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  نحوو  مثووااهه  ااألخيیرر٬،  ملحووددااً    بعنايیة     االكفنن  ااألبيیضض  حوولل  ااألططرراافف  االكامددةة٬،  يیُترركك  للميیتت  كلل  االووقتت  كي  يیوُوددعّع  بقددسيیة ٍ  يیَلتفف ُ 
ً    يیماررسهھ  ااالنسانن  في  كلل  مررةة  يیجدد  نفسهھ  أأمامم  ثقبب   ً    بررهھھھبة  تجعلل  منن  االووددااعع  ااألخيیرر  ططقسا ااألهھھھلل  ووااألصددقاء.  مبجالً    وومحررووسا
االززمنن٬،  كاملل  ااألعضاء  سليیمم  االمالمح٬،  يیذذهھھھبب  ددوونن  نقصانن  نحوو  االعالمم  ااآلخرر.  ووعنددما  يیسقطط  االجسدد  غيیّلة٬ً،  يیُنتقصص  "االمعنى"؛  
ً    في  أأنن  يیمووتت  بعدد  أأنن  يیفقدد  االجسدد  قددررتهھ  على  مماررسة  ووظظائفهھ  االحيیوويیة.  ووهھھھنا  يیددلل  تشووهه   االمعنى  منن  ووجوودد  ااالنسانن  حررااً    كرريیما
ً    في  نقصانهھ  أأوو  تشووهھھھهھ.  ووعددمم  قددررتنا  على  االنظظرر  ألجززاائهھ  االمفقووددةة  وواالمشووهھھھة  هھھھي  جززء  منن   االجسدد  على  أأنن  ثّمة  معنى  منقووصا
خللل  ووددااعهھ  ووددفنهھ٬،  حتى  في  ذذااكررتنا.  فططالما  بقي  االجسدد  مشووهه  ااألططرراافف  جررااء  قذذيیفة  أأوو  بررميیلل  أأوو  ررصاصة  ستبقى  صووررتهھ  
  .ماثلة  أأمامم  أأعيیننا  يیكررررهھھھا  عليینا  االتشووهه  االصاررخخ  االذذيي  أأصابهھا٬،  كأنهھا  قدد  نبشتت  منن  قبررهھھھا  لتتعفنن  في  االعررااء

  مووتتفال  االجثة.  ددفنن  في  يیماررسس  ااحتفالي  ططقسس ٌ   االمشووهه٬،  للجسدد  االصووررةة  االتقاطط  على  تصرر  االتي  االكاميیرراا  تصبح  ووهھھھنا
  ددتع  لمم  االكاميیرراا  االمووتت.  في  حتى  ووااإلذذاللل  االقهھرر  أأنووااعع  أأشنع  االنظظامم  عليیهھ  ماررسس  االذذيي  ااالنسانن  قدَدرر ِ   منن  اانتقاصص  كمجهھوولل٬،
  لذذيياا  بأنن  "االمعنى"  إلضافة  أأحباهھھھمم  االناسس  فيیهھ  يیووددعع  االذذيي  ااالحتفالي  االططقسس  هھھھي  االحددثث٬،  تررااقبب  بعيیددةة  عيینن  أأوو  ناقلل  مجرردد
  تعررضض  االذذيي  للنقصص  اللإإكم  هھھھوو  تصوويیررهه  إإنما  ااألعضاء  منقووصص  أأوو  االمالمح  مشووهه  ماتت  ووإإنن  ووحتى  مجهھووال٬ً،  يیمتت  لمم  ماتت
ً    يیمووتت  أأنن  في  للضحيیة  االقاتلل  يیسلبهھ  أأنن  يیحاوولل  االذذيي  للمعنى  إإكمالل ٌ   إإنهھ  لهھ٬، ً    مووتا ً    مشررفا  .ططبيیعيیا
  منن  االمفقوودد  االجززء  نالل  قدد  (االشهھيیدد)  االميیتت  بأنن  االقاتلل  ووجهھ  في  إإشهھارر  هھھھوو  االمشووهه  االجسدد  تصوويیرر  فإنن  أأخررىى  جهھة  وومنن
  أأوو  اررووخخص  أأوو  سكني  حي  على  بررميیلل  يینززلل  فحيینن  جرريیمتهھ٬،  يیكتمم  أأنن  يیرريیدد  االقاتلل  ألنن  يیغيیبهھ.  أأنن  االقاتلل  أأرراادد  وواالذذيي  االمعنى
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ً    يیغيیبهھمم  أأنن  يیحاوولل  إإنهھ  ذذكرريیاتهھمم.  ووحتى  ووأأشكالهھمم  وومالمحهھمم  االضحايیا  أأسماء  تضيیع  قذذيیفة   وويیررتص  فيیأتي  االووجوودد  عنن  تماما
  بحتص  االتي  صووررةةبال  ووددفنهھمم  (االشهھددااء)  االضحايیا  هھھھؤؤالء  لووجوودد  إإثباتت  أأنهھا  على  قسووتهھا  منن  بالررغمم  تخررجج  االتي  االجثثث
 .فيیهھا  ددفنن  االذذيي  االجسدد  صاحبب  على  لقططة  أأوو  مقططع  كلل  فيیهھا  يیددلل  قبرر  كشاهھھھدد

