي هذا

السينمائي للنوع تعريف نحو (9)

موضع يف الزفاف ألفالم السينمائي النوع عن طرحناها التي لبعضاألسئلة اآلن نُعد دعونا
الشخصيات من كبريًا نطاًقا تُغطِّي ذكرناها التي األفالم أن ورغم الفصل. من سابق
امُلشرتَكة. مات السِّ من كبريًا قدًرا تتشارك أنها فيبدو السينمائية، واألساليب والثقافات
ويف املستقبيل، العريس يكون وأحيانًا املستقبلية، العروس الفيلم بطل يكوُن ما فعادًة
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ربما الزواج. عالم يف رحلة يف شخًصا يكون ما دائًما لكنه الزوَجني، أقرباء أحد يكون مرات
ثقافية وتقاليد عادات غيور سابق حبيب أو العروس والد أو العريس أو العروس تتبع
والتغلُّب الَعقبات من مجموعة مواَجهة دائًما عليهم يجب األبطال لكن فيلم، كل يف ُمختلفة
يقام حيث — الكنيسة مذبح إىل الطريق يكون ما وعادًة بالجائزة. الفوز قبل عليها
والفستان والطرحة الخاتم يدلُّ إذ الزواج؛ لطقوس امُلعتادة بالرموز محفوًفا — الزواج
ستَتذكَّرها التي األيام أكثر أو املجتمع ُمباركة أو الحبيبنَي اتحاد عىل املأُدبة وطعام
مواجهتُهم يجب وأعداء ُمرِشدون ُمعلِّمون هناك يكون ربما الرحلة، مسار يف العروس.
الزواج عرِض مشهد الرحلة مراحل ن تتضمَّ وربما مخاِدعون. وُمحتالُون داعمون وحلفاء
العزوبية توديع وحفل والنخوب واملأدبة الفستان أجل من ق والتسوُّ العائلة عىل والتعرُّف
عىل اعتماًدا تختلف ربما عائر والشَّ الطقوس هذه أن من الرغم عىل ذاته، الزفاف وحفل
عىل كبري بشكٍل وانعطافاتها عة املتوقَّ غري الرحلة تطورات تعتمد ربما أو وتقاليده. البلد
رومانسيٍّا فيلًما باعتباره مكتوبًا الفيلم كان سواء السينمائي، بالنوع متعلِّقة اختيارات
أيًضا، الرحلة هدف يختِلف ربما ثقافيٍّا. نقًدا أو َوِقحة سخرية أو ميلودراميٍّا أو كوميديٍّا
اتحاد أو اجتماعية، مكانة أو ذاتي، إشباع أو حقيقي، حبٌّ الزفاف؛ يُمثِّله ما عىل اعتماًدا

والتقاليد. العادات فائدة أو تسلُّط، أو عرقي،
أكثر فرعي سينمائي كنوع أحيانًا تبدو أن يُمكن الزفاف أفالم فإن رأينا وكما
شريمر «موسوعة لكتاب األربعة األجزاء تحتوي بذاته. ُمستقالٍّ سينمائيٍّا نوًعا كونها من
النسائية، واألفالم امليلودرامية واألفالم الكوميدية الرومانسية لألفالم إدخاالت عىل للسينما»
ُمصطَلح أن إىل شمواي ديفيد يُشري الزفاف. ألفالم ُمستقلَّة إدخاالت عىل تحتوي ال لكن
األفالم «كل عام بوجه يتضمن كوم) بالروم أحيانًا له يُشار كما (أو الرومانسية الكوميديا
«زفاف فيلم شمواي يُصنف كوميدي.»12 بشكٍل والزواج والتودُّد الحب تُناقش التي
سينمائي لنوع مثاًال يجعله مما التهريجية للكوميديا ظة متحفِّ كُمعالجة أصدقائي» أعز
مريرس جون يُقرِّر امليلودراما، عن آَخر إدخال يف فرعي. سينمائي نوع من ُمشتَق فرعي
معنى أن إىل ُمشريًا سينمائي»، نوع أنها عىل ببساطة تعريُفها يُمِكن ال «امليلودراما أن
إدخالها يف كونز أنيت ترى ة.13 بشدَّ للجدل امُلثرية املوضوعات من امُلصَطَلح ومكانة
األحداث بموقع يتعلق فيما يتداخل املصطلح هذا أن النسائية» «األفالم عن الخاص
النسائية واألفالم امليلودراما أحداث تقع ما عادًة الهوليوودية.14 امليلودراما مع والفكرة
الجنسية بالهوية تتعلَّق رصاعات يُواِجهون أفراد عىل وتُركِّز طة املتوسِّ الطبقة بيئات يف
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شخصية مع دها توحُّ هو كونز، تُشري كما النسائية، األفالم يُميِّز ما واملنزل. والعائلة
الزفاف أفالم تُناِقش ال كونز أن من الرغم وعىل البكاء. درجة إىل غالبًا أُنثوية، رئيسية
العرائس» «حروب مثل أفالم فيه تهدف الذي الوقت يف أنه نُالحظ فربما ذاتها، حدِّ يف
العرس» لو «متطفِّ مثل أخرى أفالًما فإن اإلناث، من الجمهور إلرضاء واملدينة» و«الجنس

هذا. تفعل ال
ر، للتطوُّ واضًحا نموذًجا تتبع أنها يبدو ال الزفاف أفالم فإن ذلك، إىل باإلضافة
الباروكية؛ أو الكالسيكية املرحلة إىل التجريبية املرحلة من املثال، سبيل عىل ُمنتقلة،
سينمائية أنواع إىل بالنسبة شاتس توماس مثل املؤرِّخني من العديد يتبناه ادِّعاء وهو
إصدارات ألتمان؛ ريك يفعل كما دورات عن التحدُّث دقًة األكثر من يكون ربما أخرى.
والنَّجاح الجمهور اهتمامات تدفعها ُمتشابهة واتجاهات وأفكار بموضوعات ألفالم ُمتتابعة
اليوناني «زفايف فيلم صدور تَلت التي الكوميدية الرومانسية الزفاف أفالم مثل التجاري
يف العائالت حول املتمركزة ظة املتحفِّ الهندية األفالم موجة أو املتَّحدة الواليات يف الكبري»
يمزج ربما الذي التهجني االتجاهات هذه بعض ن تتضمَّ العرشين. القرن من التسعينيات
تربز والِعرسان. العرائس وبني األصدقاء أفالم أو امُلراِهقني ألفالم اللحظية الشعبية بني
الجمهور واهتمامات التجارية االهتمامات دور الزفاف لفيلم الدورية التنويعات هذه مثل

استمراريتها. عىل والحفاظ محدَّدة سينمائية أنواع صنع يف
ربما القوية. الثقافية أو التاريخية القوى كذلك ونتائجها الرحالت هذه يشكل ما
وتقليد رنا» «زفاف فيلم يف اإلرسائيلية الطريق حواجز مثل ظاهرة القوى هذه تكون
السطح تحت تعمل خفيَّة ُقًوى تكون ربما أو ر». متأخِّ «زفاف فيلم يف الزيجات ترتيب
التزاُوج عن الناتجة الفاسدة األجيال أو الزفاف» «حفل فيلم يف النازية أملانيا شبح مثل
ناجح فيلم يعكس ربما الزفاف». «مخرج فيلم مثل والفساد االجتماعية الطبقات بني
أفكاًرا مضيًفا الزفاف بحفالت القومي االهتمام إنعاش يُعيد أو واملدينة» «الجنس مثل
سلسلة وبني بينها رابًطا التقليدية، الرومانسية لألفالم واإلشباع الجنسية الحرية عن
القوى هذه فهم يُعتَرب للُمستهِلكني. هة املوجِّ التلفزيونية والعروض املنتجات من دة معقَّ
أفالم دراسة فوائد إحدى السينما وجماليات الصناعة وتحليل النظرية عدسة خالل من
كانت وأيٍّا دوري. اتجاه أو فرعي أو رئييس سينمائي كنوع إليها نَنُظر كنا سواء الزفاف،
األيديولوجيات عن الكثري تُخِربُنا فإنها السينمائية، باألنواع يتعلَّق فيما األفالم هذه مكانة
عن الكثري كذلك تكِشف كما للجمهور. أخَرُجوها الذين والفنانني االقتصادية والهياكل
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القومية والحدود الزمن عرب األفالم هذه مسار تتبُّع ويمنُحنا يُشاِهُدها. الذي الجمهور
هذا كل وسط لكن ُمتزايد. بنحٍو عاَلمية ثقافية بيئة يف وُمستقبَلنا ماضينا من ملحاٍت
وبالنسبة السينمائي. النوع لهذا العديدة بامُلتَع نستمتع أن ننىس أال يجب والتحليل، التتبع
اليهودي أو اليوناني الطراز عىل ضخمة زفافهم حفالت تكون أن يُحبُّون ن ممَّ بينَنا من إىل

لالحتفال. االنضمام إىل تدعونا التي الزفاف أفالم من العديد فهناك البنجابي؛ أو

أفالم. قائمة

سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٥٠ مينييل فينسنت Father of the
Bride

العروس والد املتحدة الواليات

١٩٧١ نورمان
جويسن

Fiddler on the
Roof

عىل الكمان عازف
السقف

املتحدة الواليات

١٩٧٣ فايدا أندريه The Wedding الزفاف حفل بولندا
١٩٧٥ سمبني عثمان Xala خاال السنغال
١٩٧٨ ألتمان روبرت A Wedding زفاف حفل املتحدة الواليات
١٩٨١ أنساه كواو Love Brewed in

the African Pot
ِقْدر يف مختمر حب

أفريقي
غانا

١٩٨٧ خليفي ميشيل Wedding in
Galilee

الجليل عرس إرسائيل/فلسطني

١٩٩٠ ألدا آالن Betsy’s Wedding بيتيس زفاف املتحدة الواليات
١٩٩١ شاير تشارلز Father of the

Bride
العروس والد املتحدة الواليات

١٩٩٣ يل آنج The Wedding
Banquet

الزفاف مأدبة تايوان/الواليات
املتحدة

١٩٩٤ آر سوراج
بارجاتيا

Who Am I to
You?

بالنسبة أكون من
إليك؟

الهند

١٩٩٤ هوجان جيه بي Muriel’s Wedding مورييل زفاف أسرتاليا
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٩٤ نيويل مايك Four Weddings
and a Funeral

وجنازة زيجات أربع املتحدة اململكة

١٩٩٧ هوجان جيه بي My Best Friend’s
Wedding

أصدقائي أعز زفاف املتحدة الواليات

١٩٩٨ جوهر كاران Sometimes
Things Do
Happen

أمور تحدث أحيانًا الهند

١٩٩٩ مارشال جاري Runaway Bride هاربة عروس املتحدة الواليات
٢٠٠١ شانكمان آدم The Wedding

Planner
حفالت مخطِّطة

الزفاف
املتحدة الواليات

٢٠٠١ ناير مريا Monsoon
Wedding

املوسمي الزفاف الهند/الواليات
املتحدة

٢٠٠١ دوفر
كوشاشفييل

Late Marriage متأخر زواج إرسائيل

٢٠٠٢ زويك جويل My Big Fat Greek
Wedding

الكبري اليوناني زفايف املتحدة الواليات

٢٠٠٢ أسعد أبو هاني Rana’s Wedding رنا زفاف إرسائيل/فلسطني
٢٠٠٤ شادا جوريندر Bride and

Prejudice
وهًوى عروس الهند/اململكة

املتحدة
٢٠٠٤ ريكليس إيران The Syrian Bride السورية العروس إرسائيل
٢٠٠٤ فويتشيخ

سمارجوفسكي
The Wedding الزفاف حفل بولندا

٢٠٠٥ دومينيك
دوريدره

The Wedding
Party

الزفاف حفلة أملانيا

٢٠٠٥ دوبكني ديفيد Wedding
Crashers

العرس لو متطفِّ املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

٢٠٠٦ جراهام كريس Samoan Wedding
(aka Sione’s
Wedding)

الساموي الزفاف
سيون) زفاف (أو

نيوزيلندا

٢٠٠٦ بيلوكيو ماركو The Wedding
Director

الزفاف مخرج إيطاليا

٢٠٠٧ باومباك نوا Margot at the
Wedding

حفل يف مارجو
الزفاف

املتحدة الواليات

٢٠٠٧ كواِبس كني License to Wed زواج رخصة املتحدة الواليات
٢٠٠٨ بالتسار

كورماكور
White Night
Wedding

البيضاء الليلة زفاف أيسلندا

٢٠٠٨ فالديس
أوسكارزدوتري

Country Wedding الريف يف زفاف أيسلندا

٢٠٠٨ فليترش آن 27 Dresses فستانًا ٢٧ املتحدة الواليات
٢٠٠٨ ديمي جوناثان Rachel Getting

Married
تتزوج ريتشيل املتحدة الواليات

٢٠٠٨ باتريك مايكل
كينج

Sex and the City واملدينة الجنس املتحدة الواليات

٢٠٠٩ ترنر جان White Wedding أبيض زفاف أفريقيا جنوب
٢٠٠٩ وينيك جاري Bride Wars العرائس حروب املتحدة الواليات
٢٠١٠ فاموييوا ريك Our Family

Wedding
عائيل عرس لدينا املتحدة الواليات

٢٠١١ كاتيدزا رومبي Playing Warriors محاربني عن البحث زيمبابوي
٢٠١١ فيج بول Bridesmaids اإلشبينات املتحدة الواليات
٢٠١١ فون الرس

تريري
Melancholia سوداوية الدنمارك

٢٠١٢ بورشتني راما Fill the Void الفراغ ملء إرسائيل
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اهلندية السينام عىل خاصة نظرة

وثاني األرض حضارات أقدم من واحدة موطن تُعدُّ التي الواسعة، الهندية القارة شبه إنَّ
سبعينيات فبحلول العالم؛ يف أفالم ُمنِتج أكرب هي الصني، بعد العالم يف سكاني تعداد أكرب
حيث امُلنتَجة؛ األفالم عدد يف األخرى الدول كل تجاوزت قد الهند كانت العرشين، القرن
تُحافظ العالم.1 حول املنتَجة األفالم كل ُخمس أي يوميٍّا؛ فيلمني ط املتوسِّ يف تُصِدر كانت
يقُرب ما يُغذِّي فيلم ١٠٠٠ إىل ٨٠٠ بني ما سنوي إنتاج عىل الهند يف السينما صناعة
كذلك الهند تحتفظ كما يوميٍّا.2 ُمشاهد مليون عرش وأحَد محلية عرض دار ألف ١٣ من
مما أكثر أفالًما تُصدِّر حيث الناشئة؛ األسواق يف خارجها األفالم توزيع يف القيايس بالرقم
والرشق أفريقيا شمال مثل مناطق يف املتحدة الواليات تتجاوز األحيان أغلب ويف تستوِرد،
يقُرب ما باعت قد الهندية األفالم كانت ،٢٠٠٢ عام بحلول األقىص.3 والرشق األوسط
مليار بحواَيل الهوليوودية األفالم عن يزيد ما وهو العالم، حول تذكرة مليارات ٣٫٦ من
األوىل.4 قته حقَّ الذي ذلك من بكثري أكرب األخرية قته حقَّ الذي الدخل فإن ذلك، ومع تذكرة،
مراكز يف القارة شبه أنحاء يف تزدِهر السينما صناعة فيه كانت الذي الوقت ويف
القومية واللهجات باللغات األفالم تُنتج منهما كلٌّ كانت حيث وَمدراس؛ كلكتا مثل كبرية
قبل بومباي تُسمى كانت (والتي دائًما مومباي كان للهند السينمائي املركز فإن خاصتها،
باسم املعروف التجارية، السينما صناعة يف املميز مومباي أسلوب يُعترب .(١٩٩٥ عام
الزاهية واألزياء التصوير ومواقع الشباك ونجوم امليلودراما من فريًدا مزيًجا بوليوود،
من الجزء هذا من الصادرة األفالم تُعَرف بالطاقة. امُلفَعمة والرقصات واألغنيات األلوان
الفرع وهي الهندية باللغة ناطق معظمها ألنَّ الهندية»؛ «السينما باسم أحيانًا العالم
رغم الهند غرب شمال يف املستخَدمة الهندوستانية اللغة من السنسكريتية عىل القائم
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الهندية السينما عىل خاصة نظرة

اللغة من الفارسية عىل القائم الفرع وهي األردية من إليها تتسلَّل التعبريات بعض أن
باكستان. يف استخدامه ل يُفضَّ الذي الهندوستانية

متنوِّعة ثقافية وعادات اإلنجليزية، ضمنها من «رسمية»، لغة ٢٢ نحو به بلٍد يف
الهندية، السينما من بدًال الهندية السينما أنواع عن التحدث دقة األكثر من كبرية، بصورة
التجارية بأهدافها بوليوود، أصبحت «بوليوود». هو عام بوجه جيًدا العالم يعرفه ما لكن
يف أو الهند يف سواء الجمهور عامة إىل بالنسبة الهند تُمثِّل االنتقائي، وأسلوبها الواضحة
باستمرار، عامليَّتها تتزايد صناعة ويف خم. الضَّ الهندي الشتات بني أو الناشئة األسواق
شاشات ماليني عىل الهند صور يعرضون من هم بوليوود ونجوم ومخرجي ُمنِتجي فإن
من سحريٍّا عاَلًما أو خياالت األغلب يف الصور هذه تُمثِّل ظاهريٍّا، الجميع. لرياها السينما
زيِّ عىل تحتوي التي املناظر وتُغرق ميلودراما، هي قصة كل حيث واملناظر؛ القصص
ُقوى هناك الالمع، السطح تحت لكن النشوة. يف التاريخ والرقصات واألغنيات الساري
اتجاهاٍت اتخذ العمل هذا فإن بوليوود، عاملية زيادة ومع هام. ثقايف بعمٍل تقوم فاعلة
وفحص خطوة للوراء للرجوع نحتاج التغيريات، هذه تعنيه وما يتغريَّ ما لفهم جديدة.

الهندية. السينما تاريخ من جزء

الكالسيكية الهندية السينما (1)

فقد ا؛ جدٍّ مبكر وقت منذ الهند إىل األفالم يُصدِّر الغرب كان الصني، يف الحال هو كما
١٨٩٦ عام يوليو من السابع يف بومباي يف لوميري لألخوين األُوىل القصرية األفالم ُعِرَضت
مثل عرض ودور خيمات يف السينما سحُر ُعرض ما ورسعان الراقي. واتسون فندق يف
تحت به االستمتاَع والدنيا طة املتوسِّ للطبقتنَي ينتمون مَلن يُمِكن حيث نوفيلتي؛ مرسح
املَرسح وقصور السينما قاعات يف تُعَرض األفالم كانت ،١٩١٠ عام وبحلول واحد. سقٍف
كلكتا. يف سني هرياالل وهو وطني هندي مخرج أول أفالم وُعرضت الُكربى. املدن كل يف
يف باحث ابن وهو فالك، جوفيند دونديراج كان الهندية للسينما الحقيقي س املؤسِّ لكن
اليف («ذا املسيح» «حياة اسمه فيلًما يشاهد كان بينما إنه يُقال السنسكريتية. اللغة
كريشنا. الشهري، الهندي اإلله باملسيح استبدل لو ماذا تساءل ،(١٩١٠ كرايست»، أوف
أول ليَصنع بكامريا وعاد لندن إىل وسافر به الخاصة الحياة عىل التأمني بوليصة باع
يف حذَوه آخرون حذا .(١٩١٣) هاريشتشاندرا» «امللك وهو طويل هندي روائي فيلم
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األفالم ظهور خلق وحركة. وتاريخ أساطري أفالم ُمنِتجني العرشين القرن من العرشينيات
املجال أفسح كذلك لكنه اللغات، من العديد تحوي لدولة مشكلًة الثالثينيات يف الناطقة
الوسطى. الطبقات لدى جاذبيَّتها من زاد مما وموسيقى صوٍت عىل لتحتوَي لألفالم
١٩٢٩ عام س تأسَّ الذي «برابهات» مثل كبرية أستديوهات ظهور الحقبة هذه شهدت
والتي ،١٩٣٤ عام تأسس الذي توكيز» و«بومباي ١٩٣١ عام س تأسَّ الذي ثييرتز» و«نيو
الوطنية، اللغة هي الهندية أصبحت وعندما الشباك. نجم نظام عىل ُمعتِمدًة ازدَهَرت
البالد شمال من نجوًما تُقدِّم كانت حيث السينما لصناعة الوطني املركز بومباي أصبحت

جميلة. بنجابية بمالمح

.(٢-١٨ (شكل زمني جدول

السينما تاريخ الوطني التاريخ التاريخ

  بوذا. حياة امليالد قبل ٥٦٣–٤٨٣
تقريبًا

  حكم يتوىل األكرب أشوكا
املاورية. اإلمرباطورية

امليالد قبل ٢٦٨–٢٣٢

  القارة شبه جوبتا إمرباطورية توحد
للهند». الذهبي «العرص ويبدأ

ميالديٍّا ٣٢٠–٥٥٠

  الحكم يدخلون املسلمون السالطني
اإلسالمي.

امليالدي الثامن القرن

  ة قمَّ إىل املغول إمرباطورية تصل
وثرائها. سلطتها

عرش السابع القرن
امليالدي

  الربيطاني. الحكم بداية عرش الثامن القرن
امليالدي

يف فيلم أول لوميري األخوان يعرض
ببومباي. واتسون فندق يف الهند

  ١٨٩٦

«امللك فيلم فالك داداساهب يُخرج
(راجا هاريشتشاندرا»

أول يُعتَرب والذي هاريشتشاندرا)،
طويل. هندي فيلم

  ١٩١٣
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السينما تاريخ الوطني التاريخ التاريخ

السينمائي التصوير قانون يضع
وترخيص للرقابة نظاًما الهندي

العرض. دور

  ١٩١٨

  عدم حركة غاندي املهاتما يقود
الربيطاني. الحكم ضد التعاون

١٩٢٠

برابهات. أستديو تأسيس   ١٩٢٩
الناطقة األفالم إنتاج رشكات تحلُّ
الصامتة. لألفالم املنتجة تلك محل

  ١٩٣١

توكيز. بومباي أستديو تأسيس   ١٩٣٤
  من استقاللها عىل الهند تحصل

الهند إىل وتنقسم بريطانيا
نهرو الل جواهر ويُصبح وباكستان

للهند. وزراء رئيس أول

١٩٤٧

  وباكستان الهند بني الحرب اندالع
كشمري. عىل النزاع بسبب

١٩٤٧-١٩٤٨

  غاندي. املهاتما اغتيال ١٩٤٨
كابور. لراج «املترشد» فيلم صدور   ١٩٥١

برابهات. أستديو إغالق   ١٩٥٣
الصغري» الطريق «أغنية فيلم صدور

رود) ليتل ذا أوف (سونج
راي. لساتياجيت

  ١٩٥٥

ملحبوب الهند» «أمنا فيلم صدور
خان.

  ١٩٥٧

(«بيرب ورق» من «ورود فيلم صدور
دوت. لجورو فالورز»)

  ١٩٥٩

  نهرو وفاة ١٩٦٤
  الهند بني الثانية الحدود حرب

وباكستان.
١٩٦٥
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السينما تاريخ الوطني التاريخ التاريخ

  غاندي، إنديرا نهرو، ابنة تويل
الوزراء. رئيس منصب

١٩٦٦

تيتاس» اسمه «نهر فيلم صدور
لريتويك تيتاس) كولد ريفر (أ

جاتاك.

  ١٩٧٣

لراميش «الشعلة» فيلم صدور
سيبي.

الطوارئ. حالة تعلن غاندي إنديرا ١٩٧٥

أنتوني» أكرب «آمار فيلم صدور
ديساي. ملانموهان

  ١٩٧٧

  غاندي. إنديرا اغتيال ١٩٨٤
إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم

أنجح يُصبح بارجاتيا آر لسوراج
الهندية. السينما تاريخ يف األفالم

  ١٩٩٤

يفوز «الشجاع فيلم صدور
تيك ويل هارت (بريف بالعروس»

تشوبرا. ألديتيا برايد) ذا

  ١٩٩٥

أمور» تحدث «أحيانًا فيلم صدور
الحكومة تمنح بينما جوهر، لكاران

رسمية. صفة السينما صناعة

  ١٩٩٨

يف مرة ذات «الجان: فيلم ترشيح
تايم آ آبون وانس («الجان: الهند»

جواريكر ألشوتوش إنديا») إن
األوسكار. لجائزة

عن العقوبات ترفع املتحدة الواليات
اإلرهاب عىل للحرب دعمها بعد الهند
من عرش الحادي هجمات أعقاب يف

سبتمرب.

٢٠٠١

(«كامباني»)، «صحبة» فيلم صدور
جوبال لرام وجريمة إثارة فيلم وهو
الهند يف كبري لنجاح وتحقيقه فارما

وخارجها.

  ٢٠٠٢
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السينما تاريخ الوطني التاريخ التاريخ

  الهندي املحيط يف تسونامي موجات
دولة، ١٤ يف شخص ألف ٢٣٠ تقتل

الهند. يف ألًفا ١٨ بينهم من

٢٠٠٤

  بتنفيذ باكستان من مسلحني اتهام
مومباي. يف هجمات

٢٠٠٨

هاريشتشاندرا» «مصنع فيلم صدور
فاكتوري») («هاريشتشاندراتيش
باللغة فيلم وهو موكايش، لباريش
الهندية، السينما ميالد عن املراثية

املترشد» «املليونري فيلم وفوز
للمخرج مليونري») («سالمدوج
ومساعده بويل داني الربيطاني

من املستوحى تاندان، الفلني الهندي
ثلث واملكتوب الهندية السينما

الهندية، باللغة خاصته السيناريو
أوسكار. جوائز بثماني

  ٢٠٠٩

حيث الهندية؛ للسينما الذهبي بالعرص يُسمى ما والخمسينيات األربعينيات شكَّلت
خان محبوب ومنها الفرتة، تلك يف أعمالهم أفضل البالد ُمخرجي أفضل من بعٌض قدَّم
خان ملحبوب (١٩٥٧) الهند» «أمنا فيلم قدَّم روي. وبيمال دوت وجورو كابور وراج
من الجديدة األمة رصاَع الصعبة حياتُها تُمثِّل فقرية حة كفالَّ نرجس املشهورة امُلمثلُة
نتعاطف تجعلنا بواقعية والقرويني هي محبوب صورها العرص. وُمواَكبة االستقالل أجل
مثل الكالسيكي الهوليوودي باألسلوب أفالم صنع عىل قادًرا كذلك كان لكنه ة، بشدَّ معها
الثريَّة الوريثة نفس غرام يف يقعان رجلني قصة ويحكي (١٩٤٩ («أنداز»، «أسلوب»
الصعلوك شخصية كابور راج استعار كذلك). بدورها نرجس قامت (والتي الَعرصية
و«رشي (١٩٥١) «املترشد» فيلم يف هنديحرضي بطل إىل وحوَّله تشابلن لتشاريل الصغري
نرجس. أمام الفيلمني كال يف الذكر، البطل راجو، بدور كابور راج يقوم .(١٩٥٥) «٤٢٠
اللولبي والسلَّم املعمارية املعبد بهندسة «املترشد» فيلم يف املفصل الحلم مشاهد تتابع إن
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يُمثِّل والَقبَِيل الكالسيكي الرقص بني واملزج بريكيل باسبي وتصوير الهندوسية والتماثيل
محبوب ومثل القصة. لرَيوي مصادر عدة من كابور استقاها التي االنتقائية الرباعة
للمرشدين تصويره أن رغم امُلضطَهدين، تجاه حقيقية مشاعر أظهر كابور فإن خان،
بالحيوية أكثر مليئًا كان مرتابط كمجتمع «٤٢٠ «رشي فيلم يف الشوارع ساكني من
كان فإذا ُمتفائلة. تكون أن عن البُعد كل بعيدة فهي دوت جورو أفالم أما والتفاؤل.
فيلمه يُقدِّم الدوام. عىل سوداويٍّا فنانًا كان دوت فإن االستعراضات، رجل دائًما كابور
يُقدِّم كما مرفوض. عاشق لشاعر الحزينة القصة (١٩٥٧ وان»، ثريستي («ذا «الظمآن»
مخرج قصة يعرض حيث الكآبة؛ عىل باعثة أخرى قصة (١٩٥٩) ورق» من «ورود فيلم
الذي الفيلم يُعتَرب أمل. بال أفالمه نجمة غرام يف يقع هرة والشُّ للحب ُمتعطِّش سينمائي
عىل العثور بعد ًة وخاصَّ ذاتية سريًة اآلن، الشديد، والتشاؤم والحساسية بالعاطفية يتميَّز

.١٩٦٤ عام املنوِّمات من زائدة بجرعة ميتًا مخرجه
انتهاء بعد عاش من فقط هو كابور راج كان الثالثة، امُلخرجني هؤالء بني من
منطقة وهو الهند من آَخر جزءٍ من موهوبان شابَّان مخرجان قدَّم عندما الستينيات،
جاتاك وريتويك راي ساتياجيت أفالم ترتِبط وُمميَّزة. ُمختِلفة سينمائية ُرؤية البنجال
أحيانًا لها يُشار والتي والسبعينيات الستينيات يف ظَهرت التي الجديدة السينما بحركة
مخرجون صنَعها امُلنخِفضة امليزانيات ذات األفالم من موجة وهي امُلوازية، بالسينما
يُعتَرب الهندية. التجارية للسينما ُمواٍز بشكٍل يعملون كانوا املجتمع لحالة ُمدِركون
أصحاب الهنود املخرجني هؤالء كل بني من بعيد حدٍّ إىل األشهر هو راي ساتياجيت
«أغنية ن تتضمَّ التي «آبو» بثالثية الخمسينيات يف األفالم صنع بدأ الخاص. األسلوب
آبو» و«عالم (١٩٥٦ أنفانكويشد»، («ذا يُقهر» ال و«الذي (١٩٥٥) الصغري» الطريق
فيها ُولِد التي البنغال منطقة يف الثالثية هذه ُصوِّرت .(١٩٥٩ آبو»، أوف وورلد («ذا
(شكل واقعية تصوير مواقع يف البنغالية يتحدَّثون عاديِّني وأشخاًصا ُممثِّلني وتضمُّ
لتُناسب أساليَب ر طوَّ مستقالٍّ وفنانًا خاص أسلوب صاحب ُمخرًجا راي كان .(٢-١٩
الدولية املهرجانات يف معروًفا اسمه كان بينما لكن توصيلها، يريد التي الجادة الرسائل
أنه رغَم صغريًا كان ما دائًما الهند يف جمهوره فإن العالم، حول العرض وقاعات
استمرَّ الشهرية، «آبو» ثالثية بعد أفالمه. يف وطنية وأحداث وأماكن بأشخاص استعان
جديدة. أفكاًرا لتُناسب جديدة أساليب مجرِّبًا الرائعة األفالم من مجموعة ُصنع يف راي
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التعبريية إىل واتَّجه الواقعية عن تخىلَّ البالد، يف القومية الحالة من استيائه ازدياد ومع
ميَّزت التي الصعبة الظروف أفضل نحو عىل ل تُوصِّ ربما أخرى، سينمائية وأشكال
الكبرية» «املدينة فيلم يف دها جسَّ والتي الحرضية املناطق يف ية امُلتفشِّ البطالة مثل زمنه؛
فيلم يف رها صوَّ والتي ١٩٤٣ عام البنغال يف امُلميتة واملجاعة ،(١٩٦٣ سيتي»، بيج («ذا

.(١٩٧٣ ثاندر»، («ديستانت البعيد» «الرعد

يف كبريًا نجاًحا راي لساتياجيت (١٩٥٥) الصغري» الطريق «أغنية فيلم ق حقَّ :٢-١٩ شكل
العاملية. السينما مهرجانات

االنفصال فرق عندما بشدة فعانى البنغال، رشق يف ُولد الذي جاتاك ريتويك أما
االنفصال بهذا الخاص الشخيص األلم ومثَّل وطنه، وبني بينه باكستان عن للهند السيايس
لكنها رائعة، املتطرفة السياسية أفالمه كانت أعماله. وراء الدافعة الُقوَّة الثقايف واالجتثاث
سينمائية أساليب خالل من العاتية القوة من لحظات يُنجز كان حيث األغلب؛ يف متفاوتة
الداخلية الحياة لعرض جديدة طُرق عىل للعثور يسعى ما دائًما جاتاك كان غريبة.
أو بالشؤم ُمنِذرة ظالل استخدام أو معتادة غري بصورة املشاِهد بتأطري لشخصياته

265



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

فيلم يف (كما العائلة انهيار من الشخصيات تلك تعاني بينما مشوَّهة، تصويرية موسيقى
فيلم يف (كما القرية خسارة أو ((١٩٦١ ستار»، كابد («كالود ُحب» بالسُّ ُمغطٍّى «نجم
آند («أرجيوميتنس وقصة» «مناقشات أفالمه، آِخر يف .((١٩٧٣) تيتاس» اسمه «نهر
سكِّري، ُمفكِّر شخصية قدَّم حيث البطولة؛ دور نفسه جاتاك لعب ،(١٩٧٤ ستوري»، آ

.١٩٧٦ عام املفاجئ بموته يتنبأ كان لو كما
يف التجارية والسينما املوازية السينما بني الفاصلة الخطوط أحٌد يعُرب لم عام، بوجه
عن وابتعاًدا الغرب إىل وميًال زخرفة أكثر الستينيات يف البوليوودية األفالم أصبحت الهند.
كابور، لراج (١٩٦٦ فلور»، ثريد («ذا الثالث» «الطابق املِرح الفيلم ففي الوطنية؛ جذورها
أما بريسيل. وإلفيس دين بجيمس شبيٌه وهو روكي بدور شامي األصغر راج شقيق يقوم
وأختًا أًخا م فتُقدِّ أناند، لديف (١٩٧١) كريشنا» هاري راما «هاري لفيلم دة املعقَّ القصة
أما املخدِّرات. وأدمنت الهيبيز من أصبحت قد أختَه أن األخ يكتِشف مولِدهما. عند تفرَّقا
لراميش (١٩٧٥) «الجذوات» أو «الشعلة» فهو السبعينيات يف الهندية األفالم أشهر عن
الجياد» «عربة مثل األمريكي الغرب أفالم من عناِرصه بعض استعار والذي سيبي،
«فيلم بأنه الفيلم يُوَصف ما (أحيانًا ليوني لسريجيو االسباجيتي وأفالم فورد، لجون
أميتاب العظيم امُلمثل عىل الجمهور خالله من وتُعرِّف هندية»)، بنكهة أمريكي غرب
من جديد نوٍع إىل باتشان ل وتحوَّ العنيفة االنتقام أفالم من موجًة الفيلم بدأ باتشان.
«الحائط» فيلَمي ففي الغاضب؛ الهندي الشاب يُمثِّل أصبح حيث للعرف؛ املخالف البطل
إىل تلجآن شخصيتنَي باتشان قدم ،(١٩٧٧) أنتوني» أكرب و«آمار (١٩٧٥ وول»، («ذا
بشكٍل تدور الفيلمني كال أحداث إنَّ عنه. األبَوين تخيلِّ عىل فعٍل كردِّ الجريمة حياة
ينضمُّ «الحائط»، فيلم يف الحياة. يف ُمختلًفا طريًقا منهما كل يختار أشقاء حول باِرز
أنتوني»، أكرب «آمار فيلم يف أما رشطة. رجل شقيقه يُصِبح بينما الجريمة لعالم باتشان
، هندويسٌّ الثاني ويتبنَّى مسلم، أولهم يتبنَّى مولِدهم. عند يتفرَّقون وأشقاءَه باتشان فإن
نمًطا السينما باحثو يُميِّز الِحقبة، تلك إىل بالنظر مسيحي. قسٌّ باتشان يتبنى بينما
والخارجون االنتقام وداِفع الحياة بينهم فرَّقت الذين األشقاء يف يتمثَّل القصص هذه يف
وقبل التاريخية. لألحداث ر ُمتأخِّ فعل كردِّ إليها ينظرون حيث امُلضطِربون، القانون عن
تقديم املفيد من سيكون الهند، وتاريخ الهندية السينما بني الروابط هذه مثل فحص

الحديث. الهند ملايض موجز عرض
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الهندية والسينما والسياسة التاريخ (2)

اآلالف بضعة مدار عىل وبنجالديش، وباكستان بالهند اليوم نَعرفها التي األرض تعرَّضت
والُفرس اآلريُّون وهم الغزاة؛ من سلسلة يد عىل لالحتالل تاريخها، من األوىل السنني من
اللذين وأشوكا تشاندراجوبتا مثل وطنيني حكام بواسطة التوحيد أو واملسلمون، واإلغريق
األرض هذه عىل بريطانيا سيطرت األحدث، األزمنة يف قوية. إمرباطورية منهما كلٌّ س أسَّ
وتال عرش، الثامن القرن يف الرشقية الهند رشكة خالل من التجارة يف التحكُّم طريق عن
عرش. التاسع القرن يف الربيطاني الراج نظام خالل من السياسية السلطة تعزيز ذلك
السلمية غاندي «املهاتما» موهانداس حملة حَصدت الثانية، العاملية الحرب انتهاء وبعد
الهند من بريطانيا خروج إىل النهاية يف أدَّى مما شعبيٍّا، زخًما االستقالل إىل للوصول
رئيس أول الهندي، الوطني املؤتمر رئيس نهرو، الل جواهر وأصبح ،١٩٤٧ عام يف
عنف يف رت تفجَّ والتي واملسلمني، الهندوس بني األمد الطويلة الخالفات لكن للهند. وزراء
قائد فإن األديان، كل بني بالتسامح غاندي نادى وبينما الهند. استقالل أفسدت ع مروِّ
أساس عىل ُمنفصلتنَي دولتنَي إىل الهند بتقسيم نادى جناح، عيل محمد اإلسالمية، العصبة
األقليات من املاليني ترك إىل ١٩٤٧ عام باكستان للنور أخرج الذي التقسيم أدَّى الدين.
كلٍّ الكربى، الجماعات هذه فرار وأثناء ُمعادية. أرٍض يف محاَرصين واملسلمة الهندوسية
إىل واملسلمون الهند إىل الهندوس لجأ حيث الدِّين؛ حيث من إليها تنتمي الذي البلد إىل
أدى كما قتيل. مليون نصف سقوط إىل أدَّت بينهما عنيفة صدامات حدثت باكستان،
،١٩٦٤ عام نهرو موت وبعد أكرب. بشكٍل الوضع تأجيج إىل ١٩٤٨ عام غاندي اغتيال
منطقة بسبب باكستان مع حرب يف انخَرط الذي شاسرتي بهادور الل قصرية لفرتة خَلفه
الوزراء رئيسة منصب تولَّت التي غاندي إنديرا نهرو، ابنة تاله ثم عليها، املتناَزع كشمري
غاندي أعَلنَت بالفساد، اتهامات ووسط االقتصادية، األزمات من سلسلة وبعد .١٩٦٦ عام
إىل وصلت مسبوقة غري ملدة املدنية الحقوق ُمعلِّقًة ،١٩٧٥ عام البالد يف الطوارئ حالة
جنوُدها شنَّ أن بعد ١٩٨٤ عام السيخ طائفة أفراد أحد بيَِد غاندي اغتيلت ثم شهًرا. ١٨
لديهم. ديني مقاٍم أقدس يُعتَرب الذي الذهبي املعبد يف السيخ ُمتطرِّيف ضد دمويٍّا هجوًما
األغلب (يف باكستان مع املستمرَّة بالعداوات التالية والعرشون الخمسة األعوام اتَّسمت
يف التاميل نمور ت ضمَّ (والتي العرقية النزاعات من واملزيد كشمري)، عىل النزاع بسبب
وكواِرث التاميل)، مع املتعاِطفني بيِد غاندي، إنديرا ابن (راجيف، آخر واغتيال رسيالنكا)،
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إرهابية وهجمات ،(٢٠٠٥ عام وزلزال ٢٠٠٤ عام العاتية تسونامي (َموجات طبيعية
وبينما الوقت، نفس يف لكن .٢٠٠٨ عام يف باكستان) من ُمسلَّحني (بواسطة مومباي عىل
منذ ثابت اقتصادي بنموٍّ تتمتَّع الهند بدأت األخبار، عناوين عىل السلبية األخبار سيطرت
دول من التقنية الخدمات وتعهيد األجنبي املال رأس ق تدفُّ جزئيٍّا فيه تسبَّب ١٩٩٠ عام

الهند. يف الوسطى الطبقة يف مثرية وزيادة أخرى،
سيطرة عن ُمستقلٍّ بشكٍل الهند يف الرئيسية السينما صناعة تطوَّرت عام، بوجٍه
هائًال ربًحا ُمربح وكيان تجاري مرشوع األساس يف هوليوود، مثل وبوليوود، الحكومة.
سعت األوقات، بعض يف لكن والطلب. العرض موجات يستغلُّون أعمال ُروَّاد يُديره
األجندات اتباع امُلخرجني من العديد وحاول محدَّد، اتجاه يف السينما ة دفَّ إلدارة الحكومة
خالل كبري شأن ذا أمًرا الوطنية تُعتَرب كانت حيث الهند؛ يف بهم. الخاصة السياسية
أن يعني «ماذا هو: األفالم من العديد يف مني الضِّ السؤال فإن السينما، ر تطوُّ سنوات
يف تعيش «الهند قال: حيث التقليد إىل لجأ السؤال، هذا عن غاندي ليُجيب هنديٍّا؟» تكون
الصناعة حركة عت شجَّ صوِره. أوضح يف مجتمًعا باعتبارها األمة غاندي تخيََّل ُقراها.»
املنتَجات ورشاء األجنبية َلع السِّ مقاطعة عىل الهنوَد غاندي قاَدها التي (سوادييش) املحلية
بشكٍّ والتكنولوجيا الكربى املدن إىل ينظر كان فقد منها؛ بدًال القرى يف املصنوعة املنزلية
فالك، أدرك إنسانيتهم. الناس سلبت التي للحداثة خطرية الت موصِّ إياها ُمعتِربًا وريبة
الوطني. الشعور لتغذية قوية أداة تكون أن يُمِكن السينما تقنية أن الهندية»، السينما «أبو
والقصص العمل وفريق وامِللكية املال رأس أن بمعنى محلية؛ صناعة «أفالمي فالك: يقول
جهود فيه بدأَت الذي الوقت ويف أيًضا. القوة هذه الربيطانيون أدرك محيل.»5 إنتاج كلها
التي األفالم عىل رقابة فرَض الحكومة بدأت أثر، إحداث يف االحتالل مقاَومة يف غاندي

الهند. استقالل حتى الرقابة هذه واستمرَّت رسالته. أو اسمه أو صورته تعرض
املوهوبني األفالم وصنَّاع املرسح ونشطاء الشعراء من عدد اجتَمَع األثناء، تلك يف
ترتِبط والتي الهندي الشعب مرسح جمعية راية تحت جماهريية، سينما لُصنِع الساعني
و«رشي «املترشد» فيلَمي سيناريو كاتب عباس، إيه كيه كان الهندي. الشيوعي بالحزب
ومحبوب جاتاك وريتويك كابور راج مثل مخرجون وكان الجمعية. هذه يف عضًوا «٤٢٠
القضية مع ُمتعاِطفني له) رمًزا واملنجل للمطرقة الشيوعي الرمز من اتَّخذ (الذي خان
عنًرصا السينما لجعل بُخطوات نهرو قام الهند، استقالل وبعد الجمعية. تتبنَّاها التي
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األفالم بأن يؤمن نهرو كان لغاندي، ُمضادٍّ وبشكٍل جديدة، ة ألمَّ وكقائد للتغيري. فاعًال
ُصنع لدعم خطوات اتخذ املعتَقد، هذا مع واتساًقا مجتمَعني. والكتب الصحف من أهم

جيدة. وطنية سينما
كانت وأحيانًا عديدة. بُطُرق الهندية السياسة الهند يف العرض ُدور شاشات عكَست
يف الصور معجم انتقل االستقالل، سبََقت التي السنوات وخالل واضح. بشكل غائبة
للقرويني واقعية أكثر ُرؤى إىل والخرافة األسطورة من الهندية» «الهوية مُلصطَلح تعريِفه
الهند، إىل إشارة يف صرب يف تُعاني التي األم وخاصة النساء صور أصبحت ال. والعمَّ
والحركة والتاريخ األساطري — سينمائية أنواٍع ثالثة أشَهر واندَمَجت ككل. األمة تُمثِّل
الهندية. العائلة حول ترتكَّز والتي االجتماعية األفالم وهو واحًدا سينمائيٍّا نوًعا ن لتكوِّ —
وتحوَّلت الهندية، لألمة العظيمة اآلمال انهارت نهرو، الل جواهر حكم سنوات وخالل
والتخطيط الحديث العلم بأن نهرو إيمان البداية يف انعكس مرير. رماد إىل النهاية يف
ُمتمثِّل جديد فرعي سينمائي نوع شكل يف الجديدة لألمة قويٍّا اقتصاًدا سيبنيان الحرضي
و«السوق (١٩٥٤ درايفر»، («تاكيس التاكيس» «سائق أمثَلِتها من والتي املدينة، أفالم يف
لنهرو، شخصيٍّا صديًقا كان والذي كابور، راج أقام .(١٩٥٦ ماركت»، («بالك السوداء»
الكبرية املدينة إىل راج، الفيلم، بطل يِصل حيث بومباي، يف «٤٢٠ «رشي فيلمه أحداَث
عىل الحصول يف عالية بآماٍل نهرو) ميالد (محل التقليدية آباد هللا مدينة من الصاخبة
بني املنترش بالتشاؤم راج تفاؤل يصطدم أن قبل طويل وقٌت يمرُّ ال لكن الئقة. وظيفة
عاطِلني يكونون ما دائًما الصادقني األشخاص بأن الغرباء أحد ينصُحه بومباي. سكان
من فقط هم امُلحتالني ِكبار وأن السجن، يف جميعهم امُلجِرمني صغار وأن العمل، عن
يُحاول عمل، عىل العثور يف راج فشل وبعد املدينة. يُدير من فهم حال؛ أحسن يف يعيُشون
يُريدونه هؤالء حتى لكن األرصفة، عىل ينامون الذين دين املرشَّ من مجموعة إىل االنضمام
أسماله يُقايض حيث الغريب نصيحة راج يتبع النهاية، يف معهم. للعيش إيجاًرا يدفع أن
(وهي فيديا ى تُسمَّ طيبة فتاًة ذلك أثناء ويهُجر رشعية غري بُطُرق اآلتية بالثروة البالية
«الوهم»). تعني كلمة (وهي «مايا» تُسمى َلعوب فتاة أجل من «الحكمة») تعني كلمة
والخيانة الُغرور من أفضل للفقراء البسيطة الرُّوح أن هو النهاية يف يُدركه ما ذلك، رغم
«نهروية» برؤية الفيلم وينتهي فيديا إىل النهاية يف يعود بومباي. يف املجتمع لَصفوة
«٤٢٠ «رشي أن املفاجئ من يكن لم التَّكِلفة. ميسور شعبي إسكان عىل بالحصول متعلِّقة
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الفيلم كابور لراج «املترشد» فيلم أصبح بينما السوفييتي االتحاد يف كبريًا نجاًحا ق حقَّ
تونج. تيس ماو الصيني للزعيم ل املفضَّ

هناك يكن لم سياسية. غري الوقت ذلك يف التجارية األفالم كانت األغلب عىل لكن
عاًما. عرشين من يقُرب ملا والهندوس املسلمني بني والعنف للتقسيم ذكر أيُّ تقريبًا
غاندي إنديرا لقمع كثريًا تنتِبه لم بوليوود أن كما صمت». «مؤامرة هذا البعض اعترب
بدأت السبعينيات. يف الطوارئ لحالة فرضها أو الستينيات يف املتطرفة الناكسال لحركة
غري بصورة هذا كان لو حتى السطح، عىل الطفو يف األحداث لهذه العاطفية الندبات
فيلم يف يرحم ال الذي امُلنتِرش العنف خالل فِمن والثمانينيات. السبعينيات خالل مبارشة،
يف واالستعادة» «الفقد قصص وكذلك الشعلة») مقربة: «لقطة قسم (انظر «الشعلة»
التي الضائعة الهند عن رمزية قصًصا النقاد يرى أنتوني»، أكرب و«آمار «الحائط» فيلَمي
الغاِضب الشاب يمأل الذي الغضب إنَّ السيايس. األَوصال وتقطيع الديني الرصاع مزَّقها

تجاُهلها. يُمِكن ال التي الذكريات تُغذِّيه باتشان أميتاب يُمثِّله الذي

الهندية الجمالية املفاهيم (3)

امُلتَع يف وانغماسها االعتياديِّني غري نجومها وحيوية بوليوود أفالم يف الكبرية الوفرة إنَّ
لجماليات امُلميزة مات السِّ هي هذه كل — موسيقاها تُميِّز التي الشديدة والطاقة العاطفية
تجارية، أو واقعية غري أو سطحية لكونها بوليوود انتقاد إنَّ الجماهريية. الهندية السينما
بوليوود عىل يحكم أن يجب إذ الخاطئة؛ الجمالية للمعايري تطبيق لهو البعض، يقوُل كما

املحلية. جمالياتها أساس عىل أي الخاصة؛ رشوطها خالل من
والتاريخ األساطري أفالم لبوليوود؛ لة املفضَّ السينمائية األنواع إىل بالفعل أَرشنا
السينما عرص عىل سيطرت والتي الرومانسية والدراما التعبُّدية، واألفالم والحركة،
هذه إىل أضيفت الهندية. للسينما الذهبي للعرص االجتماعية» و«األفالم الهند، يف الصامتة
«األفالم اعتَمَدت لقد الهندية. للسينما مميِّزة فرعية سينمائية وأنواع تعديالت األنواع
(الخمار اإلسالميَّني والشعر الصور عىل الستينيات يف ازدهرت التي اإلسالمية» االجتماعية
حْكم مجِد بأيام تُذكِّرنا التي املعمارية والهندسة لألقاليم، األغنياء والحكام واملحظيات
التشابُه أوُجه بكل للثمانينيات، الدموية العنف ألفالم وكان الهند).6 مغول َسلطنة
العائالت قصص خالل من خاص ثقايف صًدى الهوليوودية، الحركة أفالم وبني بينها
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األنواع كل أصل يُعدُّ والذي الهندية، للسينما شكل أهم لكن املفقودين. واألشقاء املفكَّكة
تنتمي التجارية الهندية األفالم كل إن القول يُمكن الحقيقة، يف امليلودراما. هو األخرى،
فإنَّ األوروبية، الرواية مثل للواقعية الجمالية التقاليد إىل تفتقر الهند أن وبما للميلودراما.
الجماهريية السينما عىل الواقعية معايري من بدًال امليلودراما معايري تطبيق املنطقي من
الرمزية واألهمية العاطفية للقوة طبًقا تُقدمها التي القصص تقييم أن يعني هذا للهند.
تعقيد أو التاريخية الدقة أو الواقع محاكاة من بدًال السعيدة والنهايات العاَلمي والطابع

الشخصيات.
نظرية إىل الهنود، الباحثني من العديد بصحبة النظر، علينا يجب ربما بهذا، للقيام
منذ باهارات الهندي واملوسيقي املرسحي كتابات إىل املصطلح هذا أصل يرجع «الراسا».
العاطفي التطهري حول أفكاِره بصياغة أرسطو فيه يقوم كان الذي الوقت ففي عام؛ ألَفي
وَصَف الهندي. املرسح يف العاطفة دور يستكِشف باهارات كان اإلغريقية، الدراما يف
العواطف تجسيد ُمشاَهَدة يف املشاهد ُمتعة أو عقلية كظاهرة الراسا كتاباته يف باهارات
كرمة بعصري األوىل الهندوسية النصوص يف الراسا مصطلح يرتبط املرسح. خشبة عىل
إىل ية حسِّ تجربة الراسا تُعتَرب العقل.7 يحرك يشء أو باالنسياب، يُوحي مما سوما، اإلله
خالل من العواطف والنحت، والرسم الدراما فيها بما الفنون، جميع تروق كبري. حدٍّ
والغضب والشفقة الدعابة ومنها األساسية، العواطف باهارات وصنَّف حدَّ الحواس.
أو الرشينجارا هو العواطف هذه وأعظم والحب. والدهشة والكره والخوف والشجاعة
(الراسيكا) امُلشاِهد جاذبًا أدائه خالل من العواطف هذه تجسيد هو املمثل دور إنَّ الحب.

والوجدان. العاِطفة عالم داخل إىل
وهو «دارشان»، هو الهندية السينما عىل الحكم عند املفيدة األخرى املفاهيم أحد
يشء أو شخص أو إله صورة إىل يُنَظر عندما الهندوسية. العبادة من ُمستًقى مصطلح
املتباَدلة» «النظرة هذه املشاهد. إىل الربكة ينُقل ما وهو بالتبادل، يحُدث التحديق فإن ما،
الناظر.8 إىل ليصَل الصورة تُصِدره يشء املتباَدل، العشق من شكل وهو الدارشان ن تكوُّ
وقفة أو أغنية خالل وغالبًا محدَّدة، قياسية أوقات يف الهندية، األفالم يف يحدث، إنه
كان لو كما إليه ننظر ونحن ما إلله تمثال أو نجم فيها يبدو الرسدي للزخم درامية
األفالم يف امُلختَلسة النظرة عن كثريًا تختلف التواُفقية امُلتعة من اللحظة هذه إلينا. ينظر
شخص إىل النظر يسرتق ذََكًرا، يكون ما عادًة شخصية، مع امُلشاهد د يتوحَّ حيث الغربية؛
املتعة ليست الدارشان متعة يُشاهدها. من هناك أن تدري ال أنثى، تكون ما عادًة ما،
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خالل من باملباركة املتعبِّد فرحة بل النظر، مختلس بها يشعر التي بالذنب املصحوبة
األعني. خالل من ُمتباَدلة رسالة

والرقصوالنجوم والساري الغناء (4)

فيلم تخيُّل الصعب من امليلودراما. يف اإليقاع لبوليوود املميزة والرقصات األغاني ر توفُّ
٢٨ ب عدده يُقدَّر ما بني من وجد، إن ا، جدٍّ القليل راقصة. وفقرة أغنية دون من بوليوودي
من شكل أي عىل يحتِو لم عاًما سبعني آخر خالل الهند يف ُصِنعت جماهريي فيلم ألف
موسيقاها من اليوم الهندية األفالم عوائد من كبري قدٌر ويأتي الغناء. أو الرقص أشكال
واألقراص الكاسيت رشائط سوق مبيعات نصف عن يزيد عما مسئولة األفالم (موسيقى
باك» البالي «ُمغنِّي بعض ُمرتفعة. أجوًرا اآلن املوسيقى تلك مقدِّمو يطلُب كما املدمجة)،
الحًقا امُلمثِّلون ويُحاكيها سلًفا أصواتُهم ل تُسجَّ الذين الخفيُّون امُلطربون وهم هؤالء،
امُلغنية إن يُقال الهند. يف أنفسهم السينما نجوم ُشهرة نفس يف الكامريا، أمام بشفاههم
عىل يزيد ملا أغنيات منهما كلٌّ لت سجَّ بوهسيل آشا غرى الصُّ وشقيقتها مانجيشكار التا

هندي. فيلم ألف
األداء عىل ُمقتِرصة غري وهي الهندية الثقافة يف أساسيٍّا عنًرصا املوسيقى كانت ما دائًما
سحيق، زمن فمنذ اليومية. الحياة إيقاعات يف مكان كل يف موجودة بل الرسمي، الغنائي
الدينية (األغنيات بالباهاجان ينِبض الهند يف الهواء كان الَحرص، ال املثال سبيل وعىل
موسيقى وكذلك النوتيني، وأغاني التعبُّدية)، الصوفية (األغاني والقوايل الهندوسية)،
بحالقة (االحتفال املوندان أو مرة)، ألول للحبوب األطفال بتناول (االحتفال األنابراسان
الرئيسيان الكبريان ان النصَّ ُخلِّد كما األلوان). (مهرجان الهويل أو مرة)، ألول الطفل شعر

بالغناء. أحداثهما، دت ُجسِّ وربما واملهابهاراتا، الرامايانا الهندوسية، يف
الغناء فقرات إىل يعود هذا من كبري وُجزء تها، مدَّ بطول الهندية األفالم تشتهر
يف األبطال يبدأ أحيانًا القصة. رسَد تعوُق ما دائًما الفواصل هذه الروتينية. والرقص
مشاهد مجموعة أو حلم يف كتتابُع الغنائية الفقرات تُقَحم وأحيانًا تناُغم. والرقصيف الغناء
يف وتنتهي سويرسا أو أملانيا يف وتستمر الهند يف األغنية تبدأ وربما العشاق. أحد خيال يف
والحب الشوق عن تكون ما غالبًا الغنائية الَفواصل هذه كانت املايض، يف مجدًدا. الهند
رها تُوفِّ أن القصة تستطيع تكن لم بُطُرق الجنسية الجمهور رغبات تروُق وكانت واألُلفة،
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الرسد الن يُكمِّ فهما السينمائي؛ بالنصِّ أكثر ُمرتبَطني والرقص الغناء أصبح ًرا، مؤخَّ أبًدا.
للفيلم. العام االتجاه ويضِبطان الشخصيات يكشفان الوقت نفس ويف األحداث ويدفعان
وحتى عليها. تفوَّقت ثم ُهوليوود من تها خاصَّ الشباك نجم نظام بوليوود اقتبََست
يعرف طة املتوسِّ للطبقة ينتمي الذي الهندي امُلشاهد كان العرشين، القرن أربعينيات
امُلمثِّلني عن يعرفه مما أكثر األب فريبانكس ودوجالس تشابلن تشاريل مثل ممثِّلني عن
نرجس مثل وطنية أخرى األمريكية الرموز بهذه استبدل الهند، استقالل وبعد الهنود.
ببطولة يقومون دوت وجورو كابو راج مثل ُمخرجون كان أناند. وديف كومار وديليب
السبعينيات، ويف كنجوم. مكانِتهم تعزيز إىل كُمخرجني ُشهرتهم وأدَّت بانتظام. أفالمهم
الذي للُعرف امُلخاِلف القوي البطل الشارع، لرجل جديدة صورة باتشان أميتاب قدَّم
امُلمثالت نجومية خضَعت كما تاريخها. يف الهند نجوم أكرب وأصبح حزينتنَي، عيننَي يمتِلك
غريَّ مما األفالم، ببطولة ريخا قامت عندما الثمانينيات وأوائل السبعينيات يف لتغيري كذلك
إىل نَرجس تُمثِّلها كانت التي امُلضحية الصبورة األم صورة من الهندية البطلة صورة
نجوم االنتقام. عىل العزم وعاقدة األسود الساري ترتدي للُعرف، ُمخالفة شيطانية بطلة
الطريق فإنَّ النِّساء، إىل بالنسبة أسالفهم. من ورياضية رشاقًة أكثر وإناثًا، ذكوًرا اليوم،
مِلكات وُمسابقات املوضة بمدرسة يمرُّ ما بَقدِر امُلمثل بأستديو يمرُّ ال للنجومية الحايل
بُجمل الهندي الحوار ويمِزجَن حداثة وأكثر سنٍّا أصغر يكنَّ أن إىل النجمات تميُل الجمال.
واقعية. أدواًرا يُؤدِّين كُممثِّالت وليس كنجمات الظهور أوًال عليهنَّ يجب لكن إنجليزية،

يسكنَّها. الالتي السماء من لنا بأعيُنِهنَّ يغمزَن كنَّ لو كما يبدون النجمات هؤالء

التأثري مسألة (5)

مخلوًقا دائًما كانت الهندية السينما فإنَّ القومية، والجذور الوطنية عىل التأكيد كل رغم
بالطبع، العاَلمية. السينما مخزون من وأساليَب وصوًرا أنواًعا بُحرية يقتِبس هجينًا
هو وكما املتحدة. والواليات أوروبا من استوردت ذاتها حدِّ يف األفالم صناعة تقنية فإن
يف الهندي الجمهور بها استمتَع التي األفالم فإن الغربية، غري الدول معظم يف الحال
الهوليوودية األفالم لون يُفضِّ الهنود وظلَّ األغلب يف ُمستوَردة كانت السينما عرص بداية
باألفالم تأثَّروا الهند مخرجي أفضل من العديد أنَّ كما واِضح. بشكٍل الخمسينيات حتى
الجديدة الواقعية جماليات تقديَم روي بيمال بدأ فقد النخبة؛ إىل هة املوجَّ الفنية األجنبية
سيكا. دي فيتوريو لإليطايل (١٩٤٨) الدراجة» «سارقو لفيلم مشاهدته بعد أفالمه يف
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األملانية. التعبريية والحركة ورينوار وويلز تشابلن أفالم من عنارص كابور راج واستَعار
:«٤٢٠ «رشي لفيلمه االفتتاحية األغنية يف واضحة بصورة بهذا واعرتَف

ياباني، حذائي
إنجلرتا، يف ُصنَع وبنطايل

حمراء، روسية ُقبَّعة رأيس وفوق
هنديٍّا! زال ما قلبي لكن

امليلء الريف يرتُك الذي امُلهاِجر، املترشد راج، بدور يقوُم بينما الكلمات هذه كابور يُغنِّي
هنا .(٢-٢٠ (شكل الحديثة بومباي مدينة نحو متَّجًها واألفيال الكوبرا وثعابني بالغَجر
الطبيعة عىل كوال الكوكا والفتات األجنبية السيارات انتشار يشهد املزدحمة، الشوارع يف
من املقتبَسة العنارص من مزيًجا بوليوود تكون ربما راج، مالبس ومثل للحداثة. العاَلمية

َجوهرها. يف هندية تبقى لكنَّها وهناك هنا
العاطفة خالل من عالنية عنها يُعربَّ التي بالَعواطف امُلفَعم الهندي القلب كان ما دائًما
بوليوود شخصية تتعلَّق ال الهندية. للسينما النابض القلب هو واالستعراض الدرامية
بأن يفخرون الهندية السينما صناعة يف يعملون فَمن فقط. االقتصادي باالستقالل املميزة
العالم يف ُمخِلصني أتباًعا لها ووَجَدت املحيلِّ الجمهور قوة بسبب لعقود عاشت أفالمهم
إىل ينجذبون األمريكيون وحتى والرُّوس والنيجريون امِلرصيُّون كان وإذا الغربي. غري

عاَلمية؟ حاجات تُخاطب أنها إىل هذا يرجع فهل األفالم، هذه
مقلِّدين وإلهام سينمائية موجات صنع يف الجماهريية الهندية السينما بدأت مؤخًرا،
،٢٠٠١ عام باإلنجليزية ناطق غري فيلم أفضل ألُوسكار «الجان» فيلم ح ُرشِّ فقد الغرب؛ يف
نفس ويف الجائزة. لنفس الهند» «أمنا فيلم ترشيح عىل عقود أربعة من أكثر مرور بعد
روج») («موالن الحمراء» «الطاحونة فيلِمه يف لبوليوود الفضل لريمان باز أرجع العام،
العام يف فيها. امُلباَلغ االستعراضية والرَّقصات الَعواطف وَغزارة الزاِخر البرصي بأسلوبه
الحًقا) (وبرودواي بلندن إند ويست منطقة إىل بوليوود ويرب لويد أندرو أحرض التايل،
«املليونري فيلم ق حقَّ ،٢٠٠٨ عام ويف دريمز»). («بومباي بومباي» «أحالم بمرسحية
والتي األوسكار جوائز توزيع حفل واكتََسح العالم حول كبريًا نجاًحا بويل لداني املترشد»

جوائز. ثمانَي فيها َحَصد
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«٤٢٠ «رشي فيلم كابور راج يفتَِتح هندي.» قلبي لكن الصنع، روسية «قبَّعتي :٢-٢٠ شكل
العاَلمية. الُهوية عن مِرحة بأغنية (١٩٥٥ كابور، (راج

إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم التسعينيات: يف بوليوود (6)
العائلية الزفاف وأفالم

…؟» كون هاين آبكي «هام الهندي باسمه واملعروف إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم كَرسَ
عيفة، الضَّ التذاِكر مبيعات من سنوات فبعَد الهند؛ يف التذاكر شبَّاك إيرادات أرقام كلَّ
أرباًحا وَحَصد العرض، ُدور إىل أخرى مرًة التلفزيون ُمشاِهدي من ماليني الفيلم اجتذََب
تركيُزه هو املسبوقة غري الفيلم شعبية أسباب أحد دوالر. مليون ٢٠٫٨ إىل وصلت ضخمًة
السنوات يف الهندية األفالم ميَّزت التي العنيفة للقصص ُمضادٍّ فبنمٍط العائلية؛ الدراما عىل
يخرج عندما وحتَّى العائلية. العالقات حول يدور فإنه الفيلم؛ هذا صدور عىل السابقة
َوهمي صيفي معسكر إىل ينتِقل فهو واملدرسة، للمنزل الضيِّقة البيئات خارج الفيلم
أو ير رشِّ ُمجرم أو عدو أو خصٌم الفيلم يف يُوجد ال الواقع. عن ا تامٍّ انفصاًال منفصل
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سيَنتِرص: «َمن ليس الرئييس السؤال مؤسفة. حادثة توجد فقط ُمبالية؛ ال بريوقراطية
الهندي. العنوان ترجمة يُمِكن حسبما بك؟» َعالقتي «ما بل الرش؟» أم الخري

راجيش بني مرتَّب زواج هناك قصته. ببساطة إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم يشتهر
قديمة صداقة هناك ثرية. عائلة من وكالهما شاهاني)، (رينوكا وبوجا بال) (موهنيش
الجامعة، أيام منذ الجامعي، األستاذ بوجا، ووالد الناجح، األعمال رجل راجيش، والد بني
بزفاف واالستمتاع بالزواج، الخاصة املراسم تخطيط يف الوقت من الكثري وتقيضالعائلتان
بريم األصغر، راجيش شقيق يقع الوقت، نفس يف للزَّوَجني. طفل بأول والُهيام ضخم،
االثنان ويتعاهد ديكسيت) (مادهوري نيشا غرى، الصُّ بوجا شقيقة حبِّ يف خان) (سلمان
مدة من كبري جزء مرور حتى الرئييس النِّزاع يبدأ ال اآلخر. أحدهما يُفاِرق أالَّ عىل ا رسٍّ
راجيش عىل يجب أنه العائلتان وتُقرِّر فجأًة بوجا تموت عندما ساعتنَي، إىل يِصل الفيلم
النزاع من فاصل يُقاِطع نيشا. شقيقِتها، من — طفِله أجل من — أخرى مرًة ج يتزوَّ أن
الحب عاطفة مع العائيل والواجب اآلباء إرادة تتصاَدم حيث العائيل؛ التناُغَم قاق والشِّ
سيظلُّ هل العائلية. للعالقات طبًقا نيشا بزواج الخاص النزاع يَُحل أن يجب الصادق.
كل تدور حيث الهند، يف ملحمي سؤال هذا زوَجها؟ سيُصِبح أم نيشا زوج شقيق بريم

ككل. الهندية األمة من مصغرة نسخة تُعتَرب التي العائلة عن تقريبًا القصص
ة «مهتمَّ كأفالم ألهَمتْها التي األخرى العائلية واألفالم الفيلم ينتقدون من ينظر
لجمهور مة «ُمصمَّ أو الحد» عن زائدة بصورة «بسيطة أو الجوهر» حساب عىل باملظهر
امُلوَلعني للهنود أو الغربي امُلشاهد إىل بالنسبة األوىل للوهلة هكذا تبدو ربما معني».
التقييمات هذه تجاوز األفضل من سيكوُن الكتاب، غرض أجل من لكن بالكالسيكيات.
أفالم تجاه العاَلمية السينما ر تطوُّ يف ومكانِتها الشديد نجاِحها أسباب لفهم الصارمة
مرًة سنَطرح وهًوى». و«عروس املوسمي» «الزفاف مثل القومية للحدود تجاُوًزا أكثر
والفكرة والجماليات السينمائي والنوع والقصة الشخصيات عن رئيسية أسئلة أخرى
تُقتَبس أين ومن قصصها؟ هي وما األفالم هذه أبطال هم من َعوَلمي. سياق يف العامة
الذي ما النهاية، ويف أهمية؟ لها وملاذا لنا، تقولُه الذي وما تُروى، وكيف القصص هذه

العاَلمية؟ السينما إىل بالنسبة به تُساهم
يتمتَّعون حيث محظوظون، أنهم املؤكَّد من عاديِّني. أشخاًصا الفيلم أبطال يبدو
الفيلم أبطال يعيش االستهالكية. البضائع من ينتهي ال وإمداد ناِجحة ووظائف بالتعليم
يف الكريكيت ويلعبون الثمن، باهظة سيارات ويقوُدون بسخاء، ُمزيَّنة كبرية بيوت يف
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راجيش يُعترب صادقة. قلوبًا ويمتلُكون البعض، بأمر بحقٍّ بعضهم يهتمُّ لكن املنزل. مرج
تجاَوزت بينما مصنًعا راجيش سيَفتَِتح مهنيَّني. ألبوين املسئولني البكَرين الطفَلني وبوجا
بينما املِرحني. األصغَرين الشقيَقني ونيشا بريم يُعتَرب البكالوريوس. شهادة امتحان بوجا
ُغرفة حول الَعَجالت ذات بالزالجات نيشا تتزلَّج منزله، يف ُمريحة حياًة بريم يعيش
الطبَقة من اعتيادية عائلة أي ف تترصَّ قد كما األبطال ف يترصَّ الوقت، معظم يف املعيشة.
الفتياِت الِفتياُن يرمق مثالية. ُظروف يف الُعليا الطبقة إىل لالنضمام تتطلَّع الُوسطى
بُصحبة بالطبخ األب يستَمِتع الِفتيان. إىل النظرات الفتيات وتختِلس غرامية، بنَظرات
من به بأَس ال قدٌر هناك الجميع. شئون يف بَحماس الخالة ل تتدخَّ بينما املطبخ، يف ابنته
املكسورة والربطمانات الضاِحكة األصوات وسائد ن تتضمَّ التي الودود، السخيفة املقالب
املعارص. والصخب اللهو هذا بكل تقليدية هندية رموز ُمِزجت لكن املرسوقة. واألحذية
الربطمان، كرس ن عمَّ زوجتُه تسأله وعندما مكتِبه، يف لإللهة تمثاًال بوجا والد يمتلك
بني املرتَّبة اللقاءات تحُدث املكسور. شيفا اإلله َقوس عن خرافية قصة لها يرسد
راما اإلله بقصة رامتيك يرتِبط مقدَّس. قديم ملعبد موقع وهو رامتيك، يف وبوجا راجيش
من املزيد عقد يُمِكن الرامايانا. ملحمة بها تحتفي التي الكشمان وشقيقه سيتا وزوجِته
الشقيق/الزوج وعالقات العظيمة السنسكريتية امللحَمة يف األُرسية العالقات بني املقارنات
يُمكن لهذا، لك؟» بالنِّسبة أكون «َمن فيلم يف الزوج والشقيق/أخو الزوجة والزوجة/أخت
الهند ألبطال حديثة كتجسيدات العرشين إىل عددهم يصل الذين الفيلم أبطال إىل النظر
عىل حاصلة بوجا تكون فربما القديمة. االجتماعية األعراف عىل الفيلم يؤكِّد الُقدامى.
وبني .(٢-٢١ (شكل اآلن» إلهي هو «زوجي زفافها: يف تُغنِّي لكنَّها البكالوريوس، درجة
من نسخة هناك فيديو، وجهاز ُمستوَردة وسيارًة ماساٍت ن تتضمَّ التي الزفاف هدايا
بريم فإن ُمساِلمة، مِرحة كشخصيات غالبًا األبوية الشخصيات تُقدَّم وبينما الرامايانا.
النهاية، يف ي. ِّ الرسِّ حبَّهما تعوق عندما حتى الكبار ألحكام لإلذعان ان ُمستعدَّ ونيشا
بَجعل املتنافسني الصادق الحقيقي والحب امُلرتَّبة الزيجات بني الفيلم سيناريو يُصالح
عىل قائم زواج لعقد مباركتَهم النهاية يف ويمنحونهم أوالدهم، بقلوب ما يرون الكبار
الفيلم يُقدِّم والحداثة، التقليدية بني املشتَّت الهندي الجمهور إىل وبالنسبة الصادق. الحب

ُمرضيًا. وسطيٍّا حالٍّ
الهندية القيَم بني املزج يف ُصنَّاعه براعة إىل الفيلم جاذبية من كبري قدٍر َعزُو يُمِكن
والعاملية املحلية العنارص بني التأليف هذا الحديث. للعالم ة امُلتغريِّ واألَعراف الرئيسية
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فيلم يف التقليدية العائلية القيم إىل الهندية السينما تعود اآلن.» إلهي هو «زوجي :٢-٢١ شكل
.(١٩٩٤ بارجاتيا، (سوراج إليك؟» بالنسبة أكون «من

امليلودراما بأفالم امُلوِرسة املنزلية التصوير مواقع تُذكِّرنا الفيلم. جماليات يف ينعكس
امُلزخَرفة الشاي طاوالت تبدو العرشين. القرن خمسينيات يف سريك بدوجالس الخاصة
عالم من هندية كنَُسخ والوردي األبيض اللوننَي ذو الداِخيل والديكور الكبرية والساللم
تُصاحب التي امُلغنِّني جوقة أصوات تُشبه الوسطى. بالطبقة الخاص امُلغَلق السريك
.(١٩٥٦ ويند»، ذا إن («ريتني الريح» عىل «مكتوب فيلم افتتاحيَة البداية شارة مشاهد
الزفاف فقبْل األمريكية. لألفالم أكرب نحو عىل ُمدَركة ساِخرة أخرى ضمنية إشارات وهناك
ثم الرشفة إىل يصل حتى ويقِفز كامرأة، ُمتنكًِّرا فقط للنساء تقليدية مأُدبًة بريم يقتِحم

الفتيات!» عرص إنه إلهي، «يا مغنِّيًا: فريبانكس دوجالس مثل بنجفٍة يتعلَّق
جزءًا الزفاف مشاهد كانت لطاَلما صارخ. بشكٍل تقليدي فهو نفُسه الزفاف أما
ل؛ ُمفصَّ قروي بِزفاف الهند» «أمنا فيلم يبدأ املثال، سبيل عىل الهندية. األفالم من ثابتًا
للعروس ُمتكرِّرة مقرَّبة ولقطات املاشية تجرُّها لعربات بعيدة عرضلقطات يتباَدل حيث
الزفاف طقوس ُمعظم الحمراء. بالحناء جسدها لوَّنت وقد بوفرة، بامُلجوَهرات املزينة
عىل اعتُِرب الفيلم أن لدرجة بارز بشكل إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم يف تظهر التقليدية

الهندية. الزفاف لحفالت للُمستهلك دليًال ساخر نحو
حيث (روتا) امُلستقبَلية العروس بيت يف بلقاء التقليدي البنجابي الزفاف حفل يبدأ
منهما كلٍّ تودُّد يف الحرية لَديهما يُصِبح بعدها املستقبَيل، زوجها مع العهود تتباَدل
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تشوني يُسمى تقليد (وهو بالهدايا الخطوبة بحفل العائلتان تحتِفل الحًقا، اآلَخر. إىل
إىل امُلقرَّبون واألصدقاء العائلة أفراد يُدعى (ساجان). الخواتم تباُدل ويُجرى تشادانا)
والدة تُرِسل ويرُقصون. التقليدية الزفاف أغاني يُغنُّون حيث (سانجيت)، خاصة مناَسبة
ويف جَسَدها. العروُس بها لتَدهن (ميهندي) بالجسد الخاصة الحنَّاء صبغة العريس
العاج من املصنوعة الحمراء األساور من مجموعًة العروس خاُل يمنح الزفاف، يوم صباح
من تاًجا ابنه العريس والد يمنح بينما تشودا)، (احتفالية ِمعصمها يف لَرتتديها للعروس
(بارات) موكب يف عائلته وأفراد العريس يسري (سيهراباندي). عمامته فوق يضعه الورود
(ميلني). واألحضان بالورود رسميٍّا يُستقبلون حيث الزفاف؛ مكان وحتى منزلهم من
عن عبارة (مانداب) مقدس مكان يف (بانديت) هندويس كاهن نفسه الزفاف يرأس ربما
منهما كلٍّ عهد عىل يُؤكِّد أبًدا. الزوجان يتحدَّث ال عادًة فسطاط. يعلوها مرتفعة منصة
يف «أُوافق» لكلمة اللفظي غري امُلعادل وهو (الفارماال)، الزُّهور أكاليِل تباُدُل اآلخر تجاه
بعُض تُلَقى ربما ضخمة. بوجبة العائالت تستمتع الزفاف، بعد املسيحي. الزواج مراسم
العادة (جَرِت مقدَّسة نار حول والدوران (البوجا) الرسمية لوات والصَّ املواعظ أو الكلمات
الزَّوجني من كلٍّ د تعهُّ إىل ترمز منها كلٌّ بادي) (سابتا خطوات سبع هناك يكون أن
من بِقطعٍة مًعا العروَسني ربط مثل مَرًحا أكثر ونشاطات املستقبل) أجل من اآلخر تجاه
عائلة من أخرى مرًة رشاؤه عليه يجب حتى العريس ِحذاء رسقة أو (تشوني) القماش
أكون «من فيلم يف طويًال مشهًدا تستغِرق والتي الحذاء، ن تتضمَّ التي اللعبة هذه عروسه.

العالم. حول الزفاف أفالم من العديد يف باألحذية االنشغال تعكس إليك؟» بالنسبة
الرومانسية األفالم وبني بينه واالختالف التشابُه أوُجِه تحديد إىل كذلك الفيلم يدعو
النظرة السينمائية؛ النظرة من نوَعني سابًقا حدَّدنا «النظرة». يخصُّ فيما األخرى
إىل النظر يختلس شخًصا الجمهور فيها يرى (حيث الغربية باألفالم املرتبطة صة املتلصِّ
اإلله بني املتباَدل (التحديق الهندي الدارشان ومفهوم امرأة)، يكون ما عادًة آخر، شخٍص
النوَعني. كال فيها يُستخَدم الفيلم من لحظات هناك للُمشاِهد). الربَكة ينُقل مما وتابعه
دقائق وبعد املطبخ. حائط وراء من الشقيَقني يف الشقيقتان تُحدِّق الفيلم، بداية فُقرَب
بني قارن باملصاريع. امُلغَلقة النواِفذ خالل من وبوجا راجيش عىل ونيشا بريم ص يتلصَّ
أمام يُصيل اللو الدكتور تُظهر التي الفيلم نهاية ُقرب لحظة وبني الفردية النَّظرات هذه
سيِّئ بشكٍل املخطَّط الزَّواج حدوث منع الطبيب يريد مُلعجزة. طلبًا كريشنا اإلله تمثال
العائلة كلب وجه من تقِرتب ثم كريشنا، وجه من الكامريا تقِرتب ونيشا. راجيش بني
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كما فشيئًا شيئًا كَليِهما من وتقِرتب والَكلب، اإلله بني وجيئًة ذهابًا الكامريا تنتِقل تويف.
ويُسلِّمه بوجا ِعقد ليَجد ألعىل تويف يركض ثم أعيُنهما. بني مشرتك فهم يوجد كان لو
خالل من إلهي مدٌد تويف؛ خالل من إلهي ل تدخُّ إنه الزَّواج. ونيشا بريم يستطيع حتى

الكلب.
حول املرتكِّزة الزفاف أفالم من املزيد صَدر إليك؟» بالنسبة أكون «من فيلم بعد
«الشجاع أو برايد» ذا تيك ويل هارت «بريف فيلم يُعتَرب أكرب. نجاًحا قت حقَّ والتي العائلة
يُجولون ُهنود شباٍب حول يدور حيث التفاؤل؛ عىل الباِعثة األفالم من بالعروس» يفوز
بثمار االستمتاع امُلمكن من أنه كيف مبيِّنًا الهند يف وينتهي بريطانيا يف ويبدأ العالم،
أنجح الفيلم كان القلب. صميم يف كهندي البقاء الوقت نفس ويف العاملية، الرأسمالية
ُدور يف عرِضه بَفرتة يتعلَّق فيما البوليوودية األفالم أطوَل وأصبح ،١٩٩٥ عام أفالم
حصًدا األفالم أكثر هو أمور» تحُدث «أحيانًا فيلم كان ،١٩٩٨ عام يف وقِته. يف السينما
األوىل زوجته ماتت شابٌّ رجٌل يُواِجه إذ الثاني؛ الزَّواج مسألة يُناقش وهو لإليرادات،
الوقت نفس يف الجامعة. يف صديقاته أعزِّ من كانت امرأة من الزواج فرصَة الوالدة بعد
جيب سيارات ويُقودون باإلنجليزية، بعًضا بعُضهم ويُماِزح غربية مالبس امُلمثِّلون يرتدي
والتبذير املعبد يف العبادات ممارسة مثل الهندية؛ تقاليِدهم عىل يُحاِفظون بينما بيضاء،
ديل» «الدييس عىل تأكيًدا تُعتَرب القصة فإن أخرى، مرًة البنجابية. الزفاف لحفالت املميَّز

الهندي. القلب أو
وأديتيا إليك؟» بالنسبة أكون «من بارجاتيا (سوراج األفالم هذه مخرجو كان
سن تحت جميًعا أمور») تحدث «أحيانًا جوهر وكاران بالعروس» يفوز «الشجاع تشوبرا
تعقيًدا التقنية الناحية من دًة معقَّ أعمالهم كانت بالدهم. يف شهرًة حققوا عندما الثالثني
يف الرقص فقرات جَمَعت ظ. تحفُّ دون من انتقائيًة أكثر وكانت السابقة، األفالم يفوق
يف تي إم قناة يف تُعَرض التي والرقصات الهندية الكالسيكية املوجرا رقصات بني أفالِمهم
نحٍو وعىل التقليدي. قميص» «سلوار زيِّ إىل باإلضافة االسباندكس ورساويل األمريكية،
النجوم فإن السبعينيات، يف باتشان أميتاب ده جسَّ الذي الشارع رجل لشخصية ُمضادٍّ
العليا. الطبقة إىل ينتمون الذين املدينة أبناء من أغنياء يكونوا أن إىل يميلون كانوا الُجُدد
الجديد البطل شخصية ًدا مجسِّ التسعينيات يف الهندية السينما نجوم أهم شاروخان أصبح
واملصطلحات االستهالكية الثقافة مع امُلنسِجم مهنيٍّا، الناِجح امُلرتَف الشاب يف املتمثِّل
لالستهالك القابل «البطل بأنه مرة ذاَت ُوصف الذي شاروخان، إىل يُنَسب األمريكية.
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هو، بالشيوعية. ال بالرأسمالية مهنيٍّا الناجح املرتف الشاب «يُؤمن قوله: العاملية»، للهند
األيديولوجية امُلرونة هذه فإن ذلك من الرغم عىل يوم.»9 كل جديٍد بمذَهب يؤمن الواقع، يف
التزاًما ُملتزًما شاروخان يُرى ما دائًما العامة، وحياته أفالمه ففي معيَّنة؛ قيَم إىل تمتدُّ ال

بها. املرتبطة ا جدٍّ القديمة والطقوس العائلة بمركزية صارًما
من للهند، لة املجمِّ وُرؤاها الواقِع عن املعزولة األفالم تلك حبكات من الرغم وعىل
البالد. يف للحياة قسوًة األكثر للواقع فيها املوجودة املبارشة غري التلميحات ُرؤية امُلمِكن
أنها عىل السبعينيات يف واالستعادة» «الفقد وأفالم العنف أفالم إىل النظر يُمِكن ومثلما
يُمكن التسعينيات يف العائلية الدراما أفالم فإن الدموية، وتواِبِعه التقسيم عىل أفعال ردود
نرى ربما املثال، سبيل عىل البالد. يف السياسة عن كنايات أو كاستعارات إليها النظر
املتكرِّرة املمنوع الحبِّ فكرة خالل من وباكستان الهند بني امُلضطربة العالقة صورة
يف إال بُحرية مشاعِرهما عن التعبري يستطيعان ال الطالع سيِّئا الحبيبنَي أن إىل باإلشارة
بعض تصوير نحو ه التوجُّ يُعتَرب املتحدة. الواليات أو كإنجلرتا بلٍد يف آخر شخٍص بيت
شهر لقضاء املثايل املوقع كان ما دائًما ذلك. عن ًا ُمعربِّ آخر مثاًال سويرسا يف املشاهد
أرًضا اآلن أصبحت وباكستان الهند بني الجبال أنَّ بما لكن كشمري، هو الهند يف العسل
أغنية كل تُصبح وهكذا األلب. جبال إىل كامرياتهم األفالم تصوير أطقُم نَقلت محظورة،

الوطن. يف املفقود بالنعيم ُمباِرشة غري تذكرًة هندي فيلم أيِّ يف سويرسا يف تُؤدَّى

وراءه وما الهندي الشتات «عروسوهًوى»: فيلم (7)

يُقدَّر الوطن. عن بعيًدا الهنود امُلشاِهدين من كبرية مجموعاٌت رحَلت الوقت نفِس يف
أقل عىل شخص مليون عرش أحد بحواَيل حاليٍّا الهند خارج يعيشون الذين الهنود عدد
الواليات يف ومليونان الُعظمى بريطانيا يف يعيشون شخص مليون ١٫٣ منهم تقدير
األُوىل موجتنَي؛ يف آسيا جنوب يف القارَّة شبه من الُخروج يف تات الشَّ هنود بدأ املتَّحدة.10
وجيانا وترينيداد وفيجي أفريقيا (جنوب الربيطانية امُلستعَمرات إىل ذهبَت إلزامية كعمالة
باحِثني كُمهاِجرين الستينيات َعقد بعد الحًقا خَرُجوا ثم ورسيالنكا)، وماليزيا وسنغافورة
خارج امُلقيمون الهنود منها عدَّة بتسميات تُسمى الثانية املوجة االقتصادية. الُفَرص عن
ُمتعلِّمني يكونوا أن إىل يميلون وهؤالء أمريكا، يف ُولدوا الذين املشوشون الهنود أو الهند،
الجديد، الوطن يف ناجحًة حياة ألنفسهم هؤالء بنى ماليٍّا. وآمنني واجتماعيِّني جيًدا تعليًما
والرَّوائح واأللوان املوسيقى إىل يحنُّون لكنَّهم املحلية الثقافة يف أبناؤهم يندمج ما وغالبًا
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يف نشئوا الذين الهنود هؤالء إىل بالنسبة بوليوود تُمثِّل األم. بوطنهم الخاصة والطقوس
األم. بالهند يربطهم الذي ي ِّ الرسُّ الحبل أخرى بالٍد

يف صة امُلتخصِّ العرض ُدور إىل فباإلضافة الرسي؛ الحبل قوة من التكنولوجيا زادت
اآلن يُمكنه فإنه الهندي؛ الشتات جمهور فيها يعيش التي األحياء يف الهندية األفالم عرض
الفيديو ورشائط الصناعية واألقمار الكابل تلفزيون قنوات خالل من الهند مع التواُصل
عرب األفالم آالف اإلنرتنت عرب امُلشاَهدة مواِقع تُرِسل واإلنرتنت. الرقمية الفيديو وأقراص
عىل يحتوي فيلًما لتُشاهد املنزل تلفزيون شاشة حول ع تتجمَّ التي العائالت إىل العاَلم
صنَّاع يظن ما أو للوطن، ُمجَملة نسخة هو بالطبع يرونه ما إنَّ القديم. الوطن نكهة
من هها توجُّ عىل الصناعة تتعرَّف مشاهدته. تُريد العائالت هذه أن مومباي يف األفالم
يف هايتس جاكسون حي يف يعيشون الذين موخرجي وآل باتيل آل مثل امُلستهِلكني
الهنود يترصف وكيف الهندويس الزفاف يبدو كيف أبناؤهم يتعلم أن ويُريدون نيويورك،
املحلية الثقافة فيها تبدو قد بالٍد ففي ا؛ مهمٍّ شيئًا العائلة تُعدُّ وملاذا حسن، نحو عىل

أساسيٍّا. شيئًا العائلة عىل الرتكيز هذا يُعدُّ وغريبة، خطرية
أعدادهم امُلتزايدة الهنود األفالم ُصنَّاع إىل تشادا جوريندر الهندية امُلخرجة تنتمي
يُوسع بالهندية. املتحدِّث املجتمع وراء ما يستهدفون الذين القومية، للحدود واملتجاِوزين
إنجليزيٍّا أدبيٍّا عمًال ليَشمل التلميحات نطاق من (٢٠٠٤) وهًوى» «عروس فيلمها
بني يعقدها التي املقاَرنات فإن واضح، بنحو تجاري تشادا فيلم أن ورغم كالسيكيٍّا.
١٨١٣ عام صَدَرت التي أوستن لجني وهًوى» «كربياء ورواية التقليدية بوليوود أفكار
و«الشجاع إليك؟» بالنسبة أكون «من مثل أفالم صدور أعقاب ففي الفت؛ بشكٍل مالئمة
بينيت، آل قصة د تُجسَّ أن ا جدٍّ املنطقي من أمور»، تحدث و«أحيانًا بالعروس» يفوز
من االجتماعية العائلة مكانة بتحسني املهووسة واألم للزواج امُلناسبات الخمس بفتياتها
وهًوى» «كربياء رواية افتتاحية ل تتحوَّ الهندي. الوسطى الطبقة مجتمع يف الزواج، خالل
والقيم الهندية الَعواِطف بني باملزج العامية الهنجليزية اللغة إىل سهولة بكل الشهرية
يبحث وأنه بدَّ ال األموال من الكثري يمتِلك أعزب رجل أي إنَّ يُقلن األمهات «كل اإلنجليزية:
ا مهمٍّ مثاًال يُعترب فإنه يملؤه، الذي البسيط واملرح الفيلم عيوب كل ورغم زوجة.» عن
آٍن يف بلطف ويسخر يحتفي والذي األفالم، صناعة يف القومية الحدود تجاُوز يخصُّ فيما

العاملية. االستهالكية النزعة ظاهرة من واحد
املغرتبني. الهنود وعن هة ُموجَّ أفالم لُصنع جيًدا لة مؤهَّ تشادا فإنَّ ناير، مريا ومثل
من أمريكيٍّا وتزوَّجت لندن، يف ساوثول يف ونشأت ١٩٦٠ عام كينيا يف تشادا ُولدت
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السينما. يف ناجحة مسرية تقود حيث أنجلوس لوس يف للعيش وانتَقَلت ياباني، أصل
الوسيط استخَدَمِت فقد يس، بي بي لشبكة سابقة وثائقية أفالم ومخرجة ُمراِسلة ولكونِها
العاَلمية والنظرة الثقافات دة امُلتعدِّ الزِّفاف حفالت مثل موضوعات لدراسة السينمائي
(«واتس يحدث؟» الذي «ما بعنوان الطويلة الروائية تشادا أفالم ثاني يُركِّز النساء. ألدوار
وأمريكية ويهودية مكسيكية وأمريكية فيتنامية — عائالت أربع عىل (٢٠٠٠ كوكينج؟»
أفالمها ومثل أنجلوس. بلوس الحي نفس يف كر الشُّ بعيد احِتفالهم أثناء — أفريقية
لطيفة، بلمسة الثقايف واالستيعاب بالتقاليد تتعلَّق موضوعات الفيلم يستكشف األخرى،
لم لكن الجمهور، عامة إىل موجًها يحدث؟» الذي «ما فيلم كان ة. عدَّ بجوائز فاز وقد
يُقدِّم .(٢٠٠٣) بيكام» مثل «اثِنها بفيلم إال األول الجماهريي نجاحها عىل تشادا تحصل
حول الفيلم قصة تدور املغرتبني. الهنود إىل هة املوجَّ الحديثة القصة مكونات كل الفيلم
بلندن ساوثول يف تعيش الوسطى الطبقة من بنجابية لعائلة غرى الصُّ االبنة جيس،
تحبُّ جيس لكن لطيف. هندي لشابٍّ املخطوبة الُكربى شقيقِتها َحذو تحذو أن ع ويتوقَّ
عائلة بني باستمرار املرحة امُلقاَرنات تُعَقد نسائي. فريق إىل ا رسٍّ ت وانضمَّ القدم كرة
يُناقش جولز. صديقاتها، ألعز األطوار غريبَي اإلنجليزيَّني األبَوين وبني التقليدية جيس
ومكانة والُهوية الثقايف واالستيعاب امُلراهقني وتمرُّد امِلثلية رهاب مثل موضوعات الفيلم
الفيلم وينتهي لفريقها، كربى مباراة يف للمشاركة جيس تتسلَّل الرياضة. مجال يف النساء
الواليات ويف بريطانيا، يف التذاكر شباك مبيعات يف قياسيٍّا رقًما الفيلم ق حقَّ بزفافضخم.

هندية. فكرًة يُناقش فيلم أنجح أصبح املتحدة
وهًوى» «عروس فيلم فإن القومية، الحدود تتجاَوز التي األخرى األفالم مثل
والفكرة واألسلوب األحداث، وموقع والعاملني، املمثِّلني وطاقم تمويله، يخصُّ فيما عاَلمي
بوعي مًعا وهوليوود بوليوود من مزيج الفيلم يخصُّ يشء «كل مخرجته: تقول العامة.
وراء تحدث التي التجارية االتفاقات عن فكرة الفيلم بداية شارة تُعطي بريطاني.»11
مجلس مع تقدمان/بالتعاون فيلمز وباتيه «مرياماكس حديث: مشرتك إلنتاج الكواليس
أُنِتج تشادا/ نيار فيلمز/إنتاج إت وبيند فيلمز كينتوب مع الربيطاني/باالشرتاك الفيلم
مع بالتعاون السيناريو تشادا كتبَت تشادا.» لجوريندر تراك/فيلم إنسايد مع باالشرتاك
والذي سيفان، سانتوش هو للفيلم السينمائي ر املصوِّ كان بريجز. ماييدا بول زوجها

أخرى. ناجحة هندية وأفالًما (٢٠٠١) «أسوكا» فيلم أخرج
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ُمتعددي ممثِّلني بطاقم االستعانة تشادا أرادت الجنسيات، د متعدِّ فيلٍم إىل بالنسبة
ودانيال نيوزلندا، من هندرسون بمارتن استعانت الهنود، امُلمثِّلني إىل فباإلضافة الثقافات؛
يف (املولود أندروز ونافني كينيا)، يف (املولود جاناترا تشاندرا ونيتني كندا، من جيليز
كما ماسون). ومارشا بليدل أليكسيس (مثل األمريكيني املمثِّلني من والعديد لندن)،
آيالند لونج يف دوجالس شيكويا أشانتي باسم واملولودة أشانتي، املغنية الفيلم يف شاركت
جلسة كل كانت وصينية. وإسبانية وأمريكية أفريقية أصول من وتنحدر بنيويورك،

املتحدة. األمم يف كاجتماع تبدو تصوير
بيت ينتقل أنجلوس. ولوس ولندن الهند يف وهًوى» «عروس فيلم أحداث تدور
باكيش، آل إىل بينيت آل ل ويتحوَّ املقدسة، أمريتسار مدينة إىل بورن لونج من بينيت آل
ل تتحوَّ العليا. الطبقة إىل االنضمام إىل تتطلَّع الوسطى الطبقة من هندية عائلة وهم
غني عريس عىل العثور بفكرة املهووسة الساذجة باكيش السيدة إىل املشتتة بينيت السيدة
جايا واحدة)؛ ببنت األصلية القصة عن عددهنَّ ينُقص (الالتي األربع بناتها من بنت لكل
وتقوم الرواية)، بطلة إليزابيث محل (وتحل البطلة هي الليتا تُعترب والكي. ومايا والليتا
شخصية من حديثة نسخة تَُقدم سابًقا). العالم جمال (ملكة راي أيشواريا املمثلة بدورها
داريس ويليام شخصية شكل يف الرواية، يف كبرية إنجليزية ملزرعة املتكربِّ املالك داريس،
عاملية سلسلة عائلته تمتلك للعمل، ُمدمن أمريكي وهو هندرسون)، مارتن بدوره (ويقوم
هندي وهو بالراج، صديِقه بصحبة أمريتسار داريس يزور عندما الفاخرة. الفنادق من
بالتهذيب بالراج فيه يتَّسم الذي الوقت ويف فوًرا. الليتا تكرهه لندن، يف يعيش ُمغِرتب
(«إنها الهند عن داريس تعليقات فإن املثايل، الهندي العريس اعتباره ويُمكن والجاذبية،
عادة األهل باتفاق («الزواج والهنود بي؟») أتيَت قد الجحيم بحق أين َفوضوي. مكان
يُتقن ال أنه هذا من األسوأ والتكرب. بالعجرفة تتَّسم هذا؟») تظن أال ما، نوًعا رجعية

الرقص.
ل يُحوِّ الهند. يف بالحياة األمريكي الجهل إلظهار الوقت من كبريًا قدًرا الفيلم كرَّس
والدة تُمثِّل ثقايف. تفاُهم سوء إىل أوستن زمن يف إلنجلرتا الطبقي الرصاع تشادا سيناريو
«بوجود قائلة: تفكر عندما بغيًضا. كالسيكيٍّا أمريكيٍّا نموذًجا املناِورة املتغطرسة داريس
داعيًا هناك أن أظن ال هنا، الجميلة الرشقية واألشياء تشوبرا ديباك وأفالم والتوابل اليوجا
إيطاليا إىل الذهاب عن البرش ف يتوقَّ «لم قائلة: ترد الليتا لكن اآلن.» بعد الهند إىل للسفر
يُثبت داريس عىل الليتا حكم لكن بيوتهم.» من بالُقرب هت بيتزا مطاعم وجود بسبب
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تحاُمل فإن ذلك، جانب إىل قلبه. طيبة إدراك أو دوافعه فهم يف تفشل فهي مترسع؛ أنه
داريس السيدة مادية تُعترب أوهام. عىل بالكامل قائم غري بينيت عائلة عىل األَوَّيل داريس
التي االستهالكية العقلية وكذلك تناولها، رغم للفيلم، الرئيسية األهداف أحد الصارخة
وهو لخويل، محفوظة فهي فجاجًة الكوميديا أكثر أما مِرح. بنحو االجتماعية طبقتها تُميِّز
ُولد أمريكي مواطن أي من وسوقية ابتذاًال أكثر ويُعتَرب أنجلوس لوس يف يعيش هندي
بضحكات اثة النفَّ والطائرات الجاكوزي عن تتوقَّف ال التي ثرثرته تختلط املكان. هذا يف
جذوره، من يخجل والذي لوطنه، امُلخِلص غري النازح خويل يُمثِّل للضيق. ُمثرية عالية
سيفني متاجر يف والعاملني الصغرية األجرة سيارات سائقي من الجهالء «أولئك وكل
يريد أنه عارض بنحو ليجيبه إذن؟» الهند إىل عدَت «ملاذا باكيش: السيد يسأله إليفني.»

زوجة.» دون من حياة «ال مضيًفا: هندية امرأة من الزواج
ينتمي الذي الفرعي السينمائي النوع مع اتساًقا وهًوى»، «عروس فيلم يصطحب
لندن إن لندن. يف خاللها يتوقف أنجلوس، لوس إىل املرة هذه رحلة، يف شخصياته إليه
الُربج جرس أرض فهي دائًما؛ صوَرها الربيدية البطاقات تحمل التي إنجلرتا عاصمة هي
يف يظهر الذي ساوثول شارع نفس (وتضم الشتات ملجتمع موطن كذلك لكنها وامللكة،
تصبح النهر. ضفة عىل ترفيهية مدينة خالل مطاَردة وموقع بيكام»)، مثل «اثِنها فيلم
مجموعة يف نراهما اللذَين والليتا داريس لعالقة رومانسية خلفية أنجلوس لوس مدينة
الزجاجية املدينة مباني تصنعها التي األفق خطوط ن تتضمَّ الحب، يف الوقوع مشاهد من
كذلك هناك بل الشاطئ. عىل دينية ترانيم وُمغنِّي راقصني أمواٍج وراكبي ُمنرية ونافورات
يف ويكام من بالزواج الريفي الليتا حلم يتحوَّل عندما سويرسا من خيالية مَلشاهد تتابُع

داريس. وجَه يحوي كابوس إىل الجبال يف كنيسة
يف األرستقراطية الحفلة ل تتحوَّ احتفالية. مشاهد هي الكربى الراقصة الفقرات معظم
الرشفات يف الفتيات تقف حيث األلوان؛ زاهي بوليوودي استعراض إىل أوستن جني رواية
كلمات بيلراج شقيقة تُرتجم الرقص. يف مهاراتهم يستعرضون الذين الِفتيان يُشاهدن
الجميالت الفتيات «هؤالء الضخم: السلم نزولهن أثناء الفتيات ترقص بينما األغنيات
الرقصات من العديد لكن خيوط.» دون من الورقية الطائرات مثل فاتن بنحو يخفقن
أشانتي أداءَ الروك لحفالت امُلميِّزة النارية األلعاب تُربز أكرب. بصورة غربي بأسلوب تُؤدَّى
زوجة» دون من حياة «ال باكيش عائلة من الشقيقات تغني عندما الشاطئ. عىل املثري
«جريس» األمريكي الفيلم إىل دة متعمَّ إشارات هي حركاتهن فإن البيجامات، يرتدين وهن
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التي أوستن جني رواية تشادا لجوريندر (٢٠٠٤) وهًوى» «عروس فيلم ينقل :٢-٢٢ شكل
عاملي. جمهور أجل من امُلعاِرصة الهند إىل إنجلرتا من ١٨١٣ عام صدرت

حيث الهند يف الزفاف يقام ضخم. بنجابيٌّ زفاٌف هي الكربى الفيلم نهاية لكن .(١٩٧٨)
سيارة يف العريس عائلة وتصل عاليًا، صخبًا ُمصِدرة الشارع يف موسيقية فرقة تسري
الليتا داريس يُعانق هندية. شعبية فرقة يف الطبول داريس يقرع بينما اللون، فضية
من مجموعة يغني بينما للشارع، جوية لقطة عارضًة السماء نحو الكامريا ترتفع بينما
فوىض إنها لروَحني.» املقدَّس باالتحاد نحتفل دعونا رائعة، «الحياة املحتشدين: املحتفلني
األدبية الكوميديا بتقاليد كذلك ُملتزم الفيلم لكن .(٢-٢٢ (شكل البوليوودي الطراز عىل

والزواج. واملرح بالصداقة تنتهي ما غالبًا والتي اإلنجليزية،

الزفاف وأسطورة العاملية بوليوود (8)

إليك؟» بالنسبة أكون «من مثل بالتسعينيات، الخاصة العائلية الزفاف أفالم تُعترب
للقصص العاملي ق التدفُّ يف ة مهمَّ مساهمات وهًوى» «عروس مثل منها، نة املهجَّ واألشكال
— عاملي اهتمام ذا موضوًعا أن كيف األفالم هذه ح تُوضِّ السينمائية. واألساليب واألفكار
واملؤسسات الفردية التطلُّعات وبني والزواج، الحب بني امُلستمرَّة النزاعات الحالة، هذه يف
حكاية بني الهندية السينما تربط محلية. بأشكال عنه تعبريًا يجد ربما — االجتماعية
من البنجابي الزي النموذجية شخصياتها يرتدي حيث الرامايانا؛ وملحمة الزفاف
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مجموعة إىل املرسوقة واألحذية الحناء حفالت ُمضيفًة الساري، وفساتني العمامات
الوطنية؛ الجمالية املفاهيم عىل الزفاف صور الهندية السينما تبني بها. الخاصة الطقوس
إنها لبوليوود. امُلميِّز بالحياة النابض والرقص الغناء وكذلك والدارشان، الراسا مثل
أسواق اجتذاب ُمحاولًة خارجية، وعنارص الوطنية املكوِّنات هذه بني عمٍد عن تمزج
داخل تجري ُمماثلة عملية رأينا الهندي. الجوهر عىل الحفاظ الوقت نفس ويف دولية
سمات بني الصينيون املخرجون جمع حيث امُلحاِرب؛ بالبطل الخاص السينمائي النوع
فو والكونغ الووشيا أفالم يف اليابانية الساموراي وأفالم األمريكية األمريكي الغرب أفالم
سينما أن شك ال املميَّز. الثقايف استقاللهم عىل حافظوا الوقت نفس ويف بهم، الخاصة
سينمائية بأنواع الخاصة األفالم هذه إنتاج مناطق من أبعد هو ما إىل تذهب والصني الهند
السينما صناعة من فقط جزءًا الهندية باللغة الناطقة البوليوودية األفالم تُعترب بعينها.
الرسمية اللغات من بالعديد سنويٍّا طويل روائي فيلم ألف إىل يصل ما تُنتج التي الهندية
آباد، وحيدر مدراس مدينتَي فإن املثال، سبيل عىل متنوعة. سكانية لجماعات الهند يف
تنتجان الهند، جنوب يف والتيلوجو التاميل بلُغتَي األفالم إلنتاج مركزين تُعتربان واللتَان
إن األوىل، الوحدة يف رأينا وكما الوقت، نفس يف البوليوودية. بومباي من أكثر سنويٍّا أفالًما
والصني) كونج وهونج (تايوان الصينية باللغة الناطقة لألفالم الثالثة الرئيسيِّني املنتجني
الصني إىل وبالنظر متزايد. لجمهور والكانتونية باملاندارين أفالم إنتاج يف يستمرون
العالم مستوى عىل لألفالم صانعة دول ثالث أكرب من تُعدُّ أنها نجد واحدة، كوحدة
بعينها ومناطق السينمائية األنواع بني دة املعقَّ الروابط فحص يف سنستمر 12.٢٠١٠ عام

الالتينية. أمريكا يف الطريق وأفالم اليابان يف الرعب أفالم نُناقش عندما
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اليوناينالكبري زفايف مقربة: لقطة

اليوناني «زفايف فيلم يف العائلة العريس يقابل اللحم؟» يتناول ال بأنه تعنني «ماذا :٢-٢٣ شكل
.(٢٠٠٢ زويك، (جويل الكبري»

زويك. جويل إخراج:
ويلسون. وريتا هانكس وتوم جوتزمان جاري إنتاج:

فاردالوس. نيا سيناريو:
جور. جيف تصوير:
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جولدمان. ميا مونتاج:
ويلسون. وكريس جانكو أليكساندر تصويرية: موسيقى

كني. بي جريجوري إنتاج: تصميم
نج. كي فني: إخراج

كامبانا. إينريكو ديكور:
كالنيس. مايكل أزياء: تصميم

.٢٠٠٢ عام فيلمز يس إف آي إصدار:
دقيقة. ٩٥ الفيلم: زمن

األبطال:

بورتوكالوس. توال ِبَدور: فاردالوس، نيا •
ميلر. إيان ِبَدور: كوربيت، جون •

بورتوكالوس. جاس ِبَدور: كونستانتني، مايكل •
عرشة). الثانية سن يف (وهي توال ِبَدور: زورافليوف، ماريتا •

بورتوكالوس. ماريا ِبَدور: كازان، ليني •
فوال. العمة ِبَدور: مارتن، أندريا •

بورتوكالوس. نيك ِبَدور: مانديلور، لويس •
أثينا. ِبَدور: لوجوثيتيس، ستافروال •

نيكي. العم ابنة ِبَدور: كاريديس، جيا •
ميلر. رودني ِبَدور: جراي، بروس •
ميلر. هارييت ِبَدور: ريد، فيونا •

مايك. ِبَدور: جوميز، إيان •

بسيطة َحبكة ذو صغري فيلم اسمه، فخامة يعكس ال نحٍو عىل الكبري»، اليوناني «زفايف إنَّ
وُممثِّلني ُمتواِضعة بميزانية الفيلم ُصِنع الزفاف. لحفل مكرَّس نسبيٍّا قصري وزمن
تلفزيونية ككوميديا األحيان أغلب يف يبدو إنه حتى تلفزيوني، مخرج وأخرجه مغمورين
وُمبتذَلة تقليدية القصة أن النقاد بعض وجد واسعة. شهرة ق حقَّ فيلًما منه أكثر تقليدية
الفيلم زمن ربع من أقل ثقيلة. يونانية بلكنة الخيالية سندريال لحكاية رسد إعادة وتُعتَرب
لدراسة وجيهة أسباب هناك ذلك، مع ذاته. الزفاف حفل عن دقيقة ٩٥ إىل يصل الذي
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العنارص من العديد بني الفيلم يجمع أوًال: األخرى. الزفاف أفالم مع باملقارنة الفيلم هذا
الثقافية والقضايا العائلية والدراما والكوميديا (الرومانسية الزفاف أفالم يف امُلتكرِّرة
لنا الفيلم إنتاج قصة تقدم ثانيًا: واضحة. بطُرق الزفاف) ورموز االستهالكية والنزعة
يُصنَع أن لفيلم يُمكن أنه كيف يُبنيِّ بنحو املعاِرصة السينما بصناعة يتعلَّق فيما ُرًؤى
شعبية تُثري أخريًا: السائد. النظام نطاق داخل يكون لكن هوليوود قلعة خارج ق ويُسوَّ
يف تجاريٍّا األفالم أنجح يُعترب هو الحسابات، لبعض (طبًقا املايل ونجاحه الجارفة الفيلم
الزفاف؟ أفالم الناس يُشاهد ملاذا واملشاَهدة: الجمهور استقبال عن هامة قضايا التاريخ)
والقضايا الشخصيات مع الجمهور د يتوحَّ وكيف ُممتعة؟ األفالم هذه يجعل الذي وما

الشاشة؟ عىل تُعرض التي
ما عادًة األسئلة. لهذه سهلة إجابات تُتيح التي النقاط من العديد الفيلم يُتيح
كاتبة بها تقوم (والتي العطوفة توال شخصية إىل بالقصة يستمتعن الالتي النساء تُشري
اختصار (توال بعينه عرق إىل يُشري الذي اسمها أنَّ ورغم فاردالوس). نيا الفيلم سيناريو
من األشخاص مع يتوحدون امُلشاِهدين من العديد فإن الساطع)، الضوء وتعني لفوتوال
اإلرهاق من تعاني أنها يبدو كناضجة، نراها مرة أول يف كبري. بنحو الحياة يف النوع هذا
سيارة زجاج ممسحات وراء ظ املتحفِّ اليوناني والدها يجلس تمطر. السماء واالكتئاب.
يجب وأنها العمر، يف تتقدَّم وأنها الثالثني، بلغت أنها ليُذكِّرها الرتيبة بحركتها العائلة
العائلة، مطعم إىل دخولها وبمجرد لطيف. يوناني شابٍّ من شقيقتها مثل الزواج عليها
األصفر املعطف ككتاب؛ جسدها لغة نقرأ الروتيني، العمل من آخر ليوم واستعدادها
ووجهها خلفها تختبئ التي والكئوس الجاف الذابل وشعرها املسطردة، بلون الشاحب
سجن. قضبان كانت لو كما الناِفذة ستائر خالل من يُحدق الذي تعبري، أي من الخايل
أنها توال طفولة من رسيع باك فالش مشهد يُرينا اإلطالق. عىل ُمرشًقا ُمستقبلها يبدو ال
الشقراوات الفتيات فيه تذهب كانت الذي الوقت ففي غريبة؛ بأنها تشعر كانت ما دائًما
وبينما اليونانية. املدرسة إىل الذهاب عليها يجب كان الكشافة، اجتماعات إىل الجميالت
تجلس كانت التوست، من سندوتشات يأكلن املدرسة يف الطعام قاعة يف مًعا يجلسن كنَّ
هذه تصوغ اسمه. من يسخرن زميالتها كانت الذي عة املسقَّ طبق تأكل بمفردها هي
اإليضاحي، باك والفالش — النساء ألفالم وامُلميزة — الصامتة للُمعاناة املبكرة الصور
عىل الصوتي تعليقها هو ا حقٍّ يجذبنا ما لكن توال. مع الشخصية وِصَلتنا تعاطفنا
الذي الوقت ويف اعرتافية. صبغة وذو الذات من وساخر طريف فهو الفيلم؛ يف األحداث
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تُبدي بها، يميض العمر قطار أن كيف عن ممل بنحو الحديث يف جاس، والدها، يستمرُّ
شقيقتها عن والدها يتحدَّث وبينما صالحيتها». «انتهاء تاريخ عن ساخرة مالحظة توال
اللطيفات اليونانيات الفتيات تفعل أن «يُفرتض النساء: إىل نظرته هي ص تُلخِّ املثالية،
الجميع وإطعام يونانيني، أطفال ووالدة يونانيني، شباب من الزواج الحياة: يف أمور ثالثة

نموت.» حتى
أيًضا شعر فقد هويتها، أجل من توال برصاع بالفعل ارتبط الجمهور كان إذا
ومليئون وصاخبون كثريون بورتوكالوس عائلة أفراد إن العائلية. الدراما من جزء بأنه
ال التي والعواطف بالحركات العائلة منزل ينبض ذواتهم. عن التعبري ويُجيدون بالطاقة
وُمسليًا جذابًا هذا يكون أن يُمكن الخلفية. يف تُعزف التي اليونانية كاملوسيقى تتوقف
الطعام من والكثري الطاولة يف شاغر مكان هناك يكون ما دائًما الوقت. نفس يف ومفرًطا
لالختباء مكان يوجد فال الباقني؛ شئون يف ل يتدخَّ شخص كل لكن الجميع. يكفي الذي

خاصة. رومانسية عالقة إقامة أو رسي حلم إلخفاء طريقة وال
آل بيت يضم الجمهور. إلضحاك ويستغلُّها العرقية العائلة سمات الفيلم يُربز
فخور توال والد يوناني. معبد كأنه بأعمدة فخًما ورواًقا كورنثية أعمدة بورتوكالوس
كلمة حتى كلمة ألي اليوناني األصل عىل العثور يستطيع فهو برتاثه؛ خاص بنحو
والذين — األجانب وازدراء رهاب هو الفخر لهذا اآلخر الجانب لكن اليابانية. «كيمونو»
وقوع فكرة يحتِمل ال فإنه لذا — املهاجرين من نفسه هو كونه رغم «الغرباء» يُسميهم
والداه يُعترب تماًما. مختلفة عائلة من ألبَويه، الوحيد االبن إيان، يأتي ميلر. إيان حبِّ يف توال
ظان ُمتحفِّ وهما األبيض، األنجلوساكسوني الربوتستانتي الشخص من كاريكاتورية نسًخا
لديهما ليس ميلر آل فإن القدر، بنفس توال. والَدي وانفتاح اندفاع َقدِر بنفس ان وُمتكربِّ
ثم، يونانية؟» استقبال موظَّفة لديكم تكن «ألم ميلر: السيدة تسأل األجانب. عن فكرة أي
الوقت، نفس يف جواتيمالية. كانت أنها إىل ينتهيان أرمينية، كانت ربما أنها يف التفكري بعد
زالوا ما أسالفكم كان الفلسفة، يكتبون أساليف كان «عندما باليونانية: نفسه جاس يُحدِّث
العائلتان تلتقي عندما الثقافات بني الصدام هذا مشاهدة تمثِّل األشجار.» من يتأرَجُحون
امُلفرطة العناقات هذه مغزى ميلر وهارييت رودني يدري ال املشاهدة. ُمتعة من جزءًا
عن فكرتهم الغريبة. األطعمة وأكوام املجوهرات يف والبذخ امُلبهرج والديكور العاطفة، يف
فجوة «هناك ب: بتعجُّ توال والدة تقول البانت. كعكة هي الذوق حسن عىل الدالة الهدية
فإن ميلر، آل أو بورتوكالوس بآل أكرب بنحو الجمهور ارتبط وسواء الكعكة!» وسط يف

294



الكبري اليوناني زفايف مقربة: لقطة

الزفاف أفالم يف ثابتًا عنًرصا يُعتَرب املختلفة واألعراق األجيال بني الثقايف التعاُرض هذا
تعكسها. التي الثقافات املتعددة واملجتمعات الحديثة

الفيلم فإن الكبري»، اليوناني «زفايف فيلم جوهر تُشكِّل التي الحب قصة إىل بالنسبة
الكنيسة. مذبح وحتى الحب يف الوقوع من بداية الرومانسية، األفالم مراحل معظم يتبع
الوسيم الريايض الطويل الغريب ذلك فهو املطعم؛ إىل دخوله بمجرد بإيان توال تُفتَن
محادثة وافتعال ببالهة التحديق هو لها فعل ردِّ أول أدونيس. رأس يشبه رأس له الذي
اهتمامه تأرس لكنها البيع. طاولة وراء االختباء ثم تافهة، أمور حول قصرية خرقاء
عىل فتحصل بنفسها، ثقًة انتباُهه يُكسبها يروقه. بنحو األخريات عن مختلفة ويجدها
وكالة يف أخرى مرة يلتقيان وعندما التسوق. إىل وتذهب شعرها وتعقص جديدة وظيفة
سيدة يف يتعثَّر النافذة، عرب ُمشاهدتها وأثناء اآلخر. غرام يف منهما كلٌّ يقع السفريات،
بُكتيِّب لتأتيه تتحرَّك عندما مكانه من الهاتف سلك تنتزع الداخل، يف الشارع. يف عجوز
لكن امُلحرجة. والغلطات املضحكة باملواقف الرومانيس الكوميدي الفيلم يمتلئ دعائي.
الَحِذر الرتاجع الجرس، عىل حاِلمة أمسية ُقبلة، أول الجادة: اللحظات بعض كذلك هناك
بعضهم املحبون يتَّخذها التي باملخاطر املحفوفة القليلة الخطوات تلك الحميمية؛ عن
يوافق عندما األحداث يف التحول نقطة تحدث عزلتهم. من يخرجون عندما بعض تجاه
ليكون يشء أي لفعل ُمستعد فإيان يونانية. أرثوذكسية كنيسة يف د يُعمَّ أن عىل إيان

حبيبته. برفقة
التقليدية. الجمهور تطلعات الفيلم يلبي أيًضا هنا للزفاف، االستعدادات تبدأ وهكذا
يوناني عَلٌم (هناك الدعوات فتختار الزفاف، ترتيبات يف تردُّد دون من توال عائلة تنخرط
العرس، يوم ويف العروس. علم دون من اإلشبينات فساتني لون وتغريِّ الدعوة) مقدمة عىل
بسبب ومرًجا هرًجا النساء تُثري بينما غرفة، يف التوكسيدو بدالت ارتداء يف الرجال يُعاني
لكن توال. ذقن عىل كبرية بثرة هناك أخرى. غرفة يف الوجه وَشعر والفساتني الجوارب
ويرفع الكنيسة ممر يف ابنته بُصحبة بفخر جاس يميش ومهيب. رائع نفسه االحتفال
ثالث للدوران الزوجني القسُّ يقود أن قبل يده يُقبِّل الذي عريسها إىل ويقدمها طرحتها،
خطواتهما يأخذان بينما يرتديانهما اللذَين الورود تاَجي بني ربط وقد املذبح حول مرات
والنصف باإلنجليزية نصفه خطابًا جاس يلقي االستقبال، حفل يف وزوجة. كزوج األوىل
الكلمة إىل ميلر اسم أصل يُرجع قليًال، فيه مباَلغ بنحو اللغتني باستخدام باليونانية. اآلخر
ربما الربتقال. يعني بورتوكالوس اسم أن إىل يشري ثم تفاحة. تعني التي ميلو اليونانية

فواكه.» جميعنا النهاية يف «لكن والربتقال، التفاح بني مزًجا الزواج هذا يكون
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فقد املطروحة؛ لألمور نهاية يضع والكوميدية الدرامية بطريقتيه الفيلم فإن لذا
الحب عىل وإيان هي وعثرت عائلتها، عن التخيلِّ دون من الحقيقية هويتها عىل توال أكدت
وبفضل له. امُلجاور املنزل يف عائلة تؤسس وهي رؤيتها اآلن لوالدها ويمكن الحقيقي،
حيث للمستقبل تخيًال األخري املشهد يعرض توال. بثرة تختفي الوينديكس، منظِّف سحر
تلتحق أن تريدها والدتها لكن الكشافة اجتماعات إىل الذهاب تريد التي توال ابنة يُرينا
ممن الزواج يمكنها بأنه تعُدها توال لكن املدرسة إىل االبنة تذهب اليونانية. باملدرسة

تحب.
الفيلم من الرقمية الفيديو أقراص نسخة يف الصوتي تعليقها يف فاردالوس، تقول
مدينة يف العيش يف الشخصية تجربتها عىل السيناريو معظم بَنت إنها أخرى، أماكن ويف
يف واخترصتها حياتي يف حَدثَت التي املجنونة الحوادث كل أخذت «لقد بكندا: وينيبيج
عائلتها. أفراد بعض عن مأخوذة الفيلم شخصيات من العديد إن دقيقة.»1 ٩٠ مدته فيلم
جدتها واعتاَدت األوىل، الدرجة من خالٍة أو عمٍّ وبنَت ابَن ٢٧ الواقع يف لفاردالوس كان
بشدة، بالتقاليد ك املتمسِّ اليوناني والدها، كان األتراك. بشأن رة متذمِّ الحي يف التجوُّل
بورتوكالوس، آل منزل إن األصل. يونانية — كيمونو حتى — كلمة أي أن يُبنيِّ أن يحب
البارثينون، معبد واجهة تُشبه التي وواجهته زينتها يف املفرطة الداخلية ديكوراته بكل
الرسيعة الوينديكس حيلة وحتى عائلتها. ألفراد الحقيقية املنازل من العديد مثل يبدو

عائلتها. تاريخ من جزءًا كانت
الحقيقي زوجها قابلت حيث — شيكاجو مدينة يف القصة أحداث فاردالوس أقاَمت
خاللها من صَقلت التي الكوميدية سيتي سكاند فرقة موطن تعد التي — جوميز إيان
الجمهور من القصة كذلك يُقرِّب األحداث موقع يف التغيري هذا ربما التمثيلية. مهاراتها
وتقديمه للنور الكبري» اليوناني «زفايف فيلم إخراج قصة ُوِصفت لقد أكرب. بنحو األمريكي
السيناريو قصة تكرَّرت سندريال.2 قصة تُشبه — ذاته كالسيناريو — بأنها الجمهور لهذا
الشهرة قمة إىل ُمتواِضعة أصول من وُضحاها ليلة بني وصعودها بفاردالوس، الخاص
تبدأ الشخصية. بشهادتها وتأكَّدت كثرية مرات اإلعالم وسائل يف السينما، عالم يف والثروة
أنجلوس لوس يف املرسح عىل فاردالوس ته وأدَّ كتبته نسائي فردي فني بعرض الحكاية
الصحف يف عنه كان الذي الوحيد اإلعالن شاَهَدت أخرى ُممثلة أن تصادف .١٩٩٣ عام
من اإلغريقي، تراثها يف فاردالوس تشارك التي ويلسون، ريتا تزوَّجت ملشاهدته. وذهبَت
هانكس. توم وزوجها، ريتا إعجاب فاردالوس أداء أثار كذلك. عشريتها خارج من رجل
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بالي خاصته، اإلنتاج رشكة خالل من فيلم إىل السيناريو تحويل حقوق هانكس اشرتى
بي إتش شبكة يف أصدقائه إقناع يف النهاية يف ونَجَح هوليوود يف تسويقه وحاَوَل تون،
فيلمز. سريكل جولدن تُسمى وتمويل إنتاج رشكة مع التكاليف باقتسام التلفزيونية أو
تلفزيونيٍّا ممثًال ضم ُممثِّلني طاقم امُلنِتجني، بدور قاموا الذين ورشكاؤه، هانكس جمع
«الجنس مسلسل من كوربيت وجون جاس بدور ليقوم كونستانتني مايكل وهو مخرضًما
إىل األنثوية البطولة دور إلسناد مورس الذي الضغط ورغم إيان. بدور ليقوم واملدينة»
ألن مخطًطا البداية يف املرشوع كان الدور. عىل حصلت فاردالوس فإن شهرية، نجمة
إمكانية الفيلم يف رأوا البعض لكن الكابل، لتلفزيون مبارش بنحو ُمنتًَجا كوميديٍّا يكون
آي رشكة وُكلِّفت الجديد ه التوجُّ عىل أو بي إتش شبكة واَفَقت السينما. دور يف عرضه

الفيلم. بتوزيع السينمائي، والتوزيع لإلنتاج فيلمز تشانيل) فيلم (إندبندنت يس إف
«زفايف فيلم بأن القائلة السائدة الفكرة عىل بريين، أليسا السينما، باحثة تَعرتض
تُشري هوليوود. عىل الصغرية املستقلة السينما لصناعة انتصاًرا يُمثِّل الكبري» اليوناني
بالرغم ُمستقلَّة بالكاد فيجن، كابل لرشكة التابعة فيلمز، يس إف آي رشكة أن إىل بريين
التكتُّل وارنر، تايم رشكة تمتلكها بَدورها أو بي إتش شبكة إنَّ اسمها. به يوحي مما
وكاسل سينما الين ونيو براذرز وارنر رشكات ممتلكاته ن تتضمَّ الذي الضخم اإلعالمي
تُنتج حيث للسينما خم الضَّ املصنع ذلك اليوم هوليوود تُعد لم وتايم. إنرتتينمينت روك
الجديدة هوليوود بريين تصف واسع. ِنطاق عىل لالستهالك منها املئات األفالم أستديوهات
ل تُموِّ عمالقة ترفيهية تكتُّالت مركزها يف توجد إعالمية صناعات من دة معقَّ «شبكة بأنها
هذه ن تتضمَّ العالم.»3 حول اإلمداد» «خطوط من عدد خالل من للتوزيع هة موجَّ ُمنتجات
بها متعلِّقة أخرى ُمنتجات بصحبة ومقدمة ُمغلَّفة وتلفزيونية سينمائية ُمنتَجات الشبكة
فيلم حالة يف بعينه. لجمهور هة املوجَّ اإلعالمية األشكال من مجموعة خالل من لتُسوَّق
كان الشعبية القواعد ُمستوى عىل بالفيلم االهتمام نرش حتى فإن الكبري»، اليوناني «زفايف
الِعرقية واملهرجانات الكنسية واملجموعات املجتمعات استهَدَفت دة متعمَّ تسويقية حيلة
تأكيد هو ما بقدر هوليوود لنظام تحديًا ليس الفيلم نجاح فإن آخر، بمعنى اليونانية.

