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 سمعي بصري : 1ماستر  :تخصص                          .برمجة اإلذاعية والتلفزيونيةال :مقياس محاضرات

   غمشي بن عمر :عداد األستاذإ 

 الشروط التقنية الختيار البرنامج :عنوان المحاضرة

 "Pre-production" ج قبل مرحلة اإلنتا البصري مهن السمعي 

 :مهنة ادارة اإلنتاج

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

الديكور والماكياج واألكسسوارات وأدوات اإلضاءة، وأزياء الممثلين، وضمان ظروف اإلقامة والنقل، وشراء 

 .المأكوالت والمشروبات الخاصة بالقائمين على إنجاز الفيلم

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

الجيدة ويتم استخراج الوسائل وتصنيفها من خالل القراءة . ( )"المتوقعة لتنفيذ السيناريو وتسمى بالميزانية التقريبية

 .للسيناريو، وينجز مساعد المخرج وثيقة أو جدوال يحدد فيه تسميات الوسائل

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

من طلب أو طلب الدعم من وزارة الثقافة أو صناديق الدعم التابعة للدولة؛ وذلك بوضع ملف إداري يتض

الترخيص بالتصوير، ونسخة السجل التجاري لشركة اإلنتاج والورقة التقنية التي تحتوي على نوع الوسائل، 

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

 .وسائل الصوت واإلضاءةلميزانية العمل، القيمة المالية لكل عنصر كميزانية الممثلين أو 
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 :(Régisseur général)مهنة الريجيسور 

يتكفل الريجسور بتدبير الديكورات الستغاللها في التصوير، واالتصال هاتفيا بأصحابها لكرائها أو 

ويقوم بتدبير الفيالت والسكنات . إعطائها بدون مقابل، ويكون عارفا بأماكن وجود الديكورات ونوعها ومساحتها

 .والمقاهي والمطاعم، ويعرف أثمان كرائها

يشرف الريجيسور على ضمان اإلقامة للممثلين، وتدبير نقلهم في فترة التصوير، وضمان راحتهم 

وأحيانا يتواصل المسّير . ومأكلهم ومشربهم، ويبحث عن أفضل الخدمات واألسعار انطالقا من خبرته وتجربته

؛ الذين يوفرون االحتياجات المطلوبة من أكل وشرب وسكن ونقل وديكورات (les sponsores)من الداعمين 

وطلب التراخيص الالزمة للتصوير الخارجي من الهيئات ]....[ بتنظيم النقل للوسائل "ويقوم . وأكسسوارات

من أجل توظيف الممثلين وقبولهم مع نشر ( un appel d’offres)ونشر إعالنات العروض ]...[ اإلدارية 

 .( )"لشروطل

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

(effets sonores ]....[ ) تسجيل التقطيعات(découpages ) الخاصة بتعديل اإلضاءة وتغيير

راء األزياء أو كرائها من ويعد المسير مسؤوال عن شراء لوازم الحالقة السينمائية والماكياج، وش. ( )"الديكورات

والبحث عن األكسسوارات القديمة كأماكن وجود السيارات القديمة . المحالت الخاصة بالبدالت السينمائية

 .والتحف

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

3
- Audio visuel et spéctacles vivants, ibid, p86. 
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 :(le casting)تقنيات الكاستينغ 

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

ويكون التمثيل ارتجاليا ليقاس كفاءة الممثل وقدراته أو . فيختارون مكانا مناسبا ألداء االختبارات أمام الكاميرا

 .يؤدي دورا يلزمه به المخرج لمعرفة مدى حفظه لتوجيهات المخرج حسب الموقف الدرامي

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

ويختارون المواصفات الشكلية مثل القامة والوزن . ( )"الجاذب الجنسي -5. الكاريزما -4. الحيوية -3. ما

واللون الوحركة، ويختبرون مواهب الممثلين وقدراتهم على مستوى اإللقاء والنطق السليم للغة الحوار، ومدى 

 .ف وإظهار المشاعرفي مهاراتهم حول أساليب االنفعال والعواط احترام أزمنة الوقف، وامتحانهم
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 la productionأثناء مرحلة اإلنتاج  سمعي البصري مهن ال
 الصورة  قسم -1

 
I-  مهنة إدارة التصوير(مدير التصوير( )Directeur de la phorographie) 

؛ حيث لكل (l’ambiance)للقطة هو المسؤول عن الكادراج وتكوين الصورة واإلضاءة والجو العام 
 .زمن طبيعي حقيقي كميته من اإلضاءة، وكذلك تناسب اإلضاءة الديكور الذي ينجز فيه العمل

ويجب عليه أن يقرر موضع ]....[ ويصدر أوامره لعمال الكهرباء عن أماكن وضع األضواء الرئيسية "
 .( )"الكاميرا لكي نحصل على أفضل تكوين للصورة كما يريد المخرج

. يمتلك مدير التصوير مهارات استعمال الكشافات وتحديد مواقعها، ومعرفة شدتها وقوتها وتدفقها وألوانها
الغائم أو الضباب ( le climat)والمعرفة بأنواع المرشحات وكيفيات استخدامها وألوانها؛ لتوظيفها في خلق الجو 

السحاب والشمس، أي نوع من البسماء يريد في  فعلي مدير التصوير أن يتحكم في"أو الغروب أو الشتاء، 
 .( )"الصورة، هل يريد أن يكّون السحب بواسطة مرشح

أن يريه المدى الذي يصل إليه "، فيطلب من (le perchman)يقوم بالتنسيق مع ملتقط الصوت 
( la girafe) أو يظهر الحامل. ( )"ثم يقوم بإضاءة المشهد بطريقة ال تحدث أية ظالل( la perche)الحامل 

 (.faux raccord)مخترقا جوانب الكادر العلوية، مما يؤدي إلى بروز رابط خاطئ 

 faux raccord)يعتبر مدير التصوير المسؤول الوحيد المباشر عن الرابط الخاطي الخاص باإلضاءة 
lumière )مشتركين في نفس تنقص كمية الضوء وال تتساوى بين لقطتين متعاقبتين و . الذي يجب أن ينتبه إليه

 qualité)الموضوع، فيظهر الخلل على مستوى الصورة األولى ذات جودة عالية، والصورة الثانية  رديئة 
d’image) ؛ وهذا بسبب تغيير اإلضاءة بين اللقطات في نفس الديكور، أو تغيير وسائل اإلضاءة أو تغيير

                                                           
 .12 -13 أحمد الحضري، دار النهضة، مصر، ص : أوزويل بليكستون، رجال السينما، تر -5
 .17 بليكستون، المصدرنفسه، صأوزويل  -7
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 -المتعلقة بنفس الديكور–حسن تصوير كل اللقطات ولهذا من األ. مواقعها أو تعديل قوتها أو شدتها أو تدفقها
 .تصويرا متتاليا ومتعاقبا مع اإلبقاء على نفس اإلضاءة وعدم تغيير مواقع الوسائل

]....[ باختيار وسائل اإلضاءة مع مهندس اإلضاءة وعدد ونوعية الكشافات "يقوم مدير التصوير 
. ( )("feuilles de gélatine)، والمرشحات (valets)، أبواب الكشاف (écrans)الشاشات : واألكسسوارات

نوع الكاميرا، والحوامل والعدسات، ويحدد مواقع أدوات اإلضاءة والتصوير، ويجدد : ويختار وسائل التصوير مثل
 .مسافاتها مع الموضوع

يحدد " ولكنه. ال يتدخل مدير التصوير في اقتراح أنواع اللقطات وحركات الكاميرا، فهذا من شأن المخرج
ويختص . ( )"ويختار المرشحات المالئمة لنوع الكاميرا من أجل العام الذي يريد خلقه]....[ زوايا التقاط الصورة 

 taches)وواضع البؤر الجمالية ( effet contraste)مؤثر التضاد : "مدير التصوير في خلق المؤثرات
artistique ) واللون المهيمن في الصورة(dominante")(  ) . ومؤثر السيلويت(silhoutte) ومؤثر الضوء ،

 .، ومؤثر الظالل(lumière hors cadrage)خارج الكادراج 

يراقب األخطاء على مستوى أنواع اللقطات والحركات، ومدى احترام الكادراج وقاعدة التثليث وأشكال 
عارفًا "يكون (. lumière d’ambiance( )الجو العام)الموضوع داخل اإلطار، والتركيز على ضوء السياق 

فمثال اللون المهيمن هو األزرق داخل الديكور، يستعمل ( filtres de correction)بمرشحات التصحيح 
 3433)المرشح األزرق ( la game)وإن وحدة (. l’équilibre, la balance)المرشح البرتقالي لخلق التوازن 

 (.le moniteur)ويتابع العمل من خالل المونيتير . (  )("كلفن

لمعرفة كمية الضوء الموجودة ( repérages)يرافق مدير التصوير المخرج في عملية معاينة األمكنة 
في المكان، وحركات دوران الشمس، وعوائق اإلضاءة لكثرة الظالل والجبال والغابة كثيفة األشجار، ومعرفة أنواع 

كضوء المدينة، أو ضوء المصانع أو ضوء  ،(lumières parasites)اإلضاءة التي ال تحتاجها وتعيق العمل
يحدد فيها أنواع الكشافات وقوتها ( feuille de route)وعند انتهاء المعاينة يقوم بوضع خطة . السيارات

                                                           
8
- audio visuel et spéctacles vivants, la documentation française, Paris, 1981, p90. 

9
- audio visuel et spectacles vivants, p91. 
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ويكون مطلعا على عوائق الكادراج مثل ( réflecteurs)وشدتها، وأنواع ألوان المرشحات، وأنواع العواكس 
 . لغسيل أو الهوائيات المقعرة التي تعيق العمل التاريخيكابالت الكهرباء و خيوط نشر ا

II-  مهنة المصور(Cadreur) 

بواسطة أنواع الكاميرا، ويكون عارفا بسلم اللقطات ( prise de vue)يقوم المصور بالتقاط الصورة 
تقوم بإعادة عرض الواقع ال "وحركات الكاميرا، وقاعدة التثليث المتعلقة بتقسيم الكادر وتوزيع عناصره، والسينما 

 .(  )"في تكامله بل تتناول فقط جزء منه، تقتطعه بحجم الشاشة

، ويحضرمساعد المصور مالحق الكاميرا (La Dolly)التي يدفع حامل العربة يرافق المصور اآل
تغيير وغالبا ما يستدعي األمر ( le focus)بمهمة ضبط البعد البؤري للعدسات "وأكسسواراتها، ويقوم أيضا 

 la)في حركة حامل الرافعة   le machiniste ويساعده كذلك االالتي. (  )"البعد البؤري للعدسات أثناء اللقطة
grue) ويدعمه على . ؛ حيث ترتفع الكاميرا نحو  األعلى لتصوير الموضوع وتهبط(كراين)؛ من اجل لقطة

 travelling)و المتابعة أو ترافلينج شاريو التصوير في حركة الترافلينج األمامي أو الخلفي أو المرافقة أ
chariot)الذي يحافظ على توازن اللقطة وسكون الكاميرا ،. 

ه مدير التصوير المصوِّر في مسألة تأطير اللقطة  واختيار الجزء الذي ( le cadrageالكادراج )يوجِّّ
ونوع حركة الكاميرا، ويحدد  يصّور، ويتلقى كذلك توجيهات من المخرج تتعلق بنوع اللقطة ومدتها وحجمها،

 la)يراقب التفاصيل المرتبطة باستقرار الكاميرا "ويجب على المصور أن . المخرج وقت ابتداء اللقطة وانتهائها
stabilité) وغبش الصورة ،(flou) وأخطاء الممثلين و تكوين الصورة ،(composition) مرور عنصر عائق ،

 .(  )"في مجال الصورة أوالميكروفون 

مثل ( qualité d’image)نتقي المصور في الكاميرا مقاسات اللقطة التي تحدد نوعية الصورة ي
(format classique ) أو(4K ) أو(HD ) أو(Full HD) ؛ وهذا بحثا عن جودة الصورة ونزوال عند شروط

 .البث والعرض للعمل
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III-  مهنة مساعد المصوراالول(Le pointeur:) 

مساعدا للمصور، ويقوم بأدوار أساسية؛ تتمثل في تحديد المسافة بين الكاميرا ونقطة ( البوانتير)يعد 
بتركيب العدسات "أو عدة مواضيع داخل الكادر، ويقوم ( Mise au point)االهتمام والتركيز للموضوع 

 .(  )("le profondeur de champ)ومراقبة عمق المجال ( ]....[ les filtres)والمرشحات 

، فيتم عرض موضوعين داخل (le focus)بضبط البعد البؤري ( pointeur)لك البوانتير يقوم كذ
؛ وهذا للتحكم في عين المشاهد (flou)الكادر، فيكون األول واضحا ذا جودة، ويكون الثاني ضبابيا ذا غبش 

 .للتركيز على بؤرة االهتمام ولتحديد الموضوع األساسي داخل الكادر

في ( nettete)البحث عن وضوح الصورة ( des essais)محاوالت "المصور في يشارك البوانتير مع 
، والتي تتعرض لها (surexposition)ويراقب كمية الضوء التي توجد في الكاميرا ]....[ حاالت تحرك الكاميرا 

فة مع وتوجد نقطة بارزة في جسم الكاميرا، بصفتها نقطة ابتداء المسا. (  )("sous exposition)الكاميرا 
بداية المسطرة لقياس األبعاد ( le point du chute)هذه النقطة "الموضوع المستهدف للتصوير؛ وتعتبر 

 .(  )"والمسافات

 

 

 

 

IV-  مهنة مساعد المصورالثاني(Assistant:) 
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تقنين مؤهلين : "يعتبر مساعد المصور مسؤوال عن تحضير الوسائل والتجهيزات في مكان التصوير ويشرف على
مثل الكاميرا والرافعة والكشافات ( démontage)وفكها ( l’installation)يؤمنون تركيب الوسائل ووضعها 

 . (  )("rails de travelling)وسكك الترافلينج 

( chariotعربة)، والشاريو (la Dolly)الدولي : يقوم بتجهيز مكان التصوير بحوامل الكاميرا مثل
 .ويكون خبيرا في تركيبها وتجزئتها. وكذلك البطاريات( Steady cam( )الستدي كام)و

يوضح فيها مكان التصوير ( feuille de services)بوضع ورقة االحتياجات "يقوم مساعد المخرج 
 chemin..)ووقته ووقت استدعاء كل فريق، ووضع احتياجات المصور مكان وحركات الكاميرا ووضع الوسائل

de roulement")(  ) .د المصور بتجهيز كاميرات درون ويقوم مساع(Drones) ؛ من جل تصوير لقطات
بتوجيهات من المخرج، وشحن أدوات التحكم عن بعد، وتحضير كابالت الوصل ( plans airiens)علوية جوية 

 .الكهربائية والصوتية وجمعها عند انتهاء مرحلة التصوير

V- سلم اللقطات الفيلمية 

األولى تقنية إجرائية والثانية : اللقطات في سلم يعرفه المخرج والمصورون ولنوع اللقطة وظيفتان تدرج
 :داللية، ويشمل السلم

ويتم بها نقل ( plan de paysage)وهي لقطة المنظر العام (:plan générale)اللقطة العامة  - 
 plan de)الموضوع داخل بيئته  الموضوع أو األشخاص إلى جانب المحيط أو الفضاء؛ لتحديد وضعية

position.) 

تشمل الموضوع وجزًء من فضائه كتصوير مجموعة (:plan d’enssemble)اللقطة الجامعة  - 
 .أشخاص جالسين في جزء من قاعة الدرس

تشمل الموضوع لوحده واقفا أو جالسا أو شيئا أو معلما أو (:plan moyen)اللقطة المتوسطة  - 
 .تحفة
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- Youssef Ait Hammou,  les métiers du cinéma, op.cit, p84. 
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- Audio visuel et spéctavles vivants, op.cit, p145. 
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تنقل جزًء من شيء كالالفتة معلقة في مدخل المحل التجاري أو (:gros plan)الكبيرة اللقطة  - 
 .جزء من إنسان كوجهه؛ لتبيان حاالته النفسية من خالل مالمح الوجه أو ارتجاف اليد

تشمل جزًء صغيرا أو تفصيال من شيء معين أو إنسان، (:très gros plan)اللقطة الكبيرة جدا  - 
 .ب بجوار عين جارحة للداللة على التجسس أو شاربان يرتجفان للداللة على القلق والغضبفتحة البا: مثل

يكون أسفل الكادر عند صدر الرجل، وأعاله فوق (:plan de pointrine)اللقطة الصدرية  - 
 .، في حاالت إبداء الرأي والمواقف والتصريحات والقناعات(rapproché)رأسه، وتكون مقربة 

كلما ذهبت الشخصية إلى أعلى التل "، (la grue)ينجزها حامل الرافعة (:crane)راين لقطة الك - 
 .أو تتجه الرافعة نحو األعلى عند شخصين يتحاوران (  )"للنظر من أعلى القمة، تتبعه الكاميرا من الخلف

الحوارات أو ويكون الكادر األسفل فوق الصدر بقليل، وتكون في (:plan serré)اللقطة الضيقة  - 
إبداء اآلراء أو التصريحات، وكذلك هي نوع من اللقطات التفصيلية الستبعاد الملل والقلق البصري الذي تؤدي 

 les plans de)وتسمى ( meubler)، وتستعمل أيضا لبناء العمل (plans larges)اللقطات الواسعة 
coupes.) 

