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  » إن الفيلم هو كتابة بالصور« ":جان كوكتو "قال                                                  
 

  "كلمة ال بد منها:"افتتاح
ال أدري لماذا صارت القضية تهمني، و ال أدري ألي سبب خفي أريد أن أعطيها حقها، هل ألنّني أحس 

  .، أو ألنّني لن أرضى باالنكسار مع الرياح اآلتية من هناكبمسؤولية مهمة إزاء العالم و اإلنسان و التاريخ
أريد أن تهب ثقافات كل « آنذاك" أستاذ األدب المقارن"مناالذي ردده أما" المهاتما غاندي"أذكر جيدا قول 

   »(1) األراضي بمحاذاة منزلي و بكل حرية، لكني أرفض أن أتقلب بهبوب أي واحدة منها
 « لقد أصبح خطاب العولمة و الهوية و الصراع و الحوار موضع مساءلة؛ فإذا كانت الهوية في نظرنا

ة، لكن الذي يعنينا من كل هذه الهويات هو الهوية الثقافية المرتبطة بماضي األمة مصطلحا جامعا يتشظى إلى هويات عد
منظومة من المعطيات المادية و « أو هي »(2) و بأنساقها المعرفية المتجلية في شتى ميادين الفكر و العالقات اإلنسانية

، فإن خطاب العولمة الثقافية صار  »(3) المعنوية و االجتماعية التي تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفية
تحديدا المصالحة مع اآلخر و يجلس على طاولة حوار ) و م أ(ففي الوقت الذي يعلن في الغرب و. وحشا كاسرا يهددها

الحضارات ينتج خطابا آخر مشفرا يستدعي منّا الوقوف مليا، و استعمال كافة الوسائل لفهمه و إدراك أبعاده القريبة و 
  .يدةالبع

أصبح الفيلم حسب النظرية النقدية األمريكية المعاصرة جنسا خطابيا يوازي الخطاب األدبي بنوعيه، بل أقوى 
اللّغة و الصوت و المالبس و الديكور و االكسسوار : يستخدم عدة شفرات و أنظمة عالماتية« شعبية و أكثر عمقا، حيث

   »(4) .ل الموسيقى التصويريةو اإلضاءة و المونتاج و الماكياج و المؤثرات مث
خاصة بعد ... تتعرض هذه المداخلة لواقع الصراع بين األنا و اآلخر، الشمال و الجنوب، القوي و الضعيف

  .أحداث الثالثاء األسود التي كشفت عن حقيقة و طبيعة الصراع
غربين؛ غرب  عن 2007 الفائز بجائزة أوسكار blood diamond"الدم األلماسي"نكشف من خالل فيلم

مستغل مالك للسلطة و القرار لكنّه يدعي الديمقراطية في زمن الموت، و غرب آخر ينادي باإلنسانية و يبحث جاهدا 
  إلرساء العدالة، فأي الغربين يتمكّن من قهر الثاني؟ و هل تفر الضحية من جالدها لتحقق الخالص إلى األبد؟

  ):الفيلم( في ماهية الخطاب السينمائي-1
وزع المواقف تجاه السينما بشكل مذهل سواء كونيا أو عربيا، فهناك من يرى فيها وسيلة للتعبير الفني و تت

و هناك من يعتبرها . الجمالي، و آخر يتعامل معها كتجارة مربحة و البعض اآلخر ينظر إليها كأداة للترفيه و التسلية

  سؤال الذات في زمن العولمة

  "BLOOD DIAMOND"تحليل سيميولوجي لفيلم 

 DERNIER SAMOURAI:إخراج



 السينما، باعتبارها تجليا متقدما للحداثة، تشكل عنصرا، ال و صنف آخر يعتقد أن. أداة للتثقيف و التربية و الدعاية
  . )5(مندوحة عنه، في كل نسق أو مشروع ثقافي في الزمن المعاصر

 art de la »(6)فن تركيب و إخراج األفالم «  بأنّهاencarta 2005 في موسوعة cinémaتعرف السينما 
composition et de la réalisation de filmهي: ، و أيضا  

 technique de la photographie (7)« et de la projectionتقنية الفوتوغرافيا و العرض البصري المتحرك  « 
du vues animées.  

