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 مقدمة

ظهرت الكثري من احلركات الفنية املؤثرة عيل البيئة ، عقودعيل مدار ال

بمفرداهتا املتعددة، وانبثقت منها العديد من املوجات الفنية الشاملة 

اإلبداعية الرائعة، والقادرة عيل إثراء الكيان الفني بمجاالته التي ال حرص 

كن بسهولة للحركة الرسيالية أن تتسلل إيل أذهاننا حينام نفكر مهلا. من امل

، وأحدثت تغيريات طويلةباحلركات الفنية التي استمرت لفرتات 

يف اللوحات،  الرسياليةة واضحة، ومؤثرة، وال يمكننا أن نحرص جوهري

فة، بألوان الفن املختل امن املنطقي أن نربطه ت فحسب لكنهوالبورترهيا

والتي متثل السينام لونا منها، وبيئة فنية حمورية ال غني عنها. وإذا نظرنا إيل 

ور مدي عظمتها، واملتابع، ألدركنا عيل الفالسينام الرسيالية نظرة اخلبري، 

وحجم تأثريها كجزء أصيل، ومتأصل ال يمكن فصله عن الكيان 

السينامئي العام، وإذا ُفصل عنه، اهتزت البيئة السينامئية الشاملة، وفقدت 

يعمد الفيلم  الكثري من جمدها، وتأثريها عيل املسار الفني، واإلنساين.

دمج بني الواقع، الرسيايل إيل اجلمع بني املنطقية، والالمنطقية، وال

واخليال، والعمل عيل تقديم املحتوي الفني الناتج ضمن إطار حمدد 

يضعه املخرج، ويعمل عيل تطويره. كام يعمد إيل اجلنوح إيل ما فوق 

حياول الوصول إيل الالوعي، واألفكار املتناثرة الكامنة والواقعية، 

بدواخل النفس البرشية، وهيتم باستخدام صور صادمة، وكادرات فنية 



تؤدي هذه البيئة اإلبداعية و عن اإلطار الرسدي اخلاص باحلبكة.خارجة 

إيل خلق حالة من الصدمة يتلقاها املشاهد بصورة تشملها النشوة، 

حالة الثورية التي حياول املخرج، ب، وهو ما يرتبط واإلثارة، والذهول

من قبل الفيلم. البيئة الكلية املُعتمدة ب إحلاقهاوالقائمون عيل العمل 

ظهرت السينام الرسيالية يف العقد الثاين من القرن العرشين، وانبثقت 

بالتوازي مع ظهور العديد من األنواع السينامئية األخرى، وتطورت 

ر العنيد املُعتمد من قبل فئة املخرجني الثوريني الراغبني يف مقرتنة باإلرصا

ترك بصامهتم عيل الساحة الفنية، وتوثيق الطفرة اإلبداعية املتبناة من 

إيل األفالم الصامتة، وتطورت مع التقدم قبلهم. وقد تسللت الرسيالية 

ام املهيمن عيل السينام عرب السنني، وتلونت بألواهنا، وتأقلمت مع استخد

الصوت، واملؤثرات املتدرجة لتؤكد بصورة دؤوبة عيل جدارهتا كحركة 

يعتمد هذا  ية قادرة عيل التكيف، واملجاراة.فنية هامة، وكبيئة إبداع

من األفالم السينامئية الرسيالية القادرة  العديدالكتاب عيل التطرق إيل 

البنية  عيل توضيح النتائج النامجة عن استخدام األسلوب الرسيايل ضمن

العنارص غري املنطقية إيل البيئة اإلبداعية  ضافةالكلية للعمل الفني، وإ

ضمن إطار مبني عيل استجالب أحوال املنطقية بصورة متأخرة يف بعض 

األحيان، وعدم االهتامم باستجالهبا يف أحيان أخري. نحاول عرب 

صفحات هذا الكتاب أن نمنح القارئ القدرة عيل إدراك البيئة الرسيالية 



بني األفالم  ة، ومبارشة ليتمكن من التفريققائيعند التعرض هلا بصورة تل

املفعمة بالفجوات الرسدية، واملرتبطة بعدم االحرتافية من جهة، واألفالم 

القادرة عيل إدراج العنارص الغريبة إيل اإلطار الرسدي بصورة سلسة، 

بمناخ إبداعي حقيقي من جهة أخري. ومرنة ضمن بيئة منطقية، ومرتبطة 

ملمكن بسهولة أن نتقبل العمل الرسيايل دون التطرق من املعروف أنه من ا

إيل ماهية العنارص الغريبة املُدرجة بني احلني، واآلخر عرب كادراته، 

وتعتمد هذه البيئة املرتبطة بالتقبل الرسيع يف أغلب األحوال عيل إحلاق 

التصنيف الرسيايل بالعمل الفني كسمة رئيسية واضحة، ومعربة عن 

التسويقية عيل السواء، وهو ما يرتبط باحلالة اإلبداعية حالته الفنية، و

الشاملة منذ بزوغها عيل الساحة الفنية. ويف حاالت أخري، تتسلل 

العنارص الرسيالية إيل العمل الفني، ومتثل ركنا رئيسيا من أركانه، 

وتستمد منطقيتها من الكيان الرسدي، والطبيعة املحورية للحبكة املُقدمة 

حينها ُتستمد املنطقية من األحالم أو اخلياالت أو  عيل الشاشة.

عيل سبيل املثال. وقد تتعدد  أو الفنتازيا الفالشباكس أو اهلالوس

األسباب، واملحاور املتاحة لالستخدام من قبل القائمني عيل العمل الفني 

كوسيلة لتربير السياق الرسدي، واستجالب أحوال املنطقية، ومساعدهتا 

 . ، واملتالحقة الكادرات السينامئية املتتابعةعيل التسلل إيل

 املؤلف-



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مهدت احلركة الدادية أو حركة الدادا الطريق لظهور االجتاه الرسيايل، 

وصاحب حالة الالتقليدية التي عمدت إليها الدادية قدر كبري من 

لتخلق يف النهاية االهتامم باألمور التافهة، والعنارص البعيدة عن املنطقية 

حالة من االختالل، واالضطراب فيام خيص اجلامليات املعروفة، 

عتمدة من قبلها يف واللمسات الفنية املعهودة عند االجتاهات السابقة، واملُ 

األوساط الفنية. أدت حالة الثورية التي أسست هلا الدادية إيل هتيئة املناخ، 

. وعمدت الدادية إيل حتويل وإعداد األجواء الالزمة لبزوغ الرسيالية

الاليشء إيل يشء، وخلق املعني من الالمعني، وتشويه الكثري من األعامل 

الفنية السابقة، واملعروفة بحجة الثورية، واخلروج عن التقليدية، لكن 

ظهور الرسيالية أدي إيل رسقة األضواء من الدادية، وركزت األوساط 

الرسيايل القادر عيل اجلمع بني املنطقية،  الفنية، والثقافية حينها عيل االجتاه

والالمنطقية دون التملص من أحدمها أو الركون إيل آخر. وإذا نظرنا إيل 

احلراك الرسيايل نظرة عميقة، ألدركنا عيل الفور الرس الكامن خلف 

سطوة الرسيالية البالغة، وتأثريها اجلبار، وال يمكن ملحبي الفنون أن 

رسيالية مرور الكرام دون التأمل، والتعمق يف يمروا عيل األعامل ال

ويف نفس  أبعادها، والتعرف عيل جوانبها املختلفة، والتمعن يف حمتواها.

ألهنا  ؛الوقت، ال يمكننا أن ننكر احلقيقة املتمثلة يف أمهية احلركة الدادية

نجحت يف كرس حالة التقليدية املهيمنة عيل الوسط الفني وقتها، وأدت 



إيل التعريف بالالتقليدية الثورية التي عمدت إليها الرسيالية فيام بعد عرب 

الدمج بينها وبني الواقع، واالعتامد عيل تسلل اخليال إيل السياق الرسدي 

الواقعي، واخللط بني مصادر املنطقية، ومنابع العبثية ضمن إطار مبني 

نطبق املفهوم  وعندماعيل التفسري، والتمهيد يف الكثري من األحيان. 

الرسيايل عيل الوسيط السينامئي، نجد أنفسنا بصدد التعامل مع حمتوي 

وجذب االنتباه. وهو ما فني مثمر، وجذاب، وقادر عيل إثارة األذهان، 

يتاميش مع حالة التشويق التي تسعي السينام نحو توثيقها، وإيصال 

يايل أن ُيسوق املشاهد هلا بكل الطرق املتاحة، ومن األفضل للفيلم الرس

ضمن الفئة الرسيالية قبل عرضه منعًا للغط أو االرتباك، وحرصًا عيل 

إتاحة الفرصة للمخرج القائم عيل العمل باإلبداع، وإظهار ملساته الفنية 

ضمن إطار مفعم باحلرية، والتطور الفعال، والنشط. وال يمكنني أن 

، واخليال، ومن أختزل اللمسات الرسيالية يف عملية اجلمع بني الواقع

األفضل أن ننظر إليها ضمن إطار أكثر اتساعا، ومرونة. فال تستمد 

السينام الرسيالية كياهنا من الدمج بني الواقعية، والفنتازيا فحسب لكنها 

متتد لتشمل السياق املرتبط باحللم عيل سبيل املثال، وقد أخذت الكثري من 

عي سياقا سينامئيا موسعا األفالم الرسيالية من فكرة األحالم، والالو

هيدف إيل تربير البيئة الرسدية، والعمل عيل عرضها ضمن منظومة 

ال يمكننا أن يفهمها الناقد، واملشاهد عيل السواء. ويف نفس الوقت، 



نتغافل عن احلقيقة املتمثلة يف تأصل الفئة الرسيالية كجنرا رئيسية ُمعتمدة 

تلف عن الفئة القوطية عيل ضمن اإلطار السينامئي الشامل، وهو ما خي

سبيل املثال، والتي عانت الكثري من أجل توطيد نفسها كفئة مستقلة، 

ومعروفة. وبالرغم من ذلك، مل ينجح الفن القوطي يف التغلغل بني ثنايا 

الوسيط السينامئي بصورة واضحة، وفعالة، وهو ما خيتلف عن تسلله إيل 

عندما نتأمل معا الوسيط وأنواع أخري من الفن بشكل جيل، ومثمر. 

السينامئي، وتعامل الرسيالية معه بصورة سلسلة، وفعالة، فالبد أن نذكر 

التي متكنت من إثراء البيئة ء املعروفة، واألفالم الشهرية الكثري من األسام

كلب "السينامئية الرسيالية عرب العقود املتتابعة. فإذا نظرنا إيل فيلم 

د أن ندرك أننا أمام حالة من العبثية للويس بونويل، فالب "أندليس

، وهو "احللم"الرسدية التي ُتدرك ضمن اإلطار املنطقي عرب منحها بيئة 

ما يمثل املربر الوحيد للتعامل مع هذه العمل السينامئي القصري املكون 

من ست عرشة دقيقة. يتكون الفيلم من عدة لقطات غريبة متصلة، وغري 

غري منمق، وبعيد عن االنسيابية املعيارية، متصلة، ومتتابعة ضمن إطار 

واملعهودة عند الوسيط السينامئي التقليدي. وبالرغم من ذلك، ال يمكننا 

أن ننكر التأثري البارع للعمل، وقدرته عيل توثيق البصمة الرسيالية، 

وعرض الفكر الثوري املرتبط هبا، واملتصل بجوانبها املتعددة. فدائام ما 

األوساط الثقافية، والفنية املختلفة ضمن األمثلة اهلامة،  ُيذكر الفيلم يف



واحليوية، والقادرة عيل التطرق إيل احلركة الرسيالية السينامئية بصورة 

فعالة، ومؤثرة. ال يعمد الفيلم إيل سياق درامي واضح أو قصة تقليدية 

يمكن فهمها، وإدراكها بسهولة، لكنه يف نفس الوقت يستمد كيانه، 

بل عرضه، وهو ما لرسده من خالل إحلاق الصفة الرسيالية به ق وتربيره

بالنسبة للقائمني عيل العمل ضمن إطار مفعم بالتوتر،  يمثل حتديا كبريا

والتحرر يف نفس اللحظة من القواعد التقليدية القديمة، واملعهودة عند 

ه ومشاركتاألجداد السينامئيني. يقدم بونويل عمله مدعوما بسلفادور دايل 

يف الفيلم كصاحب لألفكار، وكسيناريست يف نفس الوقت. وهو ما 

يؤدي يف هناية املطاف إيل بلوغ الذروة الرسيالية عرب التطرق إيل الكثري من 

العنارص الغريبة، ودجمها مع الواقعية التقليدية، واملتمثلة يف الكثري من 

قة، يمثل الفيلم العنارص املفهومة للمشاهد التقليدي أو املعياري. يف احلقي

ثورة بشكل من األشكال بالنسبة للجمهور القديم، والبعيد عن 

التعقيدات، والغرائب التي شملت البيئة السينامئية يف عرصنا احلايل. 

وهلذا يمكننا بسهولة أن نتحدث عن إعراض الكثري من املشاهدين عن 

القادر عيل  هذا الفيلم يف عرصنا الراهن املفعم باملرياث السينامئي الضخم

التطرق إيل الكثري من الغرائب، والتعرض إيل درجات غري مسبوقة من 

العنف أو الرصاع. وبالرغم من ذلك، قد نصنف الفيلم ضمن اإلطار 

التجريبي املمهد للمسرية السينامئية املرتبطة ببونيل، والقادرة عيل التطور، 



اجلانب "خري والنضوج عرب العقود لتنتهي يف السبعينيات بفيلمه األ

. تعود التربيرات يف الكثري من أفالم الرجل إيل فكرة "الغامض للرغبة

ا أن ندركه بسهولة يف خالص خفايا الالوعي، وهو ما يمكنناحللم، واست

عمله مع دايل؛ حيث أننا نجد أنفسنا أمام جمموعة من األحالم، 

والكوابيس التي يعرضها العمل ضمن إطار غامض مفعم بالغرابة، 

والعبثية املهيمنة عيل الكادرات املتتابعة بصورة جلية، وواضحة. يف 

أحالمنا، تظهر لنا الكثري من األمور غري التقليدية، وتتوايل بصورة بعيدة 

عن الرسدية التقليدية يف الكثري من األحيان، وهو ما يتاميش مع البيئة 

نفس الوقت مع  السينامئية املُقدمة حتت بند اجلنرا الرسيالية، ويتكيف يف

اإلطار التربيري الرضوري ملتابعة العمل السينامئي، وإدراك حبكته، 

وإذا نظرنا إيل  .عيل السواء ومساره الرسدي من قبل املشاهد، والناقد

نظرة التعمق، والتأمل، ألدركنا عيل الفور أن  "مجيلة النهار"عمله الشهري 

السياق الرسدي املتعلق رسيالية العمل نابعة بصورة جلية من اجلمع بني 

بانغامسها يف حياة الدعارة، وممارستها هلا بالنهار من جهة، وخياالهتا 

املازوخية من جهة أخري. وهلذا نجد أنفسنا أمام حالة من القطع املفاجئ 

املُتبع باخلياالت العجيبة املالئة لعقلها الشهواين الغريب؛ حيث يتنقل 

ة شديدة قادرة عيل إثارة الذهن، بونويل بني كادرات العمل باحرتافي

وجذب االنتباه. يف هذه احلالة، جيد الرجل نفسه أمام حتدي كبري يتمثل 



بصورة مبارشة يف التنقل بسالسة من اإلطار الرسدي التقليدي إيل 

منطقية يف نفس الوقت، وهو ما و املشاهد املبنية عيل اخليال بصورة ُمربرة،

شبح "وقد ندرج فيلميه  غري مسبوق. قيقه بمهارة، وإبداعينجح يف حت

ضمن نفس اإلطار الرسيايل املبني عيل  "سحر الربجوازية"، و"احلرية

، واملعهودة عند التقليديةالثورية الواضحة، والتخلص من القواعد 

السينامئيني القدماء. يف احلقيقة، ُعرف بونويل دائام بحبه للتخلص من 

من كل يشء، وقد وصلت به هذه األمور اإللزامية، وحماولته التحرر 

احلالة إيل جتاوز الدين، واملجتمع يف الكثري من األوقات، وهو ما يشري 

بصورة واضحة إيل حماولة الرجل حترير عقله من كل يشء، وسواء 

ما هيمنا حقًا هو نتاجه السينامئي أو اتفقنا مع منظومته الفكرية،  اختلفنا

ولو نظرنا إيل  الص، واالحرتايف.القادر عيل توثيق الفكر الرسيايل اخل

لشملتنا النسبية  الكادرات اخلارجة عن اإلطار التقليدي بصورة متعمقة،

املضامري القابلة لتوظيف منظور كل منا.  بصورة جلية، والختلفت

فاملشاهد السينامئية الغريبة قادرة عيل إثارة األذهان، وخلق حالة من 

عقل البرشي بإطار التحليل، والتأمل، التعددية فيام خيص املعني، وربط ال

وهو ما يمثل نوعا من احلراك الرضوري املعرب عن الثورية الرسيالية 

وليس من الرضوري أن . كوامنال وتنشيطالقادرة عيل حتريك الدواخل، 

يقدم املخرج الرسيايل أفكارا رسيالية يف كل أفالمه، ومن املمكن لنا أن 



والذي ُعرف  "بونويل"الرسيالية نفسه  ننظر إيل األب الروحي للسينام

باجلمع بني األفالم التقليدية، واألفالم الرسيالية يف نفس الوقت دون أن 

صمته الرسيالية؛ ألهنا كثريا ما بيربط نفسه بجنرا حمددة، لكنه ُعرف ب

اقرتنت بنجاحاته، وإنجازاته السينامئية عرب مسريته الفنية. وقد نأخذ 

كاترين دونوف، وفرناندو راي كمثال واضح  مع "تريستانا"فيلمه 

للتعبري عن الفيلم التقليدي املبني عيل الدراما اخلالصة القادرة عيل رصد 

ومن املمكن أن الواقعية دون اجلمع بينها وبني اخلياالت أو األوهام. 

تتوايل املشاهد السينامئية لفيلم ما دون االعتامد عيل الرسيالية اخلالصة، 

إيل وجود مشهد واحد أو مشهدين ضمن اإلطار الرسيايل  وهو ما يؤدي

دون التطرق إيل الطابع الرسيايل بصورة ملحة أو دائمة. وإذا نظرنا إيل 

الكثري من أفالم بونويل، لوجدنا السياق الرسيايل يف تطور مستمر، 

وألدركنا عيل الفور حقيقة أن الرجل كثريا ما عرب عن أفكار واقعية 

، ومتصلة بالواقع االجتامعي، والسيايس، واالقتصادي، مرتبطة بالشارع

وأنه مل يكتِف بالتطرق إيل الفكر الرسيايل اخلاص به فحسب لكنه عمل 

عيل استجالب الكثري من األفكار احليوية األخرى، ودجمها مع بيئته 

السينامئية الشاملة، واملُعتمدة من قبله، ومن قبل منتجي أعامله الفنية عرب 

وكثريا ما قدم حبكات عبثية عيل مدار مسريته، وعمل ملتتابعة. العقود ا

عيل ضخ الدماء يف عروقها عرب التطرق إيل األفكار الثورية اخلاصة به، 



واملنبثقة بصورة متتابعة، ومفاجئة من بني ثنايا حبكاته، ويف نفس الوقت 

لو سعي نحو ربط أفالمه بقضايا بالده، ورصاعاهتا املتعددة، واملؤثرة. و

نظرنا إيل أفكاره العديدة املتمثلة يف سعي جمموعة من الربجوازيني نحو 

االجتامع مع بعضهم البعض، وصعوبة وصوهلم لذلك أو السيدة 

الباريسية ذات اخليال اجلنيس اجلامح أو الفتاة الساذجة التي تتبادل 

املالعبات مع العجوز الذي يرعاها أو املرأة املزدوجة ذات الطبيعة 

طانية تارًة، واملاهية املالئكية تارًة أخري، لوجدنا أنفسنا أمام حالة من الشي

الثورية املتأصلة القادرة عيل استجالب أحوال التجديد، واإلبداع عرب 

امد عيل الفكرة نفسها، ومن تاالعتامد عيل طريقة العرض أكثر من االع

لكلية لألعامل خالل التطرق إيل الفكر الرسيايل القادر عيل تنشيط البيئة ا

ال حتد الرسيالية من الفنية، وتقديمها ضمن إطار غري تقليدي، وجذاب. 

عرض األفكار أو تقديم املحتوي املرغوب، وال تعمل عيل تقييد املخرج 

أو حتول بني فكرته، ووصوهلا إيل اجلمهور، لكنها قادرة عيل منحه مساحة 

الثورية التي كثريا ما واسعة من اإلبداع، واحلرية، وهو ما يتاميش مع 

سعي الرسياليون نحو إدراكها، وبلوغ ساحتها. وبالرغم من ذلك، من 

املمكن أن خيتلط عيل البعض الفرق الشاسع بني الرسيالية االحرتافية، 

واإلخراج اهلش؛ ولذلك من الرضوري أن نحصل عيل تربير واضح 

الرسيالية غري ل، وإذا كنا أمام حالة من اللسياق الرسدي يف أغلب األحو



املربرة، فحينها من األفضل أن نحصل عليها من خمرج خمرضم ذي باع 

طويل، ومسرية متأصلة، ومهمة. وإذا تأملنا اإلطار الرسيايل دون التعمق 

أو التأمل يف حيثياته، وجوانبه، لفاتنا الكثري، ولفقدنا العديد من املعاين 

طرق هلا، وال يمكننا أن التي يسعي الكيان الرسيايل نحو عرضها أو الت

نتجاهل العنارص الرسيالية التي حتمل أكثر من معني، والتي تؤدي 

ومن املمكن للعمل بدورها إيل استجالب أحوال اإلثارة، والتشويق. 

الرسيايل أن يقدم الكثري من املعاين العميقة يف بعض املشاهد، ويف نفس 

ائية، وهو ما يمثل الوقت يتبعها بمشاهد أخري مفعمة بالعبث، والعشو

نوعا من احلرية الفكرية أو درجة من الرسدية احلرة، والتي تسعي نحو 

توثيق اإلبداع الفني للمخرج السينامئي دون ربطه بالتقليدية املعهودة، 

وال تعني الرسيالية احلرية الكاملة يف نفس الوقت لكنها تسعي نحو 

الفني أو الكسل  التحرر اإلبداعي دون الوصول إيل حالة من اهلبوط

اإلخراجي، وهو ما يلحق القائمني عيل األعامل الرسيالية ببيئة املثابرة، 

قادرة عيل توثيق الفكر حلصول عيل أفالم وبذل املجهود الشاق من أجل ا

الرسيايل، وعرضه ضمن إطار مناسب، ومنطقي. وكلام متكن املخرج من 

ار منطقي، كلام وصل إيل ربط املشاهد اخليالية باملشاهد الواقعية ضمن إط

وإذا نظرنا إيل فيلم حتقيق املفهوم الرسيايل بمعناه الصحيح، والفعال. 

، لوجدنا "اخلوف والبغض يف الس فيجاس"تريي جيليام املعروف 



الرسيالية يف حالة مستمرة من التجسيد عرب الدمج بني الواقع املتمثل يف 

ياالت النامجة عن رحلة الصحفي دوك، وصديقه جونزو من جهة، واخل

حيث أخري؛ إرسافهام يف استنشاق املخدرات بأنواعها املختلفة من جهة 

يظهر ديب، وديل تورو ضمن إطار مبني عيل اجلموح، واحلراك العبثي 

دون االهتامم بوجود هدف حمدد أو طريق واضح. وهو ما يتاميش مع بيئة 

خلقا حالة من املخدرات التي يعمدان إليها بصورة دؤوبة، ومستمرة لي

التخدير الواضح، واملؤثر عيل السياق الرسدي، وهو ما ينبع من احلبكة 

السينامئية اخلاصة بالفيلم، واملبنية عيل رواية طومسون. يف هذه احلالة، 

نجد أنفسنا أمام بيئة من استجالب، واستحضار األجواء الرسيالية عرب 

ما يتمثل يف الكثري من االعتامد عيل األوهام املرتبطة باملخدرات، وهو 

املشاهد املتضمنة لعدد من العنارص الغريبة، والبعيدة عن املنطقية مثل 

ظهور عدد من اخلفافيش، ومهامجتها هلام وسط الصحراء، والتحول 

الفجائي لزبائن الكازينو إيل زواحف، والتحدث باستمرار عن أشياء غري 

 تابعالرصد من قبل املموجودة عيل أرض الواقع، وبعيدة عن اإلدراك أو 

موهبة جيليام القادرة عيل عرض للعمل الفني. وال يمكنني أن أجتاهل 

اخلياالت الغريبة من بني جهة، واألحداث الواقعية، واجلمع بينها من 

جهة أخري، والتجسيد البارع من قبل ديب، وقدرته عيل االحتفاء 

ما خيلق يف  وهو ضمن اإلطار الالئق.إظهارها بالشخصية الرئيسية، و



النهاية حالة من الرسيالية املُستمدة من بني أحضان بيئة التخدير املمثلة 

لفكرة الفيلم األساسية، واملتأصلة، وهو ما يعزي بصورة مبارشة إيل البيئة 

إذا أردنا أن نتعمق يف احلديث عن  املحيطة بطومسون طوال حياته.

