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 مقدمة

من المشاهدة، وأهملت  ءركزت البحوث الجامعية على تحليل األفالم الجزائرية ابتدا

دراسة سياق إنتاج الفيلم وظروف إنجازه وشروط تحقيقه؛ ولهذا قمت بإجراء بحث حول 

ي ارتبطت بمهام واقع مهن الفيلم الجزائري ووظائفها وظروفها وسمات التطور فيها الت

 .القائم بالمهنة وقدراته والوسائل التي يستعملها

تعلق البحث بدراسة مدى تغّير التقنيات السينمائية من حيث أدوارها ووسائلها عبر 

مراحل المنجز الجزائري، وإدراج العوائق التي تواجه الفريق التقني والمشاكل التي 

ء المقابالت وتحليل البرامج ومالحظة كواليس يتعرض لها الفيلم؛ وذلك باالعتماد على إجرا

 ومراجعة الوثائق والمصادر والمالحظات بالمشاركة. le making ofاألفالم 

يعرض البحث عمل الفريق التقني ويتبع خطواته اإلجرائية، ويشير إلى نقاط التغيير 

لمهنة الواحدة في نة وتقنياتها عبر األدوار أو الوسائل، ومدى اشتراك القائمين على اهفي الم

نفس الدور والوظيفة أم تتغير من شخص إلى آخر حسب أنواع الخبرات والتجارب 

 والكفاءات.

أداء صّناع األفالم ومهاراتهم المرتبطة بالذكاء والموهبة لة أعالج في الدراسة مسأ

بالمهنة؛ والمعرفة  فوالتكوين والخبرة والّصبر واالختصاص واألهلية والتواصل والشغ

مات عبر مراحل إنجاز الفيلم وظروفه.  واإلبداع، وتظهر هذه السِّ

قبل مرحلة السينما بمهن  الفصل األولة فصول، وتعلق خمسقسمت البحث إلى 

اإلنتاج، فأعطيت تعريفا لكل مهنة، وعرضت الدور والوظيفة والمهام وشروط المهنة، 

 وذكر كل مهن المرحلة في مباحث. 

في مهن السينما أثناء مرحلة اإلنتاج، وعرضت فيه أقسام  الفصل الثانيتمثل 

 .الصورة والصوت والديكور

أثناء مرحلة اإلنتاج وبعده، فأدرجت مباحث سينما في مهن ال لثالفصل الثاوتمثل 

 لكل مهنة، وذكرت مهام القائم بها وأدواره وشروط التقنية.
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عبر بتاريخ مهن السينما الجزائرية ووسائلها القديمة والجديدة  لرابعالفصل ايرتبط 

مراحل السينما الجزائرية، ويتناول شروط إنجاز الفيلم وظروفه والتعبيرات التي حدثت 

 على مستوى التقنيات ووسائلها. 

ية تطبيقية لواقع التقنيات وصففي التطرق إلى دراسة  مساخالفصل الوتمثل 

؛ وذلك بوصف التقنيات والمهن، وتحديد أدوارها ووظائفها الجزائري السينمائية في الفيلم

ووسائلها وظروف إنجاز الفيلم وشروطه وعوائقه من خالل مالحظة الكواليس وإجراء 

 المقابالت وورشة مشاهدة الفيلم.
 بناء اإلشكالية:

تبحث الرسالة في تطور التقنيات السينمائية عبر مراحل الصناعة السنمائية 

ائرية، والتعرض إلى واقع التغييرات التي حدثت في أدوار مهن الفيلم الجزائري الجز

ووظائفها ووسائلها، ودراسة سياق إنجاز األفالم وظروفها وشروطها، والتطرق إلى عوائق 

 اإلنتاج ومشاكله.

؛ لوصف أدوار القائمين lemaking ofاعتمدت على المقابالت ومالحظة الكواليس 

على مهن الفيلم وتقنياتها؛ لمعرفة كيفيات إنجاز األفالم وصعوبة تحقيق الهدف؛ وللوصول 

إلى أن مسألة فهم الفيلم وتحليله ال ترتكز على المشاهدة فقط، وإنما تشترط اإلحاطة 

 بظروف إنشائه ومشاكل اإلنتاج والمعرفة بأدواته التقنية. 

 ي: وتمثلت اإلشكالية ف

والتغيرات التي ومدى تطورها ؟ ما هو واقع التقنيات السينمائية في الفيلم الجزائري -

وخصوصيات المهن  ؟وماهي شروط انتاج الفيلم وظروفه ومشاكل ؟فيها حدثت

 وأدوارها؟

 تساؤالت الدراسة:

 ؟ما هي عوائق إنجاز الفيلم الجزائري وسياقاته -

ولكل مهنة  كانت المهن مستقلةعن بعضهاتم احترام االختصاص وعدم تداخله وهل هل  -

 .؟اهميتها
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 .؟ما هي سمات تطور حرف السينما الجزائرية -

 

 فها :اهداأهمية الدراسة و

تتحدد أهمية الدراسة في الوصول إلى معرفة ظروف صناعة الفيلم السينمائي، 

واإلشارة إلى أهمية القائمين على مهن العمل وتقنياته، واإلجراءات التقنية التي يقومون بها؛ 

ن لدى  كفاءة تقنية ومعرفة يستعين بها على فهم الفيلم وتحليل محتواه،  المتعلموهذا ما يكوِّ

وتؤدي الدراسة الى تقديم معارف حرفية تساعده في إنجاز أفالم خاصة به. وتشكيل قدرات

 للمتعلمين تمكنهم من تحصيل مهارات التقنيين وادوار مهن السينما. 

 

 منهج الدراسة:

اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لتحديد أدوار مهن الفيلم الجزائري ووظائفه 

يل كواليس األفالم والمقابالت ، واعتمدت أيضا وتقنياته ووسائله وظروفه وشروطه، وتحل

بواسطة عرض أسئلة  على أدوات المنهج العلمي المتمثلة في أداة المقابلة مع المهنيين

مباشرة موجهة إليهم واستخدام تطبيق )المسانجر( من خالل تدوين األسئلة واإلجابات، 

وتحليل البرامج والحوارات الخاصة بهم، وأيضا  وباستعمال الفاكس والبريد اإللكتروني،

استندت إلى أداة المالحظة بالمشاركة في إنجاز األعمال ومرافقة القائمين على حرف 

 م ومراقبة التقنيين يقومون بأدوارهم.الالسينما، ومالحظة كواليس إنجاز األف

ثناء قني المالحظة عمل الفريق الت le making of اعتمدت ايضا مقاربة الكواليس

مرحلة التصويرومهامهم وادوارهم ورؤية وسائل العمل التي يستعملونها.ومعرفة مشاكل 

 التصويروعوائقه وظروفه.

 

 مجتمع البحث:

تمثل في مجموع األفالم الجزائرية التي أنتجت عبر كل المراحل من طرف 

واخترت السينما الجزائرية للبحث النها  مخرجين جزائريين، وبدعم من مؤسسات الدولة.
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 ادر المعلومة من التقنييناتمثل بيئة الباحث ووسطه وسهولة الوصول الى مص

 حول مهن السينما الجزائرية. وايضا قلة الدراساتوالوثائق.

 

 عينة البحث:

اخترت عينة قصدية تشمل أفالم مرزاق علواش )عمر قتالتو الرجلة، رجل النوافذ، 

نورمال(، وأفالم لخضر حامينا )وقائع سنين الجمر، ريح الرمال( وفيلم البير لبوشوشي، 

حققت مكانة في الفيلموغرافيا الجزائرية وكان لها اثر على الجمهور ألنها أفالم ذات أهمية 

وترشحت لعدة مهرجانات عالمية ونالت الجوائز، وتحقق .لمشاهدةفي مراحل التعرض وا

في الفيلم الجزائري  وتطورها أهداف الدراسة المتمثلة في معرفة واقع التقنيات السنمائية

من حيث الوصول الى  عبر كل مراحله. وهي عينة ممثلة لجميع عينات األفالم الجزائرية

كذلك لمتابعة مسار المخرج الواحد عوض التطرق ، وتم تعيينها التشابه في اهداف الدراسة

 لجميع المخرجين.

 

 الدراسات السابقة:

( لرشيد La naissance du cinema algérienكتاب ميالد السينما الجزائرية )

، الذي يتناول مراحل تأسيس السينما الجزائرية، ونشأتها ومراكز السينما (1)بوجدرة

وضعف التكوين، وتدخل األحزاب في تسيير السينما وهيئاتها، ويعالج نقص الوسائل 

وإنتاجها، ومشاكل السنما وعوائقها المتمثلة في اللغة واإلمكانات والبحث عن البريستيج 

والمكانة في ممارستها، وتوجهات المهنيين وأفكارهم، وعائق الرقابة وأزمة الدعم 

 والتوزيع، والتحميض في أوربا، وغياب استوديوهات التصوير.

 

 

 

                                                 
1-Rachid Boudjedra, naissance du cinema algérien, collection dirigée par a.memmi, édition français 

Maspero, Paris, 1971. 



5 

 

 تقييم الدراسة:

عدم تناول رشيد بوجدرة ألنواع الوسائل وتحديدها وعدم التركيز على مهن السينما 

وأدوارها ووظائفها، وظروف فريق العمل ومشاكله، ولم يتطرق إلى تطور مهن األفالم 

وواقعها عبر تاريخ الصناعة السنمائية الجزائرية، ولم يتحدث عن سياق إنجاز األفالم 

 .وشروطها

 

 أسباب اختيار الموضوع:

ا ـات حولهـن المعلومـا وتدويـا وتقنياتهـن السينمـة مهـلدراسالسبب الموضوعي: 

 وتمهيد البحث للدراسين.

نما وتقنياتها والميل إلى الجانب الميداني  فالشغالسبب الذاتي:  بدراسة حرف السِّ

 .التطبيقي في مقاربة السينما

 

 صعوبات الدراسة:

 .ناول واقع التقنيات السينمائية في الفيلم الجزائريتدراسات ومصادر ت علىالعثور عدم  -1

وجود فقط كواليس فيلم ريح الرمال، وفيلم البير؛ غياب االرشفة لسياق انجاز االفالم و -2

 إلجراء البحث.

 عدم تعاون بعض المهنيين إلجراء المقابالت واإلجابة عن األسئلة. -3

المهنيين، والخاصة بالمهن وأدوارهم والوسائل عدم تدوين المعلومات من طرف  -4

 المستعملة وظروف األفالم وشروطها ومشاكلها.

الدراسات السابقة ماعدا كتاب ميالد السنما لرشيد بوجدرة الذي تناول نشأة السنما  قلة -5

 الجزائرية وعوائقها ومشاكلها.

وهذا ما عّطل  وفاة بعض المهنيين من فريق عمل األفالم المدروسة وغير المدروسة؛ -6

 االستفادة من تجاربهم ومعارفهم.



 

 

 

 
 
 

 األولالنصل 
 وما قبل مرحلة اإلنتاجيمهن الس

Pre-production 
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 لفيلم الروائيا تعريف :ولالمبحث األ

فيلم يعتمد على السيناريو المبني على أسلوب الخيال والقّص، ويستعين باالقتباس من 

 moyen( ومتوسطا )long metrageطويال )الرواية لرسم سيناريو العمل، ويكون 

metrage( وقصيرا )court metrage،)  ويكون مختلفا من حيث المواضيع. " ويتكون

من مجموعة لقطات توصل ببعضها البعض لتكون أجزاء متكاملة من أحداث الفيلم تعرف 

بالمشاهد وترتبط المشاهد معا لتكون فصوال، ومن مجموع هذه الفصول يتكون الفيلم 

 .(1)الكامل"

(، لجذب انتباه L’attaqueيركز المخرج في الفيلم الروائي على االستهالل الجيد )

(، وتم La chuteالمشاهدين، وكذلك تكون النهايات جيدة لضمان التأثير في الجمهور )

 ( وخاتمة actions(، أفعال )prologueتسميتها أيضا "بالبنية التقليدية استهالل )

(épilogue")(2). 

 

 :األجناس الفيلمية الروائيةولالمطلب األ

عدة أنواع ترتبط بمحتوى الفيلم ومواضيعه، "يتم تصنيف يتمثل الفيلم الروائي في 

 . (3)األفالم بواسطة األنواع"

وتؤدي األنواع الفيلمية دور الترفيه والتسلية وال تحقق وظيفة اإلخبار واإلعالم مثل 

 الوثائقي اإلعالمي. 

وتتوزع األجناس على تيمات الخوف والعنف والحروب والمجتمع واألحداث 

لمالمح والمواضيع المتعلقة بالنفس البشرية، وكذلك أفالم الحركة، واألفالم التاريخية وا

 البوليسية والمواضيع السياسية.

 

 

 

                                                 

 .55أرنست لندجرن، فن الفيلم، تر: صالح التهامي، مطبعة كمال مهدي، القاهرة، ص -1
 .185، د.م، ص1، ج2212محمود إبراقن، ماهي السينما، الجزائر، ط -2

3- Théodor louis,Le cinéma américain d’aujourd’hui, di se gherass, Paris, 1975, p81. 
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 والوظائف والزمنتصنيف األفالم حسب التيمات  :المطلب الثاني

ي، ــم الحربــم وقصته، مثل الفيلــوع الفيلــب موضــي حســوع السينمائــالن ديتحد 

ا المجتمع ــج قضايــي الذي يعالــم االجتماعــداث الحروب، والفيلـــاول أحـالذي يتن

ومشاكله، والفيلم البوليسي الذي يتضمن قضايا مرتبطة بالشرطة وتحقيقاتها، وأفالم حقوق 

 اإلنسان.

يرتبط الجنس السينمائي أيضا بوظيفة الفيلم وهدفه؛ حيث يؤدي الفيلم التراجيدي 

الفيلم الكوميدي الهزلي إلى إمتاع الجمهور وإضحاكه وتسليته  دورا مأساويا حزينا، ويهدف

وشعوره بالرفاهية والسعادة، ويتداخل الجنسان ضمن نوع يحتوي مواقف حزينة ومأساوية 

تضحك الجمهور، وهذا مايسمى بالكوميديا السوداء، أو إدخال عنصر الهزل والسخرية 

 على المواقف الجادة ضمن مشاهد الفيلم.

ددة ــم المحــن عرض الفيلــر زمــب معاييــة حســالم السينمائيــف األفــنيم تصــيت

-د 42-د 35-د 32 -25-د 22-د 15 -د15-د 13-د 12 –د 5 -د5 -د3 -د1,5-د 1) :بـ

( والفيلم المتوسط court métrageساعة...إلخ(. فينقسم إلى الفيلم القصير و) 1-د 52د 45

(moyen film( والطويل )long métrage.) 

( الذي يعرض في الحامل التلفزيوني وفق le téléfilmيوجد نوع الفيلم التلفزيوني )

. ويكون ذا زمن متوسط رؤية إخراجية تلفزيونية، ويوظف التقنيات السينمائية في إنجازه

 د( أو أكثر، ويؤدي وظيفة الترفيه والتسلية.82-د 52في حدود )

 

 واألدبئي الفيلم الروا: المطلب الثالث

فاد الفيلم السينمائي من األجناس األدبية، فتم االقتباس من الرواية والقصة لصياغة أ

السيناريوهات، وكذلك تطبيق تقنيات الكتابة الروائية في إنجاز األفالم. ولم يستطع 

المخرجون التخلص من عناصر الرواية في إخراج أفالمهم مثل استعمالهم لعنصر الزمن 

الفالش باك، ومفهوم التناص، وتقنية الراوي، وتوظيف األدوات البالغية  والمكان، وتقنية

 مثل االستيعارة والكناية والتلميح والمجازات.
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ر أنها تقنيات شائعة في حقل  استعانت الفيلموغرافيا الجزائرية بأدوات السرد؛ بمبرِّ

ا ِعوض آليات السينما، وهي جاهزة لتطبيقها، ولم يجد المخرج الجزائري أدوات يستبدله

الحكي والقّص. وبرز نوع آخر من المخرجين الذين كتبوا الرواية ثم قاموا بأفلمتها مثل: 

آسيا جبار؛ التي اقتبست من نصوصها، وجعلت السينما حامال لها، وتمكن من توظيف 

عناصر السرد في إخراج أفالمها، فتبرز رؤيتها اإلخراجية عبارة عن وجهة نظر روائية 

م الروائي، ولكن "هذا األمر دفع بعض النقاد إلى موقف مغاير، فتحفظوا على اللغة عبر الفيل

السينمائية، ونفوا عنها استقاللها في بناء الصورة وقالوا بأن سردية السينما مأخوذة من 

. يظهر أن السينما الجزائرية لم تستقل عن األدب وأجناسه عبر مراحلها (1)القص الروائي"

ت العالقة بينهما تجاورية )محايثة( تتداخل السمات الروائية بالسمات التاريخية، فكان

 السنمائية عبر تطبيقات مختلفة.

 :الفيلمي لتناصا -1

أفادت السينما من مفهوم التناص الذي وظف في النصوص األدبية من خالل حضور 

صيغ في النص تحيلنا إلى جمل وردت في نصوص سابقة. وقام المخرج الجزائري 

بتوظيف التناص في أفالمه، فتظهر في أسفل اللقطات )السوتتراج( جمل حوارية قد سبق 

ذكرها في نصوص سابقة أو أفالم، أو نسمع ملفوظات يتلفظ بها الممثل تحيلنا إلى صيغ 

 .(2)وردت في أفالم سابقة؛ حيث أن النص الالحق "يكمن في داخل نص آخر ليشكل معناه"

صيغا ولقطات تتعلق بنصوص سابقة وأفالم، ويحضر  تحتوي األفالم الجزائرية

مفهوم التناص من دون قصد أو خطة مرسومة، وأحيانا يتعمد المخرج استعماله؛ لعدة 

تمظهرات إخراجية أو أغراض داللية. إن "النص البيني مجال عام من صيغ مغلقة يندر 

 .(3)قواس"الكشف عن أصلها، شواهد ال شعورية أو آلية تذكر دون وضعها بين أ

 

 

                                                 

 .21، ص1، ط2221عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية، دار الكتاب الجديد، لبنان، ط  -1
 .244، ص1، ط1994والتأويل، تر: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت،  روبرت شولز، السيمياء -2
 .248، ص1999جاك أومون، ميشيل ماري، تحليل األفالم، تر: أنطوان حملي، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -3
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يرتبط مفهوم التناص كذلك بحضور لقطات في الفيلم تكون شبيهة بلقطات سابقة 

وردت في فيلم سابق؛ من حيث شكل اللقطة ونوعها وحجمها، ومضمونها، والمدة التي 

تستغرقها أو تأطيرها، أو لونها أوالحوار الذي يجري ين الشخصيات أو التكرارات 

صوات والموسيقى، وهذا ما يؤكد أن الّتناص "ترحال البصرية واللفظية أو نوع األ

للنصوص، وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى في ملفوظات عديدة 

 .(1)متقطعة من نصوص أخرى"

 توظيف االستعارة: -1

يتم الجمع بين لفظين ال يتجاوران ي الغالب عبر الحوارات داخل اللقطة، مثل جملة: 

 -الذي يجاور السكين غالبا–)يجرح مشاعري(؛ حيث يستعير القائم بالفيلم فعل )يجرح( 

ويالزمه للفظ المشاعر. وتكون االستعارة أيضا غير لفظية من خالل التجاور بين عنصرين 

ولكنهما ال يلتقيان في الغالب؛ من أجل إنتاج دالالت معينة أو لشرح مرئيين داخل اللقطة 

محتوى اللقطة أو تلخيص مضمونها. مثل: لقطة تتضمن صراعا بين زوجين تم تعقبها لقطة 

تحتوي منظرا طبيعيا لجبال مغطاة بالثلج؛ وهذا للداللة على نوع العالقة، بأنها باردة بين 

يلمية إحساسا معينا بعدم التمازج الحرفي "زمن سام" الطرفين. "وتنتج االستعارة الف

 .(2)و"يمزقه الخوف" و"ابتلعه الحب" كل هذه استعارات لفظية"

 التلميح:عنصر-3

يتضمن الفيلم الجزائري رسائل تشير إلى أشخاص في الواقع، وتحيلنا إلى مواقفهم 

مدحهم من خالل فهم ووجهات نظرهم وقراراتهم، فيقوم المخرج بانتقادهم أو تصويبهم أو 

محتوى اللقطات، ولكن المخرج ال يعين هؤالء األشخاص، وال يحدد أوصافهم أو وظائفهم 

أو خصوصياتهم؛ إنما يشير إليهم بواسطة استخدامه عالمات تلميحية تقرب الفكرة أو النقد 

 نحوهم. وعنصر التلميح هو: "نوع شائع من المقارنة األدبية، إنه إشارة متضمنة موجهة

 .(3)عادة إلى حدث أو شص أو عمل فني"

 

                                                 

 .21، ص2، ط1995، المغرب، جوليا كريستيفا، علم النص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -1
 .48، ص1993تر: جعفر علي، منشورات تينمل للطباعة، مراكش، ط -السينما واألدب-لوي دي جانبتي، فهم السينما -2
 .51، المصدر نفسه، ص -السينما واألدب–لوي دي جانبتي، فهم السينما  -3
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 استعمال الرمز: -4

يعتبر الرمز نوع من أنواع العالمة، يؤدي أدوارا داللية معينة داخل كادر اللفظة، 

و"مغزاه واضح عادة من إطاره الدرامي المحدد، الرموز مثل المتكررات يمكن أن تكون 

 .(1)أشياء ملموسة إال أن هناك معنى إضافيا كامنا"

يعّبر المخرج. بواسطة جلوس شخصين إلى نار الموقد التي ترمز إلى حرارة 

 العالقة، كما يرمز الجليد إلى برودة العالقة.

 توظيف التشبيه: -5

يقوم المخرج بخلق الشبه بين لقطتين متعاقبتين أو متزامنتين مثل: لقطة تتضمن 

جبل يغطيه الثلج؛ لإلشارة إلى  حاالت القلق والتوتر بين الزوجين؛ ثم تعقبها لقطة لمنظر

 برودة العالقة بينهما، والصراع المادي. ويتجلى وجه الشبه في التوتر والبرودة.

 التكرار: استعمال -6

تتكرر بعض العناصر المشاركة في تكوين اللقطة في األفالم الجزائرية مثل: حركة 

واللون واألصوات والموسيقى الممثلين واألشياء واألزياء واالكسسوارات والظل والضوء 

واألمكنة والجمل والعبارات، و"المتكرر هو وسيلة تعاد بانتظام في الفيلم ومع ذلك فهي ال 

 .(2)تثير االنتباه لذاتها، حتى بعد عدة إعادات للمتكرر نجده ال يكون دائما ظاهرا"

يوظف التكرار في الفيلم الجزائري؛ من أجل شرح محتوى اللقطات أو إيصال 

معلومة معينة أو تأكيدها، أو لتنبيه المشاهد إلى أهمية العنصر المكرر ودوره في تحديد 

 مضمون اللفظة، أو يستعمل رابطا صحيحا لالنتقال من لقطة إلى أخرى.

 جهة النظر والراوي:و -7

يقدم الروائي وصفا للحدث كما يراه الراوي بصفته عنصرا فاعال في عملية السرد، 

جهة نظر الراوي أو السارد، حيث: "نرى من خالل عينيه أحداث فنقرأ وصفا يحدد و

 .(3)القصة؛ أي أن األفكار واألحداث تتغربل من خالل وعي ولغة راوي القصة"

                                                 

 .46لوي دي جانبتي، المصدرالسابق، ص -1
 .46، المصدر نفسه، ص-السينما واألدب–ينما لوي دي جانبتي، فهم الس -2
 .65لوي دي جانبتي، المصدر نفسه، ص -3
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يقوم المخرج في الفيلم الجزائري بعرض لقطة مثال تتحدد حسب وجهة نظر الراوي 

مخرج لقطة )فعل( للبطل في الفيلم وتعليقه؛ حيث شاهد لقطة تتناسب مع نظرته، ويقدم ال

وهو يتحرك في طريق الغابة، ثم يسمح صوتا غريبا قريبا منه، فيستدير في لقطة )رد 

فعل(، تم تعقبها لقطة يظهر فيها مصدر التهديد التي رآه الممثل وتسمى لقطة )وجهة 

 النظر(.

يوظف الروائي الوصف الذاتي لسرد المشهد كما تراه الشخصية، فإذا كان البطل 

رانا، سيرى األرض تدور أمامه، ويرى األشياء متحركة ومشوهة ومضطربة، وهذا ما سك

(، فنرى األرض مائلة والجو ضبابيا بما Subjectifيقوم به المخرج عبر اللقطات الذاتية )

يتناسب مع رؤية الممثل وهو في حالة اإلغماء. إن مفهوم )وجهة النظر( "مصطلح يشارك 

والروائية األخرى في استخدامه. والمصطلح في أوسع معانيه يشير إلى الفيلم الفنون األدبية 

 .(1)المكان أو الوضع الذي منه يمكن التطلع إلى شيء"

 

 تداخل االجناسالسينما و:المبحث الثاني

يظهر التجاور بين الفيلم والرواية في عدة أمثلة تبرز إفادة الفيلم من الرواية التي أخذ 

التقنيات السردية، فتم التداخل بين الجنسين. ولكن بعض النقاد يعارض منها الكثير من 

مصطلح التداخل، ويؤكد أن "عالقة األجناس بالصيغ عالقة معقدة، ولكنها ليست مجرد 

عالقة تداخل كما يقترح أرسطو، فاألجناس قد تخرق الصيغ )يظل أوديب المروي مأساويا( 

. وبالتالي هناك جمل روائية وعناصر تنتقل نحو الفيلم (2)كما تخترق اآلثار األدبية األجناس"

 وتختلط مع مكوناته ولكنها تحافظ على قيمها الدرامية األصلية.

لم يتخلص المخرج السنمائي من سلطة الروائي وتصوره؛ حيث يرى الروائي أن 

ن السنما مجرد حامل يعرف بالرواية ويخدمها ويستفيد من إمكاناتها، و"أن األدب يمكن أ

                                                 

 .48، ص1، ط2223تيموتي نوريجان، كتابة النقد السينمائي، تر: جمال عبد الناصر، المجلس األعلى للثقافة، مصر،  -1
، 1986جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، تر: عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -2
 .82، ص2ط
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يرفع من مستوى األفالم، وهذا صحيح، ولكن على أن يكون العمل األدبي بالنسبة لفنان 

 .(1)السينما مصدرا لإللهام السنمائي"

أفادت الرواية من التقنيات السينمائية، ووظفتها في عملية السرد كوسائل الربط بين 

ضاءة، الرابط بحركة اللقطات )الروابط( مثل الرابط بالصوت، الرابط باللون، الرابط باإل

الممثل، وكذلك أنواع المونتاج مثل نوع المتزامن، حيث يقدم الروائي وصفا لمشهدين 

متزامنين في وقت مشترك واحد واستعملت الرواية "الفالش باك، والحوار المركز 

المقتضب، واألسلوب. التليغرافي في بعض المواقف واالبتعاد عن اإلغراق في الذاتية إلى 

 .(2)ز على الواقع والجزئي واليومي من حياة الناس"التركي

لم يستقل الفيلم الجزائري بذاته، ولم يتخلص من هيمنة الرواية؛ وذلك باالجتهاد في 

إيجاد تقنيات بديلة غير سردية، ويعتبر األسلوب السينمائي في الفيلموغرافيا الجزائرية 

ها الرواية قصتها، وهي الوصف "أشبه بأسلوب الرواية ]....[ فالطريقة التي تفرض ب

 .(3)والسرد في األساس يمكن مقارنتها بالطريقة التي ينتهجها الفيلم وهي الصور"

يرفض بعض السينمائيين عملية التداخل بين األجناس، واالستعانة بالتقنيات الدخيلة 

على كل فن، ويبحثون في استقاللية السينما التي من الضروري أن تستعمل مكوناتها 

لخاصة بها، وتتحّرر من الرواية؛ وال تبقى األفالم الجزائرية مجرد حوامل للتعريف ا

بالرواية ونشرها. و"في الواقع أن تشابك أو اتصال هذه األشكال الفنية يمكن كما بثت في 

 .(4)النهاية، أن يسيئ على نحو خطير إلى السينما بحيث يحيلها إلى أشياء مختلطة ببعضها"

 

 الفيلم الوثائقي تعريف :المبحث الثالث

هو منجز سمعي بصري ينقل الوقائع واألحداث ويقوم بتسجيلها والتأريخ لها، 

ف بالمواضيع المختلفة العلمية والثقافية والتاريخية، "وقد ينجز هذا الشريط الوثائقي  ويعرِّ

                                                 

. عن سمير فريد، اإلبداع في 1982رشيد بوجدرة، الكتابة السنمائية والفن، ندوة مهرجان األفالم السنمائية بقرطاج،  -1
 .81، لبنان، ص1، ط1988ية السنما العربية، دار الفارابي، السينما العربية واألفريقية عن كتاب هو

خلفة بن عيسى، الرواية والرواية السينمائية، )حوار مع عبد الحميد بن هدوقة(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -2
 .13، د.ط، ص1988

 .319البرت فولتون، السينما آلة وفن، تر: صالح عزالدين، فؤاد كامل، المركز العربي للثقافة والعلوم، مصر، ص -3
 أندريه تاركوفسكي، النحت في الزمن، تر: أمين صالح، د.ط، د.ت.د.ص -4
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م معلومات ذا(1)إما تسجيال لواقعة معينة أو تصحيحا لها أو للتعريف بها" ت أهمية عن . ويقدِّ

 األشخاص والمواقع واآلثار والمدن واألشياء.

يختلف الفيلم الوثائقي عن الروائي في الكثير من العناصر المرتبطة بالجانب الشكلي 

والمضمون؛ حيث أن السينما التسجيلية "تستمد مادتها من واقع المكان الذي يجري 

 لثقافية والعلمية والتاريخية.، ويمثل الواقع كل األسبقية اآلنية وا(2)تصويرها فيه"

يحضر منجز الفيلم في بيئة الموضوع )وسطه(، ويشارك األشخاص واألحداث، 

ويعاين األمكنة وينقل المعلومات بواسطة المشاركة. فيصير مصدرا مؤهال لصياغة الفيلم، 

وكذلك "الممثل في الفيلم التسجيلي يعايش أحاسيس مألوفة، إذ أنه يصطدم بها يوميا في 

عملهن في ظروفه السكنية، في الشارعن مع األصدقاء، وهو عادة يمثل الوسط ذاته الذي 

 .(3)يعيش فيه والذي يتعامل معه"

( نوعا شائعا في ميدان السمعي البصري Doc.fictionيعتبر الفيلم الوثائقي الروائي )

المعلومات ( على األكثر؛ بمشروع قلة 52والسينما، يرتكز على عنصر التمثيل بنسبة )

حول الموضوع أو لتوضيح األحداث وشرحها. ونتعرض لمشاهد تمثيلية لشخصيات الفيلم؛ 

 تستعمل أداة الحوار لنقل المعلومات.

يندرج الفيلم الوثائقي ضمن السينما التسجيلية؛ حيث يقوم بإعداده مخرج سينمائي 

للقطة، وسلم اللقطات يوظف التقنيات السنمائية المتعارف عليها، ويعطي أهمية لتأطير ا

 والروابط واالنتقاالت ويكون مرفقا بفريق عمل موسع متعلق بجميع المهن.

يوجد الفيلم الوثائقي اإلعالمي الذي يمثل جنسا صحفيا؛ يهدف إلى نقل المعلومات 

من مصادرها؛ إلخبار الجمهور وتوعيته بها. ويقوم بإنجازه الصحفي وفق رؤية إعالمية 

يوني، وتختلف عن النوع السينمائي الذي يؤدي وظائف الرفاهية والتسلية موجهة لحامل تلفز

واإلمتاع. وال يركز على تطبيق التقنيات السينمائية. "وال يعتمد على القصة أو الخيال، بل 

                                                 

 .128إبراهيم زيوش، فن كتابة األخبار لإلذاعة والتلفزيون، مطبعة جريدة الوحدة، الجزائر، ص -1
 .115جريرسون، السينما التسجيلية، تر: صالح التهامي، ص -2
 .96، القاهرة، ص1992، 2منى سعيد الحديدي، الفيلم التسجيلي، دار الفكر العربي، ط -3
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يتخذ مادته من واقع الحياة، سواء كان ذلك بنقل األحداث مباشرة كما جرت في الواقع أو 

 .(1)يل هذا الواقع"عن طريق إعادة تكوين وتعد

 

 :الفيلم الوثائقي والبورتريهولالمطلب األ

يعد البورتريه نوعا إعالميا تلفزيونيا يختلف عن الفيلم الوثائقي، يقوم بدور التعريف 

باألشخاص واآلثار والمدن واألماكن، ويحّدد صورها الذهنية، ويتم عرضه عبر الحامل 

ر وملتقط التلفزيوني، وينجزه الصحفي رفقة فريق عم ل غير موسع. )في حدود المصوِّ

 الصوت(.

يركز الصحفي في نص البورتريه على الوصف الفيزيولوجي للشخصية مثل اللون 

والقامة والوزن، وكذلك يقدم جانبها النفسي المرتبط بانفعاالت الشخصية وعقدها النفسية 

المأكوالت مثل اإلحباط والغضب والقلق، ويعرض المحبوب عندها والمنبوذ من 

 والمشروبات والعطور واألزياء.

يقوم الصحفي كذلك بالتعريف بالمدينة أو الموقع، من حيث حدوده الجغرافية 

ومساحته ونشأته والمراحل التاريخية التي مر بها، ويصف األبواب والنوافذ والحجرات 

 ووظائفها، ويسرد األطوال واالرتفاعات والمسافات.

السينمائي مع البورتريه في كلِّ هذه العناصر، من حيث يشترك الفيلم الوثائقي 

المضامين المتعلقة بالموضوع، ولكنه يختلف عنه في الحامل يكون سنمائيا، وتكون مدة 

الفيلم أطول وأكبر حجًما، وكذلك نجد الفيلم موسعا ومفضال في عرض جوانب الموضوع 

 وعناصره. ويؤدي الفيلم دور الترفيه والتسلية للجمهور.

 

 :الفيلم الوثائقي والتحقيق الصحفيالمطلب الثاني

يبحث فيه الصحفي عن المعلومات غير المتوفرة،  اإعالمي االتحقيق جنسيعد 

ويستعين بأدوات البحث والتحّري للوصول إلى مصادر المعلومة المؤهلة، وتتمثل مواضيعه 

تفاسير، وإخبار الجمهور في األحداث السرية، والملفات المغلقة، التي تحتاج إلى إجابات و

                                                 

 .62، ص1985، ط1أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات األعالم، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط -1
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بها. وهو "البحث عن حقيقة ما، انطالقا من معطية أولى، وقد تكون هذه المعطية خبرا، 

 .(1)فكرة، مشكلة، ظاهرة، أو قضية"

يبحث الفيلم الوثائقي السينمائي أو اإلعالمي في الملقات السرية والمغلقة ويتحرى 

بالتحقيق؛ من حيث حجم الزمن، وعرض عن الحقيقة فيها، ولكنه يكون موسعا مقارنة 

التفاصيل، وكثرة المصادر والمستجوبين، واالستعانة بالمشاهد التمثيلية، و"يتناول الشريط 

. وأيضا (2)الوثائقي أيضا حدثا آنيا وقد يقتصر الشريط الوثائقي على إعادة بناء الحدث"

بها، أو تصحيح أخطاء متعلقة  يتناول الفيلم الوثائقي األحداث غير اآلنية؛ من أجل التعريف

بها يستفيد منها المشاهد، ويشترط في ذلك االستعانة بالمصادر التاريخية والوثائق 

واألرشيف، وإجراء المقابالت مع الشهود والرواة والمختصين، وعرض الروايات الشفوية، 

 واالعتماد على المالحظات بالمشاركة.

 

 روائيمهنة سيناريو الفيلم ال:المبحث الرابع

طبق كتاب السيناريو التقنيات الشائعة في كتابة نص الفيلم الجزائري، وتتمثل في 

أسلوب األسطر؛ لتحديد نوع الضوء، والديكور والشخصيات، والحوار أو الوصف، ونوع 

 اللقطة ونوع الحركة، ونوع الرابط.

 نهار. –خارجي  – 1مشهد 

 حوار أو وصف. –)متوسطة(  1لقطة 

 

 الرابط:ولالمطلب األ

يستعمل مصطلح الرابط؛ لالنتقال إلى لقطة موالية، وقد يكون قطعا مباشرا أو 

موسيقى أو صوت أو حركة الممثل أو الفالش باك أو التدرج البصري أو التالشي، و"البد 

ده بدقة"  .(3)أن يذكر الكاتب المكان الذي يدور فيه المشهد، وأن يحدِّ

                                                 

 .128ذاعة والتلفزيون، مطبعة جريدة الوحدة، الجزائر، صإبراهيم زيوش، فن كتابة األخبار لإل -1
 .128إبراهيم زيوش، المرجع نفسه، ص -2
 .119، ص2213، 1محمد السيد عيد، كتابة السيناريو، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط -3
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الشروط الدرامية، حيث تقوم الشخصية بفعل درامي يتوفر السيناريو الجزائري على 

)السرقة( من أجل حاجة درامية )الجوع والعطش(. أو تقوم بفعل درامي آخر )االنتقام( من 

أجل ضرورة درامية )استرجاع الشرف(. ويحتوي السيناريو كذلك على المواقف الدرامية: 

 مثل الوفاء واالختطاف واالغتصاب.

 

 الحوار:المطلب الثاني

عنصر أساسي في كتابة السيناريو، وهو جمل وصيغ تتداول بين الشخصيات 

المؤهلة لتقديم المعلومات أو تكذيبها أو تأكيدها أو نفيها، و"عندما يكون هناك حوار بين 

اثنين ليس بالضرورة أن يتكلما طوال الوقت، وبقدر اإلمكان يجب التفكير في طرق مرئية 

 نرفع األيدي للتعبير عن موقف الرفض أو  الكراهية.. فيمكن أن (1)للحوار"

تعرض الشخصية أثناء الحوار انفعاالتها اإليجابية والسلبية مثل الغضب والقلق 

والكآبة والسعادة والفرح. وأيضا تعلن عن غرائزها كالجوع والعطش والجنس ويسمى هذا 

بع ومن خالل تعبر الشخصية، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طبعها،  النوع "بحوار الطَّ

 .(2)وتعرض غاياتها وتكشف عن نفسيتها"

يهدف الحوار أحيانا إلى إسعاد المشاهدين وتسليتهم، وجعلهم يشعرون بحاالت 

االسترخاء، و"لتخفيف التوتر ]....[ ولكي يقلل التوتر، يستطيع الكاتب أن يستخدم 

سيات المشاهدين، لمواقف العنف . ويؤثر الصراع المادي بين المتحاورين في نف(3)الفكاهة"

 والكراهية والسّب والخصومات وكل أنواع التوتر.

 

 الشخصياتوصف :المطلب الثالث

وصف كاتب السيناريو الجزائري الشخصيات من الجانب الفيزيولوجي، فذكر القامة 

والوزن واللون والمالمح والعالمات التي تميزها. وقام بتحديد جوانبها النفسية مثل العقد 

                                                 

 .561-562، ص2212، 1منى الصبان، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، دار مجدالوي، عمان، ط -1
، 1995جان بول توروك، فن كتابة السيناريو، تر: قاسم المقداد، منشورات المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -2

 .232ص
، 2211، 1بات كوبر، كين دانسايجر، كتابة سيناريو األفالم القصيرة، تر: أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، ط -3

 .226ص
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واالنفعاالت والغرائز. وتناول معلومات "تشمل تاريخ الميالد وبيانات عن التعليم 

 .(1)واالهتمامات العامة"

يصنف الكاتب الشخصيات حسب المقام االجتماعي والمكانة داخل المجتمع، فتقرأ 

طبقة الفالحين أو المهمشين أو البرجوازيين التي تختلف في أداء األدوار، وفي مالمحها، 

ومهامها داخل البيئة التي تشغلها، وال تتشابه في الزّي والّسكن والحركة والحوار. ونجد 

 مجتمع وأخرى تتصف بالتقبل االجتماعي.شخصيات معرضة لرفض ال

يحتوي السيناريو على أوصاف أخرى للشخصية تتعلق باألشياء المفضلة لها، 

وحاجاتها وإشباعاتها مثل طلب الحماية واألمن، وكذلك مواهبها واهتماماتها كحب المنافسة 

ظر، وجهة ن–والمطالعة. و"في الواقع ليست الشخصية مجرد شخص ما، فإنه هو أو هي 

. إن الشخصية تتحدد بنوع السلوك الذي (2)أنه فرد له موقف قوي حاسم من موضوعك"

تقوم به أو القرار الذي تتخذه إزاء األحداث والوقائع. و"ووجهة النظر، الموقف السائد، 

؛ حيث يتوفر السيناريو الجزائري على آراء الشخصيات حول قضايا معينة، (3)االهتمامات"

اتهم وانشغاالتهم، وكذلك يورد الكاتب االنطباعات الذاتية حول صورة وتبرز فيه اهتمام

 الشخصيات، وتكون جيدة أو سيئة أو مشوهة.

 

 الروائيوظائف البطل في سيناريو الفيلم :المطلب الرابع

يتضمن سيناريو األفالم الجزائرية وظائف البطل؛ ليتحقق شرط الدراما في النص، 

هذا المفهوم، ولقد أفاد كتاّب السيناريو من مبحث وظائف  وال يخلو السيناريو الجيد من

الشخصيات الذي ورد في كتاب مورفولوجيا القصة، فالديمير بروب والذي صنفها مرفقة 

 بنماذج وأمثلة. استخرجها من مدونة الحكايا التي اشتغل عليها.

إبالغ  -2أحد أفراد األسرة يبتعد عن المنزل  -1ذكر فالديمير بروب من الوظائف: "

الحظر يتعرض للتجاوز -4مقلوب الحظر هو األمر أو العرض  -3البطل بالمحظور 

                                                 

 .113، ص1، ط2228لدراما التلفزيونية، تر: أحمد المغربي، دار الفجر للنشر، طستيف ويتون، فن كتابة ا -1
 .128، ص2، ط2212دوايت سوين، كتابة السيناريو للسينما، تر: أحمد الحضري، دار الطنابي للنشر، القاهرة.  -2
 .131دوايت سوين، المصدر نفسه، ص -3
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(transgression )5- تتعلق (1)اكتشاف المكان الذي يسكن فيه األطفال" -االستخبار .

الوظيفة األولى بالتنقل ومغادرة البطل للمنزل واعتزاله، ويظهر في رحلة المجاهدين نحو 

فة الحظر في التعرض للتجاوز من خالل امتناع األب عن تزويج ابنته الجبال، وتتجلى وظي

ا وترتبط به.  ومنعها من االقتراب من بيت البطل، ولكنها تتجاوز هذا المنع، وتفر معه سّرً

وتتمثل وظيفة االستخبار في اكتشاف العدو لمخبأ المجاهدين، أو اكتشاف المجاهدين لمخبأ 

 أسلحة العدّو.

يتلقى المعتدي معلومات عن ضحيته  -1ريو وظيفة االعتداء، "توجد في السينا

يحاول المعتدي أن يخدع ضحيته ليستحوذ عليها أو على  -2(  information)اإلخبار

يقوم المعتدي  -4يبدأ المعتدي أو الشرير بتغيير هيئته  -3(  tromprieممتلكاتها )الخديعة

يقوم المعتدي باختطاف  -5( méfaitبإيذاء أحد أفراد العائلة أو إلحاق الضرر به )اإلساءة 

 .(2)كائن بشري"

يقوم المعتدي )المستعمر( في الفيلم الجزائري بجمع المعلومات عن تحركات 

الذين يمثلون مصدرا الستقاء األخبار بالنسبة له.  المجاهدين بواسطة العمالء والحركى

ويستعمل المستعمر الخديعة والحيلة الغتصاب األرض، ويسيئ إلى المواطنين في القرية، 

ويقتل األفراد ويخّرب األمالك؛ من أجل إلحاق الضرر بالمجاهدين واالنتقام منهم، واإلساءة 

 ض لها.إليهم باستغالل وضعياتهم بمّس الكرامة والتعرّ 

أحد أفراد العائلة في حاجة  -1يضيف بروب وظائف أخرى مختلفة عن سابقاتها: "

يخضع البطل  -3(  le departيغادر البطل داره )الرحيل -2( manqueإلى شيء ما )

رد فعل البطل....ينقذ نفسه من الهجمات التي  -4(3) لالمتحان أو االستجواب أو الهجوم

يكلف  -5إصالح اإلساءة  -6مة...كأن يجرح أثناء المعركة يوسم البطل بعال -5تستهدفه 

 .(4)البطل بمهمة صعبة"

                                                 

، تر: عبد الكريم حسن، سميرت بن عمو، 1996، 1، دمشق، طفالديمير بروب، مورفولوجيا القصة، شراع للدراسات -1
 .45-38ص

 .48-45فالديمير بروب، المصدرنفسه، ص -2
 .56-52فالديمير بروب، المصدرنفسه، ص -3
 .55-56فالديمير بروب، المصدر نفسه، ص -4
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نجد في السيناريو حاجات تريد الشخصيات تحقيقها مثل: سد الجوع، وطلب الحماية 

واألمن، وطلب السعادة والرفاهية، وكذلك يتعرض البطل لإلكراهات وانتهاك حقوقه، فنرى 

ويجرحون من أجل استنطاقهم واستجوابهم وأخذ المعلومات، في الفيلم المجاهدين يعذبون 

ويتمنع البطل عن اإلدالء بأي تصريح في رد فعل إيجابي. وأيضا يكلف البطل بأداء 

المهمات الصعبة كإيصال الرسائل واألمانات واألسلحة إلى المجاهدين. وإذا تخاصمت 

ساءة بواسطة العفو الشخصيات وأساءت إلى بعضها بعضا، يقوم البطل بإصالح اإل

 واالعتذار والمصافحة والتعويض.

 

 )العقد/ المآزق( بكةعنصر الح  :المطلب الخامس

تتعلق الحبكة بالعوائق التي تعترض طريق الشخصيات، أو عندما يجد البطل نفسه 

في مأزق ووضعية حرجة؛ حيث "يتّم اختبار البطل ومنحه هدفا ووضع عقبات عليه 

. ويضطر البطل إلى تغيير وجهته مكرها، (1)بلوغ الهدف" تجاوزها في مسيرته نحو

لضرورة درامية، فيقوم بالفعل الدرامي )حركة تجاوز الحواجز المادية والنفسية(. ويحقق 

بذلك فعال مفتوحا يقتضيه حال السيناريو الجيد، خالف الفعل المغلق المتمثل في فعل 

 )االنسحاب والهزيمة(.

ة عن الصراع النفسي بين الشخصيات )البطل والَخصم(، تكون الُحبكة أحيانا عبار

والذي يخلق الموقف الدرامي المتمثل في االختطاف أو االغتصاب أو أنواع اإلساءة 

داخل  -أي التوتر –والتهديد والمآزق؛ "بحيث تكون مقلقة للراحة بالقدر الذي يثير العاطفة 

 .(2)الشخصية"

يواجه البطل شتى الصراعات المادية والنفسية، التي يجب تخطيها واستبعادها عن 

طريقه؛ لتحقيق الهدف والغرض. ويتجلى هذا في فيلم "دورية نحو الشرق" الذي تناول 

العقبات التي واجهها المجاهدون؛ لالنتقال نحو هدفهم. وتم تقسيم الخطر الذي يهّدد 

                                                 

 .94، ص2213فرانك هارو، فن كتابة السيناريو، تر: رانيا قرداحي، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -1
 .128دوايت سوين، كتابة السيناريو للسينما، ص -2
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.[ تهديد الحياة نفسها، الثاني: ]....[ تهديد السعادة. الثالث: الشخصية إلى "ثالثة أنواع ]...

 .(1)]....[ تهديد الكرامة"

يظهر التهديد في السينما الجزائرية؛ متمثال في تهديد الكرامة ضد الجزائري 

باغتصاب أرضه وانتهاك حقوقه، وكذلك تهديد سعادته بواسطة استعمال الخصم لوسائل 

ت والتقتيل. وتهديده الشعب التهديد المادي باستخدام أساليب العنف القمع والسجن واالعتقاال

والتعذيب والضرب واالختطاف وقد "ال يكون الّصراع مكشوفا: عاطفي أو جنسي أو 

 .(3). وقد يكون ذا أثر مادي "يؤدي معنى الحرب أو المعركة"(2)فكري"

 

 السينمائي وانواعه الزمن:المبحث الخامس

 التاريخي الزمن:ولالمطلب األ

يقوم الفيلم الجزائري بعرض فترات التاريخ، ونقل األحداث والوقائع عبر سياقها 

التاريخي، وهذا ما يحدد الزمن الواقعي وال يخرج عنه، ويتجلى ذلك في األفالم الثورية، أو 

 األفالم التي تناولت مختلف القضايا في سياقها الذي أنجزت فيه.

 

 يالزمن الدرام:المطلب الثاني

يمثل المدة الزمنية التي يستغرقها عرض الفيلم فتكون في حدود ساعة  أو ساعتين 

سنة مثال  25مثال، ويلخص الزمن الدرامي زمن الحدث التارخي أو الوقائع، فنشاهد فترة 

مختصرة في حدود ساعتين، وتعد األفالم الجزائرية نماذج لتطبيق الزمن الدرامي، وذلك 

فنشاهد فيلما يستعرف مدة ساعة، ولكنه ملخص أليام أو سنوات من عبر األفالم الثورية، 

 الزمن الواقعي.

                                                 

 .51دوايت سوين، المصدرالسابق، ص -1
، 2213لينداج كاوغيل، فن رسم الحبكة السنمائية، تر: محمد منير، األصبحي للسنما، المؤسسة العامة، دمشق،  -2

 .55ص
3- Isabelle Raynauld, Lire et ecrire un scénario, éd Arnand Colin, Paris, 2012, p129. 
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يظهر ذلك في فيلم وقائع سنين الجمر، أبواب الصمت، األفيون والعصا مثال. وقد 

"حدد المخرج الروسي بودو فكبن في كتابه: تكنيك الفيلم زمن الفيلم بأنه البعد الزمني الذي 

 .(1)ني للفيلم ويختلف عن البعد الزمني الحقيقي في الحياة الواقعية"تخلقه تقنية التعبير الف

 

 الزمن العاطفي:المطلب الثالث

ينقل الحاالت النفسية واالنفعاالت عبر لقطات تستغرق مدة زمنية تتعرض للمشاهدة 

في سياق نفسي يتجلى في عنصر القلق والتوتر أو اإلحساس بالسعادة واالسترخاء أو 

المأساة. وكذلك بروز غزيرة الجوع أو العطش أو الجنس. ويؤدي الزمن العاطفي الحزن أو 

دور الترفيه أو التسلية أو تحقيق القيم الجمالية التي تتمثل في إحساس المشاهد بالسعادة 

 والفرح لحظة تعرض للمشهد.

 

 الزمن الخطي وغير الخطي:المطلب الرابع

ب الفصول، والليل والنهار، ويتجلى يسير الزمن في مسار أفقي مرتب؛ مثل تعاق

ذلك أيضا في ترتيب الزمن الطبيعي عبر المشاهد من دون عودة إلى الماضي أو انقطاع، 

 ونلحظ القصة تتطور نحو األمام، وأحداثها مرتبة ومتعاقبة.

يتمثل الزمن غير الخطي في تطبيق تقنية الفالش باك التي تحقق الزمن االسترجاعي 

ريات واألحالم، أو يتصدر الفيلم مقاطع نهاية الفيلم أو يقوم المخرج باقتراح للتعبير عن الذك

 ( فتغيب األحداث عن المشاهدة.Ellipesحذف الزمن وإضماره )

يرتبط الزمن الخطي بوضع الوقت في سياقه الطبيعي؛ حيث أن: "الصور والحكايات 

من البداية إلى النهاية دون واألمكنة ترتبط بزمن العرض الحاضر وتسير في خطية متتالية 

 .(2)توقف أو استرجاع أو استباق"

 

                                                 
ونتاج، منى الصبان، دار مجدالوي للنشر، األردن، بودوفكين ، تقنية الفيلم، نقال عن مناهج السيناريو واإلخراج والم -1
 .319، ص1، ط2211ط
 .92، ص1، ط1992عبد الرزاق الزاهير، السرد الفيلمي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -2
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ويحدد الزمن الخطي العالقة بين اللقطات ويرتبها ترتيبا طبيعيا تقتضيه حركة 

الحدث نحو األمام، فيظهر الزمن متطورا ومتقدما ال ينحرف عن مساره، ويجب أن يتوفر 

د الواحد، فإنه من المهم أيضا إيجاد التتابع على "التتابع السليم بين اللقطات التي تكون المشه

 .(1)الفعال بين المشاهد والفصول والقواعد الرئيسية"

 

 المستقبلي الزمن:المطلب الخامس

يحيلنا مفهوم الزمن المستقبل إلى ذلك الزمن التنبؤي اآلتي؛ حيث يعرض المخرج 

الفيلمي، وتتوفر الرواية مشاهد تتضمن أحداثا ووقائع يتنبأ بوقوعها مستقبال داخل الزمن 

على هذا العنصر؛ حيث "يوجد استقبال عندما يعلن مسبقا عما سيحدث ]....[ أما 

 .(2)االسترجاعات وهي أكثر تواترا، فتروي لنا فيما بعد ما وقع من قبل"

يستعمل المخرج الجزائري زمن الرجوع كثيرا على خالف الزمن التنبؤي الذي 

ها الضرورة اإلخراجية. وهذا ما يتجلى عبر الصيغ الروائية يوظف في حاالت قليلة تقتضي

( فهو أقل انتشارا من االسترجاع، ولكنه ليس أقل prolepseالمختلفة؛ حيث أن: "االستباق )

 .(3)من أهمية"

أفاد المخرج الجزائري من تجارب توظيف الزمن المسقتبل الروائي عبر الكتابة 

أساليب تعبيرية مختلفة، فنشاهد رابط االنتقال من  السردية، وأنجز الزمن اآلتي بواسطة

الزمن اآلني إلى الزمن القادم. لكن الروائي يستعين بألفاظ وصيغ تشير إلى الزمن المستقبل 

 وتصفه، مثل استعماله لمفردات التسويف )حرف السين، سوف(.

 

 الزمن الطبيعي:المطلب السادس

يرتبط بمسألة تعاقب الليل والنهار، وتداول الفصول والمواسمن ودوران الزمن في 

مسار خطي؛ حيث نشاهد في األفالم الممثل طفال صغيرا ثم ينمو عبر المشاهد ويتغير وزنه 

                                                 
 .55أرنست لندجرن، فن الفيلم، تر: صالح التهامي، مطبعة كمال مهدي، القاهرة، د.ط، ص -1
 .48، ص2، ط1992وف، الشعرية، تر: شكري المبخوت، رجاء بن سالمة، دار البيضاء، المغرب، طتزفيطان تودور -2
، 1، ط1989كريستيان أنجلي، جون كرمان، نظرية السرد ]السرديات[، تر: ناجي مصطفى، دار الخطابي، ط -3

 .124ص
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وقامته ومالمحه، وكذلك تسير عقارب الساعة نحو األمام، ويّمر الممثل بكل المراحل 

الحياة إلى زمن الموت، ونرى اوقات الغداء والعشاء، وأوقات العمرية، وينتقل من فترة 

النوم، وتوزيعات اليوم مثل الفجر والظهيرة والمساء والغروب والليل. ويبرز في "جريان 

 .(1)الزمن ضمن الكادر، االنتقال الفعلي للزمن يتجلى أيضا في سلوك الشخصيات"

 

 (Analepseالزمن االسترجاعي ):المطلب السابع

يقوم المخرج بتوزيف تقنية الفالش باك؛ للتعبير عن أحالم الممثل أو عرض ذكرياته 

في الماضي بواسطة إجراء المونولوج الداخلي عبر حوار الممثل مع ذاته، أو عرض 

مشاهد حول الطفولة والحنين واستتترجاع الماضي برؤية األبيض واألسود. أو "يوفر 

حادثا من الماضي في صيغة درامية أثناء روايته أو  معلومات ال تتوافر إال به، أو يضع

. ويوظفه الروائي للعودة والرجوع إلى أحداث (2)يشرح الرابط بين الماضي والحاضر"

الماضي ووقائعه؛ موظفا الصيغ اللفظية لالنتقال نحو الماضي مقابل تقنية الفالش باك في 

 السينما لالنتقال واسترجاع الزمن السابق.

 

 حذف الزمن وإضماره:ثامنالمطلب ال

يقوم المخرج بحذف بعض اللقطات من زمن الفيلم؛ بمسوغ أنها ال تؤدي المعنى، أو 

يستطيع المشاهد الضمني تصور معاني اللقطات المحذوفة، واحتواء مضامين األزمنة 

المضمرة. ويوظف المخرج أحيانا هذا العنصر؛ للتعبير عن مرور الوقت أو االنتقال من 

إلى أخرى، أو لإليجاز حفاظا على الزمن الدرامي. وقد "جرت العادة زمنا طويال مرحلة 

على االستعانة بالحيل دائما للتعبير عن مرور الوقت، فتح وغلق العدسة، المسح، المزج، 

 .(3)االختفاء، والظهور التدريجي"

 

                                                 
 أندريه تاركوفسكي، النحت في الزمن، تر: أمين صالح، د.م، د.ت، د.ص. -1
 .429، ص2213برناردف، ديك، تشريح األفالم، تر: محمد منير األصبحي، المؤسسة العامة للسنما، دمشق، ط -2
 .52ألبير يورجنسون، صوفي برونيه، المونتاج السينمائي، تر: من التلمساني، أكاديمية الفنون، مصر، د.م، د.ط، ص -3
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روره من يلجأ المخرج إلى الكثير من الوسائل التعبيرية لإلحالة إلى سرعة الزمن وم

دون عرض اللقطات وظهور أثر لها، ويوظف استعماالت دوران عقارب الساعة نحو 

األمام، وتسارع أضواء الشوارع، ومرور السفن بسرعة، وتواتر الفصول، ومرور 

الّسحاب، وتغير مالمح الشخصيات للتعبير عن االنتقال العمري من مرحلة الطفولة نحو 

 الشباب والشيخوخة.

الغائب رابطا انتقاليا صحيحا، يربط بين لقطتين غير متعاقبتين زمنيا يمثل الزمن 

ومختلفتين من حيث المحتوى. وقد سبقت الرواية الفيلم في سياق استعمالها لإلضمار 

(Ellipse de temp ؛ الذي يتمثل في "الجزء المسقط من الحكاية أي المقطع المسقط في)

ض المخرجين أدوات التعبيرالتقليدية، واستبدلوها . وقد تجاوز بع(1)النص من زمن الحكاية"

( للداللة على مرور الزمن وغيابه، وأحيانا يقومون بوضع صيغ في cutبالقطع المباشر )

 أسفل اللقطة )السوتتراج( مثل: عبارات )مرور سنة(.

 

 السينمائي  المكان:المبحث السادس

السينمائية، والذي يمثل ديكورا يعتبر المكان عنصرا أساسيا في تكوين الصورة 

حقيقيا في الفيلم الجزائري كفضاء المدينة والقرية واألكواخ والجبال والصحراء، ويؤدي 

المكان وظيفة داللية مثل الغربة والمطلق والفقر واألمل، ويقوم كذلك بدوره الطبيعي 

 المتمثل في احتوائه لألشياء واألشخاص، ويحدد المسافات والمساحات.

ي المكان وظيفة حماية األفراد وتوفير األمن لهم واالستقرار واالسترخاء. يؤد

"فالمكان السنمائي جزء الزم واكيد مع مفاهيم الواقع والبيئة والوجود الخارجي والمجال 

المحيط، وجميعها تلتقي في الفن السينمائي، وكذلك في الفن التشكيلي والمسرحي، وفي 

 .(2)األدب"

 

                                                 
 93، ص1ر التونسية للنشر، طسمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، الدا -1
 .42، ص1، ط2222طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة والمكان، دار الشروق للنشر، عمان، األردن،  -2
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العودة إلى الماضي والذكريات واألحداث واألزمات التي كانت  يحيل المكان إلى

مصدرا للقلق والتوتر والمشاعر السلبية. ويشير المكان أيضا إلى نوع العالقات العاطفية 

دة؛ والضيق  وأنواع المعاناة والغرائز الجوع والعطش والجنس. ويتصف المكان بالقدم والجِّ

الحالة )مزدحم، جديد،  -2النوع )مكتب، مستشفى( -1واالتساع، ويتوفر على عدة سمات: "

العالقة بين المكان وبين شخص واحد أو عدة أشخاص )يريد  -4الغرض  -3رخيص( 

 .(1) الموقع )غرفة، فندق(" -5شراء منزل( 

ويوجد المكان المغلق كالكوخ والمنزل، والمكان المفتوح غير المحدد كالبحار واألفق 

ر الذي نراه عبر اللقطة؛ حيث أن المخرج ال يصور المكان والصحراء، والمكان المؤط

 كامال وإنما يعرض جزًء منه، ويبقى الجزء اآلخر خارج محال المكان المؤطر.

 

 حاالت المكان :ولالمطلب األ

يمثل المكان مصدرا للسعادة واالسترخاء أو مصدرا للكآبة والتهديد والنفور، فيقترب 

ويحّن إليه أشخاص إذا رحلوا عنه، ونحس فيه بالغربة، من أشخاص ويعتزله آخرون. 

ويحيل المكان الناس إلى أحزانهم وأسرارهم وعواطفهم. إن "البيت يحمي أحالم اليقظة، 

 .(2)والعالم، ويتيح لإلنسان أن يحلم بهدوء"

يخلق الروائي حاالت المكان في قائمة عناصره السردية بواسطة مفردات تتجلى 

الحوار بين الشخصيات، "فالروائي مثل السينمائي يدعو لدراسة عبر صيغ الوصف و

 .(3)المستويات المكانية العديدة وتصميم خطط األحداث، وتنظيم المشاهد الجماعية"

تمثل العالقات مع المكان عنصرا مشتركا بين الرواية والفيلم؛ حيث تحضر العالقات 

، أو تحضر االنفعاالت السلبية كالقلق الحميمية داخل المكان، وكذلك العالقات االجتماعية

والتوتر أو تحضر المشاعر اإليجابية كاالسترخاء والسعادة والفرح. وتكون فيه مواقف 

درامية وصراعات، ويرتبط المكان بالقيم كالمحبة والمواطنة. ولهذه الرواية "تختلق ارتباطا 

                                                 
 .56-55، ص1981صالح أبو سيف، كيف تكتب السيناريو، دار الجاحظ للنشر، بغداد،  -1
 .44، ص1982بغداد،  جاستون باشالر، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، -2
 .22، ص1، ط2221عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصور السينمائية، دار الكتاب الجديد، لبنانن  -3
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ة التي تجمع األشياء بين المكان والشخصية، فالمكان كون متحقق من الروابط الطبيعي

 .(1)وتؤالفها"

 

 مهنة ادارة اإلنتاج:المبحث السابع

هو المسؤول عن تدبير ميزانية الفيلم وجمعها؛ لدفع مستحقات الممثلين، وشراء 

وسائل الديكور والماكياج واألكسسوارات وأدوات اإلضاءة، وأزياء الممثلين، وضمان 

 والمشروبات الخاصة بالقائمين على إنجاز الفيلم.ظروف اإلقامة والنقل، وشراء المأكوالت 

ينطلق دور المنتج ابتداء "بعد تسلم النص فيقوم باالتفاق مع المخرج بوضع ميزانية 

. ويتم استخراج (2)تحدد التكاليف المتوقعة لتنفيذ السيناريو وتسمى بالميزانية التقريبية"

و، وينجز مساعد المخرج وثيقة أو الوسائل وتصنيفها من خالل القراءة الجيدة للسيناري

 جدوال يحدد فيه تسميات الوسائل.

يقوم المنتج بتدبير ميزانية الفيلم بواسطة التواصل مع مصادر الدعم مثل المؤسسات 

والشركات والخواص أو طلب الدعم من وزارة الثقافة أو صناديق الدعم التابعة للدولة؛ 

بالتصوير، ونسخة السجل التجاري وذلك بوضع ملف إداري يتضمن طلب الترخيص 

لشركة اإلنتاج والورقة التقنية التي تحتوي على نوع الوسائل، وملخص السيناريو 

(Synopsis وفريق العمل ومراحل إنجازه وأماكن التصوير، ويرفق الملف بجدول مفصل )

 ضاءة.لميزانية العمل، القيمة المالية لكل عنصر كميزانية الممثلين أو وسائل الصوت واإل

 

 (Régisseur généralمهنة الريجيسور ):المبحث الثامن

يتكفل الريجسور بتدبير الديكورات الستغاللها في التصوير، واالتصال هاتفيا 

فا بأماكن وجود الديكورات ونوعها ربأصحابها لكرائها أو إعطائها بدون مقابل، ويكون عا

 والمقاهي والمطاعم، ويعرف أثمان كرائها.ومساحتها. ويقوم بتدبير الفيالت والسكنات 

                                                 
 .113عبقرية الصورة والمكان، المصدر السابق، ص -1
 .56محمود سامي عطا هللا، السينما وفنون التلفزيون، الدار المصرية اللبنانبة .القاهرة.د.ت .دط.ص -2
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يشرف الريجيسور على ضمان اإلقامة للممثلين، وتدبير نقلهم في فترة التصوير، 

وضمان راحتهم ومأكلهم ومشربهم، ويبحث عن أفضل الخدمات واألسعار انطالقا من 

يوفرون (؛ الذين les sponsoresخبرته وتجربته. وأحيانا يتواصل المسّير من الداعمين )

االحتياجات المطلوبة من أكل وشرب وسكن ونقل وديكورات وأكسسوارات. ويقوم "بتنظيم 

النقل للوسائل ]....[ وطلب التراخيص الالزمة للتصوير الخارجي من الهيئات اإلدارية ]...[ 

( من أجل توظيف الممثلين وقبولهم مع نشر un appel d’offresونشر إعالنات العروض )

 .(1)للشروط"

يقوم بجمع المعلومات "حول طول المشهد، عدد الشخصيات، لقطات اإلضاءة، 

( الخاصة découpages( ]....[ تسجيل التقطيعات )effets sonoresلقطات مؤشر الصوت )

. ويعد المسير مسؤوال عن شراء لوازم الحالقة (2)بتعديل اإلضاءة وتغيير الديكورات"

األزياء أو كرائها من المحالت الخاصة بالبدالت السينمائية. السينمائية والماكياج، وشراء 

 والبحث عن األكسسوارات القديمة كأماكن وجود السيارات القديمة والتحف.

 

 (le castingتقنيات الكاستينغ ):المبحث التاسع

باختبار الممثلين المؤهلين ألداء أدوار  -رفقة خبراء مكلفين بالكاستينغ–يقوم المخرج 

الفيلم، فيختارون مكانا مناسبا ألداء االختبارات أمام الكاميرا. ويكون التمثيل ارتجاليا في 

ليقاس كفاءة الممثل وقدراته أو يؤدي دورا يلزمه به المخرج لمعرفة مدى حفظه لتوجيهات 

 المخرج حسب الموقف الدرامي.

