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!
 Production Elements عناصر اإلنتاج التلفزیوني

!
(1) الكامیرا ، (2) اإلضاءة، (3) الصوت، (4) جھاز تسجیل الفیدیوتیب، (5) جھاز الدمج اإللكتروني،           

(6) المونتاج في مرحلة مابعد اإلنتاج، (7) المؤثرات الخاصة. 

الكامیرا 

تحتوي كامیرات أستودیو التلفزیون على ثالثة أجزاء أساسیة: العدسات والكامیرا نفسھا ومحدد الرؤیة                  

 .( Viewfinder )

!
 : The Lens أوال: العدسات

!
في كافة مجاالت التصویر الضوئي ( والذي یعني "الكتابة بالضوء" ) تلعب العدسات دورا مھما في اختیار 

أجزاء من المحیط المنظور وإعادة إنتاج أشكال بصریة صغیرة منھ، وفي كافة الكامیرات الفوتوغرافیة 

والسینمائیة، فإن الشكل البصري ینعكس على فیلم حساس ، بینما في الكامیرات التلفزیونیة تدخل األشكال البصریة 

في ( آلة صناعة الصورة ) في الكامیرا والتي تقوم بتحویلھا من ضوء صادر عن الشكل البصري إلى إشارة 

كھربائیة. وتحتوي كافة الكامیرات التلفزیونیة على عدسة زووم ، والتي تتیح اإلنتقال تصویریا من اللقطات 

الواسعة ( التي تظھر منظر واسع ) إلى لقطات مقربة دون تحریك الكامیرا أو الشيء المراد تصویره. 

!
عدسة الزوم: •

تسمى العدسة بالزوم عندما تكون متغیرة البعد البؤري وبتغییر البعد البؤري تتغیر زاویة المنظر (أي 

تغییر الصورة من لقطة بعیدة إلى لقطة قریبة أو العكس). 

!
• :( Iris )  حلقة اآلیرس

فتحة العدسة التي تتحكم في كمیة الضوء التي تدخل إلیھا. وھي مخططة بأرقام تسمى األرقام البؤریة 

( F ) وكلما كبر الرقم صغرت فتحة الدیفراجم وكلما صغرت فتحة العدسة كلما زاد عمق الرؤیة. 

!
!
!
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!
ثانیا: الكامیرا نفسھا  ( الجسم الھندسي للكامیرا ): 

الجسم الھندسي للكامیرا ھو بمثابة العقل المترجم لما تصلھ من صور منقولة بواسطة العدسة ، فھو یعمل على 

تعدیل وتصحیح ونقل وترجمة كل ما تعكسھ إلیھ العدسة من مشاھد على الطبیعة.  

لقد صممت الكامیرا أساسا لتحویل الصورة الملتقطة إلى إشارة كھربائیة أي إشارة الفیدیو، وعنصر التحویل 

الرئیسي ھو آلة صناعة الصورة.  والتي ھي عبارة عن رقیقة إلكترونیة صغیرة تدعى CCD أو جھاز الشحن 

المزدوج Charged-coupled device والذي یتحسس الضوء ویتجاوب معھ بطریقة تماثل مقیاس الضوء.  

فعندما تستلم الــ CCD حزمة ضوء كبیرة ، فإنھا تعطي إشارة فیدیو قویة ( توازي في قوتھا تحرك إبرة 

التأشیر في مقیاس الضوء في حركتھا بقوة إلى أعلى )، ولكن عندما تستلم الــ CCD  إشارة ضعیفة فإنھا تعطي 

إشارة فیدیو ضعیفة. في حین تعمل المكونات اإللكترونیة والصوریة على مساعدة الكامیرا في إظھار األلوان 

والتغیرات الساطعة والداكنة للمنظر الحقیقي أمامھا وتظھره قدر اإلمكان بالدقة المطلوبة وتقوم بتقویة إشارة الفیدیو 

الضعیفة حتى یمكن إرسالھا إلى وحدة سیطرة الكامیرا دون أن تفقد شیئا في مسیرھا إلى تلك الوحدة. وفي كل من 

حالتي الكامیرا سواء كانت خطیة analog أو رقمیة digital  فإن جھاز صنع الصورة األساسي یبقى نفسھ. 

!
!

مراحل اإلنتاج التلفزیوني  

!
مرحلة ما قبل اإلنتاج Preproduction: وھي أھم وأطول مرحلة ألنھ  یتم فیھا كتابة النص ویتم فیھا 1.

إجتماع المخرج والمعد والمنتج ومدیر التصویر ویتم مناقشة كیفیة تحویل النص إلى فیلم.  ومرحلة ما ھي  

          مستلزمات التصویر و تاریخ التصویر وتحدید فریق العمل.    والمنتج یوفر جمیع مستلزمات اإلنتاج. 

!
مرحلة اإلنتاج Production: وھي المرحلة الفعلیة لتصویر الفیلم أو تحویل النص إلى فیلم ویتم إشتراك 2.

عدد من الفنیین ویبدأ تركیب العمل.  

!
مرحلة ما بعد اإلنتاج Post production: وھي المرحلة األخیرة.  والفنیون المشتركون في ھذه المرحلة 3.

ھم المخرج وفني المؤثرات وفني المونتاج وغالبا ما یكون أیضا الرسام ویتم تركییب جمیع اللقطات مع 

بعض، إضافة الموسیقى.  عمل الحملة اإلعالمیة للفیلم.  