اإلطار السينامئي الرسيايل، فالبد أن نذكر املخرج ديفيد لينش، وأسلوبه 

الرسيايل القادر عيل متهيد الطريق لبزوغ الكثري من األفكار االستثنائية، 

عيل سبيل املثال؛  "ماهلوالند درايف"والغريبة، وهو ما يظهر عرب فيلمه 

حالة من الرسيالية املتأصلة املتجلية عرب عدد كبري  حيث نجد أنفسنا أمام

من املشاهد املفعمة بالغرابة، والالتقليدية. يف هذه احلالة، نجد أنفسنا أمام 

خمرج عاشق للتجريبية الثورية، وحمب للتخريبية اخليالية بصورة غري 

مسبوقة. ومن املمكن أن نصف سينامته اخلاصة بالسينام اللينشية القادرة 

 رصد اجلامليات الفنية املميزة ألسلوبه الفريد، والغريب. وإذا نظرنا عيل

يلمه بف "ناعومي واتس"شخصية  بداخلهإيل اإلطار الذي تتحرك 

ا أمام حالة من اهلذيان الرسدي، وبيئة من املذكور سابقا، لوجدنا أنفسن

 التنقل، واللهث وراء رسدية سينامئية بعيدة عن النمط التقليدي، وقادرة

، واستكامل القصص املختلفة، "تداخل العوامل"عيل تفعيل فكرة 

الكلية، وهو  وتوصيلها ببعضها البعض دون التأثري عيل املنطقية الرسدية

يتاميش مع املوهبة الفريدة للرجل، وال يمكننا أن ما ينجيل الحقا، و

القادر عيل اجلمع بني الكوابيس، والواقع،  "هيدرإريز"نتجاهل فيلمه 



ربط بني الرسدية املنطقية، واملشاهد العبثية؛ حيث نجد أنفسنا بصدد وال

شعور، الالتعامل مع حالة من حترير الالوعي، واستخالص مكبوتات ال

وتفعيل كل ما خيالف املنطقية الذهنية دون التأثري عيل السياق الرسدي 

مه، العام. يتقبل بطل الفيلم األحداث التي تواجهه مثلام يتقبل احلامل حل

املتضمنة لدجاجة نازفة، وتظهر اجلروتيسكية اخلالصة يف بعض املشاهد 

ومولود عيل هيئة حيوان منوي، وامرأة تغني داخل املدفأة. وقد ننظر إيل 

هذا الفيلم عيل أنه املثال األفضل للتعبري عن رسيالية لينش، والنموذج 

بد أن ندرك األقدر عيل رصد توجهه الرسيايل، وبصمته الالتقليدية. وال

احلقيقة املتمثلة يف نسبية التحليل، والتأويل، وهو ما يصاحب املشاهد أو 

الناقد عند التعرض للكادرات السينامئية املفعمة بالغرابة، واملتالعبة 

وال يمكننا أن ننكر سعي لينش بالعملية الرسدية الكلية اخلاصة بالفيلم. 

رة مستمرة. وهو ما يظهر عرب نحو تأسيس البيئة السينامئية اخلاصة به بصو

الكثري من أفالمه املتتابعة التي تعمل عيل رصد الواقع، وتغيري مالحمه، 

بل والتأثري فيه. كام تعمل عيل إضفاء الطابع الالتقليدي املُعتمد من ق

عيل البيئة الكلية اخلاصة باحلبكة لنحصل يف  املنظومة الفكرية اخلاصة به

يبة، وبعيدة عن النمط السينامئي التقليدي النهاية عيل أعامل فنية غر

من املمكن أن نالحظ تأثر لينش بأسلوب بونويل يف عدد من املعهود. 

يلية خاصة بيئته واملشاهد املميزة القادرة عيل استجالب البيئة البون



؛ حيث نالحظ وجود أذن ملقاة عيل األرض "كلب أندليس"املُجسدة يف 

رج منها احلرشات بصورة غريبة يف البداية، بينام خت "بلو فيلفت"يف فيلم 

والنهاية، وهو ما ينبثق من التأثر الواضح بمشهد احلرشات املنترشة عيل 

 يفيد برشية يف فيلم بونويل. وقد خيتلف العضو البرشي املستخدم 

احلالتني لكننا يف النهاية نجد أنفسنا أمام فكرة مكررة أو مقتبسة بصورة 

نهام عيل دمج اجلسد البرشي مع الغرائبيات واضحة؛ حيث يعمل كل م

ضمن إطار غري تقليدي، وبعيد عن املنطقية الذهنية. وال يمكننا أن 

نتجاهل املوسيقي التصويرية، واإلضاءة املميزة، واأللوان االستثنائية 

التي حياول لينش أن يدرجها ضمن أفالمه بصورة دؤوبة، ودائمة. ويف 

أمرا بأفالمه نطقية، والشخصيات التقليدية نفس الوقت، متثل البداية امل

إيل حالة من العبث أو للحبكة جديرا بالذكر قبل أن يتحول املسار الكيل 

الالتقليدية اجلاحمة املتمثلة يف التنقل غري العادي بني القصص، 

والشخصيات، وبعضها البعض. ومن املالحظ تأثر لينش باملدرسة 

يزي لوحات الفنان التشكييل اإلنجلالتعبريية بصورة واضحة، وبخاصة 

ترهيات الغريبة املفعمة بوجوه مشوهة أو فرانسيس بيكون املعروف بالبور

بعيدة عن اجلامليات املعهودة، ومن املمكن أن نشهد حالة من التصميم 

عيل التصوير ضمن نطاق األبيض، واألسود يف عدد من أفالمه كوسيلة 

البعيدة عن اخلياالت أللوان، ولتقريب املشاهد من األحالم خالية ا



كثري من الرسدية املنطقية يف أغلب األحوال، ويف نفس الوقت تظهر ال

التي حياول أن يضفيها عيل الطابع الكيل للعمل التشوهات، والغرائبيات 

حرصا عيل تدعيم اإلطار الرسيايل للفيلم، وتوثيق حالة اجلروتيسكية 

، وحياول قها، والتسلل بني ثناياهاالتي يسعي نحو الغوص يف أعامالعميقة 

يمكننا أن نالحظ بسهولة  .نيغري مسبوقأن يرصدها بإحلاح، وتصميم 

اعتامد األفالم الرسيالية عيل نزع اإلرادة، والقوة من الشخصيات املُدرجة 

ضمن اإلطار العام للحبكة؛ فنجد األفراد عاجزين عن التأثري يف جمريات 

العنارص املُدرجة ضمن البيئة الكلية للمشاهد  األمور أو التغيري من ماهية

، ويتاميش مع حالة الرصد التي "احللم"املتتابعة، وهو ما يتوافق مع بيئة 

حالم أو الكوابيس دون التعرض لأليعمد إليها العقل البرشي أثناء 

وجود قدرة فعلية عيل التالعب بالعنارص املرصودة أو األشياء املتناثرة يف 

لة للحلم، وال تنطبق هذه البيئة عيل األحالم فحسب لكنها البيئة الشام

متتد لتشمل اخلياالت األخرى التي متهد هلا املنظومة الرسيالية عرب 

استخدام الكثري من الوسائل املختلفة أو املربرات النابعة من الفكرة 

اخلوف "الرئيسية املتعلقة بالعمل الفني نفسه، ومن املمكن أن نعامل فيلم 

كمثال واضح للتعبري عن احلالة التربيرية التي  "غض يف الس فيجاسوالب

حياول جيليام أن يقدمها من خالل االعتامد عيل بيئة التخدير املرتبطة 

بالفكرة الرئيسية للعمل السينامئي، والقادرة عيل تربير اخلياالت الغريبة 



لبيئة التي تتسلل إيل أذهان أبطال العمل، ويف نفس الوقت ُتطبق ضمن ا

ومن الرضوري أن الكلية اخلاصة به عرب الكادرات املتتابعة، واملتالحقة. 

أشري إيل أمهية استخدام الصور الصادمة كجزء رئييس مكون للعمل 

السينامئي الرسيايل، وهو ما يتاميش مع بيئة لينش التي كثريا ما تعمل عيل 

ة املفرطة إبراز اجلانب اجلروتيسكي الصادم أو التعرض إيل الرسيالي

القادرة عيل اجلمع بني اجلسد البرشي، والغرائبيات املختلفة ضمن البيئة 

ومن املمكن السينامئية القادرة عيل استجالب أحوال التشويق، واإلثارة. 

أن نالحظ الثورية املُعتمدة من قبل بونويل أو لينش، واملحاوالت 

مية، الدائمة، والسعي الدؤوب نحو التخلص من األمور اإللزا

والتعقيدات املجتمعية املتعددة، وهو ما يظهر من خالل  تعديات بونويل 

املاُمرسة جتاه املنظومة الدينية يف كثري من األحيان، واهلجوم الواضح من 

قبل لينش عيل فكرة األرسة من خالل عرضه لقصة زوجني، ووليدمها 

ن البيئة الرتفيهية املُعتادة التي يسعي نحو م، وهو ما خيرج اجلمهور املشوه

إدراكها، وبلوغ جوانبها. وإذا عدنا إيل فيلم جيليام، وتعمقنا يف الفكرة 

املُقدمة من خالله، ألدركنا عيل الفور السعي نحو انتهاك املنظومة الفكرية 

املرتبطة بالرتويج للحلم األمريكي أو احلياة السلسة التي من املمكن أن 

عليها اإلنسان إذا التزم بعدة خطوات حمددة، ومقدرة، ومدروسة، حيصل 

وهو ما خيالف الواقع البرشي، والتجربة الوجودية املبنية عيل الرصاع، 



أن تتطرق إيل أيضا حتاول السينام الرسيالية والتناقض يف أغلب األوقات. 

هذه هيمنة املرأة، وسطوهتا يف الكثري من األعامل، ومن املمكن أن نرصد 

؛ حيث نجد "اجلانب الغامض للرغبة"احلالة يف فيلم بونويل األخري 

يف حالة من التالعب، والتنقل،  "كونشيتا"البطلة الرئيسية بالعمل 

الذي يؤدي دوره  "الدون ماتيو"والتغري بصورة واضحة. تالعب الفتاة 

ة املمثل اإلسباين فرناندو راي بينام تؤدي دورها ممثلتان خمتلفتان بصور

ثورية، وغري مسبوقة، وهو ما يمثل حتديا كبريا بالنسبة للقائمني عيل 

العمل. تتلون كونشيتا، وتتنقل بني الطبيعة املالئكية تارة، والطبيعة 

الشيطانية أو الدايابولكية تارة أخري، وهو ما خيفي عن ماتيو؛ حيث أنه 

في عنه الشخصية األنثوية بالعمل كام خي هال يالحظ التغري الذي تظهر

، واختالف تباينفكرة االختالف يف اهليئة بينام تظهر لنا حالة التلون، وال

املؤديتني للشخصية بصورة واضحة. تظهر الكثري من العنارص الغريبة 

مثل وجود ذبابة بكوب ماتيو، وحركاهتا داخل اإلطار الرسدي بالعمل 

من ق ُمغلبالرغم من وجوده يف بار  جليةأعيل سطح مرشوبه بصورة 

بارات أعايل القوم، وتتجيل البيئة الغريبة للعمل من خالل ارتداء كونشيتا 

، والذي حيول بينه وبني يلرداء التقوى أو العذرية العائد للعصور الوسط

احلصول عيل مناله، والوصول إيل هدفه. ويف نفس الوقت، نجدها يف 

يف ممارسة اجلنس مع شاب صغري كوسيلة  خرطةمشاهد أخري من



ستفزاز ماتيو، والوصول به إيل حالة من الغضب، واحلنق. وقد متثل ال

النهاية الغريبة املتمثلة يف االنفجار الفجائي نوعا من الرسيالية املبنية يف 

وربام حياول بونويل االعتامد عيل . عدم التوقعنواهتا عيل الغموض، و

من العنرص الفجائي كوسيلة جلذب اجلمهور، والوصول به إيل حالة 

االندماج مع املسار الرسدي اخلاص باحلبكة، والتي كثريا ما تعتمد عيل 

فكرة بسيطة تتطور مع مرور الوقت إيل حالة من الالتقليدية املتأصلة، 

 "سحر الربجوازية"والواضحة، ومن املمكن أن ننظر إيل فكرة فيلمه 

عشاء املبنية عيل حماولة جمموعة من الربجوازيني االجتامع سويا عيل ال

ضمن هذا اإلطار املعتمد بصورة جلية عيل التبسيط ضمن إطار أويل، 

واستجالب أحوال الغرابة، والتعقيد، والفضول بمرحلة متأخرة أو 

كلب "بفيلمه  للعني البرشية ةوإذا اعتربنا مشهد الشفرة القاطعالحقة. 

للجروتيسكية العميقة، فحينها من األفضل أن  كمثال واضح "أندليس

نربطها بالبيئة التمهيدية للمنظومة الرسيالية الشاملة، وهو ما يمكن أن 

نالحظه بصورة أوضح عرب التطرق إيل احلركة الفنية الدادية املمثلة 

للممهد األول لبزوغ األفكار الرسيالية، واملوفر الرئييس لألجواء الالزمة 

ا احلقيقة ة السينامئية الفريدة، والغريبة. وقد وضحت مسبقهلذه احلال

املتمثلة يف حرص ديفيد لينش عيل استخدام اجلانب اجلروتيسكي بصورة 

مستمرة كبيئة داعمة أو ممهدة لإلطار الرسيايل، وربام تظهر هذه البيئة 



عيل سبيل املثال؛ حيث  "الرجل الفيل"ه بصورة واضحة من خالل فيلم

املُقدم تتوايل مشاهد العمل الفني لتظهر الشخصية احلقيقية للمريض 

ويف  الحقا. ة، والذكيةيبضمن اإلطار اجلروتيسكي، ولتنجيل طبيعته الط

نفس الوقت نجد أنفسنا أمام حالة من الرسد الواضح للكثري من األمور 

القادرة عيل اإلشارة بصورة مبارشة إيل حجم التعقيدات املرتبطة 

ومن . ، واملُقدمة ضمن السياق الرسدي للحبكةبالشخصية املعروضة

املالحظ ضمن البيئة الكلية للفيلم استخدام لينش للفالشباكس، 

واللونني األبيض، واألسود، واألصوات املخيفة، والغريبة، واالعتامد 

بصورة متكررة عرب كادرات  "غرابة الديسولفز"، و"السلو موشن"عيل 

وال يمكننا أن نشهد حالة من الرسيالية اخلالصة بسهولة إال . عمله الفني

قرتنت البيئة الكلية للعمل بالسياق الرسيايل، وغالبا ما تتوافق هذه إذا ا

البيئة النقية مع األعامل القصرية نسبيا. وإذا تأملنا الكثري من األفالم 

الرسيالية، لوجدنا عيل الفور حالة من التعقيد املنبثقة بصورة مبارشة من 

إدراج عنارص  التحدي القائم عيل اجلمع بني الواقع، واخليال، وحماولة

غريبة ضمن السياق الرسدي للعمل بالتوازي مع احلالة التربيرية التي ال 

غني عنها؛ حيث أننا بدوهنا نجد أنفسنا أمام حالة من املعاناة، وغياب 

القدرة عيل استيعاب اإلطار املنطقي للعمل السينامئي. وهلذا من املمكن 

ات الفنية اخلاصة أن نالحظ نضوجا كبريا، وتطورا جليا يف املسري



باملخرجني املحبني للرسيالية، وغالبا ما تقدم أعامهلم املتأخرة درجات 

عالية من الرسيالية االحرتافية القادرة عيل االستفادة من خربات، 

ُيعد االعتامد عيل منظومة احللم الفرويدية ووجتارب املايض بكل تأكيد. 

ؤثرا يف الوسط السينامئي املرتبطة بالرمزية، والتعبريية أمرا هاما، وم

الرسيايل، وُتعترب لغة األحالم وسيلة رئيسية من الوسائل الرضورية 

للتعبري عن الفكر الرسيايل، وقد تتجيل البيئة الرسيالية بصورة فجائية دون 

متهيد ُمسبق، وبشكل أحادي بحت يف العديد من األفالم السينامئية مثل 

ن؛ حيث حيتوي الفيلم عيل مشهد لبول توماس أندرسو "ماجنوليا"فيلم 

للعديد من الضفادع املتساقطة من السامء عيل املدينة بصورة مكثفة، ودون 

وجود بوادر أو مؤرشات أو عالمات رسيالية أخري بالعمل الفني، وهو 

ما يمثل حالة من الرسيالية البسيطة املُقدمة ضمن نطاق ضيق عرب 

املرتبط بمشهد واحد أو  أو الثنائي االعتامد عيل التجسيد األحادي

مشهدين يف أغلب األحوال. وإذا نظرنا إيل هذا املشهد نظرة عميقة، 

ومتأملة، ألدركنا عيل الفور حماولة احلبكة إضفاء اجلانب اخليايل املرتبط 

للتقليل من وطأة الدراما العميقة املُقدمة بصورة عيل العمل بالصدمة 

اهد من حالة احلزن، واالكتئاب، والرصاع متتابعة، وهو ما خيرج املش

للعمل بصورة مستمرة منذ بدايته، وحتى هنايته. ويف نفس  الصقةامل

الوقت، يؤدي إيل إحداث عدد من الرجات الفجائية القادرة عيل حتريك 



ومن هنا . ، واملشاهدةدواخل املتابع، وجذبه للمزيد من املتابعة، والتتبع

يالية باحلراك السينامئي الثوري القادر عيل يمكننا بسهولة أن نلحق الرس

إتاحة الكثري من الفرص احليوية للمخرجني املحبني إلدراج العنارص 

الرسيالية ضمن البيئات الفنية املُعتمدة من قبلهم، وهو ما يتاميش مع 

اختياراهتم القائمة بصورة رئيسية عيل اصطياد السيناريوهات الغريبة أو 

التقليدية. ويف الكثري من األحيان، نجد أنفسنا أمام  األفكار البعيدة عن

حالة من التعامل مع أفكار أولية بسيطة، وبعيدة عن التعقيدات أو تكوين 

العقد، وإتباعها باحللول. وهو ما يتاميش مع النمط الرسيايل القادر عيل 

ستايل املُقدم من قبله عليه؛ ريك دواخله، وفرض االجذب املشاهد، وحت

حظ املتابع للعمل بساطة الفكرة املعروضة، وحينها جيد نفسه يف حيث يال

حالة من التتبع التلقائي لألسلوب الرسيايل املهيمن عيل املشاهد 

السينامئية. وال تشري كلاميت إيل حتمية إحلاق البساطة بالفكرة املعروضة، 

لكنني أري أن الكثري من األفالم الرسيالية قد تلجأ إيل عملية العرض 

املبنية يف أساسها عيل التحرك إيل األمام دون وجود عقد ظاهرة، وهو ما 

يؤدي إيل غياب فكرة الذروة، وإتباعها باحللول، والنتائج الفعالة. 

وبالرغم من ذلك، قد جتد حالة من تطور الشخصيات، ووصوهلا إيل 

العديد من املراحل املختلفة، والظاهرة، لكنها يف نفس الوقت قد 

وال الفيلم دون وجود نتيجة حمورية قادرة عيل إرضاء تصاحبك ط



املشاهد أو املتابع، وغالبا ما ُتقدم هذه البيئة معتمدة عيل النهاية املفتوحة 

التي حتمل أكثر من معني، وقد ال تؤدي إيل معني واضح أو ظاهر، وهو 

خامتته حتمل الذي  "مجيلة النهار"بسهولة يف فيلم ما يمكننا أن نالحظه 

كثري من املعاين، ويف نفس الوقت قد تبتعد بصورة كلية عن فكرة وجود ال

وقد وضح بونويل أنه حل أو هناية مؤكدة مرتبطة بمعني واضح، وجيل. 

أو هدف، وهو بمعني  إحلاقهارغبة حقيقية يف وجود قدم هناية الفيلم دون 

شاهد، ما يمثل البيئة االحرتافية املعيارية القادرة عيل التالعب بذهن امل

جليم جارموش، لوجدنا أنفسنا  "رجل ميت"إذا تأملنا معا فيلم  واملتابع.

أمام قطعة سينامئية رسيالية بجدارة؛ حيث يستمد العمل رسياليته من 

خالل االعتامد عيل التسلسل املتعلق باألحالم، وال يعرب الفيلم عن بيئته 

بصورة رصحية أو مبارشة لكنه ُيفهم ضمن اإلطار الذي يرغب املشاهد 

عه فيه، وبالرغم من ذلك، ال يمكننا أن نتجاهل اإلمجاع املؤكد من أن يض

قبل الكثريين فيام خيص بيئة احللم القادرة عيل منح الفيلم التربير الوحيد 

منذ اللحظات األويل للعمل الفني، تالحظ حالة أو املربر األفضل. 

 بجوينالغرابة التي حياول أن يضفيها جارموش عيل البيئة الكلية مستعينا 

؛ حيث يستقل البطل القطار مستعدا "ويليام بليك"ديب املؤدي لدور

لشغل منصبه اجلديد بإحدى الرشكات بينام تتوايل مشاهد الطبيعة أمام 

مصدرها  رشسةعينيه برسعة كبرية، ويف نفس الوقت حتدث ضجة 



اصطياد السكان للجاموس املحيل بالبلدة التي يتحرك القطار بني ثناياها، 

إحدى بائعات اهلوى  بني ذراعيايل األحداث ليجد الرجل نفسه وتتو

بصورة فجائية، وعندما يتخلص من الورطة التي وقع فيها، جيد نفسه يف 

الذي يساعده بصورة  "نوبادي"ورطة أكرب؛ حيث يظهر له اهلندي األمحر 

غريبة، ويعده بإخالص عميق من أجل رحلته للعامل اآلخر واضعا إياه 

غري يف النهاية ليأخذه بعيدا عن العامل الدنيوي، ولينقله إيل عيل قارب ص

يستمد الفيلم قدرته عيل اجلمع بني الواقع، عامل األرواح، واملاورائيات. 

يل فكرة اإلعداد املرتبطة بمساعدة نوبادي واخليال من خالل التطرق إ

جل رحلة مطولة من أ، وانخراطهام يف اآلخربليك يف بلوغ العامل لويليام 

الوصول إيل موضع االنتقال، ويف نفس الوقت، نجد أنفسنا أمام حالة من 

التعامل مع املاورائيات يف أكثر من موضع، وهو ما يتاميش مع حماولة 

القصة اجلمع بني اخلفي، واملرئي، والتطرق إيل الفكرة األولية البسيطة 

طقية، بصورة غريبة، وإحلاقها بالكثري من التطورات البعيدة عن املن

تتاليش احلدود الفاصلة بني الواقعي، والالواقعي، وتتحرك والتقليدية. 

تأملنا الفيلم املشاهد إيل األمام راصدة حالة من احللم أو الكابوس، وإذا 

تأمال أكثر عمقا، واحرتافية، لتيقنا من احلقيقة املتمثلة يف حماولة احلبكة 

كي، وانتقاله من املايض التعرض للتغريات الطارئة عيل املجتمع األمري

الطبيعي إيل احلارض التكنولوجي، وربام تعرب الفكرة عن وقوف املجتمع 



القديم، األمريكي وقتها يف املنطقة الرمادية أو يف منطقة متوسطة بني 

، وهو ما يتاميش مع النقطة املحورية بالعمل، واملتمثلة يف حالة واجلديد

التوازن املهيمنة عيل روح ويليام بليك، وصمودها يف املنتصف بني الدنيا، 

ويف نفس الوقت، حياول الفيلم أن يرصد الطبيعة البرشية واآلخرة. 

املتمثلة يف العنف، والوحشية، ويؤكد عيل عدم اختالف الصورة، وعدم 

ري الطبيعة البرشية أو تطورها إيل مستوي أرقي بالرغم من بزوغ نجم تغ

ضمن إطار تدرجيي،  الشاملة احلضارة، وتسلل التكنولوجيا إيل البيئة

ومتطور. وهو ما يؤدي إيل خلق حالة من الرمزية، وخلطها بحالة 

الرسيالية املُقدمة عرب كادرات العمل الفني لنحصل يف النهاية عيل عمل 

ئي قادر عيل عرض أفكاره اخلاصة ضمن أسلوب رسيايل ال يعيق سينام

ومن املمكن أال ننظر إيل من العرض بل يعمل عيل تدعيمه، وتقويته. 

شخصية ويليام بليك ضمن بيئة االحتضار، واالستعداد للموت بل ننظر 

إيل األمر بصورة خمتلفة متاما، وهو ما يتمثل يف موت الشخصية، وتنقلها 

املطهر، ومساعدة نوبادي هلا يف بلوغ موطنها األخري. وهو ما بني أرجاء 

يتاميش مع النسبية املهيمنة عيل الرؤية الشخصية لكل فرد ليعرب كل متفرج 

عن منظوره اخلاص دون التقيد بمنظور واحد مؤكد، وواضح. ويف نفس 

الوقت، تؤكد بيئة الفيلم عيل تعدد املعاين التي تؤدي إليها األفكار 

الية القادرة عيل إحاطة العمل بالضباب دون التأثري عيل جودته إذا الرسي



وإذا تأملنا فيلم ديب مع  ُقدمت ضمن اإلطار االحرتايف، واملناسب.