االنفعال الذي مستو التوتر أو  -2االحترافية. -1يراعي المخرج في هذا االختيار: "

. (3)الجاذب الجنسي" -5الكاريزما.  -4الحيوية.  -3يعّبر عنه الممثل في موقف ما. 

ويختارون المواصفات الشكلية مثل القامة والوزن واللون الوحركة، ويختبرون مواهب 

الممثلين وقدراتهم على مستوى اإللقاء والنطق السليم للغة الحوار، ومدى احترام أزمنة 

 امتحانهم في مهاراتهم حول أساليب االنفعال والعواطف وإظهار المشاعر.الوقف، و

                                                 
1- Audio visuel et spéctacles vivants, la documentation francaise,paris 1981. p86. 
2- Audio visuel et spéctacles vivants, ibid, p86. 

 .152، ص2213كين دانسيجر، فكرة المخرج، تر: محمد عالم خضر، المؤسسة العامة للسينما، دمشق،  -3
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 (Directeur de la phorographieإدارة التصوير )مدير التصوير( )مهنة  :ولالمبحث األ

هو المسؤول عن الكادراج وتكوين الصورة واإلضاءة والجو العام للقطة 

(l’ambiance ؛ حيث لكل زمن طبيعي حقيقي كميته من اإلضاءة، وكذلك) تناسب اإلضاءة

 الديكور الذي ينجز فيه العمل.

"ويصدر أوامره لعمال الكهرباء عن أماكن وضع األضواء الرئيسية ]....[ ويجب 

عليه أن يقرر موضع الكاميرا لكي نحصل على أفضل تكوين للصورة كما يريد 

 .(1)المخرج"

ومعرفة شدتها يمتلك مدير التصوير مهارات استعمال الكشافات وتحديد مواقعها، 

وقوتها وتدفقها وألوانها. والمعرفة بأنواع المرشحات وكيفيات استخدامها وألوانها؛ لتوظيفها 

( الغائم أو الضباب أو الغروب أو الشتاء، "فعلي مدير التصوير le climatفي خلق الجو )

ن أن يتحكم في السحاب والشمس، أي نوع من البسماء يريد في الصورة، هل يريد أن يكوّ 

 .(2)السحب بواسطة مرشح"

(، فيطلب من "أن يريه المدى الذي le perchmanيقوم بالتنسيق مع ملتقط الصوت )

. أو (3)( ثم يقوم بإضاءة المشهد بطريقة ال تحدث أية ظالل"la percheيصل إليه الحامل )

خاطئ  ( مخترقا جوانب الكادر العلوية، مما يؤدي إلى بروز رابطla girafeيظهر الحامل )

(faux raccord.) 

يعتبر مدير التصوير المسؤول الوحيد المباشر عن الرابط الخاطي الخاص باإلضاءة 

(faux raccord lumière الذي يجب أن ينتبه إليه. تنقص كمية الضوء وال تتساوى بين )

لقطتين متعاقبتين ومشتركين في نفس الموضوع، فيظهر الخلل على مستوى الصورة 

(؛ وهذا بسبب تغيير qualité d’imageجودة عالية، والصورة الثانية  رديئة )األولى ذات 

اإلضاءة بين اللقطات في نفس الديكور، أو تغيير وسائل اإلضاءة أو تغيير مواقعها أو تعديل 

 -المتعلقة بنفس الديكور–قوتها أو شدتها أو تدفقها. ولهذا من األحسن تصوير كل اللقطات 

 عاقبا مع اإلبقاء على نفس اإلضاءة وعدم تغيير مواقع الوسائل.تصويرا متتاليا ومت

                                                 

 .123-122أوزويل بليكستون، رجال السينما، تر: أحمد الحضري، دار النهضة، مصر، ص  -1
 .126أوزويل بليكستون، المصدرنفسه، ص -2
 .169. ص2213دومينيك فيالن. الكادراج السينمائي، اكاديمية الفنون مص ط-3
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يقوم مدير التصوير "باختيار وسائل اإلضاءة مع مهندس اإلضاءة وعدد ونوعية 

(، valets(، أبواب الكشاف )écransالكشافات ]....[ واألكسسوارات: الشاشات )

التصوير مثل: نوع الكاميرا، . ويختار وسائل (1)("feuilles de gélatineوالمرشحات )

والحوامل والعدسات، ويحدد مواقع أدوات اإلضاءة والتصوير، ويجدد مسافاتها مع 

 الموضوع.

ال يتدخل مدير التصوير في اقتراح أنواع اللقطات وحركات الكاميرا، فهذا من شأن 

لنوع الكاميرا المخرج. ولكنه "يحدد زوايا التقاط الصورة ]....[ ويختار المرشحات المالئمة 

. ويختص مدير التصوير في خلق المؤثرات: "مؤثر (2)من أجل العام الذي يريد خلقه"

( واللون المهيمن في taches artistique( وواضع البؤر الجمالية )effet contrasteالتضاد )

(، ومؤثر الضوء خارج الكادراج silhoutte. ومؤثر السيلويت )(3)("dominanteالصورة )

(lumière hors cadrage.ومؤثر الظالل ،) 

يراقب األخطاء على مستوى أنواع اللقطات والحركات، ومدى احترام الكادراج 

وقاعدة التثليث وأشكال الموضوع داخل اإلطار، والتركيز على ضوء السياق )الجو العام( 

(lumière d’ambiance( يكون "عارفاً بمرشحات التصحيح .)filtres de correction فمثال )

اللون المهيمن هو األزرق داخل الديكور، يستعمل المرشح البرتقالي لخلق التوازن 

(l’équilibre, la balance( وإن وحدة .)la game( المرشح األزرق )3422 ")(4)كلفن .

 (.le moniteurويتابع العمل من خالل المونيتير )

( لمعرفة كمية repéragesنة )يرافق مدير التصوير المخرج في عملية معاينة األمك

الضوء الموجودة في المكان، وحركات دوران الشمس، وعوائق اإلضاءة لكثرة الظالل 

والجبال والغابة كثيفة األشجار، ومعرفة أنواع اإلضاءة التي ال تحتاجها وتعيق 

(، كضوء المدينة، أو ضوء المصانع أو ضوء السيارات. وعند lumières parasitesالعمل)

( يحدد فيها أنواع الكشافات وقوتها feuille de routeهاء المعاينة يقوم بوضع خطة )انت

                                                 
1- audio visuel et spéctacles vivants, la documentation française, Paris, 1981, p90. 
2- audio visuel et spectacles vivants, p91. 

 .2215ورشة تدريبية حول مهنة مدير التصوير مع بشير خالدي. -3
 .2215ورشة تدريبية حول مهنة مدير التصوير مع بشير خالدي. -4
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( ويكون مطلعا على réflecteursوشدتها، وأنواع ألوان المرشحات، وأنواع العواكس )

عوائق الكادراج مثل كابالت الكهرباء و خيوط نشر الغسيل أو الهوائيات المقعرة التي تعيق 

 العمل التاريخي. 

 

 (Cadreurمهنة المصور ):المبحث الثاني

( بواسطة أنواع الكاميرا، ويكون prise de vueيقوم المصور بالتقاط الصورة )

قة بتقسيم الكادر وتوزيع لعارفا بسلم اللقطات وحركات الكاميرا، وقاعدة التثليث المتع

جزء منه، ينما "ال تقوم بإعادة عرض الواقع في تكامله بل تتناول فقط سعناصره، وال

 .(1)تقتطعه بحجم الشاشة"

 مساعد المصورحضري(، وLa Dollyيدفع حامل العربة ) االالتييرافق المصور 

 leمالحق الكاميرا وأكسسواراتها، ويقوم أيضا "بمهمة ضبط البعد البؤري للعدسات )

focus"عده . ويسا(2)( وغالبا ما يستدعي األمر تغيير البعد البؤري للعدسات أثناء اللقطة

(؛ من اجل لقطة la grueفي حركة حامل الرافعة )  le machiniste االالتي كذلك

على  ه)كراين(؛ حيث ترتفع الكاميرا نحو  األعلى لتصوير الموضوع وتهبط. ويدعم

التصوير في حركة الترافلينج األمامي أو الخلفي أو المرافقة أو المتابعة أو ترافلينج شاريو 

(travelling chariot).الذي يحافظ على توازن اللقطة وسكون الكاميرا ، 

ر في مسألة تأطير اللقطة )الكادراج  ه مدير التصوير المصوِّ ( le cadrageيوجِّ

واختيار الجزء الذي يصّور، ويتلقى كذلك توجيهات من المخرج تتعلق بنوع اللقطة ومدتها 

اللقطة وانتهائها. ويجب على وحجمها، ونوع حركة الكاميرا، ويحدد المخرج وقت ابتداء 

(، وغبش الصورة la stabilitéالمصور أن "يراقب التفاصيل المرتبطة باستقرار الكاميرا )

(flouوأخطاء الممثلين ،) و ( تكوين الصورةcomposition مرور عنصر عائق في مجال ،)

 .(3)الصورة أوالميكروفون"

                                                 

 .35، ص1989، 1يوري لوتمان، مدخل إلى سيميائية الفيلم، تر: نبيل الدبس، مطبعة عكرمة، دمشق، ط -1
 .125ون .رجال السينما، تر: أحمد الحضري، دار النهضة، مصر، صتأوزويل بليكس -2

3- Youssef Ait Hammou, Les metiers du cinéma, le watanya, marrakech, 2002, p21. 
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 qualitéدد نوعية الصورة )ينتقي المصور في الكاميرا مقاسات اللقطة التي تح

d’image( مثل )format classique( أو )4K( أو )HD( أو )Full HD ؛ وهذا بحثا عن)

 جودة الصورة ونزوال عند شروط البث والعرض للعمل.

 

 (:Le pointeur) االولمساعد المصورمهنة :المبحث الثالث

تتمثل في تحديد المسافة بين يعد )البوانتير( مساعدا للمصور، ويقوم بأدوار أساسية؛ 

( أو عدة مواضيع داخل Mise au pointالكاميرا ونقطة االهتمام والتركيز للموضوع )

 le( ]....[ ومراقبة عمق المجال )les filtresالكادر، ويقوم "بتركيب العدسات والمرشحات )

profondeur de champ")(1). 

(، فيتم عرض le focusالبؤري )( بضبط البعد pointeurيقوم كذلك البوانتير )

موضوعين داخل الكادر، فيكون األول واضحا ذا جودة، ويكون الثاني ضبابيا ذا غبش 

(flou ؛ وهذا للتحكم في عين المشاهد للتركيز على بؤرة االهتمام ولتحديد الموضوع)

 األساسي داخل الكادر.

البحث عن وضوح ( des essaisيشارك البوانتير مع المصور في "محاوالت )

( في حاالت تحرك الكاميرا ]....[ ويراقب كمية الضوء التي توجد في netteteالصورة )

. وتوجد (2)("sous exposition(، والتي تتعرض لها الكاميرا )surexpositionالكاميرا )

نقطة بارزة في جسم الكاميرا، بصفتها نقطة ابتداء المسافة مع الموضوع المستهدف 

( بداية المسطرة لقياس األبعاد le point du chuteوتعتبر "هذه النقطة )للتصوير؛ 

 .(3)والمسافات"

 

 (:Assistant)مساعد المصورالثاني مهنة :المبحث الرابع

يعتبر مساعد المصور مسؤوال عن تحضير الوسائل والتجهيزات في مكان التصوير 

( وفكها l’installation) ويشرف على: "تقنين مؤهلين يؤمنون تركيب الوسائل ووضعها

                                                 
1- Yoyssef Ait Hammou, Les métiers du cinéma, op.cit, p31. 
2- Youssef Ait Hammou, ibid, p31. 

 .2215ورشة تدريبية مع حويدق مولود حول التصوير. -3
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(démontage( مثل الكاميرا والرافعة والكشافات وسكك الترافلينج )rails de 

travelling")(1) . 

(، والشاريو la Dollyيقوم بتجهيز مكان التصوير بحوامل الكاميرا مثل: الدولي )

في ( وكذلك البطاريات. ويكون خبيرا Steady cam( و)الستدي كام( )chariot)عربة

 تركيبها وتجزئتها.

( يوضح فيها feuille de servicesيقوم مساعد المخرج "بوضع ورقة االحتياجات )

مكان التصوير ووقته ووقت استدعاء كل فريق، ووضع احتياجات المصور مكان وحركات 

. ويقوم مساعد المصور بتجهيز (2)("chemin de roulementالكاميرا ووضع الوسائل..)

( plans airiens(؛ من جل تصوير لقطات علوية جوية )Drones)كاميرات درون 

بتوجيهات من المخرج، وشحن أدوات التحكم عن بعد، وتحضير كابالت الوصل الكهربائية 

 والصوتية وجمعها عند انتهاء مرحلة التصوير.

 

 الفيلمية سلم اللقطات:المبحث الخامس

ولنوع اللقطة وظيفتان: األولى ن وتدرج اللقطات في سلم يعرفه المخرج والمصور

 تقنية إجرائية والثانية داللية، ويشمل السلم:

( plan de paysageوهي لقطة المنظر العام )(:plan généraleاللقطة العامة ) -1

ويتم بها نقل الموضوع أو األشخاص إلى جانب المحيط أو الفضاء؛ لتحديد وضعية 

 (.plan de positionالموضوع داخل بيئته )

تشمل الموضوع وجزًء من فضائه (:plan d’enssembleاللقطة الجامعة ) -1

 كتصوير مجموعة أشخاص جالسين في جزء من قاعة الدرس.

تشمل الموضوع لوحده واقفا أو جالسا أو (:plan moyenاللقطة المتوسطة ) -3

 شيئا أو معلما أو تحفة.

                                                 
1- Youssef Ait Hammou,  les métiers du cinéma, op.cit, p84. 
2- Audio visuel et spéctavles vivants, op.cit, p145. 
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لالفتة معلقة في مدخل المحل تنقل جزًء من شيء كا(:gros planاللقطة الكبيرة ) -4

التجاري أو جزء من إنسان كوجهه؛ لتبيان حاالته النفسية من خالل مالمح الوجه أو 

 ارتجاف اليد.

تشمل جزًء صغيرا أو تفصيال من شيء (:très gros planاللقطة الكبيرة جدا ) -5

شاربان  معين أو إنسان، مثل: فتحة الباب بجوار عين جارحة للداللة على التجسس أو

 يرتجفان للداللة على القلق والغضب.

يكون أسفل الكادر عند صدر الرجل، (:plan de pointrineاللقطة الصدرية ) -6

(، في حاالت إبداء الرأي والمواقف rapproché)وأعاله فوق رأسه، وتكون مقربة 

 والتصريحات والقناعات.

(، "كلما ذهبت الشخصية la grueينجزها حامل الرافعة )(:craneلقطة الكراين ) -7

أو تتجه الرافعة نحو  (1)إلى أعلى التل للنظر من أعلى القمة، تتبعه الكاميرا من الخلف"

 األعلى عند شخصين يتحاوران.

ويكون الكادر األسفل فوق الصدر بقليل، وتكون (:plan serréاللقطة الضيقة ) -8

هي نوع من اللقطات التفصيلية  في الحوارات أو إبداء اآلراء أو التصريحات، وكذلك

(، وتستعمل plans largesالستبعاد الملل والقلق البصري الذي تؤدي اللقطات الواسعة )

 (.les plans de coupes( وتسمى )meublerأيضا لبناء العمل )

هذا النوع من أعلى الموضوع من أجل وظيفة  قطيلت(:plongéeاللقطة العلوية ) -9

طبيعية كأن يكون الشخص في بئر أو يهبط من قمة جبل، أو لوظيفة داللية؛ للتغيير عن 

احتقار الموضوع أو عزله أو تهميشه أو أن الشخصية سلبية، أو في حالة كارثة أو فقر أو 

 مرض أو أزمة.

اميرا أسفل الموضوع، لتصوير تكون الك(:contre plongéeقطة السفلية )لال -10

الشخص يصعد سلم الطائرة أو يتسلق جبال حسب رؤية العين والغريزة، أو لتحقيق غاية 

 داللية من باب إعالء شان الشخص وتفخيمه واعتباره شخصية إيجابية.

                                                 

 .388، ص2215، 2ستيفن غاتر، اإلخراج السينمائي لقطة بلقطة، تر: احمد نوري، دار الشباب الجامعي، لبنان، ط -1
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يستعمل هذا النوع (:champet contre champلقطة المجال وضد المجال ) -11

للقطة بين اثنين أو جماعة، فتلتقط صورة صدرية مثال للمتكلم وفي أثناء إجراء الحوار في ا

( أو plan en amorceالمقابل نلتقط األجزاء الخلفية للمستمع كظهره أو جزء من ظهره )

 جانبه أو فخذه أو يده على فخذه أو جانب رأسه.

تتمثل لقطة رد الفعل في جواب الممثل أو صدمته أو لقطة الفعل ورد الفعل: -11

انتباهه إلى مصدر الصوت والتهديد أو حركة الممثل نحو ممثل آخر بعد سكونه، أو لقطة 

للهروب وأنواع الفعل الدرامي. "إننا نتعلم الكثير من رد الفعل على حد سواء كما نفعل ذلك 

 .(1)من الفعل"

إذا التفت الممثل لينظر إلى شيء ما، (:plan subjectifلقطة وجهة النظر ) -13

لحركة لقطة تتضمن ما رأى )وجهة نظره(، وإن كان سكرانا مثال، تلي حركته لقطة تعقب ا

 ذاتية لألرض تدور.

تشمل صورة لشخص يظهر نصف جسده، (:plan italienاللقطة اإليطالية ) -14

 حيث يصل أسفل الكادر عند منتصف الساّق.

الجسد، ويظهر يغيب الجزء العلوي من (:plan américainقطة األمريكية )لال -15

الساق ابتداء من المنتصف؛ إلخفاء المجرم أو الخصم وللداللة علىى الخوف والرعب 

 وارتكاب الجرائم من طرف الشخصية السلبية.

ال تظهر هذه اللقطة، وإنما يتم اإليحاء إلى مضمونها اللقطة خارج الكادر: -16

رة مثل أم تمشي في بواسطة األصوات المسموعة أو إشارات تتجلى في اللقطة الظاه

الشارع رفقة ابنها، وفجأة قطع الطريق فصدمته سيارة. ولكن لقطة الحادث ال تظهر، فيعبر 

فقط، وهذا كاف لإليحاء  ثعنها بواسطة صدمة األم وانفعالها، وسماع صوت الحاد

 وإيصال المعنى.

تبط يوظف أسلوب خارج المجال أحيانا؛ لمسَوّغات سينمائية جمالية أو ألسباب تر

بالعادات والتقاليد واالرتباطات البيئية أو أنه "توجد محرمات اجتماعية، إضافة مشاهد 

                                                 

 .329ستيفن غاتر، مصدر سابق، ص -1
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جنسية فاضحة، عنف زائد، من الممكن أن تؤذي مشاعر المتفجرين بشكل عام، ومن 

 .(1)الطبيعي إجراء رقابة ذاتية من ناحية المخرج نفسه"

اللقطة على الصمت ال يوجد : تحتوي هذه (le plan muetاللقطة الصامتة ) -17

 كالم أو حوار أو مؤثرة أو صوت أو موسيقى.

: لقطة تتضمن الحركات فقط بدون صوت (plan temoinلقطة شاهد ) -18

 وأنواعه.

: نشاهد شخصا يتحدث إلى آخر بالهاتف )في (plan blancلقطة بيضاء ) -19

لمتحدث إليه، فهي افتراضية اللقطة األولى(، ولكن في اللقطة المتعاقبة ال نرى الشخص ا

 (.blancمخيالية )

: نحدد فيها الجو العام والسياق والمقام (plan d’ambianceلقطة الجو العام ) -10

 الذي تنجر فيه، مثال نحدد فيها المكان الصحراوي وزمن الشتاء في جو احتفالي.

وال  : عرض لقطة متزامنة مع لقطة أخرى(plan parallèleلقطة متزامنة ) -11

 (.instantanéتعقبها؛ إلبراز ما يحدث في الزمن الواحد اآلني )

: هي اللقطة الموالية التي تعقب اللقطة السابقة (plan alternéلقطة متعاقبة ) -11

 وتتواتر معها، وترتبط بواسطة عدة روابط.

 plan de( أو تحديد الوضعية )plan de situationلقطة تحديد المقام ) -13

position)"أو وضعية وجود الممثل داخل المكان. (2): تؤدي دور: "تحديد مكان الحركة 

: لقطة إضافية ال تؤدي معنى أو غرضا (gratuit, batardاللقطة المجانية ) -14

 أو هدفا فيجب استبعادها وحذفها.

"هي اللقطة التي تعادل مشهدا كامال،  (:plan autonomeاللقطة المستقلة ) -15

( عندما يعالج مشهدا كامال بلقطة واحدة. plan séquenceالية )تقطة المتلال-1وهي أنواع: 

( أي التي توظف بغرض insert non diégetiqueاللقطة المضافة غير الروائية ) -2

                                                 

 .223ص 2213الخطاب السينمائي، تر.عالء شنانة .المؤسسة العامة للسينما دمشق طفران فينتورا. -1
2-Gustavo Mercado, l’art de filmer, editione pearson france, p73. 



 (La productionمهن السيوما أثواء مرحلة اإلنتاج )         ثانيال نصلال

 38 

لتصوير الحلم أو ذكرى من ( وهي insert subjectifاللقطة المضافة الذاتية ) -3المقارنة. 

 .(1)الذكريات"

"تستعمل إذا شخص  (le plan au dessus de l’épauleالكتفين ) فلقطة خل -16

 .(2)وضعية الكاميرا توضع خلف الكتفين"فينظر على شيء ما 

: تلتقط األجزاء الصغيرة في األشياء أو (plan macroاللقطة الكبيرة جدا ) -17

 مثل: تصوير العينين لإليحاء إلى الشر أو العواطف.األمكنة أو األشخاص، 

: لبناء اللقطات، وإعطاء البعد الجمالي وكسر الملل، (insertلقطة مضافة ) -18

 مثل: تصوير لقطة لشخصين يتحاوران، وتقطعهما لقطة للوحة زيتية معلقة في الجدار.

ؤدي دور البناء : لقطات تتخلل المشهد، ت(plan de coupeاللقطة التفصيلية ) -19

(imeubler فمثال مشهد في مقهى، يقدم الشخص خطابا توعويا، فال نكتفي بلقطات تركز ،)

على الشخص ووضعياته وحركاته فقط، إنما نلتقط صورا لردود أفعال الجالسين في 

المقهى، فنعرض ابتسامات البعض، وانفعاالت البعض، وحركات آخرين وتصرفاتهم، 

 وأوجه األشخاص المبالين بالموضوع، وكذلك غير المهتمين.وحركات األرجل، 

 : تصور جزًء من خلف الظهر وجانبه.(plan d’os, en amorceلقطة الظهر ) -30

: "تصوير مؤثر (plan désaxé, hollandais( )casséلقطة منحرفة مائلة ) -31

 .(3)الالستقرار النفسي"

 

 (les Anglesزوايا الكاميرا ):المبحث السادس

هي االتجاهات والهيئات التي تؤخذ منها اللقطات، والوضعيات الصحيحة الرتكاز 

 الكاميرا.

 الزاوية العلوية: -1

تكون الكاميرا في مستوى أعلى من الموضوع؛ لضرورة إجرائية أو حاجة غريزية 

 بحكم أن البطل في أسفل الوادي؛ أو لغرض داللي باحتقاره وعزله.

                                                 

 .13محمود إبراقن. السيميولوجيا والظاهرة االتصالية، اطروحة دكتوراه في االعالم.جامعة الجزائر.، ص -1
2- Gustavo Mercado, traduction Philip escartin,editions pearson france.2013.  p67. 

3- Gustavo Mercado, ibid,  p97. 
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 محور العمودي(:الزاوية السفلية )ال -1

تكون وضعية الكاميرا في أسفل الموضوع؛ لضرورة تقنية مثل: صعود الشخصية 

ر إيحائي بتعظيم الموضوع وإعالء مكانته.  في الشجرة أوُسلم العمارة، أو لمبرِّ

 زاوية مستوى النظر: -3

حرف أو نترتكز الكاميرا على خط مستقيم يمتد وفق مستوى نظر الشخصية، وال ت

. (1)ن هذه المسطرة وتسمى هذه الوضعية "الدرجة الصفر في المحاور الثالثة"تنزاح ع

 وتلتقط لنا الكاميرا لقطة ذاتية لرؤية الممثل مثل قارب صيد قادم نحوه.

 زاوية المقابلة مع الكاميرا: -4

"أن ينظر الشخص نحو الكاميرا مباشرة، "وهي تخلق إحساسا بالحميمية عندما 

 .(2)العدسة مباشرة"ينظر الممثل إلى 

 ¾(:زاوية المحور األفقي )ثالثة أرباع  -5

درجة إلى اليمين أو اليسار،  45( "نحو profilأن نصور الشخص من جانبه )

( الجانبية داللة االنفعاالت 3/4. وتؤدي زاوية )(3)باالعتماد على محور نظرة الشخص"

ب شخص مع آخر، و]....[ السلبية، مثل: "تقوية مشاعر التضاد وعدم التواصل، وغض

 .(4)ارتباك، والخجل وعدم االهتمام"

 (:plan airien) (الزاوية الجوية )المحور العمودي -6

(؛ إلنجاز اللقطات عبر هذه Dronesتستعمل الطائرات المروحية، وطائرات درون )

الوضعية؛ لضرورة تقنية تتمثل في استكشاف المكان من أعلى، ومسح المحيط وبيئة 

الموضوع، أو لمالحقة الشخصيات السلبية ومطاردتها، و"يمكن التأكيد أن اللقطة من زاوية 

. وكذلك تحقيقا لحادة المشاهد الذي يرغب في رؤية (5)مرتفعة تكون عادة مرتبطة بالمعرفة"

 المكان من أعلى من باب الغريزة، وتحقيقا للسعادة.

 

                                                 

 .116نمائي، صيالخطاب الس -1
 .222منى الصبان، فن المونتاج واإلخراج والسيناريو، ص -2
 .142الخطاب السينمائي، المصدر نفسه، ص -3
 .146-144الخطاب السينمائي، المصدر نفسه، ص  -4
 .132الخطاب السينمائي. االمصدر نفسه، ص -5
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 زاوية الظهر )محور أفقي(: -7

من خلف الموضوع، وتسمى "لقطة نصف اسكورثو لتصوير موضوع تكون الزاوية 

درجة.  18و° 45، وتكون على جانب الرأس وتتراوح الزاوية بين (1)وجيد غير مألوف"

 .(2)وتؤدي هذه الوضعية داللة "تهميش الشخصيات التي ترفض المجتمع"

 (:Zمحور الزاوية الدورانية أو القوسية ) -8

درجة؛ وتهدف إلى تضخيم المواضيع، "ففي  362بدرجة  تدور الكاميرا في مكانها

النقل التلفزيوني لسباق سائقي الدراجات، تبحث كاميرات التلفزيون عن هذا الميالن في 

. وتؤدي أحيانا دور اإليحاء إلى عزلة (3)( لتضخيم المخدرات للوديان الجبلية"Zالمحور )

وكذلك للتعبير عن حالة إغماء األشخاص ووحدتهم في األماكن المهجورة والواسعة، 

 الشخصية، أو للداللة أن الممثل في حلقة مفرغة ال يستطيع اتخاذ القرارات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .152الخطاب السينمائي المصدر السابق، ص -1
 .152المصدر نفسه، ص -2
 .165ص المصدر نفسه، -3
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 .(1)حجم األشخاص حسب الكادر فيشكل يمثل اللقطات المرئية 

 .لقطة كبيرة جدا -1

 .لقطة كبيرة -2

 ر.لقطة مقربة الصد -3

 .لقطة مقربة للخصر -4

 .لقطة أمريكية ضيقة -5

 .أمريكيةلقطة  -6

 .لقطة أمريكية عريضة -5

 .لقطة متوسطة ضيقة -8

 لقطة متوسطة. -9

 

 

                                                 

 .85، ص1982ميشيل وين، حرفيات السينما، تر: حليم طوسون، الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر  -1
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 :تقنيات الكادراجالمبحث السابع

يترك المصور مسافة بين الموضوع والكادر األعلى متمثال في األفق البصري 

(l’horison visuele تجنبا للقطع الدرامي على مستوى الرأس )يندرج ضمن األساليب  و

( الذي يصنف من األساليب الروسية. le chapôtageاألمريكية؛ على خالف تحديد المساحة )

 وتوجد أنواع للكادر شائعة مثل: 

 (، ويؤطر المناظر الطبيعية واللقطات العامة،payaisage)كادراج المنظر الطبيعي  -1

 لقة بالسير الذاتية،( يحدد الصور الشخصية المتعportraitكادراج بورتريه ) -2

 ،(carréكادراج المربع ) -3

 كادراج المستطيل. -4

يقوم التأطير باختيار الموضوع أو جزء منه أو بيئته أو جزء من بيئته، بما يتناسب 

مع أغراض المخرج السينمائية ويتالزم مع انتقاء أنواع اللقطات. و"يحد من نظرة المشاهد 

اختيار حجم اللقطة وشكلها حاجة تقتضيها  . يحقق(1)كي ينظم ويوحد إحساسه بالشيء"

الضرورة اإلخراجية؛ ولإليحاء إلى المعنى المطلوب مثل: انتقاء حجم اللقطة الكبيرة لوجه 

الممثل؛ بغية التعبير عن إحباطه وحزنه. و"لذلك فإن المستوى األدائي والحجم الموظف 

 .(2)بشكل اعتباطي"يتحددان بناء على الغاية المتوخاة من ذلك االستخدام وليس 

ُيحدد الكادراج جزًء من الواقع وينتقيه، ويعرض بعضا من الحدث، فهناك واقع "ال 

( ]....[ فالعدسة من ناحية، والديكور من ناحية أخرى، incadrableيمكن تصويره )

 le. ويعد الجزء المؤّطر )(3)يفرضان صعوبات عديدة يتم مراعاتها عند التقاط صور"

cadréنية تم اقتطاعها من الّسياق الواقعي، وهو "وسيلة تعبير قائمة على أساس ( رؤية ف

 .(4)عزل األشياء والموضوعات المكانية وانتقاء جزء منها"

 

 

                                                 

 .43، ص2221، 1عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط -1
، 2226، 1لكتاب العالمي، األردن، طكاظم مؤنس، قواعد أساسية في فن اإلخراج التلفزيوني والسينمائي، دار ا -2

 .14ص
 .222الكادراج السنمائي،دومينيك فيالن.تر.شحات صادق.اكاديمية الفنون مصر.د.ت.دط. ص -3
 .66عبقرية الصورة والمكان، ص -4



 (La productionمهن السيوما أثواء مرحلة اإلنتاج )         ثانيال نصلال

 43 

 (le hors cadrage) جخارج الكادرا: ولالمطلب األ

يقوم المخرج باستبعاد أحداث ووقائع من الظهور، ويعبر عنها بواسطة الصوت أو 

اره،ويعبر عنها من خالل صدمة حيسلكها الممثل؛ كإخفاء لغرق طفل أو انت حركات انفعالية

األم أو صراخها وتغير مالمح وجهها. ويمكن اعتبار الحدث األساسي موجودا في لقطة 

 .(1)( عبر الشاشة"non visibleمضمرة )خارج مجال المشاهدة( وفي فضاء غير مرئي )

مضمون المسمع الالمشاهد، فعندما  -الموجود خارج مجال اإلطار–دد الصوت حي

نسمع صوت اصطدام سيارتين؛ يعبر عن وقوع حادث سير، ولما نسمع صوت قرع 

( في imaginaireالسيوف وصهيل الخيل، يوحي بوقوع معركة شديدة. فالفضاء هنا "متخيل)

 .(2)( بواسطة اإلطار بين فضاء مرئي وفضاء غير مرئي"cachéأبعاده الثالثة، ومختبئ )

مع صوت صراخ الطفل متزامنا مع رؤية لقطة لطفل مستلق في فراشه؛ بصفته نس

( "هو الصوت الذي ال voix off(، وأما الصوت خارج اإلطار )voix inمصدرا للصوت )

حيث نسمع صوت التهديد مثل: عواء الذئب، ولكن ال نرى  (3)يتمثل مصدره داخل الصورة"

 مصدر الصوت )أثر الذئب(.

 

 (lumière hors cadrageاإلضاءة خارج الكادراج ): الثانيالمطلب 

من دون رؤية مصدر اإلضاءة؛  ثتعبر اإلضاءة داخل اللقطة عن أشياء وأحدا

ية ذات بعد جمالي، ومثال خراجلضرورة سينمائية تتمثل في عدم توفر اإلمكانات أو لحاجة إ

ابل له يحمل كنزا أو سيفا ذلك: انعكاس الضوء في وجه الممثل لإليحاء بأن الشخص المق

المعا. وكذلك نرى ظال لمجرم يطعن شخصا بسكين للداللة على الخوف والجرم، وإلخفاء 

مالمح المجرم. وأيضا رؤية ظالل السيارات أو الخيل في الجبال والمسالك الوعرة لإليحاء 

 إلى عنصر التهديد.

                                                 
1- Moulay driss Jaidi, audiovisuel multimédia enseignement, Ed. El majal, 2013, p63. 
2- Marie Téhrèse Journot, le vocabulaire du cinéma, éd 3, Armond Colin, Paris, p64. 

 .163الكادراج السينمائي، ص -3
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 .(1)الكاميرا شكل يبين أحجام الصورة حسب أنواع البعد البؤري لعدسات

 

 

 

 

 

                                                 

 .128ميشيل وين، حرفيات السينما، تر: حليم طوسونن الهيئة المصرية العامة، ص -1

الشخص داخل الكادر بواسطة  -أ -

 عدسة ذات بعد بؤري صغير.

دخل في الكادر المسافة بين الركبتين ت

بعد والصدر بواسطة عدسة ذات 

 طويل. يبؤر

في  كامالكي يدخل الشخص  -ج -

الكادر بواسطة نفس العدسة السابقة 

 الى الخلف. بالكامير الرجوعيجب 
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 : أنواع حركات الكاميرالثامنالمبحث ا

يقوم المصور بتحريك الكاميرا؛ من أجل تحقيق الوصول إلى إنجاز اللقطات أو من 

بواسطة حركة المتابعة أو االنتقال إلى األمام أو الخلف. أو مسح  ثأجل نقل الوقائع واألحدا

 المنظر العام.

 (panoramiqueامية )نورالحركة البا -1

(، أو panoramique verticalتدور الحركة على جهة اليمين أو على جهة اليسار )

من جهة األعلى نحو األسفل أو العكس؛ حيث يتم مسح المكان أو تتبع الشخص المتحرك أو 

 لمعرفة حجم الموضوع )حضور قوي أو ضعيف(.

 (:travellingen avantحركة الترافلنج األمامي ) -1

 laتقل الكاميرا في اتجاه أمامي نحو الموضوع بواسطة حامل اليد أو العربة )أن تن

Dolly( أو حامل مرتكز على عجالت )support roulant( أو السكة )les rails ويؤدي ،)

 .(1)دور "إظهار التفاصيل بدقة"

 (:travelling en arrièreحركة الترافلينج الخلفي ) -3

انطالقا من مسافة قريبة من الموضوع بسرعة أو إيقاع تتراجع الكاميرا إلى الخلف 

( أو chariot( أو العربة )l’épaulièreبطيئ. وتكون الكاميرا محمولة في اليد أو الكتف )

(. ويؤدي التنقل الخلفي وظيفة: "تعزيز فكرة roulant( أو حامل عجالت )Railالسكة )

 .(2)بالعالقة مع المجتمع؛ أي تهميشه"وحدة، أو فقدان، أو ابتعاد ]....[ الموضوع المصور 

 (:travelling d’accompagnementالترافلينج المصاحب ) -4

ير الكاميرا رفقة الممثل وهو يتحرك يمينا ويسارا أو صعودا وهبوطا؛ لتأدية ست

يزة تمشي الكاميرا بجوار الموضوع، وأيضا "له وظيفة غرالوظيفة التقنية؛ أي من باب ال

لمتفرج بأن يتابع خالل مدة ال بأس بها شخصيات أو أشياء متنقلة لوصفية حيث يسمح 

                                                 
1-Jefilme, marabout Flash, France, 1960, p64. 

 .245الخطاب السينمائي، ص -2
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. ويسمى (1)("frontal( أو أمامية )مواجهة( )latéralتصورها الكاميرا بطريقة جانبية )

 (.travelling de suiviكذلك ترافلنج المتابعة )

 (:optiqueفلنج بصري )ترا -5

( حيث تبقى الكاميرا ثابتة في مكانها فوق le zoomingيتعلق باستعمال تقنية الزوم )

( أو اليد وتقوم بتقريب الموضوع أو إبعاده؛ وهذا نظرا لصعوبة tripiedحامل ثالثي )

 لى الموضوع أو التحقيق في أحداث سرية. ويمنع استعمال الزوم في السينما إالاالوصول 

 (.zoom en avant, zoom en arrièreلضرورة فيلمية )

 (:circulaireترافلينج دائري ) -6

درجة؛ الستكشاف الموضوع أو تضخيمه  362وهو دوران الكاميرا على محورها 

 أو للتعبير عن حاالت اإلغماء والحصار وغياب اتخاذ القرار.

 :(la trajectoireترافلنج )دورة كبيرة أو مسح كبير( ) -7

( يلزم استعمال trajectoiresيكون من وضعيات مرتفعة جدا، و"إلنجاز الدورات )

 .(2)(؛ لحمل الكاميرا"gruesأنواع حوامل الرافعة )

 (:travelling chariot, Dollyترافلنج شاريو أو دوللي ) -8

التنقل نحو األمام أو خلف الموضوع أو متابعته بواسطة استعمال حامل العربة 

(chariot.يتم دفعهما لنقل تفاصيل الموضوع نحو األمام أو عزله وتهميشه نحو الوراء ) 

 

 (les formats( )taille de l’imageت الصورة )سااقم:التاسعالمبحث 

مم،  16مم،  9,5مم، 8يتحدد كادر الفيلم بمعرفة قياساته، "ويعبر عنه بالملليمتر: 

قاعدة حساب الطول والعرض للكادرات ، ويستعمل بعض السينمائيين (3)مم" 52مم، 35

: 1مقاس: -1(: "dimensionsالمربعة والمستطيلة. ومن مقاسات الصورة وأبعادها أيضا )

بعد أمريكي يسمى  1,181: 1مقاس: -2(. anamorphosé ou scopeوتسمى )  2,39

(plat .)3- :1,58: 1مقاس: -4خاص بالسينما األوروبية.  1,66: 1مقاس (HDTV )

                                                 

 .95-95، ص1، ج2211محمود إبراقن، ماهي السينما، الجزائر، ط -1
2- F.Vanoye, F.Frey, A.Eoliot-lité, le cinéma , Nathan, Paris, 2011, p118. 

 .58الكادراج السينمائي، ص -3
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خاص  1,33: 1مقاس: -5(. HD( يستعمل بواسطة الكاميرات )16×9باسم ) معروف

 .(1)مم" 35و 16بمقاسات 

 écran) 9/16وشاشة تلفزية ¾ زية فيعرف التلفزيون مقاسات خاصة به: "شاشة تل

seize neuvième 4/1(. أما مقاسات شريط الفيديو تتمثل في ربع بوصة (quart de 

pouce 2/1(، ونصف بوصة (demi pouce و ثالثة أرباع بوصة )4/3 (trois quart )

 .(2)("un pouceوبوصة )

توجد مقاسات ترتبط بجودة الصورة ووضوحها الشديد، ومن خاللها نحدد مستوى 

( pellicule 35mm( )7.500.000 pixelsملم ) 35الصور العالي أو المنخفض، "شريط 

( وتلفزة pixels 1.600.000ملم ) 16( وشريط pixels 2.300.000ملم )16وشريط سريع 

. يقوم (3)("TVHD( )2.100.000 pixels(، وتلفزة ذات دقة عالية )650.000عادية )

 qualitéالمصور باختيار المقاس قبل االنطالق في التصوير؛ لتحقيق نوعية الصورة )

d’image.والعتبار خاص بشروط العرض والبث ،) 

وحدة قياس في الصورة كالملمتر. وتقيس األبعاد ( pixelsيمكن اعتبار البيكساالت )

 التالية:

  1080p(fromat védioمقاس فيديو ) -1

 HD(pixels) 720/1280مقاس  -2

 le full HD 1920/1080مقاس  -3

  K 4 4096/216مقاس -4

 نوع المقاس، وكذلك تتغير سرعة الصورة بالثانية. ب( حسla fréquenceيتغير )

  x 576 (format pal) pal 720مقاس -1

 720x480 NTSCمقاس -2

 المقاساتالسرعة في 

1- pal ،2S25صورة الثانيةI/S  

                                                 
1-Gustavo Mercado,  l’art de filmer, édi pearson, France, 2013, p4. 

 .12:21الساعة:  22/21/2218مقابلة مع المركب علياوي بلعباس، يوم  -2
 .212، ص2221آيت همو يوسف، معجم المصطلحات السينمائية والسمعية البصرية، الوطنية، مراكش،  -3
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 30I/Sصورة في الثانية  NTSC  ،32السرعة في مقاس -2

  48I/Sصورة في الثانية 4K ،48( لمقاسfréquenceالسرعة ) -3

 format( أنواع المقاسات: المقاس العادي )le menu) انجد في قائمة الكامير

classique ،)4/3, 16/9, full HD, DP, 4K وحسب المقاس يتحدد نوع برنامج المونتاج .

 (.version( )26( رقم )adopeفمثال: مقاس يتعامل مع برنامج )

 

 (composition de l’image)الفيلمية تكوين الصورة : العاشرالمبحث 

 (:la règle des tiersقاعدة التثليث ):ولالمطلب األ

( بواسطة وضع الخطوط les zonesتتمثل في تقسيم الكادر إلى مناطق بصرية )

( التي تحدد عنصر التناسب règle d’orالعمودية والخطوط األفقية وفق القاعدة الذهبية )

( يتم تقسيم الكادر إلى ثالثة 1,618234الذهبي بـ )والجمال في األشياء. ويقدر العدد 

مناطق متناسبة ثم تقسم كل منطقة إلى مناطق صغرى. وتنتج خطوط القوة وخطوط 

 هذا التجزيء. عفالض

 

 

 

 

 

 

-Ab( وهي )lignes de force(: خطوط القوة )lignes verticalsالخطوط األفقية ) -1

cd.) 

-EG:خطوط الضعف أو التالشي وهي ) (lignes horizontalsالخطوط العمودية ) -2

FH.) 

(. ومن األمثلة التي تشرح التقسيم: points de force( :)1 ،2 ،3 ،4نقاط القوة ) -3

( وتكون العينان في cd(، يكون الفم في خط )trés gros plan"اللقطة الكبيرة جدا )

 

 

  

  

 

  

E F 

G H 

A 

C 

b 

D 

1 2 
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ثل( ( )حركة نظرة الممb(، وعندما يريد أن يلتفت تكون العين في نقطة )Abخط )

(direction regard( وهذا التوازن كامل ،)équilibre parfait وأما في اللقطة ،)

(، ويقع نفس cd( في خط )épaules( واألكتاف )Abالكبيرة، تكون العينان في خط )

 .(1)التوزيع مع اللقطة الصدرية"

 

 :(2)وهناك أمثلة شارحة أخرى بواسطة الرسومات

(، واألهمية la moitiéيوجد خط األفق في الوسط )

متساوية بالنسبة للسماء، والبحر، واليوجد فائدة من 

 هذا التقسيم

( أهمية l’horizon hauteيشغل خط األفق العلوي )

يتموقع  في السماء، ويحتل البحر أهمية أكبر أين

الموضوع األساسي على مستوى السفينة، هذا مثال 

 (.un bon cadrageلكادراج جيد )

( ligne d’horizon basseيشغل خط األفقي السفلي )

أهمية في البحر، وأهمية أكبر للسماء أين يوجد 

 الموضوع األساسي على مستوى الطائرة.

 

 :(3)الشخصياتأمثلة توضيحية لتوزيع 

"عندما يقطع الخط األفقي اإلطار إلى قسمين 

 متساويين، سينتج شيء من الرتابة".

"الخط األفقي موجود في الثلث العلوي ]...[ 

 ليمارس دورا تهديديا فوق رؤوس الرجال".

                                                 

 2215ورشة تدريبية حول مهنة التصوير مع المصور حويدق مولود. -1
2- Pièrre Boyer,  initiation au cinéma d’amateur, éditions universitaires, 1975, p85-86. 

 .61-62الخطاب السينمائي، ص -3

 -1-شكل 

 

 

 -1-شكل 

 

 

 -3-شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 الهنود الحمرقافلة  3/1
 

 رؤوس الرجال3/2
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"نضع شخصية في لقطة كبيرة، فتوضع العينان في 

زوايا الوسط، ونظرتها متوجهة نحو اليسار ]....[ 

قاعدة التثليث تشرح حركات الشخصية في المحور 

 largeللكادر. ]....[ وتكون المساحة واسعة ))×( 

espace"(1)( أمام الشخصية. 

اإليجابية، كما تحدد خطوط التالشي تحدد خطوط القوة مواقع تواجد الشخصيات 

أماكن تواجد الشخصيات السلبية، وتتموضع فيها األجزاء والمواضيع الرئيسة وتتوزع في 

(؛ وتؤدي األجزاء العلوية أحيانا وظائف القوة واالهتمام 2/1، 3/2، 3/1مساحات شائعة )

"تعطي التعبير  (les horizontalesوالسيطرة والتهديد والمعرفة. فالخطوط العمودية )

 les(، وأما الخطوط األفقية )temps ralentis( والعمق والزمن البطيئ )le calmeبالهدوء، )

vericales"(2)( توقف العمق فتكون ضد وجوده، وتحرك الصورة فضائيا وآنيا. 

 

 (:la profondeur du champتقنية عمق المجال ) :المطلب الثاني

وأحيانا بدل تسطيح اللقطات وعرض األشياء في يوظف المخرج تقنية عمق المجال 

( الطريق، وعمق األمكنة la perspective(؛ حيث نرى منظور )2Dمستوى بعدين )

والمسافات، ونشاهد شخصا جالسا على األريكة يشاهد فيلما في مقدمة الكادر، وتقف خلفه 

حرك وإعطاء زوجته تطبخ الطعام وهي تحاوره. "فهو إنتاج كادر مت -على بعد مسافة–

 .(3)("3Dالصورة بعدها الثالث )

 

 ( :la focale( )le focusتقنية البعد البؤري ) :المطلب الثالث

يوظفها المخرج لتحديد بؤرة االهتمام والموضوع األساسي، وللتحكم في حركة عين 

( ومثال ذلك: يضع une tache visuelleالمشاهد، فنرى الموضوع مشكال في بؤرة بصرية )

 المخرج شخصا في عمق اللقطة واضحا يحاور صديقه. 

                                                 
1-Gustavo Mercado,  l’art de filmer, p05. 
2- F.Vanoye, F.Frey, A.Galiot,  le cinéma, nathan.france. p 114. 
3- Gustavo Mercado, l’art de filmer, p07. 
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(، ثم يعكس العملية. و"إن البعد البؤري flouويعرض صديقه عليه غبش وضباب )

 .(1)مجال متسع مع البعد البؤري القصير، وضيق مع البعد البؤري الطويل"

 

 (:les objectifsأنواع عدسات الكاميرا ):عشر حاديالمبحث ال

( الطويل والقصير، "وهو distance focale( البعد البؤري )l’objectifتحقق العدسة )

وتتحدد تسمية العدسات بمقاساتها  (2)المسافة بين المركز البصري للعدسة وبؤرتها"

الصغيرة والكبيرة، حيث "يكون مجال الرؤية متسعا كلما كان البعد البؤري البؤري قصيرا 

(، ويكون ضيقا كلما كان البعد البؤري طويال  grand angleمم( )عدسة عريضة25)

 .(3)مم( )عدسة زوم("252)

 (:objectifs grand angleعدسات )زاوية كبيرة( ) -1

 .(4)"تعطي اتساعا كبيرا في مجال الرؤية"

 (:standardعدسات ثابتة ) -1

 .(5)"تعطي منظورا مساو لنظرة العين البشرية"

 (:lentsوبطيئة ) (rapidesعدسات سريعة ) -3

"في العدسة غالق يراقب كمية الضوء الضرورية التي تتعرض لها الصورة في 

 .(6)الشريط"

 (objectifs à foccale fixeعدسات البعد البؤري الثابت ) -4

 .(7)"تسعتمل إذا كانت جودة الصورة من األولويات"

 focaleبؤري متغير )"تعرف بعد ساعات ذات بعد (:objectifs zoomعدسات الزوم ) -5

variable"(8)(، تستعمل في البعد الطويل أو القصير أو العادي. 

                                                 

 .52الكادراج السينمائي، ص -1
 .71كادراج السينمائي، صال -2
 .71الكادراج السينمائي، ص -3

4- Gustabo Mercado, Op.cit, p10. 
5- Gustabo Mercado, ibid, p10. 
6- Gustabo Mercado, ibid, p11. 
7- Gustabo Mercado, ibid, p11. 
8- Gustabo Mercado, ibid, p11. 
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 (l’éclairageاإلضاءة ) مهنة:عشر ثانيالمبحث ال

يستعمل مهندس اإلضاءة وسائل اإلضاءة؛ إلظهار الموضوع داخل اللقطة أو إلبراز 

األساسية أو بؤرة االهتمام. ( في اللقطة أو للتركيز على النقطة l’ambianceالجو العام )

( بصفتها مصدرا لإلضاءة. وتؤدي اإلضاءة وظائف projecteursفيوفر لذلك الكشافات )

 تقنية إجرائية، ووظائف إيحائية.

 

 :أنواع اإلضاءةولالمطلب األ

 (:key light( )lumière de baseاإلضاءة الرئيسية ) -1

ضع كشاف أو عدة كشافات؛ تعد مصدرا أساسيا إلضاءة الموضوع والمكان؛ بو

 (.l’atmosphèreإلبراز الجو العام )

 (:fill lightاإلضاءة التكميلية ) -1

. بوضع مصادر للضوء (1)"تستعمل لملء مساحات الظالل المتبقية على الشخص"

 )إضافية؛ إلزالة نقاط الظل في الديكور(.

 (:side light de profil( )de coté( )4/3اإلضاءة الجانبية ) -3

بؤر اهتمام  تحديد ل( في جانب الموضوع؛ من أجle projecteurيوضع الكشاف )

 فيه.

 (:back light) (de fond) اإلضاءة الخلفية -4

يكون مصدر الضوء خلف الموضوع غير مواجه للكاميرا؛ وذلك "لفصل موضوع 

 . وإلضاءة الديكور الخلفي عن الموضوع.(2)التصوير عن الخلفية"

 (: de faceاألمامية )اإلضاءة  -5

 يتم وضع مصدر اإلضاءة مقابال لوجه الممثل بمسافة معينة.

 ( :plongéeاإلضاءة العلوية ) -6

 (.horizontalيكون مصدر الضوء موجها نحو الموضوع من أعلى في خط أفقي )

                                                 

 .39، ص1995، 1محمود سامي عطا هللا، السينما وفنون التلفزيون، الدار المصرية اللبنانية، ط -1
 .422منى الصبان، من  مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، مصدر سابق، ص -2
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 (:contre plongéeاإلضاءة السفلية ) -7

نحوه؛ وهذا من أجل تحديد يتم تثبيت مصدر اإلضاءة في أسفل الموضوع متوجها 

 الشخصية السلبية التي هي مصدر الخوف والرعب.

 (: hair lightضوء الشعر ) -8

 .(1)"يتم بواسطة مصباح يثبت ليزيل التفاصيل التشكيلية للشعر"

 

 :وظائف اإلضاءة اإليحائية المطلب الثاني

ألن سمة اللون تؤدي اإلضاءة الزرقاء داللة عزلة الممثل وتوتره وبرودة عالقاته؛ 

األزرق البرودة. و"قد تساعد اإلنارة على خلق جو ما يوحي بالفرح أو باالكتئاب أو 

. وتكون اإلضاءة خارج المجال وال نرى مصدرها، (2)باالنفتاح أو بالضيق والمحاصرة"

 فتظهر على وجه الممثل للداللة على أن السيف الذي يحمله المٌع وثمين.

منتظما أو ثابتا ]....[ لذلك ينتج عن تراقص اللهب يظهر ضوء المشاعل "ليس 

. والقلق (3)المنتج لهذا الضوء نوع من )التوتر اإلضائي( هو بمثابة ترديد التوتر النفسي"

 الذي يسكن الممثلين الذين يستنيرون بهذه المشاعل داخل كادر اللقطة.

 

 ة باإلضاءةصالمؤثرات الخا:المطلب الثالث

 (:brightnenالناصع )الضوء الشديد  -1

"تستخدم للتدعيم والتأكيد على اإلحساس الذي ينبع من المشهد ]....[ فعادة نجد أن 

. مثل االحتفاالت بسبب األخبار (4)درجة اإلضاءة القوية مفضلة في المشاهد المبهحة"

السارة، تزداد شدة الضوء داخل اللقطة. وكذلك لإليحاء بالموت وفناء الجسد ترتفع كمية 

 الضوء نحو الّنصوع.

 

                                                 

 .158، ص2215، 2ستيفن غاتر، اإلخراج السينمائي لقطة بلقطة، تر: أحمد نوري، دار الكتاب الجامعي، لبنان، ط -1
 .52لعبة الضوء، منشورات مرايا، المغرب، د.ط، د.ت، ص –عز الدين الوافي، لعبة الظل  -2
 .65ناجي فوزي، قراءات خاصة في مرئيات السينما، مكتبة األسرة، القاهرة، ص -3

 .411من الصبان، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، مصدر سابق، ص -4
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 (:le contrasteالتباين ) -1

هو التباين الذي يظهر في اللقطة على مستوى الشخص أو المشهد؛ لإليحاء بوجود 

الصراع الداخلي، والقلق والتور والتناقضات. فترى نصف وجه الشخص أبيضا والنصف 

اآلخر أسودا. أو نشاهد هذا التباين على مستوى الديكور واألشياء؛ من خالل نقاط الظل 

كما لون أن الهامشي لجأ إلى ظله ]....[ لم يعد  –يئا مقلقا ونقاط الضوء. "فإن في اإلعتام ش

 .(1)هناك إعتام، لم يعد هناك تهديد أيضا"

طة تتضمن طفال جالسا أمام البيت، وفجأة يظهر ظل قادم نحوه ثم ينتشر قنرى ل

الظل في جسده ويسقط؛ للداللة على االختطاف والتهديد؛ وهذا من خالل التباين بين الظل 

والضوء )الطفل(. ومن الناحية التقنية إذا أراد مهندس اإلضاءة خلق التباين في  )الخصم(

(. de face( مقابل الممثل )portailوجه الممثل؛ تحقيقا لتوجيه المخرج، يضع كشاف )

 ( ويترك اآلخر مغلقا.les voletsويفتح أحد أبواب الكشاف )

 (:la Silhouetteالسيلويت ) -3

السلويت؛ إلخفاء الجسد أثناء اللقطة الجنسية أو لحظة ارتكاب تستعمل تقنية 

الجريمة، فال تظهر إال خطوط الجسد ومحيطه. وتتمثل طريقة تطبيق هذا األسلوب، في أن 

 نجعل الكاميرا مواجهة للممثِّل، ويكون مدر الضوء خلف الممّثل مقابال للكاميرا مباشرة.

 

 ه ولونه وحرارتهكمية الضوء وحجم أقيسة:المطلب الرابع

 حرارة لون الضوء: -1

(، ولكل لون وقت خاص  Kelvinحرارة لون الضوء بوحدة تسمى )كلفن سيتم قيا

(، ومنتصف النهار، األزرق يهيمن وفي نهاية domineبه "الصباح، األصفر يهيمن )

° 3222(، حوالي lever de soleilالنهار، األحمر ]...[ حرارة اللون مختلفة عند الغروب )

 .(2)("Kelvin° )5522( وترتفع حتى تصل إلى Zénithأثناء الزنيت )

                                                 

-195، ص1999جاك أومون، ميشيل ماري، تحليل األفالم، تر: أنطوان حمعي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ط -1
196. 

2- F.Ranoy, Le cinéma, p121. 
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كيلفن(،  9222كيلفن(، والسماء الزرقاء ) 12222تقاس حرارة لون السماء بـ )

كيلفن(،  6222كيلفن( سماء صافية ) 5222كيلفن(، سماء غائمة ) 8222سماء غائمة جدا )

كيلفن(، غيمة السحاب  4222ها )كيلفن(، غروب الشمس وشروق 5622ضوء النهار )

كيلفن(، والثلج والصحراء  3222كيلفن( "اإلضاءة المستعملة في األستوديو ) 11222)

 .(1)كيلفن(" 12222)

( تسمى la luminositéيقوم مدير التصوير بحمل آلة قياس "حرارة األلوان )

 .(2)("thermocolorimètre)َتاْرُموكلريمتر 

 طول الموجات الضوئية: -1

( وهي تساوي Angstromيتم قيام طول الموجة وقصرها بوحدة "االنجستروم )

(، ويرمز لطول الموجة بالحرف اليوناني A.uملليمتر ويرمز لها بالرمز ) 12.222.222/1

 ")ويختلف طول الموجهة من لون إلى آخر وفق برودة األلوان وحرارتها.(3))لمبدا . 

 :(4)جدول وحدات القياس -3

 تعريفها الوحدة

 ملليمتر وحدة قياس طول الموجة 1.222.222/1 الميلميكرون

 ملليمتر وحدة قياس طول الموجة 1.222/1 الميكرون

 ملليمتر وحدة قياس طول الموجة 12/1 النانوميتر

 سم مربع من جسم أسود ومشع القياس شدة االستضاءة candle  62/1 الشمعة

 متر مربع 1المتدفق على مساحة قدرها وحدة لقياس كمية الضوء   Lumenلومن

 لومن لكل سم مربع لقياس النصوع Lambert  1المبرت

 لومن لكل سم مربع 1وحدة اإلشعاعية الضوئية   phot قدم

لومن  1وحدة لقياس شدة األشعة الضوئية الساقطة على الجسم مقدارها   lux اللوكس
 على سطح مساحة متر مربع

 متر مربع من سطح ما 1الضوء التي يشعها شدة   luminaceالنصوع

 التدفق الضوئي

Luminous flux 
 المعدل الزمني لتدفق الضوء في الثانية ويقاس بوحدة اللومن

 وحدة قياس استهالك الطاقة الواط
 وحدة قياس شدة التيار الكهربائي المتدفق في سلك  Ampereاألمبير

 

                                                 

 وهران.جامعة عالم مقابلة مع مهندس اإلضاءة بلعاليا فيصل .مقر قسم اال -1
 2215ورشة تدريبية مع حويذق مولود. -2
 .28، ص2213، 1رستم أبو رستم، تقنيات اإلضاءة، دار المعتز، األردن، ط -3
 .23-28رستم أبو رستم، المصدرنفسه، ص -4
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 ( les projecteursاإلضاءةأنواع الكشافات )مصادر :المطلب الخامس

 (:  tungstenمصادر التونجستين ) -1

"يطلق عليها اسم الفتيلة المتوهجة، وتعمل بنظام مرور تيار كهربائي شديد جدا، في 

 . تعطي ضوًء متوهجا.(1)فتيلة من سلك التونجستين"

 مصادر الفلوريسنت: -1

وهذا المسحوق "تتكون من أنبوب زجاجي مطلي بمسحوق كيماوي في الداخل، 

يكون عادة فسفورا، كما يحتوي األنبوب أيضا على نجار زئبقي، وهو نوع من الغاز، وعند 

مرور التيار بداخل األنبوب يصدر البخار الزئبقي ضوء فوق البنفسجي ]....[ فيظهر لنا في 

 .(2)أبيض" -شكل ضوء أزرق

 (:H.M.Iمصادر ) -3

ي في صحة اإلنسان )العمى، االحتراق(، (؛ لتأثيره السلبH.M.Iيمنع فتح الكشاف )

 لتوفره على كمية ضوء كبيرة شدي الحرارة، يعطي هذا النوع إضاءة مناسبة لضوء النهار.

 (:Ledمصادر ) -4

° 5622نوع من اإلضاءة بارٌد وأبيض اللون، يعطي درجة حرارة اللون مقدارها )

 كيلفن( وهي تتساوى مع درجة ضوء النهار خارجا.

 (: les mandarins( )موندارينLed)مصادر  -5

( بيضاء ورمادية وبرتقالية filtresكيلفن(، تحمل مرشحات ) 2122تقدر بوحدة )

(، وهذا المصدر أبيض في األصل la gilatineبنفسجية، المصنوعة من مادة الجيالتين )

 وبارد.

 

 (:les filtresأنواع المرشحات ):المطلب السادس

عنها ملتصقا  الللقطة، ويكون ملتصقا بالكاميرا أو مستقيعطي المرشح لونا معينا 

 بالكشاف.

                                                 

 .163، ص2215، 2ستيفن غاتز، اإلخراج السينمائي لقطة بلقطة، تر: أحمد نوري، دار الكتاب الجامعي، لبنان، ط -1
 .464، ص2212، 1رستم أبو رستم، األجهزة والمعدات في التلفزيون، دار المقز، األردن، ط -2
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 (:filter gris neutreالمرشح الرمادي المحايد ) -1

يعطي رؤية رمادية للقطة، ويستعمل في التصوير: "تحت الشمس إلعطاء عمق 

( ND filtre. ويسمى أيضا: "المرشح المحايد لكثافة الضوء )(1)("faibleمجال ضعيف )

. فتكون خلفية الموضوع ضبابية (2)بدرجة مناسبة لتقليل درجة عمق الميدان في الصورة"

 رمادية.

 .(anti violetالمرشح ضد األشعة فوق البنفسجية ) -1

 (:gilatine orange (85c)الجيالتين البرتقالي ) -3

 3222( مع الفلتر البرتقالي، فيتحول من )lumière de joursيتكيف ضوء النهار )

؛ من أجل التوازن (3)كيلفن )الضوء الداخل من الخارج(" 5622كيلفن في الداخل( إلى  

(l’équilibre( فهذا الفلتر يعطي ضوء النهار داخل االستوديو. ويسمى .)jilatine de 

conversion( ؛ من أجل تبرير اللقطة التي تتضمن جوا نهاريا)justifier l’ambiance 

interne.) 

 (:filter bleu (la 80b)األزرق )المرشَّح  -4

يكون ملتصقا بالكشاف، يعطي جوا عاما أزرقا داخل اللقطة؛ من أجل التكيف مع 

( ويوحي ببرودة العالقات داخل الكادر، وإلى عزلة الممثل وتوتره؛ k°5600ضوء النهار )

م هذا الشعور.  ألنه لون بارد يقدِّ

 المرشح الكلك:  -5

 .(4)لحسن توزيع وتنعيم اإلضاءة" "هو الورق الشفاف األبيض

 (:F.D.L – F.T.Bمرشح ) -6

 (.Dominante vertيخفضان من هيمنة الضوء األخضر داخل اللقطة )

 (:Mc – pL - pIمرشحات ) -7

 ( من المرايا أو المسابح أو الزجاج أو البالط.refletاستبعاد اإلضاءة المنعكسة )

                                                 
1- Gustavo Mercado, L’art de filmer, éditions pearson, France, 2013, p13. 

 .52، ص2226هشام جما، التكنولوجيا الرقمية في التصوير السينمائي الحديث، أكاديمية الفنون، مصر، ط -2
 .2215ورشة تدريبية مع حويذق مولود. -3
 .122، ص2228، 1علي عبد الرحمن، فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيون، عالم الكتب، القاهرة، ط -4
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 (: 81A- 80Aمرحشات ) -8

 ( والثاني يعطي اللون األحمر.dominante rougeيمنة األحمر )األول يستبعد ه

 (:cross filterمرشح النجوم ) -9

 يؤدي دور المؤثر الضوئي بعرض النجوم.

 (:filter 4) 4مرشح  -10

 إلعطاء جو الضباب والثلج.

 

 (les reflecteursأنواع العواكس ):المطلب السابع

 leكضوء الشمس في كبد السماء )يؤدي العاكس وظيفة تخفيض شدة اإلضاءة 

zenith نحو الموضوع، أو إلعطاء  -اآلتي من عدة مصادر –(، أو توجيه مسار اإلضاءة

 ( كجو شتوي أو صيفي أو الضباب.l’ambianceالجو العام للقطة )

 (: اللون األسود قيمة لونية لتخفيض الضوء.noirالعاكس األسود ) -1

 األبيض قيمة لونية لزيادة الضوء.(: اللون blancالعاكس األبيض ) -2

 (.le reflaitالمرايا: تؤدي دول انعاس الضوء ) -3

 (: يؤدي إلى خلق جو النهار ولو كان زمن التصوير شتاء.Doréالعاكس الذهبي ) -4

 العاكس الفضي: يؤدي إلى خلق جو الغيم والضباب والشتاء ولو كان الزمن صيفا. -5

 ضاءة الظالل.(: تتخلل اإلparaboliqueالعاكس المقعر ) -6

 

 (:l’expositionالتعريض لإلضاءة ):المطلب الثامن

تحتاج اللقطة إلى توفر نسبة إضاءة كافية اللتقاطها، و"يتحدد التعريض للضوء 

بزمن محددونسب متغيرة. ويقال عن الصورة إنها معرضة بنسبة كافية أو نسبة أكثر 

(surexposition( أو بنسبة أقل )exposition-sous")(1). 

 

 

                                                 

 .35يا والظاهرة االتصالية، أطروحة دكتوراه، صمحمود إبراقن، السيميولوج -1
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 مهنة الصوت:عشر ثالثالمبحث ال

هو المسؤول عن توفير الصوت داخل اللقطة، ويكون الصوت جيدا واضحا ونقيا من 

( للقطة، ويضع خطة تحدد مسافات l’ambianceالعوائق، ويعطي الصوت الجو العام )

الميكروفونات بالنسبة لمصادر الصوت. ويركز مهندس الصوت كذلك على: وضعيات 

( ]...[، تطابق لقطة الصوت مع لقطة الصورة، فهو يضع plan sonore"اللقطة الصوتية )

الميكروفون قريبا أو بعيدا من مصدر الصوت وفقا لحجم اللقطة، ففي اللقطة العامة يجب 

 .(1)أن يكون الصوت ضعيفا مع رجع صدى قوي"

 

                                                 

 .153الكادراج السينمائي، ص -1

Black (ccD) 

objectif 

 

 )جزء الكتروني(

Partie électronique 

 

 
 

دخول ألوان الضوء 

(R, V, B) 

 التعريض لإلضاءة

 )جزء بصري(

Partie optique 

 )جزء التخزين(

partie stockage  

(VTR) 
 األحمر

 األزرق

 األخضر

Zoom 

 )الزوم(

عدسة بعد بؤري ثابت 

(objectif a focal Fix ) 

+ فتح الديافراغم للتعريف 

 للضوء

 objectifعدسة بعد بؤري مغير )

a focal variable+ ) 

 التعرض للضوء بقياس

 (ISO) 

Diaphragme 

 )الغالق(

 )التعرض للضوء(

neutres 

 )المحايدة(

Mise au point 

 (net, flou) 

1 

2 

3 

4 

50 

20 

10 

8 

4,50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 (clapmanمهنة الكالبمان ):عشر رابعالمبحث ال

( كالسيكية أو رقمية، يضعها أمام الكاميرا le clap( )la claquetteحة )ويحمل ل

بصفتها نقطة ابتداء تصوير اللقطة، ويحدث حامل اللوحة صوتا قويا؛ معلنا عن اسم الفيلم 

المونتاج؛ حيث أن المرّكب ورقم المشهد ورقم اللقطة، وهذه الصنعة تقتضيها ضرورة 

 يضع قطعا أو مؤثرا مكان هذا الصوت والحركة التقنية ويستبدلهما.