!
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!
 Lighting   اإلضاءة

ال تستطیع الكامیرا أن ترى ما أمامھا إال بوجود كمیة معینة من الضوء حالھا حال العین البشریة. ألننا بالعادة 

ال نرى األشیاء بل نراھا من خالل إنعكاس الضوء منھا، فبمجرد التالعب بمصادر الضوء المسلط على األشیاء 

التي نراھا نحدد طبیعة ما نراه وھذا بالضبط ما یحدث على شاشة الكامیرا وھذا التالعب یطلق علیھ اإلضاءة. 

لإلضاءة ثالث أغراض عامة: •

 تجھیز كامیرا التلفزیون بكمیة اإلضاءة الكافیة لكي تكون الصورة مقبولة فنیا 1.

 لتظھر لنا الحقیقة التي تبدو علیھا المادة المصورة التي تظھر على الشاشة بكافة مكوناتھا وتناظر 2.

بعضھا للبعض اآلخر لونیا والمناطق المحیطة بھا وتحدید وقت وقوع الحدث: حسب الوقت أو الفصل. 

 لتأسیس اإلنطباع العام عن الحدث 3.

األغراض الجمالیة الفنیة لإلضاءة: •

وھي عبارة عن عدة عوامل وأھمھا ما یلي: 

تحقیق التجسیم واألبعاد الثالثة لألشكال عن طریق توفیر الظالل واألضواء علیھا. 1.

خلق اإلحساس بالوقت والزمن ( إذا كان صباحا أو ظھرا أو غروبا أو مساء ... الخ.) 2.

تدعیم القیم الدرامیة (اإلیحاء بالجو العام لألحداث المصورة كالدراما والتراجیدیا والرومانسیة وغیرھا) 3.

تجسید اإلحساس وخلق حاالت مزاجیة معینة (اإلیحاء بالحالة النفسیة من غضب وشر وراحة وھدوء 4.

نفسي) 

إضافة النصوع واللمعان للصورة. 5.

تأكید وجود الموضوع بین المرئیات المحیطة بھ، وتوجیھ أو لفت نظر المشاھدین إلى مواقع األحداث. 6.

!
• Types of illumination أنواع اإلضاءة

اإلضاءة التلفزیونیة نوعان رئیسیان: الموجھة والمنتشرة. اإلضاءة الموجھة  تكون حزمتھا حادة وتظھر ظالال 

شدیدة ، ویستخدم ھكذا نوع من اإلضاءة لتسلیطھ على مناطق محددة. وخیر دلیل على اإلضاءة الموجھة ھو 

إضاءة السیارة وضوء الفالش؛ أما اإلضاءة المنتشرة فإن حزمتھا الضوئیة واسعة غیر محددة وتقوم بإضاءة 

مساحة أوسع وتظھر ظالل ناعمة وكثیفة الشفافیة. ومثال على ذلك إضاءة الفلوریسنت. 

• Lighting instruments معدات اإلضاءة

إن معدات اإلضاءة التي تستخدم للحصول على اإلضاءة الموجھة یطلق علیھا اسم الضوء المركز 
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( السبوت الیت) Spotlights . وتلك المعدات التي تصدر اإلضاءة المنتشرة یطلق علیھا اسم الضوء الغامر 

 . floodlights (فلودالیت)

!
مصادر اإلضاءة: •

قد یكون مصدر الضوء "طبیعي" أي یتم استغالل الطبیعة فیھ ، مثل ضوء الشمس المباشر ، أو الضوء الناتج عن 

الشمس وقت النھار وتسمى "إضاءة طبیعیة". بینما ھناك مصادر أخرى لإلضاءة تسمى "مصادر اإلضاءة 

الصناعیة" وھي لمبات أو Spots. كما أن ھناك إضاءة مباشرة وھي اإلضاءة الساقطة على الشخص أو الجسم 

المراد تصویره Direct light أو إضاءة غیر مباشرة أو غیر مركزة Diffused light وھي اإلضاءة التي 

تنعكس نتیجتھا على الشخص أو الجسم المراد تصویره. 

ویتم استخدام اإلضاءة الطبیعیة (ضوء الشمس ، ضوء النھار) وذلك في األماكن المفتوحة (التصویر الخارجي) 

وقد یتم المعاونة في ذلك باستخدام لمبات صناعیة Day Light Lamps أو باستخدام عواكس ضوئیة 

Reflectors. بینما في األماكن المغلقة كالحجرات وقاعات الدرس مثال یمكن استغالل اإلضاءة الطبیعیة  

(ضوء النھار) الداخل ومن لمبات إضاءة صناعیة. أو االكتفاء باإلضافة الصناعیة في التصویر الداخلي بأماكن 

مغلقة.  

أسس توصیف اإلضاءة: •

ھناك أسس لتوصیف اإلضاءة في العمل التلفزیوني منھا: 
• ( Light Quality ) نوع اإلضاءة وخاصیتھا
•  ( Direction of Light ) اتجاه الضوء
• ( Light Intensity ) شدة الضوء
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أنواع اإلضاءة: 

تنقسم اإلضاءة إلى عدة أنواع في اإلنتاج التلفزیوني: 

.1 ( Base Light ) الضوء األساسي

.2  (  Key Light )  اإلضاءة الرئیسیة

.3  ( Fill Light ) اإلضاءة التكمیلیة

.4  ( Back Light ) الضوء الخلفي

.5  ( Background Light ) ضوء الخلفیة

!
دقق في الصورة ، سترى أنھ تم استخدام أربعة مصادر من اإلضاءة: 

• ( Key light  إضاءة رئیسیة ) واحدة على الیمین
• ( Fill light  إضاءة تكمیلیة ) واحدة على الیسار
•  ( Back light  إضاءة خلفیة )  واحدة على الشعر
• ( Background light إضاءة الخلفیة أو الستارة الخلفیة للمشھد ) واحدة على الخلفیة

                           

!
!
!