، لوجدنا حماولة واضحة من احلبكة "البوابة التاسعة"رومان بوالنسكي 

أن ختلق حالة من اجلمع بني الواقع، واملاورائيات؛ حيث يرصد العمل 

ات دين كورسو، وتنقالته بني أصحاب الكتب من أجل الوصول حترك

الذي يتعامل مع أمور  "البوابة التاسعة"إيل النسخة الصحيحة من كتاب 

متعلقة بلوسيفر، وشيطناته املتعددة؛ حيث ُكتب الكتاب بواسطة 

شخصني أحدمها الشيطان نفسه، وهو ما يمثل أمرا غري مألوف بالنسبة 

وإذا نظرنا إيل الفتاة التي تؤدي دورها إيامنويل للمشاهد التقليدي، 

يف سينيه، لوجدنا حالة من الرسيالية الواضحة املتمثلة يف تلونات عينيها 

الكثري من املشاهد، وحركاهتا العبثية الغريبة، وممارستها اجلنس مع 

كورسو يف النهاية بينام تتلون عيناها بصورة واضحة، وغري عادية، ويف 

ن املمكن أن نالحظ حماولة بوالنسكي إضفاء الطابع نفس الوقت م

الغرائبي عيل العمل بصورة متكررة، وهو ما يرتبط باملاورائيات املُستمدة 

من وجود فكرة الشيطان باحلبكة، وعدم وجود اسم حمدد للفتاة، 

والتالعب بالنصوص املعروضة يف الكتب، وحتول الصور املوضحة هلا 

كورسو يف إحدى الصور املوجودة  تأملام إيل حقيقة مع الوقت. فكل

بالكتاب الذي حيمله، كلام تعرض لسيناريو مشابه للبيئة التي ترصدها، 

وهو ما يتمثل يف مشهد تساقط احلديد امللتصق بالبناية عليه عيل سبيل 



صورة راصدة حلالة مشاهبة له بعدما حيلل العجوزان التوأم  ،املثال

إطار خمتلف يرتبط بالعصور الوسطي أو  لكنه يعرب عنها ضمن ،بالكتاب

العوامل القديمة بصورة واضحة. وإذا تأملنا استخدام بوالنسكي 

، وشخصية لينا أولني ضمن اإلطار اجلنيس، "سينيه" لشخصية الفتاة

طابع السيطرة، واهليمنة عيل الذكور بصورة  ظهارلوجدنا حماولته إ

واضحة، وهو ما يستمده مبارشة من احلبكة التي يعتمد عليه العمل 

وقد يشري املوت املفاجئ الذي يداهم شخصيات العمل إيل تسلل الفني. 

املاورائيات إيل السياق الكيل اخلاص بالفيلم، وهو ما يتضح من خالل 

 عقديمكننا أن نتجاهل إمكانية عودة الغياب األسباب، والدوافع. وال 

إيل عدد من الشخصيات املحورية باحلبكة،  عرب السياق الرسدي املُقدمة

واملمثلة للمحرك الرئييس للرصاع، لكن الفيلم ال يشري إيل أحد بصورة 

واضحة، ويرتك املتلقي يف حالة من الذهول، والفضول. وإذا نظرنا إيل 

، ومالحقتها له باستمرار، لوجدنا أنفسنا مالصقة الفتاة لشخصية كورسو

أمام حالة من الالمنطقية اجللية إذ أنه من الصعب أن نجد تفسريا مؤكدا 

فيام خيص حراكها العشوائي، وسعيها حلاميته بالرغم من طبيعتها األنثوية، 

وكأن األمور قد ُعكست. وقد جتد الفيمينستية مالذها يف كلاميت لتخربين 

وقدرهتا عيل تقديم احلامية، والرعاية، لكنني أحتدث عن  عن قوة املرأة،

الصورة النمطية التي كثريا ما نشهدها عرب كادرات الوسيط السينامئي أو 



من نشهدها ضمن اإلطار الواقعي، واملتمثلة يف محاية الرجل للمرأة. 

الواضح اعتامد الفيلم عيل النقوش املوجودة داخل الكتاب بصورة 

يمكن العمل من خلق البصمة الرسيالية بكل تأكيد. وإذا  ، وهو مامبارشة

تأملنا السياق الرسدي اخلاص بالفيلم، لالحظنا عدم وجود عقد منطقية 

أو جلية؛ حيث أهنا خُتلق معتمدة عيل املاورائيات، وتتحرك الشخصيات 

ضمن إطار مشابه، لكن البيئة الكلية للعمل، واملرتبطة بالفضول 

رسو، وحالة التساؤل التي يفرضها الفيلم عيل املصاحب لشخصية كو

املشاهد قادرة عيل تنشيط األحداث، وخلق الرصاع، وهو ما يتاميش مع 

دون الوقوع  ةحماولة بوالنسكي رصد الطبيعة املاورائية، وربطها بالواقعي

يف حالة من الالنسيابية أو االنخراط يف حالة من عدم التجانس. وقد متثل 

مصدرا رئيسيا للجذب، واحلراك؛ حيث يؤدي  "وكورس"شخصية ديب 

شخصيته معتمدا عيل اهلدوء، والربود دون إظهار أي قدر من احلساسية 

املبالغ فيها، ودون التعاطف العميق مع املصري الرشس الذي يصاحب 

الشخصيات؛ حيث يغادر بسالسة كلام اسودت البيئة، وكلام شملها 

احلالة إيل حماولة بوالنسكي ربط التدهور، واهلالك. وربام تعود هذه 

شخصية كورسو باملسار املبني عيل التأكد من حقيقة الكتاب، وتأدية 

املهمة دون االهتامم املبالغ فيه بام حييط هبا، وقد تشري هذه البيئة إيل حالة 

اإلخالص املهيمنة عيل شخصية كورسو، وحبه لعمله، وحرصه عيل 



حالة الفنتازيا العمل تعبريا واضحا عن إمتامه. ومتثل الكادرات األخرية ب

توضيحات جلية أو تفسريات التي حياول بوالنسكي أن يرصدها دون 

ربر، تمد كياهنا من مشهد اجلامع غري املُ . ويف نفس الوقت، تسواضحة

 اتتعرض فيه تيال لحظةوالذي يأخذ نصيبا من الشاشة يف نفس ال

 شخصية فرانك النجيال لالحرتاق، وهو ما خيالف املنطق بطبيعة احلال.

إن الرسيالية املُقدمة عرب هذا الفيلم نابعة بصورة واضحة من اجلمع بني 

الفنتازيا، واملاورائيات، واخلياالت، وفكرة الشيطان من جهة، والواقع، 

ننكر  واإلطار املنطقي من جهة أخري. ويف نفس الوقت، ال يمكننا أن

البداية الغريبة للعمل، والنهاية األغرب؛ حيث ينتهي الفيلم بعبور 

كورسو للبوابة بعد عناء، لكن املعني غري واضح، والصورة حتمل أكثر 

من معني، وربام ننظر إيل األمر برمته ضمن إطار مفعم بالغموض، 

جود يشء ُمؤكد أو أمر يسهل التأكد من ماهيته، ووالتساؤل دون 

. وبالرغم من ذلك، ال حتول هذه الضبابية بني الفيلم، واملشاهد وحقيقته

لنجد أنفسنا أمام حالة من االنجذاب الرصيح للمسار الرسدي املتعلق 

، والغرائب بصورة مبارشة، بالقصة، والذي يستمد مجاله من بيئة اخلفايا

وجلية. ال تقرتن بيئة الرسيالية يف هذه الفيلم بمحاولة عرض أفكار 

عية أو سياسية أو اقتصادية، وهو ما خيالف النهج املُتبع يف فيلم جمتم

عيل سبيل املثال. وتشري هذه  "سحر الربجوازية"أو فيلم  "رجل ميت"



احلالة إيل عدم جنوح الرسيالية إيل االهتامم بالفكرة يف كل مرة ُتطبق فيها 

التطرق ضمن إطار الفنتازيا دون  عيل الشاشة، وأهنا من املمكن أن ُتفعل

إيل القيم املجتمعية أو حماولة توصيل فكرة معينة ذات مغذي ثقايف أو 

اجتامعي. وإذا نظرنا إيل عملية التفسري اهلادفة نحو خلق املعني، 

والوصول إيل املفردات القادرة عيل منح الفيلم معناه، ومغزاه، ألدركنا 

دي إيل قتل فضول احلقيقة املتمثلة يف أن الضبابية الزائدة عن اللزوم قد تؤ

املشاهد، وقد تتولد حالة من الالمعني حينام ُترسد الكثري من السياقات، 

ضمن اإلطار الرسدي، والسياق املرتبط  ساراتوُتتاح الكثري من امل

باحلبكة، وعندها يتهم املشاهد صناع العمل بالعجز أو الفتور؛ ألن 

ن اإلثارة، الغموض املبالغ فيه قد ال يشري بالرضورة إيل حالة م

والتشويق، وربام يعرب بسهولة عن ضعف املخرج، وعدم قدرته عيل 

بني األعامل  يقتوصيل الفكرة، لكن املشاهد املخرضم قادر عيل التفر

الرديئة، واألعامل املبنية عيل النهج الرسيايل، واملُفعمة بالغموض، وهو ما 

د يتاميش مع االنخراط يف مشاهدة الكثري من األفالم، والتعرف عيل العدي

النهج الرسيايل املُتبع من قبل املخرجني  من األعامل السينامئية، ودراسة

من الرضوري أن لية السينامئية. املحرتفني، واملؤسسني للمدرسة الرسيا

افتقاد الفيلم الرسيايل إيل بعض عنارصه يف بعض األحيان. أشري إيل 

فليس من الرضوري أن يقدم كل قواعده يف كل مرة، وليس من املعقول 



أن ُتطبق كافة مفرداته بصورة مستمرة. وقد حتدثت مسبقا عن حماولة 

املرأة عيل الرجل كمحاولة  الرسياليني إظهار السطوة األنثوية، وسيطرة

لتغيري املفهوم املتكرر املرتبط باهليمنة الذكورية، وقد وضحت هذه احلالة 

، البوابة التاسعة، وتعهدها بحامية كورسوبفيلم  "الفتاة"من خالل فكرة 

والدفاع عنه عيل طول الطريق، لكننا من املمكن أن نجد حالة خمالفة فيام 

للويس  "مجيلة النهار"حلديث إيل فيلم خيص هذا الشأن إذا عدنا با

بونويل؛ حيث نجد البطلة نفسها منخرطة يف حالة من اخلضوع بل 

نجدها مندجمة مع حالة من املازوخية األصيلة التي تسعي نحو إدراكها 

ح وبصورة مستمرة، ودؤوبة، وهو ما ترصده الكادرات بسالسة، ووض

بني عيل السعي نحو ضمن إطار م "دونوف"عرب إظهار شخصية سيفرين 

تلقي اإلهانة، والرضب بالسوط، واالستمتاع هبيمنة الذكور عليها. 

وعندما تتقابل مع طبيب النساء الذي يعاين من املازوخية، حتدث حالة 

من التنافر ليطلب من مديرة املاخور أن جتلب له فتاة أخري. وتتحرك 

والذي يستمد  هذه البيئة جنبا إيل جنب مع السياق الرسيايل الواضح،

مالحمه من اجلمع بني الرسد املنطقي، واخلياالت اخلاصة بسيفرين، وقد 

تلعب الرمزية دورا رئيسيا يف الكثري من املشاهد ضمن السياق العام 

وإذا نظرنا إيل حالة اهليمنة للحبكة، وهو ما يتضح يف أكثر من موضع. 

ة الشاملة التي حتاول األنثوية نظرة التأمل، والتمعن، ألدركنا حالة الثوري



الغموض، واجلمع  بثاملعايري، و تغيريالرسيالية أن ترصدها، فال تكتفي ب

بني الواقع، واخليال فحسب لكنها متتد لتشمل األمور املتعارف عليها يف 

وهو ما يمثل  منذ األزل، والعنارص املعهودة يف الطبيعة املجتمعات،

نحو قلب  يعرب عن السعيحماولة للتغيري الكيل بدال من التأثري اجلزئي، و

ن حيث طرق جديدة للوسيط السينامئي م قاييس، وخلق معايريامل

البيئة  عنالعرض، ومسارات الرسد. وقد تغيب بعض املقاييس الرسيالية 

و ما خيلق حالة ، وهوظيفالسينامئية دون التأثري عيل عملية التطبيق أو الت

من املرونة، واالنسيابية لتسمح الرسيالية ملتبعيها بمساحة واسعة من 

خري أؤكد من جديد عيل أن اإلبداع، والتميز دون أي قيود أو حواجز، و

 الرسيالية مثال عيل ذلك فكرة اهليمنة األنثوية، وغياهبا عن البيئة السينامئية

سامت احلراك السينامئي  يف أكثر من مرة بالرغم من كوهنا سمة من

وقد ننظر إيل االستايل الرسيايل الرسيايل اهلادف نحو قلب املوازين. 

ضمن نطاق أوسع عرب ربطه باحلركة الرسيالية الشاملة؛ ألن الرسيالية ال 

ترتبط بالعرض فحسب لكنها متتد لتعرب عن الكثري من األفكار احليوية، 

دجمها مع الرمزية للدرجة التي واجلذابة، وربام نرصد حالة مستمرة من 

تشعرنا بأن الرمزية سمة من سامت الرسيالية، وهو ما يتفق مع اخلصائص 

الرسمية للمدرسة الرسيالية سواء يف الرسم أو السينام، لكن الرمزية 

مدرسة مستقلة بكل تأكيد، وال تتسلل العنارص الرسيالية بسهولة إيل 



نارص الرمزية قادرة عيل التسلل إيل البيئة الرمزية، وعيل النقيض نجد الع

البيئة الرسيالية، وهو ما يتضح عرب الكثري من األعامل السينامئية. ومن 

املمكن أال نفكر بتعمق يف اإلطار املتعلق بالرمزية، والرسيالية، وأن ننظر 

إليهام ضمن اإلطار الظاهري الشامل، واملتمثل يف إمكانية اجلمع بني 

السينامئي أو الفني بوجه عام. وهو ما يتضح عرب االثنني عرب الوسيط 

من املمكن لبساطة  الكثري من األعامل السينامئية، والفنية حول العامل.

الفكرة املُقدمة عرب الفيلم السينامئي أن تفرض عيل املشاهد حالة من 

االهتامم بأسلوب العرض؛ ألنه حينها جيد نفسه منجذبا جتاه العرض 

ود األمر بصورة مبارشة إيل سهولة إدراك الفكرة، بصورة تلقائية، ويع

وعدم احتياجها ملجهود من نوع ما ُلتدرك، وحينها ينصب كل الرتكيز 

عيل االستايل، واألسلوب املُستخدم، واملُتبع من قبل املخرج. وقد 

نالحظ تركيز احلركة الرسيالية بوجه عام عيل املرأة، واستخدامها للجسد 

ن األعامل، ومن املمكن أن نلحظ حالة من االهتامم األنثوي يف الكثري م

ش، والرتكيز عيل األجزاء األنثوية يف أكثر من مرة، وهو ما يعتربه يبالفيت

البعض بمثابة الداعم للهيمنة األنثوية التي يري الكثريون أن الرسيالية 

، عيبا يعتربه البعض اآلخرتعرب عنها، ويف نفس الوقت  حتاول أن

وانتهازية غري ُمربرة، وهو ما يتاميش مع الفريق الذي يري أن احلركة 

الرسيالية بعيدة كل البعد عن إظهار اهليمنة األنثوية لكنها تسعي نحو 



ومن املمكن أن الرتكيز عليها ضمن إطار مبني عيل السيطرة، والتحكم. 

ضمن  "سيد الفنتازيا" للمخرج تيم برتون "دارك شادوز"ننظر إيل فيلم 

اإلطار املبني عيل اجلمع بني بساطة الفكرة، والرتكيز عيل املرأة. ويف نفس 

الوقت، تساعده الفنتازيا يف إدراك اجلانب الرسيايل، ويتالعب باإلضاءة 

ال بصورة واضحة ليخلق حالة من الرمزية، واإلثارة بني احلني، واآلخر. 

يالية؛ ألهنا تعتمد بشكل يمكننا أن نصف البيئة الكلية للفيلم بالبيئة الرس

أكرب عيل الفنتازيا اخلالصة، لكن الفنتازيا مفتاح من مفاتيح الرسيالية كام 

نعلم، وبالرغم من عدم وجود مدرسة خالصة ممثلة للفنتازيا، إال أننا ال 

يمكننا أن ننكر دورها الفعال، واملؤثر بوجه عام ضمن البيئة السينامئية 

الرسيالية يف هذا الفيلم حينام تندمج الفنتازيا  الشاملة. وقد تتجيل البيئة

اخلالصة مع الواقعية العميقة من خالل املشاهد الرومانسية اجلامعة بني 

شخصية بارنباس كولينز، وشخصية أنجليك بوشارد، وهو ما يظهر عرب 

حتول لساهنا إيل لسان سمكة، وتطاير الكثري من األشياء حوهلام، وظهور 

ويف نفس الوقت تتشكل هذه البيئة حوهلام أثناء ممارستهام أكثر من يد هلا، 

للجنس بصورة غريبة، وعشوائية. وهو ما يتاميش مع حماولة إدراج عنرص 

الكادرات السينامئية اخلاصة بالفيلم، وينبثق بصورة مبارشة من  يفالغرابة 

 حماولة برتون إضفاء ملساته اخلاصة عيل العمل الفني. 



، لوجدنا أنفسنا أمام "سليبي هولو"يف الفه مع ديب وإذا نظرنا إيل حت

حالة مشاهبة قادرة عيل االستفادة من الفنتازيا، ودجمها مع الواقع يف بعض 

املشاهد هبدف خلق بعض اللحظات الرسيالية، وهو ما يظهر من خالل 

الرأس املختفية للفارس، والشجرة التي خيرج منها اخليل، وعمليات 

الصغرية، واخلياالت العشوائية التي  القتل الغريبة املنترشة يف البلدة

وإذا أردنا أن نحصل عيل تتسلل إيل اإلطار الرسدي بني احلني، واآلخر. 

 "العرص الذهبي"عمل رسيايل خالص، فمن املمكن أن نتحدث عن فيلم 

للويس بونويل؛ حيث يعمل الرجل عيل طرح الكثري من األفكار 

لألمور ظهر عرب عرضه املحورية ضمن أسلوب رسيايل ساخر، وهو ما ي

اجلنونية املرتبطة بالعرص احلديث، واألخالقيات اخلاصة بالطبقة 

الربجوازية، والنظام الذي تتبناه الكنيسة الكاثوليكية. ويف نفس الوقت، 

نجد البيئة الكلية للعمل يف حالة من االعتامد عيل العنرص الرسيايل عرب 

يركز العمل عيل لية. تطبيقه بني احلني، واآلخر بصورة ظاهرة، وج

حتول بينهام، ويف نفس الوقت، العالقة بني رجل، وامرأة، والعقبات التي 

يقدم العديد من الكادرات الغريبة املعربة عن رصاع بني اثنني من 

رسطانات البحر ضمن أسلوب وثائقي غريب، وحالة من الضباب 

لة من املسيطرة عيل األجواء، وظهور غريب لعدد من احليوانات، وحا

الرسدية الغريبة. وقد أدي هذا الفيلم إيل انقطاع التحالف بني بونويل، 



املونتاج، واإلخراج. كام أدي العمل إيل  جتاهودايل بسبب غضب دايل 

حالة من الغضب التي اجتاحت الفاتيكان نظرا لتعمد الفيلم حماربة 

 حماولة التخلص من كل االلتزامات املفروضة عيلوالدين، والقيم، 

اإلنسان. يبحر بونويل يف الالوعي، ويتطرق إيل الغريزة اجلنسية، 

ويعرض العالقة املحرمة بني البطل، والبطلة، ويتمرد عيل الكثري من 

القواعد التقليدية ليخلق حالة من الثورية املالصقة لألسلوب الرسيايل 

لة، متثل الرسيالية حالة من إثارة الذهن، وتعمل عيل بث البلببكل تأكيد. 

والدعوة إيل التحليل، والتعمق. وال يمكننا أن ننكر قدرهتا عيل عرض 

؛ حيث تعمل عيل إحاطة مثري، وجذابضمن نطاق  يويةاألفكار احل

األفكار املعروضة بحالة من اإلثارة، والتشويق، والرمزية. وإذا تأملنا معا 

املعربة  لوحات سلفادور دايل أو رينيه ماجريت، لوجدنا الكثري من املعاين

عن القضايا القومية أو األفكار الوجودية أو الرصاعات اإلنسانية بوجه 

وال تعمد الرسيالية إيل التشاؤم بصورة متكررة كام تعمد إليها  عام.

الدادية التي اقرتنت بالفلسفة الكلبية يف أكثر من موضع، وبصورة دائمة، 

ء، والتساؤل عن ودؤوبة. وهو ما يتاميش مع ممارسة السخرية جتاه كل يش

ماهية احلياة البرشية، ومدي أمهيتها عرب اللوحات الفنية ضمن إطار مبني 

ُتصدق  عيل اإلحلاح، والتكرار. إن املفهوم الرسيايل واسع بصورة ال

بأن خيرجوا كل ما لدهيم من إبداع  للدرجة التي تسمح ملتبعي الرسيالية



دون أي قيود ُتذكر، ويف نفس الوقت تسمح هذه احلالة لكافة املنخرطني 

يف تطبيقها أن يعربوا عن دواخلهم، وخيرجوا ما يكمن بعقوهلم 

الالواعية. وهو ما يمثل نوعا من السعادة، والراحة، والقدرة عيل التعبري 

عن النفس، ويرتبط يف نفس الوقت بالرمزية، والتعبريية يف الكثري من 

وقد تلجأ الرسيالية إيل االعتامد عيل األسلوب الساخر يف أكثر حلاالت. ا

من موضع كمحاولة لعرض الرصاعات البرشية مقرتنة بحالة من 

التخفيف، والتهدئة؛ حيث يساعد األسلوب الساخر أو التهكمي يف 

، ويف نفس الوقت يقدم الرصاعات ممتعة، وجذابةعرض الفكرة بصورة 

يدة عن االشتعال أو املبالغة، وهو ما يساعد املشاهد املحتدمة بصورة بع

عيل االندماج مع الفكرة ضمن إطار يشمله الرتفيه، واإلثارة، والتشويق. 

وقد نجد قدرا كبريا من الذاتية يف عملية التطبيق الرسيالية، وبالرغم من 

 ارتباط الذاتية باملدرسة التعبريية اهلادفة نحو التعبري عن عواطف الفنان،

وجتاربه الشخصية، إال أننا من املمكن أن نشهد الكثري من احلاالت التي 

هيمنت فيها الذاتية عيل األعامل الرسيالية سواء يف الرسم أو السينام أو 

وقد نجد حالة من الذاتية يف الكثري من األنواع األخرى من الفنون. 

أعامل لويس بونويل؛ حيث أن أعامله مبنية بصورة متكررة عيل 

ما  نالحظه بصورة واضحة عند ، وهو ةسيناريوهاته، وأفكاره اخلاص

مسريته الفنية. ومن الرضوري أن أشري إيل حقيقة احلالة اإلبداعية تتبع 



املرتبطة بفن بونويل؛ حيث كان الرجل ثوريا يف حد ذاته، وعندما اندجمت 

والبعيدة ثوريته مع ثورية الرسيالية، حصلنا عيل هذه األعامل الالتقليدية، 

كل البعد عن األنامط املُعتادة عند املتفرج التقليدي. وال يمكنني أن أنكر 

احلقيقة املتمثلة يف قدرة الرسيالية عيل االندماج مع كل يشء إال يف 

حاالت قليلة ال ُتذكر، وقد أدت حالة الدمج إيل الكثري من األعامل الفنية 

لة الدمج الواضحة بني اخلالدة، واملؤثرة. ومن املمكن أن نالحظ حا

؛ "اخلتم السابع"الرسيالية، والوجودية يف فيلم إنجامر برمجان املعروف 

حيث نجد أنفسنا أمام حالة من مالحقة املوت لبطل العمل بصورة 

د اجلامع بينهام، البيئة الالتقليدية من خالل املشهغريبة، وربام تتجيل هذه 

دالن الكثري من األسئلة ومها منخرطان يف لعب الشطرنج بينام يتبا

وقد يمثل الشطرنج تعبريا واضحا عن حماولة اإلنسان اهلروب الوجودية. 

من املوت، وإدراك اخللود، وهو ما يتاميش مع احلديث الدائر بني اإلنسان 

الضعيف، واملالك املُوكل بحصد روحه. وإذا نظرنا إيل بيئة العمل نظرة 

األبعاد الفلسفية املهيمنة عليه،  التعمق، والتأمل، ألدركنا عيل الفور

واجلوانب النفسية املمثلة لكيانه، وهو ما يظهر بصورة متتابعة عرب 

التعرض للكادرات السينامئية املتالحقة اخلاصة بالفيلم ضمن إخراج 

من املمكن للبعض أن ينتزع البصمة الرسيالية من مشهد بارع من برمجان. 

التقليدية عيل الساحة أو عدم الشطرنج بحجة عدم بزوغ حالة من ال



سعي الفيلم نحو تقديم أي قدر من اهلزلية، لكنني أري أن الرسيالية 

جُمسدة أمامنا بصورة مبارشة من خالل اجلمع بني اإلنسان، ومالك 

املوت، وهو ما خيالف املنطق، والواقع املتمثل يف عدم قدرة الكائن 

واألمور اخلارقة للطبيعة. البرشي عيل التفاعل، والتعامل مع الغيبيات، 

ومن هنا تتجيل الرسيالية بوضوح من خالل حتويل األفكار الواقعية إيل 

أن تشري البيئة الرسيالية إيل  ي، وليس من الرضوريةموجة من الالمنطق

اهلزلية أو عدم اجلدية؛ فمن املمكن أن ننظر إيل املشهد عيل أنه قادر عيل 

اجلمع بني اجلدية، والرسيالية دون وجود خلل يف العملية الدجمية، وهو ما 

وليس من الرضوري أن تشهد العملية يثبته املشهد بجدارة، وتفوق. 

