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  ملخص

يلم  داعيات اللقطة في الوسيط البصري من خالل الف ى الحديث عن ت ذا البحث إل يھدف ھ
ا ة الصورة ومعطياتھ ا لدالل ينمائي وفھمن ا . الس وم أكم ا ومفھ ة اللقطة جمالي ين أھمي ن البحث يب

االوسيط البصري ومعال ا ووظائفھ ى إحجامھ . جة القيم الجمالية لتداعيات ھذه اللقطة والتعرف عل
  .وتقسم زمن الفيلم من حيث نوعية الزمن وترتيب األحداث والوقائع من خالل اللقطة

  .الوسيط البصري ،سينما ،الفيلم السينمائي ،اللقطة: الكلمات المفتاحية
Abstract 

This research aims to stand on the repercussions of the shot in film 
and to study the visual indication of the image and how data processing 
aesthetics of cinematic image through shot sizes, functions, and the order 
of events in cinematic shots. 

Key Words: Shot, Movie Film, cinema, Visual Mediator. 
  المقدمة

ن التشكيلي أو تعد القيم، والمعارف، واألعمال الفنية ذات داللة سواء أكانت ضمن دائرة  الف
درامي ى ،ال افة إل ل  باإلض يط لنق ا كوس ةوظيفتھ ا،  معلوم وع المعلومم ن تن رغم م ى ال  اتعل

ول، إال وتفاوتھا بين التعقيد والسھولة ه يمكن الق  في يأن التلقي البصري ھو السبب الرئيسب أن
البصري الذي يقوم به الفنان من خالل امتزاجه مع  الرصدف .فعاللتأثير على نفس المتلقي بشكل ا

ك جوھريمن تأثير  ا تكون حاجته أسبق لوجوده، لما لذلكال يستخدم إال عندمالفنون المختلفة   لتل
أتي . طق البحثتبعاً لمن أھميتھا وتتحول إلى نتائج عقيمة ال فائدة منھاتفقد  التي المعلومات ا ت وھن

ن خالل فھم رة م دمج لتوصيل الفك ربط وال ة ال ة الصورة و هعملي ا لدالل ف معطياتھ ى مختل عل
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طف .المستويات ة فق ون البصرية ھي ليست معلوم ل ،المعلومات التي ترسل من خالل الفن ھي  ب
واقعي الم ال ة بالع يم مرتبط ائق وق ري(حق ان مت ة مأي  ، )1)(ت.ب.ج ة واقعي ا عالم من إنھ ة ض درج

بح  ة لتص ات المتماثل ن العالق ٍة م ي مجموع ةف ة دال ة عالم اد إن.  النھاي ة  االعتم ى الثقاف عل
ة بصرية ذات المشاھد  لتشكيللدى المتلق حافزاً  شكليواإلحساس البصري باألشياء المحيطة  لغ

ذي وھو  ،في أي تجربة فنيةوبما أن المتلقي ھو الھدف الرئيس للفت النظر،  داللة وقيمة م ال الحك
ه لصورة يعرف  ،من خالله معرفة نتائج العملية يمكن وھو الذي يقدر العمل الفني من خالل تلقي

ا ا أو إخفاقھ دى نجاحھ ه ،م ى نفس اھداً عل ون ش ر الصورة ليك ل مختب فه داخ م وص د ت د(فق هللا  عب

ا)2)(2000عويشق تفزاز حسه الجم ة الس ه من جوانب جمالي دم ل ا يق ى م دي ، وھذا يعتمد عل لي والنق
ابع د(والمعرفي كونه في موقع فاعل ومت ذا البحث  .)2()2000هللا عويشق  عب ذا المنطق يھدف ھ ومن ھ

  .وظيفتھا الجمالية، والتقنية، والفلسفية حيث داخل المشھد من Shot اللقطةإلى توضيح أھمية 
  مشكلة البحث

ى الوسيط البصري من خال تبرز مشكلة البحث من ضرورة درة  لالتعرف عل اللقطات وق
  :أسئلة الدراسة .تأثيرھا على المتلقي باعتبار أن الصورة ھي من أھم وسائل االتصال تأثيراً 

 .التأكيد على القيم الجمالية للقطة الفيلمھل استطاع  .1
 .السينمائي الفيلممعرفة ووظيفة ومفھوم اللقطة ضمن  الفيلمھل استطاع صانع  .2