!
!

!
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!
.1 ( Base Light ) الضوء األساسي

!
!
!
!

.2 ( Key Light ) اإلضاءة الرئیسیة

!
!
!
!

.3 ( Fill Light ) اإلضاءة التكمیلیة

!
!
!
!

.4 ( Back Light ) الضوء الخلفي

!
!
!
!

.5 ( Background Light ) ضوء الخلفیة

!
!
!
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!
االنتاج التلفزیوني  !

 قد یتبادر الى الذھن عند سماع مصطلح " االنتاج التلفزیوني " أنھ یعني الجوانب المالیة في العملیة الفنیة ، 

ولكن الحقیقة تخالف ھذا المفھوم الى حد كبیر . فاالنتاج التلفزیوني یعني بعبارة مباشرة : كافة العناصر المشتركة  

( فنیة ، اداریة ، مالیة ، تسویقیة ) الخراج العمل الفني من مجرد مشروع على الورق الى عمل فني محسوس 

الحیز الوجود. 

 وعلى ذلك یمكننا القول ان االنتاج التلفزیوني یبدأ في أولى مراحلھ من النص المكتوب الى وضع میزانیة 

تقدیریة النتاج ھذا النص مرورا بعد ذلك بكافة العناصر المتمثلة في وضع السیناریو التفصیلي ثم التصویر 

فالمونتاج وظھور العمل في صورتھ النھائیة. 

!
!

!
تعرف اللقطات التلفزیونیة المختلفة بكمیة المادة الداخلة ضمن اطار الشاشة، غیر أنھ في الممارسات 

الفعلیة ، ھناك اختالف كبیر في تسمیة اللقطات.  فما یعتبر لقطة متوسطة 

Medium Shot   من قبل أحد المخرجین ، قد یعتبر " لقطة طویلة Long shot "  من قبل مخرج آخر.  على أن 

تحدید اللقطات عموما یتم على أساس ما یظھر في اللقطة من الجسم االنساني. 

 كلما زاد ما تشملھ اللقطة من مساحة، كلما قلت التفاصیل ، وكلما قلت المساحة التي تغطیھا اللقطة كلما زاد 

فقدان العالقة المكانیة للصورة بالنسبة الطارھا األكبر.  ورغم أن ھنالك في الواقع أحجام مختلفة من اللقطات في 

التلفزیون ، اال أن أغلبھا یندرج تحت عدة أنواع أساسیة: 

!
أوال: أحجام اللقطات: 

 ھناك تصنیف أساسي ألحجام اللقطات یبدأ من: 
• Close-up shot  اللقطة القریبة
• Medium shot  اللقطة المتوسطة
• Long shot  اللقطة الطویلة

!

اللقطات.
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غیر أنھ تمت اضافة عدة أنواع أكثر تحدیدا ، وذلك وصوال الى تحدید أدق لحجم اللقطة. وھكذا تدرجت 

اللقطات طبقا لھذا التصنیف على النحو التالي: 

!
.1 Extreme close-up لقطة متناھیة القرب

.2 up-Close  لقطة قریبة

.3 up-Medium close لقطة متوسطة القرب

.4 Medium shot  لقطة متوسطة

.5 Medium long لقطة متوسطة الطول

.6 Long shot  لقطة طویلة

.7 Extreme Long shot لقطة متناھیة الطول

!
وھكذا یمكن تطبیق ھذا التصنیف الدقیق ألحجام اللقطات على كافة األشیاء التي یمكن تصویرھا دون 

النظر الى اعتبار ما نصوره  ینتمي الى الشكل االنساني أو غیره، ولذا فقد رأى البعض أن یقوم تصنیف 

ألحجام اللقطات یقوم أساسا على التشریح الدقیق لھیكل االنسان الخارجي. 

 وفي ھذا التصنیف تم تعریف كل لقطة نسبة الى ما تظھره من جسم االنسان. 

وعلى ذلك أصبحت أحجام اللقطات طبقا لھذا التصنیف على النحو التالي: 

!
.1 Face shot  لقطة الوجھ

.2 Head shot  لقطة الرأس

.3 Bust shot  لقطة الصدر

.4 Waist shot  لقطة الوسط

.5 Thigh shot  لقطة الفخذ

.6 Knee shot  لقطة الركبة

.7 Full figure لقطة الشكل الكلي

!
!
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!
مقـدمـة :  

إن تحدید المكان المناسب للكامیرا عند تصویر أیة لقطة, أمر یقرره المخرج بناء على المساحة التي یراھا المتفرج, 

ووجھة النظر التي یشاھد منھا الحدث. وھو ما یزید من الرؤیة الدرامیة لقصة الفیلم. ویؤدى اختیار المكان الخاطئ 

إلى إرباك المتفرج وتشتیتھ.  

!
ولذلك على المخرج أن یسأل نفسھ دائما, وفي بدایة تصویر كل لقطة:  

1- ما ھو المكان المناسب الذي أضع فیھ الكامیرا؟  

2- زاویة الكامیرا بالنسبة للشيء المراد تصویره. 

3- زاویة الشيء المراد تصویره بالنسبة للكامیرا.  

وبالتالعب بھذه العناصر, یستطیع المخرج أن یحول انتباه المتفرج من الحركة داخل اللقطة, إلى الحركة داخل 

 ,Tone وعلى األسلوب , Mood اللقطة التالیة لھا. وھو ما یزید أو یقلل من الدراما, كما یؤثر على الجو العام

 وبالتالي على اللقطة المصورة نفسھا.  