من التخريب أو التشويه؛ حيث خيتلط األمر  السينامئية الرسيالية أي قدر

عيل البعض لريي أنه ال غني عن التشويه املُستمد من احلراك الدادي 

املمهد للحراك الرسيايل، لكن الرسيالية ال تستمد من الدادية كل يشء، 

وقد يري البعض أهنا ال تستمد من الدادية سوي بعض النقاط البسيطة، 

دق عن اجلامع الرئييس بينهام، لوجدناه واملعدودة، ولو حتدثنا بص

متجسدا يف قدرة كل منهام عيل ضخ الالمنطقية، والالتقليدية يف األرجاء، 

وهو ما يرتبط بحالة الثورية التي حتاول احلركتان أن تضفياها عيل التجربة 

وإذا تأملنا احلركتني بدقة، وتعمق، ألدركنا عيل الفور احلقيقة الشاملة. 

أن الدادية تعمد بصورة واضحة إيل عرض األمور الالتقليدية املتمثلة يف 



دون التصميم عيل دجمها مع الواقع بينام تصمم الرسيالية عيل عملية 

، الدمج، وهو ما يمثل سمة رئيسية من سامت املدرسة الرسيالية بوجه عام

من الرضوري أن أوضح أن الرسيالية، كمدرسة رسمية، . كام قلنا مسبقا

ا كبريا يف العرشينيات، والثالثينيات، ومل تنقطع ثمراهتا عن القت رواج

الساحة، ومل يقل تأثريها فيام بعد، لكن ذروهتا كانت يف النصف األول من 

القرن املايض، وبالرغم من ذلك، ال يمكننا أن ننكر بزوغ العنرص 

ة الرسيايل يف الكثري من األفالم عيل مدار العقود املتتابعة لتشمل الرسيالي

الكثري من األفالم التي ُقدمت فيام بعد خالل النصف الثاين من القرن 

ومن السهل أن نالحظ الدعم الرصيح الذي وقتنا هذا.  وحتىاملنرصم، 

حيصل عليه الطابع الرسيايل من الفنتازيا، واألحالم مما أدي إيل 

، حتي ولو كانت البيئة الرسيالية يف عرصنا هذا استمراريته حتي اآلن

يدة عن إدراك الصفة الرسمية، وقريبة من املفهوم الضمني أو اإلدراك بع

لوجدنا سكي، لدارين أرونوف "األم"فإذا تأملنا معا فيلم غري املبارش. 

حالة من الفنتازيا الواضحة يف أكثر من مشهد، وهو ما يمثل صفة رئيسية 

رة لم الصفة الرسيالية بصومن صفات العمل، وال يمكننا أن نمنح الفي

أن نفعل ذلك ضمن إطار ضمني؛ حيث تندمج ننا نستطيع لكمبارشة، 

الفنتازيا مع الواقع يف أكثر من مشهد لتخلق حالة من الرسيالية. ومن 

املمكن أن ننظر إيل األمر برمته عيل أنه كابوس ينخرط فيه الزوج 



، "هاريس"حينام يقابالن شخصيتي  "لورانس"، والزوجة "بارديم"

لتنقلب األحداث رأسا عيل عقب، وهو ما يتاميش يف نفس  "فايفر"و

الوقت مع البيئة الرمزية ذات اخللفية الدينية التي حياول املخرج أن 

يلصقها بالعمل بل ربام متثل املحور الرئييس الذي يقوم عليه الفيلم يف 

األساس، وهو ما يشري بصورة واضحة إيل عملية خلق آدم، وحواء، 

بعة بني هابيل، وقابيل، وانتهاء األمر بالقتل، وميالد والرصاعات املتتا

املسيح، وأمور أخري من هذا القبيل ليخلق أرونوفسكي يف النهاية حالة 

رمزية رسيالية درامية واضحة. ويف نفس الوقت، تقوم البيئة الكلية 

للعمل عيل إدراج عنارص الرعب، واإلثارة، والتشويق، وتعتمد عيل 

يم، ولورانس، وهاريس، وفايفر، وهو دقدم من قبل باراألداء اجلامعي املُ 

ما يظهر بصورة واضحة خالل السياق الرسدي للعمل. يف هذه احلالة، 

نجد الفنتازيا داعام واضحا للرسيالية، لكن العنرص الرسيايل قد ال ُيدرك 

من قبل املشاهد العرصي، ومن املمكن أال يدركه من مل يسمع عن 

إيل دراستها، لكنها واضحة وضوح الشمس يف هذا  الرسيالية أو يتطرق

العمل؛ ألننا نجد أنفسنا أمام حالة غريبة من التنقل بني الكادرات، وبيئة 

من الضبابية الشاملة ألكثر من موضع بالسياق الرسدي، وتسلل للرمزية، 

 والتعبريية يف أكثر من مرة هبدف خلق بيئة جامعة، ومؤثرة. 



لتأثري الرمزي املصاحب للعمل، ألدركنا الرموز وإذا أمعنا النظر يف ا

املهيمنة عيل البيئة السينامئية اخلاصة بالفيلم، والتي تستمد كياهنا  ةالكثري

بصورة واضحة، ومبارشة من اخللفية الدينية املبني عليها السيناريو، 

من الفجوات الواضحة  اوالفكرة. وإذا تأملنا العمل بدقة، ألدركنا عدد

 و حالة من الضبابية غري الصحية يف أكثر من مرة، لكن البيئةباحلبكة أ

قادرة عيل امتصاص حالة املشاهد، ودجمه معها  ،ككلاخلاصة بالفيلم، 

دون توقف، وهو ما يعود بصورة مبارشة إيل حالة الفضول التي حياول أن 

إن التفرقة بني ما هو رسيايل، وما هو بعيد يضفيها املخرج عيل العمل. 

طابع الرسيايل أمر نسبي يف الكثري من األحيان، وهو ما يمكننا أن عن ال

العديد من األفالم موضع النزاع، وربام تعود النسبية  عند تأملنشهده 

أعامهلم الرسمية يف  إيل عدم كشف صناع العمل عن هويةبصورة مبارشة 

الفيلم نسب الكثري من األوقات، وقد يري البعض أنه من األفضل أال يُ 

؛ ألهنا مل تعد ُتقدم إال ضمن اإلطار الضمني، وهو ما إيل الرسيالية املُقدم

خيتلف مع رأي الكثريين من أنصار الفريق املعارض؛ حيث يري الفريق 

الداعم للرسيالية أنه من األفضل أن ُتروج لألفالم الرسيالية ضمن 

ايل اإلطار العلني، واملبارش حتي نحصل عيل املزيد من اإلنتاج الرسي

الوفري، ونجابه حالة النقص املهيمنة عليه يف اآلونة األخرية. وال تشري 

حالة النقص إيل غياب احلراك الرسيايل، لكنها تعرب عن تغريات يف 



الوترية، وربام ُتنتج املزيد من األفالم الرسيالية يف املستقبل القريب عيل يد 

يل استعادة ورية قادرة عاملخرجني املحبني هلا، والراغبني يف تقديم سينام ث

جمد املايض الذي ويل. وأؤكد من جديد عيل قدرة الفنتازيا الواضحة عيل 

استخالص بعض اللحظات الرسيالية بني احلني، واآلخر من خالل 

مع العنرص الواقعي، واحلصول عيل خليط من اخليال  عملية الدمج

ضمن السياق الرسدي  املرتبط بالفنتازيا، والواقع املرتبط بالدراما املُقدمة

وإذا أردنا أن نشهد حالة خمتلفة من توظيف اخلاص بالعمل السينامئي. 

فيلم رومان  إيل طرقناتالعنارص الرسيالية داخل اإلطار السينامئي، ل

 كخري مثال عيل ذلك؛ حيث  "طفل روزماري"بوالنسكي املعروف 

 نفس يعمل الرجل عيل توظيف العنرص الرسيايل بحكمة، وتوازن، ويف

الوقت، خيلق للعمل بيئة مبنية بصورة واضحة عيل استجالب أحوال 

الرعب، واإلثارة. وربام تأخذ احلبكة من املاورائيات مصدرا رئيسيا 

. ومن املمكن أن عملية املتابعةللعمل بأكمله، وهو ما يتضح تدرجييا مع 

الرعب السيكولوجية القادرة عيل التالعب  من فئة أفالمض فيلمنصنف ال

بخفايا النفس البرشية، والتطرق إليها من اجتاهات خمتلفة، ومتباعدة. 

وربام يعرب العمل عن الرصاعات الداخلية لإلنسان، وخوفه من املجهول، 

وتلعب وفضوله جتاه مصريه، وخماوفه املتعددة املرتبطة به، وبمن حوله. 

ا داخل اإلطار الكيل للفيلم، وهو ما يظهر عرب الكثري البارانويا دورا حموري



التي تؤدهيا ميا  "روزماري"من املشاهد املتتابعة، والتي ترصد شخصية 

فارو، وخوفها عيل طفلها الذي مل ُيولد بعد. ويف نفس الوقت، تتسلل 

أجواء الريبة، والشك، واالضطراب، والرعب إيل العمل السينامئي 

جلريان املحيطني هبا، وكثرة األمور غري املنطقية التي معتمدة عيل غرابة ا

تتعرض هلا بصورة مستمرة. وتظهر الرسيالية من خالل الدمج بني 

اخليال، والواقع يف أكثر من موضع، وتسلل أجواء الرعب بصورة فنتازية 

إيل البيئة الواقعية اخلاصة بالعمل. وقد تتجيل البيئة الغرائبية اخلاصة 

الل حماولة احلبكة التعرض لفكرة اغتصاب الشيطان من خ فيلمبال

لروزماري، وهو ما يؤدي إيل الكثري من التبعات الحقا، ليقدم الفيلم يف 

النهاية حالة من الغرائبية البعيدة كل البعد عن البيئة التقليدية فيام خيص 

وقد تتسلل أجواء الريبة إيل املشاهد نفسه األفكار، والرسد عيل السواء. 

ساءل عن ماهية املواقف التي تتعرض هلا روزماري، وحقيقة اهلسترييا، ليت

والبارانويا املصاحبتني هلا. فهل تنبع هذه املواقف من خياهلا اخلاص أم 

منظومتها بمتثل حالة من تأصل الرش، والشيطنة؟ وهل ترتبط هذه احلالة 

ب هبا، العقلية املُتبناة من قبلها أم يمثل األمر ظروفا خارجية تتالع

وتفقدها صواهبا؟ .. تتوايل املشاهد السينامئية لتعرب عن احلقيقة الكامنة، 

واملسترتة، وتتطور الشخصيات ضمن إطار رسيايل قادر عيل السامح للبيئة 

الفنتازية بالتسلل بني ثنايا الرسد الواقعي، والذي يأخذ من البناية التي 



ا أن نتجاهل املجهود يسكنها الزوجان موطنا، وموقعا له. وال يمكنن

اإلخراجي املُقدم من قبل رومان بوالنسكي، وقدرته عيل توظيف املوهبة 

التمثيلية اخلاصة بميا فارو، وجون كازافيتس ضمن اإلطار املناسب، 

والالئق. ويف نفس الوقت، نجده منخرطا يف التالعب باملشاهد، وقادرا 

بها، وأبعادها املتعددة، عيل إدراك البيئة الرسيالية، والسيطرة عيل جوان

ال . ورة عميقة عرب الكادرات املتتابعة للعمل الفنيوهو ما ينجيل بص

يمكننا أن نتجاهل حالة الرعب البرصي التي تتعرض هلا روزماري، ويف 

نفس الوقت نجدها عاجزة عن التأثري يف العنارص املحيطة هبا، وهو ما 

جز اإلنسان عن التالعب أو اخلياالت، والتي يع حالميرتبط ببيئة األ

بمحتواها أو التأثري يف كياهنا، وربام تتجيل البيئة الرسيالية عرب مشاهد هذا 

العمل من خالل التعرض إيل اخلياالت، واألوهام التي تتبني حقيقتها 

الحقا بصورة مبنية عيل نزع أي قدرة ممكنة للتحكم هبا أو التأثري يف 

ا للشخصية الرئيسية بالعمل، ويف نفس جمرياهتا، وهو ما يمثل عائقا كبري

ا عيل الوقت يضع املشاهد يف حالة من الرتقب، واملتابعة. وإذا ركزن

لكيانه الفعيل من  تخالصهاس ، ألدركنا حقيقةفيلمالسياق املاورائي لل

خالل التطرق إيل فكرة الشيطان، وحراكه اخلفي داخل العمل، وال 

يتعرض الفيلم إيل العنرص الشيطاين بصورة جلية، وال يعرضه ضمن 

خفي قادر عيل ل عيل التطرق إليه ضمن إطار إطار واضح، لكنه يعم



التالعب باملشاهد، ودجمه مع حالة االضطراب املهيمنة عيل البيئة 

السينامئية اخلاصة بالعمل. ال يقدم الفيلم تفاصيله بصورة جلية، لكنه 

قادر عيل عرض أفكاره ضمن بيئة تدرجيية مبنية عيل جذب انتباه املشاهد، 

وحتريك دواخله، ويف نفس الوقت، تنجيل احلقيقة يف النهاية، وتتحقق 

السياق الرسدي، لتتحول  ضمنخماوف روزماري، وُتزال أوهامها 

تعتمد  الة جلية إيل حقائق تشهدها العني، ويدركها العقل. بصور

إيل  جتنحالرسيالية عيل مجاليات واضحة يف الكثري من األوقات، وربام 

عملية التشويه كوسيلة الستجالب أحوال الالتقليدية، وإدراك حالة من 

الوصول إليها مثل االنطباعية أو  عنأخري فنية حركات  تعجزالتميز 

عرب األعامل الفنية،  معها تندمجأو الرمزية التي كثريا ما التكعيبية 

. وهلذا من املمكن أن نالحظ حالة من العرض املختلفة والسينامئية

العدواين، وبيئة من الصور البعيدة عن اجلامليات يف الكثري من األوقات، 

مثاال واضحا عيل ذلك، وال تشري  "كلب أندليس"وربام متثل بيئة فيلم 

إيل افتقاد الرسيالية إيل اجلامليات أو اللمسات الفنية اجلاملية، لكنني كلاميت 

أرغب يف أن أوضح املساحة الواسعة التي تتحرك بداخلها، ومن املمكن 

أن نالحظ البيئة الالهنائية اخلاصة بالعنرص الرسيايل، والغرائبي التي 

ن ، كام ذكرنا سابقا، لكننا م"روزماري"عرب كادرات فيلم  تتجيل

الرضوري أن نؤكد عيل مبدأ الصدمة الذي تتبناه احلركة الرسيالية 



كوسيلة جلذب املتلقي، والتالعب بدواخله. ويف نفس الوقت، ال يمكننا 

أن ننكر حالة اإلثارة املقرتنة باألعامل الرسيالية املختلفة ضمن املقياس 

الواسع للفنون، والتي حتتاج إيل التحليل، وفك الرموز يف أغلب 

مع  "االشمئزاز"كي حالة مشاهبة يف فيلمه وقد قدم بوالنساألحيان. 

املتمثلة يف الرصاع  "كارول"كاترين دونوف راصدا أبعاد شخصية 

، واخلياالت الغريبة وجداينالنفيس، والنفور اجلنيس، واالضطراب ال

التي تتسلل إيل ذهنها بني احلني، واآلخر. ُتعرض اخلياالت، واألوهام 

ضمن إطار مبني عيل االغتصاب، والعنف، والتعرض للكثري من 

العنارص الغريبة القادرة عيل توثيق املشاكل اجلنسية املتعلقة بشخصية 

رصد البيئة الكلية  توجرافيا مميزة قادرة عيلامويتمتع العمل بسينالفتاة. 

بالصورة الالئقة، واملناسبة، وهو ما يتاميش مع إخراج بوالنكيس،  فيلملل

الشخصية، والتطرق إيل أبعادها املختلفة.  جتسيدوقدرة دونوف عيل 

ومتثل املشاكل النفسية اخلاصة بشخصية كارول املحور الرئييس للعمل، 

االضطراب التي  ويعرب منظورها الشخيص جتاه صديق أختها عن حالة

تشملها، وتسيطر عيل شخصيتها؛ حيث تتجيل هذه البيئة يف أكثر من 

تعرض القصة حالة النفور اجلنيس من مشهد ُمفعم بالعنف، والرصاع. 

حالة احلنق التي تصيب التطرق إيل الذكور يف أكثر من مشهد من خالل 

ها، كارول كلام استمعت إيل تأوهات اجلنس النامجة عن مضاجعات أخت



، وغريها الشقةوصديقها، وحقيقة وجود أدوات احلالقة الذكورية بحامم 

من األمور الغريبة املعربة عن املخاوف الالمنطقية، والبعيدة كل البعد عن 

الطبيعة البرشية السليمة. ويف نفس الوقت، تتطور هذه البيئة لتصل إيل 

اإلجازة بينام ذروة حينام تغادر األخت، وصديقها من أجل االستمتاع بال

يرتكان كارول وحيدة مع خماوفها العميقة، وهو ما ُيرسد ضمن إطار مبني 

عيل العنف، والرصاع، لتصل األحداث إيل الذروة، ولُتتوج باإلجرام، 

التي تنبثق  حلالة أسرية ملخاوفها املتعددةإن الفتاة يف هذه ا. واملأساة

املُفعمة بالرصاع. ولو بصورة مستمرة من نفسها املضطربة، وروحها 

تأملنا كم اهلواجس التي هتامجها، وحالة االضطراب التي هتيمن عليها، 

ملمكن للنفس البرشي أن ألشفقنا عليها، وألدركنا كم الغرائب التي من ا

لتهلك عيل املدى البعيد. ومن املمكن أن نالحظ حماولة تتعرض هلا، 

أكثر من موضع عرب املخرج إظهار الطبيعة املضطربة للشخصية يف 

التطرق إيل استخدامها للعديد من مكعبات السكر عند احتسائها لقهوهتا 

اجلنسية املبنية يف  االصباحية، وغرابة تعاملها مع صديق أختها، وخياالهت

أساسها عيل النفور، والتنافر. ومن املمكن بسهولة أن ندرج الفيلم ضمن 

غوص يف أعامق النفس البرشية، إطار أفالم الرعب النفسية القادرة عيل ال

ي قدمها والتطرق إيل أبعادها املختلفة. وهو ما يتاميش مع نفس البيئة الت

احلالتني  ، ويف كلتا"روزماريطفل "بوالنكيس مسبقا من خالل عمله 



نجد أنفسنا أمام حالة من الرتكيز عيل الطبيعة األنثوية املضطربة، والتي 

عليها من خالل عوامل خارجية  تستخلص حالة االضطراب املهيمنة

أحيانا، وداخلية أحيانا أخري. وإذا تعمقنا يف حتليل شخصية روزماري، 

لوجدنا أنفسنا أمام حالة من التالعب املاُمرسة من قبل احلبكة لتخربنا يف 

دواخل الشخصية نفسها، وأنه ال  عنالبداية أن الرصاع الدرامي ناجم 

مع تتابع الكادرات ندرك احلقيقة املتمثلة يف يرتبط بالبيئة اخلارجية، لكننا 

وجود مصدر خارجي للرصاع، وهو ما يرتبط بالعنرص املاورائي الذي 

يثبت وجوده بصورة جلية يف النهاية. وبالنسبة لكارول، فإننا بصدد 

مصدره رامي الناجم التعامل مع حالة داخلية بجدارة، فالرصاع الد

خلية، ونفورها من الذكور، وهو ما دواخل الشخصية، واضطراباهتا الدا

إن الرسيالية املُجسدة عرب تثبته الكادرات السينامئية املتالحقة للعمل. 

نابعة بصورة واضحة من اجلمع بني الرسد  "االشمئزاز"كادرات فيلم 

، واخلياالت الغريبة، واألحالم. وتتجيل هذه البيئة الواقعي الدرامي

وته من جنسانية شخصية كارول ضمن إطار إيروتيكي واضح يستمد ق

املضطربة، ومنظورها الشخيص جتاه اجلنس، ومفهموها اجلنساين العام، 

ومن املاُلحظ بسهولة أن األمر يعزي برمته إيل اضطرابات نفسية، 

قهرية ال يمكن للشخصية الرئيسية أن تفر منها أو أن تتجنبها.  وساوسو

الرسيايل، ألدركنا عيل الفور وإذا نظرنا إيل اجلمع بني املرأة، والعنرص 



ترحيب الرسيالية باإليروتيكا، وقدرهتا عيل االندماج معها، والسامح هلا 

بالتسلل بني ثناياها، وهو ما يثبت من جديد قدرة العنرص الرسيايل عيل 

االندماج مع أغلب الفئات، واألساليب، واملدارس، واألفكار الفنية 

دم املرأة ضمن اإلطار اإليروتيكي يف وليس من الرضوري أن ُتقاملختلفة. 

كل مرة تظهر فيها عرب الوسيط الفني الرسيايل، وليس من اإلجباري أن 

قدم ُتقدم ضمن السياق الشهواين الواضح، والعميق بل من املمكن أن تُ 

البيئة اجلنسية معتمدة عيل اإلحياءات يف الكثري من األوقات. وال يمثل 

يقة، لكنه حالة من اإليروتيكا الرسيالية العمفيلم بوالنسكي مع دونوف 

اإليروتيكي، والعنرص الرسيايل ضمن إطار يعمل عيل تقديم العنرص 

متذبذب بصورة واضحة، وال يبالغ يف عملية العرض، وال يقدم العمل 

إال يف اإلطار املناسب، والالئق، والذي يتناسب مع احلبكة، ويعرضها 

الة الدمج بني الرسيالية، والرعب . شملت حمبهرةبصورة احرتافية 

الكثري من التطورات، والتغريات عرب العقود، وتنوعت الطرق املعربة عن 

هذا السياق بصورة واضحة، وظاهرة. ويف نفس الوقت، أدي التطور 

التقني الذي صاحب السينام إيل إحداث طفرة جلية يف حالة الدمج، 

من السياق الرسيايل،  واجلمع، وظهرت الفنتازيا بصورة جلية لتدعم

وبيئة الرعب عيل السواء، وعمل املخرجون عيل استخدام التقنيات 

، واأللوان، واملؤثرات الصوتية، والتأثريات البرصية اجلذابة، ديثةاحل



وغريها من العنارص، واألساليب حرصا عيل إدراك البيئة املثالية القادرة 

واإلثارة. وإذا نظرنا إيل عيل عرض املحتوي الرسيايل، ودجمه مع الرعب، 

نظرة التأمل، والتعمق،  ،الذي ذكرناه مسبقا ،"دارك شادوز"فيلم 

ألدركنا عيل الفور قدرة التقنيات احلديثة عيل دعم عملية الدمج بني 

الرسيالية، والفنتازيا، والرعب، والكوميديا اخلفيفة أيضا يف هذه احلالة. 

ابق ذكره عيل أنه سابق لعرصه ومن املمكن أن ننظر إيل فيلم دونوف الس

وُتعد  .خالهلاحينام نقيمه بصورة عادلة بالنسبة للفرتة الزمنية التي أُنتج 

بالثمرات الرائعة لعملية الدمج  هذه األعامل بمثابة االحتفال الرصيح

التجريبية التي حتاول الرسيالية أن ختوضها باستمرار. فالرسيالية مبنية 

عيل الدمج ضمن اإلطار الداخيل املرتبط بتكوينها من جهة، واإلطار 

اخلارجي املرتبط بالبيئة التي تتسلل إليها من جهة أخري. ومن املمكن أن 

امر الذي يسعي نحو امليض إيل األمام دون أن نعامل الرسيالية معاملة املغ

يعرف ما ينتظره، ويف نفس الوقت يرغب يف إرضاء فضوله، والتعرف 

عيل تبعات، ونتائج حتركاته التي يرغب يف حصد ثامرها، ورصد إجيابيتها. 

وهو ما يتاميش مع البيئة الكلية للسينام الرسيالية القائمة عيل التحدي، 

ن أن نرصد حالة من التجريبية الثورية من خالل ومن املمكوالتجريب. 

لسكارليت جوهانسون، والذي يرصد العنرص  "حتت اجللد"فيلم 

الرسيايل ضمن اإلطار املرتبط بالفضاء، وال يكشف عن هوية شخصية 



الفتاة إال يف النهاية، ويف نفس الوقت خيلق حالة من الرصاع الناجم عن 

صورة غريبة، وعجيبة ضمن عامل اصطيادها للرجال، والتخلص منهم ب

موازي. يقدم املخرج البيئة الرسيالية يف هذا الفيلم معتمدا عيل اجلمع بني 

الواقع، والعنرص الفضائي املُجسد بصورة ضمنية عرب التعرض إيل 

شخصية الفتاة التي تؤدهيا جوهانسون. وتتوايل املشاهد لتظهر حالة من 

ات صوتية تستمد ملساهتا من أفالم الرعب الغرائبية املتأصلة املقرتنة بمؤثر

املُنتجة بالثالثينيات، واألربعينيات، ويف نفس الوقت نجد أنفسنا أمام 

حالة من الربود املهيمنة عيل الفتاة؛ لُتقدم ضمن إطار مبني عيل 

الغموض، واإلثارة، والتشويق. إن حتركات الفتاة يف حد ذاهتا رسيالية 

وازية التي تتسلل إليها، كلام اصطادت فريسة  املواملبصورة واضحة، والع

جديدة، قادرة عيل خلق البيئة الرسيالية بجدارة. وهو ما ترصده املشاهد 

. ة، والالتقليديائبيةاملتتابعة للعمل السينامئي ضمن بيئة مبنية عيل الغر

متثل الكثري من املشاهد بالعمل خاصة املشهد األول، واملشهد األخري 

ئبية املُقدمة ضمن إطار جديد، وغري مسبوق، وهو ما نوعا من الغرا

يستحق التصفيق، والتهليل يف حقيقة األمر. ويف نفس الوقت ينجح 

املخرج جوناثان جليزر يف التعرض إيل املنظور الذي يعتمده الكائن 

الفضائي يف رؤيته لألمور، ويركز عيل طريقة رصده للحراك البرشي، 

سياق احلديث للتسمية، من املمكن أن نصنف ال واعتامدا عيلواإلنساين. 



