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فنون يف التعليم

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

 مملكة الظالل 1

بالن�سبة  خا�سة  ليلة   1896 عام  متوز  من  �لر�بع  ليلة  كانت 
 Maxim( لليلة، ح�رس مك�سيم غوركي� تلك  ففي  لل�سينما. 
�ل�سينمائية   )Lumière( لوميري  �لأخوين  عرو�س   )Gorky
يف   )Nizhny-Novgorod( نوفغورود  نيجني  معر�س  يف 
لل�سينما،  مغزى  ذ�ت  مر�جعة  �أول  ذلك  �إثر  وكتب  رو�سيا، 
 Tom( غانينغ  لتوم  قدمت  كما  يل،  قدمت  مر�جعة  وهي 
Gunning(، �لنظرة �جلوهرية �لأوىل لتجربة �ل�سينما ب�سفتها 
وم�ساعرها  لل�سينما  منوذجي،  �لو�قع  يف  بل  غنّيًا،  دلياًل 
لل�سينما  �لأول”  “�مل�سهد  غوركي  قدم  �لثابتة.  و�أحا�سي�سها 
ب�سكل ر�ئع، حدد يل، كما حدد لغانينغ على ما يبدو، جتربة 

م�ساهدة �ل�سينما )وكذلك حتليل �ل�سينما ونظرية �لفيلم(.

عندما �أقول �أنا وغانينغ، فاأنا �أُ�سري �إىل مقالته ذ�ت �لأثر “جمالية 
 An( ”لده�سة: �لأفالم �لأوىل و�ملُ�ساهد �ل�سكاك �أو �ل�ساذج�
Aesthetic of Astonishment: Early Film and the )In)
“�لقبو،  ومقالتي   )1989 )غانينغ   )credulous Spectator
 The Crypt, the Haunted( لل�سينما”  �مل�سكون  �لبيت 

وفاة احمليي، أو بهجة 
فيليكس
اجلزء األول

)Alan Choledenko( اآلن ت�صوليدينكو

House of Cinema( )ت�سوليدينكو 2004(. تتطرق مقالتي 
“جمالية  مقالة  يف  �جلذب  ل�سينما  ملفهومه  غانينغ  ل�سياغة 
قر�ءة  �إعادة  وتعيد �سياغته من خالل  عليه  وتوؤكد  �لده�سة” 
مر�جعة غوركي �أي�سًا. من �لأهمية مبكان �أن نفهم منذ �لبد�ية 
�أن �إعادة بناء غانينغ ملفهوم �ل�سينما يف بد�ياتها على �أنها �سينما 

�جلذب �أ�سبحت �لعقيدة �ل�سائدة يف �لدر��سات �ل�سينمائية.

رغم �أين ل �أملك يف هذه �ملقالة �إل حيز�ً �سغري�ً ل يت�سع لتناول 
مقالة غانينغ �أو مقالتي، ��سمحو� يل �أن �أو�سح �أنني مع ذلك 
�لذي  �لعمل  على  و�أ�سيف  �جلديدة  �لورقة  هذه  يف  �أتو�سع 
قمت به حول هذ� �ملو�سوع. لذ�، فمع �أين �أكرر نقاطًا كنت 
ما  باإحياء  �لوقت  ذ�ت  يف  �أقوم  �أنني  �إل  هناك،  �أوردتها  قد 
�أعتربه �أفكار�ً جديدة حمورية من خالل �إعادة �لتاأمل يف مقالتي 
�لأول(  �لق�سم  �أقرتح )يف  باأن  ي�سمح يل  تاأمل  ومقالته، وهو 
باأن غانينغ يوؤكد على ما ل يز�ل يبدو يل �أنه مفهوم ر�ديكايل 
�ملطبوعات،  من  �لعديد  يف  ورد  �لذي  �لإحياء  لدر��سات 
و�إمنا  �لأفالم،  �أ�سكال  من  �سكاًل  فقط  لي�س  �لإحياء  �أن  وهو 
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كل �لأفالم، مبا يف ذلك �ل�سينما بحكم �لتعريف، �سكل من 
�أ�سكال �لإحياء. عالوة على ذلك، فاإنه ي�سمح يل باأن �أجادل، 
و�إمنا  و�لأفالم،  لل�سينما  لالإحياء  �لفريدة  بالأهمية  فقط  لي�س 
بالأهمية �لفريدة للموت لالإحياء )يف �لق�سم �لثاين(، وبالتايل 

لل�سينما و�لأفالم.