  أھداف البحث

 .الفيلمائي وتوظيفھا في خدمة صانع سينمال الفيلممعرفة عناصر  .1

 .الفيلممعرفة العناصر األساسية التي تدخل في صناعة  .2

ً معرفة أھمية التكوين باعتباره كيان .3   .ضمن اللقطات متواصالً  ا
  أھمية البحث

ينمائية ومعالجة القتكمن أھمية البحث في  وين في اللقطة الس ة التك ة أھمي ة يمعرف م الجمالي
  ).الفن السينمائي(داخل الوسيط البصري  ات اللقطةربمبر

  )ود الكتلة في الصورةالكتلة في الحياة ووج(أھمية اللقطة جمالياً 
إن جماليات الفيلم السينمائي ليست ھي فقط ما يعنى باللون واإلضاءة وحركة الكاميرا 

لت مع ظھور واللقطة وحجمھا وزاويتھا والتأثيرات الجمالية بمساندة التقنيات الحديثة التي دخ
الكمبيوتر والخدع السينمائية وغيرھا من العناصر التي تعتمد عليھا العناصر الجمالية في الفن 

ولفت نظر القائمين على  االھتمامإلى ضرورة  وھنا تجدر اإلشارة )3()1982جوزيف ماشيلي ( السينمائي
دف المصور بكونه جميال أن ثمة خلط بين الھبالعملية اإلبداعية بما يخص صانعي العمل الفنيين 

 ً بكل ذات أھمية أمران فالقبح والجمال َمھَمة  :وما سيكون عليه في الفيلم ،في الحياة أو قبيحا
 ،ونحن معنيون ھنا بمعرفة من الذي يملك ھذه الصفة، فإن كان شخص ،صفةإذا أنھما  األحوال
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ً وإن كانت حدث ،فالبد من وجود مبررات درامية منطقية دالة ً نأو مكا ا ً أو شي ا  ،ما داخل الكادر ئا
ً لرمي القمامة أو  فال بد كذالك من وجود تلك المبررات حتى لو كان ذلك المكان مقبرة أو مكانا

إنما الواجب ھو تجميل ھذا  ،كما ھي لنقلھاأن ال ضرورة  عندھا ال بد من فھم .شخصية بشعة
في الواقع إال إذا  له نھا غير مستحبةالمكان حتى ال يتحقق األثر الحقيقي بنقلھا على المتلقي لكو

المسلسالت واألفالم في منطقتنا  خالل من يمكن مالحظتھا، فجملة المغالطات التي وجد المبرر
أو  ،ضرورة تحقيق األثر الكوميدي ال يتم إال إذا حاول الممثل أن يجعل عينه حوالءإن  .العربية

وھذا يؤثر  ،ه بقصد اإلضحاكمن شارب اً أو أن يقص جزء ،أن يسرح شعره من النصف
ل اھتمامه واضعاً ذلك الممثل داخل إطار كبالضرورة على الذائقة العامة حتى لو كرس المخرج 

  . ةجمالي مثالي وبمنتھى الروع
  مفھوم الوسيط البصري

ة في الصورة،  ثيأتي الفرق بين العمل السينمائي في الحياة ككتلة ووجود الكتل رب  بحي يقت
اً  أنهقرب إلى التسجيلي بالرغم من أجةً، ويصبح العمل المصور من الواقع معال عمل درامي، تبع

تثناء أي أن موجودات  يمكن تسميتهلما  درامي دون اس يلمالصناعة الكلية في عناصر العمل ال  الف
ٌل  ه فع ا قصدياً ومصنعاً ال يتخلل وين وخط فعل درامي وغيرھ اء وتك ور وأزي ين وديك من ممثل

ن التخط ارٌج ع ورةخ ي الص ي ف وين الكل ل التك رج داخ ل المخ ي عق بق ف ون ( يط المس ج

يلم التسجيلي .)ت.ب.ھواردلورسون ين الف رق ب ه يظھر الف ائق  ،وعلي ى دق ه عل د من احتوائ ذي ال ب وال
رة  من له مشروطة بمنھج الرصد لما ،خارجة عن القصدُ  ال الفك ة الكتم ة الكلي أھمية في المنھجي

الفي الصورة، وشرطية التسج ة تسجيله  ،يل لمجمل األحداث واألفع ذي يصاغ في بني من وال
ي  ،النوع حيث ائي واإلجرائ ودرامية الفكرة، عن طريق ما يحققه فن التركيب على المستوى البن

  .)ت.ب.ايلسن( لمراحل العمل الدرامي السينمائي
مكان معينين لذا نستطيع القول بأن الفيلم التسجيلي يقوم بمعالجة موضوع حقيقي في زمان و