،  »(8)  أداة مهمة للتحدث للشعوب« السينما و المنشار بأنّها" cinéma et Cie"في  " لويس دلوك"كما يعرفها  
ة الصور، التي تعيدنا إلى الوحدات الكتابية التمثيلية البدائية التي لم تجهز بعد، ألن لغ« فيعتبرها بأنها" آبل غونس"أما 

  . »(9) عيوننا لم تخلق ألجلها
عرض حيث تمfrère LUMIERE  "لوميير" ال يمكننا الحديث عن وجود السينما إالّ بعد األخوينفي الحقيقة

حياة و صبر "و كانت أول العروض تتناول  .1895يسمبرد/28يوم أول إنتاج تقني فني في مقهى شهيرة بباريس 
  la vie et la passion de jésus christ . (10) 1897عام " المسيح

 القرن الموالي ما فتئ هذا االختراع يضاعف من قدرته الواقعية، فقد أصبحت آالت التصوير و مع بداية
ة التصوير، ثم صارت قادرة على تصويب اللّون، و غدا  أخف وزنا، كما زادت حساسية أشرطشيئا فشيئا" الكاميرات"

  .)11(آثارا تقنية ضخمة على السينماالصوت عونا للصورة، و إن كان تقدم الفيزياء و الكيمياء و االلكترونيات قد ترك 
 التأثير تحت (*)cinématographie السينماطوغرافيالكن التنظير الفعلي للسينما لم يحدث إال مع تطور 

 توحا بجدارة، فقد أعاد االعتبار للسينمافحيث أصبحت مسعى م، ) CHRISTIAN METZ)1931-1993لحاسم لـا
  .شبكة داخلية من الدالالت، و إدماجا اجتماعيا أيضا ليتحول الفيلم

و الذي نشر في مجلة " LE CINEMA :LANGUE OU LANGAGE"مقاله الموسوم بـ" ميتز"طور 
 DES ESSAIS SUR LA، ليصدر عمله الشهير 1964 عام COMMUNICATION"التواصل"

SIGNIFICATION AU CINEMA  كتابه 1968في اللّغة و السينما" ثم "LANGAGE ET CINEMA  عام
 عام ESSAIS SEMIOTIQUES، 1977عام LE SIGNIFIANT IMAGINAIRE: ليتوالى إنتاجه1971
1977،  

 L’ ENONCIATION IMPERSONNELLE 1991 عام. 
كتابة، نشاطا داال، بل موضوعا للتأمل و التحليل، ثم للسؤال الفكري و الجمالي " ميتز" السينما بفضل ولتتح 

  . في آنو الحضاري
باعتبارها - يكشف بطريقة غير معهودة عن حبه للسينمافهو" ROLAND BARTHES"روالن بارت"أما 

بحالة  "en sortant du cinémaمغادرة صالة السينماعند " و يشبهها في مقال له بعنوان -نمطا من أنماط المعرفة
ألنّني : متفرج الفيلم قد يتبنّى شعار دودة القز: على الصورة الشعرية للشرنقة" بارت"التنويم المغناطيسي، و يستقر 

سحر بأن الطريقة الوحيدة لكي ينتزع المرء نفسه من " بارت"و يرى . محتجز فأنا أعمل، و ألتمع بكل كثافة رغبتي
السمعية أو (، و يمكن تحقيق ذلك باللّجوء إلى قدرة المتفرج النقدية"حلقة الثنائية"المرآة أي الشاشة، عليه أن يحطم 

  . )13()البصرية
 :و الفيلم باعتباره جنسا خطابيا معقدا يتفرع إلى
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  : بنية الخطاب السينمائي-
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 نظام غني بالصور، كل واحدة مرتبطة باألخرى دالليا، فتقنية مجاورة الصور لبعضها ال نقرر بدءا أن الفيلم
تكون بصفة جزافية، كما أن االستغراق الزمني في لقطة، و تسريع لقطة أخرى مرهون بالداللة الخاصة و العامة للنص 

م ليس ما نرويه، إنّما الطريقة التي نروي  أن المه ألنّه يعرفnarrationيركز جهده على السرد« الفيلمي، فالسينمائي
   . »(14) بها