الفيلم ضمن إطار الفنتازيا بسهولة، لكن الرسيالية ُتستمد يف هذا العمل 

من خالل اجلمع بني الواقع املتمثل يف احلراك البرشي، واجلانب اخليايل 

املتمثل يف العنارص الفضائية، واخلارجة عن إدراك البرش، وهو ما ينجيل 

ومن جديد، نالحظ تركيز العمل عيل بالعمل الفني.  يف أكثر من مشهد

،  "األنثروبومورفيزم"املرأة، والتطرق إليها ضمن إطار خمتلف مبني عيل 

واالنخراط يف حالة من الغرائبية املتأصلة، ويف نفس الوقت ال يمكننا أن 

ننكر االستخدام البارع لأللوان، والقدرة غري العادية عيل رصد املنظور 

الكائن الغريب، واملتخفي يف صورة الفتاة ضمن إطار ضمني اخلاص ب

تتعامل  حينام يتعرض املشاهد للكادرات األخرية بالعمل. ،ُيدرك الحقا

الرسيالية مع الالوعي، وتتاميش هذه احلالة مع التحليل النفيس الذي 

يأخذ من الالوعي مصدرا ألبحاثه، وحتليالته، ويف نفس الوقت ترتبط 

ذا اإلطار، ومتثل ركنا رئيسيا من أركانه. وقد خيتلط علينا بيئة احللم هب

وعي، وهو ما يمثل أعامق الال الفرق بني الواقع، واخليال حينام نغوص يف

حتديا كبريا، وعظيام بكل تأكيد. إن بيئة احللم كفيلة بتوطيد العنرص 

التي يتسلل إليها، ويف نفس الوقت تعمل األحالم  البيئةالرسيايل، ودعم 

عيل التالعب بالبيئة الرسدية، وإدخال املشاهد يف حالة من التساؤل 

الدائم حول ماهية األمور، وحقيقة الكادرات، وغاية الرصاعات، ومن 

يف التعبري عن فيلم ستانيل كيوبريك  هذه الكلامتاملمكن أن نستخدم 



؛ حيث يعمل العمل السينامئي عيل " اتساعهاعيون مغلقة عيل"املعروف 

التطرق إيل التحليل النفيس، ويدجمه مع بيئة األحالم املمثلة لبيئة الرسد، 

وينخرط يف نفس الوقت يف مناقشة فكرة الزواج، والرصاعات املحيطة 

 "نيكول كيدمان"تتطور األحداث بصورة واضحة حينام خترب الزوجة به. 

خياالهتا الفاحشة جتاه أحد أصدقائهام، وتشتد عن  "توم كروز"زوجها 

بيئة الرصاع عندما يصمم الزوج عيل زيارة الفيال التي ُتقام فيها حفالت 

العربدة الليلية بصورة دائمة كنوع من االنتقام، ومن املمكن أن ننظر إيل 

هذه احلفالت ضمن اإلطار املتعلق باحللم، والذي ال يأخذ من أرض 

حا، ويف نفس الوقت يتالعب العمل باملشاهد ليتساءل الواقع نصيبا واض

عن ماهية هذه احلفالت، وحقيقة وجودها من عدمه، وهو ما يستمده 

قصة "املخرج مبارشة من الرواية املبني عليها العمل، والتي حتمل عنوان 

. إن عملية التحليل التي يتطرق إليها كيوبريك موضع بارز "حلم

هذه العملية لتشمل الزواج، ومشكالته،  للتصفيق، والرتحيب، ومتتد

والرصاعات الدائرة بني األزواج، والتحديات الكثرية التي تواجهها هذه 

عام. ويف نفس الوقت، يستمد العمل رسياليته من خالل  هاملنظومة بوج

التطرق إيل الزيارات املستمرة التي يقوم هبا الزوج إيل احلفالت املُفعمة 

ن للكثري من األقنعة الغريبة التي تستمد نمطها، بأعايل القوم املرتدي

وشكلها من البيئة الفينيسية بصورة واضحة، وهو ما يضعنا بشكل مبارش 



أمام حالة من الرمزية العميقة القادرة عيل إثارة ذهن املشاهد، والتالعب 

بدواخله. ويف نفس الوقت، ال ترتبط الرسيالية يف هذا العمل بالغرائبية 

ئة واضحة من الرموز، ا تعمل عيل االندماج مع بيفحسب، لكنه

التي تستمد وجودها من التجمعات الغريبة التي ُتقام عيل  والعالمات

حسها الكثري من احلفالت الشبقية، واملثرية. إن هذه التجمعات قادرة 

عيل محل أكثر من معني، وهو ما يمثل مصدرا جلذب املشاهد، ودجمه مع 

شكك بصورة مبارشة، وتلقائية. ومن الواضح، حالة من التحليل، والت

اعتامد كيوبريك عيل العنارص اإليروتيكية بصورة دائمة عرب كادرات 

العمل، ليمأل فيلمه بحالة من العربدة املتأصلة القادرة عيل توثيق 

احلفالت اجلنسية موضع النقاش. وربام يمثل احللم يف هذه احلالة نوعا 

زوج جتاه زوجته التي اعرتفت له بخيانتها من االنتقام الذي يامرسه ال

يف حقيقة األمر. وربام يمثل األمر برمته رصاعا من رصاعات  ضيةفرتااال

ل يرمز إيل حقيقة كل من الزوج، والزوجة، وكأن العمالالوعي اخلاص ب

برشي، وهو ما يتاميش الرصاعات املهيمنة عيل العقل الالواعي للكائن ال

أحدثت ضجة كبرية يف أوروبا، حينام حتدث عن فرويد التي مع نظريات 

أمهية الالوعي، وأنه املصدر الرئييس للحقائق، وربام يمثل احلياة البرشية 

املؤثر األول عيل قرارات اإلنسان، وهو ما من املمكن اعتباره كبأكملها، و

يقلل من أمهية العقل الواعي بكل تأكيد، ويثبط من تفعيل أي اهتامم 



تلعب سيميائية القناعات املُستخدمة يف سطوته الزائفة. جتاهه، وجتاه 

احلفالت الليلية دورا رئيسيا يف العمل، وُيعرض الرصاع الدائر بني 

الزوجني ضمن إطار مبني عيل التالعب بالعواطف، واجلنس، ودواخل 

النفس، وهو ما تعرضه املشاهد املتتابعة بصورة ملحة. ومن املمكن أن 

تعمدة من قبل كيوبريك يف عرضه لعربدات نالحظ املبالغة املُ 

الشخصيات املقنعة ضمن إطار مبني عيل التالعب بدواخل الشخصية 

الرئيسية املتمثلة يف الزوج، والتالعب بانفعاالت املشاهد يف نفس الوقت. 

وربام تعرب هذه املبالغة عن حماولة كيوبريك رصد الرصاع الدائر يف العقل 

 ربام يمثل احللم حماولة من العقلكروز، والالواعي اخلاص بشخصية 

دراك أمور ال ُتدرك ضمن نطاق احلياة الواقعية، ويف نفس الوقت متثل إل

خياالت شخصية كيدمان نقطة البداية فيام خيص الرصاع، وتطور احلبكة 

الحقا، لكنني أؤكد من جديد عيل حماولة املخرج رصد رصاعات 

ني عيل التحليل العميق، والبحث الالوعي، وتطرقه إليها ضمن إطار مب

اهلادف، وهو ما يظهر من خالل إخالصه الواضح لعرض الفكرة 

ما قدم ستانيل كيوبريك، وقد  آخرُيعد العمل بالصورة الالئقة، واملناسبة. 

، ويري الكثريون أنه بمثابة اخلامتة بفرتة بسيطة تويف بعد انتهائه منه

لعظيمة يف نفس الوقت، وقد نالحظ املناسبة ملسرية كيوبريك الصغرية، وا

حالة من تعمد التطرق إيل املبالغة اجلنسية بصورة واضحة يف عمله، وهو 



الربتقالة "ما خيتلف عن باقي أعامله بصورة مؤكدة. وإذا تأملنا معا فيلم 

، لوجدنا أنفسنا أمام حالة من الرمزية، والرسيالية، والعنفوان "اآللية

يمكننا بسهولة أن نالحظ حالة اإلجرام التي  العشوائي. يف هذا العمل،

تعتمدها جمموعة من الشباب كمحاولة للتعبري عن دواخلهم ضمن إطار 

عشوائي عنيف، ويف نفس الوقت نجدهم يف حالة من االهتامم باجلوانب 

اجلنسية، واالعتامد عيل االغتصاب، والتشويه، والعنف، واستخدام كل 

الئقة. إن عملية العرض اخلاصة بالعنف ما خيالف الطبيعة السوية، وال

املُقدم داخل نطاق الرسد متثل جمهودا شاقا، وغري مريح يف نفس الوقت 

بالنسبة للقائمني عيل العمل، واملشاهدين عيل السواء، وهو ما يتضح من 

خالل التعرض إيل مشاهد اغتصاب عشوائية، وعنف مُمارس بصورة 

وربام متثل عملية . نرش للفسادرة، وهتك لألعراض، ودموية غري ُمرب

االحتجاز يف مصحة التأهيل نوعا من ردع هذه السلوكيات، واالجتاهات 

العنيفة، لكن األحداث تتحرك لألمام لتظهر ما مل يكن يف احلسبان، ومن 

 العمل املمكن أن نالحظ فرقا واضحا بني الفيلم، والرواية املبني عليها

فيام خيص النهاية، ومن املمكن أيضا أن نالحظ بعض االختالفات 

األخرى التي يدركها املشاهد مع الوقت. ولن أعمل عيل التطرق إيل هذه 

االختالفات، ولن أسعي نحو رسدها، لكنني أرغب يف التأكيد عيل 

الطبيعة العنيفة للعمل، والقدرة عيل االنخراط يف بعض اللحظات 



تستمد كياهنا من خالل اجلمع بني الواقع، والعنارص الرسيالية التي 

الغريبة التي يعرضها العمل بصورة غري ُمربرة يف الكثري من األحيان. وقد 

إيل حالة من الديستوبيا الواضحة،  فيلمتشري الكثري من النقاط اخلاصة بال

واملتأصلة، وهو ما يتاميش مع رؤية مؤلف الرواية اخلاصة باملستقبل، 

جتاهه. وإذا نظرنا إيل الوترية اإلخراجية، لوجدنا أنفسنا  ذاتيةته الوتأمال

أمام حالة من االحرتافية الشديدة املاُمرسة من قبل كيوبريك، وهو ما 

يتاميش مع موهبته املميزة، ويف نفس الوقت من املمكن أن نالحظ اعتامده 

بعقله  عيل العنرص اإليروتيكي كوسيلة جلذب انتباه املشاهد، والتالعب

نا أمام حالة مميزة من الالواعي، وإذا تأملنا السينامتوجرافيا، لوجدنا أنفس

، قادرة عيل توظيف األلوانالبيئة مع ال يبالتواز الراقي التصوير

إن حالة اإلناركية ضمن النطاق املناسب، واملالئم.  واستخدام اإلضاءة

رتبطة بالكيان املُجسدة عرب كادرات العمل تنم عن الطبيعة الوحشية امل

البرشي، وتشري بصورة مبارشة إيل فطرته الرشيرة، والتي يعمل عيل كبتها 

طلقنا هذا الكائن دون أاحرتاما لقواعد املجتمعات، واألديان، لكننا إذا 

قيود أو موانع، لوجدناه منخرطا يف كافة أشكال الدمار، والفساد، وهو ما 

ا تأملنا عملية العرض التي يتبناها يمثل الواقع الذي ال يمكننا إنكاره. وإذ

كيوبريك داخل نطاق العمل، لالحظنا عيل الفور حماولته اجلمع بني 

االغتصاب عمليات القضيب، وأشكال مثلة يف العنارص اإليروتيكية املُ 



من جهة، والواقع املجتمعي من جهة أخري. نالحظ بسهولة حترك 

املتكرر، وفويض السياق الرسدي للعمل لريصد حاالت العنف 

، للشخصية الرئيسية ةيالداخل رصاعاتالالديستوبيا، وبيئة امليتانويا، و

وحماوالت املجتمع ردع األنشطة العنيفة، واإلجرامية، وغريها من األمور 

الواقعية التي يدجمها العمل مع عدد من العنارص الفنتازية أو الرمزية بني 

عرب كادرات العمل الفني.  احلني، واآلخر، وهو ما يظهر بصورة جلية

وإذا أردنا أن ندرك حالة أخري من الرمزية داخل النطاق الرسيايل، 

للمخرج املخرضم تيم برتون  "إدوارد صاحب املقصات"ألخذنا فيلم 

كخري مثال عيل ذلك. إن الفيلم يف نواته مبني بصورة واضحة عيل 

نارص الفنتازية، الفنتازيا، لكنه يف نفس الوقت يعمل عيل اجلمع بني الع

والواقع يف أكثر من مرة، وقد متثل األيد الغريبة إلدوارد مثاال واضحا 

عيل ذلك. وتتاميش هذه البيئة مع حالة القوطية املُستمدة من اهلندسة 

املعامرية اخلاصة باملباين، والفنون املُستخدمة للتعبري عن البيئة الكلية 

من خالل التطرق إيل  فيلم الللعمل، ويف نفس الوقت تتسلل الرمزية إيل

مع شخصية  ناسبةغري القادرة عيل التفاعل بالصورة امل دشخصية إدوار

حالة من الصعوبة  "جوين ديب"وينونا رايدر، حيث جيد الرجل 

 جليةالواضحة يف التعبري عن مشاعره، ويشعر بأن طبيعته ختتلف بصورة 

ا. وإذا تأملنا العمل عن طبيعتها، وهو ما يمثل عائقا حيول بينه، وبينه



بصورة أكثر تعمقا، لوجدنا أنفسنا أمام حالة من تدعيم الغرائبية املُستمدة 

نفسه، وماضيه غري الواضح، وربام متثل  دمن الكيان اخلاص بإدوار

، لكنها يف نفس وضعمن الرمزية يف أكثر من م قدرااأللوان املُستخدمة 

كام عاهدناه يف  ،تونخراجي اخلاص بربالوقت مرتبطة باألسلوب اإل

 دركنا أهناألذا تأملنا الفنتازيا يف أفالمه، مسريته الفنية بصورة مستمرة. وإ

سيد "بصمته الواضحة، وأسلوبه الظاهر، وهو ما يمنحه بجدارة لقب 

 ، لكن عملية الدمج التلقائية بني العنارص الفنتازية، والواقع"الفنتازيا

قادرة بصورة عفوية، ومبارشة عيل منح العمل الطابع الرسيايل  الدرامي

يف أكثر من موضع، وهو ما يمثل السياق الطبيعي لتسلل العنارص 

الرسيالية إيل البيئة الكلية لألعامل الفنية. ويف هذه احلالة، نجد أنفسنا أمام 

الية الرسي اأم ،من الرسيالية اجلزئية املرتبطة بالتسلل دون الشمول بيئة

الشاملة، فكام قلت مسبقا، غالبا ما ُيسوق هلا ضمن السياق الكيل منذ 

البداية، وحينها ندرك حالة الالمنطقية الذهنية التي سنتعرض هلا حينام 

كأفالم نشاهد العمل، وغالبا ما تتاميش هذه البيئة مع األعامل القصرية 

فيلم ديب مع املخرج إذا تأملنا معا و. بونويل التجريبية القصرية، واملؤثرة

، لوجدنا "حلم أريزونا"الرصيب أمري كوستاريكا، والذي حيمل عنوان 

أنفسنا أمام حالة من الرسيالية الواضحة، والتي تستمد كياهنا من بيئة 

ئة من خالل مشهد ، وربام تتجيل هذه البيعملاألحالم املهيمنة عيل ال



، ووجود أكثر من مشهد غري واضح الباردة ة القطبيةالسمكة، واملنطق

 أكثر من مرة ضمن السياق الرسدي. يفاملعامل، والتطرق إيل نقاط غريبة 

ويف نفس الوقت، نجد املخرج قادرا عيل رصد احلبكة بصورة عظيمة 

مدعوما باألداءات املميزة للمخرضم ديب، والرائع جريي لويس، 

ة رحلة عميقة خالل يمثل الفيلم بصورة واضحواجلميلة فاي داناواي. 

العقل، والروح، ويتطرق إيل الكثري من النقاط التي متس النفس البرشية، 

من نيويورك  "ديب"وتؤثر عليها، ويرصد العمل انتقال الشاب أكسيل 

إيل أريزونا؛ حيث يبحث عن العمل، واحللم، واألمل، واحلب، وهو ما 

. ويف نفس حقة، واملتالينجيل بصورة واضحة عرب املشاهد املتتابعة

ي حمورا رئيسيا من حماور الفيلم، االوقت، متثل عالقته مع شخصية داناو

من عرب نقاشاته مع عمه عن حالة من احلب، واحلميمية املتأصلة. تو

قد تنصلوا من فكرة إلصاق أنفسهم  الداديةاملدرسة أتباع املعروف أن 

فن، وحبهم الشديد بالفن، لكن الرسياليني دائام ما عربوا عن ارتباطهم بال

لفكرة تصنيفهم كفنانني راسخني، وإعجاهبم بثورية حركتهم الفنية، ومن 

املمكن بسهولة أن نرصد فيلم كوستاريكا ضمن اإلطار الرسيايل، وأن 

نعلن ذلك برصاحة، وقوة؛ ألن العمل يمت إيل الرسيالية يف أكثر من 

ة التي تراود موضع بصورة واضحة، وهو ما يستمده من األحالم املتكرر

تمهيد هلذه األحالم غري موجودة؛ حيث شخصية أكسيل، لكن عملية ال



يعمل املخرج عيل االنتقال إيل بيئة احللم بصورة رسيعة دون إعداد 

يد مهواضح، وهو ما خيتلف عن بعض أعامل بونويل التي عمدت إيل الت

قبل العرض، وسعت نحو اإلعداد قبل التطرق إيل احللم، ويف كلتا 

من التوظيف الصحيح للعنرص الرسيايل،  بيئةحلالتني نجد أنفسنا أمام ا

والذي يسمح ملتبعيه بمساحة واسعة من اإلبداع. وإذا نظرنا إيل حالة 

التوازن املهيمنة عيل التحالف بني ديب، وكوستاريكا، ألدركنا عيل الفور 

كبري من اإلبداع، والتميز.  قدرأهنا حالة استثنائية، وقادرة عيل تقديم 

ومن املعروف أن الفيلم يمثل عمل كوستاريكا الوحيد داخل هوليوود 

قبل أن يعود إيل بيئته الرصبية من جديد، وهو ما يتاميش مع منظومته 

الفكرية املعارضة ملعايري اإلنتاج األمريكية املُعتمدة يف هوليوود، وقد عرب 

، وهو ما أمريكال، واإلنتاج املُتبعة يف عن استيائه الشديد من طريقة العم

يمثل رأيه الشخيص بكل تأكيد. وإذا نظرنا إيل باقي أعامله املُنتجة يف 

رصبيا، لوجدنا حالة من اإلبداع، والتميز، لكن أعامله تناسب فئات 

معينة من اجلمهور، وهو ما يظهر بصورة جلية حينام نعمل عيل دراسة 

 . وهلذا من الصعب أن ُتروج أعاملهمق، ومتعنبتع مسريته الفنية املتنوعة

حبب بالنسبة إليه أن العاملي؛ ومن غري املُ  الفنية داخل نطاق املضامر

يتعامل مع نجوم عامليني يف نفس الوقت، وهو ما عرب عنه شخصيا يف أكثر 

مع  حدثمن مرة. ومن املمكن أن نرصد عمله مع ديب، وعمله األ



النادرة التي عمل فيها مع ممثل عاملي أو  لوتيش ضمن احلاالتيمونيكا ب

ود ممثلة معروفة، وتعود هذه البيئة بأكملها إيل حقيقة أنه قد غادر هوليو

والذي يمثل عمال سينامئيا عظيام بكل ، "حلم أريزونا"رسيعا بعد فيلم 

أحاسيس برشية، وتفاعالت إنسانية، نظرا ملا يرصده من  ،املقاييس

ورائعة. ويف نفس الوقت، يمثل الطابع الرسيايل  وعنارص اجتامعية مؤثرة،

، وهو ما أمرا جليا ضمن البيئة الكلية للعمل بصورة مؤكدة، ومؤثرة

إن كل ما نراه خيفي خلفه "يقول الرسيايل رينيه ماجريت . ذكرناه سابقا

فهناك اهتامم بإدراك ما شيئا ما، واإلنسان دائام تواق لرؤية ما ال يراه. 

ال يسمح لنا الواقع الظاهر برؤيته، ومن املمكن هلذا  خيفي عنا، وما

االهتامم بأن يتعمق بقوة، ومن املمكن له أن يتشكل عيل هيئة رصاع 

إن الرسيالية . "بكل تأكيد داخيل عنيف، وهو ما يمثل الفضول اإلنساين

هادفة بصورة واضحة نحو إدراك ما ال ُيدرك، وحترير كل ما يمكن أن 

عي، والوصول إيل حالة من النشوة الفنية الداعمة ُيكبت داخل الالو

لإلبداع اإلنساين. وإذا أردنا أن نوظف املؤثرات  البرصية، واحلركات 

لعشوائية ضمن اإلطار الرسيايل، فالبد أن نلجأ إيل مؤثر خارجي ا

يتالعب باألحداث، ويصنع البعد املاورائي بصورة فعالة، وجلية، وهو 

 "بوسيشن"رض لفيلم إيزابيل أدجاين املعروف ما يظهر بوضوح عند التع

القادر عيل إدراج العنارص الرسيالية ضمن البيئة املرتبطة باألرواح، 



واحلراك العشوائي غري املربر. فعندما نتأمل معا السياق الدرامي للعمل، 

نجد أنفسنا أمام حالة من التعمق يف حتليل منظومة الزواج، والطالق، 

هبذه البيئة، ويف نفس الوقت ال تأخذ هذه املشاكل والرصاعات املحيطة 

سياقا تقليديا واضحا، لكنها تتجيل ضمن إطار غرائبي يرصده املخرج 

زوالوسكي عرب العمل عيل توظيف العنارص الرسيالية، والفنتازية 

بصورة متكررة، وجلية. تنجيل البيئة اخلاصة بالعمل السينامئي من خالل 

فكرة األرواح، واملس الشيطاين، وغريها من  التعرض غري املبارش إيل

األمور املتعلقة باملاورائيات، ويف نفس الوقت تتحرك احلبكة إيل األمام 

لتناقش عالقة شخصية أدجاين بطليقها، والتطورات املصاحبة حلياة كل 

منهام. إن احلراك العشوائي، واهلمجي للشخصية الرئيسية بالعمل يمثل 

يد، وهو ما ُيرسد ضمن إخراج جيد من بعدا رسياليا بكل تأك

، وأداء ممتاز من أدجاين، ونيل. من املمكن أن نالحظ بسهولة زوالوسكي

، واملواقف ةحالة من التنقل الرسيع بني الكثري من العواطف البرشي

من املوضوعات  عديدالتعبريية لنجد أنفسنا أمام بيئة من التعرض لل

جني، والعنف املنزيل، واخليانة، املؤثرة، واملتمثلة يف رصاعات الزو

واجلنون، واملس، واالرتباك، والغموض، والرصاعات الداخلية، وغريها 

من املوضوعات القادرة عيل دمج املشاهد، واملتابع مع البيئة الكلية 

للعمل الفني. ومتثل حالة الذعر التي تصيب الشخصية الرئيسية، والعوامل 



خر املصدر الرئييس الستجالب أحوال التي هتيمن عليها بني احلني، واآل

الفنتازيا، والرعب، وتفعيل بيئة الدمج بني اخليال، والواقع، وهو ما 

، وتدعيم بيئته الشاملة، يؤدي بدوره إيل خلق البعد الرسيايل، وتوطيده

وإذا تأملنا عملية التوظيف اخلاصة بالعنرص العاطفي، لوجدنا  .والغريبة

لعاطفة البرشية دون اإلخالل باملضمون حالة من التوثيق العميق ل

الغرائبي، ومن املمكن أن نالحظ بسهولة حالة احلراك العشوائي املهيمنة 

عيل بطلة العمل، وهو ما يستمد مربراته من خالل التطرق إيل األرواح، 

واألجواء اخلاصة هبا، ويف نفس الوقت نجد أنفسنا أمام حالة من 

رصد معاناة املرأة بصورها املختلفة ضمن  التعبريية الواضحة اهلادفة نحو

عند  متأصلةبصورة  الةاإلطار اخلارجي، والداخيل، وتتجيل هذه احل

التعرض إيل البيئة الدموية، والعنيفة، والقادرة عيل مواكبة حبكة العمل 

بصورة متالحقة، ومتتابعة. وقد تعرب ترصفات شخصية أدجاين الغريبة 

مع فكرة املس املسيطر عليها، ية جنبا إيل جنب عن حالة من املعاناة الداخل

السياق الرسدي للفيلم يعمل بصورة متكررة عيل إدراج عنرص  لكن

يفصح عن الكثري من التفاصيل  الغموض، واإلثارة، ويف نفس الوقت ال

دون  عملية املتابعةالعمل، وربام يغادر املشاهد نصل إيل هناية حتي 

 تفرجن ناحية املنطقية التي يسعي املاحلصول عيل اإلرضاء املرغوب م

نحو إدراكها، وقد متثل مشاهدة ثانية للعمل حال جيدا للحصول عيل 



املزيد من العنارص املنطقية القادرة عيل إرضاء عطش املشاهد الساعي 

نحو إرضاء فضوله الدفني. وال تشري كلاميت إيل حالة من الضعف 

تقديم عمل جيد قادر عيل  اإلخراجي، لكنها تعرب عن نجاح املخرج يف

إدراج عنارص الغموض بأشكاله املختلفة ضمن السياق الرسدي دون أن 

تظهر أي فجوات رسدية أو أخطاء جلية. يري البعض أن أداء إيزابيل 

يف نفس الوقت ال  مميزاته، وأكثرها احرتافية، لكنأدجاين بالفيلم هو أكرب 

الوسكي املحب لتقديم قصص يمكننا أن ننكر املجهود املُقدم من قبل زو

املرأة "النساء عيل الشاشة بصورة مستمرة، ومن املمكن أن نأخذ فيلمه 

م بعرضها عرب الوسيط رتكيزه عيل املرأة، واالهتامكمثال واضح ل "العامة

ال يمكننا أن ننظر إيل هذا العمل عيل أنه قطعة رسيالية أصيلة،  السينامئي.

