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«سينام ملتزمة اجتامعيا تساعدنا عىل تحسني وتغيري العامل «

خ. كارلوس فاسكيز فيالسكو
املدير

KCD ONGD ثقافة االتصال والتنمية
املهرجان الدويل للسينام الغري مرئية "سوزياالك" يف بلباو

مقدمة:

السينام كانت منذ بدايتها ثورية ومغرية ملحيطها. أقدم 
فيلم نعرفه، قام به الفنان واملخرتع الفرنيس لويس 
يل برينس يف١٤ أكتوبر ١٨٨٨. برينس قام بتصوير 

١.٦٦ ثانية و ٢٠ إطاراً سينامئياً يف حديقة بيت عائلة 
زوجته يف مدينة ليدز اإلنجليزية. املخرتع اختفى 

يف ظروف غريبة عام ١٨٩٠، قبل أن يقدم كامريته 
الجديدة، وبدون أن يضع عنوان لعمله، أو تسجيل 
براءة االخرتاع. هكذا برينس كان سابقاً لنحو سبع 

سنوات من التاريخ الرسمي مليالد فن السينام. وتحديداً 
يف عام ١٨٩٥ عىل يد األخوين الفرنسيني لوميري، مع 

الفيلم خروج العامل من مصانع لوميري يف مدينة ليون 
لقطة مدتها ٤٥ ثانية، حيث ميكن العثور عىل الفيلمني 

بسهولة عىل شبكة اإلنرتنيت.

منذ بدايتها كانت السينام وسيلة لتعزيز مناذج أساليب 
الحياة املختلفة. قامت هوليود برتسيخ وترويج فكرة 

"الحلم األمرييك" أكرث من أي وسيلة أخرى. فقط أغلق 
عينيك وفكر يف مشهد سيناميئ، كم إطار سيناميئ يظهر 

يف الثانية الواحدة؟

قبل بضع سنوات، كان الحاجة إىل تصوير فيلم تتطلب 
معدات ومواد باهظة غري متاحة لقطاع كبري من الناس. 

يف عام ١٩٢٣ ظهر أول شكل فيلم "شعبي”، من أفالم 
ال٩.٥ ملم، والتي منحت السينام إمكانية الوصول 

لقطاعات أكرب ومختلفة. 

يف وقت الحق، خرجت للنور أفالم ال ٨ ملم إىل جانب 
أنواع أخرى من األفالم. ويف عام١٩٦٥، سمح منوذج ال

Super-8 بتصوير مشاهد عائلية بطريقة بسيطة، وهي 

التي تم استعاملها بدرجة كبرية بني الطبقات الوسطى 
يف بقاع شتى من العامل. ولكن بالتأكيد كان وصول 

التكنولوجيا الرقمية خالل التسعينات هو الذي أحدث 
الثورة الشاملة يف عامل الوسائط السمعية البرصية مبا 

فيها حتى الصناعة السينامئية. بفضل هذا التطور، 
ميكن ألي شخص ميتلك املعرفة األساسية والحساسية 

السينامئية وبحوزته هاتف ذيك أن يقوم بعملية 
التصوير واملونتاج معاً

يف ثقافة االتصال والتنمية
 ،Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD

نعترب أن التواصل ليس فقط حقا معرتف به عامليا، 
بل هو أيضا أداة أساسية لتعزيز التنمية البرشية 

املستدامة. اللغة السمعية البرصية، املبارشة والرائعة، 
وانها وسيط رضوري لإلعالم، للتفكري وتعزيز مجموعة 

واسعة من املواضيع مثل التنمية املستدامة، حقوق 
اإلنسان، املساواة بني الجنسني، التنوع الجنيس، القدرات 

املختلفة، والتعايش بني الثقافات... باختصار، كل ما 
يساهم يف التحول االجتامعي الذي نبغي تحقيقه.

أشخاص ومجتمعات محلية بشتي أنحاء العامل، مل 
يجدوا فقط يف السينام تلك الطريقة املبارشة لطرح 

القضايا التي تهمهم، بل أيضا إلمكانية تحقيق أفكار 
مختلفة مثل اإلفصاح والتعريف الذايت والتعاون 

املتبادل والتمكني.

نأمل أن هذا الدليل، يسهل عملية إنتاج الفيلم الخاص 
بكم. العامل يحتاج إىل أشخاص ملتزمة مبهمة رواية 

القصص.
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0. السينام االجتامعية
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ملاذا، وملن تصنع فيلام؟

0. السينام االجتامعية

هناك العديد من الطرق لتصور دور الفيلم السيناميئ، 
ميكن أن تكون مجرد تسلية، وسيلة جيدة للهروب 

من الواقع. ميكن أيضا أن تكون مدعاة للتفكري، للنقد، 
للتعلم. السينام االجتامعية تستخدم التواصل كأداة 

للتغيري االجتامعي. 

نتحدث عن األفالم التي تبتعد عن مصالح السوق، 
وبدال من تحقيق الربحية االقتصادية، يسعون لبناء 
مجتمع مختلف. السينام كوسيلة وكهدف. عمليات 

تحقيق املجتمع والتفكري والتعريف الذايت. أفالم 
ملتزمة، والتي تسعى للتفكري، والعمل والفعل الشعبي 

سينام خطرة، تشكو من الظلم وتحلم بعامل أفضل وأكرث 
عدالة ومساواة. 

السينام أيضا تؤثر عىل طريقة رؤيتنا للعامل ورشحه، 
وأيضاً تفسري أنفسنا كشعب. 

يف العديد من الحاالت يف األفالم التجارية، تتعزز 
العديد من القيم، والصور النمطية ومناذج السلوك 

التقليدية، خاصة الذكورية. الرجل األبيض، البطل؛ بينام 
تشغل املرأة الدور الثانوي، ودامئا «امرأة»، «صديقة»، 

«مساعد» (الرجل)؛ إضافة إىل الجنس والعنف، الخ. 
نادرا ما يكون الفيلم ومثلها من األعامل السمعية 

البرصية انعكاساً للتنوع الثقايف واملشاكل االجتامعية. 
ومن هنا جاءت أهمية مواجهة رسائل الهيمنة التي 

تصل إلينا، وجعل السينام االجتامعية أكرث التزاما. 

فكر يف األفالم التي غريت حياتك أو الطريقة التي تدرك 
بها األشياء، التي اكتشفت بها حقائق جديدة، األفالم 

التي تظهر مشاكل غري مرئية او ملموسة بالنسبة 
لألفالم الكبرية.

عىل الرغم من أنها تستمد مواضيعها من الواقع، ال تعد 
السينام االجتامعية مرادفا للدراما أو األفالم الوثائقية. 
وهي تشمل أفالماً تسجيلية وثائقية أو أعامالً روائية، 
سواء كانت أفالما قصرية أو أعامال طويلة، أو كوميديا 

موسيقية أو تنتمي ألفالم الحركة أو املواضيع التي 
تتناول قضية التنوع الثقايف، واملساواة بني الجنسني، 

وحقوق اإلنسان والحفاظ عىل البيئة... هناك العديد 
من املوضوعات االجتامعية التي ميكنك التعامل معها 

يف الفيلم.

ميكنك حتى استخدام عملية صنع الفيلم نفسه كأداة 
للتحول والتفكري. مثال، ميكن لفريق عمل أو مجتمع ما 
أن يصنع فيلام يروي قصته، باحثاً عن تحقيق التامسك 

والتمكني من خالل ذلك الفيلم.

إنها نفس الفكرة التي تؤدي إىل صنع فيلم يحدد 
من هو الجمهور املستهدف، وبالتايل، األماكن األكرث 
مالمئة لتوزيع وعرض الفيلم. ميكننا مثال التعبري عن 

واقع اجتامعي معني. ليبقى هدفنا إبراز هذا الواقع، 
ولنحاول أن نجعل فيلمنا يصل إىل أكرب عدد ممكن من 

الناس. أو عىل العكس من ذلك، قد تكون نيتنا إنشاء 
عمل مقطع فيديو تعاوين عرب مجتمع معني دون أي 

مقصد سوى إعادة هذا العمل إىل املجتمع نفسه، دون 
التفكري يف الوصول لقطاع كبري من الجمهور. يف أي 

حال، من الرضوري قبل بدء الرحلة لإلجابة عىل هذا 
السؤال: ملاذاو ملن نصنع األفالم؟ الجواب سوف يرافقك 

يف القرارات التي تتخذها طول عملية صناعة الفيلم.
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1. مراحل صناعة الفيلم
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1. مراحل صناعة الفيلم

1.1. مراحل اإلنتاج السمعي البرصي

اإلنتاج السمعي البرصي يغطي كامل عملية صنع 
الفيلم. حسب مدة املرشوع (إذا أردنا عمل فيلم 

قصري أو فيلم متوسط الطول أو فيلم روايئ طويل) 
وتعقيداته، سوف تستمر هذه العملية أكرث أو أقل، 
ولكن دامئا مير يف ثالث مراحل: مرحلة التحضري (ما 

قبل اإلنتاج)، ثم اإلنتاج وما بعد اإلنتاج. الجدول التايل 
يجمع بشكل تخطيطي الخطوات التي يجب اتخاذها 

يف كل مرحلة من هذه املراحل:

مرحلة ما قبل اإلنتاج
الفكرة

 املعالجة
 ستوري بورد

السيناريو التنفيذي (الديكوباج)
املعدات التقنية
الطاقم البرشي

املواقع
اإلكسسوارت واملالبس

خطة التمويل
امليزانية

خطة التسجيل

اإلنتاج
بروفات

تصوير سيناميئ

مرحلة بعد انتاج
املونتاج

تصحيح األلوان
الصوت

1.1.1. مرحلة ما قبل اإلنتاج

هي مرحلة التحضري او (ما قبل اإلنتاج) وهي بالتأكيد 
املرحلة األكرث أهمية يف هذه العملية. وهي تشمل 

اللحظة التي تولد فيها الفكرة حتى يبدأ التصوير 
السيناميئ. هي مرحلة بالغة األهمية تتميز بالجهد 

اإلبداعي.
ويجب ان نتذكر أن تخصيص الوقت الكايف لها 

واالهتامم الذي تستحقه يساعد عىل تجنب األخطاء 
والهفوات يف وقت الحق، كام يسمح بتوفري التكاليف. 

كلام زادت عدد الساعات التي نسخرها للعمل عىل 
الفكرة، وكتابة السيناريو وتحليله، انخفضت األوقات 

املهدرة أثناء التصوير، وهي املرحلة األكرث كلفة يف 
املرشوع: مرحلة اإلنتاج.والتي تحتاج إىل استئجار 
املعدات التقنية (كامريات، إضاءة، إلخ) وتوظيف 
موظفني تقنيني و أو فنيني، لذلك من املستحسن 

تخصيص الوقت الرضوري لها فقط. 

ومبجرد أن تكون لدينا الفكرة، يجب علينا تشكيلها 
حتى تتحول إىل معالجة سينامئية، وهو النص الذي 

يتضمن القصة التي سرنويها. ومن ثم النهج املحدد عىل 
الورق حول كيفية تنفيذ السيناريو النهايئ لرشيطي 

الصوت والصورة،وهو ما نسميه السيناريو التنفيذي، 
مبا يشمله من تصميم الستوري بورد أو القصة املصورة. 

وسنتحدث يف الفصل التايل عن هذه الخطوات الثالث.

بالتوازي مع بناء السيناريو، يف املرحلة األوىل من 
مرحلة ما قبل اإلنتاج، يجب أن نفكر يف الفريق التقني 

والبرشي الذي سنحتاجه للمرحلة القادمة، هذا يعني 
األشخاص الذين سيقومون مبساعدتنا يف تصوير قصتنا. 

وبهذه الطريقة، من ناحية، ستكون هناك مجموعة 
العمل التي ستشارك يف تحقيق مرشوعنا: التقنيون 

الذين سيكونون مسؤولني عن إدارة الكامريا، ومهندسو 
الصوت، الخ؛ ومن ناحية أخرى، سنفكر أيضا من 
سوف ميثلون يف قصتنا: املمثالت واملمثلني وطاقم 

التمثيل املساعد ومجاميع األداء - أو ما يعرفون بشكل 
إصطالحي بالكومبارس. 
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ومبجرد فراغنا من السيناريو واملعدات التقنية والبرشية 
الالزمة، سنجهز أنفسنا للتصوير. حيث سنبحث عن 
املواقع (األماكن التي سيتم فيها التصوير )؛ وسنفكر 

أيضاً يف األزياء واإلكسسوارت، أي مجموعة من األغراض 
والرتكيبات التي تظهر يف املشهد. ومع أخذ كل هذه 

االحتياجات، سنقوم بوضع امليزانية.

باإلضافة إىل امليزانية، يجب علينا أيضا تنفيذ خطة 
التمويل، التي ال تقترص فقط عىل مجرد التفكري يف 

كيفية حصولنا عىل األموال الالزمة إلنتاج فيلمنا: 
املساعدات أو اإلعانات الحكومية، املنح الدراسية، 

الجمعيات، اإلنتاج الذايت (وضع األموال واملوارد 
املطلوبة)، التمويل الجامعي (أو ما يعرف بالكراود 
فاندنج)، إلخ. هذا الخيار األخري، التمويل الجامعي، 

مهم بشكل خاص لألشخاص الذين يرغبون يف البدء يف 
عامل األعامل السمعية البرصية، ولديهم مرشوع صغري 
مبيزانية منخفضة. إنها آلية تعاونية لتمويل مرشوعنا، 

لذلك سنقوم باملطالبة مبالغ صغرية من األشخاص 
املهتمني مبرشوعنا ليتمكنوا من تحقيقه (من املعتاد 

اآلن استخدام الشبكات االجتامعية يف هذه املرحلة)، 
عىل أن يتم تقديم عروض واقعية وبأسعار معقولة 
لهوالء املهتمني باملشاركة يف التمويل مثل الظهور يف 

لوحات البداية والنهاية للفيلم “الترتات” أو الحصول 
عىل تذاكر مجانية للعرض األول إلخ.

الخطوة التالية هي وضع خطة عمل تنفيذية يومية 
للتصوير، حيث تتحدد عدد أيام التصوير التي ستكون 

لدينا، وما سيتم تصويره يف كل يوم من تلك األيام. 
خطة العمل هي عبارة عن وثيقة، تقوم بتسجيل 
املشاهد التي من املخطط تصويرها يومياً، بهدف 

تنسيق عمل فريق التصوير بأكمله وتأهيل املعدات 
واملوظفني املوجودين. يف التصوير يتم قطع التسلسل 

الزمني للسيناريو، مام يعني، املشهد األول ال يتم 
تصويره أوال، ثم املشهد الثاين وهكذا حتى نهاية 

الفيلم. عادة، يتم تنفيذ خطة التصوير، طبقاً لتجميع 
املشاهد حسب املعايري اآلتية:

املواقع: يتم تحديدها ومن املتوقع تصوير جميع   <

املشاهد التي تحدث يف نفس املوقع وذلك يف نفس 
اليوم، لتجنب االضطرار إىل العودة إىل ذلك املكان 

يف يوم آخر.

املمثالت / املمثلون / الشخصيات: يخطط تصوير   <

املشاهد التي تظهر بها نفس الشخصيات يف نفس 

اليوم أو عدة أيام متتالية، يك ال نضطر الستدعائهم 
مرات أكرث من الالزم.

ظروف اإلضاءة و / أو الطقس: إذا كان التصوير   <

طويال، فمن املمكن أن يختلف الوقت خالل اليوم 
الواحد، ويجب أن نقوم بعمل حساب لذلك عند 

تخطيط التصوير. كقاعدة عامة، عادة ما يتم إعطاء 
املواقع الخارجية األولوية وترتك املشاهد الداخلية 
للنهاية. بهذه الطريقة، ميكننا دامئا تغيري التصوير 

الخارجي لتصوير داخيل يف حالة سوء األحوال 
الجوية، وهو أمر ال ميكننا فعله إذا تركنا تنفيذ 

املشاهد الخارجية إىل نهاية التصوير.

باختصار، هذه هي الخطوات التي يجب أن نتخذها يف 
مرحلة ما قبل اإلنتاج من مرشوعنا السمعي البرصي:

الحصول عىل فكرة.  .1

إعطاء شكل لفكرتنا بتحويلها إىل معالجة سينامئية،   .2
وثيقة تحتوي عىل القصة التي نريد ان نرويها.

نقل هذا النص األديب، تلك القصة، إىل الصور    .3
واألصوات، ونقوم بإجراء السيناريو التنفيذي 

وستوري بورد أو النص املرسوم. 

جمع الطاقم الفني الذي سيساعدنا يف التصوير:    .4
األشخاص الذين سيكونون مسؤولني عن الكامريا، 

الصوت، إلخ.

اختيار املمثلني لشخصيات فيلمنا: املمثالت    .5
واملمثلني، مجاميع األداء (الكومبارس)، الخ.

العثور عىل املواقع أو األماكن التي سنقوم بالتصوير    .6
فيها. من املالئم دراستها بشكل جيد ملعرفة إذا 

كانت تحتاج إىل تعديل (إذا كان يجب أن نزينها أو 
بحاجة إىل ديكورات خاصة، مثال) ومعرفة ظروف 

اإلضاءة ومدى توافرها (يف بعض األحيان يكون من 
الرضوري طلب تصاريح للتصوير). ميكن أن تكون 
املواقع إما طبيعية (خارجية وداخلية)، والتي يتم 

تغيريها فقط مع تعديالت صغرية، أو ديكورات؛ 
مبنية جزئيا أو كليا يف الهواء الطلق كام يف موقع 

التصوير. 
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االستقرار عىل اإلكسسوارت (األغراض التكميلية    .7
التي تظهر يف املشهد) واملالبس الالزمة ملرشوعنا. 

