
 ولينيزالموت واألساطير والجنس في سينما با

 جواد بشارة. إعداد وتحرير وترجمة د

 .مقاومة الجسم في الصورة السينمائية

خالل الستينيات مع النضال من أجل االستقالل األفريقي  الغربي،في التاريخ " العالم الثالث" بثاقإن ان

في البلدان أو المدينية لضواحي الحضرية وظهور ظاهرة ا ي وتحرر العالم الثالث من العولمةلم ثالثاوالع

يجب ابتكارها )التي تقدم طريقة مختلفة  السينما،. الديموقراطية يكشف فاحشة التطابق وعنف الصناعية،

المكونة من اإليقاعات والصمت واألجساد  -بفضل مادتها  العالم،للوجود في ( ألنها دائًما مؤسسية دائًما،

يدرس هذا المقال بعض أفالم ". االنتروبيا البرجوازية"الخرق في : مكنةالم قطيعةنقطة ال هي -واألماكن 

 .الوظيفة الثورية للمادية في السينما" تنّظر"وليني التي زبا

المرتبط بالنضاالت األفريقية من أجل االستقالل في  الغربي،في التاريخ " العالم الثالث"إن اختراق 

مدن ضواحي الفي " العالم الثالث"الصفيح والعشوائيات في  تشبه مدنالستينيات وزيادة جيوب 

 .االنصياع وعنف الديمقراطية مساويءيكشف عن  الصناعية،المقاطعات و

يعرض الفيلم  -المصنوعة من اإليقاعات والصمت واألجساد واألماكن  -نظًرا ألهميته المادية المحددة 

للوجود في العالم وبالتالي نقطة االنهيار ( يجب إعادة اختراعها دائًما نظًرا لمأسستها دائًما)طريقة مختلفة 

وليني زأفالم با ول هذه المقالة بعًضا منتتنا السياق،هذا في »برجوازية إنتروبيا " التسرب في : المحتملة

 .المادية في الفيلم لجانب الوظيفة الثورية" تنّظر"التي 

للوساطة التي تعمل بها  تتم في المسرح -مادة الكاميرا والمونتاج  - الجسد عندما يتحول إلى مادة سينمائية

ً طرقخالقة  التكنولوجيا السمعية البصرية مدة التصوير إن ". réelأو الواقع  قيالحقي"جديدة للوصول إلى  ا

 السكون، ،شكلال اإليماءات، الوجه، :تمر عبر الجسد ،في السينما زمنقيمة ال عام،وبشكل  السينمائي

 .محوهييحدث اإليقاع عن طريق نقش نفسه في الجسد أو  ...الصمت  الصوت،

 الكاميرا،في مالحظاته مع " نظريًاالذي نُظر حوله و" الجسد الذي لديه فيوليني جيدًا هذا البعد زلقد فهم با

 حول فيلمومالحظات  ،"األفريقيأوريستي  Orestie africaine "فيلم  بالنسبة إلى وال سيما المالحظات

، La Rabbia الرابية في فلسطين وفي أفالم أخرى مثل Sopraluoghi سوبر الوغيو ،"الهند"عن 

 La Trilogie de laالحياة  ثالثية ،Œdipe Roi الملكوأوديب  Médéeدية يالم": األسطورية" األفالم

vie الووسSalo.  أشكال تصبح  السرد،عندما ال يتم قمعه في مادته، بالجسد واإليقاع الذي تفرضه

 .ممكنة خرىاأل المعرفة

بعبارة أخري،  .إلى العالم والنظرة الناتجةوالعرض التمثيل  الجسد في السينما هو المكان المميز لمقاومة

والتي حددها والعرض المعرفة التي تقع خارج التمثيل  يصبح الجسد مكان ظهور شكل من أشكال

 ".االنتروبيا البرجوازية" باعتبارها "Il PCI ai giovani"وليني في قصيدته زبا

. ولينيزأفالم لبيير باولو با بعض مناستنادًا إلى  الفيلم، إيقاعمقالتي على التقاطع بين الجسد وتركز 

سواء كانت بشرية أو  -في األجساد  يندرج والمادة، زمنبين اليتحدد الذي  أو إيقاع الفيلم ،يالفيلماإليقاع 

وهو  السرد، لغاية تزعزع مدتها،ومقاومتها، من خالل  سمح بتعديلهيو -نباتية أو معمارية  حيوانية أو

نماط المعرفة ألغير السردي و يتحرك ويفسح المجال للخطابما عند ،والعرض لتمثيلل الشكل السائد

 .األخرى



لفيلم عن الهند والتحقق  -أماكن ووجوه وإيقاعات  -مالحظات الموقع لفيلم عن الهند هي البحث عن مواد 

أسطورة مهراجا ضحى بنفسه إلنقاذ النمور الشابة  والمستوحى من الفيلم؛هذا وإمكانية عمل " جدوى"من 

 .ئعةالجا

 
 

 2-1"ن  ،7. المجلد سينما،

 Cinémathèque québécoise Notes pour une Orestieمجموعة  ولينيزأكاتون بيير باولو با 

africaine "بنفس الطريقة ، البحث عن الوجوه واألماكن واإليماءات واألشياء لفيلم مستوحى " تحكي ،

 .، ليكون موجودًا في إفريقيا Orestie of Aeschylusأورستي أسخيلوسمن 

أن  يعنيما. ن المالحظاتيدوأخذ تولكن فقط  الفيلم،وليني تحقيق زلم يستطع با ،"العالم الثالث" وعن

ليتحقق  يتطل اإلخراج؟ ما يعني صنع فيلم مثل فيلم"بالكاميرا  الحظي"يسجل مالحظات بواسطة الكاميرا 

 ً ال يمكن  لبازوليني،؟ وفقًا "هذه الكتابة المفتوحةو" لعالم الثالثا"ما العالقة التي تحدث بين  ؟»سينمائيا

لكن السينما هي طريقة  الشمالية،في أمريكا " اليهوديةالغيتوات األحياء " الهند، إفريقيا،للسينما أن تمثل 

وليس دائًما جغرافيًا ، لألوضاع العالمية المختلفة ؛  ،. مع إفريقيا والهند والجنوب - للتواجد( طريقال)

تعمل التكنولوجيا السمعية . به اوتحليل عالقته" العالم الثالث"السينما هي وسيلة للمعرفة والتواصل مع 