)1(

يف  ي�سف  غانينغ  �أن  هو  هنا  لأطروحتي  �ملف�سلي  �لأمر 
�ل�سينما يف  و�ل�سدمة وجتارب  �جلاذبية   )UR( »�أور«  مقالته 
بد�ياتها –تلك �لتجارب �لتي �أظهرت فيها ومن خاللها قوتها 
من  �ل�سحري”  “�لنتقال  مفاجئ، وهو  كتحول  للمتفرج– 
�ل�سورة �لفوتوغر�فية �لثابتة “�ملاألوفة”، �إىل �ل�سورة �ل�سينمائية 
يوؤكد  و�لأ�سياء.  لالأ�سخا�س  متحركة  حية  لظالل  �لغريبة 
جتميد  يتم  كان  عر�س  كل  بد�ية  يف  �أنه  حقيقة  على  غانينغ 
�مل�ساهدين  �آمال  بتخييب  كفيلة  كانت  لفرتة  �لثابتة  �ل�سورة 
ي�ساهدون  و�أنهم  خد�عهم  يجري  �أنه  يعتقدون  وجعلهم 
عر�سًا ماألوفًا ل�سور فوتوغر�فية، وما �إن ينتابهم هذ� �ل�سعور، 
حتى يتم ت�سغيل جهاز �لعر�س فجاأة، حموًل تلك �ل�سورة �إىل 
�لتي  �ل�سهرية  غوركي  كلمات  وباقتبا�س  جّد�ً.  غريب  �سيء 
�لفوتوغر�فية يف مقالته )�لكلمات ل  �ل�سورة  ت�سف حتريك 
�لدكتور  و�إحياء  �سيلي  ملاري  “فر�نكن�ستاين”  �أبد�ً  ت�ستح�رس 
فر�نك�ستاين لكائناته( –“فجاأة مير ومي�س غريب عرب �ل�سا�سة 
وتدب �حلياة يف �ل�سورة”– يجمل غانينغ هذه �لعملية، وهي 
ما ي�سميه “هذ� �حلدث �ل�ساعق”، قائاًل: “ياأخذ هذ� �لإ�سقاط 
لل�سورة باحلركة على �سكل �إحياء ويهب �حلياة، وتده�س هذه 
�ل�سورة �ملتحركة �مل�ساهد ب�سكل مذهل” )غانينغ 1989، �س 

.)35 ،34

�إحياء ويهب  �سكل  “على  �لإحياء يف  �لكلمة–  تلك  ها هي 
�حلياة”.

رغم �أن غانينغ ل يجري �أي فح�س �رسيح مل�سطلحه “�لإحياء” 
و�آثاره على فهم �لعملية، �إل �أنه يطرح ق�سيتي نيابة عني دون 
ق�سد. ولطرح هذه �لق�سية بب�ساطة، �أقول �إن �لإحياء هو نقطة 
�جلاذبية �لأوىل لل�سينما، بل �ساأقرتح �أنه �أكرث من ذلك، �إذ �إنه 
�إنه  �إذ  �أي�سًا،  ذلك  من  و�أكرث  بل  لها،  �لأخرية  �جلاذبية  نقطة 

نقطة جاذبيتها �لد�ئمة.

–يحول  تكمن �جلاذبية يف �لإحياء بو��سطة فاعل ميكانيكي 

�ل�ساكن �جلامد فاقد �حليوية �إىل متحرك مفعم باحليوية، وفيما 
�سورة  من  �حلالة  هذه  يف  حتول–  من  �لإحياء  ذلك  يحققه 
وفقا  �إحياوؤه  يتم  وفيما  �سينمائية،  �سورة  �إىل  فوتوغر�فية 
ب�سكل  �مل�ساهد  تده�س  �لتي  �ملتحركة  �ل�سورة  –“هو  لذلك 
مذهل”؛ وما يتم �إحياوؤه د�خل هذه �ل�سورة– ظالل متحركة 
حية لالأ�سخا�س و�لأ�سياء، وما يتم �إحياوؤه د�خل �ملتفرج، وما 
�أو  �ملكان  �أو  �لف�ساء  �إحياوؤه �سمن )وثم من دون( ذلك  يتم 
�لغرفة. متتزج كل هذه �لعنا�رس بع�سها ببع�س ب�سكل ي�سعب 
�لبادئة  �لن�سخة  �لإحياء  فعل  من  فتجعل  بينها–  �لتمييز  فيه 

