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توظيف الشفرة الثقافية إلنتاج المعنى
في الفيلم الروائي

فيلم الكمان االأحمر اإمنوذجًا

ماجدة �سلمان حممد

امللخ�س
ان ال�سورة لكونها اإحدى اأهم و�سائل التعبري؛ اتخذت اأ�سكااًل ل�سريورة الداللة والتي يتعزز طابعها 
االأيقوين �سمن فر�سيات التلقي ليندرج املتلقي يف معادلة ت�سييد املعنى، حيث اأ�سند اإليه فعل القراءة 
والتاأويل، مع االحتفاظ ب�سورة طابع الفيلم املبدع، ويف ظل تدفق ال�سفرات فكل حدث مير اأمامنا 
على ال�سا�سة يف تتابع يبداأ يف نقطة وينتهي يف اأخرى،حيث تت�سابك هذه النقاط وتتداخل،وكل تتابع 
هو انك�ساف، وحتيل ال�سفرة احلدث اىل التنظيم، وان فك ال�سفرة هو العودة بالر�سالة اىل اإطارها 

املرجعي يف الن�سق االأ�سا�سي.
وال�سفرة الثقافية كواحدة من خم�ص �سفرات ت�ستغل �سمن ال�سياق الفلمي والتي متثلت مبجموعة 
يرتبط  الذي  الثقايف  امل�ستوى  على  الفلمي  الن�ص  يف  الر�سائل  حتكم  التي  الرمزية  املفاهيم  من 
نقلها، عرب توظيف  يراد  اأمة  التي تعرتي كل  والفكرية  الثقافية  والتحوالت  باملفاهيم االجتماعية 
ال�سفرات يف املنظومة الفكرية للمجتمع من خالل اللغة واللهجات، ا�سافة اىل املو�سيقى واالألوان 
واالأزياء وملحقاتها من االك�س�سوارات وبعد حتديد امل�سطلحات مت االنتقال اأىل االإطار النظري عرب 
ثالثة مباحث هي اللغة بني التف�سري والت�سفري من �سرتاو�ص اىل بارت، ال�سفرات وال�سفرة الثقافية 
ثم اإنتاج املعنى مابني ال�سورة وال�سفرة، كما مت حتليل عينة البحث التي كانت متمثلة بفيلم الكمان 

االأحمر واخلروج بنتائج البحث
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الف�سل االول
 االإطار املنهجي للبحث

م�سكلة البحث:
       تاأثرت ال�سينما كباقي الفنون بالتغريات التي طراأت على مفا�سل الفن واالأدب مما اأدى اىل 
تطور خطابها ال�سوري، ويعترب الفلم و�سيلة تعبريية وواحدًا من اأ�سكال اللغة كما بينه �سو�سري عندما 
اعتربان ال�سورة ال�سوتية لي�ست �سورة مادية، �سيئا خال�سا بل هي الطابع ال�سايكولوجي لل�سوت، 
اإنه االنطباع الذي ترتكه على حوا�سنا، فاالإ�سارات تعرب عن االأفكار للح�سول على املعنى والداللة، 
وحتيل ال�سفرة احلدث اىل التنظيم، حيث يوؤكد رالون بارت اأنها ن�سق من العالمات يتحكم بانتاج 
ر�سائل تتحدد مدلوالتها بالرجوع اىل الن�سق نف�سه، اإن فك ال�سفرة هو العودة بالر�سالة اىل اإطارها 
املرجعي يف الن�سق االأ�سا�سي، كما انها حتقق التوا�سل يف اأي ن�ص )لوحة،رواية،ق�سيدة،فيلم....( 

وتكمن م�سكلة البحث بال�سوؤال االآتي:
ما هي اآالليات و الكيفيات التي ت�ستغل فيها ال�سفرة النتاج املعنى يف الفيلم الروائي؟.

اأهمية البحث
    كون البحث حمددًا يف نوع واحد من العالمات وهي ال�سفرات وبالتحديد ال�سفرة الثقافية، تتجلى 

اأهميتة يف التعريف بال�سفرة الثقافية واأهمية توظيفها يف اإنتاج املعنى . 

اأهداف البحث:
  درا�سة الكيفيات التي تغني بها ال�سفرة الثقافية املعنى يف الفلم.

حتديد امل�سطلحات
)code(ال�سفرة

وتقا�سم  املق�سد،  اىل  امل�سدر  من  خرب  ونقل  متثيل  العرف،  يف  ي�ستهدف  رمزي  نظام  كل   »   
الـ)code(  هو ا�سرتاك املر�سل واملتلقي يف نف�ص الـ))code((1 . اأما  اأديث كروزيل فعرفت 
ال�سفرة باأنها : «ن�سق* من العالمات يتحكم يف اإنتاج ر�سائل يتحدد مدلولها بالرجوع اىل الن�سق 
نف�سه؛ واإذا كان اإنتاج الر�سالة هو نوع من الت�سفري فاإن تلقي هذه الر�سالة وحتويلها اىل املدلول هو 
نوع من فك ال�سفرة،عن طريق العودة بالر�سالة اإىل اإطارها املرجعي يف الن�سق اال�سا�سي «2 ،وبينما 
تخ�سع كروزويل ال�سفرة اىل الن�سق يخ�سعها عبد اهلل الغذامي اىل ال�سياق  فيقول «ال�سفرة هي 

توظيف ال�سفرة الثقافية الإنتاج املعنى يف الفيلم الروائي )فيلم الكمان االأحمر اإمنوذجًا(                                 ماجدة �سلمان حممد
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اللغة اخلا�سة بال�سياق*، ولها خا�سية ابداعية فريدة فهي قابلة للتجدد والتغري والتحول حتى وان 
ظلت يف داخل �سياقها وي�ستطيع  كل جيل اأدبي اأن يبدع �سفرته املتميزة»3، والعالقة بني ال�سفرة 
ال�سعر  ت�ستمد وجودها من  فالق�سيدة  االآخر  وجوده من  احدهما  ي�ستمد  ت�سابك  وال�سياق عالقة 
وال�ساعر حني يكتب ق�سيدته يكون مبواجهة كل من كتب قبله وكذلك يف مواجهة خزينه الثقايف . 

وا�ستخدامها  وو�سائل خلقها  والروحية-  املادية  القيم  «كل  الثقافة: هي   :)Culture( الثقافة
تطورها  يتحدد  تاأريخية  ظاهرة  والثقافة  التاريخ،  �سري  خالل  من  املجتمع  يخلقها  التي  ونقلها- 
بتتابع النظم االقت�سادية واالجتماعية»4،وهي طريقة حياة متّيز كل جمموعة ب�سرية من جمموعة 

اأخرى. 