 

 (preneur de son( )perchmanمهنة ملتقط الصوت ):عشر الخامسالمبحث 

الصوت من مصدره  ط( بالتقاO.P.S opérateur prise de sonيقوم ملتقط الصوت )

ل  ( )الحامل الطويل(،la percheبواسطة ) ويكون الحامل ملتصقا بكابل موصول بالمسجِّ

(la mixette .ويسعى ملتقط الصوت أالّ يظهر الحامل داخل الكادر أو يظهر ظله ،)

(، ويلصق الحامل بالكانيش faux raccordويساعده في ذلك السكريبت، ألنه رابط خاطئ )

(le caniche( ضد الريح )anti vent.) 

 

 ( capteur( )l’assistantمساعد مهندس الصوت )مهنة :عشر سادسالمبحث ال

يساعد مهندس الصوت في التقاط الصوت ورفعه وخفضه، ويعمل على وضع 

( le captageالميكروفونات في مواقع مناسبة لمصادر الصوت، و"يمر التقاط الصوت )

(، يلتقط صوت omnidirectionnelعلى اختيارات الميكروفون مثل: ذو االتجاهين )

 . وميكروفون متعدد االتجاهات يلتقط الصوت من عدة مصادر.(1)أمامه" شخصين

( مستقال عن دور mixetteلمساعد بتسجيل الصوت لوحده في المسجل )ايقوم 

الكاميرا المرتبط بالتقاط الصورة فقط؛ ويتم تحصيل التزامن بين الصورة والصوت بواسطة 

(؛ ألن الكاميرا ال تستطيع خلق le montage( أثناء عملية التركيب )le mixageالميكساج )

التزامن بين الصورة والصوت أثناء التقاط اللقطة؛ بسبب االختالف بين سرعة الصوت 

 (.un décalageوسرعة الصورة، فينتج عن ذلك )انحراف زمني( )

                                                 
1-Laurent Jullier, le son au cinéma, cahiers du cinéma, Paris, p28. 
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( الحوار الذي la prise de sonيوجه المخرج مساعد الصوت اللتقاط صوت )

 un sonجيله أثناء التصوير، ويسمى بالصوت الشاهد )"يجري بين لممثلين وتس

témoin")(1)في "االستديو، عملية منفصلة عن تسجيل الصورة، وأن  ا، ثم يمر جمعهما مع

 .(2)االثنين ال يرتبطان ارتباطا ال ينفصم أي يتزاوجان باالصطالح الحرفي"

 

 (la prise de sonوسائل التقاط الصوت ):ولالمطلب األ

 (:la mixetteالميكسيت )مسجل  -1

تقوم بتسجيل األصوات والحوارات والمؤثرات واألجواء العامة والضجيج. وفيها تتم 

( ]...[ وتصحيح niveau sonore( ومراقبة مستوى الصوت )la balanceمعالجة "التوازن )

( aigu(، ومنخفضة )médium(، متوسطة )grave( مرتفعة )la tonalitéشدة الصوت )

 .(3)("boutonsزرار )بواسطة أ

 (:microphonesالميكروفونات ) -1

 (.la directivité) تجاهاتمن حيث اال

 : يلصق في ربطة العنق ويتم إخفاؤه.(micro- Gravateميكروفون ربطة العنق ) .أ

: يلتقط الصوت في مسار خطي واحد (unidirectionnelميكروفون أحادي االتجاه ) .ب

 المجاورة.من مصدر واحد، ويتجنب األصوات 

: يلتقط الصوت من مصدرين (Bidirectionnelميكروفون ثنائي االتجاه ) .ج

 متجاورين.

: يلتقط الصوت من عدة (aminidirectionnelميكروفون متنوع االتجاهات ) .د

مسارات وخطوط من مصادر متعددة كمجموعة من الممثلين، ويكون دائري 

 الميكروفون والشخص.سم بين  22سم إلى  15االتجاه، وتكون المسافة من 

 

 

                                                 
1- F.Vanoey, le cinéma, p124. 

 .61ص، 1951د.أ.سبنسر، ه.و.ويلي، السينما اليوم، تر: سعد عبد الرحمن قلج، الهيئة المصرية،  -2
3- Audio visuel et spéctacles vivants, p121. 
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 (: les féquencesسرعة وذبذبات الصوت ):المطلب الثاني

 22إلى  2(، وأما من Hzهرتز ) 2222إلى  122"تتراوح الذبذبة الصوتية من 

(، ولكل seuil de la douleurهرتز في هذه العتبة ال نسمع الصوت مثل: عتبة األلم )

 .(1)("le timbreشخص بصمة في صوته )

 

 (:l’ellipse de sonحذف الصوت ):المطلب الثالث

 planهو غياب الصوت عبر اللقطة، فنشاهد حركات وسكنات بدون صوت )

temoin( أو )son témoin وأحيانا يعتبر حضور الصوت ضروريا؛ لتبرير عقالنية اللقطة )

( فنسمع الضجيج والصراخ وصوت الكؤوس؛ effet sonoreوتحديد وضعية المتكلمين )

 sonلتبرير وجود الممثلين داخل المقهى، فيؤدي الصوت دور اإليحاء بنوع الجو العام )

d’ambiance.) 

 

 (:le bruiteurمهنة ملتقط الضجيج ):عشر سابعالمبحث ال

يقوم بتسجيل المؤثرات الداخلية والخارجية الخاصة بالضجيج والصراخ وأصوات 

السيارات والحيوانات والطبيعة؛ من أجل تحديد مقام الممثل داخل الديكور، كالشارع أو 

( للقطات، ولكن ال يتم التقاط الحوار l’atmosphère)الحمام أو السجن. وإلعطاء الجو العام 

 عيق الحوار والعمل.والضجيج مع بعض فهذا ي

(، ويقوم مثال mixtteيسجل ملتقط الصوت الضجيج مستقال من خالل الميكسيت )

( برفع أصواتهم وإحداث أصوات بوضع الكؤوس. وليحذر ملتقط figurantsالممثلون )

(؛ ألنها تشتت مضمون اللقطة bruits parasitesالصوت من "أصوات الضجيج المعيقة )

 لصوت عائق ورابط خاطئ.واستمراريتها، ألنه ا

 

 

 

                                                 
1- Gilles Fresnais, Son, Musique et cinéma, gaekan éditions, 1980, p71. 
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 (le décorكور )يالد مهنة :المبحث الثامن عشر

يرتبط مفهوم الديكور السينمائي بنوع المكان الذي نشاهده في اللقطة، والذي يتحرك 

فيه الممثلون ويسكنون، وتدور فيه األحداث والوقائع مثل: البيوت والفيالت والمقاهي 

ر بنقل جزء من الديكور حسب مقتضيات مضمون واألكواخ والصحراء. ويقوم  المصوِّ

اللقطة، ويصنف الديكور في عدة انواع تتمثل في الديكور الطبيعي والديكور االصطناعي 

 (.After effectالذي يتم بناؤه والديكور االفتراضي الذي يصمم بواسطة برنامج )

م ومع كروكي ) لنوع الديكور الذي ( croquisيقوم المخرج بالذهاب إلى: "المصمِّ

. (1)يريده ]....[ ويجب أن يعرف الجو الفني العام للعرض والمكان وعصر األحداث"

ويتناسب نوع الديكور مع زمن الوقائع وسياقها التاريخي، ويحدد الوضعيات االجتماعية 

م ) ( مهندس الديكور في le maquettisteلألشخاص )أغنياء، فقراء، مهمشين( يساعد المصمِّ

. (2)( للمؤثرات الخاصة باستعمال الخشب، الجبس، البالستيك"maquettesاز تصاميم )إنج

ق ) ( "هو الذي يخطط الستعمال األكسسوارات في البالطو، l’ensemblierوأما المنسِّ

ه عمل منفذي األكسسوار" . في تحديد أماكنها، والتركيز على تناسبها من حيث (3)ويوجِّ

فيما بينها ودرجة أهميتها في الكادر. يجري مهندس الديكور  األحجام واأللوان والتناسق

بحوثا ميدانية حول الديكورات التاريخية من خالل إجراء المقابالت مع المؤرخين 

والروايات الشفوية، ويستعين بقراءة الكتب؛ من أجل رسم نماذج تقريبية لواقع الديكورات 

 األصلية.

 

 (:Accessoiriste) يستهنة األكسسوارم: تاسع عشرالمبحث ال

يقوم المكلف بمهنة األكسسوارات بتحضير مالحق الديكور الضرورية؛ لتبرير 

ياق التاريخي الذي يعرضه الفيلم، ويوفر األكسسواريست  واقعية الديكور، وتناسبه مع السِّ

احتياجات الديكور والممثل ألداء أغراض اللقطة ودالالتها. ومن األمثلة: "تحضير 

                                                 

، 1952رودي بريتنز، األساليب الفنية في اإلنتاج التليفزيوني، تر: أنور محمد خورشيد، عالم الكتب، مصر، ط -1
 .424ص

2- Youssef Ait Hammou, op.cit, p52. 
3- Youssef Ait Hammou, ibid, p52. 
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(، السجائر، المشروبات، وأخرى accessoires à consommerات االستهالكية )األكسسوار

. والسيوف والبنادق واألوراق واألقالم والتراب والحجارة (1)كالمسدسات والسكاكين"

والقوارير والمزهريات واللوحات الزيتية واألواني والخشب والسيارات القديمة واآلثار 

 والتحف.

الزمن الذي يوجد فيه كفترة حرب التحرير الوطنية،  يحدد عنصر األكسسوار نوع

. فنعرض الوضعيات (2)"وتماثل مكانة الشخص لنفسه، أو لمن يتعايش معهم في الفيلم"

االجتماعية لألشخاص األغنياء والفقراء والمهمشين من خالل األشياء الموجودة في بيتهم 

م عبر األكسسوارات التي ومحيطهم، وكذلك ندرك الحاالت النفسية لألشخاص ومشاعره

يحملونها، فمثال إذا حمل الممثِّل سكينا فهذا إشارة إلى اإلحباط وحب االنتقام والتوتر الذي 

 يدفعه إلى فعل الجريمة.

( خاصة باألكسسوارات القديمة مصنفة magazinsيوجد مهنيون يملكون محالت )

الطلب، فيخا الورق القديم حسب الفترة التاريخية، يقومون بكرائها أو بيعها حسب نوع 

والقناديل والشموع والسيوف والطاوالت والكراسي، ويجب على األكسسواريست المحترف 

تدبير احتياجات الفيلم مهما كانت العوائق؛ حيث يبحثون عنها عبر تنقالتهم، ويجمعونها 

( رفقة المخرج ومهندس الصوت ومهندس le reperageكذلك عن طريق عملية المعاينة )

 اإلضاءة ومدير التصوير.

 

                                                 
1- Yousdef Ait Hammou, Op.cit, p49. 

كين دالي، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي، تر: عصام الدين المصري، جعفر علي، أكاديمية الفنون الجميلة،  -2
 .123، ص1985بغداد، ط
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 مهنة الماكياج السينمائي: ولاألالمبحث 

( بوضع الماكياج في وجه الممثل وأجزاء وجهه؛ من maquilleurيقوم الماكيير )

أجل تجميله وتحسينه أو تصحيح عيوب في وجهه أو لغرض درامي متعلق بنوع الدور 

كالسيكي  -2جمالي: تفخيم الجمال أو اسمة  -1أغراض:  الذي يؤديه؛ فالماكياج له "ثالثة

 .(1)تاريخي، ويتعلق التبديل بالندبات واللجن والشعور المستعارة" -3

يحدد الماكياج السينمائي منزلة الممثل ومكانته االجتماعثة )غني، فقير، قاضي 

راز الشيخوخة طبيب(، "وإظهار المالمح المميزة للشخصيات الدرامية، كإظهار البالهة وإب

. وإبراز انحرافات الممثل االجتماعية والنفسية، (2)أو الشخصيات المرعبة أو الخرافية"

فيظهر في هيئة السارق والمغتصب والمختطف والمجنون والمريض نفسيا والمنطوي 

 والمنبسط والمصاب بالتوحد وعقدة االستعالء.

للممثل الكبير السن، وكذلك ( les ridesيضع الماكيير الماكياج؛ لخلق التجاعيد )

(، وإبراز عروق اليدين أو يعمل على إخفائها بالبودرة ses sernesالخطوط تحت العينين )

(fond de teint إلظهار الشخصية صغيرة السن. ويخفي "لمعان صلعة الرأس وكل ما ،)

إلى  يتعلق بالشعر، واللمعان الناتج بسبب العرق وصغر العينين أو جحوظهما أو الحاجة

 .(3)تحديد أبعادها"

يوظف المكلف باماكياج المؤثرات الخاصة حسب نوع الموقف الدرامي، مثل: 

الجروح والخدوش والكدمات والكسور واإلصابات والتشوهات، ويستعمل لذلك مواد 

ويظهر ذلك من خالل  –ووسائل طبيعية واصطناعية. تم استعمالها في السينما الجزائرية 

 رؤية الكواليس.

 

 

                                                 

 .89-88، ص1952، 1لودوكا، تقنية السينما، تر: كم نقش، منشورات عويدات، بيروت، ط -1
 .25فنسنتج ج.ر. كيهو، فن الماكياج للسينما والتلفزيون، تر: وديد محمد، دار الكتاب العربي، ص -2
 .196ستيفن غاتز، اإلخراج السينمائي لقطة بلقطة، ص -3
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. ويتم تنبيهه من طرف السكريبت؛ (1)يقوم الماكيير باحترام "التتابع ورابط الماكياج"

حيث يزيل الممثل الماكياج أثناء االستراحة، ثم يؤدي دوره بشكل عادي، فيظهر االختالف 

في الدرجة على مستوى الوجه. وينتج الرابط الخاطئ في اللقطة الذي يخلق "صعوبات في 

 .(2)( التصوير للقطات"la repriseجب إعادة )المونتاج ولهذا ي

 

 سائل الماكياج السينمائيو:ولالمطلب األ

 وسائل الماكياج التجميلي والتصحيحي: -1

يقوم الماكيير بتزيين عيون المرأة )الممثلة( المتجهة نحو سهرة احتفالية، بوضع مادة 

( األسود فيرسم خطا وحدودا إلبراز حجم العينين، أو إلعطائهما بعدا Aye Linerاآليالنر )

( على الجفنين إلعطاء ظالل للعينين farapoupière)ضيقا أو واسعا. ويستعمل مادة 

(l’ombre de poupières( ويضيف مادة الماسكرا .)Mascara لتطويل األهداب وتمديدها )

 للتزين والتجميل.

(، ويرسم الشفتين ويحّدهما crionواسطة قلم الرصاص )يحدد الجواجب ويرسمها ب

( إلظهار gloss(. ويضيف مادة القلوس )le contourبأحمر الشفاه فيظهر محيطهما )

( أو foncés( وتكون األلوان داكنة )brilliant à lèvres( في الشفتين )la brillanceاللمعان )

( من أجل التزيين la poudre( )fond de teint(. وتستخدم البودرة )pastelsفاتحة )

 ( وظيفة إحمرار وإزهار الوجنتين.Fara jouesوتصحيح العيوب، وتؤدي مادة )

 وسائل الماكياج الدرامي: -1

يراعي الماكيير الموقف الدرامي؛ من أجل وضع الماكياج المناسب ألداء الدور لكل 

ن أجل إظهار ممثلة ترغب في ( مclair brillantممثل، فيضع أحمر الشفاه الفاتح الالمع )

 regard de(، أو لها نظرة تشبه نظرة القطة )des lèvres pulpeusesالجنس وعندها هوس )

                                                 
1- Youssef Ait Hammou, Les métiers du cinema, op.cit, p64. 
2- Audio Visuel et spectales vivants, la documentation Française, Paris, 1981, p152. 
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chat( أو إلصاق أهداب اصطناعية أو رموش )les fauts cilles ؛ لرسم شخصية شهوانية)

 .(1)داعرة

لدرامي، يؤدي تعنيف الزوجة إلى ظهور كدمات في الوجه؛ ولتطبيق هذا الموقف ا

( تحت fond de teint(، فنضع البودرة )les effets spéciauxنوظف مؤثرات خاصة )

العينين ذات اللون األزرق والرمادي )األلوان القاتمة( وباستعمال قطعة قطن. وكذلك إذا 

أراد الماكيير إبراز األصبع المكسور للممثل، يقوم بجعل مادة الطين على كامل األصبع 

( على كامل األصبع fond de teintالزيتون ثم يتركه يجّف، ثم يضع مادة )ويدهنها بزيت 

حتى يصير مشابها للون الجلد. ثم يقوم بفتح جرح على الطين ويجيطه باللون األسود في 

داخل الجرح ليظهر عميقا ثم يفرغ على الجرح اللون األحمر المأخوذ من المواد الملونة أو 

 .(2)ماء الفراولة أو دم اصطناعي

يضع الماكيير الماء المختلط بالزيت في جوه الممثلين؛ إلعطاء انطباع بتعرقهم 

( في وجوه المحاربين والجنود ويدعمها taches noirsوإرهاقهم. ويضع كذلك بؤرا سوداء )

بضمادات ملونة ببعض اللون األحمر؛ لإليحاء بأنهم مصابون وجرحى. وإضافة اللّحى 

 .(3)رة، والشعور البيضاء الشبيهة بالشيبوالشوارب والشعور المستعا

 

 (La coiffureالحالقة السينمائية ) مهنة: الثانيالمبحث 

يقوم الحالق السينمائي بتسريح شعر الممثل. لغرض التجميل أو غرض درامي 

حسب الموقف الدرامي الذي يؤدي فيه الدور، مثل: المختطف أو السارق أو المجنون أو 

ويراعي كذلك الوضعيات االجتماعية فتسريحة الغني تختلف عن المحارب أو الشرير. 

 الفقير، والسيد يختلف عن الخادم.

ترتبط التسريحة بالحاالت النفسية للشخصيات السلبية أو اإليجابية، فالشعر غير 

( يوحي بحالة االضطراب والقلق والتوتر، وكذلك يوحي الشعر boucléeالمسرح والمشتت )

اط والسعادة واالسترخاء. ويتعلق نوع الحالقة أيضا بسلوك الممثل المسرح إلى االنبس

                                                 

 غمشي بن عمر، مقياس مهن الماكياج والزي والحالقة، ماستير: مهن السمعي البصري. قسم االعالم.جامعة وهران. -1
 غمشي بن عمر، المقياس نفسه. -2
 المقياس نفسه. غمشي بن عمر، -3
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                        وعاداته اليومية، فتسريحة العمل تتميز عن تسريحة السهرات واالحتفاالت.                                                          

ياق، "فيقوم الحالق بالبحث في الوثائق تحدد الفترة التاريخية نوع التسريحة المناسبة لل سِّ

. ولهذا تكون التسريحة (1)الشخصية والمكتبات لجمع معلومات حول حالقة الفترة التاريخية"

(، أو نصف carré(، أو مربعة )coupe garçonكحبة الطماطم )الشنيون( أو تسريحة الذكر )

( أو degrade en arrière( )متدرجة( أو )degradée longue( أو )demi carréمربعة )

(Dégradé en avant( أو تسريحة مستقيمة )متدرجة( )rêde( أو متوحشة )sauvage أو )

 (.bouclée( أو تسريحة مشتتة )cascadeتسريحة شالل )

 

 الزي السينمائيمهنة تصميم : الثالث المبحث

م البدالت السينمائية بخياطة الزي المناسب لكل شخصية؛  مراعيا دورها يقوم مصمِّ

في الفيلم ومكانتها االجتماعية )غني، فقير(، ووضعياتها النفسية )منبسط، منطوي(؛ وكذلك 

يركز على نوع المناسبة؛ حيث يوجد الممثل في عرس أو احتفال أو جنازة أو بيئة العمل، 

ويراعي أيضا تقسيم الزمن الطبيعي مثل وقت النوم أو السهرة أو زمن الخروج من البيت، 

 .(2)ويتم أحيانا "كراء وشراء والبحث في محالت األلبسة الضرورية"

م بحوثا ميدانية، ومقابالت، واإلطالع في المكتبات؛ من أجل الحصول  يجري المصمِّ

على تصورات تقريبية حول رسمة الزي وُخَطاَطته؛ وهذا لتصميم لباس مناسب للفترة 

(، croquisالوسائل التي يحتاجها النماذج) التاريخية التي يتناولها الفيلم الجزائري. ومن

 .(3)("tissus(، نوع القماش )dessinsالرسومات )

يحيل الزي إلى انتماء الشخص وإيديولوجيته، وعاداته وتقاليده وعن مواقفه 

وقراراته، وعن اهتماماته وحاجاته، و"يعلن في الوقت ذاته عن الالبس، عن جنسه )جنسها( 

 .(4)قديما أو حديثا وعن وقته شتاء أو صيفا" وبلده وطبقته وعن زمنه

                                                 
1- Audio visuel et spectacles vivants, la documentation française, Paris, 1981, p155. 
2- Youcef Ait Hammou, les  métiers du cinéma, le watanya, marrakech, 2002, p63. 
3-Les métiers du cinéma, p63. 

 .122، ص2222، 2عبد هللا الغذامي الثقافة التلفزيونية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -4



 (la post production–roduction Pمهن السيوما أثواء مرحلة اإلنتاج وبعده )      ثالثال نصلال

 70 

م السيناريو قراءة جيدة، ليستخرج أنواع األزياء المناسبة ويحّدد  يقرأ المصمِّ

شخصياتها، والقامات واألوزان ونوع الّزي حسب المشهد، ويصّنف ألوانها ونوع القماش 

وار، مثل زي حسب الوضعيات االجتماعية لكل شخصية. ويراعي تصنيف الوظائف واألد

الطبيب والجندي والمرأة الماكثة بالبيت، والحرفي واإلسكافي وبائع الخضر، وموزع 

 البريد.

 

 (l’abilleuseالمالبس ) ةمنسقمهنة :المبحث الرابع

تقوم بتنسيق مالبس الممثلين؛ مراعية تناسب األلوان، وانسجامها مع طبيعة الدور، 

( التي تضعها feuille de servicesورقة االحتياجات )وتشارك في ارتداء الممثل لزّيه وفق 

متضمنة نوع اللباس، لونه، رقمه حسب اللقطة، اسم البسه )الممثل المناسب(. وتقوم 

"بتحضير األزياء قبل انطالق التصوير، وإلباس الممثلين أثناء التصوير، وجمع المالبس 

 .(1)وطّيها بعد انتهاء العمل"

ي بنوع القماش، وقامة الممثل بين الطول والقصر،  ومراعاة تتعلق مسألة ارتداء الز

الفروق العمرية، والوضعيات االجتماعية للشخصيات )فقر، غني، الوظائف الراقية، 

المهمشون(، واحترام معايير اللون الذي يتناسب مع لون البشرة ومالمح الممثل، ومراعاة 

 ن ساخنة أو باردة.أوزان الشخصيات الثقيلة والخفيفة، وأجواء الزي م

قة ) ياق الزمني l’ahbilleuseتتكفل المنسِّ ( بتحضير األلبسة القديمة المناسبة للسِّ

م المالبس بعد إجرائه بحثا تاريخيا عن أزياء تلك الفترة،  الفيلمي، والتي صممها مصمِّ

ل وأحيانا توجد األزياء القديمة في محالت خاصة تخزنها وتقوم بكرائها أو بيعها. ويعم

القائمون على هذه الحرفة بجمع أنواع األلبسة من البيوت والمؤسسات، ويتم تنظيمها 

 وعرضها في خزائن أو صفوف، تكون مبوّبة ومرقمة ومعنونة وفق الفترة التاريخية.

 

 

 

                                                 
1- Youssef Ait Hammou, Op.cit, p69. 
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 التمثيل السينمائي مهنة:المبحث الخامس

الممثل السنمائي يستقل التمثيل السينمائي عن أدوات التمثيل المسرحي، فال يكلِّف 

نفسه أثناء أداء الدور، فال يرفع صوته عاليا، وال يشير بيديه كثيرا، وغير مطالب بتحريك 

كامل جسده والتحرك يمينا ويسارا، والرجوع إلى الخلف والمشي نحو األمام. وال يستدير 

ل مع كثيرا، وال يتحاور مع غيره باستعمال اإللقاء المسرحي. إن الممثل السنمائي يتعام

الكاميرا؛ حيث يؤدي دوره حسب مقتضيات مضمون اللقطة ونوعها. "يجب على الممثل 

السينمائي أن يكون مقتصدا في استخدام اإلشارات واألوضاع الجسدية، كما يجب أال تظهر 

الحركات التي يقوم بها أية صنعة. يمنع الممثل السينمائي فرص العمل على التفاصيل 

 .(1)الصغيرة لمالمحه"

( على التركيز على نقطة معينة في l’acteurالممثل ) -أو مساعده–يوجه المخرج 

الجسد عوض تحريك كامل الجسد؛ لضرورة إخراجية تتمثل في تصوير عينيه فقط بواسطة 

)لقطة كبيرة جدا(؛ لإليحاء إلى حالته وتوتره. أو يعلمه بإظهار كفاءته عبر مالمح وجهه؛ 

(؛ ولتحقيق هذا األداء "علينا gros planباستعمال اللقطة الكبيرة )للتعبير عن حاالته النفسية 

أن ندفع الوجدان السليم، واإلحساس المناسب يتملكنا، وتلك الحال والشعور والتجربة 

المحسوسة، في صدق يمكن كنتيجة مباشرة أن تحقق ذاتها في حركات صادقة العواطف، 

 .(2)حقيقية"

فرصة تدريبية وتحضيرية للممثلين في أداء أدوارهم يقوم المخرج السينمائي بإعطاء 

(؛ لتصحيح أخطائهم وتوجيههم بمالحظات أساسية، plan mécaniqueقبل بداية التصوير )

 وللتقليل من حاالت التوتر والقلق، ولضمان حفظهم للحوارات حفظا جيدا.

 

 (l’acteur principaleشروط الممثل السينمائي ):ولالمطلب األ

يجب أن يتوفر الممثل على شروط؛ كي يقوم بأداء الدور المناسب، أن "يعبر في 

ظروف معينة عن حالة سيكولوجية خاصة به وحده، وأن يفعل ذلك على نحو طبيعي، 

                                                 

 .94، ص2221ماري إلين أوبراين، التمثيل السينمائي، تر: رياض عصمت، المؤسسة العامة للسينما، دمشق،  -1
 .93، ص1955السينمائي، تر: سهيل جبر، مطابع األمل، بيروت، طايزنشتاين، اإلحساس  -2
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. يشترط على الممثل أن يتجاوز وضعية الخشبة (1)منسجم مع بنيته العاطفية والفكرية"

فسي الطبيعي، ويؤدي دوره في حاالته العادية ورسماتها. ويستجيب لغريزته وسياقه الن

 البسيطة.

يقوم الممّثل يتذّكر الحاالت المشابهة لوضعية الدور الخاص به، و"إرغام خيالنا على 

أن ينتقي لنا عددا من الصور المحددة، أو عددا من الحاالت تناسب موضوعنا. وسوف يثير 

ة المنشودة إلى جانب الشعور في نفوسيا تجميع هذه الصور التي تخيلناها العاطف

 .(2)واإلدراك"

يستعين الممثل بالشروط التي وضعها ستانسالفسكي؛ ليؤدي دورا جديا طبيعيا، من 

 -3التركيز أي االستعداد بواسطة التدريبات. -2استرخاء الممثل بعيدا عن التوتر.  -1بنيها: 

التوقيت: يرتب انفعاالته وفق  -4 التلقائية وهي استبعاد التفكير الواعي والرقابة على الذات.

التحضير باسترجاع الذاكرة االنفعالية، وتحيين  -5الموقف الدرامي الذي يكون فيه. 

الخبرات والتجارب السابقة المشابهة للموقف الدرامي. مثل استرجاع حالة غرامية مشابهة 

 ألداء الدور.

عاديين في حياتهم اليومية؛ يلجأ الممثل إلى أداة المالحظة؛ لتخزين أداء األشخاص ال

حيث "يزودنا السلوك اليومي للناس من حولنا بغنى من التفاصيل المثيرة لالهتمام، راقب 

شخصا يربت على كتف صديق. إن التفات الشخص الذي رب على كتفه، وتعبير الدهشة 

 .(3)على وجهه يوحي بأنواع مختلفة من المعلومات"

طريق أداء دور )رد الفعل(؛ حيث يعنف الزوج  تختلف طريقة أداء دور )الفعل( عن

زوجته بإشارة باليد فقط بشكل مريح وبسيط، ولكن دور الزوجة يتطلب تحين المهارات 

االنفعالية وتوزيعها حسب نوع الموقف كالتوتر والغضب والقلق، إضافة إلى بّحة الصوت 

 وحركات الجسم ورفع الصوت وطول الحوار.

 

                                                 

 أندريه تاركوفسكي، النحث في الزمن، تر: أمين صالح، مصدر سابق، د.ص. -1
 .42ايزنشتاين، المصدر السابق، ص -2
 .121، ص2221ماري إلين أوبراين، التمثيل السينمائي، تر: رياض عصمت، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -3
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الكالم أثناء كالم ممثل الفعل، بل ينتظره حتى انتهاء خطابه  يمنع ممثل رد الفعل من

(le chaufougement( وليتعلم الممثل احترام الوقفات ،)des pauses أو أزمنة الوقوف )

(les temps d’arrêt من أجل عدم التشويش على الممثل المقابل، أو تشتيت انتباه ،)

 وتحفيز الممثل المقابل ألداء دور متكامل. المشاهدين، وكذلك تجنبا إلعاقة جهازه الصوتي،

 (:comparce( )figurantالممثل الكومبارس ) -1

(، فال يقبل إجراء justifiéيحتاج المخرج لهذا النوع؛ من أجل تبرير عقالنية اللقطة )

 acteur deحوار في مقهى فارغة أو شارع غير مكتظ أو سوق خاٍو، فهو "ممثل الظل )

l’ombreوهو شخص ،)( ية مجهولةanonyme( لبناء الديكور ]....[ )meubler le décor)(1) 

 figuration( وهي مجهولة، وكومبارس ذكي )la figuration de masseوهناك )

intelligente( والتي تشارك تحركات معزولة وإشارات )geste isolés مثل جنود يلقون ،)

 القهوة ويتحاورون.التحية أو يرفعون السيوف أو أشخاص جلوس يرتشفون 

 (:silhouetteالممثل السلويت ) -1

( السائق، الطباخ، stériotype( يلعب دور شخصية نمطية )figurant"ممثل ثانوي )

 .(2)("bonneشخص جيد)

 (:cascadeurالممثل البديل ) -3

يستبدل الممثل الرئيسي بالممثل البديل؛ ألداء الحركات الخطيرة جدا والمهارات 

احة وأداء الرياضات القتالية الصعبة؛  نظرا لكفاءته وخبرته الميدانية، مثل تسلق الجبال والسِّ

 والقفز عاليا والسقوط من المروحيات والطائرات.

 

 (la scriptana( )script girlالسكريبت )كتابة اإلخراج( )مهنة :المبحث السادس

حظات المخرج يعد السكريبت )ذكرا أو أنثى( ذاكرة للمخرج، يقوم بتسجيل مال

وتوجيهاته أثناء التصوير، وينبِّهه بأدق التفاصيل والنقاط التي نسيها. وينتبه السكريبت إلى 

                                                 
1- Youssef Ait Hammou, les métiers du cinéma, op.cit, p59. 

2- Youssef Ait Hammou, ibid, p60. 
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خلّو المجال من العناصر الدخيلة على اللقطة كوجود حيوان أو سيارة أو قارورة داخل 

ب معناه.  الكادر، حيث أنها تشّتت مضمون الصورة وتخرِّ

 laتناسب اللقطات وانسجامها، وعلى حسن االستمرارية )يركِّز كاتب المخرج على 

continuité ،داخل مسار الفيلم دون انقطاع. "ويسجل كل ما يجري في مرحلة التصوير )

( والفريق المسؤول على هذه النظرات )حركات les regardsاألزمنة، النظرات )

مل، ويخبر بها المخرج . ويتجنب الروابط الخاطئة التي تقع أثناء إنجاز الع(1)النظر("

( أو plaan refaitلحذفها، وإعادة تصوير اللقطة مجددا، و"يجب أن تلغي اللقطة )الملغاة( )

(pané( )abîmé( وال ننسى في وضع عالمة ،)R"أمام رقم اللقطة )(2). 

يدّون السكريبت أيضا العوائق التي يتعرض لها فريق العمل أثناء التصوير كتعطيل 

ظروف غير مناسبة أو انسحاب الممثلين. كما يتكفل بمهمة "تدوين موضح الوسائل أو ال

( ونوع العدسة والمسافة وارتفع الكاميرا la grosseur du planالكاميرا وطول اللقطة )

. (3)( ونظرات الممثلين"les amorcesوحركاتها ]....[ ويراقب لقطات الظهر أو الخلف )

ا، ويحّدد حجمها أو مدتها،  وأنواع اللقطات ووصف اللقطة من حيث جودتها أو ضعفه

 )السلّم(.

 

 (entrées et sorties de champمداخل المجال ومخارجه ):ولالمطلب األ

يقطع الممثل جهة الكادر للدخول نحو ممثل آخر أو نحو الديكور، وكذلك يخرق 

الكادر، الجهة األخرى للخروج عوض الباب. ويشترط "إذا خرج الممثل من جهة يمين 

 .(4)يجب أن يدخل من جهة اليسار في اللقطة الموالية"

يسجل السكريبت مداخل اللقطات أو بداياتها ونهاية اللقطات أو مخارجها، ويدون 

زوايا التقاط الصور، مثل الزاوية العلوية والسفلية وزاوية مستوى النظر والزاوية المائلة 

(plan cassé؛ لإليحاء بتوتر الموضوع وقلق)( ه أو مأساته وانحرافه. و"زاوية المواجهةde 

                                                 
1- scénogrophie et réalisation des décors pour le cinéma, copyrght de l’éditeur française, 2016, p46. 
2- Isabel Salvini, le script-gril, France, p45. 
3- Isabel Salvini, ibid p45. 
4- Isabel Salvini, ibid, p48. 
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face( الكاميرا والزاوية الجانبية )de profil ظهر ) 4/3( وزاويةtrois quarts dos( أو )en 

amorce من جهة جزء من الظهر أو الرأس ]....[ وزاوية بتبرير حركة عين الممثل )

(direction de regard"في لقطة مجال وضد مجال )(1). 

 

 :تقارير السكريبتطلب الثانيالم

 يدون مالحظاته في ثالثة أنواع من التقارير:

 

 :(de mouchard) (rapport productionتقرير اإلنتاج ) -1

"هو تقرير إداري يومي يحمل معلومات مرقمة حول يوم عمل منتٍه، كعدم اكتمال 

 -2اللقطات وأرقامها.  عدد المشاهد المكتملة وغير المكتملة، وعدد-1لقطة تفصيلية ]....[ 

وقت  -3حضور الممثلين والثانويين، واللذين كانوا مهيئين للتمثيل ولكن لم يؤدوا أدوارهم. 

 .(2)بداية التصوير ونهايته"

 (:le journal de Boardتقرير اليومي )ال -1

( أول لقطة la mise en placeوقت بداية تصوير )-1"هو تعبير مفصل حول: 

وقت بداية  -4وقت بداية دخول أماكن التصوير  -3وقت بداية اإلضاءة  -2وأهميتها، 

( وعدد اللقطات le clapوقت بداية التصوير مع رقم كل لقطة في اللوحة ) -5التدريبات 

(prises )6-  .تدوين  -5وقت تصوير اللقطة الثانية ووقت وضع الوسائل وتجهيز المكان

( الجو غير مناسب pannesالتعطيالت لألجهزة )(، وأسباب التأخر وaccidentsالحوادث )

(le mauvais temps وتدوين الساعات اإلضافية في اليوم، ووقت إيقاف التصوير، ووقف ،)

 .(3)الغذاء واالستراحة"

( تتعلق بتعطيل parasitesيتعرض فريق العمل إلى عدة عوائق أثناء التصوير )

أجهزة الصوت واإلضاءة والكاميرا، وكذلك هبوب الرياح القوية، ونزول األمطار أو 

زوبعة رملية، أو نقص كمية الضوء، وكل "ما يجري في البالطو كعدم تفاهم فريق العمل 

                                                 
1- Isabel Salvini, op.cit, p48. 
2- Isabel Salvini, op.cit, p 71. 
3- Isabel Salvini, op.cit, p74. 
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(le staff technique وعدم تحضير المشاهد الداخلية، وكل ما يعطل اإلنتاج خالف تقرير ،)

 .(1)ج الذي فيه متابعة اإلنتاج وتقييم العمل"اإلنتا

 (:rapport journalierتقرير ) -3

هو تقرير المتابعة اليومية، يحتوي "على عنوان الفيلم واسم المخرج واسم 

 .(2)السكريبت"

 

 :(3)(rapport scriptتقرير سكريبت )

 تقرير نموذجي عملي للسكريبت

dialogues الحوار)...( الحوار)...( الحوار)...( الحوار)...( الحوار 

personnages 
النادل وصاحب  الزوجة-الزوح الشخصيات

  االبن -األم المقهى

Lieux de  
tournage كان م

 التصوير

(bureau مكتب )
 (INTداخلي )

(jours نهار )
(INT) 

خارجي البحر 
(INT) ( البيتINT) ( القطارINT) 

Nb. prises 
  عدد اللقطات

 (b.1جيدة )
 (Tb.2جدا )

 احتياط

 (.M.1جيدة )
 (Tb.2جدا )

1.b 

2.Tb 

N° plan 

 عدد اللقطة

1.M 

(mauvaisse) 

couper (c) 

2.b (bien) 

د مجال مجال ض
)تغير المحور( 

(l’axe) 
p.p (pointrine 

p.M (muet) 
 بدون صوت

N° scène 

 رقم المشهد

06 

1.p.E 

Plan de 

situation 

28 29 12 

Code fin 2252 232 2242 2252 النهاية 

Time début 
 زمن االبتداء

004 (le temps 

reel) 
225 225 229 

N°K7 رقم الشريط     

 

يعتبر هذا التقرير نموذجا عمليا يستعين به السكريبت لضمان االستمرارية على 

( transitionsمستوى الحوار والشخصيات واألماكن والمشاهد؛ ولتجنب التنقالت )

                                                 

 2017.ورشة السكريبت مع محمد بلخطوات -1
 2215ورشة السكريبت مع محمد بلخطوات. -2
 2215ورشة السكريبت مع محمد بلخطوات. -3
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الخاطئة، والبحث عن اللقطات الجيدة. ومعرفة أزمنة ابتداء اللقطات وانتهائها، ويحدد 

 السكريبت نوع اللقطة ورقمها وصفتها )جيدة، جيدة جدا، سيئة(.

يمكننا تقييم هذا النموذج ونقده؛ بإضافة خانة لحركات الكاميرا مثل الزوم والترافلنج 

لتقاط الصورة مثل: الزاوية العلوية، والزاوية والبانوراميك. وخانة أخرى لنوع زوايا ا

(. ونضيف de profil(، وزاوية مستوى النظر، وثالثة أرباع )contre plongéeالسفلية )

 fauxخانة لحجم اللقطات ومدتها التي تستغرقها. وكذلك خانة ألنواع الروابط الخاطئة )

raccordsلممثل ورابط الصوت ورابط ( مثل: رابط الماكياج ورابج اللباس ورابط حركة ا

الموسيقى ورابط اللون ورابط الديكور ورابط الشعر، ماعدا رابط اإلضاءة الذي هو من 

 اختصاص مدير التصوير.

 

 (:faux raccordsأنواع الروابط الخاطئة ):المطلب الثالث

 leيقوم السكريبت بتصوير اللقطة األخيرة عند توقف العمل بسبب وقت االستراحة )

soulagement ،ويستعمل هاته الذكي لتسجيل اللقطة األخيرة وتثبيت المعلومات فيها ،)

لإلبقاء على نفس التسريحة بين اللقطتين المتعاقبتين، وكذلك نفس الماكياج، والزي 

والديكور. فمثال: نرى في لقطة شخصين جالسين يرتشفان القهوة ويتحاوران، فيتقضي 

( la physionomieاظ على نفس هيئة الشخصيات الجالسة )( الحفcontinuitéمفهوم التتابع )

(le profiling ،(، وعلى نفس الحركة، وعلى نفس األكسسوارات فوق الطاولة )الكؤوس

القوارير(، وال نغير نوع التسريحة، ونعيد الماكياج للمثل إذا تم إزالته؛ وهذا لتجنب القفزات 

 (.les chocs( والصدمات )des sotesالبصرية )

(، وكل مساعد يرّكز مالحظاته assistans scriptsتم إرفاق السكريبت "بمساعدين )

 .(1)على كاميرا واحدة. وأيضا هناك مساعدون مختصون في روابط حركات الممثلين مثال"

 (:faux raccord costumeالرابط الخاطئ للزي ) -1

لزي، حيث كان يصحح السكريبت الخطأ الوارد في اللقطة المتعاقبة على مستوى ا

الممثل يلبس زيه في اللقطة السابقة ثم نسيه في اللقطة الموالية مثال. و"يجدر تذكير العمال 

                                                 

 2215ورشة السكريبت مع محمد بلخطوات. -1
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بعدم تغيير مظهرهم أثناء استراحات الطعام، فإن التغيير لتسريحة الشعر أو المالبس يمكن 

 .(1)أن يخلق فوضى في التتابع"

 رابط الزمن )الخاطئ(: -1

ة المدة الزمنية المحددة لها، أو عدم احترام زمن ابتداء اللقطة يتمثل في تجاوز اللقط

وزمن انتهائها أو خرق الزمن الطبيعي بعدم تعاقب الليل والنهار مثال. ولهذا "يجب على 

 .(2)("le cromètre à arrêtالسكريبت حساب وتسجيل مدة اللقطات بمساعدة )الُكُروَماتر( )

 (:faux raccord accessoireرابط األكسسوار الخاطئ ) -3

يتم تغيير األكسسوارات من لقطة إلى أخرى موالية، في شكلها ولونها ووظيفتها 

 وموضعها.

 (: faux raccord maquiage) ئرابط الماكياج الخاط -4

ينتبه كاتب المخرج أثناء التصوير إلى تغير في مستوى الماكياج بين لقطتين 

ستراحة أو إزالة الماكياج بالمناديل. فيخلق رابطا متواترتين؛ بسبب غسل الوجه أثناء اال

( في التصوير، وإلى التغّير غير المبّرر le désordreخاطئا يؤدي إلى: "الالتسلسل )

(injustifié"بين لقطتين .)(3) يعيد المكلف بالماكياج وضع مواد التجميل للممثل أو مواد .

 ممثل.التصحيح حسب مقتضيات مضمون اللقطة ونوع أداء ال

 (:faux raccods coiffureرابط تسريحة الشعر الخاطئ ) -5

يتغير نوع تسريحة الشعر من لقطة إلى لقطة موالية بالنسبة للممثل، بسبب استغالل 

(، فيغسلون وجوههم ويلمسون شعر رؤوسهم soulagementالممثلين لوقت االستراحة )

 (.des sotesفيشتتونه. وهذا ما يخلق قفزات بين اللقطتين )

 (:faux raccord couleurرابط خاطئ اللون ) -6

من لقطة إلى  -بصفته المسؤول المباشر على الروابط والتنقالت–ينتقل المخرج 

اخرى بواسطة اللون، فمثال: نرى في لقطة شرطيا يأكل الفراولة ويأتيه اتصال هاتفي للرد 

ط بين لقطتين عن طريق االنتقال عليه. ثم تعقبها لقطة لضحية تغرق في دمها؛ حيث تم الرب

                                                 

 .128كين دالي، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي، المصدر السابق، ص -1
2- Hila colman, les métiers du cinéma, nouveaux horizons, Paris, 1974, p61. 
3- Isabelle salvini, op.cit, p77. 
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من اللون األحمر للفراولة إلى اللون األحمر للدم. ولو انتقلنا بلونين مختلفين سيقع الرابط 

 الخاطئ الذي يالحظه السكريبت.

 :(faux raccord regardرابط خاطئ حركة العين ) -7

ر مواقع (؛ حيث يغيles sous d’axesيتجنب المخرج مسألة القفز على المحاور )

هه. فمثال: إذا التفت الممثل  الكاميرا عند الربط واالنتقال؛ برسمه للخط الوهمي الذي يوجِّ

نحو منظر ما، يتغير موقع الكاميرا بتصوير )لقطة وجهة النظر(؛ وإذا لم نجعل القفزات 

(sous d’axes.في الحسبان، سنرى لقطة معاكسة تماما لنظرة الممثِّل ) 

 raccord dansرابط في المحور ) -1( وهي: 7Rمالحظاته ") يراعي السكريبت في

l’axe .)2- ( رابط حركة العينregards .)3- ( رابط مداخل ومخارج المجالrentrée et 

sorties .)4-  182رد الفعل في المرآة و( °réflexion dans miroir et 180°.)5- 

 raccord gesteكة حول الكالم )رابط الحر -6(. retounementsااللتفاالت واالستدارات )

sur parole .)5- ( إيقاع االنتقالrythme d’éplacements.)(1). 

 (:faux raccord musiqueالموسيقى ) ئرابط خاط -8

وهو القطع المباشر دون اكتمال المقطع أو الجملة الموسيقية ودون انتهاء المدة 

 الزمنية المخصصة لها.وهو من مسؤولية المركب.

 (: faux raccord sonoreرابط خاطئ الصوت ) -9

يوظف المخرج عنصر الصوت لالنتقال من لقطة إلى لقطة موالية، ويكون الصوت 

متعلقا باللقطة الثانية ومكونا لها. وال يرتبط بمضمون اللقطة األولى. ومثال ذلك: رجل 

ت( للمثل نفسه يقطع الخشب في لقطة معينة ثم فجأة نشاهد لقطة ثانية )خارج مجال الصو

يتسلق الجبل بدل أن نرى لقطة )وجهة النظر( لمصدر الصوت. ويعد الصوت رابطا 

 إجرائيا في هذا المجال، وال يؤدي معنى يرتبط بمحتوى اللقطة.

 

 

 

                                                 
1- Isabelle salvini, op.cit, p82. 
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 رابط خاطئ الديكور: -10

هو تغيير مكان التصوير، كتغيير الطاوالت من موقعها األول، أو تغيير المقهى 

غيير المسكن والطريق والشارع؛ وهذا الذي يخلق الرابط الخاطئ؛ حيث بمقهى آخر، أو ت

 تتغير المداخل والمخارج واالرتفاع والطول والعرض وتحركات الممثلين.

 (:faux raccord l’éclairageرابط خاطئ اإلضاءة ) -11

( هو مدير التصوير mauvais raccordالمسؤول األول عن رابط اإلضاءة الخاطئ )

رص على الحفاظ على جودة اللقطة مع نفس درجة اللقطة الموالية، وعلى الذي يح

 ( وعلى التساوي في كمية الضوء بين اللقطات.flouوضوحها وعدم غبشها )

 

 (assistant réalisateurمهنة مساعد المخرج ):المبحث السابع

يتكفل مساعد المخرج بوضع احتياجات كل مشهد بعد قراءته لسيناريو الفيلم؛ 

ويساعد هذا العمل مدير اإلنتاج في مهمته، وتحتوي جدول التقطيع: "رقم المنظر والمشهد 

وصفحة السيناريو المدونة فيها المنظر، ووصف مختصر للحركة، توضيح ما إذا كان 

المنظر يدور ليال أو نهارا، داخليا أو خارجيا ]...[ بيان بالممثلين المطلوبين، وعدد الممثلين 

. إضافة إلى نوع الديكور واألزياء؛ لتوفيرها في (1)األكسسوار المطلوب"الكومبارس، و

 (. le dépouillementجدول الميزانية )

( وتحفظيهم répititionsالحوارات مع الممثلين ) ةيؤدي مساعد المخرج دور مراجع

وتصحيح أخطائهم، ويشرف على تجارب األداء معهم قبل البدء في التصوير، وهو 

 .(2)"عن تأخير حضور الممثلين أو تأخير دخولهم في الديكور أثناء التمثيل"المسؤول: 

يساعد الممثلين في التخلص من األداء المسرحي أثناء التدريبات أو اللقطة 

( والبساطة في l’improvisation(، ويدربهم على االرتجال )plan mécaniqueالميكانيكية )

                                                 

 .84أوزويل بليسكتون، رجال السينما، تر: أحمد الحضري، دار النهضة العربية، مصر، د.ط، ص -1
 .53، ص1995، 1محمود سامي عطا هللا، السينما وفنون التلفزيون، الدار المصرية اللبنانية، ط -2
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فس، يأتي الصوت بالطبع، هل صوتك يبدو مسرحيا؟ األداء والتركيز على الغريزة، "مع الن

 .(1)إذا كان األمر كذلك فإنه سوف يتم حذف معظم الحوار"

يتصل بالممثلين ويوزع عليهم أدوارهم، ويحدد لهم أيام التصوير الخاصة بهم، 

ويحدث هذا غالبا في أماكن إقاماتهم؛ لتسهيل مهامهم وتوفير أجواء الراحة واالسترخاء لهم. 

ويقوم بتحضير شروط اللقطة قبل انطالق التصوير كتحضير الممثلين والديكور واألزياء 

 والماكياج واإلضاءة، ووسائل التقاط الصوت، واألكسسوارات.

يستند مساعد المخرج إلى التقطيع التقني الذي وصفه المخرج  من أجل االستعداد 

في مراحل: "الكاستينغ، ( ويحضر la diciplineللتصوير وتوفير شروط االنضباط )

 feuilles de( وأوراق االحتياجات )plan de travail(، ومخطط العمل )repérageوالمعاينة )

service( وتوفير الهدوء والصمت ،)le silence"(2)( في بالطو التصوير. 

يتمثل مخطط العمل "في أماكن التصوير مفصلة، أوقات العمل لكل ممثل، اللقطات 

. ونوع الديكور، والممثلون، واألكسسوارات، واألزياء، وأنواع (3)ا"المقرر تصويره

( الخاص باإلضاءة )ليل، نهار( أو l’ambianceالتسريحات، وأنواع الماكياج، والجو العام )

الخاص بالديكور )خارجي، داخلي، كروما(. ويتصدر ورقة مخطط العمل "عنوان الفيلم، 

. (4)التصوير، والسكريبت، والمصور وملتقط الصوت"والمنتج، ومساعد المخرج، ومدير 

 وهذا نموذج لمخطط العمل اليومي.

 

 المشهد
scène 

 الوقت
 اللقطة
Plan 

 الزي الماكياج األكسسوار المكان
 الجو العام

ambiance 
 ممثلون

كؤوس،  المقهى 4رقم  االثنين 1رقم
طاوالت، 
الحليات، 
لوحات 

 زيتية

درامي 
جروح 

في 
 الوجه

عصري 
 الحايك

نهار، 
 داخلي

النادل، 
صاحب 
المقهى، 
 الزوجة

 

                                                 

 .282، ص62212كاثي هانس، فن التمثيل السينمائي، تر: أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  -1
2- Youssef Ait Hammou, les métiers du cinéma, op.cit, p73. 
3- F.ranoye, F. Frey, A.Golio lété, le cinéma, Nathan, Paris, 2011, p74. 

 2215مساعد المخرج مع بلخطوات محمد. مهنةورشة تدريبية حول  -4
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المخطط يوميا لتسيير عملية التصوير وإنجاحها، ونستطيع أن نضيف لنوع  عيوض

اللقطة حركات الكاميرا كالبانوراميك والزوم والترافلينج، وندرج في الجدول كذلك أنواع 

 لويت.يالممثلين كالكومبارس أو  الرئيسيين أو الس

 

 (:la réalisationالسينمائي )مهنة االخراج :الثامنالمبحث 

 Découpageيقوم المخرج بقراءة السيناريو قراءة جيدة، ثم يبدأ بتقطيعه )

technique ،في شكل جدول مقسم إلى خانات، فيدرج فيه رقم المشهد، رقم اللقطة، نوعها )

نوع األكسسوار، الزي، مدتها، حركة الكاميرا، الممثلون، نوع الديكور، نوع اإلضاءة، 

 الحوارات، نوع الروابط.

يعتبر المخرج مسؤوال عن مضمون اللقطة وأغراضها ودالالتها، فيركز على بؤر 

االهتمام أو الموضوع ذي األهمية؛ "بأن يرتبها في المكان بطريقة تجعل األشياء التي في 

ا يقوم باختيار نوع اللقطة . ولهذ(1)المقدمة تبدو أكبر كثيرا من األشياء التي في المؤخرة"

المناسبة للموضوع، ويحدد زمن ابتدائها وزمن انتهائها وحركتها، "فإن جمع لقطتين يؤدي 

إلى تنظيم الحركة والمكان ]....[ فإنه عندما ستلتصق مع اللقطة المجاورة، سينشأ اإلحساس 

 .(2)بالحركة"

رك مدير التصوير في يعطي المخرج أهمية لتكوين الكادر وتناسب مكوناته، فيشا

تقسيم اللقطة وبنائها وفق قاعدة التثليث؛ لتحقيق "الوحدة العضوية، بالنسبة للتناسب ]....[ 

 .(3)م على مبدأ القطع الذهبي يكون في العادة عمال كبير التأثير"قووالعمل الفني الذي ي

على  (، الذي يحافظMoniteurويراقب عناصر تكوين اللقطة عبر جهاز المونيتير )

 (.4K, HD, full HDجودة الصورة طبقا للكاميرا )

يوظف المخرج األلوان لإليحاء إلى دالالت معينة، فلون اللقطة الضوئي األزرق 

يوحي إلى عزلة الشخصية وبرودة عالقتها مع اآلخرين، واللون "األصفر مخصص 

صفر شخص خائن، وعين و]....[ يشمل الغيرة والحسد والكآبة ]....[ كلب أدلألزواج المخ

                                                 

 .58، ص1981صالح أبو سيف، كيف نكتب السيناريو، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ط -1
 .161ميخائيل روم، أحاديث حول اإلخراج السينمائي، ص -2
 .129، ص2212ن، مذكرات مخرج سينمائي، تر: أنور المشري، مكتبة األسرة، القاهرة، طإيزنشتاي -3
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. ويوحي األخضر إلى الخضرة والنماء والمحبة، ويوحي األزرق إلى (1)شخص جبان"

 الموت.

 

 (leader chipقيادة المخرج السينمائي ):ولالمطلب األ

تتمثل مهارات المخرج وسماته في اختصاصه وكفاءته ومكانته وسط فريق العمل، 

والممثلين؛ "حيث يعد مناسبا خلق الجو الودي بين وكذلك قدراته على قيادة الفريق التقني 

. والتواصل مع الجماعة، وتوفير الراحة واالسترخاء (2)أفراد الفريق من قبل بعض القادة"

 وضرورة اإلصغاء إلى نصائحهم ومالحظاتهم.

يتسم المخرج بالديموقراطية التشاركية، حيث يتشاور مع فريق العمل في أحسن 

اللقطة وتكوينها والبحث عن الّصواب في كيفيات إخراجها، و"يسعى دائما األساليب اللتقاط 

إلى تحقيق أهداف الجماعة عن طريق األعضاء أنفسهم، ويقف هو موقف المحرك والموجه 

 .(3)لنشاط األعضاء"

يزيل المخرج العوائق أثناء التصوير ويستبعدها، فيصلح بين األعضاء المتنازعين، 

ثلين، ويخصِّص أوقات لراحتهم ورفاهيتهم. ويتجنب االنفعاالت ويرفع التوتر عن المم

السلبية مثل الغضب واألنانية واالحتقار واالستعالء. و"إن هذا يعاون على تقوية الشعور 

 .(4)بوحدة الجماعة وييسر من جهودها"

يؤدي العمل الفردي إلى الفشل، و"الشيء الوحيد الذي يهم هو أهمية عمل الجماعة 

 .(5)اج"في اإلخر

 

 (le repérageمعاينة المخرج مع الفريق ):المطلب الثاني

( من كاميرات وحوامل les moyens du bordيكتفي المخرج بالوسائل المتاحة لديه )

ووسائل الصوت واإلضاءة. وكذلك أماكن التصوير المتوفرة مجانا الستغاللها. وقبل 

                                                 

 .124-122، ص1955ايزنشتاينن اإلحساس السينمائي، تر: سهيل جبر، مطابع األمير، بيروت، ط -1
 .91، ص1999، 1ج.كورتوا، الطريق إلى القيادة، تر: سالم العيسى، دار عالء الدين، دمشق، ط -2
 .54، ص2223، 1معروف، شروط المدير الناتج، شركة التضامن، باتنة، ط أحمد -3
 .155، ص1965أردواي تيد، فن القيادة، تر: محمد عبد الفتاح إبراهيم، مؤسسة فراثلكين، مصر، ط -4

5- Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma, Edition Aubier Montaigne, Paris, 1977, p99. 
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رفقة مساعد المخرج ومدير اإلضاءة انطالق التصوير، يقوم المخرج بمعاينة الديكورات 

ومهندس الصوت ومهندس الديكور؛ وهذا من أجل معرفة كمية اإلضاءة الموجودة؛ 

لتحضير الكشافات والعواكس المناسبة، ولمعرفة عوائق الصوت، وتحديد األكسسوارات 

التي يحتاجها الديكور، والعوائق الموجودة في المكان، ككابالت الكهرباء في ديكور 

 ريخي.تا

يقوم فريق المعاينة "بحمل آالت التصوير الرقمية؛ ألخذ صور أثناء المعاينة ألركان 

. تم مشاهدتها بعد االنصراف من األماكن؛ لمالحظة التفاصيل (1)("les endroitsالمكان )

وتقييم األمكنة، وتوفير احتياجاتها من وسائل، وتحديد أوقات التصوير فيها حسب الظروف 

 يها. واختيار أفضل األيام واألوقات للتصوير.المناسبة ف

 

 على المحاور االخراجارتكاز :المطلب الثالث

يرتكز المخرج السينمائي على رسم المحاور؛ للحفاظ على التتابع داخل اللقطات، 

( فيقوم المخرج بوضع "خط خيالي ]....[ sotesوتجنب انحراف المسار وظهور القفزات )

المراد تصويره دائما. ويختار المخرج أحد جانبي الخط ليتم يمر بمنتصف الموضوع 

 .(2)تصوير الحركة منه"

درجة(؛ ويتم وضع الكاميرا في نقاط االرتكاز في جانب  182وذلك من زاوية )

المحور؛ حيث يدخل الممثل من باب المنزل من اليسار إلى اليمين. ثم تغير نقطة االرتكاز 

عدم تتابع الحركة؛ حيث نشاهد قفزة يظهر من خاللها  في الجهة المقابلة؛ فتحصل على

 الممثل عائدا في اتجاه معاكس.

يركز المخرج على حركات الممثلين؛ لإليحاء وإعطاء "انطباع للذهاب والقدوم، 

مين، فإن المطارد يجب أن يحافظ على ي]....[ وإذا ما كان المطارد يهرب من اليسار إلى ال

. وكذلك إذا حاولنا تصوير لقطة )مجال وضد مجال( يتم وضع الكاميرا في (3)هذا االتجاه"

                                                 
1- Remato Dori, Scénographie et réalisation des décors, copright, France, 2016, p95. 

 29.ص2212. 1منى الصّبان، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، دارمجدالوي .االردن .ط -2
 .328-325الخطب السينمائي، ص -3
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جانبين متعاكسين، تكون في النقطة األول اللتقاط )المتكلم( وفي النقطة العكسية اللتقاط 

 (.plan en amorceجزء من رأس أو ظهر المتكلم إليه )

يدخل من الباب  استدار أحدهما لرؤية شخص ثالث دايتم االنتقال إلى محور آخر إ

درجة( بمعنى أنهما رأسيان، اللقطة  92و"يشكل المحور الجديد والمحور القديم زاوية )

حيث الرجل األولى ينظر إلى الثالث كجسر بين كال المحورين وتسمى لقطة محور 

. وإذا لم يغير المخرج المحور، يقع القفز وانحراف النظرة، فنرى حركة نحو (1)ارتكازي"

 رجل يدخل من األمام.الخلف غلى 

 

 المسافات بين الممثلين:المطلب الرابع

( والمسافات la mise en placeيعمل المخرج على إدارة الممثلين وتحديد أماكنهم )

بينهم والحدود؛ لضرورات يقتضيها اإلخراج أو التمثيل أو اإليحاء والداللة. فمن أدوار 

والمساحات والفراغ؛ وإبراز عالقة األشياء المخرج األساسية: "خلق اإلحساس بالمسافات 

 .(2) بعضها ببعض )اتصاال أو انفصاال("

يراعي المخرج مضامين اللقطات وأغراضها عندما يضع المسافات بين 

الشخصيات، وضرورة اإلفادة من دراسة ادوارد هول في تناول لموضوع المسافات 

 :(3)المتمثلة في

)حالة القرب( هي مسافة الجماع  (distance intimeالمسافة الحميمية ) -1

 والمصارعة.

سم( يمكن  45إلى  15إنش( ) 28إلى  26) المسافة الحميمية )حالة البعد( -1

 لأليدي أن تمتد وتمسك األطراف.

سم( 55سم،  45)حالة القرب  (:distance personelleالمسافة الشخصية ) -3

 يمكن للمرأ أن يمسك أو يتشبث بالشخص اآلخر.

                                                 

 .328الخطاب السينمائي، المصدرالسابق، ص -1
 .253، ص2228كرم شلبي، اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج، دار الشروق، جدة، ط -2
 .165-162، ص2225، 1إدوارد هول، البعد الخفي، تر: لميس فؤاد اليحي، األهلية للنشر، األردن، ط -3
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سم(: تمتد من نقطة خارج  125سم إلى  55)حالة البعد  المسافة الشخصية -4

 مساحة اللمس السهل للرجل من قبل شخص ما.

متر(  2.12متر إلى 1.22)القريب  (distance socialeالمسافة االجتماعية ) -5

مسافة مشتركة بالنسبة ألشخاص يحضرون تجمعا اجتماعيا عرضيا أن تقف وتنظر نحو 

 هذه المسافة له تأثير مهمين.شخص على 

متر(: إن مادة الجلد والشعر  3,62متر إلى  2,12)المسافة االجتماعية )البعيد(  -6

 وحالة األسنان وحال المالبس تكون جميعها مرئية بسهولة".

توحي المسافة الحميمية القريبة إلى حضور الفعل الجنسي من خالل تالصق 

إلى  15بالمسافة صفر. وتوحي المسافة الحميمية البعيدة ) الجسدين، والعناق والقبلة. وتقدر

سم( إلى وجود عالقة عاطفية بين الموظفين أو المكلفة باالستقبال والشخص المجاور  45

 لها، وتؤدي المسافة الشخصية دالالت االسترخاء أو التوتر بين الممثلين.

 

لالمطلب الخامس  :حركات الممثِّ

الممثلين للتحرك من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى يقوم المخرج بتوجيه 

اليمين. ويتحركون كذلك صعودا من األسفل نحو األعلى أو هبوطا من األعلى نحو األسفل. 

وتؤدى حركات الممثل عدة دالالت "الحركات الهابطة يمكن أن توحي بالضعف والخطر 

في األغلب متوترة ]....[ بطل الفيلم  والضآلة ]....[ وتبدو الحركة من اليمين إلى اليسار

. لكن البطل يتحرك من اليمين إلى اليسار (1)مثال يسافر في األغلب إلى يمين الشاشة"

 لإليحاء إلى عودته من السفر.

وضعيته القوية أو الضعيفة )وزنه الدرامي( حسب نوع  ىتوحي حركة الممثل إل

يسلكون اتجاه "اليسار إلى اليمين عندما االتجاه نحو الكادر األيمن أو األيسر فالجنود 

يهاجمون ومن اليمين إلى اليسار عندما ينسحبون ]....[ فإذا ما كانت الشخصية شريرة فإن 

                                                 

 .11، ص1985، 2، تر: جعفر علي، دار قرطة، الدار البيضاء، المغرب، ط-الحركة–لوي دي جانيتي، فهم السينما  -1
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آلة التصوير قد تبدو عدوانية أو تهديدية فهو يغزو فراغنا، وإذا ما كانت الشخصية جذابة 

 .(1)فإن الحركة باتجاه آلة التصوير تبدو ودية"

االتجاه من اليسار إلى اليمين إلى الذهاب واالبتداء واالنطالق والسفر، يوحي 

ويتنافى مع اتجاه اليمين نحو اليسار الذي يؤدي معاني العودة والرجوع واالنتهاء، ويرتبط 

اتجاه اليسار نحو اليمين "بحركة الشخصيات ذات الطبائع اإليجابية بينما يرتبط االتجاه 

 .(2)ذات الطبائع السلبية"اآلخر بحركات الشخصيات 

تتحرك الشخصية اإليجابية من اليسار نحو اليمين، وتكون ذات قيم المحبة والخير 

مين يواألمن والقوة والسعادة والمواطنة والشرف، وتوحي الشخصية السلبية المتجهة من ال

فعل فيه  نحو اليسار إلى قيم الشر والكراهية والضعف والخيانة والكآبة والتوتر. وتعبر "عن

قوة وعنف وتعطي الحركة تجاه أعلى الكادر إحساسا باألمل والنمو، بعكس الحركة تجاه 

 .(3)الكادر التي تعطي إحساسا باليأس والكآبة"اأسفل 

حركة الشخص القوي الذي ينتصر في  -المتجه نحو اليمين–تمثل حركة الممثل 

يمثل الشخص  كعلى خالف ذلالمعركة أو الشخص الذي يستقبل زوجته مسالما وسعيدا، و

المتحرك نحو اليسار الضعيف الذي ينهزم في المعركة أو الشخص الذي يعنِّف زوجته 

 ويخلق عالقة التوتر والتهديد بينهما. وتكون المسافة شخصية بعيدة بين الطرفين.

وتتحرك شخصية البطل نحو اليمين؛ من أجل الضرورة الدرامية، مثل استرجاع 

ل في فعل االنتقام، أو من أجل الحاجة مثلدرامي المتا، أو من أجل الموقف ةطفابنته المخت

 الدرامية؛ كالبحث عن المال من أجل الزواج.

                                                 

 .12-11لوي دي جانيتي، المصدر السابق، ص -1
 .239، ص2212ناجي فوزي، قراءات خاصة في مرئيات السينما، مكتبة األسرة، القاهرة، ط -2
 .242فلاير مهنا، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، ص -3
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 (1)شكل يوضح معاني بعض األوضاع الجسمية

 

)أ( محب لالستطالع  أو فضولي. )ب( متحير. )ج( ال مبال. )د( يرفض. )هـ( يراقب. )و( مكتف بذاته. 