2.)animatic( للفيلم

�أن  مفادها  نظرية  �أ�سع  »�أنا  لأقول:  �أتوقف  �أن  يل  ��سمحو� 
�أد�ء  وعمليات  منطق،  حم�س  لي�ست  للفيلم  �لبادئة  �لن�سخة 
و�أد�ئية �لإحياء، ولكنها »جوهر« �لإحياء، �إنها �إحياُء و�إحياء 
�إنها فر�دة �لإحياء �لتي ت�سبقه وتتفوق عليه،  لعملية �لإحياء. 
و�ل�ستحالة  بالتحقق  �رسوطه  وذ�ت  �لإحياء،  يختزل  ما  �إنها 
و�لإحياء  وله،  �لإحياء  �لإحياء يف  عدم  وهي  �لوقت؛  بنف�س 
للفيلم  �لبادئة  �لن�سخة  يف عدم �لإحياء وله يف �لوقت نف�سه؛ 
يف  ومينع  ن  مَيكِّ و�لذي  له  جوهر  ل  �لذي  �ل�سيء  ذلك  هي 
�لوقت نف�سه �لإحياء كـ »جوهر« يت�سمن لبانية �أيزن�ستاين3 كـ 
»جوهر« )وهذ� �سبب و�سعي كلمة »جوهر« د�خل عالمات 
�إعادة  �إحياء عملية  للفيلم كل عملية  �لبادئة  �لقتبا�س(. جتعل 
خمتلفة،  بب�ساطة  لي�ست  للفيلم  �لبادئة  وم�سبقًا.  د�ئمًا  �إحياء 

ولكنها �سيء ر�ديكايل �آخر ل غنى عنه.

نحتاج يف هذه �ملرحلة �إىل �لنظر يف �لتبعات لغانينغ ولإحياء 
�جلاذبيات �خلا�سة بي، ويف �سوء فكرته �لتي �أم�ست �لعقيدة 
�ل�سائدة ل�سينما �جلذب، و�لتي يعّرُفها هو باملرحلة �لأقدم، �أو 
ما كان يطلق عليه ��سم �ملرحلة »�لبد�ئية« لل�سينما، �لتي تعود 
عمومًا للفرتة ما بني 1895-1905 �أو نحو ذلك، و�لتي كانت 
��ستعر��سية  �سينما  �جلذب  �سينما  �ل�سينما.  طفولة«  »مرحلة 
ذ�ت خطاب مبا�رس، وبال�رسورة مو�جهة مع �مل�ساهد، تقدم 
�أو  �نفعالت  �أو  �أوجه جذب على �سكل �سدمات  للم�ساهد 
�أو  �أهو�ل  �أو  �أفر�ح  �أو  تخويفات  �أو  م�رس�ت  �أو  �إحباطات 
مو�قف مثرية حلب �ل�ستطالع كقطار�ت قادمة نحو �مل�ساهد 

مبا�رسة، مهددة �إياه باملوت.

نقطة  �لإحياء  غانينغ  يجعل  حينما  �ملهم:  �لدعاء  هذ�  �إليكم 
�جلذب �لأوىل لل�سينما، فاإنه يجعل �سينما �جلذب خا�سته �إحياء 
كلمة  من  م�ستق  لل�سحب،  كم�سطلح  و�جلذب،  للجاذبية. 
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»تر�هري« �لالتينية �لتي تعني »�أن ت�سحب نحو«، وهي عك�س 
�لطرد �أو �لتنفري. ويف �آن و�حد، يحيي هذ� �لنوع من �جلذب 
�جلاذبية و�لنفور، و�خلوف �ل�رسور، و�لفرحة و�لرهبة. مبعنى 
ل  �آخر، وعلى نحو �أف�سل، كم�سطلح، هو هيئة و�أد�ء �لت�سكُّ
ديريد�  جاك  بح�سب  �لفيلم  وبادئة   ،)2000 )ت�سوكيليندو 
)Jacques Derrida(، �لتي ت�سكل �لإحياء وحتيي )ت�ستبدئ( 
�لت�سكل لكل من �جلاذبية و�لنفور، و�نعد�مهما يف �آن و�حد، 
فتحيي يف �آن و�حد كالًّ من جاذبية �لنفور ونفورية �جلذب، 
و�لبهجة يف �خلوف و�خلوف يف �لبهجة، و�لفرحة يف �لرهبة 
و�لرهبة يف �لفرحة، فاملوؤثر�ت �لبادئة، وب�سكل ل فكاك منه، 
تخلط وتبدل وتعك�س كالًّ منها على �لآخر، ما يطم�س معامل 

�لتمييز بينها �إىل غري رجعة.

و�لإثارة  و�لنفعال  �ل�سدمة  من  �للحظات  هذه  د�مت  وما 
�جلذب،  �سينما  ُتعرِّف  �لتي  �ملفاجاآت،  هذه  �أو  و�لإحباط، 
خا�سته،  �ل�رسد  تكاملية  �سينما  يف  لغانينغ  بالن�سبة  تتو��سل 
�لعامل  وو�قعية  �ل�رسد  منطق  حتت  يتدفق  حتتّيًا  “تيار�ً  يوفر  ما 

