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 الّصورة الفقیرة نسخٌة متناقلة، جودتها سیّئة ودرجة دّقتها دون المستوى المطلوب، وكّلما زادت سرعة

 تناقلها ازداد تدهورها. إّنها شبح صورة، عرٌض ُمسبق عنها، مصغُّر صورة، فكرٌة ضالّة، صورة جّوالة

 مّجانّیة الّتوزیع، تشّق طریقها عبر اّتصاالت رقمّیة بطیئة، مضغوطة، ُمْسَتْنَسَخة، ممّزقة، معّدلة، كما أّنها

 متعرِّضة لسلسلة من عملیّات الّنسخ والّلصق في قنوات توزیع مختلفة.

 

 إّنها خرقة أو َمزق، تحمل صیغة AVI أو JPEG، برولیتاریا رّثة في مجتمع المظاهر الّطبقّي، یجري

 تقییمها تبًعا لدرجة دّقتها. لطالما خضعت الّصورة الفقیرة إلى عملیّات رفع وتنزیل ومشاركة وتغییر صیغة

، واألفالم  وتعدیل. إّنها تستبدل مّیزة الجودة بإتاحة الوصول [إلیها]، والقیمة االستعراضّیة بالقیمة الطقوسّیة 1

 بمقاطع الفیدیو، واالنطباع التّأّملّي باالنطباع الُمرِبك. الّصورة الفقیرة متحّررة من أقبیة الّسینما واألرشیفات

 ومدفوعة في ال یقین رقمّي على حساب جوهرها، وتمیل نحو الّتجرید، فهي منذ البدایة فكرٌة بصرّیة.

 

 الّصورة الفقیرة هي نتاج [أنظمة حواسیب] الجیل الخامس إلصدار رديء عن صور أصلّیة، ساللتها غیر

 معروفة، وأسماء الملّفات [الّرقمّیة] التي ُتصنَّف ضمنها ُمحّرفة قصًدا، وغالًبا ما تتحّدى اإلرث األبوّي

 والّثقافة الوطنّیة، وباألخّص حقوق الّنشر. إّنها تمضي على هیئة إغراء، خدیعة، مؤّشر أو تذكار لما كانت

 علیه هیئتها البصرّیة الّسابقة؛ إّنها تهزأ بوعود الّتقنیة الّرقمّیة. ال ینتِقص من قدرها مجّرد اعتبارها صورة

 ضبابّیة ُأخذت على عجل فقط، بل لرّبما یتساءل المرء ما إذا كان من الممكن تسمیتها صورة من األساس.

 وحدها الّتقنیة الّرقمّیة، في المقام األّول، قادرة على خلق صورة بهذا الّتهلهل.

 

 الّصور الفقیرة هي معّذبة الّشاشة المعاصرة، حطام اإلنتاج المرئّي-المسموع، القمامة التي تنتهي إلى

 شواطئ األنظمة االقتصادّیة الّرقمّیة، إّنها تشهُد على الّتشّرد واالنتزاع المكانّي العنیف الذي تتعّرض له

 الّصور من خالل تسارعها وتداولها ضمن دائرة رأسمال المرئّي-المسموع المفرغة. تجوب الّصور الفقیرة

 أنحاء العالم باعتبارها أغراًضا أو تمثیالت هجائّیة لها أو باعتبارها مكافآت؛ إّنها تنشر اللّّذة أو ُذْعر

  تعود قیمة العمل الفّنّي الّطقوسّیة إلى وظیفته الّتاریخّیة عند نشأته لخدمة الّطقوس الّسحرّیة ثّم الّتعّبدّیة بعد ذلك؛ أّما القیمة االستعراضّیة فتتعّلق1

 بوظیفته الّتعبیرّیة وبالمحتوى والمعلومات التي یقّدمها وهي الوظیفة التي بإمكان ُنَسخ هذا العمل وصوره وتمثیالته أن تؤّدیها دون أهّمّیة بالغة

 لحضور العمل الفّنّي األصلّي بحّد ذاته. (مالحظة توضیحّیة من المترجمین ُمقتبسة من مقال والتر بنیامین  العمل الفني في عصر االستنساخ

 المیكانیكيّ ).
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 الّتهدیدات، نظریّات المؤامرة أو الّتداول غیر الّشرعّي للبضائع، المقاومة أو فقدان الحماس. ُتظهر الّصور

 الفقیرة النّادر والواضح والّال معقول، هذا إذا كان ما یزال بإمكاننا فّك ِشیفرتها.