على الموضوع من أجل وظيفة طبيعية كأن يكون يلتقط هذا النوع من أ (:plongée)اللقطة العلوية  - 
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

ضوع، لتصوير الشخص يصعد تكون الكاميرا أسفل المو (:contre plongée)اللقطة السفلية  -  
سلم الطائرة أو يتسلق جبال حسب رؤية العين والغريزة، أو لتحقيق غاية داللية من باب إعالء شان الشخص 

 .وتفخيمه واعتباره شخصية إيجابية
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يستعمل هذا النوع أثناء إجراء (:champet contre champ)لقطة المجال وضد المجال  -  
أو جماعة، فتلتقط صورة صدرية مثال للمتكلم وفي المقابل نلتقط األجزاء الخلفية  الحوار في اللقطة بين اثنين

 .أو جانبه أو فخذه أو يده على فخذه أو جانب رأسه( plan en amorce)للمستمع كظهره أو جزء من ظهره 

ر تتمثل لقطة رد الفعل في جواب الممثل أو صدمته أو انتباهه إلى مصد:لقطة الفعل ورد الفعل -  
إننا نتعلم . "الصوت والتهديد أو حركة الممثل نحو ممثل آخر بعد سكونه، أو لقطة للهروب وأنواع الفعل الدرامي

 .(  )"الكثير من رد الفعل على حد سواء كما نفعل ذلك من الفعل

إذا التفت الممثل لينظر إلى شيء ما، تعقب الحركة (:plan subjectif)لقطة وجهة النظر  -  
 .، وإن كان سكرانا مثال، تلي حركته لقطة ذاتية لألرض تدور(وجهة نظره)تتضمن ما رأى لقطة 

تشمل صورة لشخص يظهر نصف جسده، حيث يصل أسفل (:plan italien)اللقطة اإليطالية  -  
 .الكادر عند منتصف السّاق

الساق ابتداء من يغيب الجزء العلوي من الجسد، ويظهر (:plan américain)اللقطة األمريكية  -  
المنتصف؛ إلخفاء المجرم أو الخصم وللداللة علىى الخوف والرعب وارتكاب الجرائم من طرف الشخصية 

 .السلبية

ال تظهر هذه اللقطة، وإنما يتم اإليحاء إلى مضمونها بواسطة األصوات :اللقطة خارج الكادر -  
ي في الشارع رفقة ابنها، وفجأة قطع الطريق المسموعة أو إشارات تتجلى في اللقطة الظاهرة مثل أم تمش

ولكن لقطة الحادث ال تظهر، فيعبر عنها بواسطة صدمة األم وانفعالها، وسماع صوت الحادث . فصدمته سيارة
 .فقط، وهذا كاف لإليحاء وإيصال المعنى

والتقاليد يوظف أسلوب خارج المجال أحيانا؛ لمسَوّغات سينمائية جمالية أو ألسباب ترتبط بالعادات 
توجد محرمات اجتماعية، إضافة مشاهد جنسية فاضحة، عنف زائد، من الممكن أن "واالرتباطات البيئية أو أنه 

 .(  )"تؤذي مشاعر المتفجرين بشكل عام، ومن الطبيعي إجراء رقابة ذاتية من ناحية المخرج نفسه
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ال يوجد كالم أو حوار أو  تحتوي هذه اللقطة على الصمت: (le plan muet)اللقطة الصامتة  -  
 .مؤثرة أو صوت أو موسيقى

 .لقطة تتضمن الحركات فقط بدون صوت وأنواعه: (plan temoin)لقطة شاهد  -  

، (في اللقطة األولى)نشاهد شخصا يتحدث إلى آخر بالهاتف : (plan blanc)لقطة بيضاء  -  
 (.blanc)افتراضية مخيالية  ولكن في اللقطة المتعاقبة ال نرى الشخص المتحدث إليه، فهي

نحدد فيها الجو العام والسياق والمقام الذي تنجر : (plan d’ambiance)لقطة الجو العام  -  
 .فيه، مثال نحدد فيها المكان الصحراوي وزمن الشتاء في جو احتفالي

إلبراز ما عرض لقطة متزامنة مع لقطة أخرى وال تعقبها؛ : (plan parallèle)لقطة متزامنة  -  
 (.instantané)يحدث في الزمن الواحد اآلني 

هي اللقطة الموالية التي تعقب اللقطة السابقة وتتواتر معها، : (plan alterné)لقطة متعاقبة  -  
 .وترتبط بواسطة عدة روابط

: (plan de position)أو تحديد الوضعية ( plan de situation)لقطة تحديد المقام  -  
 .أو وضعية وجود الممثل داخل المكان (  )"تحديد مكان الحركة": تؤدي دور

لقطة إضافية ال تؤدي معنى أو غرضا أو هدفا فيجب : (gratuit, batard)اللقطة المجانية  -  
 .استبعادها وحذفها

-1: هي اللقطة التي تعادل مشهدا كامال، وهي أنواع" (:plan autonome)اللقطة المستقلة  -  
اللقطة المضافة غير الروائية  -2. عندما يعالج مشهدا كامال بلقطة واحدة( plan séquence)تالية اللقطة المت

                                                                                                                                                                                                 
 .312ص 2 31المؤسسة العامة للسينما دمشق ط.عالء شنانة .خطاب السينمائي، ترال. فران فينتورا-33
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-Gustavo Mercado, l’art de filmer, editione pearson france, p73. 
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(insert non diégetique )اللقطة المضافة الذاتية  -3. أي التي توظف بغرض المقارنة(insert 
subjectif )وهي لتصوير الحلم أو ذكرى من الذكريات"(  ). 

تستعمل إذا شخص ينظر على " (le plan au dessus de l’épaule)لقطة خلف الكتفين  -  
 .(  )"شيء ما فوضعية الكاميرا توضع خلف الكتفين

تلتقط األجزاء الصغيرة في األشياء أو األمكنة أو : (plan macro)اللقطة الكبيرة جدا  -  
 .تصوير العينين لإليحاء إلى الشر أو العواطف: األشخاص، مثل

تصوير لقطة : لبناء اللقطات، وإعطاء البعد الجمالي وكسر الملل، مثل: (insert)لقطة مضافة  -  
 .لشخصين يتحاوران، وتقطعهما لقطة للوحة زيتية معلقة في الجدار

، (imeubler)لقطات تتخلل المشهد، تؤدي دور البناء : (plan de coupe)اللقطة التفصيلية  -  
وعويا، فال نكتفي بلقطات تركز على الشخص ووضعياته وحركاته فمثال مشهد في مقهى، يقدم الشخص خطابا ت

فقط، إنما نلتقط صورا لردود أفعال الجالسين في المقهى، فنعرض ابتسامات البعض، وانفعاالت البعض، 
 .وحركات آخرين وتصرفاتهم، وحركات األرجل، وأوجه األشخاص المبالين بالموضوع، وكذلك غير المهتمين

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

تصوير مؤثر الالستقرار : "(plan désaxé, hollandais( )cassé)لقطة منحرفة مائلة  -  
 .(  )"النفسي

VI-  زوايا الكاميرا(les Angles) 

 .الكاميراهي االتجاهات والهيئات التي تؤخذ منها اللقطات، والوضعيات الصحيحة الرتكاز 

 

                                                           
 .2 ، ص.جامعة الجزائر.السيميولوجيا والظاهرة االتصالية، اطروحة دكتوراه في االعالم. محمود إبراقن - 3
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- Gustavo Mercado, traduction Philip escartin,editions pearson france.2013.  p67. 

26
- Gustavo Mercado, ibid,  p97. 
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 :الزاوية العلوية - 

تكون الكاميرا في مستوى أعلى من الموضوع؛ لضرورة إجرائية أو حاجة غريزية بحكم أن البطل في 
 .أسفل الوادي؛ أو لغرض داللي باحتقاره وعزله

 (:المحور العمودي)الزاوية السفلية  - 

د الشخصية في الشجرة أوُسلم صعو : تكون وضعية الكاميرا في أسفل الموضوع؛ لضرورة تقنية مثل
ر إيحائي بتعظيم الموضوع وإعالء مكانته  .العمارة، أو لمبرِّ

 :زاوية مستوى النظر - 

ترتكز الكاميرا على خط مستقيم يمتد وفق مستوى نظر الشخصية، وال تنحرف أو تنزاح عن هذه 
تقط لنا الكاميرا لقطة ذاتية لرؤية وتل. (  )"الدرجة الصفر في المحاور الثالثة"المسطرة وتسمى هذه الوضعية 
 .الممثل مثل قارب صيد قادم نحوه

 :زاوية المقابلة مع الكاميرا - 

وهي تخلق إحساسا بالحميمية عندما ينظر الممثل إلى العدسة "أن ينظر الشخص نحو الكاميرا مباشرة، "
 .(  )"مباشرة

 (:¾ثالثة أرباع )زاوية المحور األفقي  - 

درجة إلى اليمين أو اليسار، باالعتماد على محور  45نحو ( "profil)نصور الشخص من جانبه  أن
تقوية مشاعر التضاد وعدم : "الجانبية داللة االنفعاالت السلبية، مثل( 3/4)وتؤدي زاوية . (  )"نظرة الشخص

 .(  )"ارتباك، والخجل وعدم االهتمام]....[ التواصل، وغضب شخص مع آخر، و

                                                           
 .7  نمائي، صيالخطاب الس -36
 .311منى الصبان، فن المونتاج واإلخراج والسيناريو، ص -39
 .1  الخطاب السينمائي، المصدر نفسه، ص -31
 .7  -   الخطاب السينمائي، المصدر نفسه، ص  -21
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 (:plan airien( )المحور العمودي)زاوية الجوية ال - 

؛ إلنجاز اللقطات عبر هذه الوضعية؛ لضرورة (Drones)تستعمل الطائرات المروحية، وطائرات درون 
تقنية تتمثل في استكشاف المكان من أعلى، ومسح المحيط وبيئة الموضوع، أو لمالحقة الشخصيات السلبية 

وكذلك تحقيقا لحادة . (  )"اللقطة من زاوية مرتفعة تكون عادة مرتبطة بالمعرفةيمكن التأكيد أن "ومطاردتها، و
 .المشاهد الذي يرغب في رؤية المكان من أعلى من باب الغريزة، وتحقيقا للسعادة

 (:محور أفقي)زاوية الظهر  - 

لقطة نصف اسكورثو لتصوير موضوع وجيد غير "تكون الزاوية من خلف الموضوع، وتسمى 
تهميش "وتؤدي هذه الوضعية داللة . درجة 11و° 45، وتكون على جانب الرأس وتتراوح الزاوية بين (  )"مألوف

 .(  )"الشخصيات التي ترفض المجتمع

 (:Zمحور )الزاوية الدورانية أو القوسية  - 

ففي النقل التلفزيوني لسباق "درجة؛ وتهدف إلى تضخيم المواضيع،  363الكاميرا في مكانها بدرجة  تدور
لتضخيم المخدرات للوديان ( Z)سائقي الدراجات، تبحث كاميرات التلفزيون عن هذا الميالن في المحور 

المهجورة والواسعة، وكذلك وتؤدي أحيانا دور اإليحاء إلى عزلة األشخاص ووحدتهم في األماكن . (  )"الجبلية
 .للتعبير عن حالة إغماء الشخصية، أو للداللة أن الممثل في حلقة مفرغة ال يستطيع اتخاذ القرارات

 

                                                           
 .23 االمصدر نفسه، ص. الخطاب السينمائي - 2
 .51 الخطاب السينمائي المصدر السابق، ص -23
 .53 المصدر نفسه، ص -22
 .75 المصدر نفسه، ص - 2
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 .(  )شكل يمثل اللقطات المرئية في حجم األشخاص حسب الكادر

لقطة أمريكية  -5 ‘لقطة مقربة للخصر -4 ،لقطة مقربة الصدر -3 ،لقطة كبيرة -2 ،لقطة كبيرة جدا -1
 .لقطة متوسطة - 9، لقطة متوسطة ضيقة - 1، لقطة أمريكية عريضة - 7، لقطة أمريكية -6، ضيقة
VII - تقنيات الكادراج 

( l’horison visuele)يترك المصور مسافة بين الموضوع والكادر األعلى متمثال في األفق البصري 
 le)األساليب األمريكية؛ على خالف تحديد المساحة  تجنبا للقطع الدرامي على مستوى الرأس و يندرج ضمن

chapôtage )وتوجد أنواع للكادر شائعة مثل. الذي يصنف من األساليب الروسية : 

 ، ويؤطر المناظر الطبيعية واللقطات العامة،(payaisage)كادراج المنظر الطبيعي  -1
 الذاتية، يحدد الصور الشخصية المتعلقة بالسير( portrait)كادراج بورتريه  -2
 ،(carré)كادراج المربع  -3
 .كادراج المستطيل -4

يقوم التأطير باختيار الموضوع أو جزء منه أو بيئته أو جزء من بيئته، بما يتناسب مع أغراض المخرج 
 .(  )"يحد من نظرة المشاهد كي ينظم ويوحد إحساسه بالشيء"و. السينمائية ويتالزم مع انتقاء أنواع اللقطات

                                                           
 .95، ص191 حليم طوسون، الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر : ميشيل وين، حرفيات السينما، تر -25
 .2 ، ص 311،  عقيل مهدي يوسف، جاذبية الصورة السينمائية، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط -27
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اختيار حجم اللقطة وشكلها حاجة تقتضيها الضرورة اإلخراجية؛ ولإليحاء إلى المعنى المطلوب  يحقق
لذلك فإن المستوى األدائي "و. انتقاء حجم اللقطة الكبيرة لوجه الممثل؛ بغية التعبير عن إحباطه وحزنه: مثل

 .(  )"بشكل اعتباطيوالحجم الموظف يتحددان بناء على الغاية المتوخاة من ذلك االستخدام وليس 

ال يمكن تصويره "ُيحدد الكادراج جزًء من الواقع وينتقيه، ويعرض بعضا من الحدث، فهناك واقع 
(incadrable ]....[ ) فالعدسة من ناحية، والديكور من ناحية أخرى، يفرضان صعوبات عديدة يتم مراعاتها

وسيلة "نية تم اقتطاعها من الّسياق الواقعي، وهو رؤية ف( le cadré)ويعد الجزء المؤّطر . (  )"عند التقاط صور
 .(  )"تعبير قائمة على أساس عزل األشياء والموضوعات المكانية وانتقاء جزء منها

 (le hors cadrage)خارج الكادراج  -1

يقوم المخرج باستبعاد أحداث ووقائع من الظهور، ويعبر عنها بواسطة الصوت أو حركات انفعالية 
الممثل؛ كإخفاء لغرق طفل أو انتحاره،ويعبر عنها من خالل صدمة األم أو صراخها وتغير مالمح يسلكها 
وفي فضاء غير مرئي ( خارج مجال المشاهدة)ويمكن اعتبار الحدث األساسي موجودا في لقطة مضمرة . وجهها

(non visible )عبر الشاشة"(  ). 

المسمع الالمشاهد، فعندما نسمع صوت مضمون  -الموجود خارج مجال اإلطار–يحدد الصوت 
اصطدام سيارتين؛ يعبر عن وقوع حادث سير، ولما نسمع صوت قرع السيوف وصهيل الخيل، يوحي بوقوع 

بواسطة اإلطار بين ( caché)في أبعاده الثالثة، ومختبئ ( imaginaire)متخيل"فالفضاء هنا . معركة شديدة
 .(  )"فضاء مرئي وفضاء غير مرئي

                                                           
 .  ، ص3117،  كاظم مؤنس، قواعد أساسية في فن اإلخراج التلفزيوني والسينمائي، دار الكتاب العالمي، األردن، ط -26
 .311ص. دط.ت.د.صراكاديمية الفنون م.شحات صادق.تر.الكادراج السنمائي،دومينيك فيالن -29
 .77عبقرية الصورة والمكان، ص -21

40
- Moulay driss Jaidi, audiovisuel multimédia enseignement, Ed. El majal, 2013, p63. 

41
- Marie Téhrèse Journot, le vocabulaire du cinéma, éd 3, Armond Colin, Paris, p64. 
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صراخ الطفل متزامنا مع رؤية لقطة لطفل مستلق في فراشه؛ بصفته مصدرا للصوت  نسمع صوت
(voix in) وأما الصوت خارج اإلطار ،(voix off" )حيث  (  )"هو الصوت الذي ال يتمثل مصدره داخل الصورة

 (.أثر الذئب)عواء الذئب، ولكن ال نرى مصدر الصوت : نسمع صوت التهديد مثل

 (lumière hors cadrage)الكادراج اإلضاءة خارج  -2

تعبر اإلضاءة داخل اللقطة عن أشياء وأحداث من دون رؤية مصدر اإلضاءة؛ لضرورة سينمائية تتمثل 
انعكاس الضوء في وجه الممثل : في عدم توفر اإلمكانات أو لحاجة إخراجية ذات بعد جمالي، ومثال ذلك

وكذلك نرى ظال لمجرم يطعن شخصا بسكين للداللة . يفا المعالإليحاء بأن الشخص المقابل له يحمل كنزا أو س
وأيضا رؤية ظالل السيارات أو الخيل في الجبال والمسالك الوعرة . على الخوف والجرم، وإلخفاء مالمح المجرم

 .لإليحاء إلى عنصر التهديد

 

 .(  )شكل يبين أحجام الصورة حسب أنواع البعد البؤري لعدسات الكاميرا

                                                           
 .72 الكادراج السينمائي، ص -3 
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VII - أنواع حركات الكاميرا 

يقوم المصور بتحريك الكاميرا؛ من أجل تحقيق الوصول إلى إنجاز اللقطات أو من أجل نقل الوقائع 
 .أو مسح المنظر العام. واألحداث بواسطة حركة المتابعة أو االنتقال إلى األمام أو الخلف

 (panoramique)الحركة البانورامية  - 

، أو من جهة األعلى (panoramique vertical)الحركة على جهة اليمين أو على جهة اليسار  تدور
حضور )نحو األسفل أو العكس؛ حيث يتم مسح المكان أو تتبع الشخص المتحرك أو لمعرفة حجم الموضوع 

 (.قوي أو ضعيف

 (:travellingen avant)حركة الترافلنج األمامي  - 

أو حامل ( la Dolly)تجاه أمامي نحو الموضوع بواسطة حامل اليد أو العربة أن تنتقل الكاميرا في ا
 .(  )"إظهار التفاصيل بدقة"، ويؤدي دور (les rails)أو السكة ( support roulant)مرتكز على عجالت 

 (:travelling en arrière)حركة الترافلينج الخلفي  - 

وتكون الكاميرا . ريبة من الموضوع بسرعة أو إيقاع بطيئتتراجع الكاميرا إلى الخلف انطالقا من مسافة ق
أو حامل عجالت ( Rail)أو السكة ( chariot)أو العربة ( l’épaulière)محمولة في اليد أو الكتف 

(roulant .)الموضوع المصور ]....[ تعزيز فكرة وحدة، أو فقدان، أو ابتعاد : "ويؤدي التنقل الخلفي وظيفة
 .(  )"المجتمع؛ أي تهميشهبالعالقة مع 

 (:travelling d’accompagnement)الترافلينج المصاحب  - 

تسير الكاميرا رفقة الممثل وهو يتحرك يمينا ويسارا أو صعودا وهبوطا؛ لتأدية الوظيفة التقنية؛ أي من 
يتابع خالل مدة  له وظيفة وصفية حيث يسمح للمتفرج بأن"باب الغريزة تمشي الكاميرا بجوار الموضوع، وأيضا 

                                                                                                                                                                                                 
 .39 حليم طوسونن الهيئة المصرية العامة، ص: ين، حرفيات السينما، ترميشيل و -2 

44
-Jefilme, marabout Flash, France, 1960, p64. 