)ك( يشاهد. )ل( منتبه  )م( غاضب  عاقد العزم. )ط( متسلل. )ي( باحث عن شيء.)ز( مرحب. )ح( 

بعنف. )ن( مستثار. )س( يتمطى/ يبسط جسمه. )ع( مندهش، مسيطر، متشكك. )ف( يخفي شيئا خشية 

 افتضاحه. )ص( يشعر بالخجل. )ق( يفكر. )ر( متأثر وجدانيا.

 

 

                                                 

عن: جلين ويسلون، سيكولوجية فنون اآلداء، تر: شاكر عبد  (Rosenberg and Langer, 1965روزنبرج والنجر )-1
 .229، ص2222الحميد، عالم المعرفة الكويت، ط
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 األشكال  –التأطير  –اإلخراج :المطلب السادس

يعطي المخرج أهمية للتأطير وشكل الموضوع، فيكون مثلثا أو دائرة أو خطأ 

مستقيما. "األم المتسطلة ]....[ تطغي على اإلطار وهي تقف بين ابنها المرتبط بأمه ارتباطا 

وثيقا ]....[ ويبدو الشخص أو لشيء محصورا ضمن الحدود األفقية والعمودية لإلطار 

 .(1)م شعورا بالقمع"]....[ ويعطي التأطير المحك

تشبه الخطوط العمودية قضبان السجن، وتكون أحيانا عبارة عن ظالل ساقطة على 

جن أو جانبي النافذة أو الباب  وجه الممثل، ويؤطر المخرج جسد الممثل بقضبانين داخل السِّ

ال لإليحاء إلى الحصار والقيود. وكذلك: "اللقطة المنحرفة )لقطة الزاوية الهولندية( تشكي

منحرفا، يبدو اإلطار فيه مائال إلى أحد الجوانب ]....[ من جهة أخرى الخطوط األفقية عبر 

 .(2)الوجه لها أطياف معان أخرى، الغموض، السجن، اإلقصاء"

( إلى مأساة األشخاص وظروفهم المزرقة أو plan casséتوحي اللقطة المائلة )

عيات الشخصيات في السجن أو المعتقالت الالاهتمام بالموضوع المحاصر بالنفايات، أو وض

أو األماكن المعزولة، أو اإلشارة إلى حاالتهم النفسية مثل التوتر والقلق واالضطراب، وإذا 

. (3)"كانت المساحة الفارغة إلى يمين اإلطار والنظرة إلى اليسار، تضع تهميشا للموضوع"

وانبه حسب رؤية المخرج وتتغير مواقع الموضوع بين وسط الكادر وأسفله وأعاله وج

 واختياراته.

يقوم المخرج بجعل ثورة االهتمام في الوسط غالبا، و"هذه المساحة تعتبر بشكل 

. ويوحي الجزء العلوي (4)غريزي من قبل أكثر الناس على أنها مركز االهتمام الضمني"

( إلى مكانة الشخص وتقبله االجتماعي ومنزلته داخل الوضع chapôtمن الكادر )

االجتماعي، ويدل: "على القوة والسلطة ]....[ وحافات اإلطار يمكن أن توحي بعدم األهمية 

 .(5)وأحيانا االقتراب من الخطر والنسيان والموت"

                                                 

 .149-148، ص2213برناردف.ديك، تشريح األفالم، تر: محمد منير األصبحي، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط  -1
 .154-151برناردف.ديك، المصدر نفسه، ص -2
 .38ص الخطاب السينمائي،-3
 .12اإلخراج، المصدر السابق، ص-لوي دي جانيتي، فهم السينما -4
 .12لوي دي جانيتي، المصدر نفسه، ص -5
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يرمز الجزء السفلي من الكادر إلى الضعف واالنسحاب واالنتهاء والتهميش 

والفقراء والمضطهدين واالستعباد، وهو الجزء المخصص للخدم والمهمشين، والعبيد 

 والمستعمرين.

( في شكل خط مستقيم la mise en placeيدير المخرج الممثلين ويحدد مواقعهم )

لكثرتهم، أو لهجوم الجنود في المعركة، أو لحجم الحضور في القاعة، ويضع الممثلين 

ا أحيانا في شكل دائرة مثل: جلوسهم أمام الدار، أو جلسات السمر واالستماع للحكاي

واألساطير، أو جلوس الممثل في شكل دائرة في الفضاء لإليحاء إلى الوحدة والغربة 

 والتهديد والتهميش.

نرى شكل المثلث كثيرا في اللقطات يدرج المخرج فيه ثالثة شخصيات تستقر في 

وضعيات أركان المثلث، وتتحرك جريا أو مشيا أو ركوبا أو تبقى ساكتة. يمثل رأس المثلث 

لسيطرة واإلدارة والحكمة والزعامة والحكم، ويمثل ركناه في القاعدة االستعباد القوة وا

 والطاعة والهزيمة والضعف والتهديد والشخصيات السلبية.

 

 الخطوط داخل الكادر -: اإلخراجبعالمطلب السا

تتمثل الخطوط داخل الكادر في الخطوط المستقيمة، والخطوط المنكسرة، والخطوط 

، والخطوط األفقية والخطوط العمودية )×(( وفي حرف Sوالخطوط في حرف )المنحنية، 

والخطوط المتوازية والخطوط المنحرفة )المائلة إلى اليمين واالئلة إلى اليسار(. ويحدد 

المخرج هذا الخطوط في حركة الممثل، وخط الطريق المستقيم، وخط الساللم المنكسر، 

الجبل العمودي، وخط سير السفينة األفقي، وخط  وخط سكة الحديد المتوازي، وخط تسلق

السكران المنحني وخط المسافر المستقيم نحو اليمين وخط العائد من السفر المستقيم نحو 

 اليسار.

ؤدي الخطوط وظائف تقنية تقتضيها الضرورة اإلخراجية، ووظائف داللية إيحائية  ت

لخطوط المنحية تعطي إحساسا "الخطوط المستقيمة تعطي إحساسا بالقوة والرجولة، وا
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بالرقة واألنوثة، والخطوط الرأسية تعطي إحساسا بالقوة، والخطوط األفية تعطي إحساسا 

 .(1)بالهدوء والسالم والخطوط المائلة تعطي إحساسا بالديناميكية والطاقة"

يعبِّر الخط المستقيم عن االختيارات الصائبة واتخاذ القرارات النهائية وعدم التردد 

والتردد  فنحني عن الضعلمواالنسحاب، ويوحي إلى الفوز واالنتصار، ويعبر الخط ا

إلى )×( في شكل حرف -(، وتعبر الخطوط المنحرفة Sوالخيانة ويكون في شكل حرف )

عن القوة إذا كانت مستقيمة، وعن الضعف والليونة إذا كانت منحنية.  -اليمين أو اليسار

ن الركود وعدم الحركة لإليحاء بأفكار مثل اإلنهاك والتعب و"يستخدم المخرجون السينمائيو

. وتبقى الحركة مستقرة ساكنة في شكل نقطة ).( (2)العصبي والشلل الروحي وحتى الموت"

 الى صعوبة الوضع والقراروالمواجهات.  zويوحي الخط المنكسر(.2أو درجة )

 

 إدارة االنفعاالت والغرائز: ثامنالمطلب ال

على إدارة االنفعاالت والعواطف أثناء التصوير، ولكل انفعال في يركز المخرج 

الوجه حركة تناسبه، مثل التوتر والقلق والسعادة واإلحباط والغضب والنشوة. ويعبر الوجه 

واليدان وحركة الجسد عن االنفعاالت، وكذلك تعبر األشياء داخل الكادر "فاللمعان، يمثل 

قة الماء وسكونه إلى االستقرار واالسترخاء واألمن، . وتشير زر(3)حد السكين، الحنان"

وتشير األرض اليابسة المقشرة إلى شدة العطش والقحط والجفاف في فيلم وقائع سنين 

 الجمر.

يحدد اللون أنواع العواطف والمشاعر؛ حيث يرمز األخضر إلى المحبة واألمان، 

د واجبنا أو مقدرتنا، وأن ويرمز األصفر إلى الخيانة والخداع والكذب، و"األبيض يحد

 .(4)ر وأن الرمادي يحدد تشككنا"شاألسود يحدد ضعفنا، عجزنا أو تعطشنا إلى ال

 

                                                 

 .231منى الصبان، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، ص -1
 .28الحركة، ص –لوي دي جانيتي، فهم السينما  -2
 .145، ص1995سسة العامة للسينما، دمشق، ط، تر: حسن عودة، المؤ-الحركة –جيل دولوز، الصورة  -3
 .161جيل دولوز، المصدر نفسه، ص -4
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يتناول المخرج مسألة الغرائز في موضوعاته واالنحرافات االجتماعية مثل: "غريزة 

. وكذلك غريزة العطش (1)الجوع، غرائز التفذية، الغرائز الجنسية أو حتى غريزة الذهب"

وحّب األزياء، والميل إلى مقدمات الجنس مثل: العناق والقبلة واللمس، وغريزة الميل إلى 

الستر أو العري. وترتبط مسألة الغرائز "بالمعايير التي يضعها المخرج في اعتباره عند 

مستوى التوتر الذي يصفه  -2النزعة االحترافية  -1مثل في أول لقاء به، مثل: متقييمه لل

. وتتمثل (2)الجاذبية الجنسية"-5جاذبية الشخصية  -4الحيوية  -3الموقف الممثل في 

حاق والعنف  نا واللِّواط والسِّ المرأة  ربضواالنحرافات االجتماعية في موضوع الزِّ

 واالغتصاب والمثلية الجنسية، والتحول الجنسي، والعنف الجنسي، والمخنثون.

 

 المونتاج مهنة:المبحث التاسع

يتمثل في أسلوب الجمع بين لقطتين متعاقبتين أو متزامنتين؛ إلنتاج معنى أو غرض 

النتقال إلى محتوى آخر في لقطة موالية. أو الربط بين لسينمائي. أو يقوم المرّكب بالقطع 

 -كثير –( واحد quantativeلقطتين متناقضتين. "وأما التعارضات فتصبح متعددة كميا )

( intensive( )المياه، األرض( وتكاثفيا )qualitativeيفيا )عدة رجال...وك –رجل 

حركة هابطة، من اليمين إلى  –( )حركة صاعدة Dynamiques)الظلمات، النور( وديناميا )

 .(3)اليسار وبالعكس"

يتحصل المركب على المادة الجافة التي صورت، ثم يقوم باختيار اللقطات المناسبة 

ويحذف األجزاء األخرى ويستبعدها...ويشمل المونتاج الربط بين لقطة الفعل ولقطة رد 

الفعل، ولقطة المجال ولقطة ضد المجال، ولقطة رد الفعل ولقطة وجهة النظر. ويعتبر 

تقتضي القطع واالنتقال، ويبقى المونتاج حاجة نفسية يحققها  التركيب نتيجة مسألة غريزية

                                                 

 .158جيل دولوز، المصدرالسابق، ص -1
-148، ص2229، 1كين دانسايجر، فكرة اإلخراج السينمائي، تر: أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط -2

149. 
 ، د.ص.1995الحركة، تر: حسن عودة، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -جيل دولوز، الصورة -3
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المركب؛ الذي "يستطيع أن يقدم صورة مطابقة للحياة التي نراها، ]...[ وأن يتبع نفس 

 .(1)الطريقة التي نرى بها األشياء في حياتنا العادية"

 

 :أنواع المونتاج ولالمطلب األ

 يظهر المونتاج في عدة تصنيفات، منها:

 المونتاج اإليقاعي: -1

الذي يتعلق بمستوى تسارع اللقطات أو بطءها، ويخضع المرّكب للمدة الزمنية التي 

 .(2)تستغرقها كل لقطة. ويكون "التقطيع السريع متكررا"

 المونتاج الروائي: -1

نحرف عنها. و"إنه أبسط يوال  ثيكون تركيبا سرديا يتبع خطية القصة واألحدا

 .(3)المباشر، أي مظهره الذي يتكون طبقا لتسلسل منطقي تاريخي"مظاهر التوليف 

 المونتاج المتوازي: -3

يراعي المركب مسألة تزامن الصورة والصوت، ويستغرقان المدة الزمنية نفسها، 

وال يسبق أحدهما اآلخر؛ تجنبا للقطع واالنتقال الخاطئ، و"غالبا ما يجد مركب الفيلم أن 

الربط بين لقطتين، ويعتبر استمرار الصوت خالل القطع من شريط الصوت يساعد على 

 .(4)لقطة إلى أخرى من أهم الوسائل التي تتبع في مونتاج األفالم"

 المونتاج المباشر: -4

( بين اللقطات، ويستبعد المؤثرات الخاصة cutيستعمل المرّكب القطع المباشر )

بأحسن اللقطات، وأداءات الممثلين كالتالشي البصري أو المسح أو االختفااء، و"يحتفظ 

الجيدة والكادراج، واللقطات التي تغيب فيها األخطاء كالتحكم السيء للكاميرا واألداءات 

 .(5)الرديئة للممثلين"

 

                                                 

 .48ارنست لندجرن، فن الفيلم، تر: صالح التهاني، مؤسسة كامل مهدي للطباعة، القاهرة، ص -1
 .56عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية، ص -2
 .162عقيل مهدي يوسف، المرجع نفسه، ص -3
 .155أوزويل بليكستون، رجال السينما، مصدر سابق، ص -4

5- Youssef Ait Hammou, les métiers du cinéma, le watanya, Marrakech, 2002, p25. 
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 المونتاج غير الحطي: -5

يعطي المركب لعنصر الزمن أهمية؛ ويستعمل في الفيلم زمن االسترجاع والعودة 

ظيف زمن الحذف توبال للتنبؤ باألحداث قبل وقوعها أو إلى الماضي أو زمن االستق

ي المتدرج.Ellipesواإلضمار )  (. وهذا ما ينحرف بالزمن عن مساره الخطِّ

 المونتاج المتزامن: -6

أن يعرض المركِّب لقطتين متزامنتين غير متواترين تتضمنان حدثين مختلفين 

رمان حابنتها وهي تبكي من شدة ال ومرتبطين ببعضهما. فمثال: نشاهد لقطة المرأة تعانق

 والفقر، تتزامن مع لقطة لزوجها يضحك ويلعب القمار غير مباٍل لحال أسرته.

 المونتاج األمريكي: -7

يرتبط بعنصر حذف الزمن وسرعته؛ حيث تتواتر األيام والسنون مثل: "أوراق 

تحل لقطة محل أخرى، تقويم تطير في الفضاء بينما تتعاقب الشهور ]....[ وأثناء المحاكمة 

تضمحل صورة وجه قاض ليظهر وجه المتهم، ثم يظهر فوقه وجه زوجته المعذبة، وفوق 

 .(1)وجهها وجه القاتل الحقيقي"

 مونتاج وجهة النظر:

أن نرى لقطة لشخص ينظر إلى مصدر التهديد؛ محققا لقطة رد الفعل، ثم يقطع 

من زاويته الخاصة. و"ما يميز مونتاج  المركب مباشرة، فتعقبها لقطة تظهر ما رآه البطل

. فيرى (2)وجهة النظر هو أن الشيء المنظور يظهر كما يراه الشخص من نقطة مشاهدته"

 المغمى عليه األرض تدور مشوهة حسب نظرته الذاتية.

 

 لمؤثرات الخاصة بالمونتاج ا:يالمطلب الثان

 (:ellipse de tempsحذف الزمن ) -1

مال حيل التعبير، كمر ستعالزمن عوض القطع المباشر، بايقوم المركب بحذف 

السحاب أو سرعة عقارب الساعة أو قلب أوراق المواقيت؛ للقفز على الزمن واختصار 

                                                 

 .148، ص2213برناردف، ديك، تشريح األفالم، تر: محمد منير األصبحي، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -1
 .39، ص2212األفالم، تر: محمد منير األصبحي، المؤسسة العامة للسينما، دمشق،  وارن بكالند، فهم دراسات -2
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المسافات، واالنتقال إلى فترة مختلفة بسرعة للحفاظ على الزمن الدرامي، وهناك حيل 

المزج، االختفاء والظهور  أخرى "للتعبير عن مرور الوقت، فتح وغلق العدسة، المسح،

. أو االستعانة بعنصر الصوت لالنتقال: "نقيق الضفادع الذي يشير إلى (1)التدريجي، إلخ..."

 .(2)أن الوقت ليال وزقزقة العصافير التي تشير إلى الصباح المبكر"

 (:Le fondu enchainéالتالشي البصري ) -1

(؛ لالنتقال من زمن fondu au noirتنزاح اللقطة الواضحة شيئا فشيا نحو السواد )

زمن الليل أو للتعبير عن قطع المسافات أو لإلشارة إلى التحول نحو فضاء أخر ى النهار إل

بعد مسافة زمنية معينة، وإن "االختفاء التدريجي يعبر عن فاصل واضح في التسلسل، إنه 

وهناك من ربطه . (3)يعترض تتابع السرد ويفصل الحدث السابق عن الحدث الذي يليه"

( هو الذي fondu enchainé à la fermetureباإلضاءة مباشرة، واعتبر "األفوال السينمائي )

تبدأ فيه اللقطة من درجة اإلضاءة الكاملة ثم تضعف اإلضاءة شيشا فشيئا حتى تختفي 

 .(4)الصورة كلية"

 (fondu au blanc, fondu enchainé à l’ouvertureالظهور التدريجي ) -3

؛ من أجل االنتقال من مكان (5)تميل اللقطة ببطء "من درجة اإلظالم التام ثم تضاء تدريجيا"

إلى آخر بعد مسافة زمنية أو التحول من زمن طبيعي )الليل( إلى زمن طبيعي )النهار( أو 

للتعبير عن مرور الزمن. إال أن "الزمن في الواقع يجري عبر الفيلم على الرغم من 

بسببه، إن مجرى الزمن المسجل في ا لكادر هو ما يتعين على المخرج أن  المونتاج وليس

 .(6)يأسره ويثبته في األجزاء الموضوعة على طاولة المونتاج"

 

 

 

                                                 

 .52ألبير يوجنسون، صوفي برونيه، المونتاج السينمائي، تر: من التلمساني، مركز اللغات، مصر، ص -1
 .322، ص2228كرم شلبي اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج، دار الشروق، جدة، ط -2
 .355، ص1964، 12فن المونتاج السينمائي، تر: احمد الحضري، المؤسسة المصرية العامة، ط كاريل رايس، -3
 .68، ص1985، 1أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب المصرين القاهرة، ط -4
 .68أحمد زكي بدوي، المصدر نفسه، ص -5
 النحت في الزمن، د.ص. -6
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 (le génériqueالجينيريك ) مهنة:العاشر بحثالم

يتصدر الجنيريك عرض الفيلم السينمائي؛ للتعريف بمحتوى الفيلم من خالل نوع 

الجنيريك. ويتضمن قائمة فريق إنجاز العمل من مهنيين، ويظهر فيه عنوان الفيلم، وأسلوب 

ومؤسسات دعم الفيلم، والذين قدموا اإلعانات المادية، وأعطوا الديكورات الستغاللها، 

 والفضاءات )المزارع، الحدائق، الفيالت، السكنات(.

جموع الهيئات في صناعة يقوم الجنيريك "بتذكير المشاهد أن السينما يشارك فيها م

الفيلم، ولكلِّ واحد وظيفته ودوره، المنتج والمكلف باللباس وملتقط الصوت، 

(، وأما générique du début. وهذه المعلومات تخص جنيريك البداية )(1)والسكريبت"

( "يستغرق مدة أطول، ويؤدي إلى معرفة تفاصيل générique de la finجنيريك النهاية )

. (2)المشاركة في إنجاز الفيلم وتوزيعه، والمعلومات التقنية والقانونية والثقافية"األسماء 

وكذا إدراج تشكرات للمساعدين والداعمين في الديكورات والتمثيل واستغالل الوسائل 

 وتقديم اإلرشادات.

( بإنجاز جنيريك الفيلم، وصياغة أسماء المشاركين le monteurيكلف المركب )

( فيكتب االسم ويختار له خطا Adope premièreالمونتاج االحترافية مثل: ) بواسطة برامج

( ويختار مؤثر الحركة le fond(، ويجعل له أرضية )carrectères, policesومقاسا وحجما )

نحو األعلى على األسفل أو اليمين أو اليسار، وينتقي للصياغة لونا معينا يتناسب مع 

 محتوى الفيلم.

 

 (musique de fondالموسيقى التصويرية )تاليف مهنة :عشر يحادالمبحث ال

يؤلِّف المكلف بالموسيقى الجمل والمقطوعات المتزامنة مع لقطات الفيلم، لتبرير 

الجو العام، أو لمرافقة اللقطة أو لشرحها أو لتبسيط مضامينها، أو لتفسير الحاالت النفسية 

للشخصية. و"تستعمل في بعض األحيان كذلك كنوع من التوقيت العاطفي، كما يحدث 

                                                 
1- F.Vanoye, F.Frey, A.Galiot- télé, le cinéma, Nathan, Paris, 2011, p130. 
2- Youssef Ait Hammou, les métiers du cinéma, 1ère édition, 2002, le watanya, Marrakech, p45. 
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. حينما (1)[ وذلك حين يحوله انتباه الجنود فجأة إلى جثة زميل لهم"لألوتار الموسيقية ]....

 تحضر الموسيقى في اللقطة، توحي بمؤشر وقت القلق أو التوتر أو السعادة.

( السيناريو جيدا، ثم يحدد اللقطات التي le compositeurيقرأ المؤلف الموسيقي )

مكتفية بالحركة والسكون. ومن  (plans muetsتحتاج إلى الموسيقى والتي تبقى صامتة )

الضروري أن يفهم المؤلِّف مضامين اللقطات وأغراضها وأجواءها العامة، وأيضا: "فهم 

عميق ألهمية ودور اللقطات بكافة أنوعها، والمونتاج، التشكيل واللون وتوزيعاته، الدراما 

 .(2)ومكمن الصراع فيها ومنحى تطوراته، األداء التمثيلي"

 

 :وظائف الموسيقى التصويريةولالمطلب األ

تؤدي الموسيقى التصويرية وظيفة الحضور والغياب، فحينما تحضرالموسبقى  

تؤشر لحضور البطل أو الخصم أو إحدى العواطف والمشاعر أو الغرائز "فاهتزازات كمان 

. أو لقطة لفعل جنسي أو فعل (3)لعوب يكشف أو يمهد بأن مشهد حب سوف يظهر بعد قليل"

لشخصية تسرق من أجل الحاجة الدرامية )غريزة الجوع أو العطش( وتغيب  درامي

 الموسيقى في لقطات تتضمن الهدوء أو العنف أو التوتر.

تستغرق المقطوعة الموسيقية المدة الزمنية نفسها التي يستغرقها المشهد المتزامن 

نتقل إلى مشهد معها والمشترك معها في نفس المعنى، وأحيانا تنحرف عن زمن المشهد وت

مستقل عن سابقه؛ من أجل الربط واالنتقال بها. ومن الروابط الخاطئة أن يتم قطع اللقطة 

(. وهذا ألن المركب ال يعطي أهمية للزمن أثناء faux raccordقبل اكتمال الموسيقى )

ب (، "الموسيقى هي فن زماني ]....[ أن أداءها يتم خالل التعاقle mixageعملية الميكساج )

 .(4)الزمني"

                                                 

 .53روجر مانفل، الفيلم والجمهور، تر: برلنتي منصور، د.م، د.ط، ص -1
 .26، ص1955دمشق، ط سعيد مراد، حوار مع السينما، منشورات وزارة الثقافة، -2
 .35، ص1981صالح أبو سيف، كيف تكتب السيناريو، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ط -3
 .14فؤاد زكريا، التعبير الموسيقي، مكتب مصر، د.ط، د.ت، ص -4
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نعطي أهمية للمسافة الزمنية التي تعبرها اللقطات الموسيقية، وتراعي "نقطة ابتداء 

. (1)الموسيقى وانتهائها تحديدا دقيقا وكيفية االنتقال من وإلى األجزاء التالية في الفيلم"

واع لنستبعد فوضى اإليقاع وتشتيت تركيز المتفرج بهذه الصدمات السمعية المتمثلة في أن

(. ونؤكد أن "موسيقى الفيلم تستهدف شد انتباه المشاهد المستمع faux cutsالقطع الخاطئة )

 .(2)للموقف الدرامي"

توحي الموسيقى التصورية إلى البيئة التي يستقر فيها الممثل؛ وهذا لتحديد مقامه 

(situationو )تتناسب ( ووضعياته االجتماعية )موسيقى الرعاة، الفالحون، البرجوازيون

الموسيقى مع السياق التاريخي للفيلم وزمنه، مثل األفالم الثورية الجزائرية التي تناولت 

 الموسيقى الخاصة بها.

تحدد الموسيقى أيضا: "الفعل: الليل "جو عام تهديدي، الجنون، ]....[ المعركة، 

. وتنسجم مع أنواع الموقف الدرامي مثل: االختطاف، (3)الحرب، فوضى، قاتل"

االغتصاب، الثأر، الحرية. وتتناسب مع أنواع القيم الدرامية مثل الشرف والمواطنة 

والتعاون والسعادة والفرح. وهذا "الحضور هو معيار معرفة قدرة المقطع الموسيقي في 

 .(4)السياق الدرامي"

 

 ااستقاللية الموسيقى واتباعها للسينم:المطلب الثاني

في عالقة التداخل بين الجنسين؛ حيث ال يكتمل بناء تتحدد عالقة الموسيقى بالسينما 

الفيلم بمعزل عن حضور الموسيقى، فمثال األفالم إذا "كانت تقتصر على رواية حكاية 

األوبرا، وعرض مناظرها ومالبس شخصياتها ولذلك ال يمكن أصال أن تعتبر أوبرالية 

 .(5)مادامت تفتقد الموسيقى والغناء"

 

                                                 

 .138ارنست لندجرت، فن الفيلم، تر: صالح التهامي، مؤسسة كامل مهدي، القاهرة، د.ط، ص -1
2- Morcel mortin, le language cinématographique, édition du CERF, Paris, 1992, p140. 

 .434، ص1988، 1ميشال ديرميه، الفن والحس، تر: وجيه البعيني، دار الحداثة، بيروت، ط -3
4- Mohamed garfi, Musique et cinéma, Artyfo, Tunis, 2015, p8. 

 .121، مصر، ص2225سمير فريد، السينما والفنون، مكتبة األسرة، ط -5
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السينما في تحقيق أنواع اإلشباعات والرغبات النفسية كإزالة تشترك الموسيقى مع 

القلق والتوتر، وتوفير االسترخاء والسعادة والتعويض. والموسيقى مثل السينما: "تحاكي 

. ويحقق كال (1)الحلم كثيرا كي نمنحها بالفعل صفة الفن. الحلم هو إشباع رمزي، رغبة ما"

مشاهد ورفاهيته وتسليته، وجعله يتخلص من الفنين أيضا حاجات تتمثل في إمتاع ال

 االنفعاالت السلبية واألالم، ويجد في كال الفنين اللّذة والمؤانسة.

 

 ( l’aiguحاد)و(  graveخفيض)(2)تصنيف الصوت الغنائي:المطلب الثالث

 صوت النساء    صوت الرجال

 (Soprano)ندي( )  (Ténor)رخيم وصادح( )

 (Soprano léger) )خفيف(  (Baryton)جهوري( )

 (Soprano lyrique)غنائي( )   (Basse)منخفض( )

 (Soprano dramatique)حزين( )     

 (Mezzo Soprano)متوسط( )     

 (contralto)منخفض( )     

 leيختلف صوت الرجال عن صوت المرأة من حيث االرتفاع واالنخفاض واإليقاع )

rythme في الزمن، وكذلك من حيث البصمة الصوتية ( الذي هو: "تعاقب الصوت وتواتره

(le timbre"التي هي الخصوصية التي تميز آلة عن آخرى )(3) وتفرق أداًء صوتيا عن .

 ( عن المؤدي.styreotypeآخر يمثل الصورة الذهنية )

( أحيانا في السرعة، والتي تقتضي إيقاعا le timbreتتمثل خصوصية الصوت )

 le décalageنا معها؛ تجنبا لوقوع "االنحراف والمسافة الزمنية )مناسبا لزمن اللقطة ومتزام

rythmique"(4)( المتمثل في االختالفات اإليقاعية بين الصورة والموسيقى. 

 

                                                 

 .121سيمر فريد، السينما والفنون، المرجع السابق، ص -1
2-Paule Druilhe,  histoire de la musique, Edition Brodart, Tuapin, Paris, 1967, p141. 
3- Maris Litucin, le film et sa musique, éditions romillat, Paris, 1992, p29-32. 
4- Maris Litucin, ibid, p58. 
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 :النوتة وعناصرهاالمطلب الرابع

 هي الحرف الذي تتم بواسطته صياغة الموسيقى ومن عناصرها

 المدرج الموسيقي: -1

مدرجات تضم جميع الطبقات الصوتية، ولكل مدرج "يوجد في الموسيقى ست 

مفتاحه، والمفاتيح الموسيقية عددها ستة أيضا ]....[ مفتاح الصول للطبقة الحادة، ومفتاح 

 .(1)الفا للطبقة الغليظة، وأربع مفاتيح )دو( للطبقة الوسطى"

 عالمات التحويل )المسافات الصوتية(: -1

صوت إلى صوت، وتؤثر للمسافات واألبعاد هي عالمات تحدد أزمنة االنتقال من 

( تحول الطبقة الصوتية فترفعها نصف الزمنية التي تفصل بين صوتين، وهي: "دييز )

درجة، بيمول( )ط( تحول الطبقة الصوتية فتخفضها نصف درجة، )بيكار( وترسم هكذا 

(b"تعود بالصوت المرتفع أو المنخفض إلى طبقته األصلية )(2) العالمات دور . تؤدي هذه

المحددات الصوتية، فتؤشر النحراف الصوت وانزياحاته من االرتفاع إلى االنخفاض إلى 

 حالته األصلية )الدرجة صفر(.

 

 :تعريف المقام وتصنيفاتهالمطلب الخامس

 -(graveيحصر المقام في سبع نوتات موسيقية إضافة إلى الجواب: دو )القرار( )

 (.Aigu)الجواب( ) دو–سي –ال –صول –فا –مي –ري 

الراست. –الحجاز  –السيكا  –البياتي  –العجم  –النهاوند  –يصنف المقام إلى : الصبا 

                                                 

 .149سليم الحلو، الموسيقى الشرقية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص -1
 .158سليم الحلو، المرجع نفسه، ص -2
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 (:Le Scénarioالجزائري ) فيلمالسيناريو في المهنةكتابة :ولالمبحث األ

طبق كّتاب السيناريو الجزائريون التقنيات المتعارف عليها في فن الكتابة، فأدرجوا 

يحّدد المكان، وخارجي أو داخلي، والزمن الطبيعي )ليل أو نهار(، ثم السطر األول الذي 

في السطر الثاني وصف اللقطة ومضامينها. مثال ذلك سيناريو فيلم )وقائع سنين  رواذك

 :(1)الجمر( الذي كتبه توفيق فارس ولخض حامينا

 نهار –خارج  –"شط 

 األرض يابسة مغطاة بشقوق عريضة عميقة. كما لو كانت 

 األرض المحرومة من الماء منذ شهور

 فاغرة فاها من العطش الذي يضع قشرتها المحروقة مائة 

 مرة في فرن صيف ال ينتهي.

 والحوافر الصغيرة المشقوقة لألغنام تثير غبارا رقيقا يغشي القطيع خط

 متردد متعثر –الحيوانات بطيئ 

 ثا.الكلب يمر، ال مباليا، مفتوح الخطم. متدلي اللسان، اله

 فجأة تترنح شاة ثم تسقط بال ضجة منكمشة األرجل.

 سنوات(، قدور يقترب من الجنة، 12غائرة العين، ميتة، طفل )

 يقبع على ركبتيه، يرفع رأس الحيوان ثم يتركها تسقط

 قدما رجل )أحمد( يلبس بومنتن، يتوقف أمام قدور ابنه 

 الذي يرفع رأسه إلى أبيه

في طرف الهضبة الشاسعة  -صوت بندير غايطة–نظره يمتد إلى أفق الشط 

أحمد  –عند مدخل الدوار، تظهر مجموعة الرجال والنساء، المشاكل تتقدمهم 

 وقد يتبادالن النظر.

 -إنهم يتوجهون لطلب الغيث من سيدي تامر ! إنه الركب –أحمد 

                                                 

 .21-22، ص1982ماي  -، أفريل24-23حوار جمال الدين مرداسي، مجلة الشاشتان، ع -1
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يجب أن أذهب: ارع الغنم...يترك أحمد الماشية عند الطفل ويتوجه بخطوات 

 .(1)نحو الركب" واسعة

تضمن نموذج سيناريو "وقائع سنين الجمر" وصفا للقطات مستقال من لقطة إلى 

ي السردي الذي ينقل تفاصيل األشياء )األرض يابسة ئأخرى، واعتمد الكاتب األسلوب الروا

 قشرتها المحروقة(. )الحوافر الصغيرة المشقوقة(. -مغطاة بشقوق عريضة عميقة

التي تحدد حركات األشياء والحيوانات والشخصيات، مثل  يدرج الكاتب األفعال

قدور يقترب(.  -تترنح شاة ثم تسقط -متردد، الكلب يمر ال مباليا –الحيوانات بطيئ  و)خط

(، واتجاهات أفقية وعمودية، ومن Sوتشكل هذه الحركات خطوطا مستقيمة ومنحنية )

 اليمين نحو اليسار والعكس.

إلى آخر بواسطة صيغ الوصف مثل )الحوافر الصغيرة  ينتقل السيناريست من مشهد

المشقوقة...(، وال يستعمل أرقام المشاهد أو الروابط، واالنتقاالت الشائعة )رابط اللون، 

رابط حركة الممثل( أو مؤثرات المونتاج )التالشي البصري...( ويركز في السطر األول 

ووصف الديكور )خارج(، من دون على تحديد نوع الديكور )شط( ونوع اإلضاءة )نهار( 

 تسمية المشهد وترقيمه، ومن دون تحديد نوع اللقطات والحركات.

ناريو على الحبكة المتمثلة في كارثة أو مأزق العطش الذي أودى بحياة ييحتوي الس

اإلنسان واألرض والحيوان. وتضمن القرارات التي اتخذها السكان في الذهاب إلى الولي 

ا للغيث. وتتجلى أنواع التهديد في النص، فيظهر التهديد المادي في )سيدي تامر(؛ طلب

، ماشيتهالتهديد ضد الكرامة في مسؤولية األب نحو أسرته و يتجلىمواجهة العطش، و

والتهديد ضد السعادة يلتمس في موت الكائنات وتوترها، واستبعاد الرفاهية داخل بيئته 

 االجتماعية.

المتعارف عليها، مثل: وظيفة الرحيل والسفر ألحمد تناول الكاتب وظائف البطل 

الذي يتوجه مع الركب لطلب الغيث من الولي )سيدي تامر(، وكذلك وظيفة االقتراب من 

ابنه الذي يرعى الغنم. وحرص الكاتب على  قةالجنة، ووظيفة الفراق التي تظهر في مفار

، ومحبة األسرة، ومحبة الوطن توظيف القيم مثل التعاون )الركب الذي يتوجه لطلب المطر(

                                                 

 .21-22حوار جمال الدين مرداسي، مجلة الشاشتان، ص -1
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(، و"الوطن تشكيل مكاني وإنساني ورمزي خارق، يكثف جغرافيا بشرية ى)األرض العطش

. واشتغل السيناريست على الصراع الدرامي مع (1)متموجة االنتماءات والثقافات واللهجات"

حاجة درامية الغريزة )العطش(، فقام مثال: أحمد بفعل درامي )التوجه نحو الولي( من أجل 

 )مواجهة العطش(.

 

 (Le producteurج في األفالم الجزائرية )انتاالمهنة :المبحث الثاني

يكون المنتج مسؤوال عن تدبير ميزانية الفيلم وصرفها، "وعليه أن يراقب جداول 

التنفيذ وأن يبحث مع مدير اإلنتاج ميزانية التكاليف، وعليه أن يحضر اجتماعات مناقشة 

 .(2)وتوزيع األدوار وعليه أن يتابع عمل المخرج" السيناريو

( لشراء الوسائل Le Regisseurويقتطع من الميزانية جزء يتصرف فيه الرجيسور )

 وكراء الديكورات وضمان مأكوالت ومشروبات وإقامات فريق العمل.

تم دعم ميزانية األفالم الجزائرية من طرف الدولة الجزائرية بواسطة المؤسسة 

الوطنية للتلفزيون، ومراكز السمعي البصري والسينما، ولهذا قاموا بعرض أغلب األفالم 

 Lesعبر حامل التلفزيون الجزائري؛ للمشاهدة. ولم تكن ثقافة الداعمين الخواص موجودة )

sponsorings.الذين يمّولون ميزانية األفالم بمقابل اقتطاع النسبة من كمية الضرائب ) 

 

 (Le Regisseurمهنة الريجيسور في الفيلم الجزائري ):المبحث الثالث

يتكفل بشراء الوسائل أو كرائها من كاميرات أو ديكورات أو أكسسوارات، ويقوم 

بتدبير أماكن التصوير الستغاللها سينمائيا، ويكون عارفا بأثمان الشراء والكراء. يكلّف 

 اء والمشروبات، ووسائل تنقلهم.بتحضير اإلقامة لفريق العمل، ويضمن طعام الغداء والعش

يقتطع جزء من الميزانية التي يشرف عليها مدير اإلنتاج؛ للقيام بمهامه على أكمل 

وجه، ومن مهاراته أن تكون لديه ارتباطات مع األشخاص الداعمين، والذين يوفرون بيوتهم 

 وحيواناتهم وأراضيهم للتصوير. وكذلك يتطوعون للتمثيل في األفالم.

                                                 

 .132، ص1988محمد نور الدين أفاية، الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل، مطابع عكاظ، الرباط، المغرب، ط -1
 .52أوزويل بليكستون، المصدر السابق، ص -2
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 (Directeur de la photoم الجزائري )يلالففي تصوير المدير مهنة :الرابع المبحث

بقيت مهنة مدير التصوير على حالها، ولم تتغير أدوارها ووظائفها عبر تاريخ 

السينما الجزائرية، وبقي واقع المهنة ثابتا إال الوسائل المستعملة في إدارة التصوير، صارت 

 . مثل الكاميرات ووسائل اإلضاءة، وظهور المرشحات.جديدة ذات مستوى تكنولوجي عالٍ 

يقوم مدير التصوير بمراعاة قاعدة التثليث، وإعطاء الجو العام للقطة بواسطة توزيع 

اإلضاءة المناسبة. "يخلق جو الليل في فضاء داخلي وسط النهار، وضد ذلك ضوء النهار 

(، ويقوم بخلق وضعية الفرح أو يدخل من النافذة أو الباب في وقت الليل )الزمن الحقيقي

( ومؤثر l’ombre( والظل )un dosage de la lumièreالحزن بواسطة تكثيف اإلضاءة )

 .(1)(، ويعالج الكادر حتى ال يبتعد عن الحقيقة والواقع"le contrasteالتضاء )

يحدد مدير التصوير مواقع الكاميرا، ومصادر الضوء وفق مسافات مبّررة تقنيا 

ا. ويختار األجواء المناسبة ) ( لمضمون اللقطة les atmposphères, les climatsوداللّيً

وطبيعة المكان. "ويقدم وجهة نظره حول الديكور واألزياء، ويراقب الماكياج إلعطاء األثر 

(، la perche. ويجنب الظالل داخل الكادر التي يحدثها حامل الميكروفون )(2)المطلوب"

ها للكادر، ويحذر من نقص درجة اإلضاءة بين اللقطات المتعاقبة، ويتجنب ويراقب اختراق

 (.faux raccordرابط اإلضاءة الخاطئ )

( أماكن التصوير رفقة المخرج وآخرين الحتساب repérageيعاين مدير التصوير )

 lumièresكمية الضوء المتوفرة، وتحديد الكادر، واإلحاطة بالعوائق الموجودة كاألضواء )

parasites( واألصوات )sonores parasites واألشياء كوجود محالت تجارية أو أعمدة )

كهرباء في ديكورات تاريخية. و"قبل التصوير يجتمع مدير التصوير مع المخرج والرؤساء 

(les chefs poste( لتحضير المشروع، وقراءة السيناريو، وجدول الميزانية )le 

depouillementمعاينة الديكور لكل مكان. وبناء على هذا التحضير تتم  ( وبعدها مباشرة

 .(3)المقاربة في كيفية معالجة الصورة ووظيفتها طبقا لمضمون السيناريو"

                                                 

 مقابلة مع مدير التصوير أحمد مسعد. عبر المسانجير -1
 مدير التصوير أحمد مسعد. عبر المسانجير مقابلة مع -2
 مقابلة مع مدير التصوير أحمد مسعد. عبر المسانجير -3
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ح مدير التصوير األخطاء التي تقع على مستوى أنواع اللقطات وإيقاعاتها،  يصحِّ

حيات المخرج. وأنواع حركات الكاميرا، ولكن ال يقترحها أثناء التصوير، فهي من صال

 les teintes( اإلضاءة، ودرجات األلوان )les schémasويضع مدير التصوير: "خطط )

des couleurs")(1)( لتحديد الفترة التاريخية )فيلم تاريخي، حربي، فكاهي. 

 

 واقع مهنة إدارة التصوير )مستويات التغيير(::ولالمطلب األ

"أن المهنة لم تتغير في العمق في كل يؤكد مدراء التصوير في السينما الجزائرية 

مراحلها، وبقيت نظريا كما هي، لكن التغيير طرأ على مستوى الوسائل 

(، ومختلف المرشحات، ومصادر الضوء colorimètre(، الكولرمتر )luxmètreاللوكسمتر)

 .(2)(، ولكن أهداف المهنة هي نفسها"plus pratiquesبسيطة وتطبيقية )

لى مستوى وسائل التصوير مقارنة بالوسائل الرقمية الجديدة. مثل: تم التغيير كذلك ع

(، بيار Konvacs(، كونفكس )Arriflex(، أريفلكس )Coûtant(، كوتن )Bauer"بوي )

(paillard( ولكن أنواع اللقطات بقيت ثابتة ألنها عالمية .)universelle")(3) تستعمل عبر .

 الكاميرات الكالسيكية، والكاميرات الرقمية.مراحل السينما الجزائرية من خالل 

 

 رة التصوير في السينما الجزائريةخصوصيات إدا:ينالمطلب الثا

تتميز المهنة بوجودها في "البيئة الجزائرية الواسعة، والبحر األبيض المتوسط 

( ]....[ le bel aspect de sa luminositéوالصحراء الكبيرة، أجمل منظر لكمية الضوء )

( ويجد صعوبة le territoireر التصوير الجزائري يعمل في كامل التّراب الجزائري )مدي

( la maitriseفي التحكم في الصورة نظرا للفرق بين ضوء الصحراء والشمال والتحكم )

 .(4)في اإلضاءة داخل العمران من منطقة إلى أخرى )اللومبات، الشموع("

                                                 

 مقابلة مع مدير التصوير أحمد مسعد. عبر المسانجير -1
 مقابلة مع مدير التصوير أحمد محروق. عبر المسانجير -2
 . عبر المسانجير12:36ة: ، الساع2215ديسمبر  19مقابلة مع مدير التصوير أحمد محروق، يوم  -3
 مقابلة مع مدير التصوير أحمد مسعد. عبر المسانجير -4
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"على قراءة السيناريو بمختلف معطايته  ترتكز إدارة التصوير في الوسط الجزائري

الفنية أو بمعنى آخر أجوائه ]....[ وتصوير فيلم في العاصمة يختلف عن تصويره في 

منطقة القبائل؛ ألن الضوء الموجود في العاصمة سواء في الهواء الطلق أو داخل البيوت 

طرف مدير التصوير:  . وتطور إيقاع اللقطة وتغيره من(1)ليس مثله كما في منطقة القبائل"

 .(2)"دحو بوكرش، فبفضله أدخلت اللقطات السريعة في السينما الجزائرية"

 

 (la prise de vusمهنة التصوير في الفيلم الجزائري ):المبحث الخامس

كان يصّور الفيلم الجزائري بكلِّ أنواع اللقطات الشائعة والحركات، مثل: العامة 

ومن الحركات الترافلنج والزوم والمسحية. ووظفوا والمتوسطة والصدرية وغيرها، 

(. وركز profondeur du champ( وعمق المجال )le focusالمؤثرات كالبعد البؤري )

ر على قاعدة التثليث في تقسيم الكادر وتوزيعه، وراعى خطوط القوة وخطوط  المصوِّ

 التالشي، وبؤر االهتمام.

(، ووسائل تصويرهم la pellicule 16 ou 35mmمم ) 35أو  16توفر فقط "مقاس 

، ولم تكن (3)("les ruchsصعبة، فال تستطيع رؤية العمل ومراجعته أثناء التصوير)

 ( لعدم وجود الكاميرات الرقمية.HD, Full HD, 4Kالمقاسات األخرى موجودة مثل )

كانوا يصورون بكاميرات مثل: ")باسم( وهي كاميرا فيلم ثم تطورت إلى بيتاكام 

زئين وهي كاميرا تصوير مربوطة مع جهاز التقاط الصوت. وكذلك كاميرات الستينات الج

(caméra paillard et éclair (، ومنها أيضا: )بال فلوال–")(4)اريفالكس. 

"قدم لجيش التحرير الوطني النواة األولى لخدمة  اول من جمال شندرلييعتبر

عمل كمراسل لألحداث المصورة، كما . (5)التصوير الفوتوغرافي ثم السينمائي في تونس

 .(6)عددا من األحداث المتصلة بحرب التحرير الوطني." 1956إلى أوت  1955غطى من 

                                                 

 .15/12/2215حوار مع مدير التصوير عالل يحياوي، جريدة الشروق، حسان مرابط، يوم  -1
 .32، أكتوبر، اإلذاعة والتلفزة، ص49جمال الدين مرادسي، دحو بوكرش )فيلم مرجع(، مجلة شاشتان، ع -2
 . عبر المسانجير26:52، الساعة: 2215ديسمبر  15مقابلة مع عبد القادر بودبزة، يوم  -3
 . عبر المسانجير15:46، الساعة: 2215ديسمبر  15مقابلة مع غوتي شقرون، يوم  -4
 .61، ص2214أحمد بجاوي، السينما وحرب التحرير، الجزائر، معارك الصور، منشورات الشهاب، ط -5
 .62لسينما وحرب التحرير، االمصدر نفسه، صأحمد بجاوي، ا -6
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سي في تاريخ حرب نسمار قدور الذي يعتبر أول مصور م"اضافة الى التقني 

التحرير، في حين كان يعيش في تونس قبل الحرب أين تعلم على يد فنيين إيطاليين كيف 

بوصوف القيام بالتصوير  ظطلب منه عبد الحفي 1955ل مع الكاميرا ]...[ وفي عام يتعام

مم عمليات التدريب للجيش التحرير الوطني في 16بواسطة كاميراته من نوع بال أندهوال 

لفية بن مهيدي الواقعة على الحدود الجزائرية خالقاعدة الودة جالقواعد الواقعة بين و

 .(1)"المغربية

 

 (2)أنواع الكاميرات الكالسيكية:ولاألالمطلب 

 155( ]....[ برجع ألربع عدسات، حاجب متغير NC.Modelشيل طراز )تمي -1

 درجة.

 داخل غالف عازل للصوت. (B.N.Cميتشيل طراز ) -2

 درجة. 182حاجب  (Debrieديبري ) -3

 درجة. 222: برج ذو عدسات أربع، حاجب (Foxفوكس ) -4

كاميرا ألمانية ممتازة جدا ودقيقة الحجم، وهي أول  (Arriflex 35mmأريفليكس ) -5

 درجة. 132كاميرا تستعمل المنظار العاكس. برج ذو عدسات ثالث، حاجب 

 222]...[ حاجب متغير  1948كاميرا فرنسية ظهرت سنة  (cameflexكاميفليكس ) -6

متر  122و 32درجة، برج، وعدسات ثالث متباعدة. وتبادلية، سعة  232درجة، 

صورة في الثانية،  32-8فيلم، محرك لولبي أو كهربائي، فولت سرعة من من ال

 14متر من الفيلم والمحرك الكهربائي ) 122الوزن بما فيه العدسات الثالث و

 رطل(.

 رطل(. 55: كاميرا مصمتة جزئيا ]...[ الوزن )مللي 16ميتشيل  -5

 

                                                 

 .63أحمد بجاوي، السينما وحرب التحرير، مصدر سابق، ص -1
-124رايموند سبوتزوود، الفيلم وأصوله الفنية، تر: محمد علي ناصف، الدار المصرية للتأليف، مصر، د.ط، ص -2

129. 
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ربائي، ذات غالف مانع للصوت، مجهزة بمحرك كه (:Auricon proأوريكون ) -8

 26درجة، الوزن ) 152قدم، حاجب ثابت  222فولت، خزانات سعة  115

 .(1)رطل("

 

 القديمة تأنواع حوامل الكاميرا:المطلب الثاني

ر يحمل الكاميرا فوق كتفه، وبيده، أو يضعها فوق حامل ثالثي  كان المصوِّ

(tripied( ؛ التلقاط الصور الثابتة، أو يستعمل الرافعة)la grue, la girafe لتصوير )

(؛ للقيام بحركات الترافلينج chariot, la dolly(. ويستخدم حامل )Craneاللقطات كراين )

( يمشي بواسطة le chariotاألساسي أو الخلفي أو المتابع والمرافق. وكان حامل العربة )

 (.le rail( أو بواسطة السكة )support roulantالعجالت )

 

 (l’éclairageءة في الفيلم الجزائري )اإلضامهنة :المبحث السادس

لم تتغير أنواع اإلضاءة عبر مراحل السينما الجزائرية، فتم توظيف اإلضاءة 

الرئيسية، واإلضاءة التكميلية، وإضاءة الديكور، ولم تتغير أيضا اتجاهاتها مثل: إضاءة 

(، de profil de coté(، اإلضاءة الجانبية )plangée(، اإلضاءة العلوية )de faceالمواجهة )

 (.réflecteurs( والعواكس)projecteursولكن التغيير تمثل فقط في الوسائل كالكشافات )

تعتبر وسائل اإلضاءة في "سنوات الستينات والسبعينات جد بسيطة؛ من أجل مشهد 

واحد، تتم إضاءة آالف الواط، وكانت مصادر الضوء متمثلة في لومبات التنجستن 

(neLampes tangsto")(2) . 

(" تسحب ما يصل Bruteواستعملوا مصادر إضاءة قديمة مثل: "مصابيح "بروت )

أمبير لكل منها، وهي مصابيح قوسية ضخمة، واإلضاءة المتوهجة )مصباح  225إلى 

                                                 

 .129-124رايموند سبوتزوود، مصدر سابق، ص -1
 عبر المسانجير. 26:52، الساعة: 2215ديسمبر  15مقابلة مع عبد القادر بودبزة، يوم  -2
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( Quartzكيلو واط، وإضاءة الُكَواْرتز ) 12من  هالتنجستن الفتيلي( والذي يتراوح معدل

 .(1)الغالف الزجاجي مصنوعا من مادة الكوارتز ومملوًء بالغاز"الفتيلية، والتي يكون بها 

لم يستعملوا المرشحات التي تعطي اللون اإلضائي المناسب؛ ألن الفيلم كان باألبيض 

 Leوان. ولكنهم وظفوا مؤثرات اإلضاءة الشائعة مثل: التضاد )لواألسود خاليا من األ

contraste( وتقنية السيلويت ،)Silhouetteتقنية خارج مجال اإلضاءة، وتقنية الظالل ( و

(effet d’ombres.) 

 

 (La prise de sonالصوت في الفيلم الجزائري )مهنة :المبحث السابع

لم يتغير واقع مهن الصوت عبر تاريخ السينما الجزائرية، فكان مهندس الصوت 

(ingénieur du son مسؤوال عن تسجيل الصوت بوضوح، ويحدد مواضع ) الميكروفونات

والمسافات مع مصادر الصوت، وكان مكلّفا بنقل الحوارات والمؤثرات؛ لتبرير الجو العام 

(effets sonores( وكان يساعده ملتقط الصوت )le perchman في التقاط الصوت من )

(، ويستمع لنصائح مهندس الصوت في la perche, la girageمصدره بواسطة الحامل )

 ق الكادر.راونصائح مدير التصوير في عدم اخت احترام المسافة،

تغيرت وسائل الصوت من القديمة إلى الوسائل الجديدة عبر مسار السينما 

ميكروفون مدفعي: يوجه عادة -1الجزائرية، ومن األجهزة القديمة أنواع الميكروفونات: "

ن القالدة، ميكروفو -3ميكروفون يد، أو حامل  -2من خارج اللقطة تماما نحو الموضوع 

الميكروفون ذو الذراع )الحامل( وهو ميكروفون اتجاهي يتحكم به عن  -4دبوس الصدر 

ل الذراع حيث يتابع حركات الممثلين"  .(2)طريق مشغِّ

ل صوت يسمى الناقرا )  leوكان يلتقط كذلك: "بمكروفونات ذات اتجاهين مع مسجِّ

nagra")(3) 4.2.2. أو تسمى: "الناقرا (4.2.2 ale nagr")(4). 

                                                 

، 1كين دالي، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي، تر: عصام الدين المصري، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط -1
 .49-48، ص1985

 . 95در نفسه، صكسن دالي، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي، مص -2
 . عبر المسانجير15:46، الساعة: 2215ديسمبر  15مقابلة مع  غوثي شقرون، يوم  -3
 . عبر المسانجير26:52، الساعة 2215يسمبر  15مقابلة مع عبد القادر بودبزة، يوم  -4
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كان مهندس الصوت يسّجل الصوت لوحده مستقال عن التقاطه بواسطة الكاميرا؛ 

 Leالستحالة التزامن بين الصّوت والصورة أثناء التصوير؛ فيقع االنحراف الزمني )

décalage( ؛ ولهذا يتم التزامن)Le synchronisation.فقط أثناء مرحلة الميكساج ) 

 

 (Le Décorالديكور في الفيلم الجزائري )مهنة :المبحث الثامن

يعتبر الديكور حقيقيا وطبيعيا في األفالم الجزائرية، يتوزع في البيوت والجبال 

والغابات والصحراء واألرض والشوارع واألحياء والسجون والمعتقالت والشواطئ، فتم 

يدة. والتركيز على استغالل الفضاءات الواقعية وإنجاز األفالم فيها وايضا بناء ديكورات جد

مخلفات االستعمار مثل المقاهي والسجون، واللجوء إلى األكواخ المعزولة والمهجورة، 

 والمسالك والطرق الطبيعية عبر الجبال والغابات.

يوظف المخرج الجزائري الديكور الحقيقي؛ نظرا "لغياب االستوديو ]...[ وعموما 

المخرج لخضر حامينا  يبحث قصدا عن . ولكن (1)تم التصوير في الديكور الطبيعي"

دق والحقيقة. فانتظر زمنا طويال حتى  الديكور الواقعي الحقيقي الذي يؤدي وظيفة الصِّ

تسقط األمطار في فيلم )وقائع سنين الجمر(، واختار أرضا قاحلة جافة عطشى ومشقوقة 

قّوة لخلق الجو العام على هيئتها الحقيقية. وكذلك انتظر مدة زمنية لهبوب الزوبعة الرملية ب

 الحقيقي لفيلم )ريح الرمال( بدل استعمال الوسائل لتحريك الرمال كالمروحيات.

ر décor réelيلجأ بعض المخرجين الجزائريين لالستعانة بالديكور الواقعي ) (؛ بمبرِّ

 la"الرهان األيديولوجي المعروض في مواضيع األفالم الجزائرية، وكذلك الوطنية )

smenationali"وأدى بالمخرجين إلى إظهار األرض وإعمارها (2)( في المحتوى الفيلمي .

 وحمايتها واستغاللها وزرعها وسكناها.

 

 

 

                                                 
1- Lotfi Maherzi,Le cinéma algérien, SNED, Algérie, p137. 
2- Lotfi Maherzi, Le cinéma algérien, ibid, p346. 
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 (Le Maquillageالماكياج في الفيلم الجزائري )مهنة :المبحث التاسع

يقوم الماكيير بوضع الماكياج التزييني في وجه الممثلين عبر الفيلم الجزائري، 

( في الوجه، وأحمر الشفاه في الشفتين، والخال في  الوجه )الشامة( fon de teintكالبودرة )

والكحل في العينين )اإلثمد(. ويوظف الحّناء في الشعر واليدين والرجلين؛ من أجل التزيين، 

أو طلبا للشفاء، أو لإليحاء إلى جّو االحتفال والترفيه. و"نبات الحناء، فقد كان له دور كبير 

الزينة والماكياج في مصر الفرعونية ويؤكد المؤرخون أيضا أن بنات النيل هن  في عالم

 .(1)أول من استخدم الحناء في عمل نقوش الجلد وكدهان لألظافر وكصبغة للشعر"

يصنع المكلف بالماكياج رسومات الوشم في وجه الممثلة وفي يديها، لإليحاء إلى 

الوشم في الفيلم الثوري يحمي الفتاة من انتهاك عدة دالالت داخل الفيلم الجزائري. كان 

 شرفها، وينفر جنود االستعمار من االقتراب منها، فكانوا يكرهون الواشمة ويعافونها.

َتِشُم المرأة في جبهتها خطوطا، وتضع نقطة في وسط ذقنها تسمى )حبة ابنة العم( 

أشكاال وورودا ورموزا. كان لإلشارة إلى ارتباطها االجتماعي )الخطوبة أو العقد(، وترسم 

يف، يميز المرأة الريفية التي تستقبل المجاهدين في بيتها، وتطبخ  الوشم شائعا وسط بيئة الرِّ

لهم الطعام وتوفر لهم دفء الموقد والحطب. وتوفر لهم الحماية واألمن، وتخبئ أسلحتهم، 

 وتخبئهم عن أنظار االستعمار أثناء عمليات التمشيط والبحث عنهم.

 

 (Costumesالزي السينمائي الجزائري )مهنة :المبحث العاشر

أن تتناول الزي الجزائري  -من الضروري–تفتقر السينما الجزائرية إلى األفالم التي 

سينميائيا عبر التاريخ القديم، ما عدا فترة الثورات الشعبية وثورة التحرير. "وقد عاشت 

التأثر واالقتباس من بعضها البعض ]....] وكل صناعة األزياء في الحضارات القديمة بين 

 .(2)حضارة لها أزياء تالئم ثقافة وعادات وتقاليد وأذواق الناس فيها ومع البيئة والمناخ"

 

                                                 

 .29وفاء رضوان، النقش والزخرفة بالحناء، دار الطالئع، القاهرة، ص -1
 .26، ص1، ج1995، 1محمد حسين جودي، تاريخ األزياء القديم، دار صفاء، األردن، ط -2
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م األزياء إلى النماذج ) ( والرسومات الموجودة في الكتب croquisيعود مصمِّ

من أجل توظيفه  والمنمنمات لإلطالع على شكل الزي الجزائري في العهد التركي؛

سينمائيا. أو االعتماد على "ألبوم تركي مخطوط، يضم مجموعة كبيرة من اللوحات الملونة 

. أو االستعانة بكتب تاريخ األزياء، أو كتب التاريخ التي (1)المرسومة باأللوان المائية"

 أشارت إلى الموضوع المبحوث.

لشخصية في الفضاء الخارجي، اشتهر لباس "الحايك" في األفالم الجزائرية، تلبسه ا

من أجل التسّوق أو التنّزه أو إلخفاء األسلحة أو للتمويه. ويحّدد نوع القماش مكانة المرأة 

االجتماعية والفروق العمرية، وأنواع االرتباط االجتماعي. ومن أنواع الحايك: "حايك 

ن الصوف متر م 2أمتار وعرض  3المرمة" وهو عبارة عن مستطيل أبيض اللون بطول 

 .(2)أو الحرير حسب فصول السنة أو حسب المرتبة االجتماعية"

ان والبرنوس من الّصوف؛ من أجل الحماية  يرتدي الممثل الجزائري عباءة الكتَّ

والّستر، والوقاية من البرد والحرارة، والخروج بهما للتسّوق والزيارات وقضاء الحوائج. 

 الجتماعية ومدى تقبله وسط البيئة.ويحدد البرنوس السينمائي مكانة الرجل ا

وظف الحايك كثيرا في الفيلموغرافيا الجزائرية، ترتديه المرأة عند الخروج من 

البيت إلى الشارع أو األسواق، وبيوت األقارب. واستعمل الحايك في فيلم "معركة الجزائر" 

سته النسوة مثال؛ حيث يلبسه المجاهدون لالختفاء وتتمويه الخصم حتى ال يعرفهم، ولب

لحاجات اجتماعية، وإلخطاء األسلحة والرسائل. كما تتزين به أخريات طلبا لجذب الرجال 

وشد انتباههم، وذلك بتوفير شروط األناقة، وهي "محاولة جعل الرداء يأخذ شكل الجسم قد 

 .(3)تطورت تدريجيا فأصبحت نوعا من التأنق وإبراز الجمال في الجسم"

انة االجتماعية لالبسه، ويحدد أدوارها ووظائفها، ونوعها يحدد نوع الحايك المك

ن، كبيرة(، ويجعل الحايك المرأة ذات تقبل اجتماعي، من خالل  الجنسي )صغيرة، السِّ

سلوكها ومشيها وجلوسها. وكانت المرأة في العاصمة: "تترك عينين فقط لترى بهما المحيط 

                                                 

 .28، ص1999، 1آمال المعري، أزياء المرأة في العصر العثماني، دار األفاق العربية، مصر، ط -1
 .111-112، ص2225، 1سنية خميس صبحي، أنماط من األزياء التقليدية، عالم الكتب، القاهرة، ط -2
 .4، مصر، ص1996تحية كامل حسين، تاريخ األزياء، وتطورها، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط -3
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الجزائري فكانت المرأة تترك عينا من حولها، أما في الغرب وفي بعض مناطق الجنوب 

 .(1)واحدة وتسمى: تلحيفة بوعوينة. وفي بعض الواليات تترك المرأة الوجه كله عاريا"

تقوم المرأة بشّد القماش على جانبي جسدها من طرف واحد أو من الطرفين، وترخي 

 الجزء العلوي فوق رأسها وعلى جوانب صدرها "وكثيرا ما ينسج من قطعة واحدة من

الحرير الخالص المنصب خاصة في المدة وعن العائالت الغنية وتسميه "حايك مرمة" أو 

 .(2)ينسج من القماش الممزوج بالحرير أو بالقطن"

 

 (La coiffureنمائية )يحالقة السِّ المهنة :المبحث الحادي عشر

 ( بالنسبةcoupe mélitaireالحالقة العسكرية ) –عبر األفالم الجزائرية-انتشرت 

للمجاهدين وجنود الخصم. وكذلك تسريحة الشعر الكثيف والطويل بالنسبة للشباب داخل 

المدن مثل شخصية البطل في فيلم )عمر قتالتو الرجلة(، وسّرحت النساء شعورهن بجعله 

 طويال ومظفورا يمّيز المرأة الجزائرية في الريف والمدينة.

( للتشبه Carrésات مربعة)قامت الشخصيات النسوية بقّص شعورهّن إلى تسريح

بالفرنسيات وتمويه جنود االستعمار، فيقتحمن فضاءات الخصم ويدخلن بكلِّ سهولة، وهذا 

 ما حدث في أفالم وضعن القنابل في الخمارات والمقاهي واألسواق دون تسلل أو خوف.

 

 (Le scripteمهنة السكربيت في الفيلم الجزائري ):المبحث الثاني عشر

بت دور ضمان التتابع واالستمرارية عبر لقطات الفيلم الجزائري، يؤدي السكري

( التي تهدد مسار الفيلم الطبيعي. ويسجل faux raccordsويتجنب وقوع الروابط الخاطئة )

نوع اللقطة ورقمها، ورقم المشهد، وزمن ابتداء التصوير وزمن االنتهاء، والشخصيات 

 .(3)وطبيعة اللقطة )جيدة، متوسطة، سيئة(

 

                                                 

 .39تحية كامل حسين ،المرجع السابق، ص -1
 .46تحية كامل حسين، المرجع نفسه، ص -2
 2215محمد بلخطوات، ورشة تدريبية في مهنة السكريبت،. -3
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تقوم السكريبت أيضا "باإلجابة على أسئلة المخرج فيما يختص بتفاصيل المنظر 

]....[ وتقوم أيضا بكتابة تقرير عن كل لقطة تم تصويرها، ويمكنها بناء على ذلك أن تذكر 

. وتسّجل تفاصيل اللقطة عند (1)المخرج نوع عدسة التصوير التي استعملت للقطة األخيرة"

 (.pause café( أو وقفة لشرب القهوة )soulagerفريق العمل )االنتهاء؛ الستراحة 

يسّجل السكريبت يوميا في تقارير معينة، العوائق التي واجهت إنجاز العمل مثل: 

)المناوشات بين الممثلين، أو انسحاب بعضهم، أو تعطل وسائل الصوت أو اإلضاءة أو 

 وعدد الساعات اإلضافية.التصوير(. ويدّون زمن العمل، وزمن ابتدائه وانتهائه 

يذكر كاتب المخرج المشرف عليه )المخرج( بتصحيح األخطاء التي تقع أثناء 

التصوير مثل: "حركة الرجل والسيدة كانت من اليمين إلى اليسار، فيذكر ذلك المخرج 

 .(2)للمحافظة على االتجاه نفسه"

 

 مهنة مساعد المخرج:المبحث الثالث عشر

يؤدي أدواره المتعارف عليها، يقرأ السيناريو ويضع جدول كان مساعد المخرج 

( مفصال، يتضمن األلبسة ووسائل اإلضاءة واألكسسوارات dépouillementالميزانية )

( تحتوي على plan de travailوالديكورات وعدد الممثلين. ويضع خطة عمل لكل يوم )

ونوع األكسسوار والديكور  زمن ابتداء المشهد وانتهائه، وعينة الشخصيات وحواراتهم،

 واألزياء المناسبة.

يقوم مساعد المخرج بتحضير المشهد واالستعداد للتصوير، وكذلك مراجعة 

. وأخطاء (3)("répétition mécaniqueالحوارات مع الممثلين و"تصحيح األداء والحركة )

ير، وهو ( واإلنصات داخل بيئة التصوle climatالنطق والكالم، وتوفير جو الهدوء )

المسؤول عن االنضباط والجدية بالنسبة للممثلين، فينصحهم بعدم التأخر والوصول مبكرا، 

 وضرورة حفظ الحوارات، ويسلمهم مقاطع األداء لالستعداد ألداء الدور.