ب�سكل  ويثور   ،)38 �س   ،1989 )غانينغ  للفيلم”  �لد�خلي 
وعو�مل  �جلذب  عو�مل  �إحياء  فاإن  �ل�سينما،  تلك  دوري يف 
�جلذب لالإحياء تتو��سل بالن�سبة لنا4. رغم ذلك، فقد مثلت 
عودة ظهور �سينما �جلذب بالن�سبة لغانينغ يف »�سينما �ملوؤثر�ت 
 )70 1986، �س  )غانينغ  لوكا�س- كوبول«  �سبيلربغ-  عند 
يف �ل�سبعينيات و�لثمانينيات من �لقرن �لع�رسين، �إعادة �إحياء 
عملية �إحياء �جلذب كاإحياء مفرط لعو�مل جذب مفرطة يف 
�لأفالم على  �إحياء  متز�يد لإعادة  ب�سكل  �ملنت�رس  �لأثر  �سورة 
�لت�سكلية،  �لبادئة  يف  �لإفر�ط  �أو  رقمية،  �إحياء  �أفالم  �سكل 
�أو  للفيلم  �لبادئة  يف  �لإفر�ط  قبيل  من  �سيكون  كان  �لذي 

�لإفر�ط يف ر�سم �لت�سكل »�لبادئي« للفيلم.

فاإن  �جلذب،  �سينما  طبيعة  ولتو�سيح  وللتلخي�س،  وعليه، 
غانينغ، وب�سكل ل مو�ربة فيه، يجعل �لإحياء نقطة �جلاذبية 
�لأوىل يف �ل�سينما ونقطة �جلاذبية �لأخرية يف �ل�سينما ونقطة 
يجعل  مو�ربة،  وباملثل، ومن دون  لل�سينما،  �لد�ئمة  �جلاذبية 

�سينما �جلذب بالن�سبة له �إحياء للجذب.

دمى من �ملعجون ذ�ت هيكل �سلكي ميّكنها من �لقيام بحركات تعبريية متعددة.
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)2(

ولكن، بالن�سبة يل، ل يز�ل هناك حتى �لآن �لكثري �لكثري فيما 
باإحياء �جلذب وجاذبية �لإحياء، وهو ذو �سلة بطبيعة  يتعلق 
و�سكل عملية �لإحياء و�إعادة �لإحياء هذه مبا ي�سمل �مل�ساهد، 
وما ميكن �أن يطلق عليه جاذبية “كما هو” وجاذبية “�أور”. 
ولذ�، نعود ملر�جعة غوركي، مع كلمات �فتتاحيتها �ل�سهرية:

كنت �لليلة �ملا�سية يف مملكة �لظالل.

عامل  �إنه  هناك.  تكون  �أن  �لغريب  من  كم  تعرف  كنت  لو 
دون �سوت ودون لون. كل �سيء هناك –�لأر�س و�لأ�سجار 
و�لنا�س و�ملاء و�لهو�ء– مغمو�س يف لون رمادي رتيب. �أ�سعة 
وجوه  يف  رمادية  وعيون  رمادية،  �سماء  يف  رمادية  �ل�سم�س 
�حلياة  لي�ست  �إنها  �ساحبة.  رمادية  �لأ�سجار  و�أور�ق  رمادية، 

و�إمنا ظلها؛ �إنها لي�ست �حلركة و�إمنا طيفها �ل�سامت.

�ساأحاول هنا �أن �أف�رس ما يجول يف نف�سي، لئال �أُ�ستبه باجلنون �أو 
 ،)Aumont( لنغما�س يف �لرمزية. ح�رست عر�س �أومونت�
)Lumière(– �لت�سوير  للوميري  �ل�سينمائي  �لتعبري  و�ساهدت 
 ،1996 وبوبل  هاردينغ  يف  غوركي  عن  )�قتبا�س  �ملتحرك. 

�س5(.

طيفها  و�إمنا  �حلركة  “لي�ست  ظلها”،  و�إمنا  �حلياة  “لي�ست 
�ل�سامت”.

باأن  لل�سينما”،  م�سكون  �لبيت  “�لقبو،  مقالتي  يف  جادلت 
“�أور”  �لطيف  �ل�سينما جعلت  مع  �لنموذجية  جتربة غوركي 
يف  �سينمائية.  جتربة  �لعادي  غري  و“�أور”  �سينمائية  �سخ�سية 
�لو�قع، �قرتحت هناك �أن ما و�سفه غوركي على �أنه جتربته مع 
�ل�سينما كان تاأثري �لطيف، طيف �ل�سينما وجمموعتها �لكاملة 
من �ملوؤثر�ت و�ل�سدمات وعو�مل �جلذب �لتي كونت جتربة 
جاعلة  يل،  بالن�سبة  �لإحياء  من  ك�سكل  �ل�سينما  مع  “�أور” 
غري  هو  ملا  �لغام�س  “�لتعقيد  �أ�سميها  ما  تلك  “�أور”  جتربة 
عادي، وعودة �ملوت على �سكل طيف، و�حلد�د و�مللنخوليا 
�س   ،2004 )ت�سوليدينكو  �لغام�س«  و�لدمج  �لالنهائيني، 
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 )projection( �لإ�سقاط  خلف  �لغام�س  �لدمج  يقع 
ما  وهو  �لتلقي  حماكاة  فهو   ،)introjections( و�ل�ستدخال 