الناس. من الكثري يدركه عما ُمختلف بنحو سريه رغم عمله، فعالية عىل
األول املركز أبًدا يحتلَّ لم أنه فرغم ُمثريًا. كان الفيلم استقبال تاريخ فإن ذلك، مع
األصيل االستثمار عىل عائًدا يُمثِّل ما وهو دوالر مليون ٣٦٩ حصد فإنه التذاكر، شباك يف
أكثر إنه القول يُمكن ولذا باملائة؛ ٦١٥٠ بنسبة فقط دوالر ماليني ستة إىل وصل الذي
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إىل املوجهة األفالم عرص ويف األهمية، من القدر وبنفس التاريخ.4 يف للربح درٍّا األفالم
أجياًال يشمل الجمهور من واسع نطاق وإلهام تسلية يف الفيلم يستمر د، محدَّ جمهور
ألفالم املناسب النموذج الفيلم يمثِّل العديدين، إىل وبالنسبة العالم. حول عديدة وثقافات
جذابة غري شابة ابنٍة ل تحوُّ والعاطفة: بالزخم مشاهدتها الكثري يودُّ قصًة صابًغا الزفاف

منترصة. وعروس الحب يف واقعة متحرِّرة امرأة إىل

أسئلة

الكبري». اليوناني «زفايف فيلم يف تجدها التي الزفاف أفالم عنارص بعض اذكر (١)
تعرفها؟ أخرى زفاف بأفالم مقارنة العنارص هذه ُقدمت كيف

الواليات يف مألوًفا فرعيٍّا سينمائيٍّا نوًعا الثقافات املتعدد الزفاف فيلم أصبح (٢)
«زفايف فيلم يف ميلر وآل بورتوكالوس آل بني االختالفات دت ُجسِّ كيف وخارجها. املتحدة
وما برتاثهم؟ التزامهم إىل بها النظر علينا يجب التي الجدية مدى وما الكبري»؟ اليوناني

الكوميديا؟ خالل من الفيلم يوصلها التي والتقاليد العائلة تخصُّ التي الرسائل
أصدرتها التي األحكام ما الرئيسية. توال بشخصية ارتباطنا عىل الكثري يعتمد (٣)
تحديد مع عروًسا، أصبحت وحتى الطفولة منذ تطورها تتبَّع الفيلم؟ بداية يف عليها
بني التوفيق يف النهاية يف تنجح كيف وأم. وزوجة وحبيبة كابنة تُواجهها التي الرصاعات

الخاصة؟ واحتياجاتها تُحبُّه الذي والرجل عائلتها قبضة
املسيطرة العاطفة اذكر خاص. بنحو بالتذكر جديًرا تجده الفيلم من مشهًدا اخرت (٤)
واأللوان والتمثيل والتصوير واإلضاءة (الصوت السينمائية االختيارات وحلِّل املشهد عىل

العاطفي. الطابع هذا إضفاء يف ساهمت التي األحداث) مرسح وتصميم واملوقع
أعدَّ الكبري». اليوناني «زفايف فيلم شاَهُدوا الناس من مجموعة بني استطالًعا أجِر (٥)
ص. املتخصِّ الجمهور بني للغاية شهريًا الفيلم يجعل الذي ما فهم يف تُساِعدك سوف أسئلة
بوجه الزفاف أفالم جاذبية يخص فيما إليها التوصل يمكنك التي املبدئية االستنتاجات ما

خاص؟ بوجه الفيلم وهذا عام
كوميديٍّا مسلسًال إس بي يس شبكة عرضت ،٢٠٠٢ عام الفيلم نجاح من عام بعد (٦)
فات بيج («ماي الكبرية» اليونانية «حياتي يُسمى الفيلم ممثيل طاقم نفس من عدًدا يضمُّ
األسباب ما األصيل. الفيلم وبني بينها وقارن منه الحلقات بعض شاهد اليف»). جريك
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عرض ملدة كسبب ذكره يمكنك الذي وما عليها؟ العثور يمكنك التي االختالفات وراء
كثريًا؟ يستمر لم الذي املسلسل

صغري لفيلم يُمكن أنه كيف عىل كمثال الكبري» اليوناني «زفايف فيلم يُذكر ما غالبًا (٧)
رحلته وتتبَّع الفيلم إنتاج تاريخ افحص هوليوود. نظام خارج كبري نجاح تحقيق مستقل
ملاذا فرسِّ العرض. دور يف الفيلم صدور وحتى الفردي الكوميدي فاردالوس عرض من
الفيلم.» نواحي كل يف حارضة هوليوود «بصمات أن بريين أليسا ادعاء تعارض أو تُوافق
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الزفافاملوسمي مقربة: لقطة

املوسمي» «الزفاف فيلم يف الحناء حفل يف الرجال» بدخول مسموح «غري :٢-٢٤ شكل
.(٢٠٠١ ناير، (مريا

ناير. مريا إخراج:
داوان. سابرينا سيناريو:
كوين. ديكالن تصوير:



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

جونسون. يس أليسون مونتاج:
دانا. مايكل تصويرية: موسيقى

تشابرا. سونيل فني: إخراج
فيلمز. ومرياباي برودكشنز يس إف آي إنتاج:

فيترشز. فوكس بواسطة ٢٠٠١ عام املتحدة الواليات يف: صدر
إنجليزية. مرئية وترجمة واإلنجليزية واألردية والبنجابية الهندية اللغة:

دقيقة. ١١٤ الفيلم: زمن

األبطال:

فريما. الليت بَدور: شاه، نرصالدين •
فريما. بيمي ِبَدور: دوبي، ليليت •
فريما. ريا ِبَدور: شيتي، شيفايل •

دوبي. كيه بي ِبَدور: راز، فيجاي •
أليس. ِبَدور: شوم، تيلوتاما •

فريما. أديتي ِبَدور: داس، فاسوندارا •
راي. هيمانت ِبَدور: داباس، بارفني •

حواري). برنامج (مذيع ميثا فيكرام ِبَدور: آريا، سمري •
بوري. تيج ِبَدور: كابور، راجات •

تشادا. إل يس ِبَدور: خارباندا، كولبوشان •
تشادا. شايش ِبَدور: خانا، كاميني •

رشق يف حاليٍّا) (أوديشا أوريسا والية عاصمة بوبانسوار يف ١٩٥٧ عام ناير مريا ُولِدت
لكن مريحة طفولة لها ر وفَّ مما مرموق مركز ذي حكومي ملسئول ابنة مريا كانت الهند.
مرياندا مدرسة إىل االنتقال يف مريا نجحت إحباًطا. لها سبَّب املحلية املدرسة يف تعليمها
ودرست باملرسح، الشديد اهتمامها ر تطوَّ حيث نيودلهي؛ يف داخلية مدرسة وهي هاوس،
عمر يف كلكتا. يف الراديكايل الشارع مرسح وجربت دلهي جامعة يف قصرية لفرتة الدراما
لكن ُمتفوِّقة طالبة مريا كانت هارفرد. لجامعة منحة يف الهند مريا تركت عرشة، الثامنة
يف أدوار ة بعدَّ القيام وبعد إليها. بالنسبة ا جدٍّ تقليديٍّا كان هارفرد يف املرسح برنامج
تُصبح أن قرَّرت املعارصين، املرسح وكتاب وسوفوكليس وتشيكوف لشكسبري مرسحيات
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يف املحصور امُلمثِّل وليس بأكملها القصة يف املتحكِّم الشخص تُصبح كي أفالم، صانعة
واحد. دور

هامش عىل يعيشون الذين الناس عن وثائقيات عن عبارة ناير أفالم أوىل كانت
مهاجر قصة (١٩٨٣ إنديا»، فروم فار («سو الهند» عن ا جدٍّ «بعيًدا فيلم فيحكي املجتمع.
(«تشلدرين مرغوب» جنس من «أطفال فيلم أما الهند. يف عائلته تظلُّ نيويورك مدينة إىل
إجهاض يف يُفكِّرن هنديات نساء مع مقابالت فيُجري ،(١٩٨٧ سكس»، ديزايرد أوف
راقصات عن (١٩٨٥ كباريه»، («إنديا الهند» «ملهى فيلم ويدور اإلناث. من أجنَّتهن
لألفالم ناير انتقلت شني. للمهمَّ ناير انحياز األفالم هذه ح توضِّ ببومباي. لييل ناٍد يف تعرٍّ
بومباي»، («سالم بومباي» «وداًعا هو الكربى أفالمها أول كان تدريجيٍّا. الطويلة الروائية
ألف ٩٠٠ بميزانية الفيلم ُصنع دين. املرشَّ املدينة أطفال قصص د جسَّ الذي ،(١٩٨٨
الغربيون النقاد أشاد األوسكار. جوائز إلحدى وُرِشح كبريًا، تجاريٍّا نجاًحا ق وحقَّ دوالر،
يف ُمغِرًقا استغالليٍّا هوليووديٍّا مجهوًدا وجدوه الهنود لكن للفيلم، الوثائقية بالواقعية
شوارع ألطفال العاَلمية الجاذبية خالل من رومانسية صبغة الفقر إلكساب العواطف

حقيقيِّني.
«مسيسيبي فيلم فصنعت العواقب. وتقبُّل بُمخاطرات القيام من قطُّ ناير تَخْف لم
إىل البطولة دور تُسِند بأن هوليوود تحذيرات رغم اإلنجليزية باللغة (١٩٩١) ماساال»
قصة ويحكي فامييل») برييز («ذا برييز» «عائلة فيلم صنعت ،١٩٩٥ عام يف أبيض. رجل
تومي ماريسا باملمثلة واستعانت كوبي، أصل من األمريكيِّني من ملجموعة الثقايف التفكك
الالتينيني األمريكيِّني من الكثري اعتربها بدرجة ُمثري دوٍر يف بروكلني منطقة يف ُولِدت التي
(١٩٩٦ الف»، أوف تيل آ («كاماسوترا: حب» قصة «كاماسوترا: فيلم يرسد لهم. إهانة
الفيلم أثار اإلنجليزية. باللغة وُصنع الوسطى العصور يف البالط حياة عن باذخة قصة
امُلثرية، الهندية للمرأة النمطية الغربية النظرة عىل تأكيِده بسبب الهنود النقاد غضب
األنثوية. هوانية للشَّ الرصيح تصويره بسبب الهند يف عرضه الهندية الرقابة ومنعت
مالزمة يف وعاَلمية رشقية بصبغة الوطنية الثقافة بصبغ الغرب تملُّق تُهمة استمرَّت

تات. الشَّ من آَخرين وُمخرجني يل وآنج ييمو جانج أفالم مع حَدث كما أعمالها
كانت الجماهريية. نجاحاتها أكرب ناير قت حقَّ ،(٢٠٠١) املوسمي» «الزفاف فيلم يف
لقد عائلتها. يف حدثت تجربة عىل قائم بنجابي زفاف عن بسيط فيلم صنْع هي خطتها
ويضمُّ باليد، محمولة بكامريا يوًما ٣٠ يف ويُصَور صغرية بميزانية الفيلم يُنتَج أن تقرَّر
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جريدة مع املقابالت إحدى يف ناير قالت البنجابيِّني. وأقاربها أصدقاءها امُلمثلني طاقم
والرسعة الجيد التمثيل مع الدِّراما جوهر إىل نعود امُلفرتضأن من «كان تايمز: نيويورك ذا
كالسريك األمر كان بالطبع لكن الذاتي. ف التقشُّ هذا ظلِّ يف تحقيقه يُمِكنك ما ورؤية
هذه ربطت أخدع؟»1 أن أُحاول كنُت من — بنجابي زفاف إنه الفيلم. نصنع كنا عندما
(١٩٩٤) إليك؟» بالنسبة أكون «من مثل أفالم وبني بينه للفيلم العفوية الوطنية الجودة
دون من ساهَم مما املشاِهدين، عقول من العديد يف (٢٠٠٢) الكبري» اليوناني و«زفايف
بكل فوضوي كبري زفاف من عاَلمية أكثر يكون أن يُمكن الذي ما شعبيته. زيادة يف شك
امُلبهرجة الفوىض وكل املألوفة العائلية األنماط وكل والحزينة السعيدة العاطفية لحظاته

الحديثة؟ امُلوضة وصيحات التقليدية باألطعمة الخاصة
يف هدفها إىل الوصول ناير استطاعت كان، مهرجان من ١٩٩٩ عام نسخة خالل
وأملانيا وإيطاليا الهند من تمويًال جمعت حيث له، سيناريو وجود عدم رغم الفيلم تمويل
املوسمية الرياح موسم ناير اختارت دوالر. مليون ١٫٥ قدره املتحدة والواليات وفرنسا
عام من ويونيو مايو شهَري خالل الفيلم لتصوير بالبُخار ُمشبَع الجو حيث الصيفية
أفالم معظم يف الحال هو وكما دلهي. أطراف عىل كبري بيت يف الفيلم ثلثا ر ُصوِّ .٢٠٠١
فإن كذلك العائلة، حول املرتكزة للدراما مناسبًا مكانًا املحيل األحداث موقع يكون الزفاف،
الوسطى للطبقة املادية النزعة عىل كتعليق تعمل فخامتها يف امُلباَلغ الداخلية ديكوراته
مفعًما احتفاًال املوسمي» «الزفاف فيلم يُعترب العليا. للطبقة االنضمام إىل تتطلع التي
بوليوود مخرجي عكس عىل لكن واحد. آن يف له محبٍّا ونقًدا البنجابي، وبالبذخ بالحيوية
ُمصطحبة األوقات أغلب يف املنزل ترك ناير اختارت فقد التسعينيات، يف الهند يف املقيمني
املحلية، واملقاهي دلهي، يف الشهرية الساري متاجر لنا عارضة املدينة، شوارع إىل كامريتها
قالت الوثائقية. أعمالها األذهان إىل يستدعي مما األرصفة؛ وبائعي الشوارع، وأطفال
«أنشودة هو الفيلم أن وأضافت الحديثة.» املعارصة الهند عن لوحة صنع «أردُت ناير:

مدينتي.»2 يف غزل
ناير، إىل بالنسبة الوطن إىل العودة من نوًعا يُعتَرب املوسمي» «الزفاف فيلم كان إذا
كوين ديكالن الفيلم يف العاملني أسماء ن تتضمَّ دوليٍّا. عمل طاقم استدعت قد فإنها
الس («ليفينج فيجاس» الس من «الرحيل فيلم يف عمل الذي األمريكي السينمائي املصور
الجميلة» األخرى «الحياة لفيلم الكندي املوسيقي املؤلِّف دانا ومايكل ،(١٩٩٥ فيجاس»،
«كابوتي» لفيلم األمريكية امُلنتجة بارون، وكارولني ،(١٩٩٧ هريأفرت»، سويت («ذا
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الفيلم سيناريو كتبت حب». قصة «كاماسوترا: فيلم يف معها جميًعا عملوا وقد ،(٢٠٠٥)
حيث نيويورك، يف كولومبيا لجامعة التابع السينما برنامج خريجة وهي داوان، سابرينا
الشخصيات أن من وبالرغم كذلك. الشاشة عىل ينعِكس العاملي املزيج هذا املخرجة. تُدرِّس
من قادم أٍخ ابن فهناك البالد. خارج من الزفاف لحضور جاء منهم عدًدا فإن املولد، هندية
والعريس األوسط، الرشق من قادمان وزوجان أمريكا، من قادم ناجح وشقيق سيدني،
البرصي الصخب كل وسط األمريكية. تكساس بوالية هيوستن يف يعيش الذي نفسه

واألردية. والبنجابية واإلنجليزية الهندية من عامليٍّا خليًطا الناس يتحدَّث لالحتفال،
الحديثة الهندية السينما من امُلستقاة الشخصيات أنواع من بنطاٍق الفيلم يمتلئ
رب شاه) الدين نرص املخرضم املمثل بدوره يقوم (الذي الليت يُعتَرب الهندي. والشتات
االجتماعية ومكانته سلطته عىل يؤكد والذي بالتقاليد، بشدٍة ك امُلتمسِّ الصميم األرسة
ابنته الزواج. سنِّ يف اللتنَي البنتَيه الغربية األفكار فهم عىل يقِدر ال بينما ببذخ، بإنفاقه
املدينة. أمرية بمنزلة هي داس) فاسوندارا البوب ُمغنية بدورها تقوم (التي أديتي الكربى،
الذي ج املتزوِّ عشيقها للقاء تتسلَّل قبل، من تُقابله لم شخٍص من املرتقب زواجها وعشيَّة
آريا). سمري التصوير مدير بدوره يقوم (الذي تلفزيوني حواري لربنامج مذيًعا يعمل
(رانديب راهول من التقرُّب دوبي) (نيها أيشا الجميلة عمها ابنة تُحاول الليلة، نفس ويف
األحداث يف ُمقَحمة رومانسية عالقٌة تضيف أسرتاليا. من جاء وسيم ضيف وهو هودا)،
خادمة وأليس، الباحة، يف االستقبال خيام لنصب استُؤجر الذي الرجل دوبي، كيه بي بني
أول يف راز (فيجاي دوبي يُمثل الطبقية. الفوارق عن القصة إىل فرعية حبكًة العائلة،
يرتدي املأل، عىل الجديد. الهندي االقتصاد يف الطموحني النعمة محدثي له) تمثييل دور
من عاٍل بصوٍت األوامر يُصدر ما ودائًما بيضاء، وبدلة مالئمة غري عنق رابطة دوبي
يف لكن يده، ساعة بها املزوَّدة الحاسبة باآللة التكاليف يحسب أو املحمول هاتفه خالل
القذرة الشقة يف العجوز والدته خدمة عىل ساهًرا الداخلية مالبسه يف يجلس نراه املنزل
تيلوتاما بدورها تقوم (التي الخجولة الجميلة أليس تحبس بها. يُقيمان التي امُلتهالكة
إليها. تنتمي التي الدنيا بالطبقة يُذكرنا ما وهو املطبخ، يف نفسها األدب) طالبة شوم،
أكرب نحٍو عىل ثقيلة بلكنة اإلنجليزية يتحدث الذي البريوقراطي املوظَّف العم كذلك هناك
وخاصًة التلفزيون ُمشاَهدة يُدمن الذي السمني القصري اإلنجليزي األصغر شقيقه من

برمجيات. مهندس ويعمل الطبخ برامج
الحًقا زاد وقد مليمرتًا، ١٦ بمقياس باليد محمولة بكامريا الفيلم معظم كوين ر صوَّ
والقْطع االهتزازية الكامريا وحركة املتكرِّرة املقرَّبة اللقطات يستخدم وهو مليمرتًا. ٣٥ إىل
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وما بعيد هو ما بني العدسة تركيز يتنقل (حيث البؤري الرتكيز ُمعايَرة ولقطات الرسيع
مجتمعة األساليب هذه الواقع. لسينما املميز الوثائقي األسلوب يُشبه بنحٍو قريب) هو
غري من العديد ووجود إعداد سابق دون من االرتجالية اللحظات من العديد إىل باإلضافة
دلهي يف البارزين املجتمع وأعضاء ناير عشرية أضفنا إذا فرًدا ٦٨ من طاقم — امُلمثِّلني
السمات إحدى إنَّ بالحميمية. إحساًسا الفيلم تمنح — الفيلم يف العاملني طاقم من وعدًدا
٩٠ من يقُرب ما إنَّ الهندية. للحياة النسائية الرُّؤى عىل الرتكيز هي ناير بأسلوب الخاصة
الشخصية اللحظات من العديد وهناك نساء. امُلمثِّلني وُمعَظم العاملني طاقم من باملائة
جميع فيه تُغني صاخب اجتماٌع تُذَكر بأن الجديرة املشاهد أكثر وأحد النساء، بني ا جدٍّ
الرجال بوجود يُسَمح ال حيث بالحناء التزيُّن ليلة بذيئة أغنيات األعمار جميع من النساء
لألرسة كربٍّ دوره خالل من دائًما يُحاول إنه عطوف. رجل أديتي والد .(٢-٢٤ (شكل
ومواجًها الزفاف أجل من ميزانيته حدود مستنفًدا ثقافته، إطار داخل الصواب فعل
يف يجثو الزفاف، عشية يف عائلته. حماية األمر يتطلَّب عندما يحبه الذي زوجته شقيق
الرسعة؟ بهذه َكربتا «كيف قائًال: زوجته إىل ل يتحوَّ ثم النائمتني ابنتَيه بجانب صمٍت
العمال يجلس العمال. بل امُلحتفلني تُظهر ال الفيلم مشاهد أفضل بعض نكرب؟» متى
بعًضا بعضهم وُمماِزحني املدَّعني أعمالهم أرباب حول النِّكات ُملِقني املنزل خارج الذكور
وهي النافذة خالل من أليس دوبي يلمح اللحظات، إحدى يف قديمة. بوليوودية بأغاٍن
املشهد. يف ليُحدِّقا دوبي خلف اآلخران الرجالن ع يتجمَّ بينما سيدتها مجوهرات تُجرِّب
زجاج خالل من النظر يختلسون رجال ثالثة الذكوري؛ للتحديق كالسيكية لحظة إنها

بمفردها. أنها ظانًة املرآة، يف نفسها إىل ضعيفة جميلة فتاة تنظر بينما النافذة
متزايد، بنحٍو الحديث. الحب وتنويعات فكرة عىل املوسمي» «الزفاف فيلم يركز
د تتعقَّ ما وغالبًا والعروس العريس موافقة حاليٍّا تتطلب الهند يف املرتبة الزيجات فإن
االجتماعية مكانتها العروس عائلة تُظِهر أن ع ويُتوقَّ الزواج. قبل الجنسية العالقة بسبب
بالرومانسية الخاصة الحقائق هذه تنعِكس الصارخ. لالستهالك ُمتزايد باستعراٍض
يُواجهها التي السيولة» و«مشكلة الحواري الربنامج بُمذيع أديتي عالقة يف املعارصة
بصحبتهم الجولف يلعب الذين أصدقائه من ماٍل اقرتاض إىل بسببها يُضطرُّ والتي والدها
وأليس دوبي بني الرومانسية العالقة فإن معاكس، وبنحٍو للمياه. مضادة خيمة ثمن لدفع
محتال من ُمتناوب، بنحٍو واملحبوب املرح دوبي، يتحوَّل حميمية. أكثر وتُعترب بسيطة
إىل دوبي يتودَّد بالذكر، جديرة لحظٍة ويف ورقيق. لطيف عاشق إىل الحيلة واسع ساخر
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موسيقى صوت أذنه تالحق بينما يده يف البالستيكية الورود من باقًة حامًال بهياٍم أليس
الفيلم يف ناير تُقدِّم نقي». «حب قصة ساحرة»؛ «قصة ناير، تقول كما إنها، السيتار. آلة
العائلة أفراد أحد بوري يبدو البداية، يف بوري. تيج شخصية يف يتمثل ا رشٍّ أكثر عنًرصا
النظرات، وتباُدل املقربة للقطات تتابُع خالل ومن تدريجيٍّا، لكن املحبوبني. الجذابني
املشهد يف تَُحل للقصة الثالث الفرعية الحبكات هذه فشيئًا. شيئًا املظلم ه رسُّ ينكشف
تحت الصادقة بمشاعره اآلخر وأليس دوبي من كلٌّ ويُصارح بوري يُطَرد حيث األخري؛
أنغام عىل يدور الذي الكبري البنجابي الزفاف ويصل املخملية، بالزهور مغطاة مظلة
الصناعية. املوسمية األمطار من سيٍل بهطول ذروته إىل والديسكو البهانجرا موسيقى

والبرصية؛ املوسيقية بالتلميحات مليئًا بوليووديٍّا حب خطاب الفيلم يُعتَرب النهاية، يف
مشهٍد إىل تُشري الفيلم، من الرقمي الفيديو أقراص نسخة عىل الصوتي ناير تعليق ففي
عليها يعرض دوبي وترى الرياح بسبب يتطاير بَشعر املنزل من أليس فيه تخرج بعينه
للمخرج (١٩٥٧ كرسد»، («ذا «امللعون» الكالسيكي للفيلم كتلميح الورود، من قلبًا
املخملية بالزهور مغطاة بمظلة دوبي فيه يحميها الذي املشهد يستدعي دوت. جورو
عليها صينيًة أليس تُسِقط وعندما كابور. لراج (١٩٥١) «املترشد» فيلم من مماثلة لحظة
يمارس «الطقس أغنية التصويرية املوسيقى تعزف دوبي، قدَمي من بالقرب أكواب
بوليوودية أغنية وهي مي») أون تريكس باليز ويذر ذا («توداي اليوم» معي أالعيبه
للزفاف، السابق الكبري الغنائي الحفل ويف .(١٩٧٣ («لوفر»، «املتسكع» فيلم من قديمة
الريجي موسيقى من مزيج وهي تشوناري»، «تشوناري أغنية عىل أيشا العم ابنة ترقص
الفيلم داخل أخرى أغاٍن عدة وهناك الشعبية. البنجابية البهانجرا وموسيقى الجمايكية
أسلوب يف عامة سمة أصبح د امُلتعمَّ التناص هذا ناجحة. قديمة شعبية أغاٍن تقديم تُعيد
القديمة التجسيدات يقتبس الذي ر املتطوِّ السينمائي النوع وهو لبوليوود، الحداثة بعد ما

به. الخاصة

أسئلة

عالقات صف الجنسية. والعالقات الحب فكرة عىل تنويعات عدة ناير تعرضمريا (١)
من أخرى أفالم مشاهدة لك أتيحت وإذا الرجال. مع وريا وأليس وأيشا أديتي من كل
ماساال» «ميسيسيبي أو «كاماسوترا» مثل: أفالٍم يف الفكرة هذه فاستكشف ناير، إخراج

مرغوب». جنس من «أطفال أو برييز» «عائلة أو
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«مجذوبة مثل: أخرى وأفالم املوسمي» «الزفاف فيلم يف الزواج تمثيل بني قارن (٢)
إىل خاصٍّ بنحو انتبه .(٢٠٠٢) الكبري» اليوناني و«زفايف ،(١٩٨٧ («موونسرتك»، القمر»

األفالم. هذه يف والعرق االجتماعية والطبقة الجنيس النوع َدور
(جذورها لألغنيات ناير اختيار بني قارن الفيلم؟ يف املوسيقى استُخدمت كيف (٣)
األفالم أو األمريكية الغنائية األفالم وبني القصة) يف وموقعها العاطفي ونطاقها الثقافية

شاهدتها. التي البوليوودية
يروق أن يتعمد إنه أي «الغرائبية»؛ ب املوسمي» «الزفاف فيلم النُّقاد بعض يتهم (٤)
الكثري والطعام األلوان الزاهية باملالبس تتميَّز التي امُلتخيَّلة، الهند عن الغربية التوقعات

االتهام. هذا مع تختلف أو تُواِفق لَم فرسِّ للنظر. الالفتة والطقوس التوابل
بني بالتبادل وتقوم الهندية، دلهي مدينة من بالقرب فيلمها أحداث ناير تُقيِّم (٥)
الرئييس القصة أحداث موقع من لقطات وعرض خارجية ملواقع وثائقية لقطات عرض

هذه؟ املتباينة الصور ملجموعات العام األثر ما حديث. منزل يف وامُلتمثِّل
ما الهندي. الشتات مجتمع وسط خاصٍّ بنحو املوسمي» «الزفاف فيلم يشتهر (٦)
وكيف بالدهم؟ خارج يعيشون الذين الهنود لدى خاصة جاذبية لها التي الفيلم سمات
مزجه وكذلك خاصته، والعاملني املمثلني وطاقم وأفكاره الفيلم شخصيات أنواع تعكس

العاملية؟ السينما صناعة يف الحديثة االتجاهات واللهجات، اللغات بني

هوامش

(1) Mira Nair, quoted in Elisabeth Bumiller, “Of a Big Punjabi Family,
By a Big Punjabi Family,” The New York Times, February 17, 2002. Avail-
able at: http://www.nytimes.com/2002/02/17/movies/film-of-a-big-
punjabi-family-by-a-big-punjabi-family.html?pagewanted=all&src=
pm (accessed June 10, 2013).

(2) Nair, quoted in Bumiller.
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الزفاف» «مأدبة فيلم يف العريس شفتَي عىل من الشفاه أحمر اإلشبني يُزيل :٢-٢٥ شكل
.(١٩٩٣ يل، (آنج

يل. آنج إخراج:
شاموس. وجيمس هوب وتيد يل آنج إنتاج:

شاموس. وجيمس بينج ونيل يل آنج سيناريو:
يونج. لني تصوير:
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سكوايرز. تيم مونتاج:
مادر. تصويرية: موسيقى

.١٩٩٣ عام جولدوين صامويل رشكة بواسطة املتحدة الواليات يف: صدر
إنجليزية. مرئية وترجمة واملاندارين اإلنجليزية اللغة:

دقيقة. ١٠٦ الفيلم: زمن

األبطال:

جاو. السيدة ِبَدور: كواي، يا-يل •
جاو. السيد ِبَدور: لونج، سيهوانج •

وي. وي ِبَدور: تشني، ماي •
جاو. تونج واي ِبَدور: تشاو، وينستون •
سيمون. ِبَدور: ليكتنستاين، ميتشيل •

أندرو. ِبَدور: بريني، ديون •
مي. ماو ِبَدور: يانج، فانيسا •

لو. بوب ِبَدور: هسو، تيه يونج •
الزفاف. حفل ضيوف أحد ِبَدور: يل، آنج •

موقع عن يل آنج التايواني للُمخرج ثالثية من جزءًا (١٩٩٣) الزفاف» «مأدبة فيلم يُعترب
حيث الثالثة يف الثاني الفيلم كان أنه ورغم الحديثة. األزمنة يف التقليدية الصينية الثقافة
،(١٩٩٤) امرأة» رجل رشب «أكل فيلم وقبل ،(١٩٩٢) باأليدي» «تداُفع فيلم بعد أتى
بنحو األول الفيلم نجاح وبعد سنوات. بست إنتاجه قبل الفيلم سيناريو كتابة بدأ يل فإن
كان أكرب. لجمهور أكرب فيلم لصنع الكافينَي والثقة املال يمتلك يل كان تايوان، يف متوسط
جديد اتجاه يف الجماهريية الصينية السينما لدفع الكايف املغامرة حس يمتلك كذلك يل
لكنه الثقافات، متعدِّدة قضايا فقط الزفاف» «مأدبة فيلم يستكشف ال بالتَّحديات. ميلء

مثليَّني. رفيَقني قصة عن رئييس بنحو أيًضا يدور
اإلنجليزية الفيلم شخصيات وتتحدَّث نيويورك يف الزفاف» «مأدبة فيلم أحداث تدور
الوسيم امُلتعلِّم الصيني األمريكي الشاب جاو تونج واي حول القصة تدور واملاندارين.
غري األمريكي رفيقه مع تونج واي يعيش ضخمة. عقارية صفقة إتمام وشك عىل والذي
يرياه أن والداه يريد الصني. يف املوجودين أبَويه عن يُخبِّئه رسٌّ وهو سيمون الصيني
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تُرسل جاو. عائلة اسم سيَحمل الذي الوحيد وهو لهما، الوحيد االبن فهو تزوج؛ وقد
واي لكن له. عليهنَّ عثَرْت الالتي للزواج الصالحات النساء تصف كاسيت رشائط األم
ال امرأة يريد فهو يريدها. التي للزوجة ُمستحيلة مقاييس بقائمة بإبالغهم يصدُّهم تونج
وتتحدَّث أوبرالية، أغاني وتُغنِّي دكتوراه، درجتا ولَديها سنتيمرتًا، ١٧٥ عن طولها يقلُّ
حاجة يف أنه يدرك املواصفات، هذه معظم تالئم امرأة له يِجدان وعندما لغات. خمس
صيني أصل من فقرية فنانة وهي لَديه املستأَجرات إحدى يُقنع لذا جديدة؛ السرتاتيجية
التي الدائمة اإلقامة عىل ستَحُصل الخدعة، هذه ومقابل منه. بالزواج وي وي ى تُسمَّ

املتحدة. الواليات يف للبقاء تحتاجها
جاِلِبني الفتاة للقاء تايوان من املجيء يُقرِّران جاو والسيدة السيد أن هي املشكلة
التقليدية وي وي بَمفاتن كالهما يسعد فخم. زفاف حفل إلقامة املال من كبريًا مبلًغا
ح يُوضِّ املنزل. يف سيمون وجود بسبب قليًال ان ُمتحريِّ أنهما رغم الصيني بالفن ومعرفتها
الختالس أمكن وقتما ويتسلَّل فيه، يعيش الذي العقار صاحب هو سيمون أن تونج واي
عندما كوميدي. بنحو والذَّرائع الحيل هذه معظم تُستَخدم عشيقه. بصحبة عابرة لحظات
صوره وتظهر وسيمون تونج واي تُظهر التي الصور تختفي معه، للعيش وي وي تنتقل
عىل الطبخ يجيد سيمون أن وبما الصينية. باللوحات الحوائط تُغطَّى «خطيبته». بصحبة
األمر ليبدو املطبخ يف األماكن يتبادالن يظالن وي، وي من أكرب بنحو الصينية الطريقة
وي تتأثَّر جادة. لحظات كذلك هناك عة. املتوقَّ املنزلية املهارات كل تمتلك كانت لو كما
حقيقية رابطة تبدأ للعائلة. املوروثة األمالك من جاو السيدة بهدايا حقيقي بنحو وي
وراء الحقيقي السبب أن لولده جاو السيد يعرتف الوقت، نفس ويف بينهما. النشوء يف
حمل مسئولية النهاية يف واجه لكنه املرتقب الزواج من الهروب كان للجيش انضمامه

ذراعيه. بني حفيده حمل هو الحياة يف أمنياته آخر العائلة. اسم
أثناء عارض بنحو تونج واي يُعلن عندما الفيلم منتصف يف التحوُّل نقطة تحُدث
يف العاجل املدني االحتفال ل يتحوَّ الظهرية. بعد فيما وي وي من زواجه عن اإلفطار
يكون أن يجب إذ واالكتئاب؛ باإلهانة شاعرًة جاو السيدة تُغادر عائلية. كارثة إىل املحكمة
باألبوين واحتفاًال االجتماعي، واإلنجاز للمكانة واستعراًضا ضخًما، حدثًا الصيني الزفاف
لقد الفرصة. األبوان يغتنم ُكربى، مأُدبة إلقامة الفرصة تلُوح عندما بالزوجني. منه أكثر
يكرس الواضح. لالستعراض نموذًجا تُعترب املأُدبة لكن تقليدي، زفاف إقامة أوان فات
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العروسني نوم غرفة يف تحدث التي للمقالب أخرى وثمانيًا للَمأُدبة دقائق عرش نحو يل آنج
وتختفي املرحة، الجامحة السلوكيات من صاخب كرنفال إىل األمسية ل تتحوَّ املأدبة. بعد
عىل ماكًرا تعليًقا ويُلقي الزفاف ضيوف كأحد نفسه يل آنج يُظهر التقليدية. الرزانة
الجنيس.» الَكبت من عام آالف خمسة نتيجة هو تُشاهده «ما أمامه: يُحدثه الذي التهتُّك
الهادي. املحيط جانبي كال من والرموز للطقوس وتجميًعا نًا مهجَّ حدثًا املأدبة تُعتَرب
والدراما، والكوميديا والغربية، العنارصاآلسيوية من مزيج املأدبة فإن نفسه، الفيلم ومثل

الثقافات. متعدد كبريًا جمهوًرا لرتوق ُصممت والتي
وال خاص بوجه صينية عادة العروسني ُقبلة أجل من الكئوس عىل النقر يُعترب ال
تكون ال ربما املأدبة يف األمور بعض لكن العروس. جورب رباط أو الورود باقة إلقاء عادة
صغري أخ ابن وقفز الخصوبة، لضمان جديد رسير هناك الغرِّبيني. للُمشاِهدين مألوفة
اللذان املتشابهان الصينيان الشكالن يُشري صبيٍّا. مولود أول يكون حتى الرسير عىل
عن عام تعبري وهو يش) (شونج املزدوجة» «السعادة إىل الحمراء الستائر من يتدليان
للعروسني. مالية هدايا فهي باو) (هونج أحمر بورق امللفوفة الرزم تلك أما السعيد. الحظ
كلٌّ ويسقي مطوًال خطابًا العريس والد يُلقي الفخمة، الوليمة يف الحضور يبدأ أن وقبل
من القليل ويذوقان جيو) بي (جياو به الخاص النبيذ كأس من رشيكه العروسني من
لكلمة الصيني املقابل النطق يف يشبه (يو) سمك لكلمة الصيني املرادف أن بسبب السمك
نخب. بتناول طاولة كل بضيوف يُرحبان الطاوالت عىل العروسان يدور الحًقا، الوفرة.
وصعود االستقبال حفل وبعد الرشاب. من الكثري يُستهَلك الطاوالت، من الكثري وبوجود
«خدمة يقول: صوتًا يسمعان الباب. عىل طرًقا يسمعان لغرفتهما، املرهَقني العروَسني
املشاكسني الضيوف ق تدفُّ إيقاف أوان فات لكن عروسه، يُحذِّر أن جاو يُحاول الغرف».
غرفة مقالب أو فانج» دونج «ناو يسمى ما يبدأ وهكذا النوم. غرفة يقتِحُمون الذين

الليل. طيلة العروسني ملمازحة مة املصمَّ واأللعاب املقالب من سلسلة وهي الُعرس،
الفيلم، من الرقمي الفيديو أقراص نسخة مع املتاحة امُلخرج مع اإلضافية املقابلة يف
حتى أو أصدقائه ألحد شخصية بتجارب متعلِّق الفيلم قصة من كبريًا قدًرا أن يوضح
عشيقه برفقة يعيش كان له صديق تجربة من حرٍّ نحو عىل القصة يل اقتبَس لنفسه.1
املنزل ترتيب يُعيدان كانا يظهران، صديقه والدا كان ووقتَما واشنطن. يف األمريكي
فيما أخرى شخصية روابط هناك أن يل ويزعم العقار. صاحب العشيق بأن متظاهرين
املدينة بلدية قاعِة يف ج تزوَّ فقد مثليٍّا، ليس أنه فرغم العائلية. وعالقاتها بالقصة يتعلق
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والده، شخصية عىل بناءً جاو السيد شخصية يل صاغ وقد والدته. وغمَّ كمَد أثار مما
ليُصبح األول ابنه لطموح رافًضا وكان تايوان، يف ثانوية ملدرسة موقًرا مديًرا كان والذي

مخرًجا.
الصني برِّ يف األهلية الحرب من يل والد فرَّ الفيلم. يف املتأصلة األفكار إحدى تكمن هنا
وإدامة تغذية هو ابنه واجب كان تايوان. جزيرة يف العائلية جذوره غرس وأعاد الرئييس،
فيما والده عتاب ة بصحَّ اإلقرار يف يل الزفاف» «مأدبة فيلم صنع ساعد الجذور. هذه
الرغبات من الحياة يف وأكرب أهم أموًرا هناك وأن األصيل»، موطنهم وتوقري «تكريم يخص
هي فيه، مباَلغ بنحو النقاد من العديد ناقشها والتي األخرى، األفكار إحدى الشخصية.
من رأى قد املحيلِّ الجمهور يكن لم الصني، يف يل فيلم ُعِرض عندما امِلثلية. العالقات
بعدة تونج وواي سيمون عالقة عن الفيلم يُعربِّ الشاشة. عىل بعضهما يُقبِّالن رجَلني قبل
نشاطاتهما حميمية يل يُرينا شهوانيٍّا. يكون يكاد ما ومنها كوميدي هو ما منها مشاهد،
يف الجذعني. عاريَي مًعا الرسير يف ونراهما صباًحا. املِرح حديثهما إىل نستمع اليومية.
املالبس يخلعان وهما الساللم صاعَدين يركضان خاٍل، املنزل أن يظنان عندما األيام، أحد
برسد ُمهتمٌّ يل فإن ،٢٠٠٥ عام مقاله يف ليونج ويليام يشري كما لكن الوقت. نفس يف
مواجهة إىل بالدعوة اهتمامه من أكثر الحبكة وتحركها الشخصيات حول ترتكز حكاية
األساس يف ليست القصة لكن الفيلم، لقصة رضوري يشء الجسدية العالقة امِلثلية. رهاب
أخطاء كوميديا جوهره يف الزفاف» «مأدبة «فيلم أن إىل ليونج يخلص امِلثيل. الحب عن
— األبوي-البَنَِوي والحب املثيل الحب بني للتفاعل هزلية دراسة — ِمثلية بصبغة تقليدية

املثلية.»2 ضد أو مع ساخًرا مقاًال وليس
كانعطاٍف الفيلم يف املثلية فكرة إىل ينظر ما شينج-مي وهو آخر سينمائي باحث
نحو عىل الكونفوشيويس السلوك ميثاق عن ت مؤقَّ انحراف القصة؛ يف نوعه من غريب
فإن ما، إىل بالنسبة املأدبة. مشهد يف حدثت التي الجامحة الكرنفالية السلوكيات يشبه
الفيلم انحراف يجعل ما وهو التقليدي، الوضع إىل عودًة تُعدُّ نسبيٍّا السعيدة الفيلم نهاية

العاملية.3 األسواق يروق املألوف عن
يف وتعلَّم الصني يف ُولد ملخرٍج يُمكن أنه برهن فقد أخرى؛ حواجز يل آنج كرس
(«العقل كالسيكية؛ بريطانية روايات من ُمقتبَسة للجوائز حاصدة أفالم صنع الغرب
وحتى ،(١٩٩٧ الثلجية»، («العاصفة معارصة أمريكية وروايات ،(١٩٩٥ والعاطفة»،
بأفالم الصينية األفكار إىل يعود يظل لكنه .(٢٠٠٣ األخرض»، («العمالق رة مصوَّ قصص

313



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

بني مقربًا ،(٢٠٠٧) وحذر» و«شهوة ،(٢٠٠٠) الخفي» والتنني الرابض «النمر مثل
العالم. حول املشاهدين ومَلاليني أجله من حياته يُكوِّنان اللذَين العاَلَمني

أسئلة

صف العالقات. عن فيلًما أخرى، أمور بني من الزفاف»، «مأدبة فيلم يُعترب (١)
تونج، وواي سيمون بني الرومانسية والعالقة ووالده، تونج واي بني العائلية املشاعر
وي. ووي تونج واي بني املصلحة» و«زواج ابنها، وزوجة جاو السيدة بني والتفاعالت

الوقت؟ مدار عىل هؤالء من عالقة كل تتغريَّ كيف
املالبس وصيحات واملطبخ والديكور األحداث تتابُع الحظ املأدبة. ملشهد جيًدا انتبه (٢)
العاملية املمارسات من خليًطا أو تقليديٍّا صينيٍّا حدثًا هذا يُعترب مًدى أيِّ إىل والسلوكيات.

العام؟ الذوق فيها يختفي صاخبة كرنفالية لحظة أو
صينية؟ زفاف حفالت تُصوِّر التي األخرى واألفالم الزفاف» «مأدبة فيلم بني قارن (٣)
عن التجسيدات هذه تقول وماذا فيلم؟ كل يف املصورة والتقليدية، الحديثة الطقوس، ما

اليوم؟ املجتمع يف الزفاف لحفالت املتغريِّ الدور
جمهور إىل الخفي»، والتنني الرابض «النمر مثل موجًها، الزفاف» «مأدبة كان (٤)
هم ومن التمويل، ر وفَّ وَمن السيناريو، كتب من الفيلَمني. إنتاج عملية بني قارن عاملي.
التي الطريقة عن يل أفالم من نتعلمه أن يمكن الذي وما ينحِدُرون؟ أين ومن األبطال،

اليوم؟ العاملية السينمائية األنواع بها تُصنَع
املثلية العالقة عن وغريهما ما وشينج-مي ليونج ويليام مثل باحثون كتبه ما اقرأ (٥)
بني العالقات وبني تونج وواي سيمون عالقة بني املقارنة وجه ما الزفاف». «مأدبة فيلم يف
و«االستيالء (٢٠٠٥) بروكباك» «جبل يل فيلَمي منها أخرى، أفالم يف املثلية الشخصيات

(٢٠٠٩)؟ وودستوك» عىل

هوامش

(1) The Wedding Banquet: A Forbidden Passion, directed by Greg Car-
son, bonus interview with Ang Lee accompanying DVD of The Wedding

Banquet (Central Motion Pictures in association with Good Machine, 2007).
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(2) William Leung, “So Queer Yet So Straight: Ang Lee’s The Wedding

Banquet and Brokeback Mountain,” Journal of Film & Video 60(1) (Spring
2008): 23–42.

(3) Sheng-mei Ma, “Ang Lee’s Domestic Tragicomedy: Immigrant Nos-
talgia, Exotic/Ethnic Tour, Global Market,” Journal of Popular Culture 30(1)
(Summer 1996): 191–201.
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الجليل» «عرس فيلم يف العربية العروس ملباركة معقوف سيف :٢-٢٦ شكل
.(١٩٨٧ خليفي، (ميشيل

خليفي. ميشيل وإخراج: تأليف
لورين. وبرنارد لويس وجاكلني خليفي ميشيل إنتاج:

إنده. دير فان والرت تصوير:
فاسكويز. كاسرتو ماري مونتاج:
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سينيا. ماري جان تصويرية: موسيقى
فريهوفني. آن مالبس: تصميم

فيلمز. ماريسا بواسطة ١٩٨٧ عام صدر:
إنرتناشونال. كينو بواسطة املتحدة الواليات يف ع: ُوزِّ

إنجليزية. مرئية برتجمة مصحوبًا والعربية العربية اللغة:
دقيقة. ١١٣ الفيلم: زمن

األبطال:

عادل). (أبو املختار األب؛ ِبَدور: العقييل، عيل محمد •
األم. ِبَدور: كرامان، برشى •

الجنرال. ِبَدور: خوري، مكرم •
(عادل). العريس ِبَدور: عقلة، نزيه •
(سامية). العروس ِبَدور: كوندو، آنا •

(سمية). العروس شقيقة ِبَدور: عمار، سونيا •
(حسن). الصغري العروس شقيق ِبَدور: أنيس، إياد •

باسم. ِبَدور: وردة، أبو يوسف •
زياد. ِبَدور: برغوثي، وائل •

األول. الضابط ِبَدور: خميس، مري جوليانو •
املساعد. الضابط ِبَدور: تشيمي، إيالن •
(تايل). الجندية ِبَدور: دورات، تايل •

طويل فلسطيني روائي فيلم كأول ١٩٨٧ عام صدر عندما الجليل» «عرس بفيلم أشيد
بلجيكا، يف يعيش الذي الفلسطيني العربي خليفي، ميشيل أخرج فلسطيني. يصنعه
(مسقط النارصة من بالقرب الجليل يف ثالث إرسائيل؛ يف مختلفة قرى خمس يف الفيلم
يجسد الفيلم فإن خيالية، قصته أن ورغم الغربية. الضفة يف واثنتني خليفي) رأس
تلك يف التوتُّرات إذكاء يف تستمر التي واإلرسائليني الفلسطينيني بني الثقافية الرصاعات

اليوم. نراه الذي امُلتكرِّر العنف هيئة عىل وتنفِجر العالم من املنطقة
لرفع اإلرسائييل العسكري الحاكم من اإلذن عادل أبو يطلب عندما القصة تبدأ
رئيس أو املختار ولكونه مناسب. بنحو ابنه بزفاف االحتفال يُمكن حتى التجول حظر
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السلطة يمتلك اإلرسائييل الحاكم لكن مجتمعه، عىل أبوية سلطة عادل أبو يمتلك القرية،
الدماء إراقة إىل أدَّت التي العربية املظاهرات بسبب الطلب الحاكم يرفض السياسية.
ومساعدوه هو يحرض أن برشط الزفاف بإقامة النهاية يف يقتنع فقط. أشهر أربعة منذ
الكراهية تُبقي إرهابي. لهجوم يُخطِّطون العرب املتطرِّفني فإن الوقت، نفس يف الحفل.
حسن ومباَدرات والبهجة املثالية تُواِجُهها والتي — الفهم وسوء الثقة وعدم والخوف

املفاجئة. نهايته تأتي حتى الفيلم يف التوتُّرات وجذْر مدٍّ عىل — النية
شقيق عم زفاف بحفل يتعلَّق به صلة له حدث خالل من خليفي فيلم فكرة نشأت
أجل من الرمزي باالقتصاد خاصة ألسباب امُلخرج اختَلَقها القصة معظم لكن زوجته.
الدقة، وجه عىل واحد.»1 موقف يف الفلسطينيَّني والتاريخ التجربة من عاًما أربعني «جمع
التي الجليل منطقة تعد لم وغزة، الغربية الضفة فعكس تاريخيٍّا. دقيق غري الحدث فإن
يخضعون الجليل يف الفلسطينيون كان العسكري. الحكم تحت إرسائيل شمال يف تُوجد
أصبحت املنطقة لكن ،١٩٦٥ عام حتى الربيطانيني عن املأخوذة الطوارئ قوانني لحكم
آخر من بنوع ا مهتمٍّ كان خليفي لكن .١٩٦٧ عام الستة األيام حرب بعد السالح منزوعة
واقًعا يعرض أنه رغم — األعراق يف درًسا أو سياسية دعاية فيلمه يكن لم الحقيقة. من
إكساب «أردت خليفي: يُفرسِّ وكما الحديث». الفلكلور من «نوع هو بل وثقافيٍّا؛ سياسيٍّا
امُلشاِهدون يجد ربما اليومية.» الحياة من خرايف موقٍف وصنْع خرافية داللة الزفاف
تُغريِّ وجندية ألغام، حقل يف محصور عربي جواد املشاهد: بعض يف رمزية رسائل

جنسيٍّا. عاجز وعريس عربيٍّا، فستانًا وترتدي العسكرية مالبسها
وضوئها الناعمة معاِلمها األرضبكل مركزية هي الفيلم هذا يف البارزة السمات إحدى
يبدو واإلرسائيليون، والربيطانيون واألتراك الرومان احتلها التي األرض هذه يف الذهبي.
بدالتهم بكلِّ اليهود فإن اآلخر الجانب عىل طبيعي. بنحو بالبيئة يمتزجون العرب أن
ر يُصوِّ ال خليفي لكن كُغرباء. يبدون تهم خاصَّ العسكرية والعربات واألسلحة النظامية
غري أنه ورغم مجهولني. كقامعني يُقدَّموا لم فاإلرسائيليون كاريكاتوري؛ نحو عىل العدو

بًرشا. باعتبارهم إليهم ينظر فإنه بمنظورهم، كبري نحو عىل ُمهتمٍّ
،(٢٠٠٤) السورية» «العروس أو (٢٠٠٢) رنا» «زفاف فيلم وعكس الفيلم، هذا يف
إىل يؤدِّي وقد املشرتك، للفهم بابًا هذا يفتح ربما الزفاف. حفل إىل اإلرسائيليون يُدَعى
العرب فإن املجتمع، توحد عىل تأكيًدا تُعترب الزفاف حفالت كانت وإذا املتباَدل. االحرتام
املميزة العواطف وتشاُرك بعض لعادات بعضهم لتقدير الفرصة لديهم واإلرسائيليني
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هذه طول عىل لألمام القصة تدفع أنها األحداث من العديد يبدو الواقع، يف خاص. لحدث
يُحاول ألغام، حقل ويدخل طريقه العريس موكب من حصان يضلُّ فعندما الخطوط.
الوعي تايل تسمى إرسائيلية ُجندية تفقد وبينما إنقاذه. يف املساعدة اإلرسائيليُّون الجنود
تحوي أنثوية مساحة يف وسطهن الفلسطينيات النساء تأخذها الشديدة، الحرارة بسبب
ويُدلكن العسكري زيها ويخلعن النسوة تُنعشها والغذاء. والرقص واملجوهرات الورود
تدوم ال هذه التقارب لحظات لكن فلسطينية. مالبس يُلبسنها أن قبل بالزيت جسدها
النسوة بيت من تايل إخراج إرسائييل جندي يُحاول املتباَدل. والشك الفهم سوء بسبب
ضيف إىل ضيف من مغطاة سلَّة تُمرَّر املأدبة، يف الوقت، نفس يف خطر. يف بأنها منه ظنٍّا
إرث هناك حالة، كل ويف قنبلة. تحوي قد أنها يخشون الذين اإلرسائيليني الجنود نحو

الزفاف. روح يُقاِطع الذي االرتياب من إقليمي
قراءة بول آنا السينما باحثة تعرض آخر. رمزي ثقل له الجليل يف العرس هذا
املجتمع يف والنساء الرجال بني العالقة تعكس أنها كيف لُرتينا الفيلم لطقوس فاحصة
عىل تقليدي بنحو تعتِمد (الرجولة) العربية الذكورية أن كيف عىل بول تؤكِّد الفلسطيني.
الذي امليثاق، هذا واملشاركة.2 والَقرابة الوجه ماء حفظ عىل يقوم صارم رشف ميثاق
عادل، أبي إىل بالنسبة األبناء. إىل اآلباء من يُمرَّر واملسئولية، السلطة من كالٍّ الرجل يمنح
تُقوِّضه الثقايف ماله رأس لكن األبوية، وسلطته ثروته الستعراض فرصة الزفاف يُمثِّل
هذه سلطته تحدى خميس شقيقه فإن ذلك، عىل عالوًة لإلرسائيليني. السياسية السلطة
الجينز ارتدت حيث سلطته؛ سمية، الصغرى، ابنته تحدت كما االحتفال، حضور ورفض
الخاصة؛ مشاكلهما لديهما والعروس العريس فإن الوقت، نفس يف الرجال. تُغازل وأخذت
واغتسال الزفاف، ليلة أجل من إلعدادها النسوة يد عىل جيد بنحو العروس اغتسال فبعد
يف رمزية. خيوط بينهما تربط مًعا العروسني غرفة يدخالن الرجال، يد عىل بدوره عادل
تبدأ تقليدية. بيضاء أردية ارتداء قبل حدة عىل مالبسه خلع يف منهما كلٌّ يبدأ صمت،
القيام عىل يقدر ال لكنه العرف، يقتيض كما بإخالص العريس قدم غسل يف العروس
يلوم ثم العروس، رضب ويُحاِول واإلحباط الغضب ينتابه مالئم. نحو عىل كزوج بدوره
الخارج يف العائلتان تنتظر الوقت، نفس يف اإلرسائيليِّني. لرغبة االستسالم أجل من والده
األمر يرجع العروسني. بني ناجح لقاء إىل تشري التي بالدماء امللوثة الرسير مالءات لرتى

حل. عىل للعثور العروس إىل
عدة عىل كفشل الزفاف هذا يعقوب نادية ترى الفيلم، عن امُلستبرصة املقاالت أحد يف
للساللة بتجديدهما واملجتمع العائلة داخل العروسني بَدور احتفاء أنه فرغم مستويات.3
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املشكلة وخداع. وارتباك جنيس بعجز ذلك من بدًال ينتهي فإنه مثمر، َزواج خالل من
تكمن التي الضعف عوامل كشف يف وجودهم يساعد إذ فقط؛ اإلرسائيليني ل تدخُّ يف ليست
صارمة، أبوية سلطة تحت األبناء فيه يعيش وقت ويف ذاته. الفلسطيني املجتمع داخل
عىل الحصول إىل الجنسني كال فيه ويطمح تتغري، ال ثابتة أدوار يف الفتيات فيه وتنحِرص
والربط املجتمع دعائم تثبيت إىل األساس يف تهدف التي الزواج، طقوس فإن الُحرية،
سعيدة نهاية كونه عن البعد كل العرس هذا وببُعد املعاكس. األثر لها يكون األفراد، بني

التصدع. يف بدأت التي بالشقوق حافل فإنه عائلية، دراما أو رومانسية لعالقة
النارصة يف العرب الفلسطينيني من مسيحية لعائلة ١٩٥٠ عام خليفي ميشيل ُولِد
ب ترسَّ قد كان الوقت، ذلك يف أوروبا. يف العيش يختار أن قبل عاًما عرشين عاش حيث
أن خيارات؛ ثالثة لديَّ أن «قررُت خليفي: يقول سيارات. ميكانيكي وعمل التعليم من
البالد؛ عن أرحل أو الصامتة، األغلبية من جزءًا أكون أن أو العسكرية، املليشيات إىل أنضم
أقنََعه فولكسفاجن، لسيارات مصنع يف للعمل أملانيا إىل طريقه ويف الرحيل.» اخرتُت لذا
(إنساس) العرض لفنون العايل الوطني املعهد يف والسينما املرسح يدرس بأن أحدهم
العالم، أنحاء جميع من العرب اْلتقاءِ مكان إنساس كان السبعينيات، يف بلجيكا. يف
صحبتهم يف خليفي وجد الثالث. العالم سينما يف مشاهري منهم العديد أصبح والذين
ميموري»، («فريتايل الخصبة» «الذاكرة أفالمه، أول كان الثقافية. وهويته ملواهبه موطنًا
السن، يف كبرية مصنع عاملة إحداهما فلسطينيتنَي، سيدتنَي عن وثائقيٍّا فيلًما ،(١٩٨٠
،١٩٨٤ عام بتدمريها» تحتفل «معلول الثاني الوثائقي فيلمه يركز شابة. روائية واألخرى
ذكرى يف سنة كل رة املدمَّ قريتهم بزيارة لهم يُسَمح الفلسطينيني من مجموعة عىل
مثل أفالم إخراج يف استمر الجليل»، «عرس فيلم صنع وقت ومنذ إرسائيل. استقالل
البريوقراطية تحارصه حالم قصة ويرسد ،(١٩٩٣ داي»، ذا أوف («أوردر عمل» «جدول
،(١٩٩٥ جويلز»، لوست ثري ذا أوف («تيل الضائعة» الثالث الجواهر و«حكاية الحديثة،
ويستكشف ،(٢٠٠٩) و«زنديق» غزة قطاع يف ُصورت رومانسية مغامرة عن عبارة وهو

منها. والناجني ١٩٤٨ لنكبة املضطربة األحداث سرييايل بنحو
األخ، ابن وباسم، اإلرسائييل فالحاكم األنحاء؛ من العديد من بُممثِّلني خليفي استعان
فلسطينية فُممثلة األم أما الِعربي. املرسح يف معروفان فلسطينيان ممثِّالن بدورهما يقوم
اإلرسائيلية، الجندية هم الوحيدون اإلرسائيليون امُلمثلون األمريكية. ديرتويت يف تعيش
من الفيلم ممثيل ومعظم الحصان. إنقاذ يف يُساعد الذي النظارة ذو األشقر والضابط تايل،
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عارص والذي عاًما، والثمانني األربعة ذو خليفي عم الجد بَدور يقوم حيث املحرتفني غري
الشاب والضابط القدس. يف أيتام دار يف عليه ُعثر فقد حسن الطفل أما الرتكي. االحتالل
من إرسائيلية (والدته إرسائييل اآلخر ونصفه فلسطيني) شيوعي (والده فلسطيني نصفه
يف أميٌّ بدويٌّ عادل أبو واملختار تونس. يف للرببر فتنتمي العريس، شقيقة أما املجر).

الجليل». «عرس يف ظهوره قبل فيلًما قبل من حياته يف يشاهد لم األساس
عاملية. إشادة وحصد كان مهرجان يف الدوليني النقاد بجائزة الجليل» «عرس فاز
من لتوزيعه الوحيد العرض أتى حيث إرسائيل، يف تجاري نحو عىل الفيلم يُعَرض لم
فقط. «العرس» لكلمة الفيلم عنوان واختصار الفيلم من دقيقة ٢٠ حذف أراد موزع
ُصِدم الذي العربي الوطن دول معظم يف ُمنع فإنه مرص، يف بنجاح الفيلم ُعرض وبينما
العرص ففي ذلك، من الرغم وعىل العربية. للرجولة الجذاب غري والتصوير األُنثوي بالعري
السينما نوادي يف رسي نحو عىل يُعرض الفيلم أصبح الرقمية، والوسائط للفيديو الحايل
االحتالل ضد األوىل الفلسطينية االنتفاضة بدأت قليلة، بأشهر الفيلم صدور وبعد والبيوت.
١٩٨٧ عام من واستمرت الرشقية، والقدس الغربية والضفة غزة يف وانترشت اإلرسائييل،

.١٩٩٣ عام وحتى

أسئلة

والدِّين السياسة حقيقية. فقط اليومية «الحياة أن خليفي ميشيل املخرج الَحَظ (١)
فيلًما الجليل» «عرس يشبه مًدى أي إىل بامتياز.» أسطورية دولة فلسطني أسطورتان؛
مدى وما رمزية؟ أو أسطورية القصة تُعترب درجة أي وإىل اليومية؟ الحياة عن وثائقيٍّا

الفيلم؟ هذا يف والسياسة بالدين الناس عامة حياة ربط يف خليفي كفاءة
الذكورية النظر وجهات وتباُعد السلطات، صدام الرئيسية: الفيلم رصاعات تتبَّع (٢)
بنهاية ُحلَّت وجدت، إن رصاعات، وأي الرصاعات؟ هذه وُجسدت ُكشفت كيف واألنثوية.

الفيلم؟
للفلسطينيني عادلة نظرة يقدم أم واحدة نظر وجهة الفيلم يتبنَّى هل (٣)
أن إدراك الفلسطينيني إىل بالنسبة السهل من «ليس خليفي: قال واإلرسائيليني؟
يف وظاِلمون ضحايا فهم للتاريخ؛ ضحايا أنفسهم هم اإلرسائيليني من ُمضطهديهم
املجتمع هذا أفراد نفس أن تكتشف العربي، املجتمع إىل تنظر وعندما الوقت. نفس
واألمهات الفقراء، يظلمون واألغنياء النساء، يظلمون الرجال آخرين؛ يظلمون املظلوم
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الفيلم يف عليه العثور يُمكنك الذي ما الضعفاء.» يضطهدون واألقوياء بناتهنَّ يظلمَن
املقولة؟ هذه لدعم

ًحا مرصِّ نائم وهو أبنائه أصغر مع عادل أبو فيه يتحدث الذي املشهد راجع (٤)
أن أريدك ملاذا أحالمي؟ تُشبه أحالمك «هل عادل: أبو يسأله الفلسطيني. للشعب بأحالمه
الهوية عىل كتعليق اللحظة هذه إىل يعقوب نادية تنظر قلب؟» ظهر عن أحالمي تحفظ
النظرة هذه مع تختلف أم توافق هل القرية.4 مختار خيال من ُمختَلق يشء وهي الوطنية:

املتخيَّلة»؟ «القومية ل
تبدو التي العادات هي ما الزفاف. باحتفال املحيطة والصور العادات استكِشِف (٥)
ابحث تفسري؟ إىل تحتاج أو غريبة تبدو التي املمارسات هي وما إليك؟ بالنسبة مألوفة
املجتمع عن إليها التوصل يمكنك التي املبدئية االستنتاجات ما املنطقة. هذه عادات يف

الطقوس؟ هذه خالل من وُمعتقداته الفلسطيني
املدرسة إىل وينتمي شاعري، أنه منها صفات؛ بعدة الجليل» «عرس فيلم ُوِصف (٦)
الفيلم أسلوب إىل تُشري أمثلة عىل اعثر وشهواني. وغرائبي، يل، وتأمُّ الجديدة، الواقعية
واملونتاج واللون والصوت والتصوير (اإلضاءة السينمائية الخيارات ِد وحدِّ الجمايل

للفيلم. العام األثر يف ساهمت التي والتمثيل)
التالل أحد صاعًدا عادل أبي أبناء أصغر يركض الفيلم، يف النهائي املشهد يف (٧)
محاطة األسفل يف املضطربة القرية تقبع بينما مساِلمة، ُعزلة يف األرض عىل ويرقد
مليئة النهاية هذه هل رأيك؟ يف الصبي يُفكر فيَم املشهد؟ هذا تُفرس كيف بالضباب.

آخر؟ يشء أم بالرصاع مشحونة أم ساخرة أم باألمل

هوامش

(1) All quotes by Khleifi are taken from the film’s press book, released
by Kino International Corp, 1985.

(2) Anna Ball, “Between a Postcolonial Nation and Fantasies of the
Feminine: The Contested Visions of Palestinian Cinema,” Camera Obscura
23(3) (69) (2008): 1–33.

(3) Nadia Yaqub, “The Palestinian Cinematic Wedding,” Journal of
Middle East Women’s Studies 3(2) (Spring 2007): 56–85.

(4) Yaqub, 5.
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الثالث الفصل

الرعب أفالم

أغطية يرتدون الحيوان حقوق نشطاء من عدٌد للتوِّ اخرتق إنجلرتا. يف أبحاٍث معمل املكان:
الرئيسيات من اآلخر تلو صفٍّ عىل عثَُروا حيث للمعمل، التابعة املرافق سوداء، رأس
أُجِرب حيث بطاولة مقيَّد شمبانزي هناك الُغَرف، إحدى يف زجاجية. أقفاص يف املحبوسة
عنيفة. ملشاهد فيديو مقاطع تعرض التي التلفزيونية الشاشات من مجموعة مشاهدة عىل
العلماء أحد يظهر لكن رساحها، إلطالق ويستعدُّون الحيوانات معاملة طريقة تُروِّعهم
«أنتم قائًال: الرجل يعرتض االتصال، النشطاء يقطع عندما باألمن. االتصال ويُحاول فجأة
قائًال يتلعثم اإليضاح، عىل يُجربونه عندما بالعدوى!» ُمصابة الِقَردة هذه تفهمون. ال
ُممزًِّقا ناشطة ناحية رساحه يُطِلقون حيوان أول يقفز بالغضب. ُمصابة القردة تلك إن
برصخات الغرفة وتمتلئ َحلقها، من بغزارة الدم ق يتدفَّ .(٣-٢ (شكل بأسنانه رقبتَها
وجِه يف الدم باصقًة غاضب حيوان إىل املرأة ل تتحوَّ لحظات، خالل والخوف. الغضب
التَّفرقة الصعب من يكون هذه، الَفوىض لحظة ويف الغضب. بعدوى يُصيبه مما رفيِقها
دايز إيت («توينتي يوًما» ٢٨ «بعد لفيلم االفتتاحي املشهد يُغرق والوحوش. البرش بني
من كان السينمائي. الرعب من لحظة يف الجمهور بويل، داني للمخرج (٢٠٠٢ اليرت»،
إىل يًا ومؤدِّ الرهبة، وربما بالذعر، جسديٍّا إحساًسا مثريًا حسيٍّا؛ األثر يكون أن املقصود
البارزة السمات إحدى هي البحتة العاطفية االستجابة هذه لألحشاء. إرادي ال انقباٍض

السينمائي. للرعب
الكونت ومثل واستمرارية. قدًما السينمائية األنواع أكثر أحد الرعب أفالم تُعترب
لتسكن بآخر أو بنحو الحياة إىل تعود تظلُّ الرعب أفالم فإنَّ كروجر، فريدي أو دراكوال
يجوب الذي كارلوف بوريس ده يُجسِّ الذي فرانكنشتاين وحش أحالمنا. وتُقِلق شاشاتنا
بينما االستحمام أثناء يل جانيت ورصخات مفتوحتنَي، بذراَعني اإلنجليزية املستنقعات
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يُلقي (٢٠٠٢ بويل، داني (املخرج: يوًما» ٢٨ «بعد لفيلم االفتتاحي املشهد :٣-٢ شكل
السينمائي. الرعب من لحظة داخل بامُلشاهِدين

الكامريا؛ نحو يتقدم وهو األحياء املوتى من منظَّم غري وطابور هوادة، بال بسكِّني تُطَعن
يف ليس الثقايف املشهد تمأل األفالم من النوع لهذا الشهرية الرموز من وغريها الصور هذه
الشاحب الشبح مثل شخصيات ظهرت حديثًا، أجمع. العالم يف بل فقط املتحدة الواليات
الياباني، بالرعب الخاصة بالتكنولوجيا يتعلق فيما الحيلة الواسع الشعر الطويل الوجه
النائية املناطق يف يرحم ال الذي اآلثار وُمقتِفي االنتقام، عن يبحث الذي اإلسباني واليتيم
للَمخزون أضافت — املحلية السينمات من أخرى شيطانية شخصيات بني من — بأسرتاليا
تحدَّت ما دائًما ونوسفرياتو الذئب الرجل مثل وحوًشا أن ورغم امُلرعبة. للصور العاَلمي
قبل ذي من أكثر يزيد اليوم الحدود لتلك امُلتجاِوزة السينما نطاق فإن الوطنية، الحدود
كوريا أو املكسيك يف الناس رعب يُثري عما أسئلة وطرح عاملي منظور اكتساب أهمية من
هي وما بعينها، وثقافية تاريخية ظروف من تنبثِق التي املخاوف هي ما لفهم الجنوبية؛

الجماعية. املخاوف من أوسع نطاق إىل تنتمي التي املخاوف
املوضوع هذا تناُول يف مسارنا تخطيط يف األسئلة من مجموعات أربع ستُساعدنا
ملاذا البداية، يف واملؤرِّخني. والباحثني النقاد بواسطة بحثًا وُقِتل واسعة جاذبيَّة له الذي
تخدمه؟ الذي األكرب االجتماعي الغرض وما كأفراد؟ علينا تُؤثِّر كيف الرعب؟ أفالم نشاهد
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ترسدها؟ التي القصص نوع ما سينمائي؟ كنوع تُصنَّف الرعب أفالم يجعل الذي ما ثانيًا،
أين ومن الرعب؟ أفالم تاريخ ما ثالثًا، وأبطالها؟ وحوشها بني املشرتكة فات الصِّ وما
الجيد الرعب فيلم يختلف كيف وأخريًا، الوقت؟ بمرور تطوَّرت وكيف األفالم؟ هذه تنشأ

أساس؟ أي وعىل هذا يُقرِّر ومن السيئ؟ الرعب فيلم عن
األدب يف الرعب بمصادر بداية كبري، بنحو زمنيٍّا مرتبًا الفصل هذا يف منهجنا سيكون
العرصالحايل. إىل نصل حتى بعقد عقًدا سنتقدَّم ثم ِجنيول، جران مرسح وتقاليد القوطي
لهوليوود، التاريخية السيطرة عاكًسا أمريكيٍّا سيكون الزمني الرتتيب هذا من كبري جزء
أخرى وسينمات والصني واليابان وإسبانيا وإيطاليا أملانيا من أفالًما ن يتضمَّ كذلك لكنه
الوطنية الثقافات تناول من وبدًال تطويره. يف وتُساِهم السينمائي النوع من تستعري
والجمهور والصناعة الفيلم وأسلوب النظرية عن أسئلة ُمناقشة أو متفرِّق، نحو عىل
الرعب أفالم ر تطوُّ كيفية قصة رسد يف ستُدَمج العوامل هذه فإن ُمنفِصلة، كموضوعات

اليوم. عليها هي التي العاَلمية الظاهرة إىل املحلية الجذور من

الخوف متعة الرعب؟ أفالم نشاهد ملاذا (1)

رائد الفكرافت فيليبس هوارد األمريكي الروائي كتب بالرعب. يتعلَّق بدائي يشء هناك
وأقدم الخوف، هي البرشية العواطف وأقوى «أقَدم قائًال: مرة ذات الغرائبي» «األدب
القرد شكل الخوَف يُثري ذاته، حد يف املجهول.»1 من الخوف هو الخوف أنواع وأقوى
هو للرعب إثارة أكثر األمر يجعل ما لكن يوًما»، ٢٨ «بعد فيلم يف الغضب من يقِفز الذي
شبَّه داخلنا. تكمن التي هي للخوف إثارًة الوحوش فأكثر بداخلنا؛ يُوِقظه الذي الغضب
مسحور باب «رفع ب الرعب أفالم ُمشاَهدة تجربة كينج ستيفن األمريكي الرعب كاتب
يف تسبح التي الجائعة للتماسيح النَّيئ باللحم مليئة سلة ورمي ، املتحرضِّ امُلخ مقدِّمة يف
كركٍن الرعب أفالم سمعة التشبيه هذا يُِربز السطح.»2 تحت هناك القابع الخفي النهر
ترقى ال أنها عىل مىض فيما إليها يُنَظر كان والتي السينمائي الكيان يف بغيض بدائي
«مثل قائًال: كينج يستمرُّ وكما الجادِّين. وامُلشاِهدين النقاد انتباه جذب إىل كبري بنحو
بنحو يروق إنه بها. القيام عليه َقِذرة وظيفة له الخيايل الرعب فيلم فإن ة، الفجَّ النكتة
غرائزنا وأكثر قيد، أي من محرَّرًة املَرضية النزعة إنه بداخلنا. ير رشِّ هو ما لكل د ُمتعمَّ
مالئم بنحو يحدث، هذا وكل … ا رشٍّ خياالتنا ألكثر وتجسيد عقالها من فكِّها بعد الدنيئة

الظالم.» يف تماًما،
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أمدَّت الظُّلمة. هذه يف يحدث ما تفسري يف كبري بنحو لألحالم فرويد فهم يُساهم
قوية بأدوات السينما باحثي الكبت، آليات عن وخاصة النفيس، التحليل يف نظرياته
لتُصِبح الشعبية الثقافة بالوعة من السينمائي النوع هذا ورفع الرُّعب أفالم لتحليل
رغبات كبت يتعلَّمون اء األصحَّ كل فإن لفرويد، وطبًقا األكاديمي. باالحرتام َجديرة
هذه كبَت املجتمع علينا يفرض إذ ا؛ ً ُمتحرضِّ اإلنسان كون من جزء إنه معينة. ودوافع
عن تُفِصح الدوافع هذه لكن وتابواته، قوانينه تخرق أن يُمِكنُها التي الطبيعية الدوافع
أحالمنا محتويات إنَّ والقصص. واألحالم النِّكات خالل من عنها رمزيٍّا تعبريًا وتجد نفسها
الدوافع من ُسفليٍّا عامًلا تُمثِّل إنها أقنعة. إال هي ما وشخصياتها وقصصها الواضحة
هذه اليومي. إدراكنا عن مخفيٍّا عامًلا باالضطراب؛ الوعينا تُصيب التي املكبوتة والذكريات
التي الوحوش إنها املسحور؛ الباب تحت تسكن والتي كينج، يقِصدها التي التماسيح هي
أنه نجد الشكل، بهذا الرعب فيلم إىل بالنظر نُشاهدها. التي الرعب وأفالم كوابيسنا تسُكن
الرشيرة. العواطف من أنفِسنا لَغسل التطهريية الوظيفة وهو ا مهمٍّ نفسيٍّا غرًضا يخدم
القول يُمكننا ربما كينج، استعارة إىل وبالعودة سينمائي. أمان كصمام الرعب أفالم تعمل

السطح. فوق نحن ويُبقينا باألسفل التماسيح يُبقي مما الوحوش تُطعم إنها
بأن يُؤمن يونج كان هذا. من أعمق هو ما إىل فرويد، تلميذ يونج، كارل ل توغَّ
جماعية «طبيعة وهو الَجمعي الالوعي أسماها الشخيص الالوعي تحت أخرى طبقة هناك
تحت عمالق بصهريج العالم هذا يونج شبَّه األفراد.»3 كل لدى تتطابَق مجرَّدة عاملية
يرثها مسبق بنحو موجودة أولية» «أنماًطا يضمُّ حوض أو اليومية، الحياة تجربة سطح
هذا يف بالخوض أثرها من الكثري تستقي الرعب أفالم فإن لنظرته، وطبًقا البرش. كل
تعتمل التي امُلظلمة الشيطانية القوى أو املظلم»، «جانبنا وبني بيننا تربط فهي الحوض؛

بدائية. وحوش هيئة عىل الشاشة عىل ونُسقطها شخص كل داخل
الطاقات ظهور عودة فرويد أتباع إىل بالنسبة تُمثِّل واألشباح الوحوش كانت إذا
عالم من امُلظلم الجانب إىل ترمز يونج أتباع إىل بالنسبة كانت وإذا املكبوتة، النفسية
باعتبارها إليها ينظرون جيمسون وفريدريك ماركس كارل أتباع فإن شامل، خرايف سفيل
التي املكبوتة االجتماعية املشكالت تعود السيايس. الالوعي من نوع عن ناتجة مخلوقات
بني املساواة وعدم العرقية والتوتُّرات الطبقية الرصاعات مثل — السائد الوضع تهدد
الزومبي هيئة عىل لتُطاردنا الرعب أفالم خالل من رمزي بنحو الظهور إىل — الجنسني
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بأن النظريات هذه تُفيد املنتقمة. األنثوية واألشباح املنعزلة املناطق سكان من واملطاَردين
أعماق يف املتوارية املعلَّقة املشكالت من مستَمدة اضطرابنا إثارة عىل الوحوش تلك قدرة

الجمعية. وأساطرينا وثقافتنا نفسيتنا
غري تجربة تمنحنا فهي واقًعا؛ وليست أفالم مجرد هي النهاية يف األفالم لكن
يتعرض من لكن وواقعية، فورية الخوف أو بالغضب الشعور متعة تبدو ربما مبارشة.
يُتاح الصمام. يوفره الذي األمان يكمن هنا نحن. ولسنا الفيلم شخصيات هم للخطر
لن أننا مدركني واملوت، والذنب والتشويه باالعتداء املتعلِّقة املكبوتة العواطف تحرير لنا
ودون أحياءً منازلنا إىل نعود الجامحة، الرحلة هذه نهاية يف جسدية. عقوبات أي نواجه

أذى. ألي نتعرض أن
الذي بلري ليندا رأس شكل يكون ربما الرحلة. بهذه الجميع يستمتع ال بالطبع،
(١٩٧٣ إيكسورزيست»، («ذي الرشيرة» األرواح «طارد فيلم يف االتجاهات جميع يف يدور
أو مخيًفا ،(٢٠٠٥ كريك»، («وولف الذئب» «خليج فيلم يف بالدماء امُلغطَّون حايا الضَّ أو
بطبيعتها الرعب أفالم تُعتَرب البعض. إىل بالنسبة الحد عن زائد بنحو واقعيٍّا أو دمويٍّا
التي املقبول والسلوك الحسن الذوق حدود عمٍد عن تتجاَوز فهي متعديًا؛ سينمائيٍّا نوًعا
الطاقات رساح ُمطِلقة القائم، للنظام تهديًدا وقصصها وحوشها وتُمثِّل املجتمع، وَضَعها
عىل املريحة. الحياة وانسجام تناُغم ومفسدة األخالقية، الفوىض حبوب وباذرًة الجنسية،
من معني بجيل الخاصة الرعب أشكال عىل فشيئًا شيئًا الجمهور وبتعوُّد التاريخ، مدار
صناع من آخر جيل يعثُر امُلشاهد، صدم عىل قدرتها الرعب أفالم وبفقدان األفالم، صناع
أفالم جاذبية من جزءًا التابوات كرس متعة تُعترب النتهاكها. جديدة حدود عىل األفالم
أنواع تجذبنا ملاذا تفسري يف يُساعد قد ما وهو املشاهدين، من العديد إىل بالنسبة الرعب
املايض يف كان فيلم يبدو ربما حياتنا. من مختلفة مراحل يف الرعب أفالم من معينة
والعكس الحق، وقت يف أهمية ذي غري أو سخيًفا أو لالشمئزاز مثريًا بحق مثريًا أو مرعبًا
والثامنة الثالثة سن بني األطفال أنَّ النفس علماء أجراها الدراسات من عدد يُشري صحيح.
الخارقني واألشخاص الغريبة، واملخلوقات والحيوانات الظالم من أسايس بنحٍو يخاُفون
باإلصابات أكرب بنحو مخاوفنا ترتبط عرشة، الثانية حتى التاسعة سن ومن للطبيعة.
املخاوف تبدأ ثم البلوغ، فرتة حتى املخاوف هذه وتستمر األقارب. وموت الشخصية
قضايا لتشمل والقلق الخوف دائرة تتَّسع وبنضوجنا، بالظهور. والدراسية االجتماعية
مقياًسا تكون أن الرعب أفالم مع لعالقتنا يُمكن لذا وعاَلمية.4 واقتصادية سياسية
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الخاص السينمائي النوع نطاق يف تنعكس املخاوف هذه كل لكن الشخيص. للنضوج
واألفالم املراهقني، رعِب وأفالم الجسدي، والرعب الوحوش أفالم يضمُّ الذي الرعب، بأفالم

التاريخية. الصدمات عن
تقبُّلنا مقدار أن إىل الرعب، بسينما دراية الباحثني أكثر أحد كاوين، بروس يُشري
يقول واحد. آٍن يف إنسانيتنا عىل وعالمة الفيلم صانع ملهارة مقياًسا يُعتَرب الرعب ألفالم
النظر إىل نحتاج لكن رؤيته تزعجنا ما يُرينا أن يف الجيد الرعب فيلم أثَر «يتمثَّل كاوين:
— الشاشة عىل الرعب ملشاهدة والجذب الشد تجربة تنبثِق ربما حال.»5 أي عىل إليه
تغطِّي ُمتباعدة أصابع خالل من املؤملة صوره يف وتحديقنا وتقزُّزنا، انجذابنا وراء السبب
أنها بسبب إلينا بالنسبة ُمفيدة النهاية يف التجربة هذه بأن عميق إدراك من — وجوهنا
إيانا وواضعة االستكانة عىل الباعث النفس عن الرضا حالة من إيانا مخرجة عاَلمنا تهزُّ

هذا. نَفعل لم لو الداخل من تلتهمنا ربما منا أساسية بأجزاء صلة عىل

السينمائي النوع وتعريف الرعب فيلم ماهية (2)

بسبب كذلك يت ُسمِّ (التي األمريكي الغرب أفالم مثل السينمائية، األنواع بعض عكس
أفالم أو شخصياتها) بسبب هكذا يَت ُسمِّ (والتي العصابات أفالم أو أحداثها) مواقع
اسمها الرعب أفالم تشتق امُلميز)، الحركي أسلوبها بسبب كذلك سميت (التي فو الكونغ
ألصِلها Horror اإلنجليزية رعب كلمة أصل تتبع يُمكن املقصود. الجمهور فعل رد من
البدني اإلحساس الكلمة أصل يشمل بالخوف». «يمتلئ تعني والتي ،Horrere الالتيني

الرعب. من املرء َشعر انتصاب لحظة بالقشعريرة،
ألول ظهر الرعب» «فيلم مصطلح فإن وورالند، ريك السينمائي، للمؤرخ ِطبًقا
«دراكوال» فيلَمي مناقشة يف الصناعة وممثلو السينما اد نُقَّ بدأ عندما املطبوعات يف مرة
ما 6.١٩٣١ العام، نفس يف يونفرسال أستديوهات أصدرتهما اللذين و«فرانكنشتاين»،
عىل أخرى بأسماء تُسمى كانت لكنها مىض فيما تُصنَع كانت الرعب بأفالم اليوم نُسميها
ثالثينيات ومنذ القوطية. الحكايات أو املثال، سبيل عىل الغموض، كأفالم ُمنتظم؛ نحو
يُمكن إنه حتى الرعب تصنيف إىل األفالم من مختلفة أنواع نُِسبت العرشين، القرن
رعب بأفالم نسمع الحرص، ال املثال سبيل عىل معقًدا. أمًرا النوع هذا تعريف يعد أن
وأفالم النفيس والرعب التكنولوجيا ورعب الشياطني ورعب الجسد ورعب امُلنعزلة املناطق
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من عام مائة من أكثر يشمل الذي التنوع هذا ونُدرك ولنفَهم امُلطاِردين. وأفالم التقطيع
حاليٍّا لكن كبريًا، تنوًعا متنوًعا واسًعا تاريخيٍّا مساًرا سنتبع األفالم، وآالف السينما صناعة
الرعب ألفالم امُلميِّزة التقليدية السمات بأكثر مخترصة قائمة صنع املفيد من سيكون
األفالم بتلك عام بنحو املرتبطة واألفكار وامَلشاهد األحداث ومواقع الشخصيات أنواع —

حقيقية. رعب سينما منتجة طويلة، لفرتة استمراريتها أسباب ودراسة —
فال األوقات، معظم يف كذلك وهي نمطية، تبدو أن يُمكن الرعب أفالم أن رغم
معظم مع الحال هو وكما العكس، عىل حبكة. أو مشهد لكل أسايس مخطَّط أي يوجد
أغلبها، فيها يشرتك التي السمات ندرس أن أكرب نحو عىل املفيد من السينمائية، األنواع
هجر العائلية». «التشابهات فيتجنشتاين لودفيج النمساوي الفيلسوف يُسميه ما أو
األشياء؛ تصنيف يف مرونة أكثر طريقة لصالح التقليدي التعريف رصامة فيتجنشتاين
ركز — الجميع يناسب واحد تعريف — َدة ُمحدَّ دقيقة استخالصسمات محاولة من فبدًال
تشابهات تكون أحيانًا واملتقاطعة، املتداخلة التشابهات من معقدة «شبكة العالقات؛ عىل
عر الشَّ ألوان بني املزَج كبري بنحو تُشبه بطريقة التفاصيل»7 يف تشابهات وأحيانًا عامة،

لجيل. جيل من عائلة يف تتعاقب التي املوسيقية واملواهب الوجه ومالمح
ربما السائد. بالوضع تخلُّ الوحوش من أنواع هناك الرعب، أفالم عائلة ويف عادًة،
اصة مصَّ الفتاة أو الذئب الرجل أو داركوال مثل جزئي، نحو عىل بًرشا الوحوش هذه تكون
وربما ٢٠٠٨)؛ إن»، وان رايت ذا («ليت يدخل» الصحيح الشخص «دع فيلم يف الدماء
(«سايكو») العقل» «مختل فيلَمي يف العقل امُلضطرب البطل مثل ، ُمختالٍّ قاتًال تكون
خارًقا شيئًا تكون وربما ١٩٦٠؛ عام صدر وكالهما توم») («بيبينج النظر» و«مختلس
بروجيكت»، ويتش بلري («ذا بلري» ساحرة «مرشوع فيلم يف الخفية القوة مثل للطبيعة،
شبًحا الوحش يكون ربما .(٢٠٠٧ أكتيفيتي»، («بارانورمال خارق» «نشاط أو ،(١٩٩٩
الطفل أو ،(١٩٩٨ («رينج»، «الحلقة» فيلم يف املنتقمة الرُّوح مثل مأساوي، ماٍض من
ينسلُّ ربما .(٢٠٠١ باكبون»، ديفلز («ذا للشيطان» الفقري «العمود فيلم يف املقتول
ديد»، ليفينج ذا أوف («نايت األحياء» املوتى «ليلة فيلم يف كما عدوى هيئة عىل الوحش
لفيلم. فيلم من يتغريَّ املرعبة األحداث موقع فإن كذلك، يوًما». ٢٨ «بعد فيلم أو (١٩٦٨
املسكونة البيوت أو البعيدة القالع عىل الشنيعة أفعاله تقترص مىض فيما الوحش كان
والذي البطل، يدخل عندما خوًفا انكماشنا سبب وهو الليل، سواد يف ضحاياه يطارد حيث
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زالت ما عة املتوقَّ واملشاهد املواقع هذه املحرَّمة. الغرفة أو القبو يف أنثى، يكون ما عادًة
من النهار وضح يف كذلك الهجوم يُمكنها اليوم وحوش لكن الرعب، أفالم يف تُستخدم
داخل من أو ،(١٩٧٧ آيز»، هاف هيلز («ذا عيون» لها «التالل فيلم يف كما املحيط الريف

.(١٩٨٠ شايننج»، («ذا «الربيق» فيلم يف كما البطل
فبداية لفيلم؛ فيلم من — عام نطاق داخل — الرعب سينما رموز كذلك تختلف كما
عن بعيًدا خفية تتم كانت والتي الصامتة، السينما يف مبكًرا ظهرت التي امليتات من
املقطوعة والرءوس املشوَّهة للجذوع الرصيح تصويرها يف املتزايدة الصور إىل الشاشة،
فإن الحديثة، األفالم مشاهد تمأل والتي بها وامُلَمثَّل املجدوعة األخرى الجسم وأجزاء
فإن كذلك، الجمهور. لصدم وابتكاًرا عنًفا أكثر مشاهد صنع إىل لجئوا األفالم صناع
بها يُمكن التي العديدة الطرق يف فكِّر إبداًعا. أكثر نحو عىل العنيف أثرها زاد أسلحتهم
ع تتنوَّ النهاية. شارة نزول قبل الحديثة الرعب أفالم يف ضحية وخنق وسحق وذبح طعن
والقلق والذعر الرعب من امُلشاِهد وأذن عني عىل الهجمات هذه تستثريها التي العواطف
فيلم كل فحص إىل االستجابات من النِّطاق هذا يدعو والرتويع. والتقزُّز االشمئزاز إىل
الواضحة فالخطوط األفالم؛ تلك نها تتضمَّ التي األفكار عىل أيًضا األمر وينطبق ِحَدة. عىل
أوف فانتوم («ذا األوبرا» «شبح أو «فرانكنشتاين» مثل أفالم يف والرش الخري بني للرصاع
يف للطبيعة الخارقة والُقوى العلم بني أو (١٩٢٩ عام ح نُقِّ (والذي (١٩٢٥ أوبرا»، ذي
تتالىش (١٩٣١ هايد»، مسرت آند جيكل («دكتور هايد» والسيد جيكل «الدكتور فيلم

.(١٩٨٣) و«فيديودروم» ،(١٩٧٦) «كاري» مثل الحقة؛ أفالم يف وتتداَخل
يشء السينما صناعة داخل وظيفته وفهم يشء، سينمائي نوع أي سمات وصف إن
«الفيلم/النوع كتابه يف ألتمان، ريك ح يُوضِّ الرعب؟ أفالم وإنتاج تمويل يستمر ملاذا آخر.
السينما صانعي التخاذ وصفات تضع األفالم من نوع أي تقاليد أن كيف السينمائي»،
لُصنع جاهز عمل وإطار للتسويق معروفة تصنيفات التقاليد هذه تُتيح لقراراتهم.8
وُعد وامُلستهِلكني؛ الصاِنعني بني العقد من كنوع السينمائي النوع إىل انظر فردية. أفالم
صنع يف األفالم ُصناع يستمر وطاَلما بآَخر. أو بنحو الجمهور عها يتوقَّ تجربة بتقديم
أفالم صناعة أن وبما الرعب. أفالم ُصنع سيستمر الجمهور، فيها يرغب التي الرعب أنواع
عىل مقبول عائد عىل الحصول امُلنِتجون ع فيتوقَّ نسبيٍّا، تكلفة أقل تكون أن يُمكن الرعب

قليلة. التذاكر شباك عوائد كانت لو حتى استثماراتهم
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الوحش ر تطوُّ الدماء: اصو مصَّ (3)

أنماط تتبع السينمائية األنواع بأن الباحثني بعض يؤمن الكتاب، هذا يف آنًفا ذكرنا كما
املؤرِّخ لعمل تلخيصه يف شاتس، توماس حدَّد الوقت. مدار عىل نموِّها أثناء عة متوقَّ ر تطوُّ

الشأن:9 هذا يف مراحل أربع فوسيون، هنري الفرنيس الفني

السينمائي. بالنوع الخاصة األساسية التقاليد س وتُؤسَّ تُفَرز وفيها التجريبية: (١)
عملها. كيفية فهم والجمهور للفنانني يُمكن حتى التقاليد هذه خ ترتسَّ الكالسيكية: (٢)
وشكلية أسلوبية بتفاصيل الفني الشكل األفالم صناع ويزخرف يُزيِّن التنقيحية: (٣)

محدَّدة.
األسايس الرتكيز وزخارفه الشكل يُصبح وفيها الذاتي»): «االنعكاس (أو الباروكية (٤)

للعمل.

األنواع أن زاِعمني الرتسيمية، االعتبارات هذه مثل مع آخرون باحثون يختلف
تقديمها ويُعاد ُمنعَطفات وتسلُك وترتاجع تنمو بل ، َخطِّيٍّ بنحٍو ر تتطوَّ ال السينمائية
لدراسة أخرى فرصة الفصل هذا يف الرعب لسينما الزمني الرسد يُتيح اعتباًطا. أكثر بنحو
التاريخ تتبُّع املفيد من سيكون ككل، السينمائي النوع إىل النظر قبل لكن اآلراء، هذه

الدماء. ايص مصَّ أفالم وهو منه واحد فرعي لنوع املخترص
هناك كان ،١٨١٩ عام الدماء» اص «مصَّ القصرية قصته بوليدوري جون نرش عندما
األوروبية. واألساطري الفولكلور يف للدماء اصة املصَّ الوحوش من طويل تراث بالفعل
ليطيل دماءهن ويرشب النساء يُغوي ف مثقَّ مهذَّب رجل هيئة عىل بوليدوري وحُش ظهر
ملسًة مضيًفا «دراكوال»، رواية ستوكر برام نرش عاًما، ثمانني حواَيل مرور وبعد عمره.
والجرذان والخفافيش له الرشير الجانب بني ورابًطا البطل إىل الرتانسلفاني النُّبل من
الشخصية عن ُصِنعت التي األفالم معظم ألهمت من هي ستوكر نسخة كانت والطاعون.
عام حتى يعود ُمبكِّر وقت من بداية اليوم. حتى فيلًما ١٧٠ عىل عددها يزيد والتي
الصامتة السينما عرص العرضيف دور شاشات إىل الدماء ايص مصَّ عرشات تسلَّل ،١٨٩٦
يكن لم املتحدة. الواليات أو إنجلرتا أو روسيا أو السويد أو فرنسا من الحدود عابرين
اللَّعوبات امُلغِريات الحسناوات أو «امُلغويات» كنَّ بل خفافيَش، الوحوش هؤالء من العديد
النساء أن إىل إشارة وهي دمائهم، من بدًال الرجال أموال ويستنزفن يُقاَومن ال الالتي

سلبية. فرائس كونهن قدر بنفس فاعلة شخصيات يكنَّ أن يمكن
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«نوسفرياتو» فيلم هو أملانيٍّا فيلًما كان الحقبة تلك يف ايصالدماء مصَّ أفالم أفضل أحد
أوف سيمفوني أ («نوسفرياتو: الرعب» سمفونية «نوسفرياتو: باسم أيًضا واملعروف
رواية من الفيلم قصة مورناو اقتبس مورناو. فيلهلم فريدريك للمخرج (١٩٢٢ هورور»،
الحصول يستِطع لم أنه بسبب أورلوك للكونت الوحش اسم غريَّ لكنَّه لستوكر دراكوال
رشيك، ماكس امُلمثِّل بدوره يقوم الذي أورلوك، فيلم. إىل الرواية تحويل حقوق عىل
السفينة تصل .(٣-٣ (شكل مخلبية طويلة وأصابع القوارض يُشبه بوجه رشير مخلوق
ويزبورج، مدينة إىل وصوله وبمجرد متِنها. عىل من كل مات وقد أملانيا إىل تنقله التي
مجموعة ومثل غريب. بنحو جسده عن ُمنفِصل نحيل غريب بظلٍّ ويُلقي تابوته يحمل
ذروة مشهد ويف النساء. من ضحاياه اختيار ل يُفضِّ فإنه وتَلوه، سبقوه الذين الكونتات
ليست لكنها رسيرها. من هو يقرتب بينما إيلني جسد عىل موٍح بشكل ظلُّه يزحف الفيلم،
وتُدرك الدماء ايص مصَّ عن كتابًا قرأت ألنها كذلك؛ صيادة هي بل فقط أورلوك ضحية
رشوق أشعة تخرتق حتى كاٍف نحو عىل طويل لوقٍت رسيرها بجانب بقَي لو سيموت أنه

جسده. الشمس
دماء» اص «مصَّ فيلم دراير تيودور كارل الدنماركي املخرج صنع ،١٩٣٢ عام يف
دريم ذا («فامباير: جراي» آالن ُحلم دماء: اص «مصَّ باسم كذلك واملعروف («فامباير»)
عدوَّ فإن لذا الدماء، ايص مصَّ لقصص مختلف مصدر من واملقتبس جراي») آالن أوف
بوصفه دراير، كان ستوكر. برام لدراكوال النبيل النَّسب وينقصه العباءة يرتدي ال البطل
مشاهد تقديم تجنُّب من وبدًال الغموض. كشف من بدًال باألصالة أكثر ا ُمهتمٍّ فنانًا،
إىل موجًها طليعيٍّا فيلًما أنتج مما ميزة إىل كليهما دراير حوَّل ُمبَهم، وتصوير صامتة

.(٣-٤ (شكل الجماهريية للتسلية موجًها كونه من أكثر ص متخصِّ جمهور
كأفالم دماء»، اص «مصَّ وفيها الصامتة، األفالم هذه معظم يُصنَّف أن يُمكن
األساسية والرموز وامَلشاهَد املواقَع األفالُم هذه قدَّمت فوسيون. لنظام طبًقا «تجريبية»
بعد أصبحت التي — الشمس بأشعة احرتاًقا واملوت السفينة وجرذان العتيقة القالع —
كامل بنحو تستقر أو خ ترتسَّ لم التقاليد هذه الرعب. ألفالم قياسية معايري قصري وقٍت
فيلم أرىس الكالسيكية. املرحلة يُشبه ما إىل الرعب فيلم وصل عندما الثالثينيات حتى
.(٣–٥ (شكل السينمائي النوع هذا معايري من العديد براونينج لتود (١٩٣١) «دراكوال»
قانونية تحويل بحقوق املرة وهذه يونفرسال، أستديوهات بواسطة هوليوود يف الفيلم أنتج
شباك يف كبرية بعوائد عات وتوقُّ سخي بإنتاج الفيلم وخرج فيلم، إىل ستوكر برام لرواية
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ده جسَّ الذي دراكوال الكونت فإن رشيك، ده جسَّ الذي ألورلوك مضاد نحو وعىل التذاكر.
يحكم للوراء، ف املصفَّ الالمع وَشعره فبعبائته واللباقة؛ بالكاريزما يتمتع الجويس بيال
العاملية، السوق تُراقب وبعنٍي حبِّه. يف يقْعَن جميعهنَّ أن عجب ال النساء. كمعشوق قلعته
اإلنجليزية النسخة إنتاج مع بالتزاُمن إسبانية نسخة يونفرسال أستديوهات أنتجت
يصور واإلسباني بالنهار ر يُصوِّ األمريكي الطاقم كان جدًدا. وممثلني مخرًجا ُمستخِدمة
وحوار بمالبس لكن البدء، إشارات نفس وحتى التصوير مواقع نفس ُمتشاركني ليًال،
باب هاركر لجون اإلسباني النظري يطُرق وعندما الثقافية. االختالفات يعكسان مختلَفني

بيتك.»10 هو بيتي دراكوال. «أنا قائًال: بطالقة باإلسبانية الجويس نظري يُحيِّيه القلعة،
دراكوال أفالم من كاملة سلسلة يونفرسال صنعت كبري، لنجاح الفيلم تحقيق بعد
(«سن دراكوال» و«ابن (١٩٣٦ دوتر»، («دراكوالز دراكوال» «ابنة مثل أفالًما نت تضمَّ
شخصية كتالوج إىل ُمضيفة الُخطى نفس أخرى دوٌل تبعت .(١٩٤٣ دراكوال»، أوف
اص مصَّ «شهوة فيلم يف صارخة جنسية شهوة إيطاليا إليه أضافت الدماء. اص مصَّ
اص «مصَّ فيلم يف أنياِبه من املكسيك وأطاَلت ،(١٩٥٦ فامباير»، آ أوف («الست دماء»
أول برودكشنز فيلم هامر رشكة أصدرت إنجلرتا، ويف .(١٩٥٧ فامبريو»، («إل الدماء»
دراكوال» «رعب عنوان تحت املتَّحدة الواليات يف وصَدر ١٩٥٨ عام دراكوال عن أفالمها
فيلم تبعه النَّبيل. الكونت دور يف يل كريستوفر بطولة من وكان دراكوال») أوف («هورور
(«دراكوال: الظالم» أمري و«دراكوال: (١٩٦٠ دراكوال»، أوف برايدز («ذا دراكوال» «عرائس
فروم ريزن هاز («دراكوال القرب» من ينهض و«دراكوال (١٩٦٦ داركنيس»، أوف برينس
ُمعظمها أخرى ودول والسويد أملانيا ساهَمت .(٣-٦ شكل (انظر (١٩٦٨ جريف»، ذا

دراكوال. ألسطورة الخاصة الثقافية بلمساتها أوروبية
رات التطوُّ هذه من أيٍّ تصنيف فيه الصعب من يكون ربما الذي الوقت يف
األفالم من العديد فإن املصطلح، فوسيون يستخدم قد كما وتحسني»، «تنقيح كعرص
الستينيات عقَدي خالل دراكوال نضوج ومع أسلوبية. وزخارف شكلية تنويعات تقدم
األمريكي الغرب يف دماء اصو مصَّ فهناك جديد. جيل كل مع مظهره تالءَم والسبعينيات،
سود دماء اصو ومصَّ ((١٩٦٦ فريسسدراكوال»، كيد ذا («بييل دراكوال» يواجه بييل («الولد
الدماء اصة («مصَّ سحاقيات دماء اصات ومصَّ (٣-٧ شكل انظر ،(١٩٧٢) («بالكوال»
ليزبوس») («فامبايروس سحاقيات» دماء اصات و«مصَّ نيو») فامباير («ال العارية»
ة» عضَّ أول من («الشهوة إباحيون دماء اصو مصَّ وأيًضا (١٩٧٠ عام صدر وكالهما
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«نوسف�اتو:  أو  «نوسف�اتو»  فيلم   :٣-٣ شكل 
سمفونية الرعب» (فريدريك فيلهلم مورناو، ١٩٢٢، 

أ=انيا).

شكل ٣-٦: فيلم «دراكوال ينهض ِمن القرب» (فريدي 
فرانسيس، ١٩٦٨، ا=ملكة ا=تحدة).

شكل ٣-٥: فيلم «دراكوال» (تود براونينج، ١٩٣١، 
الواليات ا=تحدة).

هونج  (سامو  مرعبة»  «لقاءات  فيلم   :٣-٨ شكل 
كام–بو، ١٩٨٠، هونج كونج).

 ،١٩٧٢ كرين،  (ويليام  «بالكوال»  فيلم   :٣-٧ شكل 
الواليات ا=تحدة).

شكل ٣-٤: فيلم «مصاص دماء» أو «مصاص دماء: 
 ،١٩٣٢ دراير،  تيودور  (كارل  جراي»  آالن  حلم 

الدنمارك).
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شكل ٣-٩: فيلم «دع الشخص الصحيح يدخل» (توماس 
ألفريدسون، ٢٠٠٨، السويد).

شكل ٣-١٠: فيلم «شفق» (كاثرين هاردويك، ٢٠٠٨، 
الواليات اFتحدة).

السينما. يف الدماء ايص مصَّ ألهمِّ صور مجموعة :٣-١٠ إىل ٣-٣ من األشكال

تقديم إعادة عن عبارة كانت األفالم هذه معظم .(١٩٧٨ بايت»)، فريست آت («الست
عند الباروكية املرحلة أسلوب بنفس ذاتي بانعكاس الكالسيكية األدبية للمادة هزلية
«قاتلو فيلمه يف هامر رشكة ألفالم ساخرًة محاكاة بوالنسكي رومان قدَّم فوسيون.
من «الحب فيلم يف .(١٩٦٧ كيلرز»، فامباير فريليس («ذا الشجعان» الدماء ايص مصَّ
بواسطة قلعته من دراكوال الكونت يُطَرد ،(١٩٧٩ بايت»، فريست آت («الف ة» عضَّ أول
تابوته إرسال إىل املطار يف مقصود غري ٌ خطأ يؤدِّي حيث نيويورك إىل ويطري الشيوعيني
«دراكوال» فيلم يف الجذَّاب دراكوال بَدور النجيال فرانك قام هارلم. حيِّ يف خاطئ عنوان إىل
مرًة الحياة إىل بالكاريزما يتميَّز الذي الكونت أعاد والذي بادام جون للمخرج (١٩٧٩)
ميل قدم برودواي. مسارح يف ُعرضت مرسحية من ُمقتبَس للجوائز حاصد عمل يف أخرى
وُمستمِتع» ميت «دراكوال: فيلم يف ١٩٩٥ عام الفكرة من الساخر املميَّز أسلوبه بروكس
ظهر وحديثًا هيلسنج. فان بَدور نفسه بروكس قام حيث إت») الفنج آند ديد («دراكوال:
يدخل» الصحيح الشخص «دع فيلم يف — صغريات فتيات بوصفهن للدماء اصاٌت مصَّ
شكل (انظر ألفريدسون توماس أخرجه سويدي فيلم وهو املثال، سبيل عىل ،(٢٠٠٨)
سلسلة يف سيما ال الفتيات، لقلوب املحطِّمون الوسماء الثانوية املرحلة ِفتيان أو — (٣-٩

.(٣-١٠ شكل (انظر (٢٠٠٨–٢٠١٢ («تواياليت»، «شفق»
زمني. ر لتطوُّ طبًقا تسري بالرضورة دراكوال أفالم صناعة يف االتجاهات هذه تكن لم
وكوستيلو «أبوت بفيلم ١٩٤٨ عام وحوشها من السخرية يف يونفرسال رشكة بدأت
دراكوال» «ابنة فيلم يف سحاقي النجذاٍب تلميحات هناك كانت فرانكنشتاين». يقابالن
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خالل من دقيق خطِّي تطوُّر هناك يكن لم أخرى، بعبارة ذلك. قبل وحتى (١٩٣٦)
الظهور تُعاود ثم الدماء اص مصَّ شخصية تظهر ذلك، من بدًال مؤكَّدة. ر تطوُّ مراحل
أو العلمي الخيال أو بالكوميديا الرعب مزج مع عديدة نة مهجَّ وأشكال مختلفة بهيئات

الرومانسية.
برام دراكوال أصل يرجع فقط. الغرب عىل الدماء ايص مصَّ وجود يقترص لم كذلك،
باسم أكرب بنحو واملعروف الثالث فالد الروماني األمري إىل منه انحدروا ومن ستوكر
أسطورة ترتِبط خشبية. خوازيق عىل أعداءه يقتل كان ألنه هكذا ي وُسمِّ امُلخوِزق» «فالد
والشيطان التنِّني) جماعة فرسان لقب وهو «دراكول» والده (كان «دراكوال» باسم فالد
الدماء ايص مصَّ عن الشعبي والفولكلور التنني) باسم املقدس الكتاب يف إليه أشري (الذي
اص مصَّ لدراكوال الشيطانية الصفات فإن لذا السالفية)؛ اللغات يف «أوبري» أو («فامباير»
تظهر ورشير. ودخيل غامض نحو عىل تُقدَّم واألوروبية األمريكية الرعب أفالم يف الدماء
ثقافات يف األحياء دماء عىل وتتغذى تموت ال التي الدماء ايص مصَّ تُشبه التي املخلوقات
املتخشبة» «الجثة أو الجائع» «الشبح تقليد يعود الصني، يف املثال، سبيل عىل أيًضا. أخرى
الصيني األدب إىل الكانتونية) يف يس» و«جيونج املاندارين يف «جيانجيش» يُسمى (الذي
الشخصيات هذه ترتدي السينما، يف ذلك. قبل ما وحتى عرش السابع بالقرن الخاص
املخالب تُشبه زرقاء طويلة أظافر لها وتكون العباءات من بدًال قديمة ماندارينية أردية
قوى فيه تنهزم الذي الوقت ويف الدم. من بدًال ضحاياها «كي») أو («تيش» نفس وتمتص
منظومتَي داخل ويموت يزدهر الصيني الشبَح فإن املسيحية، قوى أمام الوثنية دراكوال
فإن البوذية، أتباع إىل وبالنسبة الصني. يف ديانتنَي أكرب وهما والطاوية البوذية امُلعتَقدات
د التجسُّ إعادة طريق يف انتقاليتان مرحلتان هما بل دائمتني حالتني ليسا واللعن املوت
معركة يف تعلق ال املضطربة البرشية الرُّوح فإن الطاوية، أتباع إىل وبالنسبة والتنوير.
األشباح تجوب والخارجي. الداخيل التناُغم عىل للعثور رحلة يف هي بل والرش الخري بني
حب أو صاحبه يُعاَقب لم ظلٌم التوازن؛ اختالل من نوع بسبب األحياء وتُطارد األرض
إعادة لدورة لالنضمام حرٍّا يُصبح الشبح فإن التواُزن، استعادة وبمجرَّد ُمتباَدل. غري
تهديَدين يس والجيونج الجيانجيش من كل يبدو أن يُمكن بينما لذا جديد؛ من البعث
الجمهور إىل بالنسبة للتعاطف ُمثرية شخصيات كذلك يكونا أن يُمكنهما للخوف، ُمثريَين

شخص. ألي يحدث أن يمكن الجائعة لألشباح يحدث ما أن بما الصيني
من والثمانينيات السبعينيات يف يس الجيونج شخصية كونج هونج سينما أحيت
تعاون ،١٩٧٣ عام يل بروس موت تركها التي الفجوة لسدِّ ُمحاَولة ففي العرشين؛ القرن
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الدماء ايص مصَّ «أسطورة فيلم لصنْع الربيطانية هامر أستديوهات مع املحيل شو أستديو
بدور كوشينج بيرت قام فامبايرز»). جولدن سيفني ذا أوف ليجيند («ذا الذهبيني» السبعة
بصحبة الصني ريف يف الدماء ايص مصَّ من مجموعة مواجهة يف يدخل الذي هيلسنج فان
القتال. فنون يُتِقنون كلهم إخوة وسبع كونج) هونج من تشيانج ديفيد (امُلمثل تلميذه
طاٍو) راهب زي يف دراكوال يتنكَّر (إذ الربيطاني الرُّعب أفالم عنارص بني الفيلم يمِزج
فيلم إىل تلميحات بضعة إىل باإلضافة بالسيف، املباَرزة يف الووشيا وفن فو الكونغ ومالكمة
األسلوب؛ يف االبتكارات بعض كذلك الفيلم يُضيف كما لكوروساوا. السبعة» «الساموراي
تُطَعن عندما ببطء أجسادهم وتتفتَّت الصامتة األفالم مثل ببطء الدماء اصو مصَّ يتحرَّك
نجاًحا الذهبيني» السبعة الدماء ايص مصَّ «أسطورة فيلم ق يُحقِّ لم تتالَىش. حتى القلب يف
جعل ُمستقبلية. ألفالم سابقة أصبح لكنه الغربي، أو الرشقي الجمهور لدى سواء كبريًا
من لعدد الرئيسية الشخصية يس الجيونج هونج سامو وامُلنتج القتالية الفنون مؤدِّي
(١٩٨٠ إنكاونرتز»، («سبوكي مرعبة» «لقاءات من بداية الناجحة الكوميدية الرعب أفالم
يُهاجم فامباير»). («مسرت الدماء» اص مصَّ «السيد أفالم مجموعة خالل من واستمر
وضع من بقفزاٍت املوتي، ب التخشُّ بسبب جسُده تيبَّس والذي األفالم، تلك يف الوحش
كاهن وسحر تعاويذ بمساعدة عادًة يختفي حتى امتدادها عىل مفرودة وأذرع الوقوف
للجمهور تسويقه بعد يس، الجيونج يُصبح أن قبل طويل وقت يمرَّ لم .(٣-٨ (شكل طاٍو
والتي الوطنية، للحدود عابرة ظاهرة از»، القفَّ الصيني الدماء اص «مصَّ باسم الغربي
هونج إنعاش إعادة مع الدماء ايص ملصَّ العاَلمية الظاهرة من كجزء إليها يُنَظر ربما
أو األجنبية. بالرموز ذلك ومْزج بها الخاصة السينما وصناعة املحلية الرتاث ألنواع كونج
وهي كونج لهونج بالهوية الخاصة الوطنية املخاوف لعرض كطريقة إليها يُنظر ربما

الصني. لسلطة والخضوع املحيل الذاتي الحكم بني واملشتَّتة السابقة املستعمرة
التهديدات عن مجاًزا كان ما دائًما اصالدماء مصَّ أن ذْكر السياق، هذا يف الجدير، من
يجسد دراكوال كان ستوكر، برام عرص يف إنجلرتا يف الفيكتوريِّني إىل بالنسبة امُلدَركة.
. امُلتحرضِّ الرجل ثياب تحت يختفي الذي البدائي الوحش أو األجنبي الغزو من الخوف
بني الرصاع يف رشيرة وقوة للشيطان كتجسيد الدماء اص مصَّ إىل البعض ينظر ربما
يجده ربما املكبوتة. الجنسية للشهوة كصورة إليه فرويد أتباع ينظر وربما والرش. الخري
الشخصية أو مخادًعا متحوًال أو النفس من املظلم للجانب بدائيٍّا نموذًجا يونج أتباع
شبَّه نفسه ماركس كارل اآلخرين. من الحيوية تمتص التي كبري، نحو عىل املتملِّكة
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قال: حيث املال»؛ «رأس كتابه يف الدماء اص بمصَّ الرأسمايل لالقتصاد االستهالكي الجشع
ويعيش الحي، العمل امتصاص عىل الدماء اص كمصَّ يعيش ميِّت عمٌل هو املال «رأس

أكثر.»11 عمًال امتص كلما أكثر
القوى من العديد رؤية املمكن من ايصالدماء، مصَّ ألفالم االستعراضاملختَرص هذا يف
الفولكلور أو األدب عوالم من مقتبًسا وحش أي فيُصبح عام. بوجه الرُّعب سينما يف الفاعلة
هذه األفالم صناع جعل وكلما فيلم. أي يف الرئيسية الشخصية الخرافات أو التاريخ أو
غري ومنعطفات جديدة مشاهد مضيفني مظهرها من نوا وحسَّ مالءمًة أكثر الشخصية
بينها. فيما العائلية التشابُهات بعض تحمل األفالم من مجموعة تخرج القصة، يف عة متوقَّ
الخاصة الراسخة التقليدية املعايري ِبفعل واستقرَّت األفالم، من املجموعة هذه التحَمت وإذا
أو رئيسيٍّا كان سواء سينمائي نوع أو سلسلة عليها يُطلق فربما واألسلوب، باملحتوى
إطاًرا األفالم صناع يمتلك إذ السينما. لصناعة العملية األغراض بعض هذا يخدم فرعيٍّا.
منتجاتهم لتسويق فرصة عىل خالله من املنتجون ويحصل إبداعهم داخله يمارسون ا عامٍّ
طالب يعثُر الوقت، نفس يف العرض. دار يف مألوفة بتجربة املرور منه الجمهور ويتوقع
األبعاد واستكشاف السينما تاريخ من زاوية لدراسة مناسب تصنيف عىل السينما وباحثو
سعي وخالل عنه. تحكي التي القصص يف تكمن التي األفكار وكْشف للوحش الرمزية
يخضع جديدة، قوالب وصنع السائدة القوالب وكرس جديدة اتجاهات وراء املخرجني
نفس ويف الساخرة. واملحاكاة ذاتيٍّا امُلدَرك والتقليد والتهجني والتَّوِسعة لالختبار الشكل
من بعض يف بعضها مختلفة وثقافات حقب من األفالم تُؤثِّر كله، هذا وخالل الوقت،
االستعراض هذا وبوضع الوطنية. والحدود للتاريخ متجاِوز ُمختَلط تلقيح عملية خالل
وتاريخها. الرعب سينما إىل أوسع لنظرة نَنتِقل االعتبار، يف بالرضورة ط املبسَّ املخترص

ِجنيول الجران مرسح ورعب القوطية األشباح (4)

الحكايات وأكثر مخيفة. ومرسحيات حكايات هناك كانت مخيفة، أفالٌم تُوجد أن قبل
مصطلح وهو القوطية، الحكايات باسم تُعرف الغرب يف الرعب بتاريخ الصلة الوثيقة
تدور ما غالبًا التي الوسطى بالقرون الخاصة والقالع امُلتهدِّمة الَخِربة باألديرة مرتبط
يضمُّ الذي التقليد هذا من جزءًا ستوكر لربام «دراكوال» رواية تُعتَرب الحكايات. هذه فيها
آلن (١٧٩٤) أدولفو» و«أرسار والبول، لهوراس (١٧٦٤) أوترانتو» «قلعة مثل روايات
إىل ترجع التي اإلنجليزية الروايات هذه لويس. ملاثيو (١٧٩٦) و«الراهب» رادكليف،
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مسكونًا عاَلًما واألرواح؛ األشباح من للطبيعة خارًقا عاَلًما أثارت عرش الثامن القرن أواخر
كانت التي الرومانسية للحركة نتيجًة القوطي األدب يُعترب الباقية. املايضوالرشور بذنوب
عرش. الثامن القرن يف التنوير لحركة املصاحبة امُلقيِّدة العلمية العقالنية ضد احتجاًجا
الطبيعة يف والجمال الحقيقة ووجدوا العقل. من بدًال العواطف الرومانسية ُكتَّاب خاطب
والضخامة للقوة وبمواجهتهم العقالني. الفهم تفوق جليلة عظمة وجدوا حيث الرصفة؛
القوة هذه إىل رادكليف فتُشري لهم؛ إلهام مصدر بالرهبة اإلحساس مثَّل للطبيعة، املطلقة
املَلكات وتوقظ الروح من األوىل ع «تُوسِّ والرعب: الرهبة بني تُفرِّق عندما املهيبة امُلخيفة
عليها.»12 كبري حدٍّ إىل ويقيض دها ويُجمِّ منها اآلخر يُقلِّص بينما كبرية، بدرجٍة العقلية

بالرُّعب. منها أكثر بالرهبة القوطية الحكايات تتعلَّق
— أعمالُهم أتاَحت عرش. التاسع القرن إىل الحركة هذه الُكتاب من جديد جيل جَلب
وولستونكرافت ملاري العرصالحديث» برومثيوس أو «فرانكنشتاين مثل أعمال وخصوًصا
لويسستيفنسون لروبرت هايد» والسيد جيكل للدكتور العجيبة و«الحالة ،(١٨١٨) شييل
والرموز واملواقع والقصص الوحوش — ستوكر لربام (١٨٩٧) و«دراكوال» ،(١٨٨٦)

الثالثينيات. يف يونفرسال أستديوهات صنعتها التي الرعب بأفالم الخاصة امُلخيفة
الحشود يجذب الشعبي الرتفيه من جديد نوع هناك كان أوروبا، ويف الوقت، نفس يف
ُممثِّلني ملشاهدة مىض فيما كنيسًة كان ا جدٍّ ضيق مكاٍن يف عون يتجمَّ كانوا باريس. يف
بشكٍل عنيفة وتشويه وتعذيب قتل جرائم تُصوِّر مشاهد دون يُجسِّ الثانية الدرجة من
باملدينة: الدنيا الطبقة أفراد حياة من مقتبسة املمثلون يُجسدها التي األدوار كانت رصيح.
شفائهم، من امليئوس العقل ومختيلِّ واملجرمني واملومسات الشوارع وأطفال املترشدين
والصعق والخنق نق والشَّ الطعنات مشاهد من تنتهي ال مجموعاٍت يُمثِّلون كانوا الذين وهم
أجل من بعٍض ألجساد بعضهم من واالنتهاكات واالغتصاب بالجثث والتمثيل بالكهرباء
س أُسِّ الذي ِجنيول الجران مرسح هو هذا كان الجمهور. بها يشعر التي الصادمة امُلتعة
وخالل ميتينييه. أوسكار الرشطة، يف السابق واملوظَّف املرسحي الكاتب يد عىل ١٨٩٧ عام
حدود وتخطِّي تحدِّي يف استمرَّ ،١٩٦٢ عام أبوابه املرسح هذا أَغَلق وحتى عامليتنَي حربنَي
تفاصيل من بدًال األولوية املخيف الشنيع املشهد بإعطاء الرفيع. والذوق الرسد تماُسك
النبيلة املكانة ذات الرهبة مع تتناقض يُقدمها التي الرصيح الرعب أنواع كانت القصة،
السينما بدأت وبعدما الرهبة. من بدًال الصدم هو الهدف كان القوطي. باألدب الخاصة
اتخذ للمرسحيات، التمثييل األداء مع الحال ونفس للرِّوايات الرسدية بالوظائف القيام يف
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الجران لعنف الواقعي والرعب القوطية لألشباح الخارقة الرهبة — االتجاهان هذان
الرعب. أفالم يف مختلفة أشكاًال — جنيول

الصامتة السينما شاشة عىل مكتومة رصخات (5)

تاريخ األساس يف هو الرعب أفالم «تاريخ بأن الرعب» «أفالم كتابه يف ويلز بول يُذكرنا
مدار عىل الرعب أفالم مسار تتبُّع يؤدي أن يُمكن العرشين.»13 القرن يف والقلق الخوف
نطاق وبتوسيع جيل. لكل قلًقا يُمثِّل ما أكثر استكشاف إىل بعقد عقًدا األمريكية السينما
قلق أثار ما اكتشاف يُمكننا أخرى، مناطق من رعب أفالم ليشمل والتحقيق البحث
إىل لووينستني آدم ينظر التاريخ. مدار عىل الهند أو اليابان أو إسبانيا يف الناس وخوف
أو التاريخ، فظائع عن التحدث «إن الثقافية: الصدمات أو الحوادث يخصُّ فيما التاريخ
مثل صادم حادٌث يرتك جروًحا.»14 باعتبارها األحداث إىل النظر يعني التاريخية، الصدمة
الوطني، الوعي يف ندباٍت هريوشيما عىل الذرِّية القنبلة إلقاء أو اإلسبانية األهلية الحرب
trauma صدمة كلمة أن املثري من السينمائي. الرعب من كلحظات تظهر ندبات وهي
الرعب أفالم تعِرض حلًما. األملانية Traum كلمة تعني بينما اليونانية، يف جرًحا تعني

السينما. شاشات عىل نهاية ال ما إىل يتكرَّر كابوًسا باعتباره التاريخ
سَكنَت التي التاريخية الصدمات أبرز األرجح، عىل األوىل، العاملية الحرب كانت
أوروبا يف استمرَّت الحرب أن من الرغم وعىل الصامتة. السينما ِحقبة خالل األفالم
املتهدِّمة املواِقع من األمد طويل إرثًا تَركت فقد ،(١٩١٤–١٩١٨) فقط سنوات ألربع
الخسارة كانت حيث — أملانيا يف نفسيٍّا. املصدومة والشعوب املشوَّهني امُلحاربني وُقدامى
تعداد من باملائة ٣٫٨ حوايل مثَّلوا الجنود من ضحية مليونَي من (أكثر األكرب هي البرشية
كاليجاري» الدكتور «كابينة مثل أفالم يف رة املدمِّ الحرب تبعات تظهر — البالد) سكان
الدكتور يظهر .(١٩٢٢) و«نوسفرياتو» ،(١٩٢٠ جوليم»، («ذا و«الجوليم» ،(١٩٢٠)
نوِمه أثناء يسري رجًال به الخاص العرض يضمُّ غامض مغناطييس كمنوِّم كاليجاري
الليل يف نومه أثناء البلدة سكان تشيزاري يُطارد كاليجاري، بأمر تشيزاري. يُسمى
أنه يكشف والذي كاليجاري إىل القتل جرائم الفيلم راوي ينسب قتل. جرائم ذًا منفِّ
تُطلعنا فعًال؟ كذلك هو هل لكن .(٣-١١ (شكل عقليٍّا للمختلِّني ملصحة املجنون املدير
كاليجاري الدكتور سة مؤسَّ نزالء أحد هو الذي الراوي هو الحقيقي املجنون أن الخاتمة
شوارع تلتقي املشوََّهني. املواقع وتصميم الفيلم تصوير يُفرسِّ هذا الحكومة. تُديرها التي
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الداخلية الذهنية الحاالت تعكس األملانية للتعبريية واملشوَّهة امُلحرَّفة الجماليات :٣-١١ شكل
.(١٩٢٠ ِفينَه، (روبرت كاليجاري» الدكتور «كابينة فيلم يف

الديكورات األشكال. ُمنتظمة غري ونوافذ بأبواب مائلة منازل تُطوِّقها حادة بزوايا القرية
شبه والحوائط باستطالة ُممتدٌّ األثاث حيث البنائية الناحية من ُمنتِظمة غري الداخلية
يزيد مدهونة. فالظالل للضوء؛ طبيعيٍّا مصدًرا هناك أن يبدو ال ذلك، عىل عالوة ُمنحرفة.
ينتمي فيها. امُلباَلغ امُلمثِّلني وإيماءات املائلة التَّصوير زوايا الغريبة الصورة هذه أثر من
فنية حركة وهي التعبريية الحركة جماليات إىل التصويرية الواقعية عن الفيلم ابتعاد
السينما شاشة أو الرسم لوحة عىل الداخلية العقلية الحاالت عن للتعبري سَعت تجريبية

بموضوعية. الواقع نَسِخ محاَولة من بدًال
امُلشاِهدين بني الجدل من الكثري الفيلم حبكة يف حَدث الذي املفاجئ ل التحوُّ أحدث
أن كراكاور سيجفريد زَعم بقليل الثانية العاَلمية الحرب بعد األملانية. السينما ومؤرِّخي
امُلستبدَّة؛ للسلطة األصيل الفيلم نْقد إلخفاء الهادفة الرقابة من نوًعا كانت املضافة النهاية
كجنود الَقِذرة بوظيفتها ليقوموا تشيزاري مثل هم ن ممَّ جيًال أرسلت التي الرشيرة الدولة
أسلوبًا األملانية التعبريية تُعترب النَّظرة، هذه خالل من أوروبا.15 يف القتال ساحات يف
ُمختلًفا تفسريًا إلزايرس توماس قدَّم حديثًا، لكن جنونه. ُجنَّ قد العالم أن إلظهار مناسبًا
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طريقة أي، األول؛ املقام يف إنتاج اسرتاتيجية كان التعبريي الفيلم أسلوب أن مؤكًِّدا
جَلب حال، أي عىل واقعية.16 األكثر األمريكية نظرياتها وبني األملانية األفالم بني للتمييز
وِذكرياتهم وأساليبهم مهاراتهم أملانيا يف األفالم هذه يف شاركوا الذين الفنَّانني من العديد
استمرَّ العرشين. القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف هوليوود إىل انتقلوا عندما معهم
مثل مخرجني عىل التأثري يف الرُّعب، لنفسية ا جدٍّ املناسب بالتعبريية، الخاص التشويه

قدًما. الرعب سينما بميضِّ برتون وتيم هيتشكوك ألفريد
للرسيالية، كانت فرنسا. يف زخًما يكتسب آخر فني اتجاه هناك كان الوقت، نفس يف
عارصوا الذين والرسامون الُكتاب ألقى األوىل. العاملية بالحرب قوية صالت التعبريية، مثل
يكن لم امُلستِبدة. واملؤسسات املقيَّدة العقالنية عىل بأهوالها يتعلَّق فيما باللوم الحرب
جديدة أسلحة لُصنع خبيثة أداة بل ُمساِلمة تقدُّمية قوة نظرهم، يف الحديث، العلم
حركة ١٩٢٤ عام نُرش الذي بهم الخاصُّ الرسيايل» «البيان بدأ البرشية. واستعباد إليذاء
عدة بني من يعني، هذا كان العقالنية. أغالل يعتربونه كانوا مما الخيال لتحرير ثورية
الالمنطق الرسيالية القصص تتبَع فرويد. وَصفه الذي األحالم عالم يف الغوَص أمور،
باالستمرارية واضح إحساس دون من آلخر حدث من تقفز حيث الحر؛ للتداعي امُلتداِخل
الرُّؤى عاكسًة خيالية، ومخلوقات ُمستحيلة مناظر الرسيالية الصور ر وتُصوِّ الرسدية.
محررة، الرُّؤى هذه تكون أن يُمكن وبينما الواقع». «عالم دقة من ُمتحرِّر بنحو الداخلية
أندليس» «كلب القصري الطليعي الفيلم يحتوي ا. جدٍّ مخيفة تكون أن يمكن كذلك فإنها
رشائط عىل ُصوِّرت التي املشاِهد أكثر أحد عىل دايل وسلفادور بونويل للويس (١٩٢٩)
مثل الرسيالية، الحركة أن من الرغم وعىل امرأة. وعني مويسٍّ شفرة ن يتضمَّ رعبًا السينما
الرعب أفالم تاريخ يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت كذلك فإنها نسبيٍّا، قصريًا ُعمرها كان التعبريية،
ويذاوت («آيز وجه» بال «عينان فيلم مثل كابوسية؛ فانتازية أفالم يف الظهور ُمعيدًة
و«متاهة كروننربج، لديفيد (١٩٨٣) و«فيديودروم» فرانجو، لجورج (١٩٦٠ فيس»، آ

