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إلاشهار الصيىمائي و إشكالية املصطلـ ـ ــح
ملاربة شيميى لصاهية لفيلمين" :شكل املاء"( (the shape of waterالفائز ب
"أوشكار"  8102و فيلم ":املزبع ) (the squareالفائز ب":كان" 8102
د.عىاطف شليماوي
جامعة عباس لغزور  -خيشلة-

ملخ ــص:
ٌّذ اإلافىلح ؤظاط بىاء ١ل ِلم  ،و ٜذ مهذ له رلِ ٤لم اللعاهُاث
آلاخز ب٣ل جٝذم مّشفي  ،ل ً٢مْ هزا ٘ٝذ ؼهذ اإلافىلح اللعاوي ٘ىض ي مً
هاخُت جشحمخه و حّشٍبه  ،ؤو حّذدًخه و ِالٜخه ب٣ل اخخفاؿ ؤو ِلم د، ُٜٞ
و مً ؤٜشب الّلىم داللت و جىىسا و جىبُٝا ِ ،لم ـىاِت الفىسة العِىماثُت،
التي اهىلٝذ مً اإلافىلح اللعاوي في جإظِعها لُخدى ٥بلى مفىلح ظمعي
بفشي ًٝ ،ابل اإلافىلح اللعاوي داللت ،خاـت في لٕت ؤلاؼهاس الزي ٌّذ بيُت
مٙخاخُه لٝشاءة مفىلح ألاِما ٥العِىماثُت  ،مما ٌعخىحب ِلُىا البدث في
الّالٜت بحن اإلافىلح اللعاوي و اإلافىلح ٠إًٝىهت ؤو ـىسة،ألن مذاس الذساظت
هىا يهذٗ الى البدث ًِ هٝىت الخدى ٥مً الشواًت الى الُٙلم وجل ٤الخلٝت
اإلاٝٙىدة بُنهما (العِىاسٍى) ؟ و هل ًخم الخىاِ٘ ٞلي ٜىاة ؤو ؼٙشة مفىلخُت
لعاهُت  ،و ؤخشي ؤًٝىهُت جد ٞٝالٝشاءة بحن الشواًت و الُٙلم ؟ مّخمذًً
مىهجا جدلُلُا في جٝص ى ـحروسة الُٙلمحن  ،و مىهجا مٝاسها في مّش٘ت
خفىـُت ١ل ُ٘لم  ،دون ان هيس ى ما جٝذم به " سوالن باسث" مً ؤن الشظالت
البفشٍت سظالخحن  ،سظالت ؤًٝىهُت راث داللخحن ألاولى حُُّيُت جىبُُٝت
والثاهُت وٌُُٙت جشُ٠بُت مٝاسهت  ،وـىال الى هخاثج رًلىا بها بدثىا هزا .
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اسبت ظُمُىٝ اإلافىلح اللعاوي ـ اإلافىلح ؤلعِىماجي ـ م:الكلمات املفتاحية
.ُٞلعاهُت ـ آلُاث الخىب
Résumé :
Le terme est la base de la construction de chaque science, cela
lui a ouvert la voie pour enseigner la linguistique qui prend toutes
les avancées cognitives, cependant, le terme linguistique a été
témoin du chaos en termes de traduction, d'arabisation ou de
pluralisme, et de sa relation avec toutes les disciplines ou les
sciences exactes, la science la plus proche de la signification du
déplacement et de l'application c’est bien la science de l'industrie
cinématographique, qui a commencé à partir du terme linguistique
dans sa fondation pour devenir un terme audiovisuel correspondant
au terme linguistique, surtout dans le langage de la publicité, qui
est la structure clé pour lire le terme icône cinématographique.
Est-il compatible avec un canal ou un code terminolinguistique
et un autre iconique?
Les termes de la publicité cinématographique font-ils la même
sémantique du terme linguistique?
Est-il possible d'admettre qu'il existe une approche
systématique pour critiquer les œuvres cinématographiques selon
une perspective linguistique?

:ملدمة
 اسجبىذ، بحرا٠ اسهت ٘يها خحزاٝاهذ للذساظت اإلا١ مىز ٘جش جاسٍخ العِىما
 باِخباس ؤن اللٕت العِىماثُت لها، بّالم اللعاهُاث ؤو ألادب و ِالم البفشٍاث
ذ ما واضختًٜ و لى٢ىاِذ لم جًٝ هزه ال٢ ل، ىاِذها و مىهخاحها و هدىهاٜ
اسب داللتٝاهذ ج١ اد٣ ٘بال، اُ٘ت بّلىم اللٕت١  مّش٘ت٤ ألنها لم جمخل، اإلاّالم
ذ جىـلذًٜ مْ مشوس الى٢ ل، اله٣الفىسة بذاللت اإلافىلح في ؤبعي ؤؼ
هىمٙحن إلاُٜٝ دٍٚهٍشٍت العِىما و الذساظاث اللٕىٍت ٘يها بلي جدذًذ و حّش
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اللٕت  ،بدُث لم ٌّذ مً اإلاجذي جىبُ ٞخفاثفها و مىاـٙاتها ِلي ما ١ان
الىٝذ العِىماجي ٌعمُه "اللٕت ؤلعِىماثُت و الزي جم مىز البذء مٝاسهخه باللٕت
الىبُُّت  ،وهجذ "بىد٘٢حن" ٌّشٗ حؽابه مٙشداث العِىما بمٙشداث اللٕت
الىبُُّت ٠ما ًلي ":بن اإلاىهخاج هى اللٕت التي ًخدذر بها اإلاخشج بلي حمهىسه و
اللٍٙت جمثل ال٣لمت و مجمىِت اللٝىاث جمثل الجملت  ،و اإلاؽهذ ًخإل ٚمً
الفىس ٠ما جخإل ٚالجملت مً ؤل٣لماث (٠ )1ما ؤن الّالماث العِىماثُت مثل
ال٣لماث  ،وبُّتها ّ٠الماث الخّشٍ ٚبص يء ما ِبر اظدبذاله بص يء آخش  ،ؤو
بخّبحر ؤ٘مل بخال ٥ش يء آخش بذله  ،وال ؼ ٤ؤن الّالماث العِىماثُت هٍحرة
لبيُت لٕت ال٢الم  ،وما ِلُىا بال الجزو ٥بلي خفاثق مجزلت اللٕت ؤلىبُُّت،
 طزح الاشكال  :و٘ ٞاي مىٍىس جخم ٜشاءة الُٙلمحن ؟ هل ًم ً٢الخىُ٘ ٞواإلاٝاسبت بحن جٝىُاث الخدلُل الادبي و الخدلُل العِىماجي ؟ هل مفىلخاث
ؤلاؼهاس العِىماجي جادي هٙغ دالالث اإلافىلح اللعاوي ؟ ما الشظالت التى
ًدملها الُٙلمحن ؟ هل اإلافىلح العِىماجي ًلػي داللت اإلافىلح اللعاوي؟
و ٜبل الخذًث ًِ اإلافىلح العِىماجي ججذس بىا ؤلاؼاسة ؤو الخز٠حر
باإلافىلح اللعاوي وداللخه لٕت واـىالخا.
أوال :مفهىم املصطلح )(Terme
َُ
ـل َح وداللت هزه
 لغة :اإلافىلح مفذس مُمي للّٙل اـىلح مً مادة –بإنها ّ
ال٣لمت في اإلاّاحم الّشبُت ّ
جدذد ّ
لذ الٙعاد(٠ ،)3( )2ما جذِ ٥لى
الاجٙا)4()ٛوبحن اإلاّىُحن جٝاسب داللي ٘ةـالح الٙعاد بحن الٝىم ال ًخم بال
ّ
باجٙاٜهم .
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الفلح ّ :
"الفلح  :جفالح الٝىم بُنهم  ،و ُّ
 وفي لصان العزب ُّ :العلم ،
ِ
وـالخىا و اـلخىا و جفالخىا و ّ
اـالخىا)5("...
و اإلاخٙدق لهزه الخّشٍٙاث هجذ ّؤن الخّشٍٙحن الثاوى والشابْ ٘يهما جش٠حز
ِلى مبذؤ الاجٙا ٛالزي ًخم مً ٜبل واثٙت مخخفت  ،وظمت الخخفُق هىا
ّ
لشوسٍت ،ألهه ال ًم ً٢ألي ٘شد مً اإلاجخمْ ؤن ًٝىم بىلْ اإلافىلح وـُأخه
،ؤما الخّشٍٙاث الثالث والخامغ ٘جراهما ألاوعب ألهه ًش٠ض ٘يهما ِلى ؤهم
حاهب في اإلافىلخاث  ،ؤال وهى اهخٝا ٥الل َٙمً مىلّه ألاو ٥بلى مىلْ آخش
إلاىاظبت ًُنهما وبذمجىا بحن هزه الخّشٍٙاث ٘ ،ةهىا ظىّىي حّشٍٙا حامّا ماوّا
ّ
للمفىلح وهى ّؤن اإلافىلح ِباسة ًِ اجٙاٜ ٛىم ِلى حعمُت الص يء باظم ما
ًخشج مً خالله مً مّنى لٕىي بلى مّنى آخش إلاىاظبت بُنهما لبُان اإلاشاد.