ومن  و�حلياة  من  �آمنا  قبو�ً  �لذ�ت،  د�خل  ِلطيف  �لقبو  يخلق 
مكان  �أبد�ً،  �لنغالق  فيه  يحدث  ل  مكان  �إنه  معًا.  �ملوت 
يتحدث منه هذ� �مليت �حلي كـ“لوعي �لآخر”، حموًل �لذ�ت 
�مل�سفرة �ملدجمة �إىل منزل م�سكون، “م�سكون من قبل جمموعة 
من �لأ�سباح” كما كتب ديريد� )1986، �س 23(. ميكن للمرء 
�أن يقول �إن تاأثري �ل�سينما هو �لتاأثري �خلا�س للطيف. �سيكون 
�لطيف بالن�سبة يل �سخ�سية “�أور” يف �ل�سينما. هل ميكن �أن 
يكون �لطيف �سخ�سية “�أور” �لتي ل ميكنها �أن تكون كذلك 
بحكم �لتعريف؟ هل ميكن �أن تكون لل�سينما �سخ�سية “�أور” 
من  �سكاًل  كونها  �لتعريف،  بحكم  تكون  �أن  ميكنها  ل  �لتي 
�أ�سكال �إحياء بادئة �لفيلم؟ ل يعمل �لطيف فقط يف كل ثانية 
فيلم،  كل  جو�نب  من  جانب  كل  ويف  م�ستوى  كل  وعلى 
ولكنه يعمل �أي�سًا على �مل�ستوى �ل�سينمائي �أو �جلهاز �لبادئي 
للفيلم، وبالتايل على م�ستوى “كما هو” للفيلم، ومن ثم فهو 
يعمل على متاهي �ل�سينما و�لفيلم و�ملو�سوع و�لعامل، ويعّقد 
هذه �لأ�سياء تعقيد�ً ل فكاك منه، ما يجعل من �مل�ستحيل بعد 

ذلك �لتمييز بينها.

�ملنطق  تو�سيف  يف  مقالتي،  يف  �أقرتح  ذلك،  على  عالوة 
و�لعمليات �ملعقدة لتجربة �ل�سينما مع م�سطلحات م�سحونة 
مل  �أنه  رغم  نف�سه،  غانينغ  �أن  و“غري عادي”،  “عادي”  مثل 
يتناول �خلارق �أبد�ً، يدعم قر�ءتي مرة �أخرى وعن غري ق�سد 
�أي�سًا. يف �لو�قع، �أنا �أقرتح �أن كل ما يقوله غانينغ حول بد�ية 
�لتعبري عنه يف منطق فرويد حول �خلارق  �ل�سينما كان قد مت 
للعادة، وهو �أن �جلذب و�لفيلم )وتبعًا لذلك �ل�سينما( وجميع 
للعادة5.  و�خلارق  �لغريب  قبل  من  هي  �لإحياء،  عمليات 
يتعلق  منكم،  �لقر�ء  من  �لكثري  يعرف  كما  لفرويد،  بالن�سبة 
�لغريب و�خلارق للعادة بعودة ما كان يفزعنا عندما كنا �أطفاًل 
لي�س  �لبالغ  �أن  يقرتح  ما  �لر�سد،  �سن  �أخرى يف  مرة  ليفزعنا 
بالغًا فقط، و�إمنا �أي�سًا طفل يف �لوقت نف�سه، حتى و�إن �قرتح 
وجهان  فهما  و�لأنرثوبولوجي–  –�لنف�سي  للذ�ت  وجهني 
ممزوجان بال�رسورة ومدموجان ب�سكل غام�س. وهو ما يعني 
يعود من طفولة  ما  مع  متحالف  �ملرء  يعود من طفولة  ما  �أن 
�لإن�سان؛ خماوفنا �لإحيائية �لبد�ئية من عودة �ملوتى. ويف كلتا 
�حلالتني، تو�سع طبيعة �لإحياء على �ملحك، لأن �لغريب )غري 
�إحياء  باإعادة  يقوم  �إذ  و�ملوت،  باحلياة  عالقة  على  �لعادي( 
�سكل  على  �حلياة  �إىل  يعودون  �ملوتى  روؤية  من  �لفزع  ذلك 
موتى �أحياء: �أحياء وميتون، وغري �أحياء وغري ميتني يف �لوقت 
نف�سه. و�خلوف من �أنهم لن يطاردونا وي�ستمرو� يف مطاردتنا 
�إىل  ويحولوننا  معهم  بعيد�ً  وياأخذوننا  �سيوؤذوننا  و�إمنا  فقط، 
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�إىل  وحتويلنا  معهم  بعيد�ً  �أخذنا  �إن  حتى  مثلهم،  �أ�سخا�س 
من  �أو  �لأحياء  �ملوتى  من  �أنف�سنا  فن�سبح  مثلهم–  �أ�سخا�س 
غري �مليتني )وهو ما ي�سارك يف �إدماج �آثار �لتعقيد �لغام�س!(. 
للعادة  للخارق  �إحياء  �إعادة  �أو  عودة  فكل  لفرويد،  بالن�سبة 
متثل وقفات على طريق موته. �إنها �ملوت �لذي يعود، و�ملوت 

�لذي يعاد �إحياوؤه كحياة موت.