تورو. ديل لجيريمو (٢٠٠٦ البرينث»، («بانز بان»
وفرنسا، أملانيا يف املعارك ساحات عن وبعيًدا األطليس، امُلحيط من اآلخر الجانب عىل
،١٩٠٨ عام ففي طويل؛ بوقت الحرب قبل الصامتة السينما يف الظهور يف الوحوش بدأت
قصة عن فيلم أول األمريكية شيكاجو مدينة مقرها التي سكوب بويل سيليج رشكة صنعت
سينمائي فيلم أول دويل سريل جيه أخرج ،١٩١٠ عام ويف هايد. والسيد جيكل الدكتور
ولخشية إديسون. رشكة لصالح بنيويورك برونكس حي يف فرانكنشتاين َوحش عن
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حدة من وقلَّل للقصة األخالقية الرسالة من غريَّ للفيلم، السلبي االستقبال من إديسون
ُمماثلة اسرتاتيجية جريفيث وارك ديفيد اتبع شييل. ماري لوحش إثارة األكثر الصفات
(١٩١٤ كونشانس»، أفينجينج («ذي املنتقم» «الضمري فيلم أخرج عندما ١٩١٤ عام
إىل غربًا الصناعة بانتقال لكن بو. آالن إلدجار قصة عىل مبنيٍّا وكان ميوتشوال، لرشكة
جريئة خطوات إم جي وإم ويونفرسال باراماونت أستديوهات ُرؤساء اتخذ هوليوود،
هو الجديدة املرحلة هذه سيد كان ورصيحة. رهيبة رعب بصور جمهورهم لَصدم أكثر
الشخصيات تجسيد يف ص تخصَّ الذي وجه»، األلف ذو «الرجل ب ب امُللقَّ تشاني، لون
البانتوميم فن وأتقن ني، أصمَّ ألبوين تشاني ولد مروِّعة. جسمانية بتشوُّهات امُلصابة
املكياج مع امُلتَقنة تجاربه وضعت الصامتة. السينما يف التمثيل يف ُمفيدة مهارة وهي
«أحدب فيلم يف كوازيمودو مثل بأدوار قيامه خالل ومن والقبح. للبشاعة جديدة معايري
«شبح فيلم يف املقنَّع األرجن وعازف (١٩٢٤ نوتردام»، أوف هانشباك («ذا نوتردام»
يف نجح يونفرسال، أستديوهات أنتجتها التي امُلتَقنة األفالم من فيلمان وهما األوبرا»،
املتبرصِّ كتابه يف سكال، ديفيد يربط الوقت. نفس يف الجمهور واشمئزاز شفقة استثارة

ال أنه ورغم الحرب. تُسبِّبها التي والجروح األفالم هذه بني الوحش»، «عرض واآلرس
أن إىل سكال يُشري القصتني، كال يف األوىل العاملية الحرب إىل مبارشة إشارات أي توجد
إليهما النظر يُمكن والَعَرج) املشوَّه (الوجه الجسدية والتشوهات (باريس) األحداث موقع

الحرب.17 لصدمة ضمنية كإشارات

الكالسيكية يونفرسال وحوش العرشين: القرن ثالثينيات (6)

صوت، للوحوش أصبح العرشين، القرن من الثالثينيات يف الناطقة السينما تقنية بظهور
ُمرتابطة. غري وهمهمات زمَجرات أو أجنبية بلهجات يتحدَّثون كانوا األغلب يف أنهم رغم
«فرانكنشتاين» فيلَمي يف كارلوف وبوريس «دراكوال» فيلم يف الجويس بيال أداء وضع
من األوىل القليلة السنني يف لشخصياتهم شهرية معايريَ (١٩٣٢ مامي»، («ذا و«املومياء»
املبكِّر تشاني لون نجاح أدَّى يونفرسال. أستديوهات إىل بالنسبة ولألبد الثالثينيات، عقد
يونفرسال أستديوهات رئيس ع يتشجَّ أن إىل األوبرا وشبح نوتردام أحدب شخصيتَي يف
ويُدرُّ كبريًا جمهوًرا سيجذب ُمرعبة شخصيات تقديم أن عىل ويراهن االبن اليميل كارل
جديدة مواهب عىل عثََر اليميل لكن ،١٩٣٠ عام تشاني مات التذاكر. شبَّاك يف أكرب عوائد
بالعرص واسع نطاق عىل اآلن يُعرف ما أطلق مما التكلفة باهظة أفالم يف املال واستثمَر
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فرانكنشتاين» «عروس مثل أفالًما العرص ذلك ن تضمَّ الكالسيكية. الرعب ألفالم الذهبي
الذئب» و«الرجل ،(١٩٣٩) فرانكنشتاين» و«ابن ،(١٩٣٦) دراكوال» و«ابنة ،(١٩٣٥)

.(١٩٤١)
د يُجسِّ مما والرش الخري بني نموذجية معارك وأعداؤها يونفرسال وحوش تُمثِّل
هيلسنج فان «دراكوال» فيلم يُقدِّم البرشية. بالطبيعة يتعلق فيما املستمرة املخاوف
الدماء اص مصَّ قوى مواجهة يف واملنطق للمعرفة ورمًزا حكيًما عجوًزا رجًال بوصفه
يف للطبيعة الخارقة ومهاراته العظيمة قوَّته يف دراكوال خطر يكُمن للطبيعة. الخارقة
فان يغرس عندما لذا به؛ شبيهة مخلوقات إىل البرش تحويل عىل وُقدرته شكله تغيري
الفوىض عىل األخالقي للنظام انتصاًرا األمر يُمثِّل الوحش، قلب يف الخشبي الوتد هيلسنج
أو حكيًما ليس «فرانكنشتاين»، فيلم يف املعرفة صاحب فإن مضاد، نحٍو عىل والظالم.
املحتملة والقدرات بمهنته بشدة فرانكنشتاين الدكتور يفخر عاِلًما، فبصفته تماًما؛ طيبًا
مادة من قطًعا يجمع الكهربائية، والطاقة الكيميائية بالتفاُعالت ُمفَعم معمل وداخل لها.
فرانكنشتاين يتفاَخر الحركة، يف املخلوق يبدأ وعندما حيٍّا. كائنًا منها ليَصنع مًعا جامدة
الوحش مع األرجح عىل نتعاَطف الفيلم، وبنهاية إلًها.» تكون أن شعوَر أُدرك «اآلن قائًال:
الفولكلور من نموذجية أخرى شخصية الذئب» «الرجل فيلم يستكِشف الدكتور. من أكثَر
وحش كان فإذا وحش. إىل رجل من شكله يغري أن يُمكن الذي املستذئب وهو والخرافة؛
الحيوان يُمثِّل امُلستذئب فإن آليِّني، يُصِبحوا أن من البرش خوف يستغلُّ فرانكنشتاين
من هايد» والسيد جيكل «الدكتور فيلم يف سبق فيما القصة عىل تنويع ُقدِّم بداخلنا. الذي
العنوان بنفس إم جي إم ألستديو فيلم يف والحًقا ١٩٣١ عام باراماونت أستديو إنتاج
الطبيعة، وليس العلم، أن يبدو وهايد، جيكل حالة ويف ذلك، من الرغم وعىل .١٩٤١ عام

جيكل. لهوية حدث الذي التغيري يف امللوم هو
بيشء يونفرسال برشكة الخاصة الوحوش أفالم تدين والفكرة، األسلوب ناحية من
ويل، جيمس «فرانكنشتاين»، فيلم مخرج إن يُقال الخارج. من ُمستوَردة اتجاهات إىل ما
كاليجاري». الدكتور «كابينة منها أملانيا، من تعبريية أفالم عدة بإخراج للفيلم استعدَّ
مة املصمَّ الوحش وحركات الشديدة التباين درجة ذات الفيلم إضاءة يف األملاني التأثري نرى
يظهر األثر هذا فيه. امُلباَلغ املعماري القلعة وتصميم املائلة التصوير وزوايا معني بأسلوب
ديفيد يرى أيًضا. ويل أخرجه والذي فرانكنشتاين» «عروس فيلم يف أكرب بنحو كذلك
واملشاهد األفكار يف واملتمثِّل يونفرسال؛ رشكة رعب أفالم يف آخر أوروبيٍّا أثًرا سكال
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التي الشعبوية «الرسيالية من كنوع تعمل األفالم هذه فإن سكال، إىل بالنسبة الرسيالية.
الفاصلة الحدود عىل وتقيض داخله، تجري التي والعمليات البرشي الجسد ترتيب تُعيد
وغري الجديدة العلم رات لتطوُّ بصعوبة وتستجيب األخرى، البيولوجية واألنواع البرش بني
بريطانية، أدبية مصادر من القصصجاءت هذه كل أن حقيقة نضيف عندما املفهومة.»18
كما آنذاك، هوليوود أن يتضح مهاجرين، كانوا األستديوهات موظفي من العديد وأن

ما. بدرجة عاملية ظاهرة دائًما، كانت
بل األمريكيني فقط تُرق لم الهوليوودية الرعب أفالم أن أسباب أحد هذا يكون ربما
كربى ميزانيات تملك األستديوهات ُكربيات كانت العالم. أنحاء جميع من الجمهور أيًضا
أحدثت عرضها قرَّروا التي القصص لكن مرتفعة، إنتاجية بقيَم األفالم وتوزيع لصنع
مهربًا الوحوش أفالم أتاحت الثالثينيات، يف الكبري الكساد فرتة وخالل واسًعا. صًدى
يف روزفيلت، ديالنو فرانلكني قال الحياة. قيد عىل للبقاء اليومي الرصاع من به مرغوبًا
هي: شهرية مقولة الخوف عن ،١٩٣٣ عام املتحدة الواليات رئاسة تولِّيه بعد خطاب أول
املربَّرة غري املجهولة الرهبة — ذاته الخوف هو نخافه أن علينا يجب الذي الوحيد «اليشء
الرعب أفالُم أعَطْت تقدُّم.» إىل التقهُقر لتحويل املطلوبة الجهود تشلُّ التي العقالنية وغري
رصخة وإطالق كارلوف أو الجويس وجه يف النظر وبَعد محليٍّا. وموطنًا اسًما الخوَف

قدًما. وامليض أنفاسهم التقاط السينما دور ملرتادي يُتاح ربما عالجية،

النوار الرعب وأفالم الثانية العاملية الحرب العرشين: القرن أربعينيات (7)

عاملية حرب شكل يف جديدة صدمات العالم واَجَه قليلة، بسنوات روزفيلت خطاب بعد
منتجة الحربي املجهود إىل انتباهها من كبريًا جزءًا هوليوود أستديوهات وجهت جديدة.
بميزانيات رعٍب فيلَمي سوى األربعينيات فرتة خالل يُصنَع لم وحربية. دعائية أفالًما
رشكة صنع وإعادة هايد»، والسيد جيكل «الدكتور فيلم من ١٩٤١ عام نسخة وهما كبرية؛
ذات الرعب أفالم استمرَّت لكن رينز؛ كلود بطولة (١٩٤٣) األوبرا» «شبح لفيلم يونفرسال
ة خاصَّ ُشهرة الذئب الرجل لشخصية كانت لها. جمهور عىل العثور يف امُلنخِفضة التكلفة
الوحش أخَرَجت الحرب وحشية أن بسبب ربما الحرب، خالل مرات ثالث ظهرت حيث
تلك رعِب أفالم أهمَّ أن نجد األمر، ل وبتأمُّ ذلك، من الرغم عىل اإلنسان. داخل الكامن
أفالم ِتسعة الرشكة أنتجت و١٩٤٦، ١٩٤٢ عاَمي وبني أو. كيه آر رشكة أنتجتها الِحقبة
ليوتن. فال السيناريو املنتج/كاتب إرشاف تحت كلها ُصنعت التَّكلفة ُمنخِفضة ُرعب
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فال للُمنِتج الشديد اإلعجاب (١٩٤٢ تورنور، (جاك القطط» «البرش فيلم يعكس :٣-١٢ شكل
النوار. أفالم وجماليات الفرويدي النفس بعلم ليوتن

أخرجه والذي ،(١٩٤٢ بيبول»، («كات القطط» «البرش هو األفالم هذه أول كان
األساس يف الفيلم صنَع الذي القطط»، «البرش كان تورنور. جاك فرنسا يف املولود املخرج
السيناريو يوجد أن قبل فقط عنوانًا يونفرسال، لرشكة الذئب» «الرجل فيلم ليُنافس
من فرقة تغزو حيث البلقان منطقة يف تدور للقصة األوىل املعالجة كانت به. الخاص
ويُهاِجمون عمالقة قطط إىل ليًال القرية سكان يتحوَّل الُقرى. إحدى النازية الدبابات
الذين الناس لعنة تُالزمها زالت ما لكن نيويورك إىل القرية من فتاٌة تهُرب بينما النازيِّني
تُصبح نيويورك، يف بالكامل واملقامة للفيلم، النهائية املعاَلجة يف قطط. إىل يتحوَّلون
وتقع رجًال إيرينا تلتقي .(٣-١٢ (شكل للقصة امُلضطِربة البطلة إيرينا، الفتاة هذه
تُبِعده يجعلها الحب مارسا إذا نمر إىل ل ستتحوَّ أنها اعتقادها لكن وتتزوَّجه، حبه يف
تجاه ما وتشكًُّكا الفرويدي النفس بعلم ليوتن افتتان الَحبكة تعكس باستمرار. عنها
مخاوفها بمواجهة ينصحها ملساعدتها، نفيس طبيب إىل إيرينا تلجأ عندما ُممارسيه.
وحش إىل إيرينا ل تتحوَّ اللحظة، هذه عند للتجربة. نفَسه عارًضا ملشاعرها بالخضوع
أكرب بنحو بالحذق الفيلم يتميز البارع، تورنور إخراج تحت إربًا. وتُمزقه نَّوريات السِّ من
رصيحة. صور عرض من بدًال ق ُمشوِّ مناٍخ لخلق أكرب انتباًها تورنور يمنح قصته. من
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خياِلها؟ نتاج هي أم فعًال حقيقية اللعنة هل املشاهد. لخيال الرعب من كبري جزء ويُرتَك
عه يتوقَّ ما تُصِبح أن وهو اجتماعي ضغط ضحية هي أم قطٍّ إىل بالفعل إيرينا ل تتحوَّ هل
حذاء آثار إىل فيه ل تتحوَّ نمر أقدام آثار أن يبدو ُمخيف لييل مشهد يرتكنا منها؟ الناس

أمرنا. من حرية يف امرأة
زومبي»، آ ويذ ووكد («آي زومبي» مع «مشيت هو ليوتن مع التايل تورنور فيلم كان
لتَعتني الكاريبي يف جزيرة إىل ذهبت ممرضة االسرتجاع بأسلوب القصة تروي .(١٩٤٣
وتُقابل امُلظِلم الربج يف ترصخ امرأة تسمع الليايل، إحدى يف مريضة. مزرعة مالك بزوجة
يمارس يرة. رشِّ أرساًرا التقيصِّ من املزيُد يكشف الغشية. من حالة يف تميش وهي الزوجة
إىل تلميحات هناك التالل. يف الفودو سحَر أفارقة عبيٍد نسل من املنحدرون املزرعة عمال
أكثر املمرِّضة وبَغوص املزرعة، مالك عائلة داخل الجنون وربما والخيانة والتالُعب الغرية
وراٍو دة، معقَّ حبكة — القوطية العنارص هذه عاطفية. ارتباطات تكتشف القصة داخل
إىل وإشارات العائلة، أفراد بأشباح مسكون ومنزل للطبيعة، خارقة وُقوى القصة، يرسد
دة. معقَّ لتفسريات عرضة ويُصِبح أدبية سمًة الفيلم تمنَح — مكبوتة ِجنسية َشهوات
مرض هل تقليدية؟ أكثر وطُرق لَدوافع ذكي غطاءٌ هو أم حقيقي الفودو سحُر هل
خالل من القصة تفسري يُمكن هل يرة؟ رشِّ مؤاَمرة من جزء أم َلعنة أم جسدي الزوجة
نقٌد هو هل الالوعي؟ ودواِفع املكبوحة الرغبات عن تَعبريًا بوصفه الفرويدي النفس علم
الفيلم يقوله الذي ما مميَّزة؟ قلَّة ملصلحة عبيد إىل الُعمال ل يُحوِّ الذي االقتصادي للنِّظام

وعشيقات؟19 هات وأمَّ وزوجات راعيات بوصفهن النساء أدوار عن
بوجه معروف أكرب اتجاٍه سياق يف إليها نُِظر إذا أكثر ليوتن/تورنور أفالم فهم يُمكن
املصطلح هذا الفرنسيون النقاد استخدم السوداوية». «األفالم أو النوار» «أفالم باسم عام
ثمة أن الحظوا التي والخمسينيات األربعينيات يف ُهوليوود أفالم بعِض لوصِف مرة ألول
طابًعا جريمة، أفالم معظمها كانت التي األفالم، تلك تمتلك بينها. تربط معينة أنماًطا
ليلية ومشاهد طويلة، بظالل تُلقي خافتة وإضاءة قوي، وأسود أبيض (تصوير قاتًما
ما عادًة الحياة. إىل التشاؤمية النظرة مع لتَتماىش املطر) يف تكون ما وغالبًا اإلضاءة خافتة
ف وتتكشَّ الشخصيات، أحد صوت ويرويها االسرتجاع، بأسلوب األفالم هذه أحداث تُقدَّم
ولقطات الغريبة التصوير زوايا تُساِهم دة. املعقَّ الفرعية الحبكات من متاهة عرب تدريجيٍّا
والقَلق. باالرتباك إحساس َخلق يف األملانية، التعبريية من امُلقتبَستان امُلجِفلة، النظر وجهات
يُوثَق وال مغوية َلعوب؛ امرأة النوَّار فيلم يف األساسية األُنثوية الشخصية تكون ما عادًة

القصة. إىل فرعيٍّا شهوانيٍّا عامًال يُضيف مما بها،
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اعتباُرها يُمِكن لها والفكريَّة األُسلوبية السمات فإن تاريخيٍّا، النوار أفالم إىل بالنظر
عاُدوا املثالية راية تحت للحرب خَرجوا الذين األمريكيُّون الجنود الحرب. عن تعبريات
للحياة تشاؤًما أكثر رؤية معهم جَلبوا لقد ندوبًا. فيهم التجربة تركت وقد أوروبا من
أصبح النساء فإنَّ كذلك قبل. من كانت كما بسيطة تبدو الحياة تُعد لم أخالقيٍّا؛ وتشكًُّكا
يشغلونها الرجال كان وظائف األمريكيات النساء تولَّت ُمختِلف. نحو عىل إليهنَّ يُنَظر
الذي وما العمل. سوق يف الذكورية يطرة والسَّ الذكورية للذات تهديد وهو مىض فيما
كوك الشُّ هذه للحرب؟ الرِّجال ساَفَر بعدما املنزل يف والَحبيبات النساء تحديًدا تفعلُه كانت
وهو زومبي» مع و«مشيت القطط» «الناس مثل أفالم موضوعات نتْها تضمَّ وامَلخاِوف
جديد نوٌع صنع العقد، وبنهاية امُلعاِرصة. املخاِوف الرُّعب أفالم عكس لكيفيَّة آَخر مثال

والوحوش. املخاوف من جديدة أنواًعا الحروب من

الباردة والحرب املخلوقات أفالم العرشين: القرن خمسينيات (8)

طويل وقٌت يمرَّ لم لكن دائم، سالم يف ُمتجدِّدة بآمال الخمسينيات عقد األمريكيُّون دَخَل
فيتنام. يف بآخر وانتهى كوريا يف مرير برصاع الِعقُد بدأ األوهام. هذه تتحطَّم أن قبل
جَعل ما إن الَعداوات. إذكاء يف عامليٍّا تتناَفسان وأيديولجيَّتان ُعظَميان قوَّتان هناك كان
أماكن من العديد هناك وكان — الحروب من األُخرى األشكال عن ُمختلفة الباردة الحرب
املتَّحدة الواليات من كلٌّ كان النووية. لإلبادة امُلرِعب التَّهديد كان — العالم حول الرصاعات

مرات. عدة الكوكب لتدمري النووية األسلحة من يكفي ما يمتلك السوفييتِّي واالتحاد
مبارش، بشكٍل النووية األسلحة من مخاوفهم مواَجهة الناس من القليل أراد وبينما
من القادم «الوحش فيلم يف مانهاتن يدمر عمالق ديناصور ملشاهدة أفواًجا الناس ق تدفَّ
وأخطبوط (١٩٥٣ فاثومز»، ثاوساند توينتي فروم بيست («ذا قامة» ألف عرشين عمق
فروم كيم («إت البحر» سطح تحت من «جاء فيلم يف فرانسيسكو سان يُهاجم عمالق
بعيدة تكن لم األفالم هذه نتها تضمَّ التي الالشعورية الرسائل إن .(١٩٥٥ يس»، ذا بينيث
النهاية يف عليهما وُقيض الذرية للتَّجارب فرعيٍّا نتاًجا املخلوَقني كال كان طح. السَّ عن أبًدا
مشاَهدة من أبًدا الجمهور يملَّ لم بالكامل، الخمسينيات عقد وخالل النوويَّة. باألسلحة
ُمستمرة لهجمات األمريكية املدن فتعرَّضت تُنتجها. هوليوود وظلَّت رة املتحوِّ الوحوش هذه
(«تارانتوال»، («الرتيالء» الهائلة والَعناكب ((١٩٥٤ («ذيم!» («ُهم!» الِعمالق النمل من
كراب ذا أوف («أتاك السلطعون» وحوش («هجوم النمو يف امُلفرطة والِقرشيات ،((١٩٥٥
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الكالسيكية الوحوش محلَّ العاقلة غري العمالقة املخلوقات هذه حلَّت .((١٩٥٧ مونسرتز»،
نطاق املخلوقات هذه دفَعت باملقارنة. وضئيلة عتيقة اآلن بَدت التي بالثالثينيات الخاصة
كاملة. مدن بل للخطر فقط الناس يتعرَّض ال حيث الِعلمي؛ الخيال عالم ليدخل الرُّعب
وحوشها والتي الغزو قصص من سلسلة يف للخطر نفسه األرض كوكب تعرَّض كما
األرض. خارج أخرى انطالق وأماكن األحمر املريخ كوكب من فضائيِّني ُغزاة عن عبارة
سناترشز»، بودي ذا أوف («إنفيجن األجساد» خاطفي «غزو هو األفالم هذه أهم أحد
هذا يجعل ما الباردة. الحرب رصاعات عن كَمجاٍز عام بوجه إليه يُنَظر والذي ،(١٩٥٦
باستبدال تماًما. كالبرش يبدون الفضائيني الُغزاة أن هو كبري بشكٍل للخوف ُمثريًا الفيلم
للسيطرة الفضائيُّون يُخطِّط اآلخر، تلو واحًدا والجريان باألصدقاء جنسهم من ُمتَقنة نسخ
الرئيسية الشخصيات إحدى ل تتحوَّ عندما هو بالذِّكر الجديرة املشاهد أحد العالم. عىل
سائقي يف صارًخا الشارع يف يندفع الذي رفيقها أحضان يف وهي فضائي كائن إىل للفيلم
إنهم … جميًعا وراءنا يسعون إنهم وراءكم. يسعون «إنهم قائًال: والجمهور السيارات
من تحذير أنه عىل الفيلم رأوا الذين املشاِهدين بعض يُفرسِّ التالُون!» أنتم بالفعل! هنا
إىل البرش ل يُحوِّ السوفيتية الطريقة عىل االمتثال أن كيف من محذِّرين الشيوعيني خطر
مكارثي جوزيف السيناتور أتباع ًرا ُمصوِّ للمكارثية إدانة آخرون يراه يُفكِّرون. ال آليِّني
حال، أيِّ عىل السيايس. االمتثال بسبب فرديَّتها فقدت لها عقل ال ُمستنَسخة ككائنات
غذَت الرعب أفالم أن كيف أيديولوجيٍّا الغاِمض اإلخراجي سيجل دون أسلوب ح يُوضِّ

العرص. لذلك امُلميِّز االرتياب ُجنون
فقط؛ هوليوود أفالم عىل بها املرتبطة واملخاوف الباردة الحرب تناُول يقترص لم
من القادم «الوحش لفيلم برذارز وارنر إطالق عىل عام مرور وبعد ١٩٥٤ عام ففي
كونج»، «كينج لفيلم أو كيه آر أستديوهات إصدار وإعادة قامة» ألف عرشين عمق
كان .(١٩٥٤) «جودزيال» فيلمها يف جودزيال الوحش اليابانية توهو أستديوهات أطَلَقت
التاريخ قبل ما منذ ُسباته من استيقظ والذي قدم ٤٠٠ طوله يبلغ الذي الديناصور
شكل (انظر والحارض املايض مَلخاِطر واضحة إشارة الذري اإلشعاع بسبب امُلحيط يف
األسلحة صنعتها التي الوحوش مخاطر كانت الياباني، الجمهور إىل بالنسبة .(٣-١٣
بصدمة فقط الياباني الجمهور يمرَّ لم خاص. نحٍو عىل وحقيقية ملموسة النووية
تفجري وعجز رعب يف أيًضا شهدوا بل ،١٩٤٥ عام مبارش بشكل وناجازاكي هريوشيما
أثبتَت .١٩٥٣ عام اليابان ُقرب جزيرة عىل لها هيدروجينية قنبلة ألول املتحدة الواليات
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من نهض الذي اليابان وحش يُثري :(١٩٥٤ هوندا، (إيشريو «جودزيال» فيلم :٣-١٣ شكل
الباردة. الحرب خالل النووية لإلبادة العاَلمي التهديَد األعماق

املنطقة أنحاء جميع يف والسقم الحطام نارشًة ًعا متوقَّ كان مما بكثري أقوى أنها الُقنبلة
غري الوحوش ألفالم الفرعي النوع هذا امُلهلك. نطاقها يف يابانية صيد سفينة وشمَلت
العلمي للخيال أقرب إيجا»، «كايجو باسم اليابان يف واملعروف التحديد، وجه عىل البرشية،
يشبه والذي «الكايدان» أو األشباح خاصبقصص آخر ياباني تقليد هناك الرعب. إىل منه
يف بيونفرسال الخاصة الكالسيكية واألفالم الربيطانية القوطية القصص أكرب نحو عىل
يف أحداثُها تقُع بوذية تحذيرية حكايات عىل األساس يف القصص هذه تقوم الثالثينيات.
يكنَّ ما وعادًة «اليوريه»، أو مضطربة، أشباح حكايات وتروي القديمة، اإلقطاعية اليابان
إىل يعُربَن أن قبل ُمشبَعة غري حاجة إليفاء أو مظَلمة بسبب لالنتقام املوت من يُعدن نساءً
،(١٩٥٣ أوجيتسو»، «حكايات باسم أيًضا يُعَرف (الذي «أوجيتسو» فيلم يف اآلخر. العالم
فقط ذاته عىل ترتكَّز التي أحالمه ليَتبع زوجتَه هَجَر فخار صانع جميلة سيدة تُغوي
أوف ستوري جوست («ذا يوتسويا» أشباح «قصة فيلم ويف ُمميت. شبح أنها ويتَّضح
مقتولة زوجة شبح يُطاِرد الكابوكي، مرسحيات إحدى من وامُلقتبَس (١٩٥٩ يوتسويا»،
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بسبب املخاِوف عىل تُركِّز األفالم هذه مثل الخبيث. الطموح الساموراي فارس زوَجها
يدور املسلَّح. العنف أخطار د تُجسِّ أنها كما ُطموحهم، يف الشاِرِدين الخائنني الرجال
ألزواجهن. العسكري الطموح من يعانني النساء كانت حيث الحرب زمن يف الفيلَمني كال
رمزية إشارات وجود مع (١٩٦٤) «أونيبابا» فيلم يف أكرب بصورة كذلك الفكرة هذه تظَهر
تظالَّ ولكي املعارك. إحدى يف ُفِقد رجل وأم زوجة هما الفيلم بطلتا هريوشيما. كارثة إىل
وبيع امُلصابني الجنود اصطياد إىل تلجآن الحرب مزََّقتْها التي البالد يف الحياة قيد عىل
تقوده شيطان. قناع يرتدي ساموراي األم يأرس يوم ذات الطعام. رشاء أجل من دروعهم
حيث ضحاياها؛ بعظام مليئة ضخمة ُحفرة حافة إىل الحيلة، واسعة لكن املذعورة املرأة،
بجلدها يمتزج ابنها زوجة إلخافة القناع ترتدي عندما الحًقا، حتَفه. ليَلقى فيها يقع
تشوُّهات تستدعي بشعة. بصورة مشوَّه وجه عن ينكِشف النهاية يف يُزال عندما بحيث
شيندو كانيتو املخرج (استلهم ١٩٤٥ عام الذرية القنبلة إلقاء صدمة لألذهان وجهها
املليئة الحفرة به تستدعي الذي القدر بنفس اإلشعاع) لَضحايا صور من الندوب شكل
فيلم يُعيد الطريقة، بهذه هريوشيما. يف الذرية القنبلة تركتها التي الفوَّهة شكل بالعظام

الطويل. العسكري اليابان وتاريخ الثانية العاملية الحرب أشباح إحياءَ «أونيبابا»
املضطربة. باألشباح الخاصُّ تقليُدها لها الصني فإن الدماء؛ ايص مصَّ مع رأينا كما
ثالثينيات إىل يرجع قديم زمن منذ الصينية األفالم يف للطبيعة الخارقة األرواح ظهرت
نظام بواسطة البداية يف األم، وطنهم من السينما صناع ُطرد عندما العرشين. القرن
إىل األشباح تلك نقلوا اليسارية، تونج تيس ماو حكومة ثم اليميني شيك كاي تشانج
هونج مَزَجت إقليمي. جمهوٍر أجل من والكانتونية املاندارين ثَت تحدَّ حيث كونج؛ هونج
األشباح فولكلور من عنارص بني الطُّرق، ُمفرتَق يف تقف ثقافًة دائًما كانت والتي كونج،
لالستهالك نة مهجَّ ُرعب أفالم إلنتاج أخرى أدبية وأجناس القوطية والقصص يني الصِّ
،(١٩٤٩ ستوري»، بيرت ميدز («آ لخادمة» حزينة «قصة فيلما كان والتصدير. املحيل
أولد ذي أوف وومان («جوست القديم» البيت سيدة و«شبح باملاندارين صدر والذي
أشهر أن أظهرت والتي لة املفضَّ األفالم من بالكانتونية؛ صدر والذي (١٩٤٩ مانشن»،

لنساء. تكون ما غالبًا امُلنتِقمة األرواح
س أسَّ الخمسينيات. بمنتصف ُقدرتها ألقىص هامر أستديوهات وصَلت إنجلرتا، يف
عام بردوكشنز هامر باسم الرشكة أعمال، ورجل كوميدي ُممثِّل وهو هايندس، ويليام
أستديوهات أفلَست أفالم، بضعة إنتاج وبعد هامر. ويل الفني، اسمه مستخدًما ١٩٣٤
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جديد، من إحياءها أعادا كاريراس، جيمس ورشيكه، أنتوني، هايندس، ابن لكن هامر،
التكلفة الرخيصة الجودة» امُلنخِفضة نْع الصُّ الرسيعة «األفالم من كبريًا عدًدا ُمنِتجني
الرعب عالم وكاريراس هايندس دخل الحرب. انتهاء بعد املحلية األفالم إىل الحاجة إلشباع
كواترماس («ذا كواترماس» «تجربة وهو تلفزيوني، بمسلسل مرة ألول العلمي والخيال
العنوان بنفس سينمائي فيلم إىل فقط عامني بعد ل تحوَّ والذي ،(١٩٥٣ إيكسربمنت»،
Experiment من بدًال Xperiment اإلنجليزية تجربة كلمة بكتابة لكن ١٩٥٥ عام
أن عىل يدلُّ والذي «إكس»، بتقييم الرعب ألفالم الجديد الربيطاني للتقييم كاستغالل
أفالم ثالثة التالية القليلة األعوام يف هامر أصدرت نجاًحا. الفيلم ق حقَّ فقط. للكبار الفيلم
فرانكنشتاين»، أوف كرس («ذا فرانكنشتاين» «لعنة ورسيع: ُمتتاٍل بشكل للوحوش ُكربى
األفالم هذه بَدت ناحية، من .(١٩٥٩) و«املومياء» (١٩٥٨) دراكوال» و«رعب (١٩٥٧
أخرى، ناحية من لكن الثالثينيات، يف يونفرسال لرشكة الكالسيكية األفالم ألفكار كرسقة
يونفرسال، وأفالم أفالمهم بني الفارق لتَوسعة األدبي. تراثها تستعيد بريطانيا كانت
صارخة ألوانًا ُمضيفني أفالمهم يف العنف مستوى من هامر أستديوهات يف املنتجون زاد
فيرش ترينس مثل إخراجية مواهب كذلك قدموا كما الدماء. من مسبوقة غري وكميات
التمثييل أداؤهما أضاف واللذان يل، وكريستوفر كوشينج بيرت وهما جديَدين وُممثَِّلني

تقليدية. ألدوار للخوف امُلثرية الحنكة من نوًعا الرفيع
رد من ضخمة موجات وأثارت الحساس الوتر عىل َرضبَت هامر أن الواضح من كان
وويليام كورمان روجر مثل أمريكيِّني أفالٍم ُصناع ألهَم مما األطليس، املحيط عرب الفعل
كورمان، بدأ ُمرتِفعة. وعوائد ُمنخِفضة بميزانيات رعب أفالم لُصنع كوهني وهريمان كاسل
ُمروِّعة ساخرة ذاتية محاكات إنتاج يف الثانية»، الدرجة أفالم «ملك باسم يُعَرف كان والذي
الرعب «متجر (١٩٥٩ بلود»، أوف باكيت («آ الدماء» من «دلو مثل الرعب؛ أفالم من
املحمومة التصوير مواقع عملت .(١٩٦٠ هورورز»، أوف شوب ليتل («ذا الصغري»
فرانسيس وفيهم األول، الصف مخرجي من طويلة لسلسلة إعداٍد كُمعسَكرات لكورمان
ديمي، وجوناثان بوجدانوفيتش، وبيرت هوارد، ورون سكورسيزي، ومارتن كوبوال، فورد
الدرجة من مخرًجا كان والذي كاسل، ويليام كرَّس كامريون. وجيمس سايلز، وجون
الفيلم من بدًال الجمهور عىل االنتباه من املزيَد واملؤثِّرات، الحيل استخدام يف بموهبة األوىل
،(١٩٥٩ هيل»، هونِتد أون («هاوس مسكون» تل عىل «منزل فيلم عروض خالل ذاته.
ومن سلك. بواسطة الجمهور فوق ميضء عظميٌّ هيكٌل ويطفو الشاشة تنطفئ كانت
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لتهتزَّ بأسالك املقاعد بعض أُوصل ،(١٩٥٩ تينجلر»، («ذا «الواخز» فيلم عرض أجل
أفالم سوق نمو زاد ُقدًما، الخمسينيات عقد بُميضِّ للقشعريرة. املثرية الفيلم نهاية أثناء
كان ،١٩٥٨ عام وبحلول العرض. دور ُمرتادي من الشباب بني وخاصة الرخيصة الرعب
والعرشين.20 والخامسة عرشة الثانية بني ما أعمارهم ترتاَوح الجمهور أرباع ثالثة حوايل
يكون أن حتى قبل ألفالمه بعناوين يأتي كوهني هريمان امُلنِتج كان لهذا، وباستشعاره
و«كنُت ويروولف») تينيج أ واز («آي ُمراهًقا» مذءوبًا «كنُت فيلماه صدر قصص. أي لها
أمريكان رشكة بواسطة (١٩٥٧ فرانكنشتاين»، تينيج أ واز («آي مراهًقا» فرانكنشتاين

كورمان. روجر أفالم ل موَّ الذي األستديو نفس وهي بيكترشز، إنرتناشونال
باستهداف املادي العائد ُصنِع عىل قادرة الفرعية السينمائية الرُّعب أنواع كانت
أحد امُلخلصني. األتباع من طوائف اكتسبَت عندما وخاصة الجمهور من معيَّنة أسواق
املصارعة رعب فيلم وهو األمريكية؛ الحدود جنوب من جاءت الغريبة التنويعات أكثر
أفالم أن من الرغم عىل الثالثينيات منذ رعب أفالم تصنع املكسيك كانت املكسيكي.
اكتسحت الخمسينيات، يف ثم، منها. شهرة أكثر عادة كانت وامليلودراما األمريكي الغرب
هذا يف الحر. القتال أو ليربي باللوتشا اة املسمَّ امُلحرتفني ملصارعة التلفزيون ُعروض البالد
ويرتدون بالحياة مفعمة شخصيات ينتِحلون امُلصاِرعون كان املصارعة، من الحر األسلوب
إىل يشبه وهذا والقبيح، والرشس الطيب عن التفاصيل دة معقَّ حبكات ويبتكرون أقنعة
هذه انتقَلت حتى طويًال األمر يستمرَّ لم املتحدة. الواليات يف اآلن يفعلونه ما كبري حد
فرناندو فيه صنع الذي العام نفس وهو ،١٩٥٧ عام ففي السينما؛ شاشة إىل العروض
الجسد» «خاطف وهو آخر فيلًما أخرج فامربيو»)، («إل الدماء» اص «مصَّ فيلم مينديز
مقنَّع. مصاِرع رأس يف غوريال مخَّ مجنون طبيب فيه يزرع والذي سناترش»)، بودي («ذا
اللوتشا نوع وأصبح ناجحة، أخرى رعب أفالم ثمانية مينديز صنع أعوام، ستة وخالل
وهو العاملي؛ التهجني عىل آخر مثال هذا الرعب. أفالم صناعة يف أساسيٍّا عنًرصا ليربي
األزتك) ومومياوات املايا، وأهرامات مقنَّعون، (ُمصارعون املحلية الثقافة بني د متعمَّ مزج
العاملية. السوق يستهدف ومذءوبون) دماء، اصو ومصَّ مجانني، (علماء أجنبية ومكوِّنات
تنتمي التي املكسيكية الفرعية السينمائية األنواع هذه فإن الفنتازيا، أفالم إىل باإلضافة
هدفها ويكون املنخفضة، امليزانية ذات األفالم من مجموعة وهي — االستغالل لسينما
البالد إنتاج من باملائة ٢٠ نحو تُمثِّل كانت — آخر يشء وال املادي الربح هو الرئييس
تستوِردها كانت التي التجارية الالتينية أمريكا سينما من األسد نصيب وهو السينمائي،
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صغرية ثروة موراي جوردون كيه يُسمى أمريكي أعمال رائد صنع املتحدة.21 الواليات
بيكترشز. إنرتناشونال أمريكان رشكة لصالح األفالم هذه ومونتاج دبلجة إعادة من
الرُّوك موسيقى أضاف األمريكيِّني، من ُمعَجبيها لدى استساغًة أكثر األفالم هذه ولجعل
أفالم مع الحال هو وكما املكسيكي. الرتاث من القليل وأزال الِقتال مَلشاِهد الرول آند
نَُسخ بني باملقارنة الثقافية والهوية االفرتاضات عن الكثري تعلُّم يُمكن اليابانية، الوحوش

األصلية. والنُّسخ موراي

والزومبي العقل مختلُّو العرشين: القرن ستينيات (9)
وفيتنام املدنية والحقوق

األفالم لِنطاق اآلخر الطرف يف ة مهمَّ أفالم ثالثة ظهرت التايل، العقد أعوام أول يف
فرنسا، يف فرانجو لجورج وجه» بال «عينان وهي: املستوى؛ املستوى/الوضيعة الرفيعة
الواليات يف هيتشكوك أللفريد العقل» و«مختل إنجلرتا، يف باول ملايكل النظر» و«مختلس
ُمثرية بطريقة واقعية أكثر بصورة نفيس خلل من يُعاني قاتًال فيلم كلُّ ر يُصوِّ املتحدة.
الرتفيهية الرعب أفالم يفوق د متعمَّ بشكٍل فني وبإتقان األسلوب، ناحية من للقشعريرة
سوابق ست وأسَّ جديدة، آلفاق الرعب وحدة مكانة من مًعا األفالم هذه رفعت السابقة.

التقطيع. أفالم وهو جديد فرعي سينمائي لنوع
عامليتني. حربنَي وعارص الصامتة السينما يشاهد وهو ونشأ ١٩١٢ عام فرانجو ولد
فيلًما أفالمه أول كان الفرنسية، الرسيالية للحركة الخيالية الصور يف انغماسه ورغم
عاَلم يستكِشف والذي ،(١٩٤٨ بيستس»، أوف بلود («ذا الوحوش» «دم هو وثائقيٍّا،
فيلم كان املذبوحة. للحيوانات صادمة لقطات ن ويتضمَّ باريس، يف مجزر داخل العمل
أوجه يُزيل جرَّاح قصة ويحكي واإلثارة، الرعب نوع من خياليٍّا فيلًما وجه» بال «عينان
عنًفا الفيلم مشاهد أكثر أحد يف الحوادث. إحدى يف تشوَّه الذي ابنته وجه ليُبدِّل ضحاياه
لفمها فتحات فقط تارًكا حية، وهي صغرية فتاة من اللحم من وجًها يُقطِّع وترويًعا،
أسلوب هو كبرية بصورة مروًِّعا بكامله والفيلم املشهد يجعل ما .(٣-١٤ (شكل وعينيها
العيننَي عىل الشديد تركيزه إن الشنيعة. الفكرة هذه تناول يف امُلمنَهج الوثائقي فرانجو
إجراء وراء االنفعايل الطبيب سعي إن للجمهور. وتوبيًخا الحديث العلم عىل هجوًما يُمثِّل
لالشمئزاز إثارًة أكثر يجعالنه يمتلكها التي سة ِ الرشَّ الكالب ومجموعة الطبية التجارب
موهوبًا، فنانًا كونه قدر بنفس تجاريٍّا ِحَرفيٍّا بصفته فرانجو، كان النازية. بأملانيا بربِطه

358



الرعب أفالم

للواقعية فرنسيٍّا إسهاًما (١٩٦٠ فرانجو، (جورج وجه» بال «عينان فيلم يعد :٣-١٤ شكل
نفيس. خلل من يعاني الذي القاتل وأفالم الوثائقية

التحديات تعليقاته أحد يُربز األوروبية. الرعب أفالم عىل الجديد للطلب كبري بشكٍل ُمدرًكا
بال «عينان صنعُت «عندما واحد: آن يف مختلفة جنسيات من جمهور بإمتاع املتعلقة
أي تضع وال اإلسبانية، السوق بسبب للمقدَّسات إهانات أي تعرض ال يل: قيل وجه»،
أي أو الفرنسية، السوق بسبب دماء أي تُظِهر وال اإليطالية، السوق بسبب عري مشاهد
رعب!»22 فيلم أصنع أنني امُلفرتَض من وكان اإلنجليزية. السوق بسبب معذبة حيوانات
الباعثة النظر اختالس ُمتعة إىل ح يلمِّ باول ملايكل النظر» «مختلس فيلم فإن كذلك
والقاتل، الضحايا من لكلٍّ العيون تنتمي املرة هذه الجمهور. لدى بالذنب الشعور عىل
قبل اإلناث من َضحاياه تصوير اعتاد بعيد حدٍّ إىل ُمضطرب شابٌّ سينمائي مصور وهو
نُشاهد حتى البطل كامريا عدسة خالل من الفيلم مشاهد من العديد يُعَرض . ُمهاجمتهنَّ
فإن وجه»، بال «عينان فيلم يف وكما حتَفُهن. يلَقني وهنَّ املرعوبات ضحاياه القاتل مع
مخيًفا الفيلم يجعل ما هما املعيبة، البطل إنسانية إىل باإلضافة الوثائقي، باول أسلوب
فعليٍّا. الرائعة السينمائية باول مسرية وانتَهت الفيلم الصحافة استنَكَرت كبرية. بدرجة
لكنه منها، رضر ال كتسلية القوطية هامر أفالم تقبُّل الربيطاني للمجتمع يُمكن كان
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ُمختلٍّ لوحٍش املتعاطف وتصويره الشديدة، باول واقعية لتقبُّل بعُد ا مستعدٍّ يكن لم
نفسيٍّا.

اد النقَّ من كلٍّ إعجاب انتزاع ة مهمَّ التشويق»، «أستاذ ب واملعروف لهيتشكوك، بقي
فيلم باعتباره العقل» «مختل فيلم صدر سواء. حدٍّ عىل العادي والجمهور الثقافة رفيعي
يل، جانيت نجمته، موت هو الفيلم يف مفاجأًة اإلثارة عنارص أكثر أحد رعب. فيلم ال إثارة
لدور أوامره هيتشكوك أصدر مبكًِّرا، الحضور عىل الجمهور وإلجبار الفيلم. انتصاف قبل
للدخول طويلة طوابري السينما ُمرتادو شكَّل الفيلم. بدء بعد أحًدا يُدخلوا بأال العرض
بني فاصلة ِمحورية نقطة يُعتَرب أنه نجد العقل» «مختل فيلم ل وبتأمُّ األبواب. إغالق قبل
أحداثها بمواقع األمريكية التقطيع ألفالم املبدئي والنموذج والحديث، الكالسيكي الرعب
الضمنية األخالقية واألفكار للجنون النفيس بالتحليل املتعلِّقة ورؤيتها املعارصة الداخلية
عاديٍّا، شخًصا بايتس نورمان الفيلم بطل يبدو باملوت. الجنسية الغريزة تربط التي
مكبوتة ودوافع والدته بشخصية مسكون أنه ندرك حتى جبانًا، انطوائيٍّا شخًصا وربما
االغتسال مشهد وضع للطبيعة. خارقة بروح يكن لم إن للقتل، دافع بالذنب وإحساس
يُشاهد شخص ألي يُمِكن ال الواقعي. والعنف والصوت للُمونتاج جديدة معايري الشهري
للقطات للذهول امُلثري الزخم ينىس أن العاري واللحم السكني طعنات من دقائق ثالث
واملوسيقى إجماًال) بالكامريا َقطًعا خمسني املشهد (يضم لة امُلتنقِّ التصوير وزوايا املقرَّبة
مرصف يف دائرية حركة يف تهبط التي بالدماء امللوَّثة املياه ودوامة الصارخة التصويرية
هيتشكوك، يمدُّ املفتوحة. الضحية لعني تدور صورة داخل تدريجيٍّا تتالىش ثم املياه
وهو املشاهد لدى حساسية املواضع أكثر مهاجًما الشاشة خالل يده وباول، فرانجو مثل

البرصي. العصب
الشيطان؛ الطفل وهو: أال خطري؛ آخر مخلوق ظهور العرشين القرن ستينيات شهدت
إيونسينتس») («ذي «األبرياء» فيلم كاليتون جاك الربيطاني املخرج صنع ،١٩٦١ عام ففي
مصدر إىل األدبي األصل أشار اللولب». «دورة القصرية جيمس هنري رواية من املقتبس
امُلبهَرجة هامر أفالم عن االبتعاد بدء إىل واألسود باألبيض للفيلم وإخراجه كاليتون فيلم
خارقة كحكاية الفيلم إىل النظر فيه امُلمكن من الذي الوقت ويف الصارخة. األلوان ذات
نفيس تفسري هناك غاضبة، بأشباح املمسوسني األبرياء األطفال من مجموعة عن للطبيعة
عن تخرج التي التقليدية فالعواطف األول؛ عن للرعب إثارة يقلُّ وال تماًما منطقي آخر
بنفس — وُمهِلكة — مهدِّدة تكون أن يُمكن العقل فقدان يف وتتسبَّب التحكُّم نطاق
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أفالم يف الظهور يف واألرشار امُلرعبون األطفال بدأ الخفيَّة. األشباح عليه تكون الذي القدر
(١٩٧٣) الرشيرة» األرواح و«طارد (١٩٦٨ بيبي»، («روزماريز روزماري» «طفل مثل
اإلجهاض عن الناتج والقلق االتجاه هذا بني للربط السينمائيني املؤرِّخني بعَض دَفع مما

.١٩٦٠ عام ألول ظهرت التي الحمل منع وحبوب
لتَجسيد قديمة وحوًشا يُْحيون أو جديدة وحوًشا يبتكرون الرعب أفالم مخرجو ظل
بفيلم الرعب سينما يف ثورًة رومريو جورج أحدث ،١٩٦٨ عام ففي املعارصة؛ املخاوف
ليس يدفعهم ما أن كما أفراًدا. ال جماعاٍت رومريو زومبي يهجم األحياء». املوتى «ليلة
لوحوش مضادٍّ وبشكٍل البرشي. اللحم اللتهام ُمربَّر غري دافع بل االنتقام، أو الجنون
العمل أو املنزل مالبس يرتدون عاديُّون ناس الزومبي فإن الكاريزما، ذوي املايض
أن وبما الطبيعة. قوى كإحدى لألمام يندفعون لكنَّهم مالبس، دون من يكونون وأحيانًا
أفالم فإن منهم، واحد إىل الطفل أو املرأة أو الرجل ل تحوِّ زومبي أي من واحدة عضة
الفضائيني غزو أفالم تُشبه بصورة بالعدوى، الخاص االرتياب جنون تُغذِّي الزومبي
من إلحاًحا أكثر مشكالت تواجه أمريكا كانت ،١٩٦٨ عام يف لكن الخمسينيات. يف
كونج» «فيت باسم املعروفة فيتنام جنوب لتحرير الوطنية الجبهة بدأت الباردة. الحرب
شاشات عىل العدوِّ ُمشاَهدة األمريكيِّني بإمكان وكان يناير، شهر يف «تيت» هجوم بشن
حني العنرصية الخالفات اندلعت البالد، وداخل ف. توقُّ دون من يتقدَّم وهو التلفزيون
املدن يف الشغب بأعمال العام ذلك اتَّسم الكونجرس. أمام املدنية الحقوق قانون ُعِرض
األحداث هذه تُشكِّل االبن. كينج لوثر ومارتن كينيدي روبرت مثل الساسة واغتياالت
وجعله إيقافه، يُمكن ال كقطيع للزُّومبي رومريو وبتقديم رومريو. لفيلم تاريخية خلفية
ع شجَّ أسود، رجل عىل انتقامي لهجوم وعرضه بينهم، فيما يتصارعون الفيلم شخصيات
«فجر الزومبي عن التايل فيلُمه ح يُلمِّ الجارية. واألحداث الفيلم بني روابط لُصنع جمهوره
تختبئ عندما االستهالكية للنزعة إضافية روابط إىل (١٩٧٨ ديد»، ذا أوف («دون املوتى»

تجاري. مركز يف الرئيسية الشخصيات
و١٩٦٨، ١٩٤٨ عاَمي فبني بالتهديد؛ نفسها السينما صناعة شعرت األثناء، تلك يف
إفالسبعضاألستديوهات إىل أدَّت ترشيعات بسبب جمهورها أرباع ثالثة هوليوود خرست
كاسل ويليام حيل كانت الطَّلق. الهواء يف الرتفيه من املناِفسة واألشكال التلفزيون وانتشار
املعَجبني ومجالت بيكترشز إنرتناشونال أمريكان برشكة الخاصة امُلراِهقني رعب وأفالم
حشود اجتذاب مجهودات من جزءًا جميُعها األفالم» لعالم الشهرية «الوحوش مثل
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إىل املشاهدين جمهور عامة بانقسام العرض. دور إىل أخرى مرًة وإعادتهم املشاِهدين
فئات إىل األفالم يُصنِّف جديد تقييٍم نظام األمريكي الفيلم جمعية تبنَّت صة، متخصِّ أسواق
صنع يف وكورمان وكوهني كاسل استمرَّ كيل. بشكٍل عليها الحكم من بدًال مختلفة عمرية
املربحة املكسيكية االستغالل أفالم إنتاج يف موراي جوردون كيه واستمر مثرية. رعب أفالم
«دراكوال» فيلَمي من األجزاء من املزيد هامر أستديوهات أصدرت بريطانيا، ويف خاصته.
أجزاءً اليابان وأنتجت النفسية. واإلثارة املومياوات أفالم إىل باإلضافة و«فرانكنشتاين»،
الغربية وأملانيا وروسيا بولندا مثل دول أضاَفت كما و«أونيبابا». «موذرا» مثل ألفالم تالية

الرعب. ألفالم الخاصة رؤيتها والربازيل والسويد
إيطاليا، يف العقد هذا يف الرعب أفالم إىل بالنسبة أصالة رات التطوُّ أكثر أحد بدأ
لة املفصَّ الرؤى من وغريها مليكيالنجلو األخري» «الحساب ولوحة دانتي جحيم موطن
(«األحد سانداي» «بالك بفيلم دوليٍّا نجاًحا بافا ماريو حقق ،١٩٦١ عام ففي للجحيم؛
لألديب قصرية قصة من حرٍّ بنحو املقتبَس الدماء ايص مصَّ أفالم من وهو األسود»)،
الحديث، باملظهر يتَّسم األسود» «األحد كان «يفَّ». بعنوان جوجول نيكوالي الرويس
وتاله جنيول، الجران وعنْف التعبريية الشاعرية عرض بني والتباُدل الصادم، وأسلوبه
لألديب حكاية من وامُلقتبَس (١٩٦٣ ساباث»، («بالك األسود» «السبت وهو آخر جزءٌ
عرشات بافا صنَع الدماء. اص مصَّ بدور فيه كارلوف بوريس وقام تولستوي، ليو الرويس
يف مساهمته هو به يشتهر ما أكثر لكن عديدة، فنية وأساليب سينمائية بأنواع األفالم
لون من تسميتَه اقتبس واألدب األفالم من نوع إىل ويُشري باإليطالية) (أصفر الجيالو
ُمبالغات كانت الحرب. بعد إيطاليا يف انترشت التي امُلثرية الرخيصة الجيب كتب غالف
التي املرضية الجنسية والشهوة القصة حساب عىل بالصورة واهتمامه امليلودرامية بافا
مثل آخرين، إيطاليني ُمخرجني عىل التالية العقود يف قوية تأثري عوامل أفالمه يف ترسي
مخرجني وكذلك ساسبرييا») مقربة: «لقطة قسم (انظر أرجنتو وداريو فولتيش لوتشو

برتون. وتيم كاربنرت وجون دانتي جو مثل أمريكيِّني

األمريكية العائلة مطاردة السبعينيات: (10)

فيتنام حرب استمرَّت فقد السبعينيات؛ عقد يف الستينيات أحداث استمرَّت عدة، نواح من
آبائه. قيم عن بعيد السن صغري شباب من االحتجاجات من املزيد ُمثرية ١٩٧٥ عام حتى
ونظموا املرأة، تحرير قضية عن دفاًعا أكثَر البيئة ونشطاء النسويني أصوات ارتَفَعت كما
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من الهيبيز حركة ووسعت الرشكات. جشع من الطبيعية الكوكب موارد لحماية مسريات
بدأت العقد، منتصف بحلول لكن الهلوسة. وعقاقري الجنسية العالقات حرية مع تجاربها
عدا فيما أخرى، صناعية ودول املتحدة الواليات اقتصاديات ساءت حيث التغريُّ يف األمور
ُمعتِدلة جديدة قيادات بظهور تقلُّ الباردة الحرب حدة وبدأت ازدهارها. زاد التي اليابان
أنحاء جميع يف تُسيِطر املحافظة من جديدة ُروح كانت السوفييتي. واالتحاد الصني يف
يف بنوشيه أوجستو ونظام بريطانيا يف ثاترش مارجريت حكومة يف انعكس ما وهو العالم
تأكيد بانتهاء ة مؤرشِّ «األنا» عقد عن اآلن تتحدَّث اإلعالم وسائل كانت أمريكا، ويف تشييل.

وااللتزام. املجتمع عىل السابق الجيل
مشاعر عن للتعبري تركيز بؤرَة األمريكية العائلة أصبحت السينما، إىل بالنسبة
امُلفرتض من كان التي األساسية االجتماعية والوحدة التقليدية القيم بشأن الشديد القلق
فيلم باعتباره كرافن لويس (١٩٧٧) عيون» لها «التالل فيلم يبدأ لها. مالذًا تكون أن
أثناء نيفادا صحراء خالل كارتر، آل طة، املتوسِّ الطبقة من عائلة تُسافر عائيل. طريق
تجر عائلية سيارة يف املراهَقني ابنَيهما مع وإيثيل، بوب واألم، األب يجلس العطلة.
يُدركه ال ما الرضيعة. وطفلتُهما وزوجها للعائلة الكربى االبنُة كذلك يرافقهم مقطورة.
من املتعلِّمني غري الوحشيون هؤالء يبقى التالل. من تراقبهم أخرى عائلًة أن هو كارتر آل
املسافرين وقتْل قريبة عسكرية قاعدة من امُلعدَّات بجمع الحياة قيد عىل الصحراء ساكني
يبدو فيما وهو جيني، بتحوُّر جوبيرت، بابا شة، املتوحِّ العائلة ربُّ ُولد كطعام. وتناولهم
يف النريان أشعل حيث عنيًفا؛ طفولته يف جوبيرت كان النووية. االختبارات ألحد ضحيٌة
يحملون الذين الذكور، أطفاله وتربى بداخله. شقيقته كانت بينما فيه يعيش الذي املنزل
أشباه الوحوش عائلة تبدو البداية يف مثله. وحوًشا ليُصبحوا كواكب، أسماء جميًعا
تبدأ الحياة، َقيد عىل للبقاء الجانبنَي رصاع أثناء لكن كارتر، آلل اآلخر الضدَّ هذه البرش
ُمفِرطة أبوية وشخصية ُمتقاِعد رشطة ضابط كارتر بوب األب إنَّ االختفاء. يف االختالفات
وكلبني باملسدسات عائلته يف الرجال بوب سلَّح حديدية. بقبضة عائلته يحكم الذكورة يف
جوبيرت قبيلة يف الرجال يُطبِّق عدائية. أرض يف غرباء لكنهم األملاني الراعي نوع من
ريٍف يف ليًال ضحاياهم يُطاِردون فهم فيتنام؛ بحرب تُذكِّر التي العصابات حرب أساليب
النظارات ويستخِدمون ُغزاة، كارتر آل يعتربون حيث إليهم، بالنسبة التضاريس مألوف
بينهم. فيما للتواصل الجوية القوات قاعدة من َرسُقوها التي الالسلكي وأجهزة ة املكربِّ
يتطلبه ما يناقش كرافن فيلم فإنَّ الحياة، قيد عىل بالبقاء تتعلَّق الرعب أفالم كانت وإذا
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بل الصحراء، سكان يرتكبها ال للخوف إثارة العنف مشاهد أكثر إن حيٍّا. للبقاء األمر
يلجئون اللذَين العنيف واالعتداء القاسية الخدع إنَّ النفس. عن دفاًعا كارتر آل بها يقوم

كامًال. تغيريًا األمريكية العائلة ان يُغريِّ إليهما
أرشار وهم أخرى، عائلًة لألذهان البرش لحوم آكيل من وعائلته جوبيرت بابا يستدعي
صدر هوبر. لتوبي ماسكر») تشينسو تكساس («ذا تكساس» منشار «مذبحة فيلم
ُسمي ملا املعايري ووضع سنوات، بثالث عيون» لها «التالل فيلم قبل الناجح هوبر فيلم
رعب وأفالم الحرضية املناطق سكان رهاب وأفالم التقطيع أفالم منها عديدة بتسميات
بامَلشارط بالفعل القذرة بأعمالهم يقومون بالتأكيد املختلُّون القتلة كان الريفية. املناطق
نقل هوبر لكن وهيتشكوك، وباول فرانجو أفالم يف للكامريا املدبَّبة والحوامل والسكاكني
فيلم يبدأ لالشمئزاز. امُلثرية والصور التشاؤم من نوًعا مضيًفا أمريكا ريف إىل العنف
سنراه ما أن إىل يُشري باألبيضواألسود الشاشة عىل يتحرَّك ونصٍّ لراٍو كئيب بصوت هوبر
ظهور وقبل األمريكي». التاريخ سجالت يف غرابًة الجرائم أكثر «إحدى تُعدُّ حقيقية قصة
سلسلة تبدأ ثم الرتاب. يجرف ما شخص صوت نسَمع السوداء، الشاشة عىل صورة أي
كبرية وبرسعة البداية، يف عشوائي بشكل الشاشة عىل الوميض يف الغريبة األجسام من
مشوهة، يد مزعًجا؛ تحديًدا تحديدها امُلمكن من يُصبح ثم ُكنِهها، معرفة معها يتعذر
ورأس فارغ، عني ومحجر امللتوية، الطويلة األصابع من ومجموعتان محطَّمة، وقدم
الذي الجسد لتُظهر ببطء عنها ُمبتعدًة الرأس عىل الكامريا تركز بشدة. متحلِّلة برشية
الفني «العمل هذا أن إىل يشري مذياع، صوت آخر، صوت هناك ُمجاِورة. جثة عىل يستند
القصة. تبدأ امُلزعج، الخرب هذا بعد تكساس. ريف يف مقربة يف للتوِّ عليه ُعِثر ع» املروِّ
من وثالثة هارديستي وفرانكلني سايل — برية برحلة يقومون الشباب من عدد يتوقف
ينتمي األوىل. غلطتهم هي هذه وكانت سيارة، استيقاف يُحاول ُمسافر إلقالِل — األصدقاء
العائلة أفراد فإن جوبيرت، عشرية ومثل مهجور. مذبح من بالقرب تعيش لعائلة املسافر
املذبح أُغِلق عندما . املتحرضِّ املجتمع هامش عىل يعيشون الذين امُلنحِرفني من مجموعة
العائلة أبناء أصغر كشواء. لحومهم وبيع البرش ذبِح يف بدءوا عملهم، مكان يُعدُّ كان الذي
وكأنَّها تبدو شيطانية شخصية وهو اآلدمي، الجلد من الذي الوجه ذو أو ليذرفيس هو
اآلخر. تلو واحًدا باملسافرين يُوقع حيث الوقت، نفس يف مكان وكل الالمكان من تظهر
سايل ليذرفيس يدعو املشاهد، أحد ففي املروِّعة؛ امُلراِهقني بكوميديا هوبر فيلم يمتلئ
لتجلس إياها ُمصطحبًا واحد، آٍن يف رئييس وطبق كضيف العشاء طاولة إىل لالنضمام
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عىل كذلك عثروا امُلشاِهدين لكن مبتورة. أطراف من مصنوع ذراعني» ذي «كريس عىل
آلل عدمية مرآة ليذرفيس عائلة فإن ويليامز، توني إىل بالنسبة القصة. يف جادَّة رسائل
داخل الفاِشلني من ومجموعة األمريكي للحلم الرشير «التجسيد يُعدُّون الذين هارديستي،

األمريكية».23 األيديولوجية نطاق
قلق دا جسَّ قد عيون» لها و«التالل تكساس» منشار «مذبحة فيلما كان إذا
السيئ االستغالل من األمة خوف فإن شة؛ املهمَّ املجموعات معاملة إساءة من أمريكا
رعب أفالم وهما: آخران؛ فرعيان سينمائيان نوعان عنهما َعربَّ البرشي والجسد للطبيعة
فيلم يف اإلنسان من طائرة مخلوقات انتقمت الستينيات، يف الجسد. رعب وأفالم الطبيعة،
املميت» «النحل الربيطاني الرعب وفيلم هيتشكوك، أللفريد (١٩٦٣ بريدز»، («ذا «الطيور»
فيلم يف (كما الزعانف ذات املخلوقات حصلت السبعينيات، يف .(١٩٦٦ بيز»، ديديل («ذا
عىل ((١٩٧٧ باك»، («ذا «القطيع» فيلم يف (كما الِفراء وذات ،(١٩٧٥ (جوز)، «فكان»
أشكال يف والطُّفيليات والتشوُّه والَعدوى ر التحوُّ من املخاوف دت تجسَّ االنتقام. يف ُفرَصِتها
و«رجفات» كوهني، الري للُمخرج (١٩٧٤ آاليف!» («إتس حي!» «إنه مثل أفالم يف ُمرعبة
لديفيد (١٩٧٧ («إريرسهيد»، املمحاة» و«رأس كروننربج لديفيد (١٩٧٥ («شيفرز»،
الجَسدي الرعب أفالم أكثر أحد ويف سكوت. لريديل (١٩٧٩ (إليان، و«فضائي» لينش،
بريطانيَّني: فيلمني يف األطوار غريب مجنون رجل بَدور برايس فينسنت يقوم مباَلغًة،
فايبس و«الدكتور ،(١٩٧١ فايبس»، دكتور أبومينابول («ذي البشع» فايبس «الدكتور
عازف هو فايبس الدكتور .(١٩٧٢ أجني»، رايزز فايبس («دكتور جديد» من ينهض
وموت مكروه من به حلَّ ما عىل الطب يلوم لكنَّه األوبرا، شبح مثل الوجه، مشوَّه أرجن
املسئولية لهم يُحمِّ أطباء عرشة معاقبة يف يبدأ امُلتَقنة، الخدع من سلسلة خالل ومن ابنته.

وُمبتَكرة. عة متوقَّ غري بطُرق أجسادهم بمهاجمة
معارصة، وأساليب ألفكار واستيعابها الذاتي، ووعيها الرعب أفالم نهم وبزيادة
واألخت جيكل «الدكتور فيلم ففي ِحك؛ والضَّ الرصاخ بني التفريق الصعب من أصبح
يتحوَّل هامر، رشكة أنتجته الذي (١٩٧٢ هايد»، سيسرت آند جيكل («دكتور هايد»
أمريكان رشكة إنتاج (١٩٧٢) «بالكوال» فيلم أما ذئب. أُنثى إىل املهذب الفيكتوري الرجل
«عرض وفيلم بالسود. الخاصة الكوميدية االستغالل أفالم من فكان بيكترشز إنرتناشونال
غنائيٍّا فيلًما كان (١٩٧٥ شو»، بيكترش هورور روكي («ذا املرعب» السينمائي روكي
(١٩٧٨) «هالووين» فيلم ُصِنع فقد يعرضه؛ فيما ا جدٍّ ا جادٍّ كان األفالم أحد لكن مبتذًال.
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كاربنرت توقعات فاق نجاًحا هذا يف ونجح ُمشاِهديه، من املراهقني ذعر ليُثري كاربنرت لجون
السينمائي. التاريخ يف ربًحا املنخفضة امليزانيات ذات األفالم أكثر أحد وأصبح نفسه،
تعديالت بضعة وإضافة األوىل التقطيع أفالم من عنارص بني باملزج هذا كارنبرت ق حقَّ

به. خاصة
والعفاريت. األشباح عن مألوفة أنشودًة يُنِشدون أطفال بصوت «هالووين» يبدأ
خالل من املقالب. وتنفيذ الحلوى لجمع ليلة وهي ١٩٦٣ عام الهالووين عيد ليلة إنها
يف تقليدي منزل مقدمة من نقرتب باليد، محمولة بكامريا مصورة مهتزَّة متابعة لقطة
ُمراهَقني وفتاة فتًى لنُشاِهد الجانبية النافذة إىل الكامريا تتسلَّل ثم الضواحي، إحدى
عدا فيما ُمقلًقا صمتًا التصويرية املوسيقى تصُمت ثم األريكة. عىل اآلخر أحُدهما يُقبُِّل
لتدخل الكامريا تتحرَّك بينما مزعج، عاٍل صوٌت الصمت هذا يُبدد ثم الليل، ار رصَّ صوت
نصل حتى غرفة كل خالل ونميض املطبخ، من ضخًما سكينًا يٌد تلتِقط حيث املنزل
اللحظات ونرى األطفال، غرفة من لعبة قناع اليد تجذب العلوي، الطابق يف السلم. إىل
النوم غرفة يف املراهقة الفتاة تجلس القناع. يف العيننَي فتحات خالل من التالية القليلة
يف الكامريا نحو تلتِفت نراها الرسير، إىل خاطفة نظرة بعد عارية. شبه الترسيحة إىل
أكثر لكن القشعريرة، عىل باعث املشهد األخرى. تلَو مرًة بالسكني تُطَعن بينما رعب،
طفل األمامي؛ املرج عىل واقًفا املنزل خارج القاتل نرى عندما هي للرعب إثارة اللقطات
قناًعا. األخرى ويف بالدماء امللوَّثة السكنَي يٍد يف ويحمل ُمهرج بدلة يرتدي لطيف أشقر
إيانا واضًعا النظر» «مختلس فيلم من الشخصية الكامريا أسلوب «هالووين» فيلم يستعري
املوسيقي التوزيع للفيلم الغريبة التصويرية املوسيقى تُكرِّر القاتل. موضع يف كُمشاِهدين
مايكل شكل يستدعي «ساسبرييا». فيلم يف لالرتباك امُلثري املوسيقي واإليقاع املتنافر،
«طارد مثل ألفالم الشياطني األطفاَل ته خاصَّ املطبخ سكني يحِمل وهو الصغري مايرز
العقلية، األمراض مستشفى من ويهرب مايكل يكُرب وعندما و«األبرياء». الرشيرة» األرواح
للطبيعة. الخارقة يونفرسال وحوش تُميِّزان اللتني املوت تحدي عىل واملقدرة القوة يُظهر
يبدو فال األمور. يف املنِطق انعدام هو الفيلم بشأن لالضطراب املثرية األمور أكثر أحد إن
يمتِلك ال النفيس، مايكل طبيب لوميس، الدكتور وحتى واضح. دافع أي يمتِلك مايكل أن
أي، «الشبح»؛ إنه برشي. غري بنحو يًرا رشِّ بوصفه مريضه إىل مشريًا معقول تفسري أي

هالووين»). مقربة: «لقطة قسم (انظر قناع وراء مفهومة غري قاسية قوة
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ريجان عهد يف والعواء املطاردات الثمانينيات: (11)

ت نَرشَ واليسار، لليَمني السياسية القوى بني املحسومة غري الرصاعات من عقَدين مرور بعد
باإلنجليزية؛ ثة املتحدِّ الدول من كبري جزء خالل املحافظة من جديدة ُروًحا الثمانينيات
مارجريت حكومتَي خالل من السيايس املشهد املحافظني حزب تسيَّد بريطانيا، ففي
املتحدة، الواليات ويف .١٩٩٧ عام وحتى ١٩٧٩ عام من ميجور جون بعدها ومن ثاترش
.١٩٨٩ عام وحتى ١٩٨١ عام من متتاليتنَي فرتتني البالد رئاسة ريجان رونالد توىل
والرخاء الوطنية باستعادة ًدا ُمتعهِّ التقليدية القيم من ة ملنصَّ وفًقا يعمل ريجان كان
معارضة أدَّت السوفييتِّي، واالتحاد الرشقية أوروبا ويف الخمسينيات. عقد ميَّزا اللذَين
السوفييتي االتحاد نهاية هذا وتبع ،١٩٨٩ عام برلني حائط سقوط إىل الشيوعي الحكم
تجرِّب الشعبية الصني جمهورية كانت الوقت، نفس يف الباردة. الحرب فعليٍّا أنهى مما
اليابان أما الغرب. أمام أبوابها وفاتحًة الرأسمالية، عنارص ُمقدِّمًة االقتصادي اإلصالح
حذَوها الجنوبية كوريا وحذت العقد، مدار عىل اقتصادية» «معجزة ب تقوم كانت فقد
ظل يف الشمالية جارتها عزلة زادت بينما ،١٩٨٧ عام لها ديمقراطي رئيس أول ُمنتخبًة

املتواَرث. الشيوعي الديكتاتوري الحكم
الثمانينيات. عقد سينما عىل عالَمتَها بارزة أخرى وأحداث االتجاهات هذه تركت
أفالم من ناجحة سلسلًة أنتََجت املايض إىل للَحنني سوق بوجود هوليوود أحست عندما
األفالم سالسل كانت فيوترش»). ذا تو («باك املستقبل» إىل و«العودة و«روكي» «رامبو»
(١٩٨٠) الخامس (الجزء النجوم» «حرب مثل الواقع من هروبًا تُقدِّم التي الشعبية
الهالك» و«معبد ،(١٩٨١) املفقود» («التابوت جونز» و«إنديانا ،((١٩٨٣) والسادس
شباك يف لإليرادات حصًدا األفالم أكثر ضمن ((١٩٨٩) األخرية» و«الحملة ،(١٩٨٤)
سيأخذون األفالم ُصنَّاع أن يعني للبالد املالية الحالة انهيار كان روسيا، ويف التذاكر.
االنتقال كان الرئييس، الصني برِّ ويف السوق. ديكتاتورية وهو جديد مصدر من أوامرهم
اليشء، بعض بطيئًا املستقلة اإلنتاج رشكات إىل الحكومة تُديرها التي األستديوهات من
ضخمة. جديدة سينمائية موجاٍت بالفعل تصنعان كانتا الجنوبية وكوريا اليابان لكن

(«فرايداي عرش» الثالث الجمعة «يوم لفيلَمي القمة كانت األمريكية، الرعب أفالم بني
سرتيت»، إِلم أون نايتمري («آ إِلم» و«كابوسشارع كانينجهام، لشون (١٩٨٠ ثريتينث»، ذا
الخاصة التقطيع أفالم من ُمتتالية سلسلة صدور إىل هذا وأدَّى كرافن، لويس (١٩٨٤
الشخصيات ت انضمَّ «هالووين». فيلم إىل شعبيتها يف السبب يرجع التي بامُلراهقني،
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رسيع الخيال مطاردة يف مايرز ملايكل كروجر وفريدي فورهيس جيسون مثل الرشيرة،
غرق حيث ليك كريستال بحرية أعماق من جيسون ينهض األمريكي. للشباب التأثُّر
بممارسة مشغوَلني هناك امُلقام املعسكر يف برعايته املكلَّفان اإلخصائيان كان بينما كطفل
جيسون يهاجم سنوات، خمس بعد أخرى مرًة أبوابه املعسكر يفتح وعندما الجنس.
ضحاياه لكنَّ فريدي، دوافع تختلف اآلخر. تلَو واحًدا اإلخصائيني من الجديدة املجموعة
يتَّهمونه الذين الغاِضبني اآلباء من مجموعة بواسطة املوت حتى إحراقه فبعد متشابهون؛
ُمرِعبًا فريدي يجعل ما امُلراهقني. أبنائهم بَقتِل اآلباء هؤالء من ينتقم بأبنائهم، بالتحرش

أحالمهم. يف ضحاياه يُهاجم أنه هو بشدة
والجنس العنف فإن عام، بوجٍه الرعب وأفالم األوىل، التقطيع أفالم يف الحال هو وكما
غرفة حبيبُها يرتك حاَلما شقيقتَه مايكل يقتل ا. جدٍّ قليًال إال اآلخر عن أحدهما ينفصل ال
يقتلهم الذين اإلخصائيِّني فإن كذلك منحلُّون. ُمراهقون التالني ضحاياه أن كما نومها
يُعاَقبون كانوا لو كما األمر يبدو املاريجوانا. تدخني أو بالجنس مشغولون إما جيسون
هل الجنس. من القلق يكتنُفهم فريدي ضحايا فإنَّ كذلك بديلة. أبوية قوة بواسطة
حرًقا موته عىل والِحفاظ فريدي بَقتلهم آباؤهم أخطأ هل أطفال؟ وهم لإليذاء تعرَّضوا
القيَم تعكس والخطيئة بالذنب بالشعور الخاصة القصص هذه فإن السياق، هذا يف ا؟ رسٍّ
تُساهم دائًما. واضًحا يكون ال القصص لتلك األخالقي املوقف لكن األوقات. لتلك املحافظة
لقطات تتباَدل «هالووين»، فيلم ففي األخالقي؛ الغموض من نوع خلق يف نفسها الكامريا
عرش» الثالث الجمعة «يوم فيلم ويف ضحاياه. ووْضع مايكل منظور عرض النظر وجهة
نفس يف والضحية. الصياد من كل مع د للتوحُّ أيًضا املشاهد يُدَعى إِلم»، شارع و«كابوس
الكامريا ووْضع واضحة، غري أو قناع وراء مختفية تكون ما غالبًا القاتل هوية فإن الوقت،
هوية نُدرك ال فنحن التوتُّر. من ويزيد أخالقيٍّا تباُعًدا هذا يخلق وُمبَهًما. غامًضا يكون

سيهجم. وكيف متى أو القاتل
بواسطة وخاصة األفالم هذه يف الجنَسني بني للعالقات االنتباه من كبري قدٌر ُكرِّس
ُمتساوية نسبة وجود للضحايا رسيع حٌرص فيه يكشف الذي الوقت ففي النسويني؛ النقاد
األفالم يف امُلكرَّس الزمن بعيد حدٍّ إىل يزيد والذكور، اإلناث الضحايا بني معقول بشكل
ولذا فتاًة؛ امُلطاَردة الشخصيات آخر تكون ما ودائًما الذكور. من أكثر اإلناث ملطاردة
ونانيس عرش» الثالث الجمعة «يوم يف أليس مثل شخصيات تُرتَك األخرية». «الفتاة يت ُسمِّ
ليُواِجهَن تكساس» منشار «مذبحة يف وسايل «هالووين» يف ولوري إلم» شارع «كابوس يف
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دورهنَّ بخصوص لالهتمام ُمثرية أسئلة يُثري ما وهو بُمفردهن، النهاية يف الوحوش
من جنسيٍّا نشاًطا وأقل جيدة أطفال جليسة أنها بسبب لوري تنجو هل النهائي.
برباعة — املعاطف لتعليق ومشجب غَزل إبرة — املنزلية أسلحتها توحي صديقاتها؟
بإرصار الحياة إىل يعود يظلُّ الذي ملايكل ا ندٍّ ليست النهاية يف لكنها جانبها، من منزلية
الذكورية للخياالت نمطية ُمنتَجات األُخريات األَخريات والفتيات لوري تُعتَرب هل يلني. ال
قلب يف أسالفهنَّ من قدرًة وأكثر الحيلة يف سعة أكثر البطالت من جديدة نوعية يُمثِّلن أم
من طويلة سلسلة ضمن جنسية أدوات ُمجرَّد هنَّ هل الذكور؟ املهاجمني عىل الطاِولة
امُلتَع نفس للُمشاِهدات يُقدِّمن إناث محاربات أم كريد؟ باربرا تعتقد كما اإلناث، الضحايا
تقول كما الرجال، عىل قبل من مقترصة كانت التي بالوكالة، العنف بُمشاَهدة الخاصة
فيلم بطلة كريتس يل جيمي أن شك دون من املصادفة قبيل من ليس بينيدو؟24 إيزابيل
وأن العقل»، «مختل فيلم يف العاجزة ماريون بدور قامت التي يل جانيت ابنة «هالووين»
األخرية الفتاة أن كذلك الحقيقي من لكن والدتها. شخصية من مقاَومًة أكثر شخصيَّتها

رجل. ينقذها تُمثلها التي
أجزاء سبعة عرش» الثالث الجمعة «يوم فيلم من صدر قد كان ،١٩٨٩ عام بحلول
الرعب أفالم من موجة إىل أدَّى مما أربعة، إِلم» شارع «كابوس فيلم من وصدر تالية،
األفالم هذه تتشاَرك وخارجها. أمريكا يف العرض ُدور اكتسَحت املراهقني إىل هة املوجَّ
— الغزيرة الدماء أو املطاَردين، أو التقطيع، أفالم منها عدة، بأسماء تسمى التي —
بميزانيات ُمستقلة إنتاجات األفالم هذه تُكوِّن عام بوجه العائلية.25 الشبه أوُجه بعَض
البطل غريم يكون الرصيحة. العنف مشاهد يستسيغ شابٍّ جمهوٍر إىل هة موجَّ منخفضة
يهبَّ حتى الصغري الجذاب الشباب من مجموعة يُالحقون ُمختلُّون قتَلة األفالم هذه يف
وجه يظلُّ القصة، من كبري جزء وطوال امُلتعدِّي. ملواَجهة أنثى، تكون ما وعادًة أحدهم،
ضحاياه. منظور وبني ص امُلتلصِّ تحديقه بني مراًرا تتنقل الكامريا أن رغم خفيٍّا املهاجم
أخرى مرًة يعود ما دائًما الفيلم، نهاية يف ُقِهر أو ُهِزم أنه فيه نظن قد الذي الوقت ويف
املجنون، القاتل أقارب فإن سنرى، وكما م. ُمتمِّ آخر جزء أجل من للطبيعة خارق بعزم
من أفالم يف الخارج يف الدموية وظيفته إكمال يف يستمرون إناثًا، أو ذكوًرا كانوا سواء
تينشن»، («هاي شديد» («توتر وفرنسا ،((١٩٩٩ («أوديشن»، أداء» («تجربة اليابان
(«دريم األحالم» («منزل كونج وهونج ،((٢٠٠٥) الذئب» («خليج وأسرتاليا ،((٢٠٠٣

.((٢٠٠٩ هاوس»،
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فبنحٍو للُمشاِهد؛ أكثر الرعب قصص تقريب إىل االتجاه التقطيع أفالم قصص تُكمل
أحداث مواقع يف األفالم هذه أحداث تدور األوىل، الُقوطية لألفالم البعيدة للقالع مضاد
بالقرب أو إلم، شارع يف أو األمريكي، األوسط الغرب يف مدينة مثل عائلية، أو مألوفة
طبية تجارب نتائج أو دماء ايص مصَّ ليسوا هنا الوحوش لألطفال. صيفي معسكر من
الضحايا بعد. تَُحل لم معلَّقة حوادث بسبب غاضبة أشباح إىل يتحوَّلون جريان لكنهم
كثريًا. العرض ُدور يف الجالسني املشاهدين كبري بنحو يُشبهون عاديُّون برش الشاشة عىل
لتسكن تنتقل طبيعية، تبدو أمريكية، عائالت عن رسيع تتابُع يف أفالم ثالثة صدرت
يقع ،(١٩٧٩ هورور»، أميتيفيل («ذي أميتيفيل» «رعب فيلم يف باألشباح. مسكونة بيوتًا
سابقة أحداث بسبب مسكون أنه ويتَّضح آيالند، لونج يف األحداث فيه تدور الذي املنزل
بهذا، الُجدد السكان علم ورغم فيه. عائلته أفراد جميع السابق مالكه قتل فقد فيه؛ وقعت
ذكريات». لها ليس «املنازل أن زاعمني األحالم ملنزل املنخفض السعر رفض يُمكنهم فال
امُلخيفة األحداث من سلسلة تبدأ املنزل، إىل لوتز آل انتقال عىل قصري وقت بعد لكن
(«بولرتجايست»، الصاخب» «الشبح فيلم ويف عليهم. سيئ أثر إحداث يف للطبيعة الخارقة
عائلة ترويع يف وتتسبَّب «الوحش» ى تُسمَّ خارقة قوة الجديد املنزل عىل يُسيطر ،(١٩٨٢
أسيئت ممن ألمريكا األصليِّني للسكان مقربة عىل بُني املنزل أن يكتِشفوا حتى فريلينج آل
أن وهو القوطية، األشباح لقصص قارئ كل يُدركه ما العائالت هذه تُدرك معاملتهم.
املنازل امتالك وأن األمريكي، للحلم امُلظِلم الجانب كذلك يُدركون ذكريات. لها البيوت
املجتمع يف لألعىل لالرتقاء السعي وأن سعادة، مصدر وليس مروًِّعا أمًرا يكون أن يُمكن

لألسفل. عائلة أي يُسِقط أن يمكن
املنزل. عن بعيًدا العائلة ترَحُل كوبريك، ستانيل للمخرج (١٩٨٠) «الربيق» فيلم يف
من عائلة عىل القصة وترتكَّز الشتاء، وسط ُمنعِزل فخم جبيل فندق يف الفيلم أحداث تدوُر
وُهدوء عزلة إىل يحتاج الذي نيكلسون) جاك بدوره يقوم (الذي جاك األب أفراد. ثالثة
شييل بدورها (تقوم ويندي الخجولة زوجته وتقيض روايتِه. كتابة يُمكنه حتى الفندق
يتحدَّث الذي داني بابنهما ة مهتمَّ العديدة الفندق غرف يف التجوُّل يف الساعات دوفال)
عيون»، لها و«التالل تكساس» منشار «مذبحة لفيلمي مضاد بنحو تخيُّيل. صديق مع
من يأتي الفيلم يف تهديد أكرب فإنَّ الخارجي، للتهديد الصغرية العائلة تتعرَّض حيث
جاك رواية مسودة صفحات من مئات تجد عندما ما يوًما هذا ويندي تكتشف داخلها.
يجده ما بكل زوجها يُطاردها صفحة. كل يف وتكراًرا مراًرا مكتوبة واحدة جملة تحوي
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لألطفال بيسبول مرضب هو عليه العثور يمكنها ما كل بينما فأس، ومنها أدوات، من
يف للبقاء كنتيجة النفسية الناحية من جاك رشاسة تفسري يُمكن ما، حدٍّ إىل ابنها. يخصُّ
هذا لكن طويلة. فرتة منذ يختمر جنون أو الكحوليات تناول أو كبرية لفرتة مغلق مكان
الفندق مايض من أشباح ظهور أو التخاُطر عىل ُقدراته أو التنبؤية داني أحالم يفرس ال
جديدة قواعد ويخرتع الرعب سينما قواعد من العديد الفيلم يف كوبريك يكرس املضطرب.
مشاهد ومقدًما الهواء، املتجددة جيًدا، املضيئة الفندق غرف يف الهجمات بعض عارًضا
بمقدار األرض عن وُمرتفعة متعرِّجة ودهاليز أروقة خالل املتحرِّكة بكامريته متابعة
أجواء لخلق كاملتاهات امُللتوية واملساحات والتماثُل املرايا ومستخدًما فقط، بوصات بضع
فوق أوفرلوك فندق بُني الصاخب»، «الشبح فيلم يف املنزل ومثل والتضليل. الَهَوس من
الجماعية املذابح عن الفيلم يف ضمنية معاٍن عىل الفيلم و مفرسِّ عثر الحمر. للهنود مقربة
لألثر يُضيف مما األمريكي، التاريخ من أخرى مظلمة وفصول واإلمربيالية، والعبودية

للرعب. املثرية وُصَوره للفيلم الشديدة الدافعة للقوة اإلجمايل
املكياج يف رات التطوُّ بسبب الثمانينيات عقد يف امُلرعبة الصور ترسانة ملء أُعيد
كيفن م صمَّ ذاتهم. حد يف مشاهري فنَّانني صانعوهما أصبح واللذَين الخاصة واملؤثِّرات
وجعل (١٩٨٨ بالي»، («تشايلدز طفل» «لعبة فيلم يف الشيطانية الدمية «تشاكي» ياجر
بيكر ريك بث كما مة. املتمِّ األجزاء من العديد يف بشاعة أكثر يبدوان وفريدي جيسون
لندن» يف أمريكي «مذءوب فيلم يف مذهلة تحوُّل بَمشاهد امُلستذئبني أفالم يف جديدة روًحا
ذاته. العام يف هاولينج») («ذا «العواء» وفيلم (١٩٨١ لندن»، إن ويروولف أمريكان («آن
أخرج املعجبني. من ُمخِلصة طوائف له الذي «فيديودروم» فيلم يف كذلك بيكر ساهم
إلحدى طموح برامج م مصمِّ قصة ويحكي كروننربج ديفيد الكندي امُلخرج الفيلم هذا
الغريب والجنس العنف بعرض املحطة ُمشاَهدات لزيادة يسعى الكابل تلفزيون محطات
انهياره إىل التعذيب وأفالم اإلعالمية الصفقات من كابويس لعالم انزالقه يؤدِّي والشاذ.
دمج وهي — االرتياب بجنون املتَّسمة الجسد لُرعب كروننربج رؤية والنفيس. الجسدي

وفكريٍّا. جسديٍّا ُمشبعة — البرشي والترشيح التكنولوجيا بني رسيايل
للطبيعة خارقون احون سفَّ — يُغذيها الذي والخوف السينمائية املسوخ هذه زادت
الجسم ل وتُحوِّ تسكنها التي العائالت د تهدِّ مسكونة وبيوت منحلِّني مراهقني يطاردون
زاد املتحدة. الواليات يف الرعب أفالم إنتاج من — آلية أو وحشية أشكال إىل البرشي
فيلًما و٩٣ ١٩٨٠ عام فيلًما ٧٠ إىل ١٩٧٩ عام يف فيلًما ٣٥ من الرعب أفالم عدد
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رشائط وبُظهور أفالم.26 ١٠٥ إىل السنوي اإلنتاج وصل ،١٩٨٧ عام ويف .١٩٨١ عام
يف سواء سواء، حدٍّ عىل العرض ودور املنازل يف تُشاَهد األفالم هذه أصبحت الفيديو،
أي يف ونُظرائها هذه األمريكية الرعب أفالم بني املقارنة أوُجه ما خارجها. أو أمريكا
يف الصني أو الهند أو إيطاليا يف الجمهور رعب يُثري كان الذي وما العالم؟ يف آخر مكان
محلية؟ أو ُمستوَردة الدول تلك يف الوحوش كانت حدٍّ أي وإىل العرشين؟ القرن ثمانينيات
لسينما للحدود العابرة قات والتدفُّ املحلية املصادر توضيح يف صغرية عرضعينة سيساعد

الرعب.
وكتبوا وأخَرُجوا أنتجوا حيث الرعب؛ سينما عىل إخوة خمسة سيطر الهند، يف
والثمانينيات. السبعينيات عقَدي خالل الهندية الرُّعب أفالم أشهر بمونتاج وقاموا سيناريو
والكوميديا والرقص (الغناء التقليدية البوليوودية الرتكيبة يف الرعب رامزي اإلخوة أدخل
ملوَّنة جيل (أنواع بافا ملاريو الجيالو أفالم من أسلوبية أدوات مستخِدمني وامليلودراما)،
هوليوود أيقونات ُمستودَع من وعنارص الخاص) جوُّها لها أحداث ومواقع بشعة وميتات
التانرتا التانرتا. سحر خالص؛ هندي مكون إضافة بجانب ووطاويط) وأنياب (قصور
اإللهي د التجسُّ وهي شاكتي، بعبادة مرتبطة والبوذية الهندوسية يف ُروحانية طقوس هي
إىل تنُظر كانت الهند، تحتلُّ بريطانيا كانت وعندما األُنثوية. اإلبداعية والقوة للحرية
والجنس اآللهة تعدُّد من غامضة وشبكة للعقالنية وعدو خطرية قوَّة أنها عىل التانرتا
املحرَّمات من أتباعه ويُحرِّر السحر ملمارسة يدعو مذهب من اإلنجليز ع ُروِّ والفوىض.
أساليب تبنَّوا الذين الهنود من العديد الربيطانيني وتحيُّزات مخاوف انتابت التقليدية.
تهديدات تتَّخذ ،(١٩٨٤ تمبل»، أولد («ذي القديم» «املعبد فيلم ففي الغربية؛ الحياة
لعنة ُمنِْزًال أجيال مدار عىل البطلة عائلة ع يُروِّ مخيف عفريت وهو شامري هيئة التانرتا
شيفا، لإلله الثالثي الرمح استخدام هي لهزيمِته الوحيدة الطريقة العائلة. نساء بكل
إحياء رامزي اإلخوة أعاد سنوات، خمس بعد املسيحي. للصليب الهندويس امُلعاِدل وهو
القديم» «املنزل فيلم يف (٣-١٥ شكل (انظر ليَسُكنه جديًدا موقًعا ومنَُحوه الوحش هذا
فينِْجنْس («فريانا: الدماء» اص مصَّ انتقام «فريانا: فيلم ويف .(١٩٨٩ مانشن»، أولد («ذي
جميلة امرأة هيئة يف ٌد متجسِّ رشيرة ساِحرة شبح يُغوي ،(١٩٨٨ فامباير»، ذا أوف
ويف وأتباعه. التانرتا كهنة من لكاهن األسود السحر بمساعدة دماءهم ويمتصُّ الرجاَل
وساحرة ساحر مع دماء اص مصَّ يتَّحد ،(١٩٩٠ دور»، كلوزد («ذا املغلق» «الباب فيلم
امُلظِلم َكهِفهم إىل الربيئات النسوة الستدراج التانرتا ُمماِريس من آخرين وأرشار وكاهن

372



الرعب أفالم

امليلء املظلم وماضيها الهند حداثة بني األفالم هذه يف مني الضِّ الرصاع يدور كفرائس.
واألساطري. بالُخرافات

امليلء الهند مايض أشباح تسُكنها الهندية الرُّعب ألفالم التقليدية األحداث مواقع :٣-١٥ شكل
.(١٩٨٩ رامزي، وشيام (توليس القديم» «املنزل فيلم من مشهًدا الشكل ح يوضِّ بالخرافات.

السينما صناعة إلنعاش الرعب وحوش من مجموعة إحياء أعيد الصينية، السينما يف
حتى السبعينيات عقد مدار عىل فو الكونغ أفالم ازدهار استمرَّ االضمحالل. يف اآلخذة
واستعادت املعايري. وتناُقص لها التقليدية الرتكيبة تقديم يف لإلفراط ضحية سَقَطت
بالكوميديا، فو الكونغ بمزج األفالم تلك شهرة من بعًضا كونج هونج أستديوهات
القتال. يف مَرًحا األكثر هونج وسامو شان جاكي أساليب يل بروس وجديِة بحدِة ُمستبدلًة
عنارص بإضافة الِقتال أفالم شهرة من أخرى مرًة األستديوهات عزَّزت الثمانينيات، يف
يف القديم الصني برتاث مستعينة وأيًضا وهامر، هوليوود وحوش بعض ُمستعرية الرُّعب
از» القفَّ الدماء اص «مصَّ أو «الجيانجيش» إنَّ املثال، سبيل عىل للطبيعة. الخارق الرعب
مسقط إىل الجثث بنَقل الخاصة القديمة بامُلمارسة مرتبط الصيني، بالفولكلور الخاص
الطاوية بكهنة يُستَعان كان ما غالبًا الروايات، لبعض طبًقا بعيدة. مواقع من رأسها
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حتى مرنة خيزران عيدان إىل قيدوها وقد األقدام عىل أو عربات يف سواء الجثث لنقل
،(١٩٨٥) الدماء» اص مصَّ «السيد فيلم يف بعيد. من تَُرى عندما تقِفز وكأنها تبدو
يقوُدهم الشارع يف طاويٍّ كاهٍن لسحر الخاضعني الجيانجيش من كامل طابور يتقافز
مضاد بنحو واملرج. الهرج ليَسود السحر أحدهم يكرس حتى جرًسا يرن الذي الكاهن
مجرد هم العادية، الُجثث أو «السييش»، فإن حياة، من رشارة بداخلهم الذين للجيانجيش،
من العرشات حال هو كما جديد، من الحياة فيهم ليبث أحد انتظار عليهم ويجب موتى

الذهبيني». السبعة الدماء ايص مصَّ «أسطورة فيلم يف املنظر بَِشعي السييش
كتاب يف الخارقة. الكيانات سلم يف أعىل مكانة (الجواي) الصينية األشباح تحتلُّ
من للعديد األدبي املصدر يُعدُّ الذي سونجلينج، لبو صيني» مْرَسم من غريبة «حكايات
«هويل» هيئة عىل يكنَّ (أحيانًا مثريات فتيات األشباح تكون ما عادًة الرعب، أفالم قصص
باالعتقاد داوفعهن تتعلق أجسادهم. عىل ليسيطرن الرجال يُغوين ثعالب) أرواح أو
من لالنبعاث مادِّي جسد إىل البرشية الروح تحتاج املوت، فبعد األرواح؛ بتناُسخ البوذي
األحياء وتُطارد األرَض الصيني بالرتاث الخاصة الجائعة األشباح هذه تجوب ربما جديد.
نحو تقدمهم اعرتض — متبادل غري حب أو مرتكبه يُعاَقب لم ظلم — ما عائق بسبب
والرش الخري بني رصاع يف تقع ال املضطربة الروح فإن الطاويِّني، إىل بالنسبة التنوير.
والخارجي. الداخيل التناغم إىل للوصول رحلًة تخوض بل املسيحية، يف الحال هو كما
تبدو أن يمكن وبينما لذا واألموات؛ األحياء بني التوازن استعادة إىل الطاوي الشبح يسعى
عىل تبعث شخصيات تبدو أن كذلك يُمكنها بالرش، دة وُمتوعِّ مخيفًة املضطربة األشباح
للجميع. يحدث أن يمكن لألشباح يحدث ما ألن الصيني؛ الجمهور إىل بالنسبة التعاطف
الضعف يكشف أخالقيٍّا طابًعا قصصه (١٦٤٠–١٧١٧) سونجلينج بو أكسب
أنهم إدراكهم رغم أنثوي شبح إىل ُدون يتودَّ الذين الرجال وطيش حمق وخاصة البرشي
ألي سهلة فريسة يُمثِّلون ُسذًَّجا شبابًا طالبًا قصصه شخصيات ن تتضمَّ املوت. يُغاِزلون
بتعاويذهم والشياطني األشباح يُواجهون الذين «فايش»، ون يُسمَّ أقوياء، وكهنة ُمغوية،
تشاينيز («أ صينية» أشباح «قصة فيلم يف الشخصيات هذه معظم تظهر السحرية.
يُقابل هارك. تسوي وإنتاج تونج سيو تشينج إخراج من (١٩٨٧ ستوري»، جوست
يف شياوتشن، عدوته، تشيونج) ليزيل بدوره يقوم (الذي كايشني نينج الشاب التلميذ
األطوار، غريب طاويٌّ كاهن يان، املعلم أستاذه، شبح. أنها يعلم أن دون مهجور معبد
شجر وحُش يستغلُّها شياوتشن أن يتَّضح بالبرش. االختالط عن األشباح مواجهة ل يُفضِّ
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آخر يف الذكور. ضحاياها حياة طاقة عىل ويتغذى ة، الجدَّ وتعني الو»، «الو يُسمى رهيب
لكنهما شياوتشن إلنقاذ فيل السُّ العالم ويان نينج يغزو الفيلم، يف الُكربى القتال مشاهد
الذي الوقت يف الثعبان. لسان يُشبه الذي العمالق الو الو لسان لطعنِة ضحيًة يقعان
عىل كذلك ُفرسِّ القتال، بفنون ممزوجة رومانسية رعب كوميديا تقديم يف الفيلم فيه نجح
شخصية واستحواذ األنثوي التوحش الو الو يُمثِّل قد النفيس، الجانب عىل مجازي. نحٍو
لغة يكتسب لكي للنموِّ الرمزية املرحلة خالل منه الهروب طفل كل عىل يجب الذي األم
اْلتهام من كونج هونج مخاوف الو الو يُجسد السيايس، الجانب عىل مستقلتنَي. وُهوية
الشعبية الصني جمهورية إىل بقلق املرتقبة ا جدٍّ الصغرية املستعمرة عودة بعد لها الصني
يف اليسارية، باالتجاهات الخاص «األُممية»، نشيد من آثاًرا نسمع لهذا ربما .١٩٩٧ عام

امللحمية. الفيلم نهاية خالل التصويرية املوسيقى
(١٩٨٠ يو»، إيت تو جوينج آر («وي «سنأكلك» فيلم يف أكثر االستحواذ فكرة تتَّضح
أكل فكرة كانت البرش. لحوم أَكَلة من كاملة قرية يُقدِّم والذي هارك، تسوي إخراج من
«مذبحة مثل السبعينيات يف األمريكية الريفية الرعب أفالم يف شهرية فكرًة البرش لحوم
أكل بُممارسات الخاصة تقاليدها لها الصني لكن عيون»، لها و«التالل تكساس» منشار
التي لألمام» العظيمة «القفزة حملة حدوث حتى استمر بعضها إن يُقال البرش لحم
استخدمت الربازيل، ففي الالتينية؛ أمريكا يف الحال كان كذلك تونج. تيس ماو قاَدها
كَمجاٍز البرش لحوم تناول فكرة الهامة السياسية السوداء الكوميديا أفالم من مجموعة
لذيذًا» بي الخاص الصغري الفرنيس كان «كم بفيلم بداية الثوري النشاط عن ساخر
االستعمارية أوروبا التهام من فبدًال ١٩٧١)؛ فرينشمان»، ليتل ماي واز تيستي («هاو
يُقَرأ ما أحيانًا واستعبادهم. أَرسهم يريدون من هم يلتهمون للربازيل، األصليني للسكان
األحمر للحرس كنَقد وأحيانًا املتفشية للرأسمالية كنَقٍد هارك تسوي فيلم يف االلتهام دافع
كعكات أصبََحت حال، أيِّ عىل الستينيات. يف فساًدا يعيثون كانوا الذين تونج تيس ملاو
التي لألفالم (تصنيف الثالث التصنيف أفالم يف أساسيٍّا عنًرصا البرشي اللحم وفطائر
العقود يف (١٩٨٩ عام كونج هونج يف ُوضع والذي الرصيَحني والجنس العنف تُقدِّم
مثل بأفالم لالشمئزاز امُلثرية املروِّعة الطعام لنكات العامة شهية مغذية التالية القليلة
ستوري»، أنتولد («ذي املحكية» غري و«القصة ،(١٩٩٢ الم»، («دكتور الَحَمل» «الدكتور
البَِشع العنف ة شدَّ من األفالم هذه زادت .(٢٠٠٤ («دامبِلنجس»، و«معجنات» (١٩٩٣
املتطرِّفة. اآلسيوية السينما باسم الالِحقة العقود يف ُعِرف فيما ِجنيول جران ملرسح امُلميِّز
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األلفية نهاية يف الغرائبية والواقعية الحداثة بعد ما رعب التسعينيات: (12)

انهيار أدَّى أسالفه. من أكثر وواعًدا هادئًا العرشين القرن من األخري العقد بدا ما، بنحٍو
حول متقطعة ثورات من بها يتعلق وما الباردة الحرب انتهاء إىل السوفييتي االتحاد
عىل املتحدة الواليات وبرزت النووي. بالَفناء الجميع رءوس فوق الحائم والتهديد العالم،
الرخاء احتماالت كانت الدول، من العديد إىل بالنسبة العالم. يف الوحيدة العظمى القوة أنها
جديدة طرًقا د مهَّ مما دة موحَّ بعملة التعامل عىل األوروبي االتحاد اتَّفق فقد ر؛ تطوُّ يف
الصني وكانت الحرة، السوق اقتصاد نحو تتقدَّم الهند وكانت الُحرة. والتجارة للتوسع
واليابان، كوريا يف الحال مالية أزمٌة قلبَت ،١٩٩٧ عام يف لكن مسبوق. غري بنموٍّ تتمتَّع
السارين غاز هجوم مثل حوادث يف الظهور يف االجتماعي التوتُّر عالمات بدأت حيث
كبرية بالخطر، ُمنِذرة حوادث تقع كانت آلخر، وقٍت ومن .١٩٩٥ عام طوكيو مرتو عىل
عام تكساس بوالية واكو مدينة يف ُمميت حصار العالم: حول عدة أنحاء يف وصغرية،
،١٩٩٥ عام سيتي أوكالهوما مدينة وتفجري ،١٩٩٤ عام برواندا الجماعية واإلبادة ،١٩٩٣
عددهم يُقدَّر الذين العالم سكان كان .١٩٩٩ عام الثانوية كولومباين مدرسة ومذبحة
والذعر. االبتهاج من بمزيٍج الجديدة األلفية ينتظرون شخص مليارات ستة عن يزيد بما
وجيسون ومايكل فريدي ظل الرتاُجع. من نوًعا الرعب سينما شهدت املناخ، هذا يف
شعبيتها، تفقد كانت امُلراهقني تقطيع أفالم لكن ُمتزايدة، برضاوٍة الضحايا يطاردون
الفانتازيا أفالم مثل السينما؛ من أخرى أشكاٍل إىل الشباب من جمهورها التفت حيث
لكسب اسرتاتيجيات عدة هوليوود جرَّبت املذهلة. الرقمية املؤثرات ذات العلمي والخيال
الصف من بنجوٍم باهظًة إنتاجات قدمت حيث الرعب، ألفالم أخرى مرًة الشباب هؤالء
الِحمالن» «صمت بفيلم العقل ُمختل القاتل أفالم إحياء ديمي جوناثان أعاد األول.
متدربة بني املخيفة والفأر القط كلُعبة إياه ًما ُمقدِّ (١٩٩١ المز»، ذا أوف سايلنس («ذا
وهو هوبكنز)، (أنتوني ليكرت وهانيبال فوسرت)، (جودي الفيدرالية املباحث يف طموحة
نجاًحا ديمي فيلم ق حقَّ البرشي. اللحم ق تذوُّ ويُحبُّ الذكاء متَّقد فكر ذو مجنون رجل
يحُصل مرة أول وهي فيلم، ألحسن األوسكار جائزة وحصد والنُّقاد امُلشاِهدين مع فوريٍّا
لعقد القوطيِّني الوحوش إحياء جهود ق تُحقِّ لم الجائزة. هذه عىل رعب فيلم فيها
فيلم يف املتمثِّلة كوبوال فورد فرانسيس نسخة تنَجح فلم النجاح. نفس الثالثينيات
امُلتمثِّلة براناه كينيث ونُسخة (١٩٩٢ دراكوال»، ستوكرز («برام ستوكر» برام «دراكوال
من الكثري إثارة يف فرانكشتاين»)، شيليز («ماري شييل» ماري «فرانكنشتاين فيلم يف
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كان الجمهور أن املخرجني وبإدراك امُلبِهر. واإلخراج الكبار النجوم وجود رغم الحماس
لهذا عمد عن ساخرة محاكاٍة تقديم نحو اتَّجهوا األفالم، لتلك القديمة األنماط من يسخر
«ميت مثل أفالم شخصيات تُدرك أخرى. ألفالٍم ساخرة وإشارات بتلميحات األفالم فَملئوا
تحت املتحدة الواليات يف ُعِرض الذي جاكسون، لبيرت ،(١٩٩٢ ديد»، («برين دماغيٍّا»
و«عروس كرافن لويس (١٩٩٦ («سكريم»، و«رصخة» آاليف»)، («ديد حي» «ميت اسم
ل تأمُّ خالل من رعب. فيلم يف أنها يو؛ لروني (١٩٩٨ تشاكي»، أوف («برايد تشاكي»
يف واسع نطاٍق عىل حداثيٍة بعد ما حركٍة من كجزء االتجاه هذا إىل النظر يُمكن األمر،

للجمهور. األمر وتكشف مصادِره بفضل وتعرتف الفيلم اصطناعية تُدرك السينما
هو األول الرعب؛ سينما يف جديدة أفكاًرا التسعينيات عقد نهاية يف فيلمان بَثَّ
للمخرج سينس») سيكسث («ذا السادسة» «الحاسة كان واآلخر بلري»، ساحرة «مرشوع
يسعى بلري»، ساحرة «مرشوع فيلم يف .١٩٩٩ عام صدر وكالهما شايامالن نايت إم
ساحرة عن بحثُهم يأُخذُهم محلية. أسطورة توثيق إىل السينما داريس من ُطالب ثالثة
واالرتباك التعب يبدأ حيث الغابة، أعماق إىل كامرياتهم ويأخذ عرش، السابع القرن من
لكن الذعر يسوُد أحدهم، يختفي وعندما قلقهم. وعدم ِثَقتهم يف النخر يف املتباَدل والشكُّ
أيام ثمانية يف الفيلم ُصِنع كبريًا. نجاًحا الفيلم حقق يحدث. ما تُسجل دائرًة تظلُّ الكامريا
امُلكتََشفة»، «التسجيالت تقنية عىل معتمًدا دوالر، ألف ٢٠ كانت إنها يُقال بميزانية فقط
حدوثه، وقت يَُصوَّر كان لو كما يبدو الحدث يجعل ارتجايل وأسلوب ُمبتدئني، وُممثِّلني
الفيلم نجاح من جزء يعود العالم. حول دوالر مليون مائتي من أكثر إيرادات وحصد
لكن واقعيٍّا. وثائقيٍّا فيلًما باعتباره الفيلم لقصة للرتويج لإلنرتنت الذكي االستخدام إىل
الغرائبية الواقعية التجارب؛ من جديًدا نوًعا بعرضه الجمهور راَق أنه إىل آخر جزء يعود
الجنسية؛ اإلثارة أو الدماء سفك أو العنف من بدًال ب والرتقُّ للحالة بارع بناء عىل املعتمدة
وهو ُمنخفضة، بميزانية آخر ناجح فيلم يف سنوات بثمان ذلك بعد ظَهر نمط وهو
كان أنه رغم الغرائبية، الظواهر عىل كذلك السادسة» «الحاسة فيلم ركَّز خارق». «نشاط
طبيب بدور ويليس يقوم التذاكر. شباك يف ويليس بروس وجاذبية ضخم بإنتاج مدعوًما
شايامالن سيطرة األموات. يرى بأنه يخربه صغري طفل مساعدة يُحاول لألطفال نفيس
الطفل دور يف أوزمنت جويل لهايل االستثنائي واألداء للفيلم العام الطابع عىل البارعة
رعٍب ألفالم إلهام ومصدر العقد أفالم أفضل أحد جعله يف ساَعَدت املفاجئة الفيلم ونهاية

مستقبلية.
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املتطرف الرعب الجديدة: األلفية (13)

من األول يف العالم ينتِه لم اإلعالمية، املبالغات من والكثري عات التوقُّ بعِض عكس عىل
عرش الحادي ففي التالية؛ السنني يف الكوارث من الكثري وقع لكن .٢٠٠٠ عام يناير
واصطدموا أمريكية طائرات أربع إسالميون إرهابيُّون اختَطَف ،٢٠٠١ عام سبتمرب من
أي عىل والقضاء اآلالف قتل إىل أدَّى مما املتَّحدة، الواليات داخل بأهداف منها بثالثة
األمريكيون الجنود كان العام، وبنهاية األمريكية. األمة ومناعة حصانة بشأن شكوك
جديد نوع الباردة الحرب محل حل .٢٠٠٢ عام يف العراق ويف أفغانستان، يف يُحاربون
حدثت الرعب. من جديدة أنواًعا معها جلب مما اإلرهاب، عىل الحرب وهو الرصاع، من
بحياة أفريقيا يف األهلية الحروب أوَدِت كما ومومباي. وبرشلونة لندن يف إرهابية هجمات
زالزل العالم؛ حول الطبيعية للكوارث ضحايا املاليني من املزيد وقع فقد كذلك املاليني.
وزوبعة ومسيسيبي، لويزيانا يف أعاصري والهند، وإيطاليا والسلفادور وهايتي الصني يف
جنوب يف تسونامي وموجات األمريكي، والجنوب األوسط الغرب يف وعواصف بورما، يف

بالفعل. الفناء وشك عىل العالم كان ربما واليابان. آسيا رشق
غري الرعب أفالم ُمستقبَل بدا العالم، يف الحقيقي واألىس الرعب هذا كل بوجود
ناجحة اعتربت أو ُصنعت التي األفالم عدد كان األلفية، أعوام أول خالل املعالم. واضح
بمواجهة العودة الثمانينيات يف امُلراِهقني ُمطاِردو حاول املتحدة، الواليات يف نسبيٍّا. قليًال
.(٢٠٠٣ جيسون»، فريسس («فريدي جيسون» ضد «فريدي فيلم يف بعًضا بعضهم
يكمن «ما فيلم يف الطابع الهيتشكوكيِة اإلثارة إىل خارقة ملسة زميكيس روبرت أضاف
إيفل»، («ريزدنت املقيم» «الرش فيلم سعى كما .(٢٠٠٠ بينيث»، اليز («وات باألسفل»
الفيلم. اسم نفس تحمل التي الشهرية الفيديو ألعاب سلسلة شهرة استغالل إىل (٢٠٠٢
املوتى» «أرض فيلم يف الحياة إىل به الخاصة الزومبي مخلوقات رومريو جورج وأعاد
من بقدر املجهودات هذه فيه ُقوبلت الذي الوقت يف لكن .(٢٠٠٥ ديد»، ذا أوف («الند
تحدث الرعب أفالم يف الرئيسية التجديد جهود كانت اد، والنقَّ الجمهور من االستحسان
إعادة يف ُمنهِمَكة هوليوود كانت الثالثة، األلفية من األول العقد فبنهاية هوليوود؛ خارج

وأسرتالية. وأوروبية آسيوية أفالم صنع
اإلنتاج قيد زالت ما وهي رئيسية لتصنيفات املعارصة األفالم تصنيف يُمثِّل ما دائًما
النظر يُساعد ربما لكن رجعي. بأثر وتسميتُها االتجاهات تحديد األسهل من تحديًا.
األنواع من لنطاق طبًقا ذلك نحو أو املاضية عاًما بالعرشين الخاصة الرعب أفالم إىل
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أخرى. ناحية من األشباح ورعب ناحية من الجسد رعب قطبني؛ بني الواقعة امُلتفاوتة
األول، التصنيف من املوتى» و«أرض املقيم» و«الرش جيسون» ضد «فريدي أفالم تقِرتب
االنتقاميني والريفيِّني الدماء ايص ومصَّ والزومبي واملستذئبني الجيالو أفالم إىل باإلضافة
الرصيح بالعنف انبهارها إرجاع يُمكن الصينية. بالسينما ني الخاصِّ البرش لحوم وأَكَلة
اآلخر، الجانب عىل ِجنيول. الجران مرسح إىل املميَّزة املشوهة والجثث الوحشية وامليتات
واملنازل املضطربة لألشباح ووحشية عنًفا األقل بصوره باألسفل» يكمن «ما فيلم فإن
استحواذ وبني بينه مشرتك هو مما الكثري يمتلك املايض، أرواح من واملطاردات املسكونة
يف باستمرار يرسيان النوعني هذَين فإن سنرى، وكما القوطي. األدب يف السائد األشباح
يتقابالن ما وغالبًا وبريطانيا، املتحدة والواليات وكوريا، واليابان وإسبانيا، فرنسا سينما
أنهما من الرغم فعىل اإلشارة، لنا سبق وكما والفزع. الرعب لتقديم حاسمة مرات يف
كذلك فإنهما العاملية، السينما لثقافة باستمرار يتسع الذي املخزون من مادتهما يستمدان

املحليَّني. والرتاث بالتاريخ مرتبطان
أفالم من العديد ُصنع املثال. سبيل عىل باإلسبانية الناطقة األفالم إىل انظر
(«مارك املذءوب» «عالمة مثل والسبعينيات الستينيات عقَدي يف إسبانيا يف الرعب
وقدَّمت ،(١٩٧٤ مان»، كانيبال («ذا البرش» لحوم و«آكل (١٩٦٧ ويروولف»، ذا أوف
واإليطالية الربيطانية لألفالم امُلميَِّزين الجنسية باإلثارة املشوب والعنف امُلعتادين الوحوش
رشكة بواسطة التقليدية األفالم هذه مثل ُصِنع وحديثًا، التكلفة. املنخفضة واألمريكية
أفالًما أنتجت برشلونة مدينة يف مقرُّها سينمائي إنتاج رشكة وهي فاكتوري، فانتاستيك ذا
إعادة وراء و«ما ،(٢٠٠١ دامد»، ذا أوف الف («فاوست: امللعون» حب «فاوست: مثل
صدر اآلخر، الجانب عىل العالم. حول للتوزيع (٢٠٠٣ ري-أنيميتور»، («بيوند اإلحياء»
إخراج من مشرتك أمريكي إسباني إنتاج وهو ،(٢٠٠١ أَذَْرز»، («ذي «اآلخرون» فيلم
تدور أحداثه لكنَّ اإلسبان من ُمعظمه بطاقم إسبانيا يف الفيلم ُصور أمينابار. أليخاندرو
طاقم لكنَّ الثانية، العاملية الحرب خالل بريطانيا ساحل من بالُقرب معزولة جزيرة يف
بشخصية كيدمان تقوم كيدمان. نيكول تتقدَّمهم اإلنجليزية يتحدَّث بالكامل التمثيل
يف جميًعا ليعيشوا ولديها اصطحبت والتي الحرب، يف ُفقد الذي الجندي زوجة جريس
عندما الشمس. لضوء ُمميتة نادرة بحساسية ُمصابان ألنهما وُمظِلم قديم كبري منزل
ذاتيٍّا ستائر وتُفتَح نفسها تلقاء من أبواب تنفِتح دخالء، أشباح ُمشاَهدة يف ابنتُها تبدأ
واألطفال واألشباح الكبري املنزل الخارقة. األمور ناحية القصة وتنحرف غامض نحٍو عىل
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من العديد لكن القوطي، األدب إىل ترجع عنارص كلها امُللتِبس األخالقي املوِقف ذوي
الحروب، فظائع إىل والتلميحات واألمومة، والكاثوليكية، املنعزل، كاملوقع العنارصاألخرى؛
مع مبارش غري نحو عىل تتعاَمل التي اإلسبانية النخبة لسينما طويل بتقليد الفيلم تربط

الوحشية. اإلسبانية األهلية الحرب موضوع
أوف سبرييت («ذا النحل» قفري «روح فيلم إيريثه فيكتور صنع املثال، سبيل عىل
نقد أي يجعل ما وهو السلطة، يف زال ما فرانكو الجنرال كان عندما (١٩٧٣ بيهايف»، ذا
انتهاء بَُعيد ١٩٤٠ عام الفيلم أحداث تدور أن إيريثه اختار خطريًا. أمًرا للسلطة مبارش
الفيلم، يف الجمهوريِّني. امُلقاِتلني تُطارد الفاشية فرانكو قوات كانت عندما األهلية الحرب
اجتماعات قاعة يف «فرانكنشتاين» فيلم وتعرض بعيدة قرية إىل لة متنقِّ سينما تصل
معه. التحدُّث يُمكنها أنه وتتخيَّل بالوحش آنا تُدعى الجمهور من فتاة تنبهر القرية.
بها أبواها يهتمُّ ال كما التوجيه. أو الحب من الكثري حولها من الكبار عاَلم لها يتيح ال
الوحش إنَّ لها يُقال مهجورة أغنام حظرية وتزور بُحريَّة تهيم لذا باآلخر؛ أحدهما أو
الحكومة، من هارب شابٌّ جنديٌّ وهو هناك ما يوًما رجل لها يظهر عندما بها. يعيش
رعب. فيلم النحل» قفري «روح فيلم يُعترب فال الدقة، أردنا إذا واملالبس. الطعام له تُحرض
بعد صدر والذي كويرفوس»)، («كريا الغربان» «تربية فيلم إىل بالنسبة الحال وهكذا
قصة الفيلم يروي ساورا. كارلوس إخراج من وهو سنوات، بثالث ذكره السابق الفيلم
من الكثري نضوجها أثناء ترى ال التي املمثِّلة) نفس بدورها (تقوم آنا تُدعى أخرى فتاة
فإن إيريثه، فيلم يف وكما امُلحبَّة. وأمها — بالجيش يعمل الذي — والِدها بني الحب
سات واملؤسَّ املشاعر) بارد فايشٍّ أٍب شخصية هيئة عىل دة (املجسَّ اإلسبانية السياسة واقع
للفتاة الخيايل العالم هامش عىل يظهر املفكَّكة) العائالت يف تتمثَّل (التي االجتماعية

الرعب. سينما هيئة يتَّخذ الذي الصغرية
موت بعد األلفية، من األول العقد يف صدرت التي باإلسبانية الناطقة األفالم يف
األمور وتُصِبح رعبًا أكثر أشكاًال األطفال خياالت تتَّخذ طويل، بوقت ١٩٧٥ عام فرانكو
(٢٠٠١) للشيطان» الفقري «العمود فيلم ففي عنها؛ التعبري يف رصاحة أكثر السياسية
األهلية الحرب ليتامى ً ملجأ ميت طفل شبح يسُكن تورو، ديل جيريمو املكسيكي للُمخرج
أخرجه والذي بان»، «متاهة يف للشيطان»). الفقري العمود مقربة: «لقطة قسم (انظر
خيايل عاَلم إىل معزولة إسبانية بلدة يف فايش عسكري ضابط ابنة تلجأ كذلك، تورو ديل
كما يبدو البرش للحوم آكًال أعمى ورجًال وساتريًا، عمالًقا، ُعلُجوًما ن يتضمَّ الوحوش، من
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أُعيد .(٣-١٦ شكل (انظر املخيفة جويا فرانشيسكو لوحات إحدى من خرج قد كان لو
فيلم يف جديد تعديل عليهما وأُدخل بارع، نحو عىل اليتامى وأشباح األمومة فكرتَي تقديم
ديل وأنتجه بايونا أنطونيو خوان أخرجه والذي (٢٠٠٧ أورفانيج»، («ذي األيتام» «ملجأ
الوطنية الحوادث عن الناتجة املكبوتة األشباح تنهض األفالم، هذه من واحد كل يف تورو.