 :إلى ثالث أنماط" محمد نور الدين أفاية"و الصورة في الخطاب السينمائي يقسمها 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن الصورة في العمل السينمائي نتاج مجموعة من المعطيات الحسية تتكاتف جميعها لتحقيق داللة معينة، و 
  :كننا أن نلخص هذه المعطيات فييم
  "la narration filmique:" السردية الفيلمية-2-1

عل الحركة التي يوهمنا بها المونتاج بين اللّقطة و األخرى، و يمكن أن توجد فالقصة السينمائية تتحقق ب
أن هذا االنفصال غير مرئي، السردية في اللّقطة الواحدة الحتوائها على لحظتين منفصلتين أو أكثر، و ما يجب إدراكه 

  .كما أنّه مصدر اإليهام بالواقع.)15(فالتأليف بين لقطتين منفصلتين هو الذي يخلق المونتاج العادي في السينما
 le montage: المونتاج-2-2

في " إيزشتاين"قد نجازف بحصر الفن السينمائي في تقنية التركيب، و ذلك ما دافع عنه المخرج الروسي
  .)16("لسينما ذلك يعني قبل كل شيء المونتاجفن ا"قوله

  .و الحقيقة أن نجاح األثر السينمائي رهين تركيب اللّقطات و جعلها إعادة صناعة للواقع
 projection lumineuse: اإلسقاط الضوئي-2-3

عند أفالطون و هو عبارة عن آلة لقذف " lanterne magique"تبدأ رحلة اإلضاءة من الفانوس السحري
الذي تحدث مطوال عن الغرفة " ليوناردو ديفنشي"ر مرسومة على الزجاج و تكبيرها على الشاشة، و أيضا صو

  .فهي تساهم في إبداع دالالت الرعب أو نقضها حسب نسبة القوة. )17(السوداء
 حجرة نوم يرقد فيها طفل مريض ترقبه أمه في يقظة تامة، فإذا أضيء هذا المشهد إضاءةفي مشهد : مثال

 مصاب بمرض خطير، أما إذا أضيئت إضاءة أكثر إشراقا فإنّك تحس أن األزمة قد خافتة فإنّك تشعر حاال أن الطفل
   . )18(مرت، و أن الطفل سيشفى قريبا

  : حركة و موقع الكاميرا-2-4
 و توجيه داللة إن لحركة الكاميرا و موقعها التصويرية و زوايا تصويرها دورا مهما و فعاال في تشكيل و بناء

 مهمة في حالة نزول من الدرج فهذا التصوير يساهم الصورة السينمائية، فنجد التصوير التحتي مثال تصوير شخصية
  .)19(في إظهار قيمة الشخصية االجتماعية

 : جهاز وضع الفيلم-2-5
ليها فيلم التصوير يقع خلف جسم آلة التصوير من الداخل، و هو عبارة عن بكرتين جانبيتين األولى ملفوف ع

الخام، و الثانية يلف عليها نفس الفيلم بواسطة مدور يدور خارج آلة التصوير و في بعض اآلالت الدقيقة تدور هذه 
البكرة بصورة آلية حين الضغط على موضع التصوير، فتلتقط الصورة و تنقل إلى البكرة لكي يحل محلها صورة 

  .)20(أخرى
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  :اصر التي يقوم عليها الخطاب السينمائي في المخطط اآلتيو يمكننا أن نلخص مجمل العن
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
    من الفهم إلى التأويل: BLOOD DIAMOND"الدم األلماسي"-3
  :قصة الفيلم-3-1

، SOLOMON VANDYلـ و هو ابن "DIA" يبدأ الفيلم بمشهد طفل إفريقي طريح الفراش يدعى
 بدأت النزاعات من أجل الثروة حتّى..ا يحكي دائما ألبيه عن الجنة المرتقبة و اإليطوبياطفال نجيبا ذكي "DIA"كان

 DANISو يصل إلى ساحل جنوب إفريقيا جندي أمريكي مارق، "DIA"ثروة األلماس، يختفي ..المهدورة
OUTCHERيزج به في السجن لتورطه في تهريب األلماس، و يلتقي هناك ليبرم صفقات األلماس ، 

 LA PIERRE ROSE"األلماسة الوردية"هنا هو  " SOLO"، و يعرف أن سبب وجود SOLOMON VANDYمع
  .ار األلماسهالتي أخفاها بين الثرى عندما كان كان يعمل عبدا في أن