إعداد امليزانية التي تلبي احتياجات اإلنتاج التي    .8
تتضمن أيضاً تكلفة مرشوعنا. إجاميل التكاليف 
يجب أن يتطابق مع خطة التمويل الخاصة بنا، 

حيث نحدد من أين سوف نحصل عىل املال إلنتاج 
فيلمنا.

القيام بإعداد خطة التصوير، هو مخطط حيث يتم    .9
متن خالف ترتيب التصوير وتسلسله، مع األخذ يف 

االعتبار اىل جميع البيانات التي تم جمعها اثناء 
اعداد مرشوعنا. هذه الوثيقة التنظيمية ستساعدنا 

عىل إنشاء العمل خالل أيام التسجيل. يجب 
أن ندرس السيناريو واحتياجاته جيدا قبل البدء 
يف التصوير. يجب إجراء تصنيفات مختلفة بناء 

عىل احتياجات كل مشهد: اإلكسسوارت واألزياء، 
والصوت، واإلضاءة، إلخ. ثم يأيت التقسيم وهو 

تقييم احتياجات اإلنتاج التي تظهر يف السيناريو، 
وتنظيم خطة التصوير عىل أساس هذه التصنيفات.

2.1.1. اإلنتاج

 مرحلة اإلنتاج تشمل أيام التصوير، تسجيل الصور 
واألصوات الالزمة لرواية قصتنا. إن األداة األساسية 

التي سنعمل بها خالل هذه املرحلة من اإلنتاج هي، 
كام ذكرنا: خطة التصوير، هذا املخطط الذي يتم فيه 
ترتيب التصوير بالتسلسل. وستساعدنا خطة العمل 
عىل تنظيم أيام التصوير وليك يعرف الفريق بأكمله 
أي مشهد سيتم تصويره يف ذلك اليوم وبأي ترتيب، 
وبالتايل، ما هو املطلوب خالل تصوير كل واحد من 
تلك املشاهد (الشخصيات التي تشارك فيها، ما هي 

امليكروفونات التي نحتاجها اللتقاط الصوت، اي نوع 
من املالبس وإلخ.). 

يف مرحلة اإلنتاج، تستهلك أكرب قدر من املوارد املالية، 
لذلك من املهم اتباع بقدر اإلمكان ما هو وارد يف خطة 

التصوير، حتى ال نخرج من امليزانية.
ويف حاله األفالم الوثائقية، عادة ما يكون من الصعب 
التمسك بخطة تسجيل محددة مسبقاً، الن السيناريو 

سيتم يف كثري من األحيان بحسب الذي سوف نجري به 
يف مقابالتنا وتسجيالتنا. 

تتغري عملية اإلنتاج وكتابة السيناريو إذا تحدثنا عن 
األفالم الروائية وبالتايل سنتعامل معها الحقا يف قسم 

مستقل. 

يف وقت التصوير، من املهم أن يكون لدينا الفيلم يف 
أذهاننا، أن تتخيله، حتى تتمكن من قيادة الفريق، 

واملمثالت / املمثلني/ اإلضافيني. مبا أن إطالة أيام 
التسجيل يفرتض من خاللها زيادة تكلفة املرشوع، فمن 

املالئم تكرارها قبل التصوير يف املواقع املختلفة مع 
املمثالت واملمثلني الذين يشاركون يف مرشوعنا. 

3.1.1. مرحلة ما بعد اإلنتاج

تبدأ مرحلة ما بعد اإلنتاج بعملية املونتاج للصورة 
والصوت، اللذين تم تصويرهام وتسجيلها أثناء مرحلة 

اإلنتاج وتنتهي عندما يكون املرشوع جاهزاً للعرض 
أمام الجمهور. 

أول يشء هو مونتاج الفيلم، وأقل يشء مطلوب 
بخصوص املواد الالزمة هو جهاز كمبيوتر يحتوي عىل 

بعض برامج التحرير:
 ,Avid Media Composer, Adobe Premiere, Final Cut

Sony Vegas, Lightworks
(هذه هي بعض الربامج املستخدمة يف املجال املهني) 
أو الربنامج نفسه الذي يأيت مع بعض أجهزة الكمبيوتر 
(يف حالة القيام بعمل للهواة). عملية املونتاج ليست 

محدودة فقط عىل مجرد وضع اللقطات الواحدة 
تلو األخرى. إنها عملية إبداعية تعطي معنى للعمل 
ويجب األخذ يف االعتبار اإليقاع الذي نريده لفيلمنا. 

مبجرد إعداد مرشوعنا، يجب علينا أن ننتقل إىل نظام 
الصوت. من ناحية، سنعادل املستويات ملا نسميه 

الصوت املبارش، الصوت الذي يتم تسجيله أثناء 
التصوير، بحيث يبدو كل يشء تقريبا بنفس الحدة أو 
االرتفاع، دون وجود لصوت أعىل أو لصوت منخفض 

عن صوت آخر.

 من ناحية أخرى، سنفكر يف املوسيقى التصويرية 
واملؤثرات الصوتية املمكنة التي نرغب يف تقدميها. 
ميكن تسجيل املؤثرات الصوتية أثناء التصوير (أكرث 

طبيعية عىل الرغم من أن علينا التأكد من أنها تتمتع 
بجودة كافية)، ميكن اللجوء إىل املؤثرات التي قد تم 

اإلستعانة بها من بنك الصوت (أصوات مختارة من 
املكتبات)، أو ميكن إنشائها يف وقت الحق يف استوديو، 
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خالل عملية تحقيق التزامن مع الصور (”فوليجس» أو 
مؤثرات الغرفة) برفقة املمثلني، مام يسمح لهم مبطابقة 

الخطوات والحركات، إلخ..

مبا يتعلق مبوسيقى فيلمنا، لدينا العديد من الخيارات: 
ميكننا العثور عىل شخص يؤلفها. 

إضافة إىل االستفادة من املكتبات التي تقدم لنا 
موسيقى ليس لها حقوق امللكية (نجد خيارات مختلفة 

عىل اإلنرتنت)؛ أو دفع مقابل استخدام أغنية أو 
موسيقى محددة. يف أي حال، من املهم دامئا احرتام 

حقوق املؤلف. املوسيقى يجب أن تكون متناسبة مع 
القصة التي نرويها. القصة الجيدة ممكن ان تكسب 
كثريا إذا عرفنا كيفية اختيار رشيط الصوت املناسب، 
وعىل العكس فإننا نخاطر بإفساده إذا مل نحصل عىل 

املوسيقى املناسبة. 

أخريا، سوف نذهب إىل مرحلة تصحيح األلوان. يتعلق 
األمر مبطابقة لون املشاهد املختلفة التي تشكل 

الفيلم، وتصحيح التغيريات املحتملة يف اللون والسطوع 
والتباين يف الصور. مبجرد ان ننتهي من هذه العملية، 

سيكون فيلمنا جاهزا للعرض أمام الجمهور. 

2.1. الفيلم الوثائقي

كام ذكرنا من قبل، إذا كان ما نريده هو عمل فيلم 
وثائقي، فإن عملية اإلنتاج (ما نقوم به يف كل مرحلة 
من املراحل الثالث يختلف). كام أن كتابة السيناريو 

تختلف متاما عن كتابة الفيلم الروايئ، لذلك يجدر 
التوقف قليال للتحدث أكرث عن االختالفات الرئيسية. 

كتابة السيناريو الوثائقي هي عملية أكرث انفتاحا منها 
عن كتابة الفيلم الروايئ. بعض الناس يشبهون نص 

الفيلم الوثائقي ميوسيقي الجاز، موسيقى أكرث حرية، 
أقل خضوعاً للمعايري، مفتوحة أكرث لالرتجال. النص 
للفيلم الوثائقي ال يتم تصميمه فقط يف مرحلة ما 

قبل اإلنتاج، إنه يتشكل خالل عملية اإلنتاج كلها. أنه 
فقط دليل يخربنا عن الطريق، ولكن هذا يختلف كلام 

اقرتبنا من الواقع الذي نريد تصويره (رمبا األشخاص 
الذين نعتزم إجراء مقابلة معهم يف البداية يأخذوننا 
إىل آخرين، سيقومون الحقاً بتشكيل جزءا من فيلمنا 
الوثائقي أيضا). عىل سبيل املثال، إذا كان فيلمنا يتبع 

عملية الهدم لحي فقري، فمن املتوقع وقوع أحداث غري 
منتظرة أثناء عملية التصوير او اإلنتاج، وقتها سيكون 

علينا التفكري إذا رغبنا يف إضافتها إىل النص.

بينام يحيك الفيلم الروايئ قصة متخيلة (عىل الرغم 
من أنها ميكن أن تستند يف بعض األحيان إىل أحداث 

حقيقية)، يحاول الفيلم الوثائقي تقريبنا من واقع 
معني (شخصية، حدث، رحلة...) يف الفيلم الوثائقي ال 

يوجد ممثالت أو ممثلون (إال عندما نستخدمهم إلعادة 
متثيل األحداث)، هناك أشخاص حقيقيون. الشخصيات 
التي ليس لديها سيناريو نهايئ مغلق، ال نعرف ما الذي 

سيقولونه. الفيلم الوثائقي يستخدم عادة أساليب 
رسدية متنوعة مثل املقابالت والصور األرشيفية، 

التعليق الصويت والصور واألصوات املأخوذة يف املوقع، 
وإعادة تصوير املشاهد بشكل درامي وإلخ. هناك أيضا 
لغة وصفية حيث تختلط اللغة الوثائقية بقصة خيالية.

الخطوات الواجب اتباعها يف بناء السيناريو هي أيضا 
مختلفة عن الفيلم الروايئ. 

يف الفيلم الوثائقي، لن نقوم بعمل معالجة سينامئية أو 
السيناريو التنفيذي أوحتى الستوري بورد. سنقرتب من 
الواقع الذي نريد تصويره، سنقوم بعملية البحث، نوثق 
أنفسنا حول املوضوع الذي نريد التعامل معه يف فيلمنا 

(سنبحث عن الشخصيات واملواقع وصور األرشيف يف 
حالة الرضورة، إلخ). ولكن هذا البحث سيستمر أثناء 

التصوير، وهذا سيجعل تغيري نصنا مستمرا ولن ننتهي 
منه حتى نقوم بعملية املونتاج النهائية له. 

كتابة السيناريو (النص)

راوايئ وثائقي

مرحلة ما قبل اإلنتاج
 فكرة

معالجة سينامئية
السيناريو التنفيذي

 ستوري بورد

مرحلة ما قبل اإلنتاج
 فكرة
بحث

 الوثائق
 سيناريو (نص)

إنتاج
تصوير

 إنتاج
تصوير - السيناريو

مرحلة ما بعد اإلنتاج
 مونتاج

تصحيح األلوان
هندسة الصوت

مرحلة بعد اإلنتاج
مونتاج- سيناريو
تصحيح األلوان
هندسة الصوت
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Rawpixel. Unsplash
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2. السيناريو (النص)
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2. السيناريو (النص) 

الفكرة  .1.2

متت اإلجابة عىل سؤال ملاذا، وهذا يعني، مبجرد تعريف 
املوضوع، يجب البحث عن فكرة مبدعة وجذابة، 

تلك التي توفر معلومات جديدة و / أو يتم روايتها 
بطريقة مثرية. ميكن أن تأيت األفكار من تخصصات فنية 
أخرى، ألنها جميعا مرتبطة ببعضها البعض. فكر يف أن 
العديد من األفالم هي معالجات سينامئية من روايات 

أو مستندة عىل أحداث حقيقية. هذا هو السبب يف 
أهمية القراءة ومشاهدة األخبار والصحف والذهاب إىل 

املرسح إلخ. سواء إن كان روائياً أو وثائقياً،

الطريقة الجيدة لتوصيل رسالتك، هو التحدث عن يشء 
قريب لك، عن يشء معروف. من املؤكد أن لديك حقيقة 
واقعة بالقرب منك تستحق التجسيد أو شخص معروف 

لتستند عليه عند إنشاء شخصيات الفيلم الخاص. من 
ناحية أخرى، عندما نبني مرشوعا سمعيا برصيا، من 
الرضوري التعمق يف مايض الفكرة. اسأل نفسك، هل 
هناك يشء مشابهه لتلك الفكرة تم تنفيذه من قبل؟ 

هل هناك أفالم أخرى تتعامل مع هذا املوضوع نفسه؟ 

مبجرد أن يكون لدينا الفكرة، يجب أن نبدأ يف تشكيل 
نصنا. لذلك، واحدة من أوىل الخطوات هي كتابة 

مخلص ملرشوعنا. 

ملخص   .2.2

ملخص: إنها قصة قصرية (هناك ما يعرف مبلخص 
القصري، وأقل من صفحة واحدة، وهناك نسخة طويلة، 

بني ثالث وخمس صفحات) حيث يتم تحديد القصة 
يف املكان والزمان، توصف الشخصيات واملسار األسايس 
للقصة (بداية، وسط ونهاية). من املهم معرفة ما هي 
نهاية فيلمنا. امللخص ليس السيناريو الذي يظهر عادة 

عىل الجزء الخلفي من غالف. ال (دي يف دي). إنه 
وثيقة عمل تستخدم لغرضني. من ناحية، فإنه يساعد 
لتقديم مرشوعنا. عادة ما يتم تضمينه يف نفس ملف 
العرض ويتم تسليمه إىل الشخص أو الرشكة املسؤولة 
عن اإلنتاج، بهدف إثارة االهتامم بفيلمنا. من ناحية 

أخرى، يستخدم أيضا يف بناء الخطوة األوىل للسيناريو.
 

مثال عن ملخص فستان الزفاف

 روسا إلينا تعمل كممرضة، وقد تزوجت للتو من 
أرنستو. يف العمل يتعاملون معها بتقدير واعرتاف. 

صديق قديم يطلب منها بأن تشارك يف نشاط 
لجوقة الرجال حيث غنت يف املايض. اخرتعت 

عذرا وغابت عن العمل. الزارو صديق أرنستو، 
يتعرف بها عندما تذهب إىل بروفة للجوقة. 

صديق روسا إيلينا، يقرتح لها العودة إىل االندماج 
إىل الجوقة بشكل مستقر، ولكن هي ال تريد. 

ويف الوقت نفسه، يذهب أرنستو للبحث عنها يف 
العمل وأخربوه أنها غري موجودة، أنه كان لديها 

حالة طوارئ يف املنزل، وقد اضطرت إىل املغادرة. 
وعند عودتها إىل البيت، هو يدرك أنه باإلضافة أنها 

كذبت يف املستشفى، أيضا تخدعه. 
 سييس، امرأة متحولة جنسيا، صديقة روسا إيلينا، 

قد أجرت جراحة يف صدرها وذهبت إىل املستشفى 
حيث تعمل به ألن جرحها قد تلوث. عند معرفة 
الوضع، بقية األشخاص الذين يعملون هناك قاموا 

بإهانة سييس بدال من عالجها. يصل أرنستو يف 
منتصف املناقشة، وتكتشف روسا إيلينا أنه ال يفهم 

أنها تساعد سييس، وأنه ال يتغاىض عن هوية هذه 
الشخصية.

يف وقت الحق، روسا إلينا تزور سييس يف صالون 
تصفيف الشعر، ليك تنهي لها تحرير فيديو حفلة 

زفافها. ولكن سييس تدرك أن روسا إلينا يشغلها 
يشء آخر. تعرتف روسا إيلينا أنه عىل الرغم من 

أنها تحب زوجها، فإنها تحتاج إىل القيام بيشء ما 
لنفسها. سييس تقول لها بأنها ستساعدها مع أي 

يشء. ويف نفس الوقت، أرنستو يالحظ أن يف موقع 
البناء الذي هو مسئول عنه شخصا ما يرسق املواد، 

ويغضب جدا ويقرر الوصول إىل قاع املوضوع.
تصل سييس إىل منزل روسا إيلينا لرعاية والدها، 

لتعطيها الفرصة للذهاب والغناء إىل الجوقة. مبجرد 
مغادرتها، سييس توبخ والد روسا إيلينا ألنه جعل 

ابنته تعاين الكثري، وألنه جعل أن يعتقلونها يف 
املايض.

زميلة عمل روسا إلينا تتفق مع الزارو للعثور 
عىل معلومات شخصية عن روسا إيلينا يف ملفات 

املستشفى. بعدها، تتبع روسا إيلينا يف الشارع، 
حتى تكتشف املكان حيث تسكن. يف إحدى الليايل 
عندما يذهبا روسا ايلينا وأرنستو إىل السينام يتسلل 

الزارو إىل منزل الزوجني ملتابعة التجسس حوله. 
يستلقي عىل رسيرهم، يشم رائحة الوسادة ويرسق 

مالبس داخلية لروسا إيلينا.
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روسا إلينا ترى الزارو مير من أمام منزلها بالسيارة، 
تعرتف به وتشعر بالتوتر. ويف وقت الحق، الزارو 
وجد روسا إلينا يف الشارع، هاجمها قائال لها أنه 

يحتاجها. أخربته روزا إيلينا أنها ليست هي نفسها 
كام كانت من قبل، فيعتدي عليها ويعتزم اغتصابها. 

عندما ملس منطقة ما بني الفخذين، تفاجء 
باكتشاف أن روسا إيلينا مل يعد لها العضو الذكري، 

ويلومها ألنها أجرت عملية جراحة. عند وصولها إىل 
املنزل روسا إيلينا تريد أن تنظف الجروح وأرنستو 

يسألها إذا قد اغتصبوها. تنكر روسا إيلينا ذلك 
مرارا وتكرارا.

