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 والوثائقيالروائي اإلبداع في السينما بين و  الواقعية

 د.عبداهلل أبوعوض

 للفيلم الوثائقي والسينماتوغرافي بجامعة عبد المالك السعدي ـ المغربأستاذ جامعي 

القرن التاسع عشر، لى لظهور الصورة الفوتوغرافية، أي من النصف الثاني من ومنذ البدايات األ     
ن في اعتماد تشخيص هذا الظهور المتعلق بالصورة، ففريق يرى أن التصوير الفوتوغرافي ابرز فريق

ينقل نسخة مطابقة لألصل، ويشترط تقييد موضع الكاميرا بالموضوعية حتى ال يفسد النقل، وفريق يرى 
الصورة، أن التصوير الفوتوغرافي يتيح للمبدع آفاقا عديدة مثل التي تمنحها مجاالت أخرى لها عالقة ب

شريطة التميز واإلبداع تحت تأثير القالب الفني لخواص الكاميرا، وله كذلك أن يفتح فضاء التفنن 
الستخالص الحقيقة والجمال من الصورة الفوتوغرافية بما هي عليه، ويرون أن استخدام قدرات الكاميرا 

ويرافقها، لقطف أجمل صورة  وتعميق اإلحساس بالتعامل معها كآلة كشفية ناقلة،  هي مهمة من يحملها
   لحقائق.افي نقل 

اد المشتغلين في حقل السينما، أن اإلنتاج يمكن الحديث عن اتفاق شبه مطلق بين سائر النق

 قطاعين: إلىينقسم  ،عامبشكل  السينمائي

ي والفيلم الخيالي، حيث ل: وهو الذي يبنى على الخيال، ويحتوي على الفيلم الروائوالقطاع األ

في مرتكزات  اإلبداعيواسعة في البناء الروائي واالبتكار على مساحة  السينمائيسرده  يعتمد في

في يد المخرج  الجمالية من قبل المؤلف، ليرتكزالخيال، تتم عملية تحديد معالمه الفنية وموضوعاته 

ومواقفه، ويأخذ الشق  يترجمون شخصياته وأحداثه  نترفين الذيحاعة عملية تتجسد في الممثلين المكصن

اء الفيلمي نستوديو حيث يعتمد الديكور كعنصر أساس من عناصر البالكبير في عملية إخراجه داخل اال

ثم األكبر زمنيا،  ل إنتاج طويلة ومعقدة تأخذ الحيزر الفيلم الروائي بمراحميبجانب بقية العناصر، و

المادي لتحقيق الربح، وهذا القطاع يعتمد مبدأ الربح البعد عليه  ويطغىا، مراحل توزيع تعتمد نظاما دقيق

 والخسارة.

ثارة الدهشة، خاصة في أفالم إنوعين، أحدهما يسعى وراء  إلىيمكن تقسيم الخيال السينمائي و

قدر  هويتهالمقنع بصور الواقع عكس  إلىالوصول  إلى، وثانيهما يهدف أنواعهاالحركة واإلثارة بمختلف 

تنامي توجهات السينمائيين، خاصة  إلى. وقد أدى التطور المتسارع والمذهل للتقنيات السينمائية مكاناإل

العاملين منهم في حقل السينما الجماهيرية الترفيهية نحو زيادة جرعات الخيال ولكن من خالل مزج 

ألفالم الذين تزايدت الدهشة بالمصداقية الواقعية. ويترادف هذا التطور مع التطور المقابل عند مشاهدي ا

هم أسرار السينما مع الزمن واعتادوا عليها، وبالتالي فإن ما أمامخبراتهم في المشاهدة بعد أن انكشفت 

حتى فقد إثارته  أوكان مثيرا لخيالهم في مرحلة تطور سينمائية ما، صار في المرحلة التالية أقل إثارة 

ئيين، ليس فقط أن يجددوا وأن يطوروا من جرعات الخيال ألن لعبته باتت مكشوفة لهم، فكان البد للسينما

أن تكون تجربة  إلىن يتفاعلوا معه بما يؤدي أواإلثارة بل أن يقنعوا المشاهدين بمصداقية ما يشاهدون و

