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ملخص البحث:
تكاد تكون دراسة الطبوغرافيا من أهم الدراسات وأعمقها ألي نص أدبي أو فني ويشغل تفكير الكثير
ً
ممن يشتغلون في الفن عموما .ول يكاد يخلو أي سيناريو فيلم سينمائي من الوصف بصورة عامة
لعناصر التكوين التي ل غنى له عنها واملكان أحدها ،لذا فان املكان يبدأ بالتكون منذ أن يبدأ كاتب
السيناريو بوضع مشاهده نتيجة الوصف فتبدأ مالمحه بالبروز فيكون هناك إشتغالت بسيطة في
السيناريو ما تلبث أن تلقى نموا كمنجز نهائي في الصورة السينمائية .فيبدأ وصف املكان يأخذ طابع
استعاري كصيغة لغوية في السيناريو ما تلبث أن تترجم بلغة أخرى وهي لغة الصورة .والتي بدورها تكمل
الحلقة إلابداعية للفن السينمائي ولها تأثير كبير من حيث املضمون واملنهج والتركيب فيها .عليه حتى
نعلم املعنى الحقيقي الكامل وراء املعنى الجوهري ونبين قوة وصف املكان الاستعاري والسعي وراء
الكشف عن بنيته ووظائفه ومن ثم املعرفة التامة في كيفية اشتغالها داخل سياق اللقطات الفلمية.
وعلى هذا اقتضت طبيعة البحث أن يقوم الباحث بتقسيم الدراسة الحالية على خمسة اقسام وهي:

-1

إلاطار املنهجي للبحث جاء فيه مشكلة البحث التي كانت ما هي النقاط الرئيسة التي من خاللها
تكتسب الاستعارة املكانية شرعية وجودها ضمن سياق مختلف تماما عن طبيعتها الداخلية أي
بنيتها ،وهل هي تغييب فعلي للمكان الرئيس؟

-2

إلاطار النظري الذي كان يحوي:
املبحث ألاول :الاستعارة واملفهوم السينمائي
املبحث الثاني :الاستعارة والطبوغرافيا في السيناريو

-3
 -4تحليل العينة :حلل فيها الباحث عينة بحثه وكانت فلم ( )Furyللمخرج (ديفيد آير)
 -5النتائج والاستنتاجات :خرج الباحث بمجموعة من النتائج انطالقا من تحليله وأداة بحثه التي
إجراءات البحث :إذ اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي

وضعها .مع مجموعة من الاستنتاجات التي توضح أهداف بحثه.
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املقدمة:
تتجلى قدرة الصورة بشكل عام -سواء أكانت صورة ذهنية عبر الكلمات املكتوبة في السيناريو أم
صورة حسية عندما يترجم املخرج تلك الكلمات إلى صياغات حسية مرئية في جمل سينمائية مترابطة -
في إثبات أنطولوجيا خاصة بها لها مرجعيات محددة قادرة على التفاعل مع محيطها والنمو وحينما تبدأ
تلك القدرة بتأكيد ألاشكال التي تحويها تحيل ألاخيرة أذهان املتلقي لتربطها بعالئق خارجية ومن ثم تحيل
املعنى إلى عوالم خارجية حياتية ومعاشة.
ً
تتحدد القدرة على وصف املكان كونه احد عناصر الصورة ومن ثم شكال من أشكال الوعي
الاجتماعي والثقافي والحضاري سواء للسيناريست أو للمتلقي على حد سواء ،فهي -أي الصورة  -في أثناء
ً
ً
ً
ُ
إعادة إنتاج الواقع ،فإنها تصور الظاهرة كونها شرطا ذاتيا للتعميم ،إذ يكون العام مرتبطا بسلسلة من
يعبر عن نفسه من خالل سعيه إلى تطور إنموذجه في تحقيق
القيم الداخلية ،نجد أن تجسيد الخاص ِّ
قوة مضمونه .وفي خضم صراع العالقات الداخلية الزمكانية للسيناريو السينمائي تتجلى القيمة
الحقيقية للنظم (ألانساق ) القابعة في عنصر املكان من جهة وعالقتها بالسياق العام ،إذ أن هناك
منظومة إحالت متقدمة تمارس عملها للربط ما بين الداخل النص ي وخارجه كما أن عملية تغيير نظام
املكان بنظام آخر ل يحدث إل نتيجة تطورات هائلة في البنية املعقدة لقيمة تناقضات املكانين وطبيعة
البيئة التي تحكم الشخصية في سيرورتها للتخلص من ضغط املكان الذي يبدو يكاد يضيق بالشخصية
وتعميمه ليحل محل املكان الواسع الذي ل تحده حدود .فالظرف ما تقع الشخصية تحت طائلة مكان
ضيق ألابعاد يكون هو بحسب مبدأ التكيف العالم الخاص الذي ل مفر منه فتبدأ العالقات بعدما كانت
واسعة تضيق وهكذا ألامر لجميع سلوكيات الشخصية.كيف يمكن للوصف املكاني (الطبوغرافيا)
استقدام معان استعارية خارج إطار نص السيناريو السينمائي؟
وتتجلى أهمية البحث في كون الدراسة تسهم في رفد الدراسات النظرية في مجال تحليل النصوص لطلبة
الفنون ومعاهدها وللمؤسسات الفنية ألاخرى .تسد نقصا في املكتبة السينمائية في مجال السيناريو
ويهدف البحث الى الكشف عن قدرة الطبوغرافيا على إلاحالت الفكرية -الذهنية للشكال املكانية في
النص السينمائي مع عوالم خارج النص.
ويتحدد البحث في فلم ( )Furyملا سيورده الباحث من أسباب في إجراءات بحثه.
إلاطار النظري
املبحث ألاول :الاستعارة واملفهوم السينمائي
يخضع املعمار الفلمي والتتابع الخاص باللقطات لعالقة بين السيناريست كذات واملوضوع
املتناول ،إذ ِّإن كل فن يقوم أساسا على صراع بين الذات واملوضوع وبين الخبرة الباطنية والصورة وبين
الرؤية ألاصيلة والعمل الدائم الباقي .ويبرز هذا الصراع في كل من العملية إلابداعية التي يقوم فيها
الفنان بتجسيد رؤياه وذلك من أجل خروج سيناريو ذا دللة ومعنى  ،وفي الوقت ذاته له القدرة على
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التأثير في من يتلقونه  ،وهذا كله ل يتم تحقيقه إل عبر التجسيد الفعلي للرؤى الفنية والفكرية عبر
الصورة  ،فيقول إدجار موران " ِّإن السبب في هذا التحول الذي طرأ على السينما هو الصورة التي تعد
في حد ذاتها غامضة وسحرية  ،لذلك فهي تستقطب كل أحالم إلانسان "(وران،2791،ص ،)83فالسينما
تعتمد على قدرتها الواسعة النطاق في تجسيد  ،بل والتعبير عن أحالم إلانسان  ،وهي في ذلك إنما تنهض
على مفهوم املشابهة بينها وبين الواقع  ،وذلك عبر الصورة البصرية  ،والتي في الوقت ذاته تسبغ عليها
نوعا من الحميمية  ،ما يجعلها متقبلة في حياته  ،فضال عن حيويتها الشديدة  ،وفضال عن أنها تمتاز
بالوحدة والتنوع في آن واحد  ،بل وفي فلم واحد أيضا  ،ما حدا بالبعض إلى اتهام السينما بصفة
التلفيقية  ،فكما السينما تنزع إلى التلفيقية منذ سيادة الفلم الطويل  .فيضيف إدجارموران "فمعظم
ألافالم تلفق موضوعات متعددة داخل ألانواع الكبرى ،وهكذا فسوف يوجد في فلم املغامرة ،حب
وضحك ،وفي فلم الحب مغامرة وضحك وفي فلم الضحك حب ومغامرة "(.موران،1995،ص )33وهذا
ألامر يرجع إلى قابلية الفلم على التلون في مفرداته الفلمية ما يتيح أفق واسع لذلك التلفيق  ،ومن
مجمل ما تنطوي عليه هذه الصفة هي مفهوم استبدال ألاشياء بأخرى والذي يضفي على اللقطة حيوية
اكبر وبالغة أعظم .وإذا ما كانت الاستعارة لغويا واضحة وجلية للمتلقي إذ ِّإنها تقوم على أساس
الاستبدال فأنها سينمائيا تكون ذات إشكالية كبيرة ألنها تقوم على أساس التجاور أي تجاور لقطتين ينتج
عنهما معنى مغايرِّ .إن الاستعارة هي تالحم صورتين بوساطة التوليف ،بحيث تنتج عن مقابلة إحداهما
باألخرى صدمة سيكولوجية في ذهن املتفرج ،هدفها تسهيل التصور وهضم الفكرة التي يريد املخرج
التعبير عنها بالفلم .وهذا املوضوع يضع الاستعارة أساسا في مهب الريح ألنها ل تعدو وفقا لهذا املفهوم
كونها تشبيها ل غير.
تعد النظرية التفاعلية من أكثر نظريات الاستعارة انتشارا ،واقربها الى التطبيق العملي
السينمائي ،فمفهوم الاستعارة بحسب هذه النظرية تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة ،وهي تحصل
نتيجة التفاعل أو التوتر بين بؤرة املجاز ،وإلاطار املحيط بها ،وتبين أن لالستعارة هدفا جماليا،
وتشخيصيا ،وتجسيديا ،وتخييليا ،وعاطفيا.
فيركز أصحاب النظرية التفاعلية على امرين مهمين في التركيب الاستعاري هما :بؤرة الاستعارة،
وإلاطار املحيط بها .ففي املثال السابق (املدرعة بودومكن) – بحسب مفهومنا وليس كتشبيه -توجد فيها
لقطة واحدة تستخدم بشكل مجازي (املاشية وهي تذبح) يطلق عليها بؤرة الاستعارة وعلى بقية اللقطات
في املشهد باإلطار املحيط بالستعارة.
يوضح (ماكس بالك) أنجملة (انفجر الرئيس )...قد تترجم إلى أية لغة أخرى دون أن تفقد
معناها الاستعاري ،فعندما نقول :إن في الجملة استعارة ،هو أن نذكر شيئا عن معناها ،ل عن تهجئتها
وإمالئها ،أو أصواتها ،بل ننظر إليها من حيث الدللة ،ل من حيث النحو وبناء الجملة أو الكلمة.
ِّإن معالجة لقطة استعارية ودللتها يقتض ي مراعاة ظروف ومناسبات استخدامها ،أو مراعاة
ألافكار ،وألاحداث ،واملشاعر ،أو القصد الذي يريده السيناريست عند استخدامه لتلك اللقطة .إذ إن
قواعد اللغة السينمائية وعناصرها تدلنا على كون التعبيرات واجبة الاستعمال كاستعارات .وان قواعد
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وعناصر اللغة السينمائية تحدد وهي بالتالي تقرر بان بعض التعبيرات الناشئة عنها لبد أن تعد
استعارية .وليس معنى هذا أن تكون تلك العناصر والقواعد مساعدة بشكل كبير في حل بعض املشاهد
الاستعارية ،ومعرفة معناها ،بل هناك من املعاني ما يتبع للواقع العملي اكثر من الدللة ،فعندما نتحدث
عن (الشكل السينمائي) فالبد أن يعالج هذا الشكل في اطار معين،إذ ِّإن املعنى الاستعاري املوجود في
ً
الشكل يعتمد على الامتداد والتوسع ملفردات الشكل املستخدم والذي يعطي تعبيرا معينا يعتمد على
وجهة نظر املخرج للسيناريو بالدرجة ألاولى  ،فكلمة (غيوم) أو(مزهرية) في السيناريو لبد للمخرج أن
يحدد بما يتالءم والاستعارة املبنية على أساس هاتين املفردتين والشكل املالئم لهما لتظهر بالتالي على