  

 

 1. دّقة منخفضة

، دون أن یكون ذلك ناتًجا عن مشكلة  تظهر الّشخصّیة الّرئیسة في أحد أفالم وودي آلن بصورة مشّوشة 2

 تقنّیة، بل عن مرٍض نزل بها وأّدى إلى تشّوش صورتها بشكٍل ثابت. تسّبب هذا المرض بمشكلة أساسّیة

 للّشخصّیة التي یمثّلها آلن، فقد أصبح في ضوئه غیر قادر على إیجاد عمل. یتحّول ضیاع الّتعریف هذا إلى

 مشكلة ماّدّیة. یدّل وضوح صورة الّشخص على مكانته، وهي مكانة راحة وامتیاز، في حین أّن الّصورة

 المشّوشة تقّلل من قیمة الّشخص الّصورّیة.

 

 الّتراتیّبة المعاصرة للّصور ال تعتمد بأّي حال من األحوال فقط على درجة الحّدة (sharpness)، إّنما

 تعتمد أیًضا وبشكٍل أساسّي على درجة الّدّقة (resolution). بإمكاننا فقط الّنظر إلى أّي متجر

 إلكترونیّات لیصبح هذا الّنظام الّتراتبّي، كما یصفه هارون فاروقي في مقابلة أجراها عام 2007، واضًحا

. في مجتمع الّصور الّطبقّي، تأخذ الّسینما دور المتجر الّرئیس.  في المتاجر الّرئیسة، ُتسوَّق  دون عناء 3

 المنتجات فائقة الجودة في بیئة باهظة الّثمن، أّما بعض النُّسخ األرخص ثمًنا للّصور ذاتها فیمكن تداولها

 ضمن أقراص DVD، ومن خالل البّث التّلفازّي، أو اإلنترنت باعتبارها صوًرا فقیرة.

 

 دون أدنى شّك، تبدو الّصور ذات الّدّقة العالّیة أكثر نضارة وإثارة لإلعجاب، أقرب لهیئة الغرض الذي

 تصّوره، وأشّد سحًرا، وأكثر إغراًء وترویًعا من الّصور الفقیرة، بإمكاننا القول إّنها أغنى. رغم أّن أذواق

 المستهلكین تقترب تدریجیا من أذواق الّسینمائیّین ومهووسي الجمال الذین یصّرون على الحصول على فیلم

 35 ملم لضمان أصالة الّصورة. تكّرس الخطاباُت المتعّددة المتّعلقة بالّسینما اإلصراَر على الفیلم التّناظرّي

 (analog film) باعتباره الوسیط الوحید للّتعبیر عن أهمّیة المرئّي، وغالًبا ما یأتي هذا اإلصرار دون

 اعتبار لتبعات هذه الّنزعة اإلیدیولوجّیة. لم ُتؤخذ قّط على محمل األهّمّیة حقیقُة رسوخ اقتصادیّات إنتاج

 األفالم فائقة الجودة وباهظة الّثمن هذه في كّل من أنظمة الّثقافة الوطنّیة، وإنتاج االستودیوهات الّرأسمالّیة،

 وتقدیس العبقرّیة كصفة ُتنسب للمذّكر، والّنسخة األصلّیة، مّما یعني صرامتها غالًبا في الّتمّسك ببنیتها.

 َوَصَل الَوَلع بالّدّقة إلى درجة اعتبار مقدار نقصها یعادل َضعف رجولة المؤّلف، لقد سیطرت عبادة معاییر

 الفیلم حّتى على صناعة األفالم المستقلّة. أنشأت الّصورة الغنّیة نظامها الّتراتبّي الخاّص، وذلك في حضرة

 الّتقنیّات [الّرقمّیة] التي تتیح المزید من احتمالیّات الّتقلیل من قدرها بطرق إبداعّیة.

 

2
   تفكیك هاري،  فیلم من إخراج وودي آلن، 1997.

  «من یرید حقا مشاهدة الّلوحات الفّنّیة، فإّنه، في نهایة المطاف، یذهب إلى المتحف»، حوار بین هارون فاروقي وألكسندر هورواث، صحیفة3

 فرانكفورت العاّمة، 14 حزیران، 2007.

 



 

 

 مراسم إبادة مجموعة أقراص DVD غیر شرعّیة متداولة، نّظمها رئیس بلدّیة بویبال في  المكسیك

 

 

 2. االنبعاث (على هیئة صوٍر فقیرة)

 ولكن، نجم عن الّتمّسك بالّصور الغنّیة عواقب أكثر جّدّیة: رفض أحد المتحّدثین أن یعرض مقاطَع من أحد

film) أعمال هامفري ِجنینغز في أحد المؤتمرات التي ُنّظمت في اآلونة األخیرة حول الفیلم البحثّي 

 essay)، وذلك بسبب عدم توّفر وسیلة ُمرضیة لعرض الفیلم. على الّرغم من توّفر قارئ DVD وجهاز

 عرض فیدیو تحت تصّرف المتحّدث، فقد ُألقیت على الجمهور مهّمة تخّیل الّصور وتخمین فحواها.