أن تستعيد السينما ذات العالقة  إلىقريبة من تجربة العيش في الواقع، أي  أومعايشة أحداث الفيلم مطابقة 
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 إلىل بين المشاهدين وفيلم "وصول القطار وين التي نشأت عند والدة السينما ومنذ اللقاء األمع المشاهد

حالة )السذاجة( العاطفية على األقل، والتي تلبستهم وهم يشاهدون  إلىن تعيد المشاهدين أالمحطة" و

م أسرار الصور تتحرك، وذلك على الرغم من كل ما اكتسبوه من خبرات مشاهدة ومن معارف كشفت له

العالقة معه عن  اصرأوالسينما.يثير هذا السباق المحموم بين السينمائيين على كسب الجمهور وتوطيد 

طريق اإلمعان في تسخير التقنيات الحديثة إلقناع المشاهدين بمصداقية األحداث التي يتخيلونها وللتأثير 

يد األخالقي. والمعني بهذه عليهم فكريا وعاطفيا أكثر من إشكالية اجتماعية، خاصة على الصع

اإلشكاليات تحديدا هو السينما التجارية الترفيهية، التي ولألسف، كانت وال تزال األكثر جذبا لجماهير 

تفسد األخالق واألذواق وتزيف  العالم، رغم كل ما قيل ويقال عنها من أنها أنحاءالمشاهدين في سائر 

 1الواقع.

، حتى بصفة مباشرة باألحداثيرتبط  الواقع بنقل خالق و الذي يبنى علىالقطاع الثاني: وه

البعض " التسجيلي، والذي يطلق عند أوللواقع وهو تعريف الفيلم الوثائقي  اصطلح عليه " بالنقل الخالق

رده على بناء روائي من إعداد نه ال يعتمد في سإحيث غير الروائي،  أوالخيالي  رغي أوبالفيلم الواقعي"، 

الربح  إلىترفين، وال يهدف االستوديوهات والممثلين المح إلىتخدم الديكور المصنع، وال ، وال يسصانعه

المادي السريع المباشر، وتحدث مجريات تصويره في مواقع األحداث نفسها، وبعناصرها الحقيقية 

 اص وأماكن في مجمل صناعته.شخالطبيعية من أ

اإلبداع واإلنتاج في الصناعة السينمائية الروائية والوثائقية لم يعد الفارق غير أن تطور مجال 

لصيق الفكرة العامة في  مفهوم الواقعية قد أصبح نإتحديد هوية مجاالت اإلبداع، إذ صارخا بينهما في 

روائية كما أصبح مفهوم الخيال لصيق الفكرة العامة في الصناعة الوثائقية، وإذا ظهر الالصناعة 

ائي على مستوى وفكرة الفيلم فإنها التقت في الصناعة اإلبداعية في كليهما، فالفيلم الر االختالف في توليد

دما يكون فيلما يعتمد الخيال العلمي )هو نفسه يطرح كفكرة للتوقع في عن الواقعيةاستثنائي قد يخرج عن 

حداث المجتمع الفيلم الروائي هو نقل ألهذا فالمؤلف يرى أن (، أما غير أطروحاتهالمستقبل في غالب 

ه ومكانه ألن يعد قاصرا على نقل الحدث بأشخاص أما الفيلم الوثائقي فلمالحياة فيه،  لقاتومشكالته ومتع

أصبحت مساحة الفيلم  اآلن، وإنما إلىنولوجي منذ بدايته وليد التطور التك هذا المفهوم يمكن اعتباره

الوراء للوقوف على وثائق وحقائق مدونة في الكتب لتعاد بصيغة وقائية  إلىالوثائقي تعتمد الرجوع 

 تشخيص والتجسيد ما أعطى للخيال مساحة في نقل الواقع كما كان بما هو كائن من إمكانيات.درامية لل

سعة الحياة نفسها،  إلىال يمكن اعتبار مجاالت الفيلم الوثائقي مقيدة ومحدودة، بل تتسع دائرة استيعابها 