!
حجـم الشـيء المصـور: 

عندما نشیر إلى حجم الشيء المصور, فنحن نعنى حجم الشيء في عالقتھ بمساحة الصورة ككل. وھذه العالقة ھي 

 Long واللقطة العامة ,Medium shot واللقطة المتوسطة ,Close up التي تتحكم في استخدام اللقطة القریبة

shot.  وھو ما یستخدم في لفت انتباه المتفرج للشيء المصور، أو إبعاده عنھ.  

 : Long shot اللقطـة العامة

وھى اللقطة التي یظھر فیھا حجم الشيء المصور صغیرا بالنسبة لمساحة الكادر ككل. وأحیانا یتم تسمیة اللقطة 

العامة , باللقطة التأسیسیة Establishing shot, ألنھا تُستعمل في استعراض الدیكور, ولتحدید أماكن الشخصیات 

التي یتم تصویرھم فیھا. 

!!!!!
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!
  : Close up اللقطة القریبة

اللقطة القریبة ھي الحجم العكسي تماما للقطة العامة, حیث یظھر الشيء المصور كبیرا بالنسبة لمساحة الكادر 

ككل, ولذا فھي عادة ما تستعمل للتأكید على ھذا الشيء المصور. وتعتبر اللقطة القریبة من أقوى األدوات في ید 

المخرج, ولكن علیھ أال یستعملھا بصفة متكررة، وبدون مبرر، ألن ذلك یضعف تأثیرھا على المتفرج، وبذلك تفقد 

كثیرا من قوتھا.  

!
  : Medium Shot اللقطة المتوسطة

 long واللقطة العامة close up تقع بین اللقطة القریبة ،medium shot كما یتضح من االسم، اللقطة المتوسطة

shot. وعادة تبنى األفالم على التنوع في االستخدام ما بین لقطات متوسطة، ولقطات عامة ، ولقطات قریبة توجھ 

عین المتفرج وتؤكد على الشيء المصور.  

!
  : Extreme Long Shot (ELS) اللقطة البعیدة

ھي التي تحتوي أكبر كم من المعلومات یمكن أن تصل إلى المتفرج، حیث أنھا تعرض المناظر الطبیعیة ، أو مكان 

ما من مسافة بعیدة.  

!
 ( Very Long Shot:VLS ) اللقطة العامة جدا

تستعمل أحیانا كلقطة تأسیسیة shot Establishing في بدایة مشھد ما ، لتوضیح المكان الذي یتم تصویره، 

ووضع كل ممثل داخلھ، لعدم إرباك للمتفرج في معرفة مكان كل شخص، في بقیة لقطات المشھد. 

!
!

  : Long Shot (LS) اللقطة العامة
وھي اللقطة التي تحوي صورة شخص بكامل ھیئتھ، من أخمص قدمھ إلى أعلي رأسھ، مع جزء كبیر من المكان 

الذي حولھ.  

!
!

{  11



!
  : Medium Long Shot (MLS) اللقطة المتوسطة العامة

 American Shot وھي اللقطة التي تصور شخصا من ركبتھ حتى أعلي رأسھ. وأحیانا ما تسمي اللقطة األمریكیة

 .AS أو ،

!
 : Medium Shot (MS) اللقطة المتوسطة

ھي التي تصور شخصا من وسطھ حتى أعلي رأسھ. 

!
 :Medium Close Shot (MCS) اللقطة المتوسطة القریبة

ھي التي تصور شخصا من صدره حتى أعلي رأسھ . 

!
 : Close Up (CU) اللقطة القریبة

ھي التي تصور شخصا من أكتافھ حتى أعلي رأسھ. 

!
 :Very Close Up(VCU) اللقطة القریبة جدا
ھى التي تصور جزءا تفصیلیا من اللقطة القریبة. 

!
 :Extreme Close Up (ECU) اللقطة شدیدة القرب

ھي التي تصور جزءا صغیرا جدا من الشيء المصور، قد تصل إلى مجرد عین أو فم. 
!
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ثانیا: أنواع اللقطات: 

یندرج تحت ھذه التسمیة، عدة أنواع من اللقطات ، تتوقف على الغرض الذي نبتغیھ من تحدید نوع اللقطة. 

 فھناك تصنیف لنوع اللقطة من حیث " التصنیف العددي " لمضمون اللقطة: 

كأن یكون فیھا شخص واحد ( shot 1 ) أو اثنان ( shot 2) أو ثالثة ( shot 3 ) أو أكثر من ذلك حتى 

 .( Mass shot )  أو ما ھو أكثر من تسعة أشخاص ( group shot )  تسعة أشخاص تقریبا

كما أن ھناك تصنیف ألنواع اللقطات طبقا التجاه الشخص ناحیة الكامیرا. فعندما یواجھ الشخص    

الكامیرا مباشرة تسمى ( Facing shot )  أو عندما یكون اتجاه الشخص جانبي بالنسبة للكامیرا تسمى 

(Profile shot) كما أن ھناك تسمیة للقطة التي یجمع بین شخصین ، أحدھما یكون ظھره للكامیرا بینما 

 . ( over-the-shoulder shot   O/S ) یواجھ اآلخر الكامیرا خلفھ وتسمى لقطة ما فوق الكتفین

!
ثالثا: المشھد التلفزیوني: 

إذا كانت اللقطة ھي الوحدة األساسیة المكونة للعمل الدرامي . فباألحرى القول: بأن مجموعة اللقطات 

المتتابعة التي تدور في زمان معین ومكان محدد بذاتھ تسمى "المشھد" ، ومن مجموعة المشاھد یتكون 

العمل الدرامي. 

!
!

ان الزاویة التي تصور منھا اللقطة ، یمكن أن تقوم بدور " التعلیق " من قبل المؤلف على الموضوع . 