بأي ثمن رغبة في الحصول على  "SOLO" من السجن لكنّه يكلف أحد أصدقائه بإخراجDANISيخرج
  .األلماسة النادرة

و هي صحافية أمريكية تبحث في قضية ثروة  MARIS BORN مع DANISموالي يلتقيفي اليوم ال
 من الحديث DANIS، حدثته عن مصير هؤالء و عن حقهم في العيش بسالم، و ينسحب CAPE TOWN"الكاب"

ود فيع " SOLO"ها من الخوض في القضية، تطلب المساعدة مرارا لكنّه رفض، أما رخوفا من فضول الصحافة، و يحذ
إلى قريته باحثا عن عائلته التي يكتشف فيما بعد أنها رحلت إلى مكان غير معلوم، ألنّها أصبحت منطقة إستراتيجية 

  .في مركبة واحدة كل لديه هدفهMARIS  وsolo وDANISغنية بالبترول و األلماس، و هكذا يلتقي
قد انخرط في  "DIA"لم أن ابنه  زوجته بعد أن عJESISلغطا شديدا في السجن أثناء زيارة SOLO يثير

كان " قال عن ابنه الذي لوال هذا الوضع ألصبح طبيبا DANIS ثيحد المكان باكيا، SOLOعصابات الصغار، يغادر
  ".طفال رائعا نجيبا يتقن اللّغة االنجليزية

جماعة مسلحة يفرون منها إلى أحد المزارع، و هناك يأويهم أحد  MARIS وSOLO  وDANISتتعقب 
بشيء من الذنب عندما يرى أطفاال فقدوا اإلحساس بالحياة، أيديهم مبتورة و DANIS رجال السود، و هناك يحسال

  .يغنون للسالم و الحب و العدالة
 في الظلمة الحالكة و يتكلمان عن الضعف و القوة، الحق و الباطل، الشر و MARISمع DANIS يجلس

 و يحكي عن طفولته القاسية، و كيف يمكن أن نصبح شياطين دون أن الخير، يعتذر لها بالنيابة عن شعب بأكمله،
  .نختار، يبكي بحرقة، و تسكته و يحس الواحد باآلخر
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و يقر لها بحبه العميق، و أنّه لن يتمكّن من الحياة ليقول لها أنّها ، MARISأخيرا الحديث مع  DANISيقرر
  .ظ أنفاسه األخيرةو يلف..كانت رائعة جدا، يبكيان طويال و هو يقطر دما
األلماسة ألحد رجال األعمال األمريكيين مقابل الحصول على SOLO تغرب الشمس و يأتي يوم جديد، يقدم

 الصحفي ، يقف الجميع MARIS   باسم حقوق اإلنسان في أمريكا بعد نجاح تقريرSOLOعائلته، و تكرم عائلة 
   ؟ ! .... و تلك مفارقة في زمن العولمةSOLOمصفقا لشجاعة 

  :السردية الفيلمية-3-2
مقاربة تفتح بوابة األسئلة الراهنة على مصراعيها، فهل ما يهم المحلل " الدم األلماسي"تغدو مغامرة تحليل فيلم 

هو النص الحواري أم عليه أن يهتم بكافة المقومات؟ و كيف يمكن أن تتكاتف جميع المقومات لبناء داللة موحدة؟ هل 
خلق تآلف بين الداللة األولية التي يولدها النص المكتوب و الداللة النهائية التي هي نتاج التأويل كل مخرج قادر على 

  العام؟
لعّل الكتابة في فن النقد السينمائي مهمة ليست بالهينة، فهو مجال ظل لفترة طويلة حكرا على أصحاب   

 و اجتماعية، و خطابا يهم المشهد الثقافي مهما كانت التخصص، لكن مع ثورة االنفتاح صار الفيلم تكثيفا للحظة تاريخية
  .اهتماماته

أضف إلى ذلك أن مقاربتنا هذه للفيلم ليس المقصود منها تقديمه للمتخصص، بل تفكيك مكوناته، و اكتناه منطقه الثقافي 
يحملها أو يشكلها الفاعل  التي - باعتبار أن السينما تتأسس على النظرة-"النظرة"و تعبيراته الجمالية، و الوقوف عند 