�ستكون هذه �لتجربة �لبد�ئية لل�سينما، جتربة مفزعة مزعزعة 
�لتي  �ملوت–  �إحياء  و�إعادة  –�إحياء  �لإحياء  ولإعادة  لالإحياء 
ل  ملا  و�سفه  يف  غوركي  بحنكة  هو  من  حتى  لنا  ي�رسدها 
للعادة  للخارق  �إثارة  �لأكرث  للمثال  فرويد  و�سف  يو�سف: 
-�لذي يتلّب�س- وهو »�لعالقة مع �ملوت و�جلثث، �إىل عودة 
�ملوتى، �إىل �أرو�ح و�أ�سباح«، كما يقول ديريد� )1994، �س 
195، �حلا�سية 38(، ما يجعل �ل�سينما –�لقبو، �لبيت �مل�سكون 
�ملوتى  بيت  )�مل�سكون(،  فرويد  لبيت  مميز�ً  مثاًل  لل�سينما– 

�لأحياء، وهو بيت ولي�س منزًل �أبد�ً.

للطبيعة  و�لفيلم هو �خلارق  لل�سينما  »�أور«  �إن جذب  �لقول 
جذب  �إن  �لقول  وهو  �لغام�س،  �لتعقيد  �لو�قع  يف  هو 
من  �لإحياء  لأن  فقط  لي�س  �إحياء،  و�لفيلم  لل�سينما  »�أور« 
�لغريب  لأن  و�إمنا  �لغام�س،  �لتعقيد  قبيل  من  و�خلارق،  قبيل 
و�خلارق، �أو �لتعقيد �لغام�س، من قبيل �لإحياء، �إحياء �لبادئة 

للفيلم.

لذ�، فباإعادة �سياغة، �أو يف �لو�قع �إعادة �إحياء، غانينغ عندما 
يقول �إن �ل�سدمة و�جلاذبية –�أو �جلذب و�لتنفري و�لر�ئع و�ملريع 
يف وقت و�حد– روؤية ما كان ثابتًا »يعود �إىل �حلياة« يوجد 
يقول  غانينغ  فاإن  منها،  �لنبثاق  ويعاود  فيها  ويدوم  �ل�سينما 
ويعاود  فيها  ويدوم  �ل�سينما  »يوؤ�س�س«  �لإحياء  �إن  بو�سوح 
مو�ربة  ودون  يقول  �إنه  ذلك:  من  و�أكرث  بل  منها.  �لنبثاق 
�إن �خلارق، �أو �لتعقيد �لغام�س، �أو �لبادئة للفيلم، »يوؤ�س�س« 
�ل�سينما ويدوم فيها ويعود �لنبثاق منها، و�إن حياة �ملمات، 
حياة �ملوت وموت �حلياة يف وقت و�حد، »توؤ�س�س« لل�سينما 
جمرد  لي�ست  �ملوت  حياة  منها.  �لنبثاق  وتعاود  فيها  وتدوم 
�إنها، وفقًا ملنطق ديريد�  بالعك�س،  �إحياء لغري �حلي و�لعك�س 
�لوقت  يف  منهما«  �أي  و»لي�س  »كليهما«  من  كل  حولها، 
ي�سبح غري حي  �حلياة و�حلي  فيه  �إنها غري �حلي تدب  نف�سه، 
يف �لوقت نف�سه، مبعنى �أنها حية وغري حية، ولي�ست حية �أو 
غري حية يف �آن معا– غري حي غري غري حي. حياة �ملوت �إحياء 
على �سكل �لبادئة للفيلم: حي وميت، ول حي ول ميت يف 

�أ�سا�س  �لأ�سا�س من دون  نف�سه. هذ� هو »�لأ�سا�س«،  �لوقت 
لل�سينما ولالإحياء.