 

 بإمكاننا القول إّن الّصور في هذه الحالة ُحجبت بخیاٍر طوعّي وبناًء على أسس جمالّیة، ولكّنها جاءت ضمن

 معادلة أكثر شموًال قائمة على عواقب الّسیاسات النّیولیبرالّیة. قبل عشرین أو رّبما ثالثین عاًما، بدأت

 إعادة هیكلة اإلعالم النّیولیبرالّیة بإقصاء الّتصاویر غیر الّتجارّیة مّما أّدى إلى تغشیة األنظار عن الّسینما

 التّجریبّیة والبحثّیة لتصبح بالكاد مرئّیة. أصبح من المستحیل تكّبد تكالیف عرضها الباهظة وتناقلها في

 الّسینمات، واعُتبرت منزلتها هامشّیة فلم ُتعرض على شاشات التّلفاز. لذلك، َشِهدناها تنحدر ببطء ال من

 الّسینمات فحسب، إّنما من الحّیز العاّم أیًضا. ظّلت األفالم الّتجریبّیة ومقاطع الفیدیو البحثّیة بعیدة عن

 األنظار معظم الوقت ما عدا عرضها نادًرا في متاحف األفالم المتروبولّیة أو نوادي األفالم: ُتعرض

 بجودتها األصلّیة ومضًة قبل أن تختفي مجددا في غیاهب األرشیف.

 

 



 

 ارتبط هذا الّتطور بالّتطّرف النّیولیبرالّي في تناوله للّثقافة كبضاعة وتسلیعه للّسینما وتشتیتها في مجّمعات

 متعّددة الّصاالت [والّشاشات]، وفي تهمیشه لصناعة األفالم ككّل. كما أّنه ارتبط بإعادة هیكلة صناعة

 اإلعالم العالمّیة ونشوء احتكارات حول اإلنتاج المرئّي-المسموع في بالد أو مناطق معیّنة. وبهذه الّطریقة،

 اختفت المواد البصرّیة المقاوِمة أو المنشّقة عن التّیار الّسائد من الّسطح واّتجهت نحو دهالیز أرض

 األرشیفات والمجموعات البدیلة، التي بقیت حّیة بفضل شبكة من المؤّسسات الملتزمة واألفراد الذین اهتّموا

 بتعمیم نسخ أشرطة VHS بین بعضهم. كانت مصادر هذه األشرطة شحیحة. تنّقلت من یٍد إلى ید تبًعا لما

 تناقلته األلسن في دوائر األصحاب والّزمالء. ومع إتاحة بّث الفیدیوهات عبر اإلنترنت، تبّدل هذا الوضع

 بشكٍل ملحوظ. تزاید عدد المواد النّادرة التي عادت إلى الّشاشات من جدید عبر منّصات متاحة للجمهور؛

 بعضها ینتقي هذه المواّد بعنایة مثل موقع Ubuweb، والبعض اآلخر عبارة عن كومة عشوائّیة من

 األشیاء مثل یوتیوب.

 

 

 بیوت افتراضّیة كما تخّیلها كریس ماركر في الحیاة الّثانیة، 29 أّیار، 2009

 

 

 في الوقت الّراهن، یتوّفر في اإلنترنت عشرون ملّف ُتورنت -على األقّل- ألفالم كریس ماركر البحثّیة.

 وإذا رغبت بتنسیق عرض استعادّي متسلسل، سیكون بوسعك تنفیذ هذه الفكرة. ولكن، ینطوي اقتصاد

 الّصورة الفقیرة على ما یتجاوز إمكانّیة تنزیلها الّرقمّي: بإمكانك االحتفاظ بالملّفات، مشاهدتها مّرة أخرى،

 بإمكانك حّتى إعادة تحریرها أو تحسینها لو ألّحت الحاجة. وهكذا تتعّمم النّتائج. یتبادل مستخدمو شبكات

 الّنّد للّنّد (P2P) شبه الّسّرّیة ملّفات AVI سیّئة الجودة ألعمال عظیمة شبه منسّیة، وُتَسرِّب الهواتف

 المحمولة مقاطع فیدیو من المتاحف وتبّثها عبر یوتیوب، كما تتّم مقایضة نسخ من أقراص DVD ألعمال

 یقتصر تداولها بین الفنّانین والفنّانات فقط. لقد ُبعثت العدید من األعمال الّسینمائّیة الّطلیعّیة (األڤانغارد)
4

 والبحثّیة وغیر الّتجارّیة إلى الحیاة على هیئة صور فقیرة، سواء طاَب لها ذلك أم ال.