فقد ينتج عن استثمار وتوظيف مكونات الحركة والمجال والمحيط المرتبطة بالواقع، صور مؤثرة تنقل 

لي وأنساق سياقها التنطيمي، أوشكال من أشكال الحياة، ولكنها تبقى مهددة بالفشل إذا فقدت مجالها التد

ئقي تكمن في المعالجة أن بنية الفيلم الوثابلتكون مجرد تراكم محطات مشهدية غير منظمة. ما يفيد 

المقترحة التي تعمد على توحيد العناصر المختلفة في نسق مترابط يحمل في جزئياته وكلياته أبعادا 
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جمالية معبرة ودالة، فالصناعة المشهدية في نهاية األمر، مجموعة من القواعد اإلبداعية التي تبنى على 

 الجمال والعمق الصوري والتعبيري.

ل الواقع بما هو أوالواقعية في السينما الروائية، وكيف كان لألفالم الوثائقية تنفما هي حدود 

 أم نتيجة له؟. تعبيرا عن الواقع،  عليه؟ وهل يمكن اعتبار الفيلم الوثائقي

لته في موضوعاتها، حتى الموضوعات أوالواقع دائماً هو المجال الخصب للسينما، ولطالما تن

األكثر خياالً، تعد في النهاية انعكاساً لهذا الواقع. والفن السينمائي والعمل الفني عموماً، مهما استمد 

 أومفرداته من الواقع، إال أنه ال يقدمه كما هو، وال يستطيع، فقط .. يقدم تصورات حول هذا الواقع، 

يالً له، وفق وجهة نظر صانع الفيلم. وما بين اإليهام بالحقيقة والخيال أووت يصبح العمل إيهاماً بهذا الواقع

شكلين هما الوثائقي والروائي، حيث ظنت المدارس النقدية الكالسيكية انفصالهما، إال أن  إلىتنوع الفيلم 

كثر من التجارب الفنية كانت دائماً أسبق، وأكدت أكثر من مّرة أنه انفصال وهمي، تفرضه النظريات أ

كونة تجربة إبداعية، تخرج دوماً عن إطار أية تنظيرات. فالمسألة إذن تتوقف على الطرق المختلفة في 

طريقة البناء الفيلمي،  إلىكآليات السرد، إضافة … السمات األسلوبية التي تميزه  أوسرد الفيلم، 

خيراً .. المونتاج. فاألمر في النهاية والمتمثلة في وجهة نظر السارد/الكاميرا، الزوايا وأحجام اللقطات، وأ

نهج أسلوبي، يتبعه صانع الفيلم، ليؤكد من خالله وجهة نظره حول موضوعه، والرسالة التي يريد 

 .1المشاهدين إلىإيصالها 

السينما إذن قادرة على أن تكون واقعية، النها تستطيع أن )تسجل( صورة الواقع، وتقدمه بأمانة كبيرة 

المتلقي، وهي قادرة أيضا على أال تكون واقعية، النها تستطيع أن تتالعب بصورة ومضمون الواقع  إلى

ا على هتكون واقعية بقدرتالحقيقي وتغير فيه، حتى إنها قد تخلق واقعا جديدا. والسينما يمكن لها أن 

واقعية النها تصدم ذلك  ال تكونأمحاكاة اإلدراك الواقعي في البعدين المكاني والزماني، كما يمكن لها 

نها تستطيع أيضا أن تهدف أالواقع بقوة وعمق، إال  إلىاإلدراك وتتصادم معه. والسينما تستطيع أن تشير 

ما تتبنى مضمونا غير واقعي، الهروب منه. والسينما في النهاية قادرة على أن تأخذ شكال واقعيا بين إلى

 قع من خالل أساليب وأشكال غير واقعية على اإلطالق.نها قادرة على التعبير المكثف عن الواأكما 

ولعل مشكلة السينما مع النظريات الواقعية ليست إال جزءا من مشكلة اإلبداع الفني الخالق في صراعه 

ن السينما ظلت تعاني من إطالق األحكام القاطعة، لذلك فإمع الرغبة الفلسفية في التنظير والتجريد و