الزارو، يشتغل مع أرنستو، هو الذي يرسق يف موقع 
العمل، يقنع رشيك له، روبريتو، لإلعالن أن روسا 
إلينا امرأة متحولة جنسيا، بقصد تشويه سمعة 

أرنستو وتجنيبه عىل مواصلة البحث.
بعد محاولة االغتصاب، يذهب أرنستو وروسا 

إيلينا إىل طبيب النساء. يف غرفة االنتظار، تخربه 
روسا إيلينا بالبقاء يف الخارج. تتجول حول العيادة 

وتجتنب املوعد. وعندما تغاد ر، تقول ألرنستو إنها 
ال تستطيع أن تنجب أطفاال بسبب عملية متت قبل 

أن تقابله. ارنستو يغضب ألنها مل تخربه الحقيقة 
من قبل، لكنه يظهر متعاطف معها.

يذهب أرنستو إىل اجتامع يف مو قع البناء، الذي من 
املحتمل أن يطول ويتطلب البقاء يف العمل طوال 
الليل. يف االجتامع يخربون أرنستو بأنه ال ميكن أن 
يستمر عىل رأس العمل من أجل حياته الشخصية 

وأخالقه. عندما يقول إنه ال يفهم ما الذي يتحدثون 
عنه، فإنهم يهينونه بعبارات رهاب املثلية، مام 
يؤدي إىل شجار. يف النهاية، انتهى بهم األمر إىل 

إظهار ملف مجلد روسا إيلينا كدليل عىل أنها امرأة 
متحولة جنسيا.

يف املنزل ارنستو ينتظر روسا إيلينا. يطالبها بتقديم 
توضيحات وأن تخربه بأنه كله كذبة. لكن هي ال 
تنكر ذلك، يتقيأ ويغضب كثريا، يرضبها ويغادر. 

بعد التحدث إىل زميل له، يعود أرنستو إىل منزله 
ليأخذ أغراضه الشخصية، وعىل الرغم من أن روسا 

إيلينا تحاول التحدث إليه، هو ال يسمح لها أن 
تقول وال نصف كلمة. وينتهي بإخبارها أال تلمسه 

ويسميها أليخاندرو.
تذهب روسا إيلينا إىل موقع البناء، وتطلب من 

روبرتو الخروج والتحدث معها. تسأل عن أرنستو. 
يتظاهر روبرتو بعدم الرغبة يف مساعدتها ولكن 

يعطيها مفتاحا دون أن يراه الباقون. تذهب روسا 
إيلينا إىل املكان، وعندما تسمع أصواتا، تنظر إىل 
النافذة. ثم ترى أرنستو ميارس الجنس مع امرأة 

أخرى. عندما يدرك وجودها، يقول لرشيكته 
الجنسية: «أنت حقا امرأة حقيقية».

ذهب روبرتو لزيارة روسا إيلينا يف منزلها، ليخربها 
أنه قلق عليها. لكن هذا ينتهي إىل كونه حجة 

ملقاربتها واغتصابها. عىل الرغم من أن والد روسا 
إيلينا يقوم مبحاولة ملساعدتها، إال أنه مل يفعل أي 
يشء يف النهاية. عندما علمت سييس ذلك، حاولت 

اإلبالغ عن االغتصاب، لكن الرشطة تتجاهلها 
وتحتجزها يف النهاية.

ارنستو، الذي ينام اآلن يف غرفة جامعية يف موقع 
البناء، هو ضحية التحرش واإلهانات. يحاول روبرتو 

أقناع أرنستو برضورة قتل روسا إيلينا. يذهب 
أرنستو إىل املنزل وعندما يرى روزا إيلينا يبقون 

صامتني وهم ينظرون إىل بعضهم البعض. ينتهي 
بهم املطاف بتقبيل. ويف الوقت نفسه، يعلن روبرتو 

أنه اآلن هو املسؤول عن العمل يف موقع البناء.
بعد أن تتربأ من والدها عن طريق رمي كرسيه 

املتحرك فارغا من التل. روسا إيلينا تذهب لتخرج 
سييس من السجن، وهي مجربة عىل ارتداء املالبس 

التي تعترب تقليدية للرجال. تجمع سييس جميع 
ممتلكاتها، وتقطع شعرها أمام املرآة وترتك كوبا 

عىل طوافة. ويف وسط أعامل الشغب روسا إيلينا، 
ارنستو وبابلو يحاولون أن يرو كيف تغادر سييس، 

ولكنهم ال يرونها.
تقول روزا إيلينا ألرنستو إنها ال تستطيع الذهاب 

للعيش يف الريف كام خططوا، وأنها ال تستطيع أن 
ترتك حياتها وتهرب مثل املجرمة. أخربها أرنستو 

أنه يحبها عن حق ولكن ال ميكنه البقاء. يف وقت 
الحق، روسا إيلينا تغني يف جوقة صديق لها، يتسلل 

أرنستو إىل الكنيسة. عيونهم تتقابل.

الجملة الجاذبة (اللوج الين): هي قلب قصتنا املوجزة 
يف كلامت قليلة جدا (يف جملة واحدة). يتعلق األمر 

باختصار قصتنا إىل أقىص الحدود وإظهار عوامل 
الجذب املثرية لالهتامم. باملقارنة مع امللخص، فلسنا يف 

حاجة يف اللوج الين أن نكشف عن نهاية قصتنا.

لوج الين فستان الزفاف: يف هافانا التسعينات، 
تعود روسا إيلينا، غري الراضية عن حياتها التي 
تعيشها إىل الغناء يف فرقة الرجال، حيث كانت 
تعمل قبل لقاء زوجها. عندما يتم الكشف عن 

ماضيها، يتعرض كالهام للعنف الطاغي، بني ما هو 
الذكوري وما هو أبوي.

املعالجة السينامئية  .3.2

الخطوة التالية التي يجب أن نتخذها يف تطوير 
مرشوع الفيلم الروايئ (وليس يف حالة الفيلم الوثائقي) 
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 Vestido de noviaمثال نيص أديب:

هو كتابة املعالجة السينامئية. و هو ما ينفذه كاتب 
السيناريو أو فريق كتابة السيناريو، وهي الوثيقة 

التي تتحمل عبء حكاية القصة التي نريد ان 
نرويها. وتتضمن األعامل، أوصاف املشاهد والحوارات 

والشخصيات التي يحتويها فيلمنا. وال يجب أن تحتوي 
املعالجة السينامئية عىل أي إشارات تقنية تفصيلية 

مثل (أنواع اللقطات، حركات الكامريا، إلخ)، ألن هذا 
يتم تحقيقه يف السيناريو التنفيذي.

عندما يتعلق األمر بكتابة املعالجة السينامئية، من 
املهم جدا التفكري يف الصور. ال يتعلق األمر بصنع لغة 

أدبية شيقة، (خاصة أننا ال نكتب رواية). يجب أن 
نكتب من خالل لغة الصورة، بحيث ميكن للشخص 

الذي يقرأ السيناريو ”رؤية» و «سامع» فيلمنا يف ذهنه. 

تحتوي املعالجة السينامئية عىل معايري مسبقة. يف هذا 
الحالة، توجد برامج كمبيوتر مختلفة تساعدنا يف تنسيق 

السيناريو التنفيذي. من بينها ميكننا تسمية ما ييل:
  Screenwriter, Movie Magic, Fad In, Final Draft Writer

Celtex Script إلخ. 

إذا كنت تريد استخدام برنامج نصوص تقليدي، فسيتم 
كتابة السيناريو بأحرف» كوريرنيو» بحجم٤A خط ٢١ 

نقطة. 
بأتباع هذه اإلرشادات، صفحة السيناريو تنتج حوايل 

دقيقة واحدة تقريبا من وقت يف الشاشة. بهذه 

الطريقة، إذا كنا نفكر يف إنتاج فيلم روايئ قصري من 
حوايل١٠ دقائق، ستقع املعالجة يف حوايل١٠ صفحات 

تقريبا؛ وإذا كان فيلم روايئ طويل يدوم حوايل ٩٠ 
دقيقة، سيحتوي السيناريو التنفيذي الخاص عىل٩٠ 

صفحة تقريبا. 

هذه بعض التوجيهات التي يجب اتباعها عند كتابة 
املعالجة السينامئية:

تنقسم املعالجة إىل مشاهد: داخلية أو خارجية /   <

موقع / نهارا أو ليال.

وصف الشخصيات، األماكن أو األحداث، يتم   <

كتابتها يف الزمن املضارع، وتشغل كامل عرض 
الصفحة وعىل مسافة (تذكر دامئا أن الشخص الذي 

يقوم بقراءة السيناريو التنفيذي يجب أن يتخيل 
املشهد من مجرد قراءته).

تتم كتابة أسامء الشخصيات بأحرف كبرية.  <

تتم كتابة املالحظات التعبريية للممثلني / املمثالت   <

بني قوسني، عىل مسافة، أسفل اسم الشخصية التي 
تتحدث وفقط إذا كان ذلك رضورياً. 

يتم وضع الحوار يف وسط الصفحة وعىل مسافة،   <

بحيث تشكل كتلة، أكرث من نصف السطر تقريبا. 
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 Vestido de noviaمثال السيناريو التنفيذي:

ال يتم القطع أبدا يف نهاية الصفحة وال يف الحوارات   <

وال يف األوصاف و يتم ترقيم الصفحات.

هناك نوعان من املفاتيح األساسية يف كل فيلم جيد: 
العاطفة والرصاع. السينام هي العاطفة. األفالم يجب 

أن تجعلنا نشعر، التعرف عىل أنفسنا من خالل 
الشخصيات. ما بني ضحك، بكاء، خوف، تشويق... عىل 
نصنا أن يثري مخيلة القاريء ومشاعره، بشكل أو بأخر. 

نتحدث عن الرصاع عندما يريد شخص ما شيئاً، لديه 
رغبة، يشء يريد تحقيقه ويتم عرض العوائق التي 

متنعه من تحقيق هدف هذه الرغبة. 

ويقسم النسق الكالسييك الرسد املعالجة إىل ثالثة 
فصول، العرض واملشكلة (العقدة) والحل، وعىل الرغم 
من انه ال يوجد دامئا اي سبب التباع هذا النسق فانه 

شائع جدا يف العديد من القصص. 
لالنتقال من فعل إىل آخر، يجب أن نفكر فيام يعرف 

ب”الحبكة”، وتغيري االتجاه الدرامي يف القصة. 
باختصار شديد، هذا هو الرتكيب الذي يعتمد عليه 

سيناريو الفيلم السيناميئ الروايئ:

الفصل األول أو مرحلة العرض:
عرض الشخصيات الرئيسية:  <

بيان املشكلة. إنطالق او بداية القصة: أو بداية   <

ظهور النزاع الدرامي.

العقدة األوىل من الحبكة، وهو الحادث الذي   <

يجعل القصة تأخذ اتجاهاً آخر وتزيد من اهتامم 
املتفرج.

الفصل الثاين أو مرحلة التطوير:
العوائق  <

التعقيدات.  <

الحبكات الثانوية.  <

بداية العقدة الثانية.  <

الفصل الثالث أو الحل:
التطهر.  <

االقرار.  <

السيناريو التنفيذي  .4.2

وهو العرض امللموس عىل الورق عن كيفية إجراء 
النسخة النهائية للمعالجة السينامئية من خالل الصورة 

والصوت. الشخص املسؤول عن إخراج الفيلم يف هذه 
الحالة هو الشخص الذي يصنع السيناريو التنفيذي، 
والذي سيحدد اللقطات وأحجامها وحركات الكامريا 
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وجميع أنواع املالحظات الفنية للتصوير. إذا كانت 
املعالجة السينامئية هي الوثيقة التي تدعم القصة التي 
سوف نرويها، فإن السيناريو التنفيذي يخربنا عن كيفية 

روايتها. إنها اآلن مسألة التفكري يف اللقطات الاليت 
سنستخدمها لتوضيح املشاهد املوجودة يف املعالجة 

السينامئية. 

يف هذه الحالة، ال توجد معايري مسبقة، فهناك أولئك 
الذين يكتبون اللقطات التي سيتم تصويرها يف هوامش 

املعالجة السينامئية أو الذين يفضلون بدال من ذلك 
تقديم جدول أكرث تفصيال (يشء مشابه للمثال الذي 

نقدمه أدناه) ومرافقته مع ستوري بورد (أو السيناريو 
التنفيذي املرسوم). لذلك، النص الذي نقدمه أدناه ليس 

أكرث من مثال عىل كيفية عمل السيناريو التنفيذي.

ستوري بورد  .5.2

يف بعض األحيان، يوجد الستوري بورد إىل جانب 
السيناريو التنفيذي، وهو يشكل التمثيل البياين للقصة 
من خالل سلسله من الرسوم التوضيحية من املشاهد 

الرئيسية أو كل منهم. باختصار، الستوري بورد هو 

النص املصور.، وهي تستخدم عادة يف اإلعالنات وأفالم 
الرسوم املتحركة واملشاهد املعقدة والباهظة التكاليف. 

يستخدم ملعاينة التفاصيل التي سرناها من خالل 
الكامريا.

ستوري بورد عبارة عن رسوم الكارتون املتسلسلة 
املستوحاة من تصميامت الرسوم املتحركة، والتي تقوم 

بتحديد اللقطات، باإلضافة إىل وجهة نظر الكامريا. 
وتوضع رسوم الكارتون بنفس تسلسل املشاهد، وعادة 

ما تتطابق كل رسوم الكارتون مع اللقطة.
وإذا أردت، ميكنك وضع مربعات الحوار يف الجزء 

السفيل من كل رسوم الكارتون (إذا وجدت). يسمح 
السيناريو التنفيذي مبزيد من التخطيط، وتقديم ملحة 
رسيعة عن سلسلة كاملة من التفاصيل التقنية التي ال 

تظهر بالسيناريو التنفيذي يف كثري من األحيان. 

يف حال كان مرشوعك قصري املدة (فيلم قصري)، فمن 
األنسب تنفيذ الستوري بورد. يف حالة األفالم الطويلة، 
يتطلب األمر مزيدا من الوقت، لذا ميكنك دامئا اختيار 

رسم املشاهد بشكل أكرث تعقيدا من وجهة النظر 
التنفيذية.

 Vestido de noviaستوري بورد:

Long shot / Sissi performs 
with the rest of the group.

Medium shot / Pablo 
observes the show.

Medium shot / Sissi steps 
forward and gives a glance at 
Pablo.

Short medium shot / Sissi 
goes on performing.
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ولتنفيذ الستوري بورد ليس من الرضوري معرفة كيفية 
الرسم جيدا (عىل الرغم من أنه ميكن أن يساعدنا)، 

ميكنك دامئا إنشاء ستوري بورد مع الصور (باستخدام 
هاتفك الجوال، مثال). هناك أيضا برامج مختلفة 

تساعدنا عىل إنشاء ستوري بورد:
 Storyboard quick, Acmi storyboard generator,

Storyboardthat, Pixton Storyboarded, Storyboard composer

, إلخ.

خطة التصوير  .6.2

مبجرد االنتهاء من نصنا، يجب علينا إعداد خطة 
للتصوير. وكام علقنا من قبل، فإنها الوثيقة التنظيمية 
التي سنستخدمها لتخطيط كل يوم من أيام التصوير. 

هذا املخطط يجب أن يجمع ما نقوم بتصويره كل يوم، 
ويف أي ترتيب نسجله، وبالتايل، ما نحتاجه كل يوم من 

ساعات التصوير. 

يف السينام، إنها وظيفة الشخص الذي يعمل كمساعد 
مخرج. إنها مهمة معقدة للغاية لتنظيم خطة التصوير، 

ويف هذه الحالة، تستخدم عادة برامج الكمبيوتر 
 Scenio, Adobe Story, Movie Magic .املختلفة لتنفيذها

Scheduling إلخ.

وكام قيل، اليشء املعتاد واألكرث منطقية هو تنظيم 
أيام التسجيل حسب املواقع. مثال، إذا كان لدينا أربعة 

مشاهد يف منزل «آنا» فسوف نقوم بتصوير هذه 
املشاهد عىل التوايل، حتى لو كان اثنان منهام يقعان يف 

بداية القصة أو السيناريو واإلثنان األخران يف النهاية.

 إنه أمر يتعلق بتحريك أقل عدد ممكن من طاقم 
التصوير، إضافة إىل عدم إضاعة الوقت يف إضاءة املوقع 

مرتني يف مناسبتني مختلفتني، إىل تجانب تاليف نقل 
املعدات التقنية والبرشية إىل نفس املكان عدة مرات، 

إلخ.

كذلك، من املستحسن تصوير املشاهد الخارجية أوال 
ثم املشاهد الداخلية. وهكذا، إذا ساء الطقس، (كان 
ممطراً عىل سبيل املثال) فإنه ميكننا دامئا تغيري ما تم 

تخطيطه وتصوير مشهد داخيل بدالً منه، يف انتظار يوم 
ال يسقط فيه املطر لتسجيل ذلك املشهد الخارجي. 

يف أي حال، يجب أن نأخذ يف االعتبار أن الطوارئ 
تحدث دامئا يف التصوير، لذا يجب أن يكون لدينا 

صرب وإمكانية التكيف مع كل األوضاع. هذه العملية 
حساسة للتغيري، ويف أي لحظة ميكن أن يحدث يشء 
يجربنا عىل التنقل من إيقاع تصوير جيد(عرب الخطة 
املحددة) إىل التأخر قليالً. من املهم أن يكون لديك 

دامئا خطة بديلة واستباق املشاكل املحتملة. 

اإلنتاج: فستان العروس
مخطط التصويراملخرجة: ماريلني سوراجا

 Vestido de noviaخطة التصوير:
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Daniel Hansen. Unsplash



25 <<< دليل األفالم السمعية البرصية

3. اللغة السمعية البرصية 
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لقطة عامة جداً

إنها لقطات مفتوحة جدا توضح لنا املشهد. وبالتايل 
يتم فقدان الشخصية يف البيئة املحيطة به. فهي 

مناسبة جدا لتحديد مكان قصتنا.