 ؤما في ِالم العِىما ٘ةهىا هجذ هاٜذا ِشبُا ِ"ٟلي ؤبى ؼادي "  ،الزيؤـذس ٠خابا بّىىان "لٕت العِىما " وَّش٘ها ب:خش٘ت الٙىان العِىماجي
ووظُلخه لخد ُٞٝسئٍت و جىلُذ مىٜٙه ؼإنها ؼإن اللٕت التي ٌعخخذمها و٘ٞ
الٝىاِذ و ألاظالُب البالُٔت و الىدىٍت"( )6و هزا جدىال ٠بحرا في الٝماًا
الجمالُت و اللٕىٍت العِىماثُت ٜذ ٌهشث للعىذ  ،والتي ؤخمّذ للذساظت مً
ٜبل مىٍشًٍ مً ِذة خٝى ٥مّشُ٘ت مخخلٙت ّ٠،لم البيُىٍت و العُمُاء ،التي
ؤٔىذ لٕت العِىما  ،بإن ٜاسبذ اللٕت و الُٙلم ِلي ؤنهما هٍام اجفاً ٥خخلٙان
مً حهت  ،في ؤن اللٕت ؤًت لٕت جمخل ٤هٍام خاؿ بها  ،و هزا ما ِبر ِىه
"٠شَعدُان مُتز" خُىما اِخبر الُٙلم لعاها دون لٕت  ،ؤو ما ؼبهه " ؤمبرجى بً٣ى
" بإن الُٙلم ٠الم ال ٌعدىذ بلي لٕت  ،لِؽ٣ل الفىسة العِىماثُت ،التي
حعخىحب في جدلُلها ج٣ىًٍ ـىسة ٜبلُت وبّذها و خىلها  ،ألنها لِعذ ـىسة
واضخت اإلاّالم  ،ل٣ىنها جيخٝل مً ٘ماء بلي ٘ماء  ،و ٘ماءها في ؤٔلب
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ألاخُان ا٘تراض ي ٜاثم ِلي الىظاثي الخ٢ىىلىحُت الٝاثمت ِلي مّالجت
الفىسة ،ؤو ٘ماء واٜعي ًدذر في م٣ان مّحن ًم ً٢للمخشج مً اهخٝاء ؤماً٠
الخفىٍش والذً٣ىس  ،وما ًخخلله مً خمىس ـىحي مىظُٝي لُىحي بإبّاد
ممللت  ،ؤحر واُّٜت ً٢خىٙها pixarالخُا ٥و الجما٠، ٥مثل ؤ٘الم الفىاِت
ألامشٍُ٢ت  ،ؤو ؤ٘الم "والذ دًضوي"  ،ؤو ؤ٘الم الشظىم اإلاخدش٠ت زالزُت ألابّاد
٠ؽش٠ت لُا٠ذ مشة ؤخشي ِلي وحىد ـلت وزُٝت بحن اللٕت  ،ؤو اإلافىلح
اللعاوي  ،و مفىلح الفىسة ٝ٠،ى" ٥ـالح ًىظِ"ٚىذما ١ان ًىضح ٘٢شة
الّالٜت بحن اإلاىهخاج ؤلاخشاج العِىماجي "ِلُىا ٘هم العِىما ١لٕت راث ؤبجذًت
واضخت ومدذدة  ،ؼإنها في رل ٤ؼإن حمُْ اللٕاث الخُت ١،اللٕت الّشبُت و
ما جخممىه مً ٜىاِذ للىدى والفشٗ...و١لما اجٝٙذ ٜىاِذ اللٕت ١،لما
اظخىّىا الخّبحر ًِ مشادها بإبعي وؤد ٛألالٙاً  ،بدُث ًٙهم خذًثا ١ل مً
ٌعخمْ بلُه ...و اللٕت العِىماثُت جخإل ٚؤبجذًتها مً زماهُت خشوٗ :خمعت
منها جخق الفىسة  ،و زالزت جخق الفىث  ،ؤما الخمعت ٘هي الذً٣ىس ،
اإلامثل  ،ؤلا٠ععىاس  ،الثابذ و اإلاخدش ، ٟؤلالاءة " ( )7مً هىا وحب الىٍش في
خاـُت اإلافىلح ؤلاؼهاسي العِىماجي  ،و ٠زا في معخىٍاجه و ؤهىاِه  ،مً
خالٜ ٥شاءة لعاهُت ظمُىلىحُت  ،وفي مداولت مٝاسبت مىهجُت في دساظت ٘لمحن
 ،ألاوُ٘ ٥لم " ؼ٣ل اإلااء الخاثض ِلي حاثضة "ؤوظ٣اس"  ، 2118و الثاوي ُ٘لم "
اإلاشبْ " الخاثض ِلي حاثضة مهشحان "١ان" الذولي . 2117
 -0كزاءة لصاهية شميىلىجية للمصطلح إلاشهاري الصيىمائي:
 ِذ ِىفش اإلامازلت الخاـُت ألاظاظُت للّالماث ألاًٝىهُت  ،و هى الّىفشالزي ٔحر مً خالله مفىلح الّالمت ألاًٝىهُت ًِ مفىلخي اإلااؼش و الشمض ،
خني ؤـبذ مً اإلام ً٢وحىد اظخٝاللُت بحن لٕت الفىسة و لٕت ال٣لماث  ،و
هزا ما ًا٠ذ ؤن خاـُت اإلامازلت مىحىدة ،ألن الفىسة ِملُت بظٝاه حضء
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ِلي ال٣ل  ،لخفبذ الفىسة ّ٘ال ممازلت ؤًٝىهُت ال حؽبه ٔحرها  ،بل حؽبه في
بّن ِىاـشها  ،لزل١ ٤ان مً الىاحب ِذم بحشاء بظٝاه هىعي للمٙاهُم
اللعاهُت ِلي ؤهٍمت الخىاـل البفشي  ،بر ًٙ٢ي ؤن ج٣ىن مٙهىم ما مً ببذاُ
اللعاهُحن ١ ،ي ً٣ىن خٝله الخىبُٝي مىدفشا بؽ٣ل نهاجي في اإلاىلىِاث
اللعاهُت .. trait phonétique distinctif.بن الّىفش الفىحي اإلامحز مثال ًمً٢
بدساحه لمً الذساظاث ألاًٝىهُت  ،لِغ ألهه بهخاج اللعاهُحن  ،بل ألن
الفىسة البفشٍت ِلي ألاٜل لِعذ ـىجُت " ( )8و سٔم جمحز الفىسة بخفاثق
ظُمُاثُت ٘ ،ةنها ال حعخٝل ًِ باقي خٝى ٥اإلاّش٘ت و بخاـت الخٝل اللعاوي ،
ألهىا هجذها جشجمي في ؤخمان لّبت اإلاّنى بحن ِلم الىٙغ  ،و ِلم الاحخماُ
ُ٘فبذ اإلافىلح البفشي ًُٝم مْ باقي اللٕاث ِالٜاث وعُٝه مخّذدة " لم
ًدن بالذساظت الجُذة بّذ بهه ال ً codiqueجمْ ٘يها بحن الخىاب اللٕىي
 ،و الخىاب البفشي  ،بُنهما جشابي ًىٙي ؤن " حعمي الىخذاث ألاظاظُت التي
جفىٙها اللٕت وجٝىّها بلي وٌاث٠ ٚما ؤن مً وٌاث ٚالشئٍت مىذ الدؽُ٢الث
الذاللُت للٕت  ،و اظخلهام هزه الدؽُ٢الث منها ؤًما "( )9لخفبذ ظُمُىلىحُا
الفىسة حؽخٕل بلي حاهب ظُمُىلىحُا اللعاهُاث في ؼب٢ت ِالثُٝت مّٝذة ،
ألن ألامش ال ًخّلٝ٘ ٞي بما ًدمله الؽ٣ل الٍاهشي للفىسة مً بؼاسة لمىُت
في الفىسة ٠خابُت  ،بل ؤًما بالبيُاث اللٕىٍت التي جّٙل لمىُا في الفىسة
هٙعها ،و بالفىس البفشٍت التي حعاهم في جبلُٖ بيُاث اللٕت.