 
 :االعالمي  ااالستهھتارر  ووجهھ  في  تقدديیسس  االجثثث  تصوويیرر
  في  ررووففتووددوو  تززيیتفانن  ووصفهھا  االتي  ااألمرريیكيیتيینن  فتح  منذذ  متجذذررةة  ااألخررىى٬،  االشعووبب  مع  االغرربب  فيیهھا  يیتعاملل  ططرريیقة  ثمة
  االقصووىى  االحاالتت  في  أأنني  ددررجة  إإلى  غررباء  عاددااتهھمم٬،  ووال  لغتهھمم  أأفهھمم  ال  غررباء  مجهھوولة؛  "كميیاتت  أأمرريیكا":  "فتح  كتابهھ
ً    أأكوونن   يف  إإباددةة  أأووسع  عشرر  االساددسس  االقررنن  شهھدد  لقدد  إإليیهھ".  أأنتمي  االذذيي  ذذااتهھ  االنووعع  إإلى  يینتموونن  بأنهھمم  ااالعترراافف  عنن  عاززفا
  لووحشيیةاا  االمجاززرر  تلكك  على  حيیة  أأددلة  نمتلكك  ال  ااآلنن  نحنن  ااألمرريیكيیتيینن.  بفتح  ااألوورربيیوونن  قامم  عنددما  االبشرريي  االجنسس  تارريیخ
 .فاعليیهھا  تددمغ  االتي  ااألددلة  باختفاء  ووتختفي  االجرريیمة  مالمح  تضيیع  االززمنن  مضي  وومع  االغرربب؛  بهھا  قامم  االتي
  حجمم  مذذهھھھالً    كانن  االجمعي٬،  االناسس  ووعي  في  تفجررتت  االتي  االمشاهھھھدد  أأجملل  منن  ووااحددااً    بدداايیتهھا  في  االسوورريیة  االثووررةة  شهھددتت  لقدد

  االتي  دديیوواالفيی  مقاططع  آآالفف  في  ذذلكك  وواانعكسس  االززمنن٬،  منن  ططوويیلة  حقبة  لالستبدداادد  خضعوواا  أأناسس  نفووسس  في  ققااستفا  االذذيي  االجمالل
  اليیةع  فنيیة  تقنيیاتت  إإلى  تحتاجج  ال  االصووررةة  أأنن  االووااضح  منن  ووكانن  ااإلخبارريیة٬،  االمحططاتت  شاشاتت  ووعلى  االيیووتيیووبب  على  ظظهھررتت
  لتياا  االمتررااصفة  ااألكتافف  أأوو  عارريیة٬،  بصددوورر  للمووتت  يیتصددوونن  االذذيینن  االبشرر  منن  ااآلالفف  منظظرر  كانن  فقدد  ااآلخرر  إإلى  لتصلل
  ووهھھھ  وواالسؤؤاالل  االبصرريیة.  االقررااءةة  منن  أأخررىى  مستوويیاتت  إإلى  بهھ  لالنتقالل  معالجة  إإلى  االحاجة  ددوونن  مذذهھھھالً    للحرريیة  ووتهھتفف  تغني
ً    (ااآلخرر)  االغرربب  يیحرركك  لمم  لماذذاا   هھھھذذاا  مع  يیتفاعلل  لمم  لماذذاا  االمظظاهھھھررااتت؟  هھھھذذهه  عنن  االفيیدديیوو  مقاططع  آآالفف  تددفقتت  عنددما  ساكنا
  هھھھوو  ما  ووللح  ااشكاليیة  تططررحح  ووعنددما    للبشرريیة؟  االجمعي  االضميیرر  في  نقلة  بووصفهھ  أأكثرر  عليیهھ  ليیتعررفف  منهھ  وويیقترربب  جماللاال