هو ين ومناقشة كل تفاصيله ومكونات ع مع ل واق ى تفسير وتحلي ه  ،يھدف إل راءة وظيفت  ءااسووق
ا .كانت ثقافية أو فنية أو تربوية اةفالسينما ليست بأي ح اً للحي اً وآلي اخا تابع ا ھي  ل استنس در م بق

ابه واالختالف ،إعادة تكوين حيوية مكثفة للحياة االنسجام ، أو )2001.وسفي(تنتظم فيھا عناصر التش
  .والتباين في عملية معرفة الحياة التي ال تخلو غالباً من الدراما

  ثابتة صورةالسينمائية باعتبارھا  اللقطة جمالية لتداعياتالمعالجة القيم 
وين المخرج  ىوعل ،تستطيع عين المتلقي وبشكل مباشر تشكيل العناصر الرئيسة في التك

ذب يقة تعكس حالته المزاجية ضمن الفكر التعبيري للمخرجبطرالتحكم بعين المتلقي  راءة  ھاوج لق
ا واختالف ككل ھذه العناصر مجتمعة بمفردات أخرى . العناصر اإلضاءة المصاحبة وشدة تباينھ

زاج اإلدراكي للمتلقي ضمنوحدة الزمان والمكان  ه الم ى توجي ة  التي تعمل عل خطوط إخراجي
يلم ببعضھا والتي تبنى واضحة لدى المخرج  ا المخرج بوصل أجزاء الف منذ اللحظة التي يبدأ بھ

اج( يالن ()المونت ك ف ي إن . )2()ت.ب.دومني ى المتلق ا عل يميائية الصورة وتأثيرھ ياء  س ن أش ر ع ال تعب
ر وداللتھا واضحة من خالل اللقطة أو ال ،لى عنصر معينع مجردة، وإنما دالة ي تعب صورة الت
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ً مكاني وزماني وقيم تغيراً لواقع لنا أو تعطي ا لمختلفة، ل ا ة الموضوع من تمكن من خاللھ معرف
رح من  والعامل الذي يساعد. الزمان الذي تدور فيه األحداث ي تطُ دالالت الت على المعرفة ھي ال

تقط مجموعة من المشاھد واللقطات  ة بصورة تل خالل الفيلم واستخدام اللقطات والزوايا المختلف
اعي  ذلك ھذا كل .ذھنيةالقيمة الذات  ة في إطار إيق ة والمتوافق ع المالئم يعتمد على طريقة التقطي

ع تطور مراحل  ،تدخل الكاميرا في استخدام لغة اتصال مدروسة .منفصلومتصل  ا تتب حيث أنھ
م المتلقي. العمل السينمائي ومتابعة تفاصيل دقيقة من الخطوات العملية والنظرية أتي حك ا ي  ،وھن

د  المشاھدونلف حيث أنه كلما أخت ه ق يلم وتداعيات ا كانت سمات الف وأختلف وقت العرض، كلم
ا  اللقطةباعتبار ز .أخذت طابعاً مزاجياً جديداً  ابه بينھم إن التش ة، ف اة للوحة زيتي ينمائية محاك الس
د ة البع ي ثنائي ز ف اري(يترك يل م اك اومون،ميش ي )1999.ج ث ف د الثال ار البع يط إلظھ دخل الوس ، إال أن ت

ام اللقطات لالشا اميرا وأحج ا الك د وإضافة يشة باعتماده على حركة وزواي ة البع ين لقطة ثالثي تب
ي  ى تلتق ه حت ي وتداعيات ارة المتلق ان، وإث ان والمك رور بالزم ال والم العمق واالنتق اس ب اإلحس

رة متمثلة بقدرة المخرج على تحويل الصو وھي ،لدى المتلقي قيمة ودالالت الفيلم .ات الفيلمتداعي
ه بل وتكون جزءاً م ،هالثابتة إلى صورة حياتية متحركة تنمو نحو المشاھد وتحاكي ا في ذاكرت ھم

 )2001.يوري لوتمان(ووعيه
  الكتلة ضمن حجم اللقطة

  ألنواع المختلفة للقطات وبعض استخداماتھاا
داً  .1 دة ج يقطة لھي الو :Distance shot اللقطة البعي ام  المستخدمة ف ان الع توضيح المك

ة أو تأسيسيةأل تم استخدامھا ،Establishing shot .حداث الفيلم، وتكون بذلك لقطة بنائي  ي
رة ومتنوعة واء عناصر كثي د تلقي ،غالباً الحت ات ق ى  وتوضيح تفاصيل وجزئي ضوءاً عل