السينمائي لألشياء و الواقع و التاريخ، فاألمر يتعلق في النهاية بجعل الفيلم مناسبة التفكير في القضايا التي تشغله أو تلك 
التي يوحي بها من خالل مجازاته و صوره، و محاولة اإلمساك بما يحيل إلى الذاكرة الثقافية و النظرة إلى اإلنسان و 

  .)21(الزمن
 التحليل النصي للفيلم، لكنه تراجع عن pertinenceمالءمة " النص المفقود"في مقاله " ريموند بللور"لقد نفا   

  .، و أعاد فعليا األخذ بالحسبان سير النص الفيلميle blocage symboliqueرأيه في مقاله األخير االحتباس الرمزي
 تحليال نصيا الموت في األثر أللفرد هتشكوك "la mort aux trousses"في دراسة " ريموند بللور"اقترح   

 و التي حاول شرحها محترما فيه آليات إيالد المعنى الخاص بالسير النوعي لنص هذا ،بتكوين شبكة عالئقية كاملة
  .الفيلم

لذلك فأول خطوة في التحليل هي تقسيم الفيلم محل الدراسة إلى مجموعة من   
  :séquences/segments"المتتاليات
 . و األلماسة النادرةsolo:  المجموع الفرعي األول -
 .maris born بdanisعالقة : المجموع الفرعي الثاني -
 . بقائدهdanisلقاء : المجموع الفرعي الثالث -
 . للبحث عن األلماسة النادرة و صداقة غير متوقعةsolo و danisرحلة :المجموع الفرعي الرابع -
 . تحت لفحة شمس افريقيا الحارقةdanisت مو:المجموع الفرعي الخامس -
  : وصف و تأويل السردية الفيلمية-3-3

  :تتكون من:  و األلماسة النادرةsolo: المجموع الفرعي األول -3-3-1
يحدثه عن أصل البنه في حقول إفريقيا الخضراء و solo مداعبة، ثم dia بمرض تبدأ هذه السلسلة : a1/b1السلسلة 

  ...نشأة األرض



  
  

  :الوصف
                          :زوايا الكاميرا -

 )ز أ(اجتماعات تقرر مصير الثروة 2                                                  
                                             C8 conférence on diamond                                      

             
  

  )ت ب(تنقل بانورامي  
  

  )ل ق(الحرب األهلية 1
  
                                            نحن المستقبل.. ماتالجالدون يرددون المستقبل/أيدي تقطع

 )ل م خ(أجساد عارية تحت الرقابة/ أنهار األلماس3                                                         
                                                                                          )              solo(  

  
  
  

  )ل ع(   تجار األلماس يسامون لتحديد سعر الثروة4                             
  

 :اإلضاءة -
و ..، ثم فانوسى إشعال عود كبريت، و يعتمد الممثل علdiaتنعدم اإلضاءة في أول لقطة، أي أثناء مرض 

  .ل ق ج) لقطة مضافة(تكون اللقطة مقربة جدا
 :الضوضاء -

  .diaو  soloتتوقف الموسيقى التصويرية الحزينة زمن الكالم، و يسود حوار قصير بين 
  :التأويل الجزئي



بة تماما حتّى انتهاء تحمل اإلضاءة هنا داللة اإلقصاء الفردي الهادف، فاإلضاءة في السينما عندما تكون غائ
المشهد دالة على المصير الوخيم للبطل، و نهايته القريبة، لكن هنا يظهر النور قبل انتهاء المشهد، فالغرفة المظلمة هنا 

يعني أن الطفل سيخطئ لكنه يعود  المليء بالمتاعب و المشاق، و ظهور النور فيما بعد diaدالة على مصير الطفل 
  .يدليكفّر عن ذنبه من جد

  .أما انقطاع الموسيقى التصويرية الحزينة، يجعل المشاهد يركز في طبيعة الحوار و مرماه
   :a2/b2السلسلة 

  :في هذه السلسلة األحداث الرئيسة اآلتية  dernier samourai  يتناول المخرج
 . و إخفاؤه إياها بين الثرىla pierre rose على األلماسة soloحصول  -
 .همة السرقةالسجن بتsolo دخول -
 .danis مع soloلقاء  -