املبحث االول :
اللغة بني التف�سري والت�سفري من �سرتاو�س اإىل بارت

بداأ االن�سان االأول التعبريعن نف�سه عن طريق االإ�سارة وهذا مايوؤكده ديورانت يف مو�سوعته ق�سة 
تبادل  الثانية يف  املنزلة  االأوىل، وللكالم  االأهمية  لها  االإ�سارات كانت  اأن  احل�سارة فيقول «يظهر 
االإ�سارات من  االأداء، وثَبت  اأخفق الكالم يف  اإذا ما  اأنه  واإنك لتالحظ  االأوىل؛  الع�سور  الفكر يف 

جديد اإىل الطليعة»5 
 اإن ماقام به  ليفي �سرتاو�ص هو فك الرموز وو�سف النظام الرمزي الذي ينظمها ، ثم بيان امكانية 
من  اإقامتها  ميكن  الذهنية  الرتابطات  واأي  عليه،  تنطوي  لل�سفات  اختيار  واأي  فكريا،  تف�سيلها 
خالل ذلك، ومبا اأنَّ هناك عدد اليح�سى من ال�سفات التي ترتبط بعدد اليح�سى من االرتباطات، 
تربز ثقافة من الثقافات بع�ص هذه ال�سفات واالرتباطات يف حني يبقى البع�ص االآخر كامنًا، يظهر 
مبدعني  اأ�سخا�ص  طريق  عن  االآخر  البع�ص  يظهر  قد  حني  يف  االأ�سطورة  بنية  طريق  عن  بع�سه 

يحورون الثقافة يف اأثناء نقلهم لها.
تدريجيًا  ترتاكم  التي  الكلمات  من  كومة  اللغة  يف  ترى  التي  الفكرة  رف�ص  فقد  �سو�سري  دي  اما 
لتوؤدي وظيفة اأولية هي االإ�سارة اإىل االأ�سياء يف العامل، فالكلمات لي�ست رموزًا تتجاوب مع ما ت�سري 
هي  اإ�سارة،  فهو  االأول  الطرف  اأما  مت�سلني،  طرفني  من  مركبة   ،)Signs( عالمات  بل  اإليه، 
الدال )Signifier(، والطرف الثاين هو املدلول )Signified( اأو املفهوم الذي نعقله من 
الباعث  بوجود  يوحي  الرمز  اال�سارة الن  بدله  واأحل  الرمز  “رف�ص مفهوم  اأنه  اأي  االإ�سارة،  هذه 
ُين�سيء عالقة �سببية او عر�سية بني الدال واملدلول”6 ، فالدال هو البعد احل�سي، واملدلول  مما 
يطلق  فرن�سا  )�سو�سري( يف  كان  الذي  نف�سه  الوقت  ويف  املعنى،  يتكون  بينهما  وباجلمع  البعد  هو 
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مفهومه )ال�سيمولوجيا( كان )بري�ص( يعلن ت�سوره اخلا�ص )لل�سميوطيقيا( يف الواليات املتحدة 
االمريكية، بحيث ت�سمل طرق تكوين ال�سفرات الرامزة وكيفية حلها، وبدل النظام الثنائي الذي 
)ال�سيء  واملو�سوع  )الو�سيلة(  امل�ستح�سر  �سمل،  ثالثيا  نظاما  )بري�ص(  و�سع  )�سو�سري(  و�سعه 

اخلارجي(، والتعبري، وال ت�ستقيم العالمة اإال بالتئام ثالثة فروع  من العالمات7
1-النمط الت�سويري )االأيقوين(: حيث ت�سبه العالمة مرجعها.

2-املوؤ�سر: حيث ترتبط العالمة مع مرجعها برباط ميكن اأن يكون رباط ال�سببية.
3-الرمزي: حيث تغدو عالقة العالمة مبرجعها عالقة اعتباطية كما يحدث يف اللغة.

وبذلك فهو ُيعنى بدرا�سة نظام حمدد من اأنظمة التو�سيل من خالل عالماته واإ�ساراته اخلارجية، 
التي متيزه من غريه، كما اأنه ُيعنى بدرا�سة الدالالت واملعاين اأينما وجدت وخ�سو�سًا يف النظام 

اللغوي.
اأما روالن بارت فاأن كل ن�ص عنده يقوم على ن�سيج لغوي وهو بالغ مكتوب على فرز العالمة الل�سانية، 
اأي اأن لكل ن�ص اأدبي مكتوب مظهرين: مظهر دال ويتمثل يف احلروف الدالة من األفاظ وعبارات، 
اأو املتح�سل عقليا حيث يتحول القارئ  اأو املت�سور يف الذهن  ومظهر مدلول وهو اجلانب املجرد 
بح�سب امل�سطلح البارتي اإىلُ منتج للن�ص، وعن�سر فّعال ي�سارك يف عملية �سياغة، فهو يركز يف 
معادلته الثالثية يوؤكد على القارئ باعتباره املبتغى والغاية املق�سودة من وراء كل ن�ص مكتوب بال 
اأدنى ريب، فهو غاية الكتابة وبغريه ي�سبح الن�ص معدوما اأو ال فائدة تذكر من كتابته اأ�سال.» فموت 
الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه والدة القراءة»8 اأي اإن ال�سمات البنيوية توجد يف العمل نف�سه ولي�ص 
يف موؤلفه، ويق�سم املثلث البارتي العملية اإىل مفهوم الن�ص ومفهوم الكتابة ومن ثم مفهوم القارئ 
ذلك القارئ املثقف ثقافة ال باأ�ص بها، قادر على عملية فتح �سفرات الن�ص االأدبي والدخول اإىل 

اأغواره وك�سف معاين اجلمال ومو�سع االإبداع فيه.
للتحليل  كاأ�سلوب  االإ�سارات   علم  تطوير  يف  املقدمة  يف  ميتز  كر�ستيان  الفرن�سي  املنظر  وقف 
ال�سينمائي ،»وا�ستطاع ميتز واآخرون ا�ستخدام العديد من املباديء والكثري من امل�سطلحات اللغوية 
البنيوية يف اأن يطور نظرية لالإعالم ال�سينمائي ت�ستند اىل مبداأ االإ�سارات والرموز «9، حيث ق�سم 
وعليه   .)Non-verbale( لفظية وغري   )Transverbale( لفظية اإىل  ال�سيميولوجيا 

فاإن العالمات عنده نوعان، هما : 
اأ- العالمات الل�سانية )اأو اللفظية(: ويق�سد بها الكالم املنطوق وعالمات الكتابة اأو احلروف باأي 

لغة كانت. 
ب- العالمات غري الل�سانية )اأو غري اللفظية(: وهي التي تقوم على اأنواع �سننية اأخرى غري االأ�سوات 
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واحلروف. وميكن اأن نق�سمها اإىل عالمات ع�سوية مرتبطة بج�سم االإن�سان )مثل: حركات اجل�سم 
اأ�سياء  على  حتيل  اأداتية  وعالمات  والذوقية...(،  وال�سمعية  ال�سمية  والعالمات  اجل�سد  واأو�ساع 

خارجة عن الع�سوية االإن�سانية )مثل: املالب�ص واملو�سيقى واإ�سارات املرور...الخ( .

املبحث الثاين  :
ال�سفرات ..وال�سفرة الثقافية

يرى ال�سيميائيون اأن الفهم باأجمعه يعتمد على ال�سفرات اأو ال�سنن فحيثما ن�ستخل�ص معنى اأو حدث 
ما، فذلك الننا منتلك نظامًا فكريًا، اأو ر�سيدًا من ال�سفرات ميكننامن القيام بذلك ففيما م�سى 
كان االن�سان االأول ينظر اىل الربق بانه عالمة ي�سدرها كائن خارق يف حني نفهمه اليوم على اأنه 
اأحد الظواهر الفيزيائية ،»لقد حّلت ال�سفرة العلمية حمل ال�سفرة اال�سطورية واللغات االأن�سانية هي 
اأكرث الو�سائل املعروفة تطويرا لل�سفرة، وتوجد �سفرات )فوق لغوية( مثل التقاليد االدبية، و�سفرات 
ال�سفرة كل حدث يف الق�سة  )حتت لغوية( مثل تعابري الوجه»10. وميكن ان ندر�ص يف ظل هذه 
اأو )الن�ص(  فاالأفعال التتابعية تبدا يف نقطة معينة وتنتهي يف اأخرى وتكون مت�سابكة ومتداخلة، 
طريق  عن  وذلك  اأ�سال  معروفا  يكون  تتابع  بح�سب  االأحداث  تنظيم  اىل  احلدث  ال�سفرة  وحتيل 