 اللقطة العامة

فإنه يظهر الجسم الكامل للشخصيات وميكن أيضا أن 
تظهر البيئة التي تقع فيها. من املفيد جدا استعادة 
املكان يف ذهن الجمهور بعدة لقطات قصرية وأيضا 

لبدء املشهد.

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

3. اللغة السمعية البرصية

عند كتابة السيناريو التنفيذي، يجب عىل الشخص 
املسئول عن إخراج الفيلم تحديد اللقطات املراد 

تصويرها، سواء كانت لقطات ثابتة أو مصحوبة بحركة، 
وما هو موضع األشياء والشخصيات املوجودة داخل 

اإلطار (أو الكادر يف التعبري السيناميئ)، يعني، تكوين 
اللقطة. وبعد ذلك، ميكننا التعرف عىل الخيارات 
املوجودة فيام يتعلق بتصنيف اللقطات وحركات 

الكامريا وتكوين الصورة. هذه هي املفاهيم األساسية 
حول اللغة السمعية البرصية الالزمة لنكون قادرين 

عىل مواجهة موقع تصوير فيلمنا. 

1.3. أنواع اللقطات 

اللقطة هي الوحدة األساسية للغة السمعية والبرصية، 
لذلك، من املهم معرفة الخيارات املختلفة. كل لقطة 

لديها نوع من الحجم، زاوية، وجهة نظر. يجب أن 
يستجيب اختيار كل لقطة حسب األسباب رسدية 

للمشهد. مام يعني، أننا سوف نختار نوعا معينا من 
اللقطات ألنه األنسب ملساعدتنا يف رسد قصتنا.

حسب حجم اللقطة: نأخذ التفرقة التالية استنادا 
لجسم اإلنسان: 
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 اللقطة املتوسطة 

هناك أولئك الذين يفرقون اللقطة املتوسطة عامة 
(قطع الشخصية عند ارتفاع الخرص) واللقطة املتوسطة 

املقربة (قطع الشخصية تحت الصدر). إنها لقطة 
املحادثة (مثالية للمقابالت)، ألنه باإلضافة إىل إظهار 

الوجه، فإنه يسمح لنا برؤية جزء من لغة الجسد 
(حركة الذراعني).

اللقطة القريبة جداً 

فإنه يظهر وجه الشخص، بإطار يقطع جزء من 
التفاصيل العلوية و

 السفلية. مناسبة جدا إلظهار مشاعر الشخصية. هذه 
اللقطة األكرث قوة بشكل مثري.

اللقطة األمريكية.

وتسمى أيضا لقطة ثالثة أرباع. تقطع الشخصية إىل 
مستوى الركبتني. اسمها يأيت من األفالم الويسرتن، حيث 

تظهر الحاجة إلظهار الشخصيات مع مسدساتهم يف 
املبارزات. 

اللقطة القريبة

يظهر الوجه والكتفني للشخصية. إنه يستخدم لبيان 
الحالة النفسية واملشاعر. استخدامه يجعل الجمهور 

يتعاطف مع الشخصية. مناسب جدا إلجراء املحادثات 
بطريقة (اللقطة /لقطة عكسية) 

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)
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لقطة من أعىل

تقع الكامريا فوق نظرة الشخصية. وبالتايل يثري الشعور 
بالنقص، ويصغر من حجم الشخصية

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

اللقطة التفصيلية

يبني تفاصيل الغرض أو الشخصية التي نسجلها، بهدف 
إبرازها.

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

حسب زاوية رؤية الكامريا: 1. عالية جدا. 2. عالية. 3. عادية. 4. منخفضة. 5. منخفضة جدا

5.

2.

1.

3.

4.

حسب زاوية رؤية الكامريا: زاوية الرؤية هي درجة 
ميل الكامريا فيام يتعلق باملحور األفقي أو الرأيس. 
انطالقا من مستوى عيون الشخصية، ميكن للكامريا 
أن تكون عىل مستوى نظرته، فوقها أو أسفلها، مع 

التمييز بني أربعة أنواع من اللقطات (عالية، منخفضة، 
عالية جدا ومنخفضة جدا). اليشء املعتاد هو أن 

نضع الكامريا عىل مستوى نظرة الشخصية (الزاوية 
املوضوعية). تغيري هذا املنظور يعني خلق الفرق بني 
الشخصية والجمهور، نظرا ألن أحدهام سيكون أعىل 

من اآلخر. كام توجد إحتاملية لعدم مراعاة أفقية 
التأطري، مع تغيري املحور الرأيس للكامريا، وإمالته جانبيا 
فيام يتعلق باألفق (زاوية الكامريا املائلة عىل محوريها):
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اللقطة العالية جدا 

تقع الكامريا فوق الشخصية أو الغرض املراد تصويره 
متاما. هذا هو السبب يف أن هذه اللقطات عادة ما 

تسمى لقطة من “وجهة نظر الطيور” هذا النوع من 
اللقطات يربز الشكل وحركة املجموعات.

لقطة من أسفل 

تقع الكامريا أسفل عيون الشخصية. بحيث يؤكد عليها، 
ومينحها شعور بالتفوق.

لقطة منخفضة جدا

تقع الكامريا أسفل الشخصية مبارشة. 

زاوية الكامريا املائلة عىل محوريها

متيل الكامريا إىل أحد الجوانب بعض درجات، بحيث 
يظهر لنا مشهد به بعض اإللتواء. يسبب عدم االستقرار 

و / أو الديناميكية. ومن املعروف أيضا باسم اللقطة 
الهولندية. 

Lance Asper. Unsplash

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

Taru Ram. Unsplash

Gift Habeshaw. Unsplash
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اللقطة الذاتية

يتوافق مع النظرة االفرتاضية لشخصية ويستخدم 
إلجبار الجمهور عىل املشاركة يف أحداث القصة.

Jaromír Kavan. Unsplash

اللقطة املوضوعية

وجهة نظر خارجية للعمل الذي ال يتوافق مع أي 
شخصية متكاملة بها. يظهر وجهة نظر مثالية من 

”النافذة“ التي نفتحها أمام الجمهور.

Vestido de Novia (Marilyn Solaya, 2015)

وفقا لوجهة النظر: عندما نحدد موقع الكامريا، نختار 
املكان الذي نريد لللجمهور أن يروا املشهد من خالله. 

2.3. حركات الكامريا

باإلضافة إىل اختيار نوع اللقطة التي نريد تسجيلها، 
يجب أن نفكر أيضا إذا هذه اللقطة ستكون ثابتة أو 
ستكون مصحوبة بحركة للكامريا. ضع يف اعتبارك أنه 
يف بعض األحيان تتحرك األغراض أو الشخصيات التي 
تظهر يف اللقطة، وبالتايل فإن اللقطة لديها حركة يف 

حد ذاتها وميكن أن تكون ديناميكية بشكل كاف دون 
الحاجة إىل تحريك الكامريا. 

ألي حركة تم صنعها بالكامريا يجب أن يكون لها دافع. 
مثلام نختار نوع اللقطة التي سنصورها، يف هذه الحالة 

أيضا، اختيارنا يجب أن يساعدنا يف رسد قصتنا. بداية 
من النص نفسه إىل الشكل (اللقطات، حركات الكامريا، 

تشكيل التكوين داخل الكادر، إلخ)، كلها يجب أن 
تسري جنبا إىل جنب إذا أردنا صنع فيلم جيد. 

بناء عىل هذا منيز:

ميكن نقل الكامريا بطريقتني: 

عىل حامل ثابت، وبالتايل أداء هذه الحركة تسمى   <

البانورامية. 

أو مع حامل متحرك (سواء قضيبني أو حركة حرة   <

بفضل طاقم الستيدي كام)، وهي حركة تعرف 
بإسم حركة التتبع من خالل “الدوليل” عربة 

الكامريا أو «ترافلينج»

الحركة البانورامية 

تدور الكامريا عىل محورها الرأيس (بانورامي رأيس) أو 
أفقي (بانورامي أفقي) دون تحريك الحامل. إلجراء 
الحركات البانورامية املختلفة، عادة يستخدم حامل 

ثاليث القوائم. حتى إذا مل يكن لدينا واحدة، ميكننا أيضا 
إجراء حركة هذه الكامريا باليد. 
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من املهم إجراء حركة مستمرة ومن املستحسن أن تبدأ 
وتنتهي يف لقطة ثابتة لتسهيل عملية املونتاج يف مرحلة 

ما بعد اإلنتاج. يرتبط اتجاه البانوراما األفقي بطريقة 
أو إتجاه الكتابة. وهكذا، يف البلدان التي يكتب فيها 

الناس من اليمني إىل اليسار، من املعتاد اتباع نفس 
االتجاه عند تنفيذ الصور البانورامية األفقية، والعكس 

يف البلدان التي تكتب فيها من اليسار إىل اليمني. 

الحركات البانورامية ميكن أن تكون وصفية ملكان أو 
شخصية؛، أو اتباع شخصية يف الحركة؛ أو عالقة، تربط 

أكرث من شخصية. هناك أيضا حركة املسح، (حركة 
بانورامية رسيعة جدا) وهي الحركة التي تتنقل من 

لقطة ثابتة إىل أخرى، بحيث يتم إضعاف تفاصيل 
املشهد يف مسار الحركة بسبب الرسعة.

حركة التتبع «ترافلينج» 

 نسمي حركة التتبع، لحركة نقل الكامريا مع حامل أو 
قضيبني. ميكننا إجراء الحركة مع الكامريا عىل الكتف، 
ولكن يجب أن نكون حذرين من اهتزاز الصورة. إذا 
كان لدينا وسائل ميكننا استخدام جهاز تثبيت (مثل، 

الستيدي كام) أو نوع آخر من الحامل: (عربة الكامريا) 
أو «دوليل»، التتبع عىل قضبان حديدية، رافعات، إلخ. 

ألداء الحركة. إذا مل يكن لدينا هذه األدوات، ميكننا دامئا 
أن نزيد العبقرية واإلبداع، باستخدام عىل سبيل املثال 
سكيت (سكوتر) أو عربة سوبر ماركت لتنفيذ حركات 
التتبع. ولكن، من املهم أن يكون السطح الذي نتحرك 

به ممهد للغاية لتجنب االهتزازات يف الصورة. 

هناك عدة أنواع من حركات التتبع: 

حركة النقل إىل األمام أو «أفانت»: تتحرك الكامريا   <

إىل األمام. النتيجة تكون طبيعية جدا، ألنه يتوافق 
مع الشخصية التي تسري وتكتشف لنا األشياء. 

ممكن أن تكون ذاتية، يف حالة أننا نضع أنفسنا يف 
مكان الشخصية أو الهدف. تسمح حركة التتبع إىل 

األمام برتكيز االنتباه نحو مركز اهتاممنا.

حركة التتبع للوراء أو» ريرتو»: تتحرك الكامريا   <

للخلف. إنها حركة معربة جدا، ميكن أن يكون لها 
العديد من الوجوه: استنتاج املوقع، التباعد يف 

املكان، مرافقة للشخصية، التحول األخالقي، الشعور 
بالوحدة أوالعجز.

حركة التتبع الجانبي: تتحرك الكامريا أفقيا. من   <

املفيد جدا عندما نريد أن ترافق شخصية يف الحركة 
أو لوصف مكان ما.

حركة التتبع الدائري: تدور الكامريا حول الشخصية   <

محور إهتاممنا بشكل دائري. إنه يسبب شعوراً 
باإلرهاق والكرب، ويخلق جواً شديد الكثافة. كام 
يتيح لك رؤية غرض ما من وجهات نظر مختلفة 

دون قطع اللقطة.

حركة التتبع العمودي: تتحرك الكامريا مع حاملها من   <

األسفل إىل األعىل أو من األعىل إىل األسفل. من املؤكد 
أنها األقل انتشارا من بني حركات التتبع املستخدمة.

الزووم أو حركة التتبع البرصي: 

انها ليست حركة الكامريا مبعنى الكلمة، ألن الكامريا ال 
تتحرك من مكانها. عندما نقوم بالزووم، فإن ما يتحرك 
بحق هي عدسة الكامريا، ولكن النتيجة تشبه إىل حد 
كبري تلك التي نحصل عليها عن طريق القيام بتحريك 

الكامريا.. الفرق هو أنه عندما تتحرك الكامريا عند التتبع، 
فإننا نرى بها حركتنا عرب املكان، الجمهور لديه الشعور 

بالحركة الفعلية خالل املشهد. ويف حالة الزووم يبدو أن 
جزءا من هذا املكان يبدأ يف التضخم أو التضاؤل.

مع الزووم ميكننا االقرتاب من الشخصية أو الكائن 
الذي نسجله، ما يعرف بالتكبري ZOOM IN، أو أن نبتعد، 

أو ما نسميه التصغري ZOOM OUT. من املعتاد أن 
تعطينا الكامريات خيارات متعددة للتعامل مع الزووم 

األوتوماتييك أواليدوي. عادة ما يكون هناك حرفان 
 T تصغري، يعني، ألبعاد الصورة و W :مرتبطان يف الزوم

تكبري أو تقريب الصورة. 

3.3. التكوين

إنها طريقة وضع العنارص املختلفة (األغراض 
واألشخاص) داخل اإلطار السيناميئ. الوضع املعني لهذه 

العنارص يقوم بعملية توجيه أنظار الجمهور أو نقطة 
االهتامم داخل اإلطار، كام سرني أدناه. 

الكادر السيناميئ هي إطار للقطاتنا. عند تأطري الصورة، 
نقرر ما نرتكه داخل اإلطار ويراه الجمهور، ما يسمى 

يف اللغة السمعية البرصية الكادر وما نرتكه خارج 
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اإلطار، خارج الكادر وبالتايل، ال يراه الجمهور. يف بعض 
األحيان، ميكننا أن نستشعر مبا يبقي خارج امليدان. 

يحدث هذا عىل سبيل املثال عندما تنظر شخصية إىل 
يشء ال نراه داخل اإلطار. من املهم أن نقرر ما هي 

املعلومات التي نريد أن نعطيها للجمهور، وبالتايل، ما 
سنقوم بوضعه ضمن ذلك اإلطار أو “الكادر”

ولكن، باإلضافة إىل تحديد ما يراه الجمهور، من املهم 
تحديد الكيفية التي سرياه عليها، الطريقة التي سنقوم 

بها بتشكيل لقطتنا. هناك العديد من القواعد األساسية 
التي ميكننا اتباعها لجذب نظر الجمهور إىل جزء معني 

من اإلطار:

يجب علينا ان نهتم جيدا بالفراغ، أواملسافة التي   <

ال تزال بني الشخص الذي يظهر يف اللقطة وحواف 
الكادر (أو الصورة). هذا ميكن أن يكون أعىل أو 

أسفل أو جانبية. 

ليس من املستحسن ترك الكثري من الفراغ أعىل   <

رؤوس شخصياتنا. 

عندما يظهر شخص ما ينظر إىل مكان ما (ألنه   <

يتحدث مع شخص آخر أو ألنه ينظر إىل منظر 
طبيعي، عىل سبيل املثال) يجب أن نرتك مزيدا من 

الفراغ يف االتجاه الذي تنظر إليه الشخصية، كام 
تظهر الصورة التالية. 

مع ذلك، ميكن كرس هذا لتحقيق تأثري رسدي (يعكس 
الوحدة، شخص يرتك شيئا ما خلفه، التوتر الناجم بني 

الشخصيات...)، كام تظهر الصور التالية.
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بالطريقة نفسها، فان قاعده الثلثني تشري إىل نقاط 
القوة داخل اإلطار، واألماكن التي ينظر اليها الجمهور 
يف العادة، ويف التايل املكان الذي ينبغي لنا وضع فيه 

أهم العنارص. دعونا نتخيل اننا نقسم اإلطار إىل الثلثني 
برسم خطني أفقيني وعموديني. النقاط األربع حيث 

تتقاطع هذه الخطوط هي نقاط القوة ومراكز االهتامم 
يف الصورة، لذلك فمن املستحسن ان تضع فيها بعض 

من العنارص التي نريد أن نربزها.
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4. الكامريا

إحدى األدوات األساسية التي سوف نعمل بها عند 
تصوير فيلمنا هي الكامريا. يف الوقت الحارض هناك 
العديد من الخيارات. بعض الناس يواصلون تصوير 

أفالمهم عىل: رشيط سيناميئ، باستخدام كامريات 
األفالم؛ وهناك الذي يفضل التصوير باستخدام كامريا 
فيديو؛ الذي يختار كامريا من الصور الثابتة،؛ وهناك 

ناس يستخدمون كامريا الهاتف املحمول. 

وعىل أي حال، من املهم معرفة نوع عدسة الكامريا 
التي نستخدمها ملعرفه اإلمكانيات التي توفرها لنا، ألنه 
يف العدسة حيث يتم تشكيل الصورة. لهذا يجب علينا 
ان نضع يف اعتبارنا ما هو البعد البؤري. وهي الطريقة 

التي يتعني علينا ان نقيس بها زاوية تغطيه العدسة، 
يعني، مجال الرؤية الذي يشمله. ومياثل البعد البؤري 

«العادي» الذي ينتج زاوية التغطية يف الكامريا نظريه يف 
العني البرشية. 

البعد البؤري يؤثر عىل حجم الصورة، بالتايل، مع مراعاة 
هذا املعيار، يجب علينا أن منيز بني أنواع مختلفة من 

العدسات، كام سرنى مبزيد من التفاصيل أدناه.

1.4. أنواع العدسات

عدسات الزاوية الواسعة: 

وكام يوحي اسمها، فإنها عدسة لها زاوية واسعة من 
الرؤية، أكرب بكثري من زاوية رؤية العني البرشية، 

سنستخدمها لتصوير اللقطات العامة، ويف جميع تلك 
الحاالت التي نحتاج فيها إىل تغطيه مساحات واسعه 

والحصول عىل عمق مجال أكرث تركيزا. 