  .قطةلالقيمة الكلية لل
ة في خواصھا من اللقطة الب :Long shot )العامة(اللقطة البعيدة  .2 ذه اللقطة قريب دة وھ عي

ً جداً، إال أن فيھا وضوح ة المحيطة  ،أكثر لتفاصيل حركة اإلنسان ا ة الكامل ل للبيئ وإدراك أق
ان بإيصبح بحيث به،  ى حد المشاھدمك ل عل ى كل ممث ه عل دينا  ةأن يركز انتباھ ويظھر ل

  .في اللقطات القادمة سيكون عليه الحالولكن لن تكون مفصلة كما  ،داخل اللقطة هخصائص
ة ا .3 طةاللقط اً،  :.Medium shot لمتوس م أساس ة للجس ي لقط ة وھ تبعاد البيئ تم اس وي

ةطة قوتعرف ھذه اللقطة بالل ،المحيطة به ا، .American shotاألمريكي يصبح الجسم  وھن
راد كما ھو محور االنتباه ين األف ات ب د تطور العالق رة عن دة كبي ان إو ،ولھذه اللقطة فائ ن ك

وفره اللقطة القريبة وبيان العالقة بين الشخصيات سواء كانت ينقصھا التركيز النفسي الذي ت
  .اللقطةة أو غير ذلك من العالقات بين الشخصيات داخل يرسمية أو حميم

ة .4 ة القريب ط، : Close Upاللقط رأس فق ون لل اف، أو تك رأس واألكت ون لل د تك   وق
رة د تكون لقطة للوجه ،Big shot وتعرف باللقطة الكبي ة جداوتعرف باللق ،وق  طة القريب

Big Close Up.  ل ا تنق ة أنھ ة القريب ية للقط ية الرئيس اھدينوالخاص ة  المش ي محاول ف
ه خارج يلتقر بھم من الشخص أو الشيء المطلوب التركيز عليه مع استبعاد البيئة المحيطة ب
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ار وذلك حدود الصورة وبيان ردة فعل الممثل،  ل إظھ د الممث دما يري على عكس المسرح عن
ا فالقريبة  اللقطةأما ھنا أمام الكاميرا وخصوصاً في  ،عله سوف تكون مبالغ فيھاردة ف مھمتھ

ً التركيز على ردة فعل الممثل أي  Medium closeطة القريبة المتوسطة كما أن اللق .كانت ا
up  ة داً في حال د من  .الحوار وأغراض التركيب تركيب مشاھد مفيدة ج ومن أجل المزي

ى إثارة االھتمام با اج المخرج إل درامي، يحت ام بالجانب ال ي أو لتصعيد االھتم لجانب المرئ
ا من مركز األحداث رجين قريب ل المتف ى ينق ة حت ه  ،تصوير عدد من اللقطات القريب ويمكن

ك  ا إذل دمم ي بالتق ا ھ ة التصوير كم ى آل أن تبق دث، أو ب اه الح دريجياً تج ة التصوير ت  ،بآل
ق  حركة أمامية أو خلفية للكاميرا ، أوZoom lensويكتفي بتحريك أجزاء العدسة  عن طري

ا ة الش امو يرحرك ى  Travelingللخلف  أو لألم تم الوصولحت ة  ي ى لقط  .EXTREMإل
ودةوھنا  ذا البحث،  يمكن الع ى النقطة الرئيسية في ھ ي  إذْ إل يمكن أن مجموع اللقطات الت

د  الحصول ة ال ب اد مختلف اعليھا باتجاھات وأبع ابع  من مالحظتھ ة كجزء من التت في النھاي
ي  ية ف اط الرئيس ن إدراك النق اھدين م ن المش ذي يّمك رة، أو ال ابع الفك و، وتت ابع الج ام تت الع

ي تعرضھا المشاھد األخرى اط الت ابع لألحاسيس ھو  .المشھد ومن ربطھا بالنق ذا التت أن ھ
داً  .الذي يكسب بناء الفيلم قوته ة ك إذافيجب تخطيط تتابع االتجاه جي ان العمل يتضمن حرك

اد  اء األبع ة انتق د لعملي يط الجي ا يجب التخط ة، كم اكن المتتالي ن األم دد م الل ع متصلة خ
  .المونتاجمرحلة المختلفة والمبتكرة للقطات، وكل ھذه العملية تتم من خالل 

  واقعيـة الفيلـم
ائع من خالل الزمن وترتيب األحداث والوق نوعية ينقسم زمن الفيلم إلى تقسيمات من حيث