نها تملك الحقيقة أباعية، فكل نظرية سينمائية تزعم ر معاناتها من النظريات االنطالنظريات الواقعية بقد

ن هذا الجوهر يتجسد في قدرة السينما على تسجيل العالم أر( السينما. فالواقعيون يعتقدون حول )جوه

وجودها ن السينما لن تستطيع أن تحقق أنا منه، بينما يزعم االنطباعيون الواقعي المادي، ومن ثم تقرب

تصوير ما هو غير واقعي، بقدرتها على  إلىكوسيط فني إال إذا أعطت ظهرها لمحاكاة الواقع، واتجهت 

أن تجعل الخيال شيئا ملموسا، وهكذا فإنها توسع مفهوم العالم المادي بحيث يشمل كل المستحيالت 
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ي بونويل، ومايا ديرن، والحقا المكانية والزمانية التي اكتشفها ميلييه، ثم طورها واستخدمها من بعده لو

 1اآلن رينيه.

 في دائرة الخيال، أم  البعد الواقعي في السينما الروائية، صناعة الواقع

  خيال توافق مع أحداث الواقع.

لك قدرة ع بكل مكوناته التفصيلية، فإنه يمواستحضار الواقإذا كان الفيلم يملك القدرة على نقل 

حقائق ملموسة تمس الوجدان  إلىنقل المعاني المجردة مماثلة في فتح آفاق للخيال، بحيث يمكن له كذلك 

نسيج من العروض المسرحية التي تفتح البشري بعمق، والفيلم الروائي هو في شقه الخيالي عبارة عن 

 اانعكاسغير أنه في واقعيته يعتبر  التوجيهية لها،فضاء االنسجام بين األحداث بما يتوافق ورؤية المخرج 

ن الذين لهم تصور في تحديد إطار يلقناعات المتدخلين فيه من كاتب السيناريو والمخرج وكل التقني

 :إلىوسؤال الواقعية يمكن تفصيل معطياته في الفيلم الروائي  ،الفكرة داخل المشهد الواحد

 الفكرة ، ويقصد بها أن تفرض األحداث نفسها على استنباط واقعية ابتداء الفكرة

تبنى على صناعة إبداعية، غير أن طبيعة هذه الواقعية  إلىوتوجيهها سينمائيا لتحويرها 

 ظاهرها دون الغوص في ثنايا مكوناتها.

 ،ويقصد بها أن يعمد مستلهم الفكرة الوقوف على كل متعلقاتها  واقعية بناء الفكرة

كتابة سيناريو سليم الحياتية، لتكتمل له رؤية واضحة في  أوالعلمية سواء وتفاصيلها 

 ى.المبنو  المعنى

 ،وهي أن يعمد مخرج الفيلم الروائي أن ال يبتعد في مجاالته  واقعية توصيل الفكرة

هما كان له فضاء الحرية مفتوحا عن مألوف الفكرة وواقعيتها م الخروجعن  اإلبداعية

الفيلمية، فواقع الفكرة  العملية لصناعة القوة المشهدية داخل الصناعة في استثمار قدراته

الخيال الخارج عن إرادة  إلىهي فكرة عن نقل الواقع كما هو واقع دون خروج الواقع 

، وهذا ال يعني االبتعاد عن الجمالية، ألن المتلقي أواالستيعاب العقلي لدى المرسل إليه 

عليه عرض العالم كما يبدو موضوعيا فحسب بل السينمائي ليس مشروطا  الفنان

استحضار الذاتية أمر منصهر مع العمل، بحيث يستطيع مضاعفة األشياء وإدارة أفعالها 

 وحركاتها.