 ،(الجنوب")العالم الثالث"و ( نفضل اليوم أن نقول الشمال)والبصرية كلحظة نشطة للوساطة بين الغرب 

 ".altéritéاآلخر"الغربي لتمثيل ما يسمى ب  تحول إلى أداة للفكرتبأن  افسهسمح لنتدون أن 

  سطورةالموت واأل. مقاومة الجسد في الصورة السينمائية .1

بديل بين المن انطالقاً لم يقترب منها  بالكاميرا،" العالم الثالث"قصيدته " كتابة"وليني زعندما قرر با

 أبدت" العالم الثالث"يبدو أن . المالحظات الوحيدة المتوفرة له هيمكانية اال. فيلم وثائقي وفيلم روائي

 ممكنة؛إن التقنية السمعية والبصرية نفسها هي التي تجعل هذه المقاومة : لتمثيلللعرض وامقاومة 

 .مقاومة التمثيل هي نتاج حدث السينما أخرى،بعبارة 

 .ظهور تلك األحداث واألفكارهو  بل األحداث،لتمثيل األفكار أو  وسيط الفيلم ليس أداة



 نع أساسي بحثفي . جان روش السينما اإلثنولوجيةبازوليني اخترع بطريقة مشابهة جدًا لطريقة 

طريقة  بسمايةا بن ض، يصف ري"القسوة  جان روش أم سينما"المخرج اإلثنولوجي المخرج بعنوان 

مالحظات الة ونفس التحديات مثل والتي تطرح نفس األسئل"العالم الثالث " عن/ لصنع السينما في 

أو للحدث " الهدف"السينما كتقنية ال تهم روش كأداة تسجيل سلبي لـ حقيقة  أخرى،بعبارة : ةولينيزباال

 ثقافي،)فقط كمرحلة أو وسيط يسمح باالتصال المباشر بواقع إال  قادمة،أو رسملة رؤية ومعرفة الخام 

 (.11ص ) واقعه هوال يقدم للوهلة األولى أي تجانس للبنية مع ( على سبيل المثال

 معطاة على أنها األفريقي،أوريستي  Orestie}'ن سوبرالوغي في فلسطين إلى ع بازوليني،مالحظات 

روش  حول يةسماب بنالذي تحدث عنه رضا " االتصال المباشر"مكرس لتأسيس هذا  اإلنجاز،بحث قيد 

وزعزعة  تحولالسمعية والبصرية بالقدرة على  تتمتع التكنولوجيا. الغربي مختلف عن الواقع بواقع

ليتطابق الستيعاب  الذي يحتاج( اليمين واليسار)العقالني البرجوازي  المعرفة وتحريرها من هيمنة الفكر

 تةافتلا العنصرية المتأصلة في ؛"شفافية"المعرفة بدون  حصلتممكن ان . نماذجه وقيمه معكل شيء 

القيم وبالتالي استيعابها في ثقافتنا الخاصة يتم  حسب منطقتنا اعن طريق الحكم عليه" فهم اآلخر" ومبادرة

 .ةولينيزإدانتها بشكل غير مباشر بواسطة مالحظات با

 2-1"ن  ،7. المجلد سينما، -

 

بالناس؛ ال  بالعديد من، مطوقون مإنه. األفارقةمزدحمون ب األوريستي األفريقي المدراء التنفيذيون في

أكثر  -شارع  شيء، حركة، شخص، -وإيقاع الفيلم مثل المواد  كادراج. اشخاص ا تمثلول ،ونظهري

 .أهمية من تنظيمها في بنية سرديّة

يروي التعليق  .الشاشةطبيعة المالحظات للفيلم المراد صنعه تسمح للمواد الخام بالسيطرة على إن 

الكاميرا تستكشف ..."  Orestie d'Eschylus أسخيلوس أوريستي كلكم تعرفون قصة: "الصوتي القصة

من يفعل ال  يتبعه،اإليماءات شخص ما يحاول الهروب من العدسة الذي  االبتسامات، األجساد، الوجوه،

ويتحركون ويتفاعلون مع  طار،واإليأتي الناس إلى العدسة " يمسكه"الذي  يالحقه،الذي  يذهب،تدعه 

في  باختصار،. وال يصبحون شيئًا من نظرة شخص ما أو حديثه العدسة،وينظرون إلى  الكاميرا،

ال يمكن اختزاله إلى  سواء كانت الهند أو فلسطين أو إفريقيا أو أوريستى ،السينمائية،المواد  المالحظات،

 .موضوع تمثيل

 كليتمنيسترو Orestes أوريستيو Agamemnons آجاممنون:يبحث باسوليني عن شخصياته

Clytemnesters ، وكاسندرا Cassandras ،والبلياد Pylades ،هراجاتموال Maharajahs  ،

إنها ليست مسألة صنع قطع اختبار، إنها باألحرى مسألة إيجاد وجه ، جسم ، طريقة للمشي ، ... يةلوالرس

يتم مالحظة  االختبار،أثناء تحقيق نهاية  عام،بشكل . . ولكن أيًضا ما تكشفه الكاميرا عن هذا الواقع المادي

تم . فيما يتعلق بمدى مالءمتها للدور تلعبه،تم فحصها فيما يتعلق بالدور الذي ينبغي أن الممثل أو الممثلة، 

. ولينيزمن صنع با فكر بإيجاز في البحث عن أجاممنون. يجب أن يتوافق الممثل معه بالفعل،تحديد الدور 

 آخر؛فهو ينظر في اتجاه  قليالً،ثم نرى نفس الشخص من وجهة نظر مختلفة  لرجل،نرى لقطة مقربة 

ويظل الناس  كبيرة،يتمتع بكرامة  الشارع،كرسي على حافة يجلس على : نراه في لقطة متوسطة أخيًرا،

هذا يمكن أن يكون " الكاميرا،وينظر إلى  كتفه،يرتدي سترة بيضاء مربوطة على . يقفون بالقرب منه

يحتل  بالنباتات،رأس رجل عجوز نصف مخبأ ": وهذا أيًضا"كما يقول التعليق الصوتي  ،"أجاممنون

يظهر لنا اإلطار التالي لقطة  الحقول؛شخص ما يعمل في  الخلفية،في  الجزء السفلي جزء من اإلطار

تقترب . قال التعليق الصوتي مرة أخرى ،"أجاممنون محتمل آخر آخر،شكل . "مقّربة للرجل العجوز