 .6 3الخطاب السينمائي، ص -5 
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( مواجهة)أو أمامية ( latéral)ال بأس بها شخصيات أو أشياء متنقلة تصورها الكاميرا بطريقة جانبية 
(frontal")(  ) . ويسمى كذلك ترافلنج المتابعة(travelling de suivi.) 

 (:optique)ترافلنج بصري  - 

الكاميرا ثابتة في مكانها فوق حامل ثالثي حيث تبقى ( le zooming)يتعلق باستعمال تقنية الزوم 
(tripied ) أو اليد وتقوم بتقريب الموضوع أو إبعاده؛ وهذا نظرا لصعوبة الوصول الى الموضوع أو التحقيق في

 (.zoom en avant, zoom en arrière)ويمنع استعمال الزوم في السينما إال لضرورة فيلمية . أحداث سرية

 (:circulaire)ترافلينج دائري  - 

درجة؛ الستكشاف الموضوع أو تضخيمه أو للتعبير عن حاالت  363وهو دوران الكاميرا على محورها 
 .اإلغماء والحصار وغياب اتخاذ القرار

 (:la trajectoire( )دورة كبيرة أو مسح كبير)ترافلنج  - 

مال أنواع حوامل الرافعة يلزم استع( trajectoires)إلنجاز الدورات "يكون من وضعيات مرتفعة جدا، و
(grues)؛ لحمل الكاميرا"(  ). 

 (:travelling chariot, Dolly)ترافلنج شاريو أو دوللي  - 

يتم دفعهما ( chariot)التنقل نحو األمام أو خلف الموضوع أو متابعته بواسطة استعمال حامل العربة 
 .الوراءلنقل تفاصيل الموضوع نحو األمام أو عزله وتهميشه نحو 

IX-  مقاسات الصورة(les formats( )taille de l’image) 

، (  )"مم 73مم، 35مم،  16مم،  9,5مم، 1: ويعبر عنه بالملليمتر"يتحدد كادر الفيلم بمعرفة قياساته، 
ومن مقاسات الصورة . ويستعمل بعض السينمائيين قاعدة حساب الطول والعرض للكادرات المربعة والمستطيلة

                                                           
 .16-15، ص ، ج  31محمود إبراقن، ماهي السينما، الجزائر، ط -7 
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- F.Vanoye, F.Frey, A.Eoliot-lité, le cinéma , Nathan, Paris, 2011, p118. 

 .59الكادراج السينمائي، ص -9 
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 -2(. anamorphosé ou scope)وتسمى   2,39: 1:مقاس -1(: "dimensions)وأبعادها أيضا 
: 1:مقاس -4. خاص بالسينما األوروبية 1,66: 1:مقاس -3(. plat)بعد أمريكي يسمى  1,111: 1:مقاس
1,71 (HDTV ) يستعمل بواسطة الكاميرات ( 16×9)معروف باسم(HD .)5- خاص  1,33: 1:مقاس

 .(  )"مم 35و 16بمقاسات 

 écran seize) 9/16وشاشة تلفزية ¾ شاشة تلفزية : "يعرف التلفزيون مقاسات خاصة به
neuvième .) 4/1أما مقاسات شريط الفيديو تتمثل في ربع بوصة (quart de pouce) ونصف بوصة ،

2/1 (demi pouce ) 4/3و ثالثة أرباع بوصة (trois quart ) وبوصة(un pouce")(  ). 

د مقاسات ترتبط بجودة الصورة ووضوحها الشديد، ومن خاللها نحدد مستوى الصور العالي أو توج
ملم 16وشريط سريع ( pellicule 35mm( )7.500.000 pixels)ملم  35شريط "المنخفض، 

(2.300.000 pixels ) ملم  16وشريط(1.600.000 pixels ) وتلفزة ذات دقة (650.000)وتلفزة عادية ،
يقوم المصور باختيار المقاس قبل االنطالق في التصوير؛ . (  )("TVHD( )2.100.000 pixels)عالية 

 .، والعتبار خاص بشروط العرض والبث(qualité d’image)لتحقيق نوعية الصورة 

 :وتقيس األبعاد التالية. وحدة قياس في الصورة كالملمتر( pixels)يمكن اعتبار البيكساالت 

  1080p(fromat védio)مقاس فيديو  -1
 HD(pixels) 720/1280مقاس  -2
 le full HD 1920/1080مقاس  -3
  K 4 4096/216مقاس -4

 .حسب نوع المقاس، وكذلك تتغير سرعة الصورة بالثانية( la fréquence)يتغير 

  x 576 (format pal) pal 720مقاس -1
 720x480 NTSCمقاس -2
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-Gustavo Mercado,  l’art de filmer, édi pearson, France, 2013, p4. 
 . 3:1 : الساعة 9 31/ 13/1مقابلة مع المركب علياوي بلعباس، يوم  -51
 .3 3، ص 311ة، مراكش، آيت همو يوسف، معجم المصطلحات السينمائية والسمعية البصرية، الوطني - 5
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 السرعة في المقاسات

1- pal ،2S25صورة الثانيةI/S  
 30I/Sصورة في الثانية  NTSC  ،33مقاس السرعة في -2
  48I/Sصورة في الثانية 4K ،41لمقاس( fréquence)السرعة  -3

 ,4/3، (format classique)المقاس العادي : أنواع المقاسات( le menu)نجد في قائمة الكاميرا 
16/9, full HD, DP, 4K .مع برنامج  مقاس يتعامل: وحسب المقاس يتحدد نوع برنامج المونتاج فمثال

(adope ) رقم(36( )version.) 

X-  تكوين الصورة الفيلمية(composition de l’image) 

 (:la règle des tiers)قاعدة التثليث  - 

بواسطة وضع الخطوط العمودية والخطوط ( les zones)في تقسيم الكادر إلى مناطق بصرية  تتمثل

ويقدر العدد الذهبي . التي تحدد عنصر التناسب والجمال في األشياء( règle d’or)األفقية وفق القاعدة الذهبية 

وتنتج . لى مناطق صغرى يتم تقسيم الكادر إلى ثالثة مناطق متناسبة ثم تقسم كل منطقة إ( 1,611334)بـ 

 .خطوط القوة وخطوط الضعف هذا التجزيء
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 (.Ab-cd)وهي ( lignes de force)خطوط القوة (: lignes verticals)الخطوط األفقية  -1

 (.EG-FH)خطوط الضعف أو التالشي وهي ( :lignes horizontals)الخطوط العمودية  -2

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

(trés gros plan) يكون الفم في خط ،(cd ) وتكون العينان في خط(Ab) وعندما يريد أن يلتفت ،

 équilibre)، وهذا التوازن كامل (direction regard( )حركة نظرة الممثل( )b)تكون العين في نقطة 

parfait)بيرة، تكون العينان في خط ، وأما في اللقطة الك(Ab ) واألكتاف(épaules ) في خط(cd) ،

 .(  )"يقع نفس التوزيع مع اللقطة الصدرية

 :(  )وهناك أمثلة شارحة أخرى بواسطة الرسومات

، واألهمية متساوية (la moitié)يوجد خط األفق في الوسط 
 بالنسبة للسماء، والبحر، واليوجد فائدة من هذا التقسيم

أهمية في السماء، ( l’horizon haute)يشغل خط األفق العلوي 
ويحتل البحر أهمية أكبر أين يتموقع الموضوع األساسي على 

 (.un bon cadrage)مستوى السفينة، هذا مثال لكادراج جيد 

أهمية ( ligne d’horizon basse)يشغل خط األفقي السفلي 
موضوع األساسي على في البحر، وأهمية أكبر للسماء أين يوجد ال

 .مستوى الطائرة

 

 

                                                           
 6 31.ورشة تدريبية حول مهنة التصوير مع المصور حويدق مولود -53

53
- Pièrre Boyer,  initiation au cinéma d’amateur, éditions universitaires, 1975, p85-86. 
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 :(  )أمثلة توضيحية لتوزيع الشخصيات

عندما يقطع الخط األفقي اإلطار إلى قسمين متساويين، سينتج "
 ".شيء من الرتابة

ليمارس دورا تهديديا ]...[ الخط األفقي موجود في الثلث العلوي "
 ".فوق رؤوس الرجال

نضع شخصية في لقطة كبيرة، فتوضع العينان في زوايا الوسط، "
قاعدة التثليث تشرح حركات ]....[ ونظرتها متوجهة نحو اليسار 

وتكون المساحة واسعة . ]....[ للكادر( ×)الشخصية في المحور 
(large espace )أمام الشخصية"(  ). 

تحدد خطوط التالشي أماكن تواجد تحدد خطوط القوة مواقع تواجد الشخصيات اإليجابية، كما 
؛ (2/1، 3/2، 3/1)الشخصيات السلبية، وتتموضع فيها األجزاء والمواضيع الرئيسة وتتوزع في مساحات شائعة 

 les)فالخطوط العمودية . وتؤدي األجزاء العلوية أحيانا وظائف القوة واالهتمام والسيطرة والتهديد والمعرفة
horizontales" ) بالهدوء، تعطي التعبير(le calme ) والعمق والزمن البطيئ(temps ralentis) وأما ،
 .(  )"توقف العمق فتكون ضد وجوده، وتحرك الصورة فضائيا وآنيا( les vericales)الخطوط األفقية 

 (:la profondeur du champ)تقنية عمق المجال  - 

األشياء في مستوى بعدين يوظف المخرج تقنية عمق المجال وأحيانا بدل تسطيح اللقطات وعرض 
(2D) ؛ حيث نرى منظور(la perspective ) الطريق، وعمق األمكنة والمسافات، ونشاهد شخصا جالسا على
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-Gustavo Mercado,  l’art de filmer, p05. 

56
- F.Vanoye, F.Frey, A.Galiot,  le cinéma, nathan.france. p 114. 
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فهو . "زوجته تطبخ الطعام وهي تحاوره -على بعد مسافة–األريكة يشاهد فيلما في مقدمة الكادر، وتقف خلفه 
 .(  )("3D)إنتاج كادر متحرك وإعطاء الصورة بعدها الثالث 

 ( :la focale( )le focus)تقنية البعد البؤري  - 

يوظفها المخرج لتحديد بؤرة االهتمام والموضوع األساسي، وللتحكم في حركة عين المشاهد، فنرى 
يضع المخرج شخصا في عمق اللقطة : ومثال ذلك( une tache visuelle)الموضوع مشكال في بؤرة بصرية 

 . واضحا يحاور صديقه

إن البعد البؤري مجال متسع مع "و. ، ثم يعكس العملية(flou)صديقه عليه غبش وضباب  ويعرض
 .(  )"البعد البؤري القصير، وضيق مع البعد البؤري الطويل

XI-  أنواع عدسات الكاميرا(les objectifs:) 

المسافة بين وهو "الطويل والقصير، ( distance focale)البعد البؤري ( l’objectif)تحقق العدسة 
يكون مجال "وتتحدد تسمية العدسات بمقاساتها الصغيرة والكبيرة، حيث  (  )"المركز البصري للعدسة وبؤرتها

، ويكون ضيقا كلما ( grand angleعدسة عريضة( )مم25)الرؤية متسعا كلما كان البعد البؤري البؤري قصيرا 
 .(  )("عدسة زوم( )مم253)كان البعد البؤري طويال 

 (:objectifs grand angle( )زاوية كبيرة)عدسات  - 

 .(  )"تعطي اتساعا كبيرا في مجال الرؤية"

 (:standard)عدسات ثابتة  - 

 .(  )"تعطي منظورا مساو لنظرة العين البشرية"
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- Gustavo Mercado, l’art de filmer, p07. 
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- Gustabo Mercado, Op.cit, p10. 
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 (:lents)وبطيئة ( rapides)عدسات سريعة  - 

 .(  )"الصورة في الشريطفي العدسة غالق يراقب كمية الضوء الضرورية التي تتعرض لها "

 (objectifs à foccale fixe)عدسات البعد البؤري الثابت  - 

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

، (focale variable)تعرف بعد ساعات ذات بعد بؤري متغير "(:objectifs zoom)عدسات الزوم  -4
 .(  )"تستعمل في البعد الطويل أو القصير أو العادي
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- Gustabo Mercado, ibid, p10. 
63

- Gustabo Mercado, ibid, p11. 
64

- Gustabo Mercado, ibid, p11. 
65

- Gustabo Mercado, ibid, p11. 
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 قسم الصوت -2
 

I- مهنة الصوت: 

هو المسؤول عن توفير الصوت داخل اللقطة، ويكون الصوت جيدا واضحا ونقيا من العوائق، ويعطي 

للقطة، ويضع خطة تحدد مسافات وضعيات الميكروفونات بالنسبة ( l’ambiance)الصوت الجو العام 

، تطابق لقطة ( ]...[plan sonore)اللقطة الصوتية ": ويركز مهندس الصوت كذلك على. لمصادر الصوت

الصوت مع لقطة الصورة، فهو يضع الميكروفون قريبا أو بعيدا من مصدر الصوت وفقا لحجم اللقطة، ففي 

 .(  )"اللقطة العامة يجب أن يكون الصوت ضعيفا مع رجع صدى قوي 

II-  مهنة الكالبمان(clapman) 

كالسيكية أو رقمية، يضعها أمام الكاميرا بصفتها نقطة ابتداء ( le clap( )la claquette)يحمل لوحة 

تصوير اللقطة، ويحدث حامل اللوحة صوتا قويا؛ معلنا عن اسم الفيلم ورقم المشهد ورقم اللقطة، وهذه الصنعة 

 .ويستبدلهما تقتضيها ضرورة المونتاج؛ حيث أن المرّكب يضع قطعا أو مؤثرا مكان هذا الصوت والحركة التقنية

III-  مهنة ملتقط الصوت(preneur de son( )perchman) 

 la)بالتقاط الصوت من مصدره بواسطة ( O.P.S opérateur prise de son)يقوم ملتقط الصوت 

perche( )ل (الحامل الطويل ، ويسعى ملتقط (la mixette)، ويكون الحامل ملتصقا بكابل موصول بالمسجِّّ

 faux)ويساعده في ذلك السكريبت، ألنه رابط خاطئ . حامل داخل الكادر أو يظهر ظلهالصوت أاّل يظهر ال

raccord) ويلصق الحامل بالكانيش ،(le caniche ) ضد الريح(anti vent.) 
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IV-  مهنة مساعد مهندس الصوت(capteur( )l’assistant ) 

مهندس الصوت في التقاط الصوت ورفعه وخفضه، ويعمل على وضع الميكروفونات في مواقع  يساعد

ذو االتجاهين : على اختيارات الميكروفون مثل( le captage)يمر التقاط الصوت "مناسبة لمصادر الصوت، و

(omnidirectionnel)ت من وميكروفون متعدد االتجاهات يلتقط الصو . (  )"، يلتقط صوت شخصين أمامه

 .عدة مصادر

مستقال عن دور الكاميرا المرتبط بالتقاط ( mixette)يقوم المساعد بتسجيل الصوت لوحده في المسجل 

أثناء عملية التركيب ( le mixage)الصورة فقط؛ ويتم تحصيل التزامن بين الصورة والصوت بواسطة الميكساج 

(le montage)الصورة والصوت أثناء التقاط اللقطة؛ بسبب  ؛ ألن الكاميرا ال تستطيع خلق التزامن بين

 (.un décalage( )انحراف زمني)االختالف بين سرعة الصوت وسرعة الصورة، فينتج عن ذلك 

يجري بين لممثلين "الحوار الذي ( la prise de son)يوجه المخرج مساعد الصوت اللتقاط صوت 

االستديو، "، ثم يمر جمعهما معا في (  )("un son témoin)وتسجيله أثناء التصوير، ويسمى بالصوت الشاهد 

عملية منفصلة عن تسجيل الصورة، وأن االثنين ال يرتبطان ارتباطا ال ينفصم أي يتزاوجان باالصطالح 

 .(  )"الحرفي

 

V-  وسائل التقاط الصوت(la prise de son) 

 (:la mixette)مسجل الميكسيت  - 
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-Laurent Jullier, le son au cinéma, cahiers du cinéma, Paris, p28. 
68

- F.Vanoey, le cinéma, p124. 
 . 7، ص 16 سعد عبد الرحمن قلج، الهيئة المصرية، : ويلي، السينما اليوم، تر.و.سبنسر، ه.أ.د -71
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 la)التوازن "وفيها تتم معالجة . تقوم بتسجيل األصوات والحوارات والمؤثرات واألجواء العامة والضجيج

balance ) ومراقبة مستوى الصوت(niveau sonore ]...[ ) وتصحيح شدة الصوت(la tonalité ) مرتفعة

(grave) متوسطة ،(médium) ومنخفضة ،(aigu ) بواسطة أزرار(boutons")(  ). 

 (:microphones)الميكروفونات  - 

 (.la directivité)من حيث االتجاهات 

 .يلصق في ربطة العنق ويتم إخفاؤه: (micro- Gravate)ميكروفون ربطة العنق  .أ 

يلتقط الصوت في مسار خطي واحد من مصدر : (unidirectionnel)ميكروفون أحادي االتجاه  .ب 

 .واحد، ويتجنب األصوات المجاورة

 .يلتقط الصوت من مصدرين متجاورين: (Bidirectionnel)ي االتجاه ميكروفون ثنائ .ج 

يلتقط الصوت من عدة مسارات وخطوط من : (aminidirectionnel)ميكروفون متنوع االتجاهات  .د 

سم  23سم إلى  15مصادر متعددة كمجموعة من الممثلين، ويكون دائري االتجاه، وتكون المسافة من 

 .بين الميكروفون والشخص

VI-  سرعة وذبذبات الصوت(les féquences:)  
هرتز في هذه العتبة ال  23إلى  3، وأما من (Hz)هرتز  2333إلى  133تتراوح الذبذبة الصوتية من "

 .(  )("le timbre)، ولكل شخص بصمة في صوته (seuil de la douleur)عتبة األلم : نسمع الصوت مثل

VII-  حذف الصوت(l’ellipse de son:) 
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- Audio visuel et spéctacles vivants, p121. 
71

- Gilles Fresnais, Son, Musique et cinéma, gaekan éditions, 1980, p71. 
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 son)أو ( plan temoin)غياب الصوت عبر اللقطة، فنشاهد حركات وسكنات بدون صوت هو 

témoin ) وأحيانا يعتبر حضور الصوت ضروريا؛ لتبرير عقالنية اللقطة وتحديد وضعية المتكلمين(effet 

sonore ) دور فنسمع الضجيج والصراخ وصوت الكؤوس؛ لتبرير وجود الممثلين داخل المقهى، فيؤدي الصوت

 (.son d’ambiance)اإليحاء بنوع الجو العام 

VIII-  مهنة ملتقط الضجيج(le bruiteur:) 

يقوم بتسجيل المؤثرات الداخلية والخارجية الخاصة بالضجيج والصراخ وأصوات السيارات والحيوانات 

طاء الجو العام وإلع. والطبيعة؛ من أجل تحديد مقام الممثل داخل الديكور، كالشارع أو الحمام أو السجن

(l’atmosphère )للقطات، ولكن ال يتم التقاط الحوار والضجيج مع بعض فهذا يعيق الحوار والعمل. 