بمعنى أنھ یمكن تشبیھ الزوایا بما یستخدمھ الكاتب من صفات.  وكثیرا ما تعكس الزاویة موقفھ تجاه 

موضوعھ ، وإذا كانت الزاویة بسیطة وعادیة أمكن لھا أن تقوم بفعل نوع من التلوین العاطفي الدقیق. بینما 

إذا كانت الزاویة متطرفة ، أمكن لھا أن تمثل المعنى الرئیسي للصورة. 

ان صورة الشخص الذي یتم تصویره من زاویة مرتفعة توحي في الواقع عكس المعنى الذي توحي بھ 

صورة نفس الشخص وقد أخذت من زاویة منخفضة. ویمیل المخرجون الى تجنب الزوایا المتطرفة، أكثر 

مشاھدھم تصور من مستوى زاویة العین Eye Level  وھي الزاویة التي تقارب ارتفاع المشاھد الفعلي ، 

ویحاول المخرجون عادة الحصول على أوضح رؤیة للموضوع. 

ومن النادر أن تكون اللقطات التي بمستوى العین ذات تأثیر درامي ذاتي، ما دامت تمیل الى أن تكون 

ھي القیاس ، وذلك عادة ما یتم في المشاھد العریضة الروتینیة .  

!

زوایا اللقطات:.
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!!
وھنالك خمس زوایا أساسیة في التصویر: 

▪ ( Bird’s view ) نظرة الطائر

▪ ( High Angle )  الزاویة المرتفعة

▪ ( Eye Level ) لقطة مستوى النظر

▪ ( Low Angle )  الزاویة المنخفضة

▪ ( Canted Angle )  الزاویة المائلة

ان نظرة الطائر ھي الزاویة األكثر تشویشا بالنسبة لكافة الزوایا اذ أنھا تشتمل على المشھد مصورا من 

فوق الرأس. وبما أننا نادرا ما نشاھد األحداث من ھذا المنظور ، فان المادة الموضوعیة لمثل ھذه اللقطات 

قد تبدو أول األمر غامضة ، ولذا یمیل المخرجون الى تجنب ھذا النوع من مواقع آلة التصویر. ولكن ھذه 

الزاویة ضمن بعض األطر قد تكون مؤثرة للغایة. ومن الناحیة الفعلیة تمكننا لقطات نظرة الطائر من 

التحویم فوق المشھد. 

اللقطات ذات الزاویة المرتفعة االعتیادیة لیست متطرفة جدا ، ولذلك فھي ال تؤدي الى التشویش 

المكاني . توضع آلة التصویر على رافعة أو مرتفع طبیعي من األرض . والزاویة المرتفعة تقلل من أھمیة 

الموضوع . ویبدو االنسان في ھذه اللقطة ضعیفا وعدیم األھمیة في صورتھ من أعلى. 

بینما في لقطات مستوى النظر ، وعندما تكون الكامیرا في المكان الذي یكون فیھ المشاھد الحقیقي 

جالسا لیشاھد األحداث. 

في ھذه الحالة ، تكون الكامیرا محایدة ، عدیمة العاطفة ، وفي بعض األحیان تقریریة. انھا تمكن 

المشاھدین من الحكم بأنفسھم على نوعیة الناس الذین یتم تقدیمھم. 

الزاویة المنخفضة ذات تأثیر معاكس للمرتفعة.  وھذه اللقطات تستخدم كثیرا في مشاھد العنف ، 

ویمكنھا أن تظھر االحساس باالرتباك. 

والزاویة المنخفضة تزید سایكولوجیا من أھمیة الموضوع ، والشخص اذا ما تم تصویره من أسفل ، 

یثیر الخوف والرھبة واإلحترام. 

الزاویة المائلة: تتطلب امالة الكامیرا الى أحد الجانبین ، ویظھر الشخص فیھا وقد صور بزاویة مائلة 

كأنھ على وشك السقوط الى أحد الجانبین . ومن الناحیة السیكلوجیة توحي اللقطات المائلة بالتوتر واالنتقال 

والحركة المعلقة. وتعبر اللقطات المائلة أحیانا لإلیحاء بعدم توازن أحد السكارى مثال. 

!
!
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!
حركات الكامیرا الرأسیة: 1.

في ھذا النوع من حركات الكامیرا ، یتحرك رأس الكامیرا الى أعلى فیما یعرف بـ : 

Tilt up  أو الى األسفل  Tilt down. وتتم ھذه الحركة برأس الكامیرا فقط دون قاعدتھا. 

حركات الكامیرا األفقیة: 2.

یتحرك رأس الكامیرا تجاه الیمین فیما یعرف  Pan Right  أو للیسار Pan Left  وفي ھذه الحركات یتم 

التقاط بانوراما للمناظر على أن یتم ذلك بسالسة ودون اھتزاز أو تقطع وبسرعة معقولة تركز فیھا الكامیرا 

على بدایة ونھایة المنظر لتشویق المشاھد وجذب انتباھھ وترك آثار فنیة ذات معنى جمالي في ذھنھ. 

ولالیحاء للمشاھد بشئ معین یمكن رفع أو خفض الكامیرا على الرافعة ، فمثال اذا كانت اللقطة لشخصین 

 down أحدھما في مركز قوة واآلخر في مركز أقل یمكن استخدام اللقطة العلویة للشخص القوي والسفلیة

للشخص الضعیف لالیحاء بالفارق بینھما في القوة وذلك باظھار صورة القوي أكبر من الحجم الطبیعي 

وصورة الضعیف أقل من الحجم الحقیقي. 