أكثر " الشارع،يقف على حافة  أبيض،ملفوفًا برداء  القامة،طويل  آخر،رجل " تكبير"العدسة من 

صورة مقّربة للرجل الذي يرتدي عدة أقراط على ... ".  يالمأساوهذا الرجل  رية،أسطوأكثر  أسطورية،

يشغل الشاشة  39 39... الموت واألسطورة و . شكل أطواق كبيرة مقاومة الجسم في الصورة السينمائية

في أجسادهم وفي  مظهرهم،وقصصهم المنقوشة في  المحتملين،إن المظهر المادي لألجاممنون . بأكملها

. يعدّد دور أجاممنون ويحلل عملية التمثيل واالختيارات واالستثناءات التي ينطوي عليها هذا الزخارف،

مع البحث عن المهراجا المحتملين وأفراد العائلة المالكة  األخرى،نفس ج يصل خرطوم في المالحظات 

 .أو مع أماكن ووجوه فلسطين

تصبح األجزاء . مدة إيقاع الموت هي واحدة من أحدث العناصر وأكثرها ثورية في هذه المالحظات

وتغزو المادة  زمنيتجسد ال والتكرار،في البطء : المختلفة للفيلم التي سيتم إنتاجها مستقلة بمرور الوقت

 ".الطبيعية"تاركة شبكات البنية السردية ووظيفتها  الصورة،

حرق  هو تسلسل ربما، األفالم،أعمال اإليقاع في هذه  لحظات داللة على كيفية عمل ملفواحدة من أكثر ال

الخلف، ينظر إليه من  الغناء،موكب من  مجموعة، في خطة. الجثة في نهاية مالحظات لفيلم عن الهند

ة هذه المر األشخاص،لقطة لنفس : هذه الصورة متبوعة بأخرى. يحمل جثة ملفوفة في قماش على نقالة

توجد  الصغير،خلف الموكب  الخشب؛وعادة ما تكون قطع من  يحملونها،إلظهار أيديهم واألشياء التي 

 .على اللوحة الخلفية Coca-Colaشاحنة محملة بالخشب عليها إعالن لشركة 

 الجسم ملتف،نرى  قرب،عن . مجمعة ووضعها على األرض اآلن يتم ترتيب الناس في دائرة حول الجثة

اإليماءات أهم من . المحرقة والطقوس المصاحبة لها وبدالً من ذلك ، تفاصيل المستحضر العشب،في 

لكنهم في  شيء،الغربيون الذين يذهبون إلى الهند لديهم كل  : "ولينيزيقول التعليق الصوتي لبا. الوجوه

 .عطي كل شيءفي الواقع ت شيئًا،التي ال تملك  ذلك،على العكس من  الهند،. الواقع ال يقدمون شيئًا

بالتفصيل نرى الزهور واألوراق  .هذه هي الكلمات األخيرة من الفيلم(. 2 161.ص  ،1331" )لكن ماذا؟

 .متناثرة على األرض

تبدأ عدة أيدي  مقربة،في صورة . وال تزال ملفوفة في القماش الحزم،على  الحزم،الجثة موضوعة على 

تدفع  حركة، 2-1"ن  ،7. المجلد ،Cinémasرأس الجثة  الجسم،في فتح اللوحات القماشية التي تغلف 

يتم الكشف عن وجه المرأة . ورقة مفتوحة بها أغصان األرض،على . على كال الجانبين بواسطة الحركة

ويدفعه إلى  يتحرك،ال يزال الرأس  البيضاء؛وهو نوع من الرغوة  البلسم،وتبدأ األيدي في وضع  الميتة،

يتم فرك األرجل العارية بنفس الرغوة ثم يتم تغطيتها . ين التي تغطي الوجهاليمين واليسار من اليد

وتوضع  للحظة،يصل رجل عجوز يقطع المشهد . ويتم ربط الساقين عند الكاحلين بحلقتين. بالخيوط

 .أغصان أخرى على الجثة

وتحرك  ميرا،الكاتنتقل . يبدأ الدخان في االرتفاع. وصول آخر إلضاءة الحزم. شخص ما يمسح أيديهم

 .طلقات الدخان والنار األخرى تتبع بعضها البعض .مجموعة األشخاص المتجمعين حول المحرقة

هذا الرأس الذي يتحرك تحت ضغط األيدي العاملة بحركة ليست خاصة . إن جوهر الموت يغزو الشاشة

رة التسلسل وفي يكاد يكون محسوًسا طوال فت مرئيًا،يصبح هذا الشيء الجسدي في يدي األحياء  به،

هناك . ال يؤدي تكرار اإليماءات إلى اإلشارة إلى ممارسة أو سرد قصة أو توثيق إحدى الطقوس. الصمت

فإن جوهرية الموت بمرور الوقت هي التي تجبرنا على إدراك نهاية  شيء،ولكن قبل كل  أيًضا،هذا 

ستمرارية مع التقاليد التي يعبرون واال اإليماءات،فإن معرفة  نفسه،في الوقت . الحركة وتجسيد الجسد

على  Coca-Colaمثل عالمة  نهايتها،حتى اآلن وصلت إلى )وانتمائهم إلى ثقافة وخبرة المجتمع  عنها،



 19ص  ،1331 بازوليني،")إلى أعمال الحياة اليائسة ولكن التي يمكن تحملها "تحول الموت ( الشاحنة

9 ) 

وعلى وجه  الجديد،وإدانة الحرب التي تنتمي إلى النظام الرأسمالي مسألة ضد الحالة الطبيعية للعقل لفهم 

يكتب  الطبيعية،إلى مجتمع وسائل اإلعالم التي نستهلك فيها يوميًا وهم السالم والحياة  الخصوص،

تتناسب مع النص في " وثائقية"هو فيلم مونتاج مؤلف من صور  الرابية: وليني قصيدة سمعية بصريةزبا

يبدو أن الشعر المؤلف على الصور ينتجها في  المزيج،في هذا . والتي ترافقها وتتخللها والشعر،النثر 

وسياق " الوثائقي"ما وراء طابعهم  الجديد، 36 31... المر و  مور،. مقاومة الجسد في الصورة السينمائية

 .الوقائع

قديمة  -معلومات  قطاعاتعادي في إيقاع األخبار التي تنظمها ال حتى أكثرها مأساوية -تفاهة الصور 