األرض. تحت آخر مصدر أي أو َقبو أو برئ أو بركة من أشباح أو عفاريت هيئة عىل

(٢٠٠٦) بان» «متاهة فيلم يف تورو ديل جيريمو املكسيكي املخرج يستعني :٣-١٦ شكل
اإلسبانية. األهلية الحرب خالل تدور األحداث ويجعل األشباح، قصص من بتقليد

الرعب أفالم من القليل ُصِنع لفرانجو، (١٩٦٠) وجه» بال «عينان فيلم ظهور منذ
موجة الدولية الساحة عىل ظهرت عندما الثالثة األلفية حتى فرنسا يف الذِّكر تستِحق التي
بعض فيه كان الذي الوقت ويف كبري. بنحو والصادمة لالضطراب املثرية األفالم من
يف دقيقة دراسات عن عبارة هانيكه ملايكل (٢٠٠٥ («هيدين»، «مخفي» مثل األفالم
غزيرة؛ دماء حمامات عن عبارة األخرى األفالم من الكثري كان النفيس، والخداع اإلثارة
املجموعة هذه يقود ِجنيول. جران بمرسح الجديرة وامُلتطرِّف الشديد الرعب من مشاهد
والذي جانس، لكريستوف (٢٠٠١ وولف»، ذا أوف («براذرهود الذئاب» «أخوية فيلم
والدراما القتال وفنون الجنسية واإلثارة والفانتازيا بالرومانسية الرعب لحظات مَزج
ع يُروِّ أُسطوري وحٍش حول تاريخية أحداث من املقتبسة الفيلم قصة ترتكز التاريخية.
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والرضاوة الثائر التحدِّي يجسد الذي الوحش، يبدو بفرنسا. عرش الثامن القرن يف الريف
جانس فيلم أصبح الفرنسية. الثورة دوافع ألسوأ رمًزا كان لو كما للطبيعة، الخارقة
ُمخرجني ع شجَّ مما عقَدين؛ خالل لإليرادات حصًدا فرنسا عن الصادرة األفالم أكثر أحد
وإتاحة الرعب جرعة وزيادة بهم الخاصة السينمائية األنواع بني املزج عىل فرنسيني
«ال بفيلم آخرين وأذهل الجمهور أفراد بعض نوي جاسرب ع روَّ للجمهور. جديد يشء
يصل حتى لألحداث الزمني الرتتيب عكس والذي ،(٢٠٠٢ («إيريفرسيبل»، فيه» رجعة
فإن ،(٢٠٠٣) شديد» «توتر فيلم يف أما جنوني. وانتقام قاٍس اغتصاب مشاهد عرض إىل
بعناية مة ُمصمَّ قتل بَمشاهد املتسلسل للقاتل التقليدية القصة يف الحيوية بثَّ أجا ألكسندر
مثل صني امُلتخصِّ لجمهور هة املوجَّ األفالم مخرجة ديني، كلري وحتى متوقعة. غري ونهاية
العديد روَّعت ،(١٩٩٩ وورك»، («جود صالح» و«عمل (١٩٨٨ («تشوكليت»، «شوكوالتة»
والذي ،(٢٠٠١ داي»، إيفري («ترابل يومية» «مشكالت وهو التايل بعملها متابعيها من
مروِّعة. نهاية إىل العسل شهر فيه يتحول لكن تقليديٍّا، رومانسيٍّا فيلًما باعتباره يبدأ
عجب ال لذا، االتجاه؛ هذا يف إثارة أكثر الجنس وَمشاهد شناعة أكثر املوت مشاهد تُصبح

الجديدة. الفرنسية املتطرفة السينمائية باملوجة ُسمي أنه
مقرها آسيوية رشق أفالم توزيع رشكة وهي جيًدا، مرتو-تارتان، رشكة الحظت
وُسوًقا جمهوًرا الرشكة رئيس اكتشف املتطرفة. األفالم مشاهدة إىل الجمهور تْوق لندن،
لكن إنتاجها، ترفض هوليوود كانت التي الجنسية العنيفة لألفالم الغرب يف صة متخصِّ
التنفيذيني أحد وَصَف بها. الجمهور إلمداد بشدة ستنَي ُمتحمِّ كانتا وسيول كونج هونج
رسيع بمونتاج مصحوبة الصورة ومصقولة «المعة بأنها األفالم هذه صناعة أسلوب
درجة إىل الحد عن زائدة غرابة دها تُجسِّ وعاطفة … يف تي إم قناة برامج مونتاج يُشبه
تُتيحها أن يُمكن التي للتوزيع امُلمكنة االحتماالت كذلك الرشكة أدركت الرسيالية.»27
بوجٍه اإلنجليزية بغري الناطقة األفالم لتصدير الجديدة الرقمية الفيديو أقراص تقنيات
هذا تحت املتطرفة». اآلسيوية «السينما الشهري التصنيف ُولد وهكذا الخارج. إىل عامٍّ
امللكية» و«املعركة أداء» «تجربة مثل: الجمهور استحسان القت أفالم أُنتجت التصنيف،
شقيقتني» و«حكاية بوي») («أولد العجوز» و«الفتى اليابان، من (٢٠٠٠ رويال»، («باتل
و«شئون (١٩٩٢ («هاردبويلد»، و«عنيف» كوريا، من (٢٠٠٣ سيسرتز»، تو أوف تيل («آ
(٢٠٠٢ آي»، («ذي و«العني» كونج، هونج من (٢٠٠٢ أفريز»، («إنفرنال جهنمية»
الغربي. للجمهور وُقدِّمت تايالند، من (٢٠٠٨ دينجرس»، («بانكوك خطر» يف و«بانكوك
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الهوليوودية ُصنعها وإعادات الثالثة األلفية بداية يف اآلسيوية الرعب أفالم طوفان بدأ
رشكة أصدرته ناكاتا هيديو إخراج من ياباني فيلم وهو ،(١٩٩٨) «الحلقة» بفيلم الالحقة
العواطف أو الصور يف متطرًِّفا الفيلم يكن لم الحلقة»). مقربة: «لقطة قسم (انظر تارتان
الفيلم قدم ذلك، من بدًال امللكية». «املعركة أو أداء» «تجربة فيلم كان مثلما يعرضها التي
جديًدا نوًعا كذلك قدم كما املحسوب، واإليقاع الغموض عىل يعتمد جديًدا جماليٍّا أسلوبًا
خالل من املنتقمة الروح تهُجم «الحلقة»، فيلم يف التكنولوجي. الشبح وهو الوحوش، من
من ضحاياها املستقبلية األشباح تهاجم أن نتوقع يجعلُنا مما الفيديو، رشيط وسيط
حول الشباب من األتباع طوائف بدأت املحمولة. والهواتف واإلنرتنت الكمبيوتر خالل
بأنه ووصِفه الياباني، بالرعب يُسمى عما التحدُّث يف خاصًة، املتحدة الواليات ويف العالم،
أكرب عرٍض أجل من اليابانية» السينما عىل خاصة «نظرة قسم (انظر ا جدٍّ رائعة ظاهرة

الثقافية). وجذوره الياباني للرعب
الجنوبية، كوريا إىل يتجهون العاَلمي الرعب ُهواة كان تقريبًا، الوقت نفس يف
عىل محلية صناعة تحويل يف الصنع امُلتَقنة الرعب أفالم من مجموعة ساهمت حيث
الُقوى سيطرة تحت الكورية الجزيرة شبه كانت َفِلُقروٍن عاملية. قوة إىل تاريخها مدار
–١٩٥٠) الكورية الحرب وبعد املتحدة. والواليات واليابان الصني ضمنها من األجنبية،
كوريا) جمهورية رسميٍّا تسمى أصبحت (والتي الجنوبية كوريا انفصلت عندما ،(١٩٥٣
الديمقراطية)، الشعبية الكورية الجمهورية رسميٍّا أصبح (والذي الشيوعي الشمال عن
عام وحتى ١٩٦١ عام منذ الديكتاتورية العسكرية الحكومات من بعدد األوىل ُحِكمت
عقود وخالل الرسيع. االقتصادي والتطور السيايس بالَقمع تتميَّز ِحقبة وكانت ،١٩٩٢
عىل والصني اليابان تُناِفس بالكامل حديثة صناعية دولة الجنوبية كوريا أصبحت قليلة،

آسيا. رشق يف التجارة من األسد نصيب
إىل باألساس، الهوليوودي النموذج عىل والقائمة كوريا، يف السينما صناعة وصلت
إىل فيلًما ٢٠ من اإلنتاج ارتفع عندما والستينيات الخمسينيات يف الذهبي» «عرصها
األنواع بني مَزَجت تجارية أفالًما األفالم هذه ُمعَظم كان العام. يف فيلم ٢٠٠ من أكثر
مرة اإلنتاج انخفض املحيل. الجمهور إىل لتقديمها الثقافية واألساليب الشهرية السينمائية
ساهَمت لكن شديدة، حكومية سيطرٍة ظلِّ يف الثمانينيات وأوائل السبعينيات يف أخرى
«املوجة باسم ُعرف فيما الثمانينيات أواخر يف اإلبداع يف طفرة حدوث يف عوامل عدة
صناعة املوجة هذه إىل ينتمون الذين الشباب املخرجني من العديد تعلَّم الجديدة». الكورية
تخَضع ال كورية سينما إنتاج إعادة إىل سعوا لكنهم القديمة، األستديوهات يف السينما
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االجتماعية املشكالت عىل املخرجون هؤالء ركَّز الهوليوودي. والتأثري الحكومة لرقابة
الفنية األفالم مهرجانات يف العالم انتباه جذبت بصورة جديدة أشكاًال وجرَّبوا املعارصة،
آَخر. بتغيري األفالم صناعة مرَّت التايل، العقد وبحلول ص. ُمتخصِّ جمهور إىل املوجهة
انتَقَلت التي الجنوبية كوريا يف السينما صناعة ١٩٩٧ عام اآلسيوية املالية األزمة أفادت
برأس ُمموَّلة ُمستقلَّة رشكات إىل العائالت تحُكُمها التي الُكربى الكيانات سيطرة من
السينما صناعات أكرب أحد تمتِلك الجنوبية كوريا كانت ،٢٠٠١ عام ويف استثماري. ماٍل
السوق حصة وصَلت ،٢٠٠٦ عام وبحلول لدعمها. قوية محلية وسوًقا العالم يف التجارية
العرض دور عدد وكان باملائة، ٦٠ إىل تصل مسبوقة غري نسبة إىل املحلية األفالم من
يف الحضور أمثال ثالثة حواَيل إىل عرض دار كل يف الحضور ُمتوسط ووَصل كثريًا، يزيد
الفوران هذا عن نشأت التي الجديدة» الكورية «السينما مثَّلت األمريكية.28 العرض دور
مصدًرا الشائع، الذَّوق عىل وتركيزها االنتقائية وأساليبها الُكربى إنتاجها بقيَِم اإلنتاجي،

الرعب. سينما لطالب خاصًة غنيٍّا سينمائيٍّا
ميد» هاوس «ذا فيلم مزج املثال: سبيل عىل طويلة؛ فرتة منذ بدأ االتجاه هذا لكن
الذهبي العرص أفالم أشهر من يُعدُّ والذي يانج، كي لكيم (١٩٦٠ املنزل»، («خادمة
كُمدرِّس الفيلم يف األرسة رب يعمل العائلية. وامليلودراما الرعب بني الكورية، للسينما
زوجته. به تحلُم الذي املنزل تكاليف ر ليُوفِّ إضافيٍّا وقتًا ويعمل باالحرتام ويتمتَّع موسيقى
تُغوي منها. جشًعا وأكثر الزوجة مثل َطموحة لكنَّها دنيا طبقة إىل املنزل خادمة تنتمي
وَمن املنزل عىل النهاية يف وتُسيطر باغتصابها، ستتَّهمه بأنها وتهدِّد الزَّوج الخادمة
اليوم؛ الكورية الرعب أفالم يف تظهر زالت ما التي األفكار من العديد كيم يُقدِّم فيه.
وَهشاشة النساء سلطة عن الناتج والتهديد الطبقي والرصاع املادِّي للطمع رة املدمِّ القوة
للتحديث. بشدة ل ُمتعجِّ مجهود ضغوط تحت تنهار أن يُمِكن التي االجتماعية سات املؤسَّ
املجهود أن سو سانج إم إخراج من ٢٠١٠ عام ُقدِّمت التي الفيلم ُصنع إعادة تؤكِّد
يف الكورية. للبيوت كارثة يُمثِّل زال ما ُمشكالت من يُصاحبه وما الحداثة إدراك يف
كوايت («ذا الهادئة» «العائلة فيلم يف أُخرى عائلة عىل وون جي كيم ركز ،١٩٩٨ عام
وامليتات التفاُهم سوء مواقف من مجموعة فيها تحُدث سوداء كوميديا وهو فامييل»)،
األحداث عن إشارات تظهر املوتى، أعداد تزيد وبينما للضيوف. جبيل كوخ يف الغريبة
واألزمة ١٩٨٠ عام كوانجو ومذبحة الشمالية كوريا جواسيس مثل — املعارصة الكورية
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اإلشارات، هذه تُشري وكما الَخلفية. يف التلفزيون يف األخبار نرشة يف —١٩٩٧ لعام املالية
الكورية. سات واملؤسَّ الكوري والتاريخ الكوري الرُّعب بني قوي ارتباط هناك

سة املؤسَّ هي الجنوبية كوريا يف باستمرار باألشباح امُلطاَردة سات املؤسَّ أكثر أحد
يف (١٩٩٨ كوريدورز»، («ويسربينج الهامسة» «األروقة فيلم أحداث تدور التعليمية.
السنة بداية قبل غامض نحو عىل ُمتسلِّطة ُمدرِّسة تُقتَل حيث للفتيات، ثانوية مدرسة
يف عاد ميِّتة طالبة شبََح أن املدرسة أَروقة يف الشائعات تدوُر واحد. بيوم الدراسية
تُكافح ،(١٩٩٩ موري»، («ميمينتو املوت» «تذكرة فيلم ويف الطالبات. إحدى جسد هيئة
من كبريًا قدًرا تُتيح ال للبنات ثانوية مدرسة يف الخاصة صداقِتهما عىل للِحفاظ طالبتان
الخراب لتَعيث ُمنتِحرة طالبة روح تعود املروِّعة، الفيلم خاتمة يف الفردية. أو الخصوصية
أوف («ميموريز جريمة» «مذكرات فيلم ويف للغاية. تعيسة حياتها جعلوا وَمن املدرسة يف
يف والحكومة الرشطة نظام هي امُلستهَدفة املؤسسات هو، جون لبونج (٢٠٠٣ مريدر»،
ُمتسلسلة قتْل حوادث أول ترسد حقيقية وقائع عىل القائم الفيلم، يعرض الجنوبية. كوريا
امُلراوغ. القاتل/املغتصب تتبُّع محاولِتهما أثناء رشطة قي ُمحقِّ قصة كوريا، يف لة مسجَّ
باملباحث شديًدا إعجابًا ويكنُّ املعرش، لطيف وهو منهجي، بنحو يعمل قني امُلحقِّ أحد
بشكٍل إليهما بالنظر عمله. يف غريزته يتبع ظريف أخرق فهو اآلخر، أما الفيدرالية.
والعلم، للحداثة امُلتَّبع املدينة ساكن الكوري؛ املجتمع من جانبنَي يُمثِّالن فإنهما مجازي،
يتغريَّ والتحقيق، الوقت وبُميضِّ املايض. يف يعيش يزال ما الذي بالخرافات املؤمن والريفي
تُحلَّ لم مثلما أبًدا، القضية تُحلُّ وال الدولة، رؤساء تُغريُّ كثرة بنفِس الرشطة قوة رؤساء
مصنوع لكنَّه والكوميديا، والجريمة الرعب بني جريمة» «مذكرات يمزج الواقع. أرض عىل

وذكاء. بعناية
يف الجمهور أن رغم وون، جي لكيم (٢٠٠٣) شقيقتنَي» «حكاية فيلم مع الحال هكذا
يف املشاهد لتصميم الدقة الشديد وانتباهه املضبوط، كيم توقيت عن يغُفل األحيان بعض
.(٣-١٧ شكل (انظر عمد عن الغامضة النظر ووجهة للحرية املثرية الحبكة لفهم محاولة
مفكَّكة؛ عائلة حول يرتكز الفيلم فإن الهادئة»، و«العائلة املنزل» «خادمة فيلَمي ومثل
امُلراهقات. مخاوف عىل يركز فهو املوت»، و«تذكرة الهامسة» «األروقة فيلَمي ومثل
حب بينهما يربط وفتاتنَي مؤذية، أب وزوجة َودود، وغري ضعيًفا أبًا الشخصيات تتضمن
الرعب أفالم ومثل الكورية. األفالم يف وتكراًرا مراًرا تظهر شخصيات وهي شديد، أخوي
نفسية، دراسة أو للطبيعة خارقة كقصة شقيقتنَي» «حكاية فيلم إىل النظر يُمكن الكورية،
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املراهقة مخاوف وون جي لكيم (٢٠٠٣) شقيقتني» «حكاية فيلم يجسد :٣-١٧ شكل
املتحدة الواليات يف الفيلم صنع أعيد العالم. أنحاء جميع يف ونظريه شاب كوري لجمهور

جارد. وتشارلز توماس إخراج من (٢٠٠٩ إنفايتد»، أن («ذي لة» «املتطفِّ بعنوان

تُتيح حاسمة. نهاية أو واضح رسٍد لتقديم كيم رفض هو الفيلم يُقدمه فيما الجديد لكن
الوضوح من املزيد (٢٠٠٩ «املتطفلة»، بعنوان كانت (التي الفيلم من الهوليوودية النسخة

امُلقاَرنة. الثقافية عات للتوقُّ واضًحا مثاًال يجعله مما األمريكي، للجمهور والحسم
تُقاَرن ال فإنها والجنس، العنف من ما لَقدٍر ذكرناهم مما كوري فيلم كل بتضمن
من العديد بارك صدم الشديد. العاطفي التطرُّف يخصُّ فيما ووك تشان بارك بفيلم
ويقطع حيٍّا أخطبوًطا يلتهم رجًال تُظهر بَمشاهد العجوز» «الفتى فيلمه ُمشاِهدي
العجوز» «الفتى فاز فقد ُمربِّر؛ دون من بالرضورة ليست املشاهد هذه لكن لسانه.
الرتدُّد. يشوبها ال بمهارة وقاله يقوله ما لديه كان ألنه كان مهرجان يف الكربى بالجائزة
(٢٠٠٢ فينجنس»، مسرت فور («سيبماثي املنتقم» السيد مع «متعاطف فيلَمي بجانب
«ثالثية فإن ،(٢٠٠٥ فينجنس»، ليدي فور («سيمباثي االنتقام» سيدة مع و«متعاطف
دون من العواطف فيه تتفىش مجتمع عىل عنيًفا هجوًما تشنُّ ببارك الخاصة االنتقام»
الكورية، الرعب أفالم من كالعديد أعماله، تُثري الحماية. أو العدالة الدولة تُتيح وال سيطرة
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ألفالم الرائجة الصيَغ تعمل درجة أيِّ فإىل والدوافع. السينمائية األنواع عن ا ملحٍّ سؤاًال
أي وإىل االجتماعية؟ للرسائل مناسبة كناقالت الرومانسية أو القتال فنون أو الرعب
األنواع هذه به تتَّسم الذي والجنس العنف يف لالنغماس ذرائع نفسها الرسائل تُعد حدٍّ

السينمائية؟
متشابهة أنماًطا نجد العالم، حول السينما صناعة تقاليد ويف األخرى، تلو مرًة
أفريقيا من األفالم ُصنَّاع يلجأ الثقافية. للهوية وعروًضا واالستيعاب واالستيالء لإلبداع
قابلة بأجزاء ومزجها امُلخيفة للحكايات املحيلِّ الرتاث استغالل إىل وأسرتاليا آسيا وحتى
األنواع هذه املخرجون هؤالء يستخدم العاَلمية. واأليقونات الرموز مخزون من للتغيري
يف ُمتزايدة سينمائية بلغة لُشعوبهم الحايل العرص مخاِوف الستكشاف الرعب من نة املهجَّ
ونيجرييا مايل مثل األفريقية، الكربى الصحراء جنوب دول ففي القومية؛ للحدود تجاوزها
بانتظام واألرواح األقنعة تظهر األرواح، لعالم بوابات األقنعة تُعتَرب وحيث املثال، سبيل عىل
درابو أداما وأضحك صدم ،١٩٩٧ عام يف ُمعاِرصة. موضوعات تُناِقش التي األفالم يف
أُسيئت زوجٌة ترتدي وفيه باور»)، («سكريت النسائية» «القوة بفيلمه املايل الجمهور
الطبخ بمهامِّ القيام عىل وإجبارهم القرية رجال لرتويع قديًما «ألبريجا» قناَع معاملتها
عىل والنساء الرجال يُوافق لَفرتة، األماكن تباُدل وبعد باألطفال. واالعتناء املنزل وتدبري
نيجرييا يف كاملة سينما صناعة نشأت حديثًا، املجتمع. يف الجنَسني بني التواُزن استعادة
وسحر للكهنة عائرية الشَّ الطقوس بني يمزج السينما صناعة من شكًال تُمثِّل وهي
الصعب االنتقال لتجسيد الهوليوودية الخاصة واملؤثِّرات املطاَردات مشاهد وبني الجوجو
بوليوود وتُنافس نوليوود، باسم نيجرييا يف السينما صناعة تشتهر الحداثة. إىل للبالد
كل يُباع حيث العوائد، أو العدد يف سواء منخفضة بميزانيات املصنوعة األفالم يف الهندية
ومجتمعات املحلية األسواق يف رقمية فيديو أقراص عىل جديد فيلم ألَفي من أكثر عام
باألرواح اإليمان فيه يُعتَرب العالم من آخر جزء وهي تايالند، ويف البالد. خارج الشتات
الصامتة. السينما عرص إىل ترجع شهرة لها األشباح أفالم فإن اليومية، الحياة من جزءًا
تُغريِّ التي بالحيوانات التايالندي، الفولكلور يف العميقة الجذور ذات األفالم، هذه وتمتلئ
مثل باي)؛ اة (وامُلسمَّ البوذية ظهور َقبِل من واألرواح والتماسيح) الثعابني (مثل أشكالها
تانج دتاي والباي البرشي)، للكبد ة خاصَّ شهية يمتلك (الذي بروب باي الرشير العفريت
قصة عىل (١٩٩٩) ناك» «نانج فيلم يقوم املخاض). أثناء ماتت امرأة شبُح (وهو كروم
بأنهما عاِلم غري املحبوبنَي وطفله زوجته إىل املعركة من يرجع ُمحارب عن كثريًا تُروى
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أرواح طرد بجلسة تحريَره بوذي كاهن يُحاول حتى بعناد زوجته ُروح به ك تتمسَّ ماتا.
يف املعارصة؛ تايالند من قصص خمس فيَعرض (٢٠٠٩) «٢ «فوبيا فيلم وأما دة. معقَّ
التايالندية للقيَم َخرقهم بسبب األشباح بواسطة بشع بنحو األبطال يُعاَقب حكاية، كل

التقليدية.
رؤية امُلحتَمل من العديدة، داته وتجسُّ للرُّعب الطويل التاريخ يف الوراء إىل بالنظر
الرعب كالسيكيات استعارت العاَلمي. التباُدل عملية خالل من الرعب أفالم تطوَّرت كيف
األوروبية، الحركات من حر نحو عىل الثالثينيات يف يونفرسال أستديوهات أنتَجتها التي
الجران ومرسح الربيطاني، القوطي والرعب الفرنسية، والرسيالية األملانية التعبريية مثل
العالم، حول األفالم ُصناع بواسطة بدورها، هوليوود، وحوش ُقلِّدت بباريس. ِجنيول
ومع بهم. خاصة ابتكارات يُضيفون كانوا ما وغالبًا محلية، بتعديالت قاُموا والذين
ووحوش البرش لحوم وأَكَلة وامُلقطَِّعني عقليٍّا واملختلِّني الزومبي من جديد جيل كل ظهور
االقتباس شبكة تعقيد زاد — وزمانه بمكانه الخاص الرعب د يُجسِّ والذي — التكنولوجيا
ما االعرتاف ومن العلنية، الرسقة إىل البسيطة االستعارة ومن القومية. للحدود امُلتجاِوز
األجزاء إىل األفالم ومجموعات سالسل ومن البينية، املحاكاة إىل بالجميل الحداثي بعد
والعطاء األخذ من ُمنحنًى الحديثة السينما صناعة مسار اتبع الصنع، وإعادات مة املتمِّ
عن القديمة أفكارنا بشأن التساؤل إىل يدفُعنا النشاط هذا كل القومية. الحدود يجتاز
قوتها بكل هوليوود أن كيف هذا د يُجسِّ املثال، سبيل عىل املحلية. والسينما هوليوود
إن بسيطة. دة موحَّ قوة األوقات من وقت أي يف تكن لم الثقافية وسلطتها االقتصادية
الذي رأسيٍّا، امُلتكاِمل األستديو نظام من التحول يف فعَلت كما ر التطوُّ دائمة هوليوود
وخدمات الجنسيات، متعدِّدة عمالقة تكتُّالت إىل والخمسينيات، األربعينيات يف سائًدا كان
بَقدر السائدة األذواق هوليوود تعِكس ذلك، من األكثر الحديثة. األوقات يف ُمتكامل تجميع
يبدو كان كما مميًزا يُعد لم الوطنية» «الثقافة يكون ما فإن ُمتساٍو، وبنحٍو لها. خلقها
شعب أفراد بني ُمشرتكة وقيم وتاريخ لغات فيه تربط بالتأكيد الذي الوقت ففي قبل؛ من
أن يُمكن فما وضوًحا. أقل اآلن تبدو كأَُمم تُحدِّدهم التي الحدود فإن فرنسا، أو كوريا
العوامل؛ من العديد من ُمركَّب يشء الواقع يف هو الكورية أو الفرنسية بالثقافة يَه نُسمِّ
التساؤل يُمكننا ربما العالم، يف التواُصل وبتزايُد والخارجية. الداخلية التيارات من مزيج

كبري. حدٍّ إىل تتشابه السينما شاشات عىل نراها التي الوحوش كانت هل
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أفالم. قائمة

سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٢٠ ِفينَه روبرت The Cabinet of
Dr. Caligari

الدكتور كابينة
كاليجاري

أملانيا

١٩٢٢ فريدريك
فيلهلم
مورناو

Nosferatu نوسفرياتو أملانيا

١٩٢٥ روبرت
جوليان

The Phantom of
the Opera

األوبرا شبح املتحدة الواليات

١٩٣١ روبني
ماموليان

Dr. Jekyll and Mr.
Hyde

جيكل الدكتور
هايد والسيد

املتحدة الواليات

١٩٣١ براونينج تود Dracula دراكوال املتحدة الواليات
١٩٣١ ويل جيمس Frankenstein فرانكنشتاين املتحدة الواليات
١٩٣٢ براونينج تود Freaks الِخلقة غريبو املتحدة الواليات
١٩٣٢ تيودور كارل

دراير
Vampyr دماء اص مصَّ أملانيا

١٩٣٢ فرويند كارل The Mummy املومياء املتحدة الواليات
١٩٣٥ ويل جيمس The Bride of

Frankenstein
فرانكنشتاين عروس املتحدة الواليات

١٩٤١ واجنر جورج The Wolf Man الذئب الرجل املتحدة الواليات
١٩٤٢ تورنور جاك Cat People القطط الناس املتحدة الواليات
١٩٤٣ تورنور جاك I Walked with a

Zombie
زومبي مع مشيت املتحدة الواليات

١٩٥٣ كينجي
ميزوجويش

Ugetsu أوجيتسو اليابان

١٩٥٤ هوندا إيشريو Godzilla جودزيال اليابان
١٩٥٦ سيجل دون Invasion of the

Body Snatchers
خاطفي غزو

األجساد
املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٥٧ فاولر جني I Was a Teenage
Werewolf

مراهًقا مذءوبًا كنُت املتحدة الواليات

١٩٥٩ كاسل ويليام The Tingler الواِخز املتحدة اململكة
١٩٥٩ نوبو

ناكاجاوا
The Ghost Story
of Yotsuya

يوتسويا أشباح قصة اليابان

١٩٦٠ جورج
فرانجو

Eyes Without a
Face

وجه بال عينان فرنسا

١٩٦٠ ألفريد
هيتشكوك

Psycho العقل مختل املتحدة الواليات

١٩٦٠ سيدني
هايرز

Circus of Horrors الرعب سريك املتحدة اململكة

١٩٦٠ باول مايكل Peeping Tom النظر مختلس املتحدة اململكة
١٩٦٠ روجر

كورمان
The Fall of the
House of Usher

أرش منزل سقوط املتحدة الواليات

١٩٦١ كاليتون جاك The Innocents األبرياء الواليات
املتحدة/اململكة

املتحدة
١٩٦٢ روجر

كورمان
Tales of Terror مرعبة حكايات املتحدة الواليات

١٩٦٤ كانيتو
شيندو

Onibaba الشيطانة اليابان

١٩٦٤ ماساكي
كوبايايش

Kwaidan األشباح قصص اليابان

١٩٦٨ جورج
رومريو

Night of the
Living Dead

األحياء املوتى ليلة املتحدة الواليات

١٩٦٨ رومان
بوالنسكي

Rosemary’s Baby روزماري طفل املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٦٨ فريدي
فرانسيس

Dracula Has
Risen from the

Grave

من ينهض دراكوال
القرب

املتحدة اململكة

١٩٧١ روبرت
فويست

The Abominable
Dr. Phibes

فايبس الدكتور
البشع

املتحدة اململكة

١٩٧٢ كرين ويليام Blacula بالكوال املتحدة الواليات
١٩٧٣ ويليام

فريدكني
The Exorcist األرواح طارد

الرشيرة
املتحدة الواليات

١٩٧٣ فيكتور
إيريثه

The Spirit of the
Beehive

النحل قفري روح إسبانيا

١٩٧٤ هوبر توبي The Texas Chain
Saw Massacre

منشار مذبحة
تكساس

املتحدة الواليات

١٩٧٥ ستيفن
سبيلربج

Jaws املفرتس الفك املتحدة الواليات

١٩٧٦ دي برايان
باملا

Carrie كاري املتحدة الواليات

١٩٧٧ أرجنتو داريو Suspiria ساسبرييا إيطاليا
١٩٧٧ كرافن ويس The Hills Have

Eyes
عيون لها التالل املتحدة الواليات

١٩٧٨ جورج
رومريو

Dawn of the
Dead

املوتى فجر املتحدة الواليات

١٩٧٨ كاربنرت جون Halloween هالووين املتحدة الواليات
١٩٧٩ بادام جون Dracula دراكوال املتحدة الواليات
١٩٧٩ سكوت ريديل Alien فضائي الواليات

املتحدة/اململكة
املتحدة
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٨٠ ستانيل
كوبريك

The Shining الربيق الواليات
املتحدة/اململكة

املتحدة
١٩٨٠ شون

كانينجهام
Friday the 13th الثالث الجمعة يوم

عرش
املتحدة الواليات

١٩٨٠ ميداك بيرت The Changeling البديل كندا
١٩٨٠ سامو

كام-بو
هونج

Spooky
Encounters

مرعبة لقاءات كونج هونج

١٩٨١ دانتي جو The Howling العواء املتحدة الواليات
١٩٨١ النديس جون An American

Werewolf in
London

يف أمريكي مذءوب
لندن

الواليات
املتحدة/اململكة

املتحدة
١٩٨٢ هوبر توبي Poltergeist الصاخب الشبح املتحدة الواليات
١٩٨٢ لويس

أوسبينا
Pure Blood نقي دم كولومبيا

١٩٨٣ ديفيد
كروننربج

Videodrome فيديودروم كندا

١٩٨٤ كرافن ويس A Nightmare on
Elm Street

إلم شارع كابوس املتحدة الواليات

١٩٨٥ ستيوارت
جوردون

Re-Animator للحياة معيد املتحدة الواليات

١٩٨٧ تونج سيو
تشينج

A Chinese Ghost
Story

صينية أشباح قصة كونج هونج

١٩٨٩ وشيام توليس
رامزي

The Old Mansion القديم املنزل الهند

١٩٩١ جوناثان
ديمي

Silence of the
Lambs

الحمالن صمت املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٩٢ فرانسيس
كوبوال فورد

Bram Stoker’s
Dracula (aka
Dracula)

ستوكر برام دراكوال
دراكوال) (أو

املتحدة الواليات

١٩٩٣ ديل جيريمو
تورو

Cronos كرونوس املكسيك

١٩٩٤ براناه كينيث Mary Shelley’s
Frankenstein

(aka
Frankenstein)

ماري فرانكنشتاين
(أو شييل

فرانكنشتاين)

املتحدة الواليات

١٩٩٨ ناكاتا هيديو Ring الحلقة اليابان
١٩٩٨ كي-هيونج

بارك
Whispering
Corridors

الهامسة األروقة الجنوبية كوريا

١٩٩٩ دانييل
مايريك

وسانشيز
إدواردو

The Blair Witch
Project

بلري ساحرة مرشوع املتحدة الواليات

١٩٩٩ نايت إم
شايامالن

The Sixth Sense السادسة الحاسة املتحدة الواليات

١٩٩٩ برتون تيم Sleepy Hollow هولو سليبي املتحدة الواليات
١٩٩٩ ميكه تاكايش Audition أداء تجربة اليابان
٢٠٠٠ روبرت

زميكيس
What Lies
Beneath

باألسفل يكمن ما املتحدة الواليات

٢٠٠١ أليخاندرو
أمينابار

The Others اآلخرون الواليات
املتحدة/إسبانيا

٢٠٠١ ديل جيريمو
تورو

The Devil’s
Backbone

الفقري العمود
للشيطان

املكسيك

٢٠٠١ كريستوف
جانس

Brotherhood of
the Wolf

الذئاب أخوية فرنسا
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

٢٠٠٢ جور
فريبنسكي

The Ring (النسخة الحلقة
الهوليوودية)

املتحدة الواليات

٢٠٠٢ بويل داني 28 Days Later يوًما ٢٨ بعد املتحدة اململكة
٢٠٠٢ تاكايش

شيميزو
Ju-on: The
Grudge

الحقد جو-أون: اليابان

٢٠٠٣ جي-وون
كيم

A Tale of Two
Sisters

شقيقتني حكاية الجنوبية كوريا

٢٠٠٣ ميكه تاكايش One Missed Call فائتة مكاملة اليابان
٢٠٠٤ تاكايش

شيميزو
The Grudge (النسخة الحقد

الهوليوودية)
املتحدة الواليات

٢٠٠٤ تيمور
بيكمامبيتوف

Night Watch الليل حراس روسيا

٢٠٠٤ تاكايش
شيميزو

Marebito ماريبيتو اليابان

٢٠٠٥ ماكلني جريج Wolf Creek الذئب خليج أسرتاليا
٢٠٠٦ ديل جيريمو

تورو
Pan’s Labyrinth بان متاهة املكسيك

٢٠٠٧ أنتونيو خوان
بايونا

The Orphanage األيتام ملجأ إسبانيا/املكسيك

٢٠٠٧ بييل أورين Paranormal
Activity

خارق نشاط املتحدة الواليات

٢٠٠٨ توماس
ألفريدسون

Let the Right One
In

الشخص دع
يدخل الصحيح

السويد

٢٠٠٨ فاليت إريك One Missed Call فائتة مكاملة
(النسخة

الهوليوودية)

املتحدة الواليات

٢٠٠٨ كاثرين
هاردويك

Twilight شفق املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

٢٠٠٩ تشارلز
وتوماس
جارد

The Uninvited (النسخة املتطفلة
فيلم من الهوليوودية
شقيقتني) حكاية

املتحدة الواليات

٢٠٠٩ هو-تشيونج
بانج

Dream Home األحالم منزل كونج هونج

٢٠١٠ ريفز مات Let Me In أدخل دعني
(النسخة

فيلم من الهوليوودية
الشخص دع

يدخل) الصحيح

املتحدة الواليات

٢٠١٢ جيمس
واتكنز

The Woman in
Black

الرداء ذات املرأة
األسود

املتحدة اململكة

٢٠١٣ أندريس
موسكييتي

Mama أمٌّ إسبانيا
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األمريكي البحري القائد كان الغربية. التجارة عىل اليابان انفتاح عن كاشفة حكاية هناك
الحاكم حمل إىل ١٨٥٣ عام املنعزلة اليابان جزر إىل األوىل حملته خالل يسعى بريي ماثيو
الكربى الحديدية باملدافع تخويفه ُمحاوًال تجارية، اتفاقية توقيع عىل لليابان العسكري
بها خاصة مدافع تمتِلك اليابان كانت ١٨٥٤ عام بريي عاد وعندما األمريكية. للسفن
عن النظر وبرصف املجوَّفة. األشجار جذوع من مصنوعة لكنَّها األمريكية املدافع تشبه
والغرب؛ اليابان بني ما آلية تربز فهي التاريخية، بالتفاصيل يتعلَّق فيما القصة صحة
إتقان مع وذلك األجنبية، التكنولوجيا استعارة يف سباقة اليابان كانت ،١٨٥٣ عام فمنذ
وتعديلها املحلية الظروف مع لتتناَسب األجنبية واالتجاهات األدوات وتكييف األساسيات
يبدو أن يُمكن أحيانًا النهاية. يف جديد يشء وإخراج الوطنية الثقافة غربال خالل من
املشرتك. التعاون مسألة يكون ما وأحيانًا فقط، مصلحتهم تحقيق هو اليابانيِّني هدف
من األرجح عىل هم األمريكيِّني فإن بريي، زيارة عىل تقريبًا عاًما ١٦٠ مرور وبعد اليوم

السينما. صناعة يف يعملون من وخاصة اليابانيني، من ينسخون
فقد امُلحارب؛ بالبطل يتعلق فيما امُلتباَدل التأثري من أنماًطا األوىل الوحدة يف رأينا
السبعة» «العظماء فيلم صناعة كوروساوا ألكريا (١٩٥٤) السبعة» «الساموراي فيلم ألهم
أفالم به تدين الذي بالفضل بدوره كوروساوا اعرتف بينما سرتجيس، لجون (١٩٦٠)
واملسدَّسات السيوف تداخل وأصبح األمريكي. الغرب ألفالم به الخاصة الساموراي
تارانتينو لكوينتن بيل» «اقتل فيلم مثل هجينة ُمعاِرصة أفالم يف وتبادًال رسعة أكثر
ميكه. لتاكايش (٢٠٠٧) جانجو» ويسرتن ياكي «سوكي وفيلم و٢٠٠٤) ٢٠٠٣) بجزأيه
وبعد املثال، سبيل عىل الرعب. سينما داخل ُمشابهة أنماًطا نرى الثالثة، الوحدة يف
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٢٩

٢٨ ٢٧

١
٢

٣٢

٣٠

٣١

٥ ٤

٣
١٦ ٦

٧٩١٠١١١٢
٨

(١) هوكايدو

(٢) سابورو

(٥) جزيرة سادو

(٤) سينداي

(٣) هونشو

(٦) ناجانو

(٧) طوكيو

(٨) تشيبا

١٣

٢٦

١٤

١٥

(١٦) ُجزر أوكي

(٩) كاواساكي

(١٠) يوكوهاما

(١١) ناجويا

(١٢) كيوتو

(١٣) أوساكا

(١٤) ساكاي

(١٥) كوبي

١٨

١٩٢٠

٢٢

١٧

٢١

٢٣

٢٤

(١٨) ه?وشيما

(١٩) كيتاكيوشو

(٢٠) فوكوكا

(٢٢) جزيرة تسوشيما

(١٧) شيكوكو

(٢١) كيوشو

(٢٣) مضيق كوريا

(٢٤) بحر الصG الرشقي

٢٥

(٣٢) بحر اليابان
         (بحر الرشق)

(٣٠) كوريا الشمالية

(٣١) كوريا الجنوبية

(٢٦) شمال اMحيط الهادي

G(٢٥) بحر الفليب

A(٢٩) الص

(٢٨) روسيا

(٢٧) بحر أوخوتسك

لها. املجاورة والدول اليابان خريطة :٣-١٨ شكل
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كونج» «كينج فيلم من عنارص (١٩٥٤) «جودزيال» فيلم استعار الثانية، العاَلمية الحرب
رعب أفالم صنع بإعادة الرعب أفالم من مخزونها هوليوود أنعَشت وحديثًا، ،(١٩٣٣)
األدوات تظل .(٢٠٠٢) الحقد» و«جو-أون: ،(١٩٩٨) «الحلقة» مثل ناجحة، يابانية

والغرب. الرشق بني تتنقل اإلعالم صناعة يف املؤثرة

القديمان والثقافة التاريخ (1)

لكن فرنسا، من بقليل أقل مساحتها منطقة اليابان نُسميها التي الجزر مجموعة تُغطِّي
١٣٠ حوايل تعدادهم يبلغ إذ فرنسا؛ سكان عدد ضعف من أكثر يبلغ سكانها عدد
عام، آالف ١٠ حوايل منذ الربكانية الجزر تلك عىل اليابان سكان يعيش نسمة. مليون
لغة حتى اليابانيون يمتِلِك لم نسبيٍّا. حديث أمٌر واحد وشعب كثقافة توحدهم أن رغم
التطور من كبري قدر ويُنَسب امليالدي. التاسع أو الثامن القرن حتى بهم خاصة مكتوبة
ميًال ١١٥ بينهما يفصل حيث اآلسيوية، القارة عن انعزالها إىل لليابان الفريد التاريخي
مثل وأكرب أقدم ثقافات ِقبَل من والغزو التأثري فرص قلَّل ما وهو اليابان، بحر عرب

الصينية. الثقافة
عىل منها كلٌّ تُبنى ُمتعاِقبة ثقافات ر تطوُّ نتاج اليابان يف التاريخ قبل ما عرص يُعتَرب
متجانس. مجتمع يف متنوعة مجموعات بني النهاية يف مَزَج مما عليها، السابقة به قامت ما
قبَلية وحدات من ُمكوَّن د ُمعقَّ سيايس تنظيم التطور يف بدأ امليالدي، الثالث القرن وبحلول
شمس إلهة إىل أصلها يعود التي الياماتو، عشرية النهاية يف قادته «أوجي» تُسمى ُمستقلَّة
العسكريني القادة من إقطاعي نظام هناك كان امليالدي، السادس القرن وبحلول خرافية.
وتتوىل تتغريَّ القيادات كانت عام. ٧٠٠ من ألكثر ودام الجزر، هذه بني يربط والفالحني
أخالقيٍّا ميثاًقا يتبع ظل النظام لكن والتوكوجاوا، الفوجيوارا مثل قوية عائالت الحكم
يُكاَفئون الساموراي ُمحاِربو كان الذي املحارب»، «طريق أو «البوشيدو» يُسمى صارًما
أقوى ُعِرف وإخالصهم. لشجاعتهم قادتهم قبل من له طبًقا االجتماعية واملكانة بالثروة
اليابان حكم تواَرثُوا الذين الحكام وهم العسكريني، الحكام أو «الشوجان» باسم القادة
يُعَرف نزاع بدأ ،١٤٦٧ عام ويف بارز. واحد باستثناء ١٨٦٧ وحتى ١١٩٢ عام منذ
هذه كانت واالجتماعية. السياسية الفوىض من قرن بدء إىل أدَّى مما أونني»، «حرب باسم
ومنها الحركة، أفالم من العديد أحداث مرسح املتحاربة» بعرص«امَلمالك ُعرفت التي الحقبة
املكانة ذوو الساموراي فرسان أصبح الحقبة، هذه يف لكوروساوا. السبعة» «الساموراي
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للبقاء الفالحني مع يتصاَرُعون وأخذوا لهم، سيد ال «رونني» فرسان السابق يف العالية
التوكوجاوا، عشرية من قوي عسكري حاكم راية تحت أخرى مرة البالد دت ُوحِّ ثم أحياء.
ورغم .١٨٦٨ وحتى ١٦٠٠ عام من (الداي-ميو) املحليني األمراء من تحالًُفا َّس ترأ التي
ازدهار عىل يُِرشفون فكانوا باألساس، إقطاعيني ُحكاًما كانوا التوكوجاوا عشرية حكام أن

طوكيو. باسم اآلن تُعَرف التي إيدو، مدينة يف تركَّزت حديثة حرضية ثقافة
فقد للفنون؛ خصبًا عهًدا توكوجاوا، حقبة كذلك تُسمى التي إيدو، حقبة كانت
والرقص املتكلَّفة الدراما بني يمزج الذي «الكابوكي»، يُسمى املرسح من جديد نوع ظهر
الكابوكي مرسح راَق الرتفيه. من شهري واحد نوع يف الرائعة واألزياء د املعقَّ واملكياج
من لقرننَي املجتمع يف العليا الطبقات التقليدي «النو» مرسح أمتع مثلما الجمهور، عامة
الطبيعي بالحجم الدمى مرسح من نوع وهو «البونراكو» مرسح ُشهرة ذاَعت كما الزمان.
ثم خشبية ألواح عىل بارزة بطريقة الرسومات ونحت «الهايكو»، ِشعر بجانب للكبار،
الحقبة هذه ازدهرت املتقلب». «العالم أو «األوكييو-إه» يُسمى فنٍّ يف الورق عىل طباعتها
توكوجاوا، عائلة حكام أحد امُلختارة. العزلة من مناخ يف االستثنائي واإلبداع الرخاء من
األوروبيني مع التجارة يُحبِّذ فكان خاص؛ نحو عىل األجانب يف يتشكك كان إياسو، ويُدعى
من وقتََل ين امُلبرشِّ طرد حيث اليابان؛ إىل املسيحية إلدخال جهودهم يرفض كان لكنه
من عنيف فعل ردِّ حدوث عىل ع وشجَّ املوانئ، وأغلق اليابانيني، من املسيحية اعتنقوا
والكونفوشيوسية البوذية مثل الصني من ُمستوَرَدة مذاهب وُهِجرت املتعصبني. الوطنيني
املحلية اآللهة يف الرُّوحية ُمعتَقداته بكل اليابان يف الوطني الدين وهو الشينتو؛ لصالح
ديانة يف الطبيعة. وجمال بسخاء واحتفائه واألرضحة، الطقوس عىل وتأكيده «الكامي»،
كانت بالخطر. «سوتو» الخارج يرتبط بينما باألمان، «أوتيش» الداخل يرتبط الشينتو،

.١٨٥٣ عام بريي واجهه ما هي لألجانب املعادية الوطنية البيئة هذه
من خالية وطنية كثقافة نفسها وتعريف تراثها عىل الحفاظ إىل الحًقا اليابان عادت
االجتماعي واإلصالح التجاري االنفتاح من جديدة حقبة بدأت لكن الخارجية، الشوائب
املستنري) (الحكم «مايجي» اسم حملت التي الجديدة الحكومة فكَّكت .١٨٦٨ عام
الحكومة وبدأت الشينتو. لدولة رشفيٍّا رئيًسا اإلمرباطور معيِّنة القديم، اإلقطاعي النظام
من عدًدا وأدخلت الغرب، مع التجارة عت وشجَّ املسيحية، وأجازت الزراعي، اإلصالح
والطموح — التحديث نحو الرسيع الطريق عىل اآلن اليابان كانت الديمقراطية. العنارص
املسلحة قواتها اليابان حدَّثت ،١٩١٢ عام مايجي اإلمرباطور مات عندما االستعماري.

404



اليابانية السينما عىل خاصة نظرة

الحرب وبانتهاء ،١٩١٩ عام وبحلول وروسيا. الصني عىل عسكرية انتصارات قة محقِّ
الخمس القوى إحدى كونها عليها اليابان َعت وقَّ فريساي، سالم بمعاهدة األوىل العاملية

الجديد. العاَلمي النظام يف الكربى

السينما وصناعة الحديثة اليابان (2)

.(٣-١٩ (شكل زمني جدول

السينما تاريخ الوطني التاريخ التاريخ

  الفوىض إىل أونني حرب تؤدي
«املمالك لفرتة املميزة االجتماعية

املتحاربة».

١٤٦٧–١٤٧٧

  الحاكم (يوحد إيدو حقبة
.(١٦١٥ عام البالد التوكوجاوي

١٦٠٠–١٨٦٨

  القائد مع التجارة عىل اليابان تُواِفق
والغرب. بريي األمريكي البحري

١٨٥٣

  يد عىل الدولة بناء إصالح فرتة تبدأ
مايجي.

١٨٦٨–١٩١٢

  من تايوان عىل اليابان تستويل
الصني.

١٨٩٥

الفرنسية السينمائية الكامريا إدخال
اليابان. يف

  ١٨٩٧

طوكيو. يف ياباني فيلم أول عرض   ١٨٩٩
  لكوريا. اليابان احتالل ١٩١٠

نيكاتسو. أستديو تأسيس   ١٩١٢
  الخمس القوى إحدى اليابان تُصبح

الحرب بنهاية العالم يف الكربى
األوىل. العاملية

١٩١٩

شوشيكو. أستديو تأسيس   ١٩٢٠
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  لطوكيو. الكبري كانتو زلزال تدمري ١٩٢٣
توهو. أستديو تأسيس   ١٩٣٦

  للصني. اليابان غزو ١٩٣٧
  هاربر، بريل مليناء اليابان مهاجمة

إىل املتحدة الواليات دفع مما
الثانية. العاملية الحرب يف االشرتاك

١٩٤١

دايي. أستديو تأسيس   ١٩٤٢
  ذرية قنبلة تلقي املتحدة الواليات

ونجازاكي هريوشيما من كلٍّ عىل
الثانية. العاملية الحرب ُمنهيًة

١٩٤٥

  لليابان. أمريكا احتالل ١٩٤٥–١٩٥٢
ألكريا «راشومون» فيلم صدور

كوروساوا.
  ١٩٥٠

طوكيو» «قصة فيلَمي صدور
و«أوجيتسو» أوزو، لياسوجريو

ميزوجويش. لكينجي

  ١٩٥٣

  االقتصادية. املعجزة إىل خمسينيات من
القرن سبعينيات

العرشين
إليشريو «جودزيال» فيلم صدور

هوندا.
قنبلة أول تُجرب املتحدة الواليات
الهادي. املحيط يف هيدروجينية

١٩٥٢

الكثبان يف «امرأة فيلم صدور
دونز») ذا إن («وومان الرملية»
و«قصص تيشيجاهارا، لهريويش
ملاساكي («كوايدان») األشباح»

كوبايايش.

  ١٩٦٤

لجوزو «تامبوبو» فيلم صدور
إيتامي.

  ١٩٨٥
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السينما تاريخ الوطني التاريخ التاريخ

السماء» يف «قلعة فيلم صدور
لهياو سكاي») ذا إن («كاسل

ميازاكي.

  ١٩٨٦

لكاتسوهريو «أكريا» فيلم صدور
أوتومو.

  ١٩٨٨

  الضائع»). («العقد الركود بداية ١٩٩١
الهيكل» يف «شبح فيلم صدور
ملامورو شيل») ذا إن («جوست

أويش.

مرتو عىل السارين بغاز هجوم
أوم طائفة بواسطة طوكيو

شنريكيو.
آالف ٦ يقتل الكبري هانشني زلزال

كوبي. يف شخص

١٩٩٥

  اآلسيوية. املالية األزمة ١٩٩٧
ناكاتا. لهيديو «الحلقة» فيلم صدور   ١٩٩٨
(«وان فائتة» «مكاملة فيلم صدور

ميكه. لتاكايش كول») ميسد
  ٢٠٠٣

لتاكايش «ماريبيتو» فيلم صدور
شيميزو.

  ٢٠٠٤

  محطة تدمر تسونامي وأمواج زلزال
النووية. فوكوشيما

٢٠١١

الظروف هذه فإن الوقت، ذلك يف مهِدها يف تزال ال كانت السينمائية التكنولوجيا أن رغم
اليابان؛ يف السينما صناعة مسار فهم يف تُساعدنا التالية التاريخية واألحداث الثقافية
،١٨٩٧ عام اليابان إىل الفرنسية السينما كامريا إدخال عىل قصري وقت مرور فبعد
ياباني فيلم أول ُعِرض ،١٨٩٩ عام ويف برسعة. الجديدة التكنولوجيا هذه اليابان تبنَّت
استمرت التقليدية والدراما األفالم بني رابطة ن كوَّ مما كابوكي؛ مرسح يف طوكيو يف
مستقلة إنتاج رشكات عدة مؤسسة هوليوود، أستديوهات نظام اليابان وتبنَّت لعقود.
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كان والتي (توهو)، و١٩٣٦ (شوشيكو) و١٩٢٠ (نيكاتسو) ١٩١٢ أعوام يف كربى
ما إنتاجاتها نيكاتسو مت َقسَّ لها. املميزة السينمائية واألنواع الخاص أسلوبها منها لكلٍّ
والدراما كيوتو، يف تُصوَّر كانت التي جيكي)، (جيداي التقليدية التاريخية الدراما بني
يف رائدة شوشيكو رشكة كانت طوكيو. يف تُصور كانت التي جيكي) (جينداي املعارصة
عىل قائم جيكي)، (شني الجديدة» «الدراما يُسمى االجتماعية الواقعية سينما من نوع
الكوميدية األفالم مثل الشهرية السينمائية األنواع توهو رشكة لت فضَّ الغربية. النماذج

والغنائية.
أوزو، ياسوجريو مثل ِعظام؛ كالسيكيِّني مُلخرجني ذهبيٍّا عقًدا الثالثينيات عقد كان
نخبة سيطر عندما الثانية، العاملية الحرب وخالل ياماناكا. وساداو ميزوجويش، وكينجي
دايي، بها، الخاص األستديو الحكومة ست أسَّ البالد، يف األمور معظم عىل اليابان عسكريي
كانت .١٩٧١ عام وحتى ١٩٤٢ عام منذ أفالًما وصنع قومية ألفكار ج يُروِّ كان والذي
العسكري املجد إىل وحنني ورقابة دعاية فرتة األربعينيات وأوائل الثالثينيات أواخر فرتة
أفالم ة عدَّ ُصنع يف نجح كوروساوا أن رغم توكوجاوا)، حقبة خاصعىل تركيز وجود (مع
الحلفاء احتالل حقبة قدَّمت ،١٩٤٥ عام اليابان هزيمة وبعد الفرتة. تلك خالل واعدة
أفكار «أي تقديم ُمِنع الحلفاء، لُقوات األعىل القائد توجيه فتَْحَت الرقابة؛ من آخر نوًعا
الوالء تستحسن أو … األجانب ُمناَهضة أو الوطنية أو االنتقام أو العسكرية للروح ج تُروِّ
وكذلك الساموراي أفالم كل عىل فوري بشكٍل قىضهذا بالحياة.»1 تستخفُّ أو لإلقطاعية

.١٩٥٢ عام حتى والبونراكو الكابوكي دراما معظم
بعد القوي بالنمو تميَّزت حقبة وهي أخرى، ذهبية فرتة الخمسينيات عقد مثَّل
السينمائية األنواع تقديم إىل اليابانية السينما أستديوهات عادت عندما الحرب انتهاء
يف أوزو ياسوجريو فاستمر أفواًجا. املحلية العرض دور إىل الجمهور وعاد الوطنية،
(«طوكيو طوكيو» «قصة بفيلم املعارصة العائلية الحياة عىل الفاحصة عدسته تركيز
ميزوجويش كينجي أما .(١٩٥٩ مورننج»، («جود الخري» و«صباح (١٩٥٣ ستوري»،
اليف («ذا أوهارو» «حياة مثل تاريخية درامية أعمال يف النساء حياة آالم فاستكشَف
بايليف»، ذا («سانشو سانشو» و«املأمور ،(١٩٥٣) و«أوجيتسو» ،(١٩٥٢ أوهارو»، أوف
الذي كوروساوا، أفالم وخاصة اليابان خارج االنتشار يف اليابانية األفالم وبدأت .(١٩٥٤
السبعة» و«الساموراي ،(١٩٥٠) «راشومون» فيلَمي عن دولية مهرجانات يف بجوائز فاز
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الفني، امُلستوى يف أقل هوندا إليشريو (١٩٥٤) «جودزيال» فيلم كان وربما .(١٩٥٤)
الغرب. يف جودزيال باسم املعروف النووي الوحش أُطِلق حيث األثر؛ يف يقلَّ لم لكنَّه

نظرياتها مثل اليابانية، األستديوهات واجَهِت والسبعينيات، الستينيات يف
القديمة. التابوات تتحدَّى بأفالٍم الشباب باجتذابه التلفزيون فرضها تحديات الهوليووديّة،
ظهرت والتي الجريء، الشباب من أفالم ُصناع ضمت التي الجديدة» «هوليوود موجة ومثل
ُمخرجني مساِعدي تضمُّ اليابان يف باجو) (نوبريو جديدة» «موجة ظهرت أمريكا، يف
(«انتحار سويسايد» «دابل فيلم يف شينودا ماساهريو (مثل الرصيح العنف تقديم جرَّبوا
(«إن الحواس» عالم «يف فيلم يف أوشيما ناجيسا (مثل والشهوانية ((١٩٦٩ مزدوج»،
الكثبان يف «امرأة الرسيالية، الفانتازيا فيلم ق حقَّ .((١٩٧٦ سينسز»، ذا أوف ريلم ذا
التي الخطوة لكن املهرجانات. يف كبريًا نجاًحا تيشيجاهارا، لهريويش (١٩٦٤) الرملية»
أفالم من الفريد الياباني الشكل األغلب يف كانت الدويل الجمهور جذب يف أثر أكرب لها كان
أفالم مع اليابان تجارب أوىل تحوَّلت «األنمي». باسم عامليٍّا املعروفة املتحرِّكة الرسوم
النجوم» «طفل مثل بمسلسالت الستينيات عقد يف التلفزيون يف لألطفال املتحركة الرسوم
سيل إىل ،(١٩٦٧ رايرس»، («سبيد الرسيع» و«املتسابق (١٩٦٣–١٩٦٦ بوي»، («أسرتو
بأفالم الثمانينيات بحلول الكبار إىل هة املوجَّ األصلية الطويلة الروائية األفالم من غزير
و«قرب ،(١٩٨٦) السماء» يف و«قلعة ،(١٩٨٣ جني»، («بريفوت القدمني» حايف «جني مثل
إىل اآلن األنمي أفالم نسبة وصلت حتى ،(١٩٨٨ فايرفاليز»، ذا أوف («جريف الرياعات»

السينمائي. اليابان إنتاج من باملائة ٦٠ حوايل
املواهب بعض اليابان، يف قوي اقتصادي بنمو اتسمت التي الثمانينيات، حقبة أنتجت
األفالم ُصنَّاع من الكبري السيل لكن ،(١٩٨٥ («تامبوبو»، إيتامي جوزو مثل الجديدة
هذا كان .١٩٩١ عام االقتصادي االزدهار فرتات انتهاء بعد إال ينطِلق لم امُلستقلِّني
(«فايرووركس»، نارية» («ألعاب كيتانو تاكييش مثل عامليٍّا ُمشهوِرين مخرجني ن يتضمَّ
ميازاكي وهياو ،((١٩٩٧ إيل»، («ذي البحر» («ثعبان إيمامورا وشوهيه ،((١٩٩٧
أداء»، («تجربة ميكه وتاكايش ،((١٩٩٧ مونونوكي»، («برنسيس مونونوكي» («األمرية
أويش ومامورو ،((١٩٩٨ («أفرتاليف»، اآلخرة» («الحياة كوري-إدا وهريوكازو ،(١٩٩٩
وساتويش ،((٢٠٠٤ إنوسينس»، :٢ شيل ذا إن («جوست براءة» :٢ الهيكل يف («شبح

بالطبع. الحديثة الياباني الرعب كالسيكيات إىل باإلضافة ،(٢٠٠٦ («بابريكا»، كون
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والجماليات السينمائية األنواع (3)

يف إسهاماتهم عن بالكثري املختارة وأعمالهم األفالم ُصنَّاع من القوائم هذه مثل تيش ال
عىل قربًا أكثر نظرة إلقاء إىل نحتاج هذا، وملعرفة لليابان. الثقايف الرتاث أو السينما فن
األوىل للحقبة امُلميِّزة السمات إحدى اليابانية. السينما يف الشهرية واألنواع الفنية الجماليات
فإن رأينا، وكما سبََقها. الذي املرسحي بالرتاث القريبة صلتها هي اليابانية السينما من
الشكل هذا إىل طوكيو يف السينما جمهور نظر كابوكي. مرسح يف ُعِرض ياباني فيلم أول
األفالم ُصنَّاع وَضع والبونراكو. النو ودراما الكابوكي ملرسح جديد كِنتاج الجديد الفني
للمرسح. الثابتة األُُطر د يُحدِّ السينمائي املشهد إطار كان لو كما امُلمثِّلني أمام كامرياتهم
أو مقرِّبة لقطات أي يتخلَّلها ال التي الطويلة اللقطات لون يُفضِّ امُلخرجون هؤالء كان
حقبة وخالل أخرى. مونتاجية تقنيات أي أو نظر وجهات لقطات أو مفاجئة انتقاالت
ويؤدُّون القصة يحكون «البينيش» ون يُسمَّ ُمحِرتفون ُرواة هناك كان الصامتة، السينما
كانت التقليدية. آالتهم عىل يعزفون املوسيقيُّون كان بينما األحداث، عىل ويُعلِّقون الحوار
والفلوت والطبول الكابوكي وجوقة البونراكو راوي لدور طبيعيٍّا امتداًدا األدوار هذه
رواتب يطلُبون وكانوا قوية مجموعة البينيش ن كوَّ النو. مرسحيات تصاحب كانت التي
يف الصامتة األفالم استمرَّت لذلك، وكنتيجة الناطقة. السينما إىل ل التحوُّ ويُناِهضون عالية
العالم. من أخرى أجزاء يف اختَفت أن بعد طويلة لفرتة اليابانية السينما صناعة عىل الهيمنة
فبينَما الجمالية. الناحية من التكلُّف يف كذلك أطول لفرتة املرسحي اإلرث هذا استمرَّ
الكالسيكية هوليوود وأفالم الفرنسية الواقعية واألفالم اإلنجليزية الوثائقية األفالم اعتَمَدت
بوجه اليابانية السينما لت فضَّ املرئي، العاَلم لَعرضُصورة السينمائي التصوير تقنية عىل
هذا، نرى األداء. عن والقصَّ التمثيل عن التقديم ل تُفضِّ كانت فقد الواقع؛ تقديم عام
شخص مستوى عند بالضبط ُمثبتَة عادًة الكامريا حيث أوزو عمل يف املثال، سبيل عىل
.(٣-٢٠ (شكل العشاء أثناء األَرس إحدى أفراد يتناقش بينما تاتامي، حصرية فوق يجثو
مكان وبني وبينهم واآلخر شخص كل بني العالقات لكشف بعناية مرتَّبة لقطة كل إن
هو أهمية األكثر الشخصيات؛ من أفعال توجد وال كثريًا الكامريا تتحرَّك ال األحداث.
النقيض، عىل ساكن. بسيط يبدو ما عىل سطٍح تحت العواطف وتحرك االجتماعي التفاُعل
(شكل «راشومون» مثل أفالم يف ُمستمرَّة حركة يف وشخصياته كامريته كوروساوا يُبقي
الساموراي مقربة: «لقطة قسم إىل ارجع ،١-٢٦ (شكل السبعة» و«الساموراي (٣-٢١
أسباب أحد هذا يُعد األقوال. من أبلغ األفعال لكن بدقة، مة مصمَّ لقطة كل إن السبعة»).

410



اليابانية السينما عىل خاصة نظرة

الثابتة  اللقطات  أوزو  ياسوج$و  يفضل  شكل ٣-٢٠: 
التي تَكشف الشخصية من خالل اإليماءات والحوار بدًال 

من الحركة، يف أفالم مثل «قصة طوكيو» (١٩٥٣).

شكل ٣-٢١: يُبقي كوروساوا ُممثليه وكام$اه يف حركة 
مستمرة يف أفالم مثل «راشومون» (١٩٥٠).

اليابانية. السينما صناعة يف اتجاهان و٣-٢١: ٣-٢٠ الشكالن

«يابانية» امُلخرجني أقل بأنه وطنه بني قبل من لالنتقاد غالبًا زمنه، يف تعرُّضكوروساوا،
به. الفوري الغربي الجمهور ترحيب وسبب

يف األمريكيني راقت الخصوص وجه عىل يابانية سينمائية أنواع ثالثة هناك كان
الغريبة اإلقطاعية أحداثها بمواقع الساموراي أفالم كانت أولها والستينيات؛ الخمسينيات
األمريكيني الجنود لبعض السهل من كان شديد. بتفصيل مة املصمَّ السيوف ومبارزات
بنظام امُلتقيِّد غري الشجار وثقافة القتال عن الحديثة بذكرياتهم الحرب، من العائدين
لكوروساوا «يوجيمبو» مثل أفالم مع دوا يتوحَّ أن األمريكي، بالغرب الخاصة قانون أو
أفالم وجدت وبينما ذلك، مع ميسومي. لكينجي (١٩٦٢) زاتوييش» و«حكاية (١٩٦١)
فرسان شهرة تصل فلم املتحدة، الواليات يف امُلخِلصني األتباع من طوائف لها الساموراي
محاربي بني يربط الذي البوشيدو رشف ميثاق كان التخوم. أبطال لشهرة الساموراي
والتي ة، الخريِّ باألبوية الخاصة الكونفوشيوسية واملبادئ العسكريِّني وأسيادهم الساموراي
الوقت ويف البقر. لراعي الخشنة الفردية عن البُعد كل بعيًدا العائلة يشبه ما بها شكلوا
املتضاربة الحقوق بني ما غالبًا ممزًَّقا ميفوني توشريو الياباني امُلمثِّل فيه كان الذين
واين جون رصاعات كانت (جريي)، االجتماعية وااللتزامات (نينجو) الشخصية للمشاعر
التاريخية كوروساوا دراما كانت وبينما شخيص. رشف بميثاق تتعلَّق خاصة، أغلبها
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أفالم فإنَّ الزوال، هو األشياء مصري بأن االعتقاد بسبب الرقيق بالحزن تنتهي ما غالبًا
بعد الربِّية إىل البطل برحيل تنتهي ما عادًة كانت واين جون بطولة من األمريكي الغرب

صعبة. ملهمة إنجازه
ما وحوش أفالم هي اليابان خارج يف أكرب شهرًة حازت التي السينمائية األنواع أحد
الضخم «جودزيال» فيلم نجاح ألهم إيجا». «كايجو باسم اليابان يف واملعروفة التاريخ قبل
منها األخرى، التاريخ قبل ما وحوش أفالم وعرشات ًال مكمِّ جزءًا ١٦ صناعة (١٩٥٤)
(«جيدوراه، الرءوس» الثالثي الوحش و«جيدوراه: (١٩٦١) و«موذرا» (١٩٥٦) «رودان»
نظرائها معظم يناقض نحو عىل املخلوقات، لهذه كان .(١٩٦٤ مونسرت»، هيديد ثري ذا
كونج كينج تشبه كانت إذ برشية؛ أكثر تبدو كانت فقد وشخصيات؛ أسماء األمريكية،
(١٩٥٥) «الرتيالء» مثل أفالم يف املشاعر من املجرَّدة الحرشات من أكثر اإلحساس الشديد
اليابان ومنهج هوليوود منهج بني االختالفات لرؤية الطرق أفضل أحد .(١٩٥٤) و«ُهم!»
املثال، سبيل عىل اليابانية. واألصول األمريكية النسخ مقارنة هو الوحوش أفالم تقديم يف
ملك «جودزيال: لفيلم بيكترشز إيمبايس رشكة وإصدار «جودزيال»، فيلم صدور بعد
الرشكة أعاَدت املتحدة، الواليات يف مونسرتز») ذا أوف كينج («جودزيال، الوحوش»
كما جديدة، مشاهد ووضعت الفيلم، زمن من دقيقة ٣٠ نقصت حيث الفيلم مونتاج
أُقِحم كما أمريكي. صحفي دور يلعب كان الذي بري رايموند بواسطة صوتية رواية أضافت
بصورة النووية الكارثة إىل التلميحات تظهر رئيسية. شخصية باعتباره القصة يف بري
التي الغراب عشِّ شكل عىل التي حابة للسَّ مشاهد تظهر حيث األمريكية، النسخة يف أكرب
تحذير إىل باإلضافة االفتتاحية، يف رة املدمَّ طوكيو ملدينة وَمشاهد النووية االنفجارات تُميِّز
تمتدَّ أن وقت أي يف ويُمكن اللحظة، هذه حتى موجودة تزال «ما القوة نفس أن إىل رصيح
سياسات يف ودورها النووية بالقوة االنشغال هذا العالم.» يف مكان أي إىل ر املدمِّ بأثرها
مثل والربيطانية األمريكية العلمي الخيال أفالم يف مرة من أكثر يتكرَّر الباردة الحرب
ذي («إكس: و«املجهول» (١٩٥١ وورلد»، آناذر فروم ثينج («ذا آخر» عالم من «اليشء
يرتبط ما غالبًا الطبيعية، للكوارث كثريًا تتعرَّض دولة وهي اليابان، يف .(١٩٥٥ أننون»،

(جودزيال). املحيط أو (موذرا) الرتاب دوامات أو (رودان) بالرباكني أكثر الوحش
األشباح قصص هو الرعب، سينما تطوُّر يف خاص نحو عىل وامُلهم الثالث، النوع
مثل رعب أفالم أن كيف رأينا الثالث، الفصل يف «الكايدان». باسم املعروفة اليابانية
األرواح عن تحكي التي القصص من قديم تراث من تُقتبس و«أونيبابا» «أوجيتسو»
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والكابوكي. النو مرسحيات من يُحىص ال عدد يف َدت ُجسِّ والتي «اليوريه» أو امُلضطربة
وحروبهم ين امُلتكربِّ الرجال وضحايا املظلومات النساء عن حكايات أصبحت كيف عرفنا
«كوايدان» فيلم يقدم العسكري. اليابان مايض يف للتشكيك أدواٍت بالغرور املتسمة
الحكايات عىل مبارش غري بشكل قائمة قصص أربع كوبايايش ملاساكي (١٩٦٤)
تلك رواية إعادة عىل لالهتمام مثري نحو عىل فيلمه كوبايايش أقام هذه. الفولكلورية
والواليات أيرلندا يف وعاش اليونان يف مولود كاتب وهو هرين، الفكاديو ِقبَل من الحكايات
كويزومي، ياكومو باسم اليابان يف يُعَرف والذي هرين، انبهر اليابان، يف واليابان. املتحدة
الغريبة» لألمور قصصودراسات «كوايدان: كتابه يف منها بعًضا وضم اليابانية باألساطري
ياباني مخرج املرة هذه يف العاملية؛ لالستعارة آخر مثاًال هذا كان .١٩٠٤ عام نُرش الذي
«الشعر بعنوان والتي الفيلم، يف قصة أول يف غربي. مصدر من تُراثه من قطعة يستعيد
مالها أجل من أخرى من ليتزوج األوىل زوجتَه فقري ساموراي فارس يهجر األسود»،
عما ر يُكفِّ أن يُحاول وعندما سيئة. نهايًة ينتهي الثاني الزواج لكن االجتماعية، ومكانتها
مكسورة، األرضية فاأللواح كاملقربة؛ ساكنًا القديم بيته يجد األول، حبه إىل ويرجع فعله
يرى هناك الغرف. إحدى من يلمع ضوءًا يرى لكنه الحصري، بني من ينبت والحشيش
(شكل رحيله منذ األسود َشعرها تقصَّ ولم الغزل عجلة وتدير تجلس امُلخِلصة زوجته
ُمتمِتًما السنني هذه كل افتَقَدها التي الجميلة املالمح ذات املرأة الرجل يحضن .(٣-٢٢
اليوم يف يستيِقظ عندما لكن بجانبها. لينام يستلقي أن قبل والندم األسف بكلمات
بناء إن الداكن. األسود الشعر من وُكومة الرثَّة املالبس وبعض جمجمة إال يرى ال التايل،
يجعل للصوت استخدامه وعدم الرائع والتصوير لألحداث البطيء التدريجي كوبايايش

الخالص. الرعب من تُنىس ال لحظًة املشهد
روح بل ، رشٍّ قوَّة الشبح يُمثِّل ال حيث أخالقية؛ كقصة األسود» «الشعر ِقصة تبدو
اليابانية؛ الدينية التقاليد والفكرة الحبكة تعكس لحياته. مساِلمة نهاية دون مات إنسان
يُمكن التي الحدود بني بحرية التحرك يُمكنها األشباح فإن الشينتو، ملعتقدات فطبًقا
أو (أنو-يو األموات وعاَلم «هنا») ببساطة أو (كونو-يو األحياء عاَلم بني منها النفاذ
يُستعاد حتى األحياء العدل أو الحب تجِد لم التي الروح تُطارد تظل ربما «هناك»).
ليست الحياة إنَّ واملعاناة. األلم أصل هي الرغبة البُوذي، امُلعتَقد يف أخرى. مرًة التواُزن
الذات. وتفريغ الداخيل السالم من حالة تحقيق تجاه رحلة بل والرش، الخري بني معركة
املؤلم الوهم د يُجسِّ فناءها أن بسبب بل رشيرة، أنها بسبب ليس ُمخيف، الزوجة شبح إنَّ
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فقط، و«أوجيتسو» و«أونيبابا» «كوايدان» مثل قديمة أفالًما األفكار هذه تتخلل ال للرغبة.
،(٢٠٠٣) فائتة» و«مكاملة ،(١٩٩٨) «الحلقة» مثل حديثة رعب أفالم يف كذلك تنترش بل

التكنولوجيا. خالل من كبري بنحو به يقوم بما فيها الشبح يقوم والتي

لألرواح ياباني تراث من كوبايايش ملاساكي (١٩٦٤) «كوايدان» فيلم اقتُِبس :٣-٢٢ شكل
الرجال. من معذِّبيها تُطارد إناث أشباَح تكون ما عادًة والتي امُلضطربة،

األنمي أفالم (4)

يف «شبح فيلم يف كما األنمي، تكنولوجيا خالل من كذلك اليابانية األرواح تعمل ربما
أو سايبورج آليٍّا؛ جسًدا الروح تسكن أويش، فيلم يف أويش. ملامورو (١٩٩٥) الهيكل»
بشأن الحديث القلَق اته وتغريُّ السايرباني الجسد د يُجسِّ برشية. بإرادة يعمل روبوت
مرسحية يف ُدًمى ما بطريقة أننا أم بإرادتنا ف نترصَّ هل آالت؟ أم أحرار نحن هل الهوية.
يف الحياة بثِّ فنُّ وهي السينما عن مجاًزا كذلك الحيُّ الروبوت يكون ربما بونراكو؟

للشينتو. اإلحيائية للفنون السينمائي والنظري الجامدة األشياء
فنون وأنَّ قوي بَرصيٍّ تراٍث من ينبثِق األنمي أن هي كثريًا إليها يشار التي النقطة
ثقافة بأنها الثقافة هذه نابري سوزان تصف العالم. حول األغنى من املصورة اليابان
ورسومات الكابوكي ملرسح امللوَّنة األزياء مثل أمثلة إىل مشرية الصور»2 حول «تتمحَور
يُقدِّر اإليدو. حقبة يف الخشبية األلواح عىل بارزة بطريقة النحت عن الناتجة األوكييو-إه
بطقوس واهتمامهم جيًدا، بها امُلعتنى حدائقهم يف مكان؛ كل يف التصميم اليابانيون
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الخط. فن يُسمى رفيع فني شكل إىل ر تطوَّ الذي خطهم أسلوب يف وحتى الشاي، تقديم
القصص تشبه التي رة املصوَّ الروايات من شكل وهي «املانجا»؛ أدب ظاهرة حديثًا ظهرت
أتباًعا املانجا وجدت والُقراء. األفكار من بكثري أكرب نطاق عىل لكن (الكوميكس)، الهزلية
الصغار املانجا؛ يقرأ الجميع اليابان، يف لكن املتحدة، الواليات يف الشباب القراء بني لها

سواء. حدٍّ عىل والكبار
معظم فإن الواقع، يف متحرِّكة. مانجا قصص كأنه األنمي يبدو ربما األوىل، للوهلة
هذا، من تعقيًدا أكثر األنمي وتكنولوجيا فن لكن مانجا. مصاِدر عىل قائمة األنمي إنتاجات
يصنعون اليابانيون األفالم صناع كان فبينما التايل؛ املخترص التاريخي الرسد يُشري كما
بحق عاَلمية قوة أصبح األنمي فإن الصامتة، السينما أيام منذ املتحرِّكة الرسوم أفالم
ُصِنع املتحرِّكة. للرسوم ياباني مسلسل أول وهو بوي»؛ «أسرتو بمسلسل الستينيات يف
ابنه محلَّ ليحلَّ عاِلم بواسطة الجبارة») «الذرة باسم اليابان يف (املعروف البطل الطفل
كالكمبيوتر، ومخ لريز أشعة تُطِلق أصابع الطفل األبوية الشخصية هذه تمنح امليت.
أبًدا يكرب لن أنه يُدرك عندما صنعه عما يتخىل لكنه كطعام، الذري الوقود ويتناول
العديد قدم فإنه نسبيٍّا، ُمتَقنة غري كانت املسلسل يف الحركة أن ورغم برشي. كطفل
الشائك عر الشَّ ذي السايرباني الجسد مثل الِحقة، ألعمال واألفكار البرصية العنارص من
والعالقة الحديث العلم عن الناجمة وامَلخاطر والوعود، األفطس واألنف الدائرية والعيون
األطفال أجل من واقتُِبس اليابان خارج برسعة املسلسل انترش وابنه. األب بني امُلضطربة
رايرس» «سبيد مثل تلفزيونية، أنمي مسلسالت يف تكرَّر اتجاه بظهور ًال معجِّ األمريكيِّني

.(١٩٨٥) و«روبوتيك» ،(١٩٦٧)
رسومات ُمنِتجني التوفري عىل اليابانيني األنمي صانعي املحدودة امليزانيات أجربت
الخاصة التفاصيل الكثرية املتحرِّكة الرسوم أفالم يف ديزني تُنتجه مما أقل دقيقة لكل
إىل تفتقر الخلفيات وكانت نسبيٍّا الحياة إىل تفتقر الحركات كانت لهذا، وكنتيجة بها.
املرور من بدًال آلخر وضع من تنتقل كانت لو كما تبدو الشخصيات وكانت التفاصيل،
ملرسح املتكلَّفة اإليماءات أو النو مرسح أقنعة يشبه نحو عىل للعواطف، السلسة ات بالتغريُّ
مما املستويات، املتعددة للكامريات معقًدا نظاًما تستخِدم ديزني كانت وبينما الكابوكي.
السبعة» واألقزام وايت «سنو أو (١٩٤٢) «بامبي» مثل أفالمها إىل وواقعية عمًقا يُضيف
عىل الحركة اليابانية األستديوهات قَرصت ،(١٩٣٧ دوارفس»، سيفن ذا آند وايت («سنو
أكسب هذا كل إيدو. حقبة لرسومات املسطَّح املنظور يشبه بنحو األبعاد ثنائي مستوى
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املالية القيود فإن أخرى؛ ببعبارة الياباني. الجمايل الرتاث مع تتماىش خاصة ميزة األنمي
يف تُنافس وطنية أصوًال له امُلميز واألسلوب األنمي أصبح ثقايف. ماٍل رأس إىل تحوَّلت

العاملية. السوق
إىل شكل تغريُّ ل؛ التحوُّ ِسحر يف يكُمن لألنمي الحقيقي الجوهر بأن الزعم يُمكن
ولَُعب الياباني، الورق طي فن أو «األوريجامي» مع األنمي فيها يتشارك سمة وهي آخر،
هذه وجمال تفاصيل زادت لعملهم، امُلتحركة للرسوم اليابان فناني وبتطوير امُلتحوِّلني.
أوتومو، لكاتسوهريو (١٩٨٨) «أكريا» فيلم يف االستثنائي الختامي املشهد ففي التحوالت؛
عالم يف الفيلم أحداث تدور مادِّي. ل تحوُّ بعملية خاصة نفسية قدرات يمتلك صبي يمر
تجول خراب أرض عن عبارة طوكيو حيث الثالثة، العاملية الحرب انتهاء بعد ُمستقبيل
تيتسيو، الصبي، استخدام الحكومة تريد النارية. الدراجات وعصابات الرشطة فرق فيها
من حتى فيها للتحكم خاضعة غري أنها يتَّضح القدرات هذه لكن الخاصة، قدراته بسبب
األوليمبي طوكيو استاد موقع يف تيتسيو الجيش يُحاِرص التطهريية، الفيلم نهاية ويف ِقبله.
عبارة لكنه عها توقَّ التي امُلنِقذة الشخصية ليس وهو أكريا، بقايا عىل يعثر هناك القديم.
وبسيطرة األبحاث. علماء منها تخلَّص والتي مًعا املحفوظة األعضاء من مجموعة عن
(شكل التحول يف تيتسيو جسد يبدأ عليه، بالجربوت غريب جديد وإحساس الغضب
عمالق اللون وردي نتوء إىل ل وتتحوَّ األيمن ذراعه من اللحم من شفة تنبثق .(٣-٢٣
واحد. آٍن يف املرأة ورحم الرجل قضيب ويُشبه ة ُمستدقَّ وأطراف ولوامس أصابع له الحجم
حوله. وما من كل ُمبتلًعا رة املتحوِّ الرسطانية الخاليا من كتلة مثل م ويتضخَّ جذعه ينتفخ
املشهد. هذا يف مالحظته يمكن مما الكثري هناك املنظر. بشع عضوي نموٍّ ضحية إنه
الجسد عن الطبيعية املراهقة مخاوف يعِكس الجسدي تيتسيو ل تحوُّ فإن ناحية، من
عالمات تبدأ حيث ُمربكة، فوضوية عملية النضوج عملية تبعث به. تلمُّ التي ات والتغريُّ
فرتة إنها واالشمئزاز. االنبهار من كالٍّ باعثًة الجسد، عىل الظهور يف الجنيس النضوج
وخياالت العجز أحاسيس فيها وتمتِزج االنتماء، ضغوط مع الفرد حاجات فيها تتعاَرض
(عالم ُسلطوية شخصيات بني ووقوعه له، مناسبة عائلة وجود عدم ظل ويف الَعَظمة.
الجامحني النارية الدراجات (ركَّاب ُمتنافسني وأقران متسلط) وجنرال األطوار غريب
يُقرر أن يجب كاوري)، تُدعى وحبيبة حكومي وجاسوس نفسيني وسطاء رفاق وثالثة
فبوجود التاريخية؛ اليابان جسد تيتسيو يُمثِّل أخرى، ناحية ومن يكونه. أن يريد ما
الغراب عيش وسحابة الساموراي» «روح تسمى دبابة — به تحيط املايض من تذكارات
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إما يواجه — ١٩٦٤ عام اليابان نهضة يُمثِّل الذي األوليمبي واالستاد بهريوشيما الخاصة
الخيارات هذه تستدعي األسطورة، مستوى وعىل ًرا. ُمدمِّ جديًدا انبعاثًا أو مأساويًة نهايًة
تظهر والتي الِخلقة، البشعة األنثى شخصية أو القديمة للمهرجانات الكرنفالية الفوىض
تنزُّ التي الوردية السوائل يف الكامل واالبتالع لالستنزاف ودافعها للحياة الواهبة قواها

كله. هذا عن الناتجة والفوىض ِلَلحِمه االلتهامية والتمهيدات تيتسيو من

الورق طي فن مثل الياباني الرتاث من بأشكال األنمي أفالم سحر ربط يُمكن ربما :٣-٢٣ شكل
املتحوِّلني؛ وألعاب بالشينتو الخاصة اإلحيائية والطقوس النو دراما وأقنعة األوريجامي أو
ملخاوف تجسيد إىل مضطرب صبي يتحوَّل ،(١٩٨٨ أوتومو، (كاتسوهريو «أكريا» فيلم ففي

الحياة. بتغريات الخاصة املراَهقة

والفرعية، الرئيسية السينمائية األنواع من بالعديد استعانت األنمي، ر تطوُّ مع
يف «شبح (فيلم العلمي والخيال (١٩٨٨ الرياعات»، «قرب (فيلم امليلودراما منها
،(١٩٩٥-١٩٩٦ إيفانجيليون»، جينيِسس «نيون (مسلسل الحرب ونقد ،(١٩٩٥ الهيكل»،
،((٢٠٠٥-٢٠٠٦ جوديس!» ماي («أوه إلهتي!» «يا (مسلسل للمراهقني والرومانسية
«ساموراي (مسلسل القتال وفنون ،(٢٠٠٣ «أنيماتريكس»، (فيلم الجديد والنوار
املعركة» مالك «أليتا: (فيلم السايرببانك باألنمي؛ خاصة أنواع وبضعة ،(٢٠٠٤ تشامبلو»،
آالت وتُقدم «ميكانيكية» لكلمة اختصار (وهي وامليكا ،(١٩٩٣ أليتا»)، أنجل («باتل
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.((٢٠٠٨ كرولرز»، («سكاي السماء» «زاحفو فيلم يف الحرب آالت مثل البرش يشغلها
تحول فإن املثال، سبيل عىل مذهلة. رعب مشاهد عىل األفالم هذه من العديد احتوى
ايص مصَّ آخر «دم: فيلم ويف الجسدي. للرعب مرعبة رؤية يُعترب «أكريا» فيلم يف تيتسيو
اصة ومصَّ بالسيف ُمقاِتلة بخدمات يُستعان ،(٢٠٠٠ فامباير»، الست ذا («بلود: الدماء»
تمتصُّ التي بالخفافيش الشبيهة املخلوقات من بمجموعة لإليقاع امُلتبقية الوحيدة الدماء
ويعِكس ١٩٦٦ عام الفيلم أحداث تدور أمريكية. عسكرية قاعدة سكان وتروع الدماء

فيتنام. حرب دخولهما بعد املتحدة والواليات اليابان بني امُلضطربة الرشاكة
فربما النظريِّني؛ السينما لباحثي خصبة دراسة مجاالت البديلة األنمي عوالم تُتيح
ل يتحوَّ حيث ٢٠٠١)؛ أواي»، («سربيتيد «املخطوفة» فيلم يف الرتفيهية املدينة إىل يُنَظر
«الشوجو» أما االستهالكية. للنزعة رسومي كانتقاٍد خنازير، إىل الَجِشعون الكبار
يف الوقت نفس يف وُمثريات بريئات يبدون الالتي الصغريات الفتيات وهن امُلراِهقات،
الشوجو إىل تنظر والتي النسوية، للدراسات مفضًال موضوًعا فيُعتَربن املدريس، زيهنَّ
املتسلسلة» التجارب ذات «الين (مسلسل الذكورية للرغبة إثارة أدوات بوصفهن أحيانًا
«أوتينا (فيلم األُنثوية القوة عىل كتأكيد وأحيانًا ،((١٩٩٨ الين»، إكسربيمنتس («سرييال
مقالها يف هاراواي دونا تنظر .((١٩٩٩ أوتينا»، جريل («ريفولوشنري الثورية» الفتاة
الهوية من عنيف جديد لشكل مجازية صورة بوصفه للسايبورج السايبورج» «بيان
والثقافة والروح، والجسد واآللة، للبرش الصارمة االزدواجيات من املتحرِّرة األنثوية
إن األمر، واقع يف الغرب.3 يف طويلة لفرتة املرأة قيَّدت التي واألنثى والذكر والطبيعة،
جذورها عن امُلنفصلة العاَلمية املدن — اليابانية األنمي أفالم يف عام بوجه ة املتغريِّ الهويات
عن املنفصلة والقصص بعينها ِعرقية مجموعات إىل تنتمي ال التي والشخصيات املحلية

مثايل. نحو عىل حداثية بعد وما عاَلمية تبدو األفالم هذه تجعل — والثقافة التاريخ

اليابانية الرعب سينما (5)

هيئة يف جديدة عاملية أهداًفا تستهدف اليابانية السينما كانت الثالثة، األلفية بداية مع
عنارص بني اليابانية الرعب سينما من املبكِّرة األشكال مَزَجت اليابانية. الرعب أفالم
باألشباح املسكونة املواقع تعكس املثال، سبيل عىل ُمتفاوتة. بنتائج ومحلية غربية
(١٩٨٩ هوم»، («سويت الجميل» و«املنزل (١٩٧٧ («هاوس»، «منزل» مثل أفالم يف
و«الربيق» ،(١٩٧٩) أميتيفيل» «رعب فيلم استكشفها التي تلك تُشبه العائلة عن مخاوف
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فيلم يف البرشي للجسد امُلرعبة التشوُّهات إنَّ يابانيَّني. وأثاث بأشباح لكن ،(١٩٨٠)
الرجل «تيتسيو: وفيلم ،(١٩٦٩ مان»، ديفورمد أ أوف («هورور املشوَّه» الرجل «رعب
(١٩٨٣) «فيديودروم» فيلم يف نظائر لها (١٩٨٩ مان»، آيرون ذي («تيتسيو: الحديدي»
العصور إىل تعود لفائف من مستقاة بها الصور بعض لكن ،(١٩٨٥) للحياة» و«معيد
من أي ينتِرش لم حال، أي عىل البوذي. الجحيم يف يُعذَّبون وهم الُخطاة ر تصوِّ الوسطى

كبري. بنحو اليابان خارج للرعب املبكِّرة األفالم هذه
(٢٠٠١ («بالس»، و«نبض» و«الحقد» «الحلقة» مثل ألفالم العاملية هرة الشُّ كانت
األول والعقد العرشين القرن تسعينيات يف ظهرت التي الجديدة بالتقنيات مرتبطة
تعلُّقه قدر بنفس واألسلوب باملحتوى يتعلَّق األمر كان والعرشين. الحادي القرن من
تُهاجم ما فغالبًا بالتكنولوجيا. األفالم هذه تتعلَّق بدء، ذي بادئ والعرض. بالتسويق
املحمولة والهواتف الفيديو رشائط مثل تقنية وسائط خالل من الناس فيها األشباح
من العام القلق من األفالم لتلك العاطفية القوة ُمعَظم ويأتي واإلنرتنت. امُلراَقبة وكامريات
الجديدة الوسائط جماليات األفالم هذه تستعري ثانيًا: حياتنا. عىل التكنولوجيا سيطرة
حقيقَة األُوىل اليابانية الرُّعب ألفالم الرقمي الطابع ويعِكس ال. فعَّ بَرصي أسلوب لُصنع
املألوفة َور الصُّ يُعطي مما فيديو، رشائط عىل ُمنخفضة بميزانيات ُصِنعت منها العديد أن
مما «نبض»، لفيلم الواضحة غري الصور يف تكون مة السِّ هذه وُمدِهًشا. غريبًا مظهًرا
عىل كذلك الرقمية الوسائط تُؤثِّر مخيًفا. طيفيٍّا تألًقا به الخاصة اإلنرتنت أشباح يُكِسب
امُلرتاِبط القصيصغري الرسد فإنَّ املثال، سبيل عىل القصص. هذه بها تُرَوى التي الطريقة
الفصول» «نظام أو حلقات إىل التلفزيونية املسلسالت بتقسيم ُقوِرَن «الحقد» لفيلم
عىل لة امُلفضَّ مشاِهِدهم متابعة للُمشاِهدين يُمِكن الرقمية.4 الفيديو بأقراص الخاص
يخصُّ وفيما ثالثًا: املشاَهدة. من جديدة أشكاًال يُوِجد مما ترتيب، ودون ُمتكرِّر نحٍو
بني التحرُّك من األشباح تُمكِّن التي منها، للنَّفاذ القابلة الحواجز نفس فإن التوزيع؛
فقد ة. عدَّ وسائط خالل من قصصهم بنرش األفالم لُصنَّاع َسمحت البرش وعالم التقنيات
والتلفزيون والفيديو السينما بني الفروق فيه كانت وقٍت يف اليابانية الرعب سينما ظهرت
عرضها عدة؛ بأشكال «الحقد» أفالم سلسلة ازدَهَرت التاليش. يف بدأت قد والكمبيوتر
ُصناع تخلُّص ومع رقمية. فيديو أقراص عىل وعرضها تلفزيونيٍّا وعرضها العرض بدور
ومختربات العرض دور يف امُلتحكِّمة الُكربى الرشكات عىل االعتماد من اليابانيِّني األفالم
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يُتاح العالم حول مكان أي إىل مبارشة أفالمهم توزيع يمكنهم العالم، حول األفالم طباعة
رقمية. فيديو أقراص ل ُمشغِّ أو اإلنرتنت إىل الوصول فيه للمشاهدين

،(٢٠٠٤) «ماريبيتو» هو وأكثر الحدود هذه كل تخطَّى لفيلٍم امُلناسبة األمثلة أحد
الوسائط خالل من الفيلم وتوزيع ومونتاج تصوير جرى شيميزو. تاكايش إخراج من
يرسد ُمتتاِبع. غري برسٍد الخاصة املتاهية وامُلفاجآت امُلنعَطفات قصته وتُقدِّم الرقمية
وجه عىل يراها التي الرعب بنظرة مهووس حرٌّ فيديو صحفي وهو ماسوكا قصة الفيلم
خالله من األرضيكتشف تحت ممرٍّ إىل استكشافاته تُؤدي مبارشًة. انتحاِره قبل رجل أي
تلك أحد بها. تعيش التي امُلراوغة واملخلوقات األرضية تحت األنفاق من ضخمة شبكة
ويُدِرك املنزل إىل ويصَطِحبها يُحرِّرها حائط. إىل بالسالسل مربوطة عارية فتاة املخلوقات
عىل وتتغذَّى تتكلَّم، وال الحيوانات، مثل أربع عىل تميش فهي برشية؛ ليست أنها النهاية يف
كانت مجنونة امرأة البداية يف يقتُل حيث قاتل؛ إىل ل يتحوَّ الحياة، قيد عىل وليُبقيَها الدماء.
إىل ليَجِلبَها مياه زجاجات يف دماءهما ويجمع ُممثِّلة تُصِبح أن يف راغبة فتاًة ثم تتبُعه،
ُمراَقبة يُمكنه حتى شقته يف مراقبة كامريات يُركِّب ق، للتسوُّ جوالته إحدى وخالل املنزل.
يكتشف عندما شكوكه تُثار .(٣-٢٤ (شكل املحمول هاتفه بواسطة بُعٍد عىل من الفتاة
عمًال «ماريبيتو» يُعترب غامض. نحو عىل ثانية عرشة اثنتا ته مدَّ فيديو مقطع اختفاء
ضحاياه ماسوكا ر يصوِّ سينمائيٍّا. به يدين وما ألفكاره كبري نحو عىل ُمدرًكا انعكاسيٍّا
اصة مصَّ أو القطة كاملرأة أسريته ف وتترصَّ (١٩٦٠) النظر» «مختلس فيلم بطل مثل
طوكيو أرض تحت األنفاق أن يتَّضح يهدأ. ال الذي االنتحار شبح يُطارُده كما الدماء،
مدن تحت التي تلك مثل مدفونة أخرى تاريخية ألحداث وربما األخرية، الحرب إىل تنتمي
خيايل عالم املكبوحة؛ الشخصية الرغبات من ُشعوري ال عالم كذلك إنَّها العالم. يف أخرى
هاتني بني ماسوكا يتنقل وبينما السطح. فوق يوجد الذي الواقع» «عالم مع يتعاَرض
يكون ربما آخر يشء وكل العارية والفتاة املجنونة السيدة أن نُدرك العقليتنَي، الحالتنَي
وجه يف للنظر ا مستعدٍّ يُصِبح أن إىل ة بشدَّ مواجهتَها ماسوكا يخاف بديلة ُهويَّات لهم

ُمباَرشة. الَخوف
إبهاًرا التناُقض أوجه أكثر أحد «ماريبيتو» فيلم يف الوجود إىل امُلستويان هذان يربُز
فاليابانيُّون االجتماعية؛ لآلداب بانتباهها معروفة بالد فهي اليابان؛ يف للقلق وإثارة
ويخَلُعون األنفاق مرتو يف وجٍه أقنعَة ويرتُدون لبعض بعضهم باحرتام االنحناء اعتادوا
اللغة يف ُمدمج والترشيف للتبجيل د معقَّ نظام وهناك البيوت. إىل الدخول قبل أحذيتهم
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الرقمية الجماليات تُساِهم .(٢٠٠٤ شيميزو، (تاكايش «ماريبيتو» فيلم من لقطة :٣-٢٤ شكل
اليابانية. الرعب ألفالم العاَلمية هرة الشُّ يف الحديثة التكنولوجيا من والخوف الجديدة

العمل وُرؤساء والكبار، غار والصِّ والنساء، الرجال بني املهذَّب التواُصل يُنظِّم ذاتها
الدوافع من عالم دة املعقَّ ة امُلتحرضِّ فات الترصُّ هذه كل تحت يقبع ذلك، ومع واملرءوسني.
بنحو ظاهر لكنه اليابان، عىل ا ُمقتِرصً التناُقض هذا يكون ال ربما البَحتة. والرغبة البدائية
واضًعا اليابان، خارج دى والصَّ القوة هذه مثل الياباني الفن يُكِسب ما هذا ربما أكرب.
يف جاذبية املوضوعات أكثر بني خاص، بوجه اليابانية الرُّعب وسينما اليابانية، األفالم

اليوم. العاَلمية السينما
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هالووين مقربة: لقطة

.(١٩٧٨ كاربنرت، (جون «هالووين» فيلم :٣-٢٥ شكل

كاربنرت. جون إخراج:
هيل. وديربا كاربنرت جون سيناريو:

كاندي. دين تصوير:
بورنستني. وتشارلز واالس يل تومي مونتاج:

كاربنرت. جون تصويرية: موسيقى
واالس. يل تومي إنتاج: وتصميم فني إخراج
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.١٩٧٨ عام بيكترشز إنرتناشونال وكومباس برودكشنز إنرتناشونال فالكون إنتاج:
دقيقة. ٩١ الفيلم: زمن

األبطال:

لوميس. سام الدكتور ِبَدور: بليسنس، دونالد •
سرتود. لوري ِبَدور: كرتيس، يل جيمي •

براكيت. آني ِبَدور: كايز، نانيس •
كلوك. دير فان ليندا ِبَدور: سولز، جيه بي •
براكيت. يل املأمور ِبَدور: سايفرز، تشارلز •

واالس. لينديس ِبَدور: ريتشاردز، كايل •
دويل. تومي ِبَدور: أندروز، برايان •

الشبح. ِبَدور: كاسل، نيك •

يُماِرسون فاألطفال الرعب؛ أفالم أحداث فيه تجري لكي مناسبًا وقتًا الهالووين عيد يُعتَرب
وأشباح وعفاريت ُوحوش بأنَّهم ُمتظاِهرين أقنعة ُمرتَِدين العيد هذا يف ُمخيفة ألعابًا
ال أنه من الرغم وعىل جريانهم. أبواب َطرِقهم أثناء حلوى» أم «خدعة بُجملة صائحني
جميع عيد ى يُسمَّ بيوم يرتِبط الذي العيد هذا أصل بشأن للمَرح ُمثري أمر أي يُوجد
وقبل األموات، أجل من للصالة كاثوليكي احتفال وهو األرواح، جميع عيد أو القدِّيسني
يف املذبوحة املاشية عظام فيه تُرمى وثَني احتفال وهو السلتي ساوين بمهرجان ذلك
١٩٧٨ عام أنِتج الذي كاربنرت جون فيلم يستخِدم الطلق. الهواء يف تَُرضم ُمستَِعرة ناٍر
مرح بني واملزج خارقة رشٍّ وقوَّة األطفال براءة بني للربط امُلخيف وتُراثه الهالووين

الرعب. لسينما جديدة سينمائية معايري وضع ُرعب فيلم يف املوت وُرعب األطفال
الهادئة هادونفيلد بلدة يف بأمريكا الوسطى الطبقة يف فيلمه أحداث كاربنرت يُقيم
يُدعى عمره من السادسة يف طفل يقتُل حيث األوسط؛ بالغرب إلينوي والية يف الواقعة
وبعد الهالووين. عيد يوم املطبخ بسكِّني عاًما عرش السبعة ذات شقيقتَه مايرز مايكل
العقلية ة املصحَّ من مايكل يهُرب ،١٩٧٨ عام أكتوبر من الثالثني ويف عاًما، عرش خمسة
(الذي لوميس سام الدكتور النفيس، طبيِبه رعاية تحت الوقت هذا كل فيها قىض التي
حرٌّ مايكل أن ُسكَّانها لتَحذير هادونفيلد إىل لوميس يذهب بليسنس). دونالد دوره يلعب
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ولوري. وليندا آني : وهنَّ ُمراِهقات؛ فتيات ثالث للخطر ُعرضة ُهم من وبني وَخِطر. طليق
حضانة بمهامِّ وتستِخفُّ الحشيش ن تُدخِّ جاِمحة ُمراِهقة وهي املأمور، ابنة هي آني
لصديقتها ترتُُكها لجريانها، الصغرية االبنة لينديس، رعاية من وبدًال خاصتها، األطفال
ُمتقلِّبة طائشة فتاة فهي ليندا، أما بول. حبيبها، مع األُمسية قضاء يُمِكنَها حتى لوري
إما هي والتي لوري، أما بوب. حبيبها، مع ُمماثلة خطًطا وتضع الكالم عن تتوقَّف ال
الطفَلني؛ بُمجاَلسة الحال بها فينتهي للشباب، بالنِّسبة جاذبية أقل أو أكرب بنحو ناضجة

دويل. تومي ى يُسمَّ صغري وصبي لينديس
امُلختارين. الضحايا من سلسلة يف األخرية الضحية أي، األخرية»؛ «الفتاة لوري تُصِبح
وأي بخوفها القاتل مواجهة عليها ويجب تومي، منزل يف األطفال مع بمفردها تجِلس
هذا كل الحياة قيد عىل ظلَّت كيف هو التأمل يستحق ما عليها. الحصول يمكنها أشياء
بشأن ملسئولياتها إدراًكا وأكثر ُمذاكرتها يف اجتهاًدا وأكثر رفيقتيها من أذكى إنها الوقت.
تمتِلك ال أنها أو َغرامي موعٍد يف تخُرج ال أنَّها حقيقة تُشري كذلك باألطفال. العناية
ة خاصَّ مناعًة الصفات هذه تُكِسبُها هل عذراء. وربما جنسيٍّا نشطة غري أنها إىل حبيبًا
عدَّة لوري مايكل يُهاجم هنا؟ أخالقية رسالة هناك هل القاتل؟ مايرز مايكل انتقام ضد
ثم األوىل، املرة يف خياطة بإبرة رقبته يف تطعنُه حيث مرتني، يف الهجوم تردُّ لكنَّها مرات،
مالبس اعة بشمَّ عينَيه إحدى يف طعِنه بعد جذِعه يف يحملها التي بالسكِّني الحًقا تطعنه
يملك أنه فيبدو مايكل؛ تُوقف ال عادي شخص أي تقتُل التي الجروح هذه لكن مقوَّسة.
ست صدره يف النار عليه يُطلق الذي لوميس الدكتور وصول بعد وحتى خاِرقة. قوًة
عندما يموت. ال فإنه طابَقني، ارتفاع عىل التي الرشفة من سقوطه يف يتسبَّب مما مرات

اختَفى. قد مايكل أن يجد الرشفة، من أخرى مرة لوميس ينظر
قصًصا يقرأ الذي الصغري، تومي برشي. غري مايكل أن فكرة عىل كاربنرت يلعب
و«اليشء (١٩٥٦) املحرَّم» «الكوكب مثل رعب أفالم ويُشاهد الرتيالء» «الرجل مثل مصورة
يف والخوف الفضول ينتابه بالوحوش. ُمنبِهر التلفزيون، عىل (١٩٥١) آخر» عالم من
ما وهو «البُعبع»، بقصص تخويِفه يف لذَّة املدرسة يف الكبار األطفال يجد الوقت. نفس
هوية عىل الفيلم يبقي الشارع. من اآلخر الجانب عىل مايكل ظل يرى عندما يتخيَّله
له ليس أبيَض قناًعا يرتدي الفيلم، من األكرب الجزء مدار فعىل َعْمد. عن غامضة مايكل
أسود وكظلٍّ َجريات، الشُّ وَوراء الناِفذة، خالل من له خاطفة ملحات نُشاِهد مميَّز. شكل
الِقناع. بسبب املكتوم َسه تنفُّ فقط نَسمع أحيانًا السلَّم. أعىل أو سيارة يف خلفي مقَعد يف
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براكيت: للمأمور يقول خالصحيث رشٌّ بأنه حقيقتَه، يُدرك الذي لوميس، الدكتور يصُفه
عقَل ال داخله. ُمتبقٍّ يشء أي هناك يُعد لم إنه يل قيل عاًما، ١٥ منذ مرة ألول قابلتُه «عندما
الخطأ. أو الصواب الرش، أو الخري املوت، أو بالحياة شعور أقل حتى وال فهم، أو ضمري أو
وعينَيه وَعواِطف تعبري أي من الخايل الشاحب بوجهه أعوام الستة ذا الطفل ذلك التقيُت
للطبيعة الخارق التفسري ذلك نفسه كاربنرت ع يُشجِّ الشيطان.» َعينَي … السواداوين
ف يترصَّ الوقت، نفس يف «الشبح». بكلمة بساطة بكل الفيلم شارة يف وحشه إىل باإلشارة
كما األبيض القناع مايكل يرتدي أبًدا. يكُرب لم ُمضطِرب كطفٍل كبري بنحو الشبح هذا
يف منزل. إىل منزل من لون يتنقَّ الذين الحي أطفال مثل حلوى» أم «خدعة يلعب كان لو
شبح. بأنه يتظاهر حبيبُها أنه تظنُّ التي ليندا ليُخيف بيضاء مالءة يرتدي املرات، إحدى
مُلشاَهدة النَّوافذ من ص يتلصَّ إذ النظر؛ يختِلس كَمن مايكل ف يترصَّ الفيلم، مدار وعىل
تُقبِّل وهي مرة ذات شقيقتَه شاَهَد كما التعرِّي، من ُمتعدِّدة حاالت يف ُمراِهقات فتيات
السادسة سنِّ يف َف توقَّ النفيس مايكل ر تطوُّ كان لو كما األمر يبدو األريكة. عىل حبيبَها

عنيف. بنحو مرة ألول املكبوت والغضب الجنيس الفضول انفجر عندما
الضحايا أن إىل ُمشريين محافظة، أجندة يحتوي الفيلم أن اد النقَّ بعض يجد
ويليامز تومي ينظر املثال، سبيل عىل للحشيش. نون مدخِّ ُمنحلُّون مراهقون الرئيسيِّني
يف ينخِرُطون عندما وخاصة الستينيات، جيل من شبابًا يذبح أبوي «منتقم ک مايكل
كذلك وولر ألربت جريجوري يُشري املخدرات.»1 وتناول الجنس مثل محرَّمة نشاطات
رغباٍت تُمثِّل التي الُهَو»، «مخلوقات أو الُقدامى يونفرسال وحوش من االنتقال هذا إىل
سلوكيَّاِتهم بسبب باب الشَّ تُعاِقب التي العليا» األنا تُمثِّل «شخصية إىل مكبوتة، ودوافع
أو الفرويدي النفس لعلم كالسيكية إشارات آَخُرون نُقاد يجد الخليعة.2 امُلستهِرتَة
فيه يقتُل الذي املشهد يف «أوديبية» لحظة هامفريز رينولد يُحدِّد اليُونجي. أو الالكاني
ملحة الكامريا تعرض (عندما األم نوم غرفة يف يحُدث هذا أن إىل ُمشريًا شقيقته، مايكل
لم الترسيحة: إىل عارية جالسة الفتاة أنَّ حقيقة وإىل القتل) حدوث قبل للمالءات رسيعة
الدكتور إىل آياتشينو جيمس ينظر النفيس.3 للنمو النرجسية املرآة مرحلة مايكل يتخطَّ
هي وظيفته الذي الحكيم العجوز للرجل نموذًجا أولية؛ أبوية شخصية باعتباره لوميس
يُهاجم الذي الوقت ويف بذاتها.4 ي تُضحِّ التي للمرأة أوليٍّا نموذًجا تُمثِّل التي لوري حماية
العنف صور من املزيد لعرضه الفيلم الجنيس النوع مسألة عىل املركِّزين النقاد بعض فيه
مايكل ضحايا أن إىل يشريون — كلوفر كارول مثل — نسويِّني نقاًدا فإن املرأة، ضد
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صورة باعتبارها إليها النظر يُمِكن لوري وأنَّ الوقت، نفس يف وإناثًا ذكوًرا نُون يتضمَّ
أي نفسه كاربنرت ينفي نَفسها.5 عن الدِّفاع عىل وقاِدرة وَمِرنة ذكية فهي لألنثى؛ إيجابية
له، وطبًقا أقل. وال أكثر ال ُرعٍب فيلم إياه ُمعتِربًا الفيلم، من سياسية أو أخالقية مقاصد
الفتاة «تظلُّ يقول: الفيلم. بصناعة ُمتعلِّقة عملية بأسباب مدفوعة كلها اختياراته فإنَّ
من إحباًطا أكثرهنَّ إنها طويلة. بسكِّني الشخص هذا تطعن جنسيٍّا ظة املتحفِّ الوحيدة
الطاقة هذه كل أن بسبب بل عذراء، أنها بسبب ليس يقتُله، من هي الجنسية. الناحية
الذكورية الرموز تلك كل تستخدم إنها النور. إىل الخروج يف بدأت املكبوتة الجنسية

ضده.»6
والسبعينيات، الستينيات عقَدي يف هوليوود» «نهضة حقبة خالل كاربنرت جون نضج
الكالسيكية التقاليد عن يبتعُدون بيكينبا وسام بني آرثر مثل أفالم ُصناع كان عندما
(«بوني وكاليد» «بوني مثل شابٍّ لجمهوٍر هة موجَّ أفالًما وصنَُعوا القديم األستديو لنظام
عام كنتاكي والية يف كاربنرت ُولد .(١٩٦٩) الربِّية» و«العصابة ،(١٩٦٧ كاليد»، آند
اهتمامه ُمجرِّبًا الثامنة، سنِّ يف ميلميرتات ٨ بكامريا منزلية أفالٍم ُصنِع يف وبدأ ،١٩٤٨
جيل يف آخر عضو وهو لوكاس، جورج ومثل الخاصة. واملؤثِّرات والحركة بالفانتازيا
نصوًصا وكتَب الجنوبية، كاليفورنيا جامعة يف السينما كاربنرت درس السينما، داريس
الطويلة الروائية أفالمه أول صنع ثم األوسكار، جائزة حاز قصريًا فيلًما وأخرج سينمائية
أمريكي غرب وفيلم ،(١٩٧٤ ستار»، («دارك مظلم» «نجم بعنوان علمي خيال فيلم وهما
لكن .(١٩٧٦ ثريتني»، بريسينكت أون («أسولت «١٣ القسم عىل «هجوم وهو ُمعاِرص
أفالم صنع لون يُفضِّ بالطاقة امُلفَعمني الشباب» السينما «ُصناع من العديد كان بينما
تجاريٍّا ناِجحة سينمائية أنواع يف العمل كاربنرت ل فضَّ ص، املتخصِّ للجمهور ُمستقلة
أفالم بجماليات التزاِمه من الرغم عىل لكن فنانًا. كونه من أكثر ِحرفيٍّا نفَسه ُمعتِربًا
شخصية رؤية أعماله تُقدِّم جمهوِره، عات توقُّ تغذية إىل تميل والتي الثانية، الدرجة
مشاَهدة سبب هذا يكون وربما الهوليوودي. بطلُه هوكس، هوارد املخرج كأعمال ثابتة،
صنعه كاربنرت وأعاد هوكس أخرجه والذي آخر»، عالم من «اليشء لفيلم وتومي لوري

.(١٩٨٢ ثينج»، («ذا «اليشء» بعنوان
امُلنخفضة األفالم صنع كيفية عن املعرفة بعَض «هالووين» فيلم إنتاج تاريخ يُتيح
إيروين واتت الهوليوودية. الكربى األستديوهات تدهور بعد املتحدة الواليات يف امليزانيات
ويقتُل يتتبَّع ُمتسلِسل قاتٍل عن فيلٍم ُصنِع فكرة بروكلني، من ُمستِقل ُمنِتج وهو يابالنز،
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دويل، مهرجاٍن يف «١٣ القسم عىل «هجوم كاربنرت لفيلم مشاهدته وبعد األطفال. جليسات
٣٢٠ بمبلغ محدودة امليزانية كانت آخر. فيلم إخراج الشاب املخرج من يابالنز طلب
رسيًعا سيكون التصوير أن يعني هذا كان سوري. أمريكي ل ُمموِّ رها وفَّ فقط دوالر ألف
كاليفورنيا)، بوالية باسادينا مدينة يف الفيلم معظم ر (ُصوِّ محلية مواقع ويف يوًما)، ٢١)
وامُلخرج الديكور م مصمِّ واالس، يل تومي إن (يُقال مكلِّفة أزياء أو ديكور أي وبدون
شاتنر ويليام للُممثِّل قناًعا اشرتى املونتري، ومساعد التصوير مواِقع وُمستطِلع الفني
السيناريو كتابة يف كاربنرت شاَرَك املالمح). عديم غريب يشء إىل وحوَّله سنتًا و٩٨ بدوالر
بعض .«١٣ القسم عىل «هجوم فيلم يف معه َعِمَلت التي هيل ديربا مع أسابيع ثالثة يف
هناك كانت لكن الهالووين. عيد يف الفيلم أحداث تدور كأن دة؛ ُمتعمَّ كانت القرارات
العديد مثل لة، املفضَّ أفالمهم أو الخاصة حياتهم من وُمستلَهمة ُمرتَجلة أخرى قرارات
اسم من بإلينوي هادونفيلد بلدة باسم أُِتَي التصوير. ومواقع الشخصيات أسماء من
من شوارعها أسماء بعض وأتَى جرييس. نيو بوالية هادونفيلد يف ديربا رأس مسَقط
كاتب اسم عىل براكيت يل املأمور ي ُسمِّ كاربنرت. نشأ حيث كنتاكي؛ بوالية جرين بولينج
يف يل جانيت حبيب من اسمه عىل لوميس الدكتور حَصَل هوكس. هوارد مع عمل سيناريو
بريطاني سينمائي ُمنِتج اسم كان فقد مايرز مايكل أما لهيتشكوك. العقل» «مختل فيلم

السابق. كاربنرت لفيلم الرتويج يف ساَعَد
بُممثِّل االستعانة إال الفيلم طاقم أمام يكن لم للُممثِّلني، املال من القليل بوجود
امُلمثِّل لكنَّ لوميس، الدكتور دور يل وكريستوفر كوشينج بيرت رَفَض فقط. واحد شهري
وقىض الفيلم ألُرسة االنضمام عىل وواَفَق بالعمل ا ُمهتمٍّ كان بليسنس دونالد الربيطاني
قد البطلة دور لعبت التي كرتيس يل جيمي تكن لم التصوير. موقع يف إجماًال أيام خمسة
كماريون والدتها لدور مثاليٍّا َخَلًفا الدور جعل يل جاينت ابنة كونها لكن قبل، من مثَّلت
أحد كاربنرت اختار مايرز، مايكل دور إىل وبالنسبة .(١٩٦٠) العقل» «مختل فيلم يف
قال لشخصيَّتِه، النَّفيس الداِفِع عن كاسل سأََل عندما كاسل. نيك وهو الجامعة يف زمالئه
ملسرية انطالق ة منصَّ «هالووين» فيلم يف مًعا تعاُونُهما أصبح فقط.» «امِش كاربنرت: له
من طويلة لسلسلة صارخة كضحية وكرتيس ومخرج كُممثِّل كاسل طويلة؛ سينمائية

وتلفزيونية. وكوميدية درامية أعمال يف التمثيل قبل الرعب أفالم
أتاَحت جيًدا. الحديثة التكنولوجيا كاربنرت استغلَّ الشاشة، وعىل التصوير موقع يف
فيلمه ر ملصوِّ كام، للستيدي سلًفا تُعتَرب والتي حديثًا، امُلخرتَعة املدوارة باناجاليد كامريا
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يف الطافية القاِتل نظر وجهة من مايرز مايكل ضحايا لتتبُّع جيدة وسيلة كاندي دين
األبعاد له وأتاَحت جيًدا. العريضة الشاشة مقاييس كذلك كاربنرت استغلَّ كالشبَح. الهواء
القاِتل ينسلُّ بينما الرئيسية البَطلة عىل للرتكيز الواِفرة املساحة بانافيجن لكامريا املطوَّلة
أول يأتي املشَهد: إطار من اليُمنى الزاوية يف كان لوري أمام بح للشَّ ظهور أول الخلفية. يف
بينما املجتمع، يف الهامشية مايرز مكانة عىل هذا يُؤكِّد اليسار. أقىص من تومي عىل هجوم
التي الحزينة موسيقاه تأثريًا الفيلم إبداعات أكثر بني ومن ب. ترقُّ حالة يف الجمهور يُبِقي
كاربنرت صنع الثمن، باهظة سيمفونية بموسيقى االستعانة من فبدًال نفُسه؛ كاربنرت ألَّفها
وجه من ببطء الكامريا تقرتب فبينما بسيطة؛ بمصادر متجانسة غري غريبة أصواتًا
أصوات ثالثة نَسمع الفيلم، افتتاحية مشهد يف ابتسامة عن تُكرشِّ التي املضيئة اليَقطينة
جملة تستمرُّ بينما نغمة نصف يف تنخِفض أو ترتَِفع األرجن مفاتيح لوحة عىل ترتدَّد
استعاَره وُمرِبك ُمِلحٌّ أُسلوب وهو ،٥ / ٤ ميزان عىل النغمة عالية القصرية املوسيقية البيانو
والحًقا، .(١٩٧٧) «ساسبرييا» فيلم يف أرجنتو داريو اإليطايل الرُّعب أستاذ من كاربنرت
امرأة. كرصخات للرُّعب وُمثرية السكِّني، نصِل كطعنات ثاِقبة ة حادَّ معدنية أصواتًا نَسمع
أفالم عرشة من سلسلة ُصنَع التذاِكر شبَّاك يف الساحق «هالووين» فيلم نجاح ألَهَم
ومخرجي أفالم من يُحىص ال عدد عىل كذلك أثَّر كما رة. مصوَّ وقصص وروايات تقطيع
وَضحاياه امُلتجوِّلة وكامريته تقليديَّني وزمان ملكان كاربنرت استخدام وأصبح الرعب. سينما
والتي التقطيع، ألفالم ثابتة عنارص املحتشمة فة املتعفِّ األخرية والفتاة الجاِمحني امُلراهقني
أصبح .(١٩٨٤) إلم» شارع و«كابوس ،(١٩٨٠) عرش» الثالث الجمعة «يوم أشهرها
والرحمة. الشفقة عديمي امُلتسلسِلني القاِتلني من طويلة لسلسلة أوليٍّا نموذًجا «الشبح»
الحال هو وكما ذلك، من األهم املسفوكة. الدماء من القليل بأقل هذا كل كاربنرت وأنجز
خالل من ُمعَجبُوه عليها يحُصل التي للُمتَع إدراكه يفقد ال كاربنرت أن أفالمه، كل يف
بإحساسه كاربنرت يحتفظ زال ما طويًال، روائيٍّا فيلًما ١٧ من وبأكثر األفالم. مشاَهدة
الرُّعب ُهواة ملجالت محرًِّرا يعمل كان عندما به استمتع الذي للسينما، الخالصة بامُلتعة

مسريته. أوائل يف

أسئلة

ما ُمرِعبًا؟ فيلًما باعتباره كاربنرت فيلم تُقيِّم بكم عرشة، إىل واحد من مقياس عىل (١)
وملاذا؟ فيه؟ السيئ وما الجيد وما إليك؟ بالنسبة للخوف ُمثريًا يجعلُه الذي
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بعضها إليك «هالووين». فيلم مثل التقطيع أفالم يف والنواهي باألوامر قائمًة اصنَع (٢)
تعبَث ال كأسلحة. املنزل أدوات يف تُفكِّر ال األنوار. تُطِفئ ال الخزانة. يف تختِبئ ال كبداية:

املنزل. عن بعيدان ووالداك
الجديدة واألساليب التقاليد ما األخرى. التقطيع أفالم عىل «هالووين» فيلم أثر تَتبَّع (٣)

التأثريات؟ هذه تظهر وأين تأسيِسها، يف ساَعَد التي
بصوت. أُخرى مرًة شاِهْده ثم صوت. دون من الفيلم من مشهٍد ُمشاهَدَة حاِول (٤)
ما سوداء. بشاشة مشَهد إىل االستماع حاِول أو التصويرية؟ املوسيقى تُضيفه الذي ما
منهما كلٌّ والصوت البَرصية الوسائل ل تُكمِّ كيف فقط؟ الصوت خالل من به تشُعُر الذي

امُلختار؟ املشهد يف اآلخر
الطرق بأي «هالووين»؟ فيلم ُصِنع عندما املتحدة الواليات يف يحُدث كان الذي ما (٥)
أحداثه فيهما تدوُر الذي والزمان واملكان ته وقصَّ شخصياته إىل انظر زمنه؟ الفيلم يعِكس
قيمِته عىل الِحفاظ يف األصيل «هالووين» فيلم يستمرُّ كيف البَرصي. وأسلوبه وأفكاره

اليوم؟ حتى
تُفرسِّ كيف .١٩٧٨ عام منذ «هالووين» لفيلم مة ُمتمِّ أجزاء تسعة األقلِّ عىل ظهر (٦)

ملاذا فرسِّ األصيل. كاربتنر بفيلم وقارنه الالحقة األجزاء أحد شاهد السلسلة؟ هذه شعبية
اآلخر. عن جزءًا ل تُفضِّ
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.(١٩٧٧ أرِجنتو، (داريو «ساسبرييا» فيلم :٣-٢٦ شكل

أرجنتو. داريو إخراج:
نيكولودي. وداريا أرجنتو داريو سيناريو:

توفويل. لوتشيانو تصوير:
فراتيتشييل. فرانشيسكو مونتاج:
جوبلني. تصويرية: موسيقى

باسان. جوسيبي إنتاج: تصميم
ناتايل. جريمانو خاصة: مؤثرات
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سبيتاكويل. سيدا إنتاج:
(ُمدبَلج). ١٩٧٧ عام كالسيكس إنرتناشونال بواسطة املتحدة الواليات يف ع: ُوزِّ

إنجليزية، مرئية برتجمة مصحوبًا والالتينية، والروسية، واألملانية، واإلنجليزية، اإليطالية، اللغة:
باإلنجليزية. دبلجته إىل باإلضافة هذا

دقيقة. ٩٨ الفيلم: زمن

األبطال:

بانيون. سوزي ِبَدور: هاربر، جيسيكا •
سارة. ِبَدور: كاسيني، ستيفانيا •
دانييل. ِبَدور: بوتيش، فالفيو •
مارك. ِبَدور: بوسيه، ميجيل •

أولجا. ِبَدور: ماجنولفي، باربرا •
سونيا. ِبَدور: جايفكويل، سوزانا •
هينجل. بات ِبَدور: أكسني، إيفا •

ميليوس. الربوفيسور ِبَدور: شوندلر، رودولف •
تانر. اآلنسة ِبَدور: فايل، أليدا •
بالن. مدام ِبَدور: بينيت، جون •

العنيف السيايس وتاريخها العاطفي باإلرساف يتعلَّق فيما إيطاليا ُسمعة إىل بالنظر
أنتج وميكيالنجلو ودانتي فريدي موطن أن املفاجئ من فليس لفنَّانيها، الجامح والخيال
لكن عرش، التاسع القرن يف إال أمًة إيطاليا تُصِبح لم الرعب. سينما أفالم أقوى بعض
األخري» «الحساب للوحة الغريبة الصور لُقروٍن شكَّلته قد كان لناِسها الَجمعي الوعي
وامُلعنون لدانتي اإللهية» «الكوميديا من األول الجزء يف الرعب ولحظات مليكيالنجلو
«األمري» كتابه يف ميكيافييل نصيحة غذت فريدي. ألُوبرات الهاِدرة والُجوقات «الجحيم»
سياسية، مكاِسب تحقيق أجل من والِخداع واالغتياالت الغاشمة للقوَّة امُلمنَهج باالستخدام
من انبثََق اليَعقوبية. الِحقبة يف االنتقام ودراما شكسبري تراجيديات يف تظهر نمطية أفكاًرا
الستينيات. يف «الجيالو» ى يُسمَّ الرُّعب ألفالم فرعي سينمائي نوع الحيسِّ الفني التقليد هذا
اإليطالية الغموض لروايات الورقية لألغلفة الفاقع اللون إىل نسبة هكذا النوع هذا َي ُسمِّ
غموض أفالم الجيالو أفالم أوائل وكانت باإليطالية)، أصفر تعني (جيالو الرَّخيصة
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بنحو عنًفا تعرض ُمتَقنة مشاِهد بتقديم االتجاه هذا بافا ماريو عرَّف وإثارة. وجريمة
وُمثريًا األحداث، معقولية من أكثر العام للجوِّ أولوية موليًا فني، بنحو دماء وسفك ق خالَّ
ويُمكن أرجنتو داريو هو موهبًة بافا ماريو خلفاء أكثر الجمهور. لدى واالرتياب الخوف
من طوائف له كالسيكيٍّا فيلًما أصبََح والذي أعماله، أهمَّ يُعتَرب «ساسبرييا» فيلم إنَّ القول

العالم. حول املخرجني عىل كبري تأثري وذا امُلعَجبني
أمريكية شابة أتت حيث األملانية، فرايبورج مدينة يف «ساسبرييا» فيلم أحداث تدور
للرقص أكاديمية يف الباليه لتَدُرس هاربر) جيسيكا بدورها (تقوم بانيون سوزي ى تُسمَّ
املطر تحت َلها لتُوصِّ أجرة سيارة إىل وتشري عاصفة، مظلمة ليلة يف تصل املستوى. رفيعة
ترى هناك الكاِلحة. الحمراء الواجهة ذات األكاديمية إىل املنظر كئيبة غابة خالل الغزير
تقيض ُمغَلق، الباب أن سوزي تجد وعندما أبًدا. املكان إىل تعوَد ولن رعب يف تهُرب طالبة
(التي الصارمة تانر اآلنسة املدرسة ُمديرتا لتَستقِبَلها التايل اليوم يف وتعود املدينة يف الليلة
بينيت). جون بدورها تقود (التي املخاِدعة اللطيفة بالن ومدام فايل) أليدا بدورها تقوم
فتاة وهي سارة، تصادق لكنها بها، ب مرحَّ غري كغريبة سوزي األخريات الفتيات تُعامل
الذين الطالب من تنتهي ال سلسلة املدرسة؛ أرسار مًعا، الفتاتان تستكِشُف منبوذة. أخرى
ويقود خفية؛ وأبواب ُملتوية وأَرِوَقة الدرايس اليوم انتهاء بعد غريبة ونشاطات اختََفوا
ماركوس. هيلينا لألكاديمية، سة املؤسِّ والعجوز سوزي بني نهائية مواجهة إىل هذا كل
بالد يف «أليس قصة من اإليطالية النسخة كأنه خيالية؛ حكاية بأنه إحساًسا الفيلم يبث
يف لرحلتها دافًعا سوزي فضول يُمثِّل حيث — املرآة» «عرب رواية تتمتُها أو — العجائب»

للطبيعة. الخارقة والكيانات املروِّعة األحداث من رسيالية بيئة
حري» السِّ «املثلَّث خالل رحالته إىل الفيلم قصة أصل يرجع أرجنتو، لرواية طبًقا
وطقوس بالرُّوحانية ُمرتِبطة منطقة وهو وأملانيا، وفرنسا سويرسا بني الحدود عىل الواقع
ويج للرتَّ ١٩١٩ عام هناك فالدروف مدرسة شتاينر رودولف س أسَّ الشيطان.1 عبادة
الوثنية، بتشجيع شتاينر اتُّهم خاصته. األنثروبوسوفيا بجمعية الخاصة الروحية للتعاليم
لزمن ومعاونته ألرجنتو املساِعدة الكاتبة أشارت غامضة. ظروف يف املدرسة واحرتقت
لجدَّتها واقعية قصة ن تتضمَّ للقصة أخرى مصادر وجود إىل نيكولودي، داريا طويل،
السحر ملمارسة مكان أنها اتضح موسيقية ألكاديمية انضمت بيانو عازفة كانت التي
عنوان يأتي الشيطانية. ُمدرِّسيها مخطَّطات من خوفها بسبب داريا ة جدَّ هربَت األسود.
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األعماق»، من «أنَّات تعني التينيَّة عبارة وهي بروفونديس»، دي «ساسبرييا من الفيلم
التاسع القرن يف كوينيس دي توماس اإلنجليزي الكاتب كتَبَها املقاالت من مجموعة وهي
أمومية شخصيات بثالث أرجنتو استعان لألفيون. إدمانه الخيايل نثُره يعكس والذي عرش،
ليصنع الظالم»، و«سيدة الدموع» و«سيدة األنَّات» «سيدة وهي كوينيس؛ دي صنَعها
و«أم ،(١٩٨٠ («إنفرنو»، و«جحيم» ،(١٩٧٧) «ساسبرييا» األمومية؛ الوحوش عن ثالثية
منظور من الثالثة األفالم إىل وبالنظر الرتتيب. عىل (٢٠٠٧ تريز»، أوف («ماذر الدموع»
عىل ات كُمؤرشِّ ت ُفرسِّ عام، بنحٍو النسائية أرجنتو شخصيات إىل باإلضافة فإنها، ِنَسوي،

اإليطايل. املجتمع وكأعراض للنِّساء الشخصية امُلخرج نظرة
ذ وُمنفِّ ُمنِتج وهو أرجنتو، لسلفاتوري ١٩٤٠ عام روما يف أرجنتو داريو ولد
داريو قىض الربازيل. يف مولودة فوتوغرافية رة ُمصوِّ وهي لوكساردو، وإيلدا سينمائي،
األَرِوَقة من العديد وُمستكِشًفا البرشي للوجه انجذابَها ُمكتِسبًا والدته أستديو يف طفولتَه
كثريًا قرأ حيث ُمختارة، ُعزلة يف داريو عاَش الِحًقا. أفالمه يف ستَظهر التي والساللم
الطبيعة من املظلم الجانب واستكشف خيالية، ُرًؤى يف واستغَرَق السينما، إىل وذَهب
ُمحدًقا يستكِشُفك ما «دائًما عصبي رجل بأنه معه يعملون الذين امُلمثِّلون يصفه البرشية.
برناردو مع تعاَوَن سيناريو. وكاتب ناِقًدا السينما يف مسريته أرجنتو بدأ ُروحك.»2 يف
،(١٩٦٨) الغرب» يف مرة ذات «حدث ليوني سريجيو فيلم سيناريو كتابة يف بريتولوتيش
أفالمه وطابع بشكِل ا مهتمٍّ كان الذي االسباجيتي أفالم بمخرج الشديد إعجابه واكتََشَف
بعنوان: غموض جيالو فيلم أرجنتو أخرجه فيلم أول كان قصصها. منطقية من أكثر
الفيلم ق حقَّ .(١٩٧٠ بالميج»، كريستال ذا ويذ بريد («ذا الكريستايل» الريش ذو «الطائر
ته؛ خاصَّ الحيوانات» «ثالثية يف آخَرين فيلَمني صنع إىل وأدَّى إيطاليا يف كبريًا نجاًحا
عىل ذبابات و«أربع ،(١٩٧١ تيلز»، ناين أو كات («ذا ذيول» التسعة ذو «القط وهما:
العمل إىل قصري ٍل تحوُّ وبعد .(١٩٧١ فيلفيت»، جراي أون فاليز («فور رمادي» مخمل
خاصة عناية موليًا (١٩٧٥ ريد»، («ديب داكن» «أحمر فيلم صنَع التلفزيونية، الدراما يف
أرجنتو عمل الالحقة. أفالمه كل يف َرها طوَّ التي للَقتِل اإلبداعية واآلليات ق امُلشوِّ لإليقاع
بحلول تلفزيونية وحلقة فيلًما ٢٠ من أكثر وأخرج خارجها، فرتات وعىل إيطاليا داخل

.٢٠١٣ عام
بصفته أرجنتو سمعة تبدو ربما واقعي، وتمثيل رسدي ترابُط عن يبحثون من
امُلتكلَّفة املشاِهد من كمجموعة «ساسبرييا» فيلم يبدو البداية. يف قليًال غاِمضة مخرًجا
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أنه خاصة وُمبتذًَال أجوَف الحوار يبدو الَحبكة. جيدة قصة كونه من أكثر بعناية مة امُلصمَّ
التصوير. موقع يف الحية الدرامية لحظته عن فَصله مما اإلنتاج، بعد ما مرحلة أثناء ُدبلِج
ُمنفِصلة غريبة سمًة يقولونه ما يُكسب وأفعالهم امُلمثِّلني صوت بني االنفصال هذا لكن
عبارة هي التي الَعَرِضية القصة إىل بالنسبة أما للفيلم. العام الجو يف تُساِهم الواقع عن
للخوف مثريًة تكون أن فيُمِكنها مجهول، مصدٍر من له ُمربِّر ال لُعنٍف عشوائية أفعاٍل عن

ُمتسلِسل. قاتل عن يصُدر دوافعه له عنٍف من أكثر
امُلثرية املتابعة ولقطات الغريبة التصوير زاويا من بمجموعة ُمشاهديه أرجنتو يُشتِّت
يف املخيف األول املشهد يف املخلَّة. اإليقاعية ات والتغريُّ امُلفاجئة املقرَّبة واللقطات للدُّوار
للقطات رسيع تتابُع يظهر صديقِتها، شقة إىل الهاربة، الطالبة بات، تلجأ عندما الفيلم،
تندفع التي صديقتها إىل الكامريا تنتقل ثم بات نظر وجهة من تنفتح النافذة املعكوسة؛
«إنها تقول: التي الصديقة تُغلقها بينما النافذة من أخرى مرًة ترتاجع ثم الباب، من
بعد هذا. غري األمر بأن يُخربنا اآلخر الجانب يف الكامريا د تردُّ لكن إال»، ليس الرياح
السقف من الناتئة الصغرية النافذة يف بات تؤطر ا جدٍّ بعيدة خارجية لقطة تيل لحظات،
تصويرية موسيقى تُصاحبها الداخل، من واملقربة املتوسطة اللقطات من سلسلة املائل
عرب تُحمِلق ثم وإيابًا، ذهابًا الغرفة تذرع بينما وأوتار كنسية ألجراس النغمات ُمتناِفرة
العيون من زوًجا نرى فجأة، لكن ُمؤلم؛ االنتظار .(٣-٢٦ (شكل الظالم يف الزجاج لوح
يحدث ما النافذة. بزجاج وجهها وترضب املشهد ُمشِعرة ذراع تقتحم ثم جسد، دون من
ودم تُنتََهك وأجسام يتحطَّم زجاج لُصَور ا جدٍّ رسيع مونتاج ورعبًا؛ غرابة أكثر ذلك بعد
حائط ووَرق ديكو» «آرت أسلوب يتبع بتصميٍم مزيَّن موقع يف يحُدث هذا كل يتساَقط.