ت. الصورة ا كان يق  وإذا م ة تنس ي وعملي ن طبيع ة زم ي حال داث ف ا ذاتاألح ى  فإنھ أثير عل ت
يطة ة البس ع وجود الحرك الزمن م ي ب ا و .إحساس المتلق لھن د تمث ية  ق ة نفس بعض اللقطات حال

  .لجو العام السائدلمعينة 
ه ف الم فلم أن ع ام ب ى اإليھ رآة موضوعية الواقعي باختصار يحاول أن يحافظ عل اھو م  أم

ويشوه مادته الخام  ،يصنع طرزا عن قصد إنه. فال يزعم مثل ذلكاالنطباعي من الناحية األخرى 
ة للشيء أو الحدث عن  ز الصورة االنطباعي داً كي يمي أ إال للساذج ج حتى ال يبقى مجال للخط

ر وتقتالتفاصيل  يتم اختيار. الشيء الحقيقي نفسه ا من أبقوه أكب ع غالب ةل ة والمكاني ا الزمني . طرھ
  .)2001سمير فريد( االنطباعي إذا ً يختلف بصورة بينة عن العالم المادي كما نراه عادة الفيلمعالم ف

  ل والمضمون في اللقطه السينمائيةالشك
واحي " مضمونال"و" شكلال" يترادف مصطلحا ر من الن رادف المصطلحان في في كثي يت

واحي ن الن ر م ا بال ،كثي م أنھم درغ ن التوكي ة م ق درج ي تحقي دان ف د مفي ر . تأكي ار منظّ د أش وق
يلة  ع وس ي الواق و ف دة ھ ر واح يلة تعبي ى أن مضمون وس ان إل ائل االتصال مارشال ماكلوھ وس

الً . تعبير أخرى ة رج وغراف صورة مرئي ذاق(يأكل تفاحة  فمثالً يتضمن فوت ر ) م يلتي تعبي وس
ات  يلة توصل معلوم ل وس ين ك ة -"مضمون"-مختلفت ة مختلف فھي . بطريق ويتضمن وصف ش

ة  ر ثالث ة(للفوتوغراف وھو يأكل التفاحة وسيلة تعبي ة أخرى) اللغ . )12( توصل معلومات بكيفي
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 بشكل سطحي لھا نفس المضمون الثالثوتتحد المعلومات في كل حالة بالوسيلة رغم أن الوسائل 
ان  يسمى ـ الفصل الساذج بين الشكل والمضمون في األدب في بعض األحي ة الصياغة "ب ھرطق

زعم ". اللغوية المعادة اد أن ي ذا ال يمكن لشخص ج مضمون ھاملت في ملخص مدرسي، ومع ھ
دا الشكل ابھان في كل شيء ع أن المسرحية والملخص متش ر . ب ات في وسائل التعبي واالختالف

 ً ذه توصل ما ھ. األخرى أكثر بيانا و مضمون المذاق؟ أو الصوت ؟ أو الوصفة الرياضية ؟ كل ھ
ات ة ،معلوم ة مختلف ل بطريق ادة. ك ذه وإلع ياغة ھ ات  ص ثالً  -المعلوم ات م إن -بالكلم ن  ف م

كل ى الش ادة عل ي زي ر المضمون الحقيق ل تغيي تخدام لمصطلحي إ( .المحتم كل ن أفضل اس الش
رز المؤقت للجوانب المحددة في العمل والمضمون ھو في استخدامھا نسبياً، حيث  يفيدان في الف

 وسيلة ذلك ھولكن  ،طبيعي ھو فرز مفتعل بالطبعالإن ھذا الفرز غير . الفني من أجل دراسة أدق
ي ة تعط وره عام ي بص ل الفن ي العم ر ف لة أكب ة مفص اً رؤي ات . دائم تفھم المكون دأ ب دما نب عن

ر) اللغات( األساسية بوسيلة التعبير الفيلمية، وبتفھم نفھم  ،المتنوعة إذا جاز التعبي الي س ا بالت فأنن
ا  وكيف أن الشكل والمضمون في السينما كما ھ الحال في الفنون األخرى، وفي نھاية المطاف ھم

ر وضوحً المخرجون االال يتم  .نفسھما اً بالصورة األكث اعيون ال يھتمون دائم ياء،نطب ل  ا لألش ب
راز ال ابالصورة التي تستطيع إب ر من غيرھ ى . شيء أكث اً عل ة تشتمل دائم إن اللقطات المتطرف