عادة يربط الصور في فيلم وثائقي أو في  ترتيب زمني أو منطقي. ومشوهة بالكلمات التي تم كتابتها بها

بل إلى  الواقع،لخطاب جديد ال يسعى إلى تمثيل " السياسي الشعري"يتم استبداله بالنظام . منزعج األخبار،

 .تاجها على الشاشةإلن تعقيدها،في  .إلظهاره مادته،تدوينه في 

التاريخ الذي يتحدى  بقوة من هذه تنتج حقيقة والطبيعة البصريةإيقاع الصور مع إيقاع اآليات في المقابل 

على سبيل  اعتبارك،ضع في . العالم ومكانة الموضوع فيها المعلومات،حتى في جودة  تنظيم المعرفة

 اللون يتجسد وهو ".مشكلة جديدة في العالم"اللون، الديدان على  المثال،

 يسمى اللون الجديد -في النص الشعري  تصور بمصطلحات مكانية تتكرر بإصرار

 -"توسيع األرض " ،"الحياة الحقيقية  يجب أن نقبل مساحات ال حصر لها من" ،"امتداد العالم 

 فرق ال يصبح هدفا ل. ويرقص مظاهر، يحبيتكون من  تجسيده،ال يمكن  حاد،واستحضار اختالف 

 .أشكال العمل من خالل تلويث طريقتنا في الوجود في العالم ولكن ما يثير الجديد والتمثيل، لمعرفة،ا

المظهر والحب هما والرقصات، رقصات جديدة أصبحت مألوفة لنا  للحب،طرق جديدة  جديدة،مظاهر 

 .في حد ذاته أنماط من المعرفة

من خالل خلق  األسطورة،كتابة األسطورة بمرور الوقت وبصمت يلعب الصمت دوًرا مهًما في كتابة 

التسلسل الطويل  المثال،على سبيل  تأمل،". االنتروبيا البرجوازية"إيقاع غريب عن المنطق السردي لـ 

 .للتضحية البشرية وطقوس أكل لحوم البشر في المدية

 بالمصطلحات –" واقع"التسلسل الطويل هو إنتاج  العادي الناتج عن هذاالتأثير األكثر وضوًحا وغير 

ن  ،7. المجلد السينما،. التي ال تتعلق بنا -طبيعة اإلنسان  العالقة البشرية،مفهوم الحياة  بالوقت،الشعور 

ر المناظر الطبيعية تكتب ممارسة غير منطقية وغي الضوء، التكرار، اإليقاع، األصوات، الصمت، 1-2"

 .ال يمكن الحكم عليها وفقًا لقيم األخالق البرجوازية لفظية،

من هيمنة الرؤية " عصور ما قبل التاريخ"فإن األسلوب السمعي البصري يحرر  أخرى،وبعبارة 

 اغتنامه،كواقع ال تستطيع الثقافة اإلنسانية  ،"غموضها"ويعيد األسطورة إلينا في  للعالم،البرجوازية 

إن ميل المتفرج إلى . مادة /وجسدي وتنقسم إلى بعد روحي ( زلق" )مفهومة"ها لتكون حقيقة ال تسمح نفس

 .واالرتباك أمر ال مفر منه محبط،الحكم من خالل إعادة كل شيء إلى قيمه الخاصة 

مع  الطبيعية،الناس جزء من المناظر  فإن ملف األقل،دقيقة على  11الذي يستمر  تتابع المشاهد،طوال 

ليس عندما تتوقف الكاميرا على أبسرت  ال يوجد حتى علم نفس. يوانات والشجيرات والسماءالحالجبال، 

القمح مثل الحجارة واألشجار  غامض وصامت مثل... مدروس أو مبتسم أو مرتبك ، (شقيق المدية)



مثل  حدس،يغمق مع  يصور الشاب الضحية الذي يبتسم فاقد الوعي ومن بعد النادرة أو عند الكاميرا

 .نقطة إطالق النار حيوان على

من خالل مجموع  اللقطات،حركة ناتجة عن مجموع : إيقاع التسلسل بطيء ويتكون البطء من التكرار

الموسيقى المعدنية  -الصمت . يأتي الناس والحيوانات إلى مكان التضحية. اإليماءات والشكل واأللوان

يسجل الضوء  -ها أجراس الحيوانات التي تسمع من بعيد مثل تلك التي تسمع إدراكها،التي بالكاد يمكن 

في هذه ": الوقت الحقيقي"تحدث كل إيماءة في . وحجم الطائرات الناس وتوقعاتهم في الصحراء والقمر

أو وقت  المثال،على سبيل  للضحية،وليس الوقت الدرامي والذاتي  والمجتمع،وقت التضحية  الحالة،

لكن دعونا . المتكررة المساواة، الوسواس، السيكادا،سيقى أو إضافتها إلى أغنية يتم استبدال المو. الجالدين

 .ذروة إعدام الضحية وأداء الطقوس: نفكر بإيجاز في الذروة

ابحث عن  مستعجلة،القائد بخطوة  حركة سريعة للكاميرا بعد الرجلين فجأة بفضل للقطاتيتغير إيقاع ا

شوهدت في الملف الشخصي في البداية ومقاومة الجسم في  للشاب،لقطة عامة . تضحية الضحية المعدة لـ

 السقالة،صراعات بين الرجلين اللذين قاداه إلى  الخلف،األسطورة  ثم من  الموت،. الصورة السينمائية

تتسارع األحداث بفضل . ، لكننا نسمعه من بعيد( هذه هي األصوات البشرية األولى في التسلسل)صرخ 

 الطبيعية،فهي تحتفظ بالضرورة المأساوية للكوارث  اإلطار،حركة الصور الظلية في حركة الكاميرا و

 فهي ال تصبح نفسية في لعبة

الموسيقى هي أغنية  المسيح،مثل  مفتوحة،الشاب مقيد بالعمودين بأذرع . لقطات مقّربة أو في الحوارات

 .ممزوجة بأغنية السيكادا المؤرقة الغربي،جنازة يابانية ال تبدو مألوفة ألذن المشاهد 

ثم تتناوب اللقطات المقربة  صوت؛ال  الشاب لم يعد يثور ولم يعد ينقل. السماء تشوبها اللون الوردي

 .صامت منه،ال مفر  بطيء، باالختناق، القتل،يتبع  ديةيألبسرت والم

" المتحضرة"التي تراها العين  ،"طقوس العربدة"بإطالق طاقات  ،"الهمجي"ال يتبعه صخب الحشد 