اخلربة اأو التجربة اليومية اأو االأدبية. 
يف  تظهر  التي  ال�سفرات  اأنواع  ح�سر  هي  ال�سينما  ل�سيميولوجيا  اال�سا�سية  الواجبات  اأحد  اإن 
ن�ص  بتق�سيم    » بارت  روالن  قام  ال�سفرات،  هذه  املتباينة خل�سو�سية  امل�ستويات  الفلم، وحتديد 
ح�سب  تف�سريها  اأما  �سفحة   34 يف  الق�سة  ،تقع   )s/z(بلزاك للكاتب  ق�س�سي)�سارا�سني( 
التحليلي  املنهج  هذا  ا�ستمل  بحيث  قرائي  ن�ص  اأنها  ُيعتقد  بـ117�سفحة  فتقع   بارت  تق�سيمات 
منوذجيتني  عمليتني  على  تنطوي  انها   » بارت  عنها  يقول  التي  ومتف�سل(  )ت�سريح  �سريورة  على 
يف )الن�ساط البنيوي( ت�سمل االوىل تق�سيم بنية الن�ص اىل وحدات قراءة )561 ( وحدة، والثانية 
على حتليل ال�سفرات  «11، وكل وحدة من هذه الواحدات تخ�سع للتحليل لتجعل منها وحدة كربى، 
مرئية مفهومة وحم�سو�سة ت�سمى الن�ص، ويطلق بارت على هذه القوى ا�سم ال�سفرات التي يعرف 
باأنها القوى التي ت�سنع املعنى. ويعدد روالن بارت ال�سفرات كما ي�سميها بح�سب الطرق التي توّلد 

بها املعاين يف خم�سة نظم دالة على النحو االآتي:
1-�سفرة الفرا�سة –التخمينية: وهي �سفرة االفعال اأو االحداث والتي يدعوها «اأول غالف للن�ص 
القرائي « اإذ يرى بارت «نظريا» ان كل االفعال ممكنة الت�سفري، مهما كانت ب�ساطتها اأو تعقيدها، 
وميكن اأعتبار اأن هذه ال�سفرة من ال�سفرات التي ت�سنع احلبكة وذلك الن االحداث تتكرر وترتابط 
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فيما بينها وال حاجة اإىل و�سعها يف ترتيب معني. 
2-ال�سفرة التاأويلية: ت�ستمل ال�سفرة التاويلية على» كل الوحدات التي وظيفتها التعبري عن �سوؤال 
اأو توؤخر  اإما اأن ت�سوغ ال�سوؤال  بطرائق خمتلفة وا�ستجابته، وتنوع االأحداث العفوية التي ت�ستطيع 
اإجابته لتوؤلف لغزًا وتقود اىل اإجابته»12 ،وتعد �سفرة االلغاز عن�سر بناء ا�سا�سي لل�سرد التقليدي 

وهي ال�سفرة التي حتفز رغبة املتلقي يف الو�سول اىل احلقيقة لكي يجيب عن اال�سئلة املطروحة. 
ففي  الن�ص،  يف  ال�سفرات  من  العديد  جند  اأن  ميكن  العنوان  هذا  :حتت  االيحائية  3-ال�سفرة 
م�ساهدة يالحظ املتلقي بع�ص االيحاءات عن طريق الكلمات، العبارات، االفعال ميكن ان تن�سم 
لبع�سها لت�سكل ثيمة «نوى م�سرتكة» ، ليتعرف املتلقي على �سخ�سية ذات �سفات معينة ويعد بارت 

داللة املطابقة من اأقوى دالالت االإيحاء .
4-ال�سفرة الرمزية:وهي ال�سفرة التي تعتمد على فكرة اأن املعنى ياأتي من الت�ساد اأو التمايز الثنائي 
االأويل ،�سواء اأكان على م�ستوى حتول اال�سوات اإىل فونيمات يف اإنتاج الكالم اأوعلى م�ستوى ف�سل 
العامل الثقايف البدائي اإىل قوى اأو قيم متقابلة ميكن ت�سفريها اأ�سطوريًا. ويف الن�ص اللغوي ميكن 
ت�سفري هذا النوع من الت�ساد الرمزي مبجازات بالغية مثل الطباق الذي هو جماز ُاثري يف نظام  

بارت الرمزي .
5-ال�سفرة الثقافية: اأو كما يحلو لرتان�ص هوكز يف كتابه )البنيوية وعلم االإ�سارة( ان يطلق عليها 
مت  اأ�سياء  اإىل  الن�ص  اإحاالت  وت�سكل  و�سمولية،  �سيوعًا  االأكرث  ال�سفرة  وهي  احل�سارية  ال�سفرة 
التعرف عليها من قبل وقد �سفرتها الثقافة، وت�سكل البديهيات واالأمثال والعادات والتقاليد واللغة 
وحتى اللهجات والديانات واالأزياء وال�سعارات واالأعالم والثقافة ال�سائدة يف جمتمع ما،مبجموعها 
كل  تت�سمن  الثقافية  «فال�سفرة  لل�سفرات،  زاد متييزه  املتلقي  ثقافة  زادت  وكلما  ثقافية،  �سفرات 
والتي  ...الخ»   ،املو�سيقية  ،االدبية  ،النف�سية  ،الطبية  «الفيزيقية  املعريف  املخزون  اإىل  االإ�سارات 

ينتجها املجتمع «13، وتتعر�ص ال�سفرة الثقافية اىل :
يعرتيها  منها،  تربم  اأم  عنها  ر�سي  حتكمه  التي  و�سيا�ساته  افكاره  جمتمع  لكل  1-االيدولوجية: 

التغيري بني احلني والآخر، وح�سب ما يتطلبه الع�سر، فالفكر ال�سائد باالأم�ص قد ُيرف�ص اليوم. 
2-االأزياء واالك�س�سوارات :عن طريق ال�سفرات التي حتملها االزياء ميكن اأن نتلم�ص زمكانية امل�سهد 
اإذ يحمل  اأكرث من حماية اجل�سد  البدائية  لل�سعوب  البيئة، فللزي وظائف عدة «فوظيفة الزي  اأو 
يعي�سه  الذي  العامل  االإن�سان اىل عامل غري  تنقل  فللزي داللة طق�سية  واملعتقدات،  العادات  معنى 
«14 فاملالب�ص لها القدرة يف احلكم على ال�سخ�سية وعلى املحيط نف�سه بف�سل ال�سفرة التي يحملها 

امللب�ص. 
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يحرك  دورًا  االك�س�سوارات  ف�سائه  يف  تتحرك  الذي  الديكور  واالك�س�سوارات:يوؤدي  3-الديكور 
املعنى فديكورات االبنية  والق�سور تتميز من املباين الب�سيطة يف و�سط املدينة اأو املنازل الريفية 
يف اأطرافها ،حيث يتحرك الديكور �سمن �سياق الن�ص الفلمي، يف حني يكون لالك�س�سوارات دور 
املف�سح والكا�سف عن امل�سامني اخلفية داخل بنية الفلم ويبلغ هذا الدور حدًا ي�سل اىل اخلطورة 
ب�سكل غري  الديكور  اأو  باالأزياء  املتعلقة   �سواء  االك�س�سوارات)امللحقات(  ا�ستخدام هذه  يتم  حني 

دقيق.  
التطور  يف  املالب�ص  تاأثري  عن  امل�سهد  ترافق  ثقافية  ك�سفرة  املو�سيقى  تاأثري  :اليقل  4-املو�سيقى 
الدرامي للحدث، فمن منا المييز بني �سوت الربابة القادم من عمق ال�سحراء او مو�سيقى اجلاز 
او الراب التي حتمل �سخب املدن التي ت�سج ب�ساكنيها، فاملو�سيقى تتيح للمتلقي �سيئًا من احلرية يف 
التف�سري حني توظف �سمن ال�سياق الفلمي، ويف هذا الفيلم توؤدي املو�سيقى دورًا ثقافيًا، رومان�سيًا، 
فكريًا، لي�ص ملجرد اأن بطل الفيلم هو الكمان وحوله تدور الق�س�ص واالأحداث ولكن املو�سيقى لغة 