ومن املستحيل أن نلحقه بالطابع االحرتايف؛ بل من املمكن أن ننظر إليه 

السينام، وهو ما عيل أنه عمل جتريبي قد ُقدم بواسطة طالب من طالب 

ضمن اإلطار  وجود خمرج جيد كزوالوسكييمثل أمرا غريبا؛ نظرا ل

. فهناك مشكلة جلية بالسياق الرسدي، ومن السهل أن فيلمالعام لل

نالحظ وجود الكثري من الفجوات باحلبكة، ومن املمكن للمشاهد أن 

عام. وربام تنبع  المنطقية املسيطرة عيل العمل بوجهيدرك ببساطة حالة ال

دون مالبس يف الشوارع،  الشخصية الرئيسية الرسيالية من حتركات

من يوهات األفالم ضمن إطار رسيايل ُمفعم بالكثري استودوتسللها إيل 



، وانخراطها يف الكثري األقنعة غري التقليدية التي يرتدهيا أشخاص غرباء

من اخلياالت اجلنسية الرشهة، والتي تأخذ من األماكن العامة حمال هلا. 

وبالرغم من ذلك، من الصعب أن نستخلص العنارص الرسيالية بصورة 

لعمل؛ ألنه فيلم هش بصورة واضحة، وقد يستخدم مبارشة من هذا ا

القائمون عليه العنرص الرسيايل كوسيلة لتربير األخطاء، واهلفوات، وهو 

وإذا أردنا أن نتأمل بيئة خمتلفة من ما نفهمه، وندركه جيدا بكل تأكيد. 

العوامل الرسيالية، فمن املمكن أن نمعن النظر يف األبعاد السينامئية اخلاصة 

 ه؛ حيث يقدم الرجل فيلم"لوست هايواي"ديفيد لينش اهلام  بفيلم

بصورة غريبة تأخذ عيل احللم، لكنه يعمل عيل تقديمه  ضمن إطار مبني

مصدرا  "اجلانب الغامض للرغبة"من فيلم لويس بونويل األخري 

لالقتباس دون نقل حريف، واعتامدا عيل تلقي بعض اجلوانب، والتالعب 

هو ما يظهر من خالل جتسيد باتريشيا أركيت لدور هبا ضمن إطار مميز، و

الزوجة، والعشيقة يف نفس الوقت، بينام قدم بونويل فيلمه معتمدا عيل 

، وبالرغم من عدم تطابق "كونشيتا"ني لتجسيد دور تممثلتني خمتلف

الفكرتني بصورة كلية، إال أننا من املمكن أن ندرك بسهولة حالة 

تيقن بصورة مبارشة من احلقيقة املتمثلة يف التجانس املهيمنة عليهام لن

كوهنام من جنس واحد؛ ألننا هنا أمام حالة من استخدام ممثلة واحدة 

لتجسيد شخصيتني خمتلفتني بفيلم لينش، وحالة أخري من توظيف 



ممثلتني خمتلفتني لتجسيد شخصية واحدة بفيلم بونويل، وهو ما يمثل بيئة 

ت ضمن إطار مبني عيل إثارة فضول من التالعب باألدوار، والشخصيا

يستمد فيلم لينش رسياليته من خالل االعتامد عيل  املشاهد، واملتابع.

، ومرتبط بدواخل النفس، سياق رسدي متصل بام يشبه احللم، واخلياالت

، ويف نفس الوقت نجد أنفسنا أمام حالة من الضبابية املتمثلة والالوعي

عدمه، وهو ما يمثل مصدرا كبريا إلثارة الرجل لزوجته من قتل  يف حقيقة

الفضول، وحتريك الدواخل. يعمل الفيلم عيل التطرق إيل احلبكة فيام 

إيل  عرضيشبه الكابوس الذي ُيعرض ضمن إطار مبني عيل الت

موضوعات متعددة مثل فقدان اهلوية، واالزدواجية، واملس الشيطاين، 

املمكن لنا ة لألذهان. ومن واحلقائق البديلة، وغريها من األمور املثري

بسهولة أن نالحظ البعد اجلنيس الذي يضفيه لينش عيل عمله معتمدا عيل 

ضمن إطار مبني عيل املبالغة يف بعض األحيان. وإذا نظرنا إيل  ،أركيت

التي يعمد إليها الرجل يف فيلمه، لوجدنا بعض  ، واهلذيانبيئة احللم

، وهو ما يشري "هلوالند درايفما"فيلمه بيئة التشاهبات بينها، وبني 

بصورة مبارشة إيل احلقيقة املتمثلة يف اعتامده عيل األحالم، واخلياالت يف 

الكثري من أعامله السينامئية؛ ليخلق لنفسه عامله اخلاص املبني عيل 

ومن السهل أيضا أن نالحظ تركيز املخرج عيل الغموض، والتشويق. 

نفس الوقت يعمل ، ويف ة املرأةاجلوانب األنثوية، والتعرض إيل طبيع



تقديم جنرا النوار ضمن إطار خمتلف، وبصورة يشملها الفيلم عيل 

التويست، والتالعب. يقدم الفيلم الكثري من األبعاد الفلسفية، والساخرة 

من األسئلة املحورية، ويتطرق إيل حقيقة  عديديف نفس الوقت، ويطرح ال

ت املنترشة يف أرجائها. حيتاج الفيلم العوامل التي نعيشها، وماهية الرصاعا

إيل حمبي املدرسة اللينشية؛ حيث أنه من الصعب أن يروق للمشاهد 

كرته ضمن التقليدي أو املحب لألفالم املبارشة؛ ألنه يعمل عيل تقديم ف

إطار ضبايب بصورة ملحة، وشاملة. هيتم لينش باحلالة العقلية 

طرق إيل احلقائق البديلة، للشخصيات، وطريقة عرضها، ويعمل عيل الت

وبيئة األحالم بصورة مستمرة عرب أعامله، لكن من املمكن أن نشهد بيئة 

خمتلفة من الرسيالية عرب التطرق إيل أعامل املخرج ديفيد كروننربج، 

والذي هيتم باجلسد البرشي كمصدر رئييس لرسياليته، كام يتطرق إيل 

، والتحوالت، والرموز العواطف، واحلساسية البرشية، ومدي التأثر

 "فيديودروم"ظهر االستايل اخلاص بكروننربج من خالل فيلمه الغريبة. 

الذي منحه بصمته الرسيالية اخلاصة بصورة واضحة، ويف نفس الوقت 

عمل عيل تدعيمه، ومنحه سمعته الطيبة كمخرج ذي مدرسة مستقلة، 

والسادية، وفنية رائعة. يناقش العمل اجلنس، واملوت، واإليروتيكا، 

ويدعم اإلطار املتعلق بالفنتازيا واملازوخية ضمن إطار رسيايل جيل. 

السياق الرسيايل عرب التعرض إيل حالة من الدمج املتكرر بني العنارص 



ومن الرضوري أن  الغريبة املعروضة ضمن السياق الرسدي، والواقع.

أوضح احلقيقة املتمثلة يف حالة السوداوية، والظالمية املهيمنة عيل أعامل 

النامجة عن حبكاته ضمن إطار  اهلالوسكروننربج؛ ألنه قادر عيل عرض 

غامض ختتفي فيه اخلطوط، وتتاليش عربه احلدود الفاصلة بني الواقعية، 

ضحة تتاميش مع امية وواخليال، ويف نفس الوقت يشمل بيئته بقرشة ظال

حالة الظالم املتأصلة يف العمق أيضا؛ لينتج يف النهاية حالة خمتلفة من 

الرسيالية املوثقة للجانب الغرائبي ضمن إطار خمتلف مقارنة بلينش أو 

وهلذا من املمكن أن نطلق عيل عدد من بوالنسكي عيل سبيل املثال. 

نعرب ببساطة عن بيئته ل "الكابوس الرسيايل"أعامله املميزة مصطلح 

ن إطار متكرر، وملح بصورة املُعتمدة من قبله عيل طول الطريق، وضم

، وقد ُحولت جليةواضحة. أخذت الرسيالية مسارا أدبيا ُموسعا بصورة 

الكثري من األعامل األدبية الرسيالية إيل أفالم يف أكثر من مرة، وقد تأثر 

اليابانيون بالفن الرسيايل يون، واألمريكيون، واألوروبالفنانون، واألدباء 

وبالرغم بصورة ُموسعة، وعملوا عيل توظيفه يف الكثري من أعامهلم الفنية. 

انحرصت املوجة الرسيالية يف الكثري من البلدان ضمن النطاق من ذلك، 

، وقد تعود هذه البيئة جليةاألديب، ومل تؤثر عيل املضامر السينامئي بصورة 

تاج السينامئي عيل سبيل املثال، وهو ما يؤدي بأكملها إيل ضعف اإلن

بدوره إيل إنتاج عديد قليل من األفالم التجارية اهلادفة نحو جني املال 



دون وجود رغبة حقيقية يف تقديم أنواع خمتلفة، ومؤثرة من الفن. 

وبالرغم من ذلك، نجحت الواليات املتحدة، وبعض دول غرب أوروبا 

عامل األدبية الرسيالية من خمتلف أنحاء يف احلصول عيل العديد من األ

العامل، وحتويلها إيل أعامل سينامئية ُمفعمة بالفن، واجلامل. وليس من 

الرضوري هلذه األفالم أن حتقق انتشارا واسعا، لكنها متثل تعبريا رصحيا 

التي قد حيرصها  الرسيايل، ومجالياته املتنوعة عن العشق املُوجه جتاه الفن

ار التشويه، لكنني أري أهنا أكرب من ذلك، وأهنا ال ترتبط البعض يف إط

وأؤكد عيل تطور عملية العرض الرسيايل بإطار حُمدد أو سياق ُمعني. 

بالتوازي مع التقدم امللحوظ يف التقنيات السينامئية املُستخدمة، 

فيلم  نعتربوالتأثريات البرصية، واملؤثرات الصوتية، ومن املمكن أن 

وإذا كمثالني واضحني عيل ذلك.  "حتت اجللد"أو فيلم  "دارك شادوز"

أردنا أن نحصل عيل مثال واضح لتوثيق الرسيالية الغرائبية يف الفيلم 

للمخرج شينيا تسوكاموتو  "تيتسو"الياباين، فمن املمكن أن نأخذ فيلم 

يال كخري مثال عيل ذلك؛ حيث يلجأ الرجل إيل توظيف الفنتازيا، واخل

داخل اإلطار الواقعي بصورة غريبة للغاية، ويف نفس الوقت نجده قادرا 

عيل خلق حالة من االضطراب العميق الشامل للبيئة الكلية للعمل، وهو 

ما يتاميش مع توظيف الغرائبية السينامئية ضمن املقياس الواسع، والذي 

لتوظيف أو معيارا ثابتا. ومن األمثلة الواضحة ل فاصال اال يعرف حد



الوجه "، و"املنزل"الرسيايل داخل النطاق السينامئي الياباين، أفالم مثل 

وال يمكنني أن أؤكد عيل قدرة  ،"جودزيال"، و"املوت شنقا"، و"اآلخر

األفالم عيل الوصول إيل اجلمهور العاملي، لكنها حُمببة بالنسبة  هذه

ا إيل عملية منهم للفن الرسيايل. وإذا نظرن عاشقلليابانيني خاصة ال

، لوجدنا ضمن إطار عميق يف الفيلم الياباين الرسياليةتوظيف العنارص 

، وبيئة منفصلة؛ حيث ختتلف الطريقة التي يعمد تباينةأنفسنا أمام حالة م

إليها اليابانيون بصورة جذرية عن الطريقة املُعتمدة يف الواليات املتحدة، 

للفن الرسيايل، والتي  وغرب أوروبا. وهو ما يمثل املساحة الواسعة

تسمح للجميع بأن يقدموا أعامهلم وفقا للمنظور الشخيص املُتبع من قبل 

كل منهم، لكنها يف نفس الوقت ال تسمح بوجود بيئة من اخللل أو 

الرسيالية االحرتافية بكل  نظومة السينامئيةاهلشاشة، وهو ما يتاميش مع امل

جوس النثيموس، نجد أنفسنا للمخرج يور "جراد البحر"يف فيلم  تأكيد.

أمام حالة من الرسيالية املقرتنة ببيئة من املحاكاة الساخرة، والتي تأخذ 

يركز العمل عيل بنية ش، واجلدال. امن العالقات اإلنسانية موضعا للنق

العالقات، وتأثرها باملجتمع، وتطورها داخل إطاره، ويف نفس الوقت 

، واملعاين العميقة القادرة عيل دمج يتطرق إيل الكثري من الرسائل اخلفية

ُيرسل أي شخص يف القصة، املشاهد مع حالة من التحليل، والتمعن. 

أعزب إيل فندق خاص، وُيفرض عليه املكوث هناك ملدة قد تصل إيل 



شهر ونصف، وُيطالب بتكوين عالقة مع رشيك جديد، وإذا مل ينجح يف 

ة تلقائية. خيتار بطل ذلك، يرفضه املجتمع، وحيوله إيل حيوان بصور

اللوبسرت كحيوان مناسب يتحول إليه مبارشة، إذا  "كولني فاريل"العمل 

مل ينجح يف تكوين عالقة جديدة مع امرأة من النساء القاطنات للفندق. 

تتقدم األحداث إيل األمام لرتصد حالة من االنخراط يف احلوارات 

وضوعات الغريبة، وغري الرسيالية اهلادفة نحو التطرق إيل الكثري من امل

التقليدية، ونالحظ بصورة واضحة تطور العالقة بني شخصية فاريل، 

من الرصاعات، ، لتشهد الكثري "سريتشل فاي"وشخصية 

ضمن إطار يعمل عيل  "ليا سيدو"شخصية واالضطرابات. وتظهر 

إحداث املزيد من االضطراب، ودعم العديد من النقاط املحورية 

بالعمل. ويف نفس الوقت، يتحرك الكاست حتت إرشاف النثيموس 

القادر عيل تقديم عمله بالصورة الالئقة، واملناسبة ليخلق يف النهاية حالة 

، والكوميديا السوداء، وهو ما من الرسيالية اهلزلية املختلطة بالدراما

يتاميش مع االستايل املُعتمد من قبله بصورة دائمة عرب مسريته الفنية 

الفيلم إيل العالقة بني الذكر، واألنثى، ويقدم العديد من يتطرق الصغرية. 

األبعاد الفلسفية، والنفسية، واالجتامعية، ويعمل عيل التعرض إيل الكثري 

اصة باملناوشات، والرصاعات التي رسيعا ما من النقاط املحورية اخل

 اتتسلل إيل العالقات بني األحباء. وإذا نظرنا إيل البنية التي تقوم عليه



احلبكة نظرة التأمل، والتعمق، ألدركنا عيل الفور حالة الغرائبية التي متثل 

مصدرا من مصادر اجلذب، واالنتباه، والتي تؤدي بصورة مبارشة إيل 

بني الذكور، واإلناث ضمن إطار خمتلف، وبعيد عن  تأمل العالقات

إن البيئة املُعتمدة من قبل العمل متت بصورة النظرة املُعتادة أو التقليدية. 

واضحة إيل بيئة الديستوبيا، والتي ُتقدم من خالهلا أبعاد جديدة، وخمتلفة 

االستغناء عن تكوين عالقات، ورضورة السعي عملية ُتتوج بتجريم 

رتباط أو الزواج. ومن املمكن أن ننظر إيل العمل عيل أنه حياول نحو اال

وجهة للشخص األعزب، ويعمل التعبري عن قسوة النظرة املجتمعية املُُ 

عيل التطرق إيل حجم الرصاعات املصاحبة للعالقات العاطفية يف نفس 

الوقت، ومهام كانت استنتاجات املشاهد، ومهام تعددت الطرق التي ينظر 

هلا إيل العمل، ال يمكننا أن ننكر حالة الثورية اخلاصة بالفكرة، من خال

براعة وبيئة الالتقليدية املقرتنة باحلبكة، ومجال السيناريو املُقدم، و

ختلفة، امل هااحلوارات القائمة بني الشخصيات الغريبة، واملُحطمة بصور

العمل  ومن املمكن أن ندرك بسهولة احلقيقة املتمثلة يف دعمتنوعة. املو

للمسرية الفنية اخلاصة بكولني فاريل، وأنه املستفيد األكرب من الفيلم بعد 

النثيموس؛ ألننا هنا أمام حالة من األداء العادي فيام خيص فايس، 

وسيدو، بينام يقدم فاريل أداءا أكثر قوة، ونضجا. وإذا تأملنا معا املسرية 

التدعيم؛ ألهنا عيل من املزيد الفنية لسيدو، لوجدنا أهنا يف حاجة إيل 



يكمن يف فيلم جيمس  عمها حقاوشك اهلبوط بصورة واضحة. وما يد

بصورة كلية. وإذا  "حياة أديل"بصورة جزئية، وفيلم  "الشبح"بوند 

تأملنا مسرية فايس، فإننا بصدد التعامل مع ممثلة كبرية ذات باع طويل يف 

بالعمل ال يمثل شيئا السينامئي، لكن األداء الناجم عن ظهورها  ضامرامل

أن أوضح أيضا  اماستثنائيا بالنسبة لباقي أدوارها اهلامة، واملؤثرة. من اهل

أنه ليس من الرضوري لرسيالية العمل أن ُترتجم إيل صور ملحوظة 

ضمن إطار متعمق، ومتأصل، بل من املمكن أن تأخذ احلبكة سياقا 

رسياليا دون التعرض إيل حالة من التأصيل فيام خيص االهتامم بعرض 

العني، وتدركه بسهولة،  ههداالعنارص الرسيالية ضمن إطار برصي تش

ق ااإلطار الرسيايل ضمن نطإيل  "اللوبسرت"فيلم  طرقترس. وربام يوي

ن التالعب بالبرصيات الواضحة، مبصورة أكرب  يعمد إيل الفكرة

والتعرض إيل حاالت الدمج اجللية، وهو ما يتاميش مع الكثري من األفالم 

احلديثة التي تعمد إيل السياق الرسيايل ضمن إطار يعمل عيل االهتامم 

ة أكثر من االعتامد عيل العرض املكثف لعملية الدمج. ويف نفس بالفكر

الوقت، ال ختلو بيئة هذه النوعية من األعامل من التعرض إيل الدمج 

دكتور كابينة "وإذا نظرنا إيل فيلم الواضح بني احلني، واآلخر بكل تأكيد. 

ية نظرة تأملية، وحتليلية، لشهدنا حالة من التعبريية األملان "كاليجاري

الشاملة للمحتوي الكيل اخلاص بالفيلم، لكنها يف نفس الوقت تسمح 



لبعض العنارص الرسيالية بالتسلل إيل أرجاء احلبكة ضمن إطار ُمفعم 

بالكثري من املوضوعات الشائكة املرتبطة باجلنون، وماهية الواقع، 

وحقيقة الرصاع. وبالرغم من ذلك، مل تكن الرسيالية وقتها قد أخذت 

ا من الواقع، لكن الفيلم يقدم بعضا من العنارص املمهدة للحراك نصيبه

 غلفةبالتعبريية العميقة امل"أن نصفه الرسيايل الحقا، ومن املمكن بسهولة 

متيزت أفالم التعبريية باالهتامم وقد . "الناشئة من الرسيالية لبعض

يكور، ، وهو تنظيم كل ما يقع أمام الكامريا من د"بامليز ان سني"الشديد 

وأماكن املمثلني، وأزياء، وغريها، وعمدت إيل األجواء املريبة، 

والغامضة، وتطرقت إيل الكثري من املوضوعات السوداوية املُفعمة 

نمط اإلضاءة املعروف  اعتمدت عيلبالرصاعات، واملشاكل. وقد 

، وهو عبارة عن حالة من التباين "اجلالء والقتمة"أو  "الكياروسكورو"

للحصول عيل أفضل  إضاءة املشاهد فيام خيصالشديد بني الضوء، والظل 

عيل األداء  تعبريية، ومن املاُلحظ اعتامد هذه األعامل الصورة ممكنة

فرط ملساحيق الزينة، التمثييل ذي الطابع املرسحي، واالستخدام امل

وتصوير اهلذيان، واألحالم، وهو ما يسمح لبعض العنارص الرسيالية بأن 

قد أحدث ضجة  "كاليجاري"من املعروف أن فيلم تتسلل إيل األرجاء. 

ألنه قدم العديد من األمور الثورية وقتها مثل  ؛إصدارهكبرية عند 

. " املوثوق بهالراوي غري"، والفالشباكس، وتقنية "التويست ايندنج"



وغالبا ما تقرتن هذه احلركة الفنية بأفالم الرعب، والتشويق، والتي تلعب 

العنارص الرسيالية دورا كبريا فيها بطبيعة احلال. وإذا أردنا أن نحصل عيل 

فيلم قادر عيل توظيف العنارص الرسيالية داخل إطار الرعب بالصورة 

، الذي "ساعة الذئب"إيل فيلم الالئقة، واملناسبة، فمن املمكن أن نلجأ 

ينظر إليه الكثريون عيل أنه فيلم الرعب الوحيد للمخرج املعروف 

؛ حيث يعمل الفيلم عيل التطرق إيل بيئة الرعب ضمن "إنجامر برمجان"

إطار جيمع بني اإلثارة، واإليروتيكا، والرسيالية، والتشويق، ويف نفس 

وضوعات احليوية مثل إيل الكثري من امل عرضالوقت يعمل عيل الت

اجلنون، واجلنسانية، والعالقات العاطفية. وتتمثل القصة املحورية للعمل 

مع  اإلسكندنافيةإلحدى اجلزر  "فون سيدو"الرسام بورج  زيارةيف 

، ضمن بيئة حُماطة بالرعب، واهلواجس، واألرق "أوملان"زوجته أملا 

تعمل فئتا الرعب، واإليروتيكا بصورة . ومواجهة الرغبات املكبوتة

ضمن اإلطار الرسيايل، وتتجيل هذه البيئة حينام  ُتقدمان عندماعظيمة 

يعمل الفيلم عيل التطرق إيل أبعادها بصورة تشملها اهلذيان، والتالعب 

باألعصاب. ومن املعروف أن الفيلم مل حيقق نجاحا ملحوظا مقارنة بباقي 

يل مراجعات إجيابية وقتها، لكن صورته قد أعامل برمجان، ومل حيصل ع

، وهو ما يمثل نوعا من يف فرتة الحقةحتسنت لدي اجلمهور، والنقاد 

إعادة التقييم، وحماولة ملنح االهتامم، والثناء لفيلم الرعب الوحيد املُنتج 



من الرضوري أن يعمد املشاهد إيل ضمن البيئة الفنية اخلاصة بالرجل. 