 الصخرة،شخص ما يرتدي خوذة يعلوها رأس حيوان ينادي . للشخص الذي يروي األسطورة البدائية

وجوههم  الناس،يقترب . يحرر الجسد من الحبال التي ربطته ويبدأ في تقطيعه إلى قطع بفأس،المجهزة 

تتقدم األيدي المجهزة بأوعية . من التسلسلمسالمة مثل وجوه الخراف أو الحمير من اإلطارات األولى 

يتحرك  بدقة،مرتبة  الناس،موكب من . نرى األيدي وليس الوجوه. مختلفة الشكل والحجم لتلقي دم الضحية

تترك الكاميرا الناس وتسافر عبر . في منظر طبيعي من الصخور والرمال طويلة،في لقطة  بسرعة،بعيدًا 

يقوم  الغوص،عند . في الصحراء" معجزة سامية" والنباتات،األبيض المناظر الطبيعية وتالل النمل 

صورة مقربة . الهدف بتأطير األشخاص الذين يتفرقون في لقطة واسعة في اتجاه المساحات الخضراء

نرى . تذوب في وعاء من الوجوه متبوعة بتفاصيل اليدين التي تؤدي الطقوس الغامض،التعبير  لصبي،

تظل التضحية والطقوس جماعيين في جميع . واألفعال التي تُنجز الطقوس قبل كل شيء اإليماءات

 فرديًا،وال في شيطنة الحشد الذي بدوره ال يجعل نفسه  الشفقة،وال يتم تفردهما في االنحراف أو  األوقات،

 .وال يصبح موضوًعا نفسيًا

  ،2-1رقم  ،7. المجلد سينما، 31

 :مادية الفكر الضمني

تكسر  المادة،من خالل اإليقاع الذي تفرضه  التي،اللغة  يًضا لحظة البحث عن جديدتصبح الثالثية أ 

: لوصف االستراتيجية المعتمدة في هذه األفالم" ضمنية"وليني عن أيديولوجية زيتحدث با. مخطط التمثيل

وال  نة،المهيمتمر الثورة ضد األيديولوجيا . سياسة الفيلم منقوشة بالكامل في مادية الصور واألصوات



 ،(بما في ذلك اللهجة واألغاني الشعبية)عبر األجساد واإليقاعات واألصوات  االستهالك،سيما ضد فلسفة 

وقيم المجتمع الرأسمالي . ترسل بشكل نقدي إلى الصور المادي،من خالل حضورها  التي،األماكن 

في البرامج التلفزيونية أو شخصية من ديكاميرون هي بالضبط عكس الشخصية التي يراها المرء . "الجديد

 Filmcritica مجلة نقد الفيلم وليني في إحدى مقابالته مع مراجعةزقال با ،"في ما يسمى بأفالم المواساة

 (.111، ص  Magrelliنقالً عن )

يصبح البعد المادي للشخصية والمكان واإليماءة مهًما بشكل خاص ويتم استكشاف السينما وفهمها قبل كل 

هناك إلحاح شبه مهووس بالنزول على  هناك،من . شيء كوسيلة يمكنها تقديم وكتابة مثل هذا البعد المادي

 هذا في نص مهم نُشر في وليني باستفاضة عنزيتحدث با. للبحث الدؤوب عن الوجوه واألجساد الساحة،

بحثًا  اليمن،يروي تجارب سفره في إريتريا ثم في  ،Ecrits sur le cinéma "كتابات في السينما" بحث 

ألف ليلة  تجعل فيلمعن المواد البشرية والجغرافية والمعمارية والتصويرية التي كان من المفترض أن 

ً وليلة ممكن  .ا

 ...الموت واألسطورة. مقاومة الجسد في الصورة السينمائية

 البازولينية في المادية الثالثية، تندرجمركزية في األفالم الثالثة من  هيالتي  الجنسانية،تعتبر 

Pasolinian  ليحل  الذي يأتيأو الحضور الفيزيائي الوجود المادي  ، في هذا التقييم لـهاجزًءا منوتصبح

 تيوريم في. حديثةالاليومية في المجتمعات الغربية ومن الخبرة  "الالواقعية"ينفي  الشاشة،على 

Théorème، من  لغة وتنسحب من سيطرة الرؤية البرجوازية الجنسانيةتصبح  الخنازير، وسالو، حظيرة

 .العالم من خالل تناول قضايا سياسية جديدة

نظر في النظام ال حاسم يمكن من خالله ألخذ الجنس كمكانبامتياز  Pasolinian بازوليني مشروع هنا،

على نحو صريح،  فعل ذلكيال  الثالثية،في . شخصيات مختلفةوجود يفترض و "يسجننا"االجتماعي الذي 

 كما فعل بارت لـ  ه،مع تماهىيمكن للمرء أن ي مقنن،جنس لوجود  فالفنحن لسنا إزاء جنسانية مشفرة، 

 ،وتيوريم يوماً في سادوم 121لفيلم سالو أو لنظرية من الناحية اجزئياً  هكما يمكننا أن نفعل،  Sadeساد 

 .العناصر المكونة للشفرة وحتى تعريف القواعد اإليروتيكيةحيث تتوفر 

 انحراف،والنتيجة مرة أخرى هي تجريد النظرة البرجوازية الجنسية التي تحولها إما إلى حب أو إلى 

من خالل القضاء على علم  ئنين،كاوتتحقق مرة أخرى من خالل القضاء على كل التوتر النفسي بين 

 .الموضوع -الفرد . وهو محور الرؤية البرجوازية التي تتمحور حوله النفس،

 .الجنسانية هذه مختلفة" كتابة"لكن طرائق 

 صاخبة،: للشخصيات الفيزيائية الخصائص الجسدية بعدمنقوشة في  The Trilogyإن الجنسانية في 

 ،"عادي"وسيم بجمال غير  متذمر،مبتسم أو  أشعث، أسنان،بال  ملتحية، نحيفة،ممتلئة الجسم أو  سعيدة،

استفزاز فاضح في : غافل تماًما من مظهرهم شيء،وفوق كل  وقح،خجول أو  الخمر،مغرور بالفقر أو 

وحظيرة  Théorème تيوريم في. وبمظاهره الزائفة مجتمع منشغل قبل كل شيء بنواحيه الخاصة