  هھھھلل  ملحاً:  االسؤؤاالل  يیبددوو  صووررهه٬،  بأبشع  االمووتت  تحملل  االتي  االفيیدديیوو  مقاططع  منن  االهھائلل  االكمم  هھھھذذاا  أأمامم  لآلخرر٬،  عررضهھ  االالئقق
ً    ااآلخرر  يیشاهھھھددهه  أأنن  يیرريیدد  بما  تليیقق  أأنن  أأجلل  منن  ووضحايیانا  أألمنا  نجملل  أأنن  يینبغي  لمززااجهھ؟  تبعا
  يیتميیة"اال  "االثووررةة  كتابهھ  في  ماجدد  ززيیادد  االباحثث  يیصفف  حيیثث    االعالمي٬،  االضميیرر  في  ووااضح  خللل  ثمة  أأنن  إإال  االكاررثة  هھھھوولل  ووررغمم
  ووجوّويي  كيیماوويي  ووقصفف  مهھّجرر  ماليیيینن  8وو  معتقلل  أألفف  150  منن  ووأأكثرر  قتيیلل  أألفف  130  إإنن  االيیوومم  نقوولل  أأنن  "وويیكفي  ذذلكك:

  قضائيیة  ووحكووميیة  شعبيیة  أأفعالل  ررددوودد  تحرّركك  لمم  جميیعهھا٬،  ااألسدديیة٬،  االسجوونن  ددااخلل  االمووتت"  "صناعة  عنن  ووصوَورر  ووصاررووخي
  االووحشيیة  ددةةشدديی  قتلل  آآلة  يیووااجهھ  شعبب  ترركك  وومعنى  االيیُتمم  معنى  لنفهھمم  االعالمم٬،  في  االمسؤؤووليیة  قددرر  على  ووعسكرريیة  وودديیبلووماسيیة

 ."االتجهھيیزز  ووغنيیّة
  هھاب  يیقوومم  يیووميیة  مماررسة  منن  جززء  هھھھوو  بالصووررةة  (االشهھددااء)  االمووتى  ددفنن  صبحيی  االمعايیيیرر  ووااززددووااجيیة  االهھائلل  االصمتت  هھھھذذاا  ووأأمامم
  االذذيي  نساننااال  هھھھوو  فالشهھيیدد  جانبهھ٬،  إإلى  االحقق  أأنن  ليیؤؤكدد  أأمامهھ  االمتبقيیة  االووحيیددةة  االططرريیقة  فهھي  (االناشطط)٬،  االثائرر  االسوورريي  ااالنسانن
  هھھھناوو  االووحشيیة.  تلكك  كلل  يیماررسس  بأنن  اممللنظظ  وويیسمع  وويیموولل  يیمدد  االذذيي  االعالمم  االعالمم؛  منهھا  حررمهھ  قيیمم  عنن  يیدداافع  كانن  ووقدد  قضى
  لضحيیة  ددةةجدديی  صووررةة  كلل  مع  اانسانيیتهھ  يیفقدد  االعالمم  أأنن  إإثباتت  هھھھوو  يیسقططوونن  االذذيینن  للضحايیا  االقاسيیة  االمشاهھھھدد  تصوويیرر  يیصبح
  على  يیططلع  ننم  ثمة  ووكانن  االقاددمة٬،  االسنيینن  عشررااتت  إإلى  االززمنن  في  مضيینا  أأننا  اافتررضنا  فلوو  االمقاططع؛  تلكك  في  قسووةة  بكلل  تظظهھرر
  سلحةبأ  االمررتكبة  االمجاززرر  أأوو  باأليیدديي  االمررتكبة  االمجاززرر  خاللل  منن  سووااء  بووحشيیة  قتلوواا  االذذيینن  للناسس  االهھائلل  يیففااألررش  هھھھذذاا
 جاززرر؟االم  تلكك  باررتكابب  االقووةة  لتلكك  سمح  كيیفف  االصوورر٬،  تلكك  يیررىى  منن  ببالل  يیخططرر  سووفف  تأكيیدد  بكلل  خفيیفة٬،  أأوو  ثقيیلة