في هذه فالواقعية في الفيلم الروائي خالف ما يروح لها أنها ال تهتم بالحبكة، فاألساس المهم 

بالتشويق  هاؤالمبالغة، ولكن من الواجب احتوا عناصر ال تتوفر على العالقة ، هو كيفية تحديث قصة من

 الفيلم. حتى ال تنفي صفة الواقعية عن واإلبداع المؤطر

والصناعة السينمائية في عالقتهما بالواقع هي ممتثلة للخيال الشخصي للمبدع، ألن دائرة الخيال 

مكن إنتاج الفكرة لوال الخيال إذ ال ي حظةوالمالفي الواقع تتشخص في قانون االستنباط واالستنتاج 
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المطابق لها، وكثير ما نجد توقعات الخيال متوافقة مع أحداث الواقع، ألن اإلبداع ليس وليد المفاجئة، 

ة العقل لمجموعتخزين  إلىوإنما هو تراكم التجارب المعيشية وتراكم المعلومات المكتسبة والتي تدفع 

 دع بناءا خياليا من أحداث الواقع.تبمن المعطيات التي في غالبها 

ن تجعل أأن التقنيات المتطورة التي يمكنها، من حيث المبدأ،  إلىيشير واقع حال السينما المعاصرة       

أن تجعل الخيال يبدو مقنعا في واقعيته، صارت تستخدم في السينما  أوالخيال يعكس الواقع بصدق 

حد كبير،  إلىالتجارية على نطاق واسع ومبالغ في سعيه نحو مطابقة صور الفيلم مع صور الواقع 

أقصى درجات السيطرة على مشاعره والتأثير على انفعاالته. وكمثال على هذا، يكفي للتأكد  إلىوصوال 

متابعة التطور الذي طرأ على كيفية تجسيد مشاهد العنف في األفالم، ففي حين كانت من هذه الحقيقة 

لى أفالم رعاة البقر عندما تصور المنازلة األخيرة بالرصاص بين البطل وغريمه بتصوير حركة أو

فعل الغريم المسرحية الذي يسقط على األرض، دون رؤية  ةطل السريعة وهو يطلق الرصاص وبردالب

عرض الدماء المنبثقة ات القرن العشرين، تتفن في يصارت أفالم رعاة البقر، خاصة منذ سبعيندمائه، 

شالء المتناثرة بفعل الرصاص، كذلك هو األمر فيما يخص مشاهد المطاردات بين األ أومن األجساد 

من  وأالصراع الدامي المقزز بين اإلنسان والوحش،  أوتحطم الطائرات وغرق السفن،  أوالسيارات، 

  .اإلباحية الموغلة في صراحتها إلىجانب آخر، مشاهد الغرام التي انتقلت بجرأة من الرومانسية 

مكانية تحسين قدرة إن وظيفة التقنيات المرتبطة بأاستنتاج مفاده  إلىن نخلص أوفي المحصلة يمكن 

بارها وسيلة من وسائل السينما على تقديم صورة مقنعة عن الواقع تراجعت لصالح وظيفتها الجديدة باعت

 1ها.الكذب الذي تمارسه السينما على مشاهدي

  ،وجزئية الخيال في آليات تخليق الواقعشمولية البعد الواقعي في السينما التسجيلية ،

 نقل الواقع.

عدم المبالغة في نقل  سجيلية، ألن الفيلم التسجيلي يفرضالت يعتبر مفهوم الواقعية قرين السينما

 أونشوب حريق في مصنع حادث  أوموضوع  إلىبالنظر مثال  ولكن ،األحداث والتقيد بها دون زيادات

ن تصويره كما حدث، ويكون مجرد فيلم إخباري، يعرض للمشاهد خبرا عن حدوث منشأة ما، فيمك

، ولكن ةتارية إعالمية بحيؤدي وظيفة إخب حريق في ذلك المكان، ومدى الخسائر التي نجمت عنه، أي

إذا أردنا معالجة الحدث نفسه كفيلم اجتماعي يحارب ظاهرة سيئة يتعرض لها المجتمع نتيجة اإلهمال 

والقصور، فعلى المخرج أن يضعها في قالب فكري يعبر عن الجذور الحقيقية لهذه المشكلة سواء كانت 

على األطراف المعنية والرأي العام، فيستطيع اقتصادية، وبهذا يكون قد استطاع أن يؤثر  أواجتماعية 

الحقيقية لها. وهذا سلوك معين يحارب به أصل المشكلة ويعالج بها األسباب  إلىلفت نظره وتوجيهه 

 تدخل الخيال في صناعته، فكل حدث يربط المخرج إلىالقالب الفكري هو الذي يلج بالفيلم التسجيلي 