الشاشة بصيغة واحدة ،وبذلك فانه يستخدم استخداما واعيا لبعض التمثالت والتشبيهات املفترضة
سابقا وتحويلها إلى تمثل عيني ثابت.
إن التعبير الاستعاري يحل محل تعبير حرفي يسمى بالرأي الاستبدالي لالستعارة .إذ قبلت بعض
آراء أصحاب النظرية الاستبدالية عند كثير من الباحثين أمثال (واتلي  ) Whatelyإذ يجد أن الاستعارة "
كلمة تحل محل كلمة ،اعتمادا على املشابهة ،او التناظر بين معنى الكلمتين"(.)whitely,1952,P.280
ويجد (اوينبارفيلد ) Owen Barfieldأن مفهوم الاستعارة هو أن تقول شيئا وتعني به شيئا أخر .ويجدر
إلاشارة إلى أن مهمة املتلقي هي قلب الاستبدال باستخدام املعنى الحرفي للقطة كمفتاح للمعنى الحرفي
املقصود  ،ومن ثم فان فهم الاستعارة ومعناها يشبه إلى حد كبير حل لغز ،أو فك شفرة.
إن املشابهة ليست العالقة الوحيدة في الاستعارة ،فقد تكون هناك عالقات أخرى غيرها .إذ ِّإن
استخدام الاستعارة يعطي معنى جديدا ،وهو خاص داخل اللقطة لتصورات أكثر عمومية .فحين يفهم
املتلقي املشابهة املقصودة بالعتماد على إطار الاستعارة ،أو بعض املفاتيح املوجودة في السياق الاوسع،
فانه يستطيع تتبع طريقة املخرج والوصول إلى دللة املعنى ألاصلي.
تحصل الاستعارة من التفاعل أو التوتر بين بؤرة الاستعارة وإلاطار املحيط بها ،وهي تتجاوز
الاقتصار على لقطة واحدة أو جزء منها إذ ليست لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية ،وإنما السياق
هو الذي ينتجها .هذا التوتر ناجم عن التفاعل بين املستعار منه املستعار له ،فليست العالقة مجرد أن
تشرح الصورة الفكرة ،ولكن لبد أن تؤخذ بالنظر املعاني التي تتولد حينما يواجه املستعار منه واملستعار
له أحدهماألاخر .إذ يقول (ريشارد) " إن الطرفين يشبهان رجلين يمثالن معا ،نفهم هذين الرجلين فهما
أفضل بان نتوهم انهما يندمجان ليكونا رجال ثالثا ليس أحدهما" (. )Richarrds,1938,P.121
إن للتركيب الاستعاري موضوعين متميزين هما :موضوع رئيس ،وموضوع ثانوي مرتبط به،
وهذان املوضوعان يفهمان على انهما نظام أشياء ل على انهما أشياء ،والاستعارة تعمل بتطبيق مبدأ
تضمينات مشتركة على املوضوع الرئيس ،اذ يكون هذا املبدأ مميزا للموضوع الثانوي .بمعنى أن املخرج
لو وضع كومبيوتر كاستعارة عن الحضارة ل يمكن ملتلقي أن يدرك الاستعارة وهو لم َير كومبيوتر في
حياته.أو أن يكون قادرا على معرفة استخدامه كلفظ ،بل أن يعرف ما يسمى بطريقة املواضع
املتشابهة املشتركة .وبأكثر احترافية فان هذه الطريقة يمكن أن تحوي على نصف الحقيقة فاألساس في
فاعلية الاستعارة ،ليس بان تكون املواضع املتشابهة صحيحة ،بل أن تستوحى بحرية ،إذ ِّإن الاستعارة
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التي يكون لها معنى في مجتمع معين قد تكون منافية للطبيعة والعقل في مجتمع أخر .فالناس الذين
ً
ينظرون إلى الكومبيوتر على انه أحد تجليات العصر ،سوف يعطون للتعبير (إلانسان الكومبيوتر) تأويال
وتفسيرا مختلفا عن التفسير الذي كان قبل ذلك.
إن استخدامات الاستعارة الشكلية للكومبيوتر في سيناريو( تيترو) إخراج(فرانسيس فورد
كوبول) تحكمها قواعد لغوية ودللية بسبب خرقها الوقوع في ل معنى أو في تناقض ذاتي ،إذ نجد
الشخصية وهي تستعمل الكومبيوتر على حين غرة بينما أناألحداث تدور في ألارجنتين في مدة ل تتوافر
هذه ألاجهزة بطريقة شائعة في البالد ألننا لم نالحظ ول مجرد لقطة في ذلك املجتمع تتعامل مع هذه
املفردة ولكن فيما بعد ومن سياق الفلم حيث يستعد الشخصيات ملغادرة البالد ولم نتطلع على عملية
السفر هذه بشكل عياني الا أن البطل اخذ يستعمل الكومبيوتر نستنتج أن عملية السفر قد تمت إلى
الوليات املتحدة.
إن التضمينات املشتركة ،تعتمد في الغالب على املواقع املشتركة املتعلقة باملوضوع الثاني،
ولكنها تستطيع في الحالت التي تطرأ ،أن تعتمد على تضمينات متغيرة غير ثابتة يستعملها املخرج ،ومن
هنا فان الاستعارة ،تظهر ،وتحذف ،وتنظم مالمح املوضوع الرئيس ،وهي تحيل إلى موضوعة مبادئ
تطبق عادة على املوضوع الثانوي.
املبحث الثاني:
إلاستعارة والطبوغرافيا في السيناريو
الطبوغرافيا او الطبولوجيا هي التجسيد املادي للفكار وألاحداث وهي ساكنة وأما وصف
البشر وألابطال فهم التجسيد املادي وهو حيوي ،ولغة شخوص الفلم مسموعة أما لغة الطبوغرافيا
ً
ً
فمرئية ..والسؤال هل هذه اللغة ساكنة أيضا أم لها إيقاعا يدخل النفس؟ نعلم أن املكان وبشكل أدق
السائد والثقافي يفرضان تحديدات لغوية لها قواعدها وسياقتها ..وهي في السيناريو ،لها خصائصها ،..إل
أن املكان الذي تدور فيه ألاحداث ...سيصبح بفعل التصورات إلاخراجية طاقة تتكلم بالحجوم وألالوان
وألاشكال والتحولت املختلفة من صور ودللت لغة تنقلها العين إلى مطبخ الفرجة  ...في عين املتفرج
ً
ً
ً
متكامل ألاجزاء.
ليتشابك مع اللغة الدرامية ويصبحان نسيجا واحدا
فالطبوغرافيا لغة لكنها غير مستقلة ول تنتقل في صيغتها الجمالية السكونية إلى تواصلها
الدرامي ،وهكذا فان رموز املكان املستخدمة في تصوير البيئة ل تصبح درامية وتفصح عن لغتها إل
بالتوظيف الصحيح البعيد عن الاستعراضية الجمالية وحدها.
وبما ان بين املكان والزمان عالقة وثيقة ،فهما يشكالن ثنائية متصلة على الرغم من أن
ً
هناك اختالفا بين طريقة إدراك الزمن وطريقة إدراك املكان ،فالزمن يرتبط باإلدراك النفس ي ،ويرتبط
املكان باإلدراك الحس ي وقد يسقط إلادراك النفس ي على ألاشياء املحسوسة لتوضيحها والتعبير عنها.
وعلى وفق ذلك فان عملية استيعاب العالقة بين الزمان واملكان مرتبطة بجماليات املكان
ً
ً
ً
ً
لكونه معطى بنائيا فنيا مقصودا ومحددا بآليات املخرج ،وعبر الكم الهائل من ترسبات الدللت
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وإلاحالت الاجتماعية والفكرية والنفسية التي اختزنها عبر زمن وجودها مع الانسان ،وفي لغة يعبر عنها
ً
املكان عبر الزمن املفترض الذي يبحث عنه املخرج من خالل ترسبات ألازمنة في ألامكنة ،فالبيوت مثال
بوصفها مفردة مكانية ،هي في الوقت نفسه تخزن ذكرياتنا وتاريخ طفولتنا وأحالمنا بل حياتنا كلها.
ً
إذ يرى (باشالر)أن" الكثير من ذكرياتنا محفوظة بفضل البيت ،واذا كان البيت اكثر تعقيدا،
ً
ً
أي له قبو وأركان منعزلة ودهاليز وأروقة ،فان أحالمنا تكون اكثر تحديدا إذ نعود إليها دوما في أحالم
يقظتنا"(باشالر،2731،ص ،)14فعبر التحولت الحركية في ألامكنة ،تغيير ألانساق بلغة املكان
وبصياغات التكوين التي تتنوع تأثيراته في املتلقي وتتغير ،فلو نظرنا إلى نافذة في لقطة ما ،فأنها قد تكون
ً
رمزا للمل أو الضوء املنبعث يعبر عن حدث غير متوقع ،وبهذا فالستخدام فاملكان في السيناريو مكان
مكثف يأخذ شكل الاستعارة وهو املدخل إلبراز لغة املكان.
ويبدو أن املتلقي متضامن مع هذه الحقيقة… كما يقول "كولدرج" وهو يتحدث عن إلايهام…
ً
ً
راغبا في أن ُيخدع متنازل من ولعه برؤية ألاشخاص وألامكنة في أحجامها الحقيقية ،إنها حقيقة تلوذ
ً
بالخيال قبلها عندما يريد أن يستعير ألاجنحة وينبذ العكازات كما يقول( :فيكتور هيغو) "نابعا الخيال
الرومانس ي أنها املسافة التي تفصل الواقعي أو املشابه للواقع عن املجازي"(معال،1001،ص.)3