وأشكال شفافة وصامتة  ،"محاكاة"بمثابة تكون الشخصيات تقريبًا  ،et Salo ووسال Porcherieالخنازير

 .التي ال ترحم القاسية Power سلطةال أو أدوار أو رموز أو حتى أرقام قابلة للتبادل في مسرحية

 ؛وجياتوالسيكولاألفراد  التحديد،على وجه  ينكر،ينتج إيقاع هذه األفالم التي تشكل الثالثية بُعدًا كوراليًا 

ويؤثر المجتمع   الفرد،على "الشعب " الذي يفضل ،أو المجموع الكل" لــ  مما يجعل الشخصيات عناصر

 ،المخرج الحظ بالفعل،. 9وليني حول تدمير صنعاء زالكلمات التي نطق بها با على الفرد، ولنستخدم



 علّمت"التي استوردها الروس واألميركيون "الديمقراطية الرسمية " أن الصغيرة،البلدة اليمنية  بخصوص

 (.261ص  ،1331 بازوليني،" )علّم احترام إرادة الشعبتال  الكنه الفرد،احترام 

من خالل الجماعية؛ من خالل اللقطات  La Trilogie الثالثية في La choralitéيتم إنتاج الكورالية 

. اتشابه قصصهل وجمعها معًا ،مهنوالمن الشخصيات، متمايزة في المظهر  تنظيم عدد كبيرإخراج يقوم ب

نوع من بطل القصة  بل باألحرى بسيط مجرد ديكور واليس ممساحة معمارية وه من خالل تسجيلهم في

: في كل مكانالحاضرة الضوضاء  عبر األزقة؛ النزل، الدير، الكاتدرائية، السوق، مكان يتجسد في

تدريعات،  ،اتتجشؤ تنهدات، همسات، السوق،في  صرخات مندوبي المبيعات الشعبية،األغاني 

عن  ؛واندماجها فيها الكوراليةمن خالل مالءمتها لهذه " ضوضاء"حتى الحوارات تصبح  - ضرطات،

 fondu en noireإلى استخدام المزج أو االختفاء التدريجي للصورة لجأالسريع الذي ال ي مونتاجطريق ال

 أخرى،من قصة إلى  للتعبير عن انتقالليس كثيًرا  هنا،وحتى  -زهرة ألف ليلة وليلة فيلم باستثناء  يبًاتقر

بدون  الكل،الحلقات تتبع بعضها البعض في استمرارية  .التطورات داخل نفس القصة لإلشارة إلىولكن 

 .كما في الحياة وبدون فواصل، ترقيم،عالمات 

 :الجنسانية كلغة 

من  لعالمفي اهو التدريج الرتكاب اإلبادة الجماعية الثقافية والجسدية  يوماً في سدوم 121سالو أو فيلم إن  

بمعنى  ميكانيكيًا؛ذلك األمر  حتى يصبحإلدامة العار والعنف  إخراج مشاهدو ،قبل السلطة السياسية الفاشية

ضد السلطة والممكنة لثورة المحتملة أيًضا كتابة ا ففيلم سالو هو. إنه انطالق لتقنية حقيقية للعنف آخر،

 .وضد الثقافة التي تولدها

ر، على استعداد للتجاوز في اليمين واليسابين  لماذا ساد؟ ما وراء التحدي المتمثل في التوافق الفكري

حدس موجود بالفعل في أساس جزء  ريتطووليني بزالحوار مع ساد يسمح لباالسلطة، فإن  عارصمت 

 La Trilogie الثالثية إلى ،Porcherie حظيرة الخنازير إلى Théorème تيوريم من –كبير من عمله 

الحدس ألخذ الجنس كمكان حاسم يمكن من خالله النظر في  -( في نفس البحث وحتى البترول يشارك)

 .البناء االجتماعي التي نشارك فيه وحدوده

ويعيش  االغتراب،أو فريسة في قبضة  د،الفرفي عالم اليوم، يعيش : ولينيزقال با ،تيوريمبالحديث عن 

العالقة بين األصالة وعدم األصالة مستحيلة على مستوى . بطريقة غير أصيلة نفسه،بفكرة خاطئة عن 

إقناعها فهو ال يحاول  األخرى،الضيف الشاب ال يتحدث مع الشخصيات  الحقيقة،في : لغويال االتصال

اللغة هي العمود الفقري (. 926نقالً عن نالديني ، ص )لكن لديه عالقة حب معهم جميعًا  بالكلمات،

في هذه األفالم  الجنسانية مفسرة. أخرىعبر وسائل إعالم أن تمر  وعلى الثورة". لإلنتروبيا البرجوازية"

من اإلثارة الجنسية  من الممكن تحرير آخر،بمعنى . لعالملبرجوازية ال كلغة تصبح حصيلة الرؤية

جساد مادية األ إلى اإلعادته" الشذوذ" إلىأو " الحب" إلىفي كل مرة  األيديولوجية التي غيرتها لتراكباتا

بفضل طبيعتها  السينما،يبدو أن . انهيار الرؤية البرجوازية للعالم مكانواإليماءات والصمت وجعلها 

 .هي الوسيلة المثالية لمثل هذه العملية والبصرية،السمعية 

في  Macciocchi شيتسيوتما يقول اكم« .الفاشية أو مجازاً للسلطةاستعارة "ليس  ،لوفي فيلم سا الجنس،

الفاشية مجازاً للسلطة الجنس باعتباره  بمجرد قراءة. "ولينيزلبا يةأربعة هرطقات كاردينال" مهمالكتابه 

االستعارة  شيرت .6 لسلطةالبقاء ضمن نفس اإلطار األيديولوجي الذي ينتج مثل هذه اب بالفعليلزمنا 

 ههذو. موضوع الرفض من جانب األخالق الديمقراطية والتقدمية الفاشية، سلطةال: الجنسية إلى المرجع

. في مواجهة الكثير من الرعب افي إيجابيته هاديتأكلو تم أو حتى  ،احالهزال على تال  ،اجانبهمن  األخير،

ال تشكك في نفسها كوجهة نظر  تقدمية، حتى لو كانت للعالم،فإن النظرة البرجوازية  أخرى،بعبارة 



ومن  كما سنرى بشكل أكثر تحديدًا)الفاشية ليست مرجعًا لقصة سالو الجنسية . عالمية قائمة على التمثيل

الفاشية بهيكلها الهرمي  سلطةوليني من ساد إلى قواعد الزتشير القواعد اإليروتيكية التي يأخذها با(. بعد