ُمبهَرجة. بألوان وُمضاء إيرش موريتس للهولندي البَرصية الخدع من ُمستلَهم
لتقنية ديزني استخدام من «ساسبرييا» لفيلم اللوني التصميم أرجنتو استهلَم
عملية كانت .(١٩٣٧) السبعة» واألقزام وايت «سنو فيلم يف «تكنيكلر» باأللوان التصوير
يف نجح أرجنتو لكن املايض، من عتيًقا أمًرا بالِفعل أصبَحت قد ١٩٧٧ عام التكنيكلر
بمساعدة واستخدمها تنفيذها يف املستخدمة امُلتبقية اآلالت آخر إحدى عىل الحصول
أفضل. هذا كان الواقعية، قلَّت كلما إذ الرئيسية؛ األلوان بني التباين لتكثيف مرشحات
بالفيلم العاِملني وطاقم أرجنتو كان فقد الفيلم، إنتاج أبطأت الطريقة هذه أن ورغم
وهم باليد تصوير موقع كل وضاِبطني ُمقيمني وعناية، بدقة مشهد كلِّ لصناعة ُمستعدِّين

439



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

مُلرافقة املدرَب الذئبي وكلبُه أعمى رجٌل فيه يُواجه الذي املشهد ر ُصوِّ بالفخر. يشُعُرون
استغرق موقٍع يف الفاِرغ الواسع كونيجسبالتس ميدان يف مرئي غري تهديًدا املكفوفني
يف كانت لو كما غريبة زوايا يف بامليدان اإلغريقية األعمدة تُحيط أسابيع. وإضاءتُه بناؤه
ل بالتنقُّ الرجل ألم الكامريا تُِربز النباح، يف الكلُب يبدأ عندما كرييكو. لدي رسيالية لوحة
وراء تنسلُّ اآلن أسفله، اآلن الكامريا ُمنخفضة. وأخرى ا جدٍّ ُعلوية زوايا من لقطات بني
ليس السؤال طائر. كعفريت فوقه تطوف ثم َحَجري صقٍر عىل ُمثبتة هي اآلن األَعمدة،

الهجوم. سيأتي أين ومن متى بل ال، أم سيُهاجم كان هل
استعان البرصية. املؤثرات هذه عن أهميًة للفيلم املميَّزة التصويرية املوسيقى تقلُّ ال
التصويرية، املوسيقى من كبري جزء لتأليف «جوبلني» تُسمى إيطالية روك بفرقة أرجنتو
واألجراس الجونج واألجراسوآالت األفريقية النقر آالت من مجموعة باستخدام ألَّفوه والذي
سيارة يف االفتتاحية املشاهد تتابُع أجل من وامَلطارق. البالستيكية واألَكواب الكنسية
إيقاًعا يخلُق مما ٥ / ٤ ميزان عىل فريدي موسيقى من ُمستوًحى لحنًا استخدموا األجرة،
حول الرعب أفالم من وغريه «هالووين» مثل أفالم يف الحًقا ُقلِّد ًرا ُمتأخِّ غريبًا موسيقيٍّا

العالم.
أليس سوزي كانت فإذا للكبار. خيالية كحكاية «ساسبرييا» فيلم يبدو أحيانًا،
العالم هذا ألن بحق؛ االرتياب بجنون مصابة أليس فإن مسحوًرا، عامًلا تستكشف أخرى
املدرسة يستخِدمَن الالتي النساء وخاصة باملسئولني الوثوق يُمكن فال بالرش. ميلء مكان
الفيلم يف رجالن ه يُفرسِّ الخارقة الظواهر يف انخراطهن إنَّ الرشيرة. ألنشطتهن كغطاء
يف ينترش الجنون من نوع السحر أن النفيس سارة طبيب يؤمن عقالنية. بمصطلحات
السيئ.» الحظ يجلب من هي — املحطمة املرايا وليست — املحطمة «العقول يقول: العالم.
قوة؛ النساء يُكِسب حر السِّ أن والتنجيم السحر دراسات يف ص متخصِّ أملاني أستاذ يوضح
إىل الروايات هذه تُشري اآلخرين. أذية من الساِحرات اجتماع ثروة تأتي األذى. إليقاع قوة
للجنسني املخصصة املساحات يف ينعكس والذي واألنثوية، الذكورية القوى بني قائم نزاع
بُخطوط فة وامُلخفَّ كبري بنحٍو املزخرفة الداخلية باملساحات النساء ترتبط الفيلم. يف
ناطحات هي املعمارية فعالماتهم الخارجية؛ باملساحات فريتبطون الرجال، أما ُمنحنية.
كونيجسبالتس، ميدان يف اإلغريقية البيضاء كالواجهات اللون أحادية واألعمدة السحاب،

النفسيون. األطباء به يلتقي الذي االرتفاع، الشاهق اإلداري واملبنى
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اإلناث من ضحاياه فمعظم التقليدية؛ األنماط عىل تأكيده بسبب أرجنتو انتُِقد
الرش. من جزء وبعضهم الرجال، من ضحايا كذلك هناك لكنَّ رشيرات. العجائز والنساء
عليه تُسيِطر عالم يف والقوة للثروة تدمريي كسعي السحر إىل النظر كذلك املحتمل من
يعِكس النهاية، يف كُمهرِطقات. القويات النساء يُصنِّف ذكوري ونظام الذكورية العقالنية
الكاثوليكية الكنيسة زالت ما بلد يف الجنَسني بني التاريخية العالقات «ساسبرييا» فيلم
كأدوات النساءَ بانتظاٍم الشعبية اإلعالم وسائل تعرض كما رجال، بواسطة تُدار فيه
حيث األعمى، الرجل مشهد يف التاريخ من أخرى صفحة أرجنتو يستعري الجنسية. لإلثارة
وكان هتلر، أدولف حكم تحت النازيني ملسريات موقًعا كان كونيجسبالتس ميدان إن
أهوال أعزل مواطن عىل الرشس اللييل الهجوم هذا يستدعي املفضل. حيوانه الذئبي الكلب

الثانية. العاَلمية الحرب
امُلشاِهدين؛ أنواع لجميع مناسبة به املرتبطة الجيالو وأفالم «ساسبرييا» فيلم يُعدُّ ال
العام والجو العاطفي الجانب عىل وتركيزه املروعة، أرجنتو لصور فيه امُلباَلغ فالعنف
معجبوه يحبه ما هو لألحالم الهذيانية للتجارب وتفضيله والقصة، الشخصيات من أكثر
تتضمن محبيه دائرة فإن العالم، حول األتباع هؤالء إىل وباإلضافة أفالمه. يف املخلصون
«واحًدا «ساسبرييا» فيلم كاربنرت جون يعترب إذ مكانة. السينما مخرجي أرفع من بعًضا
كما األثر.»3 وعميق بسيط مذهل، فني عمل فهو … ُصِنعت التي الرعب أفالم أفضل من
العمل يف واستمر ،(١٩٧٨) املوتى» «فجر فيلمه إنتاج أرجنتو من رومريو جورج طلب
أفالمهما ضمن أعماله دانتي وجو سكورسيزي مارتن ويعد أخرى. مرشوعات يف معه

يُكتََسب. أو ى يُنَمَّ أو يُجرَّب طعًما لها إن حيث املفضلة،

أسئلة

فيلم يف تجدها التي لالضطراب إثارة أو جاذبية أو أصالة األمور أكثر ما (١)
أرجنتو؟ سينما يف البارزة الجوانب ما آخر، بمعنى «ساسبرييا»؟

(كالطبيب شخص يقوم عندما املشاهد أي، الفيلم؛ يف اإليضاح لحظات إىل انظر (٢)
الرقص. أكاديمية يف يحدث ماذا لتفسري معلومات بعرض األملاني) الربوفيسور أو النفيس
إىل بها ننظر أن يجب التي الجدية مدى وما للطبيعة؟ الخارقة األحداث ون يُفرسِّ كيف

التفسريات؟ هذه
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جوخ، فان وفنسنت جوجان بول مثل برسامني أرجنتو رومريو جورج شبه (٣)
فيلم يبدو مدى ألي للعالم. املوضوعي التصوير من أكثر الشخصية برؤيتهم املهتمني

رسياليٍّا؟ أو تعبرييٍّا أو انطباعيٍّا عمًال «ساسبرييا»
بنحو النساء وتسُكنه وتُزيِّنه تُديره حيث أنثويٍّا مكانًا الرقص أكاديمية تُعترب (٤)
خاصته. األلوان واختيارات الحائط وورق واملفروشات التصميم إىل جيًدا انتبه أسايس.

الفيلم؟ يف النساء عن األمور هذه به تيش الذي ما
والردهات واألبواب والزجاج املاء (مثل بعينها برصية تفاصيل أن كيف الحظ (٥)
التكرار؟ هذا يخدمها التي األغراض ما رئيسية. أفكاًرا باعتبارها تُكرَّر األحمر) واللون

للفيلم؟ العامة وباألفكار ببعض بعضها األفكار هذه يربط الذي وما
مدة بشأن املخرج قرارات ن دوِّ بلقطة. لقطة الدقيق للتحليل واحًدا مشهًدا اخرت (٦)
ما واألداء. والحوار والصوت واأللوان واإلضاءة والتصوير الديكورات وتصميم اللقطة
يف القرارات هذه به تُساهم الذي وما القرارات؟ هذه لتربير رسدها يُمكنك التي األسباب

للفيلم؟ العام األثر
شكليٍّا تحليًال ميكدونا ميتالند تقدم ُمحطَّمة»، ُمحطَّمة/عقول «مرايا كتاب يف (٧)
الروسية.4 الشعبية الحكايات يف الباحث بروب، فالديمري أعمال عىل قائم «ساسبرييا» لفيلم
تحذيرات ى ويتلقَّ املنزل البطل يرتك الرتاثية: والقصص سوزي رحلة بني ميكدونا تُقاِرن
تتبع مًدى أي إىل ذلك. إىل وما العائلة أفراد أحد أذى ويُشاهد الفيلم رشير يخدعه أن قبل

تعرفها؟ أخرى خرافية حكايات أي مع تتواَفق أو بروب تصنيف الفيلم قصة
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.(٢٠٠١ تورو، ديل (جيريمو للشيطان» الفقري «العمود فيلم :٣-٢٧ شكل

تورو. ديل جيريمو إخراج:
أملودوفار. وبيدرو تورو ديل جيريمو إنتاج:

مونيوز. وديفيد تراشوراس وأنتونيو تورو ديل جيريمو سيناريو:
نافارو. جيريمو تصوير:

مدريد. ال دي لويس مونتاج:
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نافاريتي. خافيري تصويرية: موسيقى
ماكارون. سيزار فني: إخراج
لوبي. فيديريكو صوتي: تعليق

.٢٠٠١ عام بيكترشز سوني بواسطة املتحدة الواليات يف: صدر
إنجليزية. مرئية وترجمة اإلسبانية اللغة:

دقيقة. ١٠٦ الفيلم: زمن

األبطال:

كاساريس. الدكتور ِبَدور: لوبي، فيديريكو •
كارِمن. ِبَدور: باريديس، ماريسا •
خاثينتو. ِبَدور: نورييجا، إدواردو •
كارلوس. ِبَدور: تيلفي، فرناندو •
خايمي. ِبَدور: جارثيس، إنيجو •
سانتي. ِبَدور: فالفريدي، خونيو •
كونشيتا. ِبَدور: فيسيدو، إيريني •

ألم. لحظة يكون ربما األخرى؟ بعد مرة التكرار لها مقدَّر مأساة هو هل الشبح؟ هو «ما
حرشة مثل املشوَّشة. الصورة مثل الزمن. يف ُمعلَّقة عاطفة حيٍّا. يبدو زال ما ميت يشء
البداية شارة مشاهد تتابع خالل خفي راٍو يطرحه السؤال هذا الكهرمان.» داخل محبوسة
جيريمو املكسيكي إخراج من باإلسبانية ناطق فيلم وهو للشيطان»، الفقري «العمود لفيلم
لَقبٍو املقوَّس املدخل لالضطراب: املثرية الصور من لسلسلة مونتاج هو نراه ما تورو. ديل
بينما يرتعش الطوب، من أرضية عىل يرقد صبي معركة، موقع عىل تقع قنبلة ُمظلم،
املياه من بركة يف يغرق بينما فمه من الفقاعات تتصاَعد ثم دمه. من بركة يف رأسه ترقد
اللون بنفس سائل ويف النهاية، يف بالحبال. مربوطة وأطرافه الكهرماني اللون ذات امللوَّثة
ينتفش فقريٍّا عموًدا يمتلك لكنه وضعيف، ناعم برشي، جنني ووجه أطراف لنا يتَّضح
أحد داخل الصور هذه تورو ديل يحيك الفيلم، من التالية دقيقة املائة يف مدبَّبة. بنتوءات
لألخطاء الخارقة القوة وعن تموت، ال أشباح عن قصة السينما؛ يف رعبًا القصص أكثر

والهروب. الفخ يف الوقوع وعن التاريخية، والصدمة الشخيص األلم وعن املكبوتة،
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من الثقايف وصداه وزنه من الكثري يكتسب فإنه ،٢٠٠١ عام ُصِنع الفيلم أن رغم
األفالم من أسالفه ومثل اإلسبانية. األهلية والحرب الرعب بني يربط املحلية للسينما تراث
لكارلوس (١٩٧٦) الغربان» و«تربية إيريثه، لفيكتور (١٩٧٣) النحل» قفري «روح —
تورو ديل أفالم أحدث أحد وكذلك أمينابار، ألليخاندرو (٢٠٠١) و«اآلخرون» ساورا،
الفرتة يف سنوات ثالث خالل تدور أحداثه فإن — (٢٠٠٦) بان» «متاهة وهو نفسه
البعَض بعُضهم معهم يتعاطف وَمن اإلسبان قاتََل عندما ١٩٣٩ وحتى ١٩٣٦ عام من
جهة من القوميني يف متمثلتنَي امُلتقاِتلتان الجماعتان كانت شديَدين. وكراهية بعنف
يدعمه وكان اليميني القوميني جيش فرانكو الجنرال قاد أخرى. جهة من والجمهوريني
شعبي، بتصويت انتُخبت والتي اليسارية الحكومة وكانت ملوسوليني. التابعون الفاشيون
٥٥ إىل عدده يصل مما املتعاطفني من دويل ولواء الشيوعية، ستالني قوات من مدعومة
فظائع وارتُكبت الثانية، العاملية للحرب دموية مقدمة الحرب تلك كانت لقد مختلفة. دولة

الجانبنَي. كال من
بلدة. أقرب من أميال بُعد عىل تقع لأليتام دار يف فيلمه أحداث تورو ديل يقيم
كارمن تدير الصحراء، وسط حصنًا يُشبه الذي األبنية من املهجور ع التجمُّ هذا ووسط
يصل عندما الحرب. يف آباءهم فقدوا الذين للصبيان داخلية مدرسة كاساريس والدكتور
يتيم أنه يُدرك ال إنه قصرية. لفرتة املكان يف سيبقى أنه يظن كارلوس، يُدعى جديد صبي
زعيمهم يقودهم سنٍّا األكرب الصبية من مجموعة مُلضايقاِت يتعرَّض البداية، يف كذلك.
احرتامهم. ويكسب شجاعته يُثبت وامِلَحن، االختبارات من سلسلة خالل من لكن خايمي،
الصبية يفعل كما واألرسار األلعاب يتشاركان مقرَّبنَي صديَقني وخايمي كارلوس يُصبح
خايمي رس ن يتضمَّ البلوغ. مرحلة إىل ل تحوُّ قصة مجرَّد من أكثر هذه لكن مكان. كل يف

مسكونة. األيتام دار أن يبدو وشبًحا. قتًال
ثم جسد، عن صادرة غري كتنهيدة املهجع يف لكارلوس نفسه عن الشبح يكشف
يف وجرح غائرتني، بعينني شاحب ووجه أقدام، وآثار وظل، املطبخ، يف خفي بوجود
يف مات يتيم صبي وهو سانتي هذا أن لكارلوس يتَّضح الدخان. منه ينبعث الرأس
الذي وسانتي كارلوس بني خاصة رابطة تنشأ والقاتل. خايمي إال يعرفها ال ظروف
اآلليات عىل نتعرَّف الوقت، نفس يف سيموتون. األيتام دار يف ممن العديد أن من يُحذره
الشعر يحفظ املولد، أرجنتيني مهذَّب عجوز رجل كاساريس الدكتور للمكان. االجتماعية
والتي العمر، املتوسطة الدار سيدة كارمن كاساريس يُحب علم. رجل نفسه ويدعو
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إشباع يستطيع ال أنه تعرف لكنها تجاهه، مشاعر تمتلك والتي خشبية، ساًقا تمتلك
يُخفي ضخم وسيم شابٌّ وهو خاثينتو، عىل تعتمد هذا، أجل من الجسدية. حاجاتها
كان إذا األيتام. دار يف آخر شخص كل وتجاه كاساريس وتجاه تجاهها ُمستَِعرة كراهية
تُشكِّل به. الخاص البرشي الوحش كبري حد إىل هو خاثينتو فإن الفيلم، شبح هو سانتي
التي اإلسبانية األمة يُمثِّل ر مصغَّ نموذج إنهم املفكَّكة. العائلة يشبه ما الشخصيات هذه
الحرَب األيتام ملجأ حوائط داخل الرصاع يعكس البعض. بعضهم مع خالف عىل أفرادها

خارجها. الدائرة الكربى
يذهب املشاهد، أحد ففي التاريخي؛ بالرصاع التذكريات من العديد تورو ديل يُقدم
الحائط مقابل ا صفٍّ يُشكِّلون جمهوريِّني جنود تسعة ويُشاهد البلدة إىل كاساريس الدكتور
اإلسبانيني أحد عىل كاساريس يتعرَّف وصيني. كنييون وستة إسبانيان هناك يُعَدموا. لكي
بغري ييش النار إطالق عىل فعله رد أن رغم يعرفه، ال بأنه ويتظاهر أياال، صديقه، وهو
جويا فرانشيسكو لوحة املشهد يستدعي للفيلم، دراسته يف روز جيمس يُشري وكما ذلك.
نابليون ضد اإلسبانية املقاومة ذكرى تخلِّد التي «١٨٠٨ عام مايو من «الثالث الشهرية
امللقاة الضخمة القنبلة يف تتمثَّل الحرب إىل أخرى إشارة هناك 1.١٨١٤ عام بونابرت
عام جرنيكا قصف إىل إشارة تكون (ربما للعدو تابعة طائرة ألَقتْها لقد امللجأ. فناء يف
فهو االنفجار، يحدث وعندما صامت. رشٍّ نذير يجعلها مما تنفِجر، لم لكنها (!١٩٣٧

الداخل. من يأتي
يبدون الجميع فإن سجنًا، ليس األيتام ملجأ أن كارلوس يُخرب كاساريس أن رغم
واألطفال الجنيس، وعجزه ُجبنه بسبب وكاساريس الخشبية، ساقها بسبب كارمن مقيَّدين؛
شخص أي من أكثر املكان من الهروب يريد والذي خاثينتو، الكبار. عىل اعتمادهم بسبب
سبائك عىل الحصول دون من يهُرب لن إنه الذاتية. العاطفية وُعزلته فقِره حبيس آخر،
الكهرمان. يف العالقة الحرشات مثل الشخصيات هذه كارمن. خزانة تحويها التي الذهب
الشأن، هذا يف بالتَّكرار. عليها محكوم الشخصية مآسيهم فإن التاريخية، األخطاء ومثل

مكبوتًا. يظلَّ لن الذي املدفون الحمل للجميع، الداخيل العبء سانتي شبح يُمثِّل
والبرصية التعبريية املفردات خالل من كبري بنحو املتمرِّس تورو ديل أسلوب يعمل
وباألفكار ببعض بعضها املختلفة اللحظات تربط متكرِّرة أفكار خالل ومن للسينما،
يف العالقة والحرشة الَقبو ألبواب البيضاوية واألشكال الكهرمان هناك للفيلم. العامة
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هناك الصناعية. األرحام تُشبه التي الزجاجية األسطوانات يف املعلَّقة واألجنة الزمن
حتى زجاجيٍّا إبريًقا تمأل أو صنبور من تتساَقط فهي للمياه؛ عديدة وأشكال أصوات
هناك املتحلِّلة. والنفايات البقايا ذات األسطوانات أو الصهريج يف ملوَّثة تكون أو يفيض
يحِملون وهم الصبية الذهبية، السبائك الصناعية، كارمن (ساق الثقيلة لألشياء صور
كرماح، تُستخَدم التي الخشبية (األعمدة واألسلحة الصليب) عىل للمسيح خشبيٍّا تمثاًال
رواية من ُمستلهمة مصورة (قصة ك َ الرشَّ يف والوقوع كِمهماز) تُستخدم التي والبندقية
التي القليلة املشاهد أحد يف نفسه). األيتام وملجأ والصهريج كريستو» مونت «كونت
يقفان األجنة. عن كارلوس مع كاساريس يتحدَّث بالكلمات، األفكار تلك عن فيها يُعربَّ
مشريًا كاساريس الدكتور يرد باألشباح؟» تؤمن «هل الصبي: ويسأل الطبيب غرفة يف
أنا ترى، أن يُمكن «كما قائًال: بهما تحيط التي الحائطية واللَّوحات الكيميائية املواد إىل
اآلن، بالخوف مريضة أوروبا بالخرافات. مليئة إسبانيا «لكن يُضيف: لكنه ِعلم.» رجل
كاساريس يتَّجه موجودة.» غري أشياء نرى جميًعا يجعلنا وهذا الروح. يُمِرض والخوف
الناس يُسمى السائل. يف ظهره من الفقري عموده يربز جنينًا تحوي أسطوانة تجاه
يجب يكن لم الذين األطفال تصيب أنها ُمعتِقدين للشيطان» الفقري «العمود الحالة هذه
ذلك، من الرغم عىل واملرض. الفقر إىل الحالة هذه يعزو لكنه الحياة، إىل يخرجوا أن
الجنيس. والعجز العمى مثل لعلل كعالج البلدة يف هذا األجنة» «ماء كاساريس يبيع
الصبي يرتك أن بعد رشفة تناول من يمنعه ال هذا لكن هراء.» «هذا قائًال: حديثه يُنهي

الغرفة.
التفاصيل من العديد عن شخصية حكايات مقابالته، من العديد يف تورو، ديل يرسد
الواقع يف (كانت «جدته» يد عىل وتربَّى ،١٩٦٤ عام املكسيك يف تورو ديل ُولِد الفيلم. يف
«سوبر بمقياس قصرية أفالًما صنع طفولته، خالل صارم. كاثوليكي بيت يف جدته) أخت
بأفالِم منه مقرب عم عرَّفه عدة. تمثيلية أدوار يف وأصدقائه بوالدته مستعينًا مليمرتات» ٨
غرفته، يف وجلس كتبه تورو ديل ورث مبكِّر، عمر يف الرجل مات وعندما الرعب. وأدب
يرجع ولم الغرفة تورو ديل ترك دقيقة. ٢٠ ملدة امليت عمه أنَّات سمع إنه يقول حيث
حتى وجهه عىل هام أخرى، حادثة يف شبًحا. رأى أنه حينها متأكًدا وكان ثانيًة، إليها
إىل صدمته أدَّت جانبًا. املطروحة األجنة من كومة ورأى املستشفيات إحدى مرشحة دخل
املستقيم. الطريق إىل إلرجاعه الورعة ته جدَّ مجهودات رغم به ك وتمسَّ اإللحاد إىل اتجاهه
للشيطان»، الفقري «العمود فيلم يف الكاثوليكية والرموز الشبح وأنات األجنة تظهر
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الذي بالرسوم م امُلدعَّ الرسية اليوميات ودفرت درس، حيث اليسوعي الفصل إىل باإلضافة
اآلن. حتى يستخدمه زال ما

م يُصمِّ سنوات وقىضثماني جواداالخارا، جامعة يف السيناريو كتابة تورو ديل درس
بعض وبعد نيكروبيا. وهي به، خاصة مؤثرات رشكة ًسا مؤسِّ واملكياج الخاصة املؤثرات
وهو طويل، روائي فيلم أول أخرج والتلفزيون، السينما يف احرتايف مستًوى عىل األعمال
تَُحف تاجِر قصة ويرسد الدماء. ايص مصَّ أفالم من الفيلم يُعتَرب .(١٩٩٣) «كرونوس»
عىل يعثُر كاساريس) الدكتور بدور الحًقا قام (الذي لوبي فيديريكو بدوره يقوم عجوز،
هناك اآللة داخل الوسطى. العصور من كيميائي صنعها غريبة آلة طريق عن الخلود رس
من جسد يف للشباب مجدًدا سائًال تحِقن امليكانيكية الحركة مع متشابكة حيَّة حرشة
انتقال إىل هذا وأدى السينمائية، ومهاراته ع املروِّ تورو ديل بخيال النقاد أشاد يمتلُكها.
«محاكاة» فيلم لصناعة دوالر مليون ٣٠ ميزانية ُمِنح حيث هوليوود إىل الشاب املخرج
عن التنازل كره تورو ديل أن ورغم ورعب. علمي خيال فيلم وهو (١٩٩٧ («ميميك»،
بنحو أفاده األمريكية واألدوات األساليب عن تعلَّمه ما فإن الفيلم، يف اإلبداعي التحكم
،(٢٠٠٦) بان» «متاهة مثل أفالم يف كُمخرج عمله ذلك، يف بما الالحقة، مرشوعاته يف جيد
سلسلة يف ومنتج كمخرج الخمس وإسهاماته ،(٢٠٠٧) األيتام» «ملجأ فيلم يف وكمنتج

.(٢٠٠٤–٢٠٠٨ بوي»، («هيل الجحيم» «فتى أفالم
وصًفا للشيطان»، الفقري «العمود فيلمه عىل الصوتي تعليقه يف تورو، ديل يُعطي
الرومانسية أصل تورو ديل يعزو والثقافية.2 الفنية الفيلم مَلصادر معتاد غري بنحو دقيًقا
إىل مشريًا والبول لهوراس ١٧٦٤ عام صَدرت التي أوترانتو» «قلعة رواية إىل القوطية
يتبع الوقت نفس يف لكنه ُمعاِرص بنحٍو السينمائية األنواع بني الرعب تقليد يمزج كيف
نقي وبطل جياشة، جنسية وشهوة عنف رهيبًا، ا رسٍّ يخفي مسكون مكاٌن محددة؛ أعراًفا
الخرافية األطفال بحكايات القوطية األشباح قصص تورو ديل يربط اللغز. يحلُّ القلب
تكون بأن واملراد املفاتيح) واألفران، املخادعون، والغرباء بالتبني، (األبوان رموزها بكل
الرعب لحكايات أسالًفا تُعترب امُلخيفة الدروس هذه أن تورو ديل يرى تحذيرية. حكايات
وغريب وقبيح مظلم هو بما يحتفي فهو األخالقية؛ التقاليد الرعب يتجاوز الحديثة.
يُعلِّمنا «اآلخر». فْهم فهو الرعب، لنا يعلِّمه أن يمكن درس هناك كان وإذا جميًعا. داخلنا
يصبح أن يُمكن األشباح وجود يف االعتقاد يرفض الذي العقالني العلم رجل أن الرعب

شبًحا. نفسه هو
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أسئلة

ح يُوضِّ عندما الفيلم، يف للشيطان» الفقري «العمود لعبارة فقط واحد ِذكر هناك (١)
اختار تورو ديل أن تظنُّ ملاذا مكتبه. يف لكارلوس األجنة» «ماء ماهية كاساريس الدكتور
برصف العبارة هذه تستدعيها التي الخواطر أو األفكار ما للفيلم؟ كعنوان العبارة هذه

الحريف؟ معناها عن النظر
يبدأ شخصيتان وهناك «ك»، بحرف األربع الرئيسية الفيلم شخصيات تبدأ (٢)
بنفس أسمائهم بدء عىل عالوًة الشخصيات هذه بني يربط الذي ما «خ». بحرف اسماهما
هناك هل أو القصة، هذه يف وخصومهم األبطال بني واضح تفريق هناك هل الحرف؟

لهم؟ تصورنا يف أو للشخصيات تحدث تغيريات
قائمة اصنع ما. يشء إىل تفتقد شخصية كل إنَّ الصوتي: تعليقه يف امُلخرج، يقول (٣)

حياتهم. يف مفقود هو ما وحدِّد الرئيسية بالشخصيات
قبل ما وبرش املاموث حيوانات عن قصة األطفال يسمع املدريس، الفصل مشهد يف (٤)
هذه من األطفال يتعلمه الذي الدرس ما بدائية. بأسلحة يصطادونهم كانوا الذين التاريخ

الحياة؟ قيد عىل للبقاء الخاصة احتياجاتهم يف تطبيقه يمكنهم وكيف القصة
باللوننَي مضاءة املشاهد أي الحظ الفيلم. ألوان للوحة كبريًا انتباًها تورو ديل يويل (٥)
املزاجية الحاالت ما والرمادي. األزرق باللونني مصبوغة املشاهد وأي والكهرماني، الوردي
وإيقاع أفكار لتَنظيم اللون الفيلم يستخدم وكيف األلوان؟ من الدرجات هذه تثريها التي

الفيلم؟
األهلية بالحرب الفيلم يتعلَّق مًدى أي إىل الفيلم. هذا يف الحرب دور استكشف (٦)

باآلخر؟ وعالقتنا واالشرتاكيني الفاشيني وعقلية التاريخية اإلسبانية
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.(١٩٩٨ ناكاتا، (هيديو «الحلقة» فيلم :٣-٢٨ شكل

ناكاتا. هيديو إخراج:
تاكاهايش. هريويش سيناريو:

سوزوكي. لكوجي رواية مقتبسمن:
هايايش. جونيشريو تصوير:

تاكاهايش. نوبويوكي مونتاج:
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كاواي. كينجي تصويرية: موسيقى
سايتو. إيواو إنتاج: تصميم

.١٩٩٨ عام توهو رشكة إنتاج: من الفيلم
إنجليزية. مرئية وترجمة اليابانية اللغة:

دقيقة. ٩٦ الفيلم: زمن

األبطال:

صحفية). (مراسلة أساكاوا ريكو ِبَدور: ماتسوشيما، ناناكو •
ومدرس). السابق (زوجها تاكاياما ريوجي ِبَدور: سانادا، هريويوكي •

(ابنهما). أساكاوا يوييش ِبَدور: أوتاكا، ريكيا •
تاكانو. ماي ِبَدور: ناكاتاني، ميكي •

أوييش. توموكو ِبَدور: تاكيويش، يوكو •
ماسامي. ِبَدور: ساتو، هيتومي •

يامامورا. تاكايش ِبَدور: نوماتا، يوييش •
يوشينو. ِبَدور: ماتسوشيجي، يوتاكا •

أساكاوا. كوييش ِبَدور: موراماتسو، كاتسومي •
يامامورا. شيزوكو ِبَدور: ماساكو، •
يامامورا. ساداكو ِبَدور: إينو، ري •

من ُمشاهدوه كان املتحدة، الواليات يف مرة ألول (١٩٩٨) «الحلقة» فيلم صدر عندما
الوقت نفس ويف وغريبًا، جديًدا شيئًا الفيلم قدَّم والذهول. االنبهار من حالة يف األمريكيني
الفيديو ورشائط األشباح قصص بني معارصيمزج رعب فيلم فهو غريب؛ نحو عىل مألوًفا
وتٍر عىل وقصته الفيلم رضب الوقت. نفس يف مميز بنحو ويابانيٍّا عامليٍّا بدا بأسلوب
شباك مبيعات يف قياسيٍّا رقًما حقق اليابان، ففي العالم؛ أنحاء جميع يف صداه تردَّد
ويف املانجا. وكتب والسابقة مة املتمِّ األجزاء من كاملة سلسلة صنع إىل وأدى التذاكر،
ألفالم عاملية شهية ومثريًا أكرب إيرادات حاصًدا ٢٠٠٢ عام صنعه أعيد املتحدة، الواليات
وأفكاره وجمالياته تركيبه — قرب عن ناكاتا هيديو فيلم فحص يُعطينا اآلسيوي. الرعب
نوًعا أن كيف لفهم أخرى فرصة — األخرى األفالم عىل وآثاره وأصوله وموضوعاته

معه. الثقايف إرثه بعض حامًال قومية حدود عبور يُمكنه الرعب مثل عامليٍّا سينمائيٍّا
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حر بنحو قائمة سوزوكي لكوجي ١٩٩١ عام صدرت رواية هو للفيلم املبارش املصدر
البطل الرواية، يف بانتشو». يف الصحن «املنزل بعنوان الياباني الفولكلور من حكاية عىل
املضطربة األرواح نادر. وراثي مرض والنتيجة غامض، املنتقمة الرُّوح وجنس رجل،
الصحون «قرص مثل اليابانية األشباح قصص يف دائمة سمات تُعدُّ األحياء تُطارد التي
يرجع تموت وعندما ُدنيا. اجتماعية طبقة من شابًَّة رجل فيها يستغلُّ التي بانشو»، يف
تدفعها خارقة قوة أو «يوريه» الفتاة تُصبح لها. معاملته سوء بسبب منه لالنتقام شبُحها
شخصيات اليوريه كانت لألىس، املثرية حكاياتها يفرسد األفالم تبدأ أن وقبل عالقة. مشاعر
إيدو حقبة إىل ترجع التي «كايدان» تُسمى ما أو الكالسيكية األشباح قصص يف شهرية
َخلَّدت والنو. الكابوكي مسارح يف الجمهور تأرس كانت والتي تقريبًا)، ١٦٠١–١٨٦٨)
(١٩٥٣) «أوجيتسو» مثل والستينيات الخمسينيات يف (الكايدان) األشباح قصص أفالم
النوع لهذا الجمايل واألسلوب الرموز من كبريًا جانبًا (١٩٦٤ («أونيبابا»، و«الشيطانة»
وجهها يُغطِّي أشعَث طويًال أسود وشعًرا مخلبية أصابع اليوريه تمتلك ما عادًة األدبي.
موقع هو الذي مسكون، منزل يف تعيش وربما الثاقبتنَي. عينيها يحجب مما الشاحب،
نحو وعىل بحرية. أو كبرئ املياه أعماق من تخرج أو له، تعرَّضت املايض من مؤلم حادث
تتبع والتي املحبوكة، والقصص املبارشة عىل تعتمد التي هوليوود لكالسيكيات مضاد
تقوم بل املباَرشة، عىل تعتمد ال اليابانية األفالم هذه فإن والنتيجة، السبب منطق عادة
مبارش، بنحو تُقال وال إليها يُشار األفالم هذه يف فاملعاني املفاجئ؛ واالنتقال الحذف عىل
الواقعية عن االبتعاد هذا فيه يُعترب الذي الوقت ويف القصة. من ألجزاء تجاوز يحدث كما
يف موجود كذلك فإنه اليابانية، السينمائية للجماليات الشهرية السمات من والعقالنية
مناسب هذا إنَّ األملانية. التعبريية أو الفرنسية الرسيالية يف املثال سبيل عىل الغربي؛ الفن

للغاية. مؤثًرا «الحلقة» فيلم يجعل الذي الرعب لنوع خاص بنحو ا جدٍّ
مراهقتنَي. فتاتنَي قلَق غامض فيديو رشيط عن شائعاٌت تُثري االفتتاحي، املشهد يف
مشاهدته عىل أسبوع مرور بعد مات إيزو قرية من صبي عن توموكو ماسامي تُخرب
مقربني أصدقاء وثالثة أنها تعرتف ثم بالتشكُّك، توموكو تتظاهر البداية يف للرشيط.
ق تُحقِّ الوقت، نفس يف ة. محريِّ هاتفية مكاملة ي تلقِّ قبل الفيديو هذا رشيط شاَهُدوا
وصحفية عزباء أمٌّ ريكو عملها. من كجزء الفيديو رشيط لعنة يف ريكو، توموكو، خالة
تستغرقها ماتوا، قد أصدقائها من وثالثة أختها ابنة أن ريكو تكتشف عندما محرتفة.
يف مستأَجر كوخ يف األسبوع نهاية ُعطلة قَضوا املراهقني األربعة أن تكتشف القضية.
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الحًقا ومستعينة ابنها ُمصطحبًة الفيديو رشيط عن للبحث تذهب حيث إيزو جزيرة شبه
املحيل التاريخ يف ق التعمُّ إىل يكتشفونه ما يجذبهم ريوجي. السابق، زوجها بمساعدة

لألذى. جميعهم ويُعرِّضهم إليزو
(١٩٦٠) العقل» «مختل مثل — ما تحقيق سري تتبع التي اإلثارة أفالم بعض تعتمد
واملفاجأة التشويق من مزيج عىل — (٢٠٠٧) األيتام» و«ملجأ (١٩٨٠) و«البديل»
والتوتر بالغموض «الحلقة» فيلم يهتمُّ العاطفي. أثرها إلحداث النفيس واإلدراك والصدمة
إحساًسا بالتدريج الفيلم يبني الجسدي. الرعب أو النفسية بالجوانب اهتمامه من أكثر
يف عزاء يوجد ال النهاية. مشهد بعد حتى منه التخلص يصعب ُمرتَقب رشٍّ من بالخوف
صورة تنطبق كالفريوس. يستمر الذي التهديد انتهاء يعني ال اللغز حل إن حيث النهاية؛
فريوس مثل التقنية، الوسائل خالل من اللعنة تنترش هنا. ُطُرق بعدة املجازية الفريوس
كلُّ ى تتلقَّ جسدية. بعواقب لكن الهاتف، أو الفيديو وسيط خالل متحركة الكمبيوتر،
مرعبة. نظرة عىل تجمد بوجه املوت هذا ييل هاتفية مكاملة الفيديو رشيط تُشاهد ضحية
أو الهاتف أو (الرشيط مضيفها اللعنة تغزو مسلسلة، رسالة أو عضوي فريوس ومثل

وحامله. الفريوس بني للبقاء رصاع إنه للتكاثُر. وتستخدمه البرشية) الضحية
ساداكو، وابنتها شيزوكو وهما نفسية؛ قًوى ذواتَي لسيدتني اللعنة أصل ريكو تتتبَّع
التنبُّؤ يف وُسمعتها الربكانية الجزيرة عىل شيزوكو حياة تشري طويلة. فرتة منذ ماتتا اللتان
الوحوش من طويلة بسلسلة يربطها مما للَّعنة، التفسريات أحد إىل الطبيعية بالكوارث
للعنف ضحية كذلك املرأتني كال لكن رودان. وحتى جودزيال من بدءًا جيولوجيٍّا، امُلَولَّدة
و«أونيبابا». «أوجيتسو» فيلَمي يف األُنثوية باألشباح يربطهما ما وهو الذكوري، والتهكُّم
قدرات إىل ذكورية لجنة تنظر الرجال. صنعها التي الحدود تجاوزتا ألنهما تعانيان إنهما
صوتها يُخمد أن ويحاول معاملتها ساداكو والد يُيسء وشعوذة. كسحر النفسية شيزوكو
عبورها ويف تصُمت، أن رفضها يف العدالة من نوع إذن هناك برئ. يف بإلقائها األبد إىل
التلفزيون شاشة خالل من أملها عرض ويف البرش، وعالم التكنولوجيا عالم بني الفاصل
املكبوتة للصدمة رمز وهي ساداكو، بموت املرتبطة املائية الصور تُشري األحياء. عالم عىل
ليني مثل نقاد إىل بالنسبة عمًقا أكثر تاريخية أهمية إىل الرعب، أفالم من العديد يف
مريضة طفلة اسم كان باليابانية) «عفيفة» تعني (والتي ساداكو أن إىل بليك تشري بليك.
الورق من كركيٍّ طائر ٦٤٤ صنع أمَكنَها إذا ستُشفى أنها تعتقد كانت هريوشيما يف
انهار ما «كل تُمثِّل أصبحت ،١٩٥٥ عام ماتت وعندما األوريجامي. طريقة باستخدام
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املتحدة الواليات جانب من هذا عن الناتج والقرار االستعمارية اليابان طموحات بسبب
اليابانيني.»1 املدنيِّني عىل النووي تهديِدها بتنفيذ

مثل عزباء ا أمٍّ أو اآلخرين املراهقني ساداكو مثل بريئة فتاة تستهِدف ملاذا لكن
تخضعان ال الخارقة والقوى الطبيعة قوى أن هي السؤال هذا عن اإلجابات إحدى ريكو؟
فاملوتى التفسريات؛ بتجنُّب تأثريه من الكثري «الحلقة» فيلم يكتسب األخالق. أو للمنطق
أن وهي أخرى إجابة هناك كبري. بنحو ذعرنا يُثري ما وهو لهم، يحلو ما معنا يفعلون
يستأجرون والذين رقابة، ألي الخاضع غري الشباب بشأن ثقافية مخاوف يثري الفيلم
أكثر بعملهم يهتمون الذين العاملني اآلباء وبشأن األسبوع، نهاية عطالت يف أكواًخا
األمريكية األفالم حذو ناكاتا يحذو ربما الشأن، هذا يف األبناء. برتبية اهتمامهم من
املراهقني من بضحاياها (١٩٨٠) عرش» الثالث الجمعة و«يوم (١٩٧٨) «هالووين» مثل
ساداكو يُظهر عندما الغربيني للمخرجني ما بنحو بالتأكيد ناكاتا يدين جنسيٍّا. النشطني
«فيديودروم» فيلم من استعاره أسلوب (وهو التلفزيون شاشة من خارجة تزحف وهي
الصناعية املعدنية األصوات من غريبًا مزيًجا نسمع متى أو كروننربج)، لديفيد (١٩٨٣)

.(١٩٧٧) «ساسبرييا» يف أرجنتو داريو فعل كما التصويرية موسيقاه يف
الضوضاء تختفي ثم الفيديو. ريكو تُشاهد أن قبل بالرش املنذر الرصير صوت نسمع
سلسلة تظهر بينما ُمنخفض همهمة لصوِت الطريق ُمتيحَة بالتلفزيون الخاصة البيضاء
تنظر وهي شعرها ح تُرسِّ وامرأًة الليل يف قمًرا نرى الشاشة. عىل الغريبة الصور من
تل، فوق تتصارع برشية وأشكاًال يابانية، بكلمات مليئة وصفحة بيضاوية، مرآة إىل
وبرئًا «سادا»، كلمة بؤبؤها عىل مطبوع برشية لعني مقربة ولقطة يمينه، إىل يُشري ورجًال
انعكاس ويبدو القمر، السحب تحجب مستقرَّة. أو واضحة غري الصور هذه مهجورة.
أكرب الكلمات (إحدى الصفحة عىل الكلمات وترتاقص الحائط، عىل يقفز كان لو كما املرأة
مشوَّشة البرئ وصورة الرجل، وجه تُخفي منشفة وهناك «انفجار»)، وتعني البقية من
معناها؟ ما األشياء؟ هذه كل بني الرابط ما التفاصيل. رؤية الصعب من تجعل لدرجة
أن قبل للحظات بجانبها يقف الذي الشكل بالكاد وتالحظ الشاشة يف ريكو تُحدِّق

الهاتف. جرس يرنُّ ثم يختفي.
كابينة تحت البرئ عىل وريوجي ريكو تعثر عندما أخرى مرًة املوسيقى وتهتاج تهدر
واألسود باألبيض اسرتجاع مشاهد طريق عن للجريمة خاطفة رؤيا ريكو تواتي ب٤.
مقرَّبة لقطات هناك الشاقة. البرئ نزح عملية تبدأ ثم ساداكو. أفكار تقرأ كانت لو كما
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البطَلني من كلٍّ ولوجه الداخل، من البرئ حوائط عىل ساداكو خدش وعالمات ودالء لحبال
التصويرية املوسيقى يف متكررة متوالية تُذكرنا يائس. صمت يف يعمالن وهما حدة عىل

النفاد. عىل قارب الوقت بأن مرتفعة لنغمات
بعنوان الطويلة أفالمه أول كان .١٩٦١ عام باليابان أوكاياما يف ناكاتا هيديو ُولد
الناجح الفيلم عن يكون ما أبعد وكان ،(١٩٩٦ آب»، لوك («دونت أعىل» إىل تنظر «ال
أُنِجَز أسابيع. خمسة يف دوالر مليون ١٫٢ بميزانية «الحلقة» فيلم ُصنِع من مكَّنه لكنه
ساداكو فيه تخرج الذي واملشهد امللعون للفيديو املشوشة الصورة مثل املؤثرات، بعض
شبَّاك مبيعات أرقام النهائي الفيلم حطَّم اإلنتاج. بعد ما مرحلة يف التلفزيون، شاشة من
،«٢ «الحلقة بعنوان ١٩٩٩ عام ثاٍن جزء صنع عىل ناكاتا وشجع اليابان، يف التذاكر
يف .(٢٠٠٢) مظلمة» «مياه بعنوان فيلم إىل سوزوكي لكوجي أخرى قصة تحويله قبل
ن تتضمَّ .«٢ «الحلقة فيلمه من األمريكية النسخة إخراج إىل هوليوود دَعتْه ،٢٠٠٥ عام
و«مصنع ،(٢٠٠٧) و«كايدان» ،(٢٠٠٠ («كايوس»، «فوىض» فيلم اآلن املتزايدة أعماله

ميل»،٢٠١٠). إنسايت («ذي التحريض»
وهو م متمِّ آخر جزء صنع إىل الفيلم أدَّى «الحلقة»، فيلم من الثاني الجزء إىل إضافة
زيرو: («رينج املولد» صفر: «الحلقة وهو سابق وجزء ،(١٩٩٨ («سبايرل»، «دوامة»
الحلقة» «فريوس باسم الجنوبية كوريا يف ُصنٍع وإعادة اليابان، يف (٢٠٠٠ بريثداي»،
(«ذا الرعب» عالم «الحلقة: بعنوان أمريكية فيديو ولعبة ،(١٩٩٩ فريوس»، رينج («ذا
من الهوليوودية الصنع إعادة فريبنسكي جور أخرج .(٢٠٠٠ ريلم»، تريورز رينج:
الكاريبي» «قراصنة سلسلة من أفالم ثالثة بعدها أخرج والذي ،(٢٠٠٢) «الحلقة» فيلم
قدر يف األصيل بالفيلم فريبنسكي التزم .(٢٠٠٣–٢٠٠٧ كاريبيان»، ذا أوف («بايرتس
نقل أنه رغم ما، حدٍّ إىل التصوير أسلوب يف ناكاتا حذو حذا إنه حتى فيلِمه، من كبري
فأصبحت أمريكية. بأسماء الرئيسية الشخصيات ى وسمَّ سياتل مدينة إىل األحداث موقع
بدوره قام (والذي نوا ريوجي وأصبح واتس) ناعومي بَدورها قامت (والتي رايتشل ريكو
والتي سمارا ساداكو أصبحت دوريهما. يف طفيفة تغيريات حدوث مع هندرسون) مارتن
وآنا ريتشارد بالتبني، أبواها أودعها موتها فقبل مختلًفا: شخصيٍّا تاريًخا تملك كانت
فريبنسكي تغيريات تبدأ الفيديو، رشيط عىل العثور وبمجرد عقلية. مصحة مورجان،
الفروق وي فالريي تُفرسِّ النسختني، بني لة مفصَّ مقارنة ويف أكرب. نحو عىل االتضاح يف
الخاصة العرض» «جماليات تتبع اليابانية النسخة أن إىل ُمشرية ثقافية، بمصطلحات

458



الحلقة مقربة: لقطة

تعكس بينما املنطقي، الرسد عىل املتكلَّف والشكل الغموض ل تُفضِّ التي الياباني بالفن
األشكال هذه كل الواقعي.2 والرسد والختام للوضوح الغربي التفضيل األمريكية النسخة
أفالًما يتضمن الذي السينمائي النوع إنعاش يف ساهمت «الحلقة» فيلم من املختلفة
و«الحقد» كوروساوا، لكيويش (٢٠٠١) و«نبض» لهيجوشنسكي، (٢٠٠٠) «دوامة» مثل:

العالم. حول املماثلة األفالم من وطائفة شيميزو، لتاكايش (٢٠٠٢)

أسئلة

يؤمنون الذين املعارصين األفراد بني تُتَداول قصة هي الحرضية األسطورة (١)
السابقة. العصور يف الفولكلور قصص مع كبري نحو عىل الحال كان مثلما تها، بصحَّ
يُعاد مرة كل يف وقوة مصداقية تكتسب ربما فهي هرمي، بناء أو مسلسلة رسالة ومثل
أسطورة «الحلقة» فيلم يف الفيديو رشيط لعنة اعتبار يمكن شكل بأي فيها. رسدها

ستنتهي؟ أنها تظن ومتى استمرت وكيف بدأت كيف حرضية؟
التكنولوجيا» «رعب باسم يُعرف فرعي سينمائي نوع إىل «الحلقة» فيلم ينتمي (٢)
ضمن من ،(٢٠٠٣) فائتة» «مكاملة والياباني «فيديودروم» الكندي الفيلم ن يتضمَّ والذي
بها وانبهارنا التكنولوجيا من مخاوفنا عن األفالم هذه تكشفه الذي ما أخرى. أفالم

اليوم؟
مهتمون نحن مًدى أي وإىل «الحلقة»؟ يف الشخصيات عىل نتعرف مًدى أي إىل (٣)

الفيديو؟ رشيط بلعنة صلتهم عن بعيًدا بعالقاتهم
(خصومهم) وخصمهم الضحايا يُقاَرن كيف الفيلم؟ هذا يف الوحش تعتربه من (٤)

تعرفها؟ التي األخرى الرعب أفالم يف بنظرائهم
يابانيٍّا ناكاتا فيلم يجعل الذي ما منه. األمريكية والنسخة «الحلقة» فيلم بني قارن (٥)

فريبنسكي؟ نسخة يف تجدها التي الثقافية الفروق ما مميز؟ نحو عىل
وألعاب املانجا وقصص السينما وأفالم للتلفزيون اقتُبست ثم روايًة «الحلقة» بدأ (٦)
كل يُغريِّ كيف املقتبسة. األعمال لهذه التجاري أو الجمايل الجانب استكشف الفيديو.

تجربة؟ كل وراء املؤثرة التجارية املصالح ما التجربة؟ من الوسائط تلك من وسيط
بنسختيه «الحلقة» فيلم يف الفيديو رشيط مشاهد تسلسل وي فالريي فحصت (٧)
عىل رة املصوَّ واألغاني الرسيالية السينما من املؤثرة العوامل دًة محدِّ واألمريكية، اليابانية
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مقال قراءة قبل مقارنة دراسة اصنع اليابانية. نظريتها تتجاوز التي األمريكية النسخة
جورنال». «سينما دورية يف وي
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الرابع الفصل

الطريق أفالم

عندما ،(١٩٦٩) البسيط» «الراكب فيلم افتتاحية من دقائق سبع من يقرب ما مرور بعد
من زوج عىل الصحراء عرب رحلة الشابان الفيلم بطال يبدأ الظهور، يف البداية شارة تبدأ
هوبر) دينيس بدوره يقوم (الذي بييل يرتدي .(٤-٢ (شكل لة املعدَّ النارية الدراجات
(الذي وايت ويرتدي الغربية. التخوم لرجال املميز الغزال جلد من وزيٍّا بوشمان قبعة
املتحدة الواليات علُم ويزين األسود، الجلد من وبنطاًال معطًفا فوندا) بيرت بدوره يقوم
يتسابق رمزية، حركة يف يده ساعة رميه وبعد النارية. دراجته وقود وخزَّاَن خوذتَه
لقطات يف الكامريا تُظِهرهما الغبار. من سحابة يف يختفيا حتى األفق تجاه وبييل هو
الرتابي الطريق يتحول بينما زاوية، كل ومن شاعرية بعيدة لقطات ويف ضيِّقة، مقربة
يصبح جنب، إىل جنبًا وبسريهما الرياح. وسط رسعتهما من ويزيدان أسفلتي طريق إىل
وبمجرد صاخبة. صلصلة ويُصِدر المع معدن من يتكوَّن واحًدا شيئًا ودراجتاهما البطالن
لفرقة األغنية كلمات تبدو بأغنية. التصويرية املوسيقى تصدح كولورادو، نهَر عبورهما
كانت لو كما الرسيع، الطريق عىل مغامرة عن البحث عن تتحدث التي ستيبينوولف،
«ُولِد الذي الحقيقي» الطبيعة طفل «مثل فهما العالية. وتوقعاتهما الشابَّني إىل تشري
الفنادق، أحد يف للمبيت املسافَريْن ف وتوقُّ الليل وبحلول لحظات بعد لكن جامًحا». ليكون
ليُنرِي املدخل خالل الداخل إىل يعود ثم الفندق مالُك إليهما ينظر املشكالت؛ أوىل تقابلهما

شاغرة.» غرف توجد «ال تقول: مضيئة الفتًة
التنقل متعَة مستدعيًا الرسيع، الطريق عىل واملغامرة الحرية بتقديم الفيلم بوعد
نموذًجا واسع نطاق عىل يُعتَرب فإنه تكتمل، لم لرحلٍة باإلحباط املأساوي الشعور وكذلك
تصف الطريق. أفالم تطور يف فارقة وعالمًة العرشين، القرن من الستينيات لعقد مجسًدا
املستقل «الفيلم بأنه هيل يل ويصفه لجيله»،1 واضح «رمز بأنه الفيلَم كلينجر باربرا
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التي الفرتة يف أساسيٍّا سينمائيٍّا نوًعا الطريق أفالَم تقريبًا بمفرده جعل الذي البارز
نوًعا باعتبارها توجد لم الطريق «أفالم بأن روبرتس شاري تقرُّ الستينيات.»2 عقد تلت

3.«١٩٦٩ عام البسيط» «الراكب فيلم صدر حتى معروًفا سينمائيٍّا

«الراكب فيلم يف املعدلتنَي الناريتنَي دراجتَيهما عىل هوبر ودينيس فوندا بيرت :٤-٢ شكل
األمريكية. الطريق أفالم ظهور يف ساهم الذي (١٩٦٩ هوبر، (دينيس البسيط»

استكشافنا أثناء األخرى تلو مرة البسيط» «الراكب فيلم إىل سنعود الفصل هذا يف
والطريق السفر يعنيه الذي فما السينمائية. وأنواعنا ثقافتنا يف للسفر العديدة األدواَر
أفالم يحدد الذي وما األخرى؟ العالم وشعوب األمريكيني إىل بالنسبة الرسيع والطريق
وملاذا وأفكارها؟ وشكلها وقصصها بشخصياتها يتعلق فيما سينمائي، كنوع الطريق
مهدت التي املؤثرة العوامل وما التاريخ؟ من معينة فرتات يف السينمائي النوع هذا يظهر
وإىل الطريق؟ أخذنا أين وإىل مشابهة؟ أفالم من تاله وما البسيط» «الراكب فيلم لظهور

يقودنا؟ أن املحتمل من أين

الطريق ألفالم نموذًجا البسيط» «الراكب السينمائي: النوع عن أسئلة (1)

دت وحَّ فقد رمزي؛ أو مادي بنحو سواء األغراض من العديَد الطرُق خدمت عدة، لقرون
والثقافة العسكرية القوات حملت حيث اإلمرباطوريَة؛ األوائل الرومان بناها التي الطرُق
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التي العربات لت تنقَّ هذا، وقبل روما. إىل والقوة بالثروة وعادت قارات ثالث عرب الالتينية
العصور وخالل القديمة. بفارس الخاصة الواسعة اإلمرباطورية طرق عرب الخيول تجرها
إىل حاجٍة يف القديمة الطرق وأصبحت املركزية السلطة اضمحلت عندما بأوروبا الوسطى
يجسد ربما الرسيع. الطريق ورسقات واالغتصاب والسلب للنهب مجاًال أصبحت ترميم،
ومسارات أخاديد عىل تشتمل كذلك الطرق لكن واالستقالل، الحريَة املفتوح الطريق
يف تنعكس الطريق من أخرى وأشكال هذا كل مسدودة. ونهايات وانعطافات متفرِّعة
وحتى العرشين القرن أربعينيات يف النوار ألفالم امللتفة املظلمة باألزقة بدايًة األفالم،
يجعل الذي ما لكن السبعينيات. يف البالد عرب املرحة الطرق لسباقات الكوميدية األفالم
مرحلة أي ويف واحدة؟ مجموعة باعتبارها مًعا إليها النظر تستحق السينمائية الطرق هذه
أوز» «ساحر فيلم يُعترب وهل األمريكي؟ الغرب أو الرعب أفالم مثل سينمائيٍّا نوًعا مثلت
القرميد لطريق دوروثي بطلته سلوك بسبب طريٍق فيلَم (١٩٣٩ أوز»، أوف ويزارد («ذا
وراء ما املجنون: «ماكس مثل العالم، نهاية بعد ما أفالم من فيلٌم يُعترب وهل األصفر؟
«٣ املجنون «ماكس باسم كذلك واملعروف ثاندردوم») بيوند ماكس: («ماد الرعد» قبة
هذه أهمية وما طرق؟ دون من عاَلٍم يف تدور أحداثُه كانت إذا طريٍق فيلَم ،(١٩٨٥)

األسئلة؟
يمثُِّل كيف نرى السينمائي، النوع لهذا كمعيار البسيط» «الراكب فيلم إىل بالنظر
املركبات: هناك أوًال: الطريق. عىل للحياة األساسيَة املكوناِت الفيلم رموز من العديد
من التي املخدرات تاجر سيارة كذلك هناك لكن بالطبع، الرائعتان الناريتان الدراجتان
الخاصة الخفيفة والشاحنة قصري، بوقت الفيلم بداية بعد ظهرت التي رويس» «رولز نوع
االستقاللية روَح النارية الدراجات د تُجسِّ الفيلم. نهاية قرب بهما تمر التي بالجنوبيني
هيكل — حماية أو — عبء دوَن ومقعًدا محرًكا أصبحت حتى تقلَّصت وقد ل، التنقُّ وحرية
الشاحنات تمثِّل للستينيات، املضادة الثقافة يمثِّل الذي الفيلم هذا يف السيارة. صندوق أو
عربها يسافر التي األرض هناك ثانيًا: للحرية. وتهديًدا تجاريٍّا عبئًا التقليدية والسيارات
بانورامية لقطاٌت تقدِّمه الذي املتحدة الواليات غرب جنوب يف املفتوح الريف الفيلم: بطال
واملقدَّمة األمريكي الجنوب يف بالسكان اكتظاًظا األكثر واملناطق حالم، نحو عىل بة خالَّ
كثرية لقطات يف تُقدَّم برصية فكرة وهو نفسه، الطريق هناك ثالثًا: وُمقيِّدة. َقِذرة كمناِطَق
وباستمرار املدن. داخل املزدحمة والشوارع املخططة الرسيعة والطرق الرتابية للطرق
أكثر وعد إىل املفتوح للطريق األصيل الوعد ويتحول وفتنته، سحره املشهد يخرس الرحلة،
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فيشارك ة؛ عدَّ أماكن يف ويتوقفان العراء يف ووايت بييل يعسكر الطريق، طوال تشاؤًما.
عليهما ويُقبَض للهيبيز، ٍع تجمُّ يف ويُِقيمان العشاءَ، للموايش مزرعٍة مالِك عائلَة البطالن
ريفي، مطعم يف العداءَ ويواجهان إذن، دوَن صغرية بلدة يف موكب إىل االنضمام بسبب
فلوريدا إىل يتجهان ثم مقربة، يف هلوسة عقاَر ويتناوالن أورلينز، نيو يف ماخوًرا ويزوران
تكشف املكسيكي. الكوكايني بيع من كسباه الذي باملال ترف يف للعيش يخططان حيث
ناِسها الستكشاف فرصٌة هناك ٍف توقُّ محطِة كلِّ ففي أمريكا؛ من عرضيٍّا قطاًعا الرحلة

وِقيَِمهم.
التعبري أو بالذات بالوعي يتعلق فيما مشكلة لديهما ريب بال الفيلم بطَيلِ لكنَّ
بييل عصبية لكن األرض، تنتجه مما والعيش االستقرار فكرة يفضل وايت أن يبدو عنها.
أحالمه عن التعبري منهما أليٍّ يمكن ال الطريق. إىل أخرى مرًة تُِعيدهما تظل املتواصلة
بدًال املضادة. للثقافة العامية ِللُّغة املبتذلة املخترصة التعبريات يتجاوز بنحو إحباطاته أو
تجمع إىل يصطحبانه اسمه يُذَكر ال متطفل مسافر إىل املتحدث دور يُسنَد ذلك، من
األمريكي لالتحاد التابع الشاب املحامي هانسن، جورج إىل وضوًحا، أكثر وبنحو الهيبيز،
تتعارض السجن. يف التقياه والذي نيكلسون) جاك بدوره يقوم (الذي املدنية للحريات
الطريقة بنفس بها، امُلعتَنى املسافَرين مالبس مع املشعثتان جورج عنق ورابطة بدلة
جورج يعلم ال ربما متجهم. صمٍت إىل دخولهما يف الثرثارة الطيبة طبيعته بها تؤدي التي
«الحرية: يقول: ومخاطرها. الحرية طبيعة يفهم لكنه مخدرات، سيجارَة يلف كيف
أن حقيقًة الصعب «من مضيًفا: تماًما.» مختلفان أمران لها وفًقا والعيش عنها التحدث
ا ممَّ يخافون البلدة سكان أن جورج يدرك السوق.» يف وتُشرتى تُباع عندما حرٍّا تكون

خطر. مصدَر يجعلهما ما وهو ووايت، بييل يمثِّله
الشخصيات من كبري بنطاق البسيط» «الراكب فيلم يمتلئ الطريق، أفالم كمعظم
لكن البغاء. وفتيات الهيبيز وجماعات الريف سكان ومنها مختلفة، مجتمعية طوائف من
إىل السينما باحثو يشري مًعا. بالرحلة يقومان اللذان الشابان هما الرئيسيتنَي الشخصيتنَي
الرجال: األصدقاء من هم الطريق رحالت عىل القائمة األفالم يف األبطال من كبريًا عدًدا أن
تو («رود املغرب» إىل «الطريق فيلم يف كروسبي وبينج هوب بوب املثال؛ سبيل عىل
(«ذيي ليًال» يقودون «إنهم فيلم يف بوجارت وهمفري رافت وجورج (١٩٤٢ موروكو»،
بقر «راعي فيلم يف هوفمان وداستني فويت جون والحًقا ،(١٩٤٠ نايت»، باي درايف
يف جرودين وتشارلز نريو دي روبرت أو (١٩٦٩ كاوبوي»، («ميدنايت الليل» منتصف
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يكون أن كذلك املمكن من لكن .(١٩٨٨ ران»، («ميدنايت الليل» منتصف «مطاردة فيلم
«حدث يف كولبري وكلوديت جيبل كالرك مثل وامرأة رجًال املسافران الرئيسيان الصديقان
لونج («ذا ا» جدٍّ الطويلة «املقطورة يف بول ولوسيل أرناز دييس أو (١٩٣٤) ليلة» ذات
لكن .(١٩٦٧) وكاليد» «بوني يف دوناواي وفاي بيتي وارين أو (١٩٥٣ تريلر»، لونج
لويز») آند («ثيلما ولويز» «ثيلما فيلم بصدور ١٩٩١ عام إال املقدمة امرأتان تحتل لم
مثل أموًرا واضعة الرفقاء، من األنواع كل أمام الباب فتحت السينما تاريخ يف لحظة وهي

املشهد. صدارة يف الجنيس والتوجه والعرق النوع
األسلوب د تُجسِّ البسيط» «الراكب لفيلم بعينها سينمائية سمات إىل الباحثون يشري
االنسيابي التصوير يُظهر الطريق. الخاصبأفالم السينمائي للنوع العام والطابع البرصي
شخَصني الحركة أثناء النارية الدراجات راكبي كوفاتش السلو السينمائي للمصور
وباستخدامه األمريكي. الغربي للجنوب والهيبة لإلعجاب املثرية الخلفية قبالة مرسَعني
واضًعا التجربة يلتقط فهو متحركة، نظر وجهة ولقطات واسعة بانورامية لقطات
الجالس املسافر يفرد اللقطات، إحدى يف الطريق. عىل القائد مقعد يف كمشاهدين إيانا
رؤيتنا ع يوسِّ مما ذراعه امتداد اتجاه يف املشهد إطار ليتسع ذراَعيه أحد وايت وراء
أواخر يف كوفاتش وبعمل الحرية. برياح واإلحساس املتتابع الطبيعي املشهد لتشمل
األساليب بعض مستعريًا املحمولة للكامريات الجديدة التقنية يجرب كان السبعينيات،
إحداث (ويعني املفاجئ املونتاجي القطع مثل الجديدة الفرنسية املوجة بمخرجي الخاصة
يشع ضوء (وهو الساطع والضوء مربكة)، تأثريات لخلق الفعل انسياب يف اضطراب
إحداث (وتعني املتحركة املنصة ولقطات الرسيعة الزووم ولقطات الصحراء)، شمس من
أسلوب عن د املتعمَّ االبتعاد هذا اإلبعاد). أو بالتقريب سواء املشاهد رؤية مجال يف ارتجاج
ومساعًدا إبداعية، أعمال األفالم أن إيانا مذكًِّرا إليه، االنتباه جذب الهوليوودي األستديو

الجديدة». «هوليوود مخرجي من لجيل أسلوبية سوابق وضع يف
الشباب األفالم صناع بني من البسيط»، «الراكب فيلم مخرج هوبر، دينيس كان
نظام فيه يحتاج كان وقت يف جديد، اتجاه يف هوليوود هوا وجَّ الذين الفكر مستقيلِّ
للستينيات املضادة للثقافة رؤيته تنعكس جديدة. وأفكار شابة مواهب إىل القديم األستديو
املثال، سبيل عىل عمد. عن ُمبهمة إنها البعض يقول ربما التي امُلفكَّكة، الفيلم جماليات يف
١٦ بمقياس الخشنة بصورته الهلوسة عقار تناول ملشهد املتتابعة اللقطات تفكك يعمل
ضلَّ لجيٍل انعكاًسا بوصفه املتقطعة التصويرية وموسيقاه املفكك ومونتاجه مليمرتًا
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الطريق أفالم يف ثابتة عنارص الصور وتركيبات املرايا أصبحت ُمشوَّهة. مرآة يف طريقه
رسيع، تتابع يف الخاطفة اللقطات من العديد وبدمج سنرى. كما قواعدها من وجزءًا
من جزءًا أن يوضح أو لنا يلخصها أو للرحلة مختلفة زوايا يُرينا أن الرتكيب لهذا يمكن
يُغريِّ أن خلفية مرآة أو األمامي السيارة لزجاج يمكن مماثل، بنحو قذر. أو رائع الطريق
لكن املنقيض. املايض أو املستقبل من ملحات متيًحا رمزية، وظيفة له يكون أو منظورنا
التصويرية املوسيقى يف الروك أغاني استخدام هو تُنىس ال التي هوبر إبداعات أكثر أحد
هندريكس وجيمي ستيبينوولف فرقة مثل ملوسيقيني غنائية كلمات فبإضافة للفيلم؛
الستينيات روح عكس يف هوبر نجح التصويرية، للموسيقى بريدز ذا وفرقة ديالن وبوب

التعبري. عن عاجزين كانوا مهما أنفسهم، عن للتعبري لشخصياته صوتًا وأعطى
عن للبحث ذهب «رجل يقول: البسيط» «الراكب لفيلم األصيل اإلعالني امللصق كان
تُعترب الفيلم، قصة من النسخة هذه يف «… مكان أي يف عليها العثور يستطع ولم أمريكا.
هناك واملأساة. باإلحباط ينتهي سعي وهو الوطنية، الهوية عىل للعثور سعيًا الحكاية
مخرج يبحث املثال، سبيل عىل والبحث. السعي قصص مسار تتبع أخرى طريق أفالم
الكساد فرتة يف أمريكا روح عن (١٩٤١ ترافيلز»، («سوليفانز سوليفان» «رحالت فيلم
ويف اجتماعي. وعي ذا فيلًما يصنع لكي للفقر الحقيقية الطبيعة فهم املخرج يريد الكبري.
يخاطر بينما أحالمها. لتحقيق قزح قوس مالحقة إىل دوروثي تتوق أوز»، «ساحر فيلم
وسيلتهم هو الذي املال أجل من بحياتهم ليًال» يقودون «إنهم فيلم يف الشاحنات سائقو
يف ا» جدٍّ الطويلة «املقطورة فيلم يف الجديدان الزوجان ويأمل أفضل. حياة عىل للحصول
الطريق عىل السفر تتضمن التي الزوج وظيفة بني بالربط الزوجية السعادة عىل العثور
ينتهي إذ دائري؛ األفالم هذه كل يف الرسدي الرتكيب فإن للنظر، الفت بنحو متحرك. وبيت
أن املقطورة ومالكا الشاحنات سائقو ويكتشف بدءوا. حيث ودوروثي بسوليفان الحال
املنزل. إىل تقود للمسافرين املألوفة الطرق هذه كل مبارشة. أمامهم عنه يبحثون كانوا ما
اآلخرين األبطال من العديد إىل بالنسبة الحال هو كما وبييل، وايت إىل بالنسبة لكن
أحادي طريق هو الهوية أو املغامرة أو الحرية إىل يقود الذي الرسيع الطريق فإن ل، الرُّحَّ
املرأة إىل («ديتور») «انعطاف» يف املتطفل املسافر سيصل هل املأساة. إىل يقود االتجاه
قبضة من وكاليد» «بوني يف القانون عن الخارجان البطالن سيهرب هل يحبها؟ التي
التي البرشية العيوب عن ليكشفا الطريق أفالم صنع قواعد مع القدر يتحالف العدالة؟
أي، أولية؛ رسدية حكايات القصص هذه املأساوية. بالنهايات الرحالت هذه عىل تحكم
أو الرعب أفالم مع الحال هو وكما تدمريها. أو الذات عن البحث طرق يف للبطل رحالت
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واملراحل والرفقاء) واملحتالني (الناصحني األولية الشخصيات عىل العثور يمكننا الزفاف،
والتي كامبل جوزيف وصفها التي والباليا) واملحن العتبة وعبور للمغامرة (النداء األولية

العالم. يحويها ثقافة كل يف الحكايات من يُحىص ال عدد خالل من مألوفة أصبحت

األوروبية السوابق (2)

الرسيع الطريق إىل كامرياتهم اصطحبوا الذين اآلخرون األمريكيون واملخرجون هوبر كان
واملوجة الحديثة اإليطالية الواقعية وبخاصة األوروبية السينما باتجاهات بشدة متأثرين
ولوتشينو روسيليني روبرتو أمثال (من إيطاليا مخرجي من تعلَّموا لقد الجديدة. الفرنسية
هواة بممثلني الخارجي التصوير قيمة فيلِّيني) وفيديريكو سيكا دي وفيتوريو فيسكونتي
املخرجني من تعلموا كما الشوارع. يف القايس الحياة واقع لعكس متواصلة بعيدة ولقطات
الكامريات استخدام رينيه) وآالن تروفو وفرانسوا جودار لوك جان أمثال (من الفرنسيني
الكالسيكي الرسد باستمرارية لإلخالل الطويلة املتابعة ولقطات املفاجئ والقطع املحمولة
واأللم السينمائية لألفالم اإلبداعي الجانب إىل ذلك من بدًال االنتباه جاذبني للفيلم،
(١٩٤٥ إيتايل»، تو («فوياج إيطاليا» إىل «رحلة فيلم يرسد أفالمهم. لشخصيات الوجودي
إيطاليا، يف التسكعية السياحية جولتهما خالل ثريَّني إنجليزيَّني زوَجني قصة لروسيليني
تصبح الزواج. من سنوات ثمان خالل بمفردهما فيها يكونان التي األوىل املرة وهي
وبرتكيز املتدهورة. عالقتهما يف والصدوع اآلخر أحدهما ملواجهة فرصة مًعا رحلتهما
للمرحلة ينتمي فإنه الالمع، التصوير عىل واعتماده املجتمع من العليا الطبقة عىل الفيلم
سرتادا» «ال فيلم فإن آخر، جانب عىل روسيليني، مسرية يف الجديدة الواقعية بعد فيما
جيلسومينا مختلف. طريق عىل تماًما مختلَفني زوَجني قصة يرسد ١٩٥٤ عام لفيلِّيني
والدتها تبيعها بريئة لطيفة شابة املخرج) زوجة ماسينا، جولييتا بدورها تقوم (التي
وهو كوين) أنتوني بدوره يقوم (الذي زامبانو يُدعى فظ قوي رجل وهو متجول، ملمثل
عىل قائمة بالخيش مغطاة مؤقتة عربة هو املتنقل بيتهما األليفة. وعبدته زوجته يعتربها
سريهما فيلِّيني يتتبع واآلخر. الحني بني الدخان تقذف نارية دراجة إىل ومثبتة عجلتنَي
والجهل الفقر أثر املتحركة املتعاطفة بكامريته ملتقًطا إيطاليا جنوب ريف عرب املتثاقل
الحضيض عرب الرحلة هذه تحمل هدف. بال التي الحيوات عىل به ح املرصَّ غري والحب
يف هواة وممثلني حقيقية خارجية مواقع باستخدام الخشن واألسود باألبيض واملصورة
من الرغم عىل الجديدة الواقعية لجماليات البارزة السمات من العديد املساعدة، األدوار
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إىل املخرج النتقال يمهد الشخصيات عىل الشديد وتركيزه الشاعرية الفيلم لحظات أن
سرتادا»). ال مقربة: «لقطة قسم (انظر وخيالية شخصية أكثر أسلوب

وهو الخاص، األسلوب ذوي من اآلخرين املؤثرين األوروبيني املخرجني أحد وضع
سرتوبرييز» «وايلد فيلم يف الطريق عىل لديه املمثلني أفضل بريجمان، إنجمار السويدي
يف السن يف طاعن جامعي أستاذ بدور خوسرتوم فيكتور يقوم .(١٩٥٧ الربي»، («التوت
السيارة يقود وبينما الوظيفية. إنجازاته مجمل عن مرموقة جائزة عىل للحصول طريقه
الصيفي منزله عىل ليمرَّ ينعطف تولني)، إنجريد بدورها تقوم (التي ابنه زوجة بصحبة
يصطدم ويكاد شبابًا مسافرين ثالثة ويُقل عاًما، والتسعني األربعة ذات والدته ويزور
ملحات بريجمان إنجمار يعطينا وبينما املعاكس. االتجاه يف آتية فاجن فولكس بسيارة
بنحو مهتم فإنه املجتمع، يف العليا املتوسطة والطبقة السويد يف الطبيعة من تُنىس ال
يف واملحادثات رسيالية أحالم تتابعات خالل من واملصورة الداخلية األستاذ بحياة أكرب
الجلوس بسبب بالقوة املفروضة الحميمية فإن إيطاليا»، إىل «رحلة فيلم يف وكما السيارة.
تحبسنا ذاتي. واستبطان متوقعة غري اكتشافات إىل تؤدي للسيارة األمامي املقعد يف
املركزية العالقة مؤسسًة الفيلم زمن من األكرب للمدة املساحة هذه يف بريجمان كامريا
بمرارة يشعران لزوَجني صور طريق عن املكروبة ابنته وزوجة متشكك عجوز رجل بني
الذين املتطفلني واملسافرين األوسط املقعد يف فاجن) الفولكس السيارة داخل (من أزلية
الشباب لحب االنعكاسات هذه الجامعي األستاذ يرى الخلفي. املقعد يف بعد يتزوجوا لم

الخلفية. السيارة مرآة يف حياته يف الحب من املجرد والزواج
هنري للفرنيس (١٩٥٣ فري»، أوف ويجز («ذا الخوف» «أجر اإلثارة فيلم يقدم
الشخصية والرحلة للطريق االستبطانية بريجمان لرؤية بشدة مضادة رؤية كلوزو جورج
لنقل يتطوعون الذين األربعة الرجال الفيلم من األول النصف يقدم املايض. يف لرجل
حقل إىل الوعرة األرايض من ميل ٣٠٠ عرب لالنفجار القابلة املواد من شاحنة حمولة
الرجال هؤالء فإن الجنوبية، أمريكا يف صغرية قرية يف أجانب وباعتبارهم يحرتق. نفط
يعوض الفيلم من الثاني النصف لكن األحداث، من خالية مرهقة فاترة حياة يف عالقون
التي للشاحنات كلوزو يقدمها التي لألعصاب املثرية املشاهد والالنشاط. السكون هذا
يقودون «إنهم فيلم يف اإلثارة تجعل (٤-٣ (شكل املميتة بحمولتها الظالم خالل تهدر
بينما العرق يف الغارقة السائقني وجوه عىل الكامريا تركز باملقارنة. ضعيفة تبدو ليًال»
من الرسعة مؤرش ويقرتب الشاحنات تحت الوعرة األرض وترص املحركات تروس تهدر
لكن الجديدة، للموجة سابًقا كلوزو كان األمر، واقع يف بوصات. ببضع الخطر منطقة
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األصل بها وتُعري لشخصياته الخارجي املظهر كامريته بها تسرب التي ة امللحَّ الطريقة
إلبراز جودار مثل مخرجون سيستخدمه الذي لألسلوب الطريق مهدت لوجودهم املجرد

الحياة. معقولية وال عبثية

أحد كلوزو جورج لهنري هذا اإلثارة فيلم يُعترب .(١٩٥٣) الخوف» «أجر فيلم :٤-٣ شكل
العاملي. الطريق لفيلم العديدة األوروبية السوابق

رابًطا ،(١٩٦٠) األنفاس» «منقطع املبكِّرة جودار رائعة يف السينما مؤرخو يجد
كامًال فصًال أورجريون ديفن يخصص واألمريكية. األوروبية الطريق أفالم بني وجوديٍّا
وهوبر جودار بني التداخيل الحوار إىل مشريًا السينمائي النوع لهذا دراسته يف الفيلم عن
القرن يف تُنىس ال التي العاملية السينمائية املحادثات أكثر «أحد باعتباره فيندرز وفيم
جان بدوره يقوم (الذي ميشيل يرسق األنفاس»، «منقطع فيلم بداية يف العرشين.»4
مشهد تجسيد معيًدا أمريكي ضابط من أولدزموبيل طراز من سيارة بلموندو) بول
ميشيل، مثل مفتون، وجودار العصابات. أفالم يف املرات من يُحىص ال عدد ِقبَل من ُقدِّم
جودار يُخضعها تفكري، دون األمريكية الشعبية الثقافة ميشيل يعتنق بينما لكن بأمريكا
جودار فإن السيارة، ميشيل يقتحم عندما أندرو، دوديل يقول وكما وحاد. واضح لنقٍد

471



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

جودار يستهني الوقت، نفس يف الطريق.»5 عىل ويدفعه هوليووديٍّا سينمائيٍّا نوًعا «يرسق
املفاجئ املونتاجي بالقطع الرسد باستمرارية عمد عن مخالٍّ الهوليوودية املونتاج بقواعد
يساهم مما وقصتهم؛ الشخصيات عن إبعادنا هو املقصود األثر املتزامن. غري والحوار
من األمريكيني من ومقلديها الجديدة الفرنسية املوجة يميز باالغرتاب إحساس خلق يف
أفكار أكثر بعض تباشري (١٩٥٣) األنفاس» «منقطع فيلم يقدم الكالسيكية. هوليوود
كاديالك سيارة وحبيبته ميشيل يرسق فعندما تكراًرا؛ الطريق ألفالم السينمائي النوع
السيارات سارقو يُظهره الذي االنطالق بنفس الطريق عىل يقودانها باريس، يف جراج من
غري ميشيل حديث طريقة إن وكاليد. بوني مثل الحًقا املجرمني الرفقاء بظهور لني معجِّ
بظهور وتبرشان العشوائية أفعاله مع تتماىش يقولها التي التافهة األمور وسيل املرتابطة
نفس إىل نفسه جودار يعود ووايت. بييل مثل آرائهم عن يعربون ال آخرين مسافرين
بسخريته ،(١٩٦٧ إند»، («ويك األسبوع» «نهاية فيلم يف خاصة الطريق، وإىل األفكار
١٠ إىل مدتها تصل شهرية متابعة لقطة عىل واحتوائه االستهالكية الثقافة من الالذعة

األنفاس»). منقطع مقربة: «لقطة قسم (انظر واحد مروري الختناق دقائق

البسيط» «الراكب فيلم إىل املؤدي األدبي املسار (3)

فإن فقط، عاًما عرشين حوايل منذ الطريق أفالم عن يكتبون السينما نقاد أن رغم
العالم أركان كل من الرحالت قصص طويلة فرتة منذ يدرسون األدب وداريس املؤرخني
الغرب». إىل و«رحلة كانرتبري» «حكايات حتى و«األوديسا» املقدس» «الكتاب من تقريبًا،
القديمة. النصوص هذه يف الطريق أفالم وأفكار دوافع من العديد عىل العثور يمكن
(من هروبًا تُعترب الخروج ِسفر يف كنعان أرض إىل مرص من الطويلة إرسائيل بني فرحلة
يعود (التي هومريوس ملحمة وترسد املقدسة). األرض إىل (للوصول وسعيًا االستعباد)
أوديسيوس خاضها التي البحرية الرحلة تقريبًا) امليالد قبل الثامن القرن إىل تاريخها
إىل النهاية يف اإلغريقي البطل وصل حتى تُصدَّق ال ومغامرات بمحن خاللها مر التي
عرش الرابع القرن إىل تعود (التي تشورس لجيفري كانرتبري» «حكايات وتحكي وطنه.
العصور مجتمع من عريض قطاع من الحجاج من مجموعة يرويها قصًصا إنجلرتا) يف
نُرشت (التي الغرب» إىل «رحلة رواية أما مقدس. رضيح إىل طريقهم يف وهم الوسطى
مغامرات رحلة وهي الهند، وحتى الصني من أخرى حج رحلة فترسد (١٥٩٠ عام حوايل
لهذه املفكك الرتكيب يتبع الروحي. االستبصار والتجربة اجتماعي والنقد باملرح مفعمة
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من املتنقلة للشخصيات املتسكع املسار الصعلوكي»، «األدب باسم واملعروف القصص
الغريب. بعني ومؤسساتها وأناسها البالد ملشاهدة فرصة هذه وتكون ملكان مكان

رواية هو والزمن الروح يف البسيط» «الراكب لفيلم األقرب األدبي العمل أن شك ال
رسد نجح ،١٩٥٧ عام الرواية نُِرشت عندما الطريق». «عىل كريواك، لجاك الذاتية السرية
والتفاؤل الطائشة والتلقائية تهدأ ال التي الطاقة عكس يف البالد عرب الربِّية لرحالته كريواك
برادايس، سال ألدبي، كريواك بديل ينظر األيام، أحد يف الحرب. بعد ما لشباب املرح
قصري وقت بعد يكتشف أمريكا». عرب عظيًما أحمر خطٍّا «يتبع أن ويقرر خريطة إىل
والطرق الرسيع الطريق بني املتعرج الخط سلوك هو أمريكا لرؤية الحقيقي الطريق أن
األمريكية» الطبيعية للمناظر و«مستكشًفا الحافالت وراكبًا باملجان مسافًرا الجانبية،
حركة: حالة يف أُمة عن ملحة رحلته خالل واألماكن الناس مع لقاءاته تعطي رحلته. أثناء
من مجموعة ثم يضحكون؛ وهم الذقن أسفل صغرية ولًِحى بقبعات جامحون زنوج «يمر
كبار جنود ثم نيويورك؛ من ٦٦ طريق من مبارشة املالبس رثِّي الشعر طوييل الهيبيز
يُليهم العامة؛ الساحة يف الحدائق إحدى يف مقعد إىل ومتجهني حقائبهم حاملني السن يف
أفراد أحد عارض وبنحو أكمامهم، نسيج انسلَّ وقد امليثودية الطائفة من دين رجال
منهم.»6 كل مع والتحدث جميًعا، مقابلتهم أردت وصندل. بلحية الطبيعة أوالد جماعة
هلوسة عقار «اختبار بكتابه آخر جيل انتباه وولف توم جذب عاًما، عرش أحد بعد
كييس كني األمريكي للكاتب املرحة املغامرات وولف كتاب يرسد الكهربائي». الكول-إيد
يف رشقها إىل غربها من ألمريكا عبورهم أثناء املرحني» «املخادعني جماعة من وأتباعه
قد كان الذي كييس، حاول الهلوسة. عقاقري متناولو يراه ما تشبه بألوان مدهونة حافلة
عن فيلم ُصنْع ،(١٩٦٢) الوقواق» عش فوق «طار رواية مؤلف باعتباره بالفعل اشتهر
الصور مزامنة يف مطلًقا ينجح لم لكنه سماها، كما سينمائية» «رواية أو الرحلة؛ هذه
فيلم يف وذلك ٢٠١١ عام حتى كييس صوره ما السينما جمهور يَر لم مًعا. واألصوات
«رحلة يُظهر إيلوود. وأليسون جيبني أليكس مونتاج من سحرية» «رحلة بعنوان وثائقي
الهلوسة عقاقري يتناول من بها يمر التي بالتجربة الرحلة كييس مزج كيف سحرية»
فيلم يف املقربة مشهد لظهور وممهًدا الِبيْت، لجيل كريواك حققه ما الهيبيز لجيل محقًقا

هلوسة. عقار وبييل وايت فيه يتناول الذي البسيط» «الراكب
بوقت سبقتها وأخرى الرحالت هذه يف الجمهور والسينما األدب اصطحب بينما
سينمائي شكل يف محورية ونقطة الذروة من نوًعا البسيط» «الراكب فيلم مثَّل طويل،
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سوليفان» «رحالت مثل االجتماعي املغزى ذات األفالم خاطبت الثالثينيات، ففي جديد.
األوقات عن عارصها الذي الجيل (١٩٤٠ راث»، أوف جريبس («ذا الغضب» و«عناقيد
فيلما ناقش األربعينيات، ويف االجتماعي. والظلم الطبقية والعقبات العصيبة االقتصادية
من كالٍّ وعرضا للحرب ذهب آخر جيًال (١٩٤٥) و«انعطاف» املغرب» إىل «الطريق
األمة سعت الحرب، بعد ما حقبة وخالل الشاشة. عىل املبهمة ومخاوفه املرحة لحظاته
البالد شباب حارب التي واألمن السالم رفاهية وسط واالستقرار األمريكي الحلم لتحقيق
يف انعكس ما وهو عنيف بنحو آخر جيل قلق ثار لكن لتحقيقها. الهادي واملحيط أوروبا يف
رعاة عن جديد فرعي سينمائي ونوع للمايض، الحنني ذات األمريكي الغرب أفالم عرشات
املهووسيف الهنود كصائد واين، جون شخصية كانت نارية. دراجات يقودون الذين البقر
يزيد ال بنحو التخوم، صحراء يف رحالتها معنى بالكاد تفهم ،(١٩٥٦) «الباحثون» فيلم
ومن لحانة حانة ومن لبلدة بلدة من والتنقل التجول يف لدوافعه براندو مارلون فهم عن
«الجامح» فيلم يف الغاضب النارية الدراجة قائد بدور قيامه خالل من لشجار، شجار
هو بيتهما وكان ذاتها، حد يف الرحلة هو كليهما هدف كان .(١٩٥٣ وان»، وايلد («ذا
الشمس نحو بالتوجه دائًما الفيلم انتهاء وراء السبب وهو الرسيع، الطريق أو الطريق
بينها جامًعا السابقة األفالم هذه كل بعنارصمن البسيط» «الراكب فيلم استعان الغاربة.
فيلم يف مشاعرهما عن يعربان ال الرحالة من اثنني قصة يحكي مستقل إنتاج يف جميًعا

بلوغه. وقت التايل الجيل خاطب

والسيارات األفالم (4)

الناس بها يرى التي الطريقة ا غريَّ ابتكاَرين عرش التاسع القرن من األخري العقد أنتج
مشاهدة للمسافرين أمكن متحركة، سيارة يف مقعدهم فمن والسيارات؛ األفالم العالم:
أو الساعة، يف ميًال ١٤ إىل تصل األنفاس تحبس برسعة املتتالية الطبيعية املناظر
لهذه حركية محاكاة مشاهدة يمكنهم السينمائي، العرض دار يف الثابتة مقاعدهم من
الوسائط يف الطريق قصة عن دراستها يف ميلز، كاتي استخدمت الشاشة. عىل املشاهد
بني والحيس التاريخي الرابط هذا عىل الضوء لتسليط الحر» «التحرُّك مصطلح املتعددة،
مكنت الحركة. وسهولة االستقاللية هما هنا الرئيسيان املصطلحان والسيارات.7 السينما
األمريكي املفهوم بني ربط مما األمريكية الطرق يف بحرِّية التجول من راكبيها السيارات
خالل من الحركة بحرية اإلحساس هذا األفالم وأكدت اآللية. والحركة الفردية الحرية عن
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أفالم تظهر أن قبل وقت مسألة األمر كان السينمائي. العرض وآالت الكامريات آلية
مفرطة».8 حركة حالة يف «ثقافة يف الفردية والهوية الحرية الستكشاف كطريقة الطريق
اآليل. للتنقل الجديدة الحريات املبكرة الحقبة لتلك الصامتة األفالم استكشفت
للمرسح املستطيلة الحدود إنجلرتا يف هيبوورث وسيسيل فرنسا يف لوميري األخوان كرس
كما املشاهد اتجاه يف متحركة لقطارات بلقطات املرسح خشبة قوس متجاوزين التقليدي
سويتا ال آت ترين آ أوف أرايفال («ذي سويتا» ال محطة يف القطار «وصول فيلم يف
شعور «اختبار فيلم يف كما بتهور مرسعة وسيارات (٤-٤ (شكل (١٨٩٥ ستيشن»،
املبكرة األفالم هذه احتفت .(١٩٠٠ أوفر»، ران بي تو فيلز إت («هاو بالسيارة» الدهس
رسده يف أورجريون، ديفن يصف باآلالت. السفر خطورة من حذرت كذلك لكنها بالرسعة
املبكرة الفرعية السينمائية األنواع هذه الطريق، ألفالم القومية للحدود املتجاوز التاريخي
أوتوموبيل («ذي السيارة» «حادثة فيلم يف (كما للطرق الجديدة املخاطر عىل ركزت التي
«الفرار» فيلم يف (كما املنزل من للهرب جديدة خيارات وقدمت ((١٩٠١ أكسيدنت»،

9.((١٩٠٧ إيلوبمينت»، («ذي

محطة يف القطار «وصول مثل مبكرة أفالم يف اآللية بالحركة السينما إعجاب بدأ :٤-٤ شكل
.١٨٩٥ عام لوميري األخوان يد عىل فرنسا يف ُصور الذي سويتا» ال
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تُنتَجان والسيارات السينمائية األفالم أصبحت العرشين، القرن عرشينيات بحلول
عىل قائمة طرق باستخدام األفالم تنتج هوليوود أستديوهات كانت واسع. نطاق عىل
املنترشة الرسيعة الطرق شبكة دت وُوحِّ ديرتويت. يف السيارات تجميع خطوط نموذج
وضع والذي ،١٩٢٥ عام يف صدر الذي الرسيعة للطرق الفيدرالية املعاونة قانون بواسطة
األرقام تخصيصات من بنظام الواليات بني تربط التي الرسيعة الطرق ألسماء معايري
البالد عرب مريح بنحو السفر الوقت ذلك يف األمريكيني بإمكان وأصبح الرمزية. والالفتات
كان الوقت، نفس يف الخاصة. بسياراتهم ٦٦ رقم الرسيع الطريق مثل ممهدة طرق يف
وحتى الرشقي أمريكا ساحل من يمتد السينمائي العرض دور من متسع نظام هناك
والتوزيع اإلنتاج يشمل الذي املتكامل السينما صناعة نظام من كجزء الغربي ساحلها
كما ضخمة. تجارة أصبح بل بدعة، مجرد الحر التحرك مبدأ يعد لم وبذلك، والعرض.

األمريكية. الشخصية من جزءًا كذلك يصبح بدأ

الطريق ألفالم األمريكية األسالف (5)

عىل األمريكيني العرشين القرن ثالثينيات يف أمريكا يف الكبري الكساد فرتة أفالم صوَّرت
متاعهم جود آل يجمع الغضب»، «عناقيد فيلم ففي مستمر؛ ل تنقُّ حالة يف وهم متكرر نحو
مزرعة من دوا ُرشِّ أن بعد عمل، عن بحثًا أوكالهوما والية إىل غربًا ويتجهون شاحنة يف
يمرون وهم مركَّبة لصور تتابٌع يرينا القلوب. قساة واملرصفيني الجفاف بسبب العائلة
ويتحركون ،٦٦ رقم الرسيع الطريق عىل وتشيكوتاه وساليسو سيتي أوكالهوما بالفتات
إن املهاجرين. من آخر موكب إليهم ينضم حيث البالد غرب جنوب ريف خالل بتثاقل
كاليفورنيا يف الطريق جانب عىل الة الرحَّ ومعسكرات الَخِربة الشاحنة هو الوحيد بيتهم
عىل يُجَربون أو الطريق جانب يف العائلة أفراد بعض يُدَفن املؤقتة. الراحة يجدون حيث
مقعد يف محشورة وهي الفيلم مشاهد آخر يف األم تُفرسِّ كما لكن أقدامهم، عىل الهرب
يعرض الشعب.» ألننا بابا يا لألبد «سنميض عائلتها: من تبقى ما مع األمامي الشاحنة
صحفي فيه يطارد الذي الوقت ففي متنقلني؛ لناس أكثر مشاهد ليلة» ذات «حدث فيلم
كولبري) كلوديت بدورها (تقوم مدللة مجتمع سيدة جيبل) كالرك بدوره (يقوم طموح
من االجتماعية الطبقات أفراد من كامًال نطاًقا يواجهان الرشقي، أمريكا ساحل بطول
متوقفني األوتوجريو، وطائرات النارية والدراجات والطائرات والقطارات الحافالت راكبي
الكوميدية اللحظات أبرز إحدى الطريق. يف متنقلة ومعسكرات صغرية وفنادق مطاعم يف
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الخاصة الحياة يف العملية وخربته بذكوريته الفخور جيبل، يحاول عندما تحدث الفيلم يف
إلبهامه، فاشلة محاوالت عدة وبعد باملجان. تسافر كيف كولبري تعليم العاملة، بالطبقة
لتقف ركبتَيها إحدى فوق تنورتها رفعت وقد الطريق عىل تقف وهي مشدوًها يشاهدها

.(٤-٥ (شكل سريها أثناء لها التالية السيارة

يمكنه كيف جيبل كالرك الصحفي املراسل كولبري كلوديت املجتمع سيدة تُعلِّم :٤-٥ شكل
استخدام أن مثبتًة (١٩٣٤ كابرا، (فرانك ليلة» ذات «حدث فيلم يف مجانًا للسفر سيارة إيقاف

األمريكي. املجتمع يف طبقة ألي متاح أمٌر املفتوح الطريق

بوب صنع حيث التايل. العقد خالل خفيفة ترفيهية أفالم تقديم يف هوليوود استمرت
عىل إياها واضًعا و١٩٥٣ ١٩٤٠ عاَمي بني كوميدية سفر أفالم ستة كروسبي وبينج هوب
وكلوندايك جانريو دي وريو واملغرب وزنجبار سنغافورة مثل غريبة أماكن إىل الطريق
بالسخافة تتميز التي الفكاهة من النوع هذا املغرب» إىل «الطريق فيلم فيجسد وبايل.
أحمقان أمريكيان يسخر حيث هذه «… إىل «الطريق أفالم سلسلة يف الذاتي واالنعكاس
الشهرية السلسلة هذه فإن كذلك نفَسيهما. ومن العالم حول االجتماعية القوالب من
يتجولون املؤدِّين من العديد كان عندما الفودفيل مرسح فكرة عىل تعتمد األفالم من
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عروضهم األمريكيون املؤدون نقل الثانية، العاملية الحرب وخالل البالد. عرب بعروضهم
أثناء لهوب عرض أول وكان الجنود. عن للرتفيه الهادي واملحيط أوروبا يف الطرق إىل
أفالم بتقديم حذوهم هوليوود حذت املغرب. يف املتحدة الخدمة منظمات لصالح الحرب
ستيفن سماه الذي (١٩٤٣ آرمي»، ذي إز («ذيس الجيش» هو «هذا مثل وطنية ترفيهية

املثايل».10 العسكري املتنقل «العرض كوهان
فبوقت األشكال؛ من شكل بأي الرتفيهي العمل تشبه نفسها الحرب تكن لم بالطبع
وانعدام بالحياة االستخفاف من كبريًا قدًرا اكتسبوا قد كانوا وطنهم، إىل الجنود عودة
النوار، ألفالم البرصي واألسلوب القصص يف قتامة األكثر النظرة هذه فانعكست الثقة.
«إنهم مثل أفالم أبطال كان والخمسينيات. األربعينيات يف ظهر سينمائي نوع وهو
متوترين رجاًال يكونون ما عادًة أوملر إلدجار و«انعطاف» والش لراءول ليًال» يقودون
يكنَّ األفالم هذه يف البطالت فإن وكقاعدة، االرتياب. بجنون مصابني حتى بل ومهووسني
ملتوية النوار أفالم قصص وتكون بهن. الوثوق يمكن ال وغامضات فاتنات حسناوات
مضاد بنحو واإلغراء، الخطر من غامضة شباك أعماق إىل أبطالها تقود التي الشوارع مثل
الوسائل من ليليٍّا عامًلا القصص هذه تعرض الرسيع. للطريق اإلضاءة الجيدة للمساحات
وشك عىل أو تمطر تقريبًا السماء تكون ما دائًما حيث الخافتة واإلضاءة املشوشة املرئية
عن بشدة والباحثون املرهقون السائقون يقود حيث والش فيلم يف مراًرا هذا نرى اإلمطار.
جورج يالحظ املتوترة، الليلية املشاهد أحد ويف الطقس. أشكال كل خالل الليل طوال املال
يوقظ أن مرواغة يف محاوًال ويرسع ويرسة يمنة الطريق عىل تنحرف أخرى شاحنة رافت
املصابيح من زوًجا يريان املهتزة، الشاحنة بجانب وبوجارت هو يتوقف وبينما السائق.
يف املوت عيون يمثل ما وهو فيها، يقفان التي الجادة نفس يف نحوهما يتجهان األمامية
املتحركة الصورة فوق موضوعة البداية بَشاَرة «انعطاف» فيلم يبدأ سائق. كل كابوس
ثم ميل. بعد ميًال البرص امتداد عىل يُرى املنقوط األبيض والخط مهجور رسيع لطريق
أي من خاٍل ووجهه الطريق طول عىل يميشمتثاقًال رجل الظالم من ويخرج الشاشة تُظلم
لوس إىل نيويورك من باملجان مسافر وهو نيل)، توم بدوره يقوم (الذي آل ينتحل تعبري.
البتزاز آل يتعرض والحًقا معه، بالسفر له يسمح رجل شخصية بحبيبته، ليلتقي أنجلوس
وباإلضافة حقيقته. تكشف املراس صعبة امرأة وهي سافيدج) آن بدورها تقوم (التي فريا
األسلوبية السمات من العديد يعرض «انعطاف» فيلم فإن النوار، ألفالم املميزة السمات إىل
الشوارع ألحد خريطة فوق امُلَركَّبة املشاهد من تتابٌع يُظِهر إذ الكالسيكي؛ الطريق لفيلم
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وهو السيارات إىل مشريًا إبهامه ويرفع غربًا يتجه نراه حيث باملجان، يسافر وهو آل
يتوىل عندما الحًقا، الطريق. عىل الحياة ومخاطر املال يجلبها التي الرشور عن يهذي
َوْجهاُهما وينعكس الزوايا كل من بينهما التفاعل الكامريا تستكشف فريا، بصحبة القيادة

جديًدا. نفسيٍّا بعًدا تعرض نظر وجهة كل كانت لو كما والخلفية الجانبية املرايا يف
يوجد ال الكالسيكي الطريق لفيلم وتمهد تسبق التي السينمائية األنواع كل بني من
األسطورة صاغ الذي السينمائي النوع وهو األمريكي، الغرب أفالم من أهمية أكثر هو ما
إىل ترجع التي ألصوله امتنانه البسيط» «الراكب فيلم يُظهر األمريكية. للتخوم الكربى
القانون رجل أيام إىل ومالبسه وايت اسم يعود إذ طرق؛ بعدة األمريكي الغرب أفالم
القانون عن للخارج الرومانسية األسطورة بييل اسم يستدعي بينما إيرب، وايت الشهري
الفيلم بداية يف مشهٌد ويقارن املكسيكية الحدود عىل بلدة يف هوبر فيلم يبدأ بييل». «الولد
األمريكيني، من العديد ومثل النارية. الدراجات وصيانة الحصان حدوة صناعة فن بني
الشهرية السينمائية فورد جون نسخة وخاصة والهنود البقر رعاة قصص عىل هوبر نشأ
لعربة باملخاطر املحفوفة الرحلة لفورد (١٩٣٩) الجياد» «عربة فيلم يرسد األسطورة. من
من العربة تسافر بينما العدائيني. األباتيش هنود أرايض خالل الخيول تجرها مسافرين
املسافرين عىل نتعرف مكسيكو، نيو والية يف حدود نقطة إىل أريزونا والية يف هادئة بلدة
وحارسه السائق إىل فباإلضافة األمريكية؛ التخوم مجتمع من مصغرة نسخة يمثلون الذين
َكيِّس مهذب جنوبي ورجل عة مرتفِّ مسيحية وسيدة بذاته معتد مرصيف هناك البندقية، ذي
من ضابط وزوجة القلب طيبة وعاهرة للكحوليات مدمن وطبيب خنوع ويسكي وبائع
يلتقون طريقهم ويف ترافقهم، كانت الفرسان سالح من فرقة ترتكهم حبىل. الفرسان سالح
وكلما النجوم. ملصاف دفعه الذي رينجو» «الولد دور يف واين، جون القانون، عن بالخارج
منهم. فرد كل حقيقة عن وكشفت الحضارة طبقات زالت الربِّية، يف املسافرون تعمق
الهنود يعامل لكنه النفيس، العمق وبعض اجتماعية أهمية الشخصيات هذه فورد يمنح
التي املهيبة املستوية الهضبات خلفية عىل متحركة كأهداف الغريبة الخلفية من كجزء
أهمية أكثر دوًرا الحمر للهنود فورد يعطي ،(١٩٥٦) «الباحثون» فيلم يف الصحراء. تمأل
واين جون يلعب الفيلم، هذا يف ثابتًا. يبقى الطبيعية باملناظر افتتانه أن رغم الدراما، يف
أخيه ابنة ديبي، عىل للعثور يسعى األهلية الحرب يف شارك سابق محنك محارب دور
عىل «الباحثون» أحداث معظم يدور بالكامل. لعائلتها الهنود ذبح من واالنتقام املخطوفة،
أن ورغم يتتبعهم. الذين الكومانيش هنود مثل الة رحَّ إيثان، واين، شخصية إن الطريق.
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ومثل ومرشًدا. وحيًدا النهاية يف يرتكه هذا فإن منزلها، إىل ديبي إرجاع هو سعيه هدف
تفسريات لتطوير الفرصة آخرين ومخرجني لفورد أتاحت هذه األمريكي الغرب أفالم
لفيلم ا جدٍّ مناسبة أنها أثبتت التي السينمائية الطرق صقل مع الرحلة لفكرة مجازية

باستمرار. متغريِّ طبيعي مشهد مقابل سائرة مركبة تصوير كيفية مثل الطريق،
ثابتًا الطبيعي املشهد وأصبح ميكانيكية التنقل وسائل أصبحت الوقت، بمرور
وعائالتهم املحاربني قدامى كان العرشين، القرن من الخمسينيات وبحلول أكرب. بنحو
لكن املنزلية. الحياة بمتع ويحتفون أمريكا أرايض جميع عرب جديدة مجتمعات يؤسسون
الطريق. عن تخلوا األمريكيني أن يعني يكن لم املنزلية الحياة عىل املحيل الرتكيز هذا
باملائة و٦٠ العالم سكان تعداد من باملائة ٦ تمتلك أمريكا أصبحت ،١٩٥٣ عام فبحلول
دوالرات عىل الحصول يف السينما منافسة يف والتلفزيون السفر وبدأ سياراته.11 من
«املقطورة مثل بأفالم التحدي هذا عىل هوليوود ردت املتوسطة. الطبقة من املستهلكني
ودييس بول لوسيل وهما التلفزيون نجوم من نجمان ببطولته قام الذي ا» جدٍّ الطويلة
طوله يبلغ الذي املتحرك بيتهما كان الطريق. عىل معهما بيتهما يصطحبان اللذان أرناز
بصحبة تكون أن تريد التي نيك، من حديثًا املتزوجة تاييس أفكار بنات من قدًما ٤٠
مطبخ يف املثالية املنزل ربة بدور القيام محاولة تُعترب وظيفته. بسبب سفره أثناء زوجها
سلطة صنع تاييس فيه تحاول الذي فاملشهد للكوارث؛ ناجحة كوميدية وصفة متحرك
وبامتالء بول. للوسيل مميًزا مشهًدا يُعترب الوعرة الطرق فوق تتقافز واملقطورة سيزر
املقطورة تاييس تمأل (إذ االجتماعية املكانة وصور املضحكة العاثرة باملواقف الفيلم
بالنزعة جذًال احتفاءً يُعترب فإنه فاخرة)، ومالبس المعة مطبخ بأدوات الثمن باهظة
الخاصة الطريق أفالم تنتقدها أن قبل طويل وقت يمر لم التي العائلية وامُلثل االستهالكية
الدراجات يفضلون الصاعد الفرعي السينمائي النوع هذا أبطال كان املضادة. بالثقافة
ساعد فيلم وهو «الجامح»، يف الربِّية للتخوم انجذابهم د وُجسِّ املتنقلة. البيوت عىل النارية
يظهر السينما. خريطة عىل النارية الدراجات راكبي ووضع براندو مارلون شهرة يف
املركبات من مجموعة بعيد من بالكاد نالحظ بينما الفيلم بداية شارة وراء سفر طريق
يرسعون فجأة ثم ا، جدٍّ طويلة لقطة يف ببطء الدراجات راكبي حجم يزيد نحونا. القادمة
الخط جانبَي طول عىل األسفلت فوق إيانا متجاوزين الغاضبة محركاتنا تزأر بينما
يبدو والذي براندو) بدوره يقوم (الذي جوني يأتي مقدمتهم يف األرض. عىل املدهون
قليل، بعد مائلة. وقبعة شمسية ونظارات وسالَفني أسود جلدي معطف يف وهادئًا واثًقا
إحداث ونحو املدينة داخل إىل النارية للدراجات السود الثوار نادي أعضاء جوني يقود
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أو دوافعهم عن يعربون وال قضية بال ثوار هؤالء النارية الدراجات راكبو املشكالت.
«ما مقتضبًا: فظٍّا ا ردٍّ يرد ضده، يتمرد الذي ما جوني أحدهم يسأل عندما أحاسيسهم.
عنه يعرب كان لو كما النارية دراجته محرك أزيز يبدو ضده]؟» أتمرد [كي لديك الذي
دراجاتهم وبني الحديث مقتضبي املتمردين الطريق أبطال بني الدمج وبهذا ُعصبته. وعن
والدراجات الطريق أفالم من كاملة سلسلة لظهور «الجامح» فيلم مهد املتحدية، النارية

مماثلة. أفالم من تاله وما البسيط» «الراكب فيلم ظهور إىل أدت التي النارية
من املجرمني مثل الالحقني، بإخوانهم مقارنة السود، الثوار من وُعصبته جوني إن
مؤذين غري يبدون ،(١٩٧٩) املجنون» «ماكس فيلم يف األسرتاليني النارية الدراجات راكبي
مالئكة عصابة إىل بالنسبة الحال وكذلك خطر. مصدر كونهم من أكثر ومشاكسني نسبيٍّا،
لروجر (١٩٦٦ إنجيلز»، وايلد («ذا الجامحون» «املالئكة االستغالل فيلم يف الجحيم
الشباب، لسوق املنخفضة امليزانيات ذات األفالم صناعة أستاذ كورمان، أضاف كورمان.
الهاريل دراجات راكبي من الجانحني األحداث لخلطة رول آند والروك والجنس املخدرات
عن يعرب ال آخر نارية دراجة راكب وهو بلوز، هيفينيل بدور فوندا بيرت يقوم النارية.
أسلوب بني الفيلم يف األول املشهد يقارن حبيبته. بدور سيناترا نانيس وتقوم مشاعره،
منزل ربة فهناك الضواحي. يف للحياة املنزلية والقيود الهم من الخايل حياته وأسلوب بلوز
الذي األمان حد يتجاوز الذي العجالت ثالثية دراجة يركب الذي طفلها خلف تركض
باكية: وتهزه نارية. دراجة بمقدمة يصطدم أن قبل مبارشة به وتلحق املنزل، سياج يمثله
عىل جالًسا بلوز لتُظهر الكامريا تدور بينما أعىل إىل خاطفة نظرة تنظر ثم ال.» ال، «ال،
(أو السيجارة بلوز يطفئ فمه. من تتدىل وسيجارة الهاريل نوع من النارية دراجته صهوة
بينما الرسيع الطريق عىل وينطلق دراجته محرك ويدير مخدرات) سيجارة كانت ربما
من ملجموعة احتفال لحضور متجه بلوز أن يتضح البوابة. ذي سجنه إىل الطفل يعود
نصف وهم بعض عىل بعضهم املياه وينثرون يرقصون وذكور، إناث الشباب، املتمردين
قيود. دون من للمتعة صورة إظهار هو املشهد هذا وراء من الهدف األنهار. أحد يف عرايا
أول فوندا بيرت يتناول وفيه تريب») («ذا «الرحلة» فيلم كورمان أخرج ،١٩٦٧ عام يف
نيكلسون جاك كتبه وسيناريو الهلوسة، مشاهد بتتابعات للهلوسة. عقار من جرعاته
املؤدي الطريق يف أخرى خطوة «الرحلة» فيلم يأخذ هوبر، دينيس به يقوم مساعد ودور

البسيط». «الراكب فيلم إىل
بأفالم الخاص السينمائي النوع تطور يف أهمية أكثر آخر فيلم ١٩٦٧ عام أُنتج
البسيط»؛ «الراكب فيلم أهمية نفس يف وكاليد» «بوني فيلم إن البعض يقول ربما الطريق.
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وبوني بارو لكاليد بني آرثر معالجة فإن حال، أي عىل أفضل. أنه الكثريون ويدَّعي بل
أفالم وضعت الثالثينيات، عقد يف األسطوريَّني القانون عن الخارَجني الرفيَقني باركر،
الدوَرين أسند عندما رومانسيٍّا طابًعا األسطورة بني أعطى جديد. مسار يف الطريق
بفرتة االجتماعي بالوعي قصتهما ِبني دمج فقد دوناواي؛ وفاي بيتي وارين إىل الرئيسيَّني
الكربى البنوك مواجهة يف الشعب عامة ملشاعر مالئًما به يقومان ما جاعًال الكبري، الكساد
أثناء القانون عن الخارَجني للرفيَقني معينة صورة نرش أنه أهمية واألكثر والقانون.