د احلديث بها. تفهمها كل ال�سعوب حتى واإن مل جُتِ
5-اللغات واللهجات: واللكنات تنقلنا ب�سكل مبا�سر اىل البلد الذي يتحدث تلك اللغة وميكن للمتلقي 
اأن مييز بني الهندي الناطق باالنكليزية واالنكليزي املتحدث بلغته االم، وكذا بالن�سبة الأي �سخ�سية 
تتحدث لغة غري اللغة االأم، كما ميكننا االنتقال بو�ساطة هذه ال�سفرة اإىل البيئة والعادات والتقاليد 

التي حتكم املنطقة التي ت�ستخدم هذه اللغة اأو تلك.
6-اللون :يعد من �سمن ماميكن ان يحمل ت�سفريًا فلكل لون داللته �سمن ثقافات ال�سعوب، كما اأن 
له بعده النف�سي الذي ي�ستخدم قوة اإ�سارية موؤثرة تف�سح عن داللته �سمن �سياق الفلم ،فاالأحمر 
اأكرث االألوان ديناميكية و�ساعرية، وعامليًا يرمز اإىل اخلطر يف حني يرمز االأبي�ص اإىل النقاء واالأ�سود 

عند اأغلب ال�سعوب اأىل احلزن، وقد ت�ستخدم االألوان يف �سعارات بع�ص الدول واأعالمها.

املبحث الثالث :
اإنتاج املعنى مابني ال�سورة وال�سفرة 

ال�سورة اإحدى اأهم و�سائل التعبري عن االأفكار واملفاهيم وخلجات النف�ص االإن�سانية، وقد اأ�سبحت 
يف االآونة االأخرية، ونظرًا ملا طراأ عليها من مناء ارتقائي يف تقنياتها واإنتاجها واإخراجها بامتالكها 
تقنيات دقيقة، ميكنها تو�سيح خبايا ال تظهر يف ظاهرها، تفوق يف قوة تاأثريها اللغة االدبية واإن 

كانت حتمل اأدبًا عاليًا.
وال�سورة بو�سفها قيمة ثقافية تقع يف مرحلة تالية بعد عدد من املراحل عا�ستها ومار�ستها الب�سرية 
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طوال تاأريخها على االأر�ص، بداية بال�سفاهة ثم التدوين والكتابة، باعتبارها متثل مع هذه املراحل 
عالمة  بو�سفها  ال�سورة  جتلت  ثم  ومن  الب�سرية،  الثقافة  يف  التعبري  و�سيغ  اأ�سكال  )ال�سابقة( 
داللة  ذات  اإنها  اأي  عالمة،  هي  ال�سا�سة  على  متر  �سورة  وكل  وتاأويل،  ا�ستقبال  وم�سدر  ثقافية، 
وحاملة للمعلومات، وت�سبح االأ�سياء مبثابة دالالت لل�سور املعرو�سة ميكنها اأن حتمل دالالت غري 

متوقعة.
معنى جتريديًا  تتبنى  ما،  ب�سكل  التي،  تلك  والفنية، هي  العظيمة  االفالم  «اإن  يقول جان ميرتي 
وراء املعنى املح�سو�ص للق�سة، الذي يربطها يف وحدة متكاملة،عند هذا امل�ستوى التجريدي يتحرر 
الفيلم من ارتباطاته باالإدراك، ويتحرر اأي�سًا من الق�سة املعنية التي ي�سردها، ويتاح له اأن يتالعب 
الذاكرة حتى  تعلق يف  االأ�سباب،  من  ولغريه  ال�سبب  ،ولهذا   15» اخليالية  قدراتنا  باأ�سمى  بحرية 
بالن�سبة للمتلقي غري املتخ�س�ص، ت�ستثريه ب�سكل متوا�سل وم�ستمر لتحريك �سواكنه التي �سبق اأن 
تكد�ست فيها ال�سفرات االيديولوجية واحل�سارية واملجتمعية لت�سكل ر�سيدًا جاهزًا يف اأثناء عملية 
التلقي ليتمكن من التحليل، بغية اكت�ساف املزيد، وعلى هذا النحو ميكن للمتلقي اأن يقوم بتجميع 
اأجزاء البنية ال�سورية للفلم بطريقته اخلا�سة بو�سفه متلقيًا واعيًا، واإن كانت املقولة االأر�سطية 
التي حتكم الفنون توؤكد «اأن الفن حماكاة «16 فاإن هذه املحاكاة ذاتها تفتح ابوابا للجدل، حيث 
يكون املتلقي باإزاء مهمة اإن مل تكن بالع�سرية؛ فهي كذلك لي�ست باملهمة الي�سرية، حني ي�ساهد فلمًا 
التكنولوجيا الدقيقة  يحمل الكثري من امل�سامني عرب م�ساهده ويف الع�سر الذي نعي�سه، ويف ظل 
والوا�سعة لالأجهزة واالأدوات واملواد واالآليات اأقل ما ُيقال فيه اأنه ع�سر ال�سورة، وذلك ملا اأ�سبحت 

متتلكه من قوة التعبري واالإيحاء ومن ثم التاأثري مبا يدور يف ق�سماتها.

املوؤ�سرات التي ا�سفر عنها االطار النظري :
مبا  الثقافية  ،وال�سفرة  الفلمي  ال�سياق  �سمن  ت�ستغل  �سفرات  ب�سكل  تظهر  الفلم  يف  الر�سائل  اإن 

متتلكه من خ�سائ�ص هي اداة يف التعبريعن املعنى تتمظهر يف بنية العنا�سر االآتية : 
1-االأزياء واالك�س�سوارات 

2-املو�سيقى 
3- اللون 

4-اللغات واللهجات واللكنات 
5-االيديولوجيا)الفكر(

الدرا�سات ال�سابقة
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مبو�سوعة  اهتمت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  على  البحث  اإجراء  فرتة  خالل  الباحثة  اطالع  بعد 
الروائي  للفلم  ال�سيميائي  التحليل  «اإ�سكالية  ريا�ص خماط  الدكتور  اأطروحة  اأن  ال�سفرات وجدت 
الثالث من  املبحث  العالمات يف  كواحدة من  العام،  ب�سكلها  ال�سفرات  « قد عرجت على مو�سوع 
الف�سل الثاين « ا�ستغال العالمة» ومل يكن تناول ال�سفرة اإال كواحدة من جمموعة عالمات كانت 

هدف البحث. 

الف�سل الثالث
منهج البحث واإجراءاته

اأواًل: منهج البحث .
مت اعتماد املنهج األو�سفي التحليلي والذي يعرف باأنه « اأ�سلوب يف البحث لو�سف املحتوى الظاهري 
لالإت�سال و�سفًا مو�سوعيًا ت�سمينيًا وكميًا «17 للعينة الق�سدية وذلك لكونه االأكرث مالءمة لطبيعة 

البحث .

ثانيا: جمتمع البحث.
يتكون جمتمع البحث من االأفالم املتميزة يف بنيتها وطريقتها االإيحائية والداللية يف طرح امل�سمون 
واإثارة  الغمو�ص  من  نوٍع  الإ�سفاء  الت�سفري  ا�ستخدام  اىل  االخرية  الفرتة  يف  ال�سينما  نحت  وقد 

الت�ساوؤالت لدى املتلقي. 