الرأسمالية الجديدة التي تختزل الجسم إلى ملحق غير مهم  سلطةإلى  انوأنماط التعبير وكالهما يشير

والرأسمالي الجديد  خطاب الفاشي والساديال -المختلفة  إن اإلشارة بين الخطابات. ويمكن التخلص منه

الديناميكية بين هذه . فيها الوعي النقدي للتاريخهي اللحظة التي يحدث  -( خاصة باقتصاد االستهالك)

 .الجنسي الذي يصبح لغة باالنسحاب من اللغة اللفظية يعلنها ويتوسطها النشاط الخطابات

بارت، " )الخطاب الملمح دائًما"من   اإلثارة الجنسيةاإليروتيكية أو هرب ت ،(ودي ساد)وليني زعمل با

مجردة من ال ممارساتها، في ومكشوف علن،م البرجوازية؛ة الموضوع في التجرب الذي يلقيه( 92ص 

البقاء في حقيقة أن  التحدي وأهمية هذا اإلجراء. .والسيكولوجياتاالقتراحات،  التوقعات،ومن  الرغبة،

والجنس منفصالن عن الرؤية البرجوازية للعالم ويقدمان لنا الفرصة المذهلة لوجهة  يروتيكيةالممارسة اإل

 .موضع التساؤل والتشكيكبالضرورة في  ناضعنظر أخرى ت

 ،تام وضوحب Barthes روالن بارتيطرح  ،Loyola ، ليوالFourier ه، فوريSade ساد"  في كتابه

، "شهواني " ساد هو مؤلف: "نهالالتي يعطيها المرء  المثيرة والتعاريف الخاطئةاإليروتيكية مسألة اللغة 

مع ( 91. ص" )؟érotismeالجنسية اإلثارة اإليروتيكية أو ولكن ما هي . ذلك مراًرا وتكراًرا يقال لنا

بينما في مجتمعنا هي قبل كل شيء مسألة  بارت،كما يقول  ،"لم تعد منطوقة فاعلة،"إنها مسألة لغة  ساد،

يصف . érotisme الجنسيةإثارة إلنتاج ما نعتبره وضرورية لكنها أساسية  مباشر،غير  تلميح،: كالم

حد تعريف القواعد أن يصل إلى إلى  والثانية،بوحدتيه المفصليتين األولى  ،ةاإليروتيكيساد  شفرةبارت 

ً في بحثه .اإليروتيكية الحقيقية يقول بارت  ساد،انتقادات مختلفة وجهت إلى ، في سياق رده على والحقا

 فقط؛في عمل ساد جاذبية المرجع  السوداء، يرىالقائمة المجتمع الذي يضعه في إن : شيئًا مهًما للغاية

إن العملية اإلبداعية التي تتخيلها  على الواقع، طلالتي ت واجهة الزجاجيةهي تلك ال'الكلمة  ،لهبالنسبة 

لذلك فإن اإلدانة . والتعبير عنه"  واقعال: "وتعرف على أساسها التي تؤسس قوانينها لها مصطلحان فقط

 ،"يمثل"فهو يفترض أن األدب : ساد تقوم على نظام أدبي معين وهذا النظام هو الواقعية القانونية ضد

أو  مؤثًرا،جماليًا إذا كان الموضوع  للحكم،أن توافق هذا التقليد هو الذي يُقدم ". يقلد"الذي  ،"الشكل"

ً مسخإذا كان  عقابيًا،غريزيًا أو  التي مع  المدرسة،جهة نظر و: تقودبأن  يعني أن تقنع وأخيراً، أن تقلد ؛ا

 .بمؤسساته بأكمله،ذلك تشارك مجتمعا 

، ولكن لتصور «."إثارة الخوف والعار والحسد واالنطباع وما إلى ذلك"إن وظيفة الكالم ليست في الواقع 

على ما  هذا،: ال يوصفعما أي عدم ترك أي شيء خارج الكلمة والتنازل للعالم  تصوره،ما ال يمكن 

لم يكن موجودًا إال من خالل  حيث ساد لباستيل،ل ،اديةالسمدينة الالذي يتكرر في جميع أنحاء  الشعار يبدو،

 (.92-91ص " )التاريخ" لــولكن  للفجور،ليس  مالذًا، ، Sillingسيلينجالكلمات، في قلعة 

هو  ليه،ع تصور ما ال يمكن تصوره وتفكيك النظام األيديولوجي الذي يتم تأسيس مجتمع بأسره بمؤسساته

على البناء  األشكال،فاالهتمام يتركز على  الفيلم،ليس المرجع هو العنصر المهم في . ولينيزعمل با أيًضا

تيوريم مثل  سالو. على اإلسناد الترافقي بين الخطابات المختلفة في محاولة إلعادة كتابة القصة الخطابي،

ولكن إلى تركيبات استطرادية  مرجع،شخصية ال تشير إلى : قصة رمزية مأساوية وحظيرة الخنازير

 .وظيفتها واختالفهالها أخرى 

" المعسكرات النازية التي نراها أحيانًا على شاشات التلفزيون اليوم فيمن الجثث  تالللماذا هذه ال"

(Macciocchi 191، ص ماتسيوتشي)، كانوا يحاولون الهروب من الذين  الغرقى أو جثث الفيتناميين

طاق بالنسبة لنا؟ ت فلماذا التكون هي األخرى ال ،المذبوحين والتوتسي أو جثث الهوتو ،"المحررة"فيتنام 

فإن  وبالمثل، يوم؛لكننا نقبل مشاهدته كل  ،(192ص " )الجثث منيبدو أن التاريخ هو حركة مستمرة "



لذلك من غير : "ي مدمجة في ممارسات اجتماعية أخرىوه بها،المواد اإلباحية لها قنوات توزيع خاصة 

" إباحيًا"هذا ما نعتبره : دع الفنان يعطي تفسيره الخاص. المحتمل أن يتعمق الفن في انحراف السلطة

pornographique" »( 191ص.) 