، ويقوم مثال الممثلون (mixtte)يسجل ملتقط الصوت الضجيج مستقال من خالل الميكسيت 

(figurants )أصوات الضجيج "وليحذر ملتقط الصوت من . برفع أصواتهم وإحداث أصوات بوضع الكؤوس

 .؛ ألنها تشتت مضمون اللقطة واستمراريتها، ألنه الصوت عائق ورابط خاطئ(bruits parasites)المعيقة 
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 قسم الديكور -3
 

I-  مهنة الديكور(le décor) 

مفهوم الديكور السينمائي بنوع المكان الذي نشاهده في اللقطة، والذي يتحرك فيه الممثلون  يرتبط

ويقوم المصوِّر بنقل . البيوت والفيالت والمقاهي واألكواخ والصحراء: ويسكنون، وتدور فيه األحداث والوقائع مثل

ع تتمثل في الديكور الطبيعي جزء من الديكور حسب مقتضيات مضمون اللقطة، ويصنف الديكور في عدة انوا 

 (.After effect)والديكور االصطناعي الذي يتم بناؤه والديكور االفتراضي الذي يصمم بواسطة برنامج 

م ومع كروكي : "يقوم المخرج بالذهاب إلى ويجب أن ]....[ لنوع الديكور الذي يريده ( croquis)المصمِّّ

ويتناسب نوع الديكور مع زمن الوقائع وسياقها . (  )"ألحداثيعرف الجو الفني العام للعرض والمكان وعصر ا

م ( أغنياء، فقراء، مهمشين)التاريخي، ويحدد الوضعيات االجتماعية لألشخاص   le)يساعد المصمِّّ

maquettiste ) مهندس الديكور في إنجاز تصاميم(maquettes ) ،للمؤثرات الخاصة باستعمال الخشب

ق وأما . (  )"الجبس، البالستيك هو الذي يخطط الستعمال األكسسوارات في البالطو، ( "l’ensemblier)المنسِّّ

ه عمل منفذي األكسسوار في تحديد أماكنها، والتركيز على تناسبها من حيث األحجام واأللوان . (  )"ويوجِّّ

ات التاريخية من يجري مهندس الديكور بحوثا ميدانية حول الديكور . والتناسق فيما بينها ودرجة أهميتها في الكادر

خالل إجراء المقابالت مع المؤرخين والروايات الشفوية، ويستعين بقراءة الكتب؛ من أجل رسم نماذج تقريبية 

 .لواقع الديكورات األصلية

II-  مهنة األكسسواريست(Accessoiriste:) 
                                                           

 . 1 ، ص161 أنور دمحم خورشيد، عالم الكتب، مصر، ط: وني، تررودي بريتنز، األساليب الفنية في اإلنتاج التليفزي -63
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- Youssef Ait Hammou, op.cit, p52. 
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- Youssef Ait Hammou, ibid, p52. 
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الديكور، وتناسبه يقوم المكلف بمهنة األكسسوارات بتحضير مالحق الديكور الضرورية؛ لتبرير واقعية 

ياق التاريخي الذي يعرضه الفيلم، ويوفر األكسسواريست احتياجات الديكور والممثل ألداء أغراض اللقطة  مع السِّّ

، السجائر، (accessoires à consommer)تحضير األكسسوارات االستهالكية : "ومن األمثلة. ودالالتها

سيوف والبنادق واألوراق واألقالم والتراب والحجارة والقوارير وال. (  )"المشروبات، وأخرى كالمسدسات والسكاكين

 .والمزهريات واللوحات الزيتية واألواني والخشب والسيارات القديمة واآلثار والتحف

وتماثل مكانة الشخص "يحدد عنصر األكسسوار نوع الزمن الذي يوجد فيه كفترة حرب التحرير الوطنية، 

فنعرض الوضعيات االجتماعية لألشخاص األغنياء والفقراء . (  )"الفيلم لنفسه، أو لمن يتعايش معهم في

والمهمشين من خالل األشياء الموجودة في بيتهم ومحيطهم، وكذلك ندرك الحاالت النفسية لألشخاص ومشاعرهم 

م والتوتر عبر األكسسوارات التي يحملونها، فمثال إذا حمل الممثِّّل سكينا فهذا إشارة إلى اإلحباط وحب االنتقا

 .الذي يدفعه إلى فعل الجريمة

خاصة باألكسسوارات القديمة مصنفة حسب الفترة ( magazins)يوجد مهنيون يملكون محالت 

التاريخية، يقومون بكرائها أو بيعها حسب نوع الطلب، فيخا الورق القديم والقناديل والشموع والسيوف والطاوالت 

حترف تدبير احتياجات الفيلم مهما كانت العوائق؛ حيث يبحثون عنها والكراسي، ويجب على األكسسواريست الم

رفقة المخرج ومهندس الصوت ( le reperage)عبر تنقالتهم، ويجمعونها كذلك عن طريق عملية المعاينة 

 .ومهندس اإلضاءة ومدير التصوير
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- Yousdef Ait Hammou, Op.cit, p49. 
عصام الدين المصري، جعفر علي، أكاديمية الفنون الجميلة، بغداد، : كين دالي، األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي، تر -67
 .12 ، ص196 ط
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 قسم اإلضاءة  -4

I-  مهنة اإلضاءة(l’éclairage) 

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

(l’ambiance )فيوفر لذلك الكشافات . في اللقطة أو للتركيز على النقطة األساسية أو بؤرة االهتمام

(projecteurs )إيحائيةوتؤدي اإلضاءة وظائف تقنية إجرائية، ووظائف . بصفتها مصدرا لإلضاءة. 

II- أنواع اإلضاءة 

 (:key light( )lumière de base)اإلضاءة الرئيسية  -1

تعد مصدرا أساسيا إلضاءة الموضوع والمكان؛ بوضع كشاف أو عدة كشافات؛ إلبراز الجو العام 

(l’atmosphère.) 

 (:fill light)اإلضاءة التكميلية  -2

"الشخصتستعمل لملء مساحات الظالل المتبقية على "
(  )

إضافية؛ إلزالة )بوضع مصادر للضوء . 

 (.نقاط الظل في الديكور

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

 .في جانب الموضوع؛ من أجل تحديد بؤر اهتمام فيه( le projecteur)يوضع الكشاف 

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

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

"الخلفية
(  )

 .وإلضاءة الديكور الخلفي عن الموضوع. 

 (: de face)اإلضاءة األمامية  -5

 .يتم وضع مصدر اإلضاءة مقابال لوجه الممثل بمسافة معينة

                                                           
 .21، ص116 ،  محمود سامي عطا هللا، السينما وفنون التلفزيون، الدار المصرية اللبنانية، ط -66
 .33 راج والمونتاج، مصدر سابق، صمنى الصبان، من  مناهج السيناريو واإلخ -69
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 ( :plongée)اإلضاءة العلوية  -6

 (.horizontal)ها نحو الموضوع من أعلى في خط أفقي يكون مصدر الضوء موج

 (:contre plongée)اإلضاءة السفلية  - 

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

 .هي مصدر الخوف والرعب

 (: hair light)ضوء الشعر  - 

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

. 

III-  وظائف اإلضاءة اإليحائية 

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

"قد تساعد اإلنارة على خلق جو ما يوحي بالفرح أو باالكتئاب أو باالنفتاح أو بالضيق والمحاصرة"و
(  )

 .

إلضاءة خارج المجال وال نرى مصدرها، فتظهر على وجه الممثل للداللة على أن السيف الذي يحمله وتكون ا

 .المٌع وثمين

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

"هو بمثابة ترديد التوتر النفسي( التوتر اإلضائي)من 
( 1)

والقلق الذي يسكن الممثلين الذين يستنيرون بهذه . 

 .المشاعل داخل كادر اللقطة

IV- المؤثرات الخاصة باإلضاءة 

 (:brightnen)الضوء الشديد الناصع  -1

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

"المبهحةمفضلة في المشاهد 
( 2)

وكذلك . مثل االحتفاالت بسبب األخبار السارة، تزداد شدة الضوء داخل اللقطة. 

 .لإليحاء بالموت وفناء الجسد ترتفع كمية الضوء نحو النّصوع

                                                           
 .59 ، ص5 31، 3أحمد نوري، دار الكتاب الجامعي، لبنان، ط: ستيفن غاتر، اإلخراج السينمائي لقطة بلقطة، تر -61
 .51ت، ص.ط، د.لعبة الضوء، منشورات مرايا، المغرب، د –عز الدين الوافي، لعبة الظل  -91
 .76ناجي فوزي، قراءات خاصة في مرئيات السينما، مكتبة األسرة، القاهرة، ص - 9



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 
 (:le contraste)التباين  -2

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

أو نشاهد هذا التباين على . فترى نصف وجه الشخص أبيضا والنصف اآلخر أسودا. والقلق والتور والتناقضات

كما لون أن الهامشي  –فإن في اإلعتام شيئا مقلقا . "مستوى الديكور واألشياء؛ من خالل نقاط الظل ونقاط الضوء

"يضالم يعد هناك إعتام، لم يعد هناك تهديد أ]....[ لجأ إلى ظله 
( 3)

. 

نرى لقطة تتضمن طفال جالسا أمام البيت، وفجأة يظهر ظل قادم نحوه ثم ينتشر الظل في جسده ويسقط؛ 

ومن الناحية التقنية (. الطفل)والضوء ( الخصم)للداللة على االختطاف والتهديد؛ وهذا من خالل التباين بين الظل 

مقابل ( portail)حقيقا لتوجيه المخرج، يضع كشاف إذا أراد مهندس اإلضاءة خلق التباين في وجه الممثل؛ ت

 .ويترك اآلخر مغلقا( les volets)ويفتح أحد أبواب الكشاف (. de face)الممثل 

 (:la Silhouette)السيلويت  -3

تستعمل تقنية السلويت؛ إلخفاء الجسد أثناء اللقطة الجنسية أو لحظة ارتكاب الجريمة، فال تظهر إال 

وتتمثل طريقة تطبيق هذا األسلوب، في أن نجعل الكاميرا مواجهة للممثِّّل، ويكون مدر . خطوط الجسد ومحيطه

 .الضوء خلف الممثّل مقابال للكاميرا مباشرة

V- مه ولونه وحرارتهأقيسة كمية الضوء وحج 

 :حرارة لون الضوء -1

الصباح، "، ولكل لون وقت خاص به ( Kelvinكلفن)يتم قياس حرارة لون الضوء بوحدة تسمى 

حرارة اللون ]...[ ، ومنتصف النهار، األزرق يهيمن وفي نهاية النهار، األحمر (domine)األصفر يهيمن 

وترتفع حتى تصل إلى ( Zénith)أثناء الزنيت ° 0333، حوالي (lever de soleil)مختلفة عند الغروب 

0033 °(Kelvin")
( 4)

. 

، سماء غائمة جدا (كيلفن 0333)، والسماء الزرقاء (كيلفن 03333)تقاس حرارة لون السماء بـ 

، (كيلفن 0033)، ضوء النهار (كيلفن 0333)سماء صافية ( كيلفن 0333)، سماء غائمة (كيلفن 0333)

                                                                                                                                                                                                 
 .   من الصبان، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، مصدر سابق، ص -93
 .17 -15 ، ص111 أنطوان حمعي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، ط: جاك أومون، ميشيل ماري، تحليل األفالم، تر -92
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اإلضاءة المستعملة في األستوديو ( "كيلفن 00333)، غيمة السحاب (كيلفن 0333)ها غروب الشمس وشروق

("كيلفن 00333)، والثلج والصحراء (كيلفن 0033)
( 5)

. 

تَاْرُموكلريمتر )تسمى ( la luminosité)حرارة األلوان "يقوم مدير التصوير بحمل آلة قياس 

thermocolorimètre")
( 6)

. 

 :طول الموجات الضوئية -2

 0303330333/0وهي تساوي ( Angstrom)االنجستروم "يتم قيام طول الموجة وقصرها بوحدة 

("لمبدا) ، ويرمز لطول الموجة بالحرف اليوناني (A.u)ملليمتر ويرمز لها بالرمز 
(  )

ويختلف طول . 

 .الموجهة من لون إلى آخر وفق برودة األلوان وحرارتها

جدول وحدات القياس -3
(  )

: 

 تعريفها الوحدة

 ملليمتر وحدة قياس طول الموجة 003330333/0 الميلميكرون

 ملليمتر وحدة قياس طول الموجة 00333/0 الميكرون

 ملليمتر وحدة قياس طول الموجة 03/0 النانوميتر

 سم مربع من جسم أسود ومشع القياس شدة االستضاءة candle  03/0 الشمعة

 متر مربع 0المتدفق على مساحة قدرها وحدة لقياس كمية الضوء   Lumenلومن

 لومن لكل سم مربع لقياس النصوع Lambert  0المبرت

 لومن لكل سم مربع 0وحدة اإلشعاعية الضوئية   phot قدم

                                                           
 .وهرانجامعة مقر قسم االعالم .مقابلة مع مهندس اإلضاءة بلعاليا فيصل  -95
 6 31.ورشة تدريبية مع حويذق مولود -97
 .19، ص2 31،  رستم أبو رستم، تقنيات اإلضاءة، دار المعتز، األردن، ط -96
 .32-19رستم أبو رستم، المصدرنفسه، ص -99
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لومن على  0وحدة لقياس شدة األشعة الضوئية الساقطة على الجسم مقدارها   lux اللوكس

 سطح مساحة متر مربع

 متر مربع من سطح ما 0شدة الضوء التي يشعها   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

 

VI-  أنواع الكشافات(مصادر اإلضاءةles projecteurs ) 

 (:  tungsten)مصادر التونجستين  -1

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

"التونجستين
(  )

 .تعطي ضوًء متوهجا. 

 :مصادر الفلوريسنت -2

من أنبوب زجاجي مطلي بمسحوق كيماوي في الداخل، وهذا المسحوق يكون عادة فسفورا، كما  تتكون"

يحتوي األنبوب أيضا على نجار زئبقي، وهو نوع من الغاز، وعند مرور التيار بداخل األنبوب يصدر البخار 

"أبيض -فيظهر لنا في شكل ضوء أزرق]....[ الزئبقي ضوء فوق البنفسجي 
(  )

. 

 (:H.M.I)مصادر  -3

، لتوفره على كمية (العمى، االحتراق)؛ لتأثيره السلبي في صحة اإلنسان (H.M.I)يمنع فتح الكشاف 

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

                                                           
 .72 ، ص5 31، 3أحمد نوري، دار الكتاب الجامعي، لبنان، ط: خراج السينمائي لقطة بلقطة، ترستيفن غاتز، اإل -91
 . 7 ، ص3 31،  رستم أبو رستم، األجهزة والمعدات في التلفزيون، دار المقز، األردن، ط -11
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 (:Led)مصادر  -4

وهي تتساوى ( كيلفن° 0033)نوع من اإلضاءة باردٌ وأبيض اللون، يعطي درجة حرارة اللون مقدارها 

 .مع درجة ضوء النهار خارجا

 (: les mandarinsموندارين( )Led)مصادر  -5

بيضاء ورمادية وبرتقالية بنفسجية، المصنوعة ( filtres)، تحمل مرشحات (كيلفن 0033)تقدر بوحدة 

 .، وهذا المصدر أبيض في األصل وبارد(la gilatine)من مادة الجيالتين 

VII-  أنواع المرشحات(les filtres:) 

 .يعطي المرشح لونا معينا للقطة، ويكون ملتصقا بالكاميرا أو مستقال عنها ملتصقا بالكشاف

 (:filter gris neutre)المرشح الرمادي المحايد  -1

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

(faible")
( 1)

بدرجة مناسبة لتقليل درجة عمق ( ND filtre)المحايد لكثافة الضوء المرشح : "ويسمى أيضا. 

"الميدان في الصورة
( 2)

 .فتكون خلفية الموضوع ضبابية رمادية. 

 (.anti violet)المرشح ضد األشعة فوق البنفسجية  -2

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

( كيلفن في الداخل 0033)الفلتر البرتقالي، فيتحول من مع ( lumière de jours)يتكيف ضوء النهار 

("الضوء الداخل من الخارج)كيلفن  0033إلى  
( 3)

فهذا الفلتر يعطي ضوء (. l’équilibre)؛ من أجل التوازن 

؛ من أجل تبرير اللقطة التي تتضمن جوا نهاريا (jilatine de conversion)ويسمى . النهار داخل االستوديو

(justifier l’ambiance interne.) 

 (:filter bleu (la 80b))المرشَّح األزرق  -4
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يكون ملتصقا بالكشاف، يعطي جوا عاما أزرقا داخل اللقطة؛ من أجل التكيف مع ضوء النهار 

(5600°k )م هذا الشعور  .ويوحي ببرودة العالقات داخل الكادر، وإلى عزلة الممثل وتوتره؛ ألنه لون بارد يقدِّّ

 : ح الكلكالمرش -5

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

. 