 
 :وواالصحفي  االثائرر  بيینن
  قدد  ووننتك  أأنن  االممكنن  منن  االتي  ااالعتباررااتت  كلل  تفووقق  مسألة  تلكك  مالمحهھ  تالشتتوو  ااحتررقق  قدد  جسدد  لتصوورر  االكاميیرراا  تمسكك  أأنن

  فجيیررت  في  ااحتررقق  االذذيي  ااألصددقاء  أأحدد  ووجهھ  في  غابتت  االتي  االمالمح  عنن  أأبحثث  كنتت  حيینن  يیدديي  ااررتجفتت  ذذهھھھنكك.  في  ووضعتهھا
ً    ووررحتت  االمعنوويیة٬،  بالمالمح  تختلطط  االجسدديیة  االمالمح  ووكانتت  االبلدد.  ددررعا  في  االكاززيیة   االنتووءااتت  في  عنهھا  أأبحثث  مصددووما
  يف  االحرركة  ووهھھھمم  إإنن  االصدديیقق؟  لذذلكك  االحقيیقيیة  وواالقصة  االمالمح  ألقددمم  أأصووررهه  أأنن  يینبغي  االذذيي  ما  ووجهھهھ؟  غشتت  االتي  االسووددااء
  ااآلنن  االمعني  هھھھوو  فمنن  االمآسي؛  نقلل  في  ااالنسانن  لهھا  يیتعررضض  أأنن  االممكنن  منن  االتي  االمسائلل  أأعقدد  منن  ووااحدد  هھھھوو  االصووررةة
  سدداالج  تصوويیرر  هھھھلل  سيینمائي؟  فيیلمم  منن  مشهھدد  أأوو  تلفززيیووني  خبرر  ضمنن  يیكوونن  قدد  االذذيي  مدداالجا  االززمنن  منن  االجززء  هھھھذذاا  بمشاهھھھددةة
ً    ذذكرريیاتهھ  منن  ببعضض  ااررفاقهھا  مع  مالمحهھ  تغيیبب  بعدد  أأبيیضض  بكفنن  االمسجى   لفووتوواا  بططرريیقة  ووعررضهھا  بصووتي  عليیهھا  معلقا
  االتي  وواالددتهھ  تصوويیرر  أأمم  اعررهه؟مش  إإلى  ألتسللل  ااآلخرر  بهھا  أأخاططبب  أأنن  يینبغي  االتي  حيیاتهھ  منن  وواالمؤؤثرر  االالئقق  االجززء  هھھھوو  موونتاجج
  بدداايیة:  نسألل  ننأأ  وويینبغي  مغلووطط  هھھھنا  االسؤؤاالل  أأنن  أأعتقدد  تأثيیررااً؟  ااألكثرر  هھھھوو  االووجنتيینن  مكانن  االسووددااء  االنتووءااتت  على  تقبيیالً    اانكبتت
 !أأساساً؟  (ااآلخرر)  ااالنسانن  في  يیؤؤثرر  ال  وومالذذيي  يیؤؤثرر  مالذذيي
  حالة  يف  ااألجسامم  تظظهھرر  االتي  االصوورر  لررؤؤيیة  االشهھيیة  أأنن  ددوو:"يیب  ااآلخرريینن"  أألمم  إإلى  "اااللتفاتت  كتابهھا  في  سوونتاغغ  سووززاانن  تقوولل
ً    لكنن  عارريیة".  ووهھھھي  ااألجسامم  تظظهھرر  االتي  االصوورر  ررؤؤيیة  في  بالررغبة  شبيیهھة  تكوونن  تكادد  ااأللمم   الصددمةب  وواالشعوورر  االعارر  منن  شيیئا
  عاناةةاالم  صوورر  إإلى  االنظظرر  لهھمم  يیحقق  االذذيینن  االووحيیدديینن  ااألشخاصص  "إإنن  ووتتابع  قرربب."  عنن  االررعبب  إإلى  يینظظرر  االذذيي  االمررء  يینتابب
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ً    يیقددموواا  أأنن  مقددووررهھھھمم  في  االذذيینن  أأوولئكك  هھھھمم   االذذيي  االعسكرريي  االمستشفى  في  االجررااحيینن  كاألططباء  -  االمعاناةة  تلكك  لتخفيیفف  شيیئا
  نقصدد".  لمم  أأمم  ذذلكك  قصددنا  سووااء  فمتلصصوونن٬،  منا  االبقيیة  أأما  منهھا.  يیتعلموواا  أأنن  يیمكنن  االذذيینن  أأوولئكك  أأوو  -  االصووررةة  فيیهھ  االتقططتت
  مسألة  في  اهھھھن  االتميیيیزز  يینبغي  وولكنن  بالحررووبب٬،  تتعلقق  االمسألة  أأنن  اافتررضنا  إإذذاا  منططقيیة  تبددوو  تلكك  االنظظرر  ووجهھة  منن  االمسألة  إإنن