وبسبب أن الفلم هو خلق وإنتاج فيقودنا إلى عده لحظة اكتشاف غايات جديدة وإنتاجا
فكريا ،فالصورة بما تحويه من مكان في دينامية مستمرة إلى لحظة الاكتشاف تصل إلى تحديد غاياتها
عن طريق وسائلها املختلفة ،لذا فإن الصورة تمتلك أهميتها بع ِّدها جوهر الفن وسمته ألاساسية ،ويأتي
هذا كون إن املكان الضيق الذي يحتوي شخصيات الفلم هو الجوهر وعده املركز إذ إن الجوهر هو الذي
يعين املوضوع الفني بع ِّده معنى ش ٌيء ما ،الذي هو في ذاته  ،في تميزه من كل ألاشياء ألاخرى وتعارضه مع
ِّ
الحالت املتغيرة للش يء تحت تأثير ظروف مختلفة.
وبذا فان العالم يبدو هو الظاهرة العامة أي الاشتغال الكلي ويغدو املكان املحصور هو
الجوهر أوألانموذج الذي ننطلق منه في تفسيرنا للعالم الخارجي أو الظاهرة وبسبب انه مدفوع بقوة إلى
الداخل فهو يشكل صفة الش يء الرئيس ،ألن الجوهر ل يوجد في خارج ألاشياء ،وإنما فيها ومن خاللها
كونه صفتها الرئيسية املشتركة وقانونها ،إذ ِّإن الوعي يستند إلى مادة الواقع املستقلة عنه فان دوره
يكمن في البحث عن املالءمة الفنية عن طريق استخدام استعاري للعالم .لذا فان ظواهر العالم الخارجي
ً
املعبر عنه بالجوهر أي املكان املحصور أو ألانموذج ،فاملكان
ستكون شكال من أشكال النشاط إلانساني ِّ
يحمل الظواهر لكنه يحرمها من خواصها الحقيقية ألن استقاللها عن الوعي يجعل من عدم انتظامها
ً
وانسجامها بعيدا عن تحررها لن جوهر ألاشياء يستبدى في صورة حوادث مشوشة ومضطربة،أما الفن
فيحرر املضمون الحقيقي للظاهرة.
وكل الظواهر التي تحمل النظام الذي يعطينا صورة حقيقية للعالم ل نستطيع أن ندركه
ً
دون التفريق ما بين الظاهرة والجوهر ،التفريق الذي يجعل من الاستعارة املكانية خاصية للظاهرة ألنها
مفهوم قائم على أساس إلاقرار بأن التفسيرات والفرضيات توفر صورة دقيقة عن الخاصيات الجوهرية
للظواهر.
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ول تكتفي الظاهرة بالظهور استعاريا في الفلم السينمائي لوحدها ،ألن طاقتها تهيمن على
وحدات هائلة من الجوهر الذي "يحدد طبيعة الش يء وعنه تنشأ جميع جوانبه وعالماته
ألاخرى"(بليخانوف،2731،ص ،)94فالجوهر هو الش يء الداخلي الرئيس.
إن الاستعارة املكانية التي تبحث عن التعبير الخارجي املباشر ،وعن الشكل الداخلي هي
ُ
الصورة املستعارة وفيها تقوم ألاشياء والظواهر املرئية في محيطها  ...وهي تعيد إنتاج السمات الجوهرية
العامة من خالل وسط الحواس.
فالستعارة املكانية هي إعادة سمات املكان بفك التناقض ما بين الظاهرة والجوهر،
فالصورة في هذه القضية تبدي مرونة في الكشف عن محتوى هذا التناقض "كنظام اشاري تستلزم بث
رسالة بين املرسل (والفنان) "(صالح،1022،ص )3واملتلقي ما بين املكان وعملية خلقه ألن الجوهر مهما
ً
بدا واضحا فانه يخفي نفسه خلف الظاهرة فبدونها ل يمكن إدراك الصورة لنها تنقل ما هو عام،
طبيعي وجوهري من خالل الخاص والفردي.
إن ألاشياء حين تتصارع فيما بينها لغرض الوصول إلى اعلى صورة لها ،ففي هذا الوصول
تكمن علة الصيرورة في العالم ،كما أن الهدف لهذا التطور هو الغاية أو الصورة ،لذا فالصورة هي
ُ
الطاقة التي تحرك ألاشياء حين تتحرر من داخل الش يء .إنها تظهر ما هو استعاري وتكشف عن
الاتجاهات في عملية تطور العالقات بين ألاشياء وبذا فأنها ليست تكوين صورة عاكسة Mirror-image
ملعطيات مبنية على املالحظة والاختبار ،بل ذلك الانعكاس املشاكل فقط للواقع الذي ينسخ بعض
روابطه وعالقاته فقط.
وإذ تقوم الاستعارة بالكشف عن درجة عمق املكان وإدراكه فأنها تحدد جوهر التعميم الفني
كتنظير بنائي للنموذج وألاصل ،فالتعميمات الفنية تعطينا قدرة كبيرة وواضحة ملعرفة ألاشياء ،والنفاذ
إلى عالم إلانسان الروحي ،إنها تكسب الصورة اللحظة الفاعلة في املعرفة ،وهي الفعل.
إن العالم مؤلف من عالقات تظل البنية قائمة فيها حتى بعد أن ندخل تعديالت على بعض
عناصرها ،وان طبيعة العناصر الداخلة في البنية تقوم على عالقة عنصر بالعناصر ألاخرى لكون ألابنية
تتداخل في عالقات لتكون ألابنية الجديدة التي تشمل السابقة وتتكامل معها في أبنية عليا أوسع وأكبر،
وفي هذا التداخل تتكون أبنية جديدة.
ُ
يرى (غولدمان) أن "البنية توجد عندما تشتمل في العناصر املجتمعة في كل شامل بعض
الخصائص املميزة"(فضل،2739،ص ،)271وحين تحاول الاستعارة أن تكشف عن التنظيم الاجتماعي
ً
والعضوي فان وجودها مستقل عن ذهن العالم الذي يتوصل اليها ،لن لوجودها تنظيما يهتدي إليه
العقل حين يبحث عن هذه البنى ،وِّإن كان يفتش عن ثباتها ،فان هذا الثبات هو معرفة الوجود السابق
لها ،إذ ِّإن معرفة الوجود السابق للبنى تمثل معرفة قبلية يمكن الانطالق منها في تصور التطور الالحق.
ويلزم ذلك أن نجد املالمح التي تتفرد بها البنى وهي ما يميزها عن أي ش يء آخر ،وهذه املالمح
هي ما تشترك بها الظاهرة مع سمات ومالمح أخرى لدى سائر ألاشياء ،وهذا ما ندعوه باملكان الخاص،
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ً
فالخاص هو الش يء املفرد أو الظاهرة في العالم املادي ،ول يوجد الخاص لوحده بل مرتبطا بالظواهر
ً
وألاشياء بصالت مختلفة ويمتلك مالمحا فردية خاصة وسمات يشترك معها مع بقية ألاشياء.
فالسيميائيون يرون أن الاستعارة املكانية هي إشارة محددة بموضوعها الدينامي بمقتض ى
طبيعتها الداخلية وهي تدخل بموجب عالقة مشابهة بينها وبين مدلولها ،فالعالقة التي تربط الدال
واملدلول هي عالقة ربط املكان الخاص في مالمحه املشتركة مع أمكنة أخرى تدل عليه ،وتكسبنا معرفة
اولية في مدلولها عن طريق طبيعتها الداخلية.
أماالاشتغال العام للمكان فهو ما يالزم غالبية ألاشياء الخاصة ،املفردة ،ففي اللحظة التي
ً
يكون فيها الخاص متميزا بمالمح تختلف عن غيره من ألاشياء ،يكون العام هو الذي يقربه من هذه
ألاشياء ،ويحاول العام أن يربط بينهما ،لذا فان الخاص والعام ل يمكن أن يوجدا منفصلين ،بل
تضمهما وحدة ذات جدل قائم ،فالخاص ل يمكن وجوده من دون العام.
واملكان الخاص واشتغاله العام يتبدلن بإ ستمرار ،فليست هناك حدود ثابتة بينهما ،وفي
تطور الصورة يمتلك الخاص سمة عامة ،ومن هنا فالخاص سيحتوي على املالمح الفردية الجوهرية لذا
فالعام هو جوهر الخاص.
ً
ً
فالخاص في الصورة يوحي باحتوائه على عناصر عامة تشكل مفهوما جديدا لقيمة التناقض
ً
املوجود ما بين العام والخاص ،وقيمة هذا التناقض تبدأ حين يكون الخاص في الصورة مرتبطا بظاهرة
ً
ً
عامة وجديدة وتشكل جزءا منسجما مع الخاص.
إن املكان الخاص واشتغاله العام ليسا مترابطين فقط وإنما يتبدلن باستمرار ففي مجرى
ً
التطور وفي ظل ظروف معينة يتحول الواحد منهما إلى آلاخر ،فنجد الخاص يصبح عاما والعام يصبح
ً
خاصا .إذ ِّإن معرفة العالقة املتبادلة بين الخاص والعام تعطينا إلامكانية في معرفة تعقيدات عمليات
الواقع املوضوعي املختلفة وتكشف املالمح املهمة للشياء والظواهر.
وحين تراقب الصورة الحالت املختلفة للشياء فإنها تتعمق في تحديد تصوراتها عن
ً
الخاص وتداخله بالعام فالحالة في صورتها الاستثنائية ،الشاذة ،فضال عن ذلك تبدو انموذجية .لن
الصورة تستطيع تحديد نماذجها ،حين تستطيع أن تحدد سمات الخاص والعام.