من ناحية أخرى، إذا كانت تستخدم هذه العدسات 
لتصوير اللقطات القريبة فأن الصورة تتشوه، وتخلق 

صور كاريكاتورية مبالغ يف حجمها. ولذلك، فهي ليست 
مناسبه لتصوير األشياء إذا كنت ترغب يف الحصول عىل 

تأثري طبيعي. 



37 <<< دليل األفالم السمعية البرصية

JussyD (Justin Dearham). Pixabay

Amaia Nerekan Umaran

Amaia Nerekan Umaran

esiul. Pixabay

Amaia Nerekan Umaran

العدسة الزاوية التي تشمل زاوية أكرب للرؤية، ١٨٠ 
درجه أو أكرث، هو ما يسمى زاوية ”عني السمكة”، 
الصور املصورة بعني سمكية تظهر منحنية، كام لو 

كانت تنعكس عىل شكل دائرة.

أي تشويه. ينصح باستخدامها عندما نريد إعطاء نفس 
تأثري املنظور الحقيقي الواقعي قدر اإلمكان. ففي 
اللقطات القريبة للناس ال توجد مبالغة يف مالمح 

الوجه، ال تولد تشوهات يف املنظور وال يتطلب األمر 
مساحة واسعه للغاية للحصول عىل لقطات عامة 

جيدة.

العدسة التيليفوتو

زاوية الرؤية التي تقوم بتغطيتها هي أقل من العدسة 
املوضوعية (عاده اقل من ٣٠ °) وهي األكرث مالءمة 

لتسجيل األجسام أو الشخصيات البعيدة، ألنها تتسبب 
يف زيادة حجم الصورة. وهي مناسبة جدا لتسجيل 

لقطات قصرية (لقطات متوسطة، لقطات قريبة، 
لقطات تفصيلية، إلخ)، عىل الرغم من أنه، كام سرنى 

أدناه، ميكننا تقليل عمق املجال الخاص بها بحيث 
يكون لديها حدود عندما يتعلق األمر بالبعد البؤري 

(وهي مناسبة جدا إذا ما نريده هو الرتكيز عىل 
الشخصية وطمس الخلفية). 

العدسة العادية: 

زاوية تعطي تغطية مامثله للعني البرشية، لتتنتج 
صورة أكرث طبيعية، أكرث تشابها مع ما نراه، من دون 
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قد يكون لدينا عدسات مختلفة للكامريا سنقوم 
بتغيريها طبقاً الحتياجاتنا، كام توجد عدسات البعد 

البؤري املتحولة. وهي عدسات مريحه جدا، ألنها 
تسمح لنا لتغيري البعد البؤري دون الحاجة إىل تغري 
العدسة. عندما نرغب يف عمل زووم التكبري لنقرتب 

من الشخص (عدسة مقربة T)،وعىل العكس من ذلك 
عندما نريد التصغري (زاوية عريضة W) لنبتعد عن 

الشخصية. يجب تجنب اإلفراط يف استخدام الزووم، 
ألنه مؤثر يتسبب عادة يف إرهاق وإشعار الجمهور 

بالدوار.

2.4. البؤرة

عند الرتكيز، يتم ضبط العدسة إلعادة إنتاج الصورة 
بوضوح قدر اإلمكان.. وعادة ما تقدم الكامريات خيار 

تحديد البؤرة أوتوماتيكيا أو يدويا، عن طريق إدارة 
حلقة تركيز البؤرة املوجودة عىل عدسه الكامريا.

كلام استعملنا تركيز البؤرة يف الوضع اليدوي، فمن 
املستحسن االقرتاب بأكرب قدر ممكن من الشخصية 

املطلوب تصويرها باستخدام الزووم، والرتكيز عىل 
بعض التفاصيل يف صورتها، وثم فتح اللقطة الستعادة 

وضع اإلطار األصيل. 

3.4. عمق املجال

يف التلفزيون اليشء املعتاد هو أن كل يشء داخل دائرة 
نقاء بؤرة العدسة، بينام يف السينام يتم عاده اللعب 

أكرث مع مفهومي البؤرة/التاليش، اي مع عمق املجال، 
واملساحة التي نراها واضحة متاما امام وخلف الجسم/

الشخص الذي نريد تصويره. 

من خالل السيطرة عىل عمق املجال سنكون قادرين 
عىل تحديد أي أجزاء من املشهد سوف تظهر واضحة، 

وما هي األجزاء غري الواضحة خارج إطار البؤرة.

عمق املجال الكبري: عندما تكون كل التفاصيل يف اإلطار 
واضحة.

عمق املجال الصغري: عندما نكون مهتمني يف تلك 
اللقطة عىل تركيز انتباه الجمهور عىل نقطه معينه،

عيل سبيل املثال، إلعطاء اهتامم خاص لصاحب صوره، 
فنحن نركز فقط عىل الشخصية و نقوم بطمس 

الخلفية.
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يعتمد عمق املجال عىل ثالثة عوامل:

البعد البؤري: وكلام زاد البعد البؤري للعدسة   <

سيكون عمق املجال أصغر. وهذا يعني انه سيكون 
من األسهل الرتكيز عىل الشخصية وطمس الخلفية 
عند استخدام العدسة املقربة أو التكبري. ولكن إذا 

ما كنا نريده هو عىل تفاصيل املشهد كله فسيكون 
من األفضل هو استخدام العدسة ذات الزاوية 

الواسعة

فتحة العدسة: كلام قل الضوء الذي نرتكه مير من   <

خالل عدسه الكامريا (عن طريق الحدقة) سيزداد 
عمق املجال، و العكس صحيح يف حالة سامح 

الحدقة مبرور حجم أكرب من الضوء فإنه سيكون 
من األسهل طمس الخلفية وضع الشخصية يف 
مجال تركيز بؤرة العدسة. وسيتم رشح مفهوم 

حدقة الكامريا مبزيد من التفاصيل يف الفصل التايل 
وهو الفصل املخصص لإلضاءة.

املسافة الشخصية-الكامريا: كلام كانت الشخصية   <

التي نصورها أبعد عن الكامريا كلام كان عمق 
املجال أكرب، ولذلك، إذا أردنا طمس الخلفية، فيجب 

علينا ان نقرتب من الشخصية أو الجسم املراد 
تصويره، ونبتعد إذا أردنا تصبح كل التفاصيل داخل 

اإلطار واضحة.

باختصار، إذا كنا نريد ان الرتكيز عىل تفاصيل املشهد 
بأكمله يجب علينا استخدام عدسه عادية أو زاوية 

واسعه، وتضييق زاوية حدقة الكامريا (أي مترير اقل 
كميه من الضوء من قبل العدسة)، ونبتعد عن الجسم 

أو الشخصية املراد تصويره.

وإذا كان عىل العكس من ذلك نريد ان نركز فقط 
عىل الجسم أو الشخصية وطمس الخلفية، يجب علينا 
استخدام العدسة التيلفوتو وفتح زاوية حدقة الكامريا 

واالقرتاب من ذلك الجسم أو تلك الشخصية.
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5. اإلضاءة
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5. اإلضاءة

الضوء هو واحد من أهم العنارص التي يتوجب علينا 
وضعها يف االعتبار داخل اللغة السينامئية. بدون 

ضوء ال توجد سينام. عيوننا تنجذب إىل املناطق األكرث 
اإلضاءة يف املشهد. ولذلك، فانه من املثري لالهتامم 

استخدام التباينات املختلفة يف الضوء بشكل إبداعي. 
اإلضاءة هي فن يف حد ذاته،،واليتعلق األمر فقط 
بإضاءة األشياء والشخصيات. بفضل اإلضاءة ميكننا 

خلق بيئة معينه، وتوليد أحجام جديدة مختلفة أو 
جعل صورة أكرث وضوحا أو أميل إىل أن تصبح باهتة. 
ولذلك فان الضوء يعمل كعنرص رسدي درامي داخل 

اللغة السمعية البرصية ويجب ان نعطيه األهمية التي 
يستحقها. 

1.5. أضاءه طبيعية/أضاءه صناعية

يتم تحديد اإلضاءة من خالل املواقع وبظروف اإلضاءة 
فيها. وكام ذكر أعاله، ومبجرد ان قررنا املواقع التي 

سنقوم بتصويرها، يجب ان نقوم مبعاينة هذه املواقع، 
من بني أمور أخرى، ملعرفة ظروف الضوء. 

هناك مواقع خارجية وداخلية. مع األخذ يف االعتبار 
هذا البديل، ميكننا التحدث عن نوعني من اإلضاءة:

اإلضاءة الطبيعية: هي اإلضاءة التي تعتمد عىل   <

مصادر الضوء الطبيعية للمشهد املراد تصويره. 

اإلضاءة الصناعية: تم إعادة صناعتها من قبل طاقم   <

التصوير يف العمل (ضوء شمعه، والشعلة، ومصباح 
يدوي، وعدد قليل من اللمبات، الخ.)

ضوء الشمس مرتبط باملواقع الخارجية فيام ترتبط 
اإلضاءة الصناعية بالديكور الداخيل. ولكن، التسجيل يف 

الهواء الطلق ال يعني ان لدينا فقط استخدام اإلضاءة 
الطبيعية. اليشء نفسه يحدث عندما نصور يف الداخل. 

يف الحالتني ميكننا استخدام مزيج من مصادر الضوء 
الطبيعية والصناعية. لنفرتض، عىل سبيل املثال، اننا 

نسجل مقابله يف غرفة، حيث هناك نافذة يدخل من 
خاللها الضوء الطبيعي. ميكننا دامئا االستفادة من هذا 

الضوء واستكامله مع بعض الضوء الصناعي، ووضع 
بعض املصابيح اإلضافية.

كقاعدة عامه، وكثريا ما يقال انه من األسهل التصوير 
يف املواقع الداخلية يف الداخل، سواء من وجهه نظر 

طاقم تسجيل الصوت و طاقم التصوير واإلضاءة، ألنه يف 
الديكور الداخيل نحن نتحكم يف كل الظروف املحيطة. 

ونحن ال نعتمد عىل الضوضاء املحيطة للمكان والتي 
يكون غري مرغوب فيها،

 أو يف حاله التغريات يف الصوت والتغريات يف الطقس، يف 
حاله اإلضاءة. لنفرتض اننا قمنا بالتصوير يف موقع داخيل 

مبنزل ما. ميكننا ان نرتكه دامئا يف حالة الظالم التام، 
نغطي مصادر الضوء الطبيعي، والنوافذ، ووضع املصابيح 

املختلفة لخلق أجواء مناسبة متاماً ملا نريده يف فيلمنا.

2.5. حدقة الكامريا

 كل كامريات األفالم والفيديو تحتوي عىل جهاز يسمح 
لنا بتنظيم كمية الضوء التي منررها عرب عدسة الكامريا. 
ويعرف هذا الجهاز باسم حدقة الكامريا. إذا قمنا بفتح 
تلك الحدقة فنحن نسمح بدخل مزيد من الضوء، وإذا 

أغلقناها، فإننا نسمح مبرور ضوء أقل. 

مستوي الفتحة من الحدقة يعتمد عىل كميه الضوء يف 
املوقع الذي نسجل فيه. بحيث، إذا كان هناك الكثري 
من الضوء (عىل سبيل املثال، نسجل يف الهواء الطلق 
وخالل يوم مشمس جدا) يجب أن نغلق الحدقة عن 
طريق ترك ضوء أقل من خالل العدسة، بحيث ال يتم 
تعريض الصورة أو إحراقها (تصبح الصورة المعة جدا).

 وإذا كان عىل العكس من ذلك املكان الذي نسجل فيه 
ضوء قليل (لنفرتض عىل سبيل املثال أننا نصور مشهد 

خارجي يف الهواء الطلق خالل الساعات األخرية من 
اليوم يف طقس غائم)، فسنفتح الحدقة للسامح بدخول 

مزيد من الضوء من خالل عدسة الكامريا وأأل تكون 
الصورة التي نصورها مظلمة بشكل كبري. 

هناك رمز، يدعى الرقم F، (رقم فتحة العدسة) والذي 
يبني لنا ما إذا كانت الحدقة مفتوحةو او مغلقة، هذا 

هو املقياس الرقمي الذي يظهر عىل عدسه الكامريا، 
كام هو مبني يف الصورة التالية. تشري األرقام الصغرية إىل 

أن الحدقة مفتوحة وبالتايل تسمح بدخول املزيد من 
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اإلضاءة الناعمة

اإلضاءة الحادة

الضوء؛ واألرقام الكبرية، عىل العكس من ذلك، تشري إىل 
أن الحدقة مغلقة أكرث لترتك القليل من الضوء مير من 

خالل فتحتها.

املسافة بني مصدر الضوء وبني الجسم أو الشخصية 
الذي نريد إلقاء الضوء عليه يؤثر أيضا عىل هذا. 

كلام زادت املسافة بني مصدر الضوء وبني الجسم أو 
الشخصية، كلام أصبح الضوء مركزاً وبهذه الطريقة، إذا 
كان ما نبحث عنه هو صنع مزيد من الظالل، يجب أن 
نبعد املصدر (مصباح اإلضاءة) من الكائن أو الشخصية؛ 

وإذا كان عىل العكس، هدفنا هو تخفيفها، يجب أن 
نجعل مصدر الضوء أقرب.

ملحاولة فهم هذا االختالف بشكل أفضل بني اإلضاءة 
الحادة ونظريتها الناعمة، دعنا نرى ما يحدث عندما 
نسجل يف الخارج بالضوء الطبيعي. إن ضوء الشمس 
قايس عىل الرغم من حجمه الكبري نظرا ألن وجوده 
عىل مسافة كبرية يولد ظالالً واضحة جدا. من ناحية 
أخرى، عندما تختبئ الشمس خلف السحب، يكون 
الضوء أقل دقة، فإنه ينترش أكرث، ويولد ضوءاً ناعامً.

واحدة من أدوات اإلضاءة التي تستخدم كثريا لتخفيف 
الظالل الناتجة عن الشمس أو أي مصدر آخر للضوء 

القايس، هو العاكس الضويئ. هناك عاكسات من 
مختلف األحجام واألشكال؛ هناك منها ما هو مستدير، 
أو مربع، أو مستطيل، بحجم أكرب أو أصغر. إنها (عادة 
بيضاء، ولكن هناك أيضا بلوين الفضة والذهب) تعكس 

3.5. اإلضاءة الحادة\اإلضاءة الناعمة

أحد أبرز املشاكل الرئيسية عند إضاءة مشهد أو شخصية 
ما بشكل صحيح هي الظالل. إن إبرازها أو تخفيفها 

أو إزالتها ليست مهمة سهلة. يف العمل “خارج نطاق 
البالتوه، من املعتاد رؤية شخصيات مضاءة بشكل سيئ، 

أشخاص متت مقابلتهم بنصف وجه معرض للشمس 
والنصف األخر يف الظل. سنحاول يف هذا القسم إعطاء 

بعض املفاتيح ملعرفة املزيد الستخدام اإلضاءة وعالج 
الظالل. ولكن لهذا، يجب أن نتحدث أوال عن الفرق بني 

الضوء الحاد والضوء الناعم أو املنترش. 

اإلضاءة الحادة هي اإلضاءة الناتجة عن مصادر الضوء 
ذات الحجم الصغري بالنسبة إىل الجسم املضاء، والضوء 
املوجه إىل ذلك الجسم هو ضوء مركز للغاية، يركز عىل 

نقطة أو منطقة محددة، كاشفة للمالمح والتفاصيل، 
وتسبب ظالالً قوية.

 من وجهة النظر الرسدية، باستخدام اإلضاءة املركزة، 
ميكننا أن نستحرض عىل سبيل املثال تأثريات درامية 
غامضة، قامتة، مناسبة لخلق مواقف دراماتيكية أو 
وضع عالمة توضح التناقضات بني املناطق املضيئة 

واملظلمة. 

اإلضاءة الناعمة، عىل العكس، تأيت من مصدر إضاءة 
كبري. إنه ضوء أكرث تشتتاً وانتشاراً وأكرث تناسقا وأقل 

اتجاها، يقلل من التباين الضويئ ويجعل التفاصيل 
واضحة يف الظالل (مام يجعلها ناعمة جدا أو تقيض 

عىل تلك الظالل متاما). 
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مع عاكس
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الضوء القادم من مصدر اإلضاءة القاسية، للحصول عىل 
مصدر للضوء الناعم، والذي يسمح لنا مبلء الظالل. 

كام نرى يف الصور التالية، تكون العاكسات مفيدة جدا 
عندما نصور يف الخارج. يف هذه الحالة، تولد الشمس 

ضوء قويا يرتك أكرث من نصف وجه الشخصية يف الظل. 
هذا هو السبب يف أنه من املناسب استخدام عاكس 
لعكس ضوء الشمس وتوجيه ذلك االرتداد إىل الجزء 

الذي يف الظل، لتخفيف تلك املنطقة من الوجه. 

عن طريق توجيه الرتكيز نحوها، بدال من توجيهها نحو 
الشخصية، أو مثالً تغطيتها، لتجنب تأثري االرتداد. خيار 

آخر هو تصنيع عاكس باستخدام األوراق، والكرتون 
األبيض، والبطانيات الحرارية أو الشمسيات األلومنيوم 

للسيارة. بنفس الطريقة، مع العنارص السوداء، مثل 
األقمشة أو الورق الكرتون، ميكن أيضا صنع األعالم التي 
ميكن أن تقطع الظالل أو متنع شعاع الضوء من الوصول 

إىل املناطق التي ال نرغب يف إلقاء الضوء عليها.

دعونا نرى أدناه، املزيد من النصائح التي يجب أخذها 
يف االعتبار فيام يتعلق باإلضاءة والظالل:

إذا كان الضوء يأيت من نقطة بالقرب من الكامريا،   <

فإن الصورة ستكون مسطحة، دون ظالل، دون 
عمق. 