 (:F.D.L – F.T.B)مرشح  -6

 (.Dominante vert)يخفضان من هيمنة الضوء األخضر داخل اللقطة 

 (:Mc – pL - pI)مرشحات  - 

 .من المرايا أو المسابح أو الزجاج أو البالط( reflet)استبعاد اإلضاءة المنعكسة 

 (: 81A- 80A)مرحشات  - 

 .والثاني يعطي اللون األحمر( dominante rouge)األول يستبعد هيمنة األحمر 

 (:cross filter)مرشح النجوم  - 

 .يؤدي دور المؤثر الضوئي بعرض النجوم

 (:filter 4) 4مرشح  - 1

 .إلعطاء جو الضباب والثلج

VIII- أنواع العواكس(les reflecteurs) 

، أو توجيه (le zenith)وظيفة تخفيض شدة اإلضاءة كضوء الشمس في كبد السماء يؤدي العاكس 

كجو ( l’ambiance)نحو الموضوع، أو إلعطاء الجو العام للقطة  -اآلتي من عدة مصادر –مسار اإلضاءة 

 .شتوي أو صيفي أو الضباب

 .اللون األسود قيمة لونية لتخفيض الضوء(: noir)العاكس األسود  -0
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 .اللون األبيض قيمة لونية لزيادة الضوء(: blanc)بيض العاكس األ -0

 (.le reflait)تؤدي دول انعاس الضوء : المرايا -0

 .يؤدي إلى خلق جو النهار ولو كان زمن التصوير شتاء(: Doré)العاكس الذهبي  -0

 .يؤدي إلى خلق جو الغيم والضباب والشتاء ولو كان الزمن صيفا: العاكس الفضي -0

 .تتخلل اإلضاءة الظالل(: parabolique)العاكس المقعر  -0

IX-  التعريض لإلضاءة(l’exposition) 

يتحدد التعريض للضوء بزمن محددونسب "تحتاج اللقطة إلى توفر نسبة إضاءة كافية اللتقاطها، و

-sous)أو بنسبة أقل ( surexposition)ويقال عن الصورة إنها معرضة بنسبة كافية أو نسبة أكثر . متغيرة

exposition")
( 5)

. 

 

 

                                                           
 .26لظاهرة االتصالية، أطروحة دكتوراه، صمحمود إبراقن، السيميولوجيا وا -15
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 وبعده مهن السمعي البصري أثناء مرحلة اإلنتاج
             la production-–La post production  

 أقسام الماكياج واألزياء -1

I- مهنة الماكياج السينمائي 

وتحسينه بوضع الماكياج في وجه الممثل وأجزاء وجهه؛ من أجل تجميله ( maquilleur)يقوم الماكيير 

 -1: ثالثة أغراض"أو تصحيح عيوب في وجهه أو لغرض درامي متعلق بنوع الدور الذي يؤديه؛ فالماكياج له 

تاريخي، ويتعلق التبديل بالندبات واللجن والشعور  -3كالسيكي  -2تفخيم الجمال أو اسمة : جمالي

 .(  )"المستعارة

وإظهار "، (غني، فقير، قاضي طبيب)االجتماعثة يحدد الماكياج السينمائي منزلة الممثل ومكانته 

. (  )"المالمح المميزة للشخصيات الدرامية، كإظهار البالهة وإبراز الشيخوخة أو الشخصيات المرعبة أو الخرافية

وإبراز انحرافات الممثل االجتماعية والنفسية، فيظهر في هيئة السارق والمغتصب والمختطف والمجنون والمريض 

 .نطوي والمنبسط والمصاب بالتوحد وعقدة االستعالءنفسيا والم

للممثل الكبير السن، وكذلك الخطوط تحت ( les rides)يضع الماكيير الماكياج؛ لخلق التجاعيد 

، إلظهار (fond de teint)، وإبراز عروق اليدين أو يعمل على إخفائها بالبودرة (ses sernes)العينين 

                                                           
 .91-99، ص163 ،  كم نقش، منشورات عويدات، بيروت، ط: لودوكا، تقنية السينما، تر -17
 .15وديد دمحم، دار الكتاب العربي، ص: كيهو، فن الماكياج للسينما والتلفزيون، تر. ر.فنسنتج ج -16
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عان صلعة الرأس وكل ما يتعلق بالشعر، واللمعان الناتج بسبب العرق لم"ويخفي . الشخصية صغيرة السن

 .(  )"وصغر العينين أو جحوظهما أو الحاجة إلى تحديد أبعادها

الجروح والخدوش : يوظف المكلف باماكياج المؤثرات الخاصة حسب نوع الموقف الدرامي، مثل

تم استعمالها في . ووسائل طبيعية واصطناعية والكدمات والكسور واإلصابات والتشوهات، ويستعمل لذلك مواد

 .ويظهر ذلك من خالل رؤية الكواليس –السينما الجزائرية 

ويتم تنبيهه من طرف السكريبت؛ حيث يزيل الممثل . (  )"التتابع ورابط الماكياج"يقوم الماكيير باحترام 

وينتج . في الدرجة على مستوى الوجهالماكياج أثناء االستراحة، ثم يؤدي دوره بشكل عادي، فيظهر االختالف 

التصوير ( la reprise)صعوبات في المونتاج ولهذا يجب إعادة "الرابط الخاطئ في اللقطة الذي يخلق 

 .(   )"للقطات

II- وسائل الماكياج السينمائي 

 :وسائل الماكياج التجميلي والتصحيحي - 

 Aye)نحو سهرة احتفالية، بوضع مادة اآليالنر المتجهة ( الممثلة)يقوم الماكيير بتزيين عيون المرأة 

Liner )ويستعمل مادة . األسود فيرسم خطا وحدودا إلبراز حجم العينين، أو إلعطائهما بعدا ضيقا أو واسعا

(farapoupière ) على الجفنين إلعطاء ظالل للعينين(l’ombre de poupières .) ويضيف مادة الماسكرا

(Mascara ) وتمديدها للتزين والتجميللتطويل األهداب. 

                                                           
 .17 ستيفن غاتز، اإلخراج السينمائي لقطة بلقطة، ص -19

99
- Youssef Ait Hammou, Les métiers du cinema, op.cit, p64. 

100
- Audio Visuel et spectales vivants, la documentation Française, Paris, 1981, p152. 
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، ويرسم الشفتين ويحّدهما بأحمر الشفاه فيظهر (crion)يحدد الجواجب ويرسمها بواسطة قلم الرصاص 

في الشفتين ( la brillance)إلظهار اللمعان ( gloss)ويضيف مادة القلوس (. le contour)محيطهما 

(brilliant à lèvres ) وتكون األلوان داكنة(foncés ) أو فاتحة(pastels .) وتستخدم البودرة(la poudre )

(fond de teint ) من أجل التزيين وتصحيح العيوب، وتؤدي مادة(Fara joues ) وظيفة إحمرار وإزهار

 .الوجنتين

 :وسائل الماكياج الدرامي - 

فيضع أحمر يراعي الماكيير الموقف الدرامي؛ من أجل وضع الماكياج المناسب ألداء الدور لكل ممثل، 

 des lèvres)من أجل إظهار ممثلة ترغب في الجنس وعندها هوس ( clair brillant)الشفاه الفاتح الالمع 

pulpeuses) أو لها نظرة تشبه نظرة القطة ،(regard de chat ) أو إلصاق أهداب اصطناعية أو رموش

(les fauts cilles)؛ لرسم شخصية شهوانية داعرة(   ). 

الزوجة إلى ظهور كدمات في الوجه؛ ولتطبيق هذا الموقف الدرامي، نوظف مؤثرات يؤدي تعنيف 

تحت العينين ذات اللون األزرق والرمادي ( fond de teint)، فنضع البودرة (les effets spéciaux)خاصة 

، يقوم بجعل وكذلك إذا أراد الماكيير إبراز األصبع المكسور للممثل. وباستعمال قطعة قطن( األلوان القاتمة)

على ( fond de teint)مادة الطين على كامل األصبع ويدهنها بزيت الزيتون ثم يتركه يجّف، ثم يضع مادة 

ثم يقوم بفتح جرح على الطين ويجيطه باللون األسود في داخل . كامل األصبع حتى يصير مشابها للون الجلد

                                                           
 .جامعة وهران.قسم االعالم. مهن السمعي البصري: غمشي بن عمر، مقياس مهن الماكياج والزي والحالقة، ماستير - 1 
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خوذ من المواد الملونة أو ماء الفراولة أو دم الجرح ليظهر عميقا ثم يفرغ على الجرح اللون األحمر المأ

 .(   )اصطناعي

ويضع كذلك . يضع الماكيير الماء المختلط بالزيت في جوه الممثلين؛ إلعطاء انطباع بتعرقهم وإرهاقهم

في وجوه المحاربين والجنود ويدعمها بضمادات ملونة ببعض اللون األحمر؛ ( taches noirs)بؤرا سوداء 

وإضافة الّلحى والشوارب والشعور المستعارة، والشعور البيضاء الشبيهة . لإليحاء بأنهم مصابون وجرحى

 .(   )بالشيب

III-  مهنة الحالقة السينمائية(La coiffure) 

لغرض التجميل أو غرض درامي حسب الموقف الدرامي . الممثليقوم الحالق السينمائي بتسريح شعر 

ويراعي كذلك الوضعيات . المختطف أو السارق أو المجنون أو المحارب أو الشرير: الذي يؤدي فيه الدور، مثل

 .االجتماعية فتسريحة الغني تختلف عن الفقير، والسيد يختلف عن الخادم

ت السلبية أو اإليجابية، فالشعر غير المسرح والمشتت ترتبط التسريحة بالحاالت النفسية للشخصيا

(bouclée ) يوحي بحالة االضطراب والقلق والتوتر، وكذلك يوحي الشعر المسرح إلى االنبساط والسعادة

ويتعلق نوع الحالقة أيضا بسلوك الممثل وعاداته اليومية، فتسريحة العمل تتميز عن تسريحة . واالسترخاء

تحدد .                                                                                  تالسهرات واالحتفاال

ياق،  فيقوم الحالق بالبحث في الوثائق الشخصية والمكتبات لجمع "الفترة التاريخية نوع التسريحة المناسبة للسِّّ

                                                           
 .مشي بن عمر، المقياس نفسهغ -13 
 .غمشي بن عمر، المقياس نفسه -12 
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أو تسريحة الذكر ( الشنيون )ة الطماطم ولهذا تكون التسريحة كحب. (   )"معلومات حول حالقة الفترة التاريخية

(coupe garçon) أو مربعة ،(carré) أو نصف مربعة ،(demi carré ) أو(degradée longue )

( rêde)أو تسريحة مستقيمة ( متدرجة( )Dégradé en avant)أو ( degrade en arrière)أو ( متدرجة)

 (.bouclée)ريحة مشتتة أو تس( cascade)أو تسريحة شالل ( sauvage)أو متوحشة 

IV- مهنة تصميم الزي السينمائي 

م البدالت السينمائية بخياطة الزي المناسب لكل شخصية؛ مراعيا دورها في الفيلم ومكانتها  يقوم مصمِّّ

؛ وكذلك يركز على نوع المناسبة؛ حيث يوجد (منبسط، منطوي )، ووضعياتها النفسية (غني، فقير)االجتماعية 

أو احتفال أو جنازة أو بيئة العمل، ويراعي أيضا تقسيم الزمن الطبيعي مثل وقت النوم أو الممثل في عرس 

 .(   )"كراء وشراء والبحث في محالت األلبسة الضرورية"السهرة أو زمن الخروج من البيت، ويتم أحيانا 

م بحوثا ميدانية، ومقابالت، واإلطالع في المكتبات؛ من أجل الحصول على ت صورات يجري المصمِّّ

. تقريبية حول رسمة الزي وُخَطاَطته؛ وهذا لتصميم لباس مناسب للفترة التاريخية التي يتناولها الفيلم الجزائري 

 .(   )("tissus)، نوع القماش (dessins)، الرسومات (croquis)ومن الوسائل التي يحتاجها النماذج

وعن مواقفه وقراراته، وعن اهتماماته  يحيل الزي إلى انتماء الشخص وإيديولوجيته، وعاداته وتقاليده

وبلده وطبقته وعن زمنه قديما أو حديثا وعن ( جنسها)يعلن في الوقت ذاته عن الالبس، عن جنسه "وحاجاته، و

 .(   )"وقته شتاء أو صيفا
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- Audio visuel et spectacles vivants, la documentation française, Paris, 1981, p155. 
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- Youcef Ait Hammou, les  métiers du cinéma, le watanya, marrakech, 2002, p63. 
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-Les métiers du cinéma, p63. 
 .11 ، ص3113، 3عبد هللا الغذامي الثقافة التلفزيونية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -16 



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

م السيناريو قراءة جيدة، ليستخرج أنواع األزياء المناسبة ويحّدد شخصياتها، والقامات واألوز  ان يقرأ المصمِّّ

ويراعي . ونوع الّزي حسب المشهد، ويصّنف ألوانها ونوع القماش حسب الوضعيات االجتماعية لكل شخصية

تصنيف الوظائف واألدوار، مثل زي الطبيب والجندي والمرأة الماكثة بالبيت، والحرفي واإلسكافي وبائع الخضر، 

 .وموزع البريد

V-  مهنة منسقة المالبس(l’abilleuse) 

بتنسيق مالبس الممثلين؛ مراعية تناسب األلوان، وانسجامها مع طبيعة الدور، وتشارك في ارتداء تقوم 

التي تضعها متضمنة نوع اللباس، لونه، رقمه ( feuille de services)الممثل لزّيه وفق ورقة االحتياجات 

التصوير، وإلباس الممثلين  بتحضير األزياء قبل انطالق"وتقوم (. الممثل المناسب)حسب اللقطة، اسم البسه 

 .(   )"أثناء التصوير، وجمع المالبس وطّيها بعد انتهاء العمل

تتعلق مسألة ارتداء الزي بنوع القماش، وقامة الممثل بين الطول والقصر،  ومراعاة الفروق العمرية، 

يير اللون الذي ، واحترام معا(فقر، غني، الوظائف الراقية، المهمشون )والوضعيات االجتماعية للشخصيات 

يتناسب مع لون البشرة ومالمح الممثل، ومراعاة أوزان الشخصيات الثقيلة والخفيفة، وأجواء الزي من ساخنة أو 

 .باردة

قة  ياق الزمني الفيلمي، والتي ( l’ahbilleuse)تتكفل المنسِّّ بتحضير األلبسة القديمة المناسبة للسِّّ

م المالبس بعد إجرائه بحثا تا ريخيا عن أزياء تلك الفترة، وأحيانا توجد األزياء القديمة في محالت صممها مصمِّّ
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- Youssef Ait Hammou, Op.cit, p69. 



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

ويعمل القائمون على هذه الحرفة بجمع أنواع األلبسة من البيوت . خاصة تخزنها وتقوم بكرائها أو بيعها

 .والمؤسسات، ويتم تنظيمها وعرضها في خزائن أو صفوف، تكون مبوّبة ومرقمة ومعنونة وفق الفترة التاريخية

 

 

 

 

 
 جأقسام اإلخراج والمونتا - 

 
I-  مهنة السكريبت(كتابة اإلخراج( )la scriptana( )script girl) 

ذاكرة للمخرج، يقوم بتسجيل مالحظات المخرج وتوجيهاته أثناء التصوير، ( ذكرا أو أنثى)يعد السكريبت 
المجال من العناصر الدخيلة على اللقطة وينتبه السكريبت إلى خلّو . وينبِّّهه بأدق التفاصيل والنقاط التي نسيها

 .كوجود حيوان أو سيارة أو قارورة داخل الكادر، حيث أنها تشّتت مضمون الصورة وتخرِّب معناه

داخل ( la continuité)يركِّز كاتب المخرج على تناسب اللقطات وانسجامها، وعلى حسن االستمرارية 
والفريق ( les regards)في مرحلة التصوير، األزمنة، النظرات ويسجل كل ما يجري . "مسار الفيلم دون انقطاع

ويتجنب الروابط الخاطئة التي تقع أثناء إنجاز العمل، ويخبر . (   )("حركات النظر)المسؤول على هذه النظرات 
أو ( plaan refait( )الملغاة)يجب أن تلغي اللقطة "بها المخرج لحذفها، وإعادة تصوير اللقطة مجددا، و

(pané( )abîmé) وال ننسى في وضع عالمة ،(R )أمام رقم اللقطة"(   ). 
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- scénogrophie et réalisation des décors pour le cinéma, copyrght de l’éditeur française, 2016, p46. 
110

- Isabel Salvini, le script-gril, France, p45. 
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يدّون السكريبت أيضا العوائق التي يتعرض لها فريق العمل أثناء التصوير كتعطيل الوسائل أو الظروف 
 la grosseur du)تدوين موضح الكاميرا وطول اللقطة "كما يتكفل بمهمة . غير مناسبة أو انسحاب الممثلين

plan)  ويراقب لقطات الظهر أو الخلف ]....[ ونوع العدسة والمسافة وارتفع الكاميرا وحركاتها(les amorces )
ووصف اللقطة من حيث جودتها أو ضعفها، ويحّدد حجمها أو مدتها،  وأنواع اللقطات . (   )"ونظرات الممثلين

 (.السّلم)

 

 

 (entrées et sorties de champ)مداخل المجال ومخارجه . 1

يقطع الممثل جهة الكادر للدخول نحو ممثل آخر أو نحو الديكور، وكذلك يخرق الجهة األخرى للخروج 
إذا خرج الممثل من جهة يمين الكادر، يجب أن يدخل من جهة اليسار في اللقطة "ويشترط . عوض الباب

 .(   )"الموالية

ارجها، ويدون زوايا التقاط الصور، يسجل السكريبت مداخل اللقطات أو بداياتها ونهاية اللقطات أو مخ
؛ لإليحاء بتوتر الموضوع وقلقه (plan cassé)مثل الزاوية العلوية والسفلية وزاوية مستوى النظر والزاوية المائلة 

ظهر  4/3وزاوية ( de profil)الكاميرا والزاوية الجانبية ( de face)زاوية المواجهة "و. أو مأساته وانحرافه
(trois quarts dos ) أو(en amorce ) وزاوية بتبرير حركة عين ]....[ من جهة جزء من الظهر أو الرأس

 .(   )"في لقطة مجال وضد مجال( direction de regard)الممثل 

 تقارير السكريبت. 2

 :يدون مالحظاته في ثالثة أنواع من التقارير

 (:rapport production( )de mouchard)تقرير اإلنتاج  - 

                                                           
111

- Isabel Salvini, ibid p45. 
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- Isabel Salvini, ibid, p48. 
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- Isabel Salvini, op.cit, p48. 
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]....[ تقرير إداري يومي يحمل معلومات مرقمة حول يوم عمل منتٍه، كعدم اكتمال لقطة تفصيلية هو "
حضور الممثلين والثانويين، واللذين كانوا  -2. عدد المشاهد المكتملة وغير المكتملة، وعدد اللقطات وأرقامها-1