ثالثًا:عينة البحث .
اإن فيلم الكمان االأحمر الذي مت اختياره كعينة للبحث متيز مبا ياأتي: 

1-ان الفيلم اأنتقل عرب اأحداثه يف ع�سور خمتلفة قاطعًا فرتة زمنية جتاوزت االربعة قرون �سهدت 
تغيريًا ثقافيًا واجتماعيًا يف البلدان التي ارحتل خاللها 

م�سامني  الكمان   اآلة  على  بالعزف  قامت  التي  املتعددة  ال�سخ�سيات  خالل  من  الفلم  2-عر�ص 
لل�سعوب  وااليديولوجية  الفكرية  التغيريات  الزمن حملت بني طياتها  وثقافية خمتلفة عرب  فكرية 

التي مّر الكمان فيها يف كل من )املانيا، ايطاليا، ال�سني، امريكا (.
3- جت�سد ا�ستغال ال�سفرة يف الفلم ب�سكل جلي، وكما مت اي�ساحه عند حتليل العينة.

 THE( 4-كان الفيلم عينة البحث قد تر�سح لنيل جائزة االأو�سكار عن املو�سيقى الت�سويرية وفلم
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انتاج عام 1999 بطولة �سامويل جاك�سون ،دون ماكالر،  ( الكمان االحمر من   RED VILION

كريتا �سو�س�سي، ومن اخراج فرانكو�ص جريار. مدة الفيلم 130 دقيقة. 

 رابعًا:اأداة البحث.
لغر�ص حتقيق املو�سوعية يف البحث مت ا�ستخدام ال�سفرة الثقافية والتي متثل جمموعة من املفاهيم 
وااليديولوجي  الثقايف  امل�ستويني  على  عملت  وقد  الفلمي  الن�ص  يف  الر�سائل  حتكم  التي  الرمزية 
واملفاهيم االجتماعية التي يراد نقلها عرب ال�سفرات للمتلقي، وذلك عن طريق روؤية ا�ستغالها �سمن 

�سياق الن�ص الفلمي. 
 

الف�سل الرابع 
حتليل العينة ومناق�سة النتائج

اواًلً: ملخ�س الفيلم:
تبداأ احداث الفيلم يف ايطاليا يف ور�سة ل�سناعة الكمان وذلك يف عام 1681، بينما ين�سغل املعلم 
ب�سناعة كمان البنه الذي يتاأمل ان يولد، وتلعب العرافة دور ال�سارد حينما ت�سرع بقراءة الطالع 
لزوجة �سانع الكمانات، ويف حقيقة االمر هي التقراأ لها الطالع ل�سخ�سها بل تقراأ طالع الكمان 
واملكانية،  الزمانية  الكمان  انتقاالت  عرب  اأ�سماعنا  اىل  يتناهى  العرافة  �سوت  ويظل  وم�ستقبله، 
اإبداع  يف  جتربته  خال�سة  ي�سع  ذلك  ومع  الو�سع،  اأثناء  يف  ومولوده  زوجته  الكمان  �سانع  يخ�سر 
الكمان الذي اأ�سفى عليه �سمة احلياة ليبداأ الكمان النادر رحلته يف الفلم من ايطاليا اىل فيينا اىل 
باري�ص بني الق�سور والغابات تتناوله ايدي املحرتفني من النبالء. اأحد العازفني املهرة ينتحر خملفًا 
وراءه الكمان الذي يرحل به خادمه اىل ال�سني عام 1968 اأيام الثورة الثقافية، ثم ي�سل اإىل مزاد 
خا�ص بالكمانات النادرة فيقع بني يدي خبري الكمانات -�سامويل جاك�سون-الذي يكون يف �سباق 
مع الزمن ليكت�سف �سر الكمان االأحمر الغريب قبل اأن يعر�ص يف املزاد العلني ،حيث تت�سارع عليه 
جهات ترتواح مابني احلرفية والتقدي�ص واالعتزاز مبا�سي هذا الكمان الذي مل�سته ايدي االجداد 
لينتهي اأخريًا بيد اخلبري الذي يعرف �سر احلياة فيه ،فبعد موت زوجة �سانع الكمانات ينقل جثتها 
اىل ور�سته، وهناك يقوم با�ستخال�ص دمها ليطلي به الكمان به م�ستعمال فر�ساة �سنعها من �سعر 
زوجته يف عملية الطالء، فيغامر اخلبري باحل�سول على الكمان ولو بطريقة غري م�سروعة ليقدمه 

هدية الإبنته يف عيد ميالدها.
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التحليل
عن  ال�سورة  تف�سح  وتدريجًيا  تتالأالأ  وهي  معلقة  الأ�سكال  اال�سفل  من  كبرية  بلقطة  الفلم  يبداأ 

حمتواها )fox in( ملجموعة من الكمانات لريينا ان جنم الفيلم هو الكمان. 
ويف فلم تر�سح لنيل جائزة االأو�سكار عن املو�سيقى الت�سويرية، الي�سعني وانا اتناوله بالتحليل اإال 

اأن ابداأ بها
اواًل: املو�سيقى

وترجمة  ال�ساحر  اجلمال  بني  متقن  حوار  يف  الن�سبية  عامل  يف  يتخلق  الذي  الفيا�ص  التوقد  انها 
العواطف اىل لغة مو�سيقية، وجدية التاأمالت. اإن لكل ع�سر روحه اخلا�سة به والتي تتفاوت من 
اأولية ا�سا�سية بالغة االأثر غري خا�سعة للتغيري، كامنة يف  ناحية ال�سمو والقيمة مع وجود مالمح  
االعمال الفنية احلقة، ومع بداية احلديث عن الكمان للتعريف به باأنه من الع�سر الذهبي، ومن 
 )doly in سناعة ايطالية على يد )نيكوال بي�سوتي(تتحول اللقطة اىل )لقطة كبرية تدريجيا�
تنطلق )االأنات ( مع قرع اأجرا�ص الكني�سة للدخول يف العامل الذي ولد فيه الكمان، وكان لتداخل 
اجرا�ص الكني�سة مع املو�سيقى بني احلني واالآخر، �سحرًا يداعب امل�سامع من دون اأن يوقع املتلقي 
حتت الرنني ال�ساخب للجر�ص الكنائ�سي، ففي م�سهد بداأ عالمات الطلق للمراة، واأي�سًا بداأ املزاد 
واالعالن عن هوية الكمان للدخول يف عامل الكمان )ايطاليا( واليكون من قبيل ال�سدفة اأن يتم 
)بالت�سريينا(  تزعمها  مو�سيقية  الكاثوليكية حربًا  ايطاليا  �سهدت  فقد  ايطاليا،  الكمان يف  �سنع 
الذي ات�سمت مو�سيقاه بروح املناه�سة للكني�سة الربوت�ستانتية بعد جيل من مو�سيقى ع�سر الباروك 
ناجحة  ومقنعة  وا�سحة  ترجمة  اأعظم  بو�سفها  االإعجاب  تثري  بالت�سريينا  مو�سيقى  ،فمازالت   «،
للروح الكاثوليكية احلقيقية، اليف املو�سيقى مبعناها ال�سحيح فقط ،بل يف عامل الفن باأ�سره»18 
التي �سهدت ترجمة الكتاب املقد�ص من الالتينية اىل  املانيا  ، وقد بداأت ق�سة �سهرة الكمان يف 
االملانية على يد مارتن لوثر* فقد الهمت ترجمته االدبية للكتاب املقد�ص املو�سيقيني لتاأليف الكورال 
الربوت�ستانتي كما انه الف اكرث من ثالثني كوراال، امتد تاأثريها يف مو�سيقى باخ بعد مرور مئتي 
عام ،»وقد ظلت هذه االأنغام الكورالية الربوت�ستناتية زهاء اأربعة قرون هي اأثمن �سيء يف املو�سيقى 
االملانية «19 وهو ماجت�سد يف الفيلم من خالل جوقة العازفني من االأطفال ومن خالل الفلم نالحظ 
تغري قائد اجلوقة وتعاقب هذا التغيري على جوقات االطفال الذين تدربهم الكني�سة منذ ال�سغر 
وتتعهدهم بالرعاية واالهتمام مبواهبهم التي ت�سقل، وميتد ذلك االأهتمام يف حني يتم ا�ستدعاء 
)م�سيو بو�سون( وهو معلم مو�سيقى مرتبط بالبالط خ�سي�سا لريى موهبة الطفل )كا�سرب فاي�ص( 