بأن تشويه الواقعية السطحية للشيء ينجز  ونومع ذلك فان الكثير من المخرجين يشعر. تشويھات
  .أكبر –سيكولوجية باطنية لنا حقيقة 
ة بأن المشھد يميل إلى أن يشخص نفسه بعدسة آل )الواقعي واالنطباعي(كال المخرجين يعلم 
وير  طتص افق ى وجودھ ة إل ورة دائم اه بص ر االنتب اعي يثي ين أن االنطب ي ح اد . ، ف ا ينق بينم

يكولوجية ة والس الحية الدرامي اعي للص تخدام االنطب يزر ().االس ر س ل  )1992بيت جيليون مث التس
ذه اآلراء  ل أن يرفضوا ھ ؤرخين يحتم ن الوصولإذ , الم ق الوق يمك ن طري ة ع ى الحقيق ع ائإل

  .الفنية كما يعتقدون)) المزيفات((وليس  ،الموثقة
ع  فإنه الفنان الوثائقي لدىوألن التوثيق ھو الورقة الفنية الرابحة  ك حساس في الواق نحو تل

  .والتزييف ،والتشويه ،عدم الدقة :مثل ،التھاماتا
ل  ة تصرف الشخصيمي ب كيفي ى يراق ه حت اف حكم ى إيق جيلي إل ان التس ع الفن ي الواق . ف
  .يفضل األمر الحقيقي على المحتمل ن الفنان التسجيليإف ،رد الفعل متزناً أو محتمالً ومھما كان 

ة ات النقدي ن المالحظ ر م رراً للف األكث جيلييتك ه ،لم التس يلم( أن ؤون  )الف غل بالش منش
ين اس الحقيقي يس الن ة ول ار التجريدي ة واألفك ى و .االجتماعي ل إل جيلية تمي الم التس ا أن األف طالم

ه ،الجتماعيةالوجھة ا ين اإلنسان وبيئت ة ب د . فان التأكيد في األغلب يكون حول العالق ك تأكي ھنال
  .خاص على النظم السياسية ودرجة استجابتھا لحاجات المواطن

الم التسجيلية وأن يقصد ترعى الحكومات ليس من الغريب أن إْذ  را ًمن األف من عدداً كبي
ك  ة ودعائذل ى ألغراض ثقافي ةبالدرجة األول دة ف. ي ات المتح ي الوالي ال ف بيل المث ى س خالل عل

  TVAالذي يتحدث عن عمل مؤسسة ) النھر(لم بيرلورنتز يأفالماً تسجيلية مثل ف نجد الثالثينات
  ).ومنافعھا المختلفة
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ه وعرف ذلك  ،"تسجيلي"صاغ مصطلح  ھو أول منكريرسون  ى أن ة "عل المعالجة الخالق
هفاق مع أحد تالمذقد أصر كريرسون باالتل ".للواقع ان ا - ت ى الفن ان عل ا ب ول روث لتسجيلي أن ب

ياً وا ال سياس ً يكون محل ا ا أن جتماعي ه أو عليھ ً  إن علي ا زم أخالقي اً وأن تلت اك، و ( تأخذ موقف ون، ج أوم

  .)26) (1999ماري
. يختلف رد فعل الناس بالنسبة للحدث الواحد مثلما تختلف عادة تقارير الشھود عن حادثة ما

إن أشخاصاً لديھم خلفيات مختلفة ومجموعات مختلفة من القيم سيدركون الحدث  ،إلى ذلك أضف
دلوجي وأخالقي مختلف . )8-6( سوف يفسراليساري  الفيلمصانع . بشكل مختلف الحدث من منظور أي

د  ا اعتق ا ربم ي، رغم أن كالً منھم اً تماماً عن آخر يمين ه يصور الحدث عمخلصاً ومؤمن ى بأن ل
  .حقيقته

ا سبق تمت اإلشارة ى فيم ةكيف إل ر المضمون في ال ةاھممس ي ات في تغيي فمن  .اللقطةتقني
دفعين  ،للزھور اً جعل احتجاج طالب يبدو وكأنه مؤتمرالممكن  أو مجموعة من الفوضويين المن

اليب م ددة وأس ا تصوير مح تخدام زواي لب باس ةونللس ة معين ال، تاجي بيل المث ى س ن القطت: فعل
لكل  للقطةازاوية ) 1: أما المعطيات التقنية فھي .ن من بعضوقتربيمجموع الطالب  لطالبين من

ين منخفضتين  حدامن ھما على  ل زاويت يال) 2ليست من مستوى النظر ب ائلتين قل وع ) 3، وم ون
وازي اج مت ذلكالمونتاج بينھما مونت تكبر حجم فاللقطة ، وب ادر المنخفضة س  الشخص داخل الك