حينام يتعرض إيل الكادرات املتالحقة اخلاصة  ركهمداالتخيل، وتوسيع 

هبذا العمل، ومن الواضح اعتامد برمجان عيل الكثري من العنارص الغريبة 

وربام  ،، وفعالةمؤثرة ةالتي تأخذ من السياق الرسدي نصيبا كبريا بصور

وبالرغم ، ، وبعد االنتهاء منهااملشاهدةأثناء  ، واملفرداتنبحث عن املعاين

لن نصل إيل العديد منها، وال يعود األمر إيل نقص  املحاوالت، من هذه

اخلاصة  العميقة يف اإلدراك، لكنه يرتبط بصورة مبارشة بالبيئة الرسيالية

بالغ فيه أن بالعمل؛ حيث أنه يف بعض األحيان، من املمكن للتحليل املُ 

درجة، يؤدي إيل حالة من اهلزلية، والتقليل من شأن العنارص الرسيالية املُ 

 مع بيئة هذا الفيلم ، وهو ما يتاميشمشاهدةوإتالف التجربة العامة لل

ومن املمكن أن نشاهد بيئة خمتلفة من اجلمع . بصورة مبارشة، ومؤكدة

األحد "بني الرعب، والرسيالية عرب التطرق إيل فيلم ماريو بافا املعروف 

الغرائبية،  ، والذي يعمل عيل التطرق إيل الكثري من القضايا"األسود

والعجيبة. ويف نفس الوقت، يقدم خليطا من الرعب، والرسيالية، 

والقوطية ضمن إطار مبني عيل ما يشبه احللم، وبيئة قادرة عيل إزالة 

شهد الصادم املُيعرف الفيلم باحلدود الفاصلة بني الواقع، واخليال. 

، "باربرا ستيل"الرئيسية بالعمل  شخصيةاملتضمن لقناع ُيدق فوق وجه ال

ويف نفس الوقت تتحرك املشاهد ضمن إطار صادم بصورة متتابعة، 



وملحة، وهو ما يظهر من خالل التعرض إيل جثث متحركة، وأصوات 

غريبة، ورياح شديدة، وغريها من العنارص املمثلة للبيئة الكلية اخلاصة 

حريك األحداث، لتبالعمل، والتي تأخذ من الرعب مصدرا رئيسيا 

يف وقتنا احلايل أمرا  بالنسبة إليناوربام ُتعد هذه العنارص  والتقدم لألمام.

يئا صادما إيل الكثري منا، لكن هذا ال ينفي احلقيقة عاديا، وقد ال متثل ش

مؤثرة، وصادمة وقتها بكل تأكيد؛ ألن الفيلم من إنتاج املتمثلة يف كوهنا 

ئة السينامئية ُمفعمة بمثل هذه العنارص الستينيات، وحينها مل تكن البي

الغريبة، ومن املمكن أن خيربين أحدهم عن استخدام الكثري من املخرجني 

هلذه العنارص الغرائبية يف أفالم سابقة خالل الثالثينيات، واألربعينيات، 

قة التي ُتدرج من لكنني أحتدث عن طريقة التوظيف، وأهتم بالطري

امهيتها، وحقيقتها، وهو ما يشري االهتامم بن خالهلا العنارص أكثر م

داخل اإلطار  الصادمة بسهولة إيل إعجايب بطريقة توظيف بافا لعنارصه

 العام للفيلم، حتي ولو كانت هذه العنارص تقليدية، ومألوفة للكثري منا.

من الرضوري أن أوضح احلقيقة املتمثلة يف انتامء الفيلم إيل بيئة الفنتازيا 

يا كوسيلة الستجالب أجواء ز، واستخدام املخرج للفنتابصورة واضحة

الرسيالية عرب دمج العنارص الفنتازية مع العنارص الواقعية، ويف نفس 

الوقت، يعمد بافا إيل االعتامد عيل ستيل بصورة واضحة، وال تقلل 

احلبكة من أمهية الشخصيات األخرى، لكنها تعرضها ضمن إطار أقل 



من التشابه بني هذا . ومن املمكن أن نالحظ حالة ة، وأكثر تقليديةاذبيج

؛ حيث يعمد يف نقطة واحدة "لوست هايواي"ديفيد لينش  الفيلم، وفيلم

لتجسيد شخصيتني  "باربرا ستيل"املخرج إيل استخدام ممثلة واحدة 

عرب جتسيدها لشخصية األمرية الطيبة،  تحققخمتلفتني، وهو ما ي

، وتتاميش هذه البيئة مع استخدام لينش والساحرة الرشيرة يف نفس الوقت

. يف هبدف جتسيد شخصيتني خمتلفتني أيضا ،يف فيلمهلباتريشيا أركيت 

احلقيقة، ينجح ماريو يف خلق األجواء الالزمة هلذا العمل، ويعمل عيل 

منح الفيلم حالة من الرعب ذي الطابع اخلاص، ويف نفس الوقت يقدم 

ة الزمنية التي ثرات البرصية املناسبة للفرتعمله معتمدا عيل العديد من املؤ

الفيلم خالهلا، وهو ما يتمثل يف التالعب بالبرصيات، واللونني  ُأنتج

من  بيئةغنية، و حالةإهنا األبيض، واألسود بصورة جذابة، والئقة. 

ملحبي أفالم الرعب، والرسيالية، لكن التوظيف بالنسبة ثالية املجواء األ

بعد عن الطريقة املُعتمدة من قبل بونويل أو لينش أو الرسيايل بعيد كل ال

برتون؛ حيث أهنا تأخذ نمطا خمتلفا بصورة واضحة، وهو ما يمثل 

، والذي "ماريو بافا"األسلوب اخلاص باملخرج اإليطايل املعروف وقتها 

عاين كثريا من أجل توفري امليزانيات الالزمة ألفالمه عيل مدار حياته، ويف 

صل عيل أقل ميزانية ممكنة، وقابلة لصناعة فيلمه، وإنتاجه. كل مرة كان حي

يمكننا بسهولة أن نالحظ بساطة السيناريو، لكنه مناسب بالنسبة للعمل 



أكثر من  املناسبة املهتم بتقديم االستايل، وتوظيف العنارص، وخلق البيئة

ولة االهتامم بالفكرة نفسها، وال يمثل األمر عائقا بالنسبة للعمل أو حما

ني أرغب يف ، لكندون شك، فهو عمل جيد دتهمني للتقليل من جو

باألسلوب قبل كل يشء، وهو ما ينجح فيه،  التأكيد عيل اهتامم الفيلم

حالة فريدة، ومناسبة، وقادرة عيل يف النهاية يخلق من خالله، لويربع 

توطيد أجواء الرعب، وتوظيف العنارص الرسيالية بجدارة. وقد يعود 

للشخصية الرئيسية باربرا ستيل  جتسيدالتأثري اإلجيايب اخلاص بالفيلم إيل 

؛ حيث أهنا مناسبة ألفالم الرعب، ويعتربها البعض ملكة اجلنرا، باحلبكة

يف تقديمها ضمن إطار الئق، ويعمل عيل ويف نفس الوقت ينجح املخرج 

لألجواء  االهتامم بعرض مالحمها الصغرية، وعينيها البارزتني املناسبتني

، وهو ما يتاميش مع إدراج العنرص الرسيايل بصورة ُمكثفة اخلاصة بالفيلم

بني احلني، واآلخر من خالل التطرق إيل الكثري من العنارص الغريبة، 

عيل الساحة بصورة مفاجئة، وصادمة، لتدخل  والغامضة، والتي تظهر

الشخصية الرئيسية بالعمل يف حالة من اخلوف، والرعب، واالرتعاش. 

للكثري من األفالم  اقتباسيعترب الكثريون هذا الفيلم بمثابة مصدر 

احلديثة ذات التأثريات البرصية املتطورة، واملؤثرات الصوتية الواضحة، 

من الثورية القادرة عيل منح الكثري من ويري البعض أنه يمثل حالة 

األفكار األسلوبية مساحة واسعة للظهور، والبزوغ، لتتطور عرب العقود، 



وتصل إيل حالة من التقدم، واالزدهار. وإذا نظرنا إيل فكرة القناع 

املُستخدم ضمن السياق الرسدي للعمل يف أكثر من مرة نظرة التأمل، 

الكثري بحلقيقة املتمثلة يف تأثري العمل الفني والتعمق، ألدركنا عيل الفور ا

وإذا تأملنا البعد املاورائي ضمن إطار  احلديثة.السينامئية من األفالم 

أبعاده املختلفة، ومصادره املتنوعة، ألدركنا أننا  إدراكعميق يسعي نحو 

أمام حالة من املقياس اخليايل الواسع، والقادر يف نفس الوقت عيل تشكيل 

من العنارص التي تستمد كياهنا من املنظور الشخيص املرتبط بكل الكثري 

هتتم املاورائيات بالعالقة بني العقل، فرد، ومنظومته العقلية اخلاصة به. 

واملادة، وتعمل عيل حماولة الوصول إيل اخلفايا، وطبيعة الواقع، وحقيقة 

ب أن الوجود، وماهية اخللق، وغريها من األمور املعقدة التي من الصع

تكون عقولنا هلا صورة واضحة، وحمددة. هتتم هذه البيئة بام وراء الطبيعة، 

وتعمل عيل حتليل الظواهر النفسية، والتطرق إيل احلاالت اخلارقة 

للطبيعة، ويف نفس الوقت تسعي جاهدة نحو إدراك ما مل يدركه العلم، 

يمكننا أن  وما مل تفهمه املجاالت العلمية احلديثة، وبالرغم من ذلك، ال

أو حلها ألي مسألة معقدة. فاألمر  واضح إمجاعنؤكد عيل وصوهلا إيل أي 

بأكمله يندرج حتت بند النظريات، ويأخذ من اخليال موطنا لالنخراط، 

والتفاعل، وهو ما يؤدي بصورة مبارشة إيل حالة من غياب احلقائق، 

جلية قادرة عيل حتقيق  أطروحاتوعدم الوصول إيل قواعد مقنعة أو 



نتائج إجيابية، وواضحة. ومن هنا  تتسلل العنارص املاورائية إيل البيئة 

السينامئية كداعم واضح للحراك الرسيايل بصورة متكررة، ومستمرة. 

 فالمالعديد من األوهو ما يمكننا أن نشهده بسهولة عند التعرض إيل 

 ، وفيلم"األحد األسود" فيلممثل الراصدة لإلطار الرسيايل املاورائي 

من املمكن أن نتعرض إيل حالة . "حتت اجللد"، وفيلم "ساعة الذئب"

داخل اإلطار الرسدي ضمن سياق  ةخمتلفة من توظيف العنارص الرسيالي

عرب التطرق إيل فيلم املخرج  مبارشةمبني عيل الدراما العميقة بصورة 

حيث ختتفي احلدود  ؛"ثامنية ونصف"اإليطايل الشهري فيدريكو فيليني 

الفاصلة بني الواقع، واخليال يف أكثر من موضع، وتتحرك األحداث 

ضمن إطار يشبه احللم، ويتالعب فيليني بالسياق الرسدي بصورة جلية 

ليخرج عن الواقعية املتأصلة، وخيلق عاملا رسياليا بجدارة، لكنها رسيالية 

ع هذيان لينش. من نوع خاص ال يعرف خيالية بونويل، وال يتاميش م

يقدم الفيلم شخصيات معقدة عيل املستوي النفيس، ويتعامل مع الكثري 

من القضايا املتمثلة يف اجلنس، والقدرة عيل التعبري، وأمهية احلياة، وإدراك 

 فرد، وتأثريها عيل الوسلطة األهلالنجاحات، والطفولة الرشسة، 

قصة املخرج املُنهك جويدو ويرصد ، بصورة الحقة، ومتأخرة

املنخرط يف استحضار الكثري من اخلياالت، والذكريات،  "ماسرتوياين"

واملنغمس يف حالة من احلنني إيل املايض الذي ويل، ضمن إطار رسيايل 



يتعرض فيليني إيل يقرتن ببيئة عميقة تستمد كياهنا من احللم، واخليال. 

إيل الكثري  طرقو، ويعمل عيل التاحلالة النفسية، والعقلية اخلاصة بجويد

من املوضوعات املتعلقة بشخصيته مثل تأثري األهل، والكنيسة عيل 

طفولته، ونظرته إيل حجم النجاح الذي حققه يف حياته، وعالقته مع 

زوجته. ويستخدم الرجل السياق الرسيايل ليعرب عن أفكار، ومعتقدات 

وقت يعمد إيل التخلص الشخصيات املختلفة بالعمل الفني، ويف نفس ال

من اخلطوط الفاصلة بني الواقع، واخليال ليعرب عن جتارب احلياة، وكيفية 

تذكرها، وتأثري الذكريات عيل احلالة النفسية اخلاصة بالفرد. وقد يعرب 

ي تأخذ من مشهد األب، واألم عن حالة واضحة من الرسيالية، والت

حالة  براز، وتعمل عيل إموطنا هلاتفاعالت جويدو مع أبيه، وظهور أمه 

االهتامم التي يوليها االبن جتاه رأي أبيه فيه، وجتاه حقيقة نجاحه يف حياته 

من عدمه، ويف نفس الوقت يشعر جويدو الحقا بأن أباه هيتم بنفسه أكثر 

منه يف جادة من االهتامم به، ويسعي نحو حتقيق مطالبه دون وجود رغبة 

خذ هذه البيئة بأكملها موضعا افرتاضيا مساعدته، وتوفري احتياجاته. وتأ

تعرضه احلبكة ضمن إطار يعمل عيل اجلمع بني احللم، واحلقيقة، ويسعي 

مع أبيه الغائب، ليتحدث  نحو عرض حلم جويدو الواقعي، وحمادثاته

يقدم الفيلم . "أيب، انتظر، ال تذهب، فلم نتناقش بام فيه الكفاية"قائال 

األبيض، واألسود احلادة، وحركات الكامريا من كونرتاستات  ُمكونةبيئة 



اجلذابة، والعديد من اللمسات الفنية القادرة عيل جذب اهتامم املشاهد، 

ومن املمكن أن ندرج فيلم ودجمه مع السياق الرسدي اخلاص بالعمل. 

ضمن نفس اإلطار الرسيايل؛ ألنه يعمل عيل  "ساترييكون"فيليني اآلخر 

الفيلم  يستندنارص اخليالية، ويدجمها مع الواقع. التطرق إيل الكثري من الع

العمل الروائي الذي حيمل نفس االسم، وُيعتقد أن كاتبه هو كيوس  إيل

برتونيوس الذي ُقتل بأمر نريون بعد عام من مقتل لوكان. يف احلقيقة، 

عمقا عيل القصاصات املتبقية من تبصورة أكثر  عمل السينامئييعتمد ال

، ويتطرق إيل الكثري من األوهام، واملغامرات الفاسقة الروائي العمل

لشخصيات شاذة تعيش يف فرتة ما قبل املسيح. تتحرك األحداث ضمن 

يصعب فهمها يف الكثري من  أحالمإطار خيايل، وتسري عيل هيئة أجزاء من 

عيل هيئة مجلة تلفظ هبا إحدى  جمريات كل مقطعاألوقات، وتنتهي 

ن التوتر الشديد، وحالة من الرصاع، هناك نوع موالشخصيات. 

واالضطراب ضمن اإلطار الرسدي اخلاص بالفيلم، لنجد أنفسنا أمام 

عري، والدعارة، واالنتحار، واخلرافة. ال يسري تبيئة من اجلنس، وال

فيليني يف هذا العمل عيل النهج التقليدي املُتبع يف الرسد، لكنه يعمل عيل 

الواقع، ورصاعاته املتعددة، ويف نفس ب ةمغلف ةعرض العنارص اخليالي

الوقت نجد أنفسنا أمام حالة من الضبابية املهيمنة عيل األحداث، وبيئة 

لدمج بني النثر، والشعر، ورصاعات جتمع بني البدايات الغريبة، من ا



من املمكن للرسيالية أن ت الضبابية بصورة متكررة، وملحة. والنهايا

فيام خيص عملية توظيف العنارص للغاية  فُتطبق ضمن إطار خمتل

الرسيالية داخل السياق الرسدي للعمل الفني؛ حيث أنه من املمكن ملتبع 

الفن الرسيايل أن يقدمه معتمدا عيل إحلاق سلوكيات، وصفات غري 

إنسانية باإلنسان، وتقديمها عربه، وتوظيفها بصورة متوافقة معه. وهو ما 

، الذي تتحول فيه شخصية "ليزا"يمكننا أن نشهده عند التعرض لفيلم 

بصورة تلقائية، وتدرجيية إيل كيان خمتلف عن  "ليزا"كاترين دونوف 

، وتبدأ يف "ماسرتوياين"نثوية؛ حيث حتل حمل كلب جيورجيو طبيعتها األ

جتسيد الدور عيل أهنا كلبه، وهو ما يمثل نوعا من الرسيالية، لكنه نمط ال 

ُيقدم إال يف حاالت نادرة، وال يعمد إليه معظم املخرجني املحبني للفئة 

الرسيالية، وربام تسيطر عيل الفيلم بيئة من املازوخية نظرا لوجود مثل 

عيل الكيان اخلاص بالبطلة؛ ألننا  سيطرللخلل املهذه املشاهد الراصدة 

من إحلاق الصفات غري البرشية بالكيان البرشي،  حالةنجد أنفسنا أمام 

نتعرض وهو ما يعمل عيل إثارة الذهن بصورة مبارشة. يف هذه احلالة، ال 

بيئة الغرائبية املعتمدة عيل الفنتازيا أو املاورائيات، وال نشهد حالة من  إيل

واقع، واخليال ضمن اإلطار الذي اعتدناه، لكننا بصدد اجلمع بني ال

الدمج غري التعامل مع بيئة من الرسيالية املبنية عيل التوظيف الضمني أو 

نتعرض إيل حماولة احلبكة منح املرأة صفات  يف هذا الوضعاملبارش؛ ألننا 



 نحو توظيف العنرص احليواين "فرييري"غري برشية، وسعي املخرج 

البرشي بصورة معتمدة عيل عرض السلوكيات،  داخل الكيان

واملامرسات، واحلركات، واللمسات اخلاصة بالعنرص املطلوب إدراجه، 

وهو ما يتاميش مع بيئة الالتقليدية ضمن إطار خمتلف عن األعامل 

من اجلمع بني صفات  بيئةإهنا السينامئية التي سبق، وتعرضنا هلا. 

لية جلية، وهو ما يتمثل يف اجلمع عنرصين واقعيني هبدف خلق حالة خيا

دف تكوين شخصية خيالية اإلنسان هب سامتبني صفات احليوان، و

جامعة للكيانني. وبعد ذلك، تتجيل احلالة الرسيالية من خالل اجلمع بني 

الشخصية املُكونة، والواقع الرسدي اخلاص باحلبكة، وهو ما يمثل نوعا 

ف ضمن إطار حمدود. ومن املمكن غريبا من الرسيالية، لكنه قابل للتوظي

للبعض أن يعارض فكرة تصنيف هذا العمل ضمن اإلطار الرسيايل، 

لكنني يف حقيقة األمر أؤكد عيل رسياليته اجلزئية، والتي تتجيل من خالل 

بعض املشاهد املوجودة بالعمل دون أن يكون الطابع الرسيايل صفة 

لية البيئة الشاملة لكافة رئيسية من صفات الفيلم، ودون أن متثل الرسيا

مفرداته، وجوانبه. جتسد دونوف دورها بصورة بارعة، ويقدم 

ماسرتوياين أداءا مشاهبا، وال يمثل اإلخراج السينامئي املُقدم أمرا هاما، 

وال ينجح املخرج يف تقديم عمل جيد، لكننا أمام حالة سينامئية خفيفة، 

الكيان ومن املمكن أن نالحظ وبيئة فيلمية غنية ببعض املشاهد املثرية. 



ظهر يف أكثر للعمل بني احلني، واآلخر، وهو ما ي اإليروتيكي املصاحب

ش يمن مشهد بصورة جلية. إهنا حالة من رسيالية اجلسد، وبيئة من الفيت

الواضح، وهو ما يتاميش مع منظومة املخرج الفكرية املُعتمدة من قبله يف 

إيل الكثري من املنطقية،  فيلمال ريفتقالكثري من أعامله، ويف نفس الوقت 

الشخصيات؛ حيث ونالحظ وجود حالة من الضبابية الشاملة لتطور 

ال حتد  املُجوفة بالصورة الالئقة، لكن هذه البيئةيعجز الرجل عن عرضها 

من قدرة دونوف، وماسرتوياين عيل تقديم شخصيتيهام بالصورة املناسبة، 

بالفراغ،  ةُمفعم بيئة إخراجيةضمن  نيمقدم جمهودامهاحتي ولو كان 

وإذا أردنا أن نتأمل معا الفكرة الرسيالية املُقدمة يف والضعف، واهلشاشة. 

ا، وحتليال، فمن هذا العمل ضمن اإلطار اجلزئي بصورة أكثر تعمق

 بني اجلسد البرشي، ورأس حيوان ما،عملية اجلمع املمكن أن نتخيل 

رسيالية الواضحة القادرة عيل خلق حينها نجد أنفسنا أمام حالة من ال

صورة خمالفة للواقع، وبعيدة عنه، ودجمها مع اإلطار الواقعي بصورة 

، نجد أنفسنا أمام بيئة من ريبة، وبعيدة عن التقليدية. وهبذه الكيفيةغ

الرسيالية املتأصلة املعتمدة عيل األشكال، والتكوينات، والبرصيات. ويف 

إيل حالة مشاهبة من حيث املبدأ، لكنها ، نتعرض ببساطة "ليزا"فيلم 

خمتلفة من حيث التطبيق؛ حيث نجد أنفسنا أمام حماولة احلبكة اجلمع بني 

السلوك احليواين، واجلسد البرشي، وإعداد هذا اجلسد ملامرسة السلوك 



احليواين، وتقديم املحتوي بأكمله ضمن السياق الرسدي اخلاص بالعمل، 

 أكثر من مشهد، ويتحرك بانسيابية مع يظهر بصورة جلية يفوهو ما 

اإلطار العام للفيلم دون أن نالحظ حالة من االستهجان أو االستغراب 

املاُمرسة من قبل الشخصيات، لنجد شخصية دونوف منخرطة يف ممارسة 

سلوكيات الكلب بصورة عفوية استجابة ملطالب شخصية ماسرتوياين 

، والتي كانت سببا ت كلبهكوسيلة للتعويض عن حالة الغرق التي شمل

، لوجدنا "باي باي مانكي"فيها. وإذا تأملنا معا فيلم فرييري اآلخر 

أنفسنا أمام حالة من الغرابة املُستمدة من تربية البطل لقرد صغري، 

خالل واهتاممه به، وهو ما خيلق قدرا بسيطا من الرسيالية يستمد كيانه من 

قبل البطل جتاه القرد، ويف نفس الوقت  املاُمرس من، وبالغ فيهاالعتناء املُ 

نجد القرد الصغري يف حالة من االنخراط، واالنغامس داخل اإلطار 

الرسدي للعمل، وضمن سياق قادر عيل استجالب أحوال الغرابة، 

 والتعجب. يظهر بالفيلم ماسرتوياين، وديبارديو، وغريمها من النجوم

ربام اإلنجليزية بكثرة، و ، ومن املاُلحظ حتدث ديبارديو للغةاملهمني

، وبالرغم "اردكجرين "غة بفيلم بصورة تتفوق عيل استخدامه لنفس الل

من بساطة اإلخراج، إال أننا نجد أنفسنا أمام حالة من التجسيد اجليد فيام 

خيص الشخصيات، وبيئة من اجلاذبية املُستمدة من غرابة القصة، 

دراسة الطبيعة البرشية يف وهزليتها يف نفس الوقت. يتطرق الفيلم إيل 



أكثر من موضع، ويعمل عيل عرض الشخصيات ضمن إطار إيروتيكي 

، ومن املمكن أن نالحظ حالة من التكرار فيام خيص نوعية عميقةبصورة 

، وهو ما يظهر باستمرار رييريالتي جينح إليها املخرج ماركو ف فالماأل

نتجة عرب مسريته الفنية بصورة جلية عند التعرض إيل الكثري من أعامله املُ 

بالعمل ضمن إطار أوسع  طابع الرسيايلمن املمكن أن نلحق الوالغريبة. 

من خالل التعرض إيل فكرة اكتشاف البطل لغوريال ضخمة عيل 

عيل الساحة، وانخراطه يف تربيته،  صغريالشاطئ، وظهور القرد ال

يل املُوظف ضمن الرسيا طارواالعتناء به، وهو ما يمثل النظرة الشاملة لإل

الحظ وجود حالة من التكاتف فيام خيص اخلاص بالعمل. ومن املُ السياق 

شخصيتي ماسرتوياين، وديبارديو، وتتحرك باقي الشخصيات بالعمل 

هو ما يمثل ميزة الفيلم الواضحة، بصورة متجانسة، ومتعاونة أيضا، و

ضع، ن املوايعمد الفيلم إيل السخرية، والكوميديا يف الكثري م. واجللية

، ويف نفس ، واالضطرابات املصاحبة هلاويتطرق إيل العالقات اإلنسانية

الوقت تأخذ حالة الرصاع الكثري من األشكال، وُتوظف ضمن العديد 

ة، ومن اممن السياقات، لكن السيناريو يفتقر إيل الكثري من النقاط اهل

من األخطاء، وهو ما يمثل أمرا جليا للمشاهد،  عديدالسهل اكتشاف ال

من العنارص الرئيسية التي ُتوظف ضمن السياق والناقد عيل السواء. 

أنه من املاُلحظ اعتامد املدرسة ؛ حيث "الصدمة"الرسيايل عنرص 



السينامئية الرسيالية عيل تعريض املشاهد إيل املفاجأة، والصدمة بصورة 

ة ببيئة الغرائبية التي حتاول الرسيالية أن متكررة، وترتبط هذه احلال

تستحرضها دائام، لكنني أرغب يف التطرق إيل العوامل املؤثرة عيل عملية 

مبارشة إيل تشكيل، وتكوين عنرص التوظيف، والتي تؤدي بصورة 

لفرتة الزمنية التي ُتقدم فيها؛ فالعنارص ترتبط هذه احلالة باالصدمة. 