الطريق. عىل ترحالهما
ومحبَّني للسالح حامَلني السينما شاشة عىل يظهران رفيَقني أول وكاليد بوني يكن لم
جماعاته له إثارة فيلم لويس إتش جون صنع تقريبًا، عاًما بعرشين ذلك فقبل للتنقل؛
فيلم وهو ،(١٩٥٠ كريزي»، («َجْن باألسلحة» «مجنونان وهو املعجبني، من الخاصة
والفتة اذة أخَّ وصور عنيفة جنسية بطاقة املنخفضة ميزانيته عقبة تخطى مثري نوار
وحبهما لآلخر أحدهما انجذابهما فإن للرماية، مسابقة يف بآني بارت يلتقي عندما للنظر.
والسعي الجريمة طريق عىل يضعهما الحياة يف الجيدة املادية لألشياء وتوقهما لألسلحة
لكن زمنه، يف جريئًا إنجاًزا باألسلحة» «مجنونان فيلم كان األمريكي. الحلم وراء الفاشل
حقق فقد وكاليد»؛ «بوني فيلم أحدثه الذي باألثر مقارنته يمكن ال له الجمهور استقبال
شباك يف ضخمة عوائد وحقق حوله جاد نقدي جدل إىل وأدى واسعة شهرة بني فيلم
طويلة لسلسلة سابقة وكان الستينيات يف املضادة الثقافة روح الفيلم عكس فقد التذاكر.
الوعرة» «األرايض من بداية القانون، عن الخارجني من أبطالها التي الطريق أفالم من

.(١٩٩٤ كيلرز»، بورن («ناتشورال بالفطرة» «قتلة وحتى (١٩٧٣ («بادالندز»،
كامريته تتبع الكرز. بلون امللونة بوني لشفاه ا جدٍّ مقربة بلقطة الفيلم بني يفتتح
رسيع قطع بني وبالتبادل نومها. غرفة حدود يف تتململ بينما املضطربة حركاتها املتحركة
صورتها بعينَيها وتمسح املائل السقف يف تحدق وهي نلمحها بطيئة، طويلة ولقطات
بينما السجن قضبان تشبه التي الرسير قضبان عىل بيَديها وتطرق املرآة يف العارية
يف يرشع الذي — لكاليد رؤيتها من لحظات بعد االنفجار. وشك عىل املكبوتة شهوانيتها
من مًعا الكوال ويرشبان جانبه لتقف تخرج النافذة، خالل من — والدتها سيارة رسقة
سطو بسبب السجن يف قىضمدة أنه لها يُثبت أن إياه متحدية طويل، عنق ذاتَي زجاجتنَي
ينظر بينما موحية حركة يف فخذه بجانب ويضعه مسدسه كاليد يشهر باندفاع، مسلح.
يستخدم أن إياه متحدية يدها وتمد به، مفتونة بوني شفتَيه. بني ثقاب عود ويالعب بعيًدا
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املسلح السطو نرى منتبهة.» وابَقي هنا انتظري «حسنًا، هامًسا: كاليد يقول املسدس.
يرحالن نراهما املشهد، ينتهي أن وقبل مهجور. ترابي لشارع ا جدٍّ بعيدة لقطة خالل من
روزفلت فرانكلني للرئيس ملصقات من ا صفٍّ وراءهما تاركني الهروب سيارة يف مًعا
االثنان يتنقل وقضية. مهنة إىل يتحول كنزوة يبدأ ما إن .(٤-٦ (شكل السياج عىل معلقة
تمجدهما التي الصحافة وتحرضهما البنوك، عىل والسطو الصغرية الرسقات بني ما
الدولة. ملؤسسات ومواجهني للفقراء كمساعدين الحديث العرص هود لروبن كتجسيد
عصابة مكوِّنني وزوجته كاليد وشقيق سيارات ميكانيكي يصحبهما رحلتهما، وأثناء
وتصبح العالقات تتدهور إذ األبد؛ إىل تستمر أن يمكن ال السعيدة الرحلة لكن بارو». «آل
تتابُع ففي السينما؛ تاريخ يف الكمني مشاهد أشهر بأحد الرحلة وتنتهي عنًفا، أكثر األفعال
الرصاصات تمطر بطيء، وتصوير ا جدٍّ رسيعة مونتاجية لقطعات بالباليه شبيٍه مشاهَد
بثقوب سيارتهما جسد يمتلئ كما طلقة. كل مع ينتفضان اللذين وكاليد بوني جسَدي

املميت. الحب مثلث يف بدورها يذكرنا مما الرصاص

الكساد حقبة أفالم من عنارص بني (١٩٦٧ بني، (آرثر وكاليد» «بوني فيلم يمزج :٤-٦ شكل
ألفالم جديد ملسار مؤسًسا الجديدة الفرنسية واملوجة النوار وأفالم العصابات وأفالم الكبري

العدالة. من هربًا آلخر مكان من يتنقلون لألسلحة حاملون عشاق الطريق:
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عن هوليوود من بني يستعريه ما رؤية السهل من والفكرية، األسلوبية الناحية من
الكساد حقبة أفالم عنارصمن بني وكاليد» «بوني يجمع الجديدة. الفرنسية املوجة طريق
اإليقاع رسيع ومونتاج قوية بإضاءة القصة داعًما النوار وأفالم العصابات وأفالم الكبري
محمولة بكامريا وتصويًرا أنيًقا مفاجئًا مونتاج قطع مضيًفا مبهجة، بانجو وموسيقى
املغامرة نحو كبري كمهرب للطريق رؤية ِبني لنا يقدم جودار. لوك جان من مستوًحى

السينمائية. والرباعة الثقايف للنقد أداة كذلك كونه بجانب والشهرة، والسحر

الوجودية الرحالت السبعينيات: (6)

القيادة. توىل املخرجني من جديًدا جيًال أن الواضح من كان السبعينيات، أوائل بحلول
هوليوود كانت جديد جمهور إىل يصلون كيف الجريئون املوهوبون الشباب هؤالء أدرك
البعض ج تخرَّ بينما األستديوهات، يف العمل خالل من الحرفة بعضهم أتقن وراءه. تسعى
أفالم تصوير مواقع يف العملية الخربة عىل وحصلوا األمريكية السينما كليات يف اآلخر
ماليك تريينس وكذلك الثانية، املجموعة إىل ينتمي هوبر دينيس كان كورمان. روجر
وكاليد» «بوني فيلَمي نجاَح وباستلهامهم سبيلربج، وستيفن كوبوال فورد وفرانسيس
الوعرة» «األرايض فيلم ففي طريق؛ أفالَم صنَْع تقريبًا جميعهم جرَّب البسيط»، و«الراكب
(مارتن القانون عن الخارجني من رفيقان يحاول ماليك، تريينس إخراج من (١٩٧٣)
عمليات من سلسلة يف االنخراط أثناء لوالية والية من التنقل سبيسيك) وسييس شني
فورد فرانسيس للمخرج (١٩٦٩ بيبول»، رين («ذا املطر» «برش فيلم ويف الطائش. القتل
«قطار فيلم ويف البالد. عرب رحلة وتبدأ زوجها نايت) (شرييل حامل امرأة تهجر كوبوال،
تساعد سبيلربج، ستيفن للمخرج (١٩٧٥ إكسربيس»، شوجرالند («ذا الرسيع» شوجرالند
قبضة يف الوقوع وتجنُِّب السجن من الهروِب يف زوَجها هون) (جولدي أخرى امرأة

األطفال. لرعاية بدار التحاقه وعدم ابنهما إنقاذ يف آمَلنْي القانون،
الحقبة بتلك الخاصة الطريق أفالم من وغريها األفالم هذه الدرمان ديفيد يصنف
القانون. عن الخارَجني والرفيَقني الحرية، وراء السعي فكرتنَي: عىل تنويعات باعتبارها
فإنه السينمائية، األنواع ر تطوُّ لوصف شاتس توماس مصطلحاِت الدرمان استخدام ومع
التجريبية» «املرحلة يف ُمميِّزتنَي لحظتنَي وكاليد» و«بوني البسيط» «الراكب من كالٍّ يعتِرب
واألفكار األبطال فيها يبدأ التي املرحلة وهي الطريق، بأفالم الخاص السينمائي للنوع
لالدرمان، وطبًقا مميز.12 شكل لتكوين مًعا االلتحام يف األفالم صناعة وتقاليد والقصص
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أصبحت عندما السبعينيات، بداية يف السينمائي النوع لهذا الكالسيكية» «املرحلة تبدأ
السبعينيات عقد خالل الستينيات مثالية وبتدهور بذاته. مستقالٍّ نوًعا الطريق أفالم
الحرب، بعد ما حقبِة يف األوروبية السينما وإدراكاِت أساليَب األمريكية األفالم وتبنِّي
نظرات نحو املتفائل االجتماعي النقد عن مبتعدًة تشاؤًما أكثر شكًال الطريق أفالم اتخذت
لبريجمان النفسية الرحالت تشبه األفالم تلك وبدأت الوجودي. القلق عىل تقوم قتامًة أكثر

املعنى. عن بحثًا مجازية طبيعيٍة مشاهَد خالل وفيلِّيني وكلوزو
والوعي االهتمام بنفس وأمريكا أوروبا بني الطريق عىل ساَفَر املخرجني من قليل
املحيط جانبَي عىل الفني النوَع هذا استكشف الذي فيندرز، فيم األملاني املخرج لدى اللذين
ما لنقِد السيارَة ويستخدم األمريكية بالثقافة ا مهتمٍّ فيندرز كان جودار، ومثل األطليس.
استبطانيًة تأمالٍت فيندرز أفالم وتُعتَرب والرسعة. التنقل نحو خطرية عامليًة نزعًة يراه
رجالن يلتقي ،(١٩٧٦ رود»، ذا أوف («كينجز الطريق» «ملوك فيلم ففي ودقيقة، متأنية
فاجن الفولكس نوع من الخنفساء سيارته بقيادة نفسه إغراَق أحدهما يحاول عندما
كان الذي زيشلر) هانس بدوره يقوم (الذي روبرت ينضمُّ بحرية. باتجاه تردُّد دوَن
متنقل ميكانيكي وهو فوجلر) روديَجر بدوره يقوم (الذي برونو إىل االنتحار يف راغبًا
الرشقية األملانيتنَي يف الحدود بلدات خالل مًعا رحلًة االثنان ويبدأ األفالم، عارضات يُصِلح
حبَّ يتشاركان فإنهما تماًما، مختلفة خلفية من منهما كالٍّ أن من الرغم وعىل والغربية.
بالندوب روحه تمتلئ وحيد الة رحَّ منهما وكلٌّ األمور. من الكثري ذلك وغري البوب موسيقى
أكرب بنحٍو باإليماءات يتحدثان وهما املنزل. واستقرار النساء عن بعيدان وهما العاطفية،
الواضح االتجاَه افتقادهما كان للمحادثة. بديالن باألشياء والقيام فالسفر الكلمات؛ من
فيندرز الحقبة؛ تلك يف األملاني للشباب املألوفة املشكالت من املستقبل بشأن التأكد وعدم
وبينما مهنته. هي األفالم صناعُة تصبح أن قبل والفن الفلسفة إىل الطب من َل تنقَّ نفسه
وقلقهما. بتعبهما نشعر الحرب، بعد ما ألوروبا الكئيب املشهد خالل الفيلم بطال يتجول
العظيم الرتاث محل الهوليوودية األفالم تحل يزورانها، التي الَخِربة األفالم عرض دور ويف
«لقد ما: شخص يقول مكان. كل يف األمريكية الثقافة من شظايا وهناك األملانية. للسينما
فيندرز ثالثية يف فيلٍم وأفضَل آِخَر الطريق» «ملوك فيلم كان الَوْعينا.» األمريكيون استعمر
،(١٩٧٣ سيتيز»، ذا إن («أليس املدن» يف «أليس تتضمن التي الطريق، عن األملانية باللغة
أمريكا يف الحًقا طريٍق أفالَم َم قدَّ فيندرز لكن ،(١٩٧٤ موف»، («رونج خاطئة» و«خطوة
لفيندرز الشاعري اإلحساس .(١٩٨٤) تكساس» «باريس، فيلم هو مثاٍل وأبرُز نفسها،
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السينما موجِة إطالِق يف ساَعَدا مولر روبي به الخاص السينمائي للمصور امللهمة والصور
العالم. وعرب أمريكا يف املخرجني من جيٍل عىل عالمتهما وتركا الجديدة، األملانية

فيلم يف أمريكا قلب يف امُلقِفرة الطبيعة يف يهيمان اجتماعيٍّا منبوذان شخصان :٤-٧ شكل
األوروبية الطريق ألفالم الوجودية النغمَة جلب الذي (١٩٧٣ ماليك، (تريانس الوَِعرة» «األرايض

املتحدة. الواليات إىل

والية من تمتد التي املفتوحة السهول هو الطبيعي املشهد الوعرة»، «األرايض فيلم يف
يف الرئيسية الطرق عن بعيًدا األحداث معظم تقع مونتانا. والية وحتى الجنوبية داكوتا
تتبادل بها. االختباءُ للهاربني يمكن والتي تمييزها، يمكن ال التي والرباري املنعزلة الغابات
توضح رائعة بانورامية ولقطات والنباتية الحيوانية للحياة مقرَّبة لقطات عرَض الكامريا
الخواءَ ماليك كامريا تسِرب .(٤-٧ (شكل للرهبة املثري قفرها وكذلك األرض هذه جماَل
أمٌر وهو الوقت، نفس يف وأخالقي مادي خواء وهو األمريكية، األرايض قلب يف املرعب
(الذي كيت الرئيسيتنَي: الفيلم شخصيتَي يف ينعكس الخواء هذا الفيلم. عنوان إليه يُلمح
كيت رحلة تبدأ سبيسيك). سييس بدورها تقوم (التي وهويل شني)، مارتن بدوره يقوم
كيت يُعتَرب كإنسان، الرشطة. مع ا جدٍّ اإليقاع رسيعة بمطاردة وتنتهي قمامة شاحنة يف
وعجزه باالندفاع وباتسامه القدر. بنفس فيها والتفكري بذاته اإلدراك ضعيف فهو لغًزا؛
مميت بنحو وعنيًفا لحظة، يف ُمربك بنحو لطيًفا يكون أن يمكن نفسه، عن التعبري عن
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عن غريب بنحو منفصًال يبدو لكنه التهور»، «شديد بأنه هويل تصفه التالية. اللحظة يف
لتلعثُم مضاد بنحٍو لكن مشاعرها، عن منفصلًة تبدو هويل فإن كذلك، وعواطفه. أفعاله
الرومانسية الكتب من شاعريٍة بمقاِطَع ميلء يوميات بدفرت هي تحتفظ الحديث، يف كيت
يف وشاعرية ة معربِّ للفيلم كرواية عاٍل بصوٍت هويل تقرؤها التي املقاطع إن قرأتها. التي

العاطفة. من وخاٍل فاتٌر صوتها أن من الرغم عىل األغلب
عائلَة قتل عرشة التاسعة يف لشاب حقيقية قصة من حر بنحو فيلمه ماليك اقتبس
القتل عمليات من سلسلة يف واصطحبها ١٩٥٨ عام عاًما عرش األربعة ذات عشيقته
وكاليد، بوني نموذج عىل جزئي بنحٍو قائمٌة هاربنَي كرفيَقني مًعا رحلتهما الطائش.
الواضح من كاليد، ومثل دين، بجيمس مرتني كيت يُقارن بالشهرة. انشغالهما وكذلك
عندما لنفسه الحجر من تذكاريٍّا نُُصبًا مقيًما أسطورية، مكانة أنه يظن بما استمتاعه
تحتل كيت شخصية فإن لذا معه؛ املقابالت تُجَرى عندما التذكارات وموزًعا عليه، يُقبَض
ودين براندو اها أدَّ شخصيات (بجانب النرجسيني الذكور من طويلة سلسلة يف مكانها
كذلك الفيلم يف ماليك يضع لهم. ووطن أنفسهم عىل للعثور يعانون الذين وبيتي) وهوبر
بالخمسينيات، الخاصة الجانحني األحداث وأفالم األمريكي الغرب ألفالم ُمدَركًة تلميحاٍت
ذَوِي األوروبيَّني املخرَجني إىل هو انجذابه أقوى لكن التهريجية، الكوميديا أفالم وحتى
ولكن الوجودي، القلق من نوٍع من الراحة عن املغرتبة شخصياته تبحث الخاص. األسلوِب
رومانسية. منها أكثُر هوسيٌة كيت رؤية أن يتضح األنفاس»، «منقطع فيلم يف ميشيل مثل
منزل إن حقيقيٍّا. منزًال يمنحه ال بنحو يهدأ ال فإنه البسيط»، «الراكب فيلم يف بييل ومثل
ومحطُة األطفال كتب من وهٌم هو الغابة يف هويل أجل من كيت يبنيه الذي السعيد الشجرة
بصديقه، الخاص املهجور الرباري كوخ — للمنازل األخرى الصور أما مؤقتة. اسرتاحٍة
ملزيٍد الطريَق فتفتُح — أبيه بَْكرِة عىل يحرقه الذي هويل والد ومنزل الغني، الرجل وبيت

هدف. دون يكون الذي امُللحِّ التنقل حاالت من
يختلف بنحو وجمالية مجازية أكثر دوافعه تبدو الوعرة» «األرايض فيلم كان إذا
يف الفلسفَة دَرَس ماليك أن تذكُّر بنا فيجدر سبقته، التي األمريكية الطريق أفالم عن
اآلخر، تلو فمشهًدا األمريكي. الفيلم بمعهد التحاقه قبل وأكسفورد هارفرد جامعتَي
يحرق فعندما االجتماعي؛ النقد أو الشخصيات أو القصة عىل واملجاُز العامة النربُة ق تتفوَّ
يف والدها وجسَد ورسيَرها وُدماها بها الخاصَّ البيانو النرياُن تلفُّ هويل، منزل كيت
يف الشجرة منزَل يبنيان وعندما الجمال. فائقة الداكن البني باللون متتابعة لصور تركيٍب
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القبض وقبل بامتياز. مفصلة الغابة يف والرتاكيب األلوان درجات فإن الصفصاف، أيكة
األمامية السيارة مصابيح عن الصادر الخفيف الوهج يف ببطء كالهما يرقص كيت، عىل
الحب ألن انتهى «الحلم كلماتها: بني من التي كول، كينج لنات زهرة» «سقوط أغنية عىل
الطريق. نداء بسبب حتمي بنحو العام املزاج يتحطم لحظة، ولكل يموت.» الحقيقي
وبميزانية مستقل بنحو الوعرة» «األرايض وأنتََج وأخَرَج كتََب ماليك أن من الرغم وعىل
ماليك أفالُم كانت الفيلم. توزيع حقوق رشاء يف برذارز وارنر نجحت فقد منخفضة،
األمد. طويَيل كانا وأصالته تأثريه لكنَّ طويلة، فرتاٌت واآلخر أحدها وبني قليلًة، التاليُة

الحداثية بعد ما واملعارضة الكوميدية السباق أفالم الثمانينيات: (7)

عاَمي والثاني األول بجزأيه كانونبول» «سباق فيلم حققه الذي التجاري النجاح قبل حتى
السباقات عىل تقوم التي الكوميدية األفالم وصفة تجرب هوليوود كانت و١٩٨٤، ١٩٨١
جي إم أستديو استعان ،١٩٦٣ عام ففي العرض؛ دور إىل الجمهور لجذب البالد عرب
مجنون عالم «إنه فيلم لصنع رسالة»، ذات «جادة أفالم مخرج وهو كرايمر، بستانيل إم
الهزلية الفيلم قصة تتضمن وورلد»). ماد ماد ماد ماد آ («إتس مجنون» مجنون مجنون
كاليفورنيا جنوب عرب بعًضا بعضهم ويسابق صدفًة، يلتقون الذين الغرباء من مجموعًة
وطاقم ضخمة ميزانية عىل األستديو راهن املرسوقة. النقود من مبلغ عىل للعثور ونيفادا
إن التلفزيون. من الجمهور لجذب للسينرياما العمالقة الشاشة وأبعاد بالنجوم ميلء
وتحطُّم الخشنة، الكوميديا مثل: إم، جي إم أستديو ألفالم املميزة العنارص من العديد
تظهر القانون؛ عىل ق التفوُّ عىل مة املصمِّ الفوضوية والرغبة العالية، والرسعة السيارات،
تعاُوٌن وهو بايل، لتشارلز (١٩٧٦ رايل»، («جامبول جامبول» «سباق فيلم يف مجدًدا
سباًقا املتنافسة العرش الِفَرق تبدأ براذرز. ووارنر أرتيستس فريست بني بكثري أرخُص
ويطاردهم كاليفورنيا، يف بيتش لونج وحتى نيويورك مدينة من الطريق عىل قانوني غريَ
محوالت أو للرسعة حدود يوجد ال أنجلوس. لوس رشطة من ٌب متعصِّ رشطة مالزُم
خوليا راءول بها يتفوَّه التي اإليطالية» للقيادة األوىل «القاعدة عدا فيما قواعد أو ازة حفَّ

يهم.» ال ورائي «ما بسيارته: الخاصة الخلفية املرآة من يتخلَّص بينما يُنَىس ال بنحٍو
(«فيكيشن»، و«عطلة» جامبول» و«سباق كانونبول» «سباق مثل أفالٌم تستثمر
نحو الطريق ألفالم السينمائي النوَع هًة موجِّ القيادة، رحلة من الكوميدي الجانَب (١٩٨٣
فيلم ظهر فقد كذلك؛ الجادة أفالمه له كان الثمانينيات عقد لكن للرتفيه. السهل الطريق
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الذي العام وهو ،(١٩٨٧ أوتوموبيلز»، آند ترينز («بلينز، وسيارات» وقطارات «طائرات
نيل دور يف مارتن ستيف ببطولته وقام هيوز جون الفيلم أخرج البورصة. فيه انهارت
يف السفر إىل الحال به وينتهي بالطائرة، رحلتُه تُفوته نشيط أعمال رجل وهو بيدج،
(الذي جريفيث ديل ى يُسمَّ أخرَق حمام ستائر حلقات بائع بصحبة السياحية الدرجة
أنه النهاية يف نيل يكتشف لكن فاشًال، ديل يبدو البداية، يف كاندي). جون بدوره يقوم
عيد يف عائيل عشاءٍ بمشاركِة بالرجَلني الحال وينتهي األصدقاء من العديد له ماهر مسافر
فيه يُضَطر الذي ،(١٩٨٨ مان»، («رين املطر» «رجل فيلم يف مشاِبهة فكرٌة تِرسي الشكر.
اصطحاب إىل كروز) توم بدوره يقوم (الذي بابيت تشاريل ى يُسمَّ مهنيٍّا ناجح أناني شابٌّ
رحلة يف هوفمان) داستني بدوره يقوم (الذي رايموند د بالتوحُّ املصاب األصغر شقيقه
االستثنائية وذاكرته الغريبة رايموند أفعال تُعتَرب رودماسرت. بويك سيارة يف البالد عرب
بينهما. الرابط لتقوية فرصًة تصبح الرحلة لكن تشاريل، وذهوِل إلحباِط دائمًة مصادَر
املفقودة. عائلته اآلخر يف منهما كلٌّ وجد قد يكونان وجهتهما، إىل الشقيقان يصل وعندما
ريجان رونالد ترشح لحملة هدًفا يعكسان املنزل ِقيَم واستعادة بالعائلة االنشغال هذا
يف بارز بنحو هذا يظهر العقد. سنني معظم البالد رئيس منصب توىل الذي للرئاسة،
املكان؛ من بدًال الزمان يف السيارة رحلُة تُعترب حيث (١٩٨٥)؛ املستقبل» إىل «العودة فيلم
هذا عنوان يوحي وكما مًعا. العائلة أفراد شمِل جمِع لصالح باشتياٍق املايض إىل عودة أْي

الخلفية. املرآة يف تكون ربما ُقُدًما اآلتي للطريق رؤية أفضل فإن املحاِفظ، الفيلم
العنارص، هذه من العديد بني (١٩٨٧ أريزونا»، («ريزينج أريزونا» «تربية فيلم يمزج
كوين)، جول وأخرجه كوين إيثان أنتجه (إذ كوين األخَوين بني للتعاون نتاًجا وكونه
القصة تحكي العابثة. الساخرة واملحاكاة السوداء الكوميديا بني بجنون يتنقل فإنه
تعكس اللذان وإدوينا آي هربرت وهما القانون عن الخارجني من آخَرين رفيَقني عن
(الذي هربرت رضيًعا. طفًال وإدوينا هربرت يرسق إذ بالعائلة. الحقبة تلك ولع جريمتهما
العدالة لنظام الدوار الباب يف عالق الحظ قليل شخص كيدج) نيكوالس بدوره يقوم
من صورته تلتقط التي الرشطية هي هانرت) هويل بدورها تقوم (التي إدوينا الجنائية.
يف يقعان الرومانسية، الزفاف أفالم من ملشاهد ساخر مونتاج ويف الرشطة. سجالت أجل
إدوينا تكتشف عندما لكن أوىل. كخطوة مقطورة يف للعيش وينتقالن ويتزوجان الحب
لناثان ُولِدوا توائم خمسة من واحد لرسقة هربرت عىل تضغط اإلنجاب، تستطيع ال أنها
بعد ما عىل مؤًرشا الساخرة الفيلم تلميحات كانت إذا الجرائد. يف عنهم قرأت وقد أريزونا
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حتى أريزونا» «تربية فيلم يمتلئ االتجاه. هذا يف بارعان كوين األخَوين فإن الحداثة،
وبالطبع امليلودراما وأفالم املتحركة رانر رود ورسوم رعب ألفالم ماكرة بتلميحات آخره
من مبارشة العالم نهاية يف الوحيد للراكب الكابوسية هربرت رؤيا تأتي الطريق. أفالم
لهذا أصالة كوين األخَوين مساهمات أكثر كان ربما املجنون». «ماكس سلسلة أفالم أحد
الرسيع الطريق منتصف يف جالس وهو الرضيع، الطفل صورة هو السينمائي النوع
ذكيٍّا برصيٍّا «مجاًزا بوصفه املشهد هذا إىل الدرمان ينظر نحوه. برسعة مركبة تتجه بينما
صحيًحا، هذا يكون ربما الثمانينيات».13 أواخر يف الطريق ألفالم الطفولية املعالجة عن
عندما حتى بداخلنا املوجود الطفل تروق األمريكية للثقافة الكارتونية الفيلم معالجة لكن
السوبر يف املطاردة مشهد إىل انظر االستهالكية. والنزعة للعنف القومي تقبُّلنا من تسخر
بينما الحفاضات من مرسوًقا صندوًقا يحتضن وهو هربرت فيه يجري الذي ماركت
من الكثري املطاردة أثناء يتبعثر عليه. النار إلطالق املستعدون املتجر موظفو يطارده
أو مسدسات. يمتلكون الجميع أن ويبدو املتجر، طرقات يف الرفوف عىل من املنتجات
مما أكثر ع ُرضَّ أطفال لديه عصامي مليونري وهو أريزونا لناثان الفاخر املنزل إىل انظر
باملزيد ننادي أم هذه اإلفراط مظاهر نُدين هل يحتاج. مما أكثر ومال يتحمل أن يمكنه

والتشويه؟ العنف من
الجنة» من «أغرب فيلم جارموش جيم املستقل األمريكي املخرج صنع ،١٩٨٤ عام يف
جارموش وصفه الطريق ألفالم واٍع حداثي بعد ما تقديم وهو برادايس») ذان («سرتينجر
أوروبا رشق من خيايل مخرج بأسلوب جديدة واقعية شبه سوداء «كوميديا بأنه بسخرية
مونرز») هاني («ذا «العرسان» األمريكي باملسلسل وملم أوزو ياسوجريو بأفالم مهووس
«باريس، فيلم فيندرز أصدر العام، نفس يف الخمسينيات.»14 يف يُعرض كان الذي
املخرج اصطحب سنوات، بضع بعد أمريكا. غرب جنوب يف صوره الذي تكساس»
فيلم يف املتحدة الواليات إىل أوروبا رشق من تخيلية روك فرقة كواريسماكي أكي الفنلندي
.(١٩٨٩ أمرييكا»، جو كاوبويز («لينينجراد أمريكا» إىل يذهبون لينينجراد بقر «رعاة
من سلكها التي وأمريكا أوروبا بني املتقاطعة الطرق الخاصة بطريقته فيلم كل استكشف
عاملية. الطريق أفالم أصبحت أكثر، مقصود وبنحو تدريجيٍّا وهيلمان. وفيندرز جودار قبل
هضابها تستدعي حيث تكساس لصحراء جوية بلقطة تكساس» «باريس، فيلم يبدأ
يميش رجل هناك األسفل، يف وبعيًدا فورد. لجون األمريكي الغرب أفالم لألذهان امللونة
كثيفة لحية ذو وهو ستانتون) دين هاري بدوره يقوم (الذي ترافيس يُدعى وحيًدا
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ستوكتون) (دين والت شقيقه يُستدعى عندما صفراء. عنق ورابطة حمراء قبعة ويرتدي
أن وبما سنوات. أربع منذ مفقود ترافيس أن نكتشف ليصطحبه، أنجلوس لوس من
وهي بالسيارة الرجالن يسافر األرض»)، أترك أن أريد («ال الطريان يرفض ترافيس
«رجل يف الشقيَقني ومثل املتجهم. ترافيس صمت يفسدها التي عالقتهما لتوثيق فرصة
من العديد ومثل اجتماعيٍّا. منعزل شخص واآلخر ناجح أعمال رجل أحدهما املطر»،
بينهما. للتواصل بديًال السفر يبدو التواصل. يجيدان ال فإنهما قبلهما، الطريق رشكاء
٨ سوبر فيلم بكرة عرض يف والت يبدأ أن بعد فقط قوقعته من الخروج يف ترافيس يبدأ
وسعيدة متماسكة عائلة العطلة فيديو يُظهر ملحوظ، بنحو املايض. يف لحياتهما مليمرتات
لحقبة املميز بالحنني مشحونة املنزلية للفيديوهات البسيطة الصور هذه الرتحال. أثناء
«باريس، فيلم يستمر وبينما تمزقه. قبل املثايل السعيد املنزل إىل شديد توق وهو ريجان
فيلم من أكثر متفائًال يبدو فإنه العائيل، االغرتاب عىل فيندرز تركيز إظهار يف تكساس»
الطبيعية، للمناظر الغنية األساسية األلوان مولر روبي تصوير يُربز الطريق». «ملوك
للتعليق بالعاطفة املفعمة التصويرية كودر راي موسيقى مع جنب إىل جنبًا يعمل الذي

الخالص. تجاه الطويلة ترافيس رحلة عىل
آخر أملاني مخرج صوره الذي (١٩٨٧ كافيه»، («بغداد بغداد» «مقهى فيلم يُعترب
عن أدلون فيلم يحكي وبهجة. تفاؤًال أكثر بأمريكا موهايف صحراء يف أدلون برييس هو
إىل تصل ياسمني تُدعى القوام ممتلئة امرأة وهي الوسطى، الطبقة من أملانية سائحة
املرأتني كال بريندا. تُدعى غاضبة سوداء أمريكية امرأة تديرها الشاحنات لخدمة محطة
توقُّف فيلم يكون أن إىل يميل الذي الفيلم، يدور بطريقتها. كلٌّ زوَجيْهما، عن انفصلتا
يضم التقليدية. املتماسكة للعائلة بدائل حول طريق، فيلم كونه من أكثر الطريق يف
واملترسبني الحمر والهنود والالتينيني والسود البيض — الشخصيات من نطاًقا املقهى
مًعا. العيش يف ينجحون الذين — والصغار السن وكبار امُلرتَف والشباب التعليم من
من جزءًا تصبح تدريجيٍّا لكن متطفل كدخيل البداية يف ياسمني تُعاَمل أوروبية، بصفتها
يتالعب السحرية. والخدع األلعاب بمساعدة مزدهر ملهى إىل الرث املطعم محولة العائلة
بريندا، ياسمني فيها ترى مرة أول ويف ولطيف. مرح بنحو االجتماعية باألنماط أدلون
تتوىل فإنها بريندا، إهمال من ضيقها وبسبب أفريقية. ِقْدر يف تُطبَخ وهي نفسها تتخيل
العابر الفهم من لحظات يعطينا كذلك أدلون لكن قوية. أملانية بإرادة املنزل تدبري مهمة
روايات املقيمة الوشم رسم فنانة وتقرأ باخ موسيقى بريندا ابن يحب إذ األطليس. للمحيط
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لظهور الطريق يمهد فإنه البرش، من مختلفة أنواع عىل الفيلم وباشتمال مان. لتوماس
التسعينيات. يف الثقافات متعددة الطريق أفالم

جارموش اختار بالحياة، النابَضني أدلون فيلم وتصوير لشخصيات مضاد بنحو
الفيلم سيلو دي توم تصوير يمنح واألسود. باألبيض الجنة» من «أغرب فيلم تصوير
تجمع املدينة. يف املكسورة واألرصفة املتداعية الحوائط يربز بنحو جافة وثائقية واقعية
باملؤلف يذكرنا (مما وترية بآالت متوترة موسيقى بني التصويرية الفيلم موسيقى
وسط أندية بثقافة الخاصة الفوضوية الغنائية والكلمات بارتوك) بيال املجري املوسيقي
األدنى الحد تقدم جارموش قصة إن شك. بال وقاتم كئيب هذا لكل العام األثر املدينة.
بالينت) إيسرت بدورها تقوم (التي إيفا اسمها مجرية فتاة حول تدور حيث األحداث من
إىل طريقها يف مانهاتن يف لوري) جون املوسيقي بدوره يقوم (الذي وييل عمها ابن تزور
بدوره يقوم (الذي إيدي األحمق، وييل صديق وبصحبة مًعا أوهايو. بوالية كليفالند مدينة
يسخر فلوريدا. إىل ثم أوهايو إىل أوًال يسافرون إدسون)، ريتشارد وهو آخر موسيقي
تراقب اللحظات، إحدى يف جافة. بدعابة حياتهم وأسلوب الشخصيات هذه من الفيلم
عشاءً يُسمى «ملاذا تسأله: املسائية. وجبته يلف الذي الفيض الورق يزيل وهو وييل إيفا
هكذا التلفزيون. مشاهدة أثناء تتناوليه أن املفرتض من «ألنه قائًال: فريد تلفزيونيٍّا؟»
بنفس مجدية غري فهي لها، األمريكية القدم كرة لتفسري جهوده أما أمريكا.» يف نأكل
غريب لشخص منطقيٍّا يبدو ال الذي الوطنية للثقافة تفكري دون من قبوله كاشفة القدر،
أكرب بنحو ا مهتمٍّ جارموش يبدو النقدية، الجوانب هذه إىل باإلضافة الثقافة. تلك عىل
٦٧ من بالكامل الفيلم يتكون ما. قصة رسد من بدًال جديدة سينمائية أساليب بتجربة
بنحو سوداء رشائط منها كل بني يفصل مستمرة واحدة بلقطة مصوًرا قصريًا مقطًعا
يبدو مرة. ذات املخرج أشار كما وذلك صور، ألبوم يف الفوتوغرافية كاللقطات يجعلها
إن تحضري. أو استعداد أي دون من واقًعا نشاهد كنا لو كما ومرتجًال ا فجٍّ التمثييل األداء
باستخدام أمريكا إىل األوروبي االغرتاب يجلب طريق، فيلم باعتباره الجنة»، من «أغرب
ل تنقُّ كل وسط األمريكية. للحياة هدف دون من االنجراف لتوضيح غريبة مهاجرة وضع
العناء. تستحق الرحلة كانت هل تتساءل املتحدة، والواليات املجر بني وذهابًا مجيئًا إليفا
بالطريقة يبدو يشء وكل جديد مكان إىل تأتني غريب. أمر إنه «أتعلمني؟ إيدي: يقول وكما

نفسها.»
جارموش جماليات وبني بينه املشرتكة األمور من الكثري كواريسماكي أسلوب يمتلك
عىل يستند كان لو كما يبدو لكنه الجافة، ودعابته األحداث من األدنى الحد بتقديم
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إقامة يف لينينجراد بقر رعاة يفشل عندما ماركس). اإلخوة (أو كوين اإلخوة ابتكارات
إىل يذهبوا بأن يُنصحون الشمايل، القطب يف الجرداء التندرا سهول يف ما مكان يف حفل
مرتدين نيويورك إىل الفرقة أعضاء يصل يشء». بأي «يسعدون هناك الناس ألن أمريكا؛
كثيفة شعر وترسيحات األطراف مدببة وأحذية شمسية ونظارات الفراء من معاطف
أفضل يبدو ال الجديد العالم أن لهم يتضح حواجبهم. فوق املنتفخة الثعالب ذيول تشبه
رخيصة حانات يف العمل هي لهم املتاحة الوحيدة الوظائف القديم. العالم من بكثري
بقر «رعاة فيلم يجعل ما وفارًغا. بارًدا يبدو الشاطئ وحتى السمعة. رديئة ليلية ونوادي
التي املكسيك وحتى مانهاتن من جولتهم هو طريق فيلم أمريكا» إىل يذهبون لينينجراد
الخلفي السيارة صندوق يف رجالن يجلس حيث مستعملة كاديالك سيارة يف يُنهونها
تجوال هي الرحلة فإن الفيلم من األكرب الجزء إىل بالنسبة سقفها. فوق تابوت وهناك
تتحسن موسيقاهم لكن الساخرة، القصرية والنكات املضحكة اإليمائية بالحركات ميلء
الدراجات سائقي جمهور لدى نجاًحا يحققون تكساس، بوالية النجرتي يف الوقت. بمرور
فيلم نجح البسيط». «الراكب فيلم من جامًحا» ليكون «ُولِد أغنية يعزفون عندما النارية
حقيقية موسيقية فرقة أصبحت لينينجراد» بقر «رعاة فرقة أن لدرجة بشدة كواريسماكي

التسعينيات. يف آخرين فيلَمني وصنعت فنية بجوالت تقوم

للمنزل جديدة ورؤى الثقافات املتعددة الرسيعة الطرق التسعينيات: (8)

مرت قد تكون فربما التطوري، شاتس مخطط تتبع أمريكا يف الطريق أفالم كانت إذا
«الكالسيكية» النماذج إىل وصوًال البسيط» «الراكب فيلم عىل السابقة «التجريبية» باملرحلة
حتى الثمانينيات يف األسلوبي «التنقيح» من حقبة خالل واستمرت السبعينيات أوائل يف
األسلوب فيها يمتزج التي الذاتي االنعكاس مرحلة أو «الباروكية» املرحلة إىل تصل
بأفالم الثمانينيات خالل لذاته االلتفات يف بدأ السينمائي النوع فإن رأينا وكما واملحتوى.
ما مخرجني أيدي ويف صناعتها. يف املستخدمة التقاليد — من تسخر بل — تستغل
أنه بدا ما غالبًا السينمائي األسلوب فإن لينش، وديفيد ستون أوليفر مثل حداثيني بعد
نحٍو عىل مستقيًما خطٍّا يتبع ال السينمائي النوع مسار لكن املعنى. عىل يتغلب كان
يعيد أو الخلف إىل يعود أو انعطافات يواجه أو جانبًا يتقدم فإنه ذلك، من بدًال منتظم.
ريديل أعاد التسعينيات، يف للتطور. املتوقع الوقت متجاوًزا لألمام يقفز أو ذاته ابتكار
حدوث إىل أدى مما ولويز»؛ «ثيلما بفيلم األصدقاء عىل القائم الطريق فيلم تقديم سكوت
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التسعينيات حقبة يف أخرى أفالٌم قدمت كما البطولة. دور املرأة تويل بسبب نسوي جدل
مسلطة االنتباه: بؤرة إىل التجاهل من إياها ناقلًة مىض فيما شة مهمَّ كانت مجموعات
،(١٩٩١ أيداهو»، برايفت أون («ماي خاصتي» «أيداهو فيلم يف املثليني عىل الضوء
يف الُحمر والهنود ،(١٩٩٦ باس»، ذا أون («جيت الحافلة» «اركب يف السود واألمريكيني
سرتيت» «قصة يف السن يف طاعن وجيل (١٩٩٨ سيجنالز»، («سموك الدخان» «إشارات
رسيًعا طريًقا األمريكي الطريق أصبح آخر، بمعنى .(١٩٩٩ ستوري»، سرتيت («ذا
هوليوود بحث وكذلك والعرقي، الثقايف بالتنوع جديًدا وطنيٍّا وعيًا يعكس الثقافات متعدد
رًؤى تقدم الحقبة بهذه الخاصة الطريق أفالم فإن كذلك متخصص. جديد جمهور عن
–١٩٨١) بوش وجورج ريجان رونالد للرئيَسني املحافظة الحقبة فبانتهاء للعائلة؛ متغرية
فإن ،(١٩٩٣–٢٠٠١) كلينتون ببيل الخاصة الليربالية للحقبة الطريق وإفساحها (١٩٩٣
جديدة أشكال نشوء عىل انتباههم ركزوا هايت وشري كونتز ستيفاني مثل اجتماع علماء
املستقبل» إىل «العودة فيلم يف املتصورة «التقليدية» املتماسكة العائلة تغريت العائلة. من
نفسها العائلة تعرضت كما بغداد». «مقهى فيلم يف التي تلك مثل مرونة أكثر ترتيبات إىل
عنيًفا هجوًما يقدم الذي ستون ألوليفر (١٩٩٤) بالفطرة» «قتلة فيلم يف الهجوم إىل
كوميدي مسلسل وهو مالوري»، أحب «أنا بعنوان ساخرة محاكاة يف املفككة العائلة عىل
الضحك أصوات بمؤثرات مزود كوم» «السيت أو املوقف كوميديا نوع من سوداوي
نوز («فاذر أعلم» «األب مسلسل مثل كمثالية إليها يُنَظر تلفزيونية مسلسالت من يسخر
النتهاك سايكوباتي نتاج هما الجانحان، بالفطرة» «قتلة بطال ومالوري، ميكي بيست»).
الخاصة نسختهما يصنعان لكنهما أخرى مرة منزلهما إىل الرجوع يمكنهما وال األطفال
قصة يحكي لينش لديفيد سرتيت» «قصة فيلم لكن الطريق. عىل العائلة من الساخرة
أن رغم العمر، أواخر يف حتى ُمحطَّمة عائلة بناء إعادة املمكن من أنه إىل مشريًا مختلفة
أصبحت الذي الوقت نفس يف للغاية. بطيئًا يكون ربما املنزل إىل املؤدي الرسيع الطريق
يف فيها الزائد التنقل يتسبب لدول مالئًما الطريق فيلم أصبح عاملية، أكثر فيه السينما
كما وذلك والسياحة، ل الرُّحَّ البدو وجماعات املهاجرين إىل بالنسبة مشكالت وإحداث حل
بينها. فيما أخرى وأماكن الالتينية وأمريكا وآسيا وأفريقيا أوروبا من أفالم يف سنرى

يف الطريق أفالم إحياء إعادة فضل واسع نطاق عىل ولويز» «ثيلما فيلم إىل يُنسب
الطريق أفالم من لكوكبة الطريق مهد مما متوقع، غري جديد تطور بإضافة املتحدة الواليات
يف املذكورتان البطلتان تستدعي جادة. وسياسية اجتماعية رسائل تحمل التي دة امُلجدِّ
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الخارَجني والرفيَقني البسيط» «الراكب فيلم يف الذكَرين الصديَقني لألذهان الفيلم عنوان
والهروب منشودة ضالة وراء السعي فكرتَي بني مازجتنَي وكاليد»، «بوني يف القانون عن
الضواحي يف منزلها سجن من هاربة ثيلما ولويز»). ثيلما مقربة: «لقطة قسم (انظر
جانب عىل حانة يف تتوقفان عندما لها. مستقبل ال التي النادلة وظيفة من تهرب ولويز
غري حادثة تتسبب حياتهما، من فراًرا األسبوع نهاية عطلة لقضاء طريقهما يف الطريق
فورد سيارة يف البالد عرب رحلتهما تصبح للعدالة. مطلوبتنَي لهاربتنَي تحولهما يف متوقعة
الحرية عىل للحصول مسًعى للطي القابل السقف ذات ١٩٦٦ عام موديل بريد ثاندر
النسوية؛ السينما يف تحوُّل كنقطة ولويز» «ثيلما فيلم إىل البعض ينظر الهادفة. والعالقة
التقليديني الذكور املتمردين محل الحازمات القويات النسوة أخريًا فيها يحل كلحظة
منقوًصا سيكون للفيلم نسوي نقد أي إن آخرون يقول بينما الطريق. عرب املسافرين
النماذج ببساطة الفيلم بطلتا بها تقلد التي الطريقة ده تعقُّ أو الفيلم نهاية مشهد بسبب
الطريق. لفيلم بهن خاصة وجماليات وأيدلوجية جديدة بدائل طرح دون من الذكورية
التي خوري كايل هي كاتبته فإن رجل، إخراج من ولويز» «ثيلما أن ورغم ذلك، مع
ا جدٍّ القليالت النسوة إحدى وهي للشاشة، مبارشة مكتوب سيناريو أفضل بأوسكار فازت
زمنه، يف كبريًا ونقديٍّا جماهرييٍّا نجاًحا حقق الذي نفسه الفيلم الجائزة. بهذه فزن الالتي

وتُناَقش. تُشاَهد التي التاريخ مدار عىل الطريق أفالم أكثر أحد كونه يف يستمر
فقد الطريق، عىل النساء بمغامرات الكبري لالهتمام روس هربرت املخرج بإدراك
بفيلم (١٩٨٩ ماجنولياز»، («ستيل الفوالذية» املاجنوليا «زهور امليلودرامي فيلمه أتبع
قصة يتناول كوميدي فيلم وهو ،(١٩٩٥ سايد»، ذا أون («بويز الهامش» عىل «صبية
الفيلم يستغل غربًا. متجهات البالد عرب رحلة أثناء نساء ثالث بني قوية عالقة نشوء
بدورها (تقوم سحاقية الثالث الشخصيات إحدى ويجعل املعارصة الجنسية السياسات
ماري بدورها (تقوم باإليدز مصابة املزاج حادة عقارية وسيطة وأخرى جولدبرج) ووبي
باريمور). درو بدورها (تقوم املؤذيني الرجال تألف حامل امرأة والثالثة باركر) لويز
ناحية من الثالثي رحلة تُعترب السينمائي، للنوع عليها املتعارف األفكار مع ولالتساق
عىل «رجال كان وبينما كعائلة. األُخوة للمنزل: بديل عن بحثًا أخرى ناحية ومن هروبًا
فإن الجماهريية، السوق إىل ًها موجَّ ترفيهيٍّا فيلًما باعتباره املعتاد املسار يسلك الهامش»
فيلم يُعترب جديدة. طرًقا يسلكون كانوا سانت فان جاس مثل مستقلني أفالم ُصناع
قصته ترتكز املثلية. العالقات تناول يف وأصالة جرأة أكثر خاصتي» «أيداهو سانت فان
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يقوم (الذي وسكوت فينيكس) ريفر بدوره يقوم (الذي مايك وهما محتالني شابني حول
شمال منطقة عرب يسافران مايك والدة عن البحث يجعلهما اللذَين ريفز) كيانو بدوره
أفالم تكون ربما الذي الوقت ويف إليطاليا. رحلة يف ذلك أثناء ذاهبني الهادي املحيط غرب
من ليس هنا املثيل االنجذاب فإن الذكورية، بالصور فيه استغلت قد السابقة األصدقاء
يعيد العلني. الجنيس توجههما بحكم القانون عن خارجان الشابان فهذان الخفي؛ النوع
بني مازًجا جديدة بدالالت السينمائي للنوع املألوفة والرموز األفكار تقديم سانت فان
سانت فان يرينا اللحظات، إحدى يف الرسيايل. السينمائي والتصوير املبتكرة الواقعية
أخرى، ويف باملدن؛ مهجورة وأماكن موحشة رسيعة لطرق للعواطف مثرية ليلية مشاهد
صورة يف موطنه نحو التيار ضد يسبح سلمون سمك أو لسحب حاملة مناظر يرينا
(١٩٩٢ إند»، ليفينج («ذا العالم» «نهاية وهو آخر ِمثيل طريٍق فيلِم إىل وإضافة رمزية.
الكويرية السينما حركة بدء يف خاصتي» «أيداهو فيلم ساعد فقد أراكي، جريج للمخرج

القارات. عرب انترشت ما رسعان التي التسعينيات يف الجديدة
أوف كوين بريسيال، أوف («أدفينترشز الصحراء» ملكة بريسيال «مغامرات فيلم قدم
النائية الريفية املناطق يف نسائية أدواًرا يؤدون ممثلني مغامرات (١٩٩٤ ديزرت»، ذا
املبتذل اللهو عرض لتقديم النساء أدوار يؤدون ممثلني ثالثة يسافر فبينما بأسرتاليا؛
البيئة مع كوميدي بنحو تتعارض الشاذة وترصفاتهم الغريبة أزياءهم فإن بهم، الخاص
يحركون الثالثي ونرى الصحراء. يف تطري الطاووس ريش من مجموعة نرى املحيطة.
ويصاحبهم الكاملة النساء بمالبس «سأبقى» جاينور جلوريا أغنية مع مزامنًة شفاههم
أمام يرقصون عندما سيحدث ماذا نتساءل ألسرتاليا. األصليني السكان من موسيقيون
املخرج أن ورغم الجربدين. من مالبسمصنوعة يرتدون الذي املحليني السكان من جمهور
كأفراد شخصياته يحرتم فإنه والعرق، الجنس عن النمطية باألفكار يتالعب إليوت ستيفان
الطريق. أفالم بأساليب دقيًقا وعيًا يُْربِز كما وبمحبة. بل بتعاطف إليهم وينظر معقدين
التي الثالثة فيها يسافر التي املدرسية الحافلة إىل بل شخصية إىل الفيلم عنوان يشري ال
الحافلة، دهان يعيد الفيلم أبطال أحد يظل .(٤-٨ (شكل ذاتها حد يف لشخصية تتحول
هذا أرجوانيٍّا. لونًا ليس «هذا بإرصار: يقول السحرية. كييس كني بحافلة يذكِّرنا نحو عىل
املعجبني من خاصة لطوائف واكتسابه املهرجانات يف الفيلم نجاح ومع فاتح.» أرجواني
األفكار ذات األفالم قبول دائرة توسيع يف ساعد فقد به، الجمهور عامة حتى وإعجاب

أسرتاليا. خارج األسرتالية السينما لصناعة قوية دفعة وإعطاء املثلية
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فيلم من جوية لقطة هذه طراز. أحدث عىل األسرتالية النائية املناطق عرب السفر :٤-٨ شكل
للتنوع جديًدا عامليٍّا تقبًال تعكس (١٩٩٤ إليوت، (ستيفان الصحراء» ملكة بريسيال «مغامرات

التسعينيات. يف

أفالم يف ظهروا ألمريكا األصليني السكان فإن ألسرتاليا، األصليني السكان ومثل
أدوار لهم يكن لم لكنهم واألخرى، الفينة بني وكأفراد العام املنظر من كجزء الطريق
،(١٩٨٩ واي»، هاي واو («باو الرسيع» واو باو «طريق فيلم صدور حتى فيها رئيسية
الدخان» «إشارات فيلم صدر حتى طريق فيلم الحمر الهنود من مخرج يُخرج ولم
هو األول متوافَقني. غري مسافَريْن الرسيع» واو باو «طريق فيلم يقدِّم إير. لكريس
محمية يف املرشدين أهله حقوق أجل من يكافح ناشط وهو سنٍّا األصغر بو ريد بادي
الرحلة إىل ينظر الذي بونو فيلربت فهو سنٍّا، األكرب الرجل أما مونتانا. يف الشايان لهنود
وبما قزًما. فرًسا كانت لو كما القديمة البويك سيارته إىل متحدثًا روحية رحلة باعتبارها
الفرعية والطرق الرسيع الطريق يقطع أن عىل ُمجرب بادي فإن السائق، هو فيلربت أن
بجاري استُعني األسمى. اإلدراك يف حياتيٍّا درًسا يُعترب ما وهو أبطأ بإيقاع له التابعة
منزل من طفًال ينقذ الذي أرنولد دور يف الحًقا فيلربت، بدور قام الذي املمثل فارمر،
أرنولد إىل ينظرون دالني كور محمية سكان أن ورغم الدخان». «إشارات فيلم يف يحرتق
فيكتور. يُسمى وطفًال زوجة وراءه تارًكا ما يوًما ويختفي غامًضا ا رسٍّ يخفي فإنه كبطل،
من رحلة الشاب يبدأ فينيكس، يف أرنولد موت فيكتور يكتشف عندما سنوات، وبعد
متكررة اسرتجاع مشاهد تتخللها التي الرحلة تصبح والده. جثة بقايا الستعادة أيداهو
والغضب. بالهجر تتعلق مشكالت ومواجهة والده رس الكتشاف املايض؛ الستعادة رحلة
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الذي الرضيع الطفل توماس، وهو املتطفلني معارفه أحد مضض، عىل فيكتور، يصاحب
رحيلهما وبمجرد جدته. رعاية يف يتيًما كرب والذي عاًما ٢٢ قبل الحريق من أرنولد أنقذه
الُهوية يف درس أول يأتي حمر. وكهنود كأفراد هما من مواجهة يتعلمان املحمية، عن
املفرتض من «ليس صديقه: فيكتور يخرب فينيكس. إىل املتجهة الحافلة متن عىل الِعرقية
رحلة من للتوِّ رجعت كأنك … كمحارب تبدو أن يجب رزينًا. ُكن الحمر. الهنود يبتسم أن
ويجربانهما مكانهما العدائيني البيض من اثنان يحتل لحظات، بعد الجاموس.» لصيد
دائًما.» يفوزون البقر «رعاة عاٍل: بصوت توماس يقول الحافلة. مؤخرة إىل العودة عىل
واين. جون وأسنان برونسون وتشارلز ميكس توم عن ُمختلقة أغنية بغناء يردان لكنهما
ومع أبيه مع فيكتور يتصالح توماس، فبمساعدة كبري؛ نحو عىل دائرية رحلة رحلتهما
باملنزل جديًدا إحساًسا واكتسبا صديَقني أصبحا وقد املحمية إىل املسافران يعود غضبه.
قصيدة يتلو توماس نسمع وبينما للفيلم، األخرية املشاهد تتابع ويف القومية. وبجذورهما
النهر، أعىل إىل طويلة تتَبُّع بلقطة الكامريا تسري واألبناء، اآلباء عن بالخالص إحساًسا تبث

األصيل. موطنها إىل عائدة سلمون كسمكة
ثمن توفري يمكنهما ال أنهما بسبب فينيكس إىل الحافلة وفيكتور توماس يركب
فقد آخر؛ دافع فلهم يل، سبايك للمخرج الحافلة» «اركب فيلم يف املسافرون أما سيارة.
تاريخي حدث وهو واشنطن يف رجل» املليون «مسرية يف ويشاركوا ليذهبوا الحافلة ركبوا
رحلة الفيلم من كبري جزء يتتبع السود. وحدة بهدف ١٩٩٥ عام فرخان لويس نظمه
ويتفاعلون بعض عن بعضهم غرباء وهم الحافلة يركبون أسود رجًال عرش اثني نحو
الحافلة سائق املجموعة تتضمن متنقًال. مجتمًعا الحافلة يجعل مما الطريق طوال مًعا
بأمر ابنه إىل باألصفاد مكبًال شاحنة وسائق داتون) تشارلز بدوره يقوم (الذي الرزين
وشابٍّا مثليني وزوجني أنانيٍّا وممثًال أسود نفسه يعترب العرق مختلط ورشطيٍّا املحكمة
(الذي و«بوب» سينما وطالب عصابة يف كعضو السابقة حياته عن التكفري يحاول مسلًما
الستينيات. يف املدنية الحقوق حركة يتذكر عجوز رجل وهو ديفيس) أويس بدوره يقوم
وتضامنهم اختالفهم نقاط وتتجسد السود، األمريكيني من مصغًرا عامًلا الحافلة تُعترب
ضباط يف ممثًال تحديًا ويواجهون الصحراء يف الحافلة تتعطل الرحلة. خالل درامي بنحو
الرسيع. الطريق عىل مسافرين وصيادين الطريق يف التوقف محطات من والعديد الرشطة
محمولة بكامريا وتصوير مائلة (زوايا الحداثية بعد ما السينما أساليب يل يستخدم
السينمائية الشكلية هذه من كبريًا قدًرا لكن لنفسها. االنتباه تجذب ملونة) وُمرشحات
لو كما تبدو ولهذا به، الخاصة الفيديو كامريا خالل من وتَُرى السينما طالب يالحظها
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السود الرجال بني الدائرة الحوارات عىل الرئييس يل سبايك تركيز ينصبُّ اقتباسات. كانت
والجريمة والبيض الفاتحة البرشة ذوي والسود واملثليني النساء تجاه مواقفهم بشأن
وكعادة للمجموعة. العام الهدف بإفساد تهدد مواقف وهي والسياسة، والعمل والقانون
أجلهم. ومن وعنهم السود األمريكيني بواسطة مصنوع األساس يف الفيلم فإن يل، سبايك
اإلعالم يف السائد االتجاه يصوره ملا الفيلم يف واألخرى الفينة بني تظهر انتقادات هناك
نرشة ويف نحن. من جيًدا تدرك أنها تظن «هوليوود املسافرين: أحد يقول السود. بشأن
والرسقة واالغتصاب الراب موسيقى أشياء: أربعة يف حياتنا يلخصون املساء، أخبار
واقعية غري رؤية بامتالك األسود املسلم الشاب أسود رشطي يتهم الحًقا، والشغب.»
ما هو األوسط الجنوب منطقة عن تعرفه ما «كل الرجل: يضيف السود. أحياء يف للحياة
مونيكا سانتا طريق جنوب إىل حتى يذهبون ال أشخاص يصنعها التي األفالم يف تراه

ذلك. غري مختلفة آراءً بوضوح الحافلة» «اركب فيلم يعرض الرسيع.»
و«اركب الدخان» و«إشارات خاصتي» و«أيداهو ولويز» «ثيلما مثل أفالم قدمت بينما
والعرقية الجنسية السياسات ضوء يف التسعينيات يف الطريق ألفالم جديًدا ًرا تصوُّ الحافلة»
مثل مخرجني فإن الرتكيز، بؤرة يف ووضعتهم املهمشة املجموعات عىل الضوء وسلطت
القيم انهيار يف للنظر السينمائي النوع هذا استخدموا لينش وديفيد ستون أوليفر
جديدين. ليسا بالفطرة» «قتلة فيلم قصة ومسار شخصيات إن أمريكا. قلب يف العائلية
جولييت بدورها تقوم (التي ومالوري هارلسون) وودي بدوره يقوم (الذي ميكي إن
ني شاقَّ العنف، حب ويتشاركان اآلخر أحدهما يحبان القانون عىل خارجان رفيقان لويس)
عرب القانون رجال مع رصاع يف ودخولهما قتل جرائم بارتكاب الشهرة إىل طريقهما
و«األرايض باألسلحة» «مجنونان أفالم عن يختلف بالفطرة» «قتلة فيلم يجعل ما البالد.
املحموم، البرصي واألسلوب يرحم ال الذي العشوائي العنف هو ولويز» و«ثيلما الوعرة»
بشأن حاذق هو ما يوجد ال وكاليد». «بوني فيلم من اإليقاع املحمومة النسخة وكأنه
واألسود باألبيض الوثائقي التصوير بني يتنقل يظل الذي الغريب ستون أوليفر أسلوب
والحركة ببطء املصورة الرسيعة املشاهد وبني الهالوس؛ عىل الباعثة الصارخة واأللوان
وزوايا الروك بموسيقى م ُمطعَّ يف تي إم قناة تعرض ملا مميز جمايل أسلوب وهو البطيئة،
كرحلة رحلتهما خريطة البداية مشاهد تتابع يقدم املتحركة. والرسوم املائلة التصوير
مجنون بخيال الخاص املرح بيت يف تندفع أدرينالني كجرعة أو هدف؛ بال للمتعة هلوسة
من الهرب أم واللذة املتعة أم الحرية وراء ومالوري ميكي يسعى هل اإلعالم. وسائل تغذيه
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محطمة. بيوت يف بنشأتهما يتعلق فيما كثريًا غموضا السيناريو يرتك ال الطفولة؟ كوابيس
املفكك مالوري بيت تصور التي الكوميدي كوم السيت ملسلسل الساخرة املحاكاة تسخر
مثالية نظرة املحافظون إليها ينظر كان التي الخمسينيات عائالت صورة من الفيلم داخل
والد رحمة تحت طفولته من اسرتجاع مشاهد يف ووالدته ميكي يظهر السبعينيات. يف
األمريكي. اإلعالم إىل كذلك تُعَزى املنحرفة ومالوري ميكي سلوكيات لكن املعاملة. سيئ
من العنيفة الصور مئات الفيلم نسيج يف يُدِخل فإنه األثر، هذا يوثق ستون كان لو وكما
للعنف اإلعالم صناعة استغالل يُلخص والصحف. املصورة والقصص واملسلسالت األفالم
يكتبه شهري تلفزيوني برنامج وهو منياكز») («أمرييكان أمريكيون» «مختلُّون برنامج يف
إجراء يريد والذي جونيور) داوني روبرت بدوره يقوم (الذي جايل واين ويخرجه وينتجه
لزيادة مشاهري إىل ومالوري ميكي جايل حول برنامجه. أجل من البطَلني مع مقابلة
حوال املقدس، الكتاب من مبارشة قادم «بانتقام جايل: يقول برنامجه. مشاهدة معدالت
فإنه الكامريا، عن وبعيًدا ذلك، رغم والتشويه.» للقتل ساحة إىل الرسيع ٦٦٦ طريق
«الحمقى باعتبارهم وجمهوره للعقل» القيمة من خاليًا «غذاءً باعتباره برنامجه إىل يشري
اعرتاضات أثار تناقًضا اإلعالم من ستون سخرية تُربز الزومبي.» أرض من املغفلني
والعنف الجنس من القدر هذا لكل الفيلم فبجمع سواء؛ حد عىل والنقاد املشاهدين من
بوضوح؟ ينتقدها التي الثقافة نفس تغذية يف يساهم أال مفرط، برصي بأسلوب وتقديمه
تغازل الذي االفتتاحي املشهد يبدو يقدمه؟ الذي املنتج نفس شجب للفيلم يمكن كيف
إغواء يحاول الذي الفيلم عمل طريقة عن كمجاز تهاجمه ثم مطعم يف رجًال مالوري فيه

الطُّْعم. ابتالعهم أجل من ينتقدهم ثم والعنف بالجنس مشاهديه
كرتياق التسعينيات، عقد آخر يف بصدوره لينش، لديفيد سرتيت» «قصة فيلم يبدو
«قلب فيلم يف الحداثية بعد ما الساخرة نفسه لينش وملحاكاة لستون الساخر لإلفراط
هوسيٍّا األول لينش فيلم فيه كان الذي الوقت ويف .(١٩٩٠ هارت»، آت («وايلد جامح»
كما سرتيت»، «قصة فإن أريزونا»، و«تربية بالفطرة» «قتلة فيلَمي مثل وكاريكاتوريٍّا
فإن الحقيقة، يف النمو. يف اآلخذ كالعشب اإليقاع وبطيء مبارش فيلم بخبث، عنوانه يوحي
ريتشارد بدوره يقوم (الذي سرتيت ألفني السن، يف الطاعن الفيلم لبطل املختارة املركبة
يربطها ،١١٠ دير جون طراز من جرار عن عبارة عشب َجزِّ آلة هي فارنسوورث)
ويسكونسن. والية وحتى أيوا والية من أسابيع لستة رحلة يف ويبدأ يوم ذات بمقطورة
ابنة بدور سبيسيك سييس تقوم (إذ الطريق أفالم ممثيل أشهر بعض تقديم لينش يعيد
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ونريان محرتقة ملنازل (صور مألوفة وعنارص اليل) بدور ستانتون دين وهاري ألفني
هذا تقديم يعيد كذلك لكنه املستقيمة). الطرق من وأميال وأميال سري وحادثة معسكرات
كان ما نادًرا لجيل جديًدا منظوًرا مضيًفا املحافظة األوسط الغرب بقيم السينمائي النوع
يتشارك وهو ألفني قوة الفيلم مشاهد أكثر أحد يظهر البطولة. بدور بالقيام له يُسَمح
بإقناع دوره فارنسوورث يؤدي آخر. سابق محارب مع الحرب قصص ورسد الرشاب
الرسطان بسبب يحترض أنه الفيلم صنع أثناء يعلم كان أنه بسبب هذا يكون ربما شديد،

إصداره. بعد قريبًا سينتحر وأنه

والسياح واملهاجرون الة الرحَّ أوروبية: تقاطعات (9)

الجيوسيايس؛ التغريُّ من ُمزلِزلة موجات التسعينيات شهدت األطليس، من اآلخر الجانب عىل
كانت ،١٩٩٣ عام األوروبي االتحاد ونشوء ١٩٩١ عام السوفييتي االتحاد فبانهيار
القديمة الحدود يزيل األوروبي االتحاد كان غربًا، كبرية. برسعة تتغري األوراسية الخريطة
والبضائع. للناس القومية للحدود العابر التدفق عىل ع ويشجِّ التجارية العقبات من ويقلل
االتحاد حكومة يد عىل قًرسا اتحدت التي املناطق حول تُصنَع جديدة حدود كانت رشًقا،
والالجئني املهاجرين من فيضان بدء إىل أدت والوالءات القوى يف التغريات هذه السوفييتي.
بعد ما السفر عن دراستهما يف راسكارويل ولورا ماجريسكا إيفا تقول وكما واملنفيني.
هو أصبح بل للقاعدة، االستثناء االرتحال يصبح «لم األوروبي: الطريق وفيلم الحداثي

القاعدة.»15
األمريكية األفالم يف بها يُحتَفى التي العظيم الرسيع الطريق أسطورة فإن عام، بنحو
واللغات الحدود أعاقت ما عادًة حيث أوروبا يف أقل أهمية لها البسيط» «الراكب مثل
بالسكان، ازدحاًما أكثر األوروبية الطبيعية واملشاهد املرور. سهولة الوطني والتاريخ
الغالب يف الشخصيات تكون وال العامة املواصالت طريق عن الناس يسافر ما وعادًة
رأينا سفر. رحلة يف عاديني مواطنني يكونون ما بقدر القانون عن خارجة أو متمردة
إيطاليا» إىل «رحلة (مثل الخمسينيات يف األوروبية الطريق أفالم تختلف كيف بالفعل
مجازية أهمية متخذة الهوليوودية نظرياتها عن الروح يف الَربِّي») و«التوت سرتادا» و«ال
طريق عىل بالحرية احتفائها من أكثر والنفيس االجتماعي التحليل تجاه أكرب بنحو ومائلة
(مثل الخاص األسلوب ذوي األوروبيني املخرجني بعض أن كيف كذلك الحظنا السفر.
لهذا األمريكية النسخ مع ثنائية حوارات يف ينخرطون وكواريسماكي) وفيندرز جودار
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أملانيا أو فرنسا يف األمريكية للثقافة آثار عىل األحيان بعض يف عاثرين السينمائي، النوع
استمرت األمريكية. األرض يف أوروبية شخصيات األحيان بعض يف وغارسني فنلندا، أو
ثيو الشهري اليوناني املخرج يستخدم والثمانينيات. السبعينيات خالل النزعات هذه
واألمراض املحلية بالسياسة متعلقة موضوعات الستكشاف السفر مجاز أنجيلوبولوس
يف و«مشهد (١٩٧٥ باليرز»، ترافيلينج («ذا املسافرون» «العازفون فيلم يف االجتماعية
املؤدين من فرقة قصة األول الفيلم يرسد .(١٩٨٨ ميست»، ذا إن («الندسكيب الضباب»
مرسحيات تجسيد معيدين والغرية والخيانة الديكتاتوري والحكم الحرب من عقود خالل
أخت عن الثاني الفيلم يحكي وتاريخي. شخيص مستوى عىل عتيقة عصور من درامية
أن ورغم .(٤-٩ (شكل أملانيا يف والدهما عىل للعثور سعيهما خالل األصغر وأخيها
رمزي ثقل ذات ساكنة بلحظات يملؤها أنجيلوبولوس فإن الرحالت، قصص من القصتني
الفرنسية للمخرجة (١٩٨٥ فاجابوند»، («ذا «املترشدة» فيلم يُعترب ال روحي. وسمو
بدورها تقوم (التي الشابة الفيلم بطلة منى، تأتي وغموًضا. إبهاًما أقل فاردا أنييس
لكنها وظيفة عىل الحصول من تمكنها مهارات وتمتلك جيد منزل من بونري) ساندرين
كاشفًة منى رحلة لتتبع حاذًقا وثائقيٍّا أسلوبًا فاردا تستخدم الة. الرحَّ حياة عيش تختار

باألرض. خندق يف متجمدة حياتها الفتاة هذه تُنهي أن إىل أدت التي الظروف
أي من خالية كئيبة مشاهد خالل تهيم شخصيات لنا وفاردا أنجيلوبولوس يقدم
غامضة ما ِوجهة لها يكون ربما الشخصيات هذه أن ورغم تأكيدي. جوهر أو مضمون
ما املنظِّرون الصحراء. يف ل الرُّحَّ كالبدو أكرب بنحو يبدون فإنهم إليه، يسعون كهدف
عن للتعبري «البََداوة» كلمة استخدموا جواتاري وفيليكس ديلوز جيل مثل الحداثيني بعد
كذلك إليها النظر يمكن لكن جذور، بال كتجوال للبعض تبدو ربما بديلة حياتية أساليب
السائدة. للثقافة األيديولوجية القيود من التحرر أو املقاومة من كنوع أكثر إيجابي بنحو
«جادجو فيلم هو الحديثة بالبداوة الخاصة الظاهرة هذه إىل للنظر املناسبة األفالم أحد
عنوان يعني رومانيا. يف الغجر حول يدور الذي جاتليف توني للمخرج (١٩٩٧) ديلو»
يف الغجر يتحدثها أوروبية هندو لغة وهي الرومانية باللغة املجنون» «الغريب الفيلم
عازُف وهو ستيفان، الشاب، الفيلم بطل عليه يحصل الذي اللقب وهو وغريها، رومانيا
التي املغنية عن بحثًا بوخاريست من بالقرب للغجر قرية يف يتجول باريس من موسيقى
جائع الة رحَّ — الفيلم بداية يف ستيفان حالة تبدو إليها. االستماع يحب الراحل والده كان
التي لألدوار كنقيض — املنطقة سكان يتحدثها التي املحلية اللغة يتحدث ال الهيئة ورث
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«مشهد فيلم يف الحدود عبور مخاطر والدهما عن يبحثان يونانيان طفالن يواجه :٤-٩ شكل
.(١٩٨٨ أنجيلوبولوس، (ثيو الضباب» يف

جاتليف الفرنيس. الرجل هو الدخيل هنا األوروبية. والثقافة األفالم يف تقديمها الغجر اعتاد
.١٩٤٨ عام فرنسا إىل الجزائر من الغجر من عائلته مع انتقل عندما دخيًال كان نفسه
الذي للموضوع بالحيوية املفعمة بالروح الروماني الغجري للمجتمع تصويره ينبض
املكان. فوق يحوم الذي العرقي التطهري تهديد بسبب أهمية أكثر يصبح والذي يقدمه

الطريق، عىل الوقت من القليل ديلو» «جادجو فيلم يف ل الرُّحَّ تقيضالشخصيات بينما
قدًرا يقدم ،(١٩٩٣ دايري»، («دير الحبيبة» «مذكراتي فيلم مخرج موريتي، ناني فإن
والذي الفيلم بناء إىل إيطاليا فيلم عنوان يشري إيطاليا. موطنه، يف التجوُّل من كبريًا
الفيلم من األول الجزء يتتبع والرحالت. اليوميات تسجيل وبني والسفر، الكتابة بني يربط
النارية. دراجته متن عىل روما يف موريتي رحلة الصغرية» النارية دراجتي «عىل بعنوان
عمارتها فن خالل من املدينة تاريخ مالحًظا مألوفة شوارع يف بالسري موريتي يستمتع
هذا عىل وراسكارويل ماجريسكا تطلق الشارع. يف الناس مع عشوائية مقابالت ومجريًا
من الثاني الجزء يف الحارض.16 خالل دائمة ل» «تنقُّ حالة وهي املدنية» «البداوة مصطلح
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باحثًا صقلية ساحل من بالقرب جزيرة إىل جزيرة من موريتي يتنقل «الُجُزر»، الفيلم،
األخري، الجزء يف املختلفة. الهواجس عليهم تسيطر أُناًسا إال يجد ال لكنه املثايل، املأوى عن
منها. يعاني والتي تنقطع ال التي الَحكَّة لتهدئة املثايل العالج عن موريتي يبحث «أطباء»،
ويمنحنا، يمنحه، كذلك لكنه داللية، حكَّة هوًسا، نفسه الدائم موريتي ل تنقُّ يكون ربما
أميليو جياني لنا يعرض القديمة. محل تحل التي الحديثة إيطاليا من جزء لرؤية فرصة
يقوم .(١٩٩٢ تشلدرين»، ستولني («ذا املرسوقون» «األطفال فيلم يف اتساًعا أكثر رقعة
ويتتبع البغاء، يف العمل عىل والدتها تجربها صغرية لصبية حقيقية قصة عىل أميليو فيلم
عندما أيتام. ملجأ إىل باصطحابهما املكلف والرشطي شقيقها مع الفتاة رحلة الفيلم
عاًما وعرشين الخمسة ذي أنتونيو بالرشطي األمر ينتهي يرام، ما عىل األمور تسري ال
كالبريا إىل روما إىل بولونيا إىل ميالن من إيطاليا بطول تقريبًا رحلة يف باصطحابهما
مطاعم ويزورون أيتام ومالجئ رشطة أقسام يف يتوقفون الرحلة، خالل صقلية. إىل
تلك الرسيع: الوطني الطريق وعىل بالقطارات ويسافرون ومنتجعات الرسيعة للوجبات
املحلية. لألماكن الفريدة الشخصية تمحو التي الحديثة الحياة من املتجانسة املساحات
اإلحساس عدم من أكرب نسيج من جزء البالد يف ممدود طريق كل بأن أميليو يذكرنا
(الذي املرسوقون» «األطفال فيلم يعيد يشء. كل وتُضعف تُفِقر التي املؤسسية والالمباالة
عام صدر والذي سيكا دي لفيتوريو الكالسيكي الدراجة» «سارقو فيلم عنوانه يستدعي
مخرجون كان عندما الحرب بعد ما إيطاليا يف الجديدة الواقعية روح إحياء (١٩٤٨
قصًصا ويصورون الشوارع تصوير عىل كامرياتهم يدربون وروسيليني سيكا دي مثل
ومواقع هواة بممثلني يستعني أميليو فإن سيكا، دي ومثل الناس. لعامة اليومية للمعاناة
النقيض عىل لألصالة، احرتامه إن وثائقي. وتصوير مبارش وتزامن املنظر قبيحة تصوير
ضوء أو الطابع خشنة الصور املثال، سبيل عىل كذلك. تصويره يف يظهر هوليوود، من
حيوات نسيج عن عاطفية حقائق يثري واآلخر الحني بني املشهد يغمر الذي املزعج الشمس
املميزة فعالماته اإلثارة. أو العاطفة عىل أبًدا أميليو يعتمد ال هويتهم. وهشاشة الناس
عميق بفهم يقدمه الذي املوضوع إىل ينظر الوقت نفس يف لكنه واملوضوعية، البساطة هي

الكاشفة. التفصيلة أو الدالة للحظة واضحة ورؤية
«الرحلة» فيلم يف أسباب. لعدة الطريق األوروبية الرتحال أفالم يف املسافرون يسلك
بني بالضياع يشعران الثالثني سن يف صديَقني نرى سفرياك، ليان (١٩٩٤ رايد»، («ذا
يقرر الشيوعية. سقوط بعد الجديدة التشيك وجمهورية الشيوعية حقبة يف تشيكوسلوفاكيا
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داخل ألنهما لكن طريق. فيلم يف بأنهما ويتظاهران متهالكة سيارة رشاء وراديك فرانتا
خططهما فإن الالزمة، الوثائق يمتلكان وال أمريكا مثل مفتوحة مساحات تمتلك ال دولة
تُعترب الستينيات. يف التشيكية الكوميديا ألفالم املميز األسلوب وهو عبثي بأسلوب تفشل
بعينها لحظة يف الوطنية الُهوية تخص موضوعات الستكشاف فرصة املجنونة رحلتهما
بنحو كومانداريف ستيفان يقدم حيث بلغاريا إىل جنوبًا بعيًدا نتجه التشيكي. التاريخ يف
كبري «العالم بعنوان فيلم يف والُهوية بالتنقل يتعلق فيما األجيال بني الرصاعات درامي
.(٢٠٠٨ كورنر»، ذا أراوند لريكز سالفيشن آند بيج إز وورلد («ذا قريب» والخالص
طريق عىل حادث يف وذاكرته أبَويه يفقد ساشكو يُدعى بلغاري شاب قصة الفيلم يرسد
ذات دراجة عىل يسلكانها التي الرحلة تربط إلنقاذه. بلغاريا من جده ويأتي بأملانيا رسيع
التوجيه. جده يقدم بينما الجهد يبذل الذي هو فشاسكو ورمزيٍّا؛ جسديٍّا بينهما مقعَدين
املحبوبة األفالم أكثر «أحد بأنه الرقمي الفيديو قرص غالف عىل له ج يُروَّ الفيلم أن ورغم
عمًقا يضيفان السينمائي وأسلوبه الذكي الفيلم سيناريو فإن العام»، لهذا الجمهور لدى
باملخاطر املحفوف الهروب رحلتنَي: بني وعودة ذهابًا كومانداريف يتنقل القصة. إىل
جده بصحبة للوطن ساشكو وعودة الغرب، نحو السوفييتية الحقبة يف بلغاريا من لعائلة
َضلَّ جيل حرية الذاكرة ساشكو فقدان يمثل الحدود. حرس من خالية جديدة أوروبا إىل

والثقافية. السياسية القيم من متغرية خريطة يف طريقه
أوطانهم، داخل مرشدين كأشخاص األفالم هذه يف الشخصيات تبدو ما غالبًا بينما
فيلم يقدم والالجئني. املهاجرين محنة عىل يركِّز األوروبية األفالم من متزايًدا عدًدا فإن
إسباني مبيعات رجل أحدهما غريبنَي قصة بوارييه ملانويل (١٩٩٧ («ويسرتن»، «غربي»
فرنسا. غرب يف بريتاني يف عرضيٍّا قطاًعا يجتازان حيث متطفل رويس سيارة ومستوقف
الفيلم يبدأ أكرب. مساحة فينكيل إليمانويل (١٩٩٩ («فوياجز»، «رحالت» فيلم ويغطي
معسكرات إىل طريقهم يف ليسوا اليهود هؤالء لكن أوشفيتز، إىل وارسو من يهود بنقل
من ما وقت يف سياحية حافلة متن عىل فهم ماشية. عربات متن عىل النازية االعتقال
فال الهولوكوست، محارق من نجا من ومنهم العجائز من معظمهم أن ورغم الحارض،
التافهة بالنقاشات ميلء فحديثهم نتوقعهما؛ قد اللذَين والوقار الرزانة من أي يوجد
عن مختلفة قصص من مكونة ثالثية لوحة «رحالت» فيلم يُعترب الطبية. والشكاوى
بعد بولندا إىل الثالث القصص تصحبنا الوقت. نفس يف متداخلة لكنها منفصلة حيوات
املليئة الشوارع وإىل باريس يف الوسطى الطبقة أحياء وإىل السوفييتي االتحاد سقوط
الجماعية. واإلبادة للتحيز األمد طويلة اآلثار بارع بنحو مجسدة أبيب، تل يف بالضوضاء
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بنحو العالم يف للحزن إثارة الرحالت قصص وأكثر أقدم أحد «رحالت» فيلم يقدم
أخف. طابًعا تتخذ الطريق رحالت من العديد لكن الة. الرحَّ اليهودي قصة وهي حديث
تجربة من النابعة الخالصة للمتعة بالرحالت يقومون السياح فإن املثال، سبيل عىل
للمبتدئني» «اإليطالية فيلم يف املنزل. وملل ضجر عن بعيًدا جديد آخر ملكان الذهاب
ويف وحيدون كلهم نساء، وثالث رجال ثالثة يلتحق ،(٢٠٠٠ بيجينرز»، فور («إيتاليان
تصبح للكبار. اإليطالية لتعليم بفصل الرمادية، الدنمارك سماء تحت الرفقة إىل حاجة
روتني يف املضيئة النقطة اعتداًال، أكثر بمناخ ووعدها اإليطالية، للغة الرومانسية الجاذبية
بعض، حياة يف بعضهم انخراط وبزيادة جديدة. عالقات لتكوين وحافًزا اململ حياتهم
فيلم يُعترب فينيسيا. إىل ميدانية برحلة القيام مشرتك: حلم تحقيق عىل العمل يقررون
السينمائية الدوجما حركة عن يصدر رومانيس كوميدي فيلم أول للمبتدئني» «اإليطالية
الذي الدوجما، بيان قدَّم امرأة. تخرجه الحركة تلك من فيلم وأول الصارمة املبادئ ذات
الصارمة الجمالية القواعد من مجموعة ،١٩٩٥ يف الدنماركيون السينما صناع صاغه
يف بالكامل الفيلم ر يُصوَّ أن يجب القواعد، لهذه طبًقا السينما. صناعة «تنقية» ل املصممة
أو خارجية سينمائية ملحقات استخدام يجب وال باليد. محمولة بكامريا خارجي موقع
التسعينيات، وبنهاية تصويرية. موسيقى أو برصية مرشحات أو لإلضاءة خاصة مؤثرات
منها املؤثرة، األفالم من قليًال عدًدا الجمايل الدوجما لنظام ذاتيٍّا املفروضة القواعد أنتجت
فينرتبرج توماس للمخرج ا جدٍّ ساخر فيلم وهو (١٩٩٨ («سليربيشن»، «احتفال» فيلم
األخرية» ميفوني و«أغنية ترير فون الرس للمخرج (١٩٩٨ إيدياتز»، («ذي و«الحمقى»
نفس وبتطبيق ياكوبسن. كاراج سورين للمخرج (١٩٩٩ سونج»، الست («ميفونيز
اتجاًها الحركة شريفيج لون املخرجة منحت عطلة، حول يدور فيلم عىل األسلوبية القواعد
رومري إريك الفرنيس املخرج طبق آخر، جانب عىل للحياة. تسامًحا أكثر ونظرة جديًدا
للموجة املؤسسني املخرجني أحد ولكونه العطالت. عىل أخرى سينمائية حركة مبادئ
الشخصيات تسعى اآلخر. تلو فيلم يف العطالت عقلية استكشف فقد الجديدة، الفرنسية
ذا آت («بولني الشاطئ» عىل و«بولني (١٩٧٠ ني»، («كلريز كلري» «ركبة رومري أفالم يف
سمرز («آ صيف» و«حكاية (١٩٩٢ تيل»، وينرتز («آ شتاء» و«حكاية (١٩٨٢ بيتش»،
داخل تكون ما دائًما أنها رغم جديدة، بيئات يف الشخيص اإلشباع وراء ،(١٩٩٦ تيل»،
للمنزل العاطفية القيود من تحررهم أثناء الشخصية مشكالتهم حلِّ عىل عاملني فرنسا،
فإن الطريق، أفالم مفاهيم بعض مع متماشية األفالم هذه تكون ال ربما وبينما والعمل.

506



الطريق أفالم

االجتماعية» «الجغرافيا ب رومري اهتمام حول كامًال فصًال تكرسان وراسكارويل ماجريسكا
العطالت.17 لقضاء بالسفر الخاصة

بينها وما الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف الرحالت (10)

جديدة أشكاًال ويتخذ الطريق بفيلم نسميه كنا ما يتغري الثالثة، األلفية السينما بدخول
جديدة مادة وقصصهم املحليني واألشخاص الطبيعة مستخدًما العالم، عرب سفره أثناء
ال األفالم، من والعديد الدول من العديد وبوجود التنقل. عن وأبًدا دائًما املتغرية لرؤيته

انتقائية. بجولة إال القيام يمكننا
والهند الصني شمول يمكنها أنها لدرجة كبرية فهي واسعة؛ قارة أفريقيا قارة
مليون ١١٫٧ تبلغ التي مساحتها داخل ونيوزيلندا واألرجنتني املتحدة والواليات وأوروبا
لغة ألف من أكثر نسمة مليار عددهم يبلغ الذين أفريقيا سكان يتحدث كما مربع. ميل
سكان فإن ذلك، مع واألديان. والعادات االجتماعية األنظمة من متنوعة مجموعة ولديهم
والوقائع واملؤسسات القيم يعكس الذي مشرتك هو مما الكثري لديهم الواسعة املنطقة هذه
تراثًا األفارقة يتشارك أخرى، أمور بني فمن العالم. من الجزء لهذا املميزة التاريخية
الشفهيني. القصاصني بواسطة جيل عن جيل يتوارثها التي الرحالت قصص من طويًال
املسار عن حائًدا يحكيها مرة كل يف جديدة صياغة معروفة قصة القصاص يصوغ ربما
واملعالم التاريخ من ضئيلة أجزاءً ومضيًفا معنيَّ لجمهور التفاصيل ومالئًما الرئييس
مجازية؛ رحالت الحكايات هذه يف الرحالت تكون ما غالبًا بهذا. قيامه خالل املحلية
وبتويل واملجتمع. الُهوية تخص مشكالت مواجهة يحاولون لشباب شخيص نمو رحالت
قصاصني األفارقة املخرجون أصبح القصص، برواية الخاصة التقليدية املهمة األفالم
املايل املخرج يقدِّم ،(١٩٨٧ («برايتنس»، «سطوع» فيلم يف املثال، سبيل عىل سينمائيني.
يرسد الشاشة. عىل البامبارا شعب لدى عرش الثالث القرن من أسطورة سيسيه سليمان
التنوير وراء ساعيًا املنزل يرتك سحرية قوى لديه شاب وهو نيانكورو، قصة الفيلم
الفيلم وبتقديم مولده. لدى عنه تخىل رشير ساحر وهو والده، خفية ويطارده الروحي
قوي بنحو مثريًا األجيال، ورصاع الذاتي التطور عن ومكان زمان لكل صالحة قصة
إن تقول التي املفارقة، مربًزا األسطورة حالة يقدم مبهرة، صور طريق عن هامة لحظات
املحلية. الرتبة يف جذورها تعمقت كلما العاملية الجاذبية من املزيد تكتسب القصص هذه
بقصة (١٩٩٦ جريوت»، ذا أوف فويس («كيتا! القصاص» صوت «كيتا! فيلم يستعني
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يسافر الفيلم، يف واملايض. املستقبل بني املسافة لقياس «سوندجاتا» األفريقية امللحمة من
عاصمة واجادوجو يف العمر من عرشة الثالثة يف صبي بيت إىل السن يف طاعن قصاص
الحديثة، الطريقة عىل ويرتبى الفرنسية اللغة يتعلم أن له الطفل والدا يريد فاسو. بوركينا
بالرتاث. املتمسكني القصاصني من قديمة سلسلة من ينحدر أنه يخربه القصاص لكن
والده وأن القصاصني من قديمة عائلة من كوياتي داني الفيلم مخرج أن حقيقة تقوِّي
السينما وصناعة القصص رواية تراث بني الصالت الفيلم، يف العجوز الرجل بدور يقوم
كوياتي يقول وكما أفريقيا. مستقبل عن رمزية حكاية إىل كيتا رحلة محوًال املعارصة
املكان إىل تعود أن يجب متجه، أنت أين إىل تجهل حينما «أحيانًا :١٩٩٥ عام مقابلة يف
ألفريقيا، تحدث التي األشياء هذه كل ومع اليوم، رحلتك. استكمال قبل … منه أتيت الذي
أم الحداثة أم الرتاث تسلكه؛ أن يجب الذي االتجاه عىل العثور يف مشكلة تواجه فإنها
مثل أفالم يف الطرق هذه مثل استكشاف يف األفارقة املخرجون يستمر آخر.»18 طريق
رايموند للمخرج (١٩٩٦ يس»، ذا ميت ستارز ذا («وين بالبحر» النجوم تلتقي «عندما
من كابوريه جاستون للمخرج (١٩٩٧) يام» «بود وفيلم مدغشقر؛ من راجاوناريفيلو
ملوىس (١٩٩٨ إكسربيس»، فيه جيه تيه («ذا الرسيع» «القطار وفيلم فاسو، بوركينا
«زفاف وفيلم غينيا؛ من كيتا ملاما (٢٠٠٣ ريفر»، («ذا «النهر» وفيلم السنغال، من توريه

أفريقيا. جنوب من ترنر لجان (٢٠٠٩) أبيض»
خالل نعرب األوسط، الرشق نحو واتجاًها أفريقيا شمال من املتوسط البحر عرب
«رحلة فيلم يرسد األول. املقام يف إسالميتان دولتان وكلتاهما إيران، إىل متجهني تركيا
محمد، قصة أوغلو، أُسطى يشيم للمخرجة (١٩٩٩ صن»، ذا تو («جريني الشمس» إىل
من برزان يسمى كرديٍّا يصادق حيث إسطنبول إىل تركيا غرب من هاجر الذي الشاب
إرهابي محمًدا أن بالخطأ وتظن برزان الرشطة تقتل عندما البالد. رشق جنوب أقايص
الشاقة رحلته تجسد بها. ُولد التي القرية إىل صديقه جثة إلعادة رحلة محمد يبدأ كردي،
تركيا يف العرقي النزاع وسط النازحني محنة الوقت نفس يف واملذهل القايس الريف خالل
اإليراني للمخرج العديدة الطريق أفالم أحد (٢٠٠٢ («ِتْن»، «عرشة» فيلم ويُعترب الحديثة.
مثبتة رقمية بكامريا مصورة كلها مشاهد عرشة من الفيلم يتكون كياروستامي. عباس
العديدين والركاب السائقة بني شخصية محادثة يعرض مشهد وكل واحدة سيارة داخل
شديدة رؤية «عرشة» فيلم يُعترب طهران. العاصمة أنحاء يف تجولها أثناء تقلُّهم الذين
إيران يف االجتماعية للمشكالت قريبة نظرة إيانا مانًحا والتنقل، اللغة بني للعالقة األصالة

خارجي. تعليق أي دون من
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شبه نجد وأفغانستان، لباكستان الجبلية األرايض مجتازين أكرب بنحو رشًقا باالتجاه
املخرج أضاف ربما العالم. يف سينما صناعة أكرب موطن تُعد التي الواسعة الهندية القارة
ليؤكد (٢٠٠٩ مويف»، («رود، فيلم» «طريق، فيلمه عنوان يف فاصلة بينيجال ديف الهندي
متململ شاب فيشنو، الفيلم، بطل واألفالم. املتحركة املركبات بني يصوره الذي التوازي
ذلك، من بدًال الشعر. بزيوت الخاص والده مرشوع يف له مستقبل أي يرى وال يهدأ ال
الشاحنة البحر. نحو الصحراء عرب ١٩٤٢ موديل شيفروليه شاحنة قيادة عىل يوافق
٣٥ بعارضات مجهزة متحركة عرضسينمائي دار أنها يتضح حيث عادية شاحنة ليست
اصطحبهم مسافرين بضعة وبمساعدة قديمة. أفالم رشائط تحتوي معدنية وعلب مليمرتًا
ومثل والتحرر. واالفتتان التسلية عىل األفالم وقدرة السينما سحر يكتشف الطريق، من
قتلها، يريد ملن حكايات برسد حياتها أنقذت التي األسطورية الفارسية األمرية شهرزاد،
املهددة القوة وتلطيف لتسكني األفالم من مخزونهم يستخدمون ورفاقه فيشنو فإن
والعنارص األفكار من العديد فيلم» «طريق، يقدم .(٤-١٠ (شكل عدائية أرض يف بالخطر
غري وأخرى للسفر مركبة مشاهد هذا ويتضمن السينمائي، للنوع التقليدية البرصية
بعض يف هوليوودية: بنكهة متوقع غري تطوًرا مألوفة بديهية حقيقة يمنح مما مرتابطة
املنزل. إىل سيقودك الذي الطريق عىل تعثر لكي طويلة ألميال السفر عليك يجب األحيان
ماجيشانز»، آند («ترافيلرز وسحرة» «مسافرون فيلم يف ُعِرضت مماثلة فكرة هناك
تقع حبيسة مملكة وهي بوتان، مملكة يف يُصنع طويل روائي فيلم أول وهو (٢٠٠٣
وهو نوربو خينِتس وأخرجه الفيلم كتب والصني. الهند بني الهيمااليا جبال قمم فوق
شكل يتخذ وهو جديد)، من بُعث التبتية للبوذية كهنة كبري (أي، جديد من متجسد الما
بامللل يشعر الذي دونداب، الشاب، الحكومي املوظف قصة الفيلم يحكي رمزية. حكاية
املتحدة. الواليات يف أفضل حياة إىل ويتوق املنعزلة، قريته يف للحياة البطيء اإليقاع بسبب
الرئييس الرسيع الطريق طول عىل قدَميه عىل السفر إىل يضطر الحافلة، تفوته عندما
آخرين ومسافرين تفاح وبائع براهب يلتقي حيث الغرب إىل الرشق من املتجه الضيق
خالل من نراه متململ مزرعة صبي قصة الراهب يروي الوقت، لتمضية .(٤-١١ (شكل
أمريكا إىل نظرته عىل بشدة نوربو يركز الشخيص. نوربو نمو تعكس اسرتجاع مشاهد
للواقع وتيقًظا وعيًا أكثر يصبح تدريجيٍّا، به. املحيط الجمال رؤية يف يفشل أنه لدرجة
كيفية بل الوصول وجهة ليس يهم ما أكثر إن تقول التي البوذية التعاليم مدرًكا الراهن
الرسد من رمزي ونوع املحلية للطبيعة أخاذة مناظر بني الفيلم بمزج بالرحلة. القيام
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مع التكيف الطريق لفيلم يمكن كيف عىل جيًدا مثاًال يُعترب باملنطقة، الخاص القصيص
ثور» بصحبة املنزل إىل «الذهاب فيلم يف أخرى روحانية رسالة هناك له. الحاضنة الثقافة
راي. سون إم إخراج من جنوبي كوري فيلم وهو (٢٠١٠ بول»، أ ويذ هوم («رولينج
رحلة يف ويصحبه عائلته مزرعة من طموح شاعر يرسقه حقيقي ثور العنوان يف الثور
عشيقته تطارده أفضل، وحياة للثور مشٍرت عن الفيلم بطل يبحث بينما الطريق. عىل
رمز كذلك لكنه به، خاصة حقيقية حياة الثور يمتلك لتوِّها. زوجها خرست التي السابقة
روحية ورحلة الكوري الريف يف مرحة صاخبة رحلة الشاعر رحلة تصبح للتنوير. بوذي

كذلك. الذاتي لإلدراك

بنكهة تطوًرا الطريق أفالم (٢٠٠٩ بينيجال، (ديف فيلم» «طريق، فيلم يمنح :٤-١٠ شكل
مثل تماًما انيه سجَّ لتسلية رشطة قسم واجهة عىل هنديٍّا فيلًما البطل يعرض هنا، هوليوودية.

شهرزاد.

نسخهم اليابانيون األفالم صناع أنتج اليابان، بحر وعرب كوريا من الرشق إىل
هريوكي لريوتيش (٢٠٠٣ («فايربيتور»، «الهزَّاز» فيلم يقدم الطريق. أفالم من الخاصة
والعرشين الثامنة يف شاحنة سائق تقابل العمر من والثالثني الحادية يف سيدة عن قصة
كابينة يف الجنس ويمارسان إال قصري وقت يمر ال الطريق. جانب عىل متجر يف عمره من
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إىل املؤدي السفر طريق يسلك الهيمااليا قمم عىل بوتان دولة من يهدأ ال مسافر :٤-١١ شكل
.(٢٠٠٣ نوربو، (خينتس وسحرة» «مسافرون فيلم يف التنوير

املوجودة الشياطني إلسكات الكحول وتستخدم العصبي بالرشه مصابة املرأة شاحنته.
عالم يف قضاها التي السابقة حياته سنوات عن قصًصا لها الرجل ويروي عقلها. يف
أثناء الشتاء فصل خالل اليابان يف الطبيعة خالل رحلتهما الفيلم معظم يتبع الجريمة.
ضائع جيل من وحيدان قلبان فهما حقيقية: مودة إىل يصالن بحيث وتقاربهما حديثهما
تقود ويدعها القيادة عجلة وراء مكانه عن السائق يتخىل اللحظات، إحدى يف اليابان. يف
الفيلم فإن اإلباحية، األفالم مجال يف املخرج عمل وفرتة الفيلم عنوان ورغم الشاحنة.
مع الرفقة بها تبني أن يمكن التي للطريقة استكشاف هو ما بقدر بالجنس يتعلق ال
السينما جمهور إن النفس. تسكن التي الشياطني وطرد التعاطف الطريق عىل الغرباء
تجعل التي األسباب أحد وهو لألفالم، جذابًا سوًقا يجعلها اليابان يف واملتحمس الكبري
«السفر فيلم يُعترب أخرى. دول يف مصنوعة أفالم يف كأبطال يظهرون اليابانيني املمثلني
مشرتًكا إنتاًجا (٢٠٠٥ مايلز»، أوف ثاوساندز فور ألون («رايدينج األميال» آلالف وحيًدا
األفالم أحد الفيلم يُعترب ييمو. جانج الصيني املخرج إخراج من وهو واليابان الصني بني
اإلنتاج ميزانيات ذات امللحمية األفالم بني صغرية إنتاجية بميزانية جانج صنعها التي
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و«لعنة (٢٠٠٤) الطائرة» الخناجر و«منزل (٢٠٠٢) («بطل» صنعها التي الضخمة
يف تاكاكورا كني املخرضم الياباني للممثل قويٍّا أداءً ويعرض ،((٢٠٠٦) الذهبية» الوردة
يف الشاب يرقد وبينما بالجفاء. الوحيد ابنه وبني بينه العالقة تتسم َهِرم ياباني أب دور
يمتلك ابنه أن تاكاتا، جو-إيتيش األب، يكتشف الرسطان، بسبب يحترض حيث املستشفى
الصني. يف الريفية يونان مقاطعة يف فيديو يصنع وكان الصينية الشعبية باألوبرا شغًفا
املاندارين، لغة من كلمة حتى أو الشعبية املوسيقى أو الفيديو عن يشء أي معرفة وبدون
مخيلته. يف كان يشء أي من أبعد هو ملا تأخذه وحيد هدف ذات مهمة تاكاتا يبدأ
جيَلني بني العالقة العالقات: من نوَعني إصالح األميال» آلالف وحيًدا «السفر فيلم يتناول
ملقاطعات الكبري الثقايف التنوع لعرض فرصة كذلك الفيلم يتيح شعبنَي. بني والعالقة
بالجليد املغطاة يونان جبال قمم جمال جانج كامريا تلتقط والعرشين. الثالث الصني
الوارفة، االستوائية وغاباتها الداخل من باملتاهات األشبه اآلرس الجمال ذات وكهوفها
الربد» «حمى فيلم وهو مشرتك آخر إنتاج هناك لسكانها. العاطفي الكرم يشء، كل وقبل
واألملانية واليابانية اإلنجليزية (وهي لغات بأربع حواًرا ويضم (١٩٩٥ فيفر»، («كولد
ناجح أعمال رجل الياباني البطل املرة هذه تمويله. يعكس الذي األمر واأليسلندية)
يف الواقعة بأيسلندا املسماة الصغرية الجزيرة الدولة إىل رشًقا يسافر الذي هرياتا يُسمى
هرياتا يحتاج األجيال. بني صدًعا لريأب يسافر هرياتا فإن تاكاتا، ومثل األطليس. املحيط
يتالعب سنوات. سبع منذ والداه فيه مات الذي املكان يف مقدس شعائري طقس لتأدية
هرياتا، فيسافر الطريق. فيلم صناعة يف املتبعة بالتقاليد فريدريكسون فريدريك املخرج
وسيارة وحصان جيب وسيارة وشاحنة أجرة وسيارة وحافلة بطائرة رحلته، خالل
الطريق، جانب عىل إجبارية محطات يف متوقًفا سرتوين، طراز من قديمة فرنسية سيدان
وغريبة متنوعة بمجموعة وملتقيًا مفاجئة، انعطافات وسالًكا البوب موسيقى إىل ومستمًعا
من وزوجان الجنازات ومصور الروحاني الوسيط منهم رحلته، خالل الشخصيات من
الطبيعة هو بحق فريًدا الفيلم يجعل ما لكن وجيل. جاك اسمهما القانون عن الخارجني
عن رًؤى يلهم والثلج النار بني غامض مزيج هي التي الشتاء، منتصف يف األيسلندية

رائعة. طبيعية وأحداث مخيفة أرواح
بعينها، سينمائية وأساليب أفكاًرا استكشافه بجانب الطريق، فيلم أن الواضح من
إىل والوصول للسياحة والرتويج ثقافية قيم لتصدير كذلك مناسبة أداة أصبح قد
عرشات أنتجت التي الالتينية أمريكا يف إال شديد بوضوح هذا يظهر وال عاملية. أسواق
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ألفالم العاملي النجاح أدى األخرية. عاًما العرشين ضمن معظمها الرحالت، عن األفالم
و«يوميات (٢٠٠١) أيًضا» و«وأمك (١٩٩٨ ستيشن»، («سنرتال املركزية» «املحطة مثل
األرجنتني إىل وكولومبيا املكسيك من بدءًا األفالم صناع عثور إىل (٢٠٠٤) النارية» الدراجة
العرض دور يف وحتى املهرجانات يف إيجابيٍّا فعل رد ينتج سينمائي نوع عىل والربازيل
لتمويل مستعدة املحلية الحكومات أن املخرجون أولئك وجد ذلك، إىل باإلضافة التجارية.
الخالبة. وطبيعتها بالدهم سكان عن إيجابية صورة تعزيز أجل من املرشوعات هذه مثل
األمريكية الطريق أفالم صناعة وراء األسايس الدافع إن نقول أننا يعني ال هذا لكن
تاريًخا الالتينية أمريكا سينما تمتلك هذا. عن يكون ما أبعد فاألمر املال. هو الالتينية
العالم، يف وإبداًعا موهبة السينما صناع أكثر بعض يضم وشامًال ومتنوًعا وغنيٍّا مستقالٍّ
خاصة «نظرة بعنوان قسم يف أعمق بنحو املوضوع لهذا استكشافنا أثناء سنرى كما وذلك

الالتينية». أمريكا سينما عىل
يف املستقلون األفالم وصناع هوليوود استمرت املتحدة، الواليات ويف الوقت، نفس يف
صدرت فقد وحديثة؛ قديمة اتجاهات يف الطريق بأفالم الخاص السينمائي النوع دفع
(٢٠٠١ ريس»، («رات الفرئان» «سباق مثل بالبالهة تتسم كوميديا تقدم طريق أفالم
ووثائقيات (٢٠٠٤ («سايدوايز»، جانبية» «طرق مثل األطوار غريبة لشخصيات ودراسات
«الطريق» مثل العالم نهاية بعد عما قاتمة وأساطري (٢٠٠٦) «بورات» مثل ساخرة زائفة
األحيان بعض يف األفالم هذه تسلكها التي املسارات تبدو ربما .(٢٠٠٩ رود»، («ذا
كيف تبنيِّ لكنها وأسالفه، البسيط» «الراكب مثل لفيلم األسايس املسار عن ا جدٍّ بعيدة
ومثل ذاته. تطوير وإعادة والتكيُّف االستمرار يمكنه الطريق أفالم مثل فنيٍّا نوًعا أن
يخاطب الطريق فيلم فإن به، املرتبطة الرتحال لقصص القديم واألدبي الشفهي الرتاث
والوعد املغامرة ومتع الحرية عن ورؤانا السري بمركبات وانبهارنا السفر إىل البرش نزوع
بتلك الطريق أفالم تذكِّرنا أوضح، بنحو كرحلة. الحياة وعيش الذات بإدراك الخاص
والشاشة ألحالمنا كمحرك العرض آلة باملركبات: والتنقل األفالم بني الخاصة الرابطة
املرآة يف نراه الذي الطبيعي كاملشهد برسعة ويختفي يظهر والعالم عريض أمامي كزجاج
غري بنحو الطريق سلوك يمكننا املنزل، يف أو عرض دار يف جالسني كنا وسواء الخلفية.
أن إىل فقط نحتاج أننا مدركني مخاطرات، دون من ومنعطف منحنًى كل قاطعني مبارش

الواقع. أرض إىل نعود حتى الفيلم أحداث عن أنفسنا نفصل
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أفالم. قائمة

سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٣٣ ويلمان ويليام Wild Boys of the
Road

عىل جامحون فتيان
الطريق

املتحدة الواليات

١٩٣٤ كابرا فرانك It Happened One
Night

ليلة ذات حدث املتحدة الواليات

١٩٣٥ ألفريد
هيتشكوك

The 39 Steps التسع الخطوات
والثالثون

املتحدة اململكة

١٩٣٧ النج فريتس You Only Live
Once

مرة تعيش أنت
فقط واحدة

املتحدة الواليات

١٩٣٩ فليمنج فكتور The Wizard of Oz أوز ساحر املتحدة الواليات
١٩٣٩ فورد جون Stagecoach الجياد عربة املتحدة الواليات
١٩٤٠ فورد جون The Grapes of

Wrath
الغضب عناقيد املتحدة الواليات

١٩٤٠ والش راءول They Drive by
Night

ليًال يقودون إنهم املتحدة الواليات

١٩٤١ بريستون
سرتجيس

Sullivan’s Travels سوليفان رحالت املتحدة الواليات

١٩٤٢ باتلر دان Road to Morocco املغرب إىل الطريق املتحدة الواليات
١٩٤٥ أوملر إدجار Detour انعطاف املتحدة الواليات
١٩٤٨ راي نيكوالس They Live by

Night
ليًال يحيون إنهم املتحدة الواليات

١٩٥٠ إتش جوزيف
لويس

Gun Crazy (aka
Deadly is the
Female)

باألسلحة مجنونان
املميتة) األنثى (أو

املتحدة الواليات

١٩٥٣ بينيديك السلو The Wild One الجامح املتحدة الواليات
١٩٥٣ جورج هنري

كلوزو
The Wages of

Fear
الخوف أجر فرنسا
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٥٣ مينييل فينسنت The Long, Long
Trailer

الطويلة املقطورة
ا جدٍّ

املتحدة الواليات

١٩٥٤ روبرتو
روسيليني

Journey to Italy
(aka Voyage to

Italy)

إيطاليا إىل رحلة إيطاليا

١٩٥٤ فيديريكو
فيلِّيني

La Strada سرتادا ال إيطاليا

١٩٥٥ راي ساتياجيت Song of the Little
Road

الطريق أغنية
الصغري

الهند

١٩٥٧ إنجمار
بريجمان

Wild
Strawberries

الربي التوت السويد

١٩٥٩ ألفريد
هيتشكوك

North by
Northwest

غرب شمال شمال املتحدة الواليات

١٩٦٠ لوك جان
جودار

Breathless األنفاس منقطع فرنسا

١٩٦٣ كرايمر ستانيل It’s a Mad, Mad,
Mad, Mad World

مجنون عالم إنه
مجنون مجنون

مجنون

املتحدة الواليات

١٩٦٤ رييس دينو The Easy Life السهلة الحياة إيطاليا
١٩٦٦ كورمان روجر The Wild Angels الجامحون املالئكة املتحدة الواليات
١٩٦٧ لوك جان

جودار
Weekend األسبوع نهاية فرنسا

١٩٦٧ بني آرثر Bonnie and Clyde وكاليد بوني املتحدة الواليات
١٩٦٩ هوبر دينيس Easy Rider البسيط الراكب املتحدة الواليات
١٩٦٩ جون

شليسينجر
Midnight Cowboy منتصف بقر راعي

الليل
املتحدة الواليات

١٩٧٠ رافلسون بوب Five Easy Pieces سهلة قطع خمس املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٧١ هيلمان مونتي Two-Lane
Blacktop

مسارين ذو طريق املتحدة الواليات

١٩٧٣ ماليك تريينس Badlands الوعرة األرايض املتحدة الواليات
١٩٧٦ فيندرز فيم Kings of the

Road
الطريق ملوك أملانيا

١٩٧٧ مارجريت
دوراس

The Truck الشاحنة فرنسا

١٩٧٩ ميلر جورج Mad Max املجنون ماكس أسرتاليا
١٩٨٠ كارلوس

دييجيس
Bye Bye Brazil برازيل يا وداًعا الربازيل

١٩٨١ نيدام هال Cannonball Run كانونبول سباق املتحدة الواليات
١٩٨٤ فيندرز فيم Paris, Texas تكساس باريس، املتحدة/أملانيا الواليات
١٩٨٤ جارموش جيم Stranger Than

Paradise
الجنة من أغرب املتحدة الواليات

١٩٨٥ روبرت
زميكيس

Back to the
Future

املستقبل إىل العودة املتحدة الواليات

١٩٨٥ فاردا أنييس Vagabond املترشدة فرنسا
١٩٨٧ أدلون برييس Bagdad Café (aka

Out of
Rosenheim)

من (أو بغداد مقهى
روزينهايم)

املتحدة/أملانيا الواليات

١٩٨٧ هيوز جون Planes, Trains &
Automobiles

وقطارات طائرات
وسيارات

املتحدة الواليات

١٩٨٧ كوين جويل Raising Arizona أريزونا تربية املتحدة الواليات
١٩٨٧ سيسيه سليمان Brightness سطوع مايل
١٩٨٨ بريست مارتن Midnight Run منتصف مطاردة

الليل
املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٨٨ باري
ليفينسون

Rain Man املطر رجل املتحدة الواليات

١٩٨٨ ثيودوروس
أنجيلوبولوس

Landscape in the
Mist

الضباب يف مشهد اليونان

١٩٨٩ واكس جوناثان Powwow
Highway

واو باو طريق
الرسيع

املتحدة اململكة

١٩٨٩ أكي
كواريسماكي

Leningrad
Cowboys Go
America

لينينجراد بقر رعاة
أمريكا إىل يذهبون

فنلندا

١٩٩١ فان جاس
سانت

My Own Private
Idaho

بي الخاص أيداهو املتحدة الواليات

١٩٩١ سكوت ريديل Thelma & Louise ولويز ثيلما املتحدة الواليات
١٩٩١ فوج فينيس

أنزلوفار
Grandma Goes

South
جنوبًا تتجه جدتي سلوفينيا

١٩٩٢ إي فرناندو
سوالناس

The Voyage الرحلة األرجنتني

١٩٩٢ أميليو جياني The Stolen
Children

املرسوقون األطفال إيطاليا

١٩٩٣ موريتي ناني Dear Diary الحبيبة مذكراتي إيطاليا
١٩٩٤ إليوت ستيفان The Adventures

of Priscilla,
Queen of the
Desert

بريسيال مغامرات
الصحراء ملكة

أسرتاليا

١٩٩٤ سفرياك يان The Ride الرحلة التشيك جمهورية
١٩٩٤ ستون أوليفر Natural Born

Killers
بالفطرة َقتَلة املتحدة الواليات

١٩٩٥ توماس
أليا جوترييز

Guantanamera جوانتانامريا كوبا
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

١٩٩٥ ثور فريدريك
فريدريكسون

Cold Fever الربد حمى أيسلندا

١٩٩٥ روس هربرت Boys on the Side الهامش عىل رجال املتحدة الواليات
١٩٩٦ يل سبايك Get on the Bus الحافلة اركب املتحدة الواليات
١٩٩٦ كوياتي داني Keita! Voice of

the Griot
صوت كيتا!
اص القصَّ

فاسو بوركينا

١٩٩٧ بوارييه مانويل Western غربي فرنسا
١٩٩٧ توريه موىس The TGV Express الفائق القطار

الرسعة
السنغال

١٩٩٧ جاستون
كابوريه

Buud Yam يام بود فاسو بوركينا

١٩٩٨ إير كريس Smoke Signals الدخان إشارات املتحدة الواليات
١٩٩٨ ساليس والرت Central Station املركزية املحطة الربازيل
١٩٩٩ أُسطى يشيم

أوغلو
Journey to the

Sun
الشمس إىل رحلة تركيا

١٩٩٩ إيمانويل
فينكيل

Voyages رحالت فرنسا

١٩٩٩ لينش ديفيد The Straight
Story

سرتيت قصة املتحدة الواليات

٢٠٠٠ نوفارو ماريا Without a Trace
(aka Leaving No

Trace)

أثر دون من املكسيك

٢٠٠١ زاكر جريي Rat Race الفرئان سباق املتحدة الواليات
٢٠٠١ ألفونسو

كوارون
And Your Mother

Too
أيًضا ك وأمُّ املكسيك

٢٠٠٢ السيد أوالد
داوود

The Wind Horse الريح عود املغرب
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

٢٠٠٢ الرحمن عبد
سيساكو

Waiting for
Happiness

السعادة انتظار يف موريتانيا

٢٠٠٢ كارلوس
سورين

Minimal Stories
(aka Intimate
Stories)

(أو صغرى قصص
حميمية) قصص

األرجنتني

٢٠٠٢ أودونيل داميان Heartlands املعاقل املتحدة اململكة
٢٠٠٣ ريوتيش

هريوكي
Vibrator الهزَّاز اليابان

٢٠٠٣ كيتا ماما The River النهر غينيا
٢٠٠٣ نوربو خينتس Travelers and

Magicians
وَسَحرة مسافرون بوتان مملكة

٢٠٠٣ أندري
زفياجينتسيف

The Return العودة روسيا

٢٠٠٤ ترابريو بابلو The Rolling
Family

املسافرة العائلة األرجنتني

٢٠٠٤ ساليس والرت The Motorcycle
Diaries

الدراجة يوميات
النارية

الربازيل

٢٠٠٥ جانج ييمو Riding Alone for
Thousands of

Miles

آلالف وحيًدا السفر
األميال

الصني

٢٠٠٦ هريميدا تانيا How Much
Further

املسافة؟ من بقي كم اإلكوادور

٢٠٠٨ ستيفان
كومانداريف

The World is Big
and Salvation
Lurks Around
the Corner

كبري العالم
قريب والخالص

بلغاريا

٢٠٠٩ ترنر جان White Wedding أبيض زفاف أفريقيا جنوب
٢٠٠٩ هيلكوت جون The Road الطريق املتحدة الواليات
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سنة
اإلصدار

املخرج باإلنجليزية العنوان بالعربية العنوان اإلنتاج بلد

٢٠٠٩ جريا سريو The Wind
Journeys

الريح رحالت كولومبيا

٢٠٠٩ بينيجال ديف Road, Movie فيلم طريق، الهند
٢٠١٠ براون تشاريل Beyond the Road الطريق وراء ما أوروجواي
٢٠١٠ راي سون إم Rolling Home

with a Bull
املنزل إىل الذهاب

ثور بصحبة
الجنوبية كوريا

٢٠١١ جيبني أليكس
إيلوود وأليسون

Magic Trip سحرية رحلة املتحدة الواليات

٢٠١٢ ساليس والرت On the Road الطريق عىل الربازيل/فرنسا/الواليات
املتحدة

٢٠١٣ جوردون سيث Identity Thief الُهوية سارقة املتحدة الواليات
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الالتينية أمريكا عىلسينام خاصة نظرة

يف أكثر كثب عن للنظر الفرصَة عاملي سينمائي كنوع الطريق فيلم عىل الرتكيز لنا يتيح
بالفعل الحظتم قد تكونون ربما طرق. بعدة منا قريٍب العالم من جزءٍ يف السينما صناعة
السنني يف أمريكا إىل الحدود عربت التي الالتينية أمريكا من القادمة األفالم من العديد أن
و«املحطة ،(١٩٩٥) «جوانتانامريا» مثل أفالم إىل انظروا رحالت. أفالم كانت األخرية
.(٢٠٠٤) النارية» الدراجة «يوميات أو ،(٢٠٠١) أيًضا» و«وأمك ،(١٩٩٨) املركزية»
الطرق اتباع إىل األفالم تمويل يميل منها. جزء يف اقتصادية االتجاه هذا وراء األسباب
مجاُز لنا يتيح السينمائي. النوع لهذا هامة ثقافية أبعاد كذلك هناك لكن للنجاح، املألوفة
األنديز جبال يف الحياة عن القليَل منَّا يعرف ملن والناس لألرايض قرب عن نظرًة السفر
ألمريكا املتنوع السينمائي الرتاث إن باتاجونيا. هضاب أو املطرية األمازون غابات أو
شخص مليون ٦٠٠ من يقرب عما ملحات لنا يتيح الطريق، أفالم وبخاصة الالتينية،
ن ممَّ وآخرين األفارقة والعبيد اإلسبان والغزاة واألزتك واإلنكا املايا شعوب من ينحدرون
عن الكثري األفالم تلك من نتعلم مربع. ميل ألف و٨٨٠ ماليني ٧ تبلغ مساحًة يسكنون
جبال سلسلة وأطول شالل وأعىل نهر أكرب تضم أرض يف حياتهم وأساليب وثقافة تاريخ

العالم. يف
والثقافة اللغة روابط تشمل «التينية» كلمة ألن الالتينية أمريكا مصطلح سنستخدم
تضم الجنوبية. أمريكا أو الوسطى أمريكا ملصطلحي البحت الجغرايف املعنى يف املفقودة
املكسيك دولَة والربتغالية اإلسبانية اللغتان فيها تسود التي األمريكتنَي من املناطق هذه
الجنوبية ألمريكا الكربى الربِّية والرقعة الكاريبي وجزر الشمالية أمريكا يف الواقعة
املنطقة هذه والجنوبية. الشمالية القارتنَي شبه بني يصل الذي الوسطى أمريكا ومضيق
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الالتينية أمريكا سينما عىل خاصة نظرة

كندا تضم التي املنطقة وهي أنجلو-أمريكا، منطقة السكان وعدد الحجم يف تفوق
اللغُة بينها تربط والتي وبيليز)، برمودا (مثل أخرى مناطق وبضع املتحدة والواليات
الواليات سكان بني اإلسبانية متحدثي نسبة وبازدياد مشرتك. بريطاني وتراٌث اإلنجليزية
الفارق هذا فحتى — ٢٠١٠ عام بحلول باملائة ١٦ من أكثر إىل وصلت حيث — املتحدة

تدريجيٍّا. يتالىش املنطقتنَي سكان بني
األوروبي؛ االستعمار من إرث هو الالتينية ألمريكا والديني اللغوي التكوين معظم
الجديد العالم أرايض معظم عىل سيطروا الذين عرش، الخامس القرن مستكشفو ترك فقد
الكاثوليكي واملذهب الرومانسية اللغات خالل من قوية آثاًرا والربتغال، إسبانيا لصالح
الالتينية، أمريكا دول من دولة ٢٠ لحوايل األم اللغَة اإلسبانية اللغة تُعترب اليوَم، الروماني.
املساحة يف املنطقة دول أكرب وهي للربازيل، الرسمية اللغة هي الربتغالية تُعتَرب بينما
إسبانيا يف باإلسبانية املتحدثني عدد ضعف من أكثر وحدها املكسيك تمتلك السكان. وعدد
بست الربتغال يف متحدثيها عدد الربازيل يف الربتغالية متحدثي عدد يفوق بينما نفسها.
وهي كاثوليكيني، أنفسهم الالتينية أمريكا سكان من باملائة ٧٠ حوايل يعترب مرة. عرشة
تُخِفي األرقام هذه لكن أفريقيا. أو آسيا أو أوروبا يف الكاثوليكيني نسبة تفوق كبرية نسبة
الذي املؤثرة، والعوامل الثقافات من الطبقات املتعدد وهرمها للمنطقة الغني التنوَع
السكان هناك الهرم هذا قاعدة يف النمو. يف متزايًدا بروتستانتيٍّا ومجتمًعا اليهوَد ن يتضمَّ
املايا شعوب أحفاد إليها: كولومبس كريستوفر وصول قبل القارة سكنوا الذين األصليون
لكلٍّ متقدِّمة، حضاراٍت سوا أسَّ الذين لألمريكتنَي األصليني السكان من وغريهم واألزتك
هذا إىل وإضافًة وفنونها. وتقنياتها االجتماعي وتدرُّجها العقائدي ونظامها لغتها منها
وهي بالقوة، محله لتحلَّ تسعى كانت تأثري عوامُل فثمة كولومبس، لعهد السابق الرتاث
التي — وفرنسا والربتغال إسبانيا وخاصة — األوروبية بالدول الخاصة العوامل تلك
التاسع وحتى السادسعرش القرن من االستعمارية الحقبة خاصخالل بنحو قوية كانت
األفارقة العبيد استوردت فقد الغربية، االستعمارية القوى أساليب إىل باإلضافة عرش.
أصبحت العرشين، القرن ويف الثقايف. املشهد تشكيل يف كذلك أحفاُدهم ساَعَد الذين
سعيها أثناء الشعبية الثقافة من الخاصة نسختَها مصدِّرًة أساسيٍّا، العبًا املتحدة الواليات

للمنطقة. واالقتصادي السيايس املستقبل لتوجيه
مانويل رسومات يف الفنون: أنواع كل يف تظهر الجوانب املتعددة الخيوط هذه كل
الفولكلور من املستلهمة واللوحات ريفريا، لدييجو الشعبية والجداريات البنائية، ريندون
بورخيس لويس خورخي وقصص املجسمة، بوتريو فرناندو ومنحوتات كالو، لفريدا
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السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

لِشْعر العاطفي واإليقاع ماركيز، جارسيا لجابرييل السحرية الواقعية وروايات املتاهية،
الكاريبي، البحر لدول املريينجي رقص موسيقى يف صداها سماُع ويمكن نريودا. بابلو
هذه يجعل ما وأوروجواي. األرجنتني يف والتانجو الربازيل، يف نوفا البوسا وموسيقى
التي الطريقة هو العالم يف مكان أي يف نظرائها عن ا جدٍّ ومتميزة فريدًة الفنية األشكاَل
القديم بني هجينة ثقافًة ُمشكِّلًة األفريقي الرتاث أو األصليني السكان برتاث بها امتزجت
من أفضل حدوثه أثناء الثقايف التخليق هذا ملشاهدة مكان يوجد ال األرجح، عىل والحديث.

السينما.
معينًة كلماٍت سيقابل الالتينية أمريكا يف السينما تاريخ عن يقرأ شخص أي
األوروبية: املركزية «نقد الرائد الكتاب يحوي املتعارضة. والتلميحات باملعاني مليئًة
هذه عن جيدة مقدمًة ستام وروبرت شوحط إليال اإلعالم» ووسائل الثقافية التعددية
قرَّائهما نقل إىل وستام شوحط تسعى وراءها. تقف التي واأليديولوجيات املصطلحات
للثقافات رؤيتهم عني موسِّ الثقافات، ِد متعدِّ آَخَر إىل الِعْرق عىل مرتكٍِّز تفكرٍي أسلوِب من
تلك نظِر وجهاِت تحرتم بطرٍق املوروثة وتحيُّزاتهم افرتاضاتهم يتخطى بنحٍو األخرى
تاريخ إىل «النظر الثقافية التعددية تعني يقوالن، وكما ومعتقداتها. األخرى الثقافات
املكانة يف الناس بني امُلطلقة املساواة منظور من املعارصة االجتماعية والحياة العالم
لوصف املستخَدمة املصطلحات تاريَخ وستام شوحط ترسد والحقوق.»1 واإلمكانيات
ثالث» و«عالم و«متخلفة» «استعماري» مثل وتعبريات — الالتينية أمريكا مثل منطقة
إن يقوالن املثال، سبيل عىل املصطلحات. هذه يف املرتسخة الِعْرقية النظرات محلَِّلنْي —
لكن الدونية، من نوع إىل يشري ربما الثالث» «العالم إىل تنتمي أنها عىل ما دولٍة وصَف
يف الالتينية أمريكا يف السينما صناع بواسطة إيجابي مدلول له أصبح املصطلح هذا
التي الثالثة» «السينما بحركة َي ُسمِّ عما أعلنوا عندما العرشين، القرن من الستينيات
تقول االشرتاكي. الثاني» «العالم وسينما الرأسمايل األول» «العالم سينما عن تختلف
أوروبيًة، مستعمراٍت الثالث العالم دول فيها كانت التي الطويلة الفرتة إن وستام شوحط
وممنهجة ُمسلَّحة ِعْرقيٌة «االستعمار أن ويزعمان وخطابنا. تفكرينا عىل ًرا مدمِّ أثًرا تركت
والعسكرية السياسية بالسيطرة استبَدَل الجديد» «االستعمار من شكًال وأن وعاملية»،
االستعمار» بعد «ما نظرية وأنَّ السيطرة، من مباِرشة غري اقتصادية أشكاًال املبارشة
تجاوز أْي الثالث»؛2 العالم يف للرصاعات (املفرتضة) الثنائيات «تجاوز ل مجهوًدا تمثِّل
نطاق عىل املستخدمة األخرى املصطلحات أحد و«هم». «نحن» بني املتعارضة التمييزات
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الالتينية أمريكا سينما عىل خاصة نظرة

أمريكا سينما حركة أصَل بيك زوزانا تُرِجع الجديدة». الالتينية أمريكا «سينما هو واسع
اتحد عندما ١٩٦٧ عام الدويل مار ديل فينيا مهرجان مثل أحداٍث إىل الجديدة الالتينية
السيايس «االستقالل أجل من مشرتكة رصاعات أجل من دول عدة من السينما صناُع
أهداف مع كبري بنحٍو متماشيًة كانت ُمثُل وهي االجتماعي»،3 والتغيري التعبري وحرية

الثالثة. السينما حركة

.(٤-١٣ (شكل زمني جدول

السينما تاريخ الوطني التاريخ البلد التاريخ

  كولومبس كريستوفر يستويل
وجزيرة كوبا يف أراٍض عىل
التاج لصالح هيسبانيوال

اإلسباني.

أمريكا
الالتينية

١٤٩٢

  توردسيالس اتفاقية تقسم
بني الجديد العالم يف األرايض

والربتغال. إسبانيا

أمريكا
الالتينية

١٤٩٤

  فرنسا. عن تستقل هاييتي هاييتي ١٨٠٤
  املتحدثة الدول معظم تستقل

إسبانيا. عن باإلسبانية
أمريكا
الالتينية

١٨٢٥

  املكسيكية. األمريكية الحرب املكسيك ١٨٤٦–١٨٤٨
  اإلسبانية. األمريكية الحرب كوبا ١٨٩٨
  يوم. األلف حرب كولومبيا ١٨٩٩–١٩٠٢
  املكسيكية. الثورة املكسيك ١٩١٠–١٩٢١

الرمادية» «السيارة فيلم صدور
إلنريكي أوتوموبيل) جراي (ذا

روساس.

  املكسيك ١٩١٩

آيزنشتاين سريجي الرويس املخرج
املكسيك. يصل

  املكسيك ١٩٣١
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السينما تاريخ الوطني التاريخ البلد التاريخ

(تانجو التانجو» «حانة فيلم يثري
الوطنية الشهية راينهارت لجون بار)

الكوميدية. التانجو ألفالم

  األرجنتني ١٩٣٣

  فرانكلني األمريكي الرئيس يبدأ
الجار سياسة روزفلت ديالنو

الطيب.

الواليات
املتحدة

١٩٣٣

داوني وواالس بارو جي جواو يقدم
بفيلم الغنائية التشانشادا أفالم

آلو (آلو الربازيل!» مرحبًا «مرحبًا
برازيل!)

  الربازيل ١٩٣٥

موجة فوينتيس دي فرناندو يطلق
بمزارع الخاصة الكوميديا أفالم
الكبرية» املزرعة «يف بفيلم املوايش

رانش). بيج ذا أون (أوت

  املكسيك ١٩٣٦

  اإلسبانية. األهلية الحرب اندالع إسبانيا ١٩٣٦–١٩٣٩
كانديالريا» «ماريا فيلم صدور

فرنانديز. إليميليو
  املكسيك ١٩٤٣

  «العنف». حقبة كولومبيا ١٩٤٨–١٩٥٨
واملالعني» «الشباب فيلم صدور

لويس للمخرج دامد) ذا آند يانج (ذا
بونويل.

  املكسيك ١٩٥٠

للمخرج «كانجاسريو» فيلم صدور
باريتو. ليما

منتخبون رؤساء الربازيل يحكم
انقالب وقوع حتى ديمقراطيٍّا

.١٩٦٤ عام عسكري

الربازيل ١٩٥١–١٩٦٤

باسم السينما مدرسة كاسرتو يؤسس
السينما. وصناعة لفن الكوبي املعهد

للحكم كاسرتو فيدل وصول
الكوبية. الثورة وقوع بعد

كوبا ١٩٥٩

  الكوبية. الصواريخ أزمة كوبا ١٩٦٢
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السينما تاريخ الوطني التاريخ البلد التاريخ

لكارلوس زومبا» «جانجا فيلما يبدأ
(«بارين قاحلة» و«حيوات دييجيس

دوس برييرا لنيلسون اليفز»)
الجديدة. السينما حركة سانتوس

  الربازيل ١٩٦٣

  إي كوستا دا أرتور رئاسة فرتة
العسكرية. سيلفا

الربازيل ١٩٦٦–١٩٦٩

  يف الطبقية الرصاعات اندالع
األرجنتينية». «الثورة هيئة

األرجنتني ١٩٦٦–١٩٧٣

  يف جيفارا «تيش» إرنستو إعدام
بوليفيا.

بوليفيا ١٩٦٧

  تالتيلولكو: مذبحة وقوع
عىل النار يطلق الجيش

الطالب. مظاهرات

املكسيك ١٩٦٨

تخلف «ذكريات فيلم صدور
أوف («ميموريز حضاري»

جوترييز لتوماس أندرديفلوبمينت»)
أليا.

  كوبا ١٩٦٨

  الحكومة ضد العصابات حرب
للربازيل. الديكتاتورية

الربازيل ١٩٦٨–١٩٧٣

ثالثة» سينما «نحو بيان صدور
وأوكتافيو سوالناس فرناندو بواسطة

خيتينو.

  األرجنتني ١٩٦٩

أوف («بلود النرس» «دم فيلم صدور
سانخينيس. لخورخي كوندور») ذا

  بوليفيا ١٩٦٩

(«أور األفران» «ساعة فيلم صدور
لسوالناس فرينيسيس») ذا أوف

وخيتينو.

  األرجنتني ١٩٧٠
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السينما تاريخ الوطني التاريخ البلد التاريخ

الفرنيس كان «كم فيلم صدور
لنيسلون لذيذًا» بي الخاص الصغري

سانتوس. دوس برييرا

  الربازيل ١٩٧٠

  أييندي سلفادور رئاسة حقبة
اليسارية.

تشييل ١٩٧٠–١٩٧٣

  هوجو العسكري الديكتاتور
الجنرال محل يحل بانزر
خوسيه خوان اليساري

توريس.

بوليفيا ١٩٧١

  بينوشيه انقالب يستبدل
يمينيٍّا نظاًما العسكري

أييندي. بحكومة

تشييل ١٩٧٣

  العسكري الديكتاتور موت
فرانكو. فرانشيسكو

إسبانيا ١٩٧٥

  التي القذرة» «الحرب حقبة
السيايس. بالقمع اتسمت

األرجنتني ١٩٧٦–١٩٨٣

تشييل» «معركة فيلم صدور
لباتريسيو تشييل») أوف باتل («ذا

جوزمان.

  تشييل ١٩٧٧–١٩٩٠

لسينما دويل مهرجان أول انعقاد
كوبا. يف الجديدة الالتينية أمريكا

  أمريكا
الالتينية

١٩٧٩

(«باي برازيل» يا «وداًعا فيلم صدور
دييجيس. لكارلوس برازيل») باي

  الربازيل ١٩٨٠

  االشرتاكي العمال حزب
عملية يبدأ اإلسباني
والنمو الديمقراطية

االقتصادي.

إسبانيا ١٩٨٢

  ألفونسن راءول يعيد
األرجنتني. إىل الديمقراطية

األرجنتني ١٩٨٣
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السينما تاريخ الوطني التاريخ البلد التاريخ

لويزا ملاريا «كاميال» فيلم صدور
بيمربج.

  األرجنتني ١٩٨٤

الرسمية» «القصة فيلم صدور
للويس ستوري») أوفيشال («ذي

بوينزو.

  األرجنتني ١٩٨٥

ليدوك. لبول «فريدا» فيلم صدور   املكسيك ١٩٨٦
بال دي: «رودريجو فيلم صدور
نو دي: («رودريجو مستقبل»
جافرييا. لفيكتور فيوترش»)

  كولومبيا ١٩٩٠

للشوكوالتة» املاء «مثل فيلم صدور
تشوكليت») فور ووتر («اليك

أراو. أللفونسو

  املكسيك ١٩٩٢

يوفر الذي السينما» «قانون صدور
السينما. لصناعة الحكومي الدعم

  األرجنتني ١٩٩٥

  املالية. األزمة األرجنتني ١٩٩٩–٢٠٠٢
(«ناين ملكات» «تسع فيلم صدور

بيلينسكي. لفابيان كوينز»)
  األرجنتني ٢٠٠٠

بريوس» «أموريس فيلم صدور
إنياريتو. جونزاليس ألليخاندرو

  املكسيك ٢٠٠٠

أللفونسو أيًضا» «وأمك فيلم صدور
كوارون.