 بن ؤلاؼهاس العِىماجي ًم ً٢ؤن ٌعخذعي بلي خٝلت اللٕت اإلالٙىٌت وال٢خابت مّا  ،و الفىسة الثابخت و اإلاخدش٠ت  ،و ل٢ىه ًبٝي بؼهاسا له دالالجه
الىُّٙت و الاحخماُِت و الثٝاُ٘ت ،هزا ما ٌؽ٣ل خاـت مادة الخّبحر ٠ما ٌعميها
"هاإلاعالٗ" التي بحن ؤلاؼهاس واللٕت  ،و ختى ِذة خٝى ٥ؤدبُت و ٘ىُت ؤخشي ،
٘الفىسة مثال مادة الشظم  ،و هي ٘شدًت زابخت ٠،ما ؤنها مادة ؤلاؼهاس و هي
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مخّذدة و مخد٢مت مخألٙت مْ باقي الّىاـش العمُّت مً ٠الم ،مىظُٝي
مفىلح  ،و بؼاساث  ،م٢خىٍت لزل ٤و خعب مىٍىس "هاإلاعالٗ " ًٝىم بةِادة
الاِخباس للجمل والذالالث اإلالخىٌت في الفىس ،مْ هٙي بم٣اهُت وحىد هزه
الذالالث خاسج الفىسة ،في خحن ًم٢ىىا اًجاد ما هى ؤًٝىوي خاسج الفىسة ،
لزل١ ٤اهذ اإلامازلت في الاؼهاس العِىماجي جخمْ لخٕحراث ٠مُت ٠معإلت دسحاث
ألاًٝىت  ،ومؽ٣لت ألاظلبت اإلاخخلٙت ،ؤو ٠ممازلت الدؽابه،التي جخخل ٚمً زٝا٘ت
آلخشي  ،و ختى داخل الثٝا٘ت الىاخذة ؤو اخخىاء مبذؤ ألاًٝىهُت الاـىالخُت
بذسحاث مخٙاوجت  ،ألن العِىما الىاوٝت و ؤلاؼهاس ألاًٝىوى اإلا٢خىب هى هفىؿ
مخخلىت الاـىالح و الذاللت  ،جمثل الفىسة ٠زل ٤مؽ٣لت بؼ٣االث الخذخالث
العىظُى زٝاُ٘ت ٠،ما ِبر "باهى٘ع٣ي" و بً٣ى  ،وباسث  ،و التي جدملىا ِلي
ٜشاءة الفىسة و٘ ٞؤهممه مخخلٙت خاسج لعاهُت جٙشك العُا ، ٛو بفىسة في
خذ راتها ٢٘ ،شة الخّاسك بحن البفشي اللٕىي الٝاثم في بّن ألارهان ٘٢شة
اختزلذ ١ل ؤلاظٝاواث الىٝذًت لذساظت الفىسة ؤلاؼهاسٍت  ،ألنها ؤهملذ ١ل
الذالالث الٕحر لعاهُت و الٕحر بفشٍه و الخ٢ٙحر في الفىسة هى باألظاط لِغ
بهخاج للفىسة  ،بل بهخاج لل٣لماث و ؤإلافىلخاث لخ٣ىن الفىسة هىا هي
ـىسة ال٣لمت و اإلافىلح  ،لُفبذ اإلافىلح العِىماجي "خىابا ًخمع٤
باختزا ٥الىٜاجْ الىبُُّت الي ٌىاهش زٝاُ٘ت  ،ولِغ بجش الىٜاجْ الثٝاُ٘ت الي
ٌىاهش وبُُّه  ،ومً زمت ٘ةن ؤلاؼاسة بلي سْ٘ الُذ ؤو الشٜق  ،ؤو ؤلطخ٤
ؤؼ٣اال وبُُّت  ،وبهما هي ؤؼ٣اِ ٥شُ٘ت وزٝاُ٘ت  ،و هي ما ٌعمذ بىحىد
ظُمُىلىجى للٕت ؤلاؼاسة و الخش٠ت  ،التى حعمي ظُمُىلىحُت ؤلاماثت " ()11
 -8إشكالية املصطلح و وظيفته في خطاب الصىرة :
 لّل ؤو ٥ما ًدبادس بلي رهً اإلاخلٝي هل ًمٜ ً٢شاءة مممىن الفىسة ٜشاءةصخُدت ؟ و هل هزا بمٝذوس ؤي مخلٝي ؟ ؤم هىا ٟمخلٝي هىعي ًخم ً٢مً
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جل ٤الٝشاءة ؟ لهزا ال ًم ً٢ؤن وّذم الىٌُٙت الخبلُُٕت الخىاـلُت للفىسة
٠مفىلح ٌعخذعي اإلاٙهىم البالغي لها "بن الفىسة حععي في ٔالب ألاخُان و
بؽ٣ل واُ بلي بهخاج ؤزش ؼبه بُىلىجي ؤو ـذمت  ،ؤي ؤنها مثحر مىحه بلي
الخفىِ ٥لي سد ّ٘ل  ،و هي إلرن مخخلٙت جماما ًِ الشظالت راث الخمىلت
ؤلابالُٔت "( )11لزلً ٤بذو الٙش ٛالخاـل بحن اللٕت ٠مفىلح و الفىسة
٠ذاللت ؤًٝىهُت  ،هى اهٙشاد اللٕت الىبُُّت بالخاـُت الفىجُت  ،التي حعحر
الخىاب ِلي الاؼخٕا ٥في خحز صماوي  ،مما ٌعخدُل ٌهىس ـىسجحن في هٝىت
صمىُت واخذة لمً ظلعلت ال٢الم .
 أما اللزاءة الصيىمائية للفيلم فهي ثأخذ ثالثة اثجاهات:ا – هىاٜ ٟشاءة راث وابْ بخباسي وؤخُاها جشوٍجي و٘ ٞما جشاه الّحن
وحعمّه ألارن ورل ٤بخٝذًم مخخفش للُٙلم.
ب  -هىاٜ ٟشاءة جدلُلُت ظِىماثُت مدمت ال ِالٜت لها بإي هٍشٍت مّشُ٘ت
خاسج بواس الخدلُل الُٙلمى  ،و هزه الٝشاءة و هي جدلُل اإلادمى ٥ألاًذًىلىجي و
الٝماًا التي ًدملها الُٙلم ،
ج  -الىىُ الثالث مً الخدلُل الُٙلمى :ما ًىذسج في مجا ٥العشدًاث
"بشوب" وبحن ما هى ؤًٝىوى مىلىِاحي بيُىي  ،خُث ًىٍش بلي الُٙلم ١ىخذة
مخ٣املت البىاء ٌؽ٣لها العِىاسٍى  ،و الٝفت  ،و الخىاس.
 بن الخدلُل العِىماجي ؤو الىٝذ العِىماجي لأل٘الم ًىىل ٞمً بهخاجمجمىِت مً اإلاّاسٗ خى ٥بّن اإلا٣ىهاث الُٙلمُت  ،اهىالٜا مً مبذؤ جإوٍلي
ًفب في ما ٌّشٗ بىٍشٍت العِىما ُ٘ ،بذؤ هاٜذ العِىما بخٝذًم ؤدٛ
اإلاّلىماث ًِ الُٙلم  ،بذؤ بىىُِت وؤظلىب مخشحه ،و اإلاذسظت واإلاىهج الزي
ًيخمي بلُه ِ ،اسلا آلاساء العلبُت والاًجابُت خىله  ،ومذي اظخٝبا ٥الجمهىس
لهزا اإلاىخج العِىماجي  ،ؤما مدلل الُٙلم ٘ ،هى يهذٗ بلي بهخاج مّاسٗ في
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مجملها ججمْ بحن ؤظغ ِذة هٍشٍت وجىبُُٝت  ،حععي بلي جدلُل الُٙلم بلي
ؤـٕش حضثُاجه  ،و هزا ما هجذه ِىذ زلت مً الىٝاد ممً ٠شظىا حهذا ٠بحرا في
مجا ٥الىٝذ العِىماجي ١،الىاٜذ مدمذ بجاوي  ،و اإلاخشج ؤخمذ ساؼذي خُث
" جخخل ٚدسحاث الاهّٙا ٥مْ الفىسة وبّا مً مخل ٞباخث ًِ راجه وسٔباجه
في ما ٌؽهذه مً ؤ٘الم بلي مخل ٞؤٜل اهّٙا ، ٥مخلِ ٞاؼ ٞللعِىما ًملٜ ٤ذسا
مُّىا مً الثٝا٘ت العِىماثُت  ،ل٢ىه ال ًمل ٤ألادواث الٝادسة ِلي ال٢ؽ ٚو
الخدلُل و بدسا ٟألابّاد الجمالُت و ال٢ٙشٍت  ،ؤالبا ما ٌُٕب الُٙلم اإلاؽاهذ ،
و حعٝي الزاث اإلاؽاهذة اهخماماتها ال٢ٙشٍت و الثٝاُ٘ت اإلاشجبىت بذاثشة
اخخفاـها "()12
 ثلىية الصىرة الفيلمية  :وٍٝفذ بها الفىسة اإلاؽهذًت  ،ؤو الخش٠تاإلاخدش٠ت في زالر معخىٍاث  :العُا ، ٛاإلاّنى الؽ٣ل  ،ؤما العُاُّ٘ ٛشٗ ُ٘ه
الىاٜذ مً خال ٥الخٝل العِىماجي ِلي ولُّت الترابي ٠،إن ً٣ىن مً ؤ٘الم
حُمغ ١امشون  ،ؤو" سٍذلي ظ٣ىث" "،الُخاهذسو اها سٍخى"  ،ؤو ُ٘لم ًيخمي بلي
الفىاِت الخجاسٍت  ،ؤو ُ٘لم مهشحاهاث  ،ؤو جاسٍخي ؤظىىسي  ،خُث جشاعي ُ٘ه
الٍشوٗ الخاسٍخُت التي ؤهخج ٘يها الُٙلم ٠ما ًإخز في الخعبان اإلاممىن
العشدي و الذاللي  ،و ؤلاًداجي  ،و الشمضي  ،و الاوسجام بإن ً٣ىن ِمُٞ
الخىلُ ٚالٙني و الخفىٍش  ،و ؤلاهخاحُت ٘خم ً٢اإلاخلٝي مً بهخاج مجمىِت
مّاسٗ و مٙاهُم لذًه بّذ جلُٝه للُٙلم و ختى ًفل اإلاخلٝي بلي هزه الّملُت ،
٘ةهه ًخم ً٢مً ٜىىاث ؤلادسا ٟلذًه بدعب زالزت معخىٍاث للٝشاءة
اإلافىلخُت و هي معخىي اإلافىلح ؤلخٝني  ،ومعخىي اإلافىلح ؤلجمالي ،
معخىي اإلافىلح الذاللي  ،و معخىي اإلافىلح الثٝافى .