أن يعرف شخصيته  هكل عناصره، وإذا كان إنسانا فعليجوب معرفة جوهره وظاهره وارتباط بو

كان مشكلة فعلية أن يعرف ومكوناتها المختلفة وعالقاتها باآلخرين وخلفياتها الثقافية وبيئتها، وإذا 

 أووخطورتها، فكل حقيقة  ا وأهميتهاوالدور الذي تشكله في المجتمع ومدى حجمه ،االجتماعية عناصرها
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يها من عدة جوانب مختلفة تتالءم مع شعور الفنان وإحساسه، وكذلك مع طبيعة ظاهرة يمكن أن ينظر إل

 .1الجمهور المستهدف ومع الهدف من الفيلم

من جوانب الموضوعية اإلقرار بعدم وجود بعض مكونات الفيلم الروائي في صناعة الفيلم  إن

حكما على وسائل عرض الموضوع، فع بالمتلقي االنسياق نحو اإلحساس بتنصيب نفسه قد تدالتسجيلي 

وسائل العمل أو أن ثغرات على مستوى الصوت كان فثمة  أوفإن كان التصوير والمونتاج غير محكم، 

التقنية ضعيفة، تكون النتيجة منه على العمل دون تدخل مجاالت االختصاص في حكمه، ألن المتلقي 

قد يخفي ثغرات الجوانب التقنية بعنصر أن الفيلم الروائي مه الذوق وعنصر اإلثارة، في حين كيح

 .فيه المتلقي دون تقييم مسبق منه االنبهار الذي يندمج

تقييد الخناق إلى التسجيلي غالبا ما تدفع ببعض الباحثين في السينما التسجيلية والواقعية في الفيلم 

على  نوع من التضييقتة ن يتقيد بالواقع، جملة وتفصيال. وهذا في حقيقألعلى مخرج الفيلم التسجيلي 

عدسة اإلبداع في الصناعة السينمائية التسجيلية، ألن نقل الواقع بما هو عليه قرين مصاحبة الكاميرا مع ال

 أوفي أحداثه ولكن الحدث ينقل بما هو موثق سواء بالفكرة  ال الوقت، فالواقع ليس متجدداالمفتوحة طو

سوق الفيلم الوثائقي لتعامل معه بالخيال البناء الذي يا هدية يحتمصورة مش إلىتحويله الوثيقة، ومعطيات 

مع تتويج آليات الخيال نحو اإلبداع البناء المتكامل دون  ،القية دون تغييرنقل الواقع بالرقابة األخ إلى

 يديولوجي مضيق.أتوجيه  أوزيادات 

 أساسيتين هما:قاعدتين ب هافالواقعية في الفيلم التسجيلي وعالقتها بالخيال يمكن تقييد

 نقصان. أوتخليق الخيال في نقل الواقع، بما يضمن صناعة الحدث سينمائيا دون زيادة أ ـ 

ة كما هو عليه من حيث نظر أوتوسيع آليات دائرة الخيال في نقل الحدث كما كان ب ـ 

 خرج للفكرة.الم

أن يكون إيقاعيا ومبتكرا سيحيد عن اختيار الطرق السهلة التي تجره  إلىإن عمال تسجيليا يسعى         

ن إبداعه الحقيقي سيكون موصوفا بشاعريته الذاتية إمنطقة النسخ الفوتوغرافي لمجريات الواقع ، بل  إلى

وبإيقاعه البصري وقوة موضوعه الخاص. يتطلب هذا العمل فيما يتطلب قدرا كبيرا من الصبر والترقب 

والتنبؤ الفني والقدرة على اصطياد الجوهري في حركة الحياة داخل سياق تراكم الصور والمشاهد الحذر 

تهجين  إلىهذه الضرورات العملية والفنية تميل األفالم التسجيلية  إلىوالقضايا اليومية المألوفة. وبالنظر 

ها فرصة تحريك العنصر عملها بعناصر مختلفة األصول بشكل يخدم مادتها المصورة والوثائقية ويمنح