  لفت انتباهي إلى هذا الجانب في الّصور الّردیئة نّص ْسِڤن لوتیكین بعنوان  النّسخ الخاّصة: عن تجوال الّصور المتحّركة ، ُنشر في العدد الّثامن من4

 مجّلة e-flux (مایو 2009).

 



 

 

 

 3. الخصخصة والقرصنة

 تتجّلى أهمّیة عودة ظهور هذه البصمات النّادرة لألعمال الّسینمائّیة الكالسیكّیة والّتجریبّیة والمناضلة وكذلك

 لفّن الفیدیو على هیئة صور فقیرة في َمْكَمٍن آخر. تكشف حالة هذه المواد ما یتعّدى مضمون الّصور ذاتها

 أو هیئتها، لُتفصح أیًضا عن الّظروف التي أّدت إلى تهمیشها وكوكبة القوى االجتماعّیة التي ساهمت في

 تعمیمها عبر اإلنترنت على هیئة صور فقیرة. إّنها صوٌر فقیرة ألّن مجتمع الّصور الّطبقّي لم یمنحها أّي
5

 قیمة: مكانتها كصور غیر مشروعة أو فاسدة هي ما یمنحها إعفاًء من معاییرها. ما تفتقره هذه الّصور من

 درجة وضوح یشهد على أوضاع حیازتها وتناقلها.
6

 

 من الواضح أّن هذا الّظرف ال یتعّلق بإعادة هیكلة النّیولیبرالّیة لإلنتاج اإلعالمّي والّتكنولوجیا الّرقمّیة فقط،

 إّنما یمتّد إلى إعادة هیكلة أنظمة ما بعد الكولونیالّیة وما بعد االشتراكّیة للّدول القومّیة وثقافتها وأرشیفاتها.

ُل تاریخ جدید. وبطبیعة  فیما تتفّكك بعض دول القومّیة أو تتهاوى، تنبلج ثقافات وعادات جدیدة وُیَسجَّ

 الحال، یخّلف هذا الّتحّول أثًرا على أرشیفات األفالم: میراث شامل من أشرطة األفالم، في حاالت كثیرة،

 یظّل خارج أّي إطار ثقافّي وطنّي ممنهج وداعم. یستطیع األرشیف القومّي أن یستنسخ حیاته لتكون عودته

 في محّالت تأجیر األفالم، وهذا ما توصلُّت إلیه من خالل تجربتي في متابعة ما أضحى علیه متحف الفیلم

 في ساراییفو. تدلف الّنسخ المقرصنة من هذه األرشیفات من خالل الخصخصة غیر المنظّمة، حّتى المكتبة
7

 البریطانّیة، بالمقابل، تبیع محتویاتها عبر اإلنترنت بأسعار ضخمة.

 

 كما أشار كودوا إیشون، تتجّول الّصور الفقیرة جزئیا في الفراغ الذي تركته منّظمات الّسینما الحكومّیة،

 تلك التي تتعّسر علیها مهّمة إدارة أرشیف أفالم یحتوي على نسخ بصیغة 16 أو 35 ملم، أو الحفاظ على

 أّي بنیة تحتّیة للّتوزیع في العصر الّراهن. وكما یبدو من هذا المنظور، تكشف الّصورة الفقیرة عن تراجع
8

 وتدهور في الفیلم البحثّي، أو في الحقیقة كّل ما یقع في خانة الّسینما الّتجریبّیة وغیر الّتجارّیة؛ وكان

 تفویض مهّمة إنتاج الّثقافة للّدولة هو ما سمح لهذا الّتدهور بالحدوث في معظم الحاالت. تنامت أهمّیة

 خصخصة اإلنتاج اإلعالمّي تدریجیِّا لتتفّوق على اإلنتاج الذي تهیمن علیه الّدولة وُیبّث برعایتها. ومن

 ناحیة أخرى، إّن خصخصة المحتوى الفكرّي المتفشّیة إلى جانب الّتسویق عبر اإلنترنت والّتسلیع تتیح

 القرصنة واالستیالء، ویتمّخض عن ذلك تداول الّصور الفقیرة.

 

5
  أشكر كودوا إیشون على اإلشارة إلى المسألة.