ویمكن للكامیرا أن تغیر موقف وزاویة ومسافة وكم الموضوع المعروض على الشاشة بحركاتھا السابقة 

الذكر والتي یجب على الكاتب التلفزیوني معرفتھا واعطاء توصیاتھ عنھا على النصوص الفیلمیة التي 

یكتبھا كلما احتاج األمر الى ذلك. 

حركات جسم الكامیرا بكاملھا: 3.

عندما یتم تحریك الكامیرا بكامل جسمھا الى األمام والخلف یعرف ذلك بما یسمى Dolly  وفیھا تتحرك 

 . Dolly out أو في االتجاه المضاد مبتعدة عنھ في  Dolly in الكامیرا تجاه الموضوع الذي یتم تصویره

ویمكن لعدسة الزوم أن تقوم بنفس العمل باللقطات القریبة Zoom in والبعیدة 

Zoom out  دون تحریك الكامیرا . ففي ھذه الحالة یتم التحریك الكترونیا داخل العدسة. ومع ذلك یفضل 

بعض المخرجین استخدام الكامیرا المثبتة على منصة لما تحدثھ من تأثیر سیكلوجي بتحریك المشاھد معھا 

من الشئ وبعدا عنھ على حین یولد استخدام عدسة الزوم االنطباع لدى المشاھد بتحریك الشئ قربا منھ أو 

بعدا عنھ. 

!

حركة الكامیرا.
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!

!
!
!
!
!
!
!

!حركات الكامیــرا : 
 Pan Left - Pan Right ( 1

 .  Tripod حركة الكامیرا یمیناً ویساراً مع ثبات القاعدة!
  Tilt up / Tilt down ( 2

 .  Tripod حركة الكامیرا إلى أعلى او اسفل مع ثبات!
  Pedestal down Pedestal / up ( 3

 . Tripod عندما نرید تحریك الكامیرا الي أعلي أو أسفل مع تحریك!
 Dolly in / Dolly out ( 4

 . Tripod الحركة إلى األمام أو الخلف مع تحریك!
 Truck left / Truck right ( 5

 .  Tripod عندما نرید تحریك الكامیرا إلى الیمین أو الیسار مع تحریك!
 Arc left / Arc right ( 6

 Tripod . الحركة على شكل قوس مع تحریك!
 Cant  ( 7

تستخدم الكامیرا المحمولة على الكتف ( القاعدة ھي الجسم ) تحریك الكامیرا مع تحریك 
الجزء العلوي للمصدر   !

 : Dolly-in   و   Zoom-in ما ھو الفرق بین

Zoom in  : یقرب القطعة للمشاھد . -
Dolly in  : یقرب المشاھد إلى القطعة . -
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األسالیب الفنیة لإلخراج 

تنفیذ اللقطات: 

على المخرج أن یعرف كیف ولماذا ومتى یحرك الكامیرا للحصول على لقطة معینة  

الحركة األفقیة والرأسیة: 

تستخدم لتحقیق األغراض التالیة: 

لمتابعة الحدث أو الفعل. 1.

لعرض سلسلة من األجزاء المترابطة. 2.

إلقصاء وإستبعاد األشیاء غیر المطلوبة أو غیر المرغوبة. 3.

إلظھار منطقة أو مساحة أكبر من أن تتسع لھا لقطة ثابتة. 4.

إلظھار العالقة بین األشیاء وإظھار المسافة (أرضیة أو فضائیة). 5.

لتحویل اإلنتباه واإلھتمام من شيء إلى آخر. 6.

إلثارة اإلھتمام  والتشویق كمقدمة للحركة أو الحدث. 7.

لماذا نرفع الكامیرا: 

توضع الكامیرا في مكان مرتفع ، أو ترفع على حاملھا أو فوق رافعة ، وذلك لتحقیق األغراض اآلتیة: 

لرؤیة األغراض المرتفعة في مقدمة المنظر. 1.

لرؤیة المنظر كلھ من أعلى. 2.

للنظر من أعلى إلى الموضوعات أسفل الكامیرا. 3.

لتقلیص اإلمتداد ، أو التقلیل من طول الموضوع. 4.

لتخفیض وتقلیص بروز األغراض واألشیاء في مقدمة المنظر والتقلیل من أھمیتھا. 5.

لماذا نخفض الكامیرا: 

نخفض الكامیرا إلى أسفل لتحقیق األغراض اآلتیة: 

إلظھار األغراض واألشیاء التي تشملھا مقدمة المنظر، داخل إطار الصورة ..  1.

(تأطیر األغراض الموجودة في المقدمة). 

لحجب وإخفاء الحركة أو الحدث أو " الفعل " البعید ( المؤخرة - في نھایة المنظر ). 2.

للحصول على لقطات في مستوى النظر لألغراض واألشیاء المنخفضة .. 3.

( الموضوعة في مكان منخفض). 

لزیادة بروز وظھور األشیاء بحیث تبدو أكثر سیطرة ووضوحا من غیرھا. 4.

لإلقناع أو "اإلیھام" بامتداد األشیاء " أو اتساع األماكن". 5.
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!
 Dolly in  : الدوللي لألمام

وھي حركة الكامیرا إلى األمام وتستخدم لتحقیق األغراض التالیة: 

إلظھار وإبراز األفعال وردود األفعال. 1.

لتأكید أھمیة الموضوع وزیادة اإلقناع. 2.

لصب اإلھتمام على شيء ما. 3.

للكشف عن موضوع أو تقدیم معلومات جدیدة. 4.

لتحویل االھتمام واإلنتباه. 5.

لمتابعة غرض أو ھدف یتراجع أو یتقھقر. 6.

لتصعید وزیادة التوتر. 7.

لخلق اإلحساس بالمسافة أو الحیز. 8.

لرؤیة التفاصیل أو تأكیدھا. 9.