 

                                                 

 .163أوزويل بليكستون، رجال السينما، تر: أحمد الحضري، دار النهضة العربية، مصر، د.ط، ص -1
 .164أوزويل بليكستون، المصدر نفسه، ص -2
 .2215ورشة تدريبية حول مهنة مساعد المخرج مع بلخطوات محمد. -3
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 (la réalisationإخراج الفيلم الجزائري )مهنة :المبحث الرابع عشر

لتقوم بدور الممّثل وتنوب عنه، وأدت وظف بعض المخرجين الجزائريين الكاميرا؛ 

(. فمثال: "في فيلم Sوظائفه، وتحركت في كل االتجاهات والخطوط المستقيمة والمنحنية )

)نوبة نساء( ]....[ إن الكاميرا، هنا، هي أي امرأة عربية تسير خارج البيت بمفردها، 

 .(1)نساء األخريات"وتنظر إلى المحيط، ومكونات الطبيعة..أنها تنظر وتحاول أن تجد ال

تخترق المرأة بواسطة الكاميرا فضاءات الذكور، وتواجه القهر والعبودية 

واإلكراهات والزمن االجتماعي الذي "هو بدوره زمن طاغ من جهة اعتباره مستندا إلى 

 .(2)حضور ذكوري يلغي فيه مكانة المرأة كعنصر انساني خصب ومنتج"

اإلنسان وانتهاك الحريات والعبودية وقيم  عالج المخرج الجزائري مواضيع حقوق

التسامح والتعاون والمواطنة، وتناول غرائز العطش والجوع والجنس، ومواضيع االرتباط 

االجتماعي كالزواج والطالق، وحرية المرأة، واالضطهاد الذكوري، والشرف والعنف 

 الرمزي والمادي.

مثل: "سيد علي مازيف  لقي بعض المخرجين صعوبات وعوائق في إخراج أفالمهم

مم أسود وأبيض غير  16الذي وجد الضعف التقني في )العرق األسود(. لقد أخرج الفيلم 

قابل للمحو ]....[ ولقد كانت السيطرة على الممثلين وتوجيههم غير منضبطين في )العرق 

 .(3)األسود("

 

 الفيلم الجزائريحركات الممثل والخطوط في :ولالمطلب األ

وضع المخرجون حركات الممثلين من اليسار إلى اليمين؛ للتعبير عن الشخصيات 

اإليجابية، ولإليحاء إلى السفر والقوة والمواجهة والسلم، ووظف المخرجون حركات اليمين 

نحو اليسار للداللة إلى تحرك الشخصيات السلبية، وإلى العنف والضعف واالنسحاب 

فيلم )خط الوصول( لحبيب فغالي، علي يفيض حياة، والرجوع والعودة والتوتر. "ففي 

                                                 

 .48، اإلذاعة والتلفزيون، ص1982، أكتوبر 49ر )نوبة نساء(، مجلة شاشتان، عحوار مع آسيا جبا -1
 .126، ص1988نور الدين أفاية، الخطاب السينمائي، مطابع عكاظ، الرباط، المغرب، ط -2
 .12، ص1982، أفريل 24- 23جمال الدين مرداسي، حوار مع سيد علي مازيف، مجلة شاشتان، ع -3
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عندما يكون مع األطفال، تنتقل الكاميرا بال انقطاع؛ ألن الحركية وحدها هي التي يمكنها 

 .(1)نقل شخصيته ]...[ إن باقي الشخوص يتحركون قليال، إنهم ال يكادون يتحركون ليمشوا"

األشخاص ووسائل النقل، مثل وظف المخرجون أنواع الخطوط داخل الكادر، يتبعها 

( التي تعبر عن االستقامة واالستقرار والثبات والقرارات. والخطوط -الخطوط المستقيبمة )

( التي O( التي تعّبر عن التردد والضعف والتوتر والتهديد. والخطو الدائرية )Sالمنحنية )

، "مدير المدرسة تعبر عن اإلغماء وغياب القرار والحصار والسجن. ففي فيلم خط الوصول

هذا العالم المغلق، حاولت تصويره بنوع من ثبوت  –يدور حول نفسه في باحة الراحة 

الكاميرا ]....[ وفي المشهد الذي يصور الحارس البلدي ورئيس البلدية يكون التركيب 

 .(2)بطيئا، ثقيال إلى أقصى حد؛ ليشير إلى الجو البيروقراطي"

 

 اإلخراجيةالرؤية :المطلب الثاني

تتعدد أساليب إخراج الفيلم الجزائري، فمنهم من يرتكز على نقل األحداث كاملة، 

ومنهم من يعالج جزًء منها، وبرز مخرجون يعطون أهمية لسيرورة الموضوع مقارنة 

ولدينا –بالجانب الشكلي وتوجد "أفالم تفتقر إلى التفاصيل خالفا لألفالم اإليطالية مثال 

جو وحياة  ىر حول شخصيتين تؤديان حوارا يوهم بالجدية وقليال ما يحظمشاهد كثيرة تدو

الشخصيات باالهتمام. إليك هذا المثال، فقد مضت خمس دقائق تقريبا ونحن نتحاور في هذا 

المكتب، وقد مر شخص وأطل من شق الباب، وتلفظ بكلمتين، فمثال هذه الجزئية تجعل 

 .(3)الوضعية صادقة"

رية تتناول المعارك والمواجهات، وال تعالج األحداث التفصيلية نشاهد أفالما جزائ

آنذاك، مثل: الجوع وقصص الحب، واألمراض االجتماعية والنفسية، والصراعات وحقوق 

ن على قوة البطل ومعاركه ونضاالته، واستبعاد خصوصياته وسماته والمرأة. ويركز

 اهتماماته.النفسية، وتناول مراحل حياته العمرية وظروف نشأته و

                                                 

 .58، ص1982، أفريل 24-23فغالي )فيلم خط الوصول(، مجلة شاشتان، ع حوار مع المخرج حبيب -1
 .58، ص1982، أفريل 24، 23حوار مع المخرج حبيب فغالي )فيلم خط الوصول(، مجلة شاشتان، ع -2
 .34، ص1959، مارس 11حوار مع المخرج حاج رحيم، أجراه: موني براح، مجلة شاشة، ع  -3
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يقوم المخرج بإجراء "بحث عميق ودراسة جادة حول الموضوع قبل التصوير 

وكتابة السيناريو، وذلك بالتعاون مع الخبراء، وجمع المعلومات الهامة حول المجتمع، دون 

نسيان جانب اإلبداع الضروري، وفي كل مرحلة وفترة مختلفة عن األخرى في اإلخراج، 

 .(1)الموضة"لكن دون السقوط في فخ 

تتحدد الرؤية اإلخراجية لكل فيلم "بربط األفالم بشخصية المخرجين، المبدعين، فال 

بدون ديكور  1952توجد إيديولوجيا رسمية وال توجهات، ]....[ الفيلم )نوة( في سنة 

 .(2)متشابهة" 1952إلى  1954وماكياج، والسنوات 

إلى أخرى، ويستعمل أدوات  تتغير الرؤية اإلخراجية بالنسبة للمخرج من فترة

اإلخراج المتعارف عليها مثل أنواع اللقطات والحركات وقاعدة التثليث والخطوط 

والحركات وإدارة الممثلين، لكن "الزمن يأتيك بوسائل جديدة في نوعية اآلالت التقنية 

ة هي في المستعملة، أما اإلبداع في اإلخراج ليس له زمن ]....[ الرقمنة وكل األبعاد الحديث

خدمة اإلخراج وليس العكس. وعلى هذا نجد األعمال األخيرة أو معظمها تفتقد إلى الروح 

 .(3)واألحاسيس ما يجعل العمل عبارة عن ميكانيك ليس له أي تأثير على الجمهور"

 

 الكالسيكية في األفالم الجزائريةمؤثرات المونتاج :المبحث الخامس عشر

 الجمع بين لقطتين واالنتقال، ومنها:تؤدي هذه المؤثرات أدوار 

 (: l’Ellipseمن )زحذف ال -1

يضعه المرّكب الجزائري عوض القطع المباشر؛ للتعبير عن مرور الزمن بواسطة 

استعماله لجمل من الحيل البصرية، كدوران عقارب الساعة بسرعة، أو تسارع السحاب أو 

عام مثال، وتكون في أسفل الكادر تعاقب الفصول، أو عن طريق صيغ: مرور شهر، مرور 

(le sous- titrage.) 

 

                                                 

 عبر المسانجير2017مازيف. مقابلة مع المخرج سيد علي  -1
2- Entretien avec Abdelaziz Tolbi, par T.Giraud et M.Bensalma, revue cahiers du cinéma, n°266, mai 

1976, p41-43. 

 . عبر المسانجير12:43، الساعة: 2215ديسمبر  16مقابلة مع المخرج حازرلي محمد، يوم  -3
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 (: le Flash-Backباك ) شتقنية الفال -1

يستعمل هذا المؤثر؛ للتعبير عن أحداث في الماضي أو الذكريات، ويكون الزمن 

 استذكاريا استرجاعيا، وتظهر لقطات االسترجاع باللون األبيض واألسود.

 (: prolepse, flash-forwardتقنية الفالش فروارد ) -3

. ويقوم المركب بعرض لقطات (1)"تشير إلى استباق في الحكي في زمن معطى"

ألحداث في الزمن المستقبل قبل وقوعها في السياق الفيلمي، وتكون عبارة عن حركات 

 تنبؤية.

 (: fondu au noir, fondu enchainé, fondu au blancاالختفاء التدريجي والظهور) -4

، أو لالنتقال من حدث إلى آخر أو من مكان إلى آخر، (2)"ويستخدم إلنهاء الفصول"

ومن زمن إلى آخر، عن طريق االختفاء نحو السواد أو نحو البياض. و"يتم التعبير عن 

مرور الوقت ]....[ بتغيير اإلضاءة من النهار إلى الليل ]....[ وتغيير المالبس التي يرتديها 

. أو االنتقال من صورة (3)[ أو اختالف المنظر الخلفي الذي يبدو وراءه"نفس الممثل ]....

 (.effet flou-netضبابية إلى واضحة )

 القطع أثناء الحركة: -5

وأحيانا يقتضي  (4)"يجب أن يتم القطع في أثناء الحركة ذاتها. وليس قبلها أو بعدها"

انتهاء الحركة، مثل: حركة الممثل للنظر إلى مصدر التهديد أو للنظر  دالتركيب القطع عن

)حادث  ج((. أو ليشاهد منظرا خارج الكادراPDVإلى مصدر الّصوت )لقطة وجهة النظر )

مرور(. إن التركيب يندرج ضمن أدوار السينما "تعرف المكان والزمان داخل اللقطات عن 

 .(5)، التقدم نحو الحدث أو االبتعاد عنه"طريق الحركة السريعة، الحركة البطيئة

 (:le zoomingاستعمال الزوم ) -6

( أو zoom en avant(، أو إبعاد الموضوع )zoom en arrièreلتقريب الموضوع )

 (.ralenti, lent( أو البطيئ )zoom vifالزوم السريع )

                                                 
1- Ecrire un court métrage, Jean Marc Rudnicki, Editions Discit, Paris, p83. 

 .123، ص1966آرثر سونيسن، التأليف للتلفزيون، تر: إسماعيل رسالن، الدار المصرية للتأليف، ط -2
 .55، ص1982نيرنس سان جون مارنر، اإلخراج السينمائي، تر: أحمد الحضري، الهيئة المصرية العامة، ط -3
 .134، ص1952رودي بريتز، األساليب الفنية في اإلنتاج التلفزيوني، تر:أنور محمد خورشيد، عالم الكتب، مصر، ط -4
 .63فوغل، السينما التدميرية، تر: أمين صالح، دار الكنوز، ص -5
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 (:hors champخارج المجال ) -7

ولكنه ال يظهر، فقط يعبر عنه بالمالمح يتحرك الممثل ليرى منظر حادث مرور، 

 واإليماءات فالمركب يعمل على االنتقال والربط أثناء الحركة.

 (: champ et contre champالمجال وضد المجال ) -8

يقوم المركب بالقطع أثناء انتهاء الممثل من كالمه، ثم االنتقال إلى اآلخر في لقطة 

 deء من الظهر أو جانب الجسد )زخلف أو ج( وتصوير اآلخر من الde faceمباشرة )

profil( أو ،)en amorceيكر(. ويعطي هذا الربط ت( با تناوبياalternatif.) 

 (:le travellingالترافلينج ) -9

 en( أو الخلفي )en avantيكون مؤثرا يقوم مقام التركيب والقطع، سواء األمامي )

arrière( أو المتابعة )d’acompagnement, suivi( أو المضطرب )zigzag.) 

 (:les effets de floueمؤثرات الضباب والغبش ) -10

( للزوم؛ من أجل تحقيق  longue focaleريبؤس )بعد ي"إنجاز وضعية أطول فوك

، وأما الخلفي نراه ضبابيا وغبشا ضحا، فيظهر الموضوع األمامي وا(1)عمق المجال"

 براز بؤر االهتمامإلوالعكس؛ وهذا 

 (:les cachesمؤثر الغطاء ) -11

"تصوير لقطة من خالل المنظار، بحيث يتم تصميم ورق أسود في شكل منظار 

(، وهذا المؤثر يكون مع l’axe optique]....[ يكون مجاورا للعدسة في محور مرئي )

 . أو التقاط اللقطة من خالل كادر لفتحة باب أو نافذة.(2)الزووم"

 

 المونتاج الكالسيكيأساليب :المبحث السادس عشر

 رموز أنواع القطع: -1

االختفاء -1يقوم المركب الجزائري بوضع رموز وإشارات تبين أنواع القطع، "

القطعات القافزة: عند حذف  -2" مطولة، Vوالظهور التدريجي ]...[ يؤشر بعالمة حرف "

                                                 
1- Claude Tarmand, Guy Fournie, Le cinéma Amateur en 10 leçons, Librairie Hachette, Paris, 1973, 

p78. 

2- Claude Tarmand, Guy Fournie, ibid, p79. 
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ورين،  " قصير، على كال إطارين متجاVر بحرف "شفعل ضمن لقطة بشكل متعمد فإنها تؤ

القطعات غير المقصودة: إذا أريد اإلشارة إلى إهمال لصقة ما  -3وملتقيا عند مكان اللصقة 

ظهور تدريجي خطان مائالن  -4بنسخة العمل، أشر بخطين متوازيين على اللصقة ]....[ 

اختفاء تدريجي: خطان مائالن متجمعان  -5مفتوحان من نقطة اإلظالم إلى الطول الكامل 

أحد  نالمزج )التداخل(: خط واحد متجه م -6لمؤشر المختفي إلى اإلظالم. على طول ا

 .(1)طرفي الفيلم إلى الطرف المقابل"

 وسائل المونتاج الكالسيكي في الفيلم الجزائري: -1

استعمل المركب الجزائري وسائل تقليدية للقيام بعملية التركيب، فاستخدم "المقص 

ثانية، وزوج من الملفات للف الفيلم أماما وخلفا، وآلة لقطع الفيلم، وجهاز لحام لوصله 

الفيلم ]....[ لها محرك متغير السرعة حتى يمكن اإلسراع  ة( لمشاهدMoviolaموفيوال )

بحركة الفيلم أو إبطاؤها حسب الطلب، وللموفيوال أيضا مفتاح للحركة العكسية يمكن 

 .(2)بواسطته تحريك الفيلم إلى الوراء"

بمشاهدة الفيلم بواسطة آلة الموفيال، ويضع رموز القطع على الفيلم  يقوم المركب

( أو خطين مائلين؛ لتحقيق مؤثرات التركيب المطلوبة، ويوظف عملية القطع Vمثل عالمة )

واللصق، و"هناك مصباح موضوع تحت لوحة من الزجاج المضفر لكي يتمكن من رؤية 

ج المضفر لكي يفحص صوره، وهناك عدسة الفيلم بتمعن وهو يضع الفيلم على هذا الزجا

 .(3)ر حجم الصورة، ومالحظة تفاصيلها"غلب عند الضرورة على صغمكبرة تسمح له بالت

يقطع المركب أجزاء الفيلم بواسطة المقص، ثم يقوم بعملية اللصق بواسطة "مكابس 

بواسطة صغيرة، ويكشط طرف الفيلم لبضعة ملليمترات )للتخلص من المادة الفوتغرافية( 

مكشط، ويوضع قليل من المادة المذيبة )للساند( على الجزء المكشوط ثم توضع قطعتا الفيلم 

. ويركز المركب على تحقيق التزامن (4)في جهاز اللصق فتلتحم بالضغط قطعتا السيليلويد"

                                                 

 .194-191كين دالي، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي، المصدر السابق، ص -1
-161رايموند سبوتر وود، الفيلم وأصوله الفنية، تر: محمد علي ناصف، الدار المصرية للتأليف، مصر، د.ط، ص -2

163. 
 .222السينما، تر: حليم طوسون، المكتبة العربية، مصر، د.ط، ص ميشيل وين، حرفيات -3
 .222ميشيل وين، المصدر نفسه، ص -4
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بين الصورة والصوت؛ ألنه تم التقاطهما منعزلين، ويستحيل الجمع بينهما الختالف 

 السرعة.

يستعمل المركب "جهاز )سينكرونايزر( وهو عبارة عن عجالت مزودة بأسنان 

. ويقوم هذا الجهاز بخلق التناسب (1)مزدوجة أو رباعية تستطيع أن تمسك بعدد من األفالم"

والتزامن بين الصورة وأنواع الصوت من حوارات ومؤثرات وموسيقى. ويستبعد 

 (.le décalageاالنحراف الزمني )

( والشريط الالصق la colloteبون الجزائريون "مادة الكوال أو الغراء )كمراسخدم ال

(Scotch( للصق ،)pour coller( والمقص للقطع. والمسؤول على تحضير الوسائل ،)la 

tache materielle( هم المساعدون للمرّكب؛ وهذا من أجل التقليص من فيلم كميته )1222 

 .(2)ن المقاسات("متر م 1622متر من المقاسات( إلى )

( من المادة الجافة plans gratuitsيشتغل المركب على حذف اللقطات المجانية )

(؛ لإليحاء إلى مرور الزمن. l’Ellipes(، ويقوم بخلق الحذف الزمني )les rushsالمصورة )

 fondu en chaine, fonduوالعمل على إنجاز المؤثرات مثل التالشي البصري أو الظهور )

au blanc( ويتمثل التركيب أيضا في "وضع الترتيب بين اللقطات والتتابع ،)la mise en 

ordre( للقطات المعطاة، والمتتابعة، ومعالجة الصورة )le degrossisage progressif )

( les bandes sons( بين شريط الصوت )la synchronisationوالصوت، وخلق التزامن )

( والبحث عن اإليقاع les liens de coupe, raccordsوالصورة. ووضع روابط القطع )

. وتكون الروابط عند حركة الممثل ونظرته (3)("la mise en placeوتنظيم أنواع الصوت )

(Regard وعند ردود األفعال، وعند انتهاء الصوت أو الكالم مثال، والمسؤول عن ،)

 االنتقاالت هو المخرج.

 

 

 

                                                 

 . 223ميشيل وين، المصدر السابق، ص  -1
 .2218جانفي  4مقابلة مع المركب رشيد بن عالل. يوم  -2
 .2218جانفي 4مقابلة مع المركب رشيد بن عالل. يوم  -3
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 التقنيات السينمائية الجديدةتكنولوجيا :المبحث السابع عشر

 في السينما الجزائريةالرقمي التصوير:لالمطلب األو

ر أنواع اللقطات والحركات الشائعة في السينما الرقمية؛ مثل القطة  يوظف المصوِّ

( والمجال وضد المجال large(، والواسعة )gros plan(، والكبيرة جدا )moyenالمتوسطة )

(champ et contre champ .) وغيرها. ويختار حركات الكاميرا مثل الزوم والترافلينج

 (.zigzag( والمضطرب )en arrière(، والترافلينج الخلفي )travelling avantاألمامي )

( إلى format classiqueتغير حجم الصورة ومقاسها، وانتقل من المقاس الكالسيكي )

(، ويقوم المصور HD, Full HD, 4Kمقاسات جديدة تؤشر إلى جودة الصورة الرقمية )

(. وحدث التغيير  le menuباختيار نوع المقاس على مستوى القائمة الموجودة في الكاميرا )

 أيضا في ظهور كاميرات رقمية، وحوامل جديدة، وعدسات جديدة.

 

 ية ومكوناتها وعدساتها ومقاساتهاأنواع الكاميرات الرقم: نيالمطلب الثا

 (:Arri Alexaكاميرا أري ألكسا )-1

صورة في  62إلى  1( تلتقط " من HDهي كاميرا رقمية، ذات مقاس مستوى عال )

 mm 35((، وتقبل جميع العدسات الثاتبة )4:3 ( ،A-Ev )16:9(A.orالثانية، مقاسات ))

standard")(1)( (، ومقاس )9/16. وتتوفر على مقاسHD( وزوم ديجيتال )zoom 

digital.) 

 (:canon 7Dكاميرا كانون ) -1

تتوفر على عنصر "االستشعار )سي أم اوس( لتحصيل أفضل الصور ويعالج 

( للحصول على جودة 5Digicالصور في اإلضاءات الخافتة وتحتوي على معالج الصور )

. وتتوفر (2)انش"3ملم، وتتوفر على شاشة مقاس 18-55عالية، ولها عدسات خاصة بأبعاد 

 :(3)على المعلومات التالية

 

                                                 

 سا. 12:22، 2218أوت  13تاريخ الدخول:   https://F.r.m.wikpedia.org,wiki,Attiموسوعة ويكبيديا، -1
 .12:36، الساعة 13/2/2218مواصفات كاميرا كانون، تاريخ الدخول dialsbook.com موقع  -2
 .12:46، الساعة 13/8/2218، تاريخ الدخول https://ar.m.wikipediaموسوعة ويكيبديا  -3
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 18,2البكساالت:  عدد -1

 (capteur( )c-Mos-Aps-cنوع ) -2

 (capteur( )22,3x14,9mmمقاس ) -3

 (EF, EF-S et STMالعدسة ) -4

 (Ecran LcD, 7,7 cmشاشة ال س د ) -5

 (NG = 13الفالش ) -6

 (55mmF/3,5 – 5,6 Stm ou EF-S18- 135mm F/3.5- 5.6 Stmالعدسات ) -5

 (:Canon 5Dكاميرا كانون ) -3

( ذات عدسة pixels, 3840x5760 22,3كانون، اليابان، ودقتها )"من صنع شركة 

(E.F( والغالق ،)1/200s (، وأما التعريض للضوء )منطقةTTL, 63 zones وعرض ،)

 .(1)بوصة(" 3,2-مم81الخلفية )

 (:la red oneكاميرا َرْدَواْن ) -4

( la dimensionمم في الصيغة الرقمية ذو بعد ) 35تحتوي على مقاس 

(24,4x13,7mm( وتتوفر على أحجام الصورة )les tailles d’images( :التالية )4K )

 (.16mmبيكسال( ) 2k( )2248بيكسال( و) 3K( )3252( و)35mm( )4296)بيكسال 

 (la black magicكاميرا بالك ماجيك ) -5

(، وتتوفر 60I/Sصورة في الثانية( ) 26تتحدد سرعة التقاطها للصورة في حدود )

 (.ND( )ND1, ND2, ND3( ذي جودة عالية وتحتوي على مرشحات )4Kمقاس ) على

 

 الجديدة تأنواع حوامل الكاميرا:المطلب الثالث

 (:trépied, tropod, tropod, tripod Dollyالحامل الثالثي ) -1

هو حامل ذو ثالثة أرجل، يقوم بتثبيت الكاميرا وارتكازها وعدم اهتزازها أو 

( أو التوازن في إجراء plans fixesويستعمل كذلك اللتقاط الصور الثابتة )اضطرابها؛ 

( أو Dolly avantحركة بانورامية، ويرتكز نوع آخر على العجالت للقيام بحركة أمامية )

                                                 

 .12:46، الساعة 13/8/2218، تاريخ الدخول https://ar.m.wikipediaموسوعة ويكيبديا -1
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 165( المتمثلة في حركات الترافلنج. ويصل علّو الحامل إلى Dolly arrièreحركة خلفية )

 سم. 52أو  سم 58,5سم وال يقل طوله عن 

 (:monopodالحامل األحادي ) -1

 هو حامل ذو عصا واحدة، يؤدي دور تثبيت الكاميرا وتجنب اهتزازها.

 (:la Dollyحامل شاريو أو العربة ) -3

تثبت الكاميرا فوق العربة؛ إلنجاز ترافلينج نحو األمام أو الوراء أو المتابعة، وتكون 

 (.les railsعلى عجالت  أو السكك ) ( تمشي العربةchariotالحركة متوازنة )

 (:la grue, la giraffe, craneحامل الرافعة ) -4

 من أجل الوصول نحو األعلى ومسافات مرتفعة.

 (:Roninحامل رونين ) -5

(، وهو على عدة أنواع: un stabilizaوهو حامل يثبت الكاميرا ويجنبها االهتزاز )

(Ronin MX, Ronin M, Ronin M3 – AXIS (pro), DjI Ronin S) 

 (:Flycam, Flowlineحامل فالي كام ) -6

يؤدي وظيفة ارتكاز الكاميرا، ولو كان المصور يجري أويمشي على األماكن غير 

 المستوية أو راكبا سيارة مسرعة.

 (:Steadicam, Glidecamحامل الستدي كام ) -7

زات، ويستطيع المصور يثبت الكاميرا المتحركة في كل االتجاهات، ويجنبها االهتزا

 بواسطته المشي أو الجري أو الركوب والتصوير في المواقع غير المستوية.

 (:trak sliderحامل ساليدر ) -8

يقوم بخلق التوازن عند التقاط الصورة، ويساعد على التحرك يمينا أو يسارا في خط 

 اليسار أو العكس. ( من اليمين نحوpanoramiqueأفقي، أو القيام بالحركة البانورامية )

 (:les dronesحامل الطائرات ) -9

تؤدي دور تصوير المواضيع واألماكن من أعلى من خالل حركات بانورامية أو 

( plan aérienحركات ترافلينج متابعة للموضوع من أعلى أو تصوير اللقطة الجوية )

 (. ومن أنواعها:HD, full HD, 4Kوتحمل الطائرات كاميرات ذات جودة )



 تاريخ مهن السيوما الجزائرية ووسائلها القديمة والجديدة          نصل الرابعال

 126 

1- Dji Mavic pro (4K) 

2- Go pro Karma (4K) 

3- DJI phantom 4 , quadcopter (4K) 

4- Yuneec Lyphaon H, Hexa compter (4K) 

5- 3DR solo Drone, quad copter (4K) 

6- Syma X 5Sc 

7- Syma 5c 

8- Hubsan 4107 c+ HD 

9- DJI spark 

10- Parrot Disco FpV. 

 

 الجزائريوجيا اإلضاءة في الفيلم تكنول:المبحث الثامن عشر

(، l’ambianceيؤدي مهندس اإلضاءة دور توفير اإلضاءة؛ إلبراز الجو العام )

وإظهار بؤر االهتمام ونقاط التركيز. ولم يغير من أنواع اإلضاءة الرئيسية والتكميلية، 

 leوإضاءة الديكور والخلفية. ويوظف مؤثرات اإلضاءة الشائعة سابقا مثل: مؤثر التضاد )

contraste ،)( ومؤثر السيلويتla silhouette ومؤثر خارج مجال اإلضاءة، ومؤثر الظل ،)

(effet d’ombre)(1) سافات وضع الكشافات على حالها، تمثل التغيير فقط على م. وبقيت

( filtresمستوى وسائل اإلضاءة مثل أنواع الكشافات الجديدة وظهور المرشحات )

 (.reflecteursوالعواكس الجديدة )

 أنواع الكشافات الجديدة:ولاأل المطلب

 (:Ledإضاءة ) -1

مصدر إضاءة بارد وأبيض اللون، ويتوفر على أزرار التحكم في شدة اإلضاءة 

(؛ les volets, les portailsوقوتها وتدفقها. وتحتوي على أبواب من كل الجوانب األربعة )

 .(2)(le contrasteمن أجل التحكم في اتجاهاتها وخلق التضاد)

                                                 

 يعني مشاهدة ظل شخصية مثال يسقط على جسد امرأة لاليحاء بالتهديد أو يقتل شخصا. -1
 غلق أحد األبواب للكشاف، فيظهر الوجه منقسما إلى أسود وأبيض، لإليحاء إلى الصراع الداخلي للشخصية. -2
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 (: Tingstonإضاءة التنجستون ) -1

 إضاءة متوهجة وذات حرارة شديدة وتؤدي إلى بروز الظالل بكثافة.

 (:soft boxإضاءة السوفت بوكس ) -3

 إضاءة ليست قوية وموزعة وتكون على مسافة قريبة من الموضوع.

 (: flouroscentإضاءة الفلوروسنت ) -4

 الشخصيات وبؤر االهتمام.تكون إضاءة ضعيفة وخافتة، تقترب من 

 

 (les filtresأنواع المرشحات ):المطلب الثاني

(؛ من أجل تعديل األلوان أو flexibles ledتلتصق المرشحات بالكشافات مثال )

(، وتكون صفراء la gilatineتصحيحها أو إضافة ألوان معينة. وتتكون من مادة الجيالتين )

سابقا في السينما الجزائرية، ماعدا الوسائل التقليدية. وحمراء ورمادية. ولم تكن متوفرة 

( بمرور لون معين ومنع ألوان أخرى من العبور. مثل: مرشحات filtreم المرشح )يقوو

(naturel density filter( ويرمز لها برمز مختصر )ND وتتنوع حسب الكثافة الضوئية )

(ND3, ND2.وتقلل من قوة الضوء بفتحة أو اثنان ،) 

( من لون إلى لون la conversion( دور تغيير لون الضوء )85Bدي المرشح )يؤ

آخر مستهدف، وهو ذو لون برتقالي يمتص األزرق ويترك األلوان األخرى تعبر نحو 

( وتمنع la correctionمجال التصوير، وتوجد مرشحات أخرى تقوم بتصحيح األلوان)

 (.les parasites d’éclairageظهور األضواء الخاطئة )العوائق( )

 

 (les reflecteursأنواع العواكس الجديدة ):المطلب الثالث

تؤدي العواكس أدوار توجيه الضوء نحو الموضوع، والتقليل من كمية الضوء 

المنبعثة من المصادر )الشمس، الكشافات(، وتوضع أثناء فترة التصوير تحت ضوء الشمس 

 (. ومن العواكس :le zeneitوقت الظهر )

 العاكس األبيض: يزيد في اإلضاءة، ويعطي وصفا ناعما. -1

 العاكس األسود: يؤدي إلى امتصاص الضوء وتخفيضه. -2



 تاريخ مهن السيوما الجزائرية ووسائلها القديمة والجديدة          نصل الرابعال

 128 

 (.l’ambianceالعاكس الفضي: إظهار الجو العام غائما وشتويا ) -3

 العاكس الذهبي: يعطي جوا نهاريا مشمسا في وقت الشتاء. -4

 

 تكنولوجيا الصوت الرقمي:المبحث التاسع عشر

مهندس الصوت عدم ظهور الميكروفونات داخل الكادر، واستبعاد ظهور يراعي 

( la grosseur de plan sonoreظاللها بالتنسيق مع مدير التصوير. و"يحترم حجم اللقطة )

(، يكون الصوت حاضرا وطبيعيا، وأما 85( )عدسة gros planمثال: في لقطة كبيرة جدا )

 plan de(، فهذه لقطة لتحديد الوضعية )25( )عدسة plan largeاللقطة الواسعة )

situation"(1)( وإظهار الديكور، وعلى مستوى الصوت توحي إلى إبراز الجو العام. 

لم تتغير أساليب التقاط الصوت أو مسافات وضع الميكروفونات، أو إجراء نقل 

على  ( بقيتla prise de sonالصوت مستقال عن التقاط الصورة، "فتقنية التقاط الصوت )

(، وأجهزة analogiqueحالها، ولكن التغيير ارتبط بوسائل التسجيل التي كانت تناظرية )

ثقيلة. واآلن في زمن التكنولوجيا الرقمية، هناك الكثير من االختيارات واإلمكانات لمعالجة 

( la nagra( )6,25mmالصوت على خالف السابق كان الصوت يسجل في مسجل )ناقرا( )

. ومقارنة بما سبق أيضا، يسجل (2)( للمرور إلى مرحلة المونتاج"mm 35لى )ثم تحويلها إ

ل رقمي ) ( ذات مستوى عاٍل، la mixeteمهندس الصوت أنواع األصوات في مسجِّ

( في خفض الصوت ورفعه، وينقل كذلك األجواء le perchmanيتصرف ملتقط الصوت )

 (.effets sonoresوالضجيج مستقال )

( ذات الكفاءة zoom H6( ،)zoom H5ت كذلك بواسطة مسجالت )يتم تسجيل الصو

التكنولوجية العالية نقل الصوت من مسافات بعيدة. ويوظف مهندس الصوت "ميكروفونات 

(HF( )مرسلة ومستقبلة( )emetteurs recepteur التي تسهل عملية نقل الصوت في )

 deux( على مسارين )perche( مع حامل )HFاللقطات المعقدة، فيوضع ميكروفونات )

                                                 

 . عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت كمال مكسر، يوم  -1
 . عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت كمال مكسر، يوم  -2
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pistes( مختلفين، وفي مرحلة الميكساج يختار المركب أحسن مسار )meilleure 

piste")(1). 

 

 الوسائل الجديدة في نقل الصوت:ولالمطلب األ

 (:zoom H5) 5ميكروفون زوم  -1

(، usbقنوات أو منافذ للميكروفونات، ويشتغل ببطاريتين، ومنفذ لـ ) 24يحتوي على 

(. anti vent( )le canichوالسماعات. ورؤوس الميكروفونات التي تغطى بمضاد الريح )

ويتوفر على أزرار التحكم برفع الصوت وخفضه، وأزرار إدارة الرؤوس يمينا ويسارا في 

 درجة، ويتوفر كذلك على شاشة لتسجيل زمن نقل الصوت. 122درجة أو  92حدود 

 (:zoom H6) 6ميكروفون زوم  -1

فر على شاشة ملونة يتحكم فيها بواسطة أزرار معينة. وفيه زر المحافظة على يتو

قنوات( لكوابل الميكروفونات، وأزرار التحكم في  4الطاقة. وتحتوي على أربعة منافذ )

(. وتركب بالجهاز رؤوس اللتقاط الصوت يمينا أو le volumeرفع الصوت وخفضه )

( والجو العام effets sonoresوالمؤثرات )يسارا أو في اتجاهات، ونقل الحوارات 

(l’ambiance وتثبت الرؤوس في زاوية .)درجة. 122درجة أو  92 

 

 تقنيات المونتاج الرقمي:المبحث العشرون

 le( مع مقاس الصورة )logiciel Addop-proيقوم المركب بتكييف البرنامج )

format الصورة، وعدم جودتها )(، ويكون ذلك قبل عملية التركيب؛ وتجنبا لرداءةqualité 

d’image( مثل: المقاس الكالسيكي )format classique( يكون واضحا )neteté في حدود )

(، يكون في حدود HD(. وأما مقاس )3/4بيكسل )نقطة(، وهو مقاس ) 556× 522

( 1922×1282( في حدود )Full HD(. ويضبط مقاس ) pixels( )بيكسل1282×522)

 ( )بيكسل(.4296×2162( في عدد )4K( ويحصر مقاس ) pixels)بيكسل

                                                 

 . عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت كمال مكسر، يوم  -1
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يرتبط المونتاج الرقمي بطبيعة "تطبيقات البث لألفالم، فمثال التطبيق األمريكي 

(NTSC تكون فيه سرعة الصورة في حدود )32 ( 30صورة في الثانية I/s ويضبط ،)

لتطبيق األوروبي ((. وأما اHs 60هاترتز ) 62( بـ )fréquence de l’éclairageالتردد )

(pal تكون فيه سرعة الصورة في حدود )25صورة ) 25I/s( ويضبط التردد بـ ،)52 

(، 24I/sصورة في الثانية ) 24. ولكن السرعة في التلفزيون تتمثل في Hs ") (1)هارتز

 (.Hs 48هارتز ) 48ويكون التردد في سقف 

 

 وسائل المونتاج الرقمي:ولالمطلب األ

( وإلى MAC(، يتمثل في نوع )pc montageحاسوب خاص ) يحتاج المركب إلى

(RAM( تصل إلى )500 Giga ( على األقل، ووسيلة التخزين )disque dure من أجل )

( من carte graphique(، ويحتاج أيضا إلى بطاقة جرافيكية )le stokageتخزين المادة )

( إلى صفة analogiqueأجل إدارة الصورة. وإلى بطاقة تحويل الصورة من التناظري )

(. يتم ربط الحاسوب بكابل الكاميرا من carte d’acquisition( وهي )numériqueالرقمي )

( ويتم بذلك نقل المادة المصورة وتحويلها une sortieخالل مخرج على مستوى الحاسوب )

(le rush, Brute.) 

 

 كيفيات المونتاج:المطلب الثاني

( من Avi(، ثم تضغط على رابط )fichierالقائمة )يتوجه المركب مباشرة "إلى 

 taille de(، ويختار حجم الصورة المناسب )Mov, Doc, MpeG, GpEGاألحسن عرض )

l’image ثم يبدأ في عملية القطع والربط وحذف األجزاء المضافة أو اللقطات المجانية ،)

(plans gratuits( بواسطة أداة حذف وإلغاء )éliminer, suprimer ويختار للقطة الواحدة ،)

. ويراقب (2)("la durée(، ويحدد مدتها )rapide( أو سريع )ralentiإيقاعها: إما بطئ)

المرّكب الروابط التي وضعها المخرج بين اللقطات للقطع عندها كردود األفعال ومداخل 

                                                 

 .2215في المونتاج مع علياوي بلعباس. ورشة تدريبية -1
 .2215ورشة تدريبية في المونتاج مع علياوي بلعباس. -2
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وال يعتبر الممثلين ومخارجهم، ونظراتهم وحركاتهم، وزمن ابتداء اللقطة وزمن انتهائها، 

 مسؤوال عن وقوع الروابط الخاطئة، ويستعين بظهور الكالكيت وسماعها فيحذفها ثم يربط.

 

 الجنيريك والجرافيك مهنة:المبحث الواحد والعشرون

يضغط المصمم على مؤثر النص، ثم خلق الظل والمؤثر المتمثل في خلفية النص أو 

( والعمل على تحريك les polices, les caractèresظل النص، والزيادة في حجمه ونوعه )

( "في االتجاهين األفقي أو العمودي l’animationالنص أو العنوان أو األسماء والمهن )

(x,y ،"ووضع العناوين واألسماء والمهن وسط الكادر أو الهامش أو األعلى أو األسفل )

(، وربط calqueويعمل المصمم على وضع حركة لكل حرف، ووضع الحرف في الكلك )

( ويرمز le contraste( أو التضاد )neteté( أو الوضوح )floue)الحرف بمؤثرات الغبش 

 (.controle c( بحرف )effetللمؤشر )

 

 (Le mixageالميكساج الرقمي ):المبحث االثنان والعشرون

بالجمع بين الصورة والصوت مثل: الحوارات أو  -بواسطة البرنامج–يقوم المركب 

(. فتظهر مسالك الصورة ومسالك الّصوت le silenceالموسيقى أو الصمت ) المؤثرات أو

(les pistes du son فيعمل على اختيار المقطع الصوتي المناسب للقطة، ويربطه بها في ،)

 زمن مشترك؛ ويتصرف المرّكب في مستويات الصوت ودرجاته، فيرفعه او يخفضه .

( والترتيب l’ordre techniqueالتقني )يعمل المرّكب على مراعاة "عناصر الترتيب 

( ودور الصوت في synchronisationالجمالي التي تقع في الدوبالج ومرحلة التزامن )

. وهذا نظرا الستحالة نقل الصورة والصوت معا (1)الصورة"-السينما، وعملية الصوت

رعة الضوء ( وعدم التزامن؛ الختالف سle décalageبواسطة الكاميرا، لوقوع االنحراف )

(، ثم يفرغ في برنامج la mixeteعن الصوت. فينقل الصوت لوحده، ويسّجل في المسّجل )

(Adope pro.مثال: لمعالجته وربطه ) 

                                                 
1- Gilles Fresnais, Son, Musique et cinéma, Editions gaekam morin, 1980, p91. 
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يعتبر الميكساج عمال صعبا "وليس أصواتا متزامنة مع الصورة، فهو عمل بحثي 

. (1)("tage sonoremonومخيالي، يؤدي إلى إنجاز أثر فني نتيجة التعبير بمونتاج الصوت )

( عند ابتداء زمن اللقطة وتتوقف عند انتهاء effets sonoresووضع مؤشرات الصوت )

 زمن اللقطة.

 

 (l’infographieاألنفوغرافيا )مهنة :المبحث الثالث والعشرون

( بإضافة المؤثرات الخاصة في l’infographisteيقوم المختص في األنفوغرافيا )

(؛ حيث تتحرك الشخصية في بيئة افتراضية ال 3Dالبعد الثالث )اللقطة، وتطبيق عنصر 

تتعلق بالواقع، فيضيف األنفوغرافي خلفية بحر، أو مدن قديمة أو منظر طبيعي باقتراح من 

م على مهارات اإلبداع  مخرج العمل. "وذلك لربج الوقت والمال، ويتوفر المصمِّ

 .(2)("after effectة برنامج )واالحتماالت والخيال والممارسة، ويتم ذلك بواسط

(، x, y( في حركة أفقية أو عمودية )2Dيتم تحضير اللقطة ذات البعد الثاني )

( ويتم اختيار المقاسات importerويستبعد العمق في اللقطة، ثم توضع في البرنامج )

(format HD, Full HD, 4K ر على مستوى (، لكن المقاس يوضع مسبقا من طرف المصوِّ

م على إعطاء البعد الثالث ) ( للقطة، في 3Dالكاميرا، ويحدد مقاس الصورة. "ويعمل المصمِّ

( وإضافة العمق للقطة. ويشترط ارتداء الموضوع الشخصي مثال للون T, Vحركة )

 espace reel( في فضاء حقيقي متحرك أو ثابت )plan largeاألخضر في لقطة واسعة )

mobile, imobileثم وضع نقا )( ط التوجيه في اللقطةpoints de repères ومتابعة ،)

 .(3)( التي تقوم بها الكاميرا االفتراضية داخل البرنامج"un trackالموضوع بالحركة )

 

 

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت كمال مكسر، يوم  -1
 .2215ريبية في األنفوغرافيا، مع كموني إسالم وأمين.ورشة تد -2
 .2215ورشة تدريبية في األنفوغرافيا مع كموني إسالم وأمين. -3
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 حركات الكاميرا االفتراضية: -1

(، ويرمز للكاميرا le fond vertتوضع نقاط التوجيه على مستوى الخلفية الخضراء )

(، ويختار w( من أجل تحريكها، ويدور الموضوع على محوره )cاالفتراضية "بحرف )

م نوعا من أنواع اإلضاءة  متوازية  -3( spotسبوت ) -2( pointنقطة ) -1المصمِّ

(parallèle )4- ( الجو العامle climat, ambiance")(1). 

 (:les racourciesرموز االختصار ) -3

  (p)( positionالوضعية ) -

  (R)( Rotationالدوران ) -

  (S)(Scal pour agranderالتكبير ) -

  (u)(le qualqueوضع المؤثرات في الكلك ) -

  (c)(les mouvementsحركات الكاميرا االفتراضية ) -

 ,l’incrustation, chroma Key, color Keying, Green screenتقنية الكروما ) -4

blue screen) 

استوديو أو فضاء خارجي، ويوضع اإلزار يقوم المخرج بوضع الممثل داخل 

( أو Uاألزرق أو األخضر محيطا للمكان، ويكون القماش ممدودا غير منكمش في شكل )

(V( وتوضع الكشافات .)les projecteurs( في مسافات مواجهة للموضوع )de face أو )

 متحركا. مثال( الموضوع ثابتا أو5D(، وتلتقط الكاميرا الرقمية )de profilجانبية )

م بإدخال المادة المصورة ) (؛ من importer( بواسطة حركة )le rushيقوم المصمِّ

أجل إنجاز خلفية افتراضية لبيئة الموضوع، مثل: الشخصية فوق قارٍب في بحر هائج 

 le fond(، ثم يبدأ في قطع الخلفية الحقيقية )le plan"فيختار نوع اللقطة داخل البرنامج )

vert ،بالمقص )( الذي يرمز له بحرفcontrole shift d .ويشترط عدم وجود الظل ،)

 Key light, Key cleaner, Key spill(، مثل: )fenetre des effetsويختار نوع المؤثر )

supreser"(2)( ويبدأ بحذف اللون األخضر أو األزرق. 

                                                 

 .2215ورشة تدريبية في األنفوغرافيا مع كموني إسالم وأمين. -1
 .2215ورشة تدريبية في األنفوغرافيا مع كموني إسالم وأمين. -2
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(، فيقوم screen colorتبقى بعض البؤر اللونية عالقة في الخلفية بعد "اختيار اللون )

( clip black (0,100)( فيختار مقياس )screan mattsالمصمم بإزالتها مثل بقايا األخضر )

 .(1)("clip white(، يضغط على )les taches blancوأّما إذا بقيت البؤر البيضاء )

( ويوضح le contour, la bordure( محيط الخلفية )Key cleanerيظهر مؤثر )

 (.le reflet(، ويقوم بإزالة بقية اللون األخضر وانعكاسه )le détailالتفاصيل )

 (:le maskageتقنية المسكاج ) -5

( ثم الضغط على G( برمز مختص )pan toolيقوم المصمم "بالضغط على )

( حرف مختصر le masque(، ثم الضغط على مؤثر الماسك )selectionnerالشخصية )

(M( أو )masquepath يحذف األخضر ،)( أثناء الحركة، وتكون حركة الماسكmaskage )

 .(2)أوتوماتيكية"

 

 (correction des couleurs, l’étalonageتصحيح األلوان ):المبحث الرابع والعشرون

ح األلوان بتعديل ألوان اللقطة وتصحيحها؛ وذلك بإضافة حيقوم المركب أو مص

أو األلوان األخرى، أو القيم اللونية األلوان الضوئية األساسية )األزرق، األحمر، األخضر( 

كذلك في التدرج اللوني )الفاتح، القاتم، الساطع(،  ح)األسود، األبيض(، ويتصرف المصح

 فيظهر المقطع ساطعا أو قاتما، نهارا أو ليال، غروبا أو شروقا، ضبابا أو غائما.

قص مثل ح في اإلضاءة؛ حيث يزيد في التشبع الضوئي وينحِ يتصرف المركِّب المص

( مثل: النهار، الليل، l’ambianceالزيادة في درجة السطوع أو الظلمة؛ لتحقيق الجو العام )

 الصحراء )اللون األصفر(، أرض المعركة )األزرق(، السجن )الرمادي(.

ح )  ,la balance( إلى إنجاز التوازن اللوني داخل اللقطة )le colorierيهدف المصحِّ

l’équilibreويضع مؤثر ،)( ات الضوءles effetsمث )ل( التضاد :le contraste داخل )

المشهد الذي يظهر فيه جانب أسود وآخر أبيض أو جانب مظلم وآخر ساطع. وكذلك يضع 

 تقنية السيلويت؛ حيث يغيب الجسد، وال يظهر إال ظله أو خطوطه أو محيطه.

                                                 

 .2215ورشة تدريبية في األنفوغرافيا مع كموني إسالم وأمين. -1
 .2215ورشة تدريبية في األنفوغرافيا مع كموني إسالم وأمين. -2
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حسب يؤدي المصحح دور تغيير ألوان المالبس األصلية إلى ألوان أخرى 

الضوروات الفيلمية، من خالل مجموعة من المؤثرات موجودة في برنامج المونتاج وتعديل 

 (.Adobe première pro, final cut proاأللوان )

 

 لفيلم الجزائريلالموسيقى التصويرية مهنة تاليف :المبحث الخامس والعشرون

( عندما le climatتشرح الموسيقى مضمون اللقطة وترافقها، وتحدد الجو العام )

نسمعها. وترتبط أحيانا بالبيئة الفيلمية كالطبوع الجزائرية. وتعبر عن حضور الشخصية في 

الفيلم بعد غيابها، فهي تمثل محددا من المحددات الصوتية. و"تساهم في أداء معنى الفيلم، 

ة وفي إظهار وتأكيد مدلوله وفي هذا المجال فإن مؤلف الموسيقى يعمق ويستدعي بواسط

موسيقاه القيمة الدرامية واالنفعالية للفيلم: فالمفروض أن هذه الموسيقى تركز على التدقيقات 

السيكولوجية واألفكار الكامنة لدى شخصية من الشخصيات أو المضامين المخفية في 

 .(1)وضعية ما"

لم والتعاون والسعادة  تتناسب الموسيقى مع قيم الفيلم الدرامية مثل المحبة والسِّ

الرفاهية. وتراعي أنواع المواقف الدرامية المتعلقة بالمواضيع مثل االختطاف والتهديد و

والثأر والحرب. ويركز مؤلِّف الموسيقى على مكانة الشخصية وارتباطاتها االجتماعية 

 )غني، فقير، له تقبل اجتماعي، مرفوض، مضطهد، عنيف، مقهور(.

أثناء الفيلم، فتوجد حاالت معقدة  تعبر الموسيقى عن الحاالت النفسية للشخصية

منطوية وحاالت منبسطة، وحاالت ذات نفسيات مرضية مثل التهديد والكراهية واإلحباط 

والقلق، وترافق الموسيقى أنواع الغرائز السينمائية مثل الجوع والعطش والجنس. وتغيب 

بعد مشهد –رة الموسيقى "وال توجد أثناء الموت. ولكن الزواج الصغير توجد معه، فمباش

( الجزائري، هذا الجو la flûteتعقبه موسيقى آلة الناي ) -الرجال الذين قدموا إلى الدشرة

 .(2)العام يرتبط بوجود الشعب الجزائري"

 

                                                 

 .12، ص1982، فيفري 21محادثة عبدو.ب، حوار مع صفي الدين بوتلة، مجلة الشاشتان، ع -1
2- T.Giraud etM.Salam, Entretien avec Abdelaziz Tolbi, les cahiers du cinéma, n°266-267, Mai, 1976, 

p46. 
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 (les handicaps) (1)عوائق السينما الجزائرية ومشاكلها:المبحث السادس والعشرون

 ضعف اإلمكانيات وبساطتها ومحدوديتها -1

 الفريف التقني المؤهل والمكّونغياب  -2

( واللجوء films de prestigeاالستعانة باألجانب من أجل إنجاز أفالم البريستيج ) -3

 إلى المدارس األوربية، مثل: فيلم معركة الجزائر من إنتاج قصبة فيلم.

 les laboratoires( في مخابر فرنسية وإيطالية مثل )1963تحميض األفالم بعد ) -4

G.T.M). 

( بتأسيس مصلحة سينما تابعة له؛ للتنسيق FLN)جبهة التحرير الوطني حزب قيام -5

 ( اإليديولوجية.de propagandeبين الهيئات السينمائية؛ إلنجاز أفالم الدعاية )

 التزام المخرجين سياسيا؛ تبعا لتوجه الدولة االشتراكي، وفشل السياسة السينمائية. -6

تحقيقا لرضى الجمهور الجزائري الذي (؛ la rentabilitéمشكل الكسب والربح ) -5

 ( مثل: أفالم راشدي والعسكري.westernيحب أفالم الواسترن )

، واستعانوا فيه 1964عدم استمرار معاهد التكوين السينمائي، مثل: الذي أسس في  -8

 بأساتذة من بولونيا، دام لمدة سنتين.

 عائق اللغة التي يفهمها الجمهور الجزائري. -9

 التجارية والسياسية بعيدا عن الجمالية.سيطرة السينما  -12

 العالم الثالث. دول المشاكل السياسية للمخرجين لتواجدهم في -11

 عائق التمويل والدعم من القطاع العام. -12

 االنخراطات الحزبية للمهنيين وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية. -13

والمكانة ممارسة السينما من أجل االعتبار والرتبة والسلطة والسمعة والمنزلة  -14

 (.le prestigeوالنفوذ )

                                                 
1-Rachid Boudjedra, naissance du cinema algérien, collection dirigée par a.memmi, édition français 

Maspero, Paris, 1971. 
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( ومنع األفالم من العرض أو االمتناع عن تقديم la censureعائق الرقابة ) -15

التراخيص لتصويرها أو رفض التمويل من خالل رفض السيناريوهات من 

 طرف لجان القراءة على مستوى وزارة الثقافة.

 

 

 

 



 

  

 
 
 خامسل الـالنص

 ومائيةيالتقويات السناقع  ل ميدانيةادراسة وصنية 
 م الجزائريليالنفي 
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 عمر قتالتو الرجلة: وصف التقنيات السينمائية في فيلم

 .لفيلملالبطاقة التقنية  -1

 : مرزاق علواشسيناريو وإخراج

 : بوعالم بنانيتمثيل

 عزيز دقة

 : إسماعيل لخضر حامينامدير التصوير

 : مفيدة تالتليمونتاج

 : أحمد مالكموسيقى

 : محمد السعيد بوقرموحالتقاط الصوت

 حسين بوجمعة

 : مهدي قاسممساعد التصوير األول

 : مجان يوسفير الثانيصومساعد الت

 : فضيل بابا أحمدمساعد التركيب

 سيدي علي علواش

 فتيحة بن سعيدي

 : عبد الرحمن عبد الليمسؤول الكهرباء

 : أحمد مداحيالمشرف على اآللة

 : أحمد عبد الليأكسسوار

 : بن عزوز مختاريمصور البالتو

 : بدر الدين بوتمنمساعد اإلخراج األول

 : منير بكةراج الثانيمساعد اإلخ

 

 ياق إنجاز الفيلمس -1

م علواش "سيناريو فيلم )عمر قتالتو الرجلة( للجنة القراءة على مستوى وزارة دق

الثقافة، متكونة من عضوين، وتحدث معهما لوضع التعديالت والمالحظات، وقام بتسجيلها 
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الفيلم وتمويله؛ ألنه وتدوين التصويبات وحذف النقائص. ووافق وزير الثقافة على إنجاز 

 .(1)( ماتشو"Matcho(، يعالج حياة شاب )comiqueفيلم كوميدي )

( والوسائل المتاحة وشراء وسائل les normes"تم تمويل الفيلم بميزانية وفق المعايير )

(، وضبط les rails, les travellingsأخرى، وتوفر الفيلم على وسائل الكاميرا، والحوامل )

 .(2)ومدة التصوير"وقت االنطالق 

 سيناريو الفيلم:مهنة  -3

بالمشهد ثم تحديد  هارتكز كاتب السيناريو على التقنيات الشائعة في الكتابة، فاستهل

كان )ليل أو نهار، داخلي أو خارجي(. ويتم وصف اللقطة أو ذكر الحوار في مالزمن وال

أنواع الروابط أو أنواع المونتاج السطر الثاني. ويكون االنتقال إلى اللقطة الموالية بواسطة 

مثل: رابط الصوت أو رابط حركة الممثل أو نظرته أو فالش باك أو االختفاء التدريجي أو 

 القطع المباشر الذي كان غالبا عبر الفيلم.

توفر سيناريو الفيلم على الحوار بين شخصية عمر والكاميرا؛ من أجل اإلخبار 

عيش فيه مثل: وضعيته االجتماعية وارتباطاته وإعطاء المعلومات عن وسطه الذي ي

وحاجاته. وتوفر السيناريو كذلك على الصراعات الدرامية بين المنحرفين اجتماعيا، وبروز 

 الصراع النفسي بين عمر والمرأة المبحوث عنها.

قام عمر بأفعال درامية كثيرة من أجل تحقيق حاجات درامية، فذهب إلى قاعة 

رفقة أصدقائه وذهب إلى البحر؛ إلشباعات نفسية والبحث عن عرس الالسينما وحضر 

الرفاهية والسعادة واالسترخاء. وارتبط حضور شخصية البطل )عمر( بالكثير من الوظائف 

المتعارف عليها مثل: وظيفة الرحيل عبر الشوارع واألزقة، ووظيفة اإلخبار في عرضه 

عن لقاء المرأة المبحوث عنها، وخرق للمعلومات حول الوسط، ووظيفة الخرق حينما امتنع 

 مع صديقه. هاتفاق

يحتوي السيناريو على العقد والمآزق )الُحبكات( التي واجهت البطل )عمر( مثل 

كارثة الوضعية االجتماعية التي يوجد بها، وأزمة السكن، وعائق االرتباط االجتماعي في 

                                                 
1- Jeudi cinéma et droits de l’homme, organisée par association des rencontres médiétrrahéenones, 

Master class avec Merzak Allouach, Rabat, 2014. 

2- Ibid. 
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ذا الذي وضع عمر في حاالت عودة أخته إلى البيت، بسبب زواج فاشل رفقة أوالدها، وه

التوتر والشقاء. وتوفر السيناريو على مأزق الحواجز النفسية التي منعته من وظيفة الجرأة 

 بيبته التي يبحث عنها.حوالشجاعة، ومواجهة 

توفر السيناريو على أربعة تهديدات واجهت شخصية البطل )عمر(، فتم تهديده ماديا 

وهددوه باألسلحة البيضاء، وهّدد في شرفه عندما  من طرف فئة المنحرفين الذي سرقوه

عادت أخته إلى البيت، وتم طالقها بال وثائق أو تقدير لشخصها، وأما التهديد ضد كرامته 

تمثل في امتناعه عن إثبات رجولته ومواجهة الفتاة التي تنتظره بعد اتفاق واتخاذ القرار. 

ة بسبب ضيق البيت، واالزدحام في وأما التهديد ضد سعادته تجلّى في غياب الرفاهي

ينما. لالحافلة، وانقطاع متابعة الفيلم داخ  قاعة السِّ

 الريجيسور: مهنة -4

يقوم بضمان غداء الفنانين وعشائهم، ويضمن إقامتهم، ويوظف خبرته في البحث 

 عن ديكورات التصوير الستغاللها عن طريق الكراء أو الدعم.

 مدير التصوير:مهنة  -5

مدير التصوير على تحقيق إضاءة الجو العام التي توحي إلى جو حي باب حرص 

الواد وضوئه. وتكفل بتحديد مواقع الكشافات ومسافاتها وشدة الضوء وقّوته، وكان مسؤوال 

 lesعلى تحديد مسافات الميكروفونات أيضا، وراعى مسألة تأطير اللقطات تأطيرا جّيدا )

bons cadres.) 

( في la percheلّصوت في تجنب دخول حامل الميكروفون )ينّسق مع مهندس ا

الكادر، واستبعاد الظالل التي يتركها... ويعمل مدير التصوير على المساواة بين اللقطات 

 (.faux raccordمن حيث كمية الضوء في المشهد الواحد؛ تجنبا لرابط اإلضاءة الخاطئ )

 

 التصوير: مهنة -6

ر في الفيلم   planبتنويع لقطاته وحركات الكاميرا، فوظف اللقطة الواسعة )قام المصوِّ

large( واللقطة الصدرية واللقطة المتوسطة ،)plan moyen ولقطة مجال وضد مجال ،)

(champ et contre champ( واللقطة المتعاقبة.)Alterné( واللقطة البيضاء ،)plan blanc )
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تكن ظاهرة، ووظف اللقطات التفصيلية لبناء عندما كان يتحدث مع حبيبته عبر الهاتف، فلم 

 (.plans de coupesالمشهد )

اعتمد المصور على التقاط بعض حركات الكاميرا مثل: الحركة البانورامية المسحية 

للتعريف بالمكان واكتشافه، واستعمل حركة الترافلينج، فاقتربت الكاميرا نحو الموضوع، 

(؛ لعزله وتهديده ووحدته، ورافقت الكاميرا traveling en arrièreوابتعدت إلى الخلف )

 الموضوع في حركته عبر الشوارع )ترافلينج متابعة(.

ر تقنية الزوم أو الترافلينج المضطرب ) ( فارتكز فقط على zigzagلم يوظف المصوِّ

(، أو الحركة عبر العربة التي تمشي على la dollyالترافلينج األفقي، والترافلينج شاريو )

(؛ لالقتراب من الموضوع في girafe, crane(. ولم يستعمل حامل الرافعة )le railالسكة )

 األعلى، واستعمل الحامل الثالثي لتثبيت الكاميرا وارتكازها.

 اإلضاءة: مهنة -7

كانت اإلضاءة رئيسية عبر الفيلم، ترّكز على بؤر االهتمام، وتؤدي دور خلق الجو 

)زمن الليل، جو العرس(. واعتمدوا كذلك على اإلضاءة الطبيعية ( مثل: l’ambianceالعام )

( )كيلفن(. لم يوظف المخرج مؤثرات اإلضاءة المتعارف عليها 5622)ضوء النهار( )

( وتقنية السيلويت، وتقنية الظّل، وتقنية خارج مجال اإلضاءة le contrasteمثل: التضاد )

دق. أراد علواش أن ينقل الضوء الواقعي الحقيقي؛  طلبا للصِّ

 الصوت: مهنة -8

يضع الميكروفونات في مسافات مناسبة مع مصادر الصوت، وحسب نوع اللقطة، 

(. "ويتعاون مهندس la nagraويتم نقل الصوت مستقال ومنفردا عن الكاميرا عبر المسّجل )

الصوت مع المخرج في التقطيع التقني للسيناريو، ويتعاون مع مدير التصوير في وضع 

 .(1)(؛ لتجنب ظالل الميكروفونات"les perchesحوامل )ال

 lesكان الصوت جيدا في الفيلم متزامنا مع لقطاته، واستطاع المكلّف بالمؤثرات )

bruits نقل الضجيج والصراخ وأصوات األشياء والشارع والسيارات؛ لتحقيق الجو العام )

(effets sonores.) 

                                                 

 . عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت كمال مكسر، يوم  -1
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 ملتقط الصوت:مهنة  -9

( خارج الكادر؛ من أجل la percheحامل الميكروفون أو العصا )يؤدي دور حمل 

 (.la nagraالتقاط الصوت مرتفعا أو منخفضا. وتسجيله في المسجل )

 اآلالتي:مهنة  -10

ويقوم الوسائل مثل الكاميرات والكشافات، والحوامل،  تامين ينحصر دوره في

 الترافلينج.بتحريك الكاميرا من اجل اجراء الحركة المسحية او 

 الحالقة: مهنة -11

وظف المخرج تسريحة الشعر ذات الموضة الجديدة المناسبة لزمن الفيلم، وللشباب 

آنذاك الذين يرغبون في الحرية والنشاط والرفاهية. وانتشرت التسريحة عند المنحرفين 

ريحة اجتماعيا ونفسيا من الشباب، وتمثلت في الشعر الكثيف المسرح إلى الخلف، وهي تس

 مرتبطة بالسياق التاريخي.

 الماكياج:مهنة  -11

غاب الماكياج الدرامي عبر لقطات الفيلم، إال في لقطة جرح فيها عمر ووضع 

را؛ لتزيين الشخصيات وترميم ضضمادة على الجرح، ولكن الماكياج التجميلي كان حا

( fond de teintالعيوب وتصحيحها في الوجه. فتظهر البودرة في وجوه الشخصيات )

 والكحل في العيون باستثناء الذكور كانوا طبيعيين.

 األزياء: مهنة -13

كانت األزياء مناسبة لزمن الفيلم، فلبس عمر زي الشباب العصري مثل: السروال 

الضيق من األعلى والواسع من األسفل. وارتدت النساء لباس الحايك الجزائري؛ للسترة 

السينما، وفي حارة بيع الذهب، ويلبسنه كذلك؛  قاعةالحافلة وأثناء الخروج إلى الشارع وفي 

لتجنب تحرش الرجال، وارتبط الحايك بقيمة الحياء والشرف، وكان هذا الزي سائدا في 

 السبعينات ومنتشرا.

 الديكور:مهنة  -14

يعتبر المخرج مرزاق علواش واقعيا، يصور أفالمه في األماكن الحقيقية، فال يطلب 

السلبية على حالها، تم  وساطارع أو تعديل الديكوات أو إعادة بنائها، فينقل االتنظيف الشو
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ث، وفي حي باب الواد العتيق ثتصوير الفيلم في البيت البسيط غير المرتب والمؤ

والمتواضع، وفي الحافلة المزدحمة وفي المقهى والمطعم وقاعة السينما وشاطئ البحر، 

 وفي أماكن المنحرفين اجتماعيا.

 األكسسوارات:مهنة  -15

توفر الفيلم على احتياجات الديكور األصلية والواقعية بدون إضافات تجميلية، 

ككؤوس القهوة واألوراق في المكتب، وأوعية النفايات، والسيارات القديمة، فكانت 

 األكسسوارات حقيقية مناسبة لفترة الفيلم.

 التمثيل:مهنة  -16

في إدارة الممثلين، وتحيين كفاءاتهم اإلبداعية،  يؤدي المخرج علواش دورا أساسيا

وتطبيق محتوى الكوميديا السوداء من خالل ظهور الجوارب الممزقة التي يرتيدها عمر؛ 

حيث نسخر من وضعية مزرية، وتمكن المخرج أيضا من إدارة انفعاالت الممثلين 

السعادة عبر مشيته وغرائزهم، فأظهر قدراتهم لإليحاء إلى حاالت التوتر واالسترخاء و

 المتمايلة عقب إنهائه االتصال الهاتفي مع الفتاة.

استطاع الممثلون التعبير عن غريزة الجوع والعطش والجنس من خالل تناول 

الكسكسي في العرس، والسباحة في البحر، والتواصل باإليماءات مع الفتيات عبر النوافذ. 

 في قاعة السينما وفي الحافلة.وكذلك من خالل االرتباطات والحركات الجنسية 

 السكريبت )كاتب المخرج(:مهنة  -17

ز على عدم  يقوم بتنبيه المخرج بزمن ابتداء تصوير اللقطة وزمن انتهائها، ويركِّ

وقوع الروابط الخاطئة، وضمان حسن التتابع والربط عند ردود األفعال وحركات الممثلين 

 les parasites du son, les parasitesاء )ونظراتهم، ويتجنب األصوات العائقة واألضو

d’éclairage ويسجل في المحضر عوائق التصوير التي واجهت فريق العمل كالمناوشات .)

 واألمطار والرياح وتعطيل الوسائل.

 مساعد المخرج:مهنة  -18

يقوم بتحضير احتياجات الفيلم، لتخصيص ميزانية لها، وتمثلت في األلبسة 

والسيارات، وعدد الممثلين واستغالل أماكن الديكور واألكسسوارات. ويعمل مساعد 
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المخرج على تصميم مخطط عمل يومي، يحدد فيه نوع الممثلين ولوازمهم وأماكن 

 صوت.التصوير، وصيغة الحوارات، ومتطلبات اإلضاءة وال

يتكفل بتحضير المشهد، وفرض الهدوء واالنصباط، ويراجع الحوارات مع الممثلين 

م المالحظات )  (.répititions mécaniquesويقدِّ

 اإلخراج: مهنة -19

واقعيا، يعالج اهتمامات الشباب  كوميديا يعتبر فيلم )عمر قتالتو الرجلة( نوعا

وأحالمهم ويومياتهم، وإن "تحديد هوية مجموعات األفالم ليس بالمرة مسألة تصنيفات 

. فنقل المخرج ديكورات حقيقية، (1)منطقية يتم تمثلها سلفا، إنما هو مسألة ممارسة مألوفة"

 واهتمامات يفضلها الشباب في فترة الفيلم.

ير الشائعة، وركز على اللقطة الواسعة، والمتوسطة وظف المخرج مفردات التصو

والصدرية، واستعمل حركات الترافلينج األفقي والمسح. والترافلينج األمامي والخلفي 

والمتابعة. وأعطى أهمية لتوزيع الكادر وتقسيمه )قاعدة التثليث( حسب بؤر االهتمام 

 واألهمية.