ً    ثووررةة  أأنهھ  على  يیحددثث  فيیما  االتعاملل  بيینن  االتأثيیرر   أأنن  ووبيینن  يیحددثث٬،  ام  كلل  فيیهھا  تحاكمم  االتي  ااألخالقيیة  االمنظظوومة  تختلفف  لذذلكك  فتبعا
  لتياا  االقيیمة  عنن  االضحايیا  فصلل  يیمكنن  ال  لثووررااتتاا  ففي  مسلح.  نززااعع  إإلى  تططووررتت  وولوو  حتى  حرربب  أأنهھا  على  االثووررةة  تصفف
  االغرربي  ااإلعالمم  ماررسس  وولقدد  ببعضهھا٬،  تفتكك  قووىى  لميیززاانن  تخضع  االحرربب  فيیما  وواالعدداالة٬،  االحرريیة  ووهھھھي  أأجلهھا  منن  سقططوواا
  ً   ررتبططةاالم  االقيیمة  منن  االضحايیا  يیسلخ  لكي  االبدداايیة٬،  منذذ  حرربب  هھھھوو  يیحددثث  ما  أأنن  فررضيیة  االسوورريیة٬،  االثووررةة  مع  االتعاملل  في  عمووما
ً    متخذذةة  برربرريیة  على  تددلل  صوورر  لمجرردد  تحوويیلهھمم  ثمم  وومنن  ٬،بهھمم ً    لباسا ً    إإسالميیا   لذذيياا  باآلخرر  االررعبب  يیددبب  غلسس  بسوواادد  متشحا
 . االضحيیة  تجاهه  ااتخذذهه  االذذيي  االصمتت  أأجلل  منن  لدديیهھ  عميیقق  مبررررااً    يیجدد
  االمعنوويي  ىنبالمع  بلل  فقطط٬،  االمادديي  بالمعنى  االتصوويیرر  ززااوويیة  ليیسس  االحددثث٬،  تفسرر  أأنن  لكك  تتيیح  االتي  هھھھي  االتصوويیرر  ززااوويیة  إإنن

ً    تسقطط  االتي  االجثثث  مع  االتعاملل  سيیاقق  في  مهھمم  سؤؤاالل  إإنهھ  يیصوورر؟  وولمنن  يیصوورر؟  االذذيي  فمنن  أأيیضاً.   يیصوورر  فالذذيي  يیوومم.  بعدد  يیووما
  بككصوواا  تفقددكك  قدد  مؤؤلمة  مشاهھھھددااً    ووليیسس  االمنظظرر٬،  قبيیحة  أأشالءااً    ليیسس  هھھھنا  وواالميیتت  ظظررووفهھا٬،  تعقددتت  االتي  االمأساةة  منن  جززء  هھھھوو