 في هزا اإلاعخىي الاخحر ًذس ٟالٙىان بٝذسة ٘اثٝت ُُٙ٠ت جىىَْ الىظاثلالجمالُت و الخٝىُت و ًىٌٙها في ؼ٣ل مفىلخاث جخاوب بخعاط وِٝل
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اإلاخلٝي في وٜذ واخذ  ،و هى ما ٌؽ٣له ما ًىلِ ٞلُه ب " الفىسة الزُ٠ت "
التي جفمم بدعب البّذ الثٝافي والاحخماعي للمخلٝي  ،لخفبذ الفىسة بهزا
الؽ٣ل جشحمت للخّبحر ًِ حماِت ظىظُى زٝاُ٘ت  ،جخل ٞبخعاظا باإلاّني
الذاللي لها  ،مً خال ٥الاهّٙا١، ٥الخضن ،ؤو الٙشح  ،ؤو الذساما ،بمىحب ِالٜت
المىء بالٍل ،و وعب الٍل ٘يها  ،واخخُاس ألالىان و الخىىه اإلاّبرة ِنها ،
لُخجاوص اإلاخلٝي ما هى مٝذم له ٌاهشٍا بلي ٜشاءة باوً الفىسة  ،ؤو ما وساء
الفىسة  ،وَّىيها هىٍتها الذاللُت اإلافىلخُت الجذًذة  ،ألن اإلافىلح
ألاًٝىوي ًىحه ِادة بلي جفذًٝه ٣٠ل ولِغ ٠جضء  ،و هزا ما ًفىْ
بًذًىلىحُا و مفىلح الفىسة العِىماثُت اإلاخدش٠ت  ،و التي ٜذ ًىىِ ٥مش
خٍٙها في الزا٠شة الجماُِت لذي اإلاخلٝحن بٝذس حمالُت الذاللت اإلاصخىهت ٘يها،
ُٙ٠لم "جاًخاهُ " ٤الزي ًدٍٙه الجمُْ في را٠شجه وَُّذ مؽاهذجه مً خحن
آلخش  ،و هزا ألامش ًٙط ي بلي بّذ حمالي هٝذي في ِالم العِىما  ،و هى ما
ًم ً٢ؤن ؤولِ ٞلُه شخفُا "الخإزحر الشامض و لِغ الشمضي " ألن الشامض هى دْ٘
بٝىة الّ ٙل بإن هشمض الي مّاوي مخّذدة ب٣ل الىظاثي الخٝىُت اإلاخّذدة في
الخفىٍش العِىماجي  ،ختى ًفّب ِلي اإلاخلٝي جٙمُل ـىسة ًِ ـىسة .
 وظيفة املىاوبة  :و هي وٌُٙت معاِذة لىٌُٙت الفىسة  ،وبخاـتالفىسة العِىماثُت ،و جذخل في ظُا ٛالخىاس اإلاؽٙىُ بمفىلخاث ٌّش٘ها
"باسث" بن اإلاىاوبت و الترظُخ ججخمّان في الفىسة ألاًٝىهُت راتها  ،ؤما برا ١ان
للىق اللٕىي وٌُٙت مىاوبت ٘ ،ةن ِملُت ؤلابالٓ ج٣ىن ؤ٠ثر ١لٙت ألنها جخىلب
مّش٘ت ظجن اللٕت  ،ؤما برا ١اهذ وٌُٙخه هي الترظُخ ٘،ةن الفىسة جٝىم
بّملُت ؤلابالٓ (. )13
ا -املصطلحات الصزفية  :جىىُ اإلافىلخاث اإلاعخّملت في اللىخاث
ؤلاؼهاسٍت العِىماثُت  ،ما بحن لماثش اإلاخ٣لم و اإلاخاوب  ،ألن ؤلاؼهاس باألظاط
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هى ِملُت ؤو سظالت مً خىُب الي مخاوب ً ،دذد ٘يها اإلاشظل بظتراجُجُت
خىابه مً البذاًت  ،بإن ًش٘ٝها بإّ٘ا ٥معاِذة لزل٠ ، ٤إّ٘ا ٥ألامش  ،ؤو
ؤّ٘ا ٥الىلب  ،ؤو ؤّ٘ا ٥اإلاماسِت .
 ؤما ـُٖ ؤّ٘ا ٥اإلااض ي٘:خ٣ىن في اإلاٝاوْ ال٢خابُت مً مثل ـُٕت العشد ،وهي مىاظبت حذا للىخاث ؤلاؼهاسٍت لأل٘الم ٠ ،ما ٌعخّمل ؤلاؼهاس ؤًما
ـُٖ الخٙمُل ،ورل ٤بٕشك بلٙاء وابْ اإلابالٕت في جإُ٠ذ ِلي سظالت
ؤلاؼهاس.
املصتىي الىحىيٌ:عخّمل ؤلاؼهاس العِىماجي الجمل الاظمُت والّٙلُت ،
ؤما الجمل الاظمُت ٘هي جذِ ٥لي زباث ؤظماء مخّلٝت بالُٙلم ٠مثل  ،سومُى و
حىلُاث  ،الجمُلت و الىخؾ ٘ ،اوعىن و ١اجشًٍ  ،ؤما الجمل الّٙلُت ٘هي جذ٥
ِلي الخجذًذ في ٜفت الُٙلم بذاْ٘ بلٙاء وابْ الخُىٍت و ؤلازاسة في البيُت
العشدًت للُٙلم ،مثل " لً ؤِِؾ بُّذا ِىٜ ، ٤اجل مً ؤحل آلاخشًٍ٠...ما
هجذ ؤؼباه الجمل بفُٕت اإلاعاِذة ِلي العشد مثل " دواثِ ٤ىذها ،الخب ؤن
حّمل الخحر  ،و١لها ِباساث جذْ٘ باإلاخلٝي بلي اظتهال ٟاإلاىخج العِىماجي  ،ؤما
معخىي ألاظلىب ٘هى خامل ل٣ل خفاثق اللٕت ً ،تراوح بحن ألاظلىب الخبري
و ؤلاوؽاجي ٘ ،األو٢ً ٥مً في البيُت العشدًت مً بذاًت ؤلاؼهاس بلي نهاًت الُٙلم،
و ألاظلىب ؤلاوؽاجي بلي اظتهال ٟمىخج ؤلاؼهاس ًمثل ومماث ؤو وٜٙاث حّضٍضٍت
ما بحن العشد و العشد .
 ومً هاخُت اللٕت ًخمحز ؤلاؼهاس العِىماجي بالخّذد اللٕىي  ،خُث ًفممب٣ل لٕاث الّالم  ،و ختى الّامي منها  ،و هزا مشده زٝا٘ت الّىإلات التي ٘خدذ
الباب واظّا ؤمام الفىاِت العِىماثُت  ،ل ً٢جبٝي اللٕت الاهجلحزًت ؤ٠ثر
اظخّماال و بخاـت في ألا٘الم راث الجىدة الّالُت  ،و التي جذخل ظباٛ
98

مجلة الحكمة للدراشات الاعالمية و الاثصالية
ISSN :2353-0502
E-ISSN :2600-6863

المجلد  / 7:العدد 4:

تاريخ االرسال  ،2019/06/28 :تاريخ القبول ،2020/06/08 :تاريخ النشر2020/07/14 :

الجىاثض هزا مً هاخُت  ،باإللا٘ت بلي ١ىنها لٕت الخىاـل ألا٠ثر جذاوال بحن
ؼّىب ؤلّالم ٠ما جممً لٕت ؤلاؼهاس ظمت الخ٢شاس للمفىلخاث وجشدادها ما
بحن ٘ترة وؤخشي ١ ،ىمماث بؼهاسٍت ًٝذم لها جلٙضٍىهُا مً ٜبل  ،زم مً خال٥
ِٝذ هذواث للتروٍج بلي الُٙلم ٜبل ِشله بذوس العِىما و اإلاهشحاهاث  ،و هىا
ً٣ىن ؤلاؼهاس الخلٙضٍىوي للُٙلم باهَ الثمً ٜبل ؤلاؼهاس العِىماجي  ،ألهه ًذْ٘
بإ٠بر ؼشٍدت مم٢ىت بلي اظتهال ٟمىخج ؤلاؼهاس مً هاخُت  ،و مً هاخُت ؤخشي
ؤلاؼهاس الخلٙضٍىوي للُٙلم ال ً٣ىن بزاث الخشُ٘ت و الفُٕت لإلؼهاس
العِىماجي ،ألهه ًشاعي الزاثٝت اإلاجخمُّت الخلٙضٍىهُت  ،التي جمم ١ل ؼشاثذ
اإلاجخمْ جٝشٍبا  ،و ٘هىا ٟبّن اإلاؽاهذ ؤو الشظاالث اإلاؽٙشة ٜذ ال حّشك في
ؤلاؼهاس الخلٙضٍىوي  ،اإلاشوج لأل٘الم العِىماثُت اختراما لجمهىس الخلٙضٍىن ،
ل ً٢سٔم رل٘ ٤هى ًىحي بباقي الذالالث ٠،ةخالت مىه ِلي مّش٘ت مممىن
الُٙلم ٠،إ٘الم ؤإلزاسة الخىشٗ  ،الجيغ .
 مً خال ٥الذساظاث العُمُاثُت لإلؼهاس العِىماجي ٌّذ مىٍىس "بحرط"ؤحذها ألاوعب لذساظت الخىاب البفشي وخاـت ؤلاؼهاس العِىماجي ،خُث
اخخ٢شث الفىسة اإلاخدش٠ت ؤ٘ ٞهزه الذساظت  ،التي خاولذ اإلاٝاسبت ٘يها
بدعب ؤوعاٜها الىٝذًت في ُ٘لم ؼ٣ل اإلااء ُ٘ما ًلي :
 "the shape of the waterملاربة شيميى لصاهية لفيلم" شكل املاء
ؤن العاا ٥اإلاخّل ٞبذساظت اإلافىلح في ِالم العِىما  ،ومٝاسهخه
باإلافىلح اللعاوي الىبُعي  ،هى  ُٚ٠هجّل مادة الخّبحر في العِىما راث
داللت ؟ ،و ّ
ٌّذ "حان ماسي ّ
بُترظمً " مً ؤواثل العِىماثُحن الزًً بدثىا في
هزه ؤلاؼ٣الُت و و ٜٚوىٍال ِىذ بيُت اللٕت العِىماثُت التي وؽشث ظىت
٘ ، 1961ةرا ١اهذ اللٕت الىبُُّت هي الٍاهشة الىخُذة في الخبلُٖ ّ٘ ،لى هزا
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الىدى جفبذ لٕت العِىما ال مّني لها  ،ؤما برا ظلمىا بىحىد لٕاث ؤخشي ٘،إن
للٕت العِىما داللت.