افة الحميمية بين المتفرجين في أعطى علواش أهمية لوضع المسافات، فنشاهد المس

قاعة السينما، وبين أفراد أسرة عمر أمام التلفاز. ونرى المسافة البعيدة بين عمر والفتاة التي 

تراقبه من النافذة. ووظف المخرج حركات الممثل، فيتحرك عمر من اليسار إلى اليمين 

ية تتميز باالنتصار لإليحاء بالذهاب والقوة والنشاط والّسلم وأن يمثل شخصية إيجاب

والرجولة وعدم االنسحاب. وظهر عمر في شكل خط مستقيم رفقة أصدقائه، وفي شكل 

( -دائرة وهم )في سمر(، وتمثلت الخطوط التي وضعها المخرج، في الخط المستقيم )

( عندما ظهر سكرانا للداللة إلى Sلإليحاء إلى االستقرار والقوة والرجلة، والخط المنحني )

اب والتردد والتوتر والحزن. ويتحدد أسلوب علواش اإلخراجي في تطبيقه االضطر

للكوميديا السوداد وهي: "الهزل الذي ينبعث من وضعيات مأساوية إذ توجد في الحياة 

 .(2)داد وزينات وعلواش الذوق الهزلي"حوضعيات بائسة نضحك فيها ولموس 

                                                 

 .21، ص2225ستانلي جي سولون، أنواع الفيلم األمريكي، تر: مدحت محفوظ، المؤسسة المصرية العامة للكتاب، ط -1
 .34، ص1959، مارس 11موني براح، حوار مع المخرج حاج رحيم، مجلة شاشتان، ع -2
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 المونتاج: مهنة -10

المباشر بين لقطة ولقطة موالية. واستبعد المركب تمثل تركيب الفيلم في القطع 

تفاء خ(، واالfondu enchainée en noirتوظيف مؤثرات المونتاج مثل: الظهور التدريجي )

( السترجاع زمن flash back(، ووضع تقنية الفالش باك )fondu en blancالتدريجي )

 مهنة أبيه وبعض الذكريات.

الكالم أو عند ردود األفعال وحركات الممثلين  يتم القطع عند انتهاء الحوار أو

ونظراتهم أو بواسطة االنتقال عبر إطفاء النور. "ويختار المرّكب أحسن اللقطات مع 

السكريبت والمخرج ويسحب األخرى، وتكون اللقطات مر قمة ]....[ يبدأ التركيب بوضع 

(، نأخذ أول les plateau de gauche( الفيلم على بالطوهات اليسار )la bobineبوبينة )

لقطة في بالطو اليمين، ثم نختار بدايتها ونهايتها، ثم بعد ذلك نأخذ اللقطة الثانية ونختار 

( آللة une colleبدايتها ونشاهدها عبر الشاشة ثم نلصقها في البداية بمساعدة الصق )

لقطة بعد لقطة، (، ألن العمل يكون linéaire( ]....[ هذا المونتاج خطي )colleuseصغيرة )

 .(1)أي األولى فالثانية"

ة وأنواع الصوت قط( بين اللla synchronisationيقوم مركب الفيلم بخلق التزامن )

(، ألنه ال يمكن تسجيل الصوت le silenceكالحوار والمؤثرات والموسيقى والصمت )

ضوء، وينتج متزامنا مع اللقطة أثناء التصوير، بسبب الفارق في السرعة بين الصوت وال

 (.un décalageعن ذلك الالتوافق واالنحراف الزمني )

  

                                                 

 . عبر المسانجير12:21، الساعة: 22/21/2218مقابلة مع المركب علياوي بلعباس، يوم  -1
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 فذواواقع التقنيات السينمائية في فيلم الرجل الذي ينظر إلى الن

 .فيلملالبطاقة التقنية ل -1

 : الديوان القومي للتجارة والصناعة السينمائيةإنتاج

 : مرزاق علواشسيناريو

 : مرزاق علواشإخراج

 : عبد الرحمن تريكي يمني. مساعد المخرج

 ثريا بن شهيدة

 : سيد أحمد غرناطيمساعد التصوير

 األخضر الدراجي

 : بلقاسم قصريمسؤول اإلضاءة

 : بوجمعة مهداوياإلضاءة

 : أحمد مداحيمسؤول اآلالت

 : عبد القادس سالم. المهيدي شرباليمسير اآلالت

 : الوردي زروقيأكسيسواريست

 : فوزي سايشي ريجي

 بنتيبوبكر 

 : محمد بلعزيزديكور

 : محند السعيد بوقرموحمهندس الصوت

 : خير الدين بوضيافمساعد الصوت

 : زهية إبراهيميمكياج

 : لطفي مقدادالمصور

 : يمينة سعديمساعد التركيب

 : محمد قرفيتركيب

 : رشيد بن عاللمسؤول التركيب
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 السيناريو: هنةم-1

واإلحباط الذي يعاني منه البطل )سي رشيد(؛ يعالج فيلم رجل النوافذ القلق النفسي 

بسبب قرار إداري يلزمه بتغيير منصبه من مسؤول عن مكتبة كبيرة إلى مكلف بتسيير 

المكتبة  ومكتبة سينما؛ حيث رفض التحويل واعتبره مؤامرة استهدفته. ولم يعجبه زائر

وجد البطل المكتبة نظرا لتصرافتهم السيئة مثل: استغالل فضاء المكتبة للقاء العشاق و

جن، وصار )سي رشيد(: "يلعب في الحقيقة ورقة البليد  ضيقة مغلقة غير مريحة مثل السِّ

 .(1)والالعقالني والسريالية إلى حد ما"

يقوم البطل بأفعال درامية من أجل حاجات درامية، فيرفض زوار المكتبة، ويصرخ 

وقرر كتابة رسالة للوزير من أجل ضد أوالده؛ من أجل إشباع حاجاته النفسية المرضية، 

تحقيق الضرورة الدرامية؛ المتمثلة في العودة إلى منصبه السابق. وحقق السيناريست 

وظائف البطل الشائعة، مثل: الرحيل ومغادرة البيت ليال، والجرأة عند اتخاذ القرار الدرامي 

 في كتابة الرسالة، ووظيفة االمتناع عن قبول المنصب الجديد.

السيناريو مآزق وكوارث وحبكات، تمثلت في أزمة تحويله إلى منصب منبوذ، تخلل 

وفشل ابنه أثناء المالكمة، وعدم إيجاده الماء في البيت لحظة قلقه وتوتره، وشعوره بأن 

جسده متسخ. وواجه البطل مصدر التهديد المادي المتمثل في شعوره بمؤامرة حارس 

وأيضا التهديد ضد الكرامة؛ المتمثل في التخلي عن  الباركينغ في وضع القط داخل سيارته،

خدماته، وتحويله مكرها. ويظهر التهديد ضد السعادة في عدم شعور البطل بالرفاهية 

 والراحة أثناء تواجده في منصبه الجديد.

يتمحور نص السيناريو حول انفعاالت البطل وغرائزه، مثل: التوتر والقلق 

عانيه نتيجة إكراه إداري ال يراعي الحرية الفردية وحق واالضطرابات واإلحباط الذي ي

في مأزق درامي يتمثل في ارتكاب جريمة قتل  طلاالختيار، وهذا يؤدي إلى وقوع الب

صديقه؛ ظنا منه أنه خدعه وتآمر ضده؛ إذ أخبره بتوليه منصبا في الوزارة، ولكنه حدث 

 عكس ذلك.

                                                 

 .25، ص1982، أكتوبر 49جمال الدين مرداسي، فيلم رجل النوافذ )صورة رجل مكبوت(، مجلة الشاشتان، ع -1
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المؤلفين التي تمثل مرحلة مفيدة يندرج السيناريو ضمن ما يطلق عليه: "سينما 

ة ]....[ الخطر األكبر يكمن في ابتعاد يوالزمة خاصة بالنسبة لسينما مثل السينما الجزائر

السينما عن الجمهور المتعدد االتجاهات والميول ]....[ حيث خرب الجمهور قاعات السينما 

شخص، وتنبأ الفيلم  221. و"حضره للمشاهدة حوالي (1)عند مشاهدته فيلم "رجل النوافذ""

 .(2)بوقوع العنف في الجزائر"

 مدير التصوير: مهنة  -3

بقيت أدوار مدير التصويت على حالها ولم تتغير، فيبدأ باختيار مواقع وضع 

الكشافات والكاميرات والميكروفونات، ويحدد مسافاتها، ويتجنب خرق الميكروفون لجوانب 

 تصحيح اللقطات والحركات. الكادر، وظهور أثر الظالل. ويتدخل في

يعد مدير التصوير مسؤوال عن جودة الصورة وتأطيرها، ويضمن عدم وقوع رابط 

اإلضاءة الخاطئ؛ حيث تقل كمية الضوء في اللقطة مقارنة بسابقتها، ويبرز الجو العام 

بواسطة اإلضاءة، فيحدد جّو الليل والنهار وجو الصيف والشتاء، وضوء الصحراء وضوء 

ق الساحلية، وضوء السهرات واألعراس، وضوء الفيلم الحربي، وضوء الفيلم المناط

 االجتماي وضوء الشروق والغروب.

 التصوير:مهنة  -4

استعمل مصور فيلم )رجل النوافذ( اللقطة الكبيرة؛ إلظهار مالمح البطل وانفعاالته 

داخل المكتبة ( إلظهار المتواجدين plan d’ensembleوأمزجته. ووظف اللقطة الجامعة )

( أثناء التكلم عبر الهاتف مع الوزارة، فتم plan blancوالبيت. واستعان باللقطة البيضاء )

( من خالل عرض les insertsتعييب المتحدث إليه، واستخدمت اللقطات التفصيلية )

 اللوحات والبورتريهات والمنحوتات.

ر اللقطة الصدرية ) جلوسه في المكتب التخاذ ( لتصوير de poitrineاستخدم المصوِّ

(؛ للتعبير عن قلق البطل وعدم de profilقرار كتابة الرسالة، وكرر من اللقطات الجانبية )

 (؛ للتهديد.en amorceتواصله مع اآلخرين، وغضبه وتوثره. وتم تصويره من الظهر )

                                                 

 .18، ص1983ماي  -، أفريل56 -55جمال الدين مرداسي، كتابة السيناريو، مجلة شاشتان، ع -1
 .Kbc  ،2216محمد عالل، حوار مع مرزاق علواش، قناة -2
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وظف المصور حركات الكاميرا في الفيلم إالّ تقنية الزووم، فاستعان بالحركة 

انورامية األفقية لمتابعة تحركات البطل، أو للتعرف على عائلته أثناء العشاء، أو لمعرفة الب

رواد المكتبة. وتم استعمال الترافلينج األمامي؛ لالقتراب من اشخصيات ونقل مالمحها 

 وإيماءاتها، وجعل الترافلينج الخلفي للتعبير عن وحدة البطل وعزلته نفسيا واجتماعيا.

(؛ لتثبيت الكاميرا ولتصوير الحركة le tripodر بالحامل الثالثي )استعان المصوِّ 

(؛ إلجراء chariot( واللقطة الثابتة. ووضعوا الكاميرا على العربة )panالبانورامية )

الترافلينج األمامي والخلفي. وحمل المصور الكاميرا فوق الكتف لمتابعة البطل وهو يالحق 

( إلى travelling zigzagهذا الترافلينج المضطرب ) صديقه؛ الرتكاب الجريمة، ويوحي

 سلوك الشخصية المضطرب وتوترها وانهيارها وقرارها غير السوّي.

 اإلضاءة:مهنة  -5

استعانوا باإلضاءة الرئيسية للتركيز على بؤرة االهتمام المتمثلة في حضور البطل 

ف مع الجو العام المتمثل في داخل اللقطة، ووظفوا اإلضاءة الطبيعية )ضوء النهار(؛ للتكي

حركة االزدحام في وسط المدينة، وإلنجاز الزمن الطبيعي الذي يتعاقب مع الليل. وظهر 

السطوع )التشبع الضوئي( أثناء فترة العشاء ومراجعة االبن ومشاهدة التلفاز، وزمن 

 مطالعة القراء في مكتبة السينما لإليحاء إلى النشاط والعقالنية.

(؛ لإليحاء إلى عزلة البطل في le contrasteمؤثر اإلضاءة التضاد )وظف المخرج 

مكتبه وسيارته وبيته والسجن، وللداللة كذلك على قلقه وانطوائه وتوتره، فأضيء جسد 

البطل، وتم إحاطته بالظلمة. واستعمل علواش مؤثر )التوتر اإلضائي(، في مشهد مغادرة 

مع إشعاله، وكانت اإلضاءة مضطربة؛ للداللة  المكتب ليال؛ حيث تعاقب انطفاء المصباح

 إلى توتر البطل وقلقه وانهياره، وخوفه من المؤامرة.

 الصوت: ةمهن -6

قام مهندس الصوت في )فيلم رجل النوافذ( بوضع الميكروفونات على مسافات 

( والضجيج effets sonoresمحددة؛ اللتقاط الصوت من مصادره، ولتسجيل الجو العام )

رات وأصوات األشياء. وكانت الميكروفونات أحادية االتجاه وثنائية االتجاه ومتعددة والحوا

 (.la nagraاالتجاهات. ويتم التسجيل على مستوى مسجل )
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ينسق مهنس الصوت مع المخرج؛ لتحقيق رؤيته اإلخراجية حول اختيار المسامع، 

قادرة على استغالل  ويتوفر المهندس على "ثقافة موسيقية في أعلى مستوى، وعلى أذن

الوسائل واستخدامها في مختلف األشكال والهيئات. والقدرة على استيعاب خصوصية 

 .(1)الرسالة والحوامل )فيلم حركة، وثائقي تلفزيوني("

 (:le perchmanملتقط الصوت )مهنة  -7

 laهو المسؤول عن التقاط الصوت في مكان التصوير بواسطة الحامل أو العصا )

perche, la girafe على مسافة من مصدر الصوت يعينها مهندس الصوت، ويكون الحامل )

 (.la nagraملتصقا بكابل موصول بالمسجل )

يتجنب ملتقط الصوت اختراق الحامل لجوانب الكادر، ويضع الحامل من فوق إذا 

كانت اللقطة واسعة أو متوسطة أو جامعة، ويضعه في أسفل الموضوع إذا كانت اللقطة 

 سم. 22أو  15صدرية أو كبيرة أو كبيرة جدا على مسافة 

 (:le machinisteاآلالتي ) مهنة -8

والقبام بتحريكها من اجل .تثبيت الكشافات وتامين الكاميرا وتوازنها المسؤول عن

 انجاز الحركات افقيا وعموديا. 

 الماكياج: مهنة -9

الفتاة في مشهد الرؤيا، وزوجة تم وضع الماكياج التجميلي لشخصيات الفيلم، مثل 

البطل أثناء وقت العشاء، وزائرات المكتبة للقراءة. وكذلك شخصية البطل. ويتم وضع 

( لتجنب انعكاس الضوء الساقط على صلعة رأس أو وجه متعرق fond de teintالبودرة )

(le reflet.) 

الجرح في  وظف الماكياج الدرامي في مشهد عشاء البطل رفقة عائلته، فوضعمؤثر

وجه االبن المالكم، وظهرت األلوان الداكنة في وجه البطل للتعبير عن انهيار أعصابه 

 وتدهور حالته النفسية.

 

 

                                                 

 .عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215مكس، يوم مقابلة مع مهندس الصوت كمال  -1
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 الديكور:مهنة  -10

يوظف المخرج علواش الديكورات الواقعية؛ الستغاللها فيلميا، وال يقبل بناء 

والبيت والمكتبة والتجمعات السكنية الديكورات التقريبية، وينجز فيلمه في الشوارع والحي 

والباركينغ والطريق العام. ويصور األمكنة في حاالتها الطبيعية وال يطلب تنظيمها أو 

 تنظيفها أو ترتيب لواحقها. فهو ينقل الواقع بصدق دون تزييف.

 األكسسوارات:مهنة  -11

والمأكوالت تمثلت في لواحق الديكورات ولوازمها، فاستعانوا بالمالعق والصحون 

في مأدبة العشاء، ووضعوا الكتب في مكتبة السينما، وعلقوا اللوحات الزيتية والبورتريهات 

على جدران البيت، ووضعوا المنحوتات )الطائر( فوق الطاولة. واستعملوا سيارة البطل 

 لالنتقال والتحرك.

 التمثيل:مهنة -11

ة جيدة، فلم يتكلف البطل في نجح المخرج في إدارة الممثلين ألداء أدوار سينمائي

أدائه بل كان بسيطا ومسترخيا ومبدعا. كانت حركاته قليلة، وله القدرة في رسم االنفعاالت 

 السلبية مثل: التوتر والقلق والغضب واإلحباط، وكان يتحرك حسب مقتضيات نوع اللقطة.

يتواصلون، يتميز المخرج علواش بتوظيف ممثلين ثانويين يمتنعون عن الكالم وال 

ويتم التعرف عليهم بواسطة مونولوج الشخصية )البطل( الذي يؤدي وظيفة اإلخبار 

والتعقيب على تصرفاتهم. ومثل ذلك زوجة البطل )التي تتزين وتسّرح شعرها(. وأيضا 

( ينوب عنها الصوت؛ voix offيضع المخرج علواش بعض الشخصيات خارج الكادر )

بؤرة االهتمام، ومثل ذلك شخصية محقِّق الشرطة  ألن المخرج يضع البطل فقط في

 )الغائب( جسدا والحاضر في صوته.

 السكريبت )كتابة اإلخراج(:مهنة  -13

يركز السكريبت على ظهور العوائق فينبه المخرج بذلك مثل: األصوات الغريبة 

 sousواألشخاص واألكسسوارات، ويتجنب وقوع الروابط الخاطئة والقفز على المحاور )

d’axes .ويسجل العوائق التي واجهت فريق العمل مثل تعّطل الوسائل، وهطول األمطار ،)

 ويدون أوقات العمل والساعات اإلضافية.
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يدون الكاتب في جدول زمن ابتداء اللقطة وزمن انتهائها، ويحدد نوعها ورقمها وطبيعتها 

والديكورات. وإذا وقع رابط )جيدة، سيئة(، ويذكر الممثلين، ونوع اإلضاءة والماكياج 

خاطئ يدّون صنفه، فقد يكون مرتبطا بتغيير الزي أو نزعه، أو إزالة الماكياج، أو استبعاد 

 .                                                    األكسسوارات، أو تغيير هيئة الجلوس

 :مساعد المخرجمهنة  -14

يكلف ميزانية كبيرة جدا، وتكفل مساعد تعتبر إمكانات الفيلم بسيطة جدا، ولم 

(، وتحضير المشاهد répititions mécaniquesالمخرج بمراجعة األدوار وتوجيه الممثلين )

للتصوير وفرض الهدوء واالنضباط داخل أماكن العمل، ويقوم بوضع خطط العمل اليومي 

 والماكياج. الذي يتضمن الممثلين وحواراتهم ومالبسهم وأكسسواراتهم ونوع الديكور

 اإلخراج:مهنة  -15

اعتمد المخرج أسلوبا جديدا يتعلق بأمراض الشخصية النفسية وهواجسها، وأدت 

شخصية البطل دور الراوي ألحداث القصة من وجهة نظرها. ووضع المخرج لقطات 

مكررة ترتبط بضرورات إخراجية مثل: اللقطة الكبيرة إلبراز االنفعاالت واللقطات الجانبية 

عبير عن عزلتها وعدم تواصلها وغضبها، وإعادة عرض لقطة الطائر أثناء العشاء؛ للت

 للتعبير عن توتر البطل وعدم استقراره العقلي والنفسي.

( عندما كان O( الدائرة )la mise en placeوضع المخرج شخصياته في وضعيات )

عائلته في مأدبة  ( عندما كان جالسا رفقةالبطل وحيدا في مكتبه، وفي شكل المثلث )

 العشاء، وفي خطوط مستقيمة وضع قراء المكتبة.

حرك المخرج شخصية البطل المحورية من اليمين إلى اليسار عندما كان يروي 

قصة فشل ابنه المنحرف اجتماعيا، والفاشل في دراسته ثم عمله؛ بتوظيف هذه الحركة 

ن، والمنسحبة من الحياة االجتماعية، لإليحاء إلى الشخصية السلبية الضعيفة المتمثلة في االب

 وللتعبير عن غضب البطل وتوتره وقلقه وعدم رضاه.

تحركت الشخصية من اليسار إلى اليمين عندما تكون إيجابية قوية، وفي هذه اللحظة 

قرر البطل كتابة الرسالة وعدم االنسحاب حينما كان يقود سيارته وسمع صوت القطة، 

 مآمرة.وقرر أيضا مواجهة مأزق ال



 ادراسة وصنية ميدانية لناقع التقويات السيومائية في النيلم الجزائري                            خامسال نصلال

 154 

( -عرض المخرج جميع الخطوط في فيلم )رجل النوافذ(، فوضع الخط المستقيم )

متمثال في حركة البطل أثناء قيادته السيارة بعد مغادرته الباركينغ؛ لإليحاء إلى القوة واتخاذ 

( أثناء تصوير االزدحام وحركات الناس Sالقرار وعدم التردد، ووظف الخط المنحني )

ك عند استدارة السيارة للبحث عن القطة؛ وهذا للتعبير عن ضعف البطل المضطربة، وكذل

وتوتره وعدم استقراره وتشويش عقله. وكانت الخطوط منحنية من جهة اليمين ومن جهة 

 اليسار.

( في لقطة صعوب البطل الدرج أو الساللم، Zاستعمل المخرج الخطوط المنكسرة )

عن أمله وثقته في شخصية ابنه المالكم. وعندما  لزيارة ابنه في قاعة المالكمة؛ للتعبير

(؛ 2شاهد المنازلة وفشل ابنه أمام الخصم، توقف البطل ساكنا )حركة صفر أو نقطة( )

للتعبير عن الصدمة واالنكسار النفسي، ثم تحرك البطل من المين إلى اليسار بصفته 

 شخصية ضعيفة ومنسحبة ومتوترة، وفاقدة لألمل.

اق علواش القطع الدرامي لشخصياته، وأعطى أهمية لألفق تجنب المخرج مرز

 le(، وخصص مسافة بين أعلى الكادر والشخصية)l’horison visuelالبصري )

chapôtage ووظف قاعدة التثليث في تقسيم الكادر، فركز على إعطاء المساحة األكبر .)

زله وتهميشه في جانب لبؤرة االهتمام )البطل(. وتم وضعه في وسط الكادر ألهميته، وتم ع

(؛ les cachesالكادر. وتم حصاره نفسيا وشعوره باالنغالق بواسطة كادر زجاج السيارة )

 للتعبير عن تواجده في المربع المغلق.

 المونتاج:مهنة  -16

 fonduاعتمد المونتاج على القطع المباشر واستبعد مؤثر التالشي البصري )

enchainée( ومؤثر الظهور البصري )fondu au blanc .الشائعين في السينما آنذاك )

ترجاع س( عقب لقطات ظهور الراوي )البطل(؛ الflash backووظفت تقنية الفالش باك )

 زمن الوقائع السابقة، والقيام بسردها وفق وجهة نظره الذاتية الخاصة.

قطات (؛ تتوالى فيه اللقطات في مساٍر خّطي ماعدا لalternéكان التركيب متعاقبا )

الفالش باك. أو العودة إلى الراوي، وركز المونتاج على أهمية الزمن الطبيعي من خالل 
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عرض تعاقب الليل والنهار. وأعطى أهمية كذلك للزمن الحلمي؛ بتقديم مشهد يحتوي على 

 رؤيا تعّرض لها البطل داخل سيارته ليال؛ بتوظيف اإلضاءة الساطعة.

تهاء الزمن الطبيعي )الليل( وبروز النهار، وبواسطة ( عند انcutيتم القطع المباشر )

كالم الراوي لحظة السرد للوقائع، ويكون القطع أيضا أثناء ردود األفعال ونظرات البطل. 

وحركات الممثلين، ومن "خصوصيات المونتاج في الفترة الكالسيكية ]....[ ربط لقطتين 

(، فالمقص le scotchيط الالصق )( والشرune collore à l’acetoneون )تبمادة اللّسي

( من la tâche matérielle( وسائل تستعمل للتركيب. وهذا الدور التقني )la colleوالغراء )

 le( بقلم غليظ )les markesاختصاص المساعدين، ويضعون على الشريط مؤشرات )

crayan gras( وبعد ترتيب اللقطات ،)la mise en ordreامن بين ( يأتي دور ]....[ التز

 .(1)مسارات الصوت )الكالم، الموسيقى، الضجيج( والصورة"

 

  

                                                 

 . 24/21/2218مقابلة مع مسؤول تركيب فيلم )رجل النوافذ(: رشيد بن عالل، يوم  -1
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 الجمر سنواتواقع التقنيات السينمائية في فيلم وقائع 

 .لفيلملالبطاقة التقنية  -1

 : الديوان الوطني للتجارة والصناعة السينمائيةإنتاج

 : محمد لخضر حامينا وتوفيق فارس، بمساعدة: رشيد بوجدرةسيناريو

 : محمد لخضر حاميناإخراج

 : العربي زكالتمثيل

 شيخ نور الدين

 حسن الحسني

 ليلى شنة

 سيد علي كويرات

 طه األميري

 يحيى بن مبروك

 نادية طالبي

 : عبد الرحمن بوقرموحمساعد المخرج األول

 : ارزقي نبتيمساعد المخرج الثاني

 : انيتا ستريزيسكريبت

 : نادية طالبيبمساعدة

 مارسيلو قاتي: مدير التصوير

 : سيرجيو ستريزيالمصور

 : مصطفى بلمهوبمساعد التصوير

 أحمد بن عروش

 ايفو سينا

 (Manlio RochettÏ: مانليو روشيتي )مسؤول الماكياج

 : حسان صوفيديكور

 : مصطفى شافعيمسؤول اآلالتي
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 : ستوديو بيانكوميكساج

 : فارتان كارامهندس الصوت

 كوزيان

 الدين بوضياف: خير مساعد مهندس الصوت

 : يوسف طبنيمدير المونتاج

 : فيليب ارتويسموسيقى

 

 لسيناريومهنة ا -1

عالج سيناريو الفيلم الظروف القاسية التي سبقت ثورة التحرير وأدت إلى وقوعها 

مثل القحط والجفاف والعطش والفقر والحاجة والعري والطاعون، والغربة والجوع، وأيضا 

"كيف  وواستعباد المواطنين واضطهادهم. يشرح حامينا السيناريانتهاك حقوق اإلنسان 

جاءت الثورة الجزائرية واألسباب الحقيقية ]....[ والثورة الجزائرية هي تحرير ضد 

االستعمار ومن أجل شؤون وحقوق اإلنسان، فالفرنسيون نسوا أن الجزائريين لهم أفراحهم 

تحسين وضعياتهم االجتماعية، ويبحثون عن . يأملون في (1)وآالمهم، وأنهم انسانيون"

 السعادة والرفاهية والعيش الكريم وضمان البقاء.

يحتوي سيناريو الفيلم على األفعال الدرامية، من أجل تحقيق الحاجات الدرامية، مثل 

فعل االنتقال لحاجة البحث عن الماء. وجلب المطر؛ وذلك بإقامة االحتفال عند الولي 

ستسقاء. وكذلك مغادرة شخصية )أحمد( أرضه وعشيرته، بحثا عن الصالح؛ طلبا لال

تحسين حالته االجتماعية المزرية، وطلبا للرفاهية والرزق، وهروبا من األمراض والفقر، 

 وظروف الجفاف والقحط والعطش.

تناول السيناريو حبكات ومآزق درامية؛ تمثلت في أزمة الجفاف التي أدت إلى 

وموت الماشية وانشقاق األرض ويبسها. وبروز الصراع المادي  عطش اإلنسان والحيوان،

بين الجزائريين حول تقسيم ماء )الغدير( الملّوث. وظهور المجاعة بسبب انعدام الزرع 

                                                 
1- Longue rencontre avec Mohamed Lkhdar Hamina, propos recueillis au magnétophone à cannes, par 

claude Dupon, revue écran, Juillet, Aout, 1975, Paris, p36. 
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ويبس الضرع. وواجه البطل )أحمد( مأزق البطالة وقلة األعمال أثناء تواجده في المدينة، 

ة وحملها، ولكنه تعرض لمأزق آخر، يتمثل ح به يختص بتكسير الحجارروقد وجد عمال وف

 إليه، فأسقطه أرضا وضربه. ءفي مواجهة صاحب العمل )المعمِّر( الذي أسا

واجه البطل كارثة الطاعون الذي أصاب الناس وقتل الكثيرين، فواجه البطل )أحمد( 

ابنه  مأزق منعه من مغادرة أرض الطاعون، وانعدام األطباء واألدوية، ووفاه أسرته ماعدا

)المولود الجديد اسماعيل(. وتعرض البطل )أحمد( للتهديدات المعروفة في السيناريوهات 

ر لحقوق الفردية في تناول الطعام، وكذلك  كمثل: التهديد باإلساءة من طرف انتها المعمِّ

واجه التهديد ضد الجسد عندما عوقب في مركز الشرطة، وتعرض للتهديد ضد الكرامة 

جده عند أخيه على استحياء وهو عاطل بدون عمل. وأما التهديد ضد السعادة المتمثل في توا

 تجلى في مآزق العطش والجفاف الذي يهدد حياتهم ورفاهيتهم.

تضمن نص السيناريو وظائف البطل المتمثلة في )الرحيل واالنتقال( طلبا للرزق 

ة( من طرف والعمل وهروبا من الظروف والحوائج. وتضمن وظيفة )الجرأة والشجاع

البطل )أحمد( في مغادرة أرضه وقومه. وكذلك وظيفة )االستخبار( التي تتجلى عبر مشهد 

 مراقبة مركز الشرطة وانتظار خروج )المناضل( من المركز. 

ركز كاتب السيناريو على وظيفة )خرق المنع(، حينما منع أهل البطل )أحمد( 

ولكنه رفض )مواقفهم الدرامية( وعشيرته شخصية أحمد من مغادرة األرض والرحيل، 

 وخرق قرارهم باالمتناع عن الذهاب واتجه نحو المدينة.

"ويصف هذا الفيلم يعتبر زمن الفيلم دراميا ليس حقيقيا يلخص سياقا تاريخيا معينا 

المراحل الحاسمة في تاريخ الجزائر منذ سنوات الرماد التي تميزت بالمصادرات إلى غاية 

وبدون التعرض لها صراحة.  1945ماي  8نتفاضة...ويحكي الفيلم قمع األيام التي تلت اال

]...[ ويقوم فيلم سنوات الجمر بتحفيز المشاهد لفهم  1945وكذا االنتخابات المزورة في عام 

سبب حشر الناس في المناطق السهبية وتوجيههم نحو الحرف الشاقة والباسئة، األمر الذي 

 .(1)يجعلهم يثورون على أوضاعهم"

 

                                                 

 .23، ص2214أحمد بجاوي، السينما وحرب التحرير، الجزائر، معارك الصور، منشورات الشهاب،  -1
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 :(1)نموذج لنص سيناريو الفيلم

 نهار -خارج –شط 

 األرض يابسة، مغطاة بشقوق عريضة عميقة، كما لو كانت األرض

 المحرومة من الماء منذ شهور 

 فاغرة فاها من العطش الذي يضع قشرتها المحروقة مائة مرة 

 في فرن صيف ال ينتهي

 يغشي القطيع الحوافر الصغيرة المشقوقة لألغنام تثير غبارا رقيقا

 متردد متعثر. –خطو الحيوانات بطيئ 

 الكلب يمر، المباليا، مفتوم الخطم، متدلي اللسان، الهثا.

 فجأة تترنح شاة ثم تسقط بال ضجة منكمشة األرجل.

 سنوات(، قدور يقترب من الجنة، 12غائرة العين، ميتة، طفل )

 يقبع على ركبتيه، يرفع رأس الحيوان ثم يتركها تسقط

 ا رجل )أحمد( يلبس بومنتن، يتوقف أمام قدور ابنه قدم

 الذي يرفع رأسه إلى أبيه

 في طرف الهضبة  -صوت بندير غايطة–نظره يمتد إلى أفق الشط 

 الشاسعة عند مدخل الدوار، تظهر مجموعة الرجال والنساء، 

 أحمد وقد يتبادالن النظر. –المشاعل تتقدمهم 

 -إنهم يتوجهون لطلب الغيث من سيدي تامر ! إنه الركب –أحمد 

 يجب أن أذهب: ارع الغنم...يترك أحمد الماشية عند الطفل 

 .(2)ويتوجه بخطوات واسعة نحو الركب"

 

 

 

                                                 

 .22، ص1982، أفريل، ماي 24-23جمال الدين مرداسي، السيناريو، مجلة الشاشتان، ع  -1
 .21جمال الدين مرداسي، مصدر نفسه، ص -2
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 وصف تقنيات السيناريو :

قام كاتب السيناريو بتوظيف الوصف الدقيق للمشاهد وعرض التفاصيل المتعلقة 

والحيوانات مثل: وصف األرض اليابسة المشقوقة العطشى، باألماكن واألشخاص واألشياء 

وتشبيه قشرتها المحروقة بالطين المحروق في الفرن. وقام أيضا بوصف عطش الكلب من 

 حيث هيئته المتمثلة في اللسان المتدلّي؛ الذي يعبر عن شدة العطش وقوة الجفاف والقحط.

 مدير التصوير:مهنة  -3

الميكروفون داخل الكادر وال آثار ظالله، وتجنب  ضمن مدير التصوير عدم ظهور

وقوع الرابط الخاطئ المتعلق باإلضاءة؛ حيث توفرت لقطات الفيلم على نفس كمية الضوء 

 وشدتها وسطوعها، وحافظ على الجو العام نفسه ولم يغيره.

قام مدير التصوير بوضع الكشافات تحديد مسافات الميكروفونات وضبط نوع 

ناسب حسب مقتضى الجو العام للقطة الذي يوحي إلى طبيعة البيئة الصحراوية الكادراج الم

وخصوصياتها؛ حيث تزداد كثافة الضوء وكميته ودرجة تشبعه وسطوعه، وتضمن البيئة 

 (.les parasites d’éclairageعدم وجود العوائق الضوئية )

 التصوير:مهنة  -4

يلم؛ للتعبير عن المشاعر وانفعاالت ( في الفgros plansتم عرض اللقطات الكبيرة )

( لتحديد وضعيات plans largesالقلق واإلحباط والخوف، وتم تصوير اللقطات الواسعة)

الشخصيات داخل الديكور. والتقطت اللقطات المتوسطة ولقطات وجهات النظر )الذاتية( 

( مثل: plans gratuits batardsوتضمن الفيلم اللقطات المجانية التي ال تؤدي وظائف )

 مشاهد المجنون )الميلود( الطويلة.

وظف المصور حركات الكاميرا المتعارف عليها، فاستعمل الحركة البانورامية؛ 

 travelling enلمسح المكان أو تحديد حجم الموضوع، ولجأ إلى الترافلينج الخلفي )

arrière)وولده رفقة الماشية  (، للتعبير عن العزلة والوحدة والتهديد مثل لقطة البطل )أحمد

 ,de suiviالميتة في الصحراء. واعتمد ترافلينج المرافقة أو المتابعة )

d’acompagnement ؛ لمرافقة البطل أثناء الرحيل ومغادرة أرضه، أو أثناء سيره في)

 المدينة رفقة شخصية الميلود؛ بحثا عن أخيه )قدور(.
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 laة استعمال حامل الرافعة )( بواسطcraneاعتمد المصور لقطات علوية )كراين 

grue( وذلك في حركة الصعود وحركة الهبوط. واستعانوا بحامل العربة فوق السكة ،)la 

Dolly, le rail( إلجراء ترافلينج أمامي أو خلفي، شاريو )travelling chariot.) 

 اإلضاءة :مهنة  -5

اعتمد الفيلم اإلضاءة الطبيعية الحقيقية التي تتوفر عليها البيئة الصحراوية من دون 

االستعانة بمصادر اإلضاءة االصطناعية مثل الكشافات، وخاصة في مشاهد الصحراء. 

ولكن المكلف باإلضاءة وظف الكشافات في األماكن المغلقة، واستعان بضوء النار؛ وهذا 

ي تسعى لنقل الواقع بكل مكوناته؛ حيث أن ضوء النهار الحار تحقيقا لرؤية المخرج الت

 والساطع واألصفر يعبر عن العطش والجفاف والقحط. 

 الصوت: مهنة -6

 laتمكن مهندس الصوت من تسجيل أصوات ذات جودة عالية بواسطة المسجل )

nagraويلتقط الصوت لوحده مستقال عن الصورة. ويؤدي الصوت وظيفة تحديد الجو ،) 

العم من خالل التقاط الضجيج، نباح الكالب، أصوات اإلبل والغنم وخرير الماء، والعربات 

(؛ وهذا لإلشارة إلى البيئة les bruits, effets sonoresوالقطار، وصوت المطر )

الصحراوية البدوية، وإلى المدينة، وإلى كثرة موتى الطاعون الراكبين فوق عربات ذات 

المعاول التي تكسر حجارة الجبل؛ للتعبير عن قساوة العمل  أصوات مكّررة. وأصوات

 وشدته.

( التي تحقق الروابط les parasites du sonتفتقر بيئة الفيلم إلى العوائق الصوتية )

الخاطئة مثل: أصوات الطائرات الحربية غير المناسبة لفترة الفيلم، "فأحيانا األمكنة 

توى التقاط الصوت كالضجيج وتلوث الصوت والديكورات تخلق مشاكل حقيقية على مس

(pollution sonore( وخاصة في تصوير الفيلم التاريخي )film d’époque ولهذا من ،)

؛ لمعرفة العوائق تم (1)الضروري لمهندس الصوت المشاركة في معاينة أمكنة التصوير"

باستبعادها أثناء العمل، أو وضع خطة لتجنبها كاختيار األوقات المناسبة للتصوير، أو القيام 

 (.le climatاستغاللها في تحقيق الجو العام )

                                                 

 . عبر المسانجير11:52، الساعة: 29/12/2215ل مكسر، يوم مقابلة مع مهندس الصوت كما -1
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 اآلالتي:مهنة  -7

 ,la giraffeالكاميرات ووسائل اإلضاءة، وحامل الكاميرا )مثل  الوسائليقوم بتامين 

la crue( والكشافات وحامل الشاريو ،)le chariot.) وبثبتها تجنبا لالهتزاز واالضطراب

 .الكاميراعند تحريك 

 الماكياج:مهنة  -8

استعمل الماكيير الماكياج الدرامي في لقطات الفيلم، فوضع األلوان القاتمة لرسم 

الشحوب في وجوه الممثلين؛ للتعبير عن المأساة والحزن واإلحباط واإلرهاق. وقام الماكيير 

لعرق حقيقيا كان اوبإظهار الوجوه محفورة والشفاه يابسة ومقشرة لشدة العطش والجفاف، 

 يسيل لشدة الحر وقسوة العيش.

وضع مؤثر الماكياج في جبهة المناضل لإليحاء إلى ثقب الرصاصة التي قتلته، 

وكذلك وضع مؤثر آخر في جسد مناضل الحزب، ويتمثل في الدم األحمر على ثوبه 

 األبيض للتعبير عن اختراق رصاصة صدره.

 األزياء:مهنة  -9

 tranche deيلم وسياقه التاريخي، وهي "جزء من الحياة )تناسب األزياء فترة الف

vie فارتدى (1)سنة من االستعمار" 132لتصوير  1954إلى  1939( لم يكن بالصدفة من .

الممثلون الزي التقليدي الجزائري المتمثل في العباءة البيضاء والعمامة للخروج للعمل، 

ة والبرنوس للتعبير عن مكانته ءالعبا وطلب الماء، وموسم الحصاد والرحيل، ولبس القايد

 االجتماعية ومنصبه.

ارتدت المرأة اللباس الصحراوي لسترها والخروج من البيت، وغطت الرأس 

بالغطاء، ولكن شخصية المجنون )الميلود( تميزت بلون العباءة الداكن لإليحاء إلى الغوض 

كان المجنون يمشي حافيا والجنون والحكمة. وكان مقياس العباءة واسعا بال أكمام، و

 وعاري الرأس.

 

                                                 
1- longue roncontre avec Mohamed Lakhdar Hamina, par claude Dupont, revue Ecran, Juillet, Aout, 

Paris, 1975, p37. 
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 الديكور:مهنة  -10

يوظف المخرج حامينا الديكور الواقعي والحقيقي في فيلم )وقائع سنين الجمر(؛ 

الرتباطه باألرض وحبه لها، فصور المشاهد في حيه وبيئته التي ولد فيها، والصحراء 

قام باستغالل األرض المقشرة والبيوت القديمة، ولم يقم ببناء ديكورات جديدة، وإنما 

 واليابسة على حقيقتها ولونها القاتم وترابها المحروق؛ ليكون التأثير والشعور حقيقيين.

انتظر المخرج مدة طويلة لتصوير مشهد تعارك الساكنة حول ماء الغدير وقتلهم 

البديل،  ءبعضهم بعضا؛ وذلك ليتساقط المطر الحقيقي فوق رؤوسهم عوض استخدام الما

وتم نقل مشهد واقعي صادق. وتفاعل الممثلون في الجو العام بعفوية وتأثر طبيعي، وشعور 

 غريزي ببرودة ماء المطر وخفته واالنتفاع به.

 األكسسوارات:مهنة  -11

استعمل األكسسواريست وسائل حقيقية تتعلق بفترة الفيلم، فاستخدم السيارات في 

حملها )القّياد(، والمالعق وقصعة الكسكسي من الخشب، ساحة المدينة، والسيوف التي ي

والمناجل للحصاد، وعربات نقل الجثث المصابة بالطاعون، وارتبطت لواحق الديكور 

 بالبيئة الواقعية لتوثيق الفترة وتسجيلها.

 التمثيل:مهنة  -11

ت كان أداء الممثلين سينمائيا في الفيلم، وتجنبوا األداء المسرحي وكثرة الحركا

وأنواع التكلف في األداء، وعمل المخرج على إدارتهم وتوجيههم وتصويب أخطائهم 

 .(1)"فالممثلون بحاجة إلى تدريب متكرر مثل الخياطة بواسطة اإلبرة"

يؤدي الممثل دوره حسب نوع اللقطة، فيركز على إبراز االنفعال عبر الوجه حسب 

الحزن أو الدهشة أو السرور عن طريق اختيار اختيار اللقطة الكبيرة )(، فيظهر الغضب أو 

 كفاءة الوجه.

وتحقق هذا األداء عند البطل في لقطات تعرضه لمأزق فناء أغنامه، ويبس األرض، 

ومأزق الطاعون والبطالة، وتعرضه لإلهانة من طرف صاحب العمل. وموت أسرته 

 وفنائها.

                                                 

 .2214حوار مع محمد لخضر حامينا، برنامج الماشاء، قناة الجزيرة،  -1
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عفويا حسب الموقف الدرامي، كان أداء الممثلين اآلخرين واقعيا وبسيطا وارتجاليا و

وتمثل ذلك في نوع أسلوب كلِّ ممثل أو إيقاع جسمه، فهناك: "نسق بالمكان، نسق بالوقت، 

ونسق بالقوة، فهناك نموذج من الناس يمشي بخطوات واسعة )نسق مكاني( ويؤدي إيماءات 

إيقاع  . فاختلف(1)بطيئة )نسق وقتي( ويعبر عما في نفسه بتعبيرات حادة )نسق نوعي("

الفالح عن إيقاع المناضل وإيقاع القايد وإيقاع الشيخ، وميزتهم الحركة والمالمح 

 واالنفعاالت. وكانت حوارات الممثلين قصيرة وموجزة.

 السكريبت )كتابة اإلخراج(:مهنة  -13

( في الفيلم مثل les faux racordsضمن كاتب المخرج عدم وقوع الروابط الخاطئة )

الديكور أو الصوت أو األزياء، أو حركات الممثلين ونظراتهم. وضبط  رابط اإلضاءة أو

زمن ابتداء اللقطة وزمن انتهائها. وسجل ساعات العمل والساعات اإلضافية، والعوائق التي 

 تعطل السير الحسن للعمل.

يضع السكريبت مخطط عمل يحدد فيه بدايات اللقطات ونهاياتها، ورقم المشهد ونوع 

مثلين وأكسسواراتهم، ويصنف كل لقطة بصفة حسنة أم سيئة أم جيدة. ويسجل الديكور والم

نوع الرابط الخاطئ مثل الماكياج، وينبه المخرج بتصحيح الخطأ، ويضمن عدم وقوع القفز 

 (.les sous d’axesعلى المحاور )

 مساعد المخرج:مهنة  -14

متطلبات الفيلم يقوم مساعد المخرج بدوره المعتاد، فيضع جدوال يحدد فيه 

واحتياجاته، ويعين بذلك مدير اإلنتاج في ضبط الميزانية، فيضبط عدد الممثلين، 

واألكسسوارات والديكورات واألزياء. ويضع المساعد خطة عمل لكل يوم تصوير، ويحدد 

 فيها اسم الممثلين وحواراتهم، ونوع المشهد ومكان التصوير واألكسسوارات ونوع الضوء.

المخرج الهدوء أثناء التصوير، ويضمن انضباط الممثلين واحترامهم يوفر مساعد 

(، ويراجع مع répétition mécaniqueلتوقيت التصوير، ويراقب أداءهم الميكانيكي )

حها. ويساعد المخرج في إدارة الممثلين وتحديد وضعياتهم )  laالممثلين حواراتهم ويصحِّ

mise en place.) 

                                                 

 .12، ص1981لين أوكسنفورد، تصميم الحركة، تر: سامي عبد المجيد، دار الكتب للطباعة، العراق، ط -1
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 اإلخراج:مهنة  -15

المخرج حامينا أدوات سلم اللقطات المعروف، فركز على اللقطة الصدرية،  اعتمد

والمتوسطة، والعامة، والعلوية، واعتمد الحركات البانورامية في مسح الساكنة أثناء 

تواجدهم عند الولي الصالح؛ لتحديد الحجم وتقديم معلومة تناولهم القربان. وكذلك تم عرض 

 حركة مسحية. حجم جثث المصابين بالطاعون في

وظف المخرج الترافلينج الخلفي؛ للتعبير عن عزل الشخصيات في الصحراء 

ووحدتهم، وتهديدهم بواسطة العطش والجوع والمرض. وإظهار غربتهم ورحيلهم عن 

األرض والوطن. واستخدم المخرج ترافلينج المتابعة؛ لمرافقة الشخصيات وهي تسير نحو 

 البيت ونحو ماء الغدير.

ومثل ذلك  (1)امينا أهمية "لمعالجة التفاصيل الدقيقة داخل اللقطة الواحدة"أعطى ح

لقطة الممثل كويرات وهو ينظر نحو الحشرة تدب على رجله المخبوءة في حذاء حقير 

ممزق. واستعان المخرج بحواف الكادر؛ إلخراج الشخصيات واألشياء )القطار( 

 (.les entrés(، وإلدخالها ) les sorties)المخارج

اشتغل المخرج على تقسيم الكادر وفق قاعدة التثليث؛ لتحديد أهمية الموضوع عبر 

خطوط القوة ونقاطها، وتخصيص المساحة األكبر لبؤرة االهتمام، لمقتضى الضوروات 

 .(2)اإلخراجية، فيصور حامينا الموضوع "أكبر من حجمه الحقيقي، وهذا هو دور الصورة"

(، -( في وضعية الخط المستقيم )la mise en placeين )وضع المخرج حامينا الممثل

وتمثلت في جلوس الساكنة في خط أفقي وهم مستندون إلى الجدار يتقاسمون ماء الشرب. 

 وكذلك تجلت في قدوم )القياد( على أحصنتهم للقيام بالعقوبة والجزاء الدرامي.

إلى محاصرتهم (؛ لإليحاء Oتم عرض المذبحة داخل الساحة في هيئة الدائرة )

وضياعهم وسط الساحة المغلقة، وخداعهم من طرف العدو، وإصابتهم بالتيهان والصدمة. 

( عبر لقطة حوار البطل )أحمد( مع وأيضا ظهرت شخصيات الفيلم في وضعية المثلث )

س المثلث، وأما العشيرة توزعت على قاعدة المثلث. ويمثل االشيخ مرتكزين في نقطة ر

                                                 

 .2214حوار مع محمد لخضر حامينا، برنامج بال قيود. قناة الجزائرية،  -1
 .2214حوار مع محمد لخضر حامينا، برنامج بال قيود.قناة الجزائرية،  -2
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بؤرة الشخصية اإليجابية التي اتخذت القرار للهجرة والرحيل، وترفض س المثلث ار

 االنسحاب.

وجه المخرج الممثلين للتحرك من اليسار إلى اليمين بصفتهم شخصيات إيجابية قوية 

غير مترددة في اتخاذ القرار، وترفض االنسحاب وغير منهزمة. ويظهر هذا في اللقطة 

ر البطل )أحمد( فوق أرض محفورة ومشقوقة نحو ابنه ( عندما يسيl’attaqueاالبتدائية )

رفقة الماشية الميتة. ومثال آخر: تتحرك العشيرة نحو ماء الغدير؛ طلبا للخير والماء، وعدم 

 االنهزام أمام مأزق العطش والجفاف.

تتحرك الشخصيات السلبية من اليمين إلى اليسار؛ من أجل العودة إلى األرض 

ة ضعيفة، مترددة في اتخاذ القرار، ومنسحبة. ويتتمثل ذلك في واألهل، وتكون الشخصي

لقطة البطل )أحمد( يحمل ابنه بين ذراعيه، ويمشي به من أجل إسعافه من مرض 

 الطاعون، ويظهر جسد أحمد منهارا ومحبطا وضعيفا.

( -م خطوط مختلفة لمسار شخصيات الفيلم، مثل الخط المستقيم )سقام المخرج بر

؛ لإلشارة إلى اتخاذ القرار وقوة الشخصية، واألمل في إيجاد العيش الكريم لمسار )أحمد(

 في المدينة، والموقف الرافض للبقاء أمام محاوالت اإلقناع من طرف العشيرة، والشيخ.

( لإلشارة إلى فقدان األمل والتهديد من طرف Sوظف حامينا الخط المنحني )

روجه من مركز الشرطة أين تم تعذيبه، الخصم، ويظهر الخط في حركة المناضل بعد خ

( الدال Zوكذلك حركة أحمد المنحية بعد خروجه من مركز التعذيب. وبرز الخط المنكسر )

على القوة في السير عبر المسالك الوعرة؛ لالستسقاء من ماء الغدير. وأضاف المخرج 

يعبرها أحمد ثم  ( من خالل المسالك المتداخلة داخل المدينة، التيالخطوط المتقاطعة )

يعود أدراجه؛ خوفا من المرض وللداللة إلى فقدان األمل، والتردد في اتخاذ القرار واليأس. 

( لشخصية الميلود. الذي يتحرك في المقبرة والمدينة Sورسم المخرج الخط المنحني )

 والبيوت القديمة؛ لإلشارة إلى الجنون واالضطراب والحكمة والنصيحة.
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 المونتاج:مهنة  -16

( بين اللقطات، واستبعد مؤثرات montage directب القطع المباشر )كوظف المر

 fondu(، والتالشي البصري )fondu au blancالتدريجي ) ظهورالمونتاج الشائعة، مثل ال

au noir ولجأ المخرج إلى الحيل البصرية؛ لإلشارة إلى مرور الزمن وحذفه ،)

(l’Ellipes فعرض صورا من ،) 1945ماي  28األرشيف سريعة ألحداث (le stokage, 

stock shots).  استرشد المركب بالروابط الصحيحة؛ من جل القطع، ويعّد المخرج مسؤوال

ة انتهاء ط( فاعتمد المرّكب على نقraccords, transitionsعن وضع الروابط والتنقالت )

قي، وانتهاء الحركات، وعند ردود الكالم وانتهاء المدة الزمنية، وانتهاء المقطع الموسي

(، واالنتقال بواسطة تحقيق الزمن الطبيعي؛ les regardsاألفعال، ونظرات الممثلين )

المتمثل في تعاقب الليل والنهار قام المركب لفيلم )وقائع سنوات الجمر( "بالتزامن بين 

لمخرج ( بالتنسيق مع اbonnes prisesالصوت والصورة، واختيار أحسن اللقطات )

والسكريبت. ويحذف اللقطات األخرى، وتكون اللقطات مرقمة، وتم استعمال آالت ثقيلة 

( األكثر توظيفا واستعماال في steenbeckلقراءة الفيلم أثناء المونتاج مثل: ستانبك األلمانية )

 .(1)("l’Atlasأوربا مقارنة باألطلس الفرنسية )

 

  

                                                 

 . عبر المسانجير12:21الساعة:  22/21/2218اس، يوم مقابلة مع المركب علياوي بلعب -1
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 ريح الرمال:واقع التقنيات السينمائية في فيلم 

 لفيلم لالبطاقة التقنية  -1

 : محمد لخضر حاميناسيناريو

 : محمد لخضر حاميناإخراج

 : يوسف صحراويمدير التصوير

 : مصطفى بلمهوبمساعد التصوير

 : محمد شويخمساعد المخرج

 : يمينة شويخالسكريبت

 : عبد الرحمن عبدليمسؤول اإلضاءة

 : رشيد لخضر حامينامساعد التصوير

 : طارق لخضر حامينامساعد المنتج

 : نادية بن سخار.ماكياج

 

 (les conditions de travailظروف إنجاز الفيلم وشروطه )-1

تم تصوير الفيلم )ريح الرمال( في واد سوف في شهر أوت كامال، وفي شهر 

. باستثناء العمل في الجزائر العاصمة، في (1)ان، فكانت شروط العمل جد صعبة"ضرم

التصوير "في الصحراء، لكن الفريق كان متعاونا ومترابطا  خالفالديكورات الداخلية على 

 .(2)ومحيطا بمخرج ممتاز، وكان سير العمل جيدا حميميا"

 

 

 

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير12:36الساعة  14/29/2218مقابلة مع كمال مكسر، مهندس الصوت في فيلم ريح الرمال، يوم  -1

 عبر المسانجير 12:55الساعة  18/29/2218مقابلة مع يمينة شويخ، سكريبت فيلم ريح الرمال، يوم  -2
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 (من الكواليس) 01صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 01صورة رقم 
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 (:Making ofوصف الكواليس ) -3

يظهر المخرج حامينا خلف الكاميرا يراقب مشهد الشخصية تحضر الطعام وتقشر 

(. ويتم la mise en placeالتمر داخل األستوديو، وقام حامينا بتحديد وضعيات الممثلين )

 وضع األكسسوارات في األماكن المناسبة مثل السرير والفراش والقدور.

تحركات الممثلين وسكونهم وإدارتهم، ويظهر فريق العمل يقوم حامينا بتعيين أماكن 

ينظفون الواحة من  مخارج األستوديو، يقوم بحركة ترافلينج لمتابعة حركة السكان وه

(، يصور بكاميرا )ميتشيل le railالّرمل. يظهر المصور فوق الشاريويسير على السكة )

ل الميكروفون، ويقوم بتحريك ( برفقته ملتقط الصوت يحم Mitchel Panavisionأمريكية

( للقيام بنوع الحركة، وضمان استقرار الحركة وعدم machinisteالشاريو اآلالتي )

( parasoleilاضطرابها. ويحمل مساعد مهندس اإلضاءة عاكس في شكل مظلة برتقالية )

(، ويؤدي اللون  horizontalلتخفيض ضوء الشمس، وخاصة في محور )صفر عمودي

 ظيفة مؤثر النهار.البرتقالي و

 السيناريو:مهنة  -4

تناول سيناريو الفيلم عقدة الذكورة ضد حقوق المرأة اإلنسانية واالجتماعية، وكذلك 

اإلكراهات المنتهكة لحريتها، والظلم المسلط على تصرفاتها، ويمارس الذكور العنصرية 

واستعبادها بواسطة قيامها ضدها، يحصرونها في الحياة البيولوجية والعالقات الجنسية 

 باألعمال الشاقة.

يعّد كاتب السيناريو حامينا من الذين برهنوا "على جرأة نادرة في إبراز القهر الذي 

تتعرض له المرأة والعقلية اإلقطاعية التي تطبع العالقات بين الرجال والنساء في المجتمع 

ماعيا قاصرا، ليس لها الحق في .تعّد المرأة في الفيلم عنصرا اجت(1)العربي اإلسالمي"

وجعلهن حامينا ال يتكلمن في الفيلم للتعبيرعن مصادرة حق ير أو الكالم أو التصرف.عبالت

 الكالم.

 

 

                                                 

 .15، ص1982، 48-45مولود ميمون، ريح الرمال، مجلة الشاشتان، ع -1
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 (من الكواليس) 03صورة رقم 

 
 (من الكواليس) 04صورة رقم  
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زوجها اقتبس حامينا فكرة الفيلم من واقعة "عمته التي كانت تلد اإلناث فقط، وكان 

. فتناول الفيلم األعمال الشاقة التي تقوم بها المرأة. فتجلب (1)يضربها بقسوة كلما ولدت بنتا"

الماء من البئر، وتحمل الرمال بعيدا عن واحة النخيل، وتقوم بالنسيج، وتطبخ الطعام وتعد 

الخبز وتقشر التمر وترعى األوالد وتالعبهم، وتلد األوالد وترضعهم، وتنهض باكرا 

 وتحضر القهوة والحليب.

عالج السيناريو قيمة الشرف وأهميته في البيئة المغلقة؛ من أجل تحقيق االرتباط 

االجتماعي وحق العيش. وقد اتهمت زوجة األخ بالخيانة واالنحراف ظلما من طرف أخيه 

)حماها( وأّمه، فتم ضربها من طرف زوجها، وتم طالقها وطردها من البيت، وإهانتها أمام 

الساكنة، ونعتها بأسوء الصفات وشتمها، و"ممارسة العنف ضدها بسبب سوء فهم 

 .(2)اإلسالم"

ل ثعرض النص كثيرا من العقد والمآزق )الحبكات( التي واجهت الشخصيات م

الصّراع المادي مع الريح التي تعصف بالواحة وتؤدي إلى الزوابع الرملية، فتكسر جريد 

لمواطنون بالتعاون على حمل الرمال وتنظيف الواحة. وبرز النخيل وتردم الشجر، فيقوم ا

 مأزق الموت الذي يواجههم نتيجة القيام باألعمال الشاقة والظروف المزرية التي يعيشونها.

تناول السيناريو الكوارث الدرامية التي تهدد الشخصيات، كالتهديد المادي الذي 

راسه ضد بعضهم بعضا )ضرب  يتمثل في العاصفة، والرجال الذين يمارسون العنف

بالمنجل(، وأيضا تعرض زوجة األخ للضرب المبرح من طرف زوجها. وتعرض عشيقها 

 للذبح أمام المأل.

يتجلى التهديد ضد السعادة في عدم زواج العشيق بالتي يحبها، وعاش كئيبا متألما. 

ز التهديد ضد النساء إلى المعاشرة والسعادة والرفاهية في بيوتهن. وبر روكذلك افتقا

 الكرامة من خالل قذف زوجة األخ بالخيانة وانتهاك حرمتها واإلساءة إلى كرامتها وشرفها.

 

 

                                                 

 .2214حوار مع محمد لخض حامينا، برنامج: بال قيود، قناة الجزائرية،  -1
2- Mohamed Lakhdar hamina, le film vent de sable, hors du festival du cannes, France Roche, philipe 

labro, 1982, ina.fr. 
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 (من الكواليس) 05صورة رقم 

 

 
 (من الكواليس) 06صورة رقم 
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خالل مغادرة  نوظف حامينا ما يسمى بوظائف البطل، فاعتمد وظيفة )الرحيل( م

بعض الساكنة للواحة، هروبا من الفقر والعطش والعمل الشاق، واألفاعي والعقارب 

والموت واألمراض والجفاف وزوبعة الرمال، وأيضا عرض وظيفة )الطرد( لزوجة األخ 

ونفيها خارج الواحة ظلما لها، ووظيفة )المنع( ألحد الساكنين من مغادرة البيئة والوطن، 

ظيفة )خرق المنع(، واتخذ قرار الهجرة والسفر؛ بسبب وقوع الجوائح ولكنه قام بو

 والكوارث.

ظهرت وظيفة الجرأة والشجاعة عند العاشق )المداح( الذي لم يكتم وحبه وعبر عنه 

الشعر أمام المأل. وأما وظيفة التعويض تمثلت في )األخ األكبر( الذي عوض  دجهرا بإنشا

لمها والتحرش بها واإلساءة إليها، وتعنيف ابنها المعاق؛ حقده وكراهيته )لزوجة األخ( بظ

 بسبب عقدة عدم إنجابه للذكور.

تمثلت وظيفة )الجزاء بعقوبة( زوجة األخ األكبر، وتعنيفها وضربها بقسوة عقب 

إنجابها البنة عوض ذكر، وتعرضت لوظيفة )اإلنكار( ورفض البنت واعتبارها رمزا للعار 

 ائقا ضد سعادة األب ورجولته.والخطيئة وضد الشرف، وع

 إنتاج الفليم:مهنة  -5

يعّد الفيلم من إنتاج مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الجزائري، وتّم توفير ميزانية قليلة  

إلنتاج فيلم ريح الرمال. و"على عكس ما كتبته الجرائد الفرنسية، بأن الفيلم ليس إنتاجا 

االدعاء ]...[ يعد ريح الرمال من حيث التكلفة ضخما على اإلطالق والحقيقة بعيدة عن هذا 

من أرخص األفالم التي قدمت للمسابقة الرسمية، لكن من الصحيح أن بعض النقاد 

األوربيين يريدون دائما حصر العالم الثالث في مجال األعمال التافهة والميزانيات 

 .(1)الزهيدة"

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .32، ص1982أوت، -، جويلية48-45.ب، ريح الرمال )حامينا(، مجلة الشاشتان، ععبدو -1
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 (من الكواليس) 07صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 08صورة رقم 
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 مدير التصوير:مهنة -6

( وتحقيق الضوء المناسب لبيئة واحة le climatاختّص في نقل الجو العام للمشاهد )

النخيل والصحراء "فيوسف صحراوي له خبرة عن بيئة الصحراء الجزائرية، له معرفة 

مسألة . وركز على (1)كاملة بمختلف األلوان الضوئية الخاصة بالجنوب الجزائري"

الكادراج تطبيقا لقاعدة التثليث، فقسم الكادر إلى خطوط القوة ونقاط التالشي، واالهتمام 

 بالمساحات المخصصة لبؤر االهتمام.

وضع مدير التصوير الكشافات في األماكن التي حددها انطالقا من خطة العمل لكل 

ن جودة الصورة مشهد، وتجنب اختراق الميكروفون للكادر، وبروز أثار الظالل، وضم

 ووضوحها من خالل استبعاد غبار الزوبعة من االلتصاق بالكاميرا ومسحه.

قام مدير التصوير بالحفاظ على التساوي في كمية الضوء عبر المشهد؛ لتجنب وقوع 

الرابط الخاطئ المتمثل في رابط اإلضاءة. وتجنب كذلك وقوع العوائق الضوئية في المشهد 

(les parasites d’éclairage التي تسيء إلى مضمونه مثل: ضوء البرق في يوم حار أو )

ظهور ضوء اإلنارةالعمومية في الفترة التاريخية. ولهذا يشارك مدير التصوير في إجراء 

معاينة األماكن؛ لمعرفة كمية الضوء والشّدة والسطوع والعوائق الضوئية، وتحديد أوقات 

 التصوير المناسبة.

 :مهنة التصوير -7

ر كاميرا من نوع: "متيشيل بانا ) (، Mitchell pana visionاستعمل المصوِّ

-122(، واستعمل الزوم )objectifs primaires( )18-25-52-35-85والعدسات األولية )

( لتطبيق حركات الترافلينج  la grue –le travelling. وقام باستخدام الحوامل )(2)("12

الترافلينيج الخلفي لعزل الشخصيات ووحدتها أو األمامي لالقتراب من الشخصيات، و

ر سلم  تهديدها. وقام بالحركة البانورامية لمتابعة تنقالت الشخصيات.و اعتمد المصوِّ

 اللقطات التي يختارها مخرج الفيلم.

 

                                                 

 .12:36الساعة  14/29/2218حوار مع مهندس الصوت لفيلم ريح الرمال، كمال مكسر، يوم  -1

 . عبر المسانجير12:36الساعة  14/29/2218مقابلة مع مهندس الصوت لفيلم ريح الرمال، كمال مكسر، يوم  -2
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 (من الكواليس) 09صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 10صورة رقم 

 

 



 ادراسة وصنية ميدانية لناقع التقويات السيومائية في النيلم الجزائري                            خامسال نصلال

 178 

 اإلضاءة:مهنة  -8

من اإلضاءة الطبيعية في المشاهد التي صورت في واحة استفاد فيلم ريح الرمال 

النخيل، وتم االستعانة بالعواكس لتخفيض ضوء الشمس أثناء فترة الظهيرة )(. وتصل 

كلفن(، وتوفرت اإلضاءة على سطوع ضوء البيئة  5622درجة لون حرارة الضوء إلى )

 الصحراوية.

. إلبراز الجو العام (1)("les Himاستعمل مهندس اإلضاءة الكشافات "نوع )

(l’ambiance .داخل البيت أثناء تناولهم وجبة العشاء، وزمن مخاض زوجة األخ األكبر )

 ( لوجهي األخوين خارج البيت يترقبان ازدياد المولود.de faceووظف اإلضاءة المواجهة )

 الصوت:  مهنة -9

لطرق أين يتقاطع تتمثل بيئة الواحدة وبالطوهات التصوير الداخلية "في مفترقات ا

الممثلون والموسيقيون. يقوم مهندس الصوت بتوزيع مشاعرهم وأحاسيسهم وخوفهم أمام 

( وبصماته les timbresالكاميرا، وإيجاد الميكروفونات المناسبة لخصوصية الصوت )

(، les perches]....[ وينسق مع مدير التصوير في مواضع حوامل الميكروفونات )

 .(2)يكروفونات"واستبعاد ظالل الم

 les plansيعّد مهندس الصوت مسؤوال عن اقتراح المسامع واللقطات الصوتية )

sonores( ؛ "فمثال اللقطة الكبيرة)le gros plan يكون الصوت حاضرا 85( )عدسة ،)

( هو لقطة لتحديد 25( )عدسة plan largeوطبيعيا مع كل أنغامه، وأما اللقطة الواسعة )

 .(3)("l’ambianceوالديكور والجو العام )الوضعية والمقام 

 

 

 

 

                                                 

 . 12:36الساعة  14/29/2218مع مهندس الصوت لفيلم ريح الرمال، كمال مكسر، يوم  حوار -1
 29/12/2215( في فيلم ريح الرمال، كمال مكسر، يوم la prise de sonمقابلة مع المسؤول على التقاط الصوت ) -2

 . عبر المسانجير11:52الساعة 

 . عبر المسانجير29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت  كمال مكسر، يوم  -3
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 (من الكواليس) 11صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 11صورة رقم 
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وجد مهنس الصوت صعوبة في نقل الصوت نقيا غير ملوث؛ فتم التقاط المؤثرات 

( مثل: صوت الزوبعة الرملية، وصراخ الشخصيات، وصفير effets sonoresوالضجيج )

وأنين الوالدة، وموسيقى الناي، وتصفيق النخيل. وخلقت البيئة "مشاكل في التقاط الريح، 

 .(1)("pollution sonoreالصوت مثل )الصدى، األصوات الضارة، تلوث األصوات )

 le( بتسجيل الصوت بواسطة )الناجرا )département de sonقام فريق الصوت )

nagra 4/2( وملتصقة بميكروفونات دينامية ،)dynamique( من نوع )breyer وشريط ،)

( sennheiser( )mkh 41 5t(، وميكروفون من نوع سنهايزر)160mالصوت مقداره )

 .(2)("electrostatiqueوالكتروستتيك )

تؤدي العاصفة إلى حدوث الضجيج والتشويش وصعوبة تسجيل الصوت؛ ولهذا قام 

(، bonnettes anti-ventات )فريق التقاط الصوت بوضع "أغطية في رؤوس الميكروفون

( ومسموعة غير مشوشة intilligiblesوتكون ضد الريح؛ للحصول على أصوات واضحة )

(audibles( وللتقليل من االضطرابات الصوتية )perturbations أو هناك أسلوب آخر )

 .(3)("grosseurs de plans sonoresباحترام مختلف أحجام اللقطات الصوتية )

ت بين الممثلين في جّو توقف العاصفة التي تعيق سماع الحوار تمت الحوارا

وتسجيله، وباستثناء لقطة خروج األخوين من البيت أثناء مخاض زوجته، فتم الحوار بينهما 

بواسطة حركات الرأسين والنظرات إلى بعضهما البعض وسط الزوبعة الرملية وقّوة 

 للتشويش واالضطرابات. صوتها، وصفير الريح، فيستحيل تسجيل الصوت نظرا

 (:le machinisteاآلالتي )مهنة  -10

ر في القيام بحركات الكاميرا فوق الحوامل ) (، les supportsقام بمساعدة المصوِّ

ر، ويضمن توازن الحركات وثباتها. ويقوم بتأمين الكاميرا من السقوط  فيتحرك المصوِّ

 والكسر.