 .(   )"هوقت بداية التصوير ونهايت -3. مهيئين للتمثيل ولكن لم يؤدوا أدوارهم

 (:le journal de Board)التقرير اليومي  - 

وقت  -2أول لقطة وأهميتها، ( la mise en place)وقت بداية تصوير -1: هو تعبير مفصل حول"
وقت بداية التصوير مع رقم  -5وقت بداية التدريبات  -4وقت بداية دخول أماكن التصوير  -3بداية اإلضاءة 

وقت تصوير اللقطة الثانية ووقت وضع الوسائل  -6( prises)وعدد اللقطات ( le clap)كل لقطة في اللوحة 
الجو ( pannes)، وأسباب التأخر والتعطيالت لألجهزة (accidents)تدوين الحوادث  -7. وتجهيز المكان
، وتدوين الساعات اإلضافية في اليوم، ووقت إيقاف التصوير، ووقف (le mauvais temps)غير مناسب 

 .(   )"االستراحةالغذاء و 

تتعلق بتعطيل أجهزة الصوت ( parasites)يتعرض فريق العمل إلى عدة عوائق أثناء التصوير 
واإلضاءة والكاميرا، وكذلك هبوب الرياح القوية، ونزول األمطار أو زوبعة رملية، أو نقص كمية الضوء، وكل 

، وعدم تحضير المشاهد الداخلية، وكل (le staff technique)ما يجري في البالطو كعدم تفاهم فريق العمل "
 .(   )"ما يعطل اإلنتاج خالف تقرير اإلنتاج الذي فيه متابعة اإلنتاج وتقييم العمل

 (:rapport journalier)تقرير  - 

 .(   )"على عنوان الفيلم واسم المخرج واسم السكريبت"هو تقرير المتابعة اليومية، يحتوي 

 :(   )(rapport script)تقرير سكريبت  - 

 تقرير نموذجي عملي للسكريبت

Dialogues (الحوار )...(الحوار )...(الحوار )...(الحوار الحوار...( 
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- Isabel Salvini, op.cit, p 71. 
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- Isabel Salvini, op.cit, p74. 
 2017.ورشة السكريبت مع دمحم بلخطوات -7  
 6 31.ورشة السكريبت مع دمحم بلخطوات -6  
 6 31.ورشة السكريبت مع دمحم بلخطوات -9  
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Personnages النادل وصاحب  الزوجة-الزوح الشخصيات
 المقهى

  االبن -األم

Lieux de  

Tournage  مكان
 التصوير

(bureau )
مكتب داخلي 

(INT) 

(jours ) نهار
(INT) 

خارجي البحر 
(INT)  البيت(INT) 

القطار 
(INT) 

Nb. Prises 
عدد 
  اللقطات

 (b.1)جيدة 

 (Tb.2)جدا 

 احتياط

 (.M.1)جيدة 

 (Tb.2)جدا 

1.b 

2.Tb 

N° plan 

 عدد اللقطة

1.M 

(mauvaisse) 
couper (c) 

2.b (bien) 

مجال ضد 
تغير )مجال 

( المحور
(l’axe) 

p.p 
(pointrine 

p.M 
(muet) 

 صوتبدون 

N° scène 

 رقم المشهد

06 

1.p.E 

Plan de 
situation 

31 39 13 

Code fin 3353 333 3343 3353 النهاية 

Time début 004 زمن االبتداء (le 
temps reel) 

335 337 339 
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N°K7 رقم الشريط     

 

الحوار يعتبر هذا التقرير نموذجا عمليا يستعين به السكريبت لضمان االستمرارية على مستوى 
. الخاطئة، والبحث عن اللقطات الجيدة( transitions)والشخصيات واألماكن والمشاهد؛ ولتجنب التنقالت 

 (.جيدة، جيدة جدا، سيئة)ومعرفة أزمنة ابتداء اللقطات وانتهائها، ويحدد السكريبت نوع اللقطة ورقمها وصفتها 

وخانة . لكاميرا مثل الزوم والترافلنج والبانوراميكيمكننا تقييم هذا النموذج ونقده؛ بإضافة خانة لحركات ا
، وزاوية مستوى (contre plongée)الزاوية العلوية، والزاوية السفلية : أخرى لنوع زوايا التقاط الصورة مثل

وكذلك خانة ألنواع . ونضيف خانة لحجم اللقطات ومدتها التي تستغرقها(. de profil)النظر، وثالثة أرباع 
رابط الماكياج ورابج اللباس ورابط حركة الممثل ورابط الصوت ورابط : مثل( faux raccords)خاطئة الروابط ال

الموسيقى ورابط اللون ورابط الديكور ورابط الشعر، ماعدا رابط اإلضاءة الذي هو من اختصاص مدير 
 .التصوير

 (:faux raccords)أنواع الروابط الخاطئة . 3

، (le soulagement)اللقطة األخيرة عند توقف العمل بسبب وقت االستراحة يقوم السكريبت بتصوير 
ويستعمل هاته الذكي لتسجيل اللقطة األخيرة وتثبيت المعلومات فيها، لإلبقاء على نفس التسريحة بين اللقطتين 

ن القهوة نرى في لقطة شخصين جالسين يرتشفا: فمثال. المتعاقبتين، وكذلك نفس الماكياج، والزي والديكور
 la)الحفاظ على نفس هيئة الشخصيات الجالسة ( continuité)ويتحاوران، فيتقضي مفهوم التتابع 

physionomie( )le profiling) الكؤوس، )، وعلى نفس الحركة، وعلى نفس األكسسوارات فوق الطاولة
 des)وهذا لتجنب القفزات البصرية ، وال نغير نوع التسريحة، ونعيد الماكياج للمثل إذا تم إزالته؛ (القوارير
sotes ) والصدمات(les chocs.) 

، وكل مساعد يرّكز مالحظاته على كاميرا (assistans scripts)بمساعدين "تم إرفاق السكريبت 
 .(   )"وأيضا هناك مساعدون مختصون في روابط حركات الممثلين مثال. واحدة

 (:faux raccord costume)الرابط الخاطئ للزي  - 

                                                           
 6 31.ورشة السكريبت مع دمحم بلخطوات -1  



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

يصحح السكريبت الخطأ الوارد في اللقطة المتعاقبة على مستوى الزي، حيث كان الممثل يلبس زيه في 
يجدر تذكير العمال بعدم تغيير مظهرهم أثناء استراحات "و. اللقطة السابقة ثم نسيه في اللقطة الموالية مثال

 .(   )"في التتابع الطعام، فإن التغيير لتسريحة الشعر أو المالبس يمكن أن يخلق فوضى

 (:الخاطئ)رابط الزمن  - 

يتمثل في تجاوز اللقطة المدة الزمنية المحددة لها، أو عدم احترام زمن ابتداء اللقطة وزمن انتهائها أو 
يجب على السكريبت حساب وتسجيل مدة اللقطات "ولهذا . خرق الزمن الطبيعي بعدم تعاقب الليل والنهار مثال

 .(   )("le cromètre à arrêt( )رالُكُروَمات)بمساعدة 

 (:faux raccord accessoire)رابط األكسسوار الخاطئ  - 

 .يتم تغيير األكسسوارات من لقطة إلى أخرى موالية، في شكلها ولونها ووظيفتها وموضعها

 (: faux raccord maquiage)رابط الماكياج الخاطئ  - 

كاتب المخرج أثناء التصوير إلى تغير في مستوى الماكياج بين لقطتين متواترتين؛ بسبب غسل  ينتبه
( le désordre)الالتسلسل : "فيخلق رابطا خاطئا يؤدي إلى. الوجه أثناء االستراحة أو إزالة الماكياج بالمناديل

يعيد المكلف بالماكياج وضع مواد . (   )"بين لقطتين(. injustifié)في التصوير، وإلى التغّير غير المبّرر 
 .التجميل للممثل أو مواد التصحيح حسب مقتضيات مضمون اللقطة ونوع أداء الممثل

 (:faux raccods coiffure)رابط تسريحة الشعر الخاطئ  - 

يتغير نوع تسريحة الشعر من لقطة إلى لقطة موالية بالنسبة للممثل، بسبب استغالل الممثلين لوقت 
وهذا ما يخلق قفزات بين . ، فيغسلون وجوههم ويلمسون شعر رؤوسهم فيشتتونه(soulagement)ة االستراح
 (.des sotes)اللقطتين 

 (:faux raccord couleur)رابط خاطئ اللون  - 

من لقطة إلى اخرى بواسطة اللون،  -بصفته المسؤول المباشر على الروابط والتنقالت–ينتقل المخرج 
ثم تعقبها لقطة لضحية تغرق في . نرى في لقطة شرطيا يأكل الفراولة ويأتيه اتصال هاتفي للرد عليه: فمثال
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ولو . ولة إلى اللون األحمر للدمدمها؛ حيث تم الربط بين لقطتين عن طريق االنتقال من اللون األحمر للفرا
 .انتقلنا بلونين مختلفين سيقع الرابط الخاطئ الذي يالحظه السكريبت

 (:faux raccord regard)رابط خاطئ حركة العين  - 

؛ حيث يغير مواقع الكاميرا عند الربط (les sous d’axes)يتجنب المخرج مسألة القفز على المحاور 
ههواالنتقال؛ برسمه للخط ال إذا التفت الممثل نحو منظر ما، يتغير موقع الكاميرا : فمثال. وهمي الذي يوجِّّ

في الحسبان، سنرى لقطة معاكسة تماما ( sous d’axes)؛ وإذا لم نجعل القفزات (لقطة وجهة النظر)بتصوير 
 .لنظرة الممثِّّل

 -2(. raccord dans l’axe)رابط في المحور  -1: وهي( 7R")يراعي السكريبت في مالحظاته 
رد الفعل في  -4(. rentrée et sorties)رابط مداخل ومخارج المجال  -3(. regards)رابط حركة العين 

 -6(. retounements)االلتفاالت واالستدارات  -5(.réflexion dans miroir et 180°)° 113المرآة و 
 rythme)االنتقال إيقاع  -7(. raccord geste sur parole)رابط الحركة حول الكالم 

d’éplacements.)(   ). 

 (:faux raccord musique)رابط خاطئ الموسيقى  - 

وهو القطع المباشر دون اكتمال المقطع أو الجملة الموسيقية ودون انتهاء المدة الزمنية المخصصة 
 .وهو من مسؤولية المركب.لها

 (: faux raccord sonore)رابط خاطئ الصوت  - 

المخرج عنصر الصوت لالنتقال من لقطة إلى لقطة موالية، ويكون الصوت متعلقا باللقطة  يوظف
رجل يقطع الخشب في لقطة معينة ثم فجأة : ومثال ذلك. وال يرتبط بمضمون اللقطة األولى. الثانية ومكونا لها

لمصدر ( جهة النظرو )للمثل نفسه يتسلق الجبل بدل أن نرى لقطة ( خارج مجال الصوت)نشاهد لقطة ثانية 
 .ويعد الصوت رابطا إجرائيا في هذا المجال، وال يؤدي معنى يرتبط بمحتوى اللقطة. الصوت

 :رابط خاطئ الديكور -  
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هو تغيير مكان التصوير، كتغيير الطاوالت من موقعها األول، أو تغيير المقهى بمقهى آخر، أو تغيير 
ابط الخاطئ؛ حيث تتغير المداخل والمخارج واالرتفاع والطول المسكن والطريق والشارع؛ وهذا الذي يخلق الر 

 .والعرض وتحركات الممثلين

 (:faux raccord l’éclairage)رابط خاطئ اإلضاءة  -  

هو مدير التصوير الذي يحرص ( mauvais raccord)المسؤول األول عن رابط اإلضاءة الخاطئ 
وعلى ( flou)اللقطة الموالية، وعلى وضوحها وعدم غبشها على الحفاظ على جودة اللقطة مع نفس درجة 

 .التساوي في كمية الضوء بين اللقطات

 

II-  مهنة مساعد المخرج(assistant réalisateur) 

يتكفل مساعد المخرج بوضع احتياجات كل مشهد بعد قراءته لسيناريو الفيلم؛ ويساعد هذا العمل مدير 
رقم المنظر والمشهد وصفحة السيناريو المدونة فيها المنظر، : "لتقطيعاإلنتاج في مهمته، وتحتوي جدول ا

بيان بالممثلين ]...[ ووصف مختصر للحركة، توضيح ما إذا كان المنظر يدور ليال أو نهارا، داخليا أو خارجيا 
إلى نوع الديكور واألزياء؛ لتوفيرها  إضافة. (   )"المطلوبين، وعدد الممثلين الكومبارس، واألكسسوار المطلوب

 (. le dépouillement)في جدول الميزانية 

وتحفظيهم وتصحيح أخطائهم، ( répititions)يؤدي مساعد المخرج دور مراجعة الحوارات مع الممثلين 
خير عن تأخير حضور الممثلين أو تأ: "ويشرف على تجارب األداء معهم قبل البدء في التصوير، وهو المسؤول

 .(   )"دخولهم في الديكور أثناء التمثيل

 plan)يساعد الممثلين في التخلص من األداء المسرحي أثناء التدريبات أو اللقطة الميكانيكية 
mécanique) ويدربهم على االرتجال ،(l’improvisation ) ،مع "والبساطة في األداء والتركيز على الغريزة

ك يبدو مسرحيا؟ إذا كان األمر كذلك فإنه سوف يتم حذف معظم النفس، يأتي الصوت بالطبع، هل صوت
 .(   )"الحوار
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يتصل بالممثلين ويوزع عليهم أدوارهم، ويحدد لهم أيام التصوير الخاصة بهم، ويحدث هذا غالبا في 
الق ويقوم بتحضير شروط اللقطة قبل انط. أماكن إقاماتهم؛ لتسهيل مهامهم وتوفير أجواء الراحة واالسترخاء لهم

 .التصوير كتحضير الممثلين والديكور واألزياء والماكياج واإلضاءة، ووسائل التقاط الصوت، واألكسسوارات

يستند مساعد المخرج إلى التقطيع التقني الذي وصفه المخرج  من أجل االستعداد للتصوير وتوفير 
، ومخطط العمل (repérage)الكاستينغ، والمعاينة : "ويحضر في مراحل( la dicipline)شروط االنضباط 

(plan de travail ) وأوراق االحتياجات(feuilles de service) وتوفير الهدوء والصمت ،(le silence ) في
 .(   )"بالطو التصوير

في أماكن التصوير مفصلة، أوقات العمل لكل ممثل، اللقطات المقرر "يتمثل مخطط العمل 
واألكسسوارات، واألزياء، وأنواع التسريحات، وأنواع الماكياج، والجو ونوع الديكور، والممثلون، . (   )"تصويرها

ويتصدر (. خارجي، داخلي، كروما)أو الخاص بالديكور ( ليل، نهار)الخاص باإلضاءة ( l’ambiance)العام 
عنوان الفيلم، والمنتج، ومساعد المخرج، ومدير التصوير، والسكريبت، والمصور وملتقط "ورقة مخطط العمل 

 .وهذا نموذج لمخطط العمل اليومي. (   )"لصوتا

 

 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

النادل،  نهار، داخلي
صاحب 
المقهى، 

 الزوجة
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يوضع المخطط يوميا لتسيير عملية التصوير وإنجاحها، ونستطيع أن نضيف لنوع اللقطة حركات 
الكاميرا كالبانوراميك والزوم والترافلينج، وندرج في الجدول كذلك أنواع الممثلين كالكومبارس أو  الرئيسيين أو 

 .السيلويت

III-  مهنة االخراج السينمائي(la réalisation:) 

في شكل ( Découpage technique)يقوم المخرج بقراءة السيناريو قراءة جيدة، ثم يبدأ بتقطيعه 
جدول مقسم إلى خانات، فيدرج فيه رقم المشهد، رقم اللقطة، نوعها، مدتها، حركة الكاميرا، الممثلون، نوع 

 .لروابطالديكور، نوع اإلضاءة، نوع األكسسوار، الزي، الحوارات، نوع ا

يعتبر المخرج مسؤوال عن مضمون اللقطة وأغراضها ودالالتها، فيركز على بؤر االهتمام أو الموضوع 
بأن يرتبها في المكان بطريقة تجعل األشياء التي في المقدمة تبدو أكبر كثيرا من األشياء التي في "ذي األهمية؛ 

للموضوع، ويحدد زمن ابتدائها وزمن انتهائها وحركتها، ولهذا يقوم باختيار نوع اللقطة المناسبة . (   )"المؤخرة
فإنه عندما ستلتصق مع اللقطة المجاورة، سينشأ ]....[ فإن جمع لقطتين يؤدي إلى تنظيم الحركة والمكان "

 .(   )"اإلحساس بالحركة

ائها يعطي المخرج أهمية لتكوين الكادر وتناسب مكوناته، فيشارك مدير التصوير في تقسيم اللقطة وبن
والعمل الفني الذي يقوم على مبدأ القطع ]....[ الوحدة العضوية، بالنسبة للتناسب "وفق قاعدة التثليث؛ لتحقيق 

 .(   )"الذهبي يكون في العادة عمال كبير التأثير

، الذي يحافظ على جودة الصورة طبقا (Moniteur)ويراقب عناصر تكوين اللقطة عبر جهاز المونيتير 
 (.4K, HD, full HD)للكاميرا 

يوظف المخرج األلوان لإليحاء إلى دالالت معينة، فلون اللقطة الضوئي األزرق يوحي إلى عزلة 
يشمل الغيرة ]....[ األصفر مخصص لألزواج المخدوعين و"الشخصية وبرودة عالقتها مع اآلخرين، واللون 

ألخضر إلى الخضرة والنماء ويوحي ا. (   )"كلب أصفر شخص خائن، شخص جبان]....[ والحسد والكآبة 
 .والمحبة، ويوحي األزرق إلى الموت
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 (leader chip)قيادة المخرج السينمائي . 1

مهارات المخرج وسماته في اختصاصه وكفاءته ومكانته وسط فريق العمل، وكذلك قدراته على  تتمثل
. (   )"حيث يعد مناسبا خلق الجو الودي بين أفراد الفريق من قبل بعض القادة"قيادة الفريق التقني والممثلين؛ 