تحقيقه في مضامينها ، خاصة في حال توفر  إلىالواقعي وترتيبه بقصدية معينة تخدم الهدف الذي تتطلع 

فكرة الفيلم المحورية،  إلىنص الفيلم التسجيلي على بضع شخصيات تتسم بفرادة داللية تشير باقتدار 

لتسجيلي، بل رمزا سينمائيا يخضع لخيارات بعد من كونها مجرد رسالة في سياق استخدامها األتكون 

 .2مضاعفة تأثيرها العاطفي أويل الذهني للصورة أوالت
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  هوية الخيالوالواقعية في األفالم الوثائقية، تحدي اإلبداع. 

هومي الواقعية واالنطباعية كالهما مفيد في مناقشة األفالم الوثائقية. كما أنهما مفيدان إن مف حقيقة

 الرئيس أن األغلبية الساحقة من الوثائقيين سيصرون على اهتمامهم األفالم الخيالية، رغمفي مناقشة 

رى ي   من نفس خصال األفالم الخيالية يمكن أنالتقنيات، مع ذلك فإن العديد  هو مادة المضمون وليسو

 الوثائقية. في أنواع معينة من األفالم 

ن وليس المونتاج، تأكيد على الميزانسيللمضمون مع الة م الوثائقية الواقعية تبدو متجهواألفال

التقليل من  إلىتميل كذلك  واألفالم الوثائقية الواقعية .وذلك أكثر تمثيال لألفالم االنطباعية غير الخيالية

  .1أهمية التقنيات، في حين أن األفالم االنطباعية فضفاضة بشكل أكبر من الناحية الطرازية

سبب تأكيده على الدورات بأغلب المشاهدين يتقبلون )الموضوعية( الفيلم الوثائقي الواقعي 

 إلىالتصوير المحايدة، واألفالم الوثائقية االنطباعية من الناحية الثانية، تميل التصويرية الطويلة، ومواقع 

وأ، وأكثر شخصية األس أوالظهور للمشاهد وكأنها )ذاتية( وأكثر تدخال من قبل صانعيها لألحسن 

الواقع، واالنطباعيون يعتقدون بأن العثور على الحقيقة على سطح  إلىون يميلون يالواقع وتفسيرا.

 .2التصعيد لكن يتم التعرف عليها إلىالطمع وتحتاج ة تحت يالحقيقة غالبا ما تكون مستخف

، المطلقة ال يدعي أبدا الموضوعيةن الفيلم الوثائقي باعتباره محال إبداعيا حقيقيا إلذا يمكن القول 

خرج لألحداث الوثائقية مهدف مستحيل في أي مشروع وثائقي، ألن رؤية ال المطلقة ألن الموضوعية

ستتأثر ال محالة بقيمة وتحيزاته وأفكاره المسبقة، وكذلك اختيار مادة الموضوع ومبادئ االختيار تقرر 

 .3آخر جوهرياما يعتقده شخص ب

االقتناع بأن الفيلم الوثائقي إذا دخله  إلىوغالبا ما يكون تحدي اإلبداع في الصناعة الوثائقية يميل 

 امقيد امنطق الخيال، أصبح خارجا عن مألوف ما هو متعارف عليه في األفالم الوثائقية، من كونه إبداع

وليد نشأة الصناعة الوثائقية، بل بما هو مرهون بالموضوع المعالج والمثبت نقال وواقعا، وهذا التقيد هو 

إن من رواد هذه الصناعة من اعتبر أن الخيال والفيلم الروائي هو جزء من الترفيه المحسوب على 

البرجوازية )دزيكا فيرتوف نموذجا(، وهذا الشكل من التقييد يضرب في صلب عمل المخرج وعالقته 

صناعة السينمائية الوثائقية، التي يمكن أن تكون أحد باإلبداع مما يشكل له توجسا نفسيا قد يعثر عملية ال

 مكونات الفرجة المعاصرة.