ًٝذم اإلاخشج العِىماجي اإلا٢عُ٣ي " حُلىمى دلخىسو " ُ٘لمه "ؼ٣ل اإلااء " ،و هى
اإلاّشوٗ بمىٍىمت ال٢ٙش ألاظىىسي الىاٜعي ،خُث ٌّشك شخفُاجه مً
الىخىػ و ألاسواح ،بلي حاهب شخفُاث بؽشٍت ،للخّبحر ًِ مىلىِاث
وٜماًا ٘لعُٙت بوعاهُت راث وصن ١،الخب  ،وؤلازاسة  ،والخّاٌؾ مْ آلاخش
اإلاخخل ، ٚل ً٢بشئٍا اًجابُت جم٢ىه مً جد ُٞٝؤهذا٘ه  ،وهى مخشج مذسظت
"هىلُىود" .
 مممىن الُٙلم ًشوي ٜفت امشؤة ب٢ماء في ظً الشبّحن  ،حّمل مىٍٙت فيمخبر خ٣ىمي ؤمشٍ٣ي ظشي ً ،خىاحذ جدذ ألاسك  ،في بواس الخشب الباسدة ،
٘ترة العخِىاث مً الٝشن اإلااض ي ؤزىاء ِملها بهزا اإلاخبر ج٢دؽ ٚؤن الٝادة
الّع٢شٍىن ألامشٍُ٢ىن بش٘ٝت ِلماء و خبراء ًٝ ،ىمىن بجلب مخلى ٛبشماجي
مً ؤدٔا ٥ألاماصون إلحشاء ججاسب ِلمُت  ،جذخل في بواس الخىا٘غ الّلمي بحن
اإلاّع٢ش الؽشقي "ب ط  ،و اإلاّع٢ش الٕشبي "و م ؤ" جدذًذا ظىت ً ،1962بذؤ
الخُىان البرماجي بالىمى وجىمى مّه مؽاِش "الحزا" لخدمل له ١ل الىد و
الؽٝٙت خُث ًخّشك ل٣ل ؤهىاُ الخّزًب ٘ ،خجذ "الحزا " هٙعها جخىاـل مْ
هزا ال٣اثً البرماجي  ،الزي ٌؽبه العم٢ت في ٌاهشه  ،وٜىامه ٜىام بوعان
ًذس ٟما ًجشي خىله ٘خخ٣ىن ِالٜت خمُمت بحن اإلاشؤة و الخُىان  ،وجٝشس
"الحزا " في نهاًت الُٙلم ؤن تهشب سُ٘ٝها مً اإلاخخبر بمعاِذة ؤخذ الّلماء ،
الزي ١ان سخُما في حّامله مْ هزا الخُىان ِ ،لي ِ٢غ ؤآلخشًٍ تهشب "الحزا"
مْ الخُىان البرماجي  :بلي ؤِما ٛاإلادُي وججز ٥مّه بلي الّم ٞلخمىث ٔشٜا
بش٘ٝخه .
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ا -شياق الىص إلاشهاري ً :بذؤ ظشد ألاخذار بمؽهذ إلاجز ٥حٕمشه اإلاُاه ،
حعبذ ُ٘ه ألاظما ، ٟو جىٙى ُ٘ه ١ل ؤزار اإلاجز ، ٥و٘خاة هاثمت في ظشٍشها
الّاثم في اإلاُاه  ،وـىث الشاوي جصخبه مىظُٝي جفىٍش ًت مازشة  ،لُخبرها
بإهه ظُٝق ِلُىا ٜفت مؽىٜت هي ٜفت ألامحرة الب٢ماء ...و الىخؾ.
ب -بؤرة الىص إلاشهاري  :جخمثل في مٝاوْ العشد الخمثُلي اإلاشا٘ ٞلعحر
ؤخذار الُٙلم.
ج -الفائدة مً إلاشهارٔ :شط ُٜم ِلُا في الزاث اإلاخلُٝت  ،و هي ٜبى٥
آلاخش والخّاٌؾ مّه.
 ؤما ظُا ٛالىق ً :مثل ١ل الٍشوٗ اإلادُىت بةهخاج الُٙلم  ،لُد٣ي لىاالعاسد بذاًت ٜفت الُٙلم ِلي لعاهه  ،و هي هٙغ الجمل التي ١اهذ ا٘خخاخُت
لإلِالن ؤلاؼهاسي  ،وؤولي الّباساث "هل جشٍذ ؤن حّشٗ مً ؤهذ " و ٜذ جم
اظخّما ٥ـُٕت العاا" ٥هل " لجلب اهدباه الخُىان البرماجي له  ،بإ٠بر ٜذس
مم ً٢مً ؤلاًداء  ،جمثل هزه الّباسة ِٝذة ؤلاؼهاس بإ٠مله  ،و مىخج الُٙلم
ٜفذ بلي العاسد لتهُئت ِٝذة الُٙلم بعاا ٥بعُي ًخممً خلىال  ،ؤو ِٝباث
مخّذدة للُٙلم ٠ ،ما ًذ ٥مً حاهب آخش ِلي ؤن هىا ٟمً ٌّشٗ شخق هزا
اإلاخلى ٛلمىُا  ،و هي الٙخاة الخشظاء التي ال حعإ ٥مفىلخا لعاهُا  ،بل
مفىلخا ؤؼاسٍا بًماثُا.
 و هزا ما جلخفه ِباسة مش٘ٝت بىسٜت  ،و ٜذ ٠خب ِليها "ٜل لي هل جشٍذؤن ً٣ىن ل ٤ـذً ٞ؟ هزه الّباسة مصخىهت بّىاًت ًِ خب الخىاـل بحن
اإلاشؤة و اإلاخلى ٛالبرماجي  ،و ًِ الخعاظُت الثٝاُ٘ت بحن ؤلاوعان و آلاخش  ،التي
ال ًبذيها ١ل الىاط  ،بل مً ١ان خعهم ؤلاوعاوي حذ ِا ، ٥خني جزهب ُ٘ما
بّذ و جٙصح له ًِ سٔباتها هدىه  ،بنها ِباسة بؼهاسٍت ممخاصة حّخبر الّباسة
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اإلاٙاجُذ لهزا الُٙلم  ،و التي جخّذد الٝشاءة ٘يها  ،بل و ؤ٠ثر مً رل ٤بن ِباسة
"...هل جشٍذ ـذًٝا " دّ٘ذ باإلؼهاس الي ججعُذ خالت بٔشاء بإن هضلذ هزه
الٙخاة بلي اإلااء لخخخلي ًِ ِاإلاها الخُٝٝي  ،و هزا ما ًداو ٥ؤلاؼهاس ّ٘ال الُىم
ألن ًش٠ض ِلُه  ،بإن ًلبغ لبىط ٔحره  ،الزي ًىاظب اإلاىلىُ ختى ً٣ىن ؤ٠ثر
بٜىاِا و جدُٝٝا ألهذا٘ه مً ببهاس وبزاسة .
مممىن ؤلاؼهاسً :خمثل في الجمل اللعاهُت اإلاشا٘ٝت لإلؼهاس  ،و هي جخىظي
ؤلاؼهاس بّذ الجمل العشدًت للشاوي  ،وجخلىها الٙخاة" الحزا" باللٕت اإلا٢خىبت
والاؼاسٍت مْ مثل - :ال جخ ، ٚؤها بوعان ( و هي جمْ ًذها ِلي ٜلبه) - ،ال
ؤظخىُْ ؤن ؤدخل اإلااء مثل ٤؟  - ،ال جٝترب مً سٍدؽاسد ؟
 هزه الّباساث خذدث هىُ اإلاخلٝي اإلاّني باإلؼهاس  ،و هى مخلٝي ًىى ٛاليالخب و٘هم الّالٜاث ؤلاوعاهُت  ،سٔم ما ٌؽىبها في الٕالب مً صٍ، ٚ
وبخاـت برا ١اهذ الاهىالٜت مً اإلااء ،ؤظاط ج٣ىًٍ ال٣ىن والخل ٞوٍفشح بهزا
اإلاخشج "دلخىسو" و ٜذ ؤخز بال٢خاب اإلاٝذط دلُال"سوح هللا جشٗ ِلي وحه اإلااء"
(ال٢خاب اإلاٝذط ،الخىساة) ( ، )14و مً ٘٢شة اإلااء ١ان الخّمُذ  ،وهى لماهت
سحل الذًً للمخّمذ ِىذ هللا بٕعل خىاًاه و رهىبه بإال ٌّىد بليها مجذدا ،
ومنها ٘٢شة الخىهحر بالىلىء في ؤلاظالم  ،وجٝشٍبا في ١ل الخماساث ١ان اإلااء
مىهشا و ال صا ، ٥لزل ٤حاءث "الحزا" و ٜذ جىهشث في ـىسجحن  ،ألاولي بثُابها مْ
الخُىان البرماجي  ،و الثاهُت دون زُاب  ،و ٜذ ماسظذ هزه اإلاٝاوْ سخشها ِلي
اإلاخلٝي .