من أجل أن تكون اإلضاءة «طبيعية»، يجب أن يأيت   <

الضوء من نقطة أعىل من أفق الشخصية. أما إذا 
أردنا إضاءة مفيدة للتأثريات األكرث رعباً فيمكننا 

تركيز اإلضاءة من أسفل الشخصية، لخلق ضوء غري 
طبيعي مناسب درامياً ملثل تلك املواقف.

يجب أن نكون حذرين مع الظالل التي ميكن أن   <

تنتجها بقية املعدات التقنية (كابالت امليكروفونات أو 
عىص ميكروفونات تسجيل الصوت عىل سبيل املثال).

4.5. اإلضاءة ثالثية اإلتجاه

دعونا نرى اآلن كيفية إضاءة شخص باستخدام ثالث 
مصادر مختلفة. مخطط بسيط ولكنه مفيد جدا ميكننا 
االستمرار عند القيام بعملية التصوير، هو ما يعرف ب 

اإلضاءة ثالثية اإلتجاه 

املصدر األول للضوء الذي يجب أن نضعه، ألن موقعه 
يحدد الباقي، هو ما نسميه مصدر الضوء الرئييس. 

سنضعه عىل ميني أو يسار الكامريا، عىل حوايل ٤٠ درجة 
بالنسبة للمحور األفقي لها، كام يظهر يف الرسم. إنه 

مصدر لإلضاءة يوفر ضوءاً قوياً، كام رأينا، يسلط الضوء 
عىل املالمح والتفاصيل، لكنه يسبب ظالالً قوية. عندما 
يكون هناك مصدر إضاءة يف املشهد ال ميكننا السيطرة 
عليه، كام هو الحال يف ضوء الشمس عندما نسجل يف 
الهواء الطلق، أو نافذة إذا قمنا بالتسجيل يف الداخل، 

سيكون ذلك ما ميكن إعتباره الضوء الرئييس.

 
الجدران أو السقوف أو األرضيات البيضاء تعكس الضوء، 

لذلك من املهم أن نقرر إذا كنا نريد االستفادة منها 
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للتخفيف، مللء الظالل الناتجة عن الضوء الرئييس، متاما 
عىل الجانب اآلخر من الكامريا، سنضع الضوء املكمل، 

وهو يشكل مصدرا خفيفا للضوء، أقل كثافة من 
املصدر الرئييس. يستخدم لتحقيق التوازن يف اإلضاءة 
الكلية للمشهد، وتخفيف حدة الظالل لتحقيق صورة 

ناعمة. و٫ميكننا دامئا استخدام سطح عاكس للضوء 
الرئييس (يف حالة التصوير يف الخارج، ميكن استخدام 

العاكس الذي رأيناه سابقا لعكس ضوء الشمس). 

مبارشة خلف الشخصية، سنضع املصدر الثالث لإلضاءة، 
يسمى اإلضاءة الخلفية، لفصل الشخص عن الخلفية 

وإيجاد إحساس بالعمق يف الصورة والحجم. 

وأخريا، يجب أن نشري إىل أنه من املالئم أن نيضء 
الخلفيات بشكل منفصل، لزيادة إبراز عمق عنارص 

املشهد وفصلها.

اإلضاءة، والضوء الذي منلكه يف البيئة ليس دامئا كام 
هو. هناك درجة حرارة لون مختلفة، أي،درجات لونية 
معينة: ميكن أن تكون باردة، ومتيل إىل لون ميال للون 

األزرق. أو تكون أكرث دفئا، متيل إىل األلوان الصفراء، 
الربتقالية أو الحمراء. 

عيوننا لديها القدرة عىل تعويض هذا االختالف يف 
األلوان يف الضوء، أو ذلك االختالف يف درجة حرارة 

اللون، ولكن الكامريا ال تفعل ذلك. لهذا يجب أن نحدد 
مرجعاً لونياً يف كل مرة نقوم فيها بتغيري املصدر أو 

سياق اإلضاءة، لتفادي عملية تصوير األلوان بشكل غري 
صحيح.

 لذلك، من الرضوري عمل ما يسمى توازن اللون 
األبيض (سنفعل ذلك يف كل مرة نواجه فيها ظروف 
إضاءة جديدة). سوف يساعدنا توازن اللون األبيض 

عىل إخبار الكامريا بدرجة حرارة اللون يف املوقع الذي 
نقوم بالتصوير فيه، حتى نتمكن من تحديد اللون 
األبيض، وضبط باقي األلوان يف الصورة. يف العادة، 

تعطينا الكامريات خيارا إلجراء توازن اللون األبيض يف 
الوضع األوتوماتييك أو اليدوي. هذه العملية يجب أن 

نفعلها دامئا إذا أردنا إظهار األلوان كام نراها يف الواقع. 
عىل الرغم من أن اللعب بتلك الخاصية ميكن ان يعطي 

لفيلمنا درجات لونية معينة ألهداف إبداعية. 

5.5. توازن اللون األبيض

بغض النظر عام إذا كنا نستخدم إضاءة طبيعية أو 
اصطناعية، فإن كل مصدر للضوء له درجات لونية 

معينة. األلوان املصورة بواسطة الكامريا تعتمد عىل 

اإلضاءة ثالثية اإلتجاه
1. الضوء العكيس. 2. الضوء الخلفي. 3. الضوء الرئييس. 4. الضوء املكمل

1.

2.

3.

4.
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6. الصوت

مثل اإلضاءة، الصوت يف إنتاج األعامل السمعي البرصي 
هو عنرص أسايس، عىل الرغم من أنه غالبا ما يكون 
منسياً جدا. من املهم أن نخصص نفس االهتامم إىل 

التقاط الصوت بشكل صحيح كام يف الصورة. ال معنى 
لتسجيل لقطة جميلة ال تحوي صوتاً ميكن سامعه جيداً. 

إذا قمنا بالتصوير بكامريا فيلم أو فيديو، ميكننا 
تسجيل الصوت مع الصورة بشكل متزامن، ألن الصوت 

يلتقط بواسطة ميكروفون الكامريا نفسه أو بواسطة 
ميكروفون خارجي متصل به، ويتم تسجيله عىل نفس 

بطاقة الذاكرة املرتبطة مبارشة بالصورة.
 عىل العكس، إذا كنا نسجل باستخدام كامريا أو هاتف 
جوال، يجب أن نستخدم مسجل صوت أو هاتف جوال 

آخر لتسجيل الصوت. يف هذه الحالة، سيتم مزامنة 
الصورة والصوت يف مرحلة ما بعد اإلنتاج (املونتاج). 
من املستحسن استخدام كالكيت يف التصوير إلنشاء 
نقطة محددة ميكن العثور عليها بسهولة يف امللف 

الصويت ويف ملف الفيديو. 

قبل البدء يف التسجيل، يجب عىل الشخص املسؤول 
عن الصوت أن يدرس السيناريو وكل واحد من املشاهد 

لتحديد ما هي االحتياجات فيام يتعلق بالصوت. 

من املهم معرفة مواقع التصوير ملعرفة ما إذا كان 
هناك أي ضجيج أو صوت غري مرغوب فيه من 

النوع الذي يجب علينا حله قبل التصوير. اختيار 
امليكروفونات املناسبة لتسجيل الصوت املبارش ووضعها 

واستخدامها بالشكل الصحيح يسهل العمل خالل 
مرحلة ما بعد اإلنتاج (تحديداً مونتاج الصوت). من 

الرضوري أن يقوم الشخص املسؤول عن التقاط الصوت 
بوضع سامعات الرأس أثناء التصوير، للتأكد من أن 
الصوت يدخل بشكل جيد ودون وجود أي صخب 

مصاحب. إذا مل يكن األمر كذلك، يجب عليك التوقف 
عن التصوير والعودة إليه عندما نتخلص متاماُ من 

الضوضاء. 

باإلضافة إىل مونتاج الصوت املبارش، يف مرحلة ما 
بعد اإلنتاج، يجب علينا إدخال املوسيقى التصويرية 

واملؤثرات الصوتية ملرشوعنا. وكام هو الحال مع 
مونتاج الصور، يجب فهم عملية مكساج الصوت عىل 
أنها عملية إبداعية يف حد ذاتها وليس كورشة إصالح 
لألخطاء التي ترتكب يف التسجيل. هناك العديد من 

برامج مونتاج الصوت االحرتافية، منها Protools وغريها 
من الربامج املجانية.
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1.6. أنواع امليكروفونات

امليكروفون هو أول رابط يف سلسلة التسجيل الصويت. 
تعتمد النتيجة النهائية للصوت يف جانب كبري جداً 

عىل جودته واستخدامها الصحيح. عندما يتعلق األمر 
بالتصوير، هناك خياران: استخدام ميكروفون الكامريا 
نفسها أو استخدام ميكروفون خارجي. غالبا ما يكون 
ميكروفون الكامريا مالمئاً بشكل أكرب لتسجيل الصوت 

املحيط (صوت املوقع نفسه). أو لتسجيل املقابالت أو 
املحادثات بني الشخصيات، من املستحسن استخدام 

أحد هذه امليكروفونات األخرى:

امليكروفون املحمول: عادة ما يتم تثبيت هذا   .1
امليكروفون باليد (أو حامل امليكروفون)، يتم 

استخدامه لتسجيل األخبار أو املعلومات، ولكنه 
ليست مناسباً لتسجيل األفالم ألنها تظهر يف الكادر 

بشكل غري طبيعي، يف املقابل هناك ميكروفونات 
السلكية محمولة متنحنا املزيد من حرية الحركة.

عندما تكون امليكروفونات السلكية، سنضع كبسولة 
امليكروفون وجهاز اإلرسال عىل الشخص املوجود 

موضوع املقابلة، وهي عبارة عن علبة مدموجة عىل 
امليكروفون نفسه، وسيكون لدينا عناية خاصة بالشعر 

أو بعنارص من املالبس التي ميكنها أن تكون سبباً يف 
إحداث ضوضاء. سيتم توصيل قطعة العلبة األخرى 

(الصندوق األسود)، واملعروفة بعنرص االستقبال، 
بالكامريا أو مسجل الصوت.

ميكروفون البندقية. «بوم».: وهو أنبوب طويل   .3
يصل إىل ٠٦ سم. من الطول و٩.١ سم يف القطر. 

يتم توصيل امليكروفون بعىص قابل للتمديد يعرف 
ب «عصا بوم». ومن هنا، فإننا يف بعض األحيان 

نسمي امليكروفون «بوم» والشخص الذي يتعامل 
معه «مشغل البوم». يسمح لنا التقاط األصوات 

من مسافة بعيدة. حول «عصا البوم»، لنقوم بربم 
كابل أو سلك امليكروفون بحذر، لنتأكد من أنها 
ليست فضفاضة وال ترضب بأي يشء (ألن هذا 

يسبب ضجيجا). 
 

ميكروفون البندقية نفسه مغطى عادة بغطاء   
رمادي أو أسود شبيه مبا هو موضح يف الصورة 
(زيبلني) لتجنب تسجيل صوت الرياح يف حال 

ميكروفونات ربطة العنق.: انها صغرية وتعلق   .2
بواسطة ملقط عىل مالبس الشخصية. إنها 

ميكروفونات ميكن إخفاءها دامئا مع الحرص عىل 
أال تولد املالبس ضوضاًء إضافية أو تقوم بإضعاف 

اإلشارة أكرث من الالزم. يتم استخدامها كثريا يف 
األخبار والتقارير عند إجراء املقابالت. ومن انواعها 

ما هو سليك أو ال سليك. 
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هبوبها أثناء عملية التسجيل.، ويتم تغطيها بغطاء 
شعر اصطناعي، أو دمية محشوة، 

ال ينبغي أن يظهر ميكروفون البندقية عىل الشاشة. 
وهذا يعني، أال يظهر يف الكادر. من املهم جدا أن 
يكون الشخص املسؤول عن تشغيل الكامريا منتبها 
جدا، و يجب تحذير»حامل البوم «يف حالة ظهور 

امليكروفون أو ظله يف أحد أركان الكادر، منعاً 
لتكرار اللقطة.

2.6. اتجاه الصوت

ملعرفة أي نوع امليكروفونات التي يجب علينا اختيارها 
لتسجيالتنا. يجب أن نفهم أيضا كيف تترصف فيام 

يتعلق مبصدر الصوت، نظرا ألن امليكروفونات مصممة 
لتكون لها زاوية معينة من التغطية. هذا هو ما يعرف 
باالتجاه الصويت. بهذه الطريقة، نقوم بتنفيذ التصنيف 

التايل: 

ميكروفون أحادي االتجاه: لديه حساسية أكرب   .1
لألصوات التي تأيت من األمام. سوف نستخدمه 
عندما نريد القضاء عىل الصوتيات املوجودة يف 

مكان التصوير، الصوت املحيط، الضوضاء الخلفية 
أو اللتقاط األصوات البعيدة. ميكروفونات البندقية 

وبعض امليكروفونات اليدوية املحمولة عادة ما 
تكون اتجاهية. من املهم توجيهها إىل املكان الذي 

يوجد فيه مصدر الصوت (فم الشخصية، عىل سبيل 
املثال). 

وبالتايل، إذا كنا نجري مقابلة مع ميكروفون يد،   
فمن املهم جدا تغيري اتجاه امليكروفون وتوجيهه 
إىل فمنا عندما نطرح السؤال وفم الشخص الذي 

متت مقابلته عندما إجابته. قد يبدو األمر واضحا، 
ولكن غالبا ما يتم نسيان إجراء التغيري أو وضع 

امليكروفون يف الوسط دون إلتقاط الصوت جيداً.

إذا كان هناك مجموعة من األشخاص الذين يجرون   
محادثة، فلن يصبح امليكروفون اليدوي هو االختيار 

األنسب (يجب عليهم متريره إىل بعضهم البعض، 
ولن يكون من الطبيعي ال نه سيبدو يف الكادر). 

يف هذه املناسبة، من األفضل استخدام ميكروفون 
البندقية أو البوم و «عصا البوم».

ميكروفون ثنايئ االتجاه: إنه أقل حساسية لألصوات   .2
التي تأيت من الجوانب وأكرث حساسية لألصوات 

التي تأيت من األمام والخلف.

ميكروفون متعدد االتجاهات: يتلقى أي صوت   .3
تقريبا بنفس الحساسية بغض النظر عن مصدره. 
يتم استخدامه عندما نحتاج التقاط الصوت من 

جميع االتجاهات. ميكروفونات ربطة العنق، عىل 
سبيل املثال، عادة ما تكون شاملة االتجاهات. 

وهي تستخدم عىل نطاق واسع يف التلفزيون ألنها 
تسمح للشخص الذي يرتديها (املذيعة، عىل سبيل 

املثال) بتحريك الرأس بحرية.

3.6. الصوت املبارش وويلد تركس

الصوت املبارش هو الصوت الذي يتم تسجيله يف نفس 
اللحظة التي يتم فيها تصوير الحركة بالكامريا. ميكنك 

استخدام هذا الصوت الحقا يف املونتاج، أو يف حالة 
عدم تسجيله جيدا، إعادة صنعه او تشكيله الحقا يف 

االستوديو؛ يعني، استبداله بأصوات مدبلجة يف مرحلة 
ما بعد اإلنتاج. ولكن، عىل الرغم من أن أي ضجيج 

غريب قد يؤدي إىل تكرار التصوير، فإن الصوت املبارش 
هو الطريقة األكرث طبيعية إلعادة إنشاء األصوات 

املحيطة مبكان املشهد، واملحادثات بني الشخصيات. 
وهو أيضا األسلوب األكرث اقتصادية من الناحية 

اإلنتاجية.

وكام قيل، من املستحسن أن يكون هناك شخص أو 
شخصان عىل األقل مسؤوالن عن التقاط الصوت. يجب 

عىل هؤالء األشخاص االستعداد مسبقا باملعدات التي 
يحتاجون إليها، والتي يجب عليهم دراستها بشكل 

جيد وزيارة املواقع، من أجل تحديد املصادر املحتملة 
للضوضاء (ضوضاء املرور، األعامل، املولدات، إلخ.) 

وإلغائها. 

إثناء التصوير، سيكون الفريق الذي سيتوىل إلتقاط 
الصوت مسئوالً عن استخدام امليكروفونات ومراقبة 
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الصوت من خالل سامعات الرأس. ال ينصح بتفويض 
هذه املهمة األخرية للشخص املسؤول عن تشغيل 

الكامريا، ألنه يجب أن يكون يف كامل تركيزه مع 
الكامريا خالل تصوير اللقطة عند تسجيل الصوت، من 
الرضوري مراقبة حجم الصوت (أن ال يوجد إي صوت 
وصل إىل ذروته أو غري مسموع)، ففي حالة تسجيل 

صوت غري مرغوب فيه سنكون مجربين عىل تكرار 
تصوير اللقطة.

باإلضافة اىل الصوت املبارش، يجب علينا أيضا تسجيل 
الويلد تراكس. الويلد تراكس هو منفذ صوت إضايف 

يتم تسجيله يف نفس املوقع، ولكن ليس يف نفس 
وقت اإلجراء. يف هذه الحالة يتم تسجيل الصوت يف 

التصوير بشكل مستقل عن الصورة. يف بعض األحيان، 
تأطري الصورة أو حركة املمثلني أو الكامريا يؤدي إىل 
إعاقة قرب امليكروفون من الحركة، وبالتايل سيعوق 

عملية التسجيل الجيد ألصوات معينة خاصة بتفاصيل 
يف املشهد (مثل خطوات أقدام الشخصيات، ضوضاء 

أدوات املائدة، فرك املالبس...)، بحيث يتم تسجيلها 
قبل أو بعد تصوير املشهد نفسه، وبرصف النظر عن 

الصورة، للقيام بعملية تزامنها الحقاً مع الصورة يف 
عملية املونتاج.