   في بعض الحاالت، بالّطبع، تظهر الّصور ذات الجودة المنخفضة في وسائل اإلعالم الّرئیسّیة (نشرات األخبار باألساس) بحیث ترتبط الّصور6

Documentary Uncertainty, A Prior 15, بإلحاح االستعجال وفورّیة الحدث والكوارث - وتكون قّیمة للغایة. أنظر/ي هیتو شتایرل 

2007  
7

   هیتو شتایرل،  سیاسات األرشیف: التّرجمة في األفالم ، ترانسڤیرسال (مارس، 2008).
8

   مأخوذة من مراسالت مع الكاتب عبر اإلیمیل.

 



 

 

  4. سینما غیر مثالیّة

 یذّكر ظهور الّصور الفقیرة بأحد البیانات الكالسیكّیة بعنوان  من أجل سینما غیر مثالیّة  الّصادر عن حركة

. یدافع إسبینوزا ، الذي كتبه الّسینمائّي خوان غارسیّا إسبینوزا في أواخر الّستینات في كوبا  الّسینما الثّالثة 910

 عن الّسینما غیر المثالّیة بقوله «أّن الّسینما المثالّیة، الُمتقنة فنیا وتقنیا، هي غالًبا سینما رجعّیة.» بینما

 تسعى الّسینما غیر المثالّیة لمحو تقسیمات العمل في المجتمع الطبقّي، ودمج الفّن في الحیاة والِعلم، مقلصة

 الّتفاوت بین الُمستهلك [الُمشاهد] والُمنتج [صانع األفالم]، وبین الجمهور والمؤّلف، متشبثة بعیِبها ونقِصها؛

 هي سینما شعبّیة لكّنها غیر استهالكّیة، وملتزمة دون أن تصبح بیروقراطّیة.

 

 یتفّحص إسبینوزا في بیانه أیًضا وعود المیدیا الجدیدة، إذ یتكّهن أّن تطّور تقنّیة الفیدیو سیهّدد مكانة ُصنّاع

 األفالم الّنخبویّین والّتقلیدیّین، ویتیح المجال إلنتاج أفالم جماهیرّي: فّن للّشعب. تسیر الّسینما غیر المثالّیة

 على خطى اقتصاد الّصورة الفقیرة، فُتضعف من الّتفاوت بین المؤّلف والجمهور، وتدمج الفّن بالحیاة.

 تساوم الّسینما غیر المثالّیة على جانبها المرئّي، فتطَرحه في الغباش ال متقًنا، خادًعا.

 

 یتجاوب اقتصاد الّصور الفقیرة إلى حدٍّ ما مع مواصفات الّسینما غیر المثالّیة، بینما یمّثل وصف الّسینما

 المثالّیة فكرة الّسینما كمتجر رئیس. لكّن الّسینما غیر المثالّیة الحقیقّیة والمعاصرة تفوق بتأثیرها وبتناُقضها

 تكّهن إسبینوزا، إذ ُیتیح اقتصاد الّصور الفقیرة من جهة انخراط عدد أكبر من الُمنتجین عن ذي قبل، وذلك

 بسبب قدرتها الّسریعة على االنتشار حول العالم باإلضافة إلى ممارسات الّریمكس (المزج) والحیازة

 المتعلّقة بها. من جهة أخرى، هذا ال یعني أّن هذه اإلمكانیّات تقتصر على تحقیق غایات تقدمّیة فقط! یشّق

 كّل من خطاب الكراهّیة والبرید اإللكترونّي غیر المرغوب به (spam) وغیره من الُمهمالت طریقها عبر

 االّتصال الّرقمّي، وقد صار الّتواصل الّرقمّي أیًضا أحد األسواق المتنازع علیها؛ منطقة لطالما تعّرضت

 لتراكم متواصل ومبتكر وكثیف ـ وإلى حدٍّ ما ناجح ـ من محاوالت الخصخصة.

 

 بالتّالي ُتشّكل الّشبكات التي یتّم فیها تداول الّصور الفقیرة منبًرا لمصالح عاّمة جدیدة هّشة، وُمعترًكا ألجندة

 قومّیة وتجارّیة، وتضّم مواّد فنّیة وتجریبّیة، وكما هائًال من البورنو والبرانویا (اإلباحّیة واالرتیاب). من

 جهٍة، ُیتیح حّیز الّصور الفقیرة إمكانّیة الوصول إلى تصاویر ُمستثناة والحصول علیها، لكّنها أیًضا ُمخترقٌة

 بواسطة أحدث تقنیات الّتعدیل الُمتطّورة. فهي تخّول الُمستخدمین االشتراك في خلق المحتوى وتوزیعه

 وتجّرهم نحو اإلنتاج، لیلعبوا دور محّرر الّصورة، وناقدها، ومترجمها، والمتوّرط في صناعتها.