 ججذس هىا ؤلاؼاسة بلي ؤن اللىخاث اؤلاؼهاسٍت للُٙلم حّذث ِؽش لىخاث ،١ل لىخت ؤ٠ثر داللت و بًثاسا مً ألاخشي  ،لزلٌّ ٤ذ البّن" ؤلاؼهاس خىابا
خُىٍا ظُّذا خالُا مً الهمىم مملىء باآلما ٥الىسدًت ٌّ ،مل ِلي جإظِغ
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ألالٙت وبىاء الثٝت بِىه وبحن اإلاخلٝي  ،و لمً هزه الضاوٍت لِغ ؤلاؼهاس ظىي
ـُٕت ؤخشي مً الفُٖ " الخىهحرًت"  ،التي جم ً٢الزاث مً الاهدؽاء بىٙعها
ِبر اإلاضٍذ مً الاوٕماط في الىهم  ،وٍخم الخىهحر ِبر العى ٛو ّ٘ل الؽشاء "
(.)15
 ؤما ألالىان ٘ٝذ ١اهذ دا٘ئت في مجز" ٥الحزا"و مؽبّت بلي خذ ٠بحر بمسحبشجٝالُت  ،و الخفىٍش ١ان نهاسي  ،لُّ٢غ الؽّىس بالذٗء وألامان  ، ،و في
اإلاخخبر ؤلىان ألاخمش و الشـاص ي  ،لُفبذ اإلا٣ان ًىحي بالىخؽت والهجش،
والعىء وألاٜل ِذالت  ،وفي اإلاعبذ اللىن ألاصس ٛاإلاؽْ ٌّىي اهىباِا بجمالُت
الّالٜت و ظمىها  ،و هى لىن هادت ًدمل الفٙاء و الىٝاء في اإلايؽإ  ،هي
ؤلىان اإلااء التي ؤِىذ ظمت ؤلازاسة الفامخت و الهادثت  ،في مؽاِش الخب
وألالٙت في ؼ٣لها ؤلاوعاوي ال الخُىاوي  ،سٔم ؤن اإلاٙاسٜت هىا هي خب بحن
بوعان و خُىان  ،لُ٣ىن هزا ألاخحر ؤ٠ثر هذوءا و ظُ٢ىت في بًفا ٥مؽاِشه
الفادٜت إلادبىبخه .
 ؤما اإلاىظُٝي الخفىٍشٍت اإلاشا٘ٝت للىخاث ؤلاؼهاسٍت  ،و ختى داخل الُٙلممىز بذاًخه بلي نهاًخه ١ ،اهذ مىظُٝي جإزحرًت بلى ؤبّذ الخذود  ،حّلذ اإلاخلٝي
ٌِّؾ الخلم ًٍٝت  ،و ًدل ٞمْ سٔباجه بُّذا  ،و ًىّؾ مخُلخه باإلاخّت
الٙاثٝت  ،ألن اإلاىظُٝي الخفىٍشٍت "لخً ًدمي ال٣لماث مً ١ل خ٢م و مً
الشٜابت ٘ ،الٕىاء ًممذ حشاح الجعم الاحخماعي مثلما جّٙل ألاهاؼُذ والتراجُل
ال٢يعُت " ()16
ؤما خش٠ت ال٣امحرا ٘ :جاءث ظاثلت ومدعلعلت  ،ال ًىحذ لٝىاث خادةجٝشٍبا مْ الخٝلُل مً اللٝىاث الثابخت  ،و هزه هي ٘لعٙت الخفىٍش في ألاِما٥
الٙاهخاصٍا جىٝل ؼّىسا بخُالُت ألاخذار  ،و اإلاازشاث البفشٍت جذْ٘ بلي جٝبل
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الىخؾ وِذم الخىٗ مىه (مّالجت صخُت) ٌعخّملها ِلم الىٙغ الُّادي في
مّالجت الخىٗ اإلاشض ي مً ١ل ٜبُذ .
ؤهم ما ًمحز مفىلخاث اللىخاث الاؼهاسٍت للُٙلم ،ؤنها ؤزاسث خحرةاإلاخلٝي٘ ،عا ٥خبر الىٝاد ال٢ثحر ٘ ،منهم مً ٜا ٥ؤنها بِادة لٝفت "الجمُلت
والىخؾ  ،الٕىسٍال و الٙاجىت  " ،لىٜىم ألاظىد " التي في ظُا ٛآخش ًفشح بإهه
الُٙلم الزي ؼاهذه ظىت ،1954و ؤزش ُ٘ه بؽ٣ل ٔشٍب ٘ ،اججه في ٠بره الي
ظِىما ِالم ألاظىىسة و الىخؾ  ،هزه الاهخٝاداث حّلذ اإلاخشج "دالخىسو"
ًمْ اإلافىلخاث العِىماثُت مدل الجذ ٥و الىٝاػ ٝ٘،ذ ؤحمْ ال٣ل ِلي ؤن
"دالخىسو "لم ًإث بالجذًذ لحرد ِليهم ٜاثال  :الجذًذ في هٍش٠م مدخىي الٝفت
مّشوٗ ،ل ً٢بىٍشي وشٍٝت الّشك و ألاظلىب العِىماجي الجذًذ و حُٕحر
اإلادخىي مً ٘٢شة الىٙىس مً آلاخش بلي ٘٢شة جٝبله و الخّاٌؾ مّه بل و خبه"
(.)17
لٕت الىق:جمخاص بالجمل الٝفحرة ِادة  ،وهي مىحضة وم٢ثٙت الذاللت  ،ؤولها
ِىىان الُٙلم "ؼ٣ل اإلااء"وباللٕت الاهجلحزًت التي هي وظُي جشحمت بحن ١ل
ؼّىب الّالم  ،حاء معخىي الّىاـش اللعاهُت في ؤلاؼهاس خا٘ضا في حمل
الشبي والاظخٙهام ؤ٠ثر مً خمعت وِؽشون مشة  ،وآلُت الشبي جخّذي هىا
وٌُٙت الخإزحر في هٙعُت اإلاخلٝي  ،ألهه ِىذما هٝى ٥مثال :اهخٍش ظإ ...ولم ه٢مل
ظُا ٛالجملت ٘،ةن اإلاخلٝي ًبٝي مخلهٙا إلاّش٘ت جخمت باقي الجملت  ،و هزا ؤًما
ًىاظب ظشِت ؤلاؼهاس الّملُت و الخجاسٍت  ،هزه ألاظالُب ًخىلبها الخىاب
ؤلاؼهاسي  ،للخّبحر ًِ هٙعه و مدخىاه بٕشك الخٝشب مً اإلاخلٝي جذسٍجُا ،
خني ًخٝبل مممىن الُٙلم  ،وبالّٙل خ" ٞٝححرإلاى دالخىسو" هزه اإلاّادلت ،
ألن" اللٝىت الاؼهاسٍت ال جخممً ؤلا٠شاه ،بل جتر٠ىا ؤخشاسا لٝى ٥ال٘ ،ىدً في
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هٍشها لعىا معدعلمحن  ،بل ؼش١اء معترخحن و الِبحن و ؤوشاٗ مخىسوت مّها
بةـشاس معب.)18(ٞ
سشح ُ٘لم "ؼ٣ل اإلااء" بلي ؤ٠ثر مً  12حاثضة منها  :حاثضة ؤ٘مل ممثل ،
ؤ٘مل ُ٘لم  ،ؤ٘مل مىظُٝي جفىٍشٍت  ،حاثضة ألاظذ الزهبي بالبىذُٜت ،
حاثضة اإلاخشححن ألامشٍُ٢حن  ،ـى ٚالُٙلم في همي " ال٣ىمُذًا العىداء" التي
جالم وجذْ٘ للطخ ٤ؤخُاها ،هزه ال٣ىمُذًا جتر ٟللمخلٝي الاخخُاس في جٝبل سؤي
مً سؤي اججاه الُٙلم  ،ـى ٚالُٙلم ٠زل ٤في "الىاُّٜت السخشٍت"،ألهه
امخذاد لّمل سواجي وهزا هى ألاصح في بهخاج ألا٘الم العِىماثُت بإن ج٣ىن راث
ؤـى ٥سواثُت.
) (the squareالفائز ب":كان"  8102ملاربة شيميى لصاهية
املزبع

لفيلم":

 جذوس ٘٢شة الُٙلم خىٜ ٥فت مذًش اإلاخد ٚالىوني "٠شظدُان" الزيٌِّؾ ولُّت ؤظشٍت حذ ـّبت ٌ ،ؽشٗ ِلي جٝذًم ِشك ُ٘لم جدذ
الّىىان "اإلاشبْ"  ،ؤو اإلاُذان  ،مُذان الخُاة  ،ؤو مُذان اإلاذًىت  ،ؤخذار حؽبه
خُاة ١ل البؽش ،لُز٠شهم بمعاولُاتهم اججاه بّمهم البّن  ،بّذ ؤن ؤ١لتهم
اإلاذًىت و الشٜمىت الخذًثت  ،و ابخّذوا ًِ الُٝم ؤلاوعاهُت.
 جخخز اللىخت ؤلاؼهاسٍت ألاولي للُٙلم ؼ٣ل ملف٠ ٞالظُ٣ي ألابّاد ،بإلىان ممللت  ،بيُت اللىن في بواس خٙل ِؽاء ًدمشها مجمىِت مً
العاظت و الصخفُاث الّامت باإلاجخمْ  ،خُث ً ٚٝبإخذ الىاوالث  ،التي
ًجلغ ٘يها مذًش اإلاخد ٚو مجمىِت مً صباثىه  ،سحل ؼبه ِاس ٜذ جخلي ًِ
الىبُّت البؽشٍت في ظلى٠ه  ،و جبىيى مبذؤ الىبُّت الخام  ،خُث ظلىٟ
الٝشدة  ،حّ٢غ اللىخت مىٍشا ألخذ ٜاِاث الٝفىس اإلالُ٢ت  ،خذدث بإِلى
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اللىخت ؤظماء ؤبىا ٥هزا الُٙلم مً الِعاس بلي الُمحن ١الخالي٠ :الط باهج،
الحزابِذ مىط  ،و في الىظي ؤًٝىهت العّٙت الزهبُت مْ اظمها و ِىىان
اإلاهشحان  ،زم ِلي الخىالي اظم دومىُ ٤واظذ  ،جحري هىجشي  ،ؤما في ألاظٙل
الفىسة ِباسة العِىما اإلاىخجت للُٙلم  ،العِىما الشاُٜت  ،زم بخي ٔلَُ و في
وظي اللىخت ِىىان الُٙلم" اإلاشبْ" وبإظٙل اللىخت و بخي سُْ٘ اظم اإلاخشج
سوبحن ؤوظدىىلذ" و ـاخب ؼش٠ت " ٘ىسط ماحىس"  ،زم ِباسة خٝى ٛاليؽش
وؤلاًذاُ الٝاهىوي لهزه اللىخت الاؼهاسٍت  ،ؤـبذ الدعائ ٥الزي ٌِّؽه الٕشب
الُىم  ،هل ًخّلم الٕشب دسوظا مً اإلاخىخؽحن ؟ هزه ال٢ٙشة حعذها مخشج
الُٙلم في شخق اإلامثل بىل .