حني يوؤكد )م�سيوبو�سون( ذلك من خالل احلوار: 
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-مالذي ا�سطركم ال�ستدعائي على عجل امل يكن باالمكان االنتظار حتى موعد زيارتي ؟
وحني يثري الكمان اعجاب )بو�سون ( وي�ساأل عن عمره يقال اإنه موجود يف الكني�سة من مائة عام اأي 
مابني) 1681-1781( ح�سب مامت االإعالن عنه يف املزاد يف امل�سهد التايل. هذه املائة عام �سهدت 
والفرتة ماقبلها التع�سب الديني وحرب الثالثني عامًا بني الكني�ستني الكاثوليكية والربوت�ستانتية 
بعد  الفن  ال�سبي )كا�سرب فاي�ص( ومن ثم مر  الكمان من قرب  بداأ وا�سحًا يف م�سهد نهب  وهذا 
الباروك الذي متيزت مو�سيقاه كما متيزت افكاره باجلمع بني االجتاهات  ع�سر النه�سة بع�سر 
االملانية وااليطالية يف املو�سيقى على يد املو�سيقار )هان�ص ليو ها�سلر (،وامتد تاأثري ع�سر الباروك 
مل�ساهدة  ح�سوره  م�سهد  يف  )بو�سون(  قول  يف  ذلك  وجت�سد  وفرن�سا  واملانيا  ايطاليا  من  كل  اىل 

الطفل املعجزة )كا�سرب فاي�ص( ب�سوؤاله اأحد الكهنة: 
-هل يجيد الفرن�سية؟

فاأجابه
- كال

فقال- كل طلبتك يجب اأن يتعلموا الفرن�سية، اإنها لغة املو�سيقى والرومان�سية ت�سحذ االأذن وترتقي 
بالعقل.

واقرتنت مو�سيقى القرن التا�سع ع�سر بالتمرد والرغبة واملزيد من احلرية نتيجة التغيري الذى حدث 
يف االأحوال االقت�سادية واالخرتاعات التكنيكية وامليكانيكية اجلديدة واالكت�سافات اجلغرافية مما 
رحيل  ماحمله  ذلك من خالل  ب�سكل خا�ص، ظهر  اأوروبا،  �سعوب  عقلية  تاأثريعميق يف  اأ�سفرعن 
)فكتوريا ع�سيقة اللورد( اىل الغرب و�سخ�سية )اللورد بوب( من �سفرات ثقافية من خالل عدم 
بالعزف على  الرغبة اجلن�سية اجلاحمة  وارتباط  ناحية  املو�سيقية من  بتوقيت احلفالت  التزامه 

تلك االآلة.
ثانيًا:االزياء االك�س�سوارات

متيزت مالب�ص ال�سيدات بالف�سف�سة عك�ست ع�سر الباروك يف حني كان هناك ِزيٌّ موحد لطلبة 
املو�سيقى يف الكني�سة؛ تكون من ثوب بياقة بي�ساء مع قلن�سوة مميزة، وحني انتقل اىل ق�سر الدوق 
يف فيينا كان البالط ذا األوان براقة، والثياب متيل اإىل البهرجة ونقاء االألوان الزاهية يف حني تلتمع 
االأر�سيات الرخامية وتزين القاعات ال�سمعدنات الذهبية الكبرية، اإنها الفخامة التي ميزت ع�سر 
الباروك، وقد غلبت هذه الطرز على اأبنية فينا التي نراها اأثناء انتقال ال�سبي)كا�سرب فاي�ص( « 

من الكني�سة التي تقع يف الريف املنعزل اإىل املدينة.
من  اخلالية  التنورة  موديالت  ب�سبب  واأخف  �سيقًا  اكرث  الن�ساء  واأ�سبحت مالب�ص  االأزياء  تغريت 
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الطبقات، كما ا�سبحت االأزياء الرجالية اقل بهرجة، وانزاحت عنها االأزرار الكثرية واملطرزات، 
االأزياء بني  االأمتزاج يف  ال�سني فنالحظ  ال�سيني من بريطانيا اىل  اأما يف م�سهد عودة اخلادم 
ماهو �سيني ا�سلي من ثياب الكيمونو التي ترتديها الفتيات واملظالت ال�سينية اإىل ثياب ال�سباب 

وهم يرتدون البدالت وي�سعون القبعات الغربية
1-ا�ستخدام القبعة :م�سهد وفاة ال�سيدة يدخل الزوج غرفتها فيخلع القبعة. اإذ �ساع لب�ص القبعات 

وكانت تخلع حني الوفاة يف حني ترفع احرتامًا لل�سيدات اأو لذوي ال�سلطة.
والزجاجيات  ال�سناعة  يف  ت�ستخدم  التي  باالك�س�سوارات  حفلت  الكمانات:  �سناعة  2-ور�سة 

وال�سندوق الذي و�سع فيه املعلم �سانع الكمانات والذي كانت تزينه دبابي�ص املعدنية . 
3-الر�سائل: يف اأول ر�سالة حملها )بو�سون( والتي كانت متثل تقرير الكني�سة عن الطفل املعجزة 
تبادلها  التي  الر�سائل  اأما  االأحمر،  ال�سمع  وله ختم من  ال�سفرة  اإىل  ورق مييل  عبارة عن  كانت 
)اللورد بوب( العازف االنكليزي مع حبيبته )فكتوريا(، والتي ابتداأت بر�سائل حتمل طوابع وكان 
اآخرها ر�سائل حتمل اأختام فقط دلياًل على التطور يف الربيد والورق، يف حني ان الربيد الذي و�سل 
يحمل  كان  والذي  الر�سمية  التعامالت  ي�ستخدم يف  اللون  اأ�سمر  مغلف  التحف يف  اىل اخلبري يف 

نتيجة حتليل الـ)DNA( للكمان.
4-يف امل�سهد الذي ياأخذ فيه املعلم الطفل اىل منزله تبدو حياة التق�سف عليه من خالل ال�سمعدان 
املفرد )يحمل �سمعة واحدة ذابت حتى الربع االأخري منها(، يف لقطة تتقدم فيها ميني الكادر بينما 
حمتويات غرفة املكتبة يف م�سهد زيارة املعلم اإىل �سديقه لي�ساعده على تقدمي الطفل املوهبة يف 
ق�سر الدوق، يف لقطة ا�ستعرا�سية لطاولة كبرية متتد عرب قاعة الكتب جمموعة من )التل�سكوبات 

والنواظري ملراقبة ال�سماء، كرة اأر�سية ،اأجهزة قيا�ص جغرافية، خرائط وكتب( 
5-االك�س�سوارات امللحقة بثياب الغجر من اأغطية الراأ�ص )الع�سائب( ، االأو�سحة ، العربات واآالتهم 

املو�سيقية الب�سيطة.
6-يف بيت) اللورد بوب( نلم�ص هناك احل�ص ال�سيني من خالل اخلزفيات وطقم ال�ساي وبرونزية 
ال�سالون  لتزين طاولة  االأ�ستوائية  واالأزهار  اال�ستوائية )االأنانا�ص(  الفاكهة  التنني، كما ت�سطف 
مع وجود النباتات الظلية التي مت جلبها من العامل اجلديد وتوطينها يف اأوروبا، والتي زينت ق�سر 

)اللورد بوب(.
7-دخول اأقالم احلرب بدل الفر�ساة يف الكتابة كما ظهر يف امل�سهد حني تكتب فيكتوريا ر�سائلها. 