إلزالة أو إقصاء األشیاء المحیطة بالموضوع. 10.

لإلقناع بتقدیم الموضوع وتطوره. 11.

!
 Dolly back  : الدوللي للخلف

وھي حركة الكامیرا وتقھقرھا إلى الخلف ... وتستخدم لتحقیق األغراض اآلتیة: 

لتوسیع مجال الرؤیة. 1.

لكي تستوعب اللقطة مساحة أوسع للمنظور. 2.

للكشف عن موضوعات ومعلومات جدیدة. 3.

لتھیئة مدخل إلى موضوع جدید. 4.

لإلنسحاب من الموضوع ( المكان أو الحدث ). 5.

لخفض درجة اإلقناع أو التأكید. 6.

لزیادة التوتر من خالل الكشف التدریجي عن الموضوع. 7.

لخلق المفاجأة ، والكشف عن أشیاء غیر متوقعة. 8.

لخلق اإلحساس بالحیز أو المسافة أو المساحة. 9.

!
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!
 Truck  : المتابعة

وتستخدم في تحقیق األغراض التالیة: 

متابعة حركة الموضوع أو الغرض عبر المنظر. 1.

للكشف عن امتداد المنظر أو جزء منھ. 2.

لفحص واستقصاء موضوع ممتد أو سلسلة من األشیاء المتصلة. 3.

لتأكید الخطط داخل العمق ( تغیر المناظر مع تقدیم الحركة ). 4.

!
 Arc  : القوس

وھي الحركة التي تشبھ القوس أو نصف الدائرة ، وتستخدم لتحقیق األغراض اآلتیة: 

إلظھار مقدمة المنظر أو خلفیاتھ داخل اللقطة أو إخراجھا من اللقطة. 1.

لرؤیة الموضوع من وجھة نظر أخرى ، دون حاجة إلى التحول من لقطة إلى أخرى. 2.

التنوع لإلقناع. 3.

إلعادة "صف" وترتیب الموضوعات أو األشخاص أثناء حركتھا. 4.

للكشف عن موضوعات أو معلومات جدیدة. 5.

لتصحیح األوضاع الخاطئة ( وقوف أو حركة الممثل في الوضع أو المكان الخطأ ). 6.

!
!اإلیھام بمرور الوقت أو " الزمن ": 

أصبح ممكنا اآلن - وبعد تطور األسالیب الفنیة وحرفیة استخدام أجھزة المونتاج - أن نعبر عن مرور 

الوقت والزمن والمسافة الزمنیة بین األشیاء. 

فبواسطة "القطع" Cut . . یمكننا اختصار الوقت : ( سیارة تقف - قطع - السائق یدق جرس الباب ). 

!
وبواسطة القطع المتبادل  Inter Cut یمكننا التعبیر عن حدث یجري في أماكن مختلفة :  

( أب یموت .. وطفل لھ یولد في نفس اللحظة ). 

!
أما بالنسبة لمرور الوقت والزمن فھناك العدید من األسالیب التي تستخدم لذلك . . ولم تعد العناوین 

واإلشارات المكتوبة ھي الوسیلة الفعالة لذلك ، وإن كانت تشیر مباشرة وبوضوح إلى مرور الوقت أو 

الزمن . . أما األسالیب األخرى المستخدمة في ھذا الصدد ، فإن بعضھا یقتصر على اإلشارة إلى مرور 

الوقت القصیر ، ویستخدم بعضھا اآلخر لإلشارة إلى مرور وقت أطول: 

!
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!

لإلشارة إلى مرور وقت قصیر . . تستخدم عادة األسالیب اآلتیة : 

التالشي البطيء slow fade out  ألحد المناظر والظھور البطيء slow fade in  لمنظر جدید. 1.

القطع Cut  المباشر إلى منظر نفترض أن وقتا طویال قد مّر بعد أن عدنا إلیھ. 2.

استخدام مؤشرات دالة على مرور الوقت ( ساعة حائط – شمعة تحترق . . الخ ). 3.

تغییر اإلضاءة بما یوحي بمرور الوقت ( غرفة یضیئھا نور الشمس ثم إظالمھا بالتدریج لإلشارة إلى 4.

أن اللیل قد دخل ). 

المزج بین لقطتین ( قبل وبعد تناول الغداء ). 5.

اإلنتقال من وقت إلى آخر بواسطة األصوات التي ترتبط بوقت معین ( نقیق الضفادع الذي یشیر إلى 6.

أن لوقت لیال . . وزقزقة العصافیر التي تشیر إلى الصباح المبكر ). 

القطع أو المزج من لقطة یتم إخراجھا من البعد البؤري Defocus   إلى لقطة أخرى بنفس الطریقة . . 7.

ثم إعادة ضبط البعد البؤري لكي یتضح المنظر الجدید. 

!
لإلشارة إلى مرور وقت أطول : 

نزع ورقة من تقویم Calendar  أو تغییر التاریخ. 1.

اإلشارة إلى التغییرات الطبیعیة الدالة على الفصول ، من ثلج الشتاء إلى زھور الربیع. 2.

التغییرات التي تترك أثرھا على مظھر األشخاص مثل ( نمو اللحیة أو طراز المالبس ). 3.

المزج بین قدیم وجدید أو العكس - على غرار صحیفة جدیدة ناصعة ، وأخرى صفراء بالیة. 4.