 

  الّسینما الّثالثة أو Third Cinema هي حركة سینمائّیة نشَطت في أمریكا الالتینّیة في ستینّیات وسبعینّیات القرن الماضي، واعتمدت أفكارها9

 ونتاجها السینمائي على شجب مفاهیم االستعمار والّرأسمالّیة، خصوًصا في أفالم هولیوود الّربحّیة.
10

  خوان غارسّیا إسبینوزا،  من أجل سینما غیر مثالیّة ، ترجمة جولیانا بورتوز جامب كات (Jump Cut)، عدد 20 (1979) ص 26-24.

 



 

 إّن الّصور الفقیرة صوٌر شعبّیة. صوٌر یمكن للغالبّیة صناعتها ومشاهدتها؛ صوٌر تعكس كاّفة تناقضات

 الجمهور المعاصر: انتهازیّته، ونرجسیّته، ورغبته في اإلنتاج والحكم الّذاتي، وعدم قدرته على الّتركیز أو

 اإلصرار، واستعداده الّدائم النتهاٍك وإلذعاٍن متزامنین. تعّبر الّصور الفقیرة جملًة عن حالة الجمهور 11

 الوجدانّیة، وعن اضطرابه وارتباكه وذعره، وعن تعّطشه للحماسة والّلهو والتشّتت. تشیر حالة هذه الّصور

 ال فقط إلى عملیّات الّنقل والّتعدیالت التي ال ُتحصى، بل إلى األشخاص الكثیرین الذین أبدوا حرًصا تجاهها

 فحّولوها من صیغة إلى أخرى وأضافوا لها ترجمات وأعادوا تحریرها، لرفعها من جدید.

 

 في ضوء هذه الحالة، رّبما ینبغي على المرء أن یعید تعریف قیمة الّصورة، أو باألحرى، أن یختلق

 منظوًرا جدیًدا یعاینها من خالله. بعیًدا عن أهمّیة الّدّقة والمقایضة، یمكننا تخّیل شكًال آخر للقیمة تحّدده

 الّسرعة، والكثافة، واالنتشار. ُتعتبر الّصور الفقیرة فقیرًة بسبب حجمها المضغوط بقّوة وألّنها تنتقل

 بسرعٍة، فتخسُر من ماّدتها وتكسب سرعة؛ لكّنها أیًضا تعكُس حالة من تقویض الماّدّیة، ُمتشاركة ال فقط

. یعمل تحّول  في إرث الفّن المفاهیمّي، بل، وقبل كّل شيء، في أحوال اإلنتاج السیمیائّي الُمعاصرة 12

، لصالح خلق وبّث ُحزم معلوماتّیة مضغوطة وسهلة  سیمیائیّات رأس المال، كما یصفه فیلیكس غوتاري 13

14 الحركة، ویمكن دمجها في مقاطع وتولیفات دائمة الّتجّدد.

 

 إّن حصر المضمون البصرّي هذا - مفهوم تحّول الّصور الّدائم غیر الُمدِرك لذاته - یموضع الّصور

 الفقیرة داخل تحّوالت معلوماتّیة عاّمة، وضمن اقتصادیّات معرفة تجتّث كّل من الّصور والّنصوص

 الُمرافقة لها من سیاقها، وترمي بها في دّوامة الّتغریب واإلقصاء الّدائمین في حلقة الّرأسمالّیة. یصف 15

 تاریخ الفّن المفاهیمّي تقویض مادّیة الغرض الفّنّي أوال كحركة مقاومة ضّد قیمة الَوَلع الكامنة في قابلّیة

.  الّرؤیة، لینتهي هذا الغرض الفّني المقّوضة ماّدیّته متكیفا مع سیمیائیّات رأس المال وتحّوالته المفاهیمّیة 16

 قد ُتعتبر الّصورة الفقیرة أیًضا رهینة توتٍّر شبیه. من جهٍة، تتمّرد هذه الّصورة على قیمة الَوَلع الكامنة في

 الّدقة العالیة، ومن جهٍة أخرى، یفّسر هذا األمر بالّتحدید لماذا تؤول لالندماج في رأسمالّیة معلوماتّیة تزدهر

 على فترات موجزة من االنتباه، وعلى مجّرد تظاهر بدًال من عزم، وعلى انفعال عوًضا عن تأّمل، وعلى

 معاینة [الملّف] بدًال من عرض [سینمائّي].