  ووبظظررووفهھا  االثووررةة  لحظظة.  أأيي  في  مووتهھ  تتووقع  أأنن  االممكنن  منن  االذذيي  االصدديیقق٬،  أأوو  ااألمم  أأوو  ااألبب  أأوو  ااألخخ  إإنهھ  تررااهھھھا٬،  عنددما
  ددةةع  مرروورر  ووبعدد  .  (ثوواارر)  أأوو  (ناشططيینن)  أأنفسهھمم  على  يیططلقوونن  االصحفيیيینن٬،  هھھھمم  وواالحوواارريي  ااألحيیاء  شبانن  منن  جعلتت  االمعقددةة
  ممفهھ  بقضيیتهھمم؛  مهھتمم  ددوولل  أأوو  عووببش  أأوو  محططاتت  سووااء  االعالمم٬،  هھھھذذاا  في  أأحدد  ال  أأنن  يیقيینن  على  هھھھؤؤالء  باتت  االثووررةة  على  سنووااتت
ً    أأيیضا٬ً،  ووهھھھمم  بالصوورر.  مووتاهھھھمم  ددفنن  يیماررسوونن  إإذذنن   تسقطط  االتي  ااألجسادد  على  جماليیة  يیضفوونن  االمعنوويیة٬،  االتصوويیرر  لززااوويیة  تبعا

  تفاءااالح  ووليیسس  االشهھددااء٬،  بسقووطط  تحتفي  االتي  االجميیلة  االثووررةة  منن  جززء  هھھھنا  االتصوويیرر  لحظظة.  أأيیة  في  تووددعكك  أأنن  ووتتووقع
ً  أأيی  االجسدد  يیتلبسس  ما  ووهھھھذذاا  االقيیمم  ووأأسمى  أأعلى  هھھھي  االشهھيیدد  أأجلهھا  منن  ماتت  االتي  فالقيیمة  بالقيیمة٬،  حتفاءااال  إإنما  بالمووتت٬،   عنددما  ضا
  فهھوو  المحهھم  تشووهه  منن  فبالررغمم  بمووتهھ٬،  االشهھيیدد  يیررسخهھا  االتي  االخالددةة  االقيیمة  يیصوورر  إإنهھ  تصوويیررهه.  في  االثائرر  أأوو  االناشطط  يیقوومم
 .ااألسمى  بالقيیمة  يیحتفظظ  ماززاالل
ً    االمعاددلة٬،  منن  ااآلخرر  االططررفف  على  ااإلخبارريیة  االمحططاتت  متابعي  إإنن   ال  فهھمم  االثووررةة.  مؤؤيیدديي  منن  يیكوونوواا  لمم  إإنن  ووخصووصا

ً    يیشاهھھھددوواا  أأنن  يیرريیددوونن  إإنهھمم  معقددةة.  اانسانيیة  مسائلل  في  أأنفسهھمم  يیررهھھھقوواا  أأنن  يیرريیددوونن   تضع  لذذاا  ططوويیلل٬،  عملل  نهھارر  بعدد  فيیلما
ً    االتلفززيیوونيیة  االمحططاتت ً    االمنقووصة٬،  أأوو  االمشووهھھھة  للجثثث  االقاسيیة  االصوورر  يیغيیبوواا  بأنن  للصحفيیيینن  شررووططا   جمهھوورر  لىع  حفاضا
  فشاللإإ  في  ووتحدديیددااً    سوورريیة٬،  في  يیحددثث  ما  ووررزز  تتحملل  جمعاء  ااالنسانيیة  أأليیستت  وولكنن  مشاعررهھھھمم.  أأذذيیة  ترريیدد  ال  االذذيینن  االقناةة
  مجرردد  إإلى  االشهھددااء  يیتحوولل  ال  ووأأنن  يیحددثث  لما  بالذذنبب  تشعرر  أأنن  االبشرريیة  على  االووااجبب  منن  لذذاا  االنظظامم؟  عمرر  ووإإططالة    االثووررةة
  االضحيیة.  صدديیقق  أأوو  أأخخ  أأوو  أأبب  بهھ  يیشعرر  أأنن  االممكنن  منن  االذذيي  باأللمم  يیشعرروواا  ووأأنن  ااإلعالمم٬،  قنووااتت  على  تبثث  ووأأسماء  اممأأررق
  ذذهههھھھ  يیصنع  أأنن  االممكنن  منن  ووااالستبدداادد  االظظلمم  أأنن  ليیعررفف  ووجززئيیاتهھ  تفاصيیلل  بكلل  يیحددثث  ما  يیشاهھھھدد  أأنن  االمتفررجج  على  يیجبب