 في للشذوذ في حقيقة أن هذا التنديدتبقى لفيلم لالفضيحة الحقيقية والقوة الحقيقية : لكني أود أن أضيف هذا

حول أسس  موضوع التساؤل واالتهام والتي تضع عليها،السلطة يمر من خالل لغة ال يمكن السيطرة 

 ونقده لفيلم سالووظيفة التربوية تتطور ال في هذه العملية المتطرفة. إمكانية التفسير ذاتهاو للعالم،فهمنا 

عليها تركز التي واليمين واليسار  الذي يتقاسماه (192ص " )التعصب الوثني للدولة"وليني ضد زبا

 .ينبوضوح كبير بإصرار يوتشيسأنتونييتا مات

 :الموتالصمت أو الفعل أو الدم أو 

وكيف تغير مجرى التاريخ من  التاريخ،كيف تسكن سيولة : ولينية هو كما يليزإن معنى كل البحوث البا 

بقبولك أنه ال يمكنك  العقل،من خالل عدم محاولة جلب كل شيء إلى  تناقضاته،مع احترام  الداخل،

 .التخلص من عدم اليقين

الختيار المرئي والمسموع لمعرفة العالم  السينما،في  ولينيزالتاريخ يعني أيًضا العمل في حالة باأن تسكن 

إذ على الوجوه  قصوى أهميةأولي )بطريقة أخرى، وفهم قيمة الصمت والمادية للصورة وابتكارها  زمنهو

اعمل على مفهوم المثال مع الوعي بأن يصبح  ،(121. ص دوفلوت،، نقالً عن "من المستحيل الغش بها 

 حتى ،رينمكر منا،بأشخاص قريبين  اقتداءً نبني ألنفسنا  الحياة،كما في . السينمائيأو للفعل مثااًل للعمل 

 تمامامماثلة في السينما نتعرض لظاهرة واليومية،  أعمالهم خطاباتهم، إيماءاتهم، ذلك، نعرفدون أن ي

 .إليقاعاتها حتى الالوعي الفهم،من خالل  الصورة،التي تمر عبر مادية 

التي تبدو ، تراجيديا حظيرة الخنازيرللحوار بين جوليان وسبينوزا في  أود أن أختتم بمناقشة بضع فقرات

وهو مقطع أساسي  سبينوزا،اللقاء مع أي . ولينيزابلفي هذا البحث  لي ضرورية لفهم ما هو على المحك

؛ كان ، وتم اقتطاعه في المونتاج النهائيفي الفيلم تضمينه والذي لم تم اللفظ،المتجانسة  1366في مأساة 

 .الخنازير للمرة األخيرةحظيرة جوليان إلى  عندما ذهب النهاية،يجب أن يحدث قرب 

لذلك يجب أن أكون هنا : ، يجيب سبينوزافيها إرادة إدانته ريبة جوليان الذي يفترض الفيلسوفإزاء 

إذا  ،بشرالبين للعيش وبالتالي عد : حرر نفسك من عبودية المشاعر يا جوليان عن طريق العقل: "ألخبرك

يج االنصهار على قدم إلى المكان الذي يسير فيه مز اذهب: "فيأضسو .!"اإنسانكنت تريد أن تكون 

ص  ،1331 بازوليني،")والثورة  الهرطقة" ولكن أيًضا حرية التسوية، لطبع،با هناك، ستجد: وساق

976.) 

لكن العقالنية . العقالنية هي أساس كليهما. السلطة والثورة على السلطة: كل شيء ينتمي إلى نفس اإلطار

 . لم تستطع تصفية هللا

عن طريق  أقصد: هللا بالعقل شرح! سنة 91تناقض غريب في هذا اليهودي البالغ من العمر  -. سبينوزا

ً  -كان علميًا بالفعل  العقل الذي  ( 976، ص  1331وليني ، زبا) وبرجوازيا

 موجود،السبب غير . تاريخيبناء بصفته  ولكن نقد العقل ،، ورفض العقللسنا في حضرة مدح الالعقالني

هذا البعد  من أردنا تجريده والذيفي الظرف التاريخي لـظهور البرجوازية  ولدالذي  للعقل هناك مفهوم

ً مطلق هالتاريخي لجعل  .طرق أخرى لتصور العقل ولكن هناك ا



قرار تاريخي، صفه سبينوزا بأنه قرار الذي و – الخنازير هأكلهو أن يسمح بأن ت –قرار جوليان النهائي 

خرى من حاجة إليجاد أشكال أ كالضرورة تفرض نفسها، هنا الثورة، يةمن خالل إدراك تاريخ. حقبة

 .والثورة التمرد

ال طاعة وال : "بالصيغة يرسمه والدكوالتي  االتصال،الطريقة التي تريدها في  سمي ما شئت –. سبينوزا

بشروا دون أن ينطقوا بكلمة  المثال،على سبيل  القديسين،النقطة المهمة هي أن العديد من  ؛"عصيان

 .موتالدم أو بالعمل أو بالصمت أو بال -واحدة 

 نفسه،حتى من خالل مناقضة  يفسرها،أن  عقلإنها شهادة على هذا النوع من اللغة التي ال يمكن ألي ]...[ 

 .تم استدعاؤك لذلك

ذلك ضمن  حتى لو كانت ،أختزل في دور الكوباي الذي تجرى عليه التجاربال أريد أن  -. جوليان

 .أخالقك

 دون كيشوت مثل –لقد كان مجرد كتاب . للتخلي عن ذلك ؟ أنا هناإذن أنت لم تفهم بعد جوليان، -. سبينوزا

Don Quichotte، مونادولوجيال مثل Monadology، ديء الرياضياتامبأو Principia 

mathematica : النهاية،في  يلد،من عالم كان من المقرر أن  تومع ذلك نبع: إن شئت سامية،كتب 

لتأييد  تمجيدهم؛فإن هذه األعمال لم تؤد إال إلى  ذلك،بل وأكثر من  .والدك اإلنساني وشريكه التكنوقراطي

يكون العقل  هللا،ولكن بمجرد أن يشرح . في شرح هللا( عقلهم)العقل  خدمني: هذا صحيح. قصتهم الخاصة

وليني ، زبا)غير هللا آخر  ال شيء فقط،هللا سوى يجب أن يبقى  ال: قد أتم واجبه ويجب أن ينكر نفسه

 (.973-971ص  ، 1331

ولغة القدوة مثل لغة القديسين الذين بشروا  هو التاريخ( 973ص " )اإلله الذي ال يعزي"هذا  هللا،لكن 

كإعادة اختراع على أساس  للتاريخ،السينما كإعادة كتابة . أيًضا سينما ووه ودم،بصمت وعمل ووعظوا 

 .لطريقة للوجود في العالم التحديد،على وجه  مادتها،
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