لل�سينما  و�لد�ئم  و�لأخري  �لأول  �جلذب  هو  لنا  بالن�سبة  هذ� 
�إحياء  �إعادة  �لفيلم:  بادئة  من  و�سكل  �لإحياء  من  ك�سكل 
�لوقت  �أحياء، ويف  �أمو�ت  للموتى على �سكل  للعادة  خارقة 
نف�سه �إعادة �إحياء خارقة للعادة لالأحياء، مبا يف ذلك �مل�ساهد، 
ظروف  تدعمها  �إحياء  �إعادة  �إن  �أحياء.  �أمو�ت  �سكل  على 
�مل�ساهدة يف هذ� �لف�ساء بني �لبينني، هذ� )�لال( مكان، مكان 
كري�ستيان ميتز )Christian Metz( يف “غري �رسعية �رسعية” 
لد�ر  �مل�سكون،  �لبيت  �لقبو،  هي   ،)65 �س   ،1975 )ميتز 
مل  ما  �أخرى  مرة  �لكل  ي�سبح  حيث  ذ�تها،  حد  يف  �ل�سينما 

يكنه �أبد�ً.

لذ�، فبالن�سبة لنا، �لإحياء على �سكل �لبادئة للفيلم هو بب�ساطة 
)ظاهرّيًا( �لطيف �خلارق للعادة لل�سينما، وما يحيي �ل�سينما 
فكر  �إن حم�س  �آخر،  مبعنى  نف�سه.  �لوقت  �إحياءها يف  ويلغي 
و�لهوية  و�لهوية  و�جلوهر  �لوجود  من  فقط ك�رسب  �ل�سينما 
“مبد�أ  �لبحتة،  و�لإنتاجية  �لإنتاج  و�إعادة  و�لإنتاج  �لذ�تية 
ما  وهو  و�خلري–  )�لأنطولوجيا(،  �لوجود  علم  �لو�قع”، 
�ل�سينما، هو وفقًا  �أنه فكر  �أخرى على  �أماكن  �إليه يف  �أ�رست 
للذ�ت ورغباتها فقط، وكنمط من �لإنتاج و�لظهور لي�س �إل. 
ما يدعو �إليه هذ� �لطيف كذلك تفكري �ل�سينما مبجملها )وكل 
�لفني  و�لنوع  �ملوؤلف  ذلك  يف  مبا  مبجملها  �ل�سينما  جو�نب 
�جلو�نب  كافة  �إلخ،  و�مل�ساهدة..  و�لأيديولوجيا  و�ملتخيل 
لكل �لأفالم( هو من خالل �حلياة �لعلوية للمو�سوع و�لعامل 
و�ألعابه، و�لتي �أعتقد �أن �لإحياء على عالقة ذ�ت �أف�سلية معها. 
وبعبارة �أخرى، يدعو �لطيف �إىل �لتفكري يف �ل�سينما مبجملها 
للفيلم و�أجهزته،  �لبادئة  �إحياء  من خالل �لإحياء، من خالل 
�أمناط �لإغر�ء  �لذي يت�سمن �لأجهزة �ل�سينمائية، ومن خالل 

و�للعب و�لنت�سار و�لختفاء.

�أو  غام�س،  تعقيد  �أو  موت،  كحياة  �لفيلم  بادئة  خالل  من 
�لوجود �ملتلّب�س– ما ميكن �أن يكون حياة وهم �حلياة، و�لذي 
بودريالرد  بجني  �أ�سوة  وكذلك  بديريد�،  �أ�سوة  به  فكرت 
–وهم �جلني  )Jean Baudrillard( )دللته لالإغر�ء و�لوهم 
�إلخ(، و�أ�سوة بفرويد وجيلز  �لوفاق..  و�ل�رس و�نتفاء  للعامل– 
منظور  من  نظرة  يكون  �أن  ميكن  ما  �أي�سًا.  وغريهم  ودولوز 
�لتال�سي )necrospective( �أو ما �أ�رست �إليه بـ“وجهة �لنظر 
ن�سية  �أو   )spectrography( �لطيف  ن�سية  �أو  �ملتال�سية” 
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 )thanatography( ثاناثوغر�يف �أو   )cryptography( لقبو�
لالقت�ساد�ت  و�سف  يف   –)111 �س   ،2004 )ت�سوليدينكو 

�لثاناتية )thanatic( للفيلم.

بالطبع، يعطي �لطيف، بحكم كونه �سخ�سية ذ�ت �أف�سلية يف 
�ل�سينما، �أف�سليات ملجموعة �لأ�سكال �لتي يعي�س يف �ل�سينما 
ي�سكن  “لميت”  �أو  �حلياة  قيد  على  كميت  خاللها–  من 
لأفالم  �لأف�سلية  يعطي  عندما  حتى  ذلك  يفعل  هو  �ل�سينما. 
�لعلمي  و�خليال  و�لعنف  �لرعب  لأفالم  يفعل  كما  �لأ�سباح، 
و�جلرمية و�لتحقيق و�لإثارة. هو يفعل ذلك حتى عندما يحول 
�مل�ساهدة �إىل طيفييه )spectreship(، �إىل متلبِّ�س ومتلبَّ�س، و�إىل 
د�مج ب�سكل )قبوي( غام�س ومدمج ب�سكل )قبوي( غام�س. 
هو يفعل ذلك حتى عندما يحول كهف �أفالطون وكل نظرية 
متت �سياغتها يف �سوئه، مبا يف ذلك “منذجة” �ل�سينما من قبل 
 )Jean-Louis Baudry( بودري  لوي  )Metz( وجان  ميتز 
و�آخرين، بل يف �لو�قع كافة “منذجات” �ل�سينما من حيث علم 