تكبر ا الي س وه وبالت ح وتش جاملمالم م االنس ي الجس يالن ،ف اميرا وم اس  الك ارة اإلحس يزيد إث س
ة  ،المشھدكل لقطة وبالتالي بالتوتر والمونتاج المتوازي سيرفع من إيقاع ووتيرة  مما سيخلق حال

البين وانتظارتوتر  ين الط الم . ما سيحدث ب ذلك فالموضوعية ھدف مستحيل في صناعة األف وب
رغم من محاولة فريدريك وايزمان وھو أكثر التسجيليين الكبار موضوعية أن وعلى ال. التسجيلية

ة ألحداث  المكانيكون موضوعياً قدر  في تحقيق مواضيعه إال أنه يؤكد بأن أفالمه تفسيرات ذاتي
  . وأناس وأماكن حقيقية

دركات  ن الم ا م ة وغيرھ وعية والذاتي تخدام الموض ل اس ن األفض ذلك م ات(ل ) المنھجي
  .ائية كمصطلحات نسبيةالسينم

تمتد على منشور واسع بشكل  ،التسجيلي كما في األفالم الخيالية الفيلمإن درجة التشويه في 
دون . مدھش ى على الرغم من أن األغلبية العظمى من التسجيلين يؤك امھم الرئيسنأعل  ي، اھتم

ات يس بالتقني و بالمضمون ول د ،ھ ة مفي ة واالنطباعي ومي الواقعي ة  إال أن مفھ ة منافس ي دراس ف
  .األفالم التسجيلية واألفالم الخيالية

دول  ف ال ن مختل ة م رى ھابط ة وأخ الم ذات أھمي ن أف ة م ينمائية العالمي فاإلصدارات الس
رق  ،نجدھا أكثر قرباً من نوعية األفالم التي تعتمد على التقنية في معالجة دراما المشاھد ولكن الف

و اإلس الم ھ وعي األف ين ن وھري ب ة الج يلم مواجھ ذكر ف ات، ون رر والمقصود للتقني تخدام المب
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ً ھنا نموذجيناقش الباحث  ه  أ ا توصلت إلي من األفالم التي يمكن أن تقدم دليال واضحا على م
ى المشاھد ا عل فيا وجمالي أثيرا فلس ا ت  ،السينما من تقدم تكنولوجي وتنبؤات عن المستقبل وكان لھ

ة  منھا والتي كان المخرج حريصا على أن تؤدي كل لقطه ،وذلك باستخدام اللقطات المختلفة مھم
  .معينه ورسالة واضحة

ة المخرج ال ،ا الفيلممن األسباب التي دعت إلى مناقشة ھذو ةھي تجرب تجدر اإلشارة  طويل
ذا الف ى أن ھ ا إل كارھن وائز أوس ى ج م يحصل عل ى  ،يلم ل ك إل يلم التايتاني ول ف و دخ بب ھ والس

ى  .وذھاب جميع الجوائز إلى التايتانيك ،المسابقة في نفس الوقت د عل يلم يع ذا الف رغم من أن ھ ال
وين واإلضاءة والتي تحتوي على دالالت جمال ،األمريكيةفي السينما  األفالممن أقوى  ية في التك
   .والصوت

وجيتدور أحداثه حول لم التي يالفتقوم فلسفة  تقبل والتطور التكنول ؤات المس ك من  ،تنب وذل
ه الل أحداث ة   ،خ ه كامل دمير مدين ى ت ادرة عل ة ق ول قنبل ال مفع ة إبط ي محاول تلخص ف ي ت والت

ه  ذھا وعدم اعتراف ى منف ه إلبوالقبض عل ة  ودخول أخي ان القنبل ا اضطر أحد  ،ى السجنمك مم
دخل السجن ويأخذ معلومات من إلى رجال الشرطة  ى ي ة حت شقيق تبديل وجھه مع واضع القنبل

زر  .القنبلة عن مكان وجودھا واضع ه اللي تبدأ األحدث في إجراء العملية الجراحية للوجوه بطريق
ين  .تغيير في طبقات الصوتمع بطريقة دقيقة  األطباءوالتي نفذھا  ،المعقدة دأ الصراع ب ا يب وھن

دة ة التعامل مع الوجه الجدي اذ  .الشخصيات وبين أنفسھم وكيفي ا التضحية في سبيل إنق رز ھن تب
قيقالمدينة وابتعاد قائد الشرطة عن أھله ومجتمعه ودخوله السجن لكي يعرف مكان القنبلة من   ش