311

اإلشكالية االستعارية للطبوغرافيا في سيناريو األفالم الحربية ....................................................إيهاب ياسين طه
مجلة األكاديمي-العدد -89السنة 2138

)ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print

إجراءات البحث
أوال :منهج البحث
اختار الباحث في إنجاز بحثه ،املنهج الوصفي التحليلي ،إذ يوفر هذا املنهج إمكانية البحث في مفاصل
عديدة في الصورة السينمائية ومنها الاستعارات والرموز وغيرها.
ثانيا :مجتمع البحث
ً
نظرا لعدم تحديد الباحث املدة الزمنية لبحثه ولكون طبيعة الدراسة هذه تتناول الاستعارة
والطبوغرافيا في سيناريو ألافالم الحربية وجد نفسه أمام كم من سيناريوات ألافالم الحربية لذلك فان
مجتمع البحث سينحصر في سيناريو ألافالم الحربية.
ثالثا :عينة البحث
قام الباحث بإجراء عملية بحث عن العينة الفيلمية التي تخدم دراستـ ـه ،وقـ ـد اختار فل ـ ـ ـم ()Fury
بالطريقة القصدية وعلى وفق مجموعة من الاعتبارات والتي هي:
أ-إن هذا الفيلم متميز في تاريخ ألافالم العاملية من جهة ترشيحه لنيل عدد من الجوائز كذلك خضوعه
لتجاذب نقدي واسع.
ب-يمكن لهذا الفيلم إلاجابة عن أهداف البحث من خالل أداة البحث.
ج-إن الفيلم ذو مستوى تعبيري-صوري متميز يرتقي به إلى الدراسة والتحليل وذو مواقف فكرية متنوعة.
رابعا :أداة البحث
لغرض تحقيق أعلى قدر ممكن من املوضوعية والعلمية لهذه الدراسة ،فإن البحث يتطلب بناء
أداة للبحث تستخدم في تحليل العينة الفيلمية املختارة وعليه سيعتمد الباحث على بعض النقاط الناتجة
من إلاطار النظري كأداة للبحث بعد حصول موافقة لجنة الخبراء واملحكمين عليها ،وكما يأتي:
 .2املكان الخارجي أو الظاهرة العامة هو املوضوع الرئيس لالستعارة بينما املكان املحصور أو الجوهر
هو املوضوع الثانوي لها.
 .1الاستعارة املكانية ل تنعكس في مبدأ الاستبدال ،ولكنها تحصل على التفاعل بين بؤرة املجاز وإلاطار
املحيط بها.
 .8الاستعارة املكانية تنتقي ،وتحذف ،وتظهر ،وتنظم مالمح املوضوع الرئيس ،وهي تحيل الى موضوعة
مبادئ تطبق عادة على املوضوع الثانوي.