  ررضضااأل  ووجهھ  على  بشاعة  منن  يیحددثث  ما  كلل  منن  االتخلصص  يیجبب  أأنهھ  االبشرريیة  تتعلمم  لكي  وومستقبلي٬،  آآني  ددررسس  إإنهھ  االووحشيیة٬،
 .االددكتاتوورريیة  باسمم  تقوومم

 
 : االمووتت  ووبشاعة  االسيینما

  يینتقلل  نددماع  مقبوولل  غيیرر  يیبددوو  قدد  وولكنهھ  نقاشش  مووضع  االصحافة  في  االمشووهھھھة  للجثثث  قاسيیة  مشاهھھھدد  منن  يیظظهھرر  ما  في  االتفكيیرر  إإنن
  لهھ.  وواالجماليیة  وواالفكرريیة  االنفسيیة  باألبعادد  وواانما  بالحددثث  تتعلقق  ال  سيینما  بصنع  تنادديي  أأصووااتت  ووتظظهھرر  االووثائقيیة  االسيینما  إإلى
  ؛لهھا  وومووااكبتهھا  مهھمة  قضايیا  تحملل  ااستططاعتهھا  ررغمم  وواالتررفيیهھ٬،  بالتسليیة ااألوولى  بالددررجة  معنيیة  فالسيینما  حقيیقيیة٬،  إإشكاليیة  ووهھھھي
  االتي  قةبالططرريی  االمووتت  ةفجاج  ووتصوويیرر  نقلل  عببء  تحملل  تستططيیع  ال  وواالتي  االهھائلل٬،  االبشرريیة  تررفف  منن  جززء  هھھھي  االسيینما  لكنن

  اددااً  أأجس  يیررىى  أأنن  يیرريیدد  ال  يیفهھمم  ووأأنن  يیستمتع  أأنن  يیرريیدد  االسيینما  إإلى  يیذذهھھھبب  عنددما  االمشاهھھھدد  االمجاززرر!  ووتحدديیددااً    االنظظامم  يیررتكبهھا
  جماليیة  ووخلقق  االسيینما  في  ووتحدديیددااً    االصوورر  هھھھذذهه  بمحتووىى  االتحكمم  أأنن  االبعضض  يیقوولل  قدد  ااألوولى٬،  بالددررجة  يیعنيیهھ  ال  فذذلكك  مشووهھھھة
  هھھھذذاا  هھللف  االقضيیة.  هھھھذذهه  عدداالة  ووسيیثبتت  االقضيیة  بهھذذهه  ااالهھھھتمامم  إإلى  االمتفررجيینن  منن  بالكثيیرر  سيیددفع  ليعا  بصرريي  وومحتووىى
ً    صحيیح   تجميیللل  محاووالتت  فهھذذهه  بالثووررةة  مررتبططة  سيینما  عنن  نتحددثث  كنا  إإنن  االثووررةة؟  ووتفتيیتت  االقتلل  منن  أأعوواامم  ثالثة  بعدد  حقا
  هھللف  ووبكيینوونتهھا٬،  بماهھھھيیتهھا  عاددلة  فهھي  معهھا؟  ططففتعا  لخلقق  جمالي  ااستددرراارر  إإلى  ووال  تجميیلل  إإلى  تحتاجج  ال  االتي  االضحيیة
ً    تحملل  اعةاالصن  صعيیدد  على  حتى  االسيینما  إإنن  قصتهھا؟  فجاجة  ترروويي  أأنن  ووتستططيیع  االضحيیة  تشبهھ  سيینما  نخلقق  أأنن  نستططيیع   تررفا
  قووططس  بعدد  ااحتررااقهھ  أأوو  االجبهھة  على  ررجلل  مقتلل  لتصوويیرر  ووااإلعدداادد  االتحضيیرر  االمخررجج  يیستططيیع  فهھلل  االمشاهھھھدد٬،  إإعدداادد  في  هھھھائالً  
  صةق  مووااكبة  االلغة  هھھھذذهه  تستططيیع  هھھھلل  االسيینمائيیة٬،  االلغة  عنن  ووإإنما  االصناعة  عنن  فقدد  أأتحددثث  ال  ووهھھھنا  قذذيیفة؟  سقووطط  أأوو  بررميیلل
  االمووتت!  هھھھوو  االمووضووعع  يیكوونن  عنددما  االررمززيي  ووبعددهھھھا  االلقططة  جماليیاتت  في  يیفكرر  أأنن  االقددررةة  لدديیهھ  منن  وواالمووتت؟  االجثثث  تشووهه
ً    سنصنع  أأننا  اافتررضنا  فإذذاا  االررمززيي٬،  االمووتت  ووليیسس  االمادديي  االمووتت   لقددررةةاا  لدديیهھ  منن  االمحتررقة٬،  االجثثث  سيیررةة  االمووتت٬،  عنن  فيیلما
 االقذذاائفف؟  سقووطط  توواالي  أأثناء  لقططة  صناعة  في  يیرركزز  أأنن  ااإلنسانيیة
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  منن  لكثيیرراا  يیبذذلل  أأنن  يیرريیدد  ال  االتي  االحساسة  مشاعررهه  ووحسبب  االبعيیدد  بالمشاهھھھدد  تليیقق  كما  سيینما  نصنع  أأنن  نحاوولل  ماززلنا  ااآلنن  إإلى
  نن٬،االمتفررجيی  أأمززجة  عنن  االبحثث  ددوونن  يیحددثث  ما  تنقلل  أأنن  تستططيیع  ووصاددقة  حقيیقة  سيینما  صناعة  ووهھھھ  فالتحدديي  االمشاعرر.  هھھھذذهه
  ننم  لخلقق  بحاجة  إإنهھ  االحددثث.  منن  بعيیددةة  مسافة  على  سيینما  صناعة  ااآلنن  يیحاوولوونن  االذذيینن  االمخررجيینن  تجرربة  منن  يینبع  ال  ووهھھھذذاا