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت  كمال مكسر، يوم  -1

 . عبر المسانجير12:36الساعة  14/29/2218مقابلة مع مهندس الصوت ريم الرمال، كمال مكسر، يوم  -2

 . عبر المسانجير12:36الساعة  14/29/2218مقابلة مع مهندس الصوت  ريم الرمال، كمال مكسر، يوم  -3
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 (من الكواليس) 13صورة رقم 

 

 

 
 

 (من الكواليس) 14صورة رقم 
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 الماكياج:مهنة -11

وظف الماكيير الماكياج الدرامي في لقطات الفيلم كوضع األلوان الداكنة في وجه 

زوجة األخ األكبر أثناء مخاضها؛ لإليحاء إلى الشحوب والمرض والخوف. ووضع السائل 

 ا.األحمر في رقبة زوجة األخ األصغر إثر تعرضها للجرح من طرف زوجه

تم رسم مؤثر الماكياج في جبهة شخصية الذي شق رأسه بأداة )المنجل( من طرف 

آخر، فيظهر الجرح واسعا ومحاطا بالدم، وترك حامينا المشاهد األخرى على حقيقتها 

وطبيعتها، فتظهر الشخصية على بشرتها األصلية ولونها وشحوبها، وتعمل عمال شاقا 

 غبار الرمال الحقيقي.وتتعّرق عرقا حقيقيا، ويغلّفها 

 األزياء:مهنة  -11

تناسب أزياء الشخصيات فترة الفيلم التاريخية في بيئة صحراوية قاسية، فارتدى 

الذكور العباءة والعمامة )الكنبوش( والسراويل العريضة، وارتدت النساء المالءة 

التي ارتدت  الصحراوية السوداء؛ أثناء العمل وخارج البيت، باستثناء زوجة األخ األصغر

زيا مكشوف الذراعين، ويصف جسدها، وشعرها غير مغّطى؛ نظرا الستقالليتها ومواقفها؛ 

 وهذا ما أدى إلى اإلساءة إليها والغيرة منها.

 الديكور:مهنة  -13

اعتمد المخرج حامينا الديكور الحقيقي؛ إلنجاز فيلمه تمثل في واحة نخيل تحيط بها 

صحراوية حارة وقاسية، وقد تأثر المخرج بالواقعية الجديدة  الرمال، وتوجد في بيئة نكثبا

من خالل نقل الواقع األصلي، وقام ببناء الديكورات التقريبية الداخلية "في الجزائر العاصمة 

(les intérieurs"في حضن التلفزيون الجزائري حيث قام حامينا ببناء االستوديوهات )(1). 

الديكور الحقيقي؛ حيث أنه: "انتظر هبوب العاصفة يؤكد مخرج الفيلم أهمية استغالل 

رة ئالرملية مدة ثالثة أشهر، واستعان بالخبراء إلعالمه بوقت وقوعها. وأكد حامينا: أن الطا

مال وال تحرك النخيل، وإنما يتطلب ذلك وقوع الزوبعة الرملية  )المروحية( ال تحرك الرِّ

 .(2)الحقيقية"

                                                 

 . عبر المسانجير12:55، الساعة 18/29/2218مقابلة مع يمينة شويخ، سكريبت فيلم ريح الرمال، يوم  -1
 .2214حوار مع محمد لخضر حامينا، برنامج الماشاء، قناة الجزيرة،  -2
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 (من الكواليس) 15صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 16صورة رقم 
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 األكسسوارات:مهنة  -14

ل الكسكسي، والحبل لجلب الماء من وتوفرت في الفيلم المالعق وقصعة الخشب؛ لتنا

البئر، والحبل الستعماله في مخاض زوجة األخ األكبر، وآلة الناي للعزف. وأما الرمال 

 والنخيل كانت حقيقية.

 التمثيل:مهنة –15

مخرج الفيلم بإدارة الممثلين ألداء أحسن األدوار، واستفاد الممثلون من مراقبة يقوم 

حياتهم االجتماعية في البيئة الصحراوية البدوية، ويظهر ذلك في اتقانهم للهجة ولغة 

التخاطب، وفي سلوكاتهم وتصرفاتهم وعادات أكلهم وشربهم وعملهم. فوظف حامينا 

دق. شخصيات حقيقية للقيام باألدوار،  تتميز باالرتجالية والبساطة والعفوية والصِّ

 

( أثناء التمثيل، فال يقطع مؤدي les temps d’arrêtاحترم الممثلون أزمنة التوقف )

)رد الفعل( مقابله مؤدي )الفعل(. وتم منع شخصية الزوجة من الكالم والنطق؛ إيحاء إلى 

والتعبيروالكالم، واعتبارها نوعا اجتماعيا غير قمع المرأة ومصادرة حقها في حرية الرأي 

 ناطق، وليس له الحق في الرفض أو االختيار أو الحق في الرفاهية والسعادة والعيش.

 السكريبت:مهنة  -16

قامت السكريبت بمتابعة التفاصيل، ومراقبة الروابط الصحيحة بين المشاهد؛ "نظرا 

جدا، وال يترك شيئا يمر ببساطة. وينتظر المادة  لهمينة حامينا، الذي ينتبه للتفاصيل ودقيق

( التي يتم تحميضها في إيطاليا، ثم رجوعها إلى البالطو لمشاهدة نتائج le rushالمصورة )

( بين المشاهد الداخلية التي صورت في les raccordsالعمل، والتأكيد على صحة الروابط )

 .(1))وادي سوف(" )العاصمة( والمشاهد الخارجية التي صورت في منطقة

 

 

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير12:55، الساعة 18/29/2218ة مع يمينة شويخ، سكريبت فيلم ريح الرمال، يوم مقابل -1
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 (من الكواليس) 17صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 18صورة رقم 
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 مساعد المخرج:مهنة  -17

قام مساعد المخرج بمراجعة الحوارات مع الممثلين وتصحيحها، وإجراء التدريبات 

(répititions mécaniques وينجز خطة عمل كل يوم، تتضمن الممثل ودوره، ورقم )

 المشهد، ونوع اللقطة، والديكور ونص الحوار، والماكياج والزي.

(، ويضمن le silenceكان المساعد مسؤوال عن توفير الهدوء في مكان التصوير )

االنضباط من طرف الممثلين، ووصولهم باكرا إلى مكان التصوير، حسب برنامج العمل 

 ل السير الحسن للتصوير.( التي تعطles parasitesاليومي، ويمنع وقوع العوائق )

أدى مساعد المخرج في فيلم ريح الرمال وظيفة "تسيير المشاكل كلها،ووضع 

( بين le lien(، وكان رابطا )plan de travail( ومخطط العمل )les planningsالمخططات )

 lesالمخرج والفريق التقني والممثلين، والقيام بالتدريبات على أداء الممثلين )

srépétition)(1). 

 اإلخراج:مهنة  -18

عالج حامينا موضوعا جديدا، يرتبط "بمشكلة المرأة، و]...[ جزائر اليوم والغد، 

والمرأة داخل المجتمع الجزائري، المرأة الشيء، المرأة الراهبة، المرأة المعنفة والتي 

بعة و. والتي تعيش في بيئة مربعة مغلقة، ال تتوقف فيها الز(2)تضرب ضربا شديدا"

 الرملية، تقوم باألعمال الشاقة، وتفتقر إلى الحقوق األساسية.

ينتقد إخراج حامينا في عدم شعور المشاهدين بتواجد الكاميرا داخل وسط الفيلم؛ لعدم 

تساقط حبات الرمل على زجاج الكاميرا وعدم ضبابية الصورة. وكان "يمكن أن يكتسب 

بساطة بدال من مسح الشاشة بحركات ال قوة أكبر لو أن الصورة وشريط الصوت تميزا بال

تتوقف. كان على الكاميرا أن تسكن الفضاء إلعطاء صورة معبرة عن جو االنغالق 

 .(3)الخانق"

                                                 

 عبر المسانجير. 26/12/2218مقابلة مع محمد شويخ، مساعد مخرج فيلم ريح الرمال، يوم  -1
2- longue rencontre avec mohamed lakhdar hamina, par claude dupont, revue écran, juillet, Aouit, 

1975, Paris, p38. 

 .15، ص1982، جويلية، أوت، 48-45مولود ميمون، ريح الرمال، مجلة الشاشتان، ع -3
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أعطى المخرج لفعل الوالدة زمنه الطبيعي والحقيقي؛ لنقل معاناة المرأة وآالم 

يقم حامينا بحذف أزمنة المخاض؛ وليشعر المشاهد بحاالت التوتر والقلق أثناء الوالدة، ولم 

 سياق الوالدة بل نقل ردود أفعال العائلة ومواقفهم اتجاه الحدث.

استغرق حدث العاصفة الوقت الكافي، ليعقبه العمل الشاق للساكنة الذين يقومون 

بتنظيف الواحة من الرمل ونقلها بعيدا؛ ووظف المخرج الزمن الواقعي الطبيعي لهذا 

بأزمة الصراع مع الرمال التي حطمت النخيل، وسكنت الماء الحدث، من أجل الشعور 

 والطعام واللباس والبيت واألجساد.

احتوى الفيلم على حركات الممثلين، فمن اليمين إلى اليسر تحركت الشخصيات 

لمغادرة الواحة، وكرها للرمال وقسوة العيش وعدوان الرمال )الخصم(. وللداللة على 

وضعف الشخصيات السلبية، وتمثلت حركة اليمين أيضا في تنقل  الهزيمة أمام قوة العاصفة

الساكنة حاملين الرمال لرميها بعيدا، وتظهر الشخصيات منكسرة ضعيفة متوترة ترفض 

 الوسط الذي تعيش فيه.

رف الخضم طتمثلت الحركة من اليسار نحو اليمين في رحيل )رقية( بعد طردها من 

ة مسالمة لم تسئ إلى الذين طعنوها في شرفها )أم الزوج وأخوه(، وهي شخصية قوي

وشتموها. ولم تنسحب بعد اتخاذها قرار الرحيل، ولم يظهر عليها أثر التوتر والقلق 

 واستعطاف الخصم لحمل جهازها وولدها.

(، لإليحاء إلى القوة واتخاذ القرار والمواقف. وتمثل -وظف المخرج الخط المستقيم )

يجابية أثناء رحيلها وسيرها في خط مستقيم أفقي. وتجلى الخط في مسار شخصية )رقية( اإل

( في تنقالت الساكنة أثناء حمل الرمال وإفراغها بعيد؛ لإلشارة إلى الضعف Sالمنحني )

وعدم الرضى ضمن الوضعيات واألحداث المأساوية المتمثلة في اعتداءات العاصفة. 

 ط المغلق.ويوحي الخط المنحني إلى القلق والتوتر داخل الوس

( وهم -( في شكل الخط المستقيم )la mise en placeتم رسم وضعيات الممثلين )

يحملون الرمال من الواحة نحو أمكنة خارج النخيل. وبرزت الوضعية المستقيمة في هيئة 

)رقية( وهي متبوعة بالنسوة يشتمنها. وتمثلت في حركة الساكنة يشيعون الجنازة نحو 

 المقبرة.
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رفقة رقية  ( في لقطة جلسة األطفال يتناولون العشاءOالدائرة )ظهرت هيئة 

برزت كذلك عبارة عن الشخصيات في حلقة شخصية المغني )العاشق(. والعجوز. و

( الذي يحوي ثالث شخصيات في لقطات التهديد والسيطرة ووظف المخرج هيئة المثلث )

 والخضوع والسلبية.

( لمتابعة تحركات الشخصيات panoramique)استعان حامينا بالحركة البارونامية 

ونقل الحدث، واستعمل الترافلينج األمامي لالقتراب من الموضوع على خالف الترافلينج 

( لعرض largeالخلفي لعزل الشخصية ووحدتها وتهديدها. ووظف المخرج اللقطة الواسعة )

( وظيفة gros plan) الجو العام للقطة وتحديد وضعيات الشخصيات، وتؤدي اللقطة الكبيرة

إبراز االنفعاالت والعواطف ومشاعر الغضب واأللم والتوتر واستخدمت اللقطة الصدرية 

(de poitrine.أثناء عرض المواقف والحوارات ) 

 المونتاج: مهنة  -19

قام مركب الفيلم بأسلوب القطع المباشر للقطات واستغنى عن مؤثرات المونتاج 

(، وذلك في le falsh backواحد، وظف فيه تقنية الفالش باك )المعروفة، باستثناء مشهد 

لقطة األخ األصغر عندما سمع شخصية )العاشق( وهو يتغّزل بزوجته، فاسترجع الماضي 

 لصغيرين ملتصقين مع بعضهما البعض يمشيان؛ حيث وظف المخرج الزمن االستذكاري.

"ينطلق في المونتاج على (، ثم les rushsيقوم المركب بمشاهدة المادة المصورة )

 les plateau de(، يبتدئ بأول لقطة على بالطوات اليسار )la bobineبوبينة الفيلم )

gauche ويأخذ أول لقطة على بالطو اليمين، فيختار بدايتها ونهايتها، ثم يأخذ ثاني لقطة ،)

ى بواسطة ( اللقطة األولle colleويختار بدايتها ويشاهدها عبر الشاشة، ويقوم بلصق )

 on( ونمسح جيدا )machine colleuse( واستعمال آلة صغيرة للصق ) une colle)الصق

gratte( جزء صغيرا، ثم تأتي مرحلة )la scotcheuse اللصق بشريط الصق رقيق )

 .(1)جدا"

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير12:21، الساعة 12/21/2218مقابلة مع المركب علياوي بلعباس، يوم  -1
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 فيلم نورمالفي السينمائيةواقع التقنيات 

 البطاقة التقنية للفيلم -1

 (.2211أوت  – 2229فترة التصوير )العاصمة، جويلية  –: باية فيلم اإلنتاج

 : مرزاق علواشالمخرج

 : نجيب أولبصيرمساعد المخرج

 حاج علي حسين الصورة:

 عمر زيتوني مهندس الصوت:

 علي مفيش

 : سيد علي سعد هللاملتقط الصوت

 : ارزقي العربيالديكور

 : حكيم بكليسالكهرباء

 : منير عماريالريجيسور

 : علواش سيد علي(Making ofالكواليس )

 : نادية بن رشيدالمونتاج

 : سارة زعنونمساعدة

 : مراد لَُواْنشيمونتاج صوت

 Cécile cherulat:  معالجة األلوان

Grégory arvanitis 
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 السيناريو:مهنة  -1

يعالج الفيلم أزمة الظروف األمنية التي عاشتها الجزائر، واقتصر الموضوع على 

االجتماعية والنفسية لزوجين بسيطين يفكران في إتمام الفيلم الذي ابتدآ في متابعة الوضعية 

طويلة حول موضوع الرقابة على العمل الفني، ومنع تقديم التراخيص  مدة إنجازه منذ

والدعم إلنجاز األعمال، وإهمال حقوق الفنانين، وتناول الظروف المزرية التي يعيشها 

 الفنان.

فوزي )شخصية المخرج( إضافة بعض المشاهد وتعديل سيناريو الفيلم،  الزوجقرر

ومعرفة النقائص الموجودة في الفيلم، وقياس مدى تأثيره من خالل ردود األفعال، فقام 

لمشاهدة المادة المصورة، وتقييمها، واقتراح المشاركين في الفيلم باستدعاء الممثلين 

 التعديالت والتصويبات.

لين إضافة مشاهد جديدة في العمل المنجز؛ بسبب الخروج عن رفض بعض الممث

أهداف الفيلم المتعلقة بظروف الفنان؛ حيث أن فوزي حاول إقناعهم بإضافة مشهد لمسيرة 

داخل المدينة تندد بالظروف السياسية واألمنية، وكذلك إلحاق مشهد المعارك االجتماعية 

 باستعمال السيوف والهوائيات المقّعرة.

المتمثل في –ي نفوزي إعطاء أهمية لقيمة المواطنة؛ بإبراز دور السياق اآل أراد

في تحديد مستقبل الجزائر، فقرر نقل أحداث الالاستقرار والخوف والقتل  -الظرف األمني

 بمشاركة الممثلين وحضورهم. ثسينمائيا، وقرر تصوير األحدا

الجرأة( عند شخصية وظف كاتب السيناريو وظائف البطل في النص مثل: وظيفة )

فوزي إلخراج فيلم حول الوضعية األمنية والقيام بالتحدي دون خوف، وكذلك وظيفة 

)االمتناع( عن إكمال الفيلم وإضافة المشاهد من طرف الممثلين )ومنعهم( لفوزي من اتخاذ 

قرار تعديل أهداف السيناريو، ولكنه قام بوظيفة )خرق المنع( وقرر إتمام الفيلم بوضع 

 ّور جديد.تص

تضمن النص عقدا ومآزق )ُحبكات( عرقلت مسار الشخصيات، وتتمثل في )خْصم( 

الشخصيات من الخروج والتحرك وإنجاز األفالم. وأيضا مأزق  تالوظيفة األمنية الذي منع
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نقص اإلمكانات والميزانية إلتمام العمل، وانعدام الممثل أو الممثلة التي تؤدي كل األدوار 

 أو مراقبة. من دون رقابة

ى علواش للحوار أهمية في نص السيناريو، وكان الحوار مطّوال تلقائيا وعفويا، طأع

يوحي إلى خلق جو النقاش وحرية الرأي وتبادل المعلومات والمواقف واّتخاذ القرارات 

وتجاوز المآزق الدرامية، وتوظيف حركات انفعالية للممثلين للتعبير عن ردود األفعال 

 الصيغ القولية للتحاور. عوض استعمال

تمثل الصراع الدرامي في مواجهة الخصم الذي هو مصدر العنف والخوف والرقابة 

ومنع حرية التعبير والرأي، ومصادرة حق اإلبداع والثقافة والمواطنة من خالل المشاركة 

في المسيرات المنددة بالعنف. وكان الصراع ماديا ونفسيا تحقق في أفعال الخوف والقلق 

 واإلحباط والرفض.

 الريجيسور: مهنة  -3

هو المسؤول عن تحضير فواتير األجور، وكراء أمكنة التصوير وتدبيرها 

لالستغالل، والمكلف بتحضير تراخيص التصوير، والقيام بالجانب اللوجيستيكي؛ حيث يوفر 

 شروط النقل للمثلين والمهنيين ويضمن إقامتهم ومأكلهم.

 مدير التصوير:مهنة  -4

قام مدير التصوير بوضع خطة لإلضاءة، تعتمد على تحديد الجو العام للقطة وإبراز 

زمن األحداث الطبيعي، ويضمن جودة الصورة ووضوحها، وعدم الوقوع في الرابط 

 (.faux raccord lumièreالخاطئ لإلضاءة )

( وعدم ظهور la percheتجنب مدير التصوير اختراف حامل الميكروفون للكادر )

( على حسن التأطير حسب أنواع le dopر الظل الذي يتركه. وركز مدير التصوير )أث

اللقطات والحركات مثل البانورامية والترافلينج األمامي والخلفي والعمودي واألفقي. يعتبر 

( الصورة، ويقوم فريق اإلضاءة départementمدير التصوير في الفيلم "رئيس لقسم )

(Electro بتسهيل المهمة )(la tâche وتجب أن يكون عمل الفريق سريعا وفّعاال ،)
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(éfficace"ويتبع الفريق الروابط المتعلقة باإلضاءة حسب تحركات الكاميرا وتنقالتها ،)(1) .

 وحسب تغيير المشاهد وأماكن التصوير.

( الكتشاف عوائق الضوء le repérageيشارك مدير التصوير في عملية المعاينة )

اإلضاءة الليلية العمومية مثال والتي ال تنسجم مع مشاهد تاريخية، وتكون غير المتمثلة في 

مبررة في اللقطة. وكذلك عوائق مرتبطة بالديكور كوجود مالحق غريبة عن فترة الفيلم 

 فيجب إزالتها إو إخفاؤها، وتصوير الفيلم في األوقات المناسبة.

 les axes deر اإلضاءة )"محاو -بناء على خطة اإلضاءة–يضع مدير التصوير 

lumières ويشير إلى المخرج بجاهزية الّصورة حتى يعلن عن بدء التصوير بمفردة ،)

(action ويكون مدير التصوير ضابطا لكادر اللقطة، ولكل نوع لقطة إطارها الخاص ،)

 ,drone, slider, steadicamبها، ولكل حركة كذلك إطارها المحدد لها بواسطة الوسائل )

ue, loumagr( باستثناء الزوم ،)cadre fixe")(2). 

 التصوير: مهنة -5

ر "كاميرا من نوع ) ( وهي كاميرا بسيطة محمولة على Sonny ex 3استعمل المصوِّ

ر عن استخدام الحوامل إلجراء الحركات التي كانت منعدمة (3)الكتف" . واستغنى المصوِّ

(؛ وذلك إلنجاز chariot(، ترافلينج )le rail(، السكة )grueداخل الفيلم مثل: الرافعة )

 travelling en( أو ترافلينج أمامي )panoramiqueحركات بانورامية أفقية وعمودية )

avant( أو ترافلينج خلفي )en arrière.) 

ر تقنية الزوم ) ( مرة واحدة؛ لتصوير لقطة خارج بناء le zoomingاستخدم المصوِّ

ن العمل الذي يقوم به شخصية )فوزي(، فلقطة الزوم جزء الفيلم؛ لتبرير صورة تندرج ضم

ر حامل الكتف  من المادة الفيلمية التي يلتقطها فوزي بواسطة آلته للتصوير. ووظف المصوِّ

(support d’épaule( للقيام بترافلينج المتابعة )travelling de suivi للشخصيات، ويتصف )

 .(travelling zigzagباالضطراب والالثبات )

                                                 

 المسانجير. عبر 22:15الساعة  2218سبتمبر  23مقابلة مع مهندس اإلضاءة دايد خليفة، يوم  -1

 .عبر المسانجير.14:42الساعة  2218سبتمبر  24مقابلة مع مدير التصوير هواري ميمون، يوم  -2

 . عبر المسانجير13:42الساعة  2218سبتمبر  12مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -3
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ر عن االستعانة بحامل الثالثي )  la( لتثبيت اللقطات )tripiedتخلى المصوِّ

stabilisation( وتوازنها )l’équilibre فتركها مضطربة؛ لإليحاء إلى القلق واالضطراب ،)

والالاستقرار السائد في فترة الفيلم. فلم "تكن آنذاك حوامل لالستعمال أو قسم 

(département( اآلالتي )chineriela ma")(1).؛ للقيام بالحركات وضمان ثباتها وتوازنها 

 مهنة اإلضاءة: -6

( في إضاءة الفيلم، وكان les projecteursاستغنى علواش عن استعمال الكشافات )

 pas forcé les"يبحث عن الصورة الطبيعية وتجنب الضغط على األجواء العامة )

ambiances (2)أفضل كشاف"(، واعتمد على ضوء الشمس بصفته. 

يستعين المخرج بتوفير اإلضاءة الطبيعية؛ نظرا ألسلوبه الواقعي أو بسبب نقص 

الميزانية، وعدم القدرة على دفع مستحقات بعض المهن مثل اإلضاءة. وتخلى المخرج كذلك 

(، وتجنب التصوير أثناء les filtres( والمرشحات )les reflecteursعن استخدام العواكس )

فر )وضعية ا  (.le zénith, point verticaleلشمس العمودية في نقطة الصِّ

 الصوت: مهنة -7

( من أجل التقاط الصوت الصادر من la percheتم استعمال حامل الميكروفون )

 justifier(؛ لتبرير الجو العام )les effets sonoresالممثلين، وتسجيل المؤثرات )

l’ambianceوتسجيل الضجيج والضوضاء ،) (les bruits ويؤدي ملتقط الصوت ،)

(perchaman, preneur de son دور "تسهيل مهمة مهندس الصوت، وإرسال صوت جيد )

قابل للتسجيل، ويراعي ملتقط الصوت المسافة بين الميكروفون ومصدر الصوت حسب 

 .(3)نوع الكادر أو اللقطة"

( عبر pistesك )( "في عدة مسال des effetsتم تسجيل بعض األصوات )مؤثرات

( لألصوات المتعلقة corrections(؛ للقيام بتصحيحات )le disque durذاكرة الحاسوب )

                                                 

 . عبر المسانجير13:42الساعة  2218سبتمبر  12مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -1

 . عبر المسانجير13:41الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -2

 . عبر المسانجير.13:28الساعة  2218أوت  31مقابلة مع خضراوي محمد ملتقط الصوت ، يوم  -3
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( وتسجيلها بواسة ميكروفونات أكثر حساسية effets( والمؤثرات )bruitageبالضجيج )

(très sensibles( وأحادية االتجاه )hyper directionels")(1). 

 (:la machinerie, le machinisteاآلالتي )مهنة  -8

استبعد المخرج علواش دور اآلالتي إلنجاز الفيلم )نورمال(؛ لعدم استعماله لحركات 

الكاميرا مثل البانوراميك والترافلينج، واستغنائه عن الحوامل التي يقوم اآلالتي باستعمالها 

 chariot, leلشاريو )(، واle rail(، والسكة )la grueعند تحريك الكاميرا مثل: الرافعة )

Dolly.) 

تخلى المخرج عن استخدام الكشافات، وهذا ما أدى إلى االستغناء عن اآلالتي الذي 

 يقوم بتعليقها وتثبيتها وتأمينها من السقوط والكسر.

 :(2)الحالقةمهنة  -9

 استبعاد مهنة المكلف بالحالقة على الرغم من وجود التسريحات.

 :(3)الماكياجمهنة  -10

 غياب مهنة المكلف بالماكياج على الرغم من وجود الماكياج.

 :(4)األزياءمهنة  -11

 استبعاد مهنة الملكف باألزياء من فريق العمل.

 الديكور:مهنة  -11

هو عبارة عن ديكورات حقيقية وواقعية؛ يتمثل في أسطح المدينة وبيوتها وشوارعها 

ديكورات مناسبة أو تنظيفها قبل التصوير؛ وحاراتها، ولم يقم علواش، بطلب إعادة بناء 

دق دون إضافات أو  بسبب أسلوب علواش اإلخراجي الذي يعتمد على نقل الحقيقة بصِّ

تغييرات ألماكن األحداث، فهو مخرج يستغل الظروف اآلنية لألمكنة وخاصة فضاء المدينة 

 الذي ينحدر منه.

 

                                                 

. عبر 15:25الساعة  2218سبتمبر  13مقابلة مع المكلف بالمؤثرات الصوتية في فيلم نورمال، عمر زيتوني، يوم  -1
 المسانجير.

 . عبر المسانجير13:41الساعة  2218سبتمبر  12مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -2

 . عبر المسانجير13:41الساعة  2218سبتمبر  12ج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم مقابلة مع مساعد مخر -3

 . عبر المسانجير13:41الساعة  2218سبتمبر  12مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -4
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 :يستاألكسسوارمهنة  -13

 مدرجامن األكسسوارات ولكن دور األكسسواريست لم يكن توفر الفيلم على الكثير 

 في فريق العمل.

 التمثيل:مهنة  -14

( أثناء األداء، فيقوم les blancs, les temps d’arrêtيحترم الممثل زمن الوقفات )

باإلنصات للمثل المقابل، ويؤدي الحوار بعد انتهاء اآلخر. و"يحب المخرج مرزاق علواش 

ويتجنب الشعور بأن الممثل يقوم فقط باداء الدور، ويترك الممثل حّرا في تلقائية الممثل، 

تحركاته، وال يتقيد بالظروف التقنية، فهو يؤمن بمبدأ الكاميرا في خدمة الممثل وتتحرك 

 .(1)حسب تحرك الممثل، ويتجنب الممثل الرقابة التقنية"

 مساعد المخرج: مهنة  -15

ج لوازم الفيلم واحتياجاته، ويسلم الوثيقة لمصلحة يقوم بقراءة السيناريو؛ الستخرا

( "بتحديد plan de travailاإلنتاج لتحديد الميزانية وضبطها، ثم يقوم بوضع خطة العمل )

المدة الزمنية، واإلمكانيات المادية والتقنية إلنجاز السيناريو بمراعاة المتغيرات المتاحة من 

المتنوعة لتأخر العمل سواء أعياد، مناسبات،  ممثلين، تعيين أماكن التصوير، المشاكل

ومخطط العمل تحتوي كل يوم المشاهد المبرمجة خالل أسبوع، وكل أسبوع تحتوي على 

 .(2)ستة أيام تصوير باستثناء يوم راحة"

حتوي مخطط العمل أيضا على المشهد، ونوع الممثلين، وتحديد األيام الخاصة بكل ي

سوارات واأللبسة، و"يتم اقتراح خطة العمل على مدير ممثل، وتحديد األماكن واألكس

 .(3)(، وتكون الخطة واضحة من حيث العناصر األساسية"la validationاإلنتاج للموافقة )

يقوم مساعد المخرج بمساعدة المخرج في إدارة الممثلين ومشاركتهم في تحفيظ 

(. وكان دوره répititions mécaniquesاألدوار ومراجعتها والقيام بالتدريبات الميكانيكية )

( validation"قبل بداية التصوير خالل فترة التحضير، باختيار الممثلين والموافقة عليهم )

                                                 

 مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، )المساعد والممثل(. عبر المسانجير -1

 . عبر المسانجير13:41الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -2

 . عبر المسانجير13:41 الساعة 2218سبتمبر  25مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -3
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مع مصلحة اإلنتاج في حصص الكاستينغ، وتكون تجارب األداء حول مشاهد الفيلم أو 

 .(1)مشاهد تقترب من الموضوع"

ناء العمل، ويوفر االنضباط وعدم يقوم مساعد المخرج بتوفير الهدوء والصمت أث

تأخر الممثلين. ويتكفل المساعدون بمهام أخرى في أفالم مرزاق علواش "مثل القيام بمهنة 

(؛ les postesالماكياج والديكور، واألكسسوار، واللباس؛ ألن علواش قام بحذف هذه المهام )

(، ويدير cordsles racنظرا لقلة الميزانية، ويبحث مساعد المخرج عن الروابط )

 .(2)الممثلين"

 اإلخراج:مهنة  -16

عالج المخرج علواش موضوع الوضعيات االجتماعية والنفسية للشباب الذي يريد 

تغيير واقعه نحو األفضل، وتحقيق رغباته النفسية واإلبداعية، وتحقيق حقوقه األساسية 

 كحرية الرأي والتعبير والتفكير والتصّرف.

واحدا من الذين اهتموا بموضوع الشباب وطموحاته وهمومه يعتبر المخرج علواش 

وقضاياه ابتداء بفيلم )عمر قتالتو الرجلة(، ويعالج علواش االنحرافات االجتماعية التي يقع 

 فيها الشباب؛ بسبب إكراهات الواقع وانعدام فضاءات التعبير واإلبداع.

المدينة التي يستغلها  ( لعمرانl’attaqueابتدأ المخرج فيلمه بلقطات تمهيدية )

سينمائيا، ويختتم الفيلم بلقطات لعمران المدينة نفسها التي تسكنها شخصيات الفيلم. وتظهر 

 فيها المدينة ساكنة كأنها غير آهلة بالسكان.

(؛ لتحديد الجو العام للقطة، plan largeوظف علواش سلم اللقطات مثل الواسعة )

الكبيرة ايضا ( وgros planعمل  اللقطة الكبيرة )يات الشخصيات في الديكور، واستضعوو

(؛ إلبراز مالمح الشخصيات وحاالتهم النفسية وردود أفعالهم. très gros plan) اجد

واستخدم اللقطة الصدرية؛ لقيام الشخصيات بالحوار واتخاذ القرارات وتقديم التصريحات. 

الحوار بين الشخصيات  ( أثناءchamp et contre champووظف لقطة مجال وضد مجال )

 والتخاطب بينهم.

                                                 

 . عبر المسانجير13:41الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع مساعد مخرج فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم  -1

. 14:24، الساعة 12/29/2218مقابلة مع مساعد مخرج فيلم )مدام كوراج، العالم اآلخر(، كباس أمين؛ يوم األربعاء  -2
 عبر المسانجير
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تخلى علواش عن استعمال الترافلينج األمامي والخلفي، ولكنه استعان بترافلينج 

( لمتابعة الشخصيات التي تسير في travelling d’accompagnementالمتابعة أو المرافقة )

يحاء (؛ لإلzigzagالشارع أو الحارة أو البيت. وكانت لقطات الحركة مضطربة )

بسيكولوجيا إلى حاالت األشخاص المرتبطة بالقلق واالضطراب والتوتر والخوف 

 والالاستقرار.

لم يتم تثبيت الكاميرا ووضعها في حوامل لتحقيق توازن اللقطات وحركاتها؛ لإليحاء 

إلى شروط العمل وظروفه في الكواليس؛ حيث أنها غير آمنة ومستقرة تهدد حياة الفنانين 

يئ إلى كرامتهم، وتعيق السير الحسن للعمل بواسطة الرقابة واالمتناع سوت مدتهوتهدد سعا

 عن الدعم وانعدام اإلمكانيات، وعدم توفير األمن والحماية لفريق العمل.

ثلين، فكان "يقوم بالتدريبات قبل بداية التصوير، وكان مركز المخرج على إدارة الم

ه،  وتسمح له بتكوين رؤية عامة عن تحركاتهم في يالحظ كيفيات تعامل الممثلين مع نصِّ

في أدائهم ويحب تلقائية الممثل ويتركه يتحرك  ق( وكان يدقles déplacementsالديكور )

 .(1)بحرية وال يتقيد بحركات الكاميرا"

(، أو الخطوط المنحنية -وجه المخرج علواش الممثلين إلتباع الخطوط المستقيمة )

(S( أو الخطوط المنكسرة )Z وتمثل الخط المستقيم في حركة الممثلين في الشوارع؛ .)

لإليحاء إلى القوة واتخاذ القرار وعدم الخوف وأن الشخصيات إيجابية. وأما الخط المنحني 

تمثل في انحراف مسار شخصية )نبيل( أثناء سيرها في الشارع؛ للبحث عن صديقته؛ 

( في لقطة صعود Zى الخط المنكسر )لإلشارة إلى الضعف والتوتر والخوف والسلبية. وتجل

الممثلة الفرنسية )صديقة نبيل( الساللم المنكسرة؛ لإليحاء إلى الشك وعدم االقتناع بموقفها 

 وزيها وتوجهها، وعدم الرضا عن وضعيتها.

 

 

 

                                                 

. عبر 13:41الساعة  2218سبتمبر  25اعد المخرج والممثل في فيلم نورمال، نجيب أولبصير، يوم مقابلة مع مس -1
 المسانجير
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 المونتاجمهنة  -17

اعتمد المركب على أسلوب القطع المباشر؛ لالنتقال عبر المشاهد في فيلم فيه 

(، وتناول les regardsعن كل شيء بدون رقابة، وحرية االختيار في النظرات ) "الحديث

الوضعيات االجتماعية، واالتجاهات في وسط المدينة؛ ألن المخرج مدني ال يجد راحة في 

 .(1)الوسط القروي"

عرض مشاهد الفيلم األصلي، ثم ينتقل المركب يم غير خّطي؛ حيث لكان مونتاج الفي

لم التابع )داخل الفيلم(، فنشاهد انتقاالت من وسط فيلمي إلى وسط مختلف إلى مشاهد الفي

 دون مراعاة أدوات الربط والتتابع واالستمرارية.

اعتمد المركب أدوات الربط فقط في الوسط الفيلمي األول؛ حيث ينتقل بواسطة 

 رات المونتاج؛ لمقتضىثحركات الممثلين وردود أفعالهم، وتجنب االرتكاز على مؤ

الضرورات اإلخراجية، مثل تقنية الفالش باك والظهور التدريجي واالختفاء التدريجي 

(flash back, fondu enchainé, fondu au blanc.) 

ارتكز الفيلم على تحركات الكاميرا من دون قطع؛ لكسر طول المشاهد، وطول 

 lesات الضيقة )(، واللقطtravelling de suiviالحوارات. فاستعمل ترافلينج المتابعة)

serrés( واللقطات التفصيلية )plans de coupe, inserts ؛ وذلك لتجاوز كثرة القطع)

 المباشر.

 :(l’étalonnage) تصحيح األلوان ومعالجتهامهنة  -18

يعالج المكلف ألوان األلبسة واألشياء واألشخاص والجو العام، فيقوم بإضافة األلوان 

(، les effetsوإشباعها. فيستعمل المؤثرات الموجودة في البرنامج )ة قيمتها دأو حذفها أو زيا

(، فتظهر دائرة األلوان؛ إلعطاء جّو الغروب correction colorisationفيضغط على أداة )

 (.correcteur chromatiqueأو الشروق أو الضباب مثال، ثم يضغط على أداة )

 

 

  

                                                 
1- rencontre avec Merzak Allouache, Euroned Audiviosuel, net. présente à 65 cannes. 
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 ة في فيلم البيرسينمائيواقع التقنيات ال

 لفيلم:لالبطاقة التقنية -1

 2216.انتاج (BL.Films: الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي شركة )اإلنتاج

 : محمد ياسين بن الحاجسيناريو

 : لطفي بوشوشيإخراج

 : حازم بالرابحمدير التصوير

 : أحمد تالنكيتكاميرا

 مهدي بن باهو –: أمين طاهي مساعدون

 : معز بلحسانمساعد المخرج

 : دهيلة انتريمخرج ثاني مساعد

 : عالل يحياويالمستشار التقني

 يخش: معزمهندس الصوت

 : أكلي شبريوطملتقط الصوت

 : عادل كاصرمهندس الديكور

 : محمد كعواش(makingofكواليس )

 : نسيم رجشيمؤثرات خاصة

 : هشام سخيريالمساعد

 : إيمان بن عليسكريبت

 : ياسين بومعرافمهندس إضاءة

 سمير داللي: اآلالتي

 فيفي محرزي –: هاجر بن حوالة ماكياج

 : حميد أمزاللباس

 : نورة نفزيمونتاج

 محمد أدار –زهير بوزرار  –: نادية قاسي تمثيل

 cédric perras: موسيقى
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 (من الكواليس) 01صورة رقم  

 

 (من الكواليس) 01صورة رقم 
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 (:Making ofوصف الكواليس ) -1

 : 1الفيديو رقم 

( وضعية القرية الموجودة وسط بيئة صحراوية Making ofالمكلف بـ )يصور 

حجرية )جبلية(، التي تمثل ديكورا طبيعيا جاهزا، وتم عرض بيوت القرية الجاهزة 

الستغاللها في تصوير الفيلم والمحاطة ببعض األشجار الخضراء، وممر العبور خارج 

 القرية.

 للعبور( : )فريحة تدفع ابنها منصور1الفيديو رقم 

( ومراقبة التقطيع mise en placeيقوم المخرج بتوجيه الممثلين وتحديد وضعياتهم )

 التقني، وقام مساعد المخرج باستدعاء الممثلين، ونادى باالنضباط والهدوء لبداية التصوير.

 :(Album de tournageألبوم الصور )

( la mise en place) يقوم المخرج بإدارة الممثلين وتوجيهمم، وتحديد وضعياتهم

 وضبط تحركاتهم وانفعاالتهم.

 : 3الفيديو رقم 

تظهر الحميمية في إدارة العمل بين فريق التصوير والممثلين، وتظهر الوسائل 

ملتقط الصوت  م( ويقوle chariot, le railالمستعملة للتصوير مقل: الكاميرا، والحوامل )

 بحمل الميكروفون اللتقاط الصوت

ج بتوجيه الممثلين بتأدية أدوارهم وتدريبهم عليها، ونشاهد في الفيديو يقوم المخر

فريق الديكور يقطع الخشب الستغالله، ويقوم بوضع التراب المبلل على جدران البيوت 

 والمسالك.

( داخل الديكور ويقوم le railيقوم فريق التصوير بوضع الكاميرا على الحامل )

الحامل )السكة( وتأمينه؛ لضمان استقرار حركة الكاميرا، ( بتثبيت la machinerieفريق )

 ويظهر فريق الماكياج يضع المؤثرات في وجوه الشخصيات في مكان خاص.
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 (من الكواليس) 03صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 04صورة رقم 
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 :4الفيديو رقم 

ترافلينج يظهر الجنود الفرنسيون يمشون، ويقوم فريق التصوير بمرافقتهم في حركة 

( بتحريكها le machiniste(، ويقوم )chariot, railمتابعة، وتم وضع الكاميرا فوق شاريو )

 ببطء.

يتحاور المخرج مع مدير التصوير قبل تصوير المشهد، فيبلغه بضرورة تجنب لقطة  

(، ولكنه يفضل اكتشاف المدخل ثم الساللم ثم معرفة المرأة en groupeماعية )جهبوط 

( ثم اللقطة en amorce( ثم لقطة من الظهر )des serésعلى اللقطات الضيقة ) والتركيز

( فوق حامل ثالثي arri alexa( كاميرا )Making of( تظهر في فيديو )largeالواسعة )

(tripied ؛ إلجراء حركة اكتشاف المكان ومعرفة شخصياته. ويظهر ملتقط الصوت حامال)

 (.la percheللميكروفون)

المخرج بتوجيه الممثلين، وتصحيح حركاتهم وإيماءاتهم، والتقليل منها، ويعّدل يقوم 

في تحركاتهم داخل الديكور، ويخفف عنهم التوتر بتجنب الخوف والقلق، ويقوم بأداء 

 أدوارهم لتدريبهم والبحث عن األداء األحسن.

 سيناريو:المهنة  -3

ير؛ يتمثل في قرية معزولة في يعالج سيناريو الفيلم حدثا وقع أثناء ثورة التحر

لة بالنساء واألطفال والعجائز باستثناء شبابها، يشربون من بئر تم غلقها بسبب هالصحراء آ

 احتوائها على جثث ضباط فرنسيين مرميين فيها.
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 (من الكواليس) 05صورة رقم 

 

 

 (من الكواليس) 06صورة رقم 
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يبحثون عن الضباط المفقودين، تم حصار القرية من طرف جنود فرنسيين جاءوا 

ن في القرية، فقاموا بمنع سكانها من مغادرة القرية؛ بحثا عن ماء وواعتقدوا أنهم موجود

الشرب، وتسبب الحصار في مقتل األطفال ومرض السكان والماشية، فقرروا مواجهة 

 الخصم والخروج من القرية؛ لجلب الماء، ومن أجل العيش والبقاء.

راع الدرامي بين السكان والخصم )الجنود الفرنسيون(؛ احتوى السيناري و على الصِّ

من أجل حاجة أو ضرورة درامية متمثلة في إيجاد الضباط الفرنسيين من طرف )الخْصم( 

وجلب الماء من طرف )السكان(. وتجلى الصراع النفسي في مشهد الممثل  الذي يخاف من 

 نه.الموت، فيقوم بتخزين الماء وإخفائه عن جيرا

تضمن النص أنواع التهديد الدرامي، فبرز التهديد ضد الجسد في قنص النساء 

والعجائز من طرف العدو، وظهر التهديد ضد الكرامة في حصار القرية واستعبادها 

وانتهاك حريتها وحقوقها، وتمثل التهديد ضد السعادة في منع السكان من حق الرفاهية في 

لعب والعيش وحفظ القرآن، فأجلوا أحالمهم؛ لتحقيقها في شرب الماء، ومنع األطفال من ال

 الجنة.

ه، فتظهر وظيفة )اإلرجاع( في محاولة  وظف كاتب السيناريو وظائف البطل في نصِّ

الجنود الفرنسية اسرتجاع الضباط المفقودين، وتتجلى وظيفة )الجرأة والشجاعة( في 

وا الخصم بإرادتهم. وأما وظيفة الموقف الدرامي للسكان عندما اخترقوا الحصار وواجه

 الرحيل والسفر ترتبط بمغادرة شباب القرية؛ للمشاركة في ثورة التحرير.

تتمثل وظيفة )المنع( للبطل الجماعي في فرض الحصار وحجز السكان ومنعهم من 

مغادرة البيئة )الوسط الدرامي(، فقام السكان بفعل وظيفة )خرق المنع(؛ حيث اتخذوا القرار 

 امي في فك الحصار والخروج من القرية ومواجهة رصاص الخصم.الدر

أدرج الكاتب أنواع العقد والمآزق في السيناريو، والتي واجهت البطل الجماعي في 

، وأزمة الماء التي أودت بحياة ىمساره، ومن بينها غياب الطبيب الذي يفحص المرض

ذي يواجههم ويمنعهم من جلب بعضهم، ومأزق العطش الذي أفنى حياتهم، وعقدة الخصم ال

 الماء خارج القرية، ومأزق غياب األمن الذي يهددهم نتيجة خلّو القرية من الرجال.
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(من الكواليس) 07صورة رقم   

 

 (من الكواليس) 08صورة رقم 
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جّدد كاتب السيناريو في عرض حدث متزامن مع حرب التحرير، ويخرج عن وسط 

مواضيع الهامش التي تحتاج إلى إعطائها أهمية سينمائية، المعارك والحرب، وينصف في 

وتوسعة في معالجة تفاصيل الحدث البسيط الذي تأثر بالثورة وانعكاساتها، وتتمثل هذه 

األحداث البسيطة في وقائع درامية ناتجة عن )فعل الحرب(، يتناول فيها الكاتب الزمن 

 السكان )صانعو الحدث(. الواقعي الكافي الذي استغرقه الحدث وردود أفعال

 (:la régie, regisseurالريجيسور )مهنة –4

ينحصر دور الريجيسور في "تسيير اإلنتاج وتحضير البالطوهات في الداخل 

. ويقوم بتحصيل أماكن التصوير لكرائها أو (1)والخارج، وتوفير الوسائل والتجهيزات"

الغذائية وأماكن اإلقامة، ويوفر استغاللها، ويضمن وسائل النقل لفريق العمل ووجباته 

 األكسسوارات ومالحق الديكور عن طريق الشراء أو الكراء أو الدعم.

يختص الريجيسور بالجانب "اللوجيستيكي مثل النقل وتحصيل رخص التصوير، 

 .(2)واالتصال مع فريق العمل المشارك، وكراء وسائل التصوير"

 التصوير:مدير مهنة  -5

معاينة أماكن التصوير مثل الصحراء، لحصر عوائق اإلضاءة يقوم بالمشاركة في 

والديكور، ومعرفة األلوان الضوئية في الصحراء، ثم القيام بوضع خطة إضاءة تحدد 

مواضع مصادر اإلضاءة ونوعها "حسب المشاهد وأن يتوفر المنطق في صدور إضاءة 

. وتجنب العائق (3)لمشهد"( تناسب المكان والجو العام لjustifierمبّررة داخل الديكور)

 ( الذي يخترق المشهد.parasite d’éclairageاإلضائي )

يتجنب مدير التصوير اختراق حامل الميكروفون الكادر، وترك الظالل بارزة، 

(، واالهتمام بجودة un faux raccordويركز على عدم حدوث رابط اإلضاءة الخاطئ )

 ا.الكادر وفق أنواع اللقطات وحركات الكامير

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير12:33الساعة  2218سبتمبر  24مقابلة مع فريد مغربي، ريجيسور، يوم  -1

 . عبر المسانجير22:59الساعة  2218سبتمبر  29مقابلة مع ريم منصوري، ريجيسور، يوم  -2

 عبر المسانجير 22:15الساعة  2218سبتمبر  23مقابلة مع دايد خليفة، مهندس إضاءة ، يوم  -3
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 (من الكواليس) 09صورة رقم 

 

 

 (من الكواليس) 10صورة رقم 
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تنطلق إدارة التصوير ابتداء من "قراءة السيناريو بمختلف معطياته الفنية )أجوائه(، 

فتصوير فيلم في العاصمة يختلف عن تصويره في منطقة القبائل؛ ألن الضوء الموجود في 

داخل البيوت ليس مثله كما في منطقة القبائل وأقصد العاصمة، سواء في الهواء الطلق أو 

 .(1)الريف"

( les amiancesيستعين المخرج بمدير التصوير؛ لتخبرته في تحقيق األجواء العامة )

بصفة عقالنية ومناسبة للواقع؛ ولمعرفته بأنواع األلوان الضوئية الخاصة بمنطقة الصحراء 

المبررة، والتي تخترق جو المشهد، فيجب إزالتها )األغواط( وتمييزه لعوائق اإلضاءة غير 

 أو تصحيحها بواسطة المرشحات.

 (:la prise de vueالتصوير ) مهنة -6

ر الفيلم وسائل التصوير الرقمية الجديدة في عملية اإلنجاز، والتي  استعمل مصوِّ

ة بـ "كاميرا (، وتم االستعانla prise de vueتمثل واقع تقنيات التقاط الصورة السينمائية )

(arri alexa plus( والتسجيل في ،)carte sxs proresse وأما تقنية التقاط الصورة تمت ،)

(، وتم objectif(. وهو نوع من أنواع العدسات )optique arri master primeباستخدام )

. (2)("Follow focus FF4(، واعتماد )Mathebox clipsonاعتماد رأس )ماتبوكس( )

( أو تحديد le focus(، ويسمى الفوكيس )net( أو الوضوح )flouتقنية الغبش )إلجراء 

 (.la mise au pointالمسافات )

ر في فيلم البير   crosse( وحامل ")travellingحامل الكاميرا ) –استخدم المصوِّ

épaule( وتمثلت المرشحات ،)filtres( في نوع )ND/Pola soft وتم مراقبة العمل من )

 .(3)("Asscam , 7Moniteur real 17ونيتير )خالل م

 

 

 

                                                 

، 28/12/2216عالل يحياوي المستشار التقني والفني في فيلم البير، حسان مرابط، جريدة الشروق، يوم حوار مع  -1
 .19/29/2218تاريخ الدخول   https//www.echoroukonline.comموقع:

 . عبر المسانجير22:18الساعة  2218سبتمبر  16مقابلة مع أحمد تالتكيت، مصّور فيلم البير، يوم  -2

 . عبر المسانجير22:18الساعة  2218سبتمبر  16ع أحمد تالتكيت، مصّور فيلم البير، يوم مقابلة م -3
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 (من الكواليس) 11صورة رقم 

 

 

 

 (من الكواليس) 11صورة رقم 
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 ر:مساعد المصوِّ مهنة  -7

 premierيندرج أنواع المساعدين في هذه المهنة؛ حيث أن المساعد األول )

assistant( هو المسؤول عن "تحديد المسافات والوضعيات )la mise au point ويسمى )

(le pointeur وأما المساعد الثاني يقوم بتحضير الكاميرا وبرمجتها والحفاظ عليها ،)

ونظافتها ونظافة العدسات وكل المستلزمات، ويقّدم التقرير الخاص بمهنة التصوير 

.يبقى دور مساعدي المصور واحدا في جميع األفالم، ولم يتغير فقط تغيرت (1)للمرّكب"

تكفل "بتحديد المسافات  -في فيلم البير–سائل التقليدية إلى رقمية، فمساعد المصّور األول الو

( من حيث الوضوح le focus( وتحقيق الفوكيس )la mise au pointمع الموضوع )

(، وأما المساعد الثالث nettoyageوالغبش، وتكفل المساعد الثاني بنظافة الكاميرا ولواحقها )

(l’assistant vidéo( يقوم بتثبيت المونيتير )le monitoring وضمان نظافته، ويؤدي )

( حول المادة rapport image( يختص بوضع تقرير )le posteمساعد أخر منصب )

( ومدتها la taille( في اليوم، ومقاسها )cartes(، يتضمن عدد )le rushالمصّورة )

(minutage( ونسبتها في الديسك )le pourcentage ،)( ويسمى هذا المساعد بـle data 

maneger")(2). 

 اإلضاءة:مهنة  -8

( كشافات جديدة، تم وضعها حسب خطة le chef electroاستعمل مسؤول اإلضاءة )

(، l’atmosfèreاإلضاءة لمدير التصوير؛ من أجل إبراز بؤر االهتمام وتحديد الجو العام )

 2×4وتتمثل أنواع الكشافات "في ) وتحديد زمن الفيلم )الغروب، الشروق، القمر..(

، و تم استعمال (3)واط(" 1222×2( jockerواط جوكير) 42كيلواط،  2×2.5كيلواط، 

العواكس، من أجل توجيه اإلضاءة أو توزيعها أو تخفيضها أو لتحقيق الجو العام )جو 

 cadre 1( و)4reflo 13x1mم )1×م1( 4غائم(، واعتمد مسؤول اإلضاءة أنواع العواكس ")

4x4 silver( ( وأنواع المرشحات )جيالتين برتقالي ومرشح التوزيعdiffusion")(4). 

                                                 

 . عبر المسانجير22:19الساعة  2218سبتمبر  15مقابلة مع غانو قرماش، مساعد مصور أول ، يوم  -1

 . عبر المسانجير16:49الساعة  2218سبتمبر  16مقابلة مع مهدي بن باهو، مساعد مصّور أول في فيلم البير، يوم  -2

 . عبر المسانجير18:33الساعة  2218سبتمبر  11مقابلة مع بومعراف ياسين، مسؤول اإلضاءة في فيلم البير، يوم  -3

 . عبر المسانجير18:33الساعة  2218سبتمبر  11مقابلة مع بومعراف ياسين، مسؤول اإلضاءة في فيلم البير، يوم  -4



 ادراسة وصنية ميدانية لناقع التقويات السيومائية في النيلم الجزائري                            خامسال نصلال

 212 

 

 
 (من الكواليس) 13صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 14صورة رقم 
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(؛ طبقا لتعليمات مدير les ambiancesيقوم مهندس اإلضاءة بتوفير األجواء العامة )

ومدى تحقيقها لجّو المكان وزمنه وواقعيته. فمثال التصوير الخبير بأنواع األلوان الضوئية 

( يكون المؤثر أحمر، وأما الليل يكون المؤثر )أزرق(، lever de soleil"شروق الشمس )

( يكون المؤثر )برتقالي(، وهذا حسب رغبة المخرج بأن coucher de soleilوأما الغروب )

 .(1)("sombre( أو قاتما )éclairerيكون اللون فاتحا )

أنواع المرشحات؛ مثل مرشحات  -في األفالم الجزائرية–يستعمل مهندسو اإلضاءة 

( إلجراء مؤثر األحمر، أسود les filters à effets( )ctb, cto, cts, mg, pgالمؤثرات )

 .(2)("filtres de correction(، وكشافات التصحيح )dark blueأزرق )

الضوء وتوزيعه أو تخفيضه، فمثال: (؛ لتوجيه les refloيستخدمون العواكس )

( لتوجيه ضوء الشمس نحو الموضوع، ou 2*2 silver 4*4"تستعمل العواكس الجديدة )

( من أجل مؤثر شروق الشمس، وإضاءة ساخنة reflecteur goldوأما العاكس الذهبي )

 .(3)("les brillancesحسب المشهد، ويستعمل العاكس األبيض من أجل اللمعان )

 (:la prise de sonالتقاط الصوت ) مهنة -9

 la( يحمل رافعة الميكروفون )le making ofيظهر ملتقط الصوت في الكواليس )

perche( يحمل بيد ويرتكز على أخرى؛ من أجل التقاط الحوارات واألجواء العامة ،)les 

ambiancesلخاطئة.(، ويحترم المسافات؛ ليتجنب اختراق الكادر والوقوع في الروابط ا 

يتحرك ملتقط الصوت إذا كان الممثلون يسيرون ويتحاورون، ويراعي اللقطات 

 plan( التي ترتبط بنوع اللقطة؛ حيث إذا كانت واسعة )les plans sonoresالصوتية )

large( ؛ من أجل تحديد وضعيات الموضوع، يتم استعمال ميكروفونات)HF وإذا كانت ،)

(؛ من أجل نقل الجو la percheستعمل حامل الميكروفون )صدرية أو متوسطة أو جامعة، ي

 .(4)العام

 

                                                 

 . عبر المسانجير18:33الساعة  2218سبتمبر  11سؤول اإلضاءة في فيلم البير، يوم مقابلة مع بومعراف ياسين، م -1

 عبر المسانجير 22:15الساعة  2218سبتمبر  23مقابلة مع دايد خليفة، مهندس إضاءة ، يوم  -2

 عبر المسانجير 22:15الساعة  2218سبتمبر  23مقابلة مع دايد خليفة، مهندس إضاءة ، يوم  -3
4- Making of de film (le puits), 2015. 
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 (من الكواليس) 15صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 16صورة رقم 
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 (:la machinerie, chef machinisteاآلالتي )مهنة  -10

هو المكلف بإجراء حركات الكاميرا بواسطة تحريكها عبر الحوامل مثل الرافعة 

(grue( السكة ،)le rail( الشاريو ،)Dolly, chariot ويقوم اآلالتي: "بمتابعة حركة الممثل ،)

( أو حركة بانورامية، ويساعد في craneإلنتاج ترافلينج أمامي أو خلفي أو حركة كراين )

تثبيت الكشافات وتعليقها وتأمينها من السقوط، ويضمن تأمين الكاميرا من السقوط والكسر، 

 .(1)( أثناء تحريك الكاميرا"stabilisationن والثبات )ويتكفل بتحقيق التواز

( للتهديد وعدم البقاء؛ بسبب ظهور حوامل la machinerieتتعرض مهنة اآلالتي )

(، Slider(، والساليدر )steadicamجديدة؛ إلجراء حركات الكاميرا مثل: ستدي كام )

( le machinouوجود اآلالتي )(. ولكن تثبيت الكاميرا وتأمينها يحتاج إلى gripوحامل )

 وكذلك تثبيت الكشافات وشّدها.

 الماكياج:مهنة  -11

 fond deتم توظيف الماكياج الدرامي في الفيلم، فاستعملت المختصة البودرة )

teint ،؛ إلظهار مالمح اإلرهاق والمرض في وجوه النساء واألطفال بسبب شدة العطش)

النساء؛ لإليحاء إلى جفافها من قلة شرب الماء. وقامت وتم كذلك وضع بؤر لونية في شفاء 

 المكلفة بإبراز التجاعيد وعروق اليدين.

 األزياء:مهنة  -11

تمت مراعاة الفترة التاريخية لزمن الفيلم؛ من أجل تصميم األلبسة المناسبة الخاصة 

يدة على بالنساء واألطفال والعجائز، واأللبسة العسكرية. وإبراز بعض التعديالت الجد

 مستوى التصميم إلضفاء اللمسات الجمالية حسب مقتضيات الضرورة اإلخراجية.

 الديكور:مهنة  -13

استغل المخرج الديكور الطبيعي لتصوير بعض المشاهد؛ لإليحاء إلى عزلة القرية، 

وتم بناء ديكور القرية والمساكن التي تحويها بالحجارة والتراب، وتم توظيف عناصر 

 .(2)( وفريق العمل"le savoir faire( والمعرفة )le talentالموهبة )"اإلبداع و

                                                 

 . عبر المسانجير29:25الساعة  2218أوت  32( فيلم البير، يوم chef machinisteمقابلة مع داللي سمير، آالتي ) -1

 عبر المسانجير. 23:45الساعة  2218سبتمبر  15مقابلة مع مهندس الديكور، رشيد بن عايدة، يوم  -2
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 (من الكواليس) 17صورة رقم 

 

 

 (من الكواليس) 18صورة رقم 
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كان مخرج الفيلم "وفيا لنص السيناريو، وأجبر على تغيير بعض األشياء، فالقرية 

بتجميعها في ديكور نهائي (؛ فقاموا un Rameauهي فضاء لمنازل متفرقة مثل الضيعة )

( في داخل des dédales de couloir( وإضافة المتاهات للمسالك )Kserمثل الْقُصر )

( في مخرج القرية، ولم يكن le pontالديكور، وإضافة عنصر أساسي المتمثل في القنطرة )

موجودا في السيناريو، وكان مهندس الديكور يكيف الفضاء حسب حاجات المخرج مراعاة 

 .(1)لتاريخ الفيلم بالنسبة للفضاء والمعمار وتبوغرافيا المكان ذي الطبيعة الصعبة والوعرة"

 األكسسوارات: مهنة  -14

استعملت مالحق الديكور في مشاهد الفيلم، مثل األسلحة ولوازم البيت المناسبة لزمن 

في مكانها  القصة، وقام المكلف "بإحضار األكسسوارات المطلوبة في السيناريو، ووضعها

المخصص، وقام بتنسيقها، والعمل على عدم تغييرها أو تحويلها من المكان الموجودة فيه؛ 

 .(2)("un faux raccord accessoireلتجنب وقوع الرابط الخاطئ )

 

 التمثيل:مهنة  -15

قام المخرج بإدارة الممثلين وتوجيههم، وتحديد تحركاتهم وإبراز عواطفهم 

وإرشادهم إلى التقليل من حركاتهم، وخاصة األطفال؛ للتعبير عن اإلرهاق وانفعاالتهم. 

( وكذلك عبر هيئات sوالمرض وشدة العطش؛ من خالل حركات الممثلين الثقيلة والمائلة )

 ( التي تشير إلى القوة.-(. وتم تغييب الحركات المستقيمة )Zاألجساد المنحنية )

لوجه؛ إلعطاء حاالت الغضب والحزن اشتغل الممثلون على استخراج تعابير ا

والشقاء والعطش حسب الضروروات اإلخراجية، وكانت أصواتهم جافة وشفاههم يابسة 

 وأجسادهم مرتخية لإلشارة إلى الضعف وغلبة غريزة العطش.

 

 

 

                                                 

 .25/12/2218مقابلة مع لطفي بوشوشي، مخرج فيلم البير، يوم  -1
 . عبر المسانجير14:38الساعة  2218سبتمبر  29مقابلة مع األكسسواريست، اكلي عبد الحق، يوم  -2
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 (من الكواليس) 19صورة رقم 

 
 (من الكواليس) 10صورة رقم 
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 (من الكواليس) 11صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 11رقم  صورة
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 السكريبت:مهنة  -16

هو المسؤول عن تتابع لقطات الفيلم ومشاهده، وضمان مساره بصورة عقالنية؛ 

تجنبا للروابط الخاطئة التي تحدث أثناء التصوير، ويقرأ "الفيلم بجهاز الكورنومتر، ويتخيل 

(، ثم يستخرج المشاهد preminutageالمشهد، ويؤدي األدوار بالنيابة؛ ليحدد زمن الفيلم )

(، sالمترابطة من حيث الزمن والمكان والرابط، مثال: تم ضرب شخص في المقهى )المشهد

ثم يوضع رابط اللباس ملطخ بالقهوة وفي وجه الشخصية أثر الضربة بواسطة مؤثر 

 .(1)الماكياج، وهذا مشهد دخول الدار"

الجرح في وجهه؛ لتجنب الرابط  يتم تلطيخ ثوب الممثل بالقهوة، ووضع أثر

(، فاعتمد السكريبت على رابط اللباس ورابط pour justifierالخاطئ، وتبرير التتابع )

الماكياج لتحقيق استمرارية المشاهد. ثم يقوم كاتب المخرج "بعملية تفريغ المشاهد، 

الممثل في األكسسوارات، عدد المالبس، األيام الحقيقية لزمن الفيلم، ويحدد نوع لباس 

المشهد، ومواضع تغيير اللباس، ويسمل جدول التفريع لمسؤول األزياء واألكسسوارات 

 .(2)للمطابقة مع حداول التفريغ الخاصة بهم"

اختص السكريبت بوضع التقارير الخاصة بعملية التصوير، "فيحتوي تقرير 

ورقم الملف ألن  ( على المشهد، ورقم المشهد، ورقم اللقطة،rapport scriptالسكريبت )

( من تقرير rapport montage(، ويستخرج تقرير المونتاج )time codeالكاميرا رقمية )

 .(3)السكريبت"

( على زمن ابتداء العمل rapport production, mouchardيحتوي تقرير اإلنتاج )

( وتحديد ساعات العمل، والساعات les rushsوزمن انتهائه، وحصر المادة المصورة )

(، والعوائق المتمثلة في تعطل conditions de travailإلضافية، وتدوين شروط العمل )ا

الوسائل، ووقوع المناوشات بين أعضاء فريق العمل، أو الظروف الطبيعية مثل: نزول 

 المطر أو الريح أو تلوث األصوات".

 

                                                 

 . عبر المسانجير29:32الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع حسام رايس، السكريبت، يوم  -1

 . عبر المسانجير29:32الساعة  2218سبتمبر  25يبت، يوم مقابلة مع حسام رايس، السكر -2

 . عبر المسانجير29:32الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع حسام رايس، السكريبت، يوم  -3
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 (من الكواليس) 13صورة رقم 

 

 

 (من الكواليس) 14صورة رقم 

 

 



 ادراسة وصنية ميدانية لناقع التقويات السيومائية في النيلم الجزائري                            خامسال نصلال

 222 

 un faux raccordمدير التصوير مسؤوال عن وقوع رابط اإلضاءة الخاطئ )يعد 

lumière( ولكنه إذا نسي، يقوم السكريبت " بتنبيهه ،)le signal ولهذا ينجز رسمات ،)

. ويصور اللقطة األخيرة؛ (1)خاصة باإلضاءة تتضمن الشخصيات ومواقع الكشافات"

( ويتطلب الرابط الصحيح االحتفاظ pause, soulagementالنقطاع التصوير لالستراحة )

بكمية الضوء نفسها؛ من خالل اإلبقاء على نفس التدفق وترك الكشافات في أماكنها من دون 

 تغيير نسبة اإلضاءة.