313

اإلشكالية االستعارية للطبوغرافيا في سيناريو األفالم الحربية ....................................................إيهاب ياسين طه
مجلة األكاديمي-العدد -89السنة 2138

)ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print

سادسا :وحدة التحليل
تقتض ي عملية تحليل العينة استخدام وحدة ثابتة للتحليل ينبغي أن تكون واضحة املعالم.
ولطبيعة الدراسة الحالية فقد اعتمد الباحث على اللقطة واملشهد كوحدة تحليل.
تحليل العينة
معلومات عن العينة:
اسم الفلمFury :
سيناريو وأخراج :ديفيد آير
تمثيلBrad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman :
نوع الفلم :دراما ،حربي
طول الفلم 134 :دقيقة
العرض ألاول2114/11/11 :
موجز قصة الفلم :تبدأ القصة عندما يموت أحد عناصر الدبابة ،ليأتي جندي شاب ويحل
محله "نورمان" ( لوجان ليرمان) ،الذي يواجه صعوبات في التأقلم مع الفريق ومع قساوة الحرب التي
تفرض عليه أن يقوم بأعمال وحشية ،ويبدأ "واردادي" بتعليمه كيفية القتال ،في ظل وعده لطاقم
الدبابة ألاربعة بخروجهم من الحرب ساملين ،ويبدأ القائد مع باقي عناصر الدبابة مواجهة العدو بدبابتهم
على الرغم من نقص ألاسلحة والعتاد ،في مهمة صعبة وخطيرة ً
جدا.
أول -املكان الخارجي أو الظاهرة العامة هو املوضوع الرئيس لالستعارة بينما املكان املحصور أو الجوهر
هو املوضوع الثانوي لها.
يجد كاتب السيناريو نفسه إزاء كم هائل من املوجودات ل سيما ألانواع الفيلمية التي تتعامل
مع املكان السينمائي كونه القيمة العليا لصراع الشخصيات ففي ألافالم الحربية ومنها عينة البحث على
الرغم من مرور كم من ألاماكن امام اعين املتلقين نتيجة القتال وتتقدم الجيوش ،إل أن على كاتب
السيناريو عدم اغفال القيمة التي يضيفها املكان لتطوير الحدث ومن ثم يمكن تقسيم املكان الى أماكن
رئيسة وهي على سبيل املثال الدبابة (فيوري) التي تدور فيها اغلب معارك الفلم ،بينما كانت ألاماكن
ألاخرى ،التي ممكن أن نطلق عليها ثانوية ،هي أماكن كثيرة جدا فإفتتاحية الفلم يطالعنا السيناريست
بلقطة الضباب وكما يلي:
 -2خارجي ،حقل مزارع ،قبل الفجر
ضباب الصباح الثقيل يغطي كل ش يء ،وهناك وهج ضوء خافت يأتي من الشرق .يبدو ان
الهدوء يسيطر على املكان ما عدا هدير مدافع بعيدة.
عنوان كبير :مكان ما في املانيا النازية...
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يظهر حصان عربي-اسباني من الضباب ،فوقه مالزم في الجيش ألاملاني ممسكا بلجامه
ومعتليا سراجه .يسير حصانه املنضبط باناقة فوق ارض وعرة .يدنو الهيكل املظلم من الحصان
والفارس ...
انها دبابة أمريكية من نوع شيرمان محترقة  .-ما تزال مشتعلة .الدرع الصلب مزق مثل
رقائق القصدير.
من الواضح في هذا الجزء اليسير من املشهد ألاول أن وصف املكان يدل على قيام معركة
ضارية حدثت قبل شروع احداث القصة .إن كل ما نراه واملوجود في املشهد قد تم تدميره فالدبابات
محطمة والنيران مشتعلة وهناك ش يء قادم من ألافق يتبين لحقا أنه ضابط املاني يتبختر على فرسه.
مايلبث أن يخرج عليه قائد دبابة (فيوري) ليقتله ويطلق سراح الحصان .ويتم اصالح الدبابة وتسير
وسط القذائف التي تنهال عليها من هنا وهناك .وبنفس الكيفية مع فارق بسيط تكون نهاية الدبابة
(فيوري) وطاقمها خالل املشهد ألاخير للفيلم ،وكأن بوصف هذين املشهدين يكون ما بينهما نتيجة
طبيعية لي صراع دار بين القوى املتقاتلة في الحرب آنذاك.
تبدأ التماثالت املكانية من هذا املنظور الضيق في كيفية جعل الدبابة العالم الكلي
للشخصيات بينما وعبر سيرورة أحداث الفلم تظهر التجليات الحقيقية والدوائر ألاكبر وألاشمل لتلك
العالقة ما بين الشخصية واملكان الحالي لتشمل مكان ابعد من العالقة الضيقة التي تتضمن املكان
الجوهر .وذلك من خالل بعض املوجودات مثل الصور الفوتوغرافية الخاصة بطاقم الدبابة ملصقة
على جدارها الداخلي مما يتيح للشخصيات ان تخرج من أجواء التوتر الى فضاءات خارج مكان الصراع
وهذا الشعور ينتاب الشخصية (نورمان) عند دخوله ألول مرة داخل الدبابة .الترتيب املنظم للدبابة من
الداخل بحيث نجد رفوف قد وضعت فيها مالبس مرتبة وقبعة حربية يعطي انطباع عن كيفية الحياة
التي يعيشها طاقم الدبابة وعن انسجامهم الفكري رغم تباعد اصولهم العرقية .ومن ثم ليربط ربطا
ً
استعاريا بين الحياتهم قبل الحرب أي الحياة املدنية وبين حياة العسكر ،ألن التنظيم والترتيب ينسحب
على املوجودات كافة.
ثانيا -الاستعارة املكانية ل تنعكس في مبدأ الاستبدال ،ولكنها تحصل على التفاعل بين بؤرة املجاز وإلاطار
املحيط بها:
إن فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده يدعى دللة السياق .فدللة السياق الفلمي ل يمكن
استنباطها إل من خالل إدراكنا وتمييزنا الواعي لترتيب اللقطات في املشهد الواحد .من ثم فان وصف لقطة
الاستعارة املكانية تنطلق أول من وجود بؤرة الاستعارة في وسط سياقي يتيح لها من تفعيل نفسها ومن ثم
انطالق املعنى الاستعاري .ففي املشهد ألاول من سيناريو عينة البحث تقبع استعارة مكانية تكون نابعة
أساسا من املشهد ألاول فسياق املشهد كان كما يلي:

311

اإلشكالية االستعارية للطبوغرافيا في سيناريو األفالم الحربية ....................................................إيهاب ياسين طه
مجلة األكاديمي-العدد -89السنة 2138

.1

.2
.3

.4
.5

)ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print

فارس يركب فرس قادم من عمق الكادر متجها نحو الكاميرا .ل توجد اضاءة سوى ضوء بسيط
ازرق اللون قادم من خلف الفارس .ما يلبث مسيره ان ينحرف نحو يسار الكادر .وتبدأ الكاميرا في
حركة متابعة معه.
لقطة قريبة تظهر فيها ارجل الفرس وهي تسير وسط مجموعة من ألاشياء تشتعل فيها النيران
لقطة متابعة يظهر فيها الفارس مع فرسه ألابيض اللون وهو يسير وسط مجموعة من الدبابات
والاليات املحترقة .وعند مسيره بالقرب من دبابة معطوبة يفقز عليه شخص ما ويلقي به من فوق
فرسه .ويبدأ بضربه وطعنه بالحربة.
لقطة متوسطة الجندي ألامريكي يجثو فوق الضابط ألاملاني وينتهي من طعنه في راسه والدماء
تسيل من الضابط.
لقطة متوسطة الجندي ألامريكي يبدأ بنزع اللجام عن الحصان ألابيض وينظر اليه ويمسح على
راسه بلطف من ثم يطلق سراحه .يبدأ الحصان باملسير من حيث اتى.ويعتلي الجندي ظهر الدبابة
وليزال نظره متسمرة نحو الحصان.