أيضا يسمى ويلد تركس لتسجيل الصوت املحيط 
للموقع الخاص الذي سيتم استخدامه يف مرحلة ما بعد 
اإلنتاج. عندما يجمع بني للقطتني مسجلتني يف توقيتني 

مختلفني يف نفس املوقع، يف الوقت نفسه سيتوجب 
علينا تاليف االختالفات يف ضوضاء الخلفية بني لقطة 

وأخرى.

 لتجنب هذا، يتم تسجيل أجزاء طويلة من الصوت 
املحيط (الصوت املقابل للموقع)، ليتم وضعه يف 

الخلفية يف مرحلة ما بعد اإلنتاج.
 ويجب التذكري بأنه لتسجيل الوايلد تراكس يجب 

التزام الصمت الكامل من جانب فريق التصوير أثناء 
عملية تسجيل الصوت.
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7. املونتاج
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7. املونتاج

إن مونتاج أفالمنا عملية معقدة، ال تقترص عىل 
مونتاج الصور واألصوات املسجلة أثناء التصوير. 

تستخدم الكلامت «التوليف» و «املونتاج» بشكل عام 
كمرادفات، عىل الرغم من أنه أكرث دقة يف استخدام 
كلمة «توليف» عند اإلشارة إىل العملية امليكانيكية، 
الجلوس أمام الكمبيوتر لتوليف الرسومات املصورة، 
وكلمة «املونتاج» عندما نشري إىل العملية اإلبداعية، 

إىل سلسلة القرارات التي يجب أن نتخذها لبناء الرسد. 
بينام يقترص التوليف عىل مرحلة ما بعد اإلنتاج، يبدأ 
التوليف يف وقت مبكر جدا؛ بالفعل يف مرحلة ما قبل 

اإلنتاج، أثناء كتابة السيناريو وتخطيط التصوير، ويف 
مرحلة اإلنتاج، يف عملية التصوير. 

لقد قلنا يف أكرث من مناسبة أنه عندما نقوم بالتصوير 
فنحن نقوم بكرس التسلسل الزمني للسيناريو. لهذا 

السبب يف املونتاج يجب أن نرتب اللقطات واملشاهد 
التي تشكل فيلمنا. لهذا، يف السابق، يجب علينا اختيار 

اللقطات األكرث مالءمة. طريقة ترتيب اللقطات يعطي 
معنى لفيلمنا، بحيث ميكننا تغيري الرسالة إذا قمنا 

بتغيري الرتتيب. 

“مونتاج كوليشوف» رمبا كان املثال األكرث أهمية 
يف الصياغة الفيلمية. قام صانع األفالم الرويس ليف 

كوليشوف بتجربة يف عرشينيات القرن العرشين، 
كانت تتألف من وضع ممثل يف لقطة قريبة جدا ذات 

وجه حيادي متطابق (بدون أي تعبري) متبوعا بثالث 
صور مختلفة جدا: تابوت مع فتاة ووعاء من الحساء 
وصورة المرأة. عند عرض هذه املجموعات الثالث من 
اللقطات القريبة (رجل + تابوت/رجل+ حساء/رجل+ 
سيدة) الجمهور قام بوصل تتابع اللقطتني واعتقد أن 

تعبري الرجل، بحيث أنه عند رؤية الفتاة يف التابوت 
شعر الرجل الحزن، عندما رأى الحساء كان تعبريه عن 

الجوع. وعند رؤية السيدة، فإن النظرة وقتها تكون 
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محور الخط الوهمي

كرس الخط الوهمي

نابعة من الرغبة. ولكن يف الواقع، كانت اللقطة القريبة 
للرجل هي نفسها دامئا. 

هذا يؤكد أنه يف عملية املونتاج وحسب طريقة ترتيبنا 
للصور، ميكننا إنشاء معايٍن جديدة وأن يكون الجمهور 

مشاركا ناشطا يف عملية إنشائها. وميكننا أن نبدع يف 
عملية املونتاج، سعياً إلعادة خلق األماكن واألوقات غري 

املوجودة يف الواقع. 

1.7. عامل اإلستمرارية يف اللقطات (الراكور)

عندما نقوم باملونتاج، نرتب اللقطات املختلفة، كام 
رأينا، التي مل نقم بتصويرها سابقاً بنفس الرتتيب الذي 
تظهر فيه بالفيلم. هنا عىل وجه التحديد، يأيت مفهوم 

االستمرارية البرصية (أو الراكور). 
من الرضوري، إذا أظهرنا عمال تم تقسيمه إىل مقاطع 
معينة يف لقطات أو وجهات نظر مختلفة، أن يحافظ 

الجمهور عىل شعور الوهم من خالل الحفاظ عىل 
االستمرارية خالل تلك اللقطات. يجب أن نعطي 
االنطباع بأن كل يشء يبدو وكأنه يحدث يف لقطة 
واحدة متواصلة، أن العمل يتطور بسالسة ودون 

قفزات حادة، حتى لو تم تصوير اللقطات يف أوقات 
مختلفة، رمبا حتى خالل أيام مختلفة.

 للقيام بذلك، يجب علينا أال نرتكب أي هفوة يف ما 
يتعلق بالراكور: يجب أن ال تكون هناك تغيريات يف 
اإلضاءة بني لقطة وأخرى، وال شخصيات تظهر وهي 

تدخن سيجارة نصف مستهلكة ويف اللقطة التالية 
تكون كاملة، أو أصوات محيطة تختفي من لقطة إىل 
أخرى، يف الوقت الذي نبدو معه أننا ما زلنا يف نفس 

املوقع، إلخ.

الراكور هو عالقة االستمرارية بني اللقطة الحالية 
وعالقتها مع التالية و/ أو السابقة. هناك أنواع مختلفة 
من الراكور: إستمرارية النظرات، استمرارية املالبس، و 

اإلضاءة، و الصوت، إلخ. 

ال شك فيه، أن واحد من أكرث أنواع هفوات الراكور 
إزعاجاً للمشاهدين هو ما يعرف باسم

“كرس الخط الوهمي”. إنها هفوة شائعة يف عامل اإلنتاج 
السمعي البرصي. تحدث عندما يتم تصوير مشهد 

مقسم إىل عدة لقطات، ويشعر معها املشاهد بقفزة 
يف مواقع املمثلني ويف اتجاه نظراتهم لبعضهم البعض، 

وهو خطأ ناتج عن تخطي الكامريا للخط الوهمي 
الذي يفصل بني شخصيات ذلك املشهد، نظرات اعينهم 

ومواقعهم، يف ما يعرف بقانون خط ال ١٨٠ درجة 
املوصول إفرتاضياً، حيث يجب الحفاظ عىل موقع 

الكامريا عىل أحد جانبي ذلك الخط الوهمي، حتى يتم 
تفادي تلك القفزات البرصية بني لقطة وأخرى. ميكن 

تعمد تلك القفزات لسبب درامي أو إبداعي بغرض شد 
انتباه املشاهد لحدث مهم او استثنايئ يف املشهد. 

لنفرتض أن لدينا مشهدا متيش فيه الشخصية يف الشارع. 
محور الحركة يتم تحديده يف هذه الحالة من خالل 
اتجاه ميش تلك الشخصية. محور الحركة مهم ألنه 

يحدد املواقع التي ميكننا وضع الكامريا بدون أن يحدث 
إرباك للجمهور. يف األساس، يجب أن نضعها دامئا يف 

أحد النقطتني اللتني يقسم بها محور الحركة السيناريو، 
ألنه إذا سجلنا من الجانب اآلخر، فسيبدو أن الشخصية 

متيش يف االتجاه املعاكس. 

لنفرتض اآلن مشهدا نرى فيه حواراً ما يدور بني 
شخصيتني. يتم تحديد محور الحركة يف هذه الحالة 

من خالل موقعهام وإتجاه نظراتهام. إذا تخطينا املحور 
وسجلنا لقطة من الجانب اآلخر (الكامريا ٤)، فسيظهر 

أن الشخصيات تقوم بتغيري موقعها. فبدالً من ظهور 
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املرأة من يسار الكادر، ستظهر إىل اليمني، حتى إذا قمنا 
مبونتاج اللقطتني املتتاليتني (الكامريا ٣ متبوعة بالكامريا 
٤، عىل سبيل املثال)، لن يفهم الجمهور كيف يتم وضع 

هذه الشخصيات يف املشهد. 

عىل أي حال، ال يوجد يشء محدد، حيث يتم يف بعض 
األحيان إنتاج قفزة محورية بطريقة متعمدة، لنقل 

إحساس ما: االرتباك، الخطر، القبلة املشوشة، الخ. مرة 
أخرى، يجب تذكر أن الخيارات التقليدية يجب أن 

تساعدنا دامئا يف رسد قصتنا. الشكل واملضمون يجب 
عليهام السري جنباً إىل جنب.

2.7. اإليقاع

واحدة من أهم القرارات التي نتخذها يف املونتاج هي 
تحديد كيف سيكون إيقاع فيلمنا. ويسمح املونتاج 

بالتعبري عن رسد القصة وبالتايل صبغها بإيقاع معني. 
كل يشء يعتمد عىل ما نريد قوله. إذا كنا عىل سبيل 

املثال يف مشهد تدور به مطاردة ما، فإن اإليقاع الذي 
سنبحث عنه سيكون أرسع، لذا سنختار عىل سبيل 

املثال سلسلة من اللقطات القصرية. من ناحية أخرى، 
إذا كان ما نقوم مبونتاجه هو تتابع مشاهد معني حيث 
نرى عمل راعي األغنام، سنبحث عن إيقاع أبطء، وفقا 

للموضوع، لذلك سنستخدم عددا أقل من اللقطات 
مبدة اطول. 

من ناحية، يجب أن نتحدث عن إيقاع كل اللقطات، 
والتي تعتمد عىل عدة عوامل:

حركة الشخصيات داخل الكادر: والتي توفر   <

ديناميكية إيقاع للقطة.

حركة الكامريا: بينام تكون اللقطات الثابتة أبط ء،   <

حركات الكامريا (حركات التتبع، البانوراما، الزووم) 
كلها تسهم يف اإليقاع بالنسبة للرسد.

مدة اللقطات: كلام حافظنا عىل اللقطة عىل   <

الشاشة كلام كان اإليقاع أبطأ، وإذا، عىل العكس، 
إذا اخرتنا تعديل سلسلة من اللقطات القصرية جدا، 

سنزيد من إيقاع القصة.

ولكن باإلضافة إىل إيقاع كل واحدة من اللقطات، فإن 
إيقاع فيلمنا يتميز بشكل أسايس ببناء املكان الفيلمي 

وخاصة الزمن السيناميئ، كام سرنى مبزيد من التفاصيل 
أدناه. 

3.7. الزمن السيناميئ

الزمن السيناميئ هو بناء نادراً ما يتطابق مع الوقت 
الفعيل. ميكن أن تستمر قصتنا ثالثة أيام، سنة... لكننا 
سنحيكها يف أقل من ساعتني، يف حالة األفالم الطويلة. 

ويف دقائق قليلة يف حالة األفالم القصرية. وهو أن 
السينام تسمح لنا بالتالعب بالوقت حسب الرغبة، من 

خالل استخدام التاليش، الكامريات الرسيعة والبطيئة 
وما إىل ذلك. ميكننا حتى إيقاف الوقت عن طريق 

تجميد أو تثبيت الصورة. لذلك من املهم معرفة 
األدوات املختلفة التي لدينا لبناء وقت الفيلم. 

الزمن الفعيل الحقيقي 

هو الزمن الفعيل لحدوث حركة معينة يف أحد 
املشاهد، تستغرق وقتاً معيناً يف الواقع.، من ناحية 

أخرى، ميكن متثيل هذه الحقيقة بطرق مختلفة. 

افرتض أن شخصية يجب أن تأخذ رحلة بالحافلة. نرى 
كيف تنتظر ملدة ١٠ دقائق يف املحطة، لريكب الحافلة، 
ويشرتي التذكرة، ويجلس وينظر إىل النافذة عىل طول 
الرحلة، التي تدوم نصف ساعة. وأخريا نرى كيف ينزل 
من الحافلة. الوقت الفعيل لهذا اإلجراء هو٥٤ دقيقة 
تقريبا. ولكن يف فيلمنا ال يتعني علينا عرض كل دقيقة 

بالدقيقة، ميكننا التالعب بالوقت، وأنه حتى ذلك الحني 
الجمهور يفهم متاما ما هو الحركة بأكملها.

الزمن السيناميئ

كام قلنا، الوقت السيناميئ يجيب عىل بناء، وعادة ما 
ال تتزامن مع الوقت الحقيقي. ميكن أن تكون رحلة 

الحافلة ملدة ٥٤ دقيقة مملة جدا للجمهور، لذلك 
سننشئ زمناً فيلمياً آخر أصغر، ويف ثالث دقائق، كام 

نوضح يف املثال التايل: 

لقطة عامة للشخصية تنتظر يف محطة الحافالت.   .1

لقطة متوسطة للشخصية التي تنظر إىل الساعة   .2
عىل معصمها. 

لقطة عامة للشخصية تصعد إىل الحافلة.   .3

لقطة متوسطة للشخصية وهي جالسة وتحتفظ   .4
بالفاتورة يف جيبها. 
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لقطة قريبة جانبية للشخصية وهي تنظر إىل   .5
النافذة. 

لقطة ذاتية للمناظر الطبيعية التي تراها الشخصية   .6
من خالل النافذة.

لقطة عامة للشخصية يف املحطة، حيث نرى   .7
الحافلة تغادر.

عىل الرغم من عدم إظهار الحركة دقيقة بدقيقة، 
فإننا نفهم متاما ما حدث ونفرتض ما يحدث بني لقطة 
وأخرى. ميكن أن يكون لوقت الفيلم خصائص مختلفة:

مالءمة

عندما يتزامن الزمن السيناميئ مع نظريه الحقيقي. 

متديد الزمن

عندما تكون الحركة أطول من الوقت الحقيقي املطول 
بطريقة ذاتية. لذلك نحن نعطي أهمية أكرب اىل 

الحركة يف ذلك املشهد. لهذا ميكننا إبطاء الصورة، مثل 
الرصاصة التي نراها تصل ببطء نحو صدرا لشخصية؛ 
أو مثل الزوجني املودعان لبعضهام البعض يف محطة 

القطار. إنه أداة تضيف العاطفة أو التشويق إىل 
العمل.

التكثيف

عندما يكون الوقت أقرص من الوقت الفعيل ويتم 
إجراء الكثري من اإلجراءات يف وقت قليل. هذا هو 

الحال يف أفالم الحركة. وليك يكون هناك تكثيف، ال بد 
من الحدف أو اللجوء إىل الكامريا الرسيعة. الحذف 
يحدث عندما نوقف أجزاءاً من القصة، وذلك عىل 

الرغم من عدم عرض كل ما حدث، فإننا نوفر تفاصيل 
كافية حتى يتمكن الجمهور من إعادة تشكيل العمل 

بأكمله وإعطاء حيوية لجميع األجزاء التي قررنا 
حذفها. إن حالة القطع الشائعة جدا يف األفالم هي 
لقطات مرور املواسم، عندما نذهب من الشتاء إىل 

الربيع، مثال.

جمع األحداث املتزامنة

التناوب بني أكرث من حدث درامي يف نفس الوقت، 
يحدث هذا عندما يتم تطوير العديد من األساليب 

املتوازية التي تتدرج بفضل املونتاج. قد تتقاطع هذه 
األساليب أو الطرق بنقطة واحدة أو عدة نقاط من 

الخط الدرامي (ما يسمى املونتاج البديل) أما يف حال 
عدم تقاطعها تصبح (عملية مونتاج بشكل مواز).

 
القفزات الزمنية 

ميكن لألفالم أن تعرض لنا زمنا خطيا معيناً، حيث 
تحدث األحداث حسب التسلسل الزمني (بداية، 

منتصف ونهاية) أو، عىل العكس، ميكن أن تقفز إىل 
الوراء يف الزمن، والذي يعرف بـ «فالش باك” (عودة يف 

الخط الرسدي أو اإلجراءات التي حدثت يف املايض)، 
أو إىل األمام، إىل ما نسميه فالش فوروارد (األحداث 
أو التي ستحدث يف املستقبل). القفزات يف الوقت 

هي عنرص مستخدم بشكل متكرر يف السينام، ألنها 
تقدم العديد من االحتامالت الرسدية. لنأخذ مثاال عىل 

فيلم يبدأ بشخصية تعاين غرق السفينة. لنأخذ قفزة 
إىل الوراء يف الوقت ليتم رشح كيفية وصولنا إىل تلك 

النقطة التي بدأنا منها. 

4.7. أنواع التحوالت

نسمي التحول إىل طريقة النقل من لقطة إىل أخرى. 
هناك أنواع مختلفة من التحوالت: 

القطع: استبدال صورة بأخرى. إنها الخطوة األساسية   .1
واألكرث استخداما أيضا. ممكن أن يكون مفاجئا إذا 
تم استخدامه لبيان تغيري مهم يف الوقت أو املكان. 
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يف هذه الحالة، يكون التاليش هو األسلوب املعتاد. يف 
حني أن القطع نستخدمه متى أردنا يف حال االنتقال 

من لقطة إىل أخرى داخل املشهد.

التاليش: اختفاء تدريجي للصورة حتى ترك الشاشة   .2
بلون واحد (عادة أسود) أو العكس، أي أن الشاشة 
سوداء وتظهر الصورة تدريجيا. إنه يشء مشابه ملا 
يحدث عندما نغمض أعيننا أو عندما نفتحها. هذا 

التحول مفيد للغاية لفصل املشاهد عن بعضها 
البعض، ويعمل ذلك األسلوب عىل اإلشارة إىل حالة 

تغيري كبرية األحداث. وعادة ما يستخدم للتعبري عن 
مرور الوقت. يشبه االنتقال من فصل إىل أخر يف 

الروايات.