وجود �ل�سورة و�سوًل �إىل �حلالة �خلا�سة، �مل�رسوط، و�ل�سكل 
لل�سينما.  �مل�سكون،  �لبيت  �لقبو،  �ملتلب�س،  للوجود  �ملختزل، 
“طارد  جهد  �أي  لقاء  ماًل  يدفع  عندما  حتى  ذلك  يفعل  هو 
لل�سيطرة  �ل�سينما  يف  و�ملنظرين  �ملحللني  قبل  من  لالأرو�ح” 
لإتقان �إخر�ج �أو ��ستح�سار هذ� �لطيف و�لق�ساء عليه، مبا يف 
�سخ�س،  �أي  قبل  من  �لو�قع  ويف   ،)Metz( مليتز  �لدفع  ذلك 

ل�سياغة حلم “نظرية كل �سيء �سينمائي”.6

لذ�، ولأختتم، فمن �ملفارقات، وب�سكل متناق�س، �أن �لإحياء 
�أف�سلية للموت على �حلياة، ويجعل كل  �لفيلم يعطي  كبادئة 
من  وك�سكل  �لإحياء  �أ�سكال  من  ك�سكل  �ل�سينما،  مع  لقاء 
�لفيلم،  بادئة  بف�سل  �ملوت.  مع  لقاء  �لفيلم،  بادئة  �أ�سكال 
كل  فوق  و�مل�ستثنى  -�لإحياء–  �لعمياء«،  »�لنقطة  �مل�ستثنى، 
�مل�ستثنيات و»�لنقطة �لعمياء« لـ»�لنقطة �لعمياء« – و�ملوت– 
د�ئمًا وم�سبقًا يف حالة �إعادة �إحياء ويعيد �لإحياء. ويعودون 

م�سبقًا ود�ئمًا.

دمى يف و�سعيات تعبريية خمتلقة.

ترجمة: عدنان اجلولين، مراجعة: كفاح الفني
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الهوامش:

1 يقر�أ عنو�ن هذه �لورقة “�ملوت حميي �لدمى، موت حميي �لدمى، �أو بهجة فيليك�س”. قدم جزء ثاٍن من هذه �لورقة، حتت �لعنو�ن �لفرعي “�سعوبة يف م�سار در��سات �إحياء �لدمى”، يف 
موؤمتر جمعية در��سات �إحياء �لدمى عام 2007 يف مدينة بورتالند بولية �أوريغون من 29 حزير�ن – 1 متوز، ومت ن�رسها يف جملة �سا�س لدر��سات �إحياء �لدمى، �ملجلد 2، 2007، على 

http://journal.animationstudies.org/index.php :لر�بط �لتايل�
2 �لأنيماتيك هو لوح �لق�سة �ملتحرك، ويعد يف مرحلة ما قبل �لإنتاج لأغر��س �لختبار و�لرتويج، و�ساأ�ستخدم كلمة بادئة كتعبري مر�دف خالل �لرتجمة )�ملرتجم(. 

3 �سريجى �يزن�ستاين خمرج ومنظر �سينمائي رو�سي يعترب �أب �ملونتاج.
4 فيما يتعلق مبا �إذ� كانت �سينما �جلذب تقابل �سينما تكاملية �ل�رسد وتوفر �أ�سا�سها، فقد كانت �أ�سا�سًا مقتلعة د�ئمًا وبالفعل، �أ�سا�سًا ل �أ�سا�س له، ما يجعل كذلك ما يبنى عليه، وهو �سينما 

تكامل �ل�رسد، د�ئمًا مقتلعًا بالفعل، ما يجعل �أي “تكامل” من هذ� �لقبيل بحكم �لتعريف �أمر�ً م�ستحياًل. �نظر �إىل “�لقبو، �لبيت �مل�سكون لل�سينما” من تاأليفي، �س 104.
5 وهذ� �قرت�ح كنت قد قدمته يف �ل�سابق، يف �ملالحظة رقم 19 يف مقالتي “�لأ�سكال يف �ملر�آة �أقرب مما تبدو: �لو�قع �لفرت��سي لفيلم �حلديقة �جلو�ر�سية وجني بودريالرد،” �س 83-82.

6 فيما يتعلق بطموح �ستيفن هوكينغ )Stephen Hawking( لنظرية كل �سيء يف �لكون. �نظر �إىل مقالتي “�لكون �جلوزي لالإحياء”. 
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