  املكسيك ٢٠٠١

(«سيتي الرب» «مدينة فيلم صدور
ميرييليس. لفرناندو جود») أوف

  الربازيل ٢٠٠٢

صناعة إنعاش السينما قانون يعيد
البالد. يف السينما

  كولومبيا ٢٠٠٣

املسافرة» «العائلة فيلم صدور
ترابريو. لبابلو فامييل») رولينج («ذا

  األرجنتني ٢٠٠٤
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يف املؤثرة الكربى القوى بعض عىل التعرف يف تاريخي موجز تقديم سيساعد
مسكونتنَي كانتا لألمريكتنَي، كولومبس كريستوفر وصول قبل واألفكار. الحركات هذه
من الغربي النصف يف استقروا ببرش سنة، ألف ٣٠ من يقرب ملا تقريبًا السنني، آلالف
آثاًرا وشيدوا كربى ومدنًا معقدة زراعية مجتمعات منهم العديد طور األرضية. الكرة
وجبال الوسطى وأمريكا باملكسيك اآلن يُسمى فيما قائمة زالت ما ضخمة معمارية
والحًقا وإسبانيا الربتغال أرسلت ،١٤٩٢ عام بدأت التي االستعمار، حقبة وخالل األنديز.
وألكثر املتنامية. إمرباطورياتهم رقعة ملد ومغامرين وجنوًدا ومبرشين مستكشفني فرنسا
للسيطرة أخرى ووسائل والصليب السيف األوروبيون الحكام استخدم عام، ٣٠٠ من
قيود من تتخلص مستعمرة أول هاييتي أصبحت ،١٨٠٤ عام ويف املنطقة. هذه عىل
الفرتة تلك شهدت استقلت. قد املستعمرات معظم كانت ،١٨٢٥ عام وبحلول االستعمار.
دول معظم حدود ووضع الدول وبناء والحروب بالثورات تميزت التي االستعمار بعد ملا
من كبرية ولفرتة عرش، التاسع القرن من األكرب الجزء وخالل لكن الالتينية. أمريكا
مثل خارجية قًوى عىل اقتصاديٍّا معتمدة الجديدة الدول هذه كانت العرشين، القرن
من مجموعة املتحدة الواليات مصالح عززت املتحدة. والواليات العظمى وبريطانيا فرنسا
من واشنطن تركيز ١٨٢٣ عام أُعلن الذي مونرو مبدأ ل حوَّ فقد واالتفاقيات؛ السياسات
العسكرية القوة خالل من األكرب» «األخ دور تولَّت حيث الغربي الكرة نصف إىل أوروبا
بنما قناة عىل السيطرة يف روزفلت ثيودور األمريكي الرئيس ونجح االقتصادية. والهيمنة
الجار سياسة بإطالق ١٩٣٣ عام األمريكي النفوذ روزفلت فرانكلني وقوى .١٩٠٤ عام
الحرب وخالل الثانية. العاملية الحرب خالل متحدة جبهة لصنع الحًقا استُغلت التي الطيب
االنتقائي والدعم االحتواء سياسة املتحدة الواليات مارست وحلفائها، روسيا ضد الباردة
والسبعينيات الستينيات عقدا وكان صديقة. سياسية أنظمة ودعم أعدائها لعزل ساعية
الرئيس نظام عسكري انقالب أسقط الربازيل، ففي والديكتاتوريات؛ بالثورات مليئني
خوان اليساري الجنرال بانزر هوجو أبعد بوليفيا، ويف .١٩٦٤ عام جوالر جواو اليساري
الرئيس بينوشيه أوجستو أقىص تشييل، ويف .١٩٧١ عام الحكم عن توريس خوسيه
أوروجواي يف مماثلة أحداث وحدثت .١٩٧٣ عام أييندي سلفادور ديمقراطيٍّا املنتخب
وجواتيماال نيكاراجوا يف اليسارية الجماعات العسكرية القوات قاتلت بينما واألرجنتني
عىل واشنطن حافظت والتسعينيات، الثمانينيات يف العوملة بازدياد سلفادور. وسان
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مثل مالية ومؤسسات تجارية اتفاقيات خالل من اقتصادية بأزمات تمر بدول روابطها
أمريكا سينما يف تظهر واألحداث الحركات هذه كل الدويل. النقد وصندوق الدويل البنك
تماًما. الشاشة عن بعيًدا أو الخلفية يف تحوم وأحيانًا أساسية تركيز كبؤرة أحيانًا الالتينية،

األوىل السنوات (1)

لوبيز آنا تشري كما تقريبًا الوقت نفس يف الالتينية أمريكا إىل واألفالم الحداثة وصلت
أو جانريو دي ريو إىل لوميري واألخوان إديسون وكالء وصل وعندما آخرون. وباحثون
كإحدى السينما قدموا سانتياجو، أو مونتيفيديو أو سيتي مكسيكو أو آيرس بوينس
التي اإلثارة وجوانب الجديدة البدع أفالمهم أبرزت الحديث. للعالم التكنولوجية العجائب
الوقت ذلك واردات عن موضوعات األحيان أغلب يف مقدمة باريس، الكبرية املدينة تميز
يمر ولم والقطارات. الرتام وعربات السيارات مثل والتنقل الحركة تعرض كانت التي
املصورون ه وجَّ حتى الربازيلية الشاشات عىل الفرنيس القطار ظهور عىل طويل وقت
من «رحلة مثل السفر عن قصرية أفالًما صانعني املحيل والرتام القطارات إىل عدساتهم
البداية، من لذا ١٩١٠)؛ يس»، ذا تو ماونتينز ذا فروم («تريب البحر» وحتى الجبال
السكك خطوط أو الطريق إىل كامرياتهم الالتينية أمريكا يف السينما صناع اصطحب
سينماهم مع بلدة إىل بلدة من مسافرين العرض آالت اصطحبوا فإنهم كذلك، الحديدية.
تزال وما — كانت الالتينية أمريكا سكان شاهدها التي «السينما أن لوبيز تؤكد املتحركة.
فيها.»4 مشاركني من بدًال للحداثة، «مشاهدين أصبحوا فقد األول.» املقام يف أجنبية —
،١٩١٠ عام ويف لهم. كقدوة أوروبا إىل األطليس املحيط عرب بالذات األرجنتينيون نظر
يطمحون كانوا الذين األوروبيني املهاجرين من آيرس بوينس يف البالغني أرباع ثالثة كان

األرضية».5 الكرة من الجنوبي النصف «باريس إىل بالدهم عاصمة يحولوا أن إىل
أفالم صنع الالتينية أمريكا سكان أراد فقد أخرى، أماكن يف ذلك، من الرغم عىل
ففي وطنية؛ سينما صنع أرادوا محلية. بمواهب محيل لجمهور محلية موضوعات عن
بني مفضًال موضوًعا املكسيكية» «الثورة أصبحت ثائًرا، الوطني التمرد كان حيث املكسيك
املكسيكي» «التمرد مثل طويلة روائية أفالم يف الثورة هذه ُقدمت و١٩١٨. ١٩١٠ عاَمي
(«كومبليت للثورة» الكامل «التاريخ مثل ووثائقيات (١٩١١ إنرسيكشن»، («مكسيكان
أصبح نفسه فيا بانشو الثوري الجنرال إن .(١٩١٥ ريفولوشن»، ذا أوف هيستوري
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١٩١٧ عاَمي وبني تصويرها. يمكن حتى النهار وضح يف معارك مؤديًا سينمائيٍّا نجًما
إىل بالنسبة قيايس رقم وهو طويًال روائيٍّا فيلًما ٧٥ حوايل املكسيك أنتجت و١٩٢١،
جراي («ذا الرمادية» «السيارة فيلم أبرزها كان للوبيز، وطبًقا الصامتة. السينما حقبة
حقيقية قصة عىل الفيلم يرتكز طريق. فيلم وهو روساس إلنريكي (١٩١٩ أوتوموبيل»،
القبض حتى الرشطة من وهربهم الجريئة أفعالهم ويرسد املنازل، سارقي من ملجموعة
بعنارص روساس يستعري الرسد. يف لعقابهم واقعية مقاطع دامًجا ومحاكمتهم، عليهم
مالئًما القزحية) ولقطات املقربة (اللقطات الهوليوودي واألسلوب اإليطالية امليلودراما من
املزيج هذا سيتي. مكسيكو يف الطبيعية املواقع يف التصوير مع املكسيكية األفكار مع إياها
السينما ظهور بعد كبرية لفرتة استمر املحيل واملحتوى األجنبية األساليب بني الهجني

الناطقة.
الناشئة السينما لصناعة انتكاسة املتزامن للصوت الصامتة السينما من االنتقال مثَّل
من كان لذا الثمن؛ وباهظة الحجم كبرية الجديدة الصوت تقنية كانت الالتينية. أمريكا يف
أستديوهات بدأت محليٍّا. صنعها من بدًال هوليوود من األفالم استرياد تكلفة واألقل األسهل
املتحدث الجمهور عمد عن مستهدفة الثالثينيات يف إسبانية أفالم إنتاج يف باراماونت مثل
روزفلت لفرانكلني الطيب الجار سياسة بدء مع التسويقي القرار هذا تزامن باإلسبانية.
إىل األفالم تصدير الصعب من جعلت الحرب أن وبما الثانية. العاملية الحرب واندالع
لألرباح مدرة جديدة أسواق لتطوير فرصة هذه كانت جنوبًا. هوليوود توجهت أوروبا،
الثقافية األيقونات فتدفقت املتجاورتنَي. القارتنَي بني ثقافية روابط بناء الوقت نفس ويف
الربازيل، إىل برتغالية مهاجرة األساس يف كانت التي مرياندا، كارِمن انتقلت االتجاَهني. يف
قبعة مرتدية السامبا برقص الالتينية أمريكا عن معينة صورة جسدت حيث هوليوود إىل
(«ثري الثالثة» «الفرسان بفيلم الرمزية الصورة هذه يف ديزني ساهمت الفاكهة. من
هدايا ثالث يفتح وهو داك دونالد يعرض متحركة رسوم فيلم وهو ،(١٩٤٤ كابايريوز»،
اإلسبانية متحدثي من النجوم من العديد ظهر الالتينية. أمريكا يف أصدقائه من تثقيفية
نفس يف كارِمن. شقيقة مرياندا، وأورورا لوز دورا منهم وحي، قصري ظهور يف الفيلم يف
عام ويلز أورسون األمريكي املخرج أُرِسل هذا، الودي الهدايا تبادل من وكجزء الوقت،
بتصوير أكثر ا مهتمٍّ بدا ويلز لكن جانريو. دي ريو كرنفال لتصوير الربازيل إىل ١٩٤٢
لكن «الفافيال». واملسماة التالل جوانب عىل الواقعة العشوائية األحياء يف وجده الذي الفقر
ترو» أول «إتس بعنوان كان الذي مرشوعه من ينتِه ولم قصرية فرتة بعد استدعاؤه جرى

534



الالتينية أمريكا سينما عىل خاصة نظرة

سريجي الرويس وهو العالم مخرجي أشهر من آخر مخرج صحيح»). يشء («كل
عن فيلم لصنع ١٩٣١ عام املكسيك إىل آيزنشتاين وصل مشابًها. مصريًا القى آيزنشتاين
«لوحة بأنه السينمائي مرشوعه األخري وصف ريفريا، بدييجو لقائه وبعد املحلية. الثقافة
الثورة. وحتى الغزو قبل ما حقبة من وتاريخهم املكسيك سكان عن متحركة» فريسكو
من العديد ُصِنع فقد مرشوعه، إلكمال الفرصة له تُتح لم آيزنشتاين أن من الرغم وعىل
أوفر («ثاندر املكسيك» فوق «الرعد (مثل صورها التي الفيلمية املادة من األخرى األفالم
عىل أثره واستمر ((١٩٧٩ مكسيكو!» فيفا («كي املكسيك!» و«تحيا (١٩٣٣ مكسيكو»،

رحيله. بعد طويلة لفرتة املكسيك مخرجي
أمريكا يف السينما صناع كان املحلية، السوق عىل الكبرية هوليوود سيطرة ورغم
املخرج أخرج ،١٩٣٦ عام ففي بهم؛ خاصة مميزة سينمائية أنواًعا يجربون الالتينية
الغرب أفالم من نوع وهو الكبرية» املزرعة «يف فيلم فوينتيس دي فرناندو املكسيكي
وموضوعات شعبية وموسيقى وميلودراما كوميديا يتضمن الذي الغنائية األمريكي
وهو املكسيك، يف األفالم أنواع أشهر أحد الوصفة لهذه الكبري النجاح أطلق فولكلورية.
بالحيوية املفعمني املكسيكيني الفرسان من مجموعة تضم التي املوايش مزارع كوميديا
مرحبًا «مرحبًا بفيلم التشانشادا وهو بها ا خاصٍّ سينمائيٍّا نوًعا الربازيل أنتجت كنجوم.
والكوميديا املوسيقى تحوي مسلية عروًضا للجمهور قدم والذي ،(١٩٣٥) الربازيل»
التي التانجو هي املختارة الرقصة كانت األرجنتني، ويف السامبا. رقصات من والكثري
راينهارت. لجون (١٩٣٣) التانجو» «حانة فيلم مثل الكوميدية التانجو أفالم يف ُقدِّمت
األمريكية، النماذج من حر بنحو محلية أخرى سينمائية وأنواع األنواع هذه استعارت
أطلقت الدولية. السوق داخل املحلية الالتينية واملواهب لألذواق مالءمتها عىل عملت لكنها
سينمائية قصص لتقديم الطريق ومهدت الذهبي الالتينية السينما عرص األنواع هذه

محلية.
بنحو الالتينية أمريكا سينما عن التحدث فيها املنطقي من يكون أوقات هناك
والسبعينيات الستينيات خالل أو الناطقة، السينما عرص يف املثال سبيل عىل جماعي:
القارية، للحدود عابرة جديدة التينية سينما حركة عن التحدث يف السينما صناع بدأ عندما
التسعينيات يف العوملية فرتة خالل أو املحلية، للحدود العابرة الثالثة السينما حركة أو
انتباًها دولة كل يف سينما لصناعة الفريد التاريخ يستلزم عام، بوجه لكن تالها. وما
األكثر زال وما كان الذي السينمائي الرتاث لذكر إال هنا مساحة لدينا ليس لكن ا. خاصٍّ
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والربازيل املكسيك يف السينما عرضمخترصلصناعة هو إذن ييل ما وقوًة. وتأثريًا تماسًكا
ناشئة. سينما صناعة لديها مختارة قليلة دول اختصاًرا، أكثر وبنحو وكوبا، واألرجنتني

املكسيك (2)

أوج يف املكسيكية للسينما الذهبي العرص كان العرشين، القرن من األربعينيات بحلول
تشابلن «تشاريل ب واملسمى كانتينفالس ماريو مثل كوميديون ممثلون كان ازدهاره.
يف كربى شهرة ذوي نجوًما تان» «ِتن باسم واملعروف فالديس جريمان والحًقا املكسيك»،
بالعاطفة املفعمة الجميلة ريو، ديل دولوريس كانت وكذلك باإلسبانية. املتحدثة الدول
«دونا فيلم يف املتغطرسة النجمة فيليكس، وماريا ،(١٩٤٣) كانديالريا» «ماريا فيلم يف
وهو العام يف فيلًما ٧٥ تنتج املكسيك كانت ،١٩٤٣ عام بحلول العام. نفس إنتاج باربرا»
ثالث السينما أصبحت ،١٩٤٧ عام وبحلول اإلسبانية. تتحدث أخرى دولة أي من أكثر
قدرتها إىل املكسيك يف السينما صناعة نجاح من كبري جزء يعود البالد. يف صناعة أكرب
املكسيك لكن الجمهور. عامة أجل من مسلية سينمائية وأنواع محبوبني نجوم إنتاج عىل
حتى بها استمتعت مكانة وهي املتحدة الواليات لدى املفضلة مكانتها من كذلك استفادت
بهذه يتعلق مما الكثري وهناك .١٩٥٩ عام الكوبية الثورة املكسيكية الحكومة دعمت
والدموع الضحكات انتزاع مجرد من أكثر شهرية سينمائية ألنواع تنتمي التي األفالم
إقليمي عمل وهو كالسيكية فنزويلية رواية من مقتبس باربرا» «دونا ففيلم بسهولة.
بها ابْتُِليَت التي والهمجية الحضارة بني النزاع خالدة: التينية أمريكية فكرة يجسد
شوتشيميلكو مجتمع يف كانديالريا» «ماريا فيلم أحداث تدور همجية. أرض يف البرشية
فيجريوا لجابريل الشاعري السينمائي التصوير الثورة. عشية الحمر بالهنود الخاص
لخلق فرنانديز «إنديو» إميليو املخرج هدف مع تماشيًا وسكانها البالد بطبيعة يحتفي
الكبرية بالشعبية عمله يستعني .(٤-١٤ شكل (انظر املحلية الثقافة يف متجذِّر وطني وعي

األمة. بناء لصالح للميلودراما
يف بونويل لويس املخرج يد عىل باألربعينيات الخاص املثايل املرشوع هذا ُدمر
يف العيش بعد املكسيكية الجنسية عىل وحصل إسبانيا يف بونويل ُولِد الخمسينيات.
بصنع لبلده التجارية السينما صناعة يف عمل عىل بونويل عثر املتحدة. والواليات فرنسا
«الشباب فيلمه يُعترب به. خاصة أجندة يمتلك كان لكنه الشهرية السينمائية األنواع أفالم
الفقرية األحياء يف الفيلم يدور املكسيكية. السينما يف تحول نقطة (١٩٥٠) واملالعني»
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املشهد فيجريوا جابرييل السينمائي واملصور فرنانديز إميليو املخرج قدم :٤-١٤ شكل
.(١٩٤٣) كانديالريا» «ماريا فيلم يف وسكانها للمكسيك الطبيعي

يف الحياة قيد عىل للبقاء رصاعهم أثناء الشوارع أطفال حياة ويرسد سيتي مكسيكو يف
مضاد وبنحو لكن السينمائي، مصوره باعتباره بفيجريوا بونويل استعان بائسة. ظروف
الكريه الجانب عىل كامريته يركز هنا فإنه كانديالريا»، «ماريا فيلم يف الرومانيس للتصوير
خشبية أكواخ يف الناس ويعيش وقصرية. ووحشية كريهة الحياة حيث املدن يف للواقع
عصابة وتسيل الخشبية. بعصاه اللصوص أعمى متسول يُبعد املضلع. املعدن من بأسقف
«الشباب فيلم يتبع أسلوبيٍّا، منحدر. فوق من ساَقني بال رجل بدحرجة نفسها األطفال من
— مألوفة جديدة واقعية أساليب ويستخدم الصعلوكية للرواية املفكك الرتكيب واملالعني»
املتجرد جوهره لكن — املحرتفني غري واملمثلني الخشنة والصور الخارجي التصوير مثل
واملنزل». والوطن، «الرب، ب الخاصة محليٍّا املقبولة القيم عن يكون ما أبعد العاطفة من
لوقته سابًقا كان بونويل عمل لكن للمكسيك، إهانة أنه عىل الفيلم إىل يُنظر كان البداية يف
تكون ما غالبًا التي العنيفة وصوره للمجتمع الحاد بنقده مسبوق غري التجاه وأسس

قصرية. مدة بعد آخرون اتبعه ما وهو رسيالية
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خالل الشهرية السينمائية لألنواع تنتمي أفالم صنع يف املخرجني بعض استمر
يتضمن فريًدا مكسيكيٍّا ومزيًجا وحركة رعب أفالم صانعني والسبعينيات الستينيات
املصارعة أفالم أو ليربي» «لوتشا وهو سانتو إل مثل مقنعني محرتفني مصارعني
حدود» بال «جحيم فيلم ففي للشخصيات؛ ودراسات جادة أفكاًرا آخرون جرب الحرة.
السينمائية األساليب ريبستني أرتورو املخرج يستخدم ،(١٩٧٧ ليميتس»، ويذاوت («هيل
املكسيك، يف الخاصة شهرته له سينمائي نوع وهو املواخري، بميلودراما الخاصة
يعتمد السياسية. والسلطة املثليني ورهاب الذكوري التعصب مثل موضوعات الستكشاف
أليخاندرو وذهب أحمر. فالمنكو وفستان حمراء شاحنة عىل الفيلم هذا يف الكثري
بلده خودوروفسكي ترك السينمائي. النوع حدود من حتى أبعد هو ما إىل خودوروفسكي
جلبها التي والفوضوية الرسيالية بدوافع ب ترشَّ حيث باريس يف للدراسة وذهب تشييل
يتحدث الذي التصنيف (١٩٧٠ توبو»، («إل «الُخلد» فيلمه يتحدى املكسيك. إىل بعد فيما
األفالم كأحد فوريٍّا نجاًحا الفيلم حقق الروحي. التنوير عن بحثه خالل عنيف مقاتل عن
جون مثل املضادة الثقافة يف شهرية شخصيات بني املعجبني من الخاصة الجماعات ذات
الذين املكسيك، يف السينما محبي إىل بالنسبة مشحونة أوقاتًا األوقات تلك كانت لينون.
يف للسينما وطنية كلية أول وبنوا املتخصصة، الدوريات ونرشوا السينما نوادي أسسوا
بحلول لكن السينمائية. للدراسات الجامعي املركز وهي حكومي بدعم الالتينية أمريكا
ونضج املستقل. اإلنتاج يفضل كان جديد رئيس بقدوم الحكومي الدعم انتهى ،١٩٧٦ عام
مثل دوليٍّا نجاًحا حققت أفالًما بعضهم وأنتج الثمانينيات يف املخرجني من جديد جيل
هومربتو وخايمي (١٩٨٦ اليف»، ستيل («فريدا، ساكنة» حياة «فريدا، بفيلم ليدوك بول
وبحلول .(١٩٨٥ صن»، هري آند هريليندا («دونا وابنها» هريليندا «دونا بفيلم هريموسيو
وألفونسو إنياريتو جونزاليس أليخاندرو مثل مكسيكيون مخرجون أصبح التايل، العقد

عاملية. ظواهر تورو ديل وجيريمو كوارون

الربازيل (3)

السينما عن بثمن تُقدر ال التي الوافية مقدمتهما يف جونسون، وراندال ستام روبرت يحدد
الدولتنَي كلتا املتحدة. والواليات الربازيل بني للنظر الالفتة التشابه أوجه بعض الربازيلية،
وترشيد واسعة ومناطق أراٍض غزو خالل من وتوسعتا أوروبية كمستعمرات نشأتا
متعددة جماعات بواسطة واالستيطان األفارقة العبيد واسترياد للبالد األصليني السكان
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قصري وقت بعد االقتصادي االستقالل املتحدة الواليات حققت بينما لكن املهاجرين. من
أن ورغم أخرى. أمم عىل كبري بنحو معتمدة الربازيل بقيت السياسية، الحرية بجانب
خالل األخرى الطبيعية واملوارد والقهوة واملطاط والسكر الذهب يصدرون الربازيليني
الربازيلية. األرايض «من» وليس «إىل» كبري بنحو كان البضائع تدفق فإن الوفرة، أوقات

األفالم.6 مثل ثقافية منتجات يتضمن املختل التجاري التوازن هذا
األجنبيَّنْي والنفوذ األفالم من الوابل هذا تجاه الربازيلية األفعال ردود أحد تمثَّل
املتاح التمويل إىل يفتقرون املحليون السينما صناع كان فإذا الساخرة. املحاكاة يف
يف املصقولة هوليوود وتقاليد أسلوب من السخرية بإمكانهم زال ما فإنه لهوليوود،
الغرب أفالم أو للثالثينيات امليلودرامية األفالم لغرابة تهكمية بمحاكاة السينما صناعة
رد وتمثَّل مستمرٍّا. يزال ال الحاذقة السخرية يف أسلوب وهو الخمسينيات يف األمريكي
املحلية املوضوعات عىل وتطبيقها الخارجية السينمائية الحركات استيعاب يف آخر فعل
وهومربتو (١٩٣١ («ليمتيس»، «حدود» الطليعية تحفته يف بيشوتو ماريو فعل مثلما
واملونتاج األملانية التعبريية مكيًفا (١٩٣٣ جانج»، («بروتال متوحشة» «عصابة يف ماورو
يف القاسية الداخلية والحياة جانريو دي ريو يف العشوائية األحياء يف الحياة مع السوفييتي
أنتجت األربعينيات، عقد من فبدايًة الفج. التقليد يف أخرى اسرتاتيجية وتمثلت الربازيل.
وأفالم كوميدية أفالًما جانريو دي ريو يف أتالنتيدا أستديو مثل برازيلية إنتاج رشكات
كروز، فريا وهي الرشكات، إحدى لكن هوليوود. غرار عىل تجارية وأفالًما غنائية تشانشادا
املقامة الرشكة استعانت باملائة». ١٠٠ «برازيلية بأخرى املستوردة األفالم إحالل أرادت
الوثائقي باملخرج إبداعية، بتطلعات لكن إم جي إم برشكة الخاص األستديو نموذج عىل
القصري، الرشكة عمر وخالل اإلنتاج. عىل لإلرشاف كافالكانتي ألربتو العاملية الشهرة ذي
يُشبَّه الذي (١٩٥٣ دوتر»، أونرز الند («ذا األرض» مالك «ابنة مثل درامية أفالًما أنتجت
جوائز حائزة كالسيكية وأفالًما ،(١٩٣٩ ويند»، ذا ويذ («َجن الريح» مع «ذهب بفيلم
رشقي» «شمال أمريكي غرب فيلم وهو (١٩٥٣ («كانجاسريو»، الطريق» «قاطع مثل

الربازيل. رشق شمال يف النائية املناطق يف أحداثه تدور
النسبي باالزدهار تتميز كانت الحرب بعد ما حقبة فإن املكسيك، يف الحال هو وكما
،١٩٥٤ وحتى ١٩٥١ من (فارجاس ديمقراطيٍّا منتخبني رؤساء حكم ظل ففي للربازيل؛
وعقد والتقدم، االستقرار من بفرتة البالد تمتعت ،(١٩٦١ وحتى ١٩٥٦ من وكوبيتشيك
.١٩٦٠ عام برازيليا وهي حديثة جديدة عاصمة ببناء أوَجه بلغ بحماس األمة بناء من
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–١٩٦١) جوالر جواو الرئيس عهد يف التدهور يف االقتصاد بدأ فقد تدم؛ لم السعادة لكن
ويف الداخل. يف له أعداءً االجتماعية وبرامجه الخارجية سياساته خلقت الذي (١٩٦٤
الديكتاتوريني الطغاة من سلسلة به واستبدل جوالر عسكري انقالب أسقط ،١٩٦٤ عام
أو ُعذبوا أو ُسجنوا أو نُفوا املعارضني من اآلالف، بل املئات، إن القمع. يف ازدادوا الذين
يحدث وكما لكن .١٩٧٣ وحتى ١٩٦٨ عام من مريرة عصابات حرب واندلعت ُقتلوا.
يف فنيٍّا املنتجة العصور أكثر أحد والسبعينيات الستينيات شكلت املحن، أوقات يف غالبًا

الربازيل. تاريخ
نوفو» «سينما باسم عموًما املضطربة األوقات هذه يف السينمائية اإلبداعات ُعِرفت
«السينما تمتلك لألفالم منتجة دولة كل أن يبدو الذي الوقت ويف الجديدة». «السينما أو
صناعة تاريخ يف تربز الحركة هذه فإن األخرى، من أكثر بعضها بها، الخاصة الجديدة»
تلك أبطال عرَّف السيايس. وهدفها املجردة طاقتها بسبب الالتينية أمريكا يف السينما
أعلنوا الجريئة، البيانات لغة خالل ومن املعارضة. خالل من البداية يف أنفسهم الحركة
ذات املشرتكة اإلنتاجات جعل ودوافع التجارية والنزعة هوليوود محاكاة عىل الحرب
ذلك، من بدًال واملتصنعة. املتكلفة بالصور املتسمة كروز فريا وإنتاجات أجنبية نكهة
األحياء من ويتخذ األساسية، فكرته الناس» «عامة يعترب شعبي» «فن صنع إىل سعوا
والعنف الرصاع صادق نحو عىل ويتناول لألحداث مواقع النائية واملناطق العشوائية
املرحلة يف مراحل. لثالث الجديدة السينما حركة وجونسون ستام يقسم واالضطراب.7
كارلوس مثل مخرجون سعى الحكم، جوالر نظام تويل مع تقريبيٍّا تتزامن التي األوىل،
أهداف ذات مستقلة أفالم لصنع سانتوس دوس برييرا ونيلسون روشا وجلوبر دييجيس
بالرضورة ليس لكن املنخفضة، امليزانية ذات السينما صناعة أساليب مستخدمني سياسية
صدقت الفرنسية. الجديدة واملوجة اإليطالية الجديدة بالواقعية الخاصة األفكار، نفس
(«بارين قاحلة» و«حيوات دييجيس لكارلوس (١٩٦٣) زومبا» «جانجا مثل جريئة أفالم
ديفل»، وايت جود («بالك أبيض» وشيطان أسود و«إله سانتوس لدوس (١٩٦٣ اليفز»،
والديكتاتورية االستعمار نحو إياه هة موجِّ كسالح للكامريا استخدامها يف لروشا (١٩٦٤
انقالب منذ امتدت التي الثانية، املرحلة يف املجتمع. يف الوسطى الطبقة وخنوع وقناعة
األويل التفاؤل تحول رجعية، أكثر مجموعة القيادة تولت عندما ،١٩٦٨ وحتى ١٩٦٤
التي الغضب حالة ويلخص اليسارية الجبهة انهيار بسبب أمل خيبة إىل املخرجني لهؤالء
ومع .(١٩٦٧ أنجويش»، إن («الند كرب» حالة يف «أرض روشا فيلم عنوان تملكتهم
رمزية جديدة اسرتاتيجية متبنية الثالثة املرحلة أطلقت للعامة، الوصول يف الحركة فشل
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(١٩٦٩) «ماكونايما» فيلم فيرسد متعصب. بنحو بعينها بأفكار متمسكة كونها من أكثر
بنحو ناضًجا ُولِد أسود رجل يواجهها التي الشدائد أندرادي دي بيدرو خواكيم للمخرج
تحوله يف ينبوع يتسبب وعندما األمازون. غابات يف الحمر الهنود من عجوز لسيدة كامل
سحري. حجر عن بحثًا جانريو دي ريو إىل يتوجه إعجازي، بنحو أبيض رجل إىل
ويتأمل أعراق ثالثة اتحاد وهي الربازيل تأسيس بأسطورة يتهكم الذي — الفيلم حقق
لدى كبريًا نجاًحا — العسكري االنقالب تلت التي االجتماعية الفوىض يف كوميدي بنحو
دعم «الرتوبيكاليا». باسم ُعِرف الجديدة للسينما جديد التجاه ممهًدا الربازييل، الجمهور
البغيضة. واملواقف رة املنفِّ الشخصيات إبراز عىل مشدًدا السيئ الذوق عمد عن االتجاه هذا
والشاشات السيئة باإلضاءة الخاصة التكلفة» املنخفض اإلنتاج «قيم بعضممارسيه حوَّل
الفقر». «جماليات ل مواِز كتوجه النفايات» «جماليات ب يُسمى ما معلنني مزايا، إىل املعتمة
يف سانتوس دوس فعل كما البرش لحوم أكل من الكوميدي الجانب استكشف بعضهم
االستهالكية النزعة صورة مقدًما (١٩٧٠) لذيذًا» خاصتي الصغري الفرنيس كان «كم فيلم
الطاولة يقلبون الذين للبالد األصلية الثقافة يمثلون من خالل من حريف بنحو املجازية
الحقبة، تلك أفالم أقوى أحد ويف .(٤-١٥ (شكل الرشهني االستعماريني مضطهديهم عىل
شاعري معقد عمل يف والقتل والعنف الجوع أفكار روشا نسج مورتيس»، داس «أنتونيو

الوقت. نفس يف وغريب وخرايف صارخ بنحو وواقعي
لم لكنها الطبيعي، مجراها سلكت قد الجديدة السينما كانت ،١٩٧١ عام بحلول
األرجنتني يف واألفكار التوجه يف متشابهون مخرجون هناك كان فقد منعزلة؛ ظاهرة تكن
جزءًا كلهم وكانوا تحررية. أفالًما ويصنعون الخاصة بياناتهم يكتبون وبوليفيا وكوبا
وحتى فيتنام من الثالث العالم دول يف انترشت التي الثالثة» «السينما بحركة َي ُسمِّ مما
أزمة نفسها الربازيل تجاوزت منه. تيش وهو جيفارا تيش مثل ثوريني قادة ملهمًة أنجوال
عام ففي والديكتاتورية؛ العسكري الحكم من تدريجي بنحو متحررة السبعينيات أوائل
عاًما. ٢٩ خالل ديمقراطيٍّا منتخب رئيس أول ميلو دي كولور فرناندو أصبح ،١٩٨٩
آند فلور («دونا وزوجاها» فلور «دونا مثل هامة أفالم صنع استمر الوقت، نفس ويف
برازيل» يا و«وداًعا (١٩٧٧) سيلفا» دا و«شيكا باريتو لربونو (١٩٧٦ هزباندز»، تو هري
يُدَعم األفالم هذه من العديد وتوزيع إنتاج وكان دييجيس. لكارلوس وكالهما (١٩٨٠)
،١٩٩٠ عام الوكالة كولور فكك وعندما إمربافيلم. وهي مركزية حكومية وكالة بواسطة

العوملة. من جديدة حقبة عىل الربازيل انفتحت
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فيلم يف االستهالكية للنزعة كوميديٍّا نقًدا سانتوس دوس برييرا نيلسون يعرض :٤-١٥ شكل
.(١٩٧٠) لذيذًا» بي الخاص الصغري الفرنيس كان «كم

األرجنتني (4)

تمتلك كما املساحة، يف الربازيل بعد الجنوبية أمريكا يف دولة أكرب ثاني األرجنتني تُعترب
املنطقة. أفالم أهم بعض أنتجت كما قوًة، القارة شبه واقتصاديات ثقافات أكثر أحد
درامي بنحو املضطرب البالد تاريخ لتجسيد كامرياتهم فيها السينما صناع استخدم وقد
وحتى الغرب يف األنديز جبال من املميزة، جغرافيتها وتغطية الثقايف تراثها واستكشاف
الشبيهة األشجار النادرة باتاجونيا وسهول األطليس، املحيط عىل املطل الرشقي ساحلها

الجنوبية. القطبية القارة حتى جنوبًا واملمتدة بالسهوب
يف للفرد محيل إجمايل ناتج أكرب رابع تمتلك األرجنتني كانت ،١٩٢٩ عام بحلول
دَفَع العاَم ذلك البورصة انهيار لكن بها. املرتفع املعيشة ملستوى مؤرش وهو العالم،
ُعِرفت السيايس واالضطهاد الفساد من حقبة وكذلك الكبري، الكساد دوامِة لدخول البالد
االجتماعي االضطراب من لسنوات األرجنتينيون وعانى السمعة». السيئ «العقد باسم
الجنرال كان الوقت ذلك قادة أشهر بني ومن الثمانينيات. حتى العسكرية واالنقالبات
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االستبدادية نسختهما اجتذبت اللذَين «إيفيتا») باسم (املعروفة إيفا وزوجته بريون خوان
يف ُمعرقلة رئاسية فرتات ثالث خالل شديدة ومعارضًة حماسيٍّا دعًما الشعبوية من
،١٩٧٣ وحتى ١٩٦٦ عام ومن العرشين. القرن وسبعينيات وخمسينيات أربعينيات
ساحًة األرجنتني كانت العالم، حول الراهن الوضع تتحدى املعارضة حركات كانت وبينما
البالد انغمست ،١٩٨٣ وحتى ١٩٧٦ عام ومن األرجنتينية». «الثورة ى تُسمَّ طبقية ملعركة
لالعتقال املنقلب العسكري النظام معاريض من اآلالف وتعرََّض داخلية، قذرة» «حرب يف
مشكالت وبعد شخص. ألف ثالثني من بأكثر يُقدَّر ما و«اختفى» اإلعدام، أو والسجن
العظمى، بريطانيا من الفوكالند جزر عىل لالستيالء فاشلة ومحاوالت متفاقمة اقتصادية
أول إىل األرجنتني معيًدا ،١٩٨٣ عام السياسية الحريَة الحاكم العسكري املجلُس أعاد

سنوات. عرش خالل ديمقراطية انتخابات
اإلنتاج مساَر األرجنتني يف السينما صناعة اتبعت التاريخية، الخلفية هذه إطار يف
وبظهور الالتينية. أمريكا يف أخرى أماكن يف رأينا كما السيايس والنشاط التجاري
دور إىل جماعاٍت األرجنتينيون َق تدفَّ العرشين، القرن ثالثينيات يف الناطقة السينما
مع تزاُمنًا لها لني املفضَّ نجومهم تأدية أثناء التانجو، لة، املفضَّ رقصتهم ملشاهدة العرض
عاًما. ٢٠ يف فيلًما ٢٤ صنع حيث الحقبة؛ مخرجي أشهَر فرييرا خوسيه كان املوسيقى.
حوايل املتوسط يف تنتج السينما صناعة كانت األربعينيات، وأوائل الثالثينيات أواخر وخالل
السينمائية باألنواع متزايد بنحو متأثرًة كانت األفالم هذه لكن العام، يف فيلًما أربعني
تالها، وما الثانية العاملية الحرب وخالل والرومانسية. الكوميدية األفالم وخاصًة لهوليوود،
سياسات من الرغم عىل املحلية العرض سوق عىل السيطرَة املتحدة الواليات استطاعت
الثالثة السينما حركة ظهرت عندما الستينيات حتى هكذا الحال واستمر الحمائية. بريون
سوالناس فرناندو ح رصَّ جديَدين. وهدٍف بطاقٍة املخرجني من جديًدا جيًال ألهمت التي
ثورة إىل داعني ثالثة»، سينما «نحو بعنوان جريء بيان يف بهدفهما خيتينو وأوكتافيو
باختيار الثقافة» استعمار «إنهاء ب ومنادين األجنبي»، االحتالل «جيش ضد سينمائية
أرض عىل كلماتهم وبتطبيق الثانية».8 يف إطاًرا ٢٤ طلق «يمكنه كسالح العرض آلة
مدته وثائقي فيلم وهو ،(١٩٧٠) األفران» «ساعة فيلم وخيتينو سوالناس صنع الواقع،
أسايس بنحو صداميٍّا أسلوبًا واستخدم القذرة، الحرب حقبة أثناء ا رسٍّ ُصِنع ساعات أربع
بسبب البالد لرتك سوالناس اضطرار وبعد السالح. حمل إىل للدعوة الخاص كأسلوبه
(١٩٨٥) «تانجوز» فيلمه ويقدِّم .١٩٨٣ عام حتى األرجنتني إىل يُعد لم بالقتل، تهديدات
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الفيلم يدور وعًظا. وأقل اعتداًال أكثر أسلوبًا مشرتًكا أرجنتينيٍّا فرنسيٍّا إنتاًجا كان الذي
للتعبري وسيلًة التانجو رقصة ويستخدم باريس، يف األرجنتينيني املغرتبني من رفاقه بني

آيرس. بوينس وطنهم، يف للعيش تْوِقهم عن
الرئيس حكومة وكانت انتهت قد القذرة الحرب كانت الوقت، ذلك بحلول
االستقرار استعادة تحاول (١٩٨٣–١٩٨٩) ألفونسن راءول ديمقراطيٍّا واملنتخب الجديد
الحكومة دعم وعرض الرقابة ألفونسن أنهى جريحة. ألمة االقتصادية والعافية االجتماعي
صورة ج وتروِّ بالخارج بعرضها إنتاجها تكاليَف ستعوض للتصدير قابلة أفالم لصنع
أفالم صانَع أنتني كان الوطني. السينما ملعهد رئيًسا أنتني مانويل وُعنيِّ للبالد. جديدة
تحت وُصنع الوسطى، الطبقة وجمهور للمثقفني هة املوجَّ الفنية األفالم يفضل مخرضًما
و«القصة بيمربج، لويزا ملاريا (١٩٨٤) «كاميال» مثل الصنع الجيدة األفالم من عدد إرشافه
بينسيلز»، ذا أوف («نايت الرصاص» أقالم و«ليلة بوينزو، للويس (١٩٨٥) الرسمية»
اإلرهاب بآخر أو بنحو يتناول الثالثة األفالم هذه من كلٌّ كان أوليفريا. لهيكتور (١٩٨٦
من األول العقد أواسط يف تدور ميلودراما كان «كاميال» فيلم أن ورغم الدولة. ترعاه الذي
ديكتاتور يعدمها شابة عاشقة حول تدور التي الحقيقية قصته فإن عرش، التاسع القرن
بالطويلة. ليست فرتة من البالد يحكم كان الذي العسكري بالنظام الجمهور ذكََّرِت قاٍس
امرأة عينَي خالل من السبعينيات مأساة يناقش حيث مباَرشًة أكثَر بوينزو فيلم يُعترب
الحرب خالل قرسيٍّا اختفوا الذين الضحايا من يكون ربما أنه لتكتشف طفًال تتبنى غنية
عىل القبض تقديم يعيد حيث أكرب بنحو مبارش أوليفريا فيلم إن .(٤-١٦ (شكل القذرة
فاز وقد رصيحة. بمشاهد العسكري للحكم ضحايا وكانوا وتعذيبهم، حقيقيني طالب
الرسمية» «القصة فيلم كان بينما مهرجانات، عدة يف بجوائز الرصاص» أقالم «ليلة فيلم
هو كان «كاميال» لكن أجنبي، فيلم ألفضل األوسكار بجائزة يفوز أرجنتيني فيلم أول هو
وأفالم األفالم هذه ساعدت املحيل. الجمهور لدى نجاًحا حقق الذي الثالثة بني من الوحيد
املجتمعي التطهري من كنوع عاملة البالد جراح تضميد يف الثمانينيات يف ظهرت أخرى

التسعينيات. يف جديدة أرجنتينية لسينما الطريق ومهدت

كوبا (5)

ومنذ بالسكان. ازدحاًما الكاريبي البحر جزر وأكثر أكرب هي كوبا جمهورية تُعترب
األمريكية الحرب نهاية وحتى ١٤٩٢ عام كولومبس كريستوفر بوصول اإلسباني الحكم
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حقبة عىل الخارجي العالم بوينزو للويس (١٩٨٥) الرسمية» «القصة فيلم عرَّف :٤-١٦ شكل
.(١٩٧٦–١٩٨٣) األرجنتني يف القذرة» «الحرب

أخرى عاًما ستني ملدة للحكومات منتظم غري تتابًعا شعبها ل تحمَّ ،١٨٩٨ عام اإلسبانية
باتيستا حكم الكوبية الثورة أنهت ثم املتحدة. الواليات جريانها، ألقرب الضخم الظل يف
عاًما خمسني من أكثر البالد حكم الذي كاسرتو بفيدل وجاءت ١٩٥٩ عام الديكتاتوري
الخالفات كثرية كاسرتو عالقة كانت السوفييتي. النموذج عىل قائمة شيوعية لدولة كرئيس
١٩٦١ عام الخنازير لخليج الفاشل الغزو مثل املهمة األحداث من بسلسلة تتسم بأمريكا
يف فلوريدا إىل مارييل من للكوبيني الجماعية والهجرة ١٩٦٢ عام الصواريخ وأزمة
كافة عىل عميق أثٌر السنوات تلك خالل الشديدة كاسرتو لسيطرة وكان الثمانينيات.
العوامل من بمزيج الجزيرة تمتعت ولسنوات، السينما. ضمنها ومن كوبا، يف الحياة أنحاء
تشانان مايكل كتاب ويف وأمريكية. وقومية وأفريقية إسبانية بني ما تنوعت التي املؤثرة
احتفت كبري بنحو التوفيقية كوبا «ثقافة أن كيف يشري الكوبية، السينما عن الشامل
كاسرتو تصور إن القدر».9 بنفس الكاثوليكي والسمو اليوروبا وآلهة والرسيالية بالرومبا
عدم.» فهو ضدها ما كل الثورة، إطار «يف ا: جدٍّ واضًحا كان والفن للمجتمع األحادي
،١٩٥٩ عام قبل الكوبية السينما صناعة يف نسبيٍّا كبري ابتكار هناك يكن لم إنه وحيث
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تحرير يمكنها محددة سياسية أجندة أن لكيف توضيحيٍّا مثاًال يتيح التصور هذا فإن
الوقت. نفس يف السينما فن وتقييد

الطويلة األفالم من القليل كوبا أنتجت السينما، عمر من عاًما ستني أول خالل
طبيعة لكن التجارية، للسوق وميلودراما غنائية كوميديا كان ومعظمها بالذكر الجديرة
أحداث مرسح تكون أن يف ساعدتا والنشاط بالحيوية النابضة وموسيقاها الخصيبة كوبا
كانوا الكوبيني فإن االختالل، هذا ورغم واملكسيكية. الهوليوودية لألفالم مألوف غري
لتطويع وسعى السينما لشاشة الكربى الجاذبية كاسرتو فهم للسينما. متحمًسا جمهورا
وصناعة لفن الكوبي املعهد س أسَّ قد كان شهور، وخالل السيايس. برنامجه لخدمة قوتها
متعاطفون عامليون سينما صناع أتى رئيًسا. جيفارا ألفريدو صديقه وعنيَّ كبداية السينما
إيفنز وجوريس فرنسا من ماركر كريس مثل املساعدة لتقديم كوبا إىل ومكانة شهرة ذوو
املخرجني من جديد جيل ُدرب السوفييتي. االتحاد من كاالتوزوف وميخائيل هولندا من
املعهد كان ،١٩٦٥ عام وبحلول الثورية. للسينما الجديدة الروح ظل يف الشباب الكوبيني
يف والعرض والتوزيع اإلنتاج عمليات جميع عىل يسيطر السينما وصناعة لفن الكوبي
الوثائقيات صنع إىل يذهبان والتمويل الجهد معظم كان األوىل، السنني تلك ويف الجزيرة.
الوطنية. القضية وراء وحشدهم الناس توعية إىل تهدف التي التعليمية األفالم وهي
الخاصة األحادية واألهداف الطرق تجاوزت طويلة روائية أفالًما كانت األفالم من وقليل
عنارص بني برباعة سوالس هومربتو مزج ،(١٩٦٨) «لوشيا» فيلم ففي السياسية؛ بالدعاية
ذكي بنقد منتهيًا القومي التاريخ من عاًما ستني استعراض إلعادة والسياسة امليلودراما
،(١٩٦٦ بريوكرات»، آ أوف («ديث بريوقراطي» موظف «موت فيلم ويف الذكوري. للتعصب
لألمور. البريوقراطية الرؤية من للسخرية الكوميديا أليا جوترييز توماس املخرج استخدم
الداخلية الرصاعات ويتتبع (١٩٦٨) حضاري» تخلف «ذكريات كان ألليا التايل الفيلم
األخالقي واغرتابه شخصيته أغوار الفيلم استكشف الثورة. بعد ما فرتة يف عالق كوبي ملفكِّر
فوزه وراء السبب وهو للنخبة، املوجهة األوروبية األفالم يف مشاهدته اْعِتيد معقد بنحو

ودراسة.10 مناقشة الكوبية األفالم أكثر كأحد اعتباره واستمرار دولية جوائز بعدة
املعهد أنشأ ،١٩٧٩ عام ففي القومية؛ الحدود وراء ملا الثورية كاسرتو رؤية أثر امتد
يُقعد الذي الجديدة الالتينية أمريكا لسينما الدويل املهرجان السينما وصناعة لفن الكوبي
يف اإلقليمي. التضامن وتقوية األيديولوجي التوجه ذات األفالم لعرض هافانا يف عام كل
من ُجُدد سينما صناع لتدريب كوبا يف الثالث العالم سينما مدرسة ست أُسِّ الثمانينيات،
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لفن الكوبي املعهد يدير إسبينوسا جارسيا خوليو كان الوقت، ذلك يف العالم. أنحاء جميع
وهو ،(١٩٨٢) «سيسيليا» فيلم حول جدل بعد جيفارا محل حل الذي السينما وصناعة
تمرد أثناء أحداثها تدور سوالس هومربتو إخراج من باهظة إنتاجها تكلفة تاريخية دراما
«سينما إىل مخرضًما، مخرًجا كان الذي إسبينوسا، دعا عرش. التاسع القرن يف العبيد
الناس رصاعات تقديم هو، أكَّد كما الهدف، كان الشكل. عىل املحتوى تُفضل معيبة»
فقد ذلك، مع التقنية. الجودة أو الفنية األصالة إبراز وليس مشكالتهم وراء واألسباب
فور («هاوس للمقايضة» «منزل مثل ُمبتكرة شعبية أفالم تقديم يف السينما صناع استمر
الحرضية، الرومانسية الكوميديا من نوع وهو تابيو كارلوس لخوان (١٩٨٥ سواب»،
وهو بادرون لخوان (١٩٨٥ هافانا»، إن («فامبايرز هافانا» يف دماء اصو «مصَّ وفيلم
االستقبال بعد إسبينوسا استقال ،١٩٩١ عام ويف الرعب. نوع من متحركة رسوم فيلم
ووندرتاون») إن («أليس العجائب» بلدة يف «أليس وهو للجدل مثري آخر لفيلم العاصف

توريس. دياز لدانيال
أطول ملدة كوبا يف أيديولوجي توجه ذات سياسية سينما صنع وراء الدافع استمر
تجاه الدول كل يف السينما صناعة تدفع كانت التي القوى لكن الربازيل، أو األرجنتني من
السوفييتي. االتحاد سقوط بعد التسعينيات يف كوبا طالت التسعينيات يف تجارية عوملة
االعتماد إىل اضطروا الكوبيني، السينما لصناع شيوعي حليف ألقوى املايل الدعم وبدون
رشكة مع مشرتك بنحو «سيسيليا» فيلم أُنتج الرأسمايل. التمويل عىل متزايد بنحو
(١٩٩٣ تشوكليت»، آند («سرتوبريي وشوكوالتة» «فراولة فيلم وكان اإلسبانية. أيربميديا
الحب من محروم األحزاب أحد يف عضو عن ساخرة كوميديا يقدم الذي — وتابيو ألليا
واملكسيك وإسبانيا كوبا بني مشرتًكا إنتاًجا — املثيل الجديد وصديقه بذكوريته ومفتخر
فيلم وهو (١٩٩٥) «جوانتانامريا» فيلم ذلك بعد وتابيو أليا صنع املتحدة. والواليات
الفيلم كاسرتو فيدل هاجم عاَمني، وبعد البالد. عرب جثة نقل قصة يرسد ساخر طريق
لهم يكنُّ الذين الناس من كان الشهري مخرجه أن يتذكر أن أو يشاهده أن دون عالنية
األزمان. تغريُّ عىل إضافية عالمات كانا الالحق كاسرتو واعتذار الهفوة هذه احرتاًما.11

الالتينية أمريكا يف أخرى أماكن (6)

هي الجنوبية أمريكا من الغربي الشمايل الركن يف تقع التي كولومبيا جمهورية تُعترب
والهادي. األطليس املحيطني كال عىل حدوًدا تمتلك التي القارة شبه يف الوحيدة الدولة
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واملكسيك الربازيل (بعد الالتينية أمريكا يف سكاني تعداد أكرب لرابع امتالكها ومع
تمتلك أن املتوقع من يكون ربما املنطقة، يف سينمائي جمهور أكرب وثالث واألرجنتني)
أحد قريب. وقت حتى متقطًعا كان السينمائي إنتاجها لكن مماثًال، سينمائيٍّا تاريًخا
السياسيَّني الحزبنَي بني رصاع اندلع ،١٨٩٩ عام ففي املتكرر؛ العنف شبح هو هذا أسباب
رصاع اندلع ،١٩٤٨ عام ويف الوحشية. يوم األلف حرب إىل وتحول البالد يف األساسيَّني
يف بدأت مسلَّح لعدوان مدة أطول لكن سنوات. عرش لحوايل البالد اجتاح أطول أهيل
بعضهم اليمني ومليشيات اليسار ومتمردو الحكومية القوى هاجمت عندما الستينيات
تجارة تنظيمات بنشاطات الحًقا شدتها زادت جروًحا فاتحني والريف الشوارع يف بعًضا
الصعبة، الحقب تلك وخالل ذلك، مع والتسعينيات. الثمانينيات خالل القوية املخدرات
بي بي صنع ،١٩٢٧ عام ففي هامة؛ أفالم لصنع طرًقا الحيلة واسعو املخرجون وجد
بنما لبيع ساخر شجب وهو جستيس») أوف دون («ذا العدالة» «فجر فيلم جامربينا
تحت العرض دور من ُسِحب إنه يُقال للجمهور، فقط عرَضني وبعد املتحدة. للواليات
ويف ذلك.12 بعد أخرى مرة ظهرت األصيل الفيلم من نسًخا أن رغم واشنطن، من ضغط
(«السلطعون لوبسرت» بلو «ذا فيلم الشباب املخرجني من مجموعة صنع ،١٩٥٤ عام
هؤالء بني ومن الرسيالية. لألفالم األوروبي الطراز عىل قصري تجريبي فيلم وهو األزرق»)
الحًقا وأصبح روما يف السينما درس الذي ماركيز جارسيا جابرييل األديب كان الشباب
الوطنية السينما صناعة إلحياء الحكومة سعت ،١٩٧٨ عام ويف كولومبيا. أدباء أشهر
نتجت التي األفالم بني ومن فوسني. رشكة وهي حكومي تمويل ذات رشكة بتأسيس
إثارة فيلم وهو أوسبينا للويس (١٩٨٢ بلود»، («بيور نقي» «دم فيلم الجهد هذا عن
(١٩٩٠) مستقبل» بال دي: «رودريجو وفيلم سياسية، بتلميحات الدماء ايص مصَّ عن
ُصوِّر وقد ميديني، يف العشوائيات أطفال بطولة من بحث قصة ويرسد جافرييا لفيكتور
جزء خالل صعبًا اإلنتاج كان املتساهل. غري بونويل بأسلوب الطبيعية املواقع يف الفيلم
،٢٠٠٣ عام السينما قانون صدور بفعل تحسنت الظروف لكن التسعينيات، من كبري
ودخول قوية أفالم لصنع املخرجني لتشجيع أخرى طرًقا الكولومبية الحكومة ووجدت
حول بروًزا تزداد الكولومبية واملواهب املوضوعات كانت الوقت، نفس يف العاملية. السوق
ويمن («ريل منحنيات» لهن الحقيقيات «النساء مثل دولية إنتاجات خالل من العالم
و«ماريا (٢٠٠٠ أساسينز»، ذي أوف ليدي («أور القتلة» و«سيدة (٢٠٠٢ ِكرفز»، هاف
املخرجة إخراج من كان األول الفيلم .(٢٠٠٤ جريس»، أوف فول («ماريا بالنعمة» املليئة
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عىل مرتكًزا فكان الثاني أما أو، بي إتش قناة لصالح كوردوسو باتريشا الكولومبية
الكولومبية املمثلة بطولة من فكان الثالث وأما فاييخو، فرناندو الكولومبي للروائي قصة
«النعمة» أكياس حاملة مخدرات ملهربة تتحول حامل امرأة دور يف ساندينو كاتالينا

عامليٍّا. الثالثة األفالم ُسِوقت جسدها. داخل (الكوكايني)
جبال من مساحات تضم التي بريو جمهورية تقع الربازيل وغرب كولومبيا جنوب
يتشارك جريانها، من العديد ومثل الهادي. املحيط وساحل األمازون وغابات األنديز
وفرتة كولومبس كريستوفر قبل ما لحقبة غنيٍّا تراثًا لها األعراق متعدد السكاني التعداد
بعض ورغم املالية. واألزمات بالعنف يتسم حديثًا وتاريًخا اإلسباني االحتالل من طويلة
بضع وخالل السبعينيات. يف إال بريو يف السينما صناعة تبدأ لم املبكرة، املتفرقة الجهود
الذي الوقت ويف للحكومة. الداعمة السياسات ظل يف رشكة ١٥٠ من أكثر نشأ سنوات،
أشهرهم اإلنتاج، غزيري موهوبني مخرجني عدة ظهر الرشكات، هذه من قليل فيه استمر
فيلم أول (١٩٧٧ دون»، أت («ديث الفجر» وقت «املوت فيلمه كان لومباردي. فرانشيسكو
لقاتل حقيقية قصة من الفيلم اْقتُِبَس املحلية. العروض خالل من إنتاجه بتكاليف يعود
ويف والسجن. بالسلطة تتعلق سياسية قضايا إلثارة الشهري الحدث هذا واستخدم أطفال
عىل كامريته عدسة لومباردي ركَّز ،(١٩٨٨ وولف»، ذا أوف ماوث («ذا الذئب» «فم فيلم
السياسية األفكار بني أخرى مرة مازًجا امليضء»، «الدرب يُدعى بريو يف مسلح تنظيم

الرائجة. األفالم وتقاليد
الحبيسة الدولة تلك وتُعترب بريو، رشق جنوب األنديز جبال أعايل يف بوليفيا تقع
الضخمة اإلنكا إمرباطورية من جزءًا ما يوًما بوليفيا كانت الالتينية. أمريكا دول أفقر
طويلة فرتات من بوليفيا عانت للقارة. األصليني السكان من عدد ألكرب موطنًا تزال وما
تولت ،١٩٥٢ عام ويف املجاورة. الدول مع والحروب الديكتاتوري والحكم الثورات من
بدأت التي الثورية القومية الحركة وهي عريضة، شعبية قاعدة ذات ثورية قوة الحكم
بانقالب الجيش قام ،١٩٦٤ عام ويف البالد. يف القصدير مناجم وتأميم الزراعي اإلصالح
االستخبارات وكالة بأمر يُقال ما حسب ١٩٦٧ عام هناك جيفارا تيش وُقِتل عسكري.
الظروف هذه ورغم العسكرية. الحكومة هذه ضد املتمردين قوات قيادة أثناء األمريكية
هامة. أفالم صنع سانخينيس خورخي مثل عزم ذوو سينما صناع استطاع املضطربة،
لرسد األصليني السكان من محرتفني غري ممثلني يستخدم مخرج أول سانخينيس كان
(١٩٦٦ إز»، إت سو («أند الحال» هو «وهكذا فيلمه يجسد نظرهم. وجهة من قصصهم
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(املواطنون املختلط الدم وأصحاب األصليون «الهنود» له يتعرض الذي االجتماعي الظلم
،(١٩٦٩) النرس» «دم فيلم أما البيض. والبوليفيون املشرتك) والهندي األوروبي األصل ذوو
ويُعترب — حقيقي حدث وهو — السالم قوات تديره كانت تعقيم برنامج عن ظاهريٍّا فهو
وعندما واألسود. باألبيض رائع بنحو ُصور وقد األجنبي. للتدخل ُمدينة رمزية حكاية
خالل ويف الشارع. يف احتجاجية مسريات املشاهدون نظم الباز، العاصمة يف عرضه ُمِنع

البالد. من ُطِردت قد السالم قوات كانت عاَمني
جبال بني ضيق رشيط طول عىل جنوبًا بوليفيا حدود من تشييل جمهورية تمتد
شعبها، لكن ١٨١٧ عام استقاللها عىل تشييل حصلت الهادي. املحيط وساحل األنديز
االقتصادي االستقرار وعدم األهلية االضطرابات من طويًال عانى املجاورة، الدول مثل
االشرتاكي الحزب من أييندي سلفادور الرئيس توىل ،١٩٧٠ عام ويف الطبقي. واملجتمع
الشعبية» «الوحدة املسمى حكومته ائتالف أسقط بينوشيه أوجستو الجنرال لكن السلطة،
ذلك خالل عاًما. عرش ثمانية الحكم يف القمعي العسكري نظامه واستمر ،١٩٧٢ عام
يف نضج قد معظمهم كان الذين تشييل يف السينما صناع أفضل نُِفي أو ُسِجن الوقت،
لفيلم تصويره أثناء العسكري االنقالب فرتة خالل جوزمان باتريسيو فاعتقل الستينيات.
ثم أوروبا إىل جوزمان فر قصرية، لفرتة سجنه وبعد .(١٩٧٥–١٩٨٠) تشييل» «معركة
مخرج بقي أجزاء. ثالثة من املكون املهم الوثائقي فيلمه إكمال يف نجح حيث كوبا إىل
ويدو («ذا مونتييل» «أرملة فيلم صنع حيث الالتينية أمريكا يف ليتني ميخيل وهو آخر
كوندور»، ذا آند («ألسينو والنرس» «ألسينو وفيلم املكسيك، يف (١٩٧٩ مونتييل»، أوف
األفالم من بارًزا عدًدا أنتج حيث أوروبا يف رويس راءول استقر نيكاراجوا. يف (١٩٨٢

.٢٠١١ عام موته بعد فيلم املائة يفوق إرثًا وترك األخرى تلو سنة
وفنزويال أوروجواي — الالتينية أمريكا دول بقية كانت التسعينيات، حلول قبل
دول وكذلك السينما. وصناعة الفن يف متواضع بنحو ساهمت قد — باراجواي وحتى
أقل أفالًما الوسطى أمريكا أنتجت الدومينيكان. وجمهورية بورتوريكو مثل الكاريبي
ركزت التي الطويلة الروائية األفالم وأشهر ووثائقيات. قصرية أفالًما كان ومعظمها بكثري
«الشمال» مثل أجنبية رشكات بواسطة ُصِنعت املناطق هذه يف املعارصة القضايا عىل
يف جزئي بنحو أحداثه تدور مشرتك بريطاني أمريكي إنتاج وهو ،(١٩٨٣ نورتي»، («إل
نيكاراجوا، يف أحداثه تدور الذي (١٩٨٣ فاير»، («أندر القصف» «تحت وفيلم جواتيماال،
تلك يف املخرجني عىل كان السلفادور. يف أحداثه تدور الذي (١٩٨٦) «سلفادور» وفيلم

بهم. خاصة أفالم لصنع للعوملة الجديدة التحتية البنى ظهور حتى االنتظار البالد
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الطريق وأفالم العوملية (7)

واملعلومات االقتصاديات املتداخلة: العنارص من معقدة كشبكة العالم إىل العوملية تنظر
وقت ويف كاملة. قارات وتشمل القومية الحدود تتجاوز شبكة وهي والثقافات؛ والشعوب
أصبح الحدود، بني شديدة بحرية الثقافية واملنتجات واألفكار واملواهب األموال فيه تتدفق
بداية فعلنا كما القومية، السينمات ناحية من الالتينية أمريكا عن التحدث الصعب من
األموال فيه تعرب كانت الذي الوقت ويف الثمانينيات. وحتى الناطقة السينما حقبة من
وصال وحجمه التبادل رسعة فإن للسينما، األوىل األيام من دائًما الحدود واألفالم والناس
ألفونسو املخرجان وهما ذلك عىل فقط مثالني نذكر دعنا التسعينيات. يف حرجة نقطة إىل
،١٩٦١ عام سيتي مكسيكو يف كوارون ولد إنياريتو. جونزاليس وأليخاندرو كوارون
يف صبيني عن مرح فيلم وهو (٢٠٠١) أيًضا» «وأمك بفيلم العاملية الشهرة عىل وحصل
املكسيك يف َر وُصوِّ مكسيكي إنتاج الفيلم املكسيك. عرب برية برحلة يقومان املراهقة عمر
أزكابان» وسجني بوتر «هاري وهو التايل كوارون فيلم لكن اإلسبانية، يتحدثون بممثلني
وممثلني أكرب بميزانية وبريطانيا املتحدة الواليات بني مشرتًكا إنتاًجا كان (٢٠٠٤)
«أحبك الفرنيس الفيلم من قسًما كوارون أخرج ،٢٠٠٦ عام ويف اإلنجليزية. يتحدثون
أوف («تشلدرين الرجال» «أبناء العلمي الخيال ودراما تيم») جيه («باريس، باريس» يا
يجب هل لغات. ست يتحدثون دويل ممثلني بطاقم لندن يف أحداثه تدور الذي مني»)
عن ماذا مكسيكي؟ كمخرج شديدة بسهولة القومية الحدود يعرب الذي كوارون إىل النظر
أفالمه وتتضمن سيتي مكسيكو أبناء من آخر ابٌن وهو إنياريتو، جونزاليس أليخاندرو
جرامز»، وان («توينتي جراًما» و«٢١ باإلسبانية والناطق (٢٠٠٠) بريوس» «أموريس
بني تتنقل اللغات متعددة دراما وهو ،(٢٠٠٦) و«بابل» باإلنجليزية والناطق (٢٠٠٣
فيلم يف املتداخلة القصص وراء من الهدف املتحدة. والواليات وطوكيو واملغرب املكسيك
مرتبطة العالم أنحاء يف املتجولة شخصياته جميع أن هي العنوان، يوحي كما «بابل»،

ببعض. بعضها
والقصص. واللغات باملمثلني فقط يتعلق ال العاملية السينما صناعة إىل االنتقال هذا
،١٩٩٥ عام ففي التسعينيات؛ يف مرونة أكثر تحتية بنًى بناء إعادة الدول بعض بدأ فقد
حكومية وكالة وهو البرصية، السمعية والفنون للسينما الوطني املعهد األرجنتني أسست
اإلنتاجات وتشجع سينمائية مدارس وتفتح السينما لصالح ترشيعات تسن جديدة
للسينما. املكسيكي املعهد خالل من مماثلة بمبادرات املكسيك قامت كذلك املشرتكة.
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الربازيلية إمربافيلم رشكة تفككت فعندما الخصخصة. إىل يهدف كان العام االتجاه لكن
رشكة فشل وبعد الخاص. القطاع ملستثمري حوافز جديدة قوانني قدمت الحكومية،
مركزية بإبطال السينما صناعة لدعم الجديد السينما» «قانون سعى كولومبيا، يف فوسني
خالل من يتدفق التمويل وبدأ القومية. الحدود وراء ما إىل االنتباه وتوجيه اإلنتاج
عىل الحصول خالل من الربوز يف لكولومبيا الدولية املكانة وبدأت املشرتكة، اإلنتاجات
الدويل السينمائي بالتا ديل مار مهرجان إحياء أُعيد األرجنتني ويف املهرجانات. يف جوائز
واألرجنتني الربازيل مثل دول وعملت عاًما. ٢٦ ملدة ف توقَّ قد كان الذي ،١٩٩٦ عام
والتوزيع اإلنتاج لتسهيل املشرتكة، الجنوبية السوق أو املريكوسور، خالل من مًعا وغريهما
حدوث كانت لهذا الكربى النتائج إحدى املنطقة. خالل القومية للحدود العابر والعرض
و«موجة برازيلية «عودة» عن التحدث يف النقاد وبدأ السينمائي. النشاط يف كبرية زيادة

جديدة». التينية «سينما وحتى التينية» و«نهضة أرجنتينية جديدة»
أكرب عدد بدأ تُصنَع. التي األفالم أنواع كانت التحول لهذا األخرى النتائج إحدى
شوارع يف بريوس» «أموريس فيلم أحداث تدور فربما عاملي. طابع اتخاذ يف األفالم من
وقطعه الهجومية املقربة لقطاته لكن مكسيكيون، أغلبهم ممثلني ويُقدِّم سيتي مكسيكو
أذاع الذي التصوير، يف املسعور الحيسِّ األسلوب إىل أقرب يبدو املتقطع ورسده الرسيع
وقناة (١٩٩٤ فيكشن»، («بالب رخيص» «خيال مثل املتحدة الواليات يف أفالم صيته
لفابيان (٢٠٠٠) ملكات» «تسع مثل طويلة روائية أفالم يف يظهر االتجاه نفس يف. تي إم
ساعد الربازيل. من ميرييليس لفرناندو (٢٠٠٢) الرب» و«مدينة األرجنتني من بيلينسكي
يف املهرجانات، ويف الجمهور لعامة العرض دور يف سواء البالد، خارج األفالم هذه نجاح
«أموريس فيلما كذلك يُعترب ربما جديًدا. عامليٍّا جماليٍّا أسلوبًا اْعتُِربَ ملا شديد رواج إكساب
من جانريو، دي ريو يف الفقرية األحياء يف أحداثه تدور الذي الرب»، و«مدينة بريوس»
بعصابات عاملي اهتمام من جزءًا يمثالن إذ رائج؛ سينمائي لنوع تنتمي التي األفالم
وجاكرتا (٢٠٠٥ «تسوتيس»، (فيلم أفريقيا جنوب يف جوهانسربج يتضمن الشوارع
الرب»، «مدينة بعنوان آخر (فيلم بالهند وكوتيش (٢٠٠٩ «مريانتو»، (فيلم بإندونيسيا
املحتالني، من مجموعة عن ظاهريٍّا يتحدث الذي ملكات»، «تسع فيلم ينتمي .(٢٠١١
املالية األزمة خالل الذكية قصته وتدور الجريمة أفالم من قريب فرعي سينمائي لنوع
بني مزجه بسبب املتفرد» األسلوب ذي «الصناعي باملخرج بيلينسكي َي ُسمِّ لألرجنتني.
عىل مساٍو بشكل إطالقها يمكن تسمية وهي الوقت، نفس يف والتجارية الفنية التطلعات

ميرييليس. أو إنياريتو أو كوارون
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١٩٩٠؛ عام بعد الدرب نفس سلكوا الالتينية أمريكا مخرجي كل أن هذا يعني ال
صور لعرض ساعني الوطنية الهوية درب اختاروا األفالم صناع أفضل من فالعديد
أرتورو أصبح الكولومبية. أو املكسيكية الُهوية وأصالة تميز عن تعرب أساليب واستكشاف
ريجاداس وكارلوس ((١٩٩٦ كريمزن»، («ديب قاٍن» «أحمر فيلم (مخرج ريبستني
حيث امُلوقرين األفالم صناع من ((٢٠٠٧ اليت»، («سايلنت صامت» «ضوء فيلم (مخرج
كانوا أُخر مخرجون هناك شخيصفريد. بطابع تتميز األفالم من مجموعة منهما كلٌّ صنع
مثل الوقت نفس يف املكسيكية ُهويتهم عىل حافظوا لكنهم السائد، االتجاه التباع ميًال أكثر
الدانزون لرقصة الشعبية بالشهرة (١٩٩١) «دانزون» فيلمها يحتفي التي نوفارو ماريا
تقليد عىل (١٩٩٢) للشوكوالتة» املاء «مثل فيلمه يعتمد الذي أراو، وألفونسو الكوبية؛
«جريمة فيلمه واجه الذي كاريرا وكارلوس مضطهدة؛ امرأة قصة لرسد السحرية الواقعية
مجموعات قبل من شديدة معارضة (٢٠٠٢ أمارو»، فاذر أوف كرايم («ذا أمارو» األب
كايتانو أدريان إرسائيل مثل مستقلون مخرجون ابتعد األرجنتني، يف رومانية. كاثوليكية
املجاز متجنبني السابقة األساليب عن ترابريو وبابلو مارتيل ولوكريثيا ستاجنارو وبرونو
أماكن يف املهمشة الشخصيات الستكشاف كامرياتهم واستخدموا الوعظية، السياسات أو
الذي (١٩٩٨ سيجاريتس»، آند بري («بيتزا، وسجائر» وَجَعة «بيتزا فيلم يرسد تقليدية.
املجتمع عن املنشقني املراهقني من مجموعة قصة إخراجه، يف وستاجنارو كايتانو اشرتك
ملارتيل (٢٠٠١ سوامب»، («ذا «املستنقع» فيلم ويدور املنزل. نفس يف يعيشون الذين
وضيق مغلق عالم يف عالقتنَي عائلتنَي عىل ويركز املرتفعة، الغربية الشمالية السهول يف
(٢٠٠٤) لرتابريو املسافرة» «العائلة فيلم يرفض االجتماعي. والظلم الخانقة الحرارة من
ذلك من بدًال مركًزا طريق، فيلم كونه رغم مألوف غري طابًعا األرجنتني يف الطبيعة إعطاء
االنفجار. حافة عىل تكون ما دائًما التي العائلية والعالقات للعربة الداخلية الصورة عىل
يف يزالون ال السينما صناع كان املثال، سبيل عىل وكولومبيا تشييل يف أخرى، دول يف
من الرين ريكاردو عاد بيونشيه، نظام سقوط فبعد لتجاوزه؛ يسَعون املايضأو مع رصاع
داخل النفي تجربة عن يدور الذي (١٩٩١ فرونتري»، («ذا «التخوم» فيلم وصنع املنفى
ليليو، لسباستيان (٢٠٠٥ فامييل»، سيكرد («ذا املقدسة» «العائلة فيلم يتخذ الوطن.
املحرِّرة الجوانب يستكشف حيث آخر اتجاًها املكثفة، العائلية الدراما أفالم من وهو
إلهام يف كولومبيا ومستقبل مايض يستمر الوقت، نفس يف األنثوية. للجنسانية واملهددة
العنف بحقبة قويٍّا رابًطا تمتلك زالت ما املرشوعات تلك بعض للحدود. عابرة مشاركات
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منحنيات» لهن الحقيقيات و«النساء بالنعمة» مليئة و«ماريا القتلة» «سيدة وتتضمن
الكولومبي» «الحلم وفيلم جريا لسريو (٢٠٠٤ شادو»، واندررز («ذا املتجول» «ظل وفيلم
أو الكوميديا نحو تميل ربما أنها رغم ألخوري، لفيليبي (٢٠٠٥ دريم»، كولومبيان («إل
عام للمنطقة الحديث السينمائي للمشهد ساليس والرت استعراض ويف الرقص. أو الدراما
واحدة حركة عن التحدث الصعب من تجعل العديدة االتجاهات هذه أن إىل أشار ،٢٠٠٣
«سينمات» هناك بل فقط، واحدة التينية سينما توجد «ال قائًال: ساليس كتب بعينها.
مًعا تجتمع الوقت نفس يف لكنها تتعارض، ما عادًة متضاربة، تيارات من مصنوعة عديدة
االنصهار بوتقة تشبه أفالًما، نصنع نحن وحيس. عاجل بنحو واقعنا لتصوير رغبتها يف

وتعددية.»13 ومعيبة مشوبة بأنها وتتصف ثقافاتنا، تشخص التي
النوع هذا تحول لسبب الربازيلية، الطريق أفالم من العديد صنع الذي ساليس، يشري
الواليات ومثل الالتينية. أمريكا مخرجي إىل بالنسبة خاص بنحو مهم لنوع السينمائي
تشجيع كيفية وبمراقبة .« التغريُّ طور يف وطنية هويات «تُظهر الطريق أفالم فإن املتحدة،
اقتصادية دوافع وراءها تقف التي الهجرة عمليات — التنقل من جديدة ألنواع العوملية
أزمة بطلها ُهوية أزمة تعكس التي هي أهمية الطريق أفالم «أكثر أن ساليس يجد —
الالتينية، األمثلة من عدًدا قرب عن سنفحص الفكرة، هذه وباتباع ذاتها.» الثقافة ُهوية

أوروجواي. وحتى األرجنتني من
واحد شخص رحلة سوالناس لفرناندو (١٩٩٢ فوياج»، («ذا «الرحلة» فيلم يقدم
ذو الفيلم بطل مارتن يسافر الالتينية. األمريكية ُهويته عن بحثًا دول خمس خالل
الطرف من له تُتاح مواصالت وسيلة بأي ميل ألف ٣٠ قدرها مسافة عاًما عرش السبعة
الواقعي لألسلوب مضاد وبأسلوب الشمال. أقىص يف املكسيك وحتى لألرجنتني الجنوبي
امليلء العبثية، الفانتازيا من عمًال «الرحلة» يعترب للمخرج، السابقة لألفالم الوثائقي شبه
والد وراءه تركها هزلية مصورة قصة من مقطوعة صفحة من املستوحاة بالشخصيات
من مائية وفيضانات املنزل داخل يتساقط ثلًجا نرى الفيلم، هذا يف الغائب. الشاب
تتخذ طبيعية غري أحداث وهي مائلة، بأكملها والقارة آيرس بوينس شوارع تُغرق تشييل
كارثية هزات تؤدي حيث مدرسة يف الفيلم يبدأ داللية، أهمية ذي وبنحو مجازيٍّا. معنًى
مارتن، سان تمثال من الصخري الحصان وإطالق الحوائط عىل من الرؤساء صور إليقاع
الرموز هذه من عمد) عن اسمه اْخِتري (الذي مارتن تحرر وبعد الشهري. األرجنتني محرر
التاريخ يف بديًال درًسا تصبح رحلة ويبدأ املدرسة يرتك الجنوبية، أمريكا بتاريخ الخاصة
الحقيقي، والده عىل العثور مارتن يريد ظاهريٍّا، بناسه. الخاصة والثقافة والجغرافيا
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البحر يجتاحه الذي ماجالن مضيق تجاوز إىل الطريق يقوده أخرى. رمزية شخصية وهو
والصحاري، األمازون وغابات بيتشو ماتشو يف اإلنكا وأطالل املرتفعة باتاجونيا وسهول
من وأميال بيالدا سيريا يف ذهب ومنجم توربيو ريو يف مشئوم فحم منجم إىل باإلضافة
فخامة تستدعي رمزية طبيعية مشاهد خالل رحلة آخر بمعنى مسيَّجة، حظائر يف األغنام
سيارة بسائق مارتن يلتقي طريقه، وخالل الالتينية. أمريكا يف األرض تضاريس وتشوه
خطاب إىل وينصت أمرييكو يُدعى الكاريبي منطقة من األصول مختلط مجنون أجرة
البدائل. عن يتحدث الفيلم هذا إن النساء. من العديد مع الجنس ويمارس فروج، للرئيس
واستمرارية معقولة شخصيات تقديم يف التقليدية الهوليوودية األساليب عكس وعىل
بناؤه يكرس بنائيٍّا. ومونتاًجا كاريكاتورية شخصيات سوالناس يقدم املونتاج، يف منطقية
فسيفساء كلوحة — الثقايف للتعدد ورؤيته بدقة. املحبوك النص قواعد للفيلم املتقطع
التي املهيبة القصص عن كبري بنحو تختلف — واألجناس واألعراق اللغات من مكونة
يصل وعندما العاملي. االلتقاء أو املتجانسة الالتينية الثقافة أو الوطنية الوحدة تخص

تغريت. قد فيها ومكانه للقارة رؤيته تكون املكسيك، إىل مارتن
لكارلوس (٢٠٠٢ ستوريز»، («مينيمال صغرى» «قصص األرجنتيني الفيلم يُعترب
الفيلم قصص تركز عنوانه. يوحي كما وذلك واملغزى، النطاق يف بساطة أكثر سورين
باتاجونيا. جنوب يف خوليان سان بلدة إىل متجهني أشخاص ثالثة عىل املتداخلة الثالث
أما هناك. ُشوهد قد الهارب كلبه بأن وحيد، عجوز رجل وهو خوستو، دون سمع
جميلة أرملة بإعجاب الفوز فيحاول اإلرضاء، صعب متجول مبيعات رجل وهو روبرتو،
وهي ماريا هي الثالثة والشخصية ابنها. ميالد عيد أجل من ميالد عيد كعكة بإحضار
إىل الوصول أمكنها إذا مسابقات برنامج بجائزة الفوز فرصة لديها فقرية شابة أم
إياها محوًال الكعكة شكل تفاصيل يف يُغريِّ روبرتو يظل املناسب. الوقت يف األستديو
الغرية. من نوبة يف النهاية يف يدمرها أن قبل الجنس أحادية سلحفاة إىل قدم كرة من
الذين الوحيد باليشء االلتقاء فرصة خوستو لدون تُتاح طيب، رشطة رجل وبمساعدة
أويل وسيناريو األغلب يف محرتفني غري بممثلني سورين استعانة ورغم ا. حقٍّ بأمره يهتم
تدور له. املتاحة املوارد من األدنى بالحد الكثري إيصال يف ينجح فإنه صغري، عمل وطاقم
التضاريس مقابل بحدة وجوههم من املقربة واللقطات لشخصياته اليومية االنشغاالت
الحار املحليني األرجنتينيني استقبال يتعارض الرياح. بها تعصف التي لألرض الرائعة
يف الدائرة االستهالكية الفاترة التلفزيونية الربامج مع واضح بنحو الطريق طوال لهم
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يف الطريق أفالم عن داالٍّ مثاًال صغرى» «قصص فيه يُعترب الذي الوقت ويف الخلفية.
لالهتمام؛ مثرية أخرى قصة تحكي له العديدة الرتويجية اإلعالنات فإن الجنوبية، أمريكا
الطائشة الطريفة املغامرات عىل الرتويجية اإلعالنات أحد يركز بالتسويق. تتعلق قصة
كلبه. إىل ليصل العجوز للرجل العاطفية الرحلة عىل آخر إعالن ويركز وكعكته. لروبرتو
عىل إسبانيا. يف سباستيان سان مهرجان بجائزة الفيلم فوز إىل بإشارة كالهما وينتهي
بني متنقًال رسيًعا مونتاجيٍّا قطًعا يقدم للفيلم األمريكي الرتويجي اإلعالن فإن العكس،
لديفيد سرتيت» «قصة بفيلم ومقارنة إنجليزية مرئية ترجمة مضيًفا الثالثة القصص

سباستيان.14 سان مهرجان لجائزة ذكر أي وبدون لينش،
أثناء تنشأ التي األُلفة لرتابريو املسافرة» «العائلة فيلم يستخدم سورين، فيلم مثل
أرجنتينية عائلة مع املرة هذه آخرين، أناس حياة يف مشاهدوه لينخرط الربِّية الرحالت
رئيسة لتصبح عاًما والثمانني األربعة ذات إميليا تُدعى عندما .(٤-١٨ (شكل كبرية
معها. أقربائها من ١٢ اصطحاب تقرر رأسها، مسقط يف الزفاف حفالت إحدى يف الرشف
آيرس بوينس من الرحلة وتبدأ يدويٍّا، مصنوع متحرك منزل يف كلها املجموعة تتكدس
ما الربازيل. مع للبالد الشمالية الحدود عن ميل ٦٠٠ تبعد التي ميسيونيس بلدة إىل
ونزاعات عاطفية وانهيارات ثانوية وانتصارات صغرية مكائد من — الرحلة أثناء يحدث
الشعبية الدراما مسلسالت من ملسلسل والدراما الكوميديا من يكفي ما يقدم — عائلية
الرحلة تُعد ترابريو، يدي بني لكن «تيلينوفيال». تُسمى التي الالتينية أمريكا يف الشهرية
التصوير يمنح السفر. عن شعبي درامي مسلسل مجرد من أكثر يومني تستمر التي
جدة إميليا بدور تقوم (إذ املحرتفني غري واملمثلني الضيق والتأطري املحمولة بالكامريا
لحظة كل نشاهد الشاحنة داخل نجلس كنا لو كما باألصالة إحساًسا الفيلم ترابريو)
العائلة فهذه مجازي؛ الفيلم عنوان أن تماًما مدركون نحن الوقت، نفس يف حدوثها. أثناء

ككل. األرجنتيني باملجتمع الخاصني والسحر الفوىض كل تجسد
الطبيعة تستكشف الطريق أفالم كانت الربازيل، ويف الشمايل، الحد ذلك وراء فيما
برازيل» يا «وداًعا هو األفالم هذه أشهر أحد لسنوات. األعراق متعددي وسكانها الواسعة
يرسد الجديدة. السينما رواد أحد دييجيس، كارلوس إخراج من كان الذي (١٩٨٠)
متنوعة مجموعة يضم سريك قصة السابقة، أعماله من ظاهره يف تقليدية األكثر الفيلم،
نفسها الفرقة تُسمي .(٤-١٧ شكل (انظر أخرى إىل بلدة من ويتنقل األشخاص من
الساحر بدوَري يقوم الذي الجذاب الفرقة مدير وهو لورد، جيبيس وتضم روليدي كارافانا
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تراب�و،  (بابلو  ا$سافرة»  «العائلة  فيلم   :٤-١٨ شكل 
.(٢٠٠٤

(كارلوس  برازيل»  يا  «وداًعا  فيلم   :٤-١٧ شكل 
دييجيس، ١٩٨٠). 

برازيل» يا «وداًعا فيلَمي يف الطريق: عىل الالتينية األمريكية األرسة و٤-١٨: ٤-١٧ الشكالن
املسافرة». و«العائلة

قويٍّا أسود ورجًال سالومي، تُسمى العينني سوداء رومبا راقصة وهي وعشيقته والعرَّاف،
يف يقع شيكو يُدعى شاب أكورديون عازف إليهم ينضم الرحلة، خالل سوالو. يُسمى
عرض السريك يقدمه الذي العرض املصدومة. الحامل زوجته عينَي أمام سالومي حب
يف وخيال. بشجاعة مًعا املقدمة التقليدية السريك خدع من مزيج وهو مسلٍّ رخيص
كروسبي بينج صوت يدندن بينما الخيمة داخل صناعي ثلج يتساقط الفقرات، إحدى
أن عىل دليل لورد، جيبيس يدعي كما وهو، أبيض» «كريسماس بأغنية الفونوغراف عىل
تُعترب املتحرض. العالم من جزءًا اآلن أصبحت الربازيل داخل املأهولة غري البعيدة املناطق
البالد الستكشاف وفرصة الوقت نفس يف ومجازية واقعية رحلة املتنقل السريك رحلة
حتى الخصيبة األمازون غابات وعرب رشقها شمال يف القاحلة النائية املناطق من بدايًة
مليئة ومدن خاملة قرى عرب الرسيعة والطرق الخلفية الطرق تأخذهم الوسطى. املرتفعات
البلدات، إحدى يف طريقهم. يف النخيل وأيكات ببلدوزرات عابرين والحركة بالضوضاء
حقائبه متنقل أفالم عارض يحزم بينما املطر هطول أجل من دينية مجموعة تصيل
الوفرة»، «أرض ألتامريا، إىل املتنقل السريك يتجه هكذا هنا. له مستقبل ال إنه حيث راحًال
واالختناقات كوال والكوكا املوسيقى ومتاجر السينما دور من الكثري عىل يعثرون حيث
مناسب مكان يوجد ال لكن األسماك»، عظم من «املصنوعة التلفزيون وهوائيات املرورية
قد كان األمازون عرب الرسيع الطريق ألن ا؛ جدٍّ متأخًرا وصلوا لقد بهم. الخاص للسريك
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يف العمل هي للبقاء املمثلني لهؤالء الوحيدة الطريقة هذه. االستهالك جنة بالفعل صنع
نسخة إىل بهم الخاص العرض سيحول الذي باملال عائدًة بهذا، سالومي تقوم البغاء.
الربازيل يُودِّع عنوانه، ح يُوضِّ كما دييجيس، فيلم إن منه. مبهرجة جديدة هوليوودية
التصنيع محلها يحل حيث القديم، السريك مثل وُمهملة مهجورة أصبحت التي القديمة،
جماليات تأقلمت نَِهم. بنحو استهالكي جديد عاملي ونظام التسلية من جديدة وأشكال
األزمنة مع نفسها، الربازيلية والسينما روليدي سريك مثل األفالم، صناعة يف دييجيس
خالل من وطنية ُهوية «خلق وهو إمربافيلم، لرشكة الحكومي بالتوجه موفيًة املتغرية،
الُهوية لتلك جريئًا نقًدا كذلك يقدم طريق فيلم منتجًة اإلقليمي»،15 التنوع عىل الحفاظ

السوداء. الكوميديا من بلمسة
السينمائية األنواع تتطور أن يمكن كيف بالتأكيد أدرك الذي ساليس، والرت عرض
الفيلم بطلة املركزية». «املحطة بفيلم املستقبل إىل تفاؤًال أكثر نظرة الوقت، بمرور
ال لكنها الربازيليني من لألميني رسائل بكتابة عيشها تكسب متقاعدة مدرسة دورا، هي
وتعيش التواصل، عىل قدرتها تفقد والستني، السابعة لسن وبوصولها أبًدا. بالربيد ترسلها
احتمالية الكتشاف أعوام التسعة ذو خوسويه الطفل يقودها حتى منعزلة تشاؤمية حياة
دورا توافق والدته، خوسويه يفقد وعندما أكثر. نفسها عن راضية تجعلها حياة عيش
الربازيل. قلب يف ما مكان يف يعيش الذي (٤-١٩ (شكل والده عن البحث عىل مضض عىل
يف جديدة مستوطنة إىل الباردة جانريو دي ريو شوارع من الطويلة رحلتهما تأخذهما
بوم بلدية يف الكاثوليكي الرضيح إىل يصالن عندما الربازيل. رشق شمال يف النائية املناطق
تصل أن تستحق أمل رسائل الصلوات؛ مثل الرسائل أن دورا وتدرك يفرتقان جيسوس،
أخريًا دورا تستخدم بالهذيان، فيه تُصاب الرضيح يف مميز مشهد وبعد أصحابها. إىل
الهلوسة مخدرات تناول بمشاهد يذكرنا الذي املشهد، هذا مفيد. بنحو الكتابة يف مهاراتها
بنحو الذهول يثري الجديدة، السينما يف بعينها رسيالية ولحظات البسيط» «الراكب فيلم يف
الفيلم عنوان يشري ربما سابق. وثائقيات ملخرج الواقعية باللمسات مميز فيلم يف أكرب
بحث إىل النظر يمكن البالد. قلب أو جانريو دي ريو يف املركزية القطارات محطة إىل
الرحلة عن حديثة كأوديسا الضائعة مشاعرها عن دورا وبحث املفقود والده عن خوسويه
التقاء أوسع: منظور من كذلك بحثهما فهم يمكن نحن. من ندرك تجعلنا التي الوطن إىل
بالربازيل والالمباالة بالسخرية الخاصة بثقافتها بالثمانينيات الخاصة القديمة الربازيل

جريئًا. جديًدا مستقبًال واختيارها املفرتض وضعها تقبُّل رفضها بكل الحديثة
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فيلم  من  مشهد  بعيد؟»  أبي  منزل  «هل   :٤-١٩ شكل 
«ا?حطة ا?ركزية» (والرت ساليس، ١٩٩٨).

شكل ٤-٢٠: «أخربني، هل مارست الجنس من قبل مع 
فتيات بخالف رفيقاتك؟» لحظة عارضة يف فيلم «وأمك 

أيًضا» (ألفونسو كوارون، ٢٠٠١).

الذات الكتشاف رحلتان الالتينية. أمريكا يف الطريق عىل النضوج و٤-٢٠: ٤-١٩ الشكالن
التاريخي. والتغريُّ

العالم» «وسط فيلم وينتهي يبدأ باألمل، املفعمة الرؤية تلك تأكيد يريد كان لو وكما
الكامريا تتحرك حب. للسُّ بمشاهد أموريم لفيسنتي (٢٠٠٣ وورلد»، ذا أوف ميدل («ذا
الطريق». منتصف «ميدان تقول الفتة عند بدراجتَيهما فا توقَّ زوَجني مظهرًة ألسفل
أبناءهما يصطحبان حيث صعبة بظروف يمران أبوان وهما وروز روماو هما الزوجان
أرسته. ليعول وظيفة سيعطيه سيسريو األب أن يعتقد روماو ألن شاقة؛ رحلة يف الخمسة
الذي املؤمنني ماليني يزوره القس هذا رضيح لكن عقود منذ مات سيسريو أن يتضح
جزئي بنحو مدفوع لكنه قوي روماو إيمان املعجزات. لحدوث موقع بأنه يعتقدون
يقود الذي الوقت ويف عائلته. يف أبوي تحكُّم ممارسة عىل عنيد وإرصار الذكوري بالفخر
ويجوعون الطعام عىل الحصول أجل من الغناء ويتعلمون األميال، ملئات الدراجات أبناؤه
بأنه يشعر من سعادة قواه كل يستقطب الذي مرشوعه يهدد الهروب، إلغراء ويتعرضون
إىل الربازيل رشق شمال من ميل ألَفي تبلغ التي رحلتهم وتنتهي حمايتهم. واجبه من
تمثال ذراَعي وراء من املدينة عىل تطل التي كوركوفادو جبل قمة عند جانريو دي ريو
الوطنية الصور هذه بمثل أموريم فيلم يمتلئ قدًما. ١٢٥ طوله يبلغ الذي الشهري املسيح
له سينمائيٍّا نوًعا ٢٠٠١ عام بحلول أصبحت التي الطريق أفالم إىل الواعية والتلميحات
سنوات، عرش مرور وبعد كبري. حد إىل وطنية ورياضة الربازيل داخل الكربى شهرته

559



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

مسافتها تصل برحلة قاما برازيليَّني زَوجني عن مقاًال تايمز» نيويورك «ذا صحيفة نرشت
أالسكا إىل الجنوبية أمريكا جنوب أقىص يف فويجو ديل تيريا أرخبيل من ميل ألف ٢٣ إىل

نارية.16 دراجة متن عىل
سنوات تسع مرور فبعد القيادة؛ موقع احتالل نحو تتجه كذلك املكسيك كانت
تريس»، أ («وايذاوت أثر» «بدون فيلم نوفارو ماريا أخرجت «دانزون»، فيلم نجاح عىل
مدينة وحتى تكساس حدود من مطلوبتنَي امرأتنَي رحلة يعرض فيلم وهو ،(٢٠٠٠
من مثقفة فنون طالبة وهي آنا، هروبهما. أثناء الطريق عىل وأوريليا آنا تلتقي كانكون.
األم أوريليا، أما املايا. لحضارة مزيفة آثار يف اتجارها بسبب الرشطة من مطلوبة إسبانيا،
وأثناء املخدرات. تاجر حبيبها من ماًال رسقت فقد الشوارع، عالم يف الخربة ذات العزباء
ويترصفا يبدوا أن يف ويبدآن بينهما الفروق تتالىش قديمة، جيب سيارة يف مًعا رحلتهما
األمر املايا ومجتمع للنساء السيئة املعاملة عىل نوفارو سيناريو يؤكد اآلخر. مثل أحدهما
وفيلم فيلمها بني قارنوا النقاد فإن نوفارو، حظ لسوء لكن بينهن. الروابط يقوي الذي
عابر سينمائي لنوع يمكن أنه لكيف مثال وهو صالحه، يف تكن لم مقارنة ولويز» «ثيلما

محليٍّا. تطبيقه عند معاكسة نتائج إىل أحيانًا يؤدي أن للثقافات
والجماهري، النقاد إىل بالنسبة نجاًحا أكثر كوارون أللفونسو أيًضا» «وأمك فيلم كان
ويف فينيسيا. مهرجان يف جوائز بثالث وفاز أوسكار لجائزة ح وُرشِّ البالد، وخارج وداخل
مليون ٢٫٢ بلغ فيها ُعرض أسبوع نهاية عطلة أول يف قياسيٍّا رقًما الفيلم حقق املكسيك،
الخاصة املحظورات من بعًضا كرس فإنه التذاكر، شباك ألرقام الفيلم كرس وبجانب دوالر.
ومشاهده الفيلم حوار أن عىل اتفقوا النقاد من الكثري لكن الشاشة. عىل الجنس بتقديم
بعرض. هذه الطريق رحلة تبدأ مربرات. دون من كونها عن البعد كل بعيدة الرصيحة
وتينوتش خوليو يُعترب الشاطئ. إىل والعرشين السابعة يف امرأة مراهقان صبيان يدعو
لويزا واملخدرات. بالجنس مشغوالن الهموم من خاليان مراهقان وهما حميَمني، صديَقني
تذهب لها. مخلص غري زوجها لكن إسبانيا يف نشأت متزوجة جذابة مكسيكية امرأة
أن للشابَّني فرصة وهي الفردوس» «فم شاطئ إىل سيتي مكسيكو من رحلة يف معهما
أرض عىل فرويد لدى الجنس حافز نحلل أن لنا وفرصة الذكورية خياالتهما عن يعربا
إليها يُشار عقلية حالة وهي بنرجسية بجسَديهما الصبيان يتباهى .(٤-٢٠ (شكل الواقع
سيطرة لعبة هو بل فقط، باملتعة يتعلق ال الجنس السباحة. حمام مشاهد يف رمزي بنحو
خوليو يستمر املهيمن. الذكر ق وتفوُّ سيادة وترسيخ النفوذ منطقة ملراقبة النساء تستغل
عن بابتعادهما لكن كمعيار. الجنسية مغامراتهما مستخَدمني مًعا التنافس يف وتينوتش
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اللعبة يف خطوة مجرد املرأة نفس يف التشارك هل متوقع. غري منعطًفا اللعبة تتخذ املنزل،
الشابَّني كال االحتمالية هذه ترتك ِمثلية؟ ملشاعر كقناع اآلخر من أحدهما القرتاب طريقة أم
الرحالت من العديد مثل ذاتي، اكتشاف رحلة الربِّية الرحلة هذه كانت إذا مصدوَمني.
لدى املوت حافز يمثِّل ما وهو للذات، تدمري رحلة أخرى بطرق كذلك فإنها األخرى،
يُحِدثه الذي املروري االختناق — الرحلة خالل للموت التلميحات من العديد يمهد فرويد.
طريقهم يف الخنازير من قطيع وعرض مميت حادث موقع وتحديد مهاجر عامل موت
النفسية األبعاد هذه كانت وإذا الرحلة. نهاية يف شخصية مأساة لحدوث — للمذبح
السياسية األبعاد مع كذلك يحدث ما فهذا إظهارها، عىل يُرص أن من بدًال إليها ح يُلمَّ
يتميز زواج حفل والداه يستضيف امتيازاتها. لها غنية أرسة من تينوتش يأتي للفيلم.
االستمتاع خوليو لصديقه هذا يتيح رشف. كضيف املكسيكي الرئيس إليه ويُدعى بالبذخ
عىل الرشطة تفتيش نقاط بسهولة يعربان إنهما مشكلة. يمثِّل ال فاملال املجانية؛ بالرحلة
الحزب يُهَزم رحلتهما، بنهاية لكن السالح. تهديد تحت اآلخرون يتوقف بينما الطريق
قصة فإن لذا جديدة؛ حقبة شفا عىل وبلدهما وحياتاهما عاًما. ٧٠ منذ مرة ألول الحاكم
تُعترب جديد. من نفسها خلق إلعادة تستعد التي املكسيك عن قصة كذلك تمثل نضوجهما
بالكامل املمول — أيًضا» «وأمك فيلم أعاد هذه. الخلق إعادة من جزءًا كوارون أفالم
(دييجو املكسيكية الشعبية الدراما مسلسالت نجوم من نجَمني قدم الذي خاصة بأموال
إىل باإلضافة — الطفولة) منذ الواقع يف صديَقني كانا اللذَين برنال، جارسيا وجايل لونا
العاملي. للجمهور ذاتها، واملكسيك املكسيكية، السينما تعريف بريوس»، «أموريس فيلم
قد كذلك كانت واملكسيك، والربازيل األرجنتني يف زخًما الطريق أفالم باكتساب
الطريق أفالم أشهر وأوروجواي. واإلكوادور وكولومبيا كوبا مثل أصغر دول إىل وصلت
كارلوس وخوان أليا جوترييز توماس إخراج من هذا، يف مفاجأة يوجد وال كوبا، من
أعمال آخر يُعد الذي «جوانتانامريا» فيلم وهو وشوكوالتة»، «فراولة فيلم مخرَجْي تابيو،
كوبا ألهل املبهجة بالروح وتحتفي الحياة استمرارية عىل تؤكد تأملية مرثاة وهو أليا،
كوبا طرَيف أحد من نقلها يجب جثة القصة قلب يف سياساتها. مشاكل من تسخر بينما
مقطًعا لنا تعرض البالد عرب رحلة يف تنقلنا مركبة الدفن سيارة تصبح اآلخر. الطرف إىل
نموذج وهو ماريانو يُدعى شاحنة بسائق نلتقي كوبا. يف الناس عامة من مستعرًضا
حبيبات من العديد نلتقي للشاحنات. ف توقُّ محطة كل يف حبيبة له الذي بالذكورية للفخر
الدوالرات يف كبري بنحو يتاجرون الذين الذكور أصدقائه من وبعًضا الحازمات ماريانو

561



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

من الخانق زواجها يستنزف معلِّمة وهي جورجينا عىل نتعرف السوداء. السوق وبضائع
وضع يف قومي اقتصاد من ملحات نرى الوقت، نفس يف حيويتها. مدٍَّع بريوقراطي موظف
عىل حشود وتتجمع دائم. بنحو خالية تقريبًا الفيلم هذا يف الرسيعة الطرق كل إن سيئ.
األسواق فيه تعرض الذي الوقت ويف العامة. املواصالت من كنوع مارة شاحنات ظهر
أسواق املغلقة بواباتها وراء تزدهر البضائع، من جذابة غري قليلة اختيارات الرسمية
املسئولني إحصائيات الراديو يعلن الوقت، نفس يف والخرضوات. باللحوم مليئة زاخرة
فإنها واقعية، غري تبدو ربما القصة أن ورغم الحصاد. يف قياسية أرقام بتحقيق املتعلقة
الوقود نقص دفع عندما الثمانينيات يف كوبا يف الصحافة ذكرتها واقعية أحداث عىل قائمة
الحدود عرب أخرى إىل مركبة من األكفان نقل تتطلب خطة وضع إىل كوبا يف املسئولني
شددت بها. الخاصة الوقود حصة مقاطعة أي تتجاوز ال حتى كوبا ملقاطعات الداخلية
كوميديا ليس «إنه قالت: عندما الواقعية الفيلم مصادر عىل إيبارا، مريتا الفيلم، بطلة
كوبا.»17 لجزيرة سينية أشعة بصورة أشبه إنه الواقع. من مستقاة كوميديا بل عبثية

«رحالت فيلم أخرج عندما كولومبيا بلده إىل الكاشفة كامريته جريا سريو ه وجَّ
حيث البالد شمال يف موقًعا ٨٠ نحو يف الفيلم ر ُصوِّ .(٢٠٠٩ جرينيز»، ويند («ذا الريح»
بجانب واِإلكن والوايونايكي البالينكريو مثل األصليني السكان لغات الناس يتحدث زال ما
مثًال ويتخذه يبجله الذي والصبي شعبي مغنٍّ قصة الريح» «رحالت يقدِّم اإلسبانية.
ألنه كموسيقي؛ مسريته إنهاء املفاجئ، زوجته موت بعد كارييو، إيجناسيو يقرر أعىل.
رحلة ويبدأ حماره كارييو يركب ملعون. الشهرة له جلب الذي األكورديون أن يعتقد
ليعيد الشمس أشعة تحت تحرتق وصحراء وجبال وغابات مروج خالل ميل ٥٠٠ تبلغ
العجوز الرجل عىل يلح فريمني، يُدعى الذي الصبي، يظل صانعها. إىل املوسيقية اآللة
رحلتهما. خالل تدريجيٍّا تتعمق لكنها باملشاكسة تتسم عالقة يبدأ مما له تلميذًا ليتخذه
منافسيه. ضد السحر يستخدم متعجرف مغنٍّ ضد كايريو يتنافس البلدات، إحدى يف
أخرى، بلدة ويف بالعنف. ينتهي شعائري شكل يف موسيقي نزال يف الرجالن ينخرط
املوسيقى كارييو يعزف أن عىل أحدهما يرص جرس. فوق بمنجَلني يتقاتالن رجالن هناك
بموسيقاها مرتبًطا يبدو الذي العنف دولة هذه زالت ما األخري. الرمق حتى قتالهما خالل
حجمه ضعف رجًال فريمني يقاتل أن يجب األكورديون، يَُرسق عندما منه. فكاك ال بنحو
من آخر قطاًعا وفريمني كارييو يقابل الرحلة، من مرحلة كل يف أخرى. مرة ليستعيده
مجموعة فريمني يجد البساتني، أحد ويف مختلًفا. واختباًرا الكولومبي الشعب قطاعات
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للجماعة، واالنضمام ذاته إثبات إىل الشديد فريمني ولتَْوق األفارقة. الطبول قارعي من
املشهد هذا صداها. الغابات تردد حتى طبلته ليقرع الداخليَّني واإليقاع القوة عىل يعثر
من مجموعة ينقذ السيريا، جبال يف عاٍل ارتفاع وعىل الحًقا، دماء. بسفك ينتهي كذلك
وهو التطهريية الجايتا بنغمة مصحوبة املرة هذه موسيقاه تكون كارييو. الحمر الهنود
تتتبع التي املوسيقية األوديسا من نوًعا الرحلة هذه تصبح هكذا األصليني. السكان مزمار
وخالل الثقافات. متعددة جذورها إىل تصل حتى الكولومبية املوسيقى عنارص أصل
األخرية، نغمته الهوائية) اآلالت من (وهو األكورديون يعزف بينما الفيلم، نهاية شارة
الطبيعي: املشهد من لقطات عارضة قاحلة أرض يف مكشوف كوخ من الكامريا ترتاجع
ضئيل جسد يعرب وبينما ضامرة. صحراوية ونباتات قرمزية وجبال مياهه تلمع محيط
فيلم يقدِّم املسموعة. الوحيدة املوسيقى هو الريح صوت ويبقى ظل يسقط الصحراء،
بنحو مصور منها العديد للنظر، الفتة ووجوًها أخاذة طبيعية مشاهد الريح» «رحالت
للبالد. إيجابية أكثر صور بعرض العنف من إرث موازنة يريد جريا كان لو كما رائع

املشاهد تصويره بسبب لالنتقاد تعرَّض الوقت نفس ويف الريح» «رحالت بفيلم أُشيد
بينما كولومبيا، يف والعرقي الجيولوجي للتنوع كمعرض به أُشيد مثري: بنحو الطبيعية
يُعترب كذلك لكنه الخارج. إىل للتصدير َم ُصمِّ لرحلة مصور كتسجيل لالنتقاد تعرَّض
الجرس فوق باملناجل النزال ر صوِّ املثال، سبيل عىل بعناية. ومصنوًعا الحبكة جيد فيلًما
يحمل (رجل الحدث تبني التي اللقطات من القليل فبعد الحوار؛ من ممكن قدر بأقل
عىل املوت حتى آخر لرجل قتاله أثناء املوسيقى ليعزف إيجناسيو بخدمات يستعني منجًال
وإرصار بعزم يسري وهو املنجل، لحامل بعيدة بلقطة القتال مشهد يبدأ القرية)، جرس
يف .(٤-٢١ (شكل واملتفرجني الداعمني من مجموعة وخلفه الخشبي الجرس عرب نحونا
من ا جدٍّ بعيدة بلقطة عزلته عىل تركز اآلن الكامريا لكن السري يف يستمر التالية، اللقطة
خصمه. انتظار يف يتوقف ثم تقريبًا املنتصف حتى وحده يعرب إنه ٤-٢٢)؛ (شكل النهر
نحونا كذلك الثاني الرجل يتجه األول. نظر وجهة من اآلخر الرجل ٤-٢٣ شكل يعرض
لعرض اآلن الكامريا تعود يائسة. محاولة يف إيقافه تحاول امرأة مبعًدا منجًال حامًال
املناجل حامَلني اآلخر مواجهة يف أحدهما للرجَلني ا جدٍّ بعيدة بلقطة النهر من املشهد
يف مماثلة بمواجهات للنظر الالفتة الصورة هذه تذكرنا ربما .(٤-٢٤ (شكل الجرس فوق
يف األمريكي الغرب أفالم محبي من جريا (كان الساموراي أفالم أو األمريكي الغرب أفالم
منجًال منهما كلٌّ يحمل صيادان واملقاتالن كولومبيا هو هنا األحداث موقع لكن صباه)،
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الذي البطل أكورديون من بل خفية أوركسرتا من تصدر ال للمشهد املصاحبة واملوسيقى
(٤-٢٥ (شكل إيجناسيو بني الكامريا تنتقل التالية، اللقطات يف القتال. ببدء عزفه يأذن
إيجناسيو وعزف صمتهم يربز صامتة. كتماثيل يقفون الذين واملتفرجني النزال وطرَيف
غرب فيلم أي يف يحدث كما الرصاع، يف الكامريا انخراط من وبدًال املشهد. عبثية الحزين
كظالل حركاتهم عارضًة مسافة، من املرتددة القاطعة رضباتهم تراقب فإنها أمريكي،
ويلتحمان وجيئة، ذهابًا الطرفان يتقاتل النهر. مياه سطح عىل انعكاسات أو الجرس فوق
للوراء رجل ويسقط للجرس الخشبية األلواح فوق الدماء تتناثر يبتعدان. ثم بجسَديهما
يصدر ال .(٤-٢٦ (شكل أقدام بثماني تحته تقبع التي املياه يف الخشبي السياج عرب
فوق وينهار ركبتَيه عىل ويسقط سالحه األول الرجل يُسقط بينما حركة أي املتفرجون
وهو املوسيقى يعزف يزال ال الذي إيجناسيو أسفل من بعيدة لقطة تعرض الجرس.
هي األخرية اللقطة .(٤-٢٧ (شكل األسفل إىل وينظر املكسور السياج من ببطء يقرتب
البسيطة األكواخ بعض الخلفية يف وتقف املياه خط من الطريح للمقاتل مقرَّبة لقطة
.(٤-٢٨ (شكل املظلمة األعماق يف الكامريا وتغوص األخرية أنفاسه الرجل يلفظ بينما
حادثة من اقتبسه إنه يقول جريا فإن يُصدق، ال بنحو غريبًا يبدو قد املشهد أن ورغم

18.٢٠٠٥ عام فينيسيا نويفا يف لت ُسجِّ تاريخية
فرذر»، ماتش («هاو املسافة؟» من بقي «كم فيلم عن مماثلة نقاط إبراز يمكن
الفيلم يقصد كان لو وكما هريميدا. تانيا إخراج من إكوادوري طريق فيلم وهو (٢٠٠٦
أما إسبانيا. من سفريات وكيلة بطلتَيه إحدي فإن للسياح، البالد جاذبية عىل الرتكيز
جنوبًا متجهة حافلة متن عىل املرأتان تلتقي محلية. ناشطة طالبة فهي األخرى، البطلة
بالتطفل. السفر تقرران للعمال، إرضاب بسبب الحافلة تتوقف عندما كيتو. العاصمة، إىل
طبيعية مناظر بها توجد التي جماًال البالد مناطق أكثر بعض عرب الرحلة تصحبهما
واألزمات السيايس باالضطراب مليئة أرًضا تكشف كذلك لكنها واملحيط، للجبال خالبة
متضادة، انطباعات ترتك لإلكوادور املقسمة النظرة هذه االجتماعي. والظلم االقتصادية
الطريق» وراء «ما وهو آخر فيلم ق يُوفِّ بينها. التوفيق والكولومبيني السياح من كلٍّ عىل
املرة هذه أوروجواي هو البلد وأجنبية. التيني أمريكي بني (٢٠١٠ رود»، ذا («بيوند
بنك يف وظيفته ترك مورس أرجنتيني ورجل الحب عن تبحث بلجيكية شابة واملسافران
الطبيعية املشاهد مع لقاؤهما أوروجواي. ساحل عىل عائلته إرث ليستعيد نيويورك يف
تستمر والخارجي. الداخيل لالستكشاف أخرى رحلة يُعترب الشخصية والدراما املثرية
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شكل ٤-٢٢

شكل ٤-٢٦

شكل ٤-٢٣

شكل ٤-٢٧

شكل ٤-٢٤

شكل ٤-٢٨

شكل ٤-٢١

شكل ٤-٢٥

(٢٠٠٩ جريا، (سريو الريح» «رحالت فيلم يف باملناجل نزال :٤-٢٨ إىل ٤-٢١ من األشكال
العنيف. كولومبيا تاريخ من لحظة يعرض
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وزيادة املهرجانات جوائز حصد يف — األخرى العرشات وهناك — هذه مثل طريق أفالم
خارجيٍّا. توزيعها

أمريكا مخرجي من للعديد للنجاح وصفة يكون أن الطريق لفيلم يمكن رأينا، كما
تصدير إىل تتوق حكومات من التمويل فرص تأتي له، خاص جمهور بوجود الالتينية.
الصالت الستغالل مستعدة تكون املشرتك لإلنتاج رشكات ومن بالدها، عن جذابة صور
فرصة للمخرجني كذلك الطريق أفالم تتيح السينمائي. للنوع السياحية والجاذبية الثقافية
مثل مخرجني من السينمائي النوع تاريخ مدار عىل ُقدِّمت التي لألفكار رؤيتهم لتقديم
بدء فيمكنهم لينش. وديفيد أنجيلوبولوس وثيو سكوت وريديل فيندرز وفيم هوبر دينيس
وطريق والهروب والعدل والحرية الوطنية والُهوية واألُلفة املغامرة عن الخاص بحثهم
البالد، أهل وثقافات املحلية الطبيعة مع الطريق لفيلم هؤالء وبمؤامة الوطن. إىل العودة
الطريق أخذوا هامة، إقليمية بقضايا وربطه الوطنية السينمائية األساليب حسب وتكييفه
فإن النارية»، الدراجة «يوميات أو «جوانتانامريا» مثل أفالم فبفضل جديدة؛ ملنطقة
احتالل أمكنهم بل للحداثة، مشاهدين مجرد يعودوا لم والربازيل وكوبا األرجنتني شعوب

بالركب. اللحاق ومحاولة القيادة مقعد
كانوا صناعها فإن الالتينية، أمريكا سينمات مسار يُظِهر وكما شك، دون من
من اإلنسانية لألفالم الذهبي العرص فمنذ طويل. زمن منذ بهم ا خاصٍّ مساًرا يسلكون
املسلحة السياسة مرحلة وخالل والخمسينيات، األربعينيات يف الشهرية السينمائية األنواع
أعادوا والثمانينيات، للسبعينيات معقد بنحو والتعددية االنعكاسية واألفالم الستينيات يف
سكان تهم التي إلحاًحا القضايا أكثر ملناقشة السينما لغات صياغة مستمر نحو عىل
تظل أدواتهم فإن العوملة، عرص ويف بهم، الخاصة الطريق أفالم يف وحتى الالتينية. أمريكا
نظر فعندما الجديد. االتجاه هذا من قلقون والنقاد الباحثني بعض مميز. بنحو التينية
جديًدا «جيًال أن من قلقه عن عرب الالتينية، السينما مستقبل يف رودريجيز رشودر بول
السينمائية السوق داخل الالتينية أمريكا سينما إدخال إعادة يف نجح السينما صناع من
حيث من الجديدة الالتينية السينما حركة رفضتها التي األساليب بعض بمالءمة العاملية
عن عربت الكولومبية السينما يف رائدة أخرى باحثة وهي سواريز، خوانا تقدم املبدأ.»19
سواريز: تقول الالتينية، للسينما الجديد الوجه عرب تطبيقها يمكن نصيحة مماثل، قلق
العابر العاملي النظام من جزءًا وتكون قوية صناعة الكولومبية السينما تصبح «لكي
أقل بنحو معتمدة الخيال عالم يف أكرب» «بنحو الدخول إىل تحتاج فإنها القومية، للحدود
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القومية.»20 للحدود املتجاوز العاملي للنطاق مرور جواز باعتبارها السهلة الصيغ عىل
مثل سينمائيٍّا نوًعا يجعل الذي السبب فهم املهم فمن تتبناه، الذي الرأي كان ومهما
حامًال الحدود يعرب وكيف شهريًا نوًعا الزفاف) أفالم أو الرعب أفالم (أو الطريق أفالم
يسلكها التي املسارات عىل يجب ال للطريق. أخرى رًؤى مع وممتزًجا معه الثقايف اإلرث
الذاتي التحكم تمنح أو متجانًسا واحًدا طريًقا لتكون تمتزج أن املعارصون األفالم صناع
التنوع عىل تقوم فسيفساء لوحة الطويل الالتينية أمريكا سينمات تاريخ إن اآليل. للطيار
وجود هو اليوم مختلف هو ما يكون وربما الصنع. قيد زالت ما وهي والخيال وااللتزام

الطرق. كل تالقي لكيفية أعمق فهم
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.(١٩٩١ سكوت، (ريديل ولويز» «ثيلما فيلم :٤-٢٩ شكل

سكوت. ريديل إخراج:
خوري. كايل سيناريو:
بيدل. أدريان تصوير:
نوبل. توم مونتاج:

زيمر. هانس موسيقى:
سبنرس. نوريس إنتاج: تصميم
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بولك. وميمي سكوت ريديل إنتاج:
.١٩٩١ عام إم جي إم رشكة املتحدة الواليات داخل وتوزيع: إنتاج

دقيقة. ١٣٠ الفيلم: زمن

األبطال:

سوير. لويز بدور ساراندون سوزان •
ديكنسون. ثيلما بدور ديفيس جينا •
سلوكوم. هال بدور كايتِل هاريف •

لينوكس. جيمي بدور مادسن مايكل •
ديكنسون. داريل بدور ماكدونالد كريستوفر •

دي. جيه بدور بيت براد •
ماكس. بدور توبولوسكي ستيفن •

موجات أثار ،١٩٩١ عام األمريكية العرض دور يف ولويز» «ثيلما فيلم ُعرض عندما
لست الفيلم ُرشح فقد عاتية؛ كبرية موجة وأصبحت البالد عرب انترشت الفعل ردود من
وورلد آند نيوز إس و«يو و«نيوزويك» «التايم» مجالت غالف عىل وظهر أوسكار جوائز
من يحتويه بما واحتفوا بشدة إيجابية املتخصصني النقاد فعل ردود كانت ريبورت».
برصية و«أدوات تايمز») نيويورك «ذا جريدة يف ماسلني (جانيت ومتفائلة» مثرية «طاقة
الفؤاد» ويكرس الصلة ووثيق مخيف بنحو «مِرح بأنه ووصفوه «فارايتي») (مجلة مبهرة»
كانافييس). (بيرت قوي» ثقايف أثر ذو عرصي «فيلم وأنه «تايم») مجلة يف شيكل (ريتشارد
عىل الفيلم إىل نظروا الرجال، وخاصة املشاهدين، عامة من والعديد النقاد بعض لكن
الجانب عىل األنثوي.1 لالنتقام تروج الذكور تقريع من وحالة سادية انتقام قصة أنه
عىل ولويز» «ثيلما فيلم بها سيطر التي بالطريقة عام بنحو املشاِهدات أُعجب اآلخر،
الطريق أصدقاء كان املرة هذه فيه. األحداث قلب يف النساء ووضع رجايل سينمائي نوع
بمصطلحات الفيلم حول املثار الجدل وبوضع نساءً. ويمرحون القانون يتحدَّون الذين
عدم كشف الفيلم إن البعض قال النسوية. القضايا عىل السينما باحثو ركز أكاديمية،
قال بينما الحديث. العرص المرأة ُمحرِّرة جديدة أدواًرا وأتاح الجنسني بني املساواة
بالعنف املتعلقة الجنسني أدوار ببساطة عكس حيث النسوية تقديم أساء إنه آخرون

حساًسا. قوميٍّا وتًرا رضب الفيلم أن الواضح من واالنتقام.2 واملتعة
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كان لكنه أقل. جدًال سيثري كان القيمة، يف أقل فيلًما ولويز» «ثيلما كان لو ربما
إىل إنتاجه ميزانية ووصلت األول الصف من نجوًما ويتضمن كبري مخرج اسم يحمل
(١٩٧٩) «فضائي» مثل أفالًما بإخراجه معروًفا سكوت ريديل كان دوالر. مليون ١٧٫٥
أسود» و«مطر (١٩٨٥ («ليجيند»، و«أسطورة» (١٩٨٢ رانر»، («بليد الشفرة» اء و«عدَّ
للفنون امللكية الكلية يف ودرس ١٩٣٧ عام إنجلرتا يف سكوت ُولِد .(١٩٨٩ رين»، («بالك
لذا يس»؛ بي «بي الربيطانية اإلذاعة هيئة لصالح تصوير مواقع كمصمم العمل قبل
«املتبارزون» أفالمه أول إخراج بدأ عندما مخرضًما ناضًجا مخرًجا بالفعل كان فقد
فإن للفيلم، دي يف الدي نسخة عىل تعليقه يف الحًقا أشار وكما .(١٩٧٧ ديوليستس»، («ذا
كان مرة.3 ألول السيناريو قرأ عندما راقه ما هي ولويز» «ثيلما لفيلم النسوية» «الجوانب
قامت الذي «فضائي» فيلم يف البطولة دور باستثناء ذكوًرا، السابقة أفالمه أبطال معظم
ملعرفة فرصة حينها أمامه سكوت كان لرجل. األساس يف ُكِتب والذي ويفر سيجورني به
خوري كانت ،١٩٩٠ عام يف خوري. كايل سيناريو خالل من النسائي املنظور عن املزيد
منفرد بنحو ١٩٨٨ عام يف الفيلم سيناريو كتابة بدأت وقد هوليوود. يف نسبيٍّا مغمورة
عدة خوري قضت املوسيقية. الفيديوهات إنتاج من عيشها تكسب كانت بينما الغالب، يف
بتجربتها ذلك يف واستعانت األخرى، وتفاصيلها للشخصيات الذاتية السري كتابة يف أشهر
البطلتنَي هاتنَي ولتجسيد بطلتَيها».4 «رحلة لصنع وخيالها بالسينما ومعرفتها الشخصية
دور يف ساراندون وسوزان ثيلما دور يف ديفيس جينا سكوت اختار الواقع، أرض عىل

صاعدة. شهرة ذواتا بارعتان ممثلتان وكلتاهما لويز،
عالقة يف وعالقة لها مستقبل ال وظيفة يف تعمل نفسها لويز تجد القصة، بداية يف
املوسيقي حبيبها يتزوجها أن سنوات منذ وتنتظر مطعم يف نادلة لويز تعمل محترضة.
تعيش الضواحي. إحدى يف تعيش منزل ربَّة ثيلما االسرتاحات. إحدى يف العامل الكسول
معاملتها ييسء بنفسه معتد أعمال رجل من متزوجة إنها حيث ذهبي قفص يف ثيلما
تبدأ وعندما الحياة. من الخالية الثمن الباهظة باألدوات ميلء بمطبخ محاطة وهي
،١٩٦٦ ثاندربريد طراز من لويز سيارة يف األسبوع نهاية عطلة لقضاء رحلة الصديقتان
من تهربان عابثتنَي كتلميذَتنَي املغامرة بروح ميلء الهم من خاٍل مرح مًعا حوارهما فإن
العام املزاج يتحول فجأة، يشء. كل يغري البارات أحد يف بالصدفة لقاءً لكن املدرسة.
الكوميديا وتصبح عاجل هروب إىل الرحلة وتتحول وكئيب قاتم مزاج إىل الهم من الخايل
البداية، يف كذلك. املرأتنَي عالقة تتغري القانون. عىل لخارجتنَي طريق فيلم التهريجية
يتسم الذي املرح تُظهر التي ثيلما مقابل والرزانة الحكمة مظهر سنٍّا األكرب لويز تُظهر
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للرحلة استعدادهما أثناء كوميدي بنحو شخصيتاهما تُعَرض والالمباالة. بالطيش أحيانًا
ثيلما تلقي بينما منظمة بالستيكية حقائب يف وفساتينها أحذيتها لويز تحزم إذ الكربى؛
ثيلما تتعلم حيث األدوار تتبدل الحًقا، سفرها. حقيبة يف املختلفة املالبس من درج بملء
جينز وبنطال شريت تي املزركشة ومالبسها بمكياجها مستبدلة األمور بزمام اإلمساك

باملسئولية. وإحساًسا
أركنسو والية يف صغرية لبلدة الضيقة الداخلية الشوارع ولويز ثيلما ترك أثناء
كذلك. صداقتهما تتفتح املتحدة، الواليات غرب لجنوب الواسعة املساحات إىل واتجاههما
تكنها لم خصوصية أكثر رابطة إىل أكرب؛ يشء إىل متحولة العابرة عالقتهما تتعمق
الرحلة خالل تقابالنهم أو منهم تهربان الذين الرجال معظم الرجال. مع منهما أيٌّ
(كريستوفر داريل ثيلما، زوج املتبادل. االحرتام أو حبة الصُّ من القليل أقل يقدمون
من خائف مادسن) (مايكل جيمي لويز، حبيب بينما ومتسلط، متكرب ماكدونالد)
من بذيئة إيماءات شاحنة سائق ويصدر جنسيٍّا متحرش البار يف الرجال أحد إن االرتباط.
تضع واالستحقاق. للتخويل كرمز بشارته مغرور رشطة ضابط ويلوح مركبته، داخل
رمز موجهتنَي الطبيعي حجمها يف هذه الكاريكاتورية الذكورية الشخصيات البطلتان
يمنحوهما أن يمكن الذين الرجال أولئك وحتى ضدهم. — املسدس — الذكورية القوة
رشطة ومفتش بيت) (براد دي جيه يُدَعى وسيم جوَّال — الحماية أو الجنسية املتعة
ولويز ثيلما اكتشفتها التي األخوية رابطة استبدال يمكنهم ال — كايتل) (هاريف متعاطف
لكن للسفر، عديدة لقطات خالل من تدريجيٍّا الرابطة هذه بتطور نشعر الرحلة. خالل
يوتا والية يف األخدودية األرايض فيها تعربان التي اللحظة من أقوى لحظة توجد ال
الخلف إىل جسدها مرجعًة راحٍة يف بجانبها ثيلما وتستلقي السيارة لويز تقود ليًال.
لويز إليها تنظر «. قطُّ الفرصة أجد لم لكني السفر. أردت «طاملا حالم: بصوت ومتحدثة
التدريجي التاليش بأسلوب بينهما الكامريا تتنقل اآلن.» واتتك «لقد قائلة: رسيعة بلمحة
شاعرية بانورامية لقطة لتُظِهر ترتاجع ثم لوجه وجًها بالتفكري املليئة نظراتهما مظهرة
يلمعان الصامتنَي وجَهيهما نشاهد وبينما القمر. ضوء يف الغارقة الصخرية للمنحدرات
التصويرية. املوسيقى يف جوردان» لويس «قصة أغنية نسمع السحري، القمر ضوء يف
العمر من والثالثني السابعة تصل عندما تدرك امرأة عن الخلفية يف حزين صوت يغني
خصالت الدافئ الهواء يطريِّ بينما رياضية بسيارة باريس شوارع يف ثانيًة تسري لن أنها
شديدة بعاطفية فيثفول ماريان تغنيها التي الشاعرية سلفرستني شيل كلمات شعرها.
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يف الفيلم لنهاية نا تُعدُّ التي واألفكار الصامتة البطلتنَي مشاعر تردد كانت لو كما تبدو
أريزونا. والية يف العظيم األخدود طرف

بأركنسو بيكرسفيلد مستبدًال كاليفورنيا والية يف الفيلم معظم سكوت صوَّر
املشاهد بعض لكن املتحدة، الواليات غرب جنوب بأرايض أنجلوس لوس رشق وصحاري
صور أريزونا. والية يف العظيم واألخدود يوتا والية يف مواب مدينة من بالقرب َرت ُصوِّ
الليل «استبدال أسلوب باستخدام األخدودية األرايض مشهد السينمائي سكوت مصور
إلخراج الالزم الضوء ضبط ثم زائدة إضاءة واستخدم نهاًرا بالتصوير قام حيث بالنهار»
الغبار وحتى واملنحدرات وجهاهما ييضء كيف الحظ ليًال. ُصوِّرت قد كانت لو كما الصور
املميزة الرموز ليعرض ممكن هو ما كل سكوت بذل ُموِمض. فسفوري بلمعان املتخلف
ولقطات الهواتف وأعمدة الرسيع الطريق من الطويلة االمتدادات مثل الطريق ألفالم
واملنزل. الطريق بني موازيًا مونتاًجا مقدمة الرحلة أثناء السيارة تتبع التي السلسة التتبع
واقع يف الوقت. أغلب ساكنون الرجال بينما يتحركن من هن النساء فقط، املرة هذه
بنحو تتحرك ال املطاردة لكن تالحقهما، الفيدرالية واملباحث سلوكوم املفتش إن األمر،
ومروحية الدوريات سيارات من أسطول يواجه حينما الرئييس النهاية مشهد حتى كامل
سكوت صور لقد األخدود. طرف عند الهاربتنَي املسلحني الرشطة رجال من وعرشات
بدًال ولويز لثيلما شهرية ثابتة بلقطة الفيلم ختم يقرر أن قبل النهاية هذه من نسختنَي
القصة قلب يف النهاية، وحتى البداية من فالنساء سلوكوم. املفتش لوجه قريبة لقطة من

الهامش. إىل الرجال ويُدَفع
قارناها إذا خاص بنحو تنويرية والسينمائي الجنيس بالنوَعنْي املعقدة الفيلم عالقة
البسيط» «الراكب فيلم يمثِّله الذي الكالسيكي األسايس املخطط يركز سابقة. طريق بأفالم
ووايات بييل يكتشف الرسيع. الطريق عىل والُهوية املغامرة عن يبحثان صديَقني عىل
الغرب يف التخوم أرض من رحلتهما أثناء نفَسيهما وداخل أمريكا يف ما وأسوأ أفضل
من املسار هذا ولويز» «ثيلما فيلم يعكس األمريكي. الجنوب يف الفقري الريف إىل القديم
يف النساء بوضع القصة تركيبة يعكس أنه هو ذلك، من األهم لكن الجغرافية، الناحية
السيارة يقدن يكنَّ لم ألنهن األحداث يُقدن النساء يكن «لم خوري: تقول القيادة. مقعد
يكن ما عادًة فإنهن القانون، من هربًا يتحركن نساءً تعرض التي األفالم يف وحتى أبًدا.»5
فقط»، واحدة مرة تعيش «أنت فيلم يف املخلصة الزوجة (مثل للرجال بريئات رفيقات
فيلم يف البطل تبتز التي املسافرة (مثل النوار أفالم يف خطرات جذابات نساء أو (١٩٣٧
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الهامش. عىل أو رشيرتِني ليستا ولويز ثيلما فإن لهذا، مضاد فبنحو ١٩٤٥)؛ «انعطاف»،
باألسلحة» «مجنونان مثل أفالم يف النار إلطالق املستعدات كالنساء ليستا أنهما كما
العنيفة. باألفعال القيام إىل بطبَعيهما تميالن ال فهما (١٩٦٧)؛ وكاليد» و«بوني (١٩٥٠)
فإنهما ذكورية، أنات حجم وتقليص متاجر لرسقة األسلحة تستخدمان أنهما ورغم
ترسق مِرح. أثر إلحداث يُستَخدم ما عادًة أنثوي بتحرضُّ اللحظات هذه مزج إىل تميالن
املكان. يف فوىض تُحدث بأال لويز تذكِّرها بينما السالح تهديد تحت بقالة متجر ثيلما
صندوق يف تحبساه أن قبل بأدب الرشطة لرجل كلتاهما تعتذر صالحتنَي، مواطنتنَي ومثل

سيارته.
يويل من بإحكام املصنوع البرصي ولويز» «ثيلما تركيب يكافئ اآلخر، تلو مشهًدا
حتى للفيلم واملوضوعية األسلوبية القيم سكوت يقدم كيف انظر للفيلم. شديًدا انتباًها
تدريجيٍّا تتالىش سوداء خلفية عىل بيضاء بحروف أوًال البداية شارة تظهر القصة. بدء قبل
لطريق بانورامية لقطة لتظهر يمينًا الكامريا تتجه واألسود. باألبيض الصحراء لتظهر
تدريجيٍّا الصورة تتلون بينما الطريق فوق ببطء ترتفع ثم الجبال نحو يقود ترابي
الرؤية هذه هل الشارة. عناوين آخر تُعَرض بينما األسود إىل تدريجيٍّا تتحول ثم وتتعمق
املستقبل؟ توقع أم للفيلم السينمائي النوع عن اإلعالن بها يُقَصد الرسيع للطريق املتغرية
التجارب بني التنقل يعكس باأللوان والتصوير واألسود باألبيض التصوير بني االنتقال هل
قدرية؛ نظرة إىل املعتمة الشاشة ح تلمِّ هل واألمل؟ القاتم الواقع بني والخيال، اليومية
والصور والنوافذ باملرايا اإلطار سكوت يمأل الظالم؟ يف تذوب ضئيلة احتمالية عن ملحة
لويز تجلس األثر، القوية الصامتة املشاهد إحدى يف الفيلم. منظور عن أسئلة تثري التي
تنظر املطعم داخل عجوز امرأة أن تالحظ عندما سيجارة تدخن سيارتها يف بمفردها
باملرآة باالستعانة شفاهها عىل الشفاه أحمر وضع يف تبدأ برسعة، النافذة. خالل من إليها
ثيلما تسمع التالية، اللحظة يف بعيًدا. الشفاه أحمر وترمي كتَفيها وتهز تتوقف ثم الخلفية
السيارة داخل ثيلما تقفز ثم السيارة!» قودي قودي! لويز! يا السيارة «قودي ترصخ:
رسقت كيف فخر بكل لها تحكي التي رفيقتها إىل تستمع بينما بها لويز تنطلق بينما
للرسقة اسرتجاعيٍّا مشهًدا نرى ثيلما، حديث وأثناء السالح. تهديد تحت بقالة متجر لتوِّها
تشاهد واألسود. باألبيض املراقبة كامريا سجلته مما بل نظرها، وجهة من نتوقع كما ليس
تحدقان امرأتان — املنظور يف التحول هذا الرشطة. قسم يف الفيديو بالرجال مليئة غرفة
— كجريمة ثيلما ملغامرة الذكورية القانون ونظرة الزمن حاجز عرب األخرى يف إحداهما
املوتيل مشهد هي كثريًا النسويون ناقشها أخرى لحظة الفيلم. طبقات تعقيد يوضح
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جذعه مظهرة ببطء ألعىل الكامريا تصعد الريايض. دي جيه جسد إىل ثيلما تنظر حينما
الجنس ممارسة يف كالهما ينخرط أن قبل املشدودة بطنه عضالت الضوء يُربز حيث
«التحديق خالل من املرأة تُظهر التي األفالم من للعديد مضاد وبنحو هنا جامح. بنحو
لرؤية هنا مدعوون إننا ثيلما. نظرة مع الكامريا تتوحد للشهوة، مثرية كأداة الذكوري»

األنثوية. الرغبة عدسة خالل من املشهد
الدراسات إحدى ففي النقاش؛ يستحق موضوع عدمه أو الدعوة لهذه تقبُّلنا إنَّ
الفعل ردود أن التواصل علوم يف باحث وجد للفيلم، الجامعة طالب تقبُّل كيفية عن
معظم الفيلم. بموضوع يتعلق فيما مهمة الطالب وجدها التي العوامل عىل قائمة كانت
التحيز قضايا شأن من وقللوا الفيلم، يحبوا لم الدراسة شملتهم الذين الذكور الطالب
وانتهوا واالنتحار االغتصاب يف الرشوع مثل أموًرا وتجاهلوا النساء وتهميش الجنيس
كان الطالب، هؤالء من العديد إىل بالنسبة ساحق. نحو عىل سلبي بنحو الفيلم لتقييم
يف الذكورية الشخصيات كل وكانت الرجال، من تنتقمان امرأتنَي عن قصة يمثل الفيلم
يف الطالبات معظم ركز اآلخر، الجانب عىل واقعية. غري كاريكاتورية شخصيات الفيلم
أظهرت للجنَسني. التقليدية األدوار وعكس والصداقة الجنيس التحيز قضايا عىل الدراسة
المرأتنَي تمكني كقصة الفيلم نَّ وثَمَّ االغتصاب، تجربة تجاه خاصة حساسية الطالبات
الجمعية دراسة ويف للطرَفني.6 ومرضية قوية عالقة بينهما ونشأت واضًحا موقًفا اتخذتا
بل انتقام قصة ليس الفيلم أن إىل سرتكني ماريتا تشري ولويز»، «ثيلما لفيلم الربيطانية
أفعالهما ثمن تدفعان الفيلم بطَلتَْي ألن العنف»؛ وتوابع مندفع وفعل حظ سوء «قصة
سحاقيتنَي غري امرأتنَي بني اتحاًدا «تمثل األخرية الُقبلة بأن سرتكني تؤمن النهاية. يف
أي عىل جزئي بنحو للفيلم الجنَسني من املشاهدين استجابة كيفية تعتمد كصديقتنَي».7
هذا يف مهمة. غري أو مهمة أنها يرون القضايا وأي يتوحدون من ومع يتخذونه منظور
املثري املوضوع استكشاف عند مثالية مرجعية حالة يُعترب ولويز» «ثيلما فإن الشأن،

فيلم. أي تجاه الجمهور فعل برد املتعلق

أسئلة

ويف مًعا رحلتهما بداية يف املرأتنَي صف الرحلة. أثناء ولويز ثيلما أدوار تبدلت (١)
حدث؟ أنه تعتقد ومتى التغيري؟ هذا يف السبب ما نهايتها.
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لردود أنماط أي وجدت هل واإلناث، الذكور من مشاهدين مع الفيلم مناقشة بعد (٢)
حاول وشخصياتها؟ للقصة واإلناث الذكور رؤية تختلف كيف الجنَسني؟ بني الفعل

تجدها. اختالفات أي تفسري
التقليدية الجنَسني أدوار يعكس فيلًما باعتباره ولويز» «ثيلما إىل يُشار ما غالبًا (٣)
الجنيس النوع فكرتَي بني يربط الفيلم من مشهًدا انتِق عنًفا. تقدِّم التي األفالم بني

للمشاهدين. التقليدية التوقعات يؤكد أو املشهد يهدم كيف وحدِّد والعنف.
التي املقارنة نقاط وما ولويز»؟ «ثيلما فيلم بها يذكرك التي األخرى األفالم ما (٤)
ولويز» «ثيلما عىل قوله يمكنك الذي ما مقارنتك، عىل وبناءً بينهما؟ صنعها يمكنك

آخر؟ سينمائي لنوع مثاًال أو طريق فيلم باعتباره
عرضه عند الفيلم عن النقاد قاله ما اقرأ الفيلم. أثاره الذي الجدل ادرس (٥)
سببًا يبدو الذي ما الحني. ذلك منذ الفيلم عن واملشاهدين الباحثني رأي واستكشف

إليك؟ بالنسبة إقناًعا أكثر تبدو التي الرؤى وما واإليجابية؟ السلبية للتعليقات

إضافية قراءات

Cooper, Brenda. “The Relevancy of Gender Identity in Spectators’ Interpre-
tation of Thelma & Louise.” Cultural Studies in Mass Communication

16 (1999): 20–41.
Enevold, Jessica. “The Daughters of Thelma and Louise: New? Aesthetics of

the Road.” In Kristi Siegel, ed., Gender, Genre, and Identity in Women’s

Travel Writing, 73–95. Peter Lang, 2004.
Griggers, Cathy. “Thelma and Louise and the Cultural Generation of the

New Butch-Femme.” In Jim Collins, Hilary Radner, and Ava Preacher
Collins, eds., Film Theory Goes to the Movies, 129–141. Routledge,
1993.

Laderman, David.Driving Visions: Exploring the Road Movie, 184–194. Uni-
versity of Texas Press, 2002.

Mills, Katie. The Road Story and the Rebel: Moving Through Film, Fiction,

and Television, 192–198. Southern Illinois University Press, 2006.

580



ولويز ثيلما مقربة: لقطة

Sturken, Marita. Thelma & Louise. British Film Institute, 2000.
Thelma & Louise. DVD. MGM, 1992. (DVD includes alternate ending and two

audio commentaries: by director Ridley Scott and by Susan Sarandon,
Geena Davis, and writer Callie Khouri.)

هوامش

(1) See Brenda Cooper, “The Relevancy of Gender Identity in Specta-
tors’ Interpretation of Thelma & Louise,” Cultural Studies in Mass Com-

munication 16 (1999): 20–41.
(2) See Jessica Enevold, “The Daughters of Thelma and Louise: New?

Aesthetics of the Road,” in Kristi Siegel, ed., Gender, Genre, and Identity

in Women’s Travel Writing (Peter Lang, 2004), 73–95, and Sharon Willis,
“Hardware and Hard Bodies, What Do Women Want? A Reading of Thelma

and Louise,” in Jim Collins, Hilary Radner, and Ava Preacher Collins, eds.,
Film Theory Goes to the Movies (Routledge, 1993), 120–128.

(3) Thelma & Louise, Director’s commentary, DVD (MGM, 1992).
(4) Thelma & Louise, Audio commentary by Callie Khouri, Susan Saran-

don, and Geena Davis, DVD (MGM, 1992).
(5) Katie Mills, The Road Story and the Rebel: Moving Through Film,

Fiction, and Television (Southern Illinois University Press, 2006), 193.
(6) Cooper, 20–41.
(7) Marita Sturken, Thelma & Louise (British Film Institute, 2000), 65

and 77.