 ويمكن تلخيص معوقات اإلبداع وعالقته بالخيال في الصناعة الوثائقية ب:

                                                           
 النافذمعقدة حول عالقة الفيلم بالواقع يلخصها وضعت طبيعة الصورة الفوتوغرافية أمام الجهود النظرية السينمائية أسئلة كثيرة  - 1

 وتحويلتها إلى معنى.خام، ثانيا: كيف يتجاوز الفيلم الخام مادته ما هي مادة الفيلم ال. ز داولي، آندرو( في أربعة أسئلة: أوال: )ج
  رابعا: ما قيمة هذه التجاوزات في حياتنا. -ثالثا: كيف هي أشكال مثل هذا التجاوز 
 .16ص  6العدد  –المكتبة السينمائية  -الفيلم التسجيلي -ي دي جانتين، فهم السينمالو - 2
 .43ص  2013عبد هللا أبو عوض " مقدمة في صناعة الفيلم الوثائقي " مطبعة البيضاوي  - 3
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ــ أن المخرج هو صاحب الرؤية السينمائية للفكرة، وغالبا ال تتفق رؤيته مع اآلخرين، ألنه ال 

 من هويته اإلبداعية. اغيره، فيكون الخيال جزء تكرار عمل أويحب تكرار نفسه 

يز عن الغير، والتميز مص آلخر، لكن يبقى اإلبداع هو التـــ أن اإلبداع يختلف مفهومه من شخ

 هو من مكونات صناعة الخيال وقواعده.

ـــ قد يكون شرط الواقعية بالمفهوم المطلق، أحد معوقات اإلبداع، فبدل كثرة الجهد في بحث 

الوقوع إلى فع بالمخرج دج عن طرق نقل الفكرة، يبقى مقيدا بقواعد الموضوعية والواقعية، ما يالمخر

 في التكرار بدل ابتكار طرق نقل الحقيقة بما هو متجدد.

ن الخيال في الصناعة السينمائية استثمار الخيال مفتوحا، أل إلىى مفهوم الدعوة وينبغي أال يبق

الوثائقية له هوية محددة تحكم التعامل معه، فالخيال في السينما خاصة محكوم بالواقع،  أوسواء الروائية 

األساس للصورة السينمائية، وملتحم به ضمن عملية تفاعل متبادلة التأثير، ومهما الذي يعتبر المرجعية 

 . قيل عن واقعية السينما فهي تبقى مجرد إعادة تركيب للواقع

ثيقة بين الخيال والواقع في السينما ال تشكل الخاصية الوحيدة للخيال في غير أن هذه العالقة الو

ل هو صانع الفيلم والثاني هو المتفرج والسينما، فهو ذو منبعين مختلفين ومتفاعلين في آن. المنبع األ

المحطة" بين المنبعين في مجرى واحد، جمع بين خيال المخرج  إلىعليه. وقد جمع فيلم "وصول القطار 

الذي رتب عملية وقوف المنتظرين وبين خيال المتفرج الذي فزع إذ تخيل القطار يسحقه عندما شاهد 

المحطة" من هذه  إلىصورته تكبر وهي تقترب من مقدمة الشاشة. يفيد مثال فيلم "وصول القطار 

شائعة التي تقارن بين قارىء العمل األدبي وبين مشاهد الفيلم السينمائي الناحية في تصحيح اآلراء ال

 والتي تؤكد أن الفرق بينهما يكمن في أن القاريء يركب ويستكمل من خالل مخيلته الصورة التي يصفها 

  1له الكاتب، في حين أن المشاهد السينمائي يتلقى الصورة جاهزة.

في الصناعة السينمائية في أكثر محطاته اإلنتاجية وإجماال يعتبر الخيال الشرط األساس 

ليات الفيلم التسجيلي، ويجب االعتراف آاإلبداعية، فهو انعكاس صادق لصور الواقع إذا اعتمد على 

جها أوبحقيقة العالقة االندماجية التي أصبحت تفرض نفسها بين الواقع والخيال كمادة سينمائية تتضمن 

ل بعيدا عن التضليل وخلق اإلثارة التسويقية التي تعتمد منطق الربح دون مختلفة، شرط أن يكون الخيا

 مراعاة لقيم الواقع في نقله بمقومات الخيال اإلبداعية.

 

 المراجع 
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