 

11
Paolo Virno, A Grammar of the Multitude:)  یمكن الّرجوع إلى باولو فیرنو،  قواعد التعدّد: من أجل تحلیل أنماط حیاٍة معاصرة  

.(For an Analysis of Contemporary Forms of Life, 2004  
12

Alex Alberro, Conceptual Art and the Politics of)  یمكن الّرجوع إلى ألیكس ألبیرو،  فنون فكریّة وسیاسات التّرویج  

.(Publicity, 2003 
13

Félix Guattari, Capital as the)  یمكن الّرجوع إلى فیلیكس غوتاري،  رأس المال كمتمّم لقوّة اإلنشاءات ، في كتاب  تدمیر سهل  

.(Integral of power Formations, in Soft Subversions 1996  
14

Objects of Study or)  یناقش سیمون الّشیخ جمیع هذه الّتطّورات في نّصه  أغراض للدّراسة أم تسلیع المعرفة؟ ملحوظات حول بحث فنّي  

.(Commodification of Knowledge? Remarks on Artistic Research 2009   

http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/sheikh.html 
15

Alan Sekula, Reading an Archive:)  یمكن الّرجوع إلى أالن سیكوال،  قراءة إرشیف: التصویر الفوتوغرافي ما بین العمل ورأس المال  

.(Photography between Labour and Capital 1999   
16

   یمكن الّرجوع إلى ألبیرو، المصدر الّسابق.

 

http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/sheikh.html


 

 

 5. یا رفیق، إلى أّي رابطة بصریّة تنتمي الیوم؟

 لكن في الوقت ذاته، یحدث انعكاس ُمفارق: یولّد تداول الّصور الفقیرة دائرة تلّبي الّطموحات األولى في

 سینما مقاومة (وبعض نماذج) الّسینما البحثّیة والّتجریبّیة من أجل إیجاد منظومة بدیلة القتصاد الّصور،

 هي سینما غیر متكاملة متواجدة داخل ووراء وتحت جمیع تیّارات المیدیا التسویقّیة. في زمن مشاركة

 الملّفات، ُتَتداول حّتى المضامین المهّمشة وُتعید تواصل الجماهیر المشتّتة في جمیع أنحاء العالم.

 

 بالتّالي ُتنشُئ الّصورة الفقیرة شبكات دولّیة مجهولة المصدر كما أّنها تخلق تاریًخا ُمشترًكا، وتبني خالل

 رحلتها ُحلفاًء، وتستحّث الّترجمة أو إساءة الّترجمة، وتخلق جماهیَر ونقاشات جدیدة. وبخسارتها لجوهرها

، تسترّد الّصورة الفقیرة ُجزًءا من قّوتها الّسیاسّیة وتحیطها بهالٍة جدیدة. ال تعود هذه الهالة منوطة  المرئيّّ

 بداوم "األصلّي"، بل تستمّد وهجها من تنّقل [صورة] الّنسخة وسرعة زوالها، وال تعود راسخًة في نطاق

 حّیز عاّم كالسیكّي یخضع لوساطة ودعم إطار الّدولة القومّیة أو أي إحدى هیئاتها، بل تطفو على سطح

 ِبرك البیانات المؤّقتة واإلشكالّیة. وبانجرافها بعیًدا عن سرادیب السینما، تندفع نحو شاشات جدیدة وسریعة

 الّزوال تربطها ببعضها البعض رغبات ُمشاهدین متفّرقین.

 

، والتي كان  ینشىء تداول الّصور الفقیرة بالتّالي "روابط بصرّیة" كما سّماها ذات مّرة دزیغا فیرتوف 17

؛ لقد تخّیل لغة ذات طابع اشتراكّي ومرئّي  من المفترض، وفق منظوره، أن تربط عّمال العالم ببعضهم 18

 وآدمّي نوًعا ما، ال یقتصر استخدامها على نقل األخبار والّترفیه فحسب، بل تعمل أیًضا على تنظیم

 مشاهدیها. تحّققت رؤیا فیرتوف بطریقٍة ما حّتى في ظّل هیمنة الّرأسمالّیة المعلوماتّیة العالمّیة، التي تتشابك

  جماهیرها على نحو حسّي یقیمه الحماس المشترك واالنسجام الوجداني والقلق.