581





سرتادا ال مقربة: لقطة

.(١٩٥٤ فيلِّيني، (فيديريكو سرتادا» «ال فيلم :٤-٣٠ شكل

فيلِّيني. فيديريكو إخراج:
فاليانو. وإنيو بينيليل وتوليو فيلِّيني فيديريكو سيناريو:
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بونتي. وكارلو لورينتيس دي دينو إنتاج:
مارتيليل. أوتيلو تصوير:
كاتوتسو. ليو مونتاج:

روتا. نينو تصويرية: موسيقى
يف ١٩٥٦ وعام للتوزيع، لورينتيس دي دينو رشكة بواسطة إيطاليا يف ١٩٥٤ عام صدر:

لوكس. ترانس رشكة بواسطة املتحدة الواليات
إنجليزية. مرئية برتجمة مصحوبة اإليطالية اللغة:

دقيقة. ١٠٧ الفيلم: زمن

األبطال:

زامبانو. بدور كوين أنتوني •
جيلسومينا. بدور ماسينا جولييتا •
ج. املهرِّ بدور بيسهارت ريتشارد •

جريافا. بدور سيلفاني ألدو •
األرملة. بدور روفريي مارتشيال •
الراهبة. بدور فينتوريني ليفيا •

رفيَقي بني مألوفة غري صحبة قصة يحكي الذي فيلِّيني لفيديريكو سرتادا» «ال فيلم يُعترب
أنه كما اإليطالية. الجديدة الواقعية وحركة الطريق أفالم تطور يف رئيسية عالمة سفر
السينمائيني. املبدعني أهم أحد بواسطة خالد كالسيكي فيلم لدراسة فرصة كذلك يتيح
يُدعى السريك يف يعمل قوي رجل اختيار يقع بسيطتنَي. وشخصياته الفيلم قصة تبدو
يف له كرفيقة ماسينا) (جولييتا جيلسومينا تُدعى ريفية فتاة عىل كوين) (أنتوني زامبانو
تقول كما قليًال «غريبة» وربما كاألطفال، بالناس وتثق ساذجة جيلسومينا املتنقل. عرضه
الفظ زامبانو يعاملها أطفالها. بقية إطعام يمكنها حتى بيعها إىل تضطر التي والدتها
السالسل كرسه أثناء الطبلة وتدق طعامه تطبخ أن منها متوقًعا كخادمة بذاته واملعتد
البلدة تلو بلدة يف يعيدها يظل حركة وهي صدره، عىل بشدة تُربط التي الحديدية
(ريتشارد املهرج يقابالن روما، أطراف عىل الحرب. بعد ما إليطاليا الرتابية الطرق بطول
الحشود فوق مشدود حبل عىل بامليش جريئة هوائية ألعابًا يمارس الذي بيسهارت)
فشل أو اإلنساني التوازن لعدم كمثال مًعا رحلتهما إىل النظر يستهوينا ربما املذهولة.
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أو بمشاعره أبًدا غاشمة، وقوة كثيفة عضالت ذو رجل وهو زامبانو، يرصح ال التواصل.
وعقلها الضئيل بجسدها جيلسومينا، انعزايل. لكنه وذكي حساس رجل املهرج أفكاره.
امليزات فهم يف تُقرصِّ املخترصة القراءات هذه لكن بالكامل. عاطفية تبدو النمو، الناقص
املخرجني من فيلِّيني يكن لم املعارصة. األفالم مئات بني من يربز سرتادا» «ال تجعل التي
الصور مع يتعامل كان لقد أفكار. تصوير أو رسائل إلرسال السينما يستخدمون الذين
السينما، شاشة حدود متجاوزة للحياة تخرج شخصيات صانًعا لحدسه، طبًقا واملشاعر
الفيلم. انتهاء بعد طويلة لفرتة صداها يرتدد غامضة، وحتى ساحرة، لحظات وصانًعا
خاصة، مكانة يحتل سرتادا» «ال فيلم فإن والشهرية، الكثرية فيلِّيني إنجازات بني ومن
الكامل «الكتالوج إصداره من عاًما ١٢ بعد الفيلم عىل يطلق أن إىل دعاه الذي السبب وهو

الخيايل».1 لعاملي
بلدة يف املتوسطة الطبقة من ألبوين ُولِد عندما ١٩٢٠ عام الحقيقي فيلِّيني عالم بدأ
الرتفيه، أنواع بكل شغوًفا كان طفولته، ومنذ إيطاليا. رشق شمال يف الساحلية ريميني
كان مقابالته، ويف والسريك. والسينما واملرسح واإلذاعة املصورة املجالت ذلك يف بما
متنقل. صغري موسيقي لعرض ومرافقته مرة ذات املدرسة من هروبه قصة رسد يحب
شق ثم لإلذاعة، هزلية اسكتشات كتابة يف وبدأ مبتدئًا مراسًال عمًال فيلِّيني وجد الحًقا،
إىل نكاتًا يضيف كان حيث للسيناريو مراجًعا البداية يف عمل حيث السينما يف طريقه
حب يف وقع الثانية، العاملية الحرب وخالل الكوميدية. لألعمال سيناريو ككاتب ثم النص
سرتادا». «ال فيلم يف الرئيسية واملمثلة بعد فيما زوجته أصبحت التي ماسينا جولييتا
يف الشهري الجديدة الواقعية مخرج مع عمل حيث روسيليني، روبرتو التقى الحرب وبعد
«الحب» فيلم من وجزء (١٩٤٦) و«بايزان» (١٩٤٥) مفتوحة» مدينة «روما، مثل أفالم
فيلِّيني أصبح ممثًال. فيه ظهر الذي مرياكل») («ذا «املعجزة» باسم (١٩٤٨ («المور»،
«ثالثية ب يُسمى ما مكمًال ،(١٩٥٠ اليتس»، («فارايتي متنوعة» «أضواء بفيلم مخرًجا
و«الثريان» (١٩٥٢ شيك»، وايت («ذا األبيض» «الشيخ وهما آخَرين بفيلَمني الشخصية»
جيديون وهو آخر أفالم صانع مع حديثه أثناء فيلِّيني قال .(١٩٥٣ فيتيلوني»، («إي
ذواتها.» عن تبحث بشخصيات متعلقة اآلن حتى أفالمي «كل الخمسينيات: يف باخمان
الطريق.»2 أثناء تكتشفه ما هو جزء «أهم إن برحلة، اإلبداعية عمليته مشبًها وأضاف،

وتعني سرتادا» («ال بفيلِّيني الخاص الرائع الطريق فيلم إنتاج أن املالئم من يبدو
بل بفكرة األمر يبدأ لم للمخرج، فطبًقا الرحلة. يشبه مساًرا اتبع «الطريق») حرفيٍّا
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ُمبَهم كالظل؛ منترش بالذنب إحساس باالنقباض، ُمفرسَّ غري «إحساس بإحساس؛
بسبب مًعا يبقيان «شخَصني فيلِّيني تخيَّل وهواجس.»3 ذكريات من يتكون ومستحوذ
وتصميمات مخططات إىل الذهنية الصور هذه لتحويل الفنية مهاراته واستغل القدر»،
والسريك والطريق القاتم، زامبانو ومظهر واملهرجة؛ املمثلة جيلسومينا، وشال قبعة مثل
عىل االعتماد يف الطريقة هذه توسكانا. وإقليم روما بني األبينيني جبال وقرى والريف
التصوير سيناريوهات استخدم ولقد فيلِّيني. مسرية طيلة استمرت الذهنية التصورات
إبداعه معظم وكان اآلخرين. إىل صوره وتوضيح التمويل عىل للحصول أسايس بنحو
يمكنه كان فقد الحًقا، بالكامل ل يُسجَّ كان الحوار أن وبما التصوير. موقع يف يظهر

الكامريات. عمل أثناء توجيهاته وإصدار االرتجال
يكتب أشهر أربعة فيلِّيني قىض حيث فردي؛ جهد نتاج ليس سرتادا» «ال فيلم لكن
ألف الذي روتا نينو مع كذلك تعاون كما بينيليل. توليو معاونه مع والحوار السيناريو
مرة أول نسمعها بجيلسومينا. املرتبطة اآلرسة املوسيقية القطعة ومنها الفيلم موسيقى
كيفية جيلسومينا تتعلم الحًقا، به. الخاص اللعبة الكمان عىل لها ج املهرِّ يعزفها عندما
تعليقها أثناء شابة امرأة تغنيها الفيلم، نهاية وقرب بها. الخاص البوق عىل عزفها
يتتبع كان لو كما يبدو آلخر شخص من املوسيقية القطعة انتقال إن املغسولة. للمالبس
فقط ليست جيلسومينا بالرضا. والشعور السمو وحتى االستهالل من روحية رحلة مسار
تكشف القديسات. مرتبة من وطهارتها لرباءتها تقربها تكاد ذهنها بالدة إن بل ساذجة،
اللحظات، إحدى ففي والطبيعة؛ الدينية والصور لألطفال خاص حب عن جيلسومينا
غريزي. نحو عىل الراهبات حركات تحاكي أخرى، يف بينما شجرة؛ أغصان تحاكي
زفاف حفل من األطفال بعض يقودها غموًضا، وأكثرها الفيلم مشاهد أقوى أحد ويف
رسير. يف جالس مريض طفل بها مظلمة غرفة لتدخل الساللم من عدًدا بها صاعدين
وجه يستجيب ال عندما لكن املهرجني، بأفعال بالقيام عنه الرتفيه تحاول البداية، يف
أو كاملرايا تعكسان عيناها كانت لو كما عينَيه يف محدقة منه تقرتب الشاحب، أوزفالدو
بها يجد التي الوسيلة هي تصبح النهاية، ويف آخر. عالم من يشء من ملحة تتيحان ربما
للفعل، ذاتيٍّا اْلُمدَرك القصد بذرة يزرع من هو املهرج إن الخالص. من قدًرا زامبانو
كالحجر هدف لها يكون ربما دائم بنحو املتنقلة جيلسومينا حياة أن إىل يشري من وهو
يحافظ الحىصالرمزية». «حكاية عن الشهري حديثه أثناء عينَيها أمام يرفعه الذي الصغري
العابرة الدعابة من بمزيج النفس عىل ثقيًال أو وعظيٍّا يصبح أن من املشهد عىل بيسهارت
ليس فإنه يرتديها التي املقوى الورق من املصنوعة األجنحة ورغم ب. والتعجُّ والتعاطف
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فإن كذلك عيوبه. وله الكلمة معنى بكل إنسان أيًضا هو بل للمالك، ترمز شخصية فقط
فإنه الفيلم، طوال املفهوم غري الهمجي سلوكه فرغم رمز. مجرد كونه يتجاوز زامبانو
وحش عينَي خالل من ليس النهائي الشاطئ مشهد يف النجوم نحو ألعىل النظر عىل قادر

املعذبة. لإلنسانية املعربِّ التحديق خالل من بل فظ
الطريق أفالم يف وكما متعرج. طويل بطريق الفيلم ونهاية بداية يف املحيطات تتصل
حد إىل اقتصادية السفر أسباب فإن الثالثينيات، يف الكبري الكساد حقبة يف هوليوود يف
زامبانو ويعيش الفقر. الشديدة عائلتها إطعام األرملة جيلسومينا والدة تستطيع ال بعيد.
ألي يمكن ال ألنه بالخيش؛ مغطاة بعربة مربوطة قديمة نارية بدراجة البلدات بني بتنقله
هو يعيش إنه عيشه. لكسب عليهم يعتمد أن يمكن الذين املشاهدين توفري بمفردها بلدة
عرض، كل بعد خيامهم رافعني الهائمني الرحالة حياة الجوَّالني اآلخرين العروض ورجال
بني يتنقلن الالتي الراهبات ومثل مكان. أي يف االستقرار دون معهم أغراضهم حاملني
الراحة وسائل وهجر املنزل برتك إننا، صلة. أي يكوِّنون ال فإنهم عامني، كل األديرة
اإلدراك هذا إن وجودنا. هدف هو وما نحن َمن نكتشف املجهول، يف قدًما وامليض املعتادة
كان وكما الطريق. لقصص العظيم بالتقليد الفيلم يربط اكتشاف رحلة باعتبارها للحياة

خيالية.»4 أم كانت حقيقية رحالت، أفالمي «كل يقول: أن يحب فيلِّيني
اإليطاليون املخرجون سعى لقد تعقيًدا. أكثر الجديدة بالواقعية الفيلم عالقة إن
فيسكونتي ولوتشينو روسيليني روبرتو — الحركة بهذه تقليدي بنحو أسماؤهم املرتبطة
الحرب وبعد خالل جديدة جماليات لتطبيق — جريمي وبييرتو سيكا دي وفيتوريو
كانت التي للواقع لة واملجمِّ بعناية املصنوعة الدعاية أفالم إنتاج من وبدًال الثانية. العاملية
عامة عىل والرتكيز كانت كما الحياة عرض أرادوا الفايش، موسوليني نظام ظل يف تُصنَع
الكامريا توجيه يعني هذا كان ،١٩٥٢ وحتى ١٩٤٢ عام ومن اليومي. وكفاحهم الناس
املثال، سبيل عىل العاملة. الطبقة تواجه التي والبطالة والفقر السياسية الرصاعات تجاه
املقاومة قاومت عندما حدثت حقيقية أحداث عىل مفتوحة» مدينة «روما، فيلم يرتكز
سيكا لدي (١٩٤٨) الدراجة» «سارقو فيلم ويرسد األملانية. السيطرة محاوالت اإليطالية
وخيمة. بعواقب رسقة الرتكاب وظيفة عن اليائس بحثهما يقودهما ووالده صبي قصة
وكانت أستديوهات أي هناك يكن ولم نادرة الخام التصوير أفالم فيه كانت وقت ويف
خارجية تصوير ومواقع خشنة فيلمية مادة عىل املخرجون هؤالء اعتمد ضئيلة، امليزانيات
إحساًسا أفالمهم أعطى بل فقط ماًال يوفر لم الذي األمر وهو محرتفني، غري وممثلني
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يف إيطاليا يف عهدها نهاية إىل وصلت قد الحركة هذه أن ورغم وثائقيٍّا. يكون يكاد واقعيٍّا
عىل العالم، حول االنتشار وواسع قوي أثر إحداث يف استمرت فإنها الخمسينيات، نهاية
واليابان والهند وأفريقيا الالتينية أمريكا ويف الجديدة الفرنسية املوجة عىل املثال، سبيل
بكامرياتهم اجتماعية قضايا محدودة بموارد مخرجون فيها واجه أخرى وأماكن وإيران

والتزام. وبإخالص
آخرين، ملخرجني كتبها التي السيناريوهات وخاصة األوىل، فيلِّيني أعمال كانت
طويلة؛ لفرتة الحركة لهذه االنحياز يف واستمر الجديدة الواقعية يف الجذور راسخة
بالواقعية الخاص باألسلوب ُصِنعت قطًعا أعمايل «كل :١٩٥٦ عام يف لباخمان قال فقد
أفكار أي أو تحيز دون من الواقع إىل للنظر «طريقة به يعني كان ما وهو الجديدة.»5
أكثر أعماله أصبحت عندما لكن أمينة.» بعني الواقع إىل النظر أي، … سلًفا مكونة
املاركسيون النقاد أثار وقد الجديدة. الواقعية مبادئ بخيانة اتُِّهم وشاعرية، شخصية
تخىل فيلِّيني أن مدعني الجديدة»، الواقعية «أزمة َي ُسمِّ ما إىل مشريين الصحافة يف زوبعة
إىل بالنسبة لكن شخصية. أهواء ذات عاطفية مرشوعات لصالح االجتماعية املسئولية عن
الخيالية. رؤيته يف تكمن الباقية وقيمتها وحيوتها قوتها فإن فيلِّيني، أعمال يقدرون من
.١٩٥٦ عام باإلنجليزية ناطق غري فيلم أفضل أوسكار بجائزة سرتادا» «ال فيلمه فاز لقد
للعام الجائزة بنفس كابرييا») أوف («نايتس كابرييا» «ليايل فيلمه فاز التايل، العام ويف
الُحلَوة» «الحياة مثل أفالم خالل من أكرب بنحو فيلِّيني شهرة زادت التوايل. عىل الثاني
(«جولييت األرواح» و«جولييت (١٩٦٣) ونصف» و«ثمانية (١٩٦٠ فيتا»، دولتيش («ال
و«أماركورد» (١٩٦٩) «ساترييكون» مثل بأفالم واستمرت ،(١٩٦٥ سبرييتس»، ذا أوف
طويل، بوقت ،١٩٩٣ عام موته بعد وحتى .(١٩٨٧ («إنرتفيستا»، و«مقابلة» (١٩٧٣)
نادر إخالص ذي ورجل بالحيوية ومفعم حساس اإلبداع، أصيل كفنان به االحتفاء استمر

الخاصة. بمدرسته وملتزًما وفيٍّا ظل حيث عنه؛ يتخلَّ لم

أسئلة

وزامبانو جيلسومينا سرتادا»: «ال فيلم يف الرئيسية الثالث الشخصيات صف (١)
يترصفون مًدى وألي حقيقيني أشخاًصا بوصفهم يترصفون مًدى أي إىل واملهرج.
الفيلم؟ مدار عىل األفراد لهؤالء رؤيتك تغريت وهل رمزية؟ حكاية يف شخصيات بوصفهم

الرؤية؟ يف التغري هذا عن املسئول فما الحال، هذه كانت إذا
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والطريق الدينية والصور املياه مثل متكرر بنحو برصية عنارص فيلِّيني يستخدم (٢)
القصة عنارص تربط كيف وفرسِّ املتكررة الصور هذه عىل أمثلة ِجْد الفيلم. خالل نفسه

لها. أعمق معاني وتعطي مًعا
التي بطفولته املرتبطة واالهتمامات املواهب ما الشخصية. فيلِّيني حياة عن اقرأ (٣)
لرسد ونزعته الرسم يف ملواهبه جيًدا انتبه سينما؟ مخرج بصفته الحًقا لديه تطورت

سرتادا»؟ «ال فيلم يف العنارص هذه تظهر أين بالسريك. واهتمامه الحكايات
فيه يشرتك الذي ما طريق؟ فيلم عنوانه، إىل باإلضافة سرتادا»، «ال يجعل الذي ما (٤)
ما حول توقعاتك عن يبتعد مًدى أي وإىل السينمائي؟ النوع نفس من أخرى أفالم مع

الطريق؟ فيلم عليه يكون أن يجب
الجديدة الواقعية مبادئ نحو أفضل عىل تجسد أنها تعتقد الفيلم من لحظة اخرت (٥)
النقاد مع تتفق هل املبادئ. هذه عن بعيدة تبدو مشاهد عن ابحث املبادئ. تلك وحدد

الجديدة؟ الواقعية أسلوب عن بالحيد فيلِّيني اتهموا الذين
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فيتال. املفتش بدور بولونجر دانيال •
بارفيوليسكو. بدور ميلفيل بيري جان •

بريوتي. أنتونيو بدور أويت جاك هنري •
املستعملة. السيارات تاجر بدور مانسار كلود •

زامباك. كارل بدور حنني روجيه •
املحرر. بدور دود فان •

امُلخِرب. بدور جودار لوك جان •

حقق العاملية. السينما عالمات إحدى جودار لوك لجان األنفاس» «منقطع فيلم يُعترب
مكان. كل يف السينما معاهد يُدرَّسيف زال وما ،١٩٦٠ عام صدر عندما كبرية ضجة الفيلم
بأنه الربيطانية ساوند» آند «سايت مجلة وصفته فبينما متفاوتة؛ األوىل مراجعاته كانت
باعتباره الفرنسية الصحافة به أشادت رحمة»، بال وفوضوي جامح بنحو «قاٍس فيلم
جديد «مستقبل ب يِعُد فيلم إنه وقالت «لوموند») (جريدة استثنائية» بقوة ُمعلِّم «رضبة
«بائس فيلم بأنه األمريكيون النقاد ووصفه ليتريير»). «لوفيجارو (صحيفة السينما» لفن
و«ذو «تايم») (مجلة جريء» بنحو و«تكعيبي تايمز»)، نيويورك «ذا (جريدة ودنيء»
الوقت ويف ريببلك»).1 نيو «ذا (مجلة فيه» تناُزَل ال وصدٍق شائبة، تشوبه ال متماسك بناءٍ
فإن الجذاب، الرتفيه أو الرائع للفن مثاًال الجميع إىل بالنسبة الفيلم فيه يَُعدُّ ال ربما الذي

السينما. تاريخ يف فارقة لحظًة يمثِّل أنه يتفقون عامٍّ بوجٍه والباحثني النقاد
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،١٩٦٠ عام ففي لهذا؛ جاهًزا املناخ يكون عندما الفارقة الرائدة األفالم تربز ما غالبا
الفرنيس عنوانه ترجمة يمكن الذي األنفاس» «منقطع مثل فيلم لظهور مواتيًا الوقت كان
التي املصقول األداء عىل املعتمدة السينما كانت نفس». «آخر أو «الهث» إىل دقًة أكثر بنحٍو
هوليوود يف التقليدية األفالم وكانت نفوذها، تفقد بدأت قد طويلة ملدة فرنسا يف انترشت
أجل من مستِعدٌّ الجريء املتمرد الشباب من جديد جيل هناك وكان كذلك. قوتها تفقد
املوجة جواَد ممتطيًا العرض دوَر جودار فيلم اكتسح السينما. ينعش جديد نَفٍس إدخال
(١٩٥٨ سريج»، هانسم («ذا الوسيم» «سريج فيلم صدور أعقاب يف الجديدة الفرنسية

تروفو. لفرانسوا (١٩٥٩) رضبة» و«٤٠٠ شابرول، لكلود
(التي اآلخرين الشباب املخرجني من ومجموعة وشابرول تروفو كان اللحظة، تلك يف
وبرفضهم التغيري. موجات بصنع مشغولني رينيه) وآالن رومري وإيرك ريفيت جاك تضم
عازمني الضئيلة وميزانياتهم بمعداتهم انطلقوا الكالسيكية، السينما وموضوعاِت أساليَب
الجديدة الواقعية أتباع من اإليطاليني ومثل السينمائي. الوسيط إنعاش إعادة عىل
الخارجية واملواقع املحرتفني غري املمثلني لون يُفضِّ كانوا والخمسينيات، األربعينيات يف
من بدًال الحياة من أجزاءً وقدَّموا وثائقية. نكهًة األفالم وإكساب التكاليف لتخفيض
وركزوا النجوم، كبار من بدًال الناس عامة من وشخصيات بعناية، محبوكة قصص
أساليَب كذلك جرَّبوا كما األدبي. تراثها أو امللحمي البالد مايض من بدًال الحارض عىل
حساس، خام تصوير فيلم عىل خفيضة إضاءة يف التصوير مثل: مبتكرة، سينمائيًة
والتزم االستمرارية. مونتاج قواعد وكرس طويلة، لقطات لتسجيل الكامريا واستخدام
واأللم التحرر سياسات تناول يف وانخرطوا املعارصة االجتماعية بالقضايا منهم الكثري
السينمائية األنواع أفالم من بحريٍة استعاروا فقد ذلك، ورغم الحقبة. لتلك الوجودي
أن من الرغم وعىل وضيعة. أو كانت رفيعة فنية؛ أشكال عدة بني ودمجوا التجارية،
وُمبتكرة قوية كانت فقد رسمية، حركًة أو مدرسًة تكوِّن لم هذا عن الناتجة األفالم

و«أصيلة».
نظام داخَل السينما صنَّاع من القديم الحرس أفراد معظم فيه نشأ الذي الوقت يف
الجديد الجيل هذا أعضاء أهم بدأ فقد خاصته، الصناعة أساليب عىل وتدربوا األستديو
األفالم آالَف وشاهدوا باريس، يف السينما لنوادي وانضموا للسينما، متحمًسا وشبابًا نقاًدا
املراجعات مئات كتبوا كما (السينماتيك)، الفرنسية السينما مؤسسة أرشيفات من القديمة
داعني سينما» دو «كايه ب املسماة الكبري األثر ذات السينمائية املجلة يف أحدَث ألفالٍم
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ألفالمهم) الصانعني املخرجني (أي، بهم الخاص األسلوب ذوي املخرجني من سينما إىل
يَر لم وتصويرها). وتأطريها ترتيبها كيفية (أي، امَلشاِهد تصميمهم طريقُة تميِّزهم
ناقًدا، كنُت «عندما قائًال: ١٩٦٢ عام وكتب والنقد، السينما صناعة بني كبريًا َفْرًقا جودار
أُخِرج فأنا نقدية، مراجعة كتابة من بدًال … اليوَم بالفعل. سينما صانَع نفيس أعترب كنُت
أضعها من بدًال رها أصوِّ … لكني مقاالت أكتُب فأنا مقاالت؛ كاتب نفيس أعترب إنني فيلًما.
يكون ما دائًما فنٍّا. بل حرفة، ليست «السينما أن عىل جودار أرصَّ الحًقا، الورق.»2 عىل

بيضاء.»3 صفحة أماَم كان لو كما التصوير موقع يف وحيًدا املرء
يعمل مفكر فهو وشخص؛ كمخرج جودار لوك جان ُهوية تحديد الصعب من
خجول، لكنه متعجرف العناد، لدرجة حازم لكنه مزعج حدٍّ إىل بالكسل ُمتهم بغريزته،
الثقافة من واملنهج؛ التلقائية من فريد بمزيج الجمهور من مختلًفا نطاًقا يروق وهو
باريس يف جودار ُولد الحدود. تتجاوز الوطنية ُهويتُه وحتى الرفيع، والفن الشعبية
الطبقة من سويرسية فرنسية ألرسة أبناء أربعة بني من الثاني االبَن وكان ،١٩٣٠ عام
الحرب وخالل األغنياء، املرصفيني من عائلة من ووالدته طبيبًا والده كان الربجوازية.
َر طوَّ فرنسا. يف ثم سويرسا يف أوًال ودرس السويرسية الجنسية عىل حصل الثانية، العاملية
للسينما، حماَسه ١٩٦٠ وحتى ١٩٤٩ عام منذ حياته من األوىل املرحلة خالل جودار
كان فقد السوربون، جامعة يف األعراق علم لدراسة لربنامج رسميٍّا انضمامه من وبالرغم
سويرسا إىل العائلية املشكالت أعاَدتْه والسينماتيك. السينما نوادي يف وقته معظَم يقيض
دو «كايه مجلة يف يكتب وبدأ باريس إىل عاد لكنه سنوات، ثالث ملدة طموحاِته ُموِقفًة
خاصة قصرية أفالم عدَة وصانًعا بالسينما متعلقة متنوعة وظائف عدة يف عامًال سينما»
بول جان يثرثر وفيه ،(١٩٦٠) وجول» «تشارلوت بعنوان كان األفالم تلك أحد به؛
شفتَيْها وتمطُّ هندامها من السابقة حبيبته تعدُِّل بينما النساء، عن انقطاٍع بال بلموندو
بروفًة الحر بلموندو وحوار إيماءات تبدو نومه. غرفة يف تجوُّلها أثناء صمٍت يف استياءً

الطويلة. الروائية جودار أفالم ألول
لرتوفو،4 صفحات سبع من معالجٍة عىل األساس يف األنفاس» «منقطع فيلم بارتكاز
بلموندو)، بول (جان بواكار ميشيل يُدَعى صغري لصٍّ حياِة يف أيام بضعة يمثل فإنه
ذات الفيلم وصف جودار إن يُقال سيبريج). (جان فرانكيني باتريشيا األمريكية وحبيبته
بني الطبيعية األلفة عن تعليقه يُعربِّ وسيبريج».5 بلموندو عن وثائقي «فيلم بأنه مرة
مساَر نحن نتابع بينما الحقيقية شخصياتهم دون يجسِّ كانوا لو كما واملمثلني الكامريا
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اختارها الذي بريمينجر أوتو املخرج «اكتشفها» أيوا والية من أمريكية سيبريج عالقتهما.
جان»، («ساينت جان» «القديسة فيلم يف البطولة بدور للقيام املتنافسات آالف بني من
العمر من تبلغ كانت حيث الطموحة الشابة للممثلة مؤملة تجربًة كانت وقد .(١٩٥٧
املنتج بريمينجر، أن َعْت ادَّ الفيلم، فشل وبعد الشاشة. اختبار وقَت فقط عرشة السابعة
فيلًما صنعت أنها من الرغم عىل وخارجه، التصوير موقع داخَل يرهبها كان واملخرج،
كذلك، وفشل ،(١٩٥٨ تريستيس»، («بونجور الحزن» أيها الخري «صباح وهو معه، ثانيًا
فإن عنها، تخلت قد هوليوود كانت وإذا الفرنسية. الريفريا يف عزلة يف العيَش لتقرر
سحر أن جودار عىل اقرتح من هو تروفو كان أدائها. يف واعًدا شيئًا رأوا الفرنسيني
بنحو يعمل أن يمكنه مظلم جانٌب له املتحدة الواليات غرب لوسط ينتمي الذي سيبريج
بوريجار دي جورج الفيلم منتج إن يُقال بها، ولالستعانة األنفاس». «منقطع فيلم يف جيد
قصة فكان بلموندو أما بالكامل. الفيلم ميزانية ُسدس أْي دوالر؛ ألف ١٥ لربيمينجر دفع
تدرََّب رياضيٍّا هادئًا شابٍّا وكان قلب، ظهر عن فرنيس وهو ١٩٣٣ عام ُولِد فقد أخرى؛
براسور بيري السينمائية بلموندو قدوة وكان التمثيل. إىل يتجه أن قبل مالكًما ليكون
دفعه يف لبوجارت وحبَّه وبهاءَه الطبيعي بلموندو رونَق جودار استغل بوجارت. وهمفري

جريمة. فيلم يف بطًال نفَسه يتخيَّل نساءٍ وزيِر صغرٍي لصٍّ شخصيَة َد ليجسِّ
صغري مجرٌم وهو بورتاي، ميشيل بطلُها حقيقية قصٍة عىل بواكار شخصية ارتكزت
أمريكية، صحفية حب يف بورتاي وقع صغرية. جرائَم بسبب املتحدة الواليات من َل ُرحِّ
أحِد يف الفرنسية. الرشطة مع مشكالت يف وقع حتى باريس يف اإليقاع رسيعَة حياًة وعاش
به وانتهى فرنسا، غرب يف املريضة والدته لزيارة وقادها سيارًة رسق ،١٩٥٢ عاِم أياِم
ملدة باريس يف االختباء وبعَد الرسيع، الطريق عىل نارية دراجًة يقود رشطيٍّ بقتِل األمر
معالجته وكتب الصحف يف بورتاي قصَة تروفو قرأ الرشطة. إىل حبيبته سلََّمتْه أسبوَعني،
تروفو اسم بجانب استخدمها الذي جودار صديقه إىل الحًقا وأعطاها ١٩٥٦ عام لها
من بمواهب بوريجار دي استعان الفيلم، طاقم أجل ومن لفيلمه. الالزم التمويَل ن ليُؤمِّ
يف جودار َر مصوِّ سابق، حربي مصور وهو كوتار، راءول أصبح له. سابقٍة إنتاجاٍت
قام كما املونترية؛ قبل، من تروفو مع تعاونت التي دوكيجيز، سيسيل وأصبحت الفيلم؛

املخرج. مساعد بدور رييس بيري
فقد اإلخراج؛6 يف التقليدية غري جودار ُطرَق الفيلم وعاميل ممثيل طاقُم شهد الحًقا،
من وزاد الشخصيات يف َ وغريَّ تعديالت عدَة وصنع للقصة تروفو َر تصوُّ جودار راَجَع
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كان الحوار من كبريًا قدًرا أنَّ ويبدو به. خاصًة نهايًة وأضاَف النوم غرفة يف مشهٍد مدِة
ويخرب األخرية اللحظات يف الحوار من جمًال يكتب جودار كان وقد بيوم. يوًما يُرتََجل
أخرى، ويف متواصلة. لساعات يصور كان األيام، بعض ويف التصوير. أثناء ممثِّليه بها
كامريا أن وبسبب أفكار. أيَّ يملك ال أنه ُمعِلنًا مشاِهَد بضعة تصوير بعد يتوقف كان
الحواُر ل ُسجِّ فقد الصوت، مع جيد بنحٍو الصورَة تُزاِمن ال كانت الرخيصة كاميفليكس
االغرتاب. عن الفيلم لفكرة مناسبًا هذا وكان الرتابط؛ عدِم سمَة أعطاه ا ممَّ الحًقا بالكامل
للموجة مميزًة عالماٍت بعضها أصبح التي جودار، ابتكارات من الكثري فإن الواقع، يف
املعدات لرشاء الالزم املال امتالك عدم إىل فنظًرا الرضورة؛ بدافع ُصِنع الجديدة، الفرنسية
الخاصة املتابعة لقطات لتصوير متحرًكا كرسيٍّا أو بريد عربَة جودار استخدم التقليدية،
يدخل وعندما مسارات. عىل الكامريا تحريك من فاعليًة أكثر أنه أثبََت الذي األمر وهو به،
يف يساره إىل دائرًة معه الكامريا تتحرك توملاكوف، السيد عن باحثًا سفريات وكالَة ميشيل
وعندما االتجاه. ذلك يف االستقبال مكتَب أن واقفة امرأٌة تشري بينما مستمرة، واحدة حركة
حوَله متحرِّكًة ثم العازمة، مشيته ُمواِكبًة أمامه بسالسٍة الكامريا ترتاجع اليسار، إىل يسري
املتوترة طاقتَه املستمرة الطويلة املتابَعة لقطُة ل تُوصِّ مساَره. يُغريِّ عندما أخرى مرًة

يلني. ال الذي وعزَمه
للضوء حساًسا خاًما تصوير فيلم كوتار جرَّب التكلفة، باهظة أستديو إضاءة دون
٢٥ مدته تبلغ الذي الفندق يف باتريشيا غرفة داخل املشهد مثل الداخيل، تصويره جعل
الوقت، لتوفري املونتاج. ليشمل امتد االرتجايل األسلوب هذا طبيعية. أكثر يبدو دقيقة،
القطع عنه نتج مما املفردة اللقطات داخل من أجزاء بقص املشاهد زمن من جودار قلَّل
عندما هذا نرى لالستمرارية. التقليدية بالتوقعات يخل الذي الشهري املفاجئ املونتاجي
مبارشة، بالرشطة تتصل أن قبل أو نارشها. مع الطعام تتناول املطعم يف باتريشيا نشاهد
يف بصحبتها الكامريا تسري صحيفة. حاملة اليمني إىل اليسار من متجهة تميش نراها
املقابل. االتجاه يف تميش وهي لها متوسطة للقطة منتقلة فجأة تقطع ثم بعيدة لقطة
للضيق مثريًا أو مميز، يشء يوجد ال ربما رأيها؟ تغريُّ أم التوتُّر إىل القطع هذا ح يُلمِّ هل
الضمنية. واإلشارات للتلميحات جودار حب مثل بالفيلم يتعلق فيما البعض، إىل بالنسبة
يقدرها ال التي والنكات الحداثية بعد ما والتلميحات األدبية باالقتباسات الفيلم يمتلئ
يف طويلة قبلة باتريشيا ميشيل فيه يقبِّل الذي املشهد إىل انظر الفئات. بعض سوى
(١٩٥٩ باوند»، («ويست غربًا» «متجه فيلم هو يُعَرض الذي الفيلم نابليون. عرض دار
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كحوار يبدو ما لكن سينما»، دو «كايه مجلة نقاد به يحتفي مخرج وهو بيتيكر لباد
بني املاكر املزج هذا جودار. بصوت مسجلتان فرنسيتان قصيدتان الحقيقة يف هو الفيلم

لجودار. مميزة عالمة والفرنسية األمريكية الثقافتنَي
فيلم مدار عىل بوضوح يظهر هوليوود وأفالم األمريكية بالثقافة جودار انبهار إن
ألستديو ُمهًدى فالفيلم واالنتقاد. والتقدير الشكر بني ما مرتاوًحا األنفاس»، «منقطع
أفالًما يُنِتج كان الصغرية امليزانية ذات لألفالم أمريكي أستديو وهو بيكترشز مونوجرام
مستمتًعا يبدو جودار كان األوقات، بعض ويف .١٩٥٣ وحتى ١٩٣١ عام منذ تجارية
التحية مقدًما الجريمة أفالم من أخرى وأنواع النوار أفالم صناعة بتقاليد بالتالعب
لنيكوالس إشارات فهناك السينماتيك. خالل من بهم أُعجب الذين املخرجني من للعديد
الشهري األديب بدور صغري دور يف ظهر الذي ميلفيل بيري وجان هيوستن وجون راي
الرئيسية الشخصية من يسخر كان لو كما جودار يبدو أخرى، أوقات ويف بارفيوليسكو.
ويقلد أمريكية سيارة ميشيل يرسق األمريكية. والرموز للُمثُل تبنِّيها بسبب فيلمه يف
صحيفة وراء ويختفي كاجني جيمس مثل مختاًال يميش حيث هوليوود ممثيل إيماءات
وعندما بوجارت. همفري مثل شفتَيه عىل إبهامه ويمرر السجائر دخان من وسحابة
لروبرت هيل») تو سكندز («تني الجحيم» عىل ثواٍن «عرش لفيلم إعالني بملصق يمر
أن يمكن النهاية» حتى خطرة حياة «عش يقول الذي الفيلم شعار أن ندرك ألدريتش،
مجرًما. يكون ألن املتطلع الشاب هذا به ويموت يعيش الذي املبدأ سهولة بكل يكون
الرفيعة األوروبية الثقافة إىل أكثر منجذبة باتريشيا، األمريكية، الفتاة فإن العكس، عىل
يرتدد االختالف هذا وشوبان. وموتسارت وبيكاسو برينوار الفيلم يف املرتبطة املستوى
والثانية مليشيل مصاحب الجاز ملوسيقى لحن األوىل حيث للفيلم املوسيقيتنَي الجملتنَي يف
فيلم بها يستعمل التي الطريقة إىل يشري أنه كما لباتريشيا. مصاحبة رومانسية موسيقى
مثل أوروبية أولية نماذج بني رابًطا الطريق، أفالم وجماليات أفكار األنفاس» «منقطع
«بوني فيلم مثل أمريكيني وأسالف روسيليني لروبرتو (١٩٥٣) إيطاليا» إىل «رحلة فيلم

بني. آلرثر (١٩٦٧) وكاليد»
املوجة حركة ألسلوب كبيان واسع نطاق عىل األنفاس» «منقطع فيلم يُدرس اليوم،
كميشيل؛ ومضطربة متوترة تبدو باليد املحمولة جودار كامريا إن الجديدة. الفرنسية
فهو بطله. مع نتوحد أن يريدنا ال املخرج لكن له. تتبُّعها أثناء دائمة حركة حالة يف فهي
تكون ما أحيانًا نفسه. الواقع وليس الواقع يشبه بناءٌ فيلًما؛ نشاهد بأننا دوًما يذكرنا
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الكامريا تنتقل أن نتوقع عندما أخرى، أوقات ويف صوته. مع متزامنة غري ميشيل شفاه
يتحدى جودار فإن لها، املعاكسة واللقطة التقليدية للقطة التقليدي بالنمط متحدثني بني
املفاجئ املونتاجي القطع يكرس القواعد. يكرس أنه بانزعاج مدركني إيانا جاعًال التوقعات
سحر محطًما واألفعال، الكالم تدفق عمد عن نارشها مع باتريشيا محادثة يقاطع الذي
مسافة عىل يبقينا الكالسيكي الهوليوودي األسلوب عن االبتعاد هذا إن الواقع. محاكاة
يمثلها التي والعقلية ميشيل إىل للنظر نُدَفع داخلها، االستغراق من فبدًال القصة؛ من
طريق أفالم يف الحًقا األسلوبية السمات هذه من العديد يظهر املستقل. الناقد موقع من

األوروبية. بالوجودية بارتباط شعروا مستقلني ملخرجني أمريكية
الفيلم أسلوب يكن لم الستينيات يف نحو بأكرب الجمهور أعجب ما فإن ذلك، مع
رسعة بأقىص يهاجمك «الواقع بأن يبثه الذي واإلحساس وأصالته فة الرصِّ طاقته بقدر
األنفاس»، «منقطع فيلم وبعد بينيبيكر.7 إيه دي تعبري بحسب وذلك تفسري» دون من
ملراحل.8 التالية مسريته أندرو دوديل يقسم جديدة. أخرى اتجاهات جودار طاقة وجدت
«محرتف» أفالم صانع جودار أصبح ،١٩٦٨ وحتى ١٩٦١ عام من الثانية املرحلة ففي
ما تتنوع طويًال فيلًما ١٤ ومنتًجا سينما» دو «كايه مجلة ناقدي بمجموعة ارتباطه كاًرسا
تحمل التي للحروب املناهضة واألفالم والجريمة العلمي والخيال الغنائية الكوميديا بني
السياسية باملظاهرات بدأت فقد الثالثة املرحلة أما املتزايد. والسيايس الشخيص طابعه
شديد، ذاتي تقييم بإعادة اتسمت فرتة وهي ،١٩٧٢ عام وانتهت ١٩٦٨ عام الراديكالية
الحني، ذلك ومنذ الذاتي. النقد وأفالم والنضالية التجريبية األفالم من العديد فيها صنع
نة ُمَهجَّ أخرى فنية وأشكاًال الفيديو مقاطع مضيًفا ذاته اكتشاف إعادة يف جودار استمر
طريقه يتبع كان دائًما لكنه اآلخر، البعض وغيظ البعض إعجاب مثريًا أعماله، ِلُمجمل

الخاص.

أسئلة

عام مرة ألول ُعِرض عندما ومجدًدا رائًدا فيلًما يُعترب األنفاس» «منقطع كان (١)
والتجديد؟ الريادة هذه كانت نحو وبأي آنذاك؟ كبري بنحو مبتكًرا جعله الذي ما .١٩٦٠
السينما صناعة يف حدثت التي التغيريات وما اليوم؟ عليها يبدو التي األصالة مدى وما
للفيلم بها يُنَظر التي الطريقة يف تساهم ربما والتي ١٩٦٠ عام منذ الجمهور وتوقعات

الحايل؟ عرصنا يف
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يجعله فيما وفكِّر وترصفاته مظهره صف بواكار؟ ميشيل مثل رجل دوافع ما (٢)
منجذبنَي يجعلهما الذي ما فرانكيني. باتريشيا مع اليشء نفس افعل هكذا. يترصف
تبدو مًدى أي وإىل التواصل؟ يف فشلهما تُفرسِّ وبم نظرك وجهة من لآلخر أحدهما
مًدى أي وإىل بعينهما؟ ومكان زمان عىل مقترصة أو عتيقة وعالقتهما الشخصيتان هاتان

اليوم؟ معهما والتعاطف التوحد يمكننا
أو التصوير أو التأطري خيارات ما جودار. إلخراج نموذًجا يُعد مشهًدا حلل (٣)
مخرج كان كيف فكر «جوداريٍّا»؟ املشهد تجعل التي املونتاج أو الصوت أو اإلضاءة
كمشاهد؟ عليك جودار لخيارات العام األثر وما املشهد. سيخرج كالسيكي هوليوودي

السينما يف واملجددة املؤثرة الشخصيات أكثر أحد بأنه جودار لوك جان يُعَرف (٤)
أعماله من عينات بعض شاهد وأفالمه. وفكره حياته عن املزيد اكتشف الحديثة.
قيمة بشأن إليها تصل التي االستنتاجات ما املتنوعة. مسريته من مختلفة مراحل من

مساهماته؟
ومؤيديها؟ نرصائها أقوى كان من الجديدة. الفرنسية املوجة وأثر أصول يف ابحث (٥)
أخرى وأماكن فرنسا يف السينما مسار عىل أثروا وكيف إنجازه؟ يحاولون كانوا الذي ما

العالم؟ من
األنفاس». «منقطع بفيلم وقارنها الجديدة الفرنسية املوجة من أخرى أفالًما شاهد (٦)
هل مالحظاتك، عىل وبناءً السينمائية، واألساليب والقصص واألفكار الشخصيات إىل انظر
أم اإليطالية الجديدة الواقعية أو األملانية التعبريية مثل واحدة حركة األفالم هذه تكوِّن

الصالت؟ من عدد بينها يوجد األفالم من مجموعة فقط هي
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.(٢٠٠٤ ساليس، (والرت النارية» الدراجة «يوميات فيلم :٤-٣٢ شكل

ساليس. والرت إخراج:
ريفريا. خوسيه سيناريو:

عرب تيش «بصحبة وكتاب جيفارا «تيش» إلرنستو النارية» الدراجة «يوميات كتاب مقتبسمن:
جرانادو. أللربتو الالتينية» أمريكا

جوتييه. إريك تصوير:
ريزيندي. دانيال مونتاج:
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سانتاوالال. جوستافو موسيقى:
كونتي. كارلوس إنتاج: تصميم

تينكوف. وكارين تينينباوم وإدرجار نوزيك مايكل إنتاج:
.٢٠٠٤ فيترشز، فوكس رشكة املتحدة الواليات داخل توزيع:

إنجليزية. مرئية برتجمة مصحوبة اإلسبانية اللغة:
دقيقة. ١٢٦ الفيلم: زمن

األبطال:

جيفارا. «فورس» إرنستو بدور برنال جارسيا جايل •
جرانادو. «ميال» ألربتو بدور سرينا ال دي رودريجو •

سرينا. ال دي سيليا بدور موران مرسيدس •
فرييرا. شيشينا بدور مايسرتو ميا •

لينش. جيفارا إرنستو بدور نوير بيري جان •
جيفارا. روبرتو بدور أورو لوكاس •
جيفارا. سيليتا بدور جليرس مارينا •

جيفارا. ماريا آنا بدور بريتولوتو صوفيا •
جيفارا. مارتن خوان بدور سوالزي فرانكو •
خورخي. العم بدور موريل دياز ريكاردو •
بييس. هوجو الطبيب بدور بوينو جوستافو •

العرص أساطري أعظم أحد «تيش» باسم واملعروف سرينا ال دي جيفارا إرنستو يُعترب
القهوة أكواب عىل املطبوعة صورته خالل من فقط يعرفونه الذين أولئك وحتى الحارض.
كما املميزتنَي السوداء وقبعته بلحيته املحاطتان الصادقتان العينان تلك — والقمصان
وبعد املتمرد. للشباب رمز أنه يدركون — ١٩٦٠ عام كورادا ألربتو صورة تصوره
البطل املضادة: للثقافة بطًال يعتربونه محبوه زال ما ،١٩٦٧ عام موته من طويلة فرتة
حروب يف التخطيط وعبقري الالمع املاركيس واملفكر الكوبية للثورة املولد األرجنتيني
التعصب مخاطر بطويل: وغري خطريًا شيئًا يمثل فهو آخرين، إىل وبالنسبة العصابات.

الدموي. العنف نحو يلني ال دافع وامتالك واحد لفكر
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تدور أسطورة. يصبح أن قبل جيفارا قصة النارية» الدراجة «يوميات فيلم يرسد
مدتها تصل برية رحلة يف جرانادو ألربتو رفيقه بصحبة يتتبعه حيث ١٩٥٢ عام أحداثه
اقرتب والعرشين الثالثة يف للطب طالبًا جيفارا كان الجنوبية. أمريكا عرب أشهر ثمانية إىل
والعرشين التاسعة يف الحيوية الكيمياء يف اختصاصيٍّا جرانادو وكان دراسته إنهاء من
بعنوان كانت التي جيفارا يوميات عىل جزئي بنحو فيلمه ساليس والرت أقام عمره. من
جيفارا كتاب من واملقتبسة الفيلم تفتتح التي اْلُجَمل تَُركِّز التينية». رحلة عىل «مالحظات
ليست «هذه األسطورة: أو التاريخ يف دوَريهما عىل الرتكيز من بدًال الشابَّني رحلة عىل
وأحالم مشرتكة بتطلعات لفرتة، بالتوازي تسريان حياتنَي عن إنها بطولية. أعمال قصة
١٩٥٤ انقالب خالل جواتيماال من الحًقا تيش لهروب ذكر أي يوجد وال متشابهة.»
القوى قائد أو «القائد» إىل تحوله أو ١٩٥٥ عام كاسرتو بفيدل األول لقائه أو العسكري

وبوليفيا. والكونغو كوبا يف الثورية
استكشاف هو فهدفهما الرحلة. بدء قبل حتى املشرتكة املسافَرين تطلعات تتضح
االنطالق ميل: آالف ٥ من أكثر قطع هي خطتهما كانت فقط. الكتب من عرفوها قارة
بتشييل، املرور مع باتاجونيا سهول إىل غربًا واالتجاه األرجنتني يف آيرس بوينس من
يف للعمل الرحلة خالل التوقف مع فنزويال، إىل وكولومبيا بريو عرب شماًال االتجاه ثم
طراز من نارية دراجة هي اختاراها التي املركبة كانت بابلو. بسان الجذام مستعمرة
وتُدَعى بقوة، الدخان وتقذف الوقود منها يترسب يس يس ٥٠٠ سعة ١٩٣٩ نورتون
الظروف مع والتعامل االرتجال هي الرحلة يف اتبعاها التي الطريقة كانت «الجبارة».
(كما «فورس» أن البداية من الواضح فمن سبيليهما، توازي ورغم متاح. هو ما حسب
ميال تماًما. مختلفتان شخصيتان لهما ألربتو) لقب (وهو و«ميال» إرنستو) ألربتو يدعو
هو الشخيص هدفه غضوب ومحتال متحمس وراقص متحفظ وغري بالحيوية مفعم
عن زائدة لدرجة وصادق وانعزالية مثالية أكثر فورس النساء. من عدد أكرب مضاجعة
ورم بأنه مبارشة يخربه رقبته، عىل ناٍم يشء فحص مزارع منه يطلب فعندما الالزم.
فورس مجانية. وجبة عىل للحصول ميال تطلعات أو الرجل مشاعر االعتبار يف األخذ دون
يجعالن الشقي سلوكهما إىل باإلضافة العيوب هذه الطفولة. منذ بالربو مصاب كذلك
يعدان كذلك لكنهما بطَلني، وليسا بًرشا لكونهما وأقرب أكرب بنحو محبوبنَي البطَلني

التدريجي. لنضوجهما املشهد
املغامرة. عن يبحثان وميال فورس فإن البسيط»، «الراكب فيلم يف الصديَقني ومثل
بييل ومثل الذات. الكتشاف رحلة إىل تتحول قارة الستكشاف رومانسية رحلة يف فهما
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سهول عرب رائعة: طبيعية مناظر ذات محلية مناطق خالل يسافران فإنهما ووايت،
بالثلوج املغطاة األنديز جبال عرب شماًال ثم لتشييل الصخري الساحل وبطول باتاجونيا
حدود عىل املطرية األمازون وغابات بريو يف بيتشو ملاتشو الغامضة األطالل عرب ثم
تتيح محطات يف وهناك هنا يتوقفان هما البسيط»، «الراكب فيلم بطَيل ومثل الربازيل.
مريامار. يف العطلة تقيض أنها يجدان فورس، حبيبة يزوران فعندما محتمل. ملستقبل رًؤى
يحظيا أن يمكن كان التي املورسة الحياة نوع املتغطرسون وسكانه الفاخر املنتجع يمثل
آخر خياًرا األمازون يف الجذام مستعمرة وتمثل الوسطى. الطبقة من كموظَفني بها
يحلم األنديز، جبال بأعىل اللحظات إحدى ويف الفقراء. بني للعمل حياتهما كرسا كطبيبنَي
تتعطل عندما وفقط هندوأمريكية. ثورة ويبدأ اإلنكا سليالت إحدى سيتزوج بأنه ألربتو
يبدآن املارة، الشاحنات متن عىل باملجان أو مشيًا للسفر ويضطران النارية دراجتهما
مع تعاطفهما رغم لكن العمل. عن العاطلني والعمال الفقراء باملزارعني االحتكاك يف
ندرك فنحن واملأوى، الطعام عن للبحث اضطرارهما ورغم املجتمع، يف الدنيا الطبقات
الطبقة منزل إىل منهما كلٌّ ليعود االستدارة هو فعله عليهما ما فكل مؤقت. الفقر هذا أن

منه. أتى الذي املريح الوسطى
لو كما ألربتو يبدو لحظات، ففي مألوفة؛ ترحال قصص إىل إشارات الفيلم يضم
تشبه التي املثالية إرنستو شخصية مقابل العملية بانثا سانتشو شخصية يجسد كان
سال رفيق موريارتي، دين أكرب بنحو يشبه أخرى، أوقات ويف كيخوته. دون شخصية
«الراكب بفيلم الخاصة الصور لكن كريواك. لجاك الطريق» «عىل رواية يف األحمق برادايس
يبدأ عندما النارية»، الدراجة «يوميات فيلم يف فمبكًرا اليد. متناول يف دائًما البسيط»
تدخل أن قبل الرسيع الطريق من ا ممتدٍّ طويًال جزءًا الكامريا تتتبع الرحلة، البطالن
حيث لفرتة معهما نسافر وراءها. إيانا تاركة لألمام وترسع اإلطار النارية دراجتهما
يذكرنا الشمس ضوء ملعان وحتى الجانبني. كال من مقربة لقطات خالل من نراهما
وراءهما الحضارة يرتكان إذ العرف؛ عن خارجان هما خيالهما، يف هوبر. دينيس بتصوير
ويحاوالن املاشية من قطيًعا رحلتهما خالل يتجاوزان البدائية. الحياة من ويقرتبان
الكامريا اآلن، العمل. عن تتوقف النارية دراجتهما لكن الخيول يركبان رجَلني مع التسابق

وراءها. إياهما تاركة لألمام تتحرك التي هي
خالل واالرتفاع املكان اسم توضح مؤرخة ألقسام م مقسَّ الفيلم فإن اليوميات، ومثل
اإلخبار بني والدرامي، الرسدي األسلوبنَي بني الفيلم ويتنقل الرحلة. من رئيسية لحظات
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وعودة ذهابًا الفيلم يتنقل كما والحدث. بالحوار جيفارا يوميات صوت متمًما والعرض،
اليوميات فيه تُعترب الذي الوقت يف لكن والضوء. الظالم وبني والسكون، الحركة بني
تزداد الرحلة، وبتقدم التنظيم. من املزيد الفيلم يمنح ساليس فإن مفكك، بنحو مجزأة
عىل أُجربا زوَجني وألربتو إرنستو يقابل الفيلم، منتصف ففي للفيلم؛ العام املزاج قتامة
مفتوح مكان يف وبجلوسهما الشيوعية. ميولهما بسبب الرشطة وتطاردهما أرضهما ترك
هذا يف والفضل مفجع بنحو مأساويَّنْي النحيالن وجهاهما يبدو حيث النريان، بجانب ليًال
الزوجان هذان يفهم ال والقتمة، الجالء أسلوب عىل املعتمدة جوتييه إريك إلضاءة يرجع
مالحظات تحدد السفر. أجل من فقط يسافر أن شخص أي يود ملاذا املتنقالن التشيليان
الناشئ؛ االجتماعي وعيه يف محورية كلحظة اللحظة هذه اليوميات، من املأخوذة إرنستو،
حول والجبن والخبز الصحبة إياهما مشارًكا املكافَحني الزوَجني هذَين مع فبجلوسه
أكثر اليوميات يف البند هذا العمال. طبقة من بقربه يشعر البارد، الصحراء هواء يف النار
هؤالء. مثل يقمعون أنهم ا جدٍّ املؤسف «من يقول: حيث السياسية الناحية من رصاحة
عندما الحًقا، أفضل.»1 ليشء طبيعي توق سوى ليست بداخلهم تنمو التي الشيوعية …
رئيس معاملة سوء من إرنستو يستاء بتشييل، تشوكيكاماتا يف النحاس مناجم إىل يصالن
عندما غضبه بإظهار يتعلق فيما اليوميات من رصاحة أكثر الفيلم هنا، للعمال. العمال
تعليقه يحدد لها. تابعة شاحنة تجاه صخرة ويرمي للتعدين أناكوندا رشكة يلعن نراه
تركنا «بينما يقول: االجتماعي. تطوره يف فارقة أخرى كلحظة اللحظة هذه الصوتي
الفيلم يقدم نتغري؟» الذين نحن كنا ترى يا أم يتغري. العالم بأن نشعر كنا تشوكيكاماتا،
لشعوب املقدس املوطن بيتشو، ماتشو ففي ة؛ املتغريِّ إرنستو أفكار من أخرى ملحات
برج وهو يراه ما لتُظِهر تنتقل أن قبل قليًال وجهه عىل الكامريا تبقى القديمة، اإلنكا
«كان مفكرته: يف واضح بنحو إرنستو يكتب حب. السُّ فوق عاليًا يرتفع ضخم حجري
كانوا اإلسبان الغزاة لكن … والرياضيات املخ وجراحة الفلك بعلوم معرفة يمتلكون اإلنكا
أحفاد بها يقوم ثورة عن مختمرة نصف فكرة ألربتو عليه يعرض هنا البارود.» يمتلكون

أسلحة.» دون من ثورة توجد «ال ًا: معربِّ ا َردٍّ إرنستو لريد توباك
وحياة النارية» الدراجة «يوميات فيلمه بني العالقة عن مرة ذات ساليس ُسئل عندما
من لحظة كل «يف بورخيس: لويس خورخي األرجنتيني الكاتب قاله ما ذكر الالحقة، تيش
تشوكيكاماتا يف املشاهد تبدو كذلك.»2 مستقبلنا بل فقط ماضينا نحمل ال نحن حياتنا،
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شموًال. وأكثر أكرب كانت الفيلم وراء الدوافع لكن هذا. تؤيد كانت لو كما بيتشو وماتشو
قد الربازييل املخرج كان الفيلم، إلخراج ساليس ريدفورد روبرت املنفذ املنتج دعا فعندما
وهما جوائز عىل حازا الرتحال عن طويَلني روائيَّني وفيلَمني وثائقيات عدة بالفعل صنع
ساليس أجرى .(٢٠٠١ سن»، ذا («بيهايند الشمس» و«وراء (١٩٩٨) املركزية» «املحطة
زال ما كان الذي جرانادو بألربتو والتقى جيفارا رحلة تتبع معيًدا سنوات لثالث بحثًا
خوسيه البورتوريكي املرسحي بالكاتب استعان السيناريو ولكتابة هافانا. يف يعيش
«بصحبة باسم جرانادو بكتاب كذلك بل جيفارا بيوميات فقط يستعن لم الذي ريفريا
جيفارا «إرنستو كتاب خاص وبنحو الذاتية السرية أعمال من والعديد جيفارا» تيش
دور أجل ومن الثاني. تايبو إيجناثيو باكو املكسيكي للكاتب تيش» باسم كذلك املعروف
يف بأدائه أُشيد الذي برنال جارسيا جايل املكسيكي باملمثل ساليس استعان إرنستو،
برنال كان الوقت ذلك يف .(٢٠٠١) أيًضا» و«وأمك (٢٠٠٠) بريوس» «أموريس فيلَمي
املمثل ساليس اختار ألربتو دور إىل وبالنسبة بالرحلة. قام عندما جيفارا عمر نفس يف
جيفارا. بعائلة قرابة بروابط ارتباطه تصادف الذي سرينا ال دي رودريجو األرجنتيني

تتبعوا وعاملني ممثلني بطاقم يوًما ٨٤ مدار عىل زمني برتتيب الفيلم تصوير بدأ
وناسها؛ فيها صوروا التي املناطق مع شخصية روابط وصنعوا األصيل، الرحلة خط
وجرانادو جيفارا بواسطة ُعولجوا بمرىض التقوا للجذام، بابلو سان مستعمرة ففي
«دون» مثل املحليني السكان من الفيلم يف ظهروا ممن العديد وكان عاًما. خمسني منذ
مما الشارع يف لقاؤهم جرى الذين الناس عامة من تشييل، يف الكيتشوا ونساء نستور
اسرتجاع، مشاهد يف الحًقا الناس هؤالء نرى وعندما املشاهد. لتلك واقعية نكهة أكسب
الرفيع الخيط نتذكر واألسود، باألبيض مصورة مشاهد يف بالحياة مفعمني لكن ساكنني
وهو جوتييه، إريك السينمائي املصور ر صوَّ خيايل. هو وما وثائقي هو ما بني الفاصل
الفيلم معظم الواقع، بسينما بشغفها املعجبني وأحد الجديدة الفرنسية املوجة أنصار من
حبسهم من بدًال املمثلني التباع ساعيًا طبيعية وبإضاءة الوزن خفيفة ١٦ سوبر بكامريا
متابعة بلقطات يتعقبهما النارية، الدراجة البطالن يقود فعندما املشهد. إطار داخل
الوقت، نفس ويف كذلك. هو يسري أقدامهما، عىل يسريان وعندما متحركة، منصة من
الجمال أو لكوسكو القديم املعمار أو بيتشو ماتشو يف الغامض الضباب عدسته تعرض
كأجزاء بل املنظر جميلة كخلفيات فقط ليس امُلستَعَمرة، ليما، بريو، لعاصمة املتاليش
البطَلني قدر بنفس شخصية الجنوبية أمريكا يف الطبيعية املناطق تُعترب للدراما. لة ُمكمِّ
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جوستافو األرجنتيني املوسيقار التصويرية املوسيقى معظم عزف وقد عربها. املسافَرين
وجيتار فلوت البان وأدوات والتانجو املامبو رقصات موسيقى استخدم الذي سانتاوالال

مشهد. لكل املحلية الهوية عىل للتأكيد التشارانجو
مخاطًرا ليًال األمازون نهر عرب جيفارا يسبح بابلو، سان مشاهد تتابُع نهاية قرب
فقط املشهد يؤكد ال املظلمة. الباردة املياه يف التماسيح لهجوم أو ربو ألزمة بالتعرض
ضفتَي إحدى عىل املستشفى عاميل لطاقم فبرتكه رمزية؛ مسألة يجعلها بل شجاعته عىل
قديمة طبقية فجوة يسد فإنه األخرى، الضفة عىل املرىض نحو لطريقه وشقه النهر
لهذه البطويل الثقل يقل اليوميات، يف واملهمشني. واملرىض الفقراء طبقة مع متحالًفا ا جدٍّ
يخصص مزعًجا. تأخريًا وتمثِّل لساعتنَي وتستمر النهار وضح يف تحدث فهي اللحظة؛
يلقي عندما جيفارا، سباحة يسبق الذي املشهد فإن ذلك، مع لها. فقط جملتنَي جيفارا
أقوى من واحدة عن الخطاب نهاية تعلن تقريبًا. بكلمة كلمة اليوميات يتبع وداعه، نخب
غري ألمم أمريكا تقسيم بأن هذا، تأكيد سوى تفعل لم الرحلة وهذه «نؤمن، الفيلم: أفكار
يمتد املختلط الدم أصحاب من واحد جنس نحن تماًما. خيايل أمٌر هو ووهمية مستقرة
نفسه؛ الفيلم عىل الكلمات نفس تنطبق أن يمكن ماجالن.» مضيق وحتى املكسيك من
املكسيك من رئيسيني وممثلني بورتوريكي وكاتب برازييل مخرج يد عىل الفيلم فبصنع
لدول شامًال إنتاًجا بحق يُعترب فإنه وبريو، تشييل من محرتفني غري وممثلني واألرجنتني
ذلك، عىل عالوة ا. هامٍّ إقليميٍّا اتجاًها ويجسد الحدود يتخطى طريق فيلم الالتينية، أمريكا
وبريطانيا املتحدة والواليات فرنسا وبريو وتشييل األرجنتني من بتمويل مشرتك وكإنتاج
يكون وربما اليوم. السينما صناعة يدفع زال ما العوملة من نوًعا يجسد فإنه العظمى،
يف ويستمر العاملية املهرجانات جوائز من الكبري القدر بهذا فاز الفيلم أن أسباب أحد هذا

العالم. حول الجمهور لدى شهريًا فيلًما كونه

أسئلة

مظهرهما صف الفيلم. يف مقدمتان هما كما وألربتو إرنستو شخصيتَي بني قارن (١)
للقيام منهما كالٍّ يدفع الذي ما الشخصية. وأهدافهما االجتماعي ووضعهما وشخصيتهما

رحلتهما. خالل عليهما تالحظها تغيريات أي ن دوِّ الرحلة؟ بهذه
أن عىل يؤكد بابلو، سان جذام مستعمرة من الرحيل قبل إرنستو خطاب يف (٢)
الذي الدليل ما وهمية. حدود هي متفرقة دول إىل الالتينية أمريكا تقسم التي الحدود
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املختلط الدم أصحاب من واحد «جنس بوجود إيمانه لدعم الفيلم يف عليه العثور يمكنك
ماجالن»؟ مضيق وحتى املكسيك من يمتد

الذي وما النارية»؟ الدراجة «يوميات فيلم من الجنوبية أمريكا عن عرفته الذي ما (٣)
األساس يف موجًها كان الفيلم أن تظن هل فاجأك؟ الذي وما عنها؟ السابقة رؤياك أكد

الالتينيني؟ لغري أم الالتيني للجمهور
األسايس: الفيلم تركيز هو ما وسكانها. األماكن عن رًؤى الفيلم يضم كيف الحظ (٤)
الالتينية أمريكا سكان عن قوله يحاول ساليس أن يبدو الذي ما األماكن؟ أم الشخصيات

وثقافتهم؟ وتاريخهم فيها يعيشون التي األماكن بجغرافية يتعلق فيما
للمعنى الفيلم إخالص مدى ما ساليس. فيلم عليها ارتكز التي اليوميات اقرأ (٥)

االختالفات؟ تفرسِّ وكيف األصيل؟ جيفارا بعمل ني الخاصَّ والروح الحريف
األسطوري. والرمز التاريخية الشخصية جيفارا، «تيش» عن البحث من بقليل قم (٦)
مشاهدتك تجربة عىل البحث يلقيه الذي الجديد األثر ما أخرى. مرة الفيلم شاهد ثم

للفيلم؟
أفالم سمات ما البسيط». و«الراكب النارية» الدراجة «يوميات فيلَمي بني قارن (٧)
والثقافية والتاريخية الجغرافية االختالفات وما يتشاركانها؟ التي الكالسيكية الطريق

املقارنة؟ هذه تربزها التي والشمالية الجنوبية األمريكتنَي بني
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مصطلحات مرسد

ثقافات بدراسة يختص األنثروبولوجيا علم من فرع :(Ethnography) اإلثنوجرافيا
للمجتمعات الثقافية االختالفات عىل الرتكيز إىل اإلثنوجرافية األفالم تميل املختلفة. الشعوب

غربية. وغري مألوفة غري مواقع يف تكون ما غالبًا التي
الشاشة من أخرى صورًة صورٌة تزيح عندما يحدث برصي تأثري :(Wipe) إزاحة

محلَّها. لتحلَّ
أخرى قوًة (املستعِمر) قوٌة به تستغلُّ نظام أو سياسة :(Colonialism) استعمار

اقتصادية. مكاسَب تحقيِق أجل من (املستعَمر)
اللقطات ذات األفالم ملالءمة أسلوب :(Pan and scan) واملالءمة القص أسلوب
من أجزاءٍ إخفاءِ عىل يقوم الصندوق، تشبه التي التلفزيون شاشة أبعاد مع العريضة

األصلية. الصورة
ورغم أخرى. لدولٍة كلِّه أو فيلم إنتاج من جزءٍ نْقُل :(Offshoring) خارجي إسناد
عىل يشري األخري فإن التعهيد، وهو آَخَر ملصطلٍح مرادًفا يكون ما أحيانًا املصطلح هذا أن

خارجية. رشكة إىل الخدمات بعض إسناد عىل التعاقد إىل الخصوص وجه
فيها اإلضاءة تكون لإلضاءة طريقٌة :(Low-key lighting) خافتة إضاءة

بالرش. ُمنِذًرا أو كئيبًا ا عامٍّ مزاًجا يصنع مما بالظالل؛ ومغمورة منخفضة
مبهرة بإضاءة املشهد إغراق عىل تقوم طريقة :(High-key lighting) قوية إضاءة

مرًحا. مبهًجا طابًعا يكسبه مما
التي املستطيلة املنطقة (٢) فيلم. رشيط عىل مفردة صورة (١) :(Frame) إطار

الشاشة. عىل الصورة فيها تظهر
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العديد اإلطار نفس طبع إعادة عن ينتج خاص مؤثر :(Freeze frame)ثابت إطار
فجأة. توقف لو كما الفعل يبدو حتى تتابع يف املرات من

التصوير. بدء قبل واملوقع) (الزاوية الكامريا وضع :(Setup) الكامريا إعداد
بتكلفة ُصِنعت هوليوودية أفالم :(Blaxploitation films) السود استغالل أفالم
األسود. الجمهور لدى التذاكر شباك يف السود املمثلني قيمَة مستِغلًَّة السبعينيات يف قليلة

املتحركة. الرسوم عىل تعتمد يابانية طويلة روائية أفالم :(Anime) أنمي أفالم
اعتماًدا البالد خارج تُنتَج أفالم :(Runaway productions) خارجية إنتاجات

األجنبية. واإلمكانيات العمالة عىل
هو :(Automated dialogue replacement) للحوار األوتوماتيكي االستبدال
ويحدث اإلنتاج. بعد ما مرحلِة خالل الشاشة عىل صورته مع املمثل صوِت ُمزاَمنِة عمليُة
بلغة فيلٌم ر يُصوَّ عندما أو التصوير، موقع يف الضوضاء من الكثري هناك يكون عندما هذا

التصوير. بدء بعد السيناريو يف تغيريٌ يحدث عندما أو أخرى، بلغة ل ويُسجَّ
الفن مؤرِّخي بواسطة األساس يف املصطلح استُخِدم :(Orientalism) االسترشاق
الفنانني بواسطة األوسط الرشق أو آسيا رشق من اآلتية الفنية األشكال تقليد لوصف
النتقاد سعيد إدوارد استخدمه عندما سلبيٍّا أثًرا اكتسب املصطلح لكن الغربيني،

األوسط. الرشق عن الخاطئة الغربية االفرتاضات
ذو «البطل كتابه يف كامبل، جوزيف قارن :(Monomyth) األحادية األسطورة
كامبل وجد العالم. أنحاء جميع من األساطري يف الثقافات أبطال بني وجه»، األلف
سماها وقد البطل، رحلة وهي رئيسية لقصة األساَس تشكِّل قصصهم يف مشرتكًة عناَرص

األحادية. األسطورة
خالل من النفسية التجربة يكثِّف سينمائي منهج :(Impressionism) االنطباعية

املبهم. والتصوير البطيئة والحركة الصور تراكب مثل أساليب
العالقات يفحص السينما دراسات يف تفسريي أسلوب :(Structuralism) البنيوية
ما (أو الشكلية والنظم األساليب عىل للفيلم بنيوية قراءة أي تركز الفيلم. عنارص بني

للفيلم. معاٍن عْزِو يف امُلشاِهد يستخدمها التي الفيلم») «لغات ب يُسمى
والعقلية العاطفية الحاالت لنقل تسعى فنية حركة :(Expressionism) التعبريية
العرشين. القرن عرشينيات يف أملانيا خاصيف بنحو مشهورة وكانت السينما إىل الشخصية
تقدير تؤيُِّد البرشي التنوع إىل نظرة :(Multiculturalism) الثقافية التعددية
الثقافية التعدديُة تعني ال الجنسية. الُهِوية أو الدين أو الثقافة يف االختالفات واحرتام
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التي الطريقَة ًة ُمغريِّ مىض فيما شني امُلهمَّ تجاَه اًال فعَّ التزاًما تشمل بل فقط، التسامَح
عديدة. أخرى وسائَل خالل من إياهم وممكنًة اإلعالم، وسائل يف بها يُقدَّمون

أي إىل ينظر للبنيوية مضاد سينمائي اتجاه :(Deconstruction) التفكيكية
غري كجهد آخر تصنيف أي أو التاريخ أو السينمائي بالنوع األفالم لتصنيف مجهود

الداخلية. تناقضاته بكشف النص لهدم التفكيكية ممارسو يسعى مالئم.
األفالم ألستديوهات يتيح عمٍل أسلوُب :(Vertical integration)الرأيس التكامل

والعرض. والتوزيع باإلنتاج الخاصة الثالثة القطاعات يف التحكَُّم
املرسحي األداء يف تقليدي أسلوب :(Technique acting) األسلوبي التمثيل
طريِق عن الشخصية إيصاَل األسلوب هذا يتبعون الذين املمثلون يحاول والسينمائي.
روابَط يصنعون الذين املنهجي التمثيل يتبعون من عكس لها الظاهري السلوك تقليِد
إيماءة كل فإن أوليفييه، لورانس مثل التقليديني للممثلني بالنسبة أدوارهم. مع شخصيًة

ما. مزاٍج أو طابٍع لتجسيِد عمًدا إليها يُلَجأ عالمة أو أسلوب
املمثل تعاليم عىل قائمة تمثيلية مدرسة :(Method acting) املنهجي التمثيل
َص تقمُّ املنهجيون املمثِّلون فيه يحاول ستانيسالفسكي. قسطنطني الرويس واملخرج
الشخصية مأساِة بني عاطفية روابط وصنع الدور مع شخصيٍّا د بالتوحُّ الشخصيات
التمثيل أساليب من بدًال حقيقيٍة بمشاعَر مستعينني الشخصية، حياتهم يف وأحداٍث

الخارجية.
الصينيني السينما صناع عىل أُطِلق لقب :(Fifth generation) الخامس الجيل
يف الثقافية تونج تيس ماو ثورة حدوث بعد للسينما بكني أكاديمية يف تخرجوا الذين

العرشين. القرن من والسبعينيات الستينيات
أبطأ يبدو الفعل فإن التصوير، يُرسع عندما :(Slow motion) البطيئة الحركة

العرض. خالل
أثناء أرسَع الحركة تبدو التصوير، بإبطاء :(Undercranking) الرسيعة الحركة

العرض.
عمد عن تكرس التجريبية لألفالم فنية حركة :(Avant-garde) الطليعية الحركة

السائدة. التقليدية األفالم أعراَف
معدنية ألواح عىل وواضحة دائمة صور إنتاج عملية :(Daguerreotype) الداجريية

الحديث. التصوير سلف وتُعترب ١٨٣٧ عام داجري لوي الفرنيس الكيميائي طورها
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الثقافية بالسياقات مهتمة نقدية حركة :(Cultural studies) الثقافية الدراسات
عىل النقدية الدراسات تركز ما غالبًا الشعبية. الثقافة من األخرى واألشكال لألفالم
أنواع مختلف يدركها وكيف تُقدَّم وكيف يصنعها ومن لألفالم األيديولوجية الرسائل

الجمهور.
مهتمة التخصصات متعددة حركة :(Cognitive studies) املعرفية الدراسات
التجريبية باالختبارات املعرفية األفالم دراسات تستعني والتفكري. اإلدراك بطبيعة

الذهنية. والعمليات الصور يخص فيما األفالم عمل كيفية لفهم الكمبيوتر؛ ومحاكات
طبقة تشبه التي اإلقطاعية اليابان يف الفرسان طبقة :(Samurai) الساموراي
الصارم. البوشيدو» «ميثاق يتبعون كانوا مهرة وسيافة رماة وهم أوروبا. يف الفرسان

سعت العرشين، القرن عرشينيات يف بدأت فنية حركة :(Surrealism) الرسيالية
بونويل لويس مثل الرسياليون، األفالم صنَّاع سعى املنطق. سيطرة من الخيال لتحرير

الشاشة. عىل لألحالم املرتابطة واألنماط الالوعي لتصوير دايل، وسلفادور
أو اللغة داخل تعمل وكيف والرموز العالمات دراسة :(Semiotics) ميوطيقا السِّ

املالبس. حتى أو السينما أو الجسد كحركة آخر إشارة نظام أي
حركة :(Das Neue kino (“the new cinema”))  الجديدة األملانية السينما

الستينيات. خالل الغربية أملانيا يف ظهرت سينمائية
يف الالتينية أمريكا يف نشأت سينمائية حركة :(Third cinema) الثالثة السينما
هذا صاغ الرأسمايل. والنظام واالستعمار لهوليوود مناهضة العرشين القرن ستينيات
الستينيات، يف خيتينو وأوكتافيو سوالناس فرناندو األرجنتينيان املخرجان املصطلَح
إيران من الثالث»)، «العالم (دول ناشئة دول يف أخرى سينمائيًة حركاٍت الحركُة وألهمت

الكربى. الصحراء جنوب السوداء أفريقيا دول وحتى
مدار عىل العاملي االندماج بها يتسارع التي العملية :(Globalization) العوملة

الوقت.
معقدة كشبكة بأكمله العالم إىل بالنظر املصطلح فهم يمكن :(Globalism) العوملية
تتجاوز وثقافات) وبرش ومعلومات (اقتصاديات ببعض بعضها املتصلة العنارص من

كاملة. قارات وتشمل القومية الحدود
تأكيد إىل املصطلح يشري ما عادًة السينمائية، الدراسات يف :(Exoticism) الغرائبية
املثال، سبيل عىل البرش. من يسكنها ومن ما ألرض والدخيلة الغريبة الجوانب عىل خاطئ
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يف اإلسكيمو شعب حياة يف الغريبة الجوانب باستغالل فالهريتي روبرت يُتهم ما أحيانًا
.(١٩٢٢) الشمال» «نانوك «اإلثنوجرايف» فيلمه

عىل القائمة الفرويدية، السينمائية النظرية تستكشف :(Freudianism) الفرويدية
الالواعية. الدوافع ودور األفالم يف الجنسية األبعاد فرويد، سيجموند أعمال

نشأ الرومانسية الكوميديا من نوع :(Screwball comedy) التهريجية الكوميديا
اللذين والبطلة، للبطل الحمقاء الغريبة السلوكيات ويقدم العرشين القرن ثالثينيات يف

سعادة. يف متزوجني بهما وينتهي خالف عىل وهما الفيلم يبدأ ما عادًة
الخشونة عىل قائم الكوميديا أشكال من شكل :(Slapstick) الخشنة الكوميديا

الوجه. يف فطرية إلقاء أو كيستون رشطة لرجال مطاردة مثل الجسدية
أعمال عىل القائمة املاركسية، السينمائية النظرية تهتم :(Marxism) املاركسية
عن املسئولة االقتصادية والقوى االجتماعية بالطبقات ماركس، كارل األملاني الفيلسوف

والغنى. الفقر
واملؤثرات (الحوار متفرقة صوتية مسارات بني املزج إىل يشري :(Mixing) املزج
تُجَرى مركبة»)، رئيسية («قناة واحدة قناة يف الراوي) وصوت واملوسيقى الصوتية

الفيلم. من امُلمنتَجة النسخة مع ذلك بعد ُمزاَمنتُها
وما ويسمعونه؟ يرونه ما املشاهدون يفرس كيف :(Spectatorship) املشاهدة
األوهام يتقبلون يجعلهم الذي وما منظوراتهم؟ تصبغ التي والخاصة الثقافية املرشحات
األسئلة هذه مثل تُعد األيديولوجية؟ رسائله يرفضون أو كواقع الفيلم يعرضها التي
املتفرجني إىل «مشاهدين» مصطلح يشري وربما األفالم. مشاهدة كيفية لدراسة أساًسا
ربما الذين الحقيقيني املشاهدين إىل «جمهور» مصطلح يشري بينما «نمطيني»، كأفراد

تاريخية. سياقات يف وتوجهاتهم سلوكياتهم تُدَرس
:(French New Wave (La Nouvelle Vague))  الجديدة الفرنسية املوجة
«كايه مجلة يف كنقاد مسرياتهم بدءوا الذين املبدعني الشباب املخرجني من مجموعة
وأوائل الخمسينيات أواخر يف فرنسا يف السينما صناعة إنعاش وأعادوا سينما» دو

املخرجني. لهؤالء السينمائي لألسلوب كذلك املصطلح يشري ربما الستينيات.
للشاشة. والرأيس األفقي البعَدين بني العالقة :(Aspect ratio) الباعية النسبة

نسخة :(Assembly cut (Editor’s cut)) املونتري) (نسخة التحضريية النسخة
مؤقت. ترتيب يف مًعا وتَُضم الفيلم لقطات أفضُل تُقتَطع حيث الفيلم من منسقة
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تُرَسل التي املونتاج بعد الفيلم من النهائية النسخة :(Fine cut) النهائية النسخة
النهائية. للمعالجة التصوير ومخترب الصوت دمج فنيي إىل

الطريقة عىل النسوية النظرية تركز السينما، دراسات يف :(Feminism) النسوية
التقديم. هذا تشكل التي األيديولوجية والقوى األفالم يف النساء بها تُقدَّم التي

أو كأمة مجموعة، أي هوية بأن اعتقاد :(Essentialism) الجوهرية النظرية
الجوهرية النظرة فإن املثال، سبيل عىل معينة. خواص أو سمات تميزها عرقي، مجتمع
من بدًال املشرتكة الجسدية والسمات واللغة الرتاث عىل تركز ربما الصيني للشعب

االختالفات.
يف األوىل السينمائي العرض دور عىل يُطلق اسم :(Nickelodeons) أوديون النيكل
خمسة أو نيكًال زوَّارها من تطلب كانت والتي ،١٩٠٥ عام من بدايًة ظهرت التي أمريكا
يصحبها ما غالبًا صامتة، وأفالًما منوعات عروَض يضم برنامج مقابل األسبوع يف سنتات

حي. بيانو عزُف
العاملية الحرب بعد إيطاليا يف نشأت فنية حركة :(Neorealism) الجديدة الواقعية
والرتكيِز الخشنة والصوِر الخارجي والتصويِر الهواِة املمثلني باستخدام وتتسم الثانية،

اليومية. حياتهم يف الناِس ِة عامَّ رصاعاِت عىل
ثالثينيات يف فرنسا يف اشتهرت فنية حركة :(Poetic realism) الشعرية الواقعية
الشاعري التصوير بني وتمزج األدب، يف الطبيعي املذهب عىل تقوم العرشين، القرن

الواقعية. والشخصيات
ويشري القتال»، فنون «بطل إىل أحيانًا يُرتَجم صيني مصطلح :(Wuxia) الووشيا
واملهارات والسحَر السيوَف املحاربة أو املحارُب فيه يستخدم شهري سينمائي نوع إىل

العام. الخري أجل من األكروباتية
والعرض. التوزيع تسبق التي الفيلم صناعة عملية (١) :(Production) إنتاج
يحدث اإلنتاج. بعد وما اإلنتاج قبل ما مرحلتَي تتوسط الفيلم إنتاج عملية يف مرحلة (٢)
ويؤدي الكامريا ل وتُشغَّ التصوير مواقع تُجهز حيث املرحلة؛ هذه يف الفعيل التصوير

أدوارهم. املمثلون
اعتماًدا البالد خارج تُنتَج أفالم :(Runaway productions) خارجية إنتاجات

األجنبية. واإلمكانيات العمالة عىل
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رشكات من العديد موارد بني تجمع أفالم :(Co-productions) إنتاجاتمشرتكة
وتوفري التمويل فرُص تزيد وبهذا متعددة، دول من تكون ما وغالبًا السينمائي، اإلنتاج

الجمهور. وجذب املواهب
تربط التي البرصية املؤثرات إىل يشري مصطلح :(Transition) برصي انتقال
«اإلزاحة» أو منه)، ظهورها أو الظالم يف الصورة (اختفاء «الخبو» مثل: لقطتنَي، بني
صورة (اندماج التدريجي» «التاليش أو محلها)، لتحل الشاشة من ألخرى الصورة (إزاحة

بأخرى).
الصوتي املعادل وهو األصوات بني تدريجي انتقال :(Segue)سلس صوتي انتقال

التدريجي». «التاليش ل
يتشاركها البرشية التجارب من وعاملية عامة أشكال :(Archetypes) أولية أنماط
كارل طرح مختلفة. ثقافات من وخرافات قصًصا تشمل ما وغالبًا العالم، حول البرش
من نطاًقا يتضمن األولية األنماط من مشرتك نظام وهو جمعي، الوعي وجوِد فكرَة يونج
العظيمة (األم والشخصيات واملوت)، والزواج والتودد االستهالل (طقوس الهامة اللحظات

والطوفان). (الخلق املتكررة واألفكار والشيطان)، واألب
بإيقاف يُنتَج خاص مؤثر :(Stop-motion photography) الحركة إيقاف
بمعدل تتحرك كانت لو كما رة املصوَّ األجسام تبدو لهذا، نتيجة بفواصل. التصوير
لو كما األجسام تبدو أن يمكن الزمنية، الفواصل أثناء املشهد ترتيب أُعيد وإذا رسيع.

نفسها. تلقاء من تتحرك كانت
البرصي العدسة ومركز الفيلم رشيط بنيسطح املسافة :(Focal length)بؤري بعد
أكثر صوًرا القصري البؤري البعد يُنتج نهائي. ال مقياس عىل الكامريا عدسة تُضبَط عندما

العكس. فينتج الطويل البؤري البعد أما بعيدة. تبدو األشياء يجعل مما عرًضا
(Letterboxing  (العريضة الشاشة أيًضا (ويُسمى الرسائل صندوق تأثري
ألبعاد العريضة اللقطات ذات األفالم لتهيئة طريقة :(Also called widescreen))

وأسفله؛ الكامل اإلطار أعىل سوداء رشائط بوضع بالصندوق الشبيهة التلفزيون شاشة
هي. كما األصلية الباعية نسبته تظلَّ حتى

كيفية (أو اللقطات بها تُنظم التي الطريقة إىل يشري مصطلح : (Framing) تأطري
الكامريا). بعدسة الخاص املستطيل داخل اللقطة عنارص ترتيب

من مشاهد عدة من يتكون ما غالبًا فيلم من جزء :(Sequence) مشاهد تتابع
مشرتك. موضوع أو فكرة بينها توحد لكن مختلفة وأماكن أزمان
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أخرى. فوق صورة فيه تظهر مزدوج عرض :(Superimposition) تراكب
الشاشة. أسفل تظهر الفيلم حوار من نصية نسخة :(Subtitles) مرئية ترجمة
عن املرئية الرتجمة تختلف أجنبية. بلغٍة املنطوقة الكلمات ترجمَة عادًة هذه تكون
أو الحوار ليمثل الصامت الفيلم يف يُقَحم مطبوع حوار هي التي الداخلية» «اللوحات

التعليق. أو الرسد
باستخدام الرقمية الصور دمج عملية :(Digital compositing) رقمي تركيب

الكمبيوتر.
يستخدم :(Three-dimensional (3-D) photography) األبعاد ثالثي تصوير
من يُشاَهد كان لو كما املشهد لتسجيل ونصف ببوصتنَْي تُقدَّر مسافٌة بينهما عدستنَي

برشيتنَْي. عيننَْي ِقبَل
إلكرتوني شكل يف الصور تسجيل عملية :(Digital photography) رقمي تصوير

الكمبيوتر. باستخدام معه التعامل يمكن
الصورة مع تتزامن ال الصوتي املسار يحويها كلمات :(Voice-over)تعليقصوتي
فيلم يف الراوي صوت أو ما، لشخصيٍة الصامتة األفكار مثل عاٍل بصوٍت نطقها يُجرى أو

وثائقي.
رشكٍة ِقبَِل من بالعمل خاصة عمليٍة إنجاِز إسناِد عمليُة :(Outsourcing) تعهيد
كخدمة. العملية تُشَرتى حيث مستقلة رشكٍة إىل مىض، فيما داخيل بنحو بها تقوم كانت
رشائَط عىل للصورة األساسية األلواُن بها ل تَُسجَّ عملية :(Technicolor) تكنيكلر

املخترب. يف دمجها ويُعاد السيلولويد، من متفرقٍة
تليها. التي مع صورة اندماج عند يحدث برصي مؤثر :(Dissolve) تدريجي تالٍش
لصورة التدريجي الظهور عىل مشهد لصورة التدريجي االختفاء برتكيب األثر هذا يُصنَع

آخر. مشهد
كامريا استخدام :(HDTV (High-definition television)) الدقة عايل تلفزيون
الدقة عالية الرقمية الصور تمتلك الجودة. عالية صور إلنتاج خاصة تسجيل وأدوات
وتستخدم (٤٨٠ مقابل خطٍّا ١٠٨٠) التناظرية التلفزيونية الصور من أعىل وضوح درجة

.(٤ : ٣ مقابل ١٦ : ٩ ارتفاع إىل عرض (نسبة أعرض شاشة مقياس
سيقومون حركة كلَّ املمثلني تلقني إىل يشري مصطلح :(Blocking) الحركة تلقني

التصوير. بدء قبل بها
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النصوص بعض بها تساهم التي الطريقة إىل يشري :(Intertextuality) تناص
ربما فيلم ألي نعطيها التي املعاني إن أخرى. سينمائية نصوص تشكيل يف السينمائية

أخرى. بأفالم معرفتنا فيها تؤثر
املثال، سبيل عىل األشياء. بها تُمَزج التي الطريقة إىل يشري :(Hybridity)تهجني
أفالم بني ما مزيًجا يقدم مهجنًا فيلًما يُعترب (٢٠١١) والفضائيون» البقر «رعاة فيلم

األمريكي. الغرب وأفالم العلمي الخيال
(بواسطة لقطتنَْي بني يجمع املونتاج يف أسلوب :(Matching action) الفعل توافق

التالية. اللقطة يف يستمر ما لقطٍة يف الفعل أن يبدو حتى التوفيقي) القطع
املشاهدين لتعطي ١٩٥٥ عام ُقدِّمت عريضة شاشة عملية : (Todd-AO)أو تود-إيه
٧٠ مقياس فيلم ورشيط خاصة كامريات استخدام خالل من بالحضور، أكرب إحساًسا

خاصة. صوتية وتقنيات مليمرتًا
العاملني وطاقم ومواقع بتواريخ قوائم :(Shooting schedule) التصوير جدول

السيناريو. يف لقطة كل يف
األستديو يف لألوركسرتا بروفة :(Scoring session) موسيقى تسجيل جلسة
إىل ذلك بعد املسجلة املوسيقى تُضاف لفيلم. خاص بنحو املؤلفة املوسيقى فيها تُعزف

الصوتي. الفيلم مسار
إلكرتوني جهاز :(VCR (Video cassette recorder)) فيديو تسجيل جهاز
واألصوات الصور تُخزَّن الفيديو. رشائط عىل املوجودة واألصوات الصور وعرض لتسجيل

الفيديو. رشيط داخل مغناطييس رشيط عىل تناظري بنحٍو
تتبنى التسعينيات يف بدأت دنماركية سينمائية حركة :(Dogme) الدوجما حركة
فعل رد إياها معتربة السياسة هذه الحركة بيان حدد الفني. االنضباط عىل تقوم سياسة

كبري. نحو عىل منضبطة وغري سطحية تراها سينمائية ثقافة عىل
الفيلم إصدار نطاق خارج للتسويق خيارات :(Subsidiary rights) فرعية حقوق
يف التذاكر مبيعات تتضمن ربما الحقوق هذه املتحدة. الواليات يف العرض دور يف
والكتب، والفيديو، دي، يف الدي وأقراص والشبكات، الكابل، وتلفزيون األجنبية، األسواق

واأللعاب. واملالبس، التلفزيونية، واملسلسالت
واألشخاص األشياء فيه تمثِّل القصيص الرسد من نوع :(Allegory) رمزية حكاية

والرش. والخري والطمع الشباب مثل مجردة أفكاًرا واألحداث
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بصوت املمثلون بها ينطق الصوتي املسار عىل مسجلة كلمات :(Dialogue) حوار
مسموع.

االختفاء يف متتابع. إطار كل إضاءة أو إظالم عن ناتج برصي تأثري :(Fade) ُخبُوٌّ
من الصورة تظهر التدريجي، الظهور ويف للصورة. تدريجي إظالم يحدث التدريجي،

سوداء. شاشة
وهي فيلم أي يف تُرَوى) كيف (أي، القصة رسد طريقة :(Discourse) خطاب

يُرَوى). ما (أي، القصة محتوى عن تختلف
شفاه حركة مع ومزامنته التصوير بعد الحوار تسجيل عملية :(Dubbing) دبلجة

املشهد. يف املمثلني
حقوق عىل تحصل التي العرض دور :(First-run theatres) األول العرض دور

محددة. منطقة يف األول إصداره خالل جديد فيلم لعرض حرصية
طفيف عنرصبنحو أو رسم يتغري عندما يُنشأ تأثري :(Animation) متحركة رسوم
تتحرك كانت لو العنارصكما تبدو الفيلم يُعرض وعندما فيها، الكامريا تتوقف مرة كل يف

الخاصة. بإرادتها
إضاءة عن واملسئول الكهرباء عن املختصاألول هو :(Gaffer) اإلضاءة رئيسفنيي

السينمائي. املصور توجيهات حسب التصوير موقع
بني بالجمع مرونًة الكامريا ملشغل تتيح موازنة آلة :(Steadicam) كام ستيدي
يف املوازن الثقل يساعد باليد. الكامريا بحمل التصوير وحرية املتحركة املنصة سالسة

حركة. أي خالل الكامريا مستوى عىل الحفاظ
السينما أو األدب يف الرسد أشكال من شكل :(Carnivalesque) كرنفايل رسد
الرويس الناقُد ربََط الراهن. الوضع لهدم الغريبة وامُلباَلغَة البذيئة الفكاهَة يستخدم
النظاَم تقِلُب تحرٍُّر لحظِة عن يُعربِّ الذي كرنفال مصطلح وبني بينه باختني ميخائيل

عقب. عىل رأًسا لألمور الطبيعي
يأمرونهم حيث التصوير مواقع يف لآلخرين املهام يؤدون من :(Gofers) ُسعاة

لهم. أمور إلنجاز وهناك هنا بالذهاب
عىل مماثلة. توجهات أو أفكار أو موضوعات ذات أفالم مجموعة :(Cycle) سلسلة
األربعينيات يف صدرت التي األمريكية األفالم لسلسلة النقاد بعض نظر املثال، سبيل
وأفكاًرا خطريات ونساءً وقاسية خشنة ذكورية شخصيات تضم كانت التي والخمسينيات

النوار. أفالم يسمى سينمائي كنوع خافتة وإضاءة سوداوية
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وعندما للضوء، اسة حسَّ كيميائية بمواد مغطٍّى فيلم رشيط :(Celluloid) سيلولويد
التي الثابتة الصور من سلسلًة يصبح السينما، كامريا فتحة خالل من للضوء يتعرض

فيلًما. باعتبارها وعرضها تحميضها يمكن
للفيلم مخطًطا توفر السيناريو من نسخة :(Shooting script) التصوير سيناريو

املونتاج. وخالل التصوير موقع يف كمرجع اللقطات م تُرقَّ ما وعادًة بلقطة. لقطة
املحمولة الكامريات تستخدم سينمائية حركة :(Cinéma vérité) الواقع سينما
وأساليب امُلرتَجلة والقصص خارجية مواقع يف والتصوير الطبيعية واإلضاءة باليد
من أكثَر واقعيًة تبدو األفالَم يجعل ما وهو عمد، عن التقليدي بالنظام امُلِخلَّة املونتاج

مصطنعة. أشياءَ كونها
إىل يشري مصطلح :(Transnational cinema) القومية للحدود عابرة سينما
األفالم عدد وبزيادة الوطنية. الحدود لتجاوز يسعى وتوزيعها األفالم إنتاج يف اتجاٍه
من أكثر وباحِثيها السينما دارِيس انتباُه ل يتحوَّ القومية، للحدود عابرًة أفالًما املصنَّفة
االستعمار بعد ما ونظرية املشرتكة اإلنتاجات مثل موضوعات إىل املحلية السينمات

والعوملة.
حركة :(Cinema novo (“New cinema”)) الجديدة) (السينما نوفو سينما
بااللتزام وتميزت روشا، جلوبر الربازييل املخرج قادها الستينيات يف ظهرت سينمائية

للفقر. ماركسية رؤية وتبنِّي القومية الشعبية بالتقاليد
(Classical Hollywood الهوليوودي) (األسلوب الكالسيكية هوليوود سينما
القصَص ل يُفضِّ األفالم لصناعة مميز أمريكي أسلوب :cinema (Hollywood style))

بسالسة. وامُلَمنتَجة الشخصيات، حول واملرتكزة محكمة، حبكة عىل القائمة املؤثرة
عام لوميري وأوجست لويس لألخوين اخرتاع :(Cinématographe)سينماتوجراف

العرض. دوِر جمهوِر أجل من وعرضها األفالم تسجيل يف استُخِدم ،١٨٩٥
الذي ،١٩٥٢ عاَم ر امُلطوَّ العريضة الشاشة نظام :(Cinemascope)سينماسكوب
مقياس معياري فيلٍم رشيِط عىل البانورامي العرض لضغِط أنامورفية عدسة يستخدم

.٢٫٣٥ : ١ باعية بنسبة شاشٍة عىل الحًقا الصورة وعرِض مليمرتًا، ٣٥
والذي ،١٩٥٢ عام ظهر الذي العريضة الشاشة نظام :(Cinerama) سينرياما
باعية بنسبة مقوَّسة شاشٍة تُعَرضعىل كانت أفالٍم إلنتاج متزامنة كامريات ثالَث استخدم

.٢٫٧٧ : ١
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نسبة من عرًضا أكثر بنسبة سينمائية صورة :(Widescreen) عريضة شاشة
،١٫٦٦ : ١ أوروبا يف املعياري مقياسها وأصبح الخمسينيات أوائل يف ظهرت األكاديمية،

.١٫٨٥ : ١ أمريكا ويف
نسخة أول إلنتاج الالزمة التكاليف كل :(Negative cost) اإلنتاج تكلفة صايف
اإلنتاج. بعد ما مرحلة إىل اإلنتاج قبل ما مرحلة من بدايًة الفيلم، من (نيجاتيف) سالبة
عادًة ل تُسجَّ التي الخلفية يف الضوضاء أصوات :(Ambient sound)صوتمحيط

الصوتي. للمسار باألصالة إحساًسا لتعطي بعده أو التصوير قبل
كصوت القصة عالم داخل من منبعث صوت :(Diegetic sound) واقعي صوت
األوركسرتالية املوسيقى مثل املضاف الصوت عن ويختلف سيارة مذياع من ينبعث أغنية

للمشهد. العاطفي األثر لزيادة الحًقا تُضاف التي
يف مرئية عنارص :(Computer-generated imagery) بالكمبيوتر ُمنشأة صور

الرقمية. التكنولوجيا باستخدام الكمبيوتر بواسطة مصنوعٌة الفيلم
لعيني بريًقا ليُكسب الكامريا قرب يُوضع صغري كشاف :(Eyelight) العيننَي ضوء

املمثل.
مالمح حدة من يخفف ربما اإلضاءة من شكل :(Front lighting) أمامي ضوء

الوجه. عىل تكون قد التي العالمات يخفي وأحيانًا قسماته يمهد أو الوجه
بإبراز املصور للجسم قويٍّا ومظهًرا عمًقا يضيف ضوء :(Sidelight) جانبي ضوء

فيه. مميزة مالمح
عن امُلصوَّر اليشء يميز الخلف من قوي ضوء :(Backlighting) خلفي ضوء
األمام. من ضوءٍ بمصدِر ُمضاءً اليشء يكون ال عندما ظالٍّ الخلفي الضوء يصنع الخلفية.
ر. يُصوَّ الذي الجسم عىل يُسلَّط الذي األسايس الضوء :(Key light)رئييس ضوء

اإلضاءة. من شامل بنوع املشهد يغمر مصباح :(Floodlight) غامر ضوء
املصور. الجسم عىل مركَّزة أشعة يسلط ضوء :(Spotlight)ُمسلَّط ضوء

الرئييس الضوء من وأشمل أضعف وَهًجا يتيح ضوء :(Fill light) مكمل ضوء
الظالل. مللء ويستخدم

شاشٍة صورِة لضغِط خاصة عدسة :(Anamorphic lens) أنامورفية عدسة
من الصورة ضغِط لفكِّ أو الكامريا، يف مليمرتًا ٣٥ مقياس من معياري فيلم عىل عريضة

عريضة. شاشة صورة لصنع عرٍض أداِة خالل
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البؤري البُْعد «عدسة كذلك عليها يُطلق :(Telephoto lens) تيليفوتو عدسة
العدسة هذه وتلتقط املعتادة. العدسة عن نسبيٍّا طويلة ببؤرة ُمزوَّدة ألنها الطويل»
تبطئ مقرَّبة لقطات عادًة عنه ينتج مما ؛ أقلَّ مجاٍل عمِق أو ضيٍق رؤيٍة مجاِل يف الصوَر

الكامريا. نحو االتجاه أثناء الحركة من
البُْعد «عدسة كذلك عليها يُطَلق :(Wide-angle lens) عريضة زاوية عدسة
يف تُستخَدُم ما عادًة وهي العادية، العدسة من أقُرص بؤرتها أن بسبب القصري» البؤري
مجاٍل عمَق أيًضا تنتج أنها وبما وأبعد. أصغَر األجساُم تبدو حتى أوسَع رؤيٍة مجاِل
مجال داخل سيظهر البرص خط بمحاذاة تقع التي األجسام من أكربَ عدًدا فإن أكرب،

التيليفوتو. عدسة أو العادية بالعدسة مقاَرنًة تركيزها
وعدسة التقليدية العدسة خواصِّ بني تمزج عدسٌة :(Zoom lens) زووم عدسة
البؤري البُْعد تغيري من املخرَج لتُمكِّن العريضة الزاوية وعدسة الطويل البؤري البُْعد
أو بعيدة ِلَلْقطٍة مقربة لقطٍة من َسِلس بنحٍو الزووم» «لقطة تنتقل ربما التصوير. أثناء
بعيدة»، «صورة إنتاج إىل العريضة الزاوية وضع تجاه العدسة توجيه ويؤدي العكس.

ومكربة». مقربة «صورة إنتاج إىل التقريب وضع تجاه العدسة توجيه يؤدي بينما
شاشة أمام الفعل تصوير عن خاصينتج مؤثر :(Rear projection)عرضخلفي

خلفها. من الشاشة هذه عىل آخر فعل يُعَرض بينما
العروض مع يتعامل السينما صناعة من فرع :(Exhibition) سينمائي عرض

العرض. دور ويشغلون ويديرون يمتلكون من هم العارضون لألفالم. العامة
التصوير. خالل واألدوات واملواقع املعدات مع التعامل يتولون من :(Grips) عمال
تكون التي املشهد إطار او الصورة داخل املنطقة :(Depth of field) املجال عمق

الرتكيز. بؤرة يف
التصوير. أثناء الحوار تعقب يف يساعد سينمائي فني :(Cuer) حوار فني

ربما الذي ض امُلحمَّ غري السيلولويد رشيط هو :(Film stock) خام تصوير فيلم
أكثر الصور التقاط يف الرسيع السيلولويد رشيط يكون حيث للضوء حساسيته يف يختلف

الصور. التقاط يف البطيء السيلولويد من للضوء حساسية
رواية. عادًة يكون كتاٍب من مستوًحى فيلم :(Adaptation)مقتبس فيلم

املظلمة باإلضاءة يتسم األربعينيات يف ظهر سينمائي نوع :(Film noir) نوار فيلم
والحبكات العاطفة من الخايل والحوار املفاجئ والعنف السمعة سيئة والشخصيات

للحياة. التشاؤمية والنظرة لإلرباك املثرية التصوير وزوايا املعقدة
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الذي السينمائي التصوير مبادئ أحد :(180 degree rule) درجة ١٨٠ ال قاعدة
يف املمثلون يبقى حتى الفعل خالل مرسوم وهمي خط جانبَي أحد عىل الكامريا يُبقي
لهذه طبًقا ٍر ُمصوَّ املشاِهد من تتابٍُع أي ُمشاَهدُة تُْعترب بعض. مع بعضهم متسقة عالقة
جيشني (مثل يسارها أو الشاشة يمني عىل سواء الشخصيات ألن إرباًكا؛ أقلَّ «القاعدة»
ألخرى. لقطٍة من الوضع هذا يف تبقى القتالية) املشاِهد من تتابُع يف اآلخر أحدهما يواجه
األفالم إنتاج قانون يحدد :(Production code) األمريكية األفالم إنتاج قانون
القانون هذا ُوِضع وقد هوليوود. أفالم يف تقديمه ممنوع أو مسموح هو ما األمريكية
طريقة يمثل وكان آنذاك، األمريكي الفيلم جمعية رئيس هايز ويليام بموافقة ١٩٣٠ عام

أوضاعها. بتنظيم الخارجية للرقابة السينما صناعة لتجنب
تخزين وسيط :(DVD (Digital video disk)) دي) يف (دي رقمي فيديو قرص
وخاصة رقمي بنحو مضغوط قرص عىل البيانات من كبرية كميات لتحزين الكثافة عايل

كامًال. فيلًما باعتبارها العالية الدقة ذات البرصية السمعية املواد
لجذب أحيانًا يُستخدم الشاشة عىل بالصورة يحيط دائري قناع :(Iris) قزحية

مشهد. إنهاء أو ما لتفصيلة االنتباه
آخر. إىل صوت من حاد انتقال :(Sound cut) صوتي قطع

أسلوب :(Cross cutting (Parallel montage)) مواِز) (مونتاج متداخل قطع
الفعَلني. بني الكامريا تتنقل حيث تبادلية بلقطات متزامننَي فعَلني يظهر املونتاج يف

ما يتطابق ال عندما تحدث استمرارية عدم :(Jump cut) مفاجئ مونتاجي قطع
متتابعتنَي. لقطتنَي يف يحدث

املظلمة»، «الغرفة يعني التيني مصطلح :(Camera obscura) أوبسكيورا كامريا
كامريا. كلمة منه اْشتُقت

ويليام اخرتعه وقد الحديثة للكامريا سلًفا يُعترب :(Kinetograph) كينتوجراف
بكرًة يستخدم كان الجهاز وهذا اخرتاعه). براءَة إديسون توماس َل (وسجَّ ديكسون
آلة ثقب يف النظر خالل من تُشاَهد كانت متتابعة صوٍر لتسجيِل السيلولويد رشيط من
الصور تحريك يف السيلولويد رشيط يف الثقوب ساعدت بإديسون. الخاصة الكينيتوسكوب

تتحرك. الصور بأن امُلشاِهد موهًما بإطار، إطاًرا مرصاع وراء من
للكامريا. مستمر تشغيل عن ينتج فيلم أي من ُمفرد جزء :(Shot) لقطة

يف تطري طائرة مثل الشاشة، خارج ليشء لقطة :(Cutaway) اعرتاضية لقطة
املشهد. يف تُقَحم السماء،
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ر يُصوَّ الفيلم من جزء :(Panning shot (Or pan)) أفقية بانورامية لقطة
أفقي. بنحٍو اليسار أو لليمني محوٍر عىل تدور التي بالكامريا

املمثل فوق من ر تُصوَّ فيلم من لقطة :(High-angle shot) علوية بزاوية لقطة
اليشء. أو

الجسم أسفل من تُلتَقط لقطة :(Low-angle shot) منخفضة بزاوية لقطة
ر. املَصوَّ

الجسم عن نسبيٍّا بعيدة الكامريا فيها تكون لقطة :(Long shot) بعيدة لقطة
حقل. يف يركض وهو بالكامل املمثِّل جسَد البعيدة اللقطة تُظِهر ربما ر. امُلصوَّ

توجيه إىل تهدف التي الفيلم افتتاحية :(Establishing shot) تأسيسية لقطة
املشاهد.

تكون ما عادًة حيث أعىل؛ من الفعل ر تصوِّ لقطة :(Aerial shot) جوية لقطة
مروحية. متن عىل موجودة أو رافعة عىل مركَّبة الكامريا

التفاصيل، بعض توضح لقطة :(Insert (Cut-in)) ُمقَحمة) (لقطة دخيلة لقطة
للمشاهد. تتابع أو مشهد يف تُقَحم املمثل، جيب يف للمسدس مقربة لقطة مثل

فيها تتحرك لقطة :(Boom shot (Crane shot)) رافعة) (لقطة ذراع لقطة
ذراع. أو رافعة ترفعها أحيانًا املكان، خالل رأيس بنحو الكامريا

فيها تتحرك لقطة :(Crane shot (Boom shot)) ذراع) (لقطة رافعة لقطة
ذراع. أو رافعة ترفعها أحيانًا املكان، خالل رأيس بنحو الكامريا

هام. يشء تجاه الشخصية فعل رد توضح لقطة :(Reaction shot) فعل رد لقطة
يمكن بالكامل. الفعَل تعرض مستمرة بعيدة لقطة :(Master shot) رئيسية لقطة
انتقاءُ يُجَرى الحًقا، مختلفة. وزوايا مسافات من أخرى مرًة الفعل من أجزاءٍ تصويُر
اللقطة استخدام مع باالستمرارية اإلحساس خلق أجل من ومونتاجها اللقطات أفضل

عامة. إرشادية كلقطة الرئيسية
للمونتاج. تخضع لم رة ُمصوَّ لقطة (١) :(Take)  ُممنتجة/تكرار غري لقطٌة
تكراًرا تُعترب اللقطة نفس لتصوير محاولة كل سينما. بكامريا لقطة تصوير محاولة (٢)

جديًدا.
مساحة بجانب بالكامل املمثل جسم تظهر لقطة :(Full shot) للجسد كاملة لقطة

التصوير. موقع من كبرية
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رأيس محوٍر عىل تحرُّكها أثناء الكامريا تلتقطها لقطة :(Tilt shot) مائلة لقطة
األسفل. أو لألعىل

لقطة :(Tracking shot (Dolly shot)) متحركة) منصة (لقطة متابعة لقطة
بعيًدا أو نحوه أو امُلصور اليشء بصحبة املكان خالل أفقي بنحو الكامريا فيها تتحرك

عنه.
متوسطة مسافة عىل الكامريا فيها تكون لقطة :(Medium shot) متوسطة لقطة
أو الركبتنَي أو الكاحَلني من املمثل جسَد املتوسطة اللقطُة تُظِهر ربما ر. املصوَّ الجسم من

أعىل. إىل الخرص
أو شاشٍة باستخدام يحدث خاص مؤثر :(Matte shot) جزئيٍّا محجوبة لقطة
باستخدام األوىل مرتنَي: الفيلم يُعَرض اإلطار. من بعينها أجزاءٍ لحجِب معتمة صورٍة
أخَفتْها التي املناطق تكشف ثانية صورة أو شاشة باستخدام والثانية صورة، أو شاشة
اإلطار من ران امُلصوَّ الجزءان يظهر السينما، شاشة عىل الفيلم يُعَرض وعندما األوىل.

واحدة. كصورة منفصٍل بنحٍو
مواجهة كيفية تعرض التي اللقطة هي :(Eye-level shot)البرص مستوى لقطة

املمثل. لعينَي مساٍو ارتفاع من اليومية الحياة يف لبعض بعضنا
وتُصنَع النظر وجهة تعكس لقطة :(Reverse angle shot) معكوسة لقطة
املعكوسة اللقطة/اللقطة تتابع يُعترب املقابل. االتجاه يف درجة ١٨٠ الكامريا بتدوير
كل منظور بني املتبادل بالتنقل شخَصني بني الحوار لتصوير عليها متعارًفا طريقة

متحدث.
لقطة مثل تفاصيله بعض لكشف املشهد يف تُقَحم لقطة :(Cut-in) ُمقَحمة لقطة

القاتل. يد يف للمسدس مقرَّبة
الذي اليشء من نسبيٍّا قريبة الكامريا فيها تكون لقطة :(Close-up) مقرَّبة لقطة

يَده. أو املمثل رأَس املقربة اللقطُة تُظِهر ربما املثال، سبيل عىل تصوره.
لقطة :(Dolly shot (Tracking shot)) متابعة) (لقطة متحركة منصة لقطة
بعيًدا أو نحوه أو امُلصور اليشء بصحبة املكان خالل أفقي بنحو الكامريا فيها تتحرك
مسارات أو (منصات) عجالت تتطلب األوىل السينما أيام يف الثقيلة الكامريات كانت عنه.

األرض. عىل سلس نحو عىل تتحرك أن أجل من
(Postcolonialism (Or االستعمار) بعد ما نظرية (أو االستعمار بعد ما
التوجهات عىل االستعماري التاريخ توابع تدرس نظرية هي :postcolonial theory))
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ثقافات خضعت كيف االستعمارية» بعد ما «دراسات تستكشف وربما والسلطة. والُهوية
اتخذ أو االستعمارية الرؤى بعض استمر وكيف الهيمنة قاومت أو امُلستعَمرة البالد

جديدة. أشكاًال
عىل التأثري يف بدأ الواعية لالستعارة اتجاه :(Postmodernism) الحداثة بعد ما
يف الحداثي بعد ما التفكري يشكك العرشين. القرن من الثاني الجزء يف السينما صناعة
هو بالواقع نسميه ما تعددية: رؤية لصالح امُلطلقة الحقيقة فكرة هاجًرا الحديث العلم
بعد ما أفالم تميل للتجربة. متعددة بتفسريات متعلقة ومسألة ثقايف بناء كبري بنحو
أو الشاملة (القصص بالحداثة الخاصة دة امُلوحِّ الرئيسية الرسد عمليات هدم إىل الحداثة
السينمائية واألنواع األساليب بني باملزج والثقافة) التاريخ تتجاوز التي األحداث تفسريات
ولفت املؤقتة) املعارضة أو البينية التلميحات خالل (من أخرى أفالم من عنارص وإدخال

وزيفها. تكلفها ملدى االنتباه
ثقافة أو أصل ذوي الناس من مشتتة مجموعة :(Diaspora) شتات مجتمع
بسبب الجديد العالم يف األفريقي الشتات أو بابل إىل نفيهم بعد اليهود تفرق مثل مشرتكة

العبيد. تجارة
وإدارة الفنيني عىل واإلرشاف املمثلني توجيه عن شخصمسئول :(Director)مخرج

التصوير. موقع يف يحدث ما كل
ومصدر املصور الجسم بني يُوضع شفاف نصف ستار :(Scrim) الضوء مخفف

األخري. حدة لتخفيف الضوء
بفكرة تبدأ الفيلم صناعة من مرحلة أول :(Development) التطوير مرحلة

بعرض. وتنتهي
باملادة تبدأ الفيلم صناعة يف مرحلة :(Post-production) اإلنتاج بعد ما مرحلة
الصوت وإضافة املونتاج عملية وتتضمن الكامل. بالفيلم وتنتهي املصورة الفيلمية

بالكمبيوتر». املنشأة «الصور مثل خاصة مؤثرات واستعمال
تسبق الفيلم صناعة يف مرحلة :(Pre-production) اإلنتاج قبل ما مرحلة
سيناريو إىل عليها املتفق الفيلم فكرة تتطور ربما املرحلة، هذه يف الفعيل. التصوير
واالستعانة للتصوير مواقع عن البحث مثل للتصوير االستعداد خطوات وتُتخذ كامل

العاملني. طاقم واختيار باملمثلني
مسجًال صوتًا يحوي برصي أو مغناطييس رشيط :(Sound track) صوتي مسار

الفيلم. رشيط عىل الصورة عادة ويصاحب

627



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

قد الذي ، األسايسُّ اإلضاءة فنيِّي رئيِس مساعُد :(Best boy) أول إضاءة مساعد
داخل املعدات أو األزياء إعداد أو باإلضاءة، الخاصة اليومية العمليات عن مسئوًال يكون

وخارجه. التصوير موقع
مثل: إليه، امُلوَكلة املهامِّ تنفيذَ يتوىل من هو :(Assistant director)مخرج مساعد
التصوير. موقع عن املتطفلني وإبعاد الكومبارس، حشود وإدارة التصوير، أيام تخطيط
خالل الفيلم من ُصور ما :(Rushes (Dailies)) يومية) (مشاهد رسيعة مشاهد

التايل. اليوم يف واملونتري املخرج ويشاهده الليل طيلة يُحمض ما وعادًة يوم،
خالل الفيلم من ُصور ما :(Dailies (Rushes)) رسيعة) (مشاهد يومية مشاهد

التايل. اليوم واملونتري املخرج ويشاهده الليل طيلة يُحمض ما عادًة الذي يوم
تغيريات تسجيل عن مسئول شخص :(Script supervisor) سيناريو مرشف
حوارية تغريات ألي منتبًها يكون ما دائًما وهو َرت، ُصوِّ اللقطات أي وتحديد السيناريو
التصوير، مواقع بعض ويف املشتعلة. السيجارة طول أو اإلضاءة يف التغري مثل برصية أو

الرتابط». «مسئول هو األخرية االختالفات هذه متابعة عن املسئول يكون
تحت الكامريا تشغيل عن مسئول شخص :(Camera operator) كامريا ل مشغِّ

السينمائي. املصور إرشاف
الفعل نفس من لقطات عدة من يتكون ما عادًة الفيلم من جزء :(Scene) مشهد

العام. واملكان والزمن
الكامريا عدسة بني دوَّارة صفيحة تكون ما عادًة ميكانيكية آلة :(Shutter) مرصاع
عىل املتجمدة الصورة تتحرك أن يمكن حتى الكايف؛ بالقدر الضوء إليقاف الفيلم ورشيط
ستنتج مرصاع، وبدون محلها. جديد إطار ويحل موضعها من الرشيط من مفرد إطار
صورة العارض وسيعرض الدائر الرشيط عىل تمييزها يمكن ال صوًرا السينما كامريا

الشاشة. عىل ضبابية
(Cinematographer, or director of تصوير مدير أو سينمائي مصور

به. املرتبطة والعمليات التصوير عن مسئول شخص :photography)
املمثل. يراه ما تعرض اعرتاضية لقطة :(Eyeline match) النظر اتجاه مطابقة
أجزاءً آَخر فني عمل أيُّ أو فيلٌم فيه يضم التقليد من شكل :(Pastiche) معارضة

كوميدي. أثر إحداث أجل من عادًة سابقة، أعمال من
يُفوق بنحٍو الفيلم قصة من اكتماًال أكثر نسخة هي :(Treatment) فيلم معالجة
الحوار وبعض الشخصيات ر وتطوُّ مشاِهَد املعالجة تحتوي ربما بالفيلم. الخاص امللخص
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مواضع أو التصوير ملواقع ل مفصَّ وصف أي دون لكن القصرية، القصَة يشبه بنحٍو
الكامريا.

الفيلم. لقصة مختَرصٌ وصٌف :(Synopsis) ملخصفيلم
النهائي. الفيلم عن الكاملة املسئولية يتحمل شخص :(Producer) ُمنتج

إعداد كيفية تقرير عن مسئول شخص :(Production mixer) صوت مهندس
ممكن. صوت أفضل تسجيل أجل من الصوت معدات

والتاليشوالرتاكب الخبو عىل يُطَلق الذي االسم :(Optical effects) مؤثراتبرصية
الفيلم. تصويِر بعَد التصويِر مختربُ ينتجها ما عادًة التي األخرى البرصية والخدع

مثل متخيلة أحداث لخلق تُستخدم حيل :(Special effects) خاصة مؤثرات
الخارقني. األبطال وطريان التفجريات محاكاة

من تنبعث للفيلم الصوتي املسار عىل أصوات :(Sound effects) صوتية مؤثرات
إطالق صوت أو تصفر التي الريح أو هادر ماء جدول مثل التصوير موقع يف أشياء
مكتبة من أخرى تُؤخذ بينما حي، بنحو الصوتية املؤثرات بعض ل تُسجَّ ربما الرصاص.
الذي اإلنتاج بعد ما مرحلة خالل الفويل» مونتاج «فني يصنعها أو سلًفا مسجلة أصوات

إبداعية. بطريقة الصوت يحاكي
عرضاألفالم املوزعون ينظم فيلم. إصدار عن مسئولة رشكة :(Distributor)موزِّع
أماكن يف موزعني عدة الفيلم يوزع وربما املنزلية. للمشاهدة وإتاحتها العرض دور يف

العالم. من عدة
األفالم، تحرير يف ديناميكي أسلوب إىل يشري مصطلح (١) :(Montage) مونتاج
هوليوود ملونتاج مضاد فبنحو آيزنشتاين؛ سريجي السوفييتي املخرج ره طوَّ مبدأ وهو
أحيانًا املنتظم غري املونتاج يف آيزنشتاين أسلوب فإن الفعل، استمرارية عىل الحريص
يركز (الذي الفكري املونتاج أو الرصاع)، عىل يركز (الذي الجديل» «املونتاج يسمى ُما
بني يمزج األفالم تحرير يف أسلوب (٢) السوفييتي». «املونتاج ببساطة أو األفكار)، عىل
عملية مثل فكرٍة لتوضيِح أو الوقت مروِر لعرض عادًة رسيع، بتتابع مرتابطة لقطات

الحب. يف الوقوع
له. املكونة األجزاء من الفيلم تجميع عملية :(Editing (Cutting)) (قطع) مونتاج

مستمر. تتابع يف مًعا متفرق بنحو املصورة اللقطات تُدَمج
يف امُلتبعة التقاليد من مجموعة :(Continuity editing) االستمرارية مونتاج
ليُبِقَي األسلوب هذا ر ُطوِّ انقطاع. دون املستمر بالتدفق إحساًسا تصنع األفالم، مونتاج

629



السينمائية األنواع منظور من العاملية السينما

وأصبح الفيلم، صناعة أسلوب من بدًال والقصة الشخصيات عىل منصبٍّا الجمهور تركيَز
الكالسيكي. الهوليوودي لألسلوب مميزة عالمة

الصور تجميع عملية :(Digital non-linear editing) خطي غري رقمي مونتاج
للمونتري العملية هذه تتيح متسلسل. بنحو الكمبيوتر، عىل كملفات املخزنة اإللكرتونية،

أوتوماتيكيٍّا. دمجها وإعادة رؤيته حسب فردية إطارات أو بعينها مشاهد اختيار
بدائل الحية الصوتية باملؤثرات تستبدل عملية :(Foley editing) فويل مونتاج
يف فارغة هند جوز ثمرة قرشة دق صوت يُستخدم ربما املثال، سبيل عىل متزامنة.

الشاشة. عىل الخيول حوافر صوت ملحاكاة األستديو
فعالن :(Parallel montage (Cross cutting)) متداخل) (قطع مواٍز مونتاج

آَخر. إىل فعٍل من الكامريا تتنقل حيث تبادلية؛ بلقطات يُعرَضان متزامنان
السينمائي، املونتاج من نوع :(Point-of-view editing) النظر وجهة مونتاج
وجهة «لقطة تعرض منظورهم. عىل بالرتكيز الشخصيات عاَلم يف إدخالُنا منه الهدُف

الشخصية. تراه ما النظر»
يختار حيث املخرج مع بالتشاور يعمل ما غالبًا مختصسينمائي :(Editor)مونتري
(وهي مشاهد يف اللقطات ويجمع لقطة كل ويشذب اليومي التصوير من اللقطات أفضل
مكونة الفيلم من مقاطع (وهي وتتابعات ومكانيٍّا) زمانيٍّا املرتبطة اللقطات مجموعات

العامة). الفكرة نفس يف تشرتك لكنها مختلفة مواقع أو أوقات من مشاهد من
اإلقطاعيِة اليابان يف الساموراي محاربو اتبع :(Bushido code) البوشيدو ميثاق
تتضمن والتي املحارب»، «طريق ب تسميتها يمكن التي األخالقية املبادئ من املجموعَة هذه

القتالية. املهارات وإتقان واالقتصاد والوالء النزاهة
يحدث ما إىل املصطلح يشري :(Mise-en-scène) املشهد) (تصميم ميزانسني
واإلضاءَة املشهد تنظيَم يضمُّ وهذا حرفيٍّا)، املشهد يف يُوَضع (ما الفيلم إطار داخل

املواقع. وتصميَم واألزياءَ والتصويَر
العاطفي املحتوى عىل يركِّز القصيص الرسد من نوٌع :(Melodrama) ميلودراما

والرش. الخري بني ما واضحة تمييزات يصنع ما وغالبًا القوي،
للصورة األصلية املعيارية األبعاد هي :(Academy ratio) األكاديمية نسبة
وحدات كثالث السينما وعلوم فنون أكاديمية وضعتها التي السينما شاشة عىل املعروضة

.١٫٣٣ : ١ باعية بنسبة أْي عرض؛ وحدات أربع إىل ارتفاع
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مصطلحات مرسد

النسخة من الناتجة الفيلم من النهائية النسخة :(Release print) اإلصدار نسخة
العرض. دور يف توزيعها يُعتَمد التي (النيجاتيف) السالبة

التحضريية النسخة من تماسًكا أكثر نسخة :(Director’s cut) املخرج نسخة
املوظفني عىل تُعرض ما وغالبًا الصوت بعض تتضمن وربما املونتاج. بعد للفيلم

باألستديوهات. التنفيذيني
قبل السيلولويد رشيط يتعرض عندما :(Negative) (نيجاتيف) سالبة نسخة
من قدٍر ألكرب تتعرَّض التي كيميائية بطبقة املغطَّاة األجزاءُ ُل تتحوَّ للضوء، التحميض
من يجعل هذا ر. املُصوَّ للحدث سالبة صورًة يصنع ا ممَّ سواًدا البقع أكثر إىل الضوء؛
جزءٍ عىل السالبة الصورة خالل من الضوءُ ه يُوجَّ عندما ألنه الصورة؛ إنتاج إعادة املمكن

موجبة». «نسخة تنتج الفيلم، رشيط من آخَر
والحوار الفعل تربز الفيلم قصة من كاملة نسخة :(Screenplay) نصسينمائي
لكلمتَي كمرادف يُستخدم ما عادًة املصطلح هذا أن ورغم الكامريا. اتجاهات بعض وربما

تمهيدي. مخطط مجرد يكون ما عادًة السيناريو فإن فيلم»، «نص أو «سيناريو»
إنتاج مراحل كل يف والتحكم للتنظيم نظام :(Studio system) األستديو نظام
أي كان العرشين. القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف ازدهر وعرضه، وتوزيعه الفيلم
وهو النهاية، وحتى البداية من الفيلم إلنتاج يلزم يشء كل عىل يحتوي سينمائي أستديو

مصنع. يف تجميٍع كخطِّ ويعمل هرمي بنحو ُمنظَّم
القيايس الفيديو نظام :(VHS (Video home system)) املنزيل الفيديو نظام
تسجيل جهاز عىل بوصة نصف بمقياس فيديو رشائَط يشغل الذي املنزيل لالستخدام

الفيديو.
الفيلم نجاح لضمان املمثلني شعبية الستغالل أسلوب :(Star system) النجم نظام
بواسطة بعناية الظاهرة) (شخصيته نجم كل صورة ج وتُروَّ تُصنَع التذاكر. شباك يف

ذاته. املمثل أو األعمال وكيل أو األستديو
السلطة رموز هم الرجال فيه يكون اجتماعي نظام :(Patriarchy) ذكوري نظام

واملكانة. باالمتيازات تمتُِّعهم إىل يشري مما الرئيسية؛
باألدوار مهتم السينما دراسات من نوع :(Reception theory) االستقبال نظرية

الفيلم. معنى تحديد يف املشاهدون يلعبها التي
(Psychoanalytic spectatorship للمشاهدة النفيس التحليل نظرية
فرويد سيجموند أعمال عىل القائمة األفالم، إىل النظرة هذه تسعى :theory)
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تطور يف رئيسية لحظات وبني للفيلم املتفرج مشاهدة تجربة بني للربط الكان، وجاك
(متعة النظر» «شبق مثل بمصطلحات البرصية املتعة مصدر محددًة البرشية النفس
التلصص» و«شهوة بالذات) املريض االنشغال أو الذات (حب و«النرجسية» التحديق)

الناس). بني الحميمية اللحظات عىل بالتجسس الجنسية املتعة عىل (الحصول
مخرجي تعترب نظرية :(Auteur theory (Auteurism)) املبدع املخرج نظرية
الرؤية عن املسئولية يحملون الذين الروايات ُكتَّاب مثل تماًما ألفالمهم، مؤلفني األفالم

ووحدتها. ألعمالهم الفنية
أو األمريكي الغرب أفالم مثل تصنيفات إىل األفالم تقسيم :(Genre) سينمائي نوع

الرومانسية. الكوميديا أفالم أو العصابات أفالم
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