8-�سورة البابا بول�ص التي زينت الغرفة التي انتظر فيها الكهنة يف ايطاليا نتائج املزاد.
9-املظالت ال�سينية والعربات التي يتم �سحبها بو�ساطة الب�سر وامل�ستخدمة يف النقل. 

توظيف ال�سفرة الثقافية الإنتاج املعنى يف الفيلم الروائي )فيلم الكمان االأحمر اإمنوذجًا(                                 ماجدة �سلمان حممد



ء
216العدد - 54 لسنة 2010

الباروك،يف حني  امل�ستعار يف ع�سر  لل�سعر  والتن�سيق  بالكثافة  التي متيزت  ال�سعر  10-ت�سريحات 
كانت �سعور الغجر غري م�سففة، وما ومتيزت به ت�سريحات ال�سعر للن�ساء يف نهاية القرن التا�سع 

ع�سر من ت�سفيف ودبابي�ص وقبعات، يتجلى ذلك يف قاعة العزف املو�سيقي يف لندن .
11-غرفة اخلبري التي كانت تتن�سر فيها ال�سور واملل�سقات واأفالم الـ)negative( �سمن بحثه 

عن اأ�سول الكمان .
ثالثًا :اللون

ابتعدت االألوان، يف بداية الفلم عن الربيق، فكانت االلوان مطفاأة من دون ملعان ماعدا ق�سر الدوق 
الذي كان من املفرت�ص اأن يوؤدي فيه)كا�سرب فاي�ص( جتربة االأداء يف فيينا، فقد كان البالط ذا 
الوان براقة �ساع فيها ا�ستخدام اللون الذهبي و)البيج( للجدران واالأر�سيات الررخامية الرباقة .

اللون االأحمر:مل يكن اللون االأحمر لونًا طاغيًا على ا�سم الفيلم الذي حمله فقط، بل كاأن �سانع الفلم 
جعله �سمة للفلم من خالل اخل�سب الذي متيز به بيت العازف املحرتف )الدوق بوب ( وقاعة املزاد 
وثياب املراأة زوجة �سانع الكمان وجي�سيكا خادمتها)العرافة( التي كانت ثيابها باالألوان)االأحمر 
األوان بطاقات احلظ كانت متكونة من )االأحمر واالأ�سفر واالأخ�سر(،  واالأبي�ص واالأ�سفر( وحتى 
يف حني غطى لون الدماء االأحمر الفوط التي ارمتت بع�سوائية على طاولة يف غرفة ال�سيدة �ساعة 
اأمام  الطفل  فيها  يعزف  التي  الكني�سة  قاعة  ولون  اجلنني،  ووفاة  بوفاتها  انتهت  التي  والدتها 
)بو�سون( املغلفة باخل�سب االأحمر. ويف ق�سر اللورد كانت على االأر�سية �سجادة وال�ستائر حمراء 
،والرداء الذي ختمت به ع�سيقة )اللورد بوب( ق�سة حبهما حينما اكت�سفت خيانته، العربة التي 
اأقلتها كانت حمراء، ويغزو اللون االأحمر امل�ساهد اأبان الثورة ال�سينية من خالل االأعالم احلمراء 

التي كانت رمزًا للثورة ال�سينية.
الفلم فاملراأة  off white(  عالمة يف  االأبي�ص)  اللون  االأبي�ص )off white( :�سكل  اللون 
حتب القمر بحيث تخاف من غرية زوجها منه، فهي رومان�سية و�سفافة، ويف حلظة معاناتها من 
اآالم املخا�ص ترتدي اللون االبي�ص وجتل�ص على مقعد من احلجر االبي�ص بينما يتخلل نور ال�سم�ص 
التي  ال�سجريات اخل�سر  لون  الذي عززه  والظل  ال�سوء  مابني  تباين  فيها يف  التي جتل�ص  الباحة 
حتيط بها، يف ذات الوقت الذي تبداأ فيها باأنينها وهي حترك يديها على بطنها يف نغم مو�سيقي، 
عذب بقدر احلزن الذي يحمله، يف م�سهد غاية يف الروعة، حيث يتناغم اللون مع املو�سيقى، كما 
يتج�سد ذات اللون يف حلظة موتها، فهي ترقد �ساحبة بثوبها االأبي�ص على ال�سرير االأبي�ص يف حني 
تتدىل، يف اجلانب االأي�سر من ال�سرير، �ستارة بي�ساء. وتغريت فيما بعد االألوان لتكون اأكرث ملعانًا يف 

الع�سور التالية لدخول �سناعة الرايون على ال�سناعات القطنية مما يجعل االلوان اأكرث بريقًا   
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رابعا ً:اللغات
نبداأ من العنوان )التايتل ( منذ اللقطات االأوىل للعنوان، تطالعنا ال�سفرة الثقافية حيث يكتب اأ�سم 
الفلم باأكرث من لغة )ال�سينية، االيطالية، االنكليزية، الفرن�سية، االملانية ( تكون يف حركة بع�سها 
فوق بع�ص، اإنه التمازج بني اللغات اأو �سراع احل�سارات، الذي يتجّلى كثقافة يف ت�سعينيات القرن 

املن�سرم، ثم يعلو �سوت مدير املزاد باللغة االنكليزية التي هي لغة عاملية. 
ويبداأ الفلم يف ور�سة �سناعة الكمان يف اإيطاليا حيث اللغة االيطالية التي يتكرر اللجوء اليها يف 

م�سهد )العرافة( جي�سكا مع ال�سيدة وم�سهد موت ال�سيدة. 
خام�سًا:االيديولوجيا

اإىل  املتلقي، فقد يحتاج  اأمام  وا�سحًا م�سرعًا  يكن  الفلم مل  التي حملها  االأفكار  الك�سف عن  اإن   
�سيء من الرتكيز لي�سع املتلقي يده على اأهم االأفكار وااليديولوجيات التي حفل بها الفلم على مدى 
ُحفرت على  امراة  الفلم كان عبارة عن �سورة جت�سد ظهر  اأن مل�سق  اأربعة قرون.  مايزيد على 
جانبيه الفتحات التي تزين وجه الكمان، نعم احلديث يف الفلم عن ق�سة كمان تنقل بني عوامل 
خمتلفة، لكنه اي�سًا يطرح تطور فكرة االهتمام باملراة من ناحية اخرى، فمن جمرد اأداة مكملة يف 
احلياة االجتماعية، اىل عن�سر فاعل يف املجتمع، كما ظهر يف �سخ�سية ال�سينية التي كانت اأحد 
العنا�سر القيادية يف الثورة، ثم يتحول اىل دور املراأة االقت�سادي من خالل مديرة املزاد، ومع هذا 
اأن يقوم  التغيري يف دور املراأة يبقى يحتفظ باأ�سالة جوهره االنثوي، ويف م�سهد طلب )بو�سون(، 
الطفل )كا�سربفاي�ص( بتجربة االأداء  ميتدحه لدرجة يقول اإنه عبقري، وهو ي�ستحق تاج على راأ�سه، 

فيتهكم عليه �سديقه فيقول:
 -كتاج فرن�سا.. فاأين الروؤو�ص التي كانت حتمله؟ لقد تدحرجت يف جمرى الثورة ال�سعبية 