 الُٙلم و بٝذس ما ًبذو بذاثُا بعُىا ٘ ،هى في خُٝٝت ألامش ؤ٠ثر مهاسة مًالىش ٛو الخلى ٥العاثذة ِىذ الٕشب  ،و مىحىدة في ِاإلاه ً ،دخٙي بها  ،ألنها
حّ٢غ وبُّت خام ٔحر مضٍٙت  ،ل ً٢مْ هزا ٘الٕشب خق الىبُّت البؽشٍت
بّىاـش جخخل ًِ ٚباقي ال٣اثىاث ألاخشي ١ ،األشجاس  ،ألانهاس...و هى ال ًدؽبه
بها في خحن ؤلاوعان البذاجي ًفشح ؤهه حضء منها  ،و ؤـبدذ ٘٢شة الّٝل
الٕشبي الزي ٌّشٗ ١ل ش يء  ،مخُ ًٝؤهه ماظغ ِلي وش ٛظلُمت  ،في خحن
ؤلاوعان البذاجي له ِٝل  ،ل٢ىه ال ًث ٞبال بىش ٛؤخشي إلاّش٘ت ألاؼُاء.
ا -داللة أشماء املمثلين بأعلى اللىحة إلاشهارية :
مً بحن الّملُاث الذاللُت للٕت مّني الخممحن ٠،ما ؤؼاس بلي رل: ٤سوالن
باسث " ؤي بدساج اإلاّني ؤلاًداجي لل٣لمت ؤو اإلافىلح ،ألن الخممحن هى اظخّما٥
اإلافىلح بىشٍٝت ؤو بإخشي  ،لُذِ ٥لي ٔحر ما ًٝىله  ،و خمىس اإلافىلخاث
ألاًٝىهُت  ،بهزه اللىخت ألاؼهاسٍت في ؤِالها  ،حاء لُا٠ذ ما ِلي ما ظُٝىله
الُٙلم الخٝا  ،خُث جشبي بىاءه العشدي بهزه الصخفُاث اإلادش٠ت له ٘ ،لى
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ا٘ترلىا ؤن هزه ألاظماء لم جذسج بإِلى اللىخت ؤلاؼهاسٍت  ،لبٝي الدعائً ٥ذوس
بزهً اإلاخلٝي  ،مً هم ؤبىا ٥هزا الُٙلم ؟ ما مممىهه ؟ و هزا ما ِبر ِىه
"٠شَعدُان مُتز "...بن الُٙلم ًشوي لىا ٜففا مترابىت  ،وٍٝى ٥لىا ؤؼُاء
٠ثحرة  ،جٝىلها ؤًما اللٕت اإلاىىىٜت  ،ل٢ىه ًٝىلها بىشٍٝت ؤخشي  ،بن الزهاب
بلي العِىما ٌّني سئٍت هزه الٝفق بمّني آخش  ،لِغ ألن العِىما لٕت
حعخىُْ ؤن جشوي لىا ٜففا حمُلت  ،بهما ألنها سوث لىا هزه الٝفق
وؤـبدذ بزل ٤لٕت " (.)19
ب  -عىىان الفيلم ًتىشط اللىحة الاشهارية:
هجذ في هزا العُا ٛما ًجعذه"حان مُتري "بٝىله " لِعذ الفىسة ٠ما
وّشٗ ِالمت في راتهأ،حر ؤن اإلاّني الزي جدمله ً ،خٕحر و٘ٝا ألظلىب
الّشك٘...خمش٠ض اللٕت داخل ألاًٝىهت ًمثل مش٠ض اظخٝىاب للتر٠حز ِلي
مممىن الُٙلم" ( ، )21لزل ٤ؤوسد اإلاخشج "سوبحن ؤوظدىىلذ" ِىىان الُٙلم
وظي اللىخت الاؼهاسٍت بٕشك لٙذ الاهدباه بلي ٘٢شة اإلاش٠ض التي ًذوس خىلها
ِشك الُٙلم  ،و للمىهخاج دوس ٠بحر هىا ،خُث ٌّمل ِمل اإلافىلح اللعاوي ،
و ًشاه العِىماثُىن هىا ؤهه بظاءة لٝذساث العِىما الٙىُت  ،و جا٠ذ "دًىا
دسٍٙىط" ِلي ؤن اإلاىهخاج بٝذس ما ٌس ئ ٜذ ًد ٞٝزباث اإلافىلح اللٕىي
العِىماجي  ،بذ ٥اإلافىلح اللٕىي اللعاوي  ،لخدا ٥الذاللت وجفبذ خاـت
بّالم العِىما دون ألادب ٠ ،مفىلخاث هزا ال ًٙمً١:اظخِىج  ،ظِىما
جىٔشاُ٘ا  ،دوبالج...
 و مً حاهب آخش هجذ اإلافىلخاث العِىماثُت ؤلاؼهاسٍت جا٠ذ وحىدجمٙفل مضدوج في الخّبحر العِىماجي  ،مْ اللٕت الىبُُّت ٘ ،مثال ِالماث
الُٙلم هي ِالماث الىا ْٜهٙعه  ،اإلاشبْ ؤو اإلاُذان ّ٘ال هى ١ل مُذان مىحىد
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بعاخاث اإلاذن ؤل٢بري و الّشٍٝت  ،هى مُذان الخُاة البؽشٍت بدلىلها و مشها ،
و ِىىان الُٙلم هى ٜىاة جشؼُذ ؤو مفٙاة إلاا هى مىحىد في الىا ، ْٜهزا الزي
ٌؽحر الُه بذاللت اإلافىلح ٠ ،ما ؤن ِملُت بدسا ٟالُٙلم مشجبي بالعلىٟ
ؤلاوعاوي الثٝافي ٘ ،األؼُاء في الىا ْٜال حع ً٢بل جدخل الفىسة  ،وهي مجشد
مفىلخاث مٝشسة ٘يها  ًِ ،وشٍ ٞالدؽٙحر ألاًٝىوي  ،لخذِ ٥لي ـٙاث
اإلاّاوي .
 "اإلاشبْ" هى ٘لعٙت وحىدًت  ،خملذ وابّها مذًش اإلاخد ٚبلي بوٙاء وابْالعشٍالُت و الخُّ٢بُت  ،باِخباسها مذسظخحن مً مذاسط الٙىىن الجمُلت ،
٘ةهه و مً دون ؼٜ ٤شاءجىا إلاممىن هزه اللىخاث لً ًخشج ًِ خي هاجحن
اإلاذسظخحن ٜ ،بل الىلىج بلي ِالم الىٝذ العشٍالي و الخُّ٢بي  ،وحب ِلُىا
الىٜىٗ ِىذ مفىلح الالاهخٍام مفىلح ؤهخجخه الىبُّت التي جخص ي
الٙشآ٠،ما ًٝى ٥الٙحزًاثُىن  ،و ًم٢نهم ؤن ًمُٙىا هزه البذيهت  ،بنها ال
جخص ي الخىاظ ٞؤًما ٌّ ،شٗ ١ل الىاط جٝشٍبا سٔم بعاوت الٝىاهحن التي
جد٢م ج٣ىًٍ الىبُّت ٘ ،هي مخىىِت ال نهاًت لها ومهمت ٠زل ، ٤ألن وٜىٗ
الشحل الٕالب باللىخت ؤلاؼهاسٍت ال جخخل ًِ ٚمٍاهش الىخؽُت بال في
الؽ٣ل ٘ ،هزا بوعان و آلاخش خُىان  ،و ما بُٝت الّىاـش اإلاازثت للفىسة
مخىاظٝت جإخز مفىلخاتها الىاخذة جلىي الاخشي مً جما٘ش الذاللت و هي
ُ٘لم " اإلاشَْ  ،ألن مفىلح اإلاشبْ وبن اظدبذلىاه باإلاثلث  ،ؤو الذاثشة  ،ما هي
بال اظدبذالاث ؤو معمُاث ٘ىُت و٘ ٞمبذؤ الالاهخٍام .
 بن اإلاعحرة الٙىُت إلاذًش اإلاخد ٚهي لٕض مً ؤلٕاص الىحىد  ،هزا ألامش الزيحّله ٌِّؾ الؽ٣ىي  ،الزي لم ًٙهمه الىاط الّادًىن و ال اإلاثٙٝىن  ،مما
ؤزاس ضجت بِالمُت خى ٥الُٙلم  ،ول ً٢ؤلا٘فاح ًِ بالهت مى ٜٚاللىخت
ؤلاؼهاسٍت مً وشٗ اإلامثل اإلاازل ٘يها  ،حّل الذ٘اُ ِنها ؤمش البذ مىه  ،بل
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ؤـبدذ اللىخت جذاْ٘ ًِ هٙعها بىٙعها  ،ألنها بمثابت بُاهاث واضخت ،
والخُٝٝت ؤن الخفشٍذ بّذم ٘هم الىٝاد لها  ،هى دلُل ١اٗ ِلي ؤنها جخممً
ومً دون ؼٜ ٤ىة جىاـلُه  ،بل ألن الىٝاد ٜذ اهدش٘ىا ًِ الٙلعٙت
وممامُنها.