من الواضح ان استخدام الحصان هنا في بداية الفلم له دللة واضحة ملا يوحي إليه الحصان
من سمات الفروسية والاصالة وأن اللون ألابيض النقي يشير بما ليقبل الجدل على السالم إل ان هذا
السالم كان مشروطا بهيمنة الضابط ألاملاني عليه .وتقع بؤرة الاستعارة في نهاية سياق الجملة الفلمية
لتكون نتيجة طبيعية ملا تقدمها من لقطات .وان اطالق سراح الحصان في نهاية اللقطة ما هو إل فعل
يجعل املتلقي على تعاطف مع الامريكان الذين قدموا لتحرير العالم وزرع السالم في العالم .ومن الجهة
الثانية رسالة قوة الى الخصوم تتلخص في أن الذي يأتي ليقاتل الجيش ألامريكي سوف لن يعود الى
جماعته .وترتبط بؤرة الاستعارة مع اللقطة ألاولى من املشهد التالي ليتكون املعنى النهائي والذي مفاده
نحن الامريكان مستعدون للموت في سبيل تحرير شعوب العالم .وسياق املشهد الثاني كما يلي:
 .1لقطة قريبة داخل الدبابة أيادي متشابكة مضرجة بالدم.
 .2لقطة قريبة لجندي اخر من افراد طاقم الدبابة يبدو أن مالمحه أقرب الى املكسيكية وهو صاحب
إحدى ألايادي املضرجة بالدم
 .3لقطة قريبة ليدين تعمالن على إصالح ش يء ما داخل الدبابة
وهكذا نجد أن للسياق او ما يحيط ببؤرة الاستعارة من لقطات اثرأ كبيرا في تفعيل بؤرة
إلاستعارة وإمدادنا باملعلومات الكافية  ،إذ لوله –السياق -ملا اكتملت الجملة ومن ثم فانه يؤثر في املعنى
املطلوب أي فهم معنى بؤرة إلاستعارة وفك شفرتها ومن ايصاله ذلك املعنى إلاستعاري الى املتلقي.
ثالثا-الاستعارة املكانية تنتقي ،وتحذف ،وتظهر ،وتنظم مالمح املوضوع الرئيس ،وهي تحيل إلى موضوعة
مبادئ تطبق عادة على املوضوع الثانوي:
ان عملية الوصف املكاني له دور فعال سواء كان هذا وصفا على الشاشة من قبل املخرج
ام وصفا مكتوبا على الورق من قبل السيناريست من خالل هيكلة الترتيب السياقي للقطات ومن ثم ما
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تنتجه من دللة قد تكون غامضة في بعض ألاحيان وتحتاج إلى تفكير عميق لستنتاجها واستخالص
معناها .وتبدأ من عملية الانتقاء والتي هي أول من فكر املخرج أساسا في نظرته إلى طبيعة الاستعارة
الداخلية  .فهي تفكير مبدع في الربط الديالكتيكي بالسابق والالحق بحيث يظهر أن للمعنى معنى أخر
يتماها معه فاملعنى الاستعاري يعتمد على ثالثة مبادئ أو عوامل رئيسة هي :فكر املخرج واملتلقي والسياق
الذي وردت فيه وصف املكاني  .ففي البداية يجب على املخرج أن ينتقي لقطة أو ش يء ما داخل اللقطة
أو تراتبية معينة للقطات بحيث توصل إلى املتلقي شفرة خاصة وواضحة (هنا الوضوح نسبي) أن هناك
ً
شيئا ما قد استبدل أو يدلل عليه من خالل ش يء أخروضع .وهو أقرب إلى رمزية الاستعارة منها إلى
الاستبدال الحقيقي في الرفع وإلاخفاء .ففي املشهد ألاخير ينظر الشخصية (نورمان) وهو مستلقي تحت
الدبابة (فيوري) هاربا من املوت بعد معركة مع الاملان استبسل فيها الطاقم ودفعوا ارواحهم نتيجة
الصراع .كان (نورمان) خائفا جدا فعند قدوم الصباح يحس بوقع اقدام حول الدبابة وحين تفتيشه عن
الصوت تظهر لقطة ألقدام حصان بيضاء اللون ،الا ان انتقاء هذه اللقطة قد قامت بحذف لقطات
وامكنة كثيرة كان من املمكن أن تأخذ طريقها الى الشاشة .ومن ثم انها كانت لقطة استعارية عن أفكار
أيديولوجية واضحة قدمت من بداية الفلم لتستقر في نهايته فكما كان الحصان في اول الفلم قد تحرر
من صاحبه النازي بكل ما تنطوي عليه اللقطة من معنى فقد قام نفس العنصر بتحرير الشخصية
(نورمان) في نهاية الفلم وبدل من اخراج سير الجنود الامريكان وحربهم والتقدم نحو الدبابة (فيوري) تم
حذف الجميع واستخدام لقطة حوافر الخير للدللة على التحرير وكذلك الثبات والانتصار.
ومما ل شك فيه أن إلاستعارة ترفع املكان بكامله من الشريط الفلمي ولكن عملية الحذف
ً
تكون نسبية فكيف أن الحذف سيكون نسبيا ونحن ل نرى املكان جملة وتفصيال في املشهد؟ في الواقع
العياني أننا ل نراه فعال .ولكن نحسه من خالل الش يء الذي استبدل به أيأن هناك رابطا ما بين طرفي
الاستعارة (املستعار له واملستعار منه) تجعلنا نستشعر املكان من خالل خصائص املستعار منه ،فإننا ل
نرى عملية القتل بكاملها في ألافالم ولكننا نجد أن الدماء تتلطخ على النافذة أو الحائط فهناك رابط ما
بين عملية القتل البشعة التي حذفها ولم يظهرها على الشريط الفلمي .فعملية إلاظهار حصلت ولكن
بطريقة غير عيانية وإنما استبدلت بلقطة أخرى .فهذه املبادئ والصفات التي تشترك فيه لقطتا
(املستعار لها واملستعار منها) ترشد املتلقي لفهم مضمون بؤرة الاستعارة.
أما عملية التنظيم فلها دور في عملية الفهم من قبل املتلقي بان الحدث ما زال مستمرا وأن
اللقطة املستعار منه هي دخيلة ( )Insertفي سياق الحدث ألاصلي .ففي املشهد الاستعاري ألاول وهو
مشهد (تحرير الحصان) .تصبح عملية التنظيم مربكة لول استمرار الحدث في اللقطة وصعود قائد
الدبابة الى اعلى برج الدبابة لن لو كانت اللقطة قد قطعت الى لقطتين لصبحت لقطة صعود القائد الى
برج الدبابة هي اللقطة ألاخيرة في الجملة الفلمية ولفصلت املعنى ألاول ولنطلق معنى ثاني مفاده ان
بتحرر العالم على يد الامريكان فانهم سوف يقفزون الى قمة ألامور او صعودهم هو نتيجة مساهمتهم في
تحرر الشعوب اذن هناك معنى مغاير نتيجة تغيير ترتيب بؤرة الاستعارة في الجملة الاستعارية ولكن
وجود اللقطة في نهاية املشهد سوف تندمج مع املشهد الذي يليها وبذلك تصبح بؤرة الاستعارة في سياق
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املشهد الالحق أيإن التنظيم قد قد اجتاز الجملة وأن القول فيما يحيط باإلستعارة سوف يمتد إلى
لقطات أخرى هي غير داخلة أصال في املفهوم الاول.
النتائج والاستنتاجات
النتائج:
توصل الباحث إلى عدد من النتائج العلمية ،يمكن إجمالها باآلتي- :
 -1تتجلى طوبوغرافيا اللقطات الاستعارية من خالل عدد من املظاهر وهي تابعة لرؤية صانع العمل
الذاتية ففي عينة البحث ظهرت على شكل وصف ملوجودات ربطت الفكرة التي تراود املخرج
والسيناريست وبين ألايديولوجية التي تحملها الشخصيات نتيجة موقفها من الصراع فبعضهم ل
يؤمن بالحرب مثل (نورمان) والذي يجد نفسه منساقا الى القتل سوقا .وبين قائد الدبابة الذي
يعد أن الدبابة هي بمثابة بيته ويجب الدفاع عنها حتى املوت.
ً
 -2اللقطة املستعارة قد تكون نابعة أساسا من الحدث ذاته ،ولكن على املخرج أن يكمل سياق
الاستعارة قبل الانتقال من املشهد الاستعاري والا اختلطت بؤرة الاستعارة بمحيطها .فبؤرة
الاستعارة كانت لقطة اطالق سراح الحصان أما ما بعدها وما قبلها فهي إلاطار املحيط بالستعارة
ولو قطعت لقطة الحصان لصبح هناك معنى اخر غير املعنى املنشود.
 -3تجلت عملية الحذف وإلاظهار في عينة البحث من خالل الترابط املكاني ما بين اللقطة املستعار
منها واللقطة املستعار لها فنحن ل نرى وصف للمعارك املكان الخارجي الذي أوصل الامريكان الى
الدبابة ولكنا نجد ما يشير إليه فالنتصار والتحرر يكمن في لقطة حوافر الحصان ألابيض.أما
التنظيم فقد ظهر في تراتبية اللقطات بحيث لو حذفت لقطة ألصبحت الجملة املرئية غامضة
وهذا ما أظهره املشهد (اطالق سراح الحصان +الايادي املضرجة بالدم).
الاستنتاجات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي وأهدافه ،يمكن للباحث استنتاج آلاتي :
 -1تتجلى الطبوغرافيا للقطات الاستعارية بعدة كيفيات داخل سياق املشهد الفلمي وكانت مرتبطة
اساسا بقدرة املخرج على استخدامها وتوظيفها بشكل يمكن املتلقي من استيعاب الفكرة بدل من
الحدث.
 -2إن الطبوغرافيا بشكل عام تظهر دللة سياق اللقطات وهي احد املفاتيح التي من خاللها يمكن
تفسير اللقطة بؤرة الاستعارة ومن ثم فهم النص بشكله العام.
 -3من خالل الوصف املكاني يمكن للقطة املستعارة ليس فقط استبدال املكان والزمان،وإنما تنتقي
لتشفر ألاحداث واملكان وتنتظر املتلقي كي يفك ذلك التشفير وكذلك فانها تحذف وترفع املكان
الفلمي وتنظم عملية الفهم من خالل الربط الديالكتيكي باللقطات السابقة والالحقة في سياق
فيملي محدد.
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The metaphoric problem of topography In the scenario of war films
Model the film (fury)
……………………………………………………………….Ihab yassin taha
Abstract:
The study of topography most important studies and depth of any literary or
artistic text and occupy the thinking of many who work in art at generally.
There is hardly any film scenario from description in general of the
indispensable elements of the composition and place one. So the place starts
form since the scriptwriter begins to view the result of the description begins
to feature the emergence of there are simple operations in the scenario soon
to receive growth as a final achievement in the film. The description of the
place begins to take on an allegorical character as a language version in the
script, soon translated into another language, the language of the picture.
Which in turn complement the creative ring of cinematic art and have a
significant impact in terms of content and methodology and installation in it
and so we know the real meaning of the full meaning behind the core and
show the strength of description of the metaphorical place and seek to reveal
the structure and functions and then full knowledge of how they operate
within the context of the film footage. Accordingly the nature of the research
required that the researcher divide the current study into five chapters:
1- Methodological Framework for Research: stating the research problem,
which was: How can spatial description (topography) bring metaphorical
meanings outside the text of a script?
2- Theoretical framework and previous studies: where the theoretical
framework that was Includes:
 The first topic: The metaphor and the cinematic concept
 The second topic: Metaphor and topology in the scenario.
3- Search procedures: The Search procedures as adopted researcher
descriptive analytical method.
4-Sample analysis: analyzed a sample in which the researcher and his
research was not (Fury) director (David Ayer).
5-Results and conclusions: Output researcher set of results from the analysis
tool developed by his research. With a set of conclusions that explain the
goals of his research.
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