يستعمل السكريبت اآلن الوسائل التكنولوجية الجديدة في مهنة كتابة اإلخراج مثل 

( لتفريغ المشاهد، ووضع تقرير les logicielsج )(، ويستخدم البرامtablette"الطابالت )

 .(2)(" costume podcasts -raccorder –photo booth  –script lileالسكريبت، مثل: )

 مساعد المخرج:مهنة -17

قام مساعد المخرج بقراءة السيناريو؛ الستخراج مستلزمات الفيلم واحتياجاته، ثم 

( لتسيير plan de travailالميزانية، وينجز مخطط العمل )تسليمها إلى قسم اإلنتاج؛ لتحديد 

تصوير الفيلم، ويكون مبينا في جدول؛ ويحدد فيه "عدد المشاهد، ووضعيات الممثلين، 

 .(3)والديكور، واإلضاءة، ومدة التصوير، وعدد الكاميرات المستعملة"

تحضير يضمن مساعد المخرج الهدوء واالنضباط داخل بالتو التصوير، ويقوم ب

المشهد وضمان استعداد الممثلين وفريق العمل، و"تحضير الممثلين، واإلضاءة والديكور، 

. ومراجعة الحوارات وتصحيحها وإجراء التدريبات على األداء (4)وتسيير الفريق التقني"

(répititions ومراقبة تحركات الممثلين، والحرص على توزيع األدوار وتبليغ المقاطع ،)

 ممثل، وأيام العمل. الخاصة بكل

 

 

 

                                                 

 . عبر المسانجير29:32الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع حسام رايس، السكريبت، يوم  -1

 . عبر المسانجير29:32الساعة  2218بتمبر س 25مقابلة مع حسام رايس، السكريبت، يوم  -2

 . عبر المسانجير14:41الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع عبد الفتاح حكيم مساعد مخرج، يوم  -3

 . عبر المسانجير14:41الساعة  2218سبتمبر  25مقابلة مع عبد الفتاح حكيم مساعد مخرج، يوم  -4
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 (من الكواليس) 15صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 16صورة رقم 
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 اإلخراج:مهنة  -18

المعارك والمواجهات، وعرض حياة  وسط عالج المخرج موضوع الثورة خارج

فتجنب "نظرة البطل الوحيد والتضخيم للذات، وأراد إعطاء  ب.المجاهدين في دائرة الحر

الكلمة للشعب الذي عانى من بطش االستعمار وخاصة األطفال والنساء، وتناول الصراعات 

 .(1)الداخلية للشخصيات وعواطفها النفسية"

( بلقطة مسحية l’attaqueاعتمد المخرج سلم اللقطات المتعارف عليها، فافتتح فيلمه )

(؛ الكتشاف الشخصيات ومعرفتها، ثم انتقل إلى اللقطة panoramique plongée) علوية

(. واعتمد اللقطة plan de situation(، لتحديد وضعية الشخصيات ومقامها )largeالواسعة )

 الصدرية من أجل التصريحات وإبداء اآلراء والمواقف وتبليغ األخبار.

از مالمح الشخصيات وشرح انفعاالتها (؛ إلبرgros planثم عرض اللقطة الكبيرة )

 planوعواطفها مثل القلق والخوف والتوتر واإلحباط واليأس، واعتمد اللقطات التفصيلية )

de coupes.؛ لنقل ردود أفعال الشخصيات؛ وتبرير الموقف الدرامي) 

( أثناء الحوار بين األم )فريحة( en amorceاستعمل المخرج اللقطة من الظهر )

ها في قوله وعدم تواصله معها. وأبنائه ا؛ لإليحاء إلى غضبها من تصرف ابنها وشكِّ

(، في أداء الحوارات، champ et contre champواستعان بلقطة مجال وضد مجال )

 واستخدم حركة الكاميرا نحو الشخصيات؛ لتحقيق وظيفة التوتر والتهديد والخوف.

نوع اللقطة والكادر بيديه، ويؤدي وهو يحدد  -(2)من خالل الكواليس–يظهر المخرج 

أدوار الممثلين ويدربهم على كيفيات اإللقاء والحركة، ويحدد تحركاتهم في الديكور، ويعين 

(، ويصحح أخطاءهم، ويبلغهم بتجنب الخوف والتوتر la mise en placeوضعياتهم )

 ومراعاة التركيز؛ لتقديم المطلوب واألداء األحسن.

 

 

 

 

 

                                                 

 . 25/12/2218حوار مع المخرج لطفي بوشوشي، مع زهية.م، بوابة الشروق، يوم  -1
 .25/29/2218تاريخ الدخول:  www.echorouk.online.comموقع: 

2- le making of de film (le puits), 2015. 
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 (من الكواليس) 17صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 18صورة رقم 
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وظف المخرج أنواع الخطوط عبر الفيلم؛ من خالل تحركات الشخصيات فيتجلى 

( في حركة األم التي تبحث عن ابنها المفقود؛ لإليحاء إلى قوتها وقراراتها -الخط المستقيم )

القرية العبور ضد إرادة باسترجاعه. ويظهر كذلك في المشهد األخير عندما قرر سكان 

 الخصم دون خوف أو تراجع.

( في حركة الجنود الفرنسيين عبر المسالك الجبلية Zاعتمد المخرج الخط المنكسر )

الوعرة؛ لإليحاء إلى اتخاذهم قرار البحث عن الضباط وإيجادهم. وتم عرض الخطوط 

خصيات المائلة ( تمثل في حركة الشSالمستقيمة في خط أفقي. وأما الخط المنحني )

والمنحنية لإلشارة إلى العطش واإلرهاق والمرض والضعف والتهديد. وكذلك وظف 

( عندما قات األم )الباحثة عن ولدها( بحركة دائرية حول أحد 2المخرج الخط الدائري )

 البيوت )بيت مخبئ الماء، الشخصية السلبية(؛ لإلشارة إلى الضياع والتيه.

التصوير "بأخذ االعتبار للديكور واأللبسة والماكياج يقوم مخرج الفيلم أثناء 

واإلضاءة والبعد البؤري وخلفيات اللقطات، واألداء والمونتاج واإليقاع والموسيقى 

والممثلون، وعندما يحس أنه في لحظة انسجام يقوم بالتصوير، ويعطي أهمية لحركات 

(، وأهمية الممثلين le raccordement(، والترابط بين اللقطات )travelling, grueالكاميرا )

(، وإن الرؤية اإلخراجية تتغير، les émotionsفي إعطاء المصداقية وإيصال المشاعر )

 le( عوض السكة )a l’épauleفأسلوب التصوير في الشوارع يتطلب كاميرا على الكتف )

rail")(1). 

 المونتاج:مهنة  -19

عبر اللقطات، وتخلى عن توظيف مؤثرات استعمل المركِّب القطع المباشر، لالنتقال 

 fondu en(، والظهور التدريجي )le fondu enchainéتاج مثل االختفاء التدريجي )نالمو

blanc استخدمه؛ لتبرير بدايات الفيلم، فتمثل في الزمن  حيث(، ماعدا الفالش باك

رهم نحو االسترجاعي الذي يظهر الجنود الفرنسيين يقررون البحث عن الضباط، ثم سي

 القرية لمحاصرتها.

 

                                                 

 . 25/12/2218مقابلة مع لطفي بوشوشي،مخرج فيلم البير، يوم  -1
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 (من الكواليس) 19صورة رقم 

 

 (من الكواليس) 30صورة رقم 
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ي؛ اتباعا  كان مونتاج الفيلم بطيئا حسب طول الحوارات، وكان في مسار خطِّ

لسيرورة القصة وحركتها، وحسب الضرورة اإلخراجية التي تقتضي المنطق في عرض 

رور الوقت الذي يتجلى في حذف مالليل والنهار والزمن الطبيعي المتمثل في تعاقب 

 (.l’ellipesالزمن)

(؛ من أجل االنتقال والقطع، le rushيتبع المرّكب الروابط الموجودة في مادة الفيلم )

( الذي يسلم إليه من طرف السكريبت، rapport montageويستند إلى تقرير السكريبت )

ة بحذف بعض اللقطات، وتحديد أمكنة القطع ويسمع توجيهات المخرج ومالحظاته المتعلق

( les chutesالتي تحددها ردود أفعال الشخصيات، وحركات الممثلين، ونهايات الحوارات )

 ومداخل كادرات موالية ومخارجها.

(؛ من أجل القطع ومعرفة البدايات le clapاعتمد المركب على ظهور اللوحة )

ا. وتجنب تزامن اللقطات؛ حيث كان المونتاج والنهايات، وتجزئة المشاهد والفصل بينه

( التي تحيلنا إلى وقوع أحداث prolepseتعاقبيا متواليا، خاليا من لقطات الزمن المستقبل )

في مستقبل الفيلم. ويقوم المخرج باختيار أحدى زوايا تصوير المشهد ويحذف األخرى. 

(؛ le rythmeإيقاع الفيلم )  زمن اللقطات المحدد حسب -أثناء المونتاج–ويراعي المركب 

( التي ال تؤدي وظائف أو معان تخدم plans gratuits batardsويتنجب اللقطات المجانية )

 محتوى الفيلم.

( effets sonores( للمؤثرات الصوتية )les pistesيقوم المرّكب بفتح المسالك )

مع اللقطات المناسبة، ( le mixage( والموسيقى لمزجها )les bruitsوالحوارات والضجيج )

 (.Avide mux(، ويكون ذلك بواسطة نفس البرنامج )synchronisationوتحقيق التزامن )

(، les rushsويحمل المادة )  Avide mux ح البرنامج الرقميتيبدأ المركب بف

(، ويضغط على اليمنى la pisteوتظهر في القائمة فيضغط على الفيديو ويضعه في المسلك )

( من أجل حذف الزيادات cutterيديوهات مع بعضها البعض، ويستعمل أداة )لجمع الف

 (.fin( للقطة ونهاية لها )débutوتحقيق بداية )
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 (من الكواليس) 31صورة رقم 

 

 
 (من الكواليس) 31صورة رقم 
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رة؛ فايضغط على الفيديو مرتين؛ فتظهر مربعات ذات اللون األحمر، ثم يحّرك ال

(. وتوجد مؤثرات المونتاج على جهة fin( وزمن انتهائها )débutبداية اللقطة ) لتحقيق زمن

( أو االختفاء fondu en blancالبرنامج، فيضغط على كل مؤثر يختاره مثل الظهور )

(fondu en noir( أو حذف الزمن )les ellipes( أو الفالش باك )flash back.) 

 

 ظروف المونتاج: -10

فيلم البير وشروطه في استغراقه لمدة "أربعة أسابيع، ثم تتمثل ظروف تركيب 

انصراف المخرج للقيام بأعمال أخرى ثم العودة بعد ثالثة أشهر لمشاهدة عمق العمل 

وتقطيعه إلى مشاهد ثم انصرف المخرج مرة أخرى لعدة أسابيع ثم العودة إلضافة 

حيل والعودة للمخرج روتوشات على بعض المشاهد التي لم يرض عنها، وأعطت مدة الر

رؤية جديدة للشعور بتمام الفيلم واكتماله. وأن اختيارات المركّب تعتبر ابتدائية وأولوية، 

 .(1)ومن مهمة المخرج مناقشة المركب والموافقة على اختياراته"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .25/12/2218ج فيلم البير، يوم مقابلة مع لطفي بوشوشي،مخر -1
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 (من الكواليس) 33صورة رقم 

 

 

 

 

 (من الكواليس) 34صورة رقم 
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 (الكواليس من) 35صورة رقم 

 

 
 (من الكواليس) 36صورة رقم 
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 (من الكواليس) 37صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 38صورة رقم 
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 (من الكواليس) 39صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 40صورة رقم 
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 (من الكواليس) 41صورة رقم 

 

 

 
 

 (من الكواليس) 41صورة رقم 
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 (الكواليسمن ) 43صورة رقم 

 

 
 

 (من الكواليس) 44صورة رقم 
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 (من الكواليس) 45صورة رقم 

 

 

 
 

 (من الكواليس) 46صورة رقم 
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احتفاظ األفالم الجزائرية على استغالل الديكورات الحقيقية وبناء االستديوهات  -4

 وترميم المنازل وإضافة المسالك.

لجزائري لتوظيفه في األفالم،؛ لمناسبته لسياق األفالم التركيز على الزي التقليدي ا -5

 وظروفها التاريخية.

 احترام الزمن التاريخي لوضع األكسسوارات في مشاهد األفالم. -6
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بقاء دور المكلف باإلضاءة على حاله، فقط ظهر التجديد على مستوى الكشافات  -11

 )الوسائل الجديدة(.والعواكس والمرشحات 

ر ومهامه وتقتنيات التصوير في واقع السينما الجزائرية،  -12 عدم تغيير دور المصوِّ

ظهور الكاميرات الرقمية مثل فقط تم حدوث التغيير على مستوى الوسائل الجديدة 

 والمونيتير والمرشحات والحوامل الجديدة.

 ئرية.عدم تغيير مهام مساعدي التصوير في واقع السينما الجزا -13
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تغيير مهنة المونتاج ووسائله في الواقع مقارنة بسنوات السبعينات والثمانينات،  -15

يب عوض الوسائل القديمة ك( للترlogicielsفيتم استعمال البرامج الرقمية )

 الكالسيكية.

قط تتغير األساليب اإلخراجية حسب نوع الفيلم عدم تغيير دور المخرج ومهامه ف -16

 وموضوعه وفترة التصوير وظروفها وشروطها ومشاكلها.

  



 

 

 

 
 
 
 تمــةخا
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 خاتمة

مهن السينما الجزائرية باستقاللية كل مهنة وعدم تداخلها من حرف أخرى،  تتميز

واحتفظت بأدوارها ووظائفها المتعارف عليها، وحدث التغيير في وسائلها عبر مراحل 

 السينما الجزائرية من خالل ظهور الوسائل الرقمية التكنولوجية.

قائمون على المهن السينمائية مهارات وخبرات أسهمت في تطور األفالم اكتسب ال

ونجاحها وتعرضها الرتفاع مستوى المشاهدة، وتوفروا على هذه المعارف بواسطة 

مشاركتهم في إنجاز األفالم، ومرافقتهم لذوي التجارب السابقة، وعن طريق المالحظات 

 الجزائر.بالمشاركة، وانخراطهم في مراكز التكوين خارج 

السينما الجزائرية لمشاكل عبر مراحل إنتاج األفالم ترتبط بقلة  وتعرض مهني

، وعدم توفر ظروف العمل عملريق الفالوسائل وتعطلها وعدم اختصاص بعض األفراد في 

المناسبة كأوقات التصوير وتوفير األمن وتحسين األجور وظروف النقل واإلقامة والرعاية 

 الصحية.

كفاءات تقنية وقدرات إبداعية، يتم تعلمها من خالل  على يون الجزائريونيتوفر المهن

( تصوير أفالمهم وحضور Making ofإجراء مقابالت مباشرة معهم، ومشاهدة كواليس )

 مراحل اإلنتاج من أجل المالحظة  واكتساب المهارات التقنية، وكيفيات إدارتهم للوسائل.

واإلبداع واالختصاص والمكانة، والمعرفة  يتسم التقنيون الجزائريون بالموهبة

بشروط العمل وبيئته ووسطه، والقدرة على التحكم في الوسائل المستعملة أثناء اإلنتاج، 

ويقومون باستحضار الذاكرة لالستفادة من ذوي المهارات السابقة واستغالل فرص التصوير 

 للتعلم.

تم االستغناء عن بعض المهن عبر مراحل الصناعة السينمائية الجزائرية، وجمعها 

عدم استقالليتها، بسبب عائق ضعف الميزانية أو عدم وجود االختصاص أو لضرورات و

إخراجية وتقنية، أو لحدوث مشاكل تأخر القائم على المهنة أو مرضه أو ارتباطاته العملية 

 عمل أو انسحابه.واالجتماعية أو توقفه عن ال
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رات على مستوى يبحدوث تغي -في السياق اآلني-يرتبط واقع السينما الجزائرية 

وسائل إنجاز األفالم؛ حيث يتم التصوير بواسطة كاميرات رقمية وحوامل متطورة، ويكون 

توفير اإلضاءة بمصادر جديدة وكشافات ومرشحات حديثة، ويتم القيام بكتابة اإلخراج عن 

تعانة ببرامج خاصة، ويكون التقاط الصوت بأجهزة رقمية تكنولوجية، ويركب طريق االس

الفيلم باستخدام برامج رقمية جديدة، وتتم إضافة المؤثرات والديكورات االفتراضية بواسطة 

 البرامج أيضا.

 



 

  

 
 

 قائمة المصاادر والمراجع
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 .1981ط
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11- Entretien avec Abdelaziz Tolbi, par T.Giraud et M.Bensalma, revue cahiers du 
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12- Longue rencontre avec Mohamed Lkhdar Hamina, propos recueillis au 
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 .موسوعة ويكبيديا -2
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 .12:36الساعة  14/29/2218مقابلة مع مهندس الصوت  ريم الرمال، كمال مكسر، يوم  -39

 .29/12/2215مقابلة مع مهندس الصوت  كمال مكسر، يوم  -42
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 وبيغرافيا

، الساعة 13/2/2218مواصفات كاميرا كانون، تاريخ الدخول dialsbook.com موقع  -1
12:36. 

أوت  13تاريخ الدخول:   https://F.r.m.wikpedia.org,wiki,Attiويكبيديا،موسوعة  -2
 سا. 12:22، 2218

 .12:46، الساعة 13/8/2218، تاريخ الدخول https://ar.m.wikipediaموسوعة ويكيبديا  -3

حوار مع عالل يحياوي المستشار التقني والفني في فيلم البير، حسان مرابط، جريدة الشروق،  -4
تاريخ الدخول   https//www.echoroukonline.com، موقع:28/12/2216يوم 

19/29/2218. 

. موقع: 25/12/2218حوار مع المخرج لطفي بوشوشي، مع زهية.م، بوابة الشروق، يوم  -5
www.echorouk.online.com  :25/29/2218تاريخ الدخول. 
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 (09:30، الساعة 05/09/1018 يوم ( )مقابلة Houssem Raisحسام رايس )

 نس الفيلمايضمن تناسق وتج –الذاكرة  لدى السكريبت -

 والمشاهد ال تصّور متتابعةالتتابع والترابط  -

 يقوم بحساب وقت الفيلم -

 د.3تجد الفارق  كتملد. وعندما ي12ساعة و يستغرقعندما يصور الفيلم  -

الوقت. السكريبت  كي يحددالمشاهد،  السكريبت يقرأ الفيلم بجهاز الكورنومتر، ويتخيل -

 (.preminutageيدير الوقت )

 (continiutéبالترابط )السكريبت قومي -

رج جميع المشاهد المترابطة والمقسمة عن طريق الزمن أو المكان، ونبين نوع نستخ -

 الرابط )الراكور( مثل راكور كوستيم، وحسب السيناريو.

داخل الدار، نقوم  12شخص في مقهى، في المشهد  همثال: ممثل في مشهد ضرب -

 لطخاباثرماللباس نجعل لماكياج وواسطة ابتصوير ديكور الدار ونضع له أثر الضربة ب

 (.pour justifierالقهوة )

شخصية ال تلتقي مع مثل الكالم،  من حيث السكريبت ينتبه ألخطاء السيناريو -

 شخصية تماما في الحوار

 السكريبت يصحح السيناريو -

إلى تفريغ المشاهد، األكسسوارات، عدد المالبس،  ننتقلبعد التتابع  -

 أيضا الخاص بهم )في جدول( التفريغالمكلف باللباس يقومونبواألكسسواريست و

 نوع اللقطة، مدتها من اختصاص المخرج )التقطيع(  -

في جدول تتابع المشاهد، يبقى الممثل بنفس اللباس أو يغيره، أين يبدأ الراكور وأين  -

 ينتهي.

 سلّم التفريغ لمسؤول اللباس للمطابقة مع تفريغه.ي -

 في الجدول خانة األيام الحقيقية للفيلم. -

الديالوج  لمتابعةو يكالسور فيه السينار -التصويرالة –أجهزة السكريبت: كرونو  -

 (.rapport production ou mouchard)والتقارير
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- Rapport montageتقرير المونتاج يستخرج منrapport script 

 را رقمية(.برقم الملف )الكام -رقم رقم اللقطة  –يكون في المشهد: المشهد 

 .الممثلون الذين لعبوا –النتهاء ا وقت –وقت بداية الخدمة  اإلنتاج تقرير نموذج:

 .األسباب -تعطل التصوير –المشاكل 

 الدقائق المصورة –المشاهد المصورة 

 (ليست من اختصاصهالموسيقى ) –كور يأنواع الفوراكور: الحركة. اإلضاءة. الد -

 السودكس اختصاص مدير التصوير أو الكادراج -

 يقوم السكريبت بتنبيههمدير التصوير إذا نسي رابط الضوء  -

 (le signalالروابط السكريبت ) عنالمسؤول  -

ة، ورأينا الرواق فرغمثال ممثلة دخلت من الرواق لل

 نحافظ على صور داخل الغرفة بعد يومعندمانوالضوء. 

 نفس اإلضاءة.

 تسجيل آخر مشهد ورسمه  -

 لتذكير مدير التصوير  

 

Les logiciels : photo booth – raccorder – costume podcasts البرامج 

 سنوات 23مدة سكريبت درس مهنة –مهندس دولة هو –الطابالت  بستعملحسام  -

 علواش حولد خليفة، السطولأعماله: زبانا 

لتجنب  الغطاءتم استعمال يوم تحت المطر، و 11في مدةر فيلم السطوح يصوت

 والريح.المطر

اكوراللباس. قلة روجد فويالقصة في نفس اليوم. ال  الن تيبسكرللبالنسبة  الفيلم سهالكان 

 الممثلين.

مشاهد بدون الكثيرمنال -را ايبول على الكتف. يعتمد على الواقعيةيالتقطيع للمخرج يعتمد كام

 .(séquenceسكونس )

 

1  
 

2 
1 
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 .14:41الساعة  05/09/1018لة يوم الفتاح مساعد مخرج مقاب عبد حكيم

L’assistant réalisateur est la personne qui accompagne techniquement  et 

artistiquement le réalisateur tout au long d’un tournage audiovisuel et cinéma être un 

assistant réalisateur c’est équivaut à un chef d’orchestre. 

Pour bien accomplir ses missions, l’assistant réalisateur devrait avant le 

tournage et après la lecture du scénario, préparer un plan de travail qui décrit 

minutieusement les aspects fondamentaux liés au tournage, a savoir, le nombre de 

séquences, la mise en scène des acteurs, le décor la lumière la durée du tournage, le 

nombre de caméra à utisiser, etc. Autrement, il doit incontestablement assurer le bon 

déroulement du tournage. 

L’ors du tournage, l’ssistant réalisateur veille à préparer les acteurs, ajuste la 

lumière et le décor, et gère l’équipe technique (caméraman, machiniste, costumière, 

…) dans l’optique de préparer la mise en scène du plateau au réalisateur vers la fin de 

tournage, il pourrait éventuellement patriciper à son montage. 

L’assistant réalisateur peut exercer son métier soit dans une chaine télévisée, 

soit dans le milieu du cinéma 

- Elaborer le plan du travail du tournage. 

- Organiser les séquences prévues dans le plan du tournage 

- Préparer les acteurs et la lumière, le décor. 

- Respecter le timing des séquences. 

- Participer à la projection des rusches. 
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 13:18الساعة  1018أوت  30مقابلة في يوم  .ملتقط صوت خضراوي محمد

 التقاط الصوت -

 مهندس الصوتعمل ضرورة تسهيل  -

 الميكروفونات les HFضعو–جيدسال صوت رإ -

  les micrtos HF – la récolte – la perche:الوسائل -

 (، العقيد لطفي، العربي بن مهيدي.2213األفالم: فاطمة نسومر ) -

 حسب الكادر la percheالميكروفون المسافة مع الممثل و -

 

أوت  30( مقابلة في يوم chef machiniste machinouداللي سمير مسؤول آالتي )

 9:17الساعة  1018

 األفالم: راشدي، البئر )بوشوشي( -

حرك اآلالتي الكاميرا: ييتحرك الممثل،  عندماالكاميرا،  اتحركجميع القيامبالدور:  -

  chariot – dolly – grueنجيرافلتال

 وتأمينها. تثبيتهااآلالتي يساعد في تعليق الكشافات و -

 األالتي يؤمن الكاميرات من السقوط -

 

 01:40على الساعة  04/09/1018واري ميمون )مدير التصوير( مقابلة يوم ه

- règle li’mageات نحو اتجاه الصورة.شافيضع الك 

  ,l’ouverture- la focaleيفكر جيدا. في الخارج يحتاج

 vitesse de l’aptirateurيسمع جيدا

من اختصاص فهي (، ال محاور الكاميرا les axes de lumière) االضاءةيضع محاور -

 المخرج

 التنسيق مع مهندس الضوء. -

 القة باللقطة، لكل لقطة إطارهاالكادراج قراءة المخرجله ع -
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Situation moyen, ensemble, taille, poitrine, raprochée, gros plan, mouvement en 

cadrage (travelling, drone, slider, steadicam, grue,louma) 

  22الساعة  2218سبتمبر3دايد خليفة مهندس اضاءة يوم

- Les projecteurs hmi nous close souvent des problèmes de flicker mais il sont équiper 

d’un régulateur de fréquence donc on règle sa à l’avance. 

- Après ya les flaires mais sa c’est facile à gérer quand il ya une source de lumière qui 

tape droit dans loptic. 

- Les filtres correcteurs, filtres à effet (comme rouge, dark blue, des projecteurs qui 

sont équiper de tous ses filtres comme le skypanel. 

- Les réflecteurs joue aussi un rôle mais comme je vous l’est dit sa dépend du décors 

en extérieur par exemple on utilise des reflo 4x4 ou 2*2 silver pour réfléchir la lumière 

du soleil vers le sujet, des réflecteurs gold pour les effets coucher de soleil, une 

lumière plus chaude sa dépend de la sceine et à quel moment de la journée, des 

réflecteur blanc pour les brillances. 

 

 11:59الساعة  09/09/1018يوم األحد  تاجمساعدة ان ريم منصوري

- Pour la production mon travail consiste à régler tous ce qui est logistique avec 

l’équipe regie tou seul outil c’est un ordinateur et un cerveau. 

- Bin les autorisations des lieux de tournage le contact des participants (techniciens, 

comédiens chauffeur, location de matériel en lieux) régler la logistique (transport, 

hébergement et restauration). 

- Généralement la production parle au régisseur général plus il décide pour son équipe 

qui va faire quoi. 

(régisseur, assistant, la production géré tous ça mais les courriers et les directifs il le 

prend de chez la prod. 

 

 14:38الساعة  09/09/1018( مقابلة يوم األحد يستكحلي عبد الحق )أكسسوار

 فيلم كان يامكان )يمينة شويخ( -

 نجيب العمراويل لصفحة البيضاءفيلم ا -



 

 257 

يضع اللمسات األخيرة للديكور، وينسق حيث ست مكمل لعمل الديكورعمل األكسسواري -

 (.un faux raccord) وقوعاألكسسوارات في مكانها، ويسهر على عدم 

غيرالموجودة اما يقوم بإحضار األكسسوارات المطلوبة في السيناريو،الممكن إحضارها و -

 نادق.يقوم بصناعتها من عدة مواد كالبناءات القديمة والسيوف والب

 هو الذي يضعها في مكانها )المخصص( واكتشاف مكانها المناسب حسب السيناريو. -

 

 19:10الساعة  08/09/1018( مقابلة يوم السبت فيلم البيرأحمد تالنكيت )مصور

- Camera arri alexa 

- Optiques cooke + zoom 

- Enr RAW 

- Filtre ND + pola + Softs 

- Machinerie grue + travelling 

- Eclairage : plusieurs puissances HMI 

- Plusieurs puissance tungstène 

- Plusièures types et taille de reflexion 

 

 11:18 الساعة 16/09/1018( مقابلة يوم فيلم غروب الظاللأحمد تالتكيت )مصور

Crépuscule des ombres : 

- Caméra arri alexa plus 

- Enregistrement carte SxS 

- Proresse 

- Enregistrement RAW gemini 

Optic cooke S4 

Zoom optimo 

- Commande follow HF arri wifi 

- Focus / Zoom / diaf 

- Follow Focus FF4 

Mattbox standard + mattebox clipon 
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Filtres : ND + ND grad + pola 

Moniteur real Panasonic 17 + enregistrement aja  crosse épaule 

Tête fluide occonor 

Machinerie : grue + travelling 

Grue opérateurs 

Travvelling piwi, steadicam 

Le puit : 

Une seule caméra alexa 

Enregistrement SXS proresse 

Optiques arri master prime 

Mathbox clips on 

Filtres ND / pola / soft 

Follow focus FE4 

Moniteur 7 Ass cam 

Crosse épaule 

Moniteur réa 17. 

 

 11:19الساعة  15/09/1018غانو قرماش )مساعد مصور( مقابلة يوم 

وأيضا هو في تقدير الخبراء نائب  le pointعن   ( المسؤولfocus pollerالمساعد األول )

 ( pointeurمدير التصوير )

الثاني: مسؤول على تحضير الكاميرا وبرمجتها والحفاظ عليها ونظافتها ونظافة المساعد 

 للمركب العدسات وكل المستلزمات الخاصة بها، وهو الذي يقدم التقرير الخاص باليوم

(monteur.) 

 األفالم: ابن باديس، بن مهيدي، دم الذئاب، نقطة صفر.
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الساعة  15/08/1018( مقابلة يوم chef décorateurرشيد بن عايد )مهندس ديكور( )

13:47 

L’essentielle c’est la créativité et le talent et bien entendu la technique et le savoir faire 

et surtout une équipe. 

 ساتين البرتقال.باألفالم: زبانا، األندلسي، كريم بلقاسم، سجن المباس، 

 

 18:33الساعة  11/09/1018( مقابلة يوم فيلم البير إضاءةياسين بومعراف )مهندس 

- Le rôle d’un chef electro sur un plateaux de tourgange. 

- Un tournage bien préparé et un tournage réussi le chef electro doit participera au 

repérage technique, voire les décors et prévoir des shemas d’installation de lumières. 

- 2x4kw/ 2x2.5 kw/2 jocker 400 w 

- 2x120w/4 reflo/1cadre 4x4 silver 

Filtres : Gélatine orange et diffusion 

Reflecteurs: 4 reflo 1mx1m. 

- L’emplacement de la lumière se fait par rapport au décor (porte, fenètre, jampes…) et 

la possition des comédiens (par rapport au source naturel et artificielle du décor). 

Effets : c’est selon la scène lever de soleil (un peut rouge) la nuit (bleu) coucher de 

soleil (orange) et c’est selon le désir du réalisateur sombre au bien éclairer. 

 

 16:49ساعة  16/09/1014، مقابلة يوم في فيلم البير بن باهو مساعد كاميرامهدي 

- Le premier assistant ou bien pointeur son travail initial c’est la mise au point dans le 

film. 

- Le deuxième assistant caméra il s’occupe de matériel caméra nettoyage et trous qui 

concernce la caméra. 

- L’assistant vidéo ou bien 3 assistant, son travail il installe les moniteurs pour 

réalisateur et le reste de l’équipe cablage aussi et il nettoie les moniteurs. 

- Après un autre poste le data maneger son travail s’occupe du rush de film pendant 

toute la durée de tournage plus des rapports image. 
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- Rapport image un rapport quotidien, combien de carte par jours, la taille de chaque 

carte et minutage, le pourcentage par rapport au disque. 

- Caméra arri alxa, la mise en point (flou et nette), focus. 

 

 سا  00:17سبتمبر الساعة  03مقابلة  اضاءةدايد خليفة مهندس 

 حازرلي(لمحمد )les intrusو سليم حمديلاألفالم: العرفان 

 (chaque département joue un rôle) .لعمراويانجيب لصفحة بيضاء 

- Pour le matériel sa dépend du style de film et les différentes atmosphères, que 

cherche le rélisateur, ya plusieurs game de projecteurs et chaque un de ses derniers à 

une fonction précise. 

- Les filtres des corrections de temperature 

- Les filtres d’effets, ctb cto, cts, mg, pg 

- Les projecteurs : des hmd, tungsten, lumière, difuse, direct 

- Les reflecteurs : sont souvent utiliser pour compenser une lumière directe, diriger 

Le zénith au cinéma on tourne pas 

 : وقته

- Quand le soleil et 0 point verticale du sujet qu’on film au dessus 

On éclairé jamais de face 

- L’angle des projecteurs se défini par rapport au décor. 

- La logique est importante mais souvent en 3 quart, face 

- Oui on peut dire de côté sa dépend de la sceine et la logique des sources justifier dans 

le décor. 

- Le contraste : on éclairé en contre 

- Directeur de la photo : c’est le chef de notre département et on est là pour lui faciliter 

la tâche on doit être rapide et éfficace. 

- On lui fait des rappelles, on sait les raccords de lumière avec les déplacements de la 

camera. 

- On tien à ce qu’il soit à l’aise derrière la cal ou son monitor. 
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 13:41الساعة  09/09/1018( مقابلة يوم فيلم نورمال )مساعد مخرج اولبصيرنجيب 

 .الوثائقية و له نفس الدور في أفالم الحركة -

 .لمخرج في أحسن الظروفيسهل العملل -

بتحديد الميزانية  ( لقيام فريق اإلنتاجdépouعندما يقرأ السيناريو، يقدم لإلنتاج التمحيص ) -

كل المساعدين في عمل قة ي( وخطة العمل.وهي نفس طرdépouعبر وثيقتين التمحيص )

 االختالف فقط في خطة العمل. العالم

المدة الزمنية واإلمكانيات المادية والتقنية إلنجاز السيناريو يد دتحدور خطة العمل هو  -

بمراعاة المتغيرات المتاحة من ممثلين، أماكن تعيين التصوير، المشاكل المتنوعة لتأخر 

 لعمل سواء أعياد، مناسبات في فترة العمل.ا

ختيار لكل مساعد استراتيجية تفكير لتحديد الزمن الكلي لفترة التصوير، والمعايير ال -

 (un ordre de tournageالتصوير )مشاهد 

هي المهمة األساسية و، ةوافقللم( pour validerاقتراح خطة العمل على مدير اإلنتاج ) -

العمل على حسب البرنامج المقترح، واضحة، زمن انطالق التصوير، الممثلون يوم 

 األسلحة.(، عدد الممثلين، السيارات، machinerie) وفريق االالتيريالتصو

يوم المشاهد المبرمجة، خالل أسبوع، تتابع أسابيع التصوير،  كل حتوييمخطط العمل  -

 يوم راحة، المعمول به في الجزائر. باستثناءأيام  6كل أسبوع يحتوي 

 اإلنتاج مصلحة مع عليه األسبوع متفق

الل حصص بعد خطة العمل، يقوم بانتقاء أماكن التصوير، توزيع األدوار مع المخرج خ -

 الكاستنيغ )تجارب عملية على أداء الممثلين في مشاهد الفيلم أو تقترب من الموضوع(.

قبل بداية التصوير خالل فترة التحضير نختار الممثلين  بتجارب االداء مع علواش نقوم

 .اإلنتاج حة( مع مصلvalidationعليهم ونوافق 

ه. وتسمح له برؤية عامة  يرى - تحركات الممثلين  حولمرزاق كيف يتعامل الممثل مع نصِّ

 في الديكور.

 (déplacementsربح الوقت في التصوير، للتدقيق في أداءهم وتحركاتهم ) -

 مرزاق يحب تلقائية الممثل، حتى ال يشعر بأنه يؤدي الدور. -
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له مبدأ التقنية في خدمة  .بالظروفالتقنية مرزاق يترك الممثل حرا في تحركاته، وال يتقيد -

الممثل فهو حر، والكاميرا تتحرك حسب تحرك الممثل، مثال سطح باب الواد، سطح بلكور 

 كانت تدريبات مسبقة للتخلص من النص، تحركات الممثلين ال تخضع للرقابة التقنية.

 اإلخراجية تغيرت.أسلوب علواش سلس وواضح، تغيرت طريقته بعد فيلم نورمال الفكرة  -

- La caméra c’est une redone épique, nous avons pas utilisée beaucoup de projecteur, 

car merzak cherche une image naturelle donc le dop a fait en sorte de ne pas forcé les 

ambiances. Le meilleur projecteur le soleil. 

 

الساعة  13/09/1018( مقابلة يوم فيلم نورماللالصوتراتمكلف بمؤثعمر زيتوني )

15:05 

- Le mixage vient toujours en dernier à la post production 

- J’ai enregistré pour eux quelques voix, ce ne sont pas des effets, le bruitage fait partie 

des effets. 

- Généralement le son d’un film pareil se fait de la manière suivante. 

- Enregistrement sur plusieurs postes sur un disque dur pour pouvoir faire des 

correction et des rajoutes de son tel que bruitage et effets. 

- Avec des micros très sensibles et hyper directionnels. 

 
 14:04ساعة  11/09/1018خرج( مقابلة األربعاء مساعد م)كباس أمين 

 لمرزاق علواش.فيلم مدام كوراج، العالم اآلخر شارك في-

 (planning de tournageيقوم بمخطط العمل : وثيقة بعد قراءة السيناريو ) -

الفريق  الن: ال نقوم فقط بدور المساعد، بل نقوم بعدة أدوار،علواش مع مرزاق -

والمكلف بالزي  األكسسواريستروالديكوو الماكياج منصب حذفالمخرجبويقوم صغير،

 ، وندير الممثلين.les raccordsونحن الذين نبحث عن

 شخص. 22ال يخرج أفالم بميزانية كبيرة. الفريق ال يتجاوز  -
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 13:41ساعة ال 11/09/1018 يوم( فيلم نورمال )مساعد مخرج بصيرنجيب أول

 

- Moyens technique très réduit, une camera simple une Sonny ex3 à l’époque et 

casiment pas d’éclairage. 

- Projecteurs presque pas. 

- Les supports rien de sa. 

- Il n’ya pas de machinerie 

- Maquillage,  coiffeur, non 

 

 11:01ساعة ال 01/01/1018 مسلسل الحريقيوم مركب علياوي بلعباس

Il faut dire qu’on était encore dans l’époque du film, les caméras cotton des suisses 

travaillaient avec la pellicule Kodak et Eastman, les équipes travaillaient toute la 

journée sans avoir aucune idée dans ce qu’il y’avait dans les chargeurs de la caméra, il 

faillait attendre le développement des labo pour savoir si le tout ce travail avait réussi, 

on pouvait alors libérer les techniciens et les comédiens, puis arrive les étapes du 

montage, on commençait par vérifier la qualité du travail de la veille, on synchronisait 

tout, on choisissait 2 bonnes prises avec le réalisateur et le scripte, on retirer les autres 

prises. Tout était numéroté, les premières machines de montage étaient les prevost de 

construction suisse, c’étaient des lourdes machines, arrive la steenbeck allemande, les 

français pénètre le marché avec l’atlas et leur système debout à la différence des autres 

machines qui posaient la bobine de film à plat mais c’était la steenbeck qui était la plus 

fonctionnelle et la plus utilisée en Europe, le montage commençait à placer la bobine 

de film à 1 prise par plan sur les plateaux de gauche, on prend le premier plan qu’on 

place sur le plateau de droite on choisissant son début et sa fin ensuit on prend le 2è 

plan dont on choisit le début en le visionnant à l’écran, on le colle au premier à l’aide 

d’une colle d’une petite machine colleuse auparavant on gratte une petite partie 

pourque la colle prend plus tard arriva la scotcheuse avec un ruban adhésif très fin. Au 

bout d’un certain temps, le plateau de gauche se vidait. 



 

 264 

Mais on gardait le reste en le remettant dans la boite d’origine, ce montage est très 

physique et palpable, le plan et les images existent puisqu’on peut les voir en mettent 

la pellicule devant une lumière, il n’est pas virtuel, on appele ce travail le montage 

linéaire parce qu’on travail plan après plan, ce type de montage ne permet pas de 

travailler le 1er plan, puis le 4ème plan, puis le 7ème, puis le 2ème. A la différence du 

virtuel, le plateau de gauche n’existe pas la bobine reste intacte, donc où va le 

montage ? 

Dans un lieu qui n’existe pas un lieu iréel, virtuel, mais ceci est une autre histoire, dans 

les premiers années de la télévision apparu l’enregistrement vidéo sur bande 

magnétique, l’enregistrement se faisait sur la couche ferrique d’une bande et l’image 

provenait sur la réaction d’une tête de lecture sur la couche ferrique, la machinerie 

était lour de et massive, les cellules de montage marchaient à la pression de l’air, la 

machine était contenue dans une chambre aérée et climatisée puis dans les année 80. 

La cellule diminua de volume, la casstte de la bande se rétrécit, suivant la fabrication 

des caméra vidéo béta qui ont fait grand bruit lors de la bataille du canal de panama, 

dans la télévision, la caméra béta et la cellule béta, ultra légère, qui utilisait un autre 

système de montage qui permettait de garder intacte les images originaux, qui n’avait 

pas besoin de développement, ni de stress devant les portes des labo, le dir de photo et 

le réalisateur pouvait contrôler leur image sur le plateau de tournage. 

 

 11:51ساعة ال 19/11/1017يوم  لفيلم ريح الرمالكمال مكسر مهندس الصوت 

 .1959فيلم نهلة: فاروق بلوفة، 

 .فيلم الطاكسي المخفي: بن عمر بختي

 1991فيلم ماوراء المرآة: شرابي نادية 

Le métier de ling son est un métier technico artistique car il doit maitriser toute 

la complexité de son équipement audio c'est-à-dire toute la chaîne électroacoustique 

(de l’enreistrement à la post production,  mixage final) artistique, l’ing doit avoir une 

oreille artistique, musicale, technique, sélective et ludique. 
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Les plateaux de tournage sont des carrefours où se croisant les artistes, c'est-à-

dire des acteurs et actrices des musiciens de chanteurs et chanteuses, l’ing son doit 

partager leur sensibilité et leur crainte devant la caméra aussi doit trouver les micros 

appropriés aux timbres et les restituer sans les altérés, l’ing son doit travailler en 

étroite collaboration avec le réalisateur surtout sur le scénario et son découpage 

technique et l’importance de la bande son pour le film, l’ing son collabore avec le 

directeur photo surtout pour l’emplacement des perches pour exiter les ombrs des 

micros, l’ing son doit respecter la grosseur de plan sonore c'est-à-dire un gros plan 

(objectif 85) le son doit être présent, naturel, avec toutes ses harmoniques, un plan 

large (objectif 25) est un plan de situation, de décor pour nous au niveau sonore est 

une ambiance qui doit être enregistrée en stéréo pour restituer la spatialité du décor. 

Doit être apte à interpréter en terme technique les exigences d’ordre dramatique 

du réalisateur ou le metteur en scène s’il s’agit du cinéma ou de la tv quelque soit son 

domaine d’intervention doit avoir une culture musicale d’un bon niveau, une oreille 

être capable d’exploiter les matériels dans différentes configurations et enfin avoir une 

compréhension de la spécificité du message et des supports pour les quels il travaille à 

chaque fois, cinéma de fiction, documentaire, tv, enfin la compétence de l’ng son 

relève donc d’une bonne connaissance des différentes techniques de prise de son et de 

post- production mais aussi de la musique, de la mise en scène et de l’accoustique. 

2 Question concernant  les caractéristuques et les procédures utilisées en prise 

de son honnêtement la technique de prise de son n’a pas changé depuis des temps ce 

qui a changé plutôt le mode d’enregistrement et ses paramètres on était sur 

l’analogique avec des équipements lourds et contraignants, maintenant avec la 

technologie du numérique nous offre de nombreuses possiblités de traitements du son 

au niveau de la poste production. Avant on enregistre avec un enregisteur anologique 

du type nagra support magnétique 6,25 mm puis on fait des transferts (repiquage) sur 

35 mm pour passer. Ensuite en montage, c’est des opérations lourdes et très coûteuses 

tout cela se fait dans des studio qu’on apelle (des auditariums) maintenant avec 

l’exenement du numérique c'est-à-dire le mariage du son et de l’image dans 

l’informaique a bouleversé complétement le mode de producion on enregistre plus sur 
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des supports mais sur des fichiers informatique (sous forme virtuelle), par contre la 

technique de prise de son n’a pas changé et ne changera jamais. C'est-à-dire 

l’emplacement du microphone par rapport à la source sonore est le même il suffit de 

choisir son bon micro et connaître aussi l’aspect du lieu du tournage. 

C’est vrai parfois les lieux ou les décors peuvent nous créer de véritables 

problèmes au niveau de la prise de son (réverbération), bruits nuisibles, pollution 

sonore surtout si on tourne un filme d’époque, c’est la raison pour l’aquelle l’ing son 

doit nécessairement participer aux repérages des lieux de tournage afin de donner son 

axis et son aval. 

3 Question est pratiquement la même que la précédente qui technologie du son 

a évolué à pas de géant, avant on n’avait pas les systèmes HF (micros émetteurs, 

récepteurs) qui nous permettent actuellement de mieux gérer la prise de son surtout 

lorsque a agit des plans compliqués on peut combiner hf + percher séparément sur 2 

pistes différentes et on mixage on choisi la meilleure piste ou les 2. 

Ma technique de prise de son n’a pas changé au départ je regarde les 

mouvements des sources sonores qui évoluent dans un espace ce puis je choisi mes 

micros en fonction du timbre recherché surtout l’orsqu’il s’agit des voix a chaque fin 

de séquence, enregistre des sons seuls du plateau ou des bruits spécifiques à la scène 

qui me permet d’aborder le montage ciné avec une grande variété de possibilité  et un 

potentiel d’expressivité quassi. Illimité ce n’est pas uniquement le film de mazif ou de 

farouk beloufa ou autres filmes qui essais de restituer le réel mais surtout les films ou 

j’ai assuré la bande son, toutes les questions soulignées et les autres qui mettent en 

évidence a quel point le contenu et le contenant sont intimement liés se posent au 

cinéaste et montrent que (la sonorisation d’un film n’est pas un simple plaquage de 

sons syncrones à l’image mais plutôt un travail de recherche, d’imagination et de 

composition qui peut faire une œuvre d’art. a l’expression de montage sonore, 

j’aimerais substituer la notion de partition sonore. Dans la plupart de cas on parle de 

sonoriser un film dont l’image a été préalablement montée sans aucune inquiétude 

sonore et de placer aux mieux bruits et musique appropriée destinés à illustrer, 

renforcer l’information délivrée par l’image. 
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Conclusion : nous faison entendre ce que l’image montre d’abord puis on 

rajoute nos effets sonores pour créer des sensations émotives. 

 

 11:36ساعة ال 1017ديسمبر  19أحمد محروق مديرتصوير يوم 

A cette époque la majorité des productions se faisaient en moyens et suppords 

celluloidale.. support filmique de caméras mécaniques et d’un laboratoire de 

développement… toutes les opérations de post production se font en moyens 

appropriés..montage et post synchronisation. 

La profession n’a pas changer dans le fond…théoriquement les moyens si...le Dp et le 

caméraman sont dotés dc moyens plus performants…luxmètre…colorimètre… filtres 

divers…et sources de lumières plus simples et plus pratiques…le métier et les buts 

recherchés sont les mêmes. 

Les moyens de prise de vues sont…bauer..coûtant..arriflex..konvacs…paillard et 

autres..la télévision se servait du format 16…tandis que les caméras 35 on les retouve 

à l’oncic. 

La méthode De production est similaire à toutes les formes de production dans le 

monde. 

Les plans sont une écriture cinémathographique universelle l’écriture est fixée…elle 

est utilisée de la même manière qu’a travers le monde. 

Des projecteurs crémer très lourds, et très peu pratique remplacés par la suite par de 

légers projecteurs et moins volumineux…les arcs et autres ont été abandonné. 

Une autre technique assez souvent utilisée consistait à dévier la lumière naturelle par 

de grands réflecteurs au toux de brillance différent. 

 

 

 

 

 

 



 

 268 

 :التصويرمسعد أحمد مدير 

 1956ة: غوتي بن ددوش كفيلم الشب

 1959 فغاليفيلم الوصول: الحبيب 

 1992راضية: لمين مرباح فيلم 

Le directeur de la photohtaphie comme par magie avec la technique de sa 

caméra et ses optiques, de sa lumière et des décors dont il dispose, il peut donner 

l’atmosphère recherchée avec exactitude de la séquence. Il crée la nuit dans un 

intérieur au milieu de la journée ou au contraire le soleil et le jour pénétrant d’une 

fenêtre ou d’une porte dans un intérieur tandisqu’en réalité nous sommes en plein nuit. 

Il peut souligner avec sa lumière une scène sereine du film en donnant de la clarté, de 

la bonne humeur et de pureté à son image. On bien au contraire rendre triste et dur une 

situation d’une série qui raconte de désarroi. Le directeur de la photographie est à la 

disposition d’un scenario, d’une séquence, d’une mise en scène et d’une situation 

heureuse ou dramatique avec seulement un dosage adéquat de la lumière, de l’ombre et 

du rapport de contraste. Il est aussi astreint de traiter son image et son cadre avec 

délicatesse afin de ne pas la dénaturer et s’éloigner de la réalité et du naturel. 

Un éclairage réussi c’est celui une fois à la projection devient très naturel et 

effacé, nous fait oublié la présence d’une technique parfois lourde, c’est presque une 

fenêtre ouverte sur un monde naturel sans artifices, et pourtant derrière l’objectif ce 

n’est que des projecteurs, des câbles, des panneaux et un monde de techniciens. 

Le directeur photo travaille en collaboration étroite avec ses éléments 

(cameraman, électriciens, éclairagistes, et machinistes). Il veille à la bonne exposition 

au moment des prises de vues, contrôle le contraste et fait le bon choix des filtres. 

Le directeur photo est seul responsable de la lumière d’un produit 

cinématographique ou télévisuel, il est le maitre de son image et lui donne l’aspect 

qu’il désire bien entendu en fonction d’une situation dictée par un scénario et une 

histoire racontée. Il donne son avis et son point de vue sur les décors et les costumes. 

Contrôle le maquillage pour obtenir l’effet voulu. 
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Mais avant le tournage, le directeur photo s’associe avec le réalisateur et les 

chefs poste à la préparation du projet, la lecture du scenario, le dépouillement, et juste 

après il entame ses repérages de tous les décors et de chaque lieu. De cette préparation 

émane le choix de l’approche du traitement de l’image en fonction de l’esprit du 

scenario, l’histoire et la mise en scène du réalisateur pour pouvoir atteindre le sommet 

de la qualité esthétique du produit. Il peut donc déterminer les schémas de ses 

éclairages et les teintes des couleurs pour souligner l’époque où se déroule l’histoire 

du scenario (film d’époque, historique, de guerre, dramatique, policier, satyrique, 

comique etc…). Les traitements de ces films différent d’un genre à un autre en jouant 

sur plusieurs aspects (le contraste, le clair-obscur, les choix des objectifs et le choix du 

support sensible). 

Nos techniciens sont tenus de se plier aux exigences de la lumière de leurs pays 

vaste qui s’étale de la mer méditerranée au grand sud fascinant et faire apparaitre le bel 

aspect de sa luminosité. On possède aussi une culture qui influe sur nos scenarios et du 

coup sur le traitement et l’aspect de chaque image de chaque plan. 

Le directeur photo algérien est appelé à travailler sur tout le territoire algérien 

donc il est affronté à ses difficultés sur la maitrise de son image car l’écart des 

lumières entre le sud et le nord est considérable. Il est appelé aussi à maitriser les 

éclairages de nos intérieurs qui différent architecturalement d’une région à une autre 

(intérieur électrifié, lampe à pétrole, bougie etc..). Il est aussi un technicien compétant 

au même rang qu’un technicien occidental du point de vue théorique ou pratique, car il 

a reçu des formations d’un niveau élevé et une expérience importante sur le terrain. 

L’Algérie était la plaque tournante des cinéastes arabes, africains, et du tiers-

monde qui venait s’imprégner de notre expérience et notre grande technicité 

audiovisuelle. 
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 وأخواتهاسيد علي مازيف، مخرج فيلم ليلى 

J’ai commence ma carrier en 1968 et j’ai toujours privilégié avant d’entamer 

l’écriture du scenario et le tournage par une enquete approfondie et une etude sérieuse 

du sujet que je traitais. Il faut presque une année de préparation pour un film de lon 

métrage avec la collaboration d’experts juristes universitaires journalistes etc…je suis 

persuadé que pour un travail sérieux et crédible il faut avoir des informations fiables 

sur la société afin de ne pas tomber dans les clichés ou dans les approximations. C’est 

pourquoi mes films ont une portée universelle et sont encore d’actualité car basés sur 

un travail de recherche sans oublier la part de créativité nécessaire pour tout produit 

culturel, ce qui est important pour l’art culturel. Le film le libre la musique etc… c’est 

de créer l’émotion et de susciter l’intérieur du public. Chaque époque chaque période 

est différente mais il ne faut pas tomber dans l’effet de mode car seul l’ART véritable 

ne se démode jamais il sera présent à toutes les époques. 

 

 06/01/1018محمد شويخ مساعد مخرج فيلم ريح الرمال، مقابلة يوم 

 1952فيلم المصب: 

 .1954فيلم العاطلون: 

La vision de réalisation 

Pour moi la vision de réalisation est la même, la chose qui défférent c’est le 

contexte sociale ou économique d’une part et le sujet du film d’autre part. 

La réalisation est souvent dictée par le sujet de l’histoire, si c’est urbain, rural, 

action, ou autres…c’est le sujet qui change et qui nous dicte la façon de le filmer après 

en ce qui concerne le contexte dans le quel ce film est réalisé, l’époque le pays, les 

moyens tout a une incidence directe sur la réalisation. 

Si le principe de départ est le même c’est les techniques qui changent imaginons 

tourner le même film en Algérie et le tourner dans un autre pays cela donnerais deux 

films complètement différents. 
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Donc beaucoup de facteurs dicte la réalisation, il y a le sujet (a une époque post 

coloniale ou faisais des films plus d’action avec des histoires sur la guerre de 

libération) on était influence par le cinéma soviétique par exemple). 

Puis il y a aussi la technique et la technologie qui contribue a la vision de 

réalisation, les moyens ne sont pas les mêmes, et ce que on ne pouvais pas faire a 

l’époque ou qui coutais très cher est devenu plus accessible cela ne dicte pas la qualité 

du travail mais il est certain qu’il est devenu plus aise de faire un film. 

Après il y a aussi le genre qui change la réalisation, un film historio politique, 

un film de romance, un film d’action n’est pas réaliser de la même façon. 

Si la réalisation différent d’une période a une autre cela n’est pas propre a 

l’Algérie, c’est tout le monde qui bouge et le cinéma avec, il existe aujourd’hui 

d’autres façons de faire. 

Après viens la personnalité du réalisateur, sa façon de voir le monde et de faire 

des films, la même histoire donne a 20 réalisateurs peut donner 20 versions différent, 

c’est pour ca que dans le monde aujourd’hui c’est plus la vision du production qui est 

maitresse. 

Pour moi la vision de réalisation suit intimement l’évolution des sociétés elle est 

liée à tout, au noir et blanc a la couleur, au genre, au lieu au sujet et aux 

préoccupations humaines a la période, et bien évidement au moyens. 

Pour ma vision personnel j’ai débuté par le théâtre, je pense qu’une partie de ma 

vision viens de la jaimes les plans séquence avec des comédiens en mouvement qui 

entre et sortent du cadre, j’était comédien avant d’être réalisateur, c’est peut être pour 

ca que le comédien a une importance,  pour moi j’aime faire des films ou le 

personnage humain et très présent dans le cadre, j’aime beaucoup les plans séquence, 

des plans fluides qui raconte d’une manière continue une scène j’ai vu beaucoup de 

film et tous m’apporte une chose différente, je ne pense pas faire partie d’un genre en 

particulier comme je l’ai dis plus haut tout influence la réalisation et dans mon cas 

c’est pareil cela dépend de l’époque a laquelle  je tourne des moyens que j’ai pour le 

faire et bien évidement de l’histoire que j’ai a raconter. 



 

 272 

Pour moi un plateau est un plateau la différence est dans ma tête encore une fois 

j’en reviens au moyens technique, la citadelle faisais partie d’une autre période on ont 

tournée en 35 mais ma façon d’apprendre un tournage est toujours la même vision de 

départ après c’est aux réalités du tournage que je dois m’adapter c’est a moi de 

m’adapter a la réalité du terrain a un moment entre la citadelle et l’andalou, les décors, 

les constumes, le contexte tout ca a influencer ma vision je m’adapte a chaque fois a 

tout cela. 

Pour mon expérience entant qu’assistant avec Hamina j’ai commencé avec 

Hamina entant que comédien et nous sommes devenu ami, puis je me suis mis a la 

réalisation et du coup retravailler avec lui entant qu’assistant été très intéressant j’ai 

fais ca deux fois ou trois fois. 

Hamina est un grand réalisateur, le côtoyer été toujours plaisant et enrichissant. 

De plus le travail d’assistant est un poste très intérissant sur un plateau de 

tournage, l’assistant fais face a tout, on s’améliore entant que réalisateur car on doit 

gêrer tout les problèmes, les plannings, le plan de travail, être le lien entre le 

réalisateur et les techniciens, les comédiens, les répétitions on touche a tout et on 

pratique le métier qu’on aime, donc mon expérience avec Hamina être très 

enrichissante car il as toujours fais de grand films. 

 

 .06:51ساعة ال1017 ديسمبر 17 مخرجيومعبد القادر بودبزة

Dans les années 60et 70 le numérique n’existé pas à part la pellicule 16 ou le 

35mm les moyens de tourner c’est très difficile puisque vous ne visionné pas vos 

travaux sur place vous êtes obligé de passé au développement de votre pellicule si non 

vous avez un doute et la deuxième question il y avait des moyens colossales en 

éclairage c’est des milliers des wats pour éclairer une scène et le son sur le nagra 4.2.2 

et puis c’est une grande équipe presque un chantier et maintenant c’est autre chose. 

L’éclairage se sont des lampes tangstone où des lampes à miroir incorporée et 

les microphones se sont tv – moyens de communications dynamique.. etc et les 

cameras arriflex 16mm et la beaulieu équipé d’un magazin de 60 mètre et l’éclair..etc. 
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 .15:46الساعة  1017ديسمبر  15يوم  مخرج ي شقرونثغو

بالنسبة لوسائل التصوير لتلك الفترة كانت هناك كاميرا )باسم( وهي كاميرا فيلم ثم تطورت 

وطة مع جهاز التقاط الصوت ثم الكاميرا الرقمية بإلى بتاكام بجزأين كاميرا تصوير مر

 -هي كاميرات الستينات ومنها )بال فلوال  camera paillard et éclairأ./..إكس و

 اريفالكس(.

أما الصوت: كان يلتقط عن طريق ميكروفونات ذو اتجاه واحد واتجاهين مع مسجل صوت 

 فعة واحدة.( عن طريق شريط ممغنط أملس يسجل الصوت دnagraيسمى )

 
 .10:36الساعة  14/09/1018يوم  فيلم ريح الرمال كمال مكسر مهندس صوت

 فيلم حورية : سيد علي مازيف

 فيلم وسط الدار: سيد علي مازيف

 فيلم ليلى وأخواتها: سيد علي مازيف

Le matériel utilisé c’est le matos de l’époque c'est-à-dire le nagra 4/2 avec des 

microphones dynamiques beyer à ruban m160 et sennheiser mkh41 5t (électrostatique) 

pas de hF ou utilise des astuces pour avoir des sons intelligibles et audibles quand il 

y’a des vents de sable on a quelques bonnettes antivent qui nous permettent de réduire 

des pertubations. Si non on respecte les différentes grosseurs de plans sonores. 

Le film a été à el Oued Souf en plein du mois d’aout et en mois de ramadan 

donc les conditions de travail étaient extrémement difficiles. 

La caméra c’est une Mitchell pana vision avec des objectifs primaires c'est-à-

dire 85. 35-50-25-18 / et un zoom 12-120- quand aux projecteurs c’est essentiellement 

des HIM. 

Youcef a de l’expérience du sud algérien connaît parfaitement les différentes 

couleurs de lumière au sud c’est la raison pour laquelle Hamina a donné plus de liberté 

de travail à Youcef. 
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 10:55الساعة  18/09/1018يوم  فيلم ريح الرمال يمينة شويخ سكريبت

 1982، مساعد المونتاج: يمينة شويخ فيلم القطيعة

 .1985ة: محمد شويخ، علقفيلم ال

Je travaillais a l’époque au CAIC et Lakhdar Hamina préparait son film vent de 

sable, j’ai été contacter pour y occuper le post script. 

Nous avions un tournage a Alger tout les intérieurs était fais eu sein de la 

télévision algérienne ou Hamina avait fais construire des studios pour les extérieurs 

nous sommes resté un peu plus d’un mois. 

C’était un peu dur car nous tournions dans le désert mais l’équipe était soudée 

autour d’un exellent réalisateur. 

Pour moi c’était la première fois que je travailler avec lakhdar et notre relation 

était très professionnelle Hamina fait très attention aux détailles très pointilleux, il ne 

laissait rien passer. 

On tournait dans les mêmes endroits et le tournage se passait très bien hormis la 

chaleur la seule chose qui personnellèment m’angoissais c’est le fait d’attendre que les 

rushs soit developpé en Italie et retournées au plateau, on attendait tous avec 

impatience le résultat de notre travail surtout qu’il fallait assurer les raccords entre les 

intérieurs tournés a Alger et des extérieurs tournés a El Oued, je garde de ce film un 

très bon souvenir. 

 :  1018اكتوبر  5يوم  مقابلة مع لطفي بوشوشي مخرج فيلم البير

Il est très difficile pour moi de parler de mon film et des choix artistiques pendant le 

tournage. Surtout plus de 5 ans plus tard… 

 

Le décor : 

Je tiens le plus souvent à rester fidèle au scenario car je ne commence pas un 

film si le scenario n’est pas bien ficelé. 

Cette méthode fait que toute l’équipe a le même document de travail et d’éviter 

les confusion  dans les différentes versions.         

Je trouve qu’il y a trop d’imprévus sur un plateau pour en rajouter… 
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Cependant, certains éléments peuvent faire que je sois obligé de changer des 

choses : 

Par exemple dans « le puits », le village devait être un lieu avec des maisons 

séparer dans l’espace comme dans un hameau et non regrouper comme dans le décor 

final pour être en fin de compte dans un « Ksor » avec des dédales de couloir a 

l’intérieuretc… 

Un deuxième élément de décor très important se trouve être le pont à la sortie 

du village qui n’existait pas dans le scenario mais qui a été rajouter après avoir étudié 

le lieu de tournage et afin de rajouter de la dramaturgie. 

J’ai beaucoup intervenu dans le décor au delà même de mon statut de réalisateur 

sans pour autant diminuer du travail de AdelKacer, qui s’est toujours adapter et 

réadapter a mes besoins et mes exigences qui étaient de repositionner l’histoire du film 

selon l’espace, l’architecture et la topographie du terrain extrêmement difficile dans 

lequel nous étions …  

Les costumes : 

Les costumes aussi ont joué un rôle et ont servi à l’intensité dramatique et à  

l’harmonie des couleurs et général du film. Tout en s’inspirant des costumes 

traditionnels Algériens sans pour autant pouvoir les attribuer a 100 % a une région ou 

une autre. 

Ma façon de filmer ? 

Il est extrêmement difficile pour moi de parler de ma façon de filmer…  

Elle est sur l’écran… 

Je dirais peut être que quand je tourne, je prend en considération le décor, les 

costumes, le maquillage, la lumière, la focal, l’arrière plan, le jeu, le montage, le 

rythme,  la musique, les comédiens et figurants etc, etc… Et a un moment je sent que 

je suis dans une sorte d’harmonie et je me dit stop : « Là » je tourne… 

Il est important qu’il y ai des mouvements de camera (Traveling, grue) avec un 

raccordement des plans entre eux qui doit être le plus fluide possible… 

Les comédiens sont extrêmement importants  car c’est à travers eux que la 

crédibilité et les émotions passent... 
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Je parle là, du tournage de mon film « Le puits » car si demain je tourne un film 

dans les rues d’Alger, je pense que je serai plus dans style news plus souvent camera a 

l’épaule que sur rails. 

Le montage : 

Une fois la synchronisation faite et que le montage proprement dit commence, 

je monte le film en quatre semaines et je passe a autre chose jusqu'à oublier 

complètement le film… 

Et je reviens trois a quatre mois pour le revoir de  fond en comble et coupé des 

séquencesentières voir repositionner des séquencesetc…  

Puis je repasse encore a autre chose pendant  de longue semaines et a mon 

retour au montage je retouche quelques séquences qui ne me satisfont pas encore… 

Pour repartir encore sur de longues semaines et ainsi de suite un aller/retour 

entre travail et prise de distance pour revenir frais avec de nouvelles idées et une 

nouvelle vision, jusqu'à la sensation d’un film fini et abouti. 

Pour moi, le choix du monteur et primordial. Plus il y a une entente entre le 

réalisateur et le monteur, plus il y a de chances que le film soit fluide et beau. 

Pour « le Puits » en dehors de quelques séquences ou j’avais une idée precise du 

montage, le reste a été discuter longuement avec la monteur Nora Nefzi et 

quelquesséquences ont mêmeétait monter par elle et ensuite validé par moi. 

 La encore, il y a une harmonie a trouver, une orchestration qui a commencé a 

l’écriture, s’est prolongé au tournage avec toutes ses contraintes  et enfin se finalise au  

montage. 

  



 

 277 

 1018جانفي  4مركب افالم جزائرية يوم  مقابلة مع رشيد بن عالل
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الملخص 

یتناول موضوع األطروحة واقع الصناعة السینمائیة في الجزائر عبر مراحلھا كلھا، ویعرض تاریخ مھن 

الفیلم الجزائري وأدوار المھنیین ووظائفھم وتكوینھم، ومدى تطور المھن السینمائیة من حیث الدور والوسائل 

عینة من األفالم الجزائریة، لمعرقة أدوار قمت باختیار والتغیرات التي ارتبطت بشروط انجاز األفالم.

المھنیین فیھا والوسائل المستعملة، وشروط انجاز  األفالم وظروفھا والعوائق التي یتعرض لھا فریق العمل 

اعتمدت المقابالت لجمع المعلومات ومشاكل التصویر، ومعرفة التقنیات التي تؤشر  للتغیرات والتطور.

بالمشاركة من خالل حضور تصویر األعمال رفقة المھنیین، واعتمدت مقاربة والبیانات، وأیضا المالحظة

"مشاھدة الكوالیس" لمعاینة أدوار المھنیین والوسائل المستعملة، واكتشاف سیاق إنجاز الفیلم ومشاكل العمل.

وأیضا إلغاء عرفت مھن السینما الجزائریة االستقاللیة لكل مھنة أحیانا، وتداخال بین المھن أحیانا أخرى؛ 

أدوار ارتبطبعضھا في بعض األفالم؛ نظرا لضعف المیزانیة وغیاب المھنیین، فنجد مھنیا واحدا یقوم بعدة 

التطور بوسائل التصویر ونقل الصوت، ووسائل اإلضاءة والمونتاج وحوامل الكامیرا وأنواع الكامیرات 

ولم تتیر مثل مھنة السكریبت ولكنھا ومقاسات الصورة وجودتھا. واحتفظت المھن بأدوارھا ووظائفھا

استعانت بالبرامج الجدیدة لوضع تقاریر السكریبت.

:الكلمات المفتاحیة
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