 .ومالحظاتهم والتواصل مع الجماعة، وتوفير الراحة واالسترخاء وضرورة اإلصغاء إلى نصائحهم

يتسم المخرج بالديموقراطية التشاركية، حيث يتشاور مع فريق العمل في أحسن األساليب اللتقاط اللقطة 
يسعى دائما إلى تحقيق أهداف الجماعة عن طريق "وتكوينها والبحث عن الّصواب في كيفيات إخراجها، و

 .(   )"األعضاء أنفسهم، ويقف هو موقف المحرك والموجه لنشاط األعضاء

يزيل المخرج العوائق أثناء التصوير ويستبعدها، فيصلح بين األعضاء المتنازعين، ويرفع التوتر عن 
ص أوقات لراحتهم ورفاهيتهم ويتجنب االنفعاالت السلبية مثل الغضب واألنانية واالحتقار . الممثلين، ويخصِّّ

 .(   )"سر من جهودهاإن هذا يعاون على تقوية الشعور بوحدة الجماعة ويي"و. واالستعالء

 .(   )"الشيء الوحيد الذي يهم هو أهمية عمل الجماعة في اإلخراج"يؤدي العمل الفردي إلى الفشل، و

 (le repérage)معاينة المخرج مع الفريق . 2

كاميرات وحوامل ووسائل الصوت  من( les moyens du bord)يكتفي المخرج بالوسائل المتاحة لديه 
وقبل انطالق التصوير، يقوم المخرج بمعاينة . وكذلك أماكن التصوير المتوفرة مجانا الستغاللها. واإلضاءة

الديكورات رفقة مساعد المخرج ومدير اإلضاءة ومهندس الصوت ومهندس الديكور؛ وهذا من أجل معرفة كمية 
العواكس المناسبة، ولمعرفة عوائق الصوت، وتحديد األكسسوارات التي اإلضاءة الموجودة؛ لتحضير الكشافات و 

 .يحتاجها الديكور، والعوائق الموجودة في المكان، ككابالت الكهرباء في ديكور تاريخي

 les)بحمل آالت التصوير الرقمية؛ ألخذ صور أثناء المعاينة ألركان المكان "يقوم فريق المعاينة 
endroits")(   ) .تها بعد االنصراف من األماكن؛ لمالحظة التفاصيل وتقييم األمكنة، وتوفير تم مشاهد

واختيار أفضل األيام . احتياجاتها من وسائل، وتحديد أوقات التصوير فيها حسب الظروف المناسبة فيها
 .واألوقات للتصوير

                                                           
 . 1، ص111 ،  سالم العيسى، دار عالء الدين، دمشق، ط: كورتوا، الطريق إلى القيادة، تر.ج - 2 
 . 6، ص3112،  أحمد معروف، شروط المدير الناتج، شركة التضامن، باتنة، ط -25 
 .55 ، ص175 دمحم عبد الفتاح إبراهيم، مؤسسة فراثلكين، مصر، ط: أردواي تيد، فن القيادة، تر -27 
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 ارتكاز االخراج على المحاور. 3

المخرج السينمائي على رسم المحاور؛ للحفاظ على التتابع داخل اللقطات، وتجنب انحراف  يرتكز
يمر بمنتصف الموضوع المراد ]....[ خط خيالي "فيقوم المخرج بوضع ( sotes)المسار وظهور القفزات 

 .(   )"ويختار المخرج أحد جانبي الخط ليتم تصوير الحركة منه. تصويره دائما

؛ ويتم وضع الكاميرا في نقاط االرتكاز في جانب المحور؛ حيث يدخل (درجة 113)وذلك من زاوية 
ثم تغير نقطة االرتكاز في الجهة المقابلة؛ فتحصل على عدم . الممثل من باب المنزل من اليسار إلى اليمين

 .تتابع الحركة؛ حيث نشاهد قفزة يظهر من خاللها الممثل عائدا في اتجاه معاكس

وإذا ما كان ]....[ انطباع للذهاب والقدوم، "ى حركات الممثلين؛ لإليحاء وإعطاء يركز المخرج عل
وكذلك إذا حاولنا . (   )"المطارد يهرب من اليسار إلى اليمين، فإن المطارد يجب أن يحافظ على هذا االتجاه

ول اللتقاط يتم وضع الكاميرا في جانبين متعاكسين، تكون في النقطة األ( مجال وضد مجال)تصوير لقطة 
 (.plan en amorce)وفي النقطة العكسية اللتقاط جزء من رأس أو ظهر المتكلم إليه ( المتكلم)

يشكل المحور "يتم االنتقال إلى محور آخر إدا استدار أحدهما لرؤية شخص ثالث يدخل من الباب و
الرجل األولى ينظر إلى الثالث بمعنى أنهما رأسيان، اللقطة حيث ( درجة 93)الجديد والمحور القديم زاوية 

وإذا لم يغير المخرج المحور، يقع القفز وانحراف . (   )"كجسر بين كال المحورين وتسمى لقطة محور ارتكازي 
 .النظرة، فنرى حركة نحو الخلف غلى رجل يدخل من األمام

 المسافات بين الممثلين. 4

والمسافات بينهم والحدود؛ ( la mise en place)يعمل المخرج على إدارة الممثلين وتحديد أماكنهم 
خلق اإلحساس : "فمن أدوار المخرج األساسية. لضرورات يقتضيها اإلخراج أو التمثيل أو اإليحاء والداللة

 .(   ) ("اتصاال أو انفصاال)بالمسافات والمساحات والفراغ؛ وإبراز عالقة األشياء بعضها ببعض 

عندما يضع المسافات بين الشخصيات، وضرورة اإلفادة من  يراعي المخرج مضامين اللقطات وأغراضها
 :(   )دراسة ادوارد هول في تناول لموضوع المسافات المتمثلة في
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 .هي مسافة الجماع والمصارعة( حالة القرب) (distance intime)المسافة الحميمية  - 

لأليدي أن تمتد  يمكن( سم 45إلى  15( )إنش 31إلى  36) (حالة البعد)المسافة الحميمية  - 
 .وتمسك األطراف

يمكن للمرأ أن ( سم75سم،  45حالة القرب ) (:distance personelle)المسافة الشخصية  - 
 .يمسك أو يتشبث بالشخص اآلخر

تمتد من نقطة خارج مساحة اللمس السهل (: سم 125سم إلى  75حالة البعد ) المسافة الشخصية - 
 .للرجل من قبل شخص ما

مسافة مشتركة ( متر 2213متر إلى 1223القريب ) (distance sociale)المسافة االجتماعية  - 
بالنسبة ألشخاص يحضرون تجمعا اجتماعيا عرضيا أن تقف وتنظر نحو شخص على هذه المسافة له تأثير 

 .مهمين

الة األسنان إن مادة الجلد والشعر وح(: متر 3,63متر إلى  2,13)( البعيد)المسافة االجتماعية  - 
 ".وحال المالبس تكون جميعها مرئية بسهولة

. توحي المسافة الحميمية القريبة إلى حضور الفعل الجنسي من خالل تالصق الجسدين، والعناق والقبلة
إلى وجود عالقة عاطفية بين ( سم 45إلى  15)وتوحي المسافة الحميمية البعيدة . وتقدر بالمسافة صفر
باالستقبال والشخص المجاور لها، وتؤدي المسافة الشخصية دالالت االسترخاء أو التوتر الموظفين أو المكلفة 

 .بين الممثلين

 حركات الممث ِّل. 5

كذلك  ويتحركون . يقوم المخرج بتوجيه الممثلين للتحرك من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين
وتؤدى حركات الممثل عدة دالالت . صعودا من األسفل نحو األعلى أو هبوطا من األعلى نحو األسفل

وتبدو الحركة من اليمين إلى اليسار في ]....[ الحركات الهابطة يمكن أن توحي بالضعف والخطر والضآلة "
لكن البطل يتحرك من اليمين . (   )"شةبطل الفيلم مثال يسافر في األغلب إلى يمين الشا]....[ األغلب متوترة 

 .إلى اليسار لإليحاء إلى عودته من السفر
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حسب نوع االتجاه نحو الكادر ( وزنه الدرامي)توحي حركة الممثل إلى وضعيته القوية أو الضعيفة 
دما اليسار إلى اليمين عندما يهاجمون ومن اليمين إلى اليسار عن"األيمن أو األيسر فالجنود يسلكون اتجاه 

فإذا ما كانت الشخصية شريرة فإن آلة التصوير قد تبدو عدوانية أو تهديدية فهو يغزو فراغنا، ]....[ ينسحبون 
 .(   )"وإذا ما كانت الشخصية جذابة فإن الحركة باتجاه آلة التصوير تبدو ودية

فى مع اتجاه اليمين يوحي االتجاه من اليسار إلى اليمين إلى الذهاب واالبتداء واالنطالق والسفر، ويتنا
بحركة الشخصيات "نحو اليسار الذي يؤدي معاني العودة والرجوع واالنتهاء، ويرتبط اتجاه اليسار نحو اليمين 

 .(   )"ذات الطبائع اإليجابية بينما يرتبط االتجاه اآلخر بحركات الشخصيات ذات الطبائع السلبية

كون ذات قيم المحبة والخير واألمن والقوة تتحرك الشخصية اإليجابية من اليسار نحو اليمين، وت
والسعادة والمواطنة والشرف، وتوحي الشخصية السلبية المتجهة من اليمين نحو اليسار إلى قيم الشر والكراهية 

عن فعل فيه قوة وعنف وتعطي الحركة تجاه أعلى الكادر إحساسا "وتعبر . والضعف والخيانة والكآبة والتوتر
 .(   )"س الحركة تجاه أسفل االكادر التي تعطي إحساسا باليأس والكآبةباألمل والنمو، بعك

حركة الشخص القوي الذي ينتصر في المعركة أو الشخص  -المتجه نحو اليمين–تمثل حركة الممثل 
الذي يستقبل زوجته مسالما وسعيدا، وعلى خالف ذلك يمثل الشخص المتحرك نحو اليسار الضعيف الذي ينهزم 

وتكون المسافة شخصية بعيدة . و الشخص الذي يعنِّّف زوجته ويخلق عالقة التوتر والتهديد بينهمافي المعركة أ
 .بين الطرفين

وتتحرك شخصية البطل نحو اليمين؛ من أجل الضرورة الدرامية، مثل استرجاع ابنته المختطفة، أو من 
 .امية؛ كالبحث عن المال من أجل الزواجأجل الموقف الدرامي المتمثل في فعل االنتقام، أو من أجل الحاجة الدر 

                                                           
 .3 -  لوي دي جانيتي، المصدر السابق، ص -5  
 .321، ص3 31نما، مكتبة األسرة، القاهرة، طناجي فوزي، قراءات خاصة في مرئيات السي -7  
 .3 3فلاير مهنا، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج، ص -6  



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

 
 (   )شكل يوضح معاني بعض األوضاع الجسمية

( ز. )مكتف بذاته( و. )يراقب( هـ. )يرفض( د. )ال مبال( ج. )متحير( ب. )محب لالستطالع  أو فضولي( أ)
( ن. )غاضب بعنف( م)منتبه  ( ل. )يشاهد( ك. )باحث عن شيء( ي. )متسلل( ط. )عاقد العزم( ح. )مرحب
( ص. )يخفي شيئا خشية افتضاحه( ف. )مندهش، مسيطر، متشكك( ع. )يبسط جسمه/ يتمطى( س. )مستثار

 .متأثر وجدانيا( ر. )يفكر( ق. )يشعر بالخجل

 األشكال  –التأطير  –اإلخراج . 6

األم المتسطلة . "يعطي المخرج أهمية للتأطير وشكل الموضوع، فيكون مثلثا أو دائرة أو خطأ مستقيما
ويبدو الشخص أو لشيء ]....[ تطغي على اإلطار وهي تقف بين ابنها المرتبط بأمه ارتباطا وثيقا ]....[ 

 .(   )"م شعورا بالقمعويعطي التأطير المحك]....[ محصورا ضمن الحدود األفقية والعمودية لإلطار 

تشبه الخطوط العمودية قضبان السجن، وتكون أحيانا عبارة عن ظالل ساقطة على وجه الممثل، 
جن أو جانبي النافذة أو الباب لإليحاء إلى الحصار والقيود . ويؤطر المخرج جسد الممثل بقضبانين داخل السِّّ

                                                           
شاكر عبد : جلين ويسلون، سيكولوجية فنون اآلداء، تر: عن (Rosenberg and Langer, 1965)روزنبرج والنجر -9  

 .311، ص3111الحميد، عالم المعرفة الكويت، ط
 .1  -9  ، ص2 31دمحم منير األصبحي، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط : ديك، تشريح األفالم، تر.برناردف -1  



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

]....[ ال منحرفا، يبدو اإلطار فيه مائال إلى أحد الجوانب تشكي( لقطة الزاوية الهولندية)اللقطة المنحرفة : "وكذلك
 .(   )"من جهة أخرى الخطوط األفقية عبر الوجه لها أطياف معان أخرى، الغموض، السجن، اإلقصاء

إلى مأساة األشخاص وظروفهم المزرقة أو الالاهتمام بالموضوع ( plan cassé)توحي اللقطة المائلة 
عيات الشخصيات في السجن أو المعتقالت أو األماكن المعزولة، أو اإلشارة إلى المحاصر بالنفايات، أو وض

كانت المساحة الفارغة إلى يمين اإلطار والنظرة إلى "حاالتهم النفسية مثل التوتر والقلق واالضطراب، وإذا 
وانبه حسب وتتغير مواقع الموضوع بين وسط الكادر وأسفله وأعاله وج. (   )"اليسار، تضع تهميشا للموضوع

 .رؤية المخرج واختياراته

هذه المساحة تعتبر بشكل غريزي من قبل أكثر "يقوم المخرج بجعل ثورة االهتمام في الوسط غالبا، و
إلى مكانة الشخص ( chapôt)ويوحي الجزء العلوي من الكادر . (   )"الناس على أنها مركز االهتمام الضمني
وحافات اإلطار يمكن أن ]....[ على القوة والسلطة : "الجتماعي، ويدلوتقبله االجتماعي ومنزلته داخل الوضع ا

 .(   )"توحي بعدم األهمية وأحيانا االقتراب من الخطر والنسيان والموت

يرمز الجزء السفلي من الكادر إلى الضعف واالنسحاب واالنتهاء والتهميش واالستعباد، وهو الجزء 
 .اء والمضطهدين والمستعمرينالمخصص للخدم والمهمشين، والعبيد والفقر 

في شكل خط مستقيم لكثرتهم، أو لهجوم ( la mise en place)يدير المخرج الممثلين ويحدد مواقعهم 
جلوسهم أمام : الجنود في المعركة، أو لحجم الحضور في القاعة، ويضع الممثلين أحيانا في شكل دائرة مثل

واألساطير، أو جلوس الممثل في شكل دائرة في الفضاء لإليحاء إلى الدار، أو جلسات السمر واالستماع للحكايا 
 .الوحدة والغربة والتهديد والتهميش

نرى شكل المثلث كثيرا في اللقطات يدرج المخرج فيه ثالثة شخصيات تستقر في وضعيات أركان 
يطرة واإلدارة والحكمة يمثل رأس المثلث القوة والس. المثلث، وتتحرك جريا أو مشيا أو ركوبا أو تبقى ساكتة

 .والزعامة والحكم، ويمثل ركناه في القاعدة االستعباد والطاعة والهزيمة والضعف والتهديد والشخصيات السلبية

 الخطوط داخل الكادر -اإلخراج. 7

                                                           
 . 5 - 5 ديك، المصدر نفسه، ص.برناردف -51 
 .29الخطاب السينمائي، ص- 5 
 .3 اإلخراج، المصدر السابق، ص-لوي دي جانيتي، فهم السينما -53 
 .3 لوي دي جانيتي، المصدر نفسه، ص -52 



 
 
 
 
  
 
 
 

  ـةعبيـــة الشــة الديــمقراطيــــالجمهــوريــة الجـزائـريـ
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

تتمثل الخطوط داخل الكادر في الخطوط المستقيمة، والخطوط المنكسرة، والخطوط المنحنية، والخطوط 
، والخطوط األفقية والخطوط العمودية والخطوط المتوازية والخطوط المنحرفة (×)وفي حرف ( S)في حرف 

ويحدد المخرج هذا الخطوط في حركة الممثل، وخط الطريق المستقيم، (. المائلة إلى اليمين واالئلة إلى اليسار)
خط سير السفينة األفقي، وخط وخط الساللم المنكسر، وخط سكة الحديد المتوازي، وخط تسلق الجبل العمودي، و 

 .السكران المنحني وخط المسافر المستقيم نحو اليمين وخط العائد من السفر المستقيم نحو اليسار

الخطوط المستقيمة "تؤدي الخطوط وظائف تقنية تقتضيها الضرورة اإلخراجية، ووظائف داللية إيحائية  
ي إحساسا بالرقة واألنوثة، والخطوط الرأسية تعطي تعطي إحساسا بالقوة والرجولة، والخطوط المنحية تعط

إحساسا بالقوة، والخطوط األفية تعطي إحساسا بالهدوء والسالم والخطوط المائلة تعطي إحساسا بالديناميكية 
 .(   )"والطاقة

يعبِّّر الخط المستقيم عن االختيارات الصائبة واتخاذ القرارات النهائية وعدم التردد واالنسحاب، ويوحي 
، وتعبر (S)إلى الفوز واالنتصار، ويعبر الخط المنحني عن الضعف والتردد والخيانة ويكون في شكل حرف 

عن القوة إذا كانت مستقيمة، وعن الضعف  -إلى اليمين أو اليسار( ×)في شكل حرف -الخطوط المنحرفة 
الركود وعدم الحركة لإليحاء بأفكار مثل اإلنهاك  يستخدم المخرجون السينمائيون "و. والليونة إذا كانت منحنية

أو درجة ).( وتبقى الحركة مستقرة ساكنة في شكل نقطة . (   )"والتعب العصبي والشلل الروحي وحتى الموت
 . الى صعوبة الوضع والقراروالمواجهات zويوحي الخط المنكسر(.3)

 إدارة االنفعاالت والغرائز. 8

فعاالت والعواطف أثناء التصوير، ولكل انفعال في الوجه حركة تناسبه، مثل يركز المخرج على إدارة االن
ويعبر الوجه واليدان وحركة الجسد عن االنفعاالت، وكذلك . التوتر والقلق والسعادة واإلحباط والغضب والنشوة