  :زوايا الكاميرا
  

 و تتبع الكاميرا حركة يده في أعماق الماء، و كيف أخفى األلماسة soloمن جهة اليسار يركز المخرج على 
مزق عندما ي) ل ق ج(، لكنّه يغير نوع الحركة و تصبح حركة مقربة جدا)ت أ(بين أصابع رجليه، و هنا تكون الزاوية

soloيدفنها في التراب تفاجئنا الكاميرا بوجود جالد .  سرواله، و يضع األلماسة في قطعة القماش، ثمsolo على رأسه 
  ....للحصول على األلماسة

   ).ل ع"(اللقطة العامة"في الجهة المقابلة أي في السجن، فيلجأ المخرج إلى اسعمال نمط  أما
  :اإلضاءة

ى نور الشمس، و هذه لبيان سحر الطبيعة، أما في اللقطة الموازية، فتسود العتمة، يعتمد المخرج في اليسار عل
أين األلماسة؟ أين األلماسة؟ هذا كل : ، و هي نوع من المحاكمةsoloو يعلو الضجيج و الصخب، و هو صراخ 

  فقدت كل شيء؟ ماذا تبقى لي؟..فقدت عائلتي: مايهمكم
  :التأويل الجزئي

 يالقي األمرين soloفـ  الكاميرا للضغط على المشاهد، قصد جعله طرفا في الحوار، يجري التالعب بزوايا
 الذي يمثل الرجل ،Danisو مع ذلك يواجه ضغطا من طرف السجان، و أيضا من طرف .. من أجل حقه المشروع

  .األبيض الباحث عن الثروة على حساب الضعفاء
غائب عن أصحابه و قتامة الواقع، الذي يبحث عن فجر كذلك يبدو جو السجن معتما، و هذا يوحي بالحق ال

  .  جديد و شمس أكثر إشراقا
  maris Born ب Danisلقاء : ثّانيالمجموع الفرعي ال -3-3-1

  :و تتكون من
  :b1/c1السلسلة

صحافية محترفة تنجز ملفا  MARIS، في كازينو قرب شاطئ البحر MARIS مع Danisتبدأ اللقطة بلقاء 
 يدور بينهما حوار حول إفريقيا و عالقتها ة األلماس و الحرب األهلية و أشكال االستغالل،مهما حول ثرو

 و يحتد Danisيعارضها .. بشدة عن حقوق الشعوب الضعيفة في تقرير المصير MARISو تدافع .. باآلخر
  النقاش 

  
  décryptageجدول تقنية فك الرموز 

  معناه  الرمز
O1 ،o2 ،o3  جنيريك البداية و النهايةلقطات  

  .لقطات مختلف المتتاليات  ....، 3، 2، 1
  لقطة عامة  ل ع 
  لقطة الجزء الكبير  ل ج ك 
  لقطة الجزء الصغير  ل ج ص 
  لقطة متوسطة  ل م ت 
  لقطة مكبرة حتى الخصر  ل م خ
  لقطة مقربة حتى الصدر  ل م ص
  لقطة قريبة  ل ق 
  )ةلقطة مضاف(لقطة قريبة جدا  ل ق ج



  زاوية عادية   
  زاوية غطسية  
  زاوية تصاعدية  
  مجال و المجال المقابل  > <

  كاميرا ذاتية  ك ذ 
  لقطة ثابتة  ل ث 
لقطة تصاحب فيها الكاميرا تنقالت شخصية أو حيوان   مص 

  دون أن نتمكن من تحديد حركة الكاميرا
  لحظة ثابتة في لقطة تتميز بإحدى حركات الكاميرا  ث
  وراما عمودية من تحت إلى فوقبان  
  بانوراما عمودية من فوق إلى تحت  
  .بانوراما أفقية من اليسار إلى اليمين  
  بانوراما أفقية من اليمين إلى اليسار  
  بانوراما عمودية متبوعة ببانوراما أفقية  
  بانوراما دائرية  ب د
  تنقل أمامي  ت أ
  تنقل خلفي  ت خ 
  زوم أمامي  ز أ 
  زوم خلفي   خ ز 

  تنقل جانبي   ت ج
  تنقل مصاحب   ت م
  تنقل دائري  ت د 
  تنقل بانورامي   ت ب
  صمت طويل على اثر حوار أو تعليق   ]  [

  تعليق غير متزامن نسبيا مع الصورة  
 offتعليق خارجي / onتعليق داخلي      /
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