ال تصلح خللق الصدمة بصورة  "كلب أندليس" الصادمة املُوظفة يف فيلم

فعالة يف عرصنا احلايل، بعدما تعرضنا للكثري من األفالم املُفعمة بأشكال 

العنف املختلفة ، واملتنوعة، وبالتايل من املمكن هلذه العنارص أن حترك 

متتلك تأثريها السابق، وربام ال تؤثر  بنا دون أندواخلنا، وتتالعب بأعصا

االهتامم بالفرتة الزمنية التي منا من األساس، وهو ما يدفعنا إيل  يف الكثري

ويف نفس الوقت، يمثل التطور املصاحب  ُأنتجت فيها أثناء تقييمنا هلا.

عند للنقاش للتأثريات البرصية، واملؤثرات الصوتية موضوعا رئيسيا 

 حجم التأثري الناجم عن توظيف عنارص املفاجأة، واملفرداتالتعامل مع 

الالزمة الستجالب أحوال الصدمة، وبالرغم من ذلك، متثل األفالم 

القرن املنرصم الصورة األمثل للتعبري  النصف األول منالتي أُنتجت يف 

حالة الثورية املقرتنة عن احلراك السينامئي الرسيايل؛ ألهنا تعرب عن 

باحلركة، وترصد البدايات، ومتثل املجهود املُقدم من األساتذة األوائل، 

تسلل التيار ومؤسيس املدرسة الرسيالية. وقد حظيت الفرتة التي شهدت 



الرسيايل  للتوظيفبالتحرك ضمن إطار موازي  الرسيايل إيل السينام

دت البيئة الفنية اخلاص بالرسم، واللوحات، والبورترهيات، وشه

الشاملة العديد من التحالفات بني اجلانبني، وهو ما ُيتوج بتحالف بونويل 

وال بد أن أشري إيل احلقيقة املتمثلة يف قدرة مع دايل يف أكثر من مرة. 

بونويل عيل االستمرار يف تقديم املحتوي الرسيايل بالصورة األصلية، 

 ند التعرض إيل أعامله.واضحا ع واملعيارية حتي وفاته، وهو ما يمثل أمرا

هذه البيئة مع عدد من املخرجني الذين متكنوا من تقديم أعامل  وافقوتت

رسيالية عيل مدار العقود املتتالية اخلاصة بالقرن املايض دون وجود حالة 

ومن األفالم األولية الراصدة للحراك من اإلخفاق أو الرتاخي. 

 "صدف البحر ورجل الدين"فيلم  الرسيايل، وقد يعتربه البعض أوهلا،

املهتم بتقديم احلبكة ضمن إطار إيروتيكي ُمفعم بالرؤى، واخلياالت. 

نجد رجل الدين حماطا بالكثري من اخلياالت املمتلئة باجلنس، والشهوة، 

ونذير املوت، ويف نفس الوقت تتعرض القصة إيل حالة اهليمنة األنثوية 

ه لزوجة اجلنرال، وتتحرك األحداث التي تشمله، وتسيطر عليه عند رؤيت

ضمن إطار قصري ال يزيد عن ثالثني دقيقة، وتتاميش القصة مع حالة 

للبيئة الغرائبية  ةواضحة من الرسيالية القادرة عيل رسم املالمح األولي

الرسيالية بأكملها فيام بعد. ال يقدم الفيلم معاين التي اعتمدهتا املنظومة 

اق جيل، لكنه خيلق حالة من اخلياالت، واضحة، وال هيتم بعرض سي



ذه البيئة والرؤى القادرة عيل استجالب بيئة احللم، واألوهام، وتتوافق ه

الذي صدر يف السنة التالية، وبالرغم من  "أندليسكلب "مع فيلم بونويل 

قد يصنف البعض فيلم بونويل عيل أنه أول األفالم الرسيالية، بينام  ،ذلك

هو األجدر هبذا اللقب.  "الصدف والكاهن"يري البعض اآلخر أن فيلم 

وتعود رؤية الفئة الداعمة لتتويج فيلم بونويل باللقب إيل االحتفاء الذي 

ك فيلم جرمان دوال حصل عليهبصورة تفوق بمراحل االهتامم الذي ناله 

كثريا ما يراودين عدد من املشاهد املميزة التي يقدمها فيلم بيرت  وقتها.

؛ حيث جيمع "الشيف .. اللص .. زوجته .. عشيقها"جريناواي املعروف 

الفيلم بني العنرص الرمزي، والعنرص الرسيايل بصورة غري تقليدية، 

 ويتالعب باإلضاءة بشكل واضح ليخلق حالة جلية من الرمزية القادرة

املحتوي  شمولجنبا إيل جنب مع الرسيالية التي تعمل عيل  بزوغعيل ال

لفيلم، والذي يعمد إيل استعراض املُقدم ضمن السياق الرسدي اخلاص با

اجلشع، والشهوة، وحب السلطة داخل األدوار االجتامعية التي يعيشها 

تدور القصة الظاهرية حول لص سادي يذل طباخه، ويقلل كل فرد منا. 

شأن زوجته، وحينها تقوم الزوجة باللجوء إيل عشيقها الذي ُيعد من من 

املسامهني يف املطعم، حيث يتم تصوير العمل بأكمله. أما يف العمق، نجد 

أنفسنا بصدد التعامل مع حالة من الرمزية العميقة القادرة عيل التعرض 

إيل  الفيلم طرقإيل موضوع القوة، واستغالهلا، واجلشع املرتبط هبا. يت



الفن اخلاص هبريونيموس بوش بصوره الغريبة املرتبطة بالعصور 

الوسطي، واملاورائيات، وهو ما يساعد يف استجالب أحوال الرسيالية 

بصورة ما، وتتاميش هذه البيئة مع العنارص الرسيالية األخرى املُدرجة 

 ممتدداخل اإلطار اخلاص بالفيلم لتظهر الكثري من املشاهد ضمن إطار 

 خياالت الرسيالية املقرتنة بحالة منعرب التطرق إيل تمد كيانه يس

ضمن سياق تطبيقي، وغري مألوف للعنرص الكوميديا، والسخرية 

مع العنارص التجريدية اخلاصة  ،يف هذه احلالة الذي يتاميش، الرسيايل

بالفيلم، والتي تتمثل يف العديد من املواقف املُتوجة بتغري مالبس املمثلني 

عند انتقاهلم إيل غرف أخري، بالتزامن مع نظام ألوان الغرفة، وبصورة 

مناسبة لأللوان الكثرية الصارخة التي تزيد من الوزن الرمزي للعمل، 

واطفه، ومطامعه يف عامل ُمصطنع، وُمفعم وتصور لنا شهية اإلنسان، وع

إهنا حالة من التسلل إيل خفايا النفس البرشية، لكنها بالكذب، والنفاق. 

ُتعرض ضمن إطار هزيل، وساخر بصورة واضحة، وتتاميش هذه البيئة 

اإلخراج اجليد، واألداءات املميزة لتخلق يف النهاية عمال طيبا عيل مع 

كن أن نشاهد حالة مشاهبة للفيلم السابق من ومن املمكافة املستويات. 

حيث إظهار اجلشع، والسعي نحو القوة، واملال، والطعام، وغريها من 

 التشيكية للمخرجة "أقحوانات"امللذات الدنيوية عرب التطرق إيل فيلم 

، والتي هتتم بعرض قصة فتاتني طائشتني، وحماوالهتام "فريا تشيتيلوفا"



دف من الوجود. ويف نفس الوقت، تعتمد بيئة إدراك معني احلياة، واهل

العمل عيل إظهار عنرص املتعة، والعديد من األلعاب الغريبة، وحتاول 

عن  يصال أفكار أصيلة يف عامل فاسدفلسفية عميقة إل منظومةتكوين 

القفز الرسيع، والتنقل بني التحوالت وطريق إيقاف الرسوم، واحلركة، 

وسط إبداع من األلوان، والتدخالت الصوتية  واستخدام العديداحلسية، 

فني عميق، ومبتكر يسعي نحو االستفادة من كل هذه العنارص، وحتويلها 

أن  ةاول املخرجت الرسيالية التي حتإيل دالئل تعود بالنفع عيل اللمسا

اخل السياق الرسدي اخلاص بالعمل، بصورة ملحة، وواضحة. د توظفها

قادر عيل توظيف العنارص  آخريلم تشيكي إيل فنتعرض  أردنا أنوإذا 

فالريي "إيل فيلم  طرقضمن بيئته الفنية، فمن املمكن أن نت ةالرسيالي

، والذي يعمل عيل التطرق إيل بيئة تشبه العامل "وأسبوعها من العجائب

اخلاص بأليس يف بالد العجائب، وذات الرداء األمحر، ليستمد قصته من 

 والرعب ضمن إطار مبني عيل اجلمع بنيعامل اخلياالت، والسحر، 

الكثري من املوضوعات الشائكة مثل  إيل عرضالواقع، واخليال، والت

احلب، واجلنس، واخلوف، والدين، وتتاميش هذه البيئة بأكملها مع عامل 

رسيايل واضح يظهر يف العديد من املشاهد مثل مشهد األسقف ذي اليد 

ف أثناء حترك العربة، ويف اليوم التايل اململوءة بالقش األبيض، والتي ترفر

تظهر محامة بيضاء من داخل رسالة املعجب إيل فالريي، وهو ما يمثل 



نوعا من الرمزية عرب اإلشارة إيل التمرد يف السياق األول، والرباءة يف 

عيل  "جاروميل جريس"الثاين. ومن املاُلحظ اعتامد املخرج  السياق

تحريك األحداث، واستجالب أجواء عنارص الرعب كوسيلة رئيسية ل

اإلثارة، والتشويق، وهو ما يتاميش مع الفكرة، والسيناريو بكل تأكيد. 

ومن املعروف أن العمل ُمقتبس من رواية شهرية ُكتبت يف ذروة الرسيالية 

التشيكية يف ثالثينيات القرن العرشين، وتضم اخلصائص الرئيسية 

يئة عميقة من املخاوف، واألوهام، للحراك الرسيايل، وتعمل عيل تكوين ب

والظالم، والريبة، والتفسريات املتعددة، واالحتامالت غري املنتهية ضمن 

متثل العنارص املاورائية داعام قويا، وعظيام  إطار ماورائي واضح، وممتد.

للسينام الرسيالية، ومن املمكن بسهولة للمتابع، واملشاهد أن يرصد حالة 

اصة بالعنرص املاورائي ضمن اإلطار الرسيايل. وهو التوظيف املتكررة اخل

ما يمثل أمرا جليا عند التعرض للمسرية الفنية اخلاصة بالكثري من 

املخرجني املحبني للرسيالية، وتوظيفها ضمن بيئتهم السينامئية املُعتمدة 

من قبلهم. يتشكل العنرص املاورائي بأشكال خمتلفة، ومن املمكن أن 

الدماء، والوحوش، والساحرات، واألجواء يأخذ من مصاصني 

واخلياالت املفعمة باخلوف،  القوطية، وعنارص الرعب املتنوعة،

وربام طراب مصدرا رئيسيا للبزوغ، والظهور عيل الساحة الفنية. واالض

تساعده هذه العنارص يف التسلل إيل اإلطار السينامئي الشامل. تتكيف 



طار مشابه لعملية التوظيف الرسيالية، البيئة السابقة مع الفنتازيا ضمن إ

اجلمع بني الفنتازيا، والواقع هبدف تكوين احلالة وتنتهي هذه احلالة ب

من املمكن أن ندرج املخرج جان روالن ضمن اإلطار  ة.الرسيالية املرغوب

السابق،؛ حيث أننا نالحظ اعتامده عيل العنارص اخليالية، وإدراجها ضمن 

اإلطار الواقعي بصورة مستمرة، ومتكررة عرب مسريته الفنية. اهتم 

روالن باستخراج العنرص اخليايل من بيئة مصايص الدماء، وهو ما يتاميش 

امئية املُحببة للكثري من املراهقني، والشباب. وقد عمل عيل مع البيئة السين

، والتي اخليايل ضمن بيئة تشملها اإليروتيكا الرصحيةتوظيف العنرص 

وال، والفامبريز، والوحوش، وغريها من كثريا ما تتاميش مع دراك

ب، والتخويف. يف الشخصيات املمثلة للبيئة السينامئية املرتبطة بفئة الرع

نرص اإليروتيكي الكثري من أفالم الرعب املوظفة للع ات، ظهرالسبعيني

توطدت بيئة اإليروتيكا يف السينام األوروبية بصورة بصورة واضحة، و

أكرب من السينام األمريكية، وبزغت الكثري من األفالم الفرنسية، 

، واملُدجمة مع حالة داعمة لبيئة الرعب اإليروتيكية املختلطةواإليطالية ال

كان لروالن نصيب كبري والية املُستمدة من اجلانب الفنتازي اجليل. الرسي

 "شة الفامبريرع"من هذه األفالم، وجتلت بيئته السينامئية من خالل فيلم 

الذي يصور زيارة زوجني لقلعة قديمة يف إحدى الليايل الغائمة املُفعمة 

ري من حقيقة املكان هلام بصورة الحقة، وظهور الكث انجالءبالضباب، و



الشخصيات اخلارقة للطبيعة هلام ضمن إطار ُمفعم بالرعب، والتشويق، 

واإلثارة، وتستمد الرسيالية كياهنا يف هذا العمل من خالل التطرق إيل 

، والغرائبيات املرتبطة بتوظيف العنرص التخدير، واخلياالتحالة من 

مل. املاورائي بصورة واضحة، وجلية داخل اإلطار الرسدي اخلاص بالع

وبالرغم من عدم وجود بيئة فكرية غنية يمكن إدراكها من خالل 

ننا من املمكن أن نحظى ببعض من الغرائبية، إمشاهدة أفالم روالن، إال 

والرسيالية الفريدة القادرة عيل استجالب أحوال الرعب، واإلثارة، 

 وغالبا ما تتاميش هذه البيئة مع أذواق املراهقني، والصغار، وربام تلعب

هوليوود عيل هذه النقطة بصورة متكررة لتنتج الكثري من األفالم 

السينامئية املُفعمة بالرعب، والتشويق، لكن بصورة منخفضة عيل املستوي 

ة بأفالم السينام األوروبية املُنتجة ضمن نفس النطاق. اإليروتيكي مقارن

أفالم روالن، نجد أنفسنا أمام بيئة خالية من الصدمة، وبعيدة  بعضيف 

عيل استجالب األجواء املرتبطة  ةعن اإلثارة، لكنها بالرغم من ذلك قادر

ة القصة، وهيئتها. ومن بالفكرة، واستحضار الغرائبيات املقرتنة ببني

عمة املاُلحظ اعتامده عيل تأثريات األلوان الرائعة، وبعض املحادثات املُف

بالشعر، والسخرية، وهو ما يتاميش مع حماولة استجالب بعض النقاط 

احليوية للتغطية عيل هشاشة السيناريو، وبساطة الفكرة، والتي كثريا ما 

، نجد أنفسنا "سحر"يف فيلمه صاحبت أعامله بصورة متكررة، وجلية. 



قصور إيل أحد الالجئ أمام حالة من الريبة، واالستفزاز املهيمنة عيل لص 

أن هتدأ األجواء، وتزول  بعد رحيلهبدف املكوث لفرتة بسيطة، وال

نفسه غري قادر عيل املغادرة، واهلروب من املرأتني العاصفة، ليجد 

، وتبدأ تظهر نوايامها اخلبيثة، وحينها الغامضتني اللتني رحبتا به يف البداية

الن عيل يمكننا بسهولة أن نالحظ قدرة رو يف التحول إيل واقع مرير.

رصد املرأة بصورة غري تقليدية، وعرضها ضمن إطار خمتلف، وغريب، 

ال يقدم الرجل هذه احلالة بصورة ُمستمدة من ويف نفس الوقت 

البورنوجرافيا، لكنه يعمل عيل توظيفها معتمدا عيل اإليروتيكا اخلفيفة، 

امله مقارنة بأع ،والتي تنتهي يف حدود جنس الفانيال دون زيادة أو مبالغة

إن روالن عاشق لالستايل، واألسلوب، وهو ما يظهر عرب األخرى. 

اهتاممه الواضح بتوظيف العنارص الفيلمية بصورة معينة، ومنظمة، 

وقادرة عيل تقديم مالمح خاصة دون االعتناء بالفكرة نفسها، وهو ما 

يمثل نوعا من غياب احلكمة بالنسبة للنقاد، واملحللني، لكن االستايل 

ب املُنتج عرب مسريته الفنية، واملُوثق بصورة مستمرة عرب أعامله الغري

السينامئية قادر عيل جذب الكثريين خاصة املحبني جلنرا الرعب، وأجواء 

دراكوال، وغريها من الشخصيات اخلرافية، التي كثريا ومصايص الدماء، 

هقات لُتوظف ضمن نطاقات خمتلفة ما تتاميش مع أفكار املراهقني، واملرا

الكثري من الوصفات السينامئية القادرة عيل عرضها التسلل إيل من خالل 



أو بيئة  خفيف ، ومتنوعة لتظهر ضمن إطار رومانيستعددةضمن بيئات م

درامية جادة أو قصة خيالية بحتة أو حبكة رسيالية عميقة، وهو ما يتاميش 

هذا حياول ني، واملنتجني بصورة مبارشة. واملخرجقبل مع الفكر املُتبع من 

التوافق مع مطالب السوق يف أغلب األحوال أو رؤية املخرج الفنية الفكر 

قدرة كبرية عيل فرض رؤيته عيل ذا كان خمرجا ذا عيار ثقيل أو صاحب مإ

من املمكن أن  االستديو أو لديه اإلمكانيات الالزمة لينتج أعامله اخلاصة.

ؤدي بواسطة إيفا، وإليزابيث ضمن السياق املُ  ندرج مشهد الرقص

البس بيضاء ملالرسيايل؛ حيث ترتاقصان سويا أعيل جرس غريب مرتدتني 

 بينام تتعايل موسيقي كالسيكية رنانة يف األرجاء بصورة واضحة، متناسقة

وقد يمثل املشهد املتضمن إليفا وهي . ضمن إطار أشبه باحللم أو اخليال

غريب درجة من درجات الرسيالية أيضا، وتتاميش تتحرك حاملة منجل 

هذه احلالة مع استجالب البعد املاورائي، وتوظيفه داخل اإلطار الرسدي 

عيل املستوي الفكري، قد تشعرك أفالم روالن بحالة من بكل تأكيد. 

الضحالة، واهلشاشة، وعدم الوصول إيل حمتوي ثقايف قادر عيل إفادة 

وهلذا من األفضل أن يتعرض املتفرج هلذا  املشاهد، وخلق حبكة غنية،

 عتناءالعمل مع العلم املسبق بأنه أمام حالة من االهتامم باالستايل دون اال

األسلوب دون السعي نحو مضمون واضح، توظيف بالفكرة، وبيئة من 

باملخرج، والتي تعمل عيل  وهلذا عليه أن يستمتع بالبيئة األسلوبية اخلاصة



، ويعمل عيل تطبيقه، السينامئية ضمن نظام حُمدد يضعه توظيف العنارص

وهو ما يتاميش مع خلق حالة سينامئية قادرة عيل توفري املالمح، 

دون االهتامم ذات خصائص معينة  فنيةلسامت، ورسم بيئة والصفات، وا

بتوفري تطور ملحوظ يف مواضع الشخصيات أو تغري مرصود يف عرض 

ذه النوعية من األفالم أن تروق للنقاد أو األحداث، وهلذا من الصعب هل

وإذا أردنا أن نحصل ملحبي الدراما العميقة من املشاهدين، واملتفرجني. 

عيل بيئة مشاهبة للعمل السينامئي اخلاص بجان روالن، فمن املمكن أن 

إيل األعامل السينامئية اخلاصة بخيسوس فرانكو، والذي قدم  طرقنت

لدم، واخلوف، والرصاع، والشخصيات أعامال ُمفعمة بالرعب، وا

اخلرافية صاحبة األبعاد املاورائية، والبعيدة عن الطبيعة التقليدية لألمور، 

اقعي، واجلمع بينها، وبينه، وهو ما يتاميش مع توظيفها ضمن السياق الو

ورة تلقائية، بصبالبزوغ، والظهور لكثري من العنارص الرسيالية والسامح ل

للمخرج الكبري فرانسيس  "برام ستوكر دراكوال"م ومبارشة. يمثل فيل

فورد كوبوال حماولة عظيمة لتوظيف العنارص املاورائية، وخلق بيئة 

رسيالية، وصنع عامل ُمفعم بالفنتازيا، والغرائبيات، ويف نفس الوقت تعرب 

األداءات التمثيلية عن حالة من السعي نحو تقديم الشخصيات بالصورة 

تجسيد العميق لألدوار، ة لنجد أنفسنا أمام بيئة من الاملناسبة، والالئق

ر، وجاري يدمن قبل كيانو ريفز، وأنتوين هوبكنز، ووينونا را واملاُمرس



ومن أولدمان مما يؤدي إيل خلق حالة استثنائية، ومميزة بكل تأكيد. 

الرائعة، واملُتوجة  "قصريظهور "وجود عدد من الكاميوز  املاُلحظ

بظهور املمثلة اإليطالية مونيكا بيلوتيش ضمن إطار ُمفعم باإلثارة، 

والتشويق، واإليروتيكا اخلفيفة. يقدم كوبوال إخراجا رائعا، ويعمل عيل 

عرض حبكته بصورة مميزة، وجديدة، ويوظف العنارص الرسيالية من 

لظالل، والرتكيز عيل املؤثرات البرصية، واستخدام ابخالل التالعب 

والغريبة، والبعيدة عن مجة عن حتركات دراكوال العشوائية، االظالل الن

. تشعر ببيئة احللم أو اخليال التي يعمد إليها متكررةاملنطقية بصورة 

الفيلم، وتنتابك حالة من القشعريرة بني احلني، واآلخر، ويباغتك الكثري 

ت. إهنا حالة من الثورية فيام من الصدمات، ويالعبك العديد من اللحظا

خيص العرض، وبيئة من التجديد، والتطوير فيام خيص التطرق إيل قصة 

دراكوال التي ُقدمت يف الكثري من األعامل السينامئية عيل مدار العقود. 

وُيعد استجالب العنرص املاورائي واضحا ضمن السياق الرسدي اخلاص 

الية بصورة تلقائية. من الرسيعمل عيل دعم البيئة بالفيلم، وهو ما ي

الرضوري أن أوضح املقياس الفني الواسع الذي يسمح للعنارص 

الرسيالية أن ُتوظف ضمن أطر خمتلفة، ومتعددة. فالرسيالية اخلاصة 

، واألويل ختتلف بصورة واضحة عن التوظيف األصيل "دراكوال"بفيلم 

عرض بونويل، يم عيل سبيل املثال. يف فيل "كلب أندليس"املقرتن بفيلم 



خالفة للحالة املُعتمدة يف فيلم املحالة من التالعب البرصي الرجل 

كوبوال، فنجد أنفسنا أمام شفرة قاطعة لعني برشية، ويد ممتلئة 

باحلرشات، وغيوم غريبة مارة بجوار القمر، وغريها من الكادرات 

 . ويف حالة دراكوال، نجد مساحة خمتلفة من توظيف العنارصعجيبةال

التالعب بالبرصيات ضمن سياق  مبنية عيلالرسيالية، وبيئة تقنية حديثة 

يري البعض أن اختيار رسدي حيمل قصة واضحة ذات تغريات جلية. 

املخرج لكيانو ريفز ُيعد اختيارا سيئا، وأنه كان من األفضل أن جيسد ممثل 

 آخر دوره، وجيمع الكثريون عيل جودة األزياء املُستخدمة يف العمل،

 ، ومنطقياوبراعة الصوتيات، واحرتافية املكياج، وهو ما يمثل أمرا جليا

للمشاهد بكل تأكيد. من السهل أن نالحظ قدرة هذا الفيلم عيل اجلمع 

بني املحتوي اجليد، واالستايل اجلذاب، وهو ما ينجح كوبوال يف حتقيقه 

 بصورة مبهرة، ويف نفس الوقت يظهر براعة واضحة يف استجالب بيئة

، احلياة للرجلالغرابة املقرتنة بشخصية دراكوال، ويعمل عيل إعادة 

وضخ الدماء يف عروقه من جديد، بعد أن شهدت السينام الكثري من 

بعد انتهاء قديم الشخصية ضمن السياق املناسب، األفالم العاجزة عن ت

ق فرتة أفالم كريستوفر يل املميزة. تظهر وينونا رايدر بصورة الئقة، وتتواف

هذه احلالة مع الظهور املميز لكل من أولدمان، وهوبكينز ليخلق العمل 

عيل عرض الشخصية  ، والقادريف النهاية حالة من االنسجام الواضح



يف هذا العمل، نجد تفوقا ملحوظا الغريبة ضمن سياق جديد، وعميق. 

أعامل روالن أو فرانكو، رق إيل بيئة الفامبريز، مقارنة بفيام خيص التط

 بالرغم من ذلك ال يمكننا أن ننكر امتالكهام للعديد من املحبني أيضا،و

 كبرية من فكرة اختالف األذواق التي تسمح بوجود شعبية وهو ما يوطد

للكثري من املخرجني، والفنانني حول العامل، ويف نفس الوقت، تساعد 

 . لفنون، وتقديمها ضمن إطار واسع، وعميقعيل انتشار كافة أنواع ا
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