  لمووتىاا  ددفنن  عنن  تنفصلل  ال  يینماهھھھممس  منن  جززء  حيیثث  االمووتت٬،  منن  وويیقترربوونن  للمشهھدد  يیتصددوونن  مخررجيینن  (االمصوورر)  االناشططيینن
 .بمووتاهھھھمم  ووتررتقي  تمجدد  صوورر  في  (االشهھددااء)
  االسؤؤااللوو  االلحظظة؛  هھھھذذهه  حتى    االثووررةة  اانططالقة  منذذ  سوورريیة  أأنحاء  مختلفف  في  وواالكتابة  بالتصوويیرر  أأقوومم  ووأأنا  مضتت  سنيینن  ثالثث
  ستؤؤوولل  مال  متررقبيینن  االحيیادد  على  ننووااقفيی    بقوواا  وومنن  بدداايیتهھا  منذذ  بالثووررةة  اانخررططوواا  منن  بيینن  االفررووقاتت  حوولل  ررااووددني  ططالما  االذذيي
  منن  افةمس  على  يیجلسس  منن  ووبيینن  ووجووددهه  حقيیقة  منن  جززء  أأنهھا  على  االحيیّة  االصووررةة  بتووثيیقق  يیقوومم  منن  بيینن  وواالفررقق  ااألموورر!  إإليیهھ

  نقددمم  أأنن  عدداالة  ااألوولى٬،  بالددررجة  االعدداالة  حوولل  يیتمحوورر  سؤؤاالل  إإنهھ  فيیلمم؟  صناعة  أأوو  أأخبارر  بصناعة  يیقوومم  أأنن  وويیقرررر  االحددثث
  مشاهھھھددتهھا؟  عنن  ااآلخرر  يیعززفف  حقيیقيیة  مؤؤلمة  صووررةة  أأمم  ااآلخرر؟  في  تؤؤثرر  أأنن  أأجلل  منن  لضحايیال  جميیلة  صووررةة

  
  
ً    تنشرر  سلسلة  ضمنن  بدداايیاتت  لمؤؤسسة  االمقالل  كتابة  تمم   .االمووتت  وورربص  ووعالقتهھا  االسوورريیة  بالثووررةة  مررتبططة  مووااضيیع  عنن  تباعا
	  