املزج: استبدال لقطة بأخرى عن طريق الطباعة   .3
الوقتية املؤقتة لصورة عىل أخرى سابقة، بحيث 

تختفي الصورة بينام تظهر الصورة التالية. هو وضع 

انتقال أقل فجائية من أسلوب القطع،. ويستخدم 
أيضا (خاصة يف التلفزيون) لالنتقال من لقطة إىل 

أخرى بطريقة ناعمة أو سلسة.

املسح واملؤثرات الرقمية: وهي عبارة عن بدائل   .4
صورة لصورة أخرى عن طريق عملية املسح 

التدريجية من أشكال متنوعة أو تأثريات برصية 
أخرى. أو باستخدام الستائر البرصية التي تبدو 

مرتبطة بشكل أكرب بفرتة زمنية قدمية نسبياً. 
و. هناك منها أنواع عديدة، منها ستائر أفقية، 

عامودية، دائرية، من نجمة، إلخ.

كام ذكرنا، فإن التحول األكرث استخداما هو القطع، ألن 
وجود فائض من األنواع األخرى من عمليات التحويل، 

مثل التاليش واملزج، ميكن أن يؤدي إىل إبطاء الحركة 
وتقليل تدفق الرسد. 
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لقطة /عكس اللقطة، لقطة من، لقطة من ب

1.

2.

من املالئم أن يكون هناك قطع الصورة يف بعض 
األحيان ال يتطابق بالرضورة مع قطع الصوت، خاصة 

عندما يكزن هناك حواراً بني الشخصيات. ما هو 
معروف يف التحرير بأنه قطع مرتاكب، حيث يسبق 

الصوت الصورة ببضع ثوان كام هو يف (قطع J) أو أن 
الصوت يستمر يف الدق لبضع ثوان عندما يدخل التايل 

(قطع L). يتم استخدام الرتاكب كثريا يف السينام إلعطاء 
مزيد من التدفق للمونتاج. بهذه الطريقة، مينع إيقاع 

الحوار من التطابق الدائم مع إيقاع الصورة.

لتصوير الحوار بني الشخصيات، تتمثل إحدى صيغ 
املونتاج األكرث استخداما يف ما ما يعرف باللقطة مقابل 
اللقطة. أوال أصور شخصية (أ) يف خالل جميع الحوار، 

ثم شخصية (ب)، يف املشهد نفسه. يف املونتاج، يتم 
تدريج اللقطة (أ) و (ب)، لذلك نقوم مبونتاج اللقطة 

مقابل لقطة، وتراكب الصوت بينهام.

ال ينبغي أبدا قطع الحركة الثانوية. دعنا نقول إنه   <

خالل مقابلة ستمر دراجة خلف الشخص الذي 
متت مقابلته، يجب أال نقطع حتى تخرج من 

اللقطة.

عندما يتم اتباع حركة مجزأة خالل اللقطات،   <

إذا كان شخص ما أو يشء ما يخرج من منطقة 
يف الكادر، فيجب مراعاة إدخال هذا الشخص او 

اليشء أيضاً يف اللقطة التالية.

يجب إجراء تغيري تدريجي للقطات، عادة ال يجب   <

أن ينتقل الشخص من لقطة عامة إىل لقطة قريبة، 
ولكن بدال من ذلك ينتقل من خالل لقطة واسعة، 

إىل لقطة متوسطة، عىل سبيل املثال.

بني كل لقطة والتي تليها، ينبغي أن يكون هناك   <

اختالف زاوية ما ال يقل عن ٣٠ درجة يف وجهة 
النظر التي تم التصوير منها.

5.7. عملية املونتاج

ومبجرد االنتهاء من التصوير، سنجد قدرا كبريا من 
الدقائق أو حتى الساعات املسجلة. عملية التوليف 

هي عملية محددة تتجنب العديد من األخطاء وتساعد 
عىل زيادة الوقت املتاح. بعد ذلك، سنصف بإيجاز 
الخطوات التي يجب علينا اتباعها يف عملية توليف 

فيلمنا:

عرض جميع املواد املسجلة: من الرضوري أن نعرف   .1
جيدا املواد املصورة املتاحة لدينا لصنع فيلمنا. من 

املستحسن أثناء التصوير عمل أجزاء التسجيل، 
وتحديد اللقطات الجيدة واللقطات السيئة (والتي، 

عىل سبيل املثال، ترتبك الشخصية فيها وتقول 
جمل حوارها بشكل سيئ) إىل جانب كل التفاصيل 

األخرى،( مع إرفاق جانب رشوح محددة بشأن 
الصوت، عىل سبيل املثال).هذه املالحظات مفيدة 
للغاية عند عرض وتصنيف املواد املسجلة. عىل أي 
حال، من املالئم إجراء مراجعة قبل بدء التوليف، 

أو إجراء عملية تصوير للقطات التي مل يتم 
تصويرها بشكل جيد. 

تسمية وترتيب املواد: يجب علينا تسمية كل   .2
واحدة من اللقطات. يجب أن تكون واضحة 

وموجزة، عىل سبيل املثال: لقطة عامة ل «أنا» 

ليك يصبح التصوير أو التسجيل أكرث فعالية، يجب أن 
يكون هناك توقعات بخصوص كيفية عملية املونتاج.

هناك العديد من النصائح التي يجب أخذها يف االعتبار 
عند املونتاج، نلخص أدناه بعض منها:

عند قطع أو تغيري اللقطة يجب أن نحرتم حركتها   <

الداخلية. أي أن حركة الشخصيات التي متيش ال 
ميكن قطعها يف منتصف اللقطة، بل إىل بداية 

الحركة أو نهايتها، إال إذا كنا نربطها بنفس الحركة 
يف اللقطة التالية. 
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تنزل الدرج. سنقوم بتصنيفها بهذه الطريقة 
لتسهيل املونتاج، مع ترك مالحظات عىل جانب كل 

الطلقات الزائفة التي لن نستخدمها.

التفكري يف البناء الرسدي لقصتنا: عند هذه النقطة   .3
هناك اختالفات كبرية بني األفالم الروائية ونظريتها 
الوثائقية. سواء ما لدينا هو فيلم روايئ، سواء كان 

فيلام قصريا أو طويالً، فيجب علينا ترتيب املشاهد 
وفقا للرتتيب املحدد يف النص األديب. يف حالة وجود 

فيلم وثائقي، كام ذكرنا يف أكرث من مناسبة، ال يوجد 
نص مغلق، لكننا نبنيه طوال عملية صنع الفيلم. 

لذا تستغرق عملية تشكيل وتكوين النص وقتاً 
اطول عادًة يف مجال األفالم الوثائقية.

توليف املواد املصورة: مبجرد تحديد البناء الرسدي،   .4
سننتقل إىل وحدة اللقطات، إىل طباعة الصور 

واألصوات التي تشكل قصتنا. يف العادة يتم أوال 
عمل الصورة وبعد ذلك يتم تنفيذ مرحله ما بعد 

اإلنتاج يف عملية مونتاج الصوت. 

إصدار النسخة النهائية: أخريا، سنقوم بعملية   .5
إصدار النسخة النهائية من املونتاج النهايئ الخاص 

بفيلمنا، حتى نتمكن من إنشاء ملف ميكننا تحميله 

مبارشة إىل اإلنرتنت (يوتيوب، فيميو، إلخ.) أو حفظ 
يف يف وسيط أخر (فالش ميموري، القرص الصلب، 

دي يف دي، إلخ.) 

6.7. ترتات البداية والنهاية

ال ينتهي الفيلم، مهام كان منطه، حتى يظهر ترتات 
النهاية عىل الشاشة. نفس اليشء يحدث يف عملية 
إنشاء العمل، حتى نضمن أن الترتات مكتملة. من 

املهم التعرف عىل طبيعة العمل الذي قام به جميع 
األشخاص الذين شاركوا يف صنع الفيلم. كام أنها عادة 

ما تكون النقطة التي يتم فيها شكر األشخاص الداعمني 
للمرشوع، عىل الرغم من أنهم ليسوا جزء من الفريق، 

إال أنهم جعلوا من عملية صنع الفليم طوال مرحلة 
صناعته أمراً ممكناً، من املمكن إضافة معلومات 

تكميلية (مواقع التسجيل، وأسامء القطع املوسيقية 
املصممة للعمل، ورسالة تتضمن عدم تعرض أي حيوان 

لإليذاء يف إنتاج الفيلم...)  

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الترتات، يف العديد من 
األفالم، تعد وسيلة للتعبري الفني. عىل الرغم من أن 
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الصورة األوىل التي تتبادر إىل الذهن هي األحرف 
البيضاء التي تظهر عىل الشاشة عىل خلفية سوداء، 

فال يوجد سبب للتقيد بهذا. هناك العديد من الطرق 
لالبتعاد عن هذا النموذج التقليدي: استخدام تسلسل 

الرسوم املتحركة، وإدماج الرسوم التوضيحية، وجعل 
الحروف تظهر يف واقع الفيلم (مكتوبة بالرمل، وكتابات 

عىل الجدران، وإشارات مرورية...). ولكن اليشء املهم 
هو الحفاظ عىل التناسق املوضوعي واللوين مع الفيلم. 
حتى إذا اخرتنا عدم االبتعاد عن الحروف البيضاء عىل 

خلفية سوداء، فإنه ال يزال من املهم تقييم الطباعة 
التي سيتم استخدامها للحفاظ عىل هذا التامسك. 

وميكن قول اليشء نفسه عن الصوت خالل الترتات. 
واألكرث شيوعا هو إدماج املوسيقى، وعىل الرغم من أنه 

ميكنك اللعب عىل هذا النمط بشكل ساخر، يجب أن 
يكون واضحاً السبب الذي دفعك الختيار تلك األغنية 

تحديداً وما املقصود من ورائها.
 يف األفالم التي يكون فيها املوضوع صعبا للغاية، يكون 

نقص املوسيقى يف الترتات أكرث اعتيادية، ألنه يعترب 
أنه عند إضافة أغنية ما فيسهل وقتها الوقوع يف فخ 
الترسع أو التهور. بالطبع، ليس بالرضورة أن يكون 

الصوت الذي يتم سامعه خالل الترتات لحناً موسيقياً، 
بل ميكنه أن يصبح صوتاً مصاحباً (ميكن أن يكون 

صوت البحر، حركة املرور، طفل يبيك، انفجارات يف 
املسافة...) باختصار، فإن الخيارات ال نهاية لها، ولكن 

صناع الفيلم يجب أن يكون متيقنني واعني ألسباب 
اختياراتهم هذه.
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8. عرض وتوزيع
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8. عرض وتوزيع

يتم دامئا صنع األفالم لرؤيتها. إن توزيع وعرض عملنا 
هو مفتاح املراحل السابقة. يعتمد كل يشء عىل 
نوع الفيلم الذي صنعناه (روايئ أو وثائقي، فيلم 

قصري أو طويل) وماهو هدفنا االسرتاتيجي يف بداية 
عملية اإلنتاج، والتي ستكون قد حددت قنوات 

التوزيع النهائية: سواء كانت دور السينام، التلفزيون، 
املهرجانات أو غريها، (السينام يف الشارع، يف حي 

معني… إلخ)

 لعرض الفيلم يف دور السينام، يجب أن تكون رشكة 
التوزيع مسؤولة عن التسويق التجاري لفيلمنا ومبا أنها 
خطوة تنطوي عىل موزع خارجي، فمن الرضوري تقييم 
ما إذا كان ذلك ممكنا ورضوريا يف بداية عملية اإلنتاج، 

بحيث تؤدي االسرتاتيجية للهدف املنشود.

واالحتامل اآلخر هو إرسال الفيلم إىل مهرجانات 
السينام. هناك جميع أنواع املهرجانات: أفالم عاملية، 

محلية، أفالم طويلة، أفالم قصرية، رسوم متحركة، 
موضوعية، إلخ. هذا هو خيار مثري لالهتامم خاصة 

لألفالم القصرية، ألنها ال متلك عادة مكانا كافياً للعرض 
يف السينام أو عىل شاشة التلفزيون. 

كام تسمح الشبكة االفرتاضية الكبرية بخيارات منخفضة 
التكلفة لتوزيع عملنا، عىل الرغم من أن هذا ال 

يعني عدم وجود حاجة لتنفيذ خطة توزيع تقليدية 
للمرشوع. ال يكفي تحميل الفيديو إىل يوتيوب أو 
فيميو. يف هذه الحاالت، قد يكون من االسرتاتيجي 

بدء االنتشار حتى يف مرحلة ما قبل اإلنتاج. إنه يتعلق 
“بصنع صخب دعايئ» - ويتضمن هذا الحديث عن 
املرشوع، مراحله، تطويره - بحيث يعرف جمهورنا 

املستهدف ذلك. ميكننا عىل سبيل املثال إنشاء موقع 
ويب، أو التحدث عن فيلمنا عىل الشبكات االجتامعية، 

عمل إعالن تشويقي، لقطات خلف الكواليس، أو 
قطعة سمعية برصية صغرية تخدم كمقدمة تتعلق مبا 
سنفعله، كتابة مدونة، تصوير، إلخ.، بحيث أنه عندما 
نقوم بتحميل عملنا عىل اإلنرتنت، فإن الناس يسمعوا 

عنه بالفعل ويرغبون برؤيته. 
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املعجم 

للتحدث عن عملية إنتاج فيلم، من املالئم أن توضيح 
املصطلحات املتعلقة بالتصوير السيناميئ، التي تسهل 

فهم هذا الدليل. 

تتعلق األوىل بتقسيم الوقت يف الرسد السمعي البرصي: 

االلتقاطة: هي جزء من عملية التصوير بني توقفني   <

متتالني بالكامريا. تبدأ اللقطة عندما يكون الشخص 
املسؤول عن إخراج الفيلم يقول ”أكشن» (حركة) 
(نضغط عىل CER ونبدأ التصوير) وينتهي عندما 

يقول «أقطع»، ويأمر بإيقاف التسجيل. 

اللقطة: هي أصغر وحدة رسدية ولكنها مهمة ألي   <

لغة سمعية برصية. هي جزء من الفيلم الذي ميتد 
بني قطعتني من املونتاج. كل تغيري يف اللقطة يعني 
أيضا تغيريا يف وجهة النظر. عادة ما تكون اللقطة 

نتيجة اختيار الجزء الصالح فقط، 

املشهد: عبارة عن وحدة عمل محددة بفعل املكان   <

والزمان. تم تصويرها يف نفس البيئة أو السياق 
الزمني،. وبهذه الطريقة، سنغري املشهد عندما يتم 
نقل اإلجراء إىل موقع آخر، أو عندما يتقدم الوقت 
أو يرتاجع، عىل الرغم من أننا نظل يف نفس املكان. 

يف النص، يتم ترتيب تصوير املشاهد لتسهيل 
مرحلة اإلنتاج. 

تتابع املشاهد: مجموعة من املشاهد التي تشكل   <

وحدة دراماتيكية. ميكننا أيضا أن نصفها مثل 
سلسلة من املشاهد املرتبطة ببعض بنفس الفكرة. 
عىل عكس املشهد، فإن التسلسل له معنى كوحدة 

مستقلة ومزودة ببداية ونهاية. 

من ناحية أخرى، ومبا أن األفالم عادة ما تكون نتيجة 
عمل جامعي، فمن املالئم أن نحدد، حتى لو يف شكل 

عام، مختلف األعامل والوظائف التي يجب عىل كل 
فرد أو مجموعة من الناس تحملها عند صنع فيلم:

مدير التصوير: املسؤول األول عن عملية التصوير   <

يف الفيلم. يف السينام نقول «املخرج/املخرجة»، هو 
نفس األمر بالنسبة لعمية التصوير بقولنا «املدير/
املديرة»، ولكن اليشء نفسه ال يحدث عىل شاشة 

التلفزيون، حيث تختلف هاتني الشخصيتني. يجب 
عىل الشخص املسؤول عن إخراج الفيلم أن ينقل 

إىل الصور ما كتبه كاتب السيناريو، لذا يجب 
عليه أن يصنع السيناريو التنفيذي و ستوري بورد. 

سيتخذ قرارات بشأن تصنيف اللقطات وحركات 
الكامريا والرتكيب وما إىل ذلك.

مدير اإلنتاج: مسؤول عن بحث التمويل، وإدارة   <

امليزانية والحصول عىل جميع األدوات والوسائل 
الالزمة لتحقيق مرشوع فيلمنا: توظيف املوظفني 

التقنيني والفنيني، وإدارة تصاريح التسجيل املحتملة 
إلخ.

مراقب السيناريو: مسؤولة عن إعداد السيناريو   <

الذي يدعم القصة التي نريد رسدها. 

املصور (الكامريا مان): مسؤول عن التقاط الصور   <

للقيام بذلك، بتحريك الكامريا وتأطريها وتركيزها 
باتباع إرشادات مدير التصوير.

مسجل الصوت: مسؤول عن التقاط الصوت. إنه   <

يضمن إدخال الصوت الصحيح ويقوم باستخدام 
امليكروفونات. 

مدير اإلضاءة: املسؤول عن وضع مصادر الضوء   <

وصنع مواقع مضاءة حسب احتياجات املخرج 
وتعليامت مدير التصوير.

مراقب تتابع اللقطات: مسؤول عن الحفاظ عىل   <

االستمرارية البرصية والتي ال تحدث أثناء تصوير 
أي فشل راكور، والعمل األسايس يف املشاريع التي 
تتطلب التخطيط الدقيق، مثل األفالم الروائية أو 

املسلسالت التلفزيونية.

آخرون: سينوغرافيا، مكياج، أزياء، تصفيف شعر   <

وغريها.
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