ه إلى االستقرار وتشير زرقة الماء وسكون. (   )"فاللمعان، يمثل حد السكين، الحنان"تعبر األشياء داخل الكادر 
واالسترخاء واألمن، وتشير األرض اليابسة المقشرة إلى شدة العطش والقحط والجفاف في فيلم وقائع سنين 

 .الجمر
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اللون أنواع العواطف والمشاعر؛ حيث يرمز األخضر إلى المحبة واألمان، ويرمز األصفر إلى  يحدد
األبيض يحدد واجبنا أو مقدرتنا، وأن األسود يحدد ضعفنا، عجزنا أو تعطشنا إلى "الخيانة والخداع والكذب، و

 .(   )"الشر وأن الرمادي يحدد تشككنا

غريزة الجوع، غرائز التفذية، : "ه واالنحرافات االجتماعية مثليتناول المخرج مسألة الغرائز في موضوعات
وكذلك غريزة العطش وحّب األزياء، والميل إلى مقدمات الجنس . (   )"الغرائز الجنسية أو حتى غريزة الذهب

ها بالمعايير التي يضع"وترتبط مسألة الغرائز . العناق والقبلة واللمس، وغريزة الميل إلى الستر أو العري : مثل
مستوى التوتر الذي  -2النزعة االحترافية  -1: المخرج في اعتباره عند تقييمه للممثل في أول لقاء به، مثل

وتتمثل االنحرافات . (   )"الجاذبية الجنسية-5جاذبية الشخصية  -4الحيوية  -3يصفه الممثل في الموقف 
حاق والعنف وضرب ا لمرأة واالغتصاب والمثلية الجنسية، والتحول االجتماعية في موضوع الزِّنا واللِّواط والسِّّ

 .الجنسي، والعنف الجنسي، والمخنثون 

IV .مهنة المونتاج 

أو يقوم . لقطتين متعاقبتين أو متزامنتين؛ إلنتاج معنى أو غرض سينمائي يتمثل في أسلوب الجمع بين
وأما التعارضات . "أو الربط بين لقطتين متناقضتين. المرّكب بالقطع لالنتقال إلى محتوى آخر في لقطة موالية

اه، المي( )qualitative)وكيفيا ...عدة رجال –رجل  -كثير –واحد ( quantative)فتصبح متعددة كميا 
حركة هابطة،  –حركة صاعدة ( )Dynamiques)وديناميا ( الظلمات، النور( )intensive)وتكاثفيا ( األرض

 .(   )"من اليمين إلى اليسار وبالعكس

يتحصل المركب على المادة الجافة التي صورت، ثم يقوم باختيار اللقطات المناسبة ويحذف األجزاء 
ربط بين لقطة الفعل ولقطة رد الفعل، ولقطة المجال ولقطة ضد المجال، ويشمل المونتاج ال...األخرى ويستبعدها

ويعتبر التركيب نتيجة مسألة غريزية تقتضي القطع واالنتقال، ويبقى . ولقطة رد الفعل ولقطة وجهة النظر
ن يتبع وأ]...[ يستطيع أن يقدم صورة مطابقة للحياة التي نراها، "المونتاج حاجة نفسية يحققها المركب؛ الذي 

 .(   )"نفس الطريقة التي نرى بها األشياء في حياتنا العادية
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 أنواع المونتاج . 1

 :يظهر المونتاج في عدة تصنيفات، منها

 :المونتاج اإليقاعي - 

. الذي يتعلق بمستوى تسارع اللقطات أو بطءها، ويخضع المرّكب للمدة الزمنية التي تستغرقها كل لقطة
 .(   )"متكرراالتقطيع السريع "ويكون 

 :المونتاج الروائي - 

إنه أبسط مظاهر التوليف المباشر، "و. يكون تركيبا سرديا يتبع خطية القصة واألحداث وال ينحرف عنها
 .(   )"أي مظهره الذي يتكون طبقا لتسلسل منطقي تاريخي

 :المونتاج المتوازي  - 

زمنية نفسها، وال يسبق أحدهما اآلخر؛ يراعي المركب مسألة تزامن الصورة والصوت، ويستغرقان المدة ال
غالبا ما يجد مركب الفيلم أن شريط الصوت يساعد على الربط بين لقطتين، "تجنبا للقطع واالنتقال الخاطئ، و

 .(   )"ويعتبر استمرار الصوت خالل القطع من لقطة إلى أخرى من أهم الوسائل التي تتبع في مونتاج األفالم

 :المونتاج المباشر - 

بين اللقطات، ويستبعد المؤثرات الخاصة كالتالشي البصري أو ( cut)عمل المرّكب القطع المباشر يست
يحتفظ بأحسن اللقطات، وأداءات الممثلين الجيدة والكادراج، واللقطات التي تغيب فيها "المسح أو االختفااء، و

 .(   )"األخطاء كالتحكم السيء للكاميرا واألداءات الرديئة للممثلين

 :المونتاج غير الحطي - 
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يعطي المركب لعنصر الزمن أهمية؛ ويستعمل في الفيلم زمن االسترجاع والعودة إلى الماضي أو زمن 
وهذا ما ينحرف بالزمن (. Ellipes)االستقبال للتنبؤ باألحداث قبل وقوعها أو توظيف زمن الحذف واإلضمار 

ي المتدرج  .عن مساره الخطِّّ

 :المونتاج المتزامن - 

. يعرض المركِّب لقطتين متزامنتين غير متواترين تتضمنان حدثين مختلفين ومرتبطين ببعضهما أن
نشاهد لقطة المرأة تعانق ابنتها وهي تبكي من شدة الحرمان والفقر، تتزامن مع لقطة لزوجها يضحك : فمثال

 .ويلعب القمار غير مباٍل لحال أسرته

 :المونتاج األمريكي - 

أوراق تقويم تطير في الفضاء : "يرتبط بعنصر حذف الزمن وسرعته؛ حيث تتواتر األيام والسنون مثل
وأثناء المحاكمة تحل لقطة محل أخرى، تضمحل صورة وجه قاض ليظهر وجه ]....[ بينما تتعاقب الشهور 

 .(   )"المتهم، ثم يظهر فوقه وجه زوجته المعذبة، وفوق وجهها وجه القاتل الحقيقي

 :ونتاج وجهة النظرم

أن نرى لقطة لشخص ينظر إلى مصدر التهديد؛ محققا لقطة رد الفعل، ثم يقطع المركب مباشرة، 
ما يميز مونتاج وجهة النظر هو أن الشيء المنظور "و. فتعقبها لقطة تظهر ما رآه البطل من زاويته الخاصة

 .األرض تدور مشوهة حسب نظرته الذاتية فيرى المغمى عليه. (   )"يظهر كما يراه الشخص من نقطة مشاهدته

 المؤثرات الخاصة بالمونتاج . 2

 (:ellipse de temps)حذف الزمن  - 

يقوم المركب بحذف الزمن عوض القطع المباشر، باستعمال حيل التعبير، كمر السحاب أو سرعة 
عقارب الساعة أو قلب أوراق المواقيت؛ للقفز على الزمن واختصار المسافات، واالنتقال إلى فترة مختلفة بسرعة 

لق العدسة، المسح، المزج، للتعبير عن مرور الوقت، فتح وغ"للحفاظ على الزمن الدرامي، وهناك حيل أخرى 
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نقيق الضفادع الذي يشير : "أو االستعانة بعنصر الصوت لالنتقال. (   )..."االختفاء والظهور التدريجي، إلخ
 .(   )"إلى أن الوقت ليال وزقزقة العصافير التي تشير إلى الصباح المبكر

 (:Le fondu enchainé)التالشي البصري  - 

؛ لالنتقال من زمن النهار إلى زمن (fondu au noir)شيا نحو السواد تنزاح اللقطة الواضحة شيئا ف
الليل أو للتعبير عن قطع المسافات أو لإلشارة إلى التحول نحو فضاء أخر بعد مسافة زمنية معينة، وإن 

االختفاء التدريجي يعبر عن فاصل واضح في التسلسل، إنه يعترض تتابع السرد ويفصل الحدث السابق عن "
 fondu enchainé à)األفوال السينمائي "وهناك من ربطه باإلضاءة مباشرة، واعتبر . (   )"الذي يليه الحدث

la fermeture ) هو الذي تبدأ فيه اللقطة من درجة اإلضاءة الكاملة ثم تضعف اإلضاءة شيشا فشيئا حتى
 .(   )"تختفي الصورة كلية

 (fondu au blanc, fondu enchainé à l’ouverture)الظهور التدريجي  - 

؛ من أجل االنتقال من مكان إلى آخر بعد (   )"من درجة اإلظالم التام ثم تضاء تدريجيا"تميل اللقطة ببطء 
إال أن . أو للتعبير عن مرور الزمن( النهار)إلى زمن طبيعي ( الليل)مسافة زمنية أو التحول من زمن طبيعي 

من المونتاج وليس بسببه، إن مجرى الزمن المسجل في ا لكادر الزمن في الواقع يجري عبر الفيلم على الرغم "
 .(   )"هو ما يتعين على المخرج أن يأسره ويثبته في األجزاء الموضوعة على طاولة المونتاج

 

V-  مهنة الجينيريك(le générique) 

. الجنيريكيتصدر الجنيريك عرض الفيلم السينمائي؛ للتعريف بمحتوى الفيلم من خالل نوع وأسلوب 
ويتضمن قائمة فريق إنجاز العمل من مهنيين، ويظهر فيه عنوان الفيلم، ومؤسسات دعم الفيلم، والذين قدموا 

 (.المزارع، الحدائق، الفيالت، السكنات)اإلعانات المادية، وأعطوا الديكورات الستغاللها، والفضاءات 
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جموع الهيئات في صناعة الفيلم، ولكلِّّ واحد بتذكير المشاهد أن السينما يشارك فيها م"يقوم الجنيريك 
وهذه المعلومات تخص جنيريك . (   )"وظيفته ودوره، المنتج والمكلف باللباس وملتقط الصوت، والسكريبت

يستغرق مدة أطول، ( "générique de la fin)، وأما جنيريك النهاية (générique du début)البداية 
المشاركة في إنجاز الفيلم وتوزيعه، والمعلومات التقنية والقانونية ويؤدي إلى معرفة تفاصيل األسماء 

وكذا إدراج تشكرات للمساعدين والداعمين في الديكورات والتمثيل واستغالل الوسائل وتقديم . (   )"والثقافية
 .اإلرشادات

 بإنجاز جنيريك الفيلم، وصياغة أسماء المشاركين بواسطة برامج( le monteur)يكلف المركب 
 ,carrectères)فيكتب االسم ويختار له خطا ومقاسا وحجما ( Adope première: )المونتاج االحترافية مثل

polices) ويجعل له أرضية ،(le fond ) ،ويختار مؤثر الحركة نحو األعلى على األسفل أو اليمين أو اليسار
 .وينتقي للصياغة لونا معينا يتناسب مع محتوى الفيلم

VI-  تاليف الموسيقى التصويرية مهنة(musique de fond) 

يؤلِّف المكلف بالموسيقى الجمل والمقطوعات المتزامنة مع لقطات الفيلم، لتبرير الجو العام، أو لمرافقة 
تستعمل في بعض األحيان "و. اللقطة أو لشرحها أو لتبسيط مضامينها، أو لتفسير الحاالت النفسية للشخصية

وذلك حين يحوله انتباه الجنود فجأة إلى ]....[ ت العاطفي، كما يحدث لألوتار الموسيقية كذلك كنوع من التوقي
 .حينما تحضر الموسيقى في اللقطة، توحي بمؤشر وقت القلق أو التوتر أو السعادة. (   )"جثة زميل لهم

إلى الموسيقى السيناريو جيدا، ثم يحدد اللقطات التي تحتاج ( le compositeur)يقرأ المؤلف الموسيقي 
ومن الضروري أن يفهم المؤلِّف مضامين . مكتفية بالحركة والسكون ( plans muets)والتي تبقى صامتة 

فهم عميق ألهمية ودور اللقطات بكافة أنوعها، والمونتاج، التشكيل : "اللقطات وأغراضها وأجواءها العامة، وأيضا
 .(   )"ى تطوراته، األداء التمثيليواللون وتوزيعاته، الدراما ومكمن الصراع فيها ومنح

 وظائف الموسيقى التصويرية. 1

تؤدي الموسيقى التصويرية وظيفة الحضور والغياب، فحينما تحضرالموسبقى  تؤشر لحضور البطل أو 
فاهتزازات كمان لعوب يكشف أو يمهد بأن مشهد حب سوف "الخصم أو إحدى العواطف والمشاعر أو الغرائز 
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غريزة )أو لقطة لفعل جنسي أو فعل درامي لشخصية تسرق من أجل الحاجة الدرامية . (   )"يظهر بعد قليل
 .وتغيب الموسيقى في لقطات تتضمن الهدوء أو العنف أو التوتر( الجوع أو العطش

تستغرق المقطوعة الموسيقية المدة الزمنية نفسها التي يستغرقها المشهد المتزامن معها والمشترك معها 
، وأحيانا تنحرف عن زمن المشهد وتنتقل إلى مشهد مستقل عن سابقه؛ من أجل الربط واالنتقال في نفس المعنى

وهذا ألن المركب ال (. faux raccord)ومن الروابط الخاطئة أن يتم قطع اللقطة قبل اكتمال الموسيقى . بها
أن أداءها يتم خالل ]....[ الموسيقى هي فن زماني "، (le mixage)يعطي أهمية للزمن أثناء عملية الميكساج 

 .(   )"التعاقب الزمني

نقطة ابتداء الموسيقى وانتهائها "نعطي أهمية للمسافة الزمنية التي تعبرها اللقطات الموسيقية، وتراعي 
لنستبعد فوضى اإليقاع وتشتيت تركيز . (   )"تحديدا دقيقا وكيفية االنتقال من وإلى األجزاء التالية في الفيلم

موسيقى الفيلم "ونؤكد أن (. faux cuts)بهذه الصدمات السمعية المتمثلة في أنواع القطع الخاطئة المتفرج 
 .(   )"تستهدف شد انتباه المشاهد المستمع للموقف الدرامي

( situation)توحي الموسيقى التصورية إلى البيئة التي يستقر فيها الممثل؛ وهذا لتحديد مقامه 
وتتناسب الموسيقى مع السياق التاريخي للفيلم ( قى الرعاة، الفالحون، البرجوازيون موسي)ووضعياته االجتماعية 

 .وزمنه، مثل األفالم الثورية الجزائرية التي تناولت الموسيقى الخاصة بها

المعركة، الحرب، فوضى، ]....[ جو عام تهديدي، الجنون، "الليل : الفعل: "تحدد الموسيقى أيضا
وتتناسب مع أنواع . االختطاف، االغتصاب، الثأر، الحرية: واع الموقف الدرامي مثلوتنسجم مع أن. (   )"قاتل

الحضور هو معيار معرفة قدرة المقطع "وهذا . القيم الدرامية مثل الشرف والمواطنة والتعاون والسعادة والفرح
 .(   )"الموسيقي في السياق الدرامي

 ( l’aiguحاد)و(  graveخفيض)(   )تصنيف الصوت الغنائي. 2

 صوت النساء    صوت الرجال
                                                           

 .26، ص 19 صالح أبو سيف، كيف تكتب السيناريو، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ط -69 
 .  ت، ص.ط، د.فؤاد زكريا، التعبير الموسيقي، مكتب مصر، د -61 
 .29 ط، ص.صالح التهامي، مؤسسة كامل مهدي، القاهرة، د: ارنست لندجرت، فن الفيلم، تر -91 
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 (Soprano( )ندي)  (Ténor( )رخيم وصادح)

 (Soprano léger( )خفيف)  (Baryton( )جهوري )

 (Soprano lyrique( )غنائي)   (Basse( )منخفض)

 (Soprano dramatique( )حزين)     

 (Mezzo Soprano( )متوسط)     

 (contralto( )منخفض)     

الذي ( le rythme)الرجال عن صوت المرأة من حيث االرتفاع واالنخفاض واإليقاع يختلف صوت 
التي هي الخصوصية ( le timbre)تعاقب الصوت وتواتره في الزمن، وكذلك من حيث البصمة الصوتية : "هو

 .ؤديعن الم( styreotype)وتفرق أداًء صوتيا عن آخر يمثل الصورة الذهنية . (   )"التي تميز آلة عن آخرى 

أحيانا في السرعة، والتي تقتضي إيقاعا مناسبا لزمن اللقطة ( le timbre)تتمثل خصوصية الصوت 
المتمثل في االختالفات ( le décalage rythmique)االنحراف والمسافة الزمنية "ومتزامنا معها؛ تجنبا لوقوع 

 .(   )"اإليقاعية بين الصورة والموسيقى

 

 النوتة وعناصرها. 3

 هي الحرف الذي تتم بواسطته صياغة الموسيقى ومن عناصرها

 :المدرج الموسيقي - 

يوجد في الموسيقى ست مدرجات تضم جميع الطبقات الصوتية، ولكل مدرج مفتاحه، والمفاتيح "
( دو)مفتاح الصول للطبقة الحادة، ومفتاح الفا للطبقة الغليظة، وأربع مفاتيح ]....[ الموسيقية عددها ستة أيضا 

 .(   )"للطبقة الوسطى
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 (:المسافات الصوتية)عالمات التحويل  - 

هي عالمات تحدد أزمنة االنتقال من صوت إلى صوت، وتؤثر للمسافات واألبعاد الزمنية التي تفصل 
تحول الطبقة الصوتية ( ط( )تحول الطبقة الصوتية فترفعها نصف درجة، بيمول( )دييز : "بين صوتين، وهي
. (   )"تعود بالصوت المرتفع أو المنخفض إلى طبقته األصلية( b)وترسم هكذا ( بيكار)درجة، فتخفضها نصف 

تؤدي هذه العالمات دور المحددات الصوتية، فتؤشر النحراف الصوت وانزياحاته من االرتفاع إلى االنخفاض 
 (.الدرجة صفر)إلى حالته األصلية 

 تعريف المقام وتصنيفاته. 4

–فا –مي –ري  -(grave( )القرار)دو : نوتات موسيقية إضافة إلى الجوابيحصر المقام في سبع 
 (.Aigu( )الجواب)دو –سي –ال –صول 

 .الراست –الحجاز  –السيكا  –البياتي  –العجم  –النهاوند  –الصبا : يصنف المقام إلى 
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