ال ًٙالخذًث له زالزت مٍاهش  :الخُّ٢بُت  ،و العشٍالُت  ،و الخجشٍذًت ،
وجمثل هزه الدعمُاث ِلي اإلاعخىي الىٙس ي هىِا مً الهشوب الالؼّىسي ؤمام
الخىاٜماث التي جمحز هزه اإلاذاسط الٙىُت الدؽُ٢لُت  ،ؤما ِلي اإلاعخىي
الجمالي هزه الخىاٜماث جدل بىاظىت الال مّٝى٘ ، ٥إّ٘ا.٥ؤلاوعان ًمً٢
جلخُفها ِبر الخىىه و الضواًا  ،و الىٝاه  ،و الفىس  ،و بالخالي"الؼ ٤ؤن
الّذد و الهىذظت  ،و الخىاظب ؤلالهي  ،هي حضء ال ًخجضؤ مً الشظم
الدؽُ٢لي(.)21
لٝذ ؤٜذم اإلاخشج "سوبحن ؤو ظدىىلذ" مً مىٍىس جُّ٢بي بىٝل ألاؼُاء
الّاسلت و الّابشة بلي ِالم ال٢ٙشة ١ ،اللىخت العابٝت للٙخاة الفٕحرة.
 ؤما اإلاىٍىس العشٍالي للمخشج ٝ٘ ،ذ اهتزِه مً ألاِما ٛالسخُٝتوالٕاممت و الخُٙت لٕشاثض ؤلاوعان ( الالؼّىس ،الهى) جل ٤الٝىي التي ًمىْ
ال٢ؽِ ٚنها ولى لمىُا  ،ختى لىٜذ "٘شوٍذ" ومً ؤحي بّذه ٝ٘ ،ذ ٜذمىا
ؼ٢ال للخدىالث ألالُمت واإلاطخ٢ت واإلاثحرة للخماط ُ٘،ما ًخّل ٞبالالؼّىس ،
لٝذ ؤِىي العشٍالُىن م٣اهت خاـت لألخالم و الهلىظت في ـىسهم ٠ ،ما في
ؤؼّاسهم  ،وسواًاتهم  ،و١ل ألاِما ٥ألادبُت  ،بل وختى في همي خُىا تهم ٠ ،ما
ابخّذوا ًِ اإلاّٝى ٥و اخخٝشوه  ،ألهه ١ان بشؤيهم مملال ومخُٙا بىىُ مً
الىٙا ٛوالخب والؽّش .بن اِخباس الفىسة العِىماثُت ؤو الفىسة الٙىُت ِمىما
٠مجاً ٥مم مخخل ٚمٍاهش الىبُّت ًىٍمها الٙىان بىشٍٝخه الخاـت ٔ ،حر
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ؤن ؤـالت اإلاذسظت الخُّ٢بُت ج٢مً في خُٝٝت ألامش في ادسا٠ها للّم، ٞألنها
ججاوصث الخذود الٝاثمت للبّذ الثالث  ،الزي ٘شله اإلاىٍىس ؤلاًىالي  ،الزي
ظاد مىز ِفش النهمت ختى ًىمىا هزا " ،والخا ٥ؤن الخُّ٢بُحن ٜذ ابخ٢شوا
بّذا حذًذا ًدؽابه بلي خذ بُّذ مْ الهىذظت الال اٜلُذًت" أللبرث ؤوؽخاًً" ،
لٝذ جممً هزا البّذ اإلابخ٢ش مٙهىم الذًمىمت (٠ )22ما حّ٢غ هزه اللىخت
مٍهش الخُّ٢بُت الشمادًت التي ؤبذِها "بابلى بُ٣اظى" و هي ججضثت لشّٜت مً
مُذان الخُاة وال٣ىن  ،هزا اإلاُذان حع٢ىه ٘شاؼاث الخلم الجمُل ٘ ،خُاث
جُمىا بٕذ مؽشًٝ ٛىده ؼباب البلذ  ،و رل ٤بةِادة بدماج الىا ْٜالؽشط
ٜفذ الاخخٙاً باإلاٍهش الخفىٍشي الال اجفالي للمادة (اإلاشبْ) ،و هىا ومً دون
ؼ ٤جٍهش الؽشوخاث الّمُٝت للٙىان "٠شَعدُان"مذًش اإلاخد ٚالىوني
العىٍذي ٠ةِالن معب ًِ ٞدًىامُ٢ت ٘ى ٛـىجُت (ؤظشُ مً الفىث) ُ٘ما
ًخق اجفالُت اإلاادة .
خالصة  :أوجه التشابه والاختالف بين الفيلمين)
 بّذ الٝشاءة العُمُى لعاهُت لهزًً الُٙلمحن هفل الى نهاًت هزه الّشكاإلاخىالْ  ،بىلْ خىىه ٘اـلت بُنهما  ،و ؤخشي حامّت  ،هداو ٥ان هلخق
٘يها هٝاه الاخخالٗ و الدؽابه بحن الُٙلمحن  ،وهبذئها ب :
 -0أوجه الاختالف في "املزبع":
 لىخاجه الاؼهاسٍت في ؼ٣ل ملف٠ ٞالظُ٣ي بإلىان ممللت بيُت. الُٙلم ًيخمى الى اإلاذسظت الىاُّٜت السخشٍت. ًشوي لُٙلم مجمىِت ٜفق مترابىت جفشح بها اللٕت الاؼهاسٍتوالىبُُّت.
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 اإلافىلخاث العُمُاثُت راث وبُّت مضدوحت لعاهُت وظِىماثُت. ِىىان الُٙلم ًخىظي اللىخت الاؼهاسٍت  ،و هى مُذان الخُاة. الُٙلم مىحت الى ١ل ٘ئاث مُّىت مً اإلاجخمْ. اظخّما ٥الخي الٕلَُ إلبىاء ِملُت الٝشاءة لذي الٝشاء ختى جشسخ٘٢شة الُٙلم بإرهانهم.
 التر٠حز ِلى مبذؤ الّمل الجماعي في الخمثُل . لٝىاث الُٙلم مخىظىت الى بُّذة جشاعي معاخت حّامل الىاط ُ٘ما بُنهم اظخخذام ٘ئت الاوٙا. ٥ اظخّما ٥الٙماءاث اإلاٙخىخت ؤ٠ثر مً اإلإلٝت. الُٙلم ًدمل ٘لعٙت وحىدًت جشحمذ في وابْ ظشٍالي جُّ٢بي. اإلاىٍىس الخُّ٢بي في الُٙلم ٌعمذ بىٝل الاؼُاء الّاسلت و الّابشة التىجىٝل الال اهخٍام الى اإلاش٠ض.
 اإلاىٍىس العشٍالي للُٙلم ًذْ٘ بالالؼّىس للخّبحر ِما بذاخلىا  ،الناإلاّٝى ٥مخُ.ٚ
 الُٙلم ٌّ٢غ بذٜت الخُّ٢بُت الشمادًت  ،التى جٍهش ججضثت مُذان الخُاةبىلىح.
 الُٙلم جشحمت للىا.ْٜ -8ؤوحه الاخخالٗ في " ؼ٣ل اإلااء"
 لىخاجه الاؼهاسٍت بخٝىُت الابّاد الثالزُت  ،الىاهه دا٘ئت الى هادثت جىحيبعمى الّالٜاث الاوعاهُت.
 الُٙلم مً هىُ الخُا ٥الّلمي اإلاُٝذ. الُٙلم ًشوي ٜفت واخذة. ٌعخّمل اللٕت العاهُت ولٕت الاؼاساث .111
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ِىىان الُٙلم بإِلى اللىخت الاؼهاسٍت . اإلااء هى ؤظاط اليؽىء والخل( ٞسظالت دًيُت). اظخّما ٥الخي الشُْ٘ لُدىأم مْ الّالماث اللعاهُت راث الؽ٣لالا٘ٝى ،ختى جدُل ِلى ِىىان الُٙلم.
 الجمل اللعاهُت اإلاشا٘ٝت لالؼهاس جإحي بّذ الجمل العشدًت للشاوي . الاؼهاس ًدمل الفُٕت الخىهحرًت ً ،خىهش ٘يها اإلاخلٝى مً الىهم ِبر ٜىاةالعى ٛو الؽشاء .
 التر٠حز ِلى مبذؤ الّمل الثىاجي في الخمثُل. اظخّما ٥ـُٕت العىؤ" ٥هل" لجلب اإلاخلٝى. لٝىاث الُٙلم ٜشٍبت الى ٜشٍبت حذا  ،جشجبي بالصخفُاث وظُ٣ىلىحُااإلاؽهذ الاًداجي.
 اظخخذام اإلاشؤة لجلب ١ل اإلاخلٝحن. اظخّما ٥الٙماءاث اإلإلٝت ؤ٠ثر مً اإلاٙخىخت. الُٙلم جشحمت للخلم. – 3أوجه التشابه بين الفيلمين:
 ًدمالن سظالت الّىدة الى الىبُّت. ًدمالن ٘٢شة وحىب جٝبل الاخش اإلاخخل.ٚ لٕت الىق الاؼهاسي ٜفحرة  ،مىحضة  ،م٢ثٙت الذاللت. جٝىُاث الخفىٍش ظاثلت و مدعلعلت  ،جىحى بخُالُت الاخذار و واُّٜتها فيهٙغ الىٜذ.
 الاِخماد ِلى ٘٢شة اإلاٙاسٜت. -الخّبحر بلٕت الهىذظت اإلاذمجت خعُا.
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 ٜذسة اإلاىهخاج و الاخشاج ِلى الخّشٍ ٚبالُٙلمحن  ،مً خال ٥الجىاثضاإلاخدفل ِليها.
 ٜذسة الُٙلمحن ِلى ججعُذ مبذؤ الدعىحن ألاًٝىوى  ،بخدىٍل الذا٥اللٍٙى الى دا ٥بفشي.
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