ةالمتھم الذي يحتجز في نفس السجن وبعد ذلك يھرب من السجن دون معرف ان القنبل د  .ة مك وعن
ال ومطارد ى  ةوھروبه من السجن تبدأ عملية الصراع بين الشخصيات من قت تمحت ل ي واضع  قت

  القنبلة ومعرفة مكانھا واسترجاع الوجه لنفسه 
  التكوين في الفيلم

ه جوزيف مارشلي وين يعرف ه التك ى أن لعناصر المصورة في وحدة مترابطة لتركيب  عل
ك .)1992ر سيزر بيت(ذات كيان متناسق  ى ضوء ذل ه ترتيب وتنسيق  ،وعل وين بأن يمكن تعريف التك

ات وعناصر  األشياء حسب األھمية ضمن الكادر من وجه نظر المخرج في استغالل كل إمكاني
ة  ا مختلف ة وزواي ة وحرك ة ومتوازي ات متماثل ة وتكوين ل وأشكال وحرك التكوين من خطوط وكت

حيث نالحظ في مشھد الكنيسة عند االلتقاء األطراف مع  .ورمز ةوالتي لكل منھما دالل ،للكاميرا
ين اكستريم ى آخر بحجم لقطه مع ى  ""Extreme بعضھا واالنتقال بالكاميرا من شخص إل عل

ك  العيون وھنا تظھر داللة الحيرة  لدا الشخصيات لمعرفة من ھو الشرطي ومن ھو المجرم وذل
م باألحداث وأيضا الختالف الوجوه واعتمد المخرج أسلوب الحر كة واالنتقال من المھم إلى األھ

ك من خالل  ي وذل ا الحقيق و زوجھ ن ھ ا م ة ومعرفتھ ل طبيب ي كانت تعم ة الت ي مشھد الزوج ف
ا الحقيقي  وع دم زوجھ ه عن ن وع دم ا واختالف ن ان يعيش معھ فحص عينة الدم للرجل الذي ك

ائھم وھذا من الحلول اإلخراجية التي استخدمھا المخرج لالنتق ال إلى أحداث جديدة وأيضا في التق
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ا وانعكاس  ا عند المرايا المشھد الذي فسر حالة كل واحد منھم ى كل منھم ة عل الشخصية الحقيقي
  .توضيحھا لھماو

 الموسيقى والمؤثرات 
ا  ،جاءت الموسيقى والمؤثرات معززة للحالة المشھدية في جميع المشاھد أثيرالمما كان لھ  ت

وقد تم مالحظتھا في مشاھد .  وصيل داللة خاصة بكل حالة على حدةلنفسية وتواضح في الحالة ا
اغم  ،حيث كانت تتالئم والحدث ،كانت صاخبة أو ھادئةمختلفة سواٌء  ى تن ال عل وتعمل بشكل فع

 .وتفعيل أحداثه و تأثيراتھا الجمالية على المشاھد الفيلم
داع ا وت ا ووظيفتھ ة ومفھومھ ي اللقط ث ف ذا البح د ھ ينمائي وبع يلم الس من الف ياتھا ض

  : األساسية التالية االستنتاجات إلىوعالقته باإلدراك الحسي للمتلقي يمكن الوصول 

 النتائج
م إن  − ى فھ ا يساعد المتلقي عل ربط الواقع ومقارنته بالصورة المرئية واألشياء التي تتعلق بھ

 .يمھا وتداعياتھا ياللقطة وتق
ة بصورإن  − ة الصورة المرئي ك مقارن ه تل ا تحمل تخالص م ي اس ي ف اعد المتلق رى يس ة أخ

 .ومتباينة متماثلةالصور من موضوعات 
ع إن  − ه م وع نفس رى للموض ورة أخ ة بص ورة المرئي ة الص تالفمقارن ان  اخ دة الزم وح

ً والمكان يعطيھا نوع  .من التميز ا
م وھميلغياب الفھم الحقيقي إن  − والدة فھ ا ل ا مالئم ه ف ،للقطة السينمائية يكون ظرف ن إوعلي

 .الفھم الوھمي للحياة يكون مدخال مالئما الكتشاف حقيقة الحياة
ط  إلىالتفكير الذھني المستقل يؤدي  عدادإن إ − ياءخلق متلقي يستطيع رب ضمن تسلسل   األش

 .في الحياة لسينمائيها اللقطةمنطقي تكاملي يكشف تداعيات 
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