ا�سارًة اىل الثورة الفرن�سية)1790(، التي مل تكن جمرد حدثًا �سيا�سيًا، بل كانت حدثًا اجتماعيًا 
وح�ساريًا فذًا، ذا اآثارعلى احلياة الفنية واالأدبية، والعادات ورغم الثورة الفرن�سية، انح�سر الفن يف 
هذه الفرتة يف فرن�سا ب�سبب حروب نابليون، يف حني منا وازدهر يف كل من فيينا ولندن حيث ا�ستهر 
)هايدن( ومن بعده تلميذه )بيتهوفن(، وهذا مايربر انتقال الكمان على يد )م�سيوبو�سون(،اىل 
�سكنوا  الذين  الغجر،  عن  اأخذه  الذي  بوب(،  )اللورد  العازف  يد  على  لندن  اىل  ثم  ومن  فيينا، 
اأر�سه بعد جولة بني ال�سهول واالأ�سقاع، التي مر بها هذا الكمان على خمتلف اأيدي الغجر، وتبداأ 
الربجوازية التي طرحت على �سكل احلياة االر�ستقراطية التي عا�سها )اللورد بوب(، باال�سمحالل 
واال�ست�سالم من خالل قيام خادمه ال�سيني الذي يقوم باعطائه �سيئًا من االأع�ساب املخدرة عن 
طريق تدخينها بالطريقة ال�سينية، ومن ثم ينتقل الكمان عن طريق اخلادم اىل ال�سني، حيث 
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اإذ  يبيعه اىل حمل للتحف، وحني يت�سّلم النقود يقوم بحركة �سغرية، لكنها �سفرة لدى ال�سينني 
كان  رنينًا  ا�سدرت  فاإذا  اأذنه  من  قريبًا  وو�سعها  عليها  النفخ  طريق  عن  النقدية  القطعة  يخترب 
بقاء  اإن  التحف،  لبيع  ل�سنوات طويلة يف حمل  الكمان  ويبقى  القطعة،  تلك  نقاء  تعبريًا عن  ذلك 
الكمان يف واجهة املحل من دون حراك هو بحد ذاته �سفرة ت�سري اىل اإق�ساء الفن نتيجة احلربني 
العامليتني االوىل والثانية، وماتالهما من احلرب الباردة بني القطبني الدوليني االحتاد ال�سوفيتي 
ال�سابق والواليات املتحدة االمريكية، فيعود الكمان اىل الظهور من خالل �سخ�سية الفتاة ال�سينية 
طريق  عن  الفلم  يف  اال�سرتاكي  التيار  وبروز  التحف،  حمل  من  الكمان  والدتها  لها  ت�سرتي  التي 
التي علقت يف  تونغ  امل�ساهد و�سورماوت�سي  التي اغرقت  االأعالم احلمراء  التي حملتها  ال�سفرات 
عديد من االأماكن وجنود الثورة الذين يرتدون زي العمال، كما حفل ال�سارع باملتظاهرين الذين 
يرددون �سعارات واأنا�سيد الثورة التي ترف�ص كل مايتعلق بالغرب، في�سبح وجود اآالت غربية تهمة 
يعاقب عليها القانون ونلم�ص ذلك جليا يف املحاكمة التي خ�سع لها مدر�ص املو�سيقى كونه يدر�ص 
اآلة غربية، هي الكمان مما جعل اأفراد اجلي�ص ي�سطحبونه اىل حمرقة قريبة ليلقي بتلك االآله اىل 
النار، تلتهمها على م�س�ص اأمام عينيه رغم ع�سقه لها، والجتد الفتاة التي اأ�سبحت عن�سرًا قياديًا 
يف الثورة، �سخ�سًا تاأمتنه على اآلتها الغالية �سوى ذلك املدر�ص فتذهب اليه وتعطيه الكمان الذي 

يحافظ عليه يف مكان �سري مع العديد من االآالت الغربية، واليكت�سف هذا املخباأ اال مبوته .
الثورة ال�سينية مل تعُل على االأفكار الغربية فقط، بل علت اأي�سًا على الروابط االأجتماعية، ففي 
امل�سهد الذي يقوم به الطفل يف الك�سف عن �سر الكمان الذي ااأمتنته عليه االأم وطلبت عدم اف�سائه، 
ينزل االأب اىل م�ستوى الطفل يف لقطة من االأ�سفل يف حني تعلو االأبينة التي غطتها �سعارات الثورة 

يف موؤخرة الكادر دلياًل على هيمنة مباديء تلك الثورة. 
ت�سل املجموعة من الكمانات اىل املزاد الذي ي�سك بوجود الكمان االحمر بينها فري�سل يف طلب 
بها  مر  التي  البلدان  والتي متثل  ال�سخ�سيات،  من  املزاد عدد  ويح�سر  عنه.  للك�سف  )�سامويل( 
الثقافة  اأ�سبح لديهم موؤ�س�سة ترعى  الكمان يف رحلته فقد كان هناك، ورثة )اللورد بوب( الذي 
والفنون، ممثل الكني�سة التي كانت تعلم املو�سيقى يف اإيطاليا، العازف ال�سهري، ورثة املراأة ال�سينية، 
اخلبري االأمريكي الذي جاء ليك�سف �سر الكمان، فيقوم االأخري بدرا�سة كل مايتعلق بالكمان، الذي 
اللون  �سبب  اأن  اإىل  ويتو�سل  للكمان   )Dan( ويطلب حتليل �سابق بحث حوله،  له  كان  ان  �سبق 
االأحمر، هو ال�سبغة التي ا�ستخدمها �سانع الكمان بعد اأن خلطها بدم زوجته وا�ستخدم خ�سلة من 
�سعرها لعمل الفر�ساة التي بو�ساطتها قام بطالء الكمان .ي�ستحوذ عليه الكمان خ�سو�سًا بعدما 
يرغب  الذي  االأمريكي  اإنه   )Dan(تو�سل اإىل �سورة املراأة االيطالية زوجة ال�سانع عن طريق الـ
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يف احل�سول على مايريده والتهم الطريقة، فيقوم با�ستبدال الكمان يف حلظة املزايدة عليه بواحد 
اآخر وياأخذ الكمان االأ�سلي ليقدمه هدية البنته يف عيد ميالدها. 

النتائج
بعد حتليل عينة البحث مت ا�ستح�سال النتائج االآتية:

1- مت تكثيف ا�ستخدام ال�سفرة الثقافية يف الفرتة االخرية يف �سناعة االفالم بل اليكاد يخلو منها 
فلم ،واإن العينة الق�سدية التي مت حتليلها ك�سفت عن ا�ستخدام ال�سفرة الثقافية يف الفلم ب�سكل 
كبري مرورًا مبعاناة زوجة �سانع الكمان وخما�سها وحتى رحلة الكمان االخرية اإىل الواليات املتحدة 

مع اخلبري.
احل�سارات  عرب  الكمان  رحلة  خالل  من  الثقايف  اجلانب  يف  الثقافية  ال�سفرة  ا�ستغال  2-مت 
والبلدان التي مر بها بني اوربا وا�سيا طارحًا التغيري الذي اعرتى كاًل من االأبنية واالأزياء واالألوان 

وااليديولوجيات خالل ُحقبة امتدت على 400 عام اأو يزيد. 
3-برز من خالل البحث اأن املو�سيقى �سفرة عاملية يفهمها اجلميع واإن مل يكونوا على معرفة تامة 
بكيفيات العزف والتاأليف، مبعنى اليتطلب التفاعل مع هذه اللغة معرفتها، فكل من الم�ص الكمان 

تعاطف معه، واجنذب اليه ب�سكل الي�ستطيع هو ذاته تف�سريه.
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