 

 في المقابل، هناك أیًضا تداول وإنتاج آخران للّصور الفقیرة یجري بواسطة كامیرات الهواتف الّنّقالة

 والحواسیب المنزلّیة، وطرق أخرى غیر مألوفة للّتوزیع. وتكشف اتصاالتها البصرّیة ـ الّتحریر الجماعّي

 ومشاركة الملّفات، أو دوائر الّتوزیع الّشعبّیة ـ عن روابط َعَرِضیَّة غیر منتظمة بین المنتجین في كّل مكان؛

 وتنشئ في الوقت ذاته جماهیر متفّرقة.

 

 یعّزز تداول الّصور الفقیرة خطوط تجمیع میدیا رأسمالّیة واقتصادیّات مرئّي-مسموع بدیلة. باإلضافة إلى

 خلق كمّیة كبیرة من اإلرتباك والّذهول، رّبما تنجم عنه أیًضا توّجهات أفكار وعواطف تخریبّیة. یفتتح هذا

 الّتداول بالتّالي فصًال إضافیا في الجینیالوجیا التّاریخّیة لدوائر المعلومات المنشّقة عن التیّار الّسائد والمتعلّقة

 في بلورة سینما وفكر محایدین: روابط فیرتوف البصرّیة، ومنهجیّات العّمال األممیّین التي وصفها بیتر

17
Dziga Vetrov, “Kinopravda and Radiopravda", in Kino-Eye: The)  دزیغا فیرتوف،  الحقیقة الّسینمائیّة والعین الّسینمائیّة  

Writings of Dziga Vertov, ed. Annette Michelson, trans. Kevin O’Brien, Berkeley: University of California 

(.Press, 1995, 52 
18

  المصدر الّسابق.

 



 

فایس في روایته  جمالیّات المقاومة ، وكلّّ من دوائر حركة الّسینما الثّالثة والقاّرات الّثالث (
 Tricontinentalism). تأخذ الّصورة الفقیرة في حالتها المتضاربة مكاًنا في جینیالوجیا المنشورات

 المنسوخة كربونیا، وسینما الِقطار وأفالم البروباغندا، ومجّالت الفیدیو البدیلة وغیرها من المواد المنشّقة 19

 عن التّیار الّسائد، والتي غالًبا ما استخدمت على الّصعید الجمالّي مواد فقیرة. باإلضافة إلى ذلك، تعید

 الّصورة الفقیرة تحقیق العدید من األفكار التّاریخّیة الُمرتبطة بهذه الّدوائر، ومن ضمنها فكرة فیرتوف عن

 الّرابطة البصرّیة.

 

: "یا رفیق، إلى أّي رابطة بصرّیة تنتمي الیوم؟"   تخّیل أن یسألك شخًصا من الماضي معتمًرا الُقلنسوة 20

 

  قد ُتجیب: إلى هذا الّرابط مع الحاضر.

 

 

 6. اآلن!

 تجّسد الّصورة الفقیرة الحیاة اآلخرة للعدید من األعمال الّسینمائّیة الّسابقة وفّن الفیدیو. ُأبعدت هذه الّصورة

؛ وبعد أن ُطردت هذه األعمال من  عن فردوٍس محمّي كانت الّسینما على ما یبدو تنعم به في الماضي 21

 حلبة الّثقافة الوطنّیة التي لطالما كانت تحمیها، وُنبذت من الّتداوالت الّتجارّیة، أصبحت رّحالة في مشاٍع من

 الحقول الّرقمّیة، ُتغّیر في شكلها وجودتها وسرعتها ووسائطها على الّدوام، حّتى أّنها في بعض األحیان

 ُتضیع أسماًء وإشادات في رحلتها هذه.

 

 علّي أّن أعترف أّن العدید من هذه األعمال ترجع من رحلتها اآلن على هیئة صور فقیرة؛ وقد یّدعي امرؤ

 أّنها لیست الّشيء الحقیقّي، لكن إذا كان األمر كذلك، فهل بإمكان أّي كان، أن یریني هذا الّشيء الحقیقّي؟

 

 ال تعّد الّصورة الفقیرة منوطة بالّشيء الحقیقّي: أْي أصل األصلّي، ولكّنها بدًال من ذلك تصبح متعلّقة

 بأوضاع وجودها الحقیقّیة: بتداول اندفاعّي، وانتشار رقمّي، وانتقاالت زمنّیة مقّطعة األوصال وِمطواعة.

 تصبح متعلّقة بالّتحّدي والحیازة، كما هي متعلّقة باإلذعان واالستغالل.

 

 إّنها باختصار تعبیر عن الواقع.

19
   Cinetrain: حركة، فیما بعد جائزة سینمائّیة في روسیا.

20
  Beret: قّبعة مسّطحة فرنسّیة األصل.

21
   على األقّل من منظور الوهم الّنوستالجّي.

 


