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د. غوتي شقرون

( التركيب السينمائي2محاضرة ) 

ترتكز الصناعة السينمائية على عدة مراحل تقنية و فنية لتحقيق الهدف الفني و إخراجه للمشاهد  ) المتلقي (، و يعتبر 
التركيب من أهم هذه المراحل و يرى الكثير من المختصين أنه عملية إخراج ثانية للفيلم حيث تبنى جميع أفكاره كمادة 
                                                                                                     .ملموسة فنيا

:الخطوات التي تسبق عملية التركيب

-الفكرة: تحديد الموضوع أو الفكرة هي أول خطوة في صناعة األفالم و ينبغي أن تكون الفكرة أصيلة و مشوقة و تقدم1
شيئا جديدا.Z و أن تكون خالقة و مبدعةZ تدفع إلى التفكير و التأمل و تحث المتفرج على سلوك أو فعل ما و تعنى بالغرض

و تالئم الوسيلة ) سينما/ تلفزيون( و ينبغي أن تكون ذات أبعاد إنسانية. و فكرة الفيلم تسمى في هوليوود الفكرة ذات
السطر الواحد ) جملة بسيطة و قصيرة تلخص الفكرة الرئيسية للفيلم ( و كأنها تجيب عن السؤال التالي: عم يتكلم الفيلم ؟

و قد تحولت صناعة الفكرة إلى مهنة: فهناك كتاب يبتكرون أفكارا يطورها كتاب آخرون كي تصبح سيناريو. مثال : يقرر
  " للمخرج " شون بين"Into the wildطالب أمريكي من أسرة ثرية أن يعيش اإلكتفاء الذاتي في الطبيعة في فيلم 

 : و يتكون عادة من صفحة و نصف أو من بضعة أسطر و هو إيجاز للقصة فهو نسخة مطورةSynopsis- الملخص 2
عن الفكرة بحيث يصف المفاصل الدرامية الكبرى في الفيلم ) اإلنتاج ( و بذلك تظهر منذ تلك اللحظة البنية الثالثية

) البداية / الوسط / العقدة ( و الحل ) النهاية(.

 و هي معالجة درامية:Traitement- المعالجة: 3

هي صيغة متطورة عن الملخص قد تصل إلى عشرين صفحة أو أكثر في األفالم الطويلة تصف المشاهد بدون حوار أو
القليل منه بالمقدار الذي يسمح للقارئ ) لجنة القراءة ( أن يكون فكرة دقيقة على الطريقة التي تتحدث بها الشخصيات مع

تبيان كافة العقد و الديكورات، و يستحسن في صياغة وثيقة المعالجة كتابة فقرة واحدة لكل مشهد في الفيلم حتى تسهل
قراءتها.

:Script- السيناريو: 4

هو فيلم مكتوب على الورق و يمر بعدة مراحل من كتابة أولى و ثانية...حتى يصل إلى الشكل النهائي للسيناريو. أو
بعبارة أخرى هو خطة وصفية تفصيلية و متسلسلة ألحداث األفالم، يتضمن وصف المكان و الزمان و وصف الشخصيات

و الحوار الدائر بينها و تحديد المكان: داخلي/ خارجي و الزمن : نهرا/ ليال و حالة المكان أثناء تصوير المشهد..كما
يتضمن السيناريو حركة و زاوية الكاميرا و حجم اللقطات و مدتها الزمنية و الروابط...و قد يتقاطع مفهوم السيناريو مع

  و هو عبارة عن خطة تصوير الفيلم بدقة ذلك إذا اعتبرناDécoupage Techniqueالتقطيع الفني ) الديكوباج (
نوعين للسيناريو و هما: السيناريو األولي ) المبدئي ( و السيناريو التنفيذي ) اإلخراجي ( زيادة على سيناريو الصورة

Story board" 

-مصادر السيناريو: رواية – مسرحية –خبر في جريدة – قصيدة شعرية – قصة قصيرة – فكرة نلتقطها من الواقع5
اإلجتماعي المحلي ) المجتمع الجيران و األصدقاء( أو من المجتمع الخارجي.

-تفريغ الفيلم:6



و يقوم به كل من المخرج و مساعديه و مدير اإلنتاج على شكل مخطط عمل يحتوي على أماكن التصوير و الديكورات و
األكسسوارات و الممثلين الرئيسيين و الثانويين و الوسائل األخرى كالمالبس و غيرها...،Z مع ترتيب أيام التصوير و

المعنيينZ من الموديالت و تحديدZ كافة المعدات التقنية للتصوير...

-بناء الديكور:7

يطلع مهندس المناظر على محتوى السيناريو ثم يقوم بتركيب الديكورات التي تتطلبها المشاهد تبعا لميزانية الفيلم، و قد
يكون الديكور واقعيا أو افتراضيا.

عناصر المونتاج في السينما:

فرق بعض منظري الدراسات السينمائية ) ديفيد برودويل ( و ) كرستين تومسون(  بين أربعة عناصر في المونتاج
- العنصر المكاني: و هو يتعلق بالكيفية التي تنتج فيها األفالم على أساس المساحة الفيلمية.1السينمائي و هي : 

-بينما المونتاج الزمني يتعلق بالكيفية التي تنتج فيها األفالم على أساس الزمان.2

-أما العنصر اإليقاعي: فهو الطريقة الفنية لربط اللقطات معا لخلق إيقاع سلس أو خشن.3

-أما عنصر المونتاج البصري: هو كيفية توافق الصور أو ال تتوافق من الناحية المرئية عندما نقطع بين اللقطات.4