.5 .Flashback الرجوع بالذاكرة إلى الماضي أو " التخیل " واستعادة ما تحفظھ الذاكرة

!
!خداع المنظر: 

قد یكون من الصعب أو من المستحیل في بعض الحاالت تنفیذ بعض المناظر وتصویرھا داخل األستودیو ، 

إما ألن میزانیة اإلنتاج ال تسمح بذلك ، وإما الستحالة تنفیذ ھذه المناظر عملیا داخل األستودیو ( بسبب 

ضیق الحیز أو صغر المساحة أو قلة االرتفاع أو خطورة التنفیذ أو عدم القدرة على القیام بھ .  . . الخ ). 

  و في مثل ھذه الحاالت ال یكون أمام المخرج ، إال أن یلجأ إلى أسلوب "اإلیھام بالحقیقة" أو "خداع 

المنظر" ... و یتم ذلك بأحد الطرائق اآلتیة : 

!
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 استخدام لقطات من مكتبة األفالم و الشرائط ، و تبادل القطع بینھا و بین " الفعل " الذي یجري 1.

تصویره داخل االستودیو ، و بذلك یتحقق نوع من الخداع أو اإلیھام المقنع . و مثال ذلك أن ندخل " 

insert " فیلما بھ لقطات لفیضانات أو زالل أو براكین ، ثم نقطع بالتبادل intercut   بینھ و بین لقطة 

لطفل یحتمي وأمھ أسفل صخرة توشك على االنھیار ( منظر داخل االستودیو ) .. وفي الحاالت التي 

یتعذر معھا وجود اللقطة المناسبة للغرض مناسبة تامة ، یكون على المخرج أن یطوع المنظر داخل 

االستودیو لما ھو موجود من لقطات في مكتبة األفالم. 

تبادل القطع بین (كل أو جزء من) المنظر داخل االستودیو ، وبین المنظر نفسھ في الواقع سواء قمنا 2.

نحن بتصویره من الواقع ، أم حصلنا على لقطات لھ من المكتبة . 

استخدام " المدخالت " االلكترونیة للبیئة المحیطة " األغراض المحیطة " للحدث كما ھي في الواقع و 3.

ربطھا بما ھو موجود داخل االستودیو ، فیبدو الموضوع أو الغرض و كأنھ في موقعھ الطبیعي بینما 

ھو موجود داخل االستودیو (مثال ذلك إدخال  لقطات لطریق من طرق المواصالت السریعة ... مع 

سیارة مقلوبة توجد داخل االستودیو ) . أما الوسائل اإللكترونیة التي تستخدم في مثل ھذه الحاالت فھي 

جھاز الكروماكي Cromakey ، وأجھزة عرض األفالم  Projectors  ، والمرایا ، والخلفیات 

الفوتوغرافیة. 

استخدام المونتاج في إجراء قطع متبادل بین أجزاء صغیرة تمثل جوانب المنظر أو الحدث ، وتعطي 4.

إیحاء بالواقعیة عند تركیبھا معا . . مثال ذلك اإلسھام بتصویر معركة من خالل إجراء قطع تبادلي بین 

لقطات كبیرة تصور جوانب المعركة وبعض تفاصیلھا . . مع وجود مؤثرات صوتیة معبرة تساند 

الصورة وتدعمھا. 

قواعد وإرشادات 

!
العناوین واللوحات: 

ینبغي أن یتحقق التطابق بین ما ھو مكتوب على اللوحة ، وما یصاحبھا من أصوات مسموعة ، إذ ال 1.

یجب أن تعرض لوحة تقول شیئا بینما تقول األصوات أو  " توحي " بشئ آخر. 

عند تنفیذ التطابق Super imposition  بین لوحة ومنظر حقیقي ، یجب مراعاة وجود تباین في 2.

األلوان بین حروف الكلمات على الكلمات على اللوحة وبین المنظر الحقیقي. 

ال ینبغي تغییر اللوحة على الھواء إال بعد الوقت الكافي لقراءتھا. 3.

!
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الصوت والموسیقى: 

في بدایة البرنامج ال یصح أن تأتي الصورة سابقة على الصوت ، واألفضل أن یبدأ الصوت مع 1.

الصورة ، وإذا تعذر ذلك فال بأس من أن یأتي الصوت سابقا على الصورة بجزء من الثانیة. 

یجب أن یكون القطع والمزج واالختفاء متناسقا مع إیقاع الموسیقى تماما. 2.

یجب أن یكون القطع في نھایة الجملة الموسیقیة ولیس في وسطھا ، وأن یتوافق مع اإلیقاع الصوتي 3.

للموسیقى. 

عندما یتخلل الموسیقى قطع سریع ، فإن ذلك یؤدي إلى قفز غیر مستساغ في المنظر. 4.

ال یجب أن تطغى الموسیقى المصاحبة أو المؤثرات الصوتیة على الحوار أو التعلیق. 5.

!
الحركة: 

یفضل أن یتم القطع دائما مع الحركة في الكادر . . ( عندما یأخذ الشخص في الجلوس أو الوقوف أو 1.

االلتفاف ، وأثناء الحركة ولیس في حالة الثبات أو التوقف ) . . وفي المناظر الكبیرة یفضل أن یتم 

القطع مع حركة الرأس. 

ال یصح القطع أو المزج بین الكامیرات المتحركة ، أو بین كامیرا ثابتة وأخرى متحركة. 2.

ال یجب أن تتحرك الكامیرا إال لمتابعة غرض أو موضوع متحرك. 3.

ال یجب التراجع بالكامیرا إلى الخلف " Dolly out " إال إذا كان ھناك غرض یتحرك نحو الكامیرا ، 4.

أو عندما نرید استعراض مجموعة یتضح حجمھا أثناء التراجع ، أو إذا كان ھناك ما یبرر ذلك ویحتمھ 

بالنسبة للحدث نفسھ. 

!
التكوین: 

في اللقطات الكبیرة " Close up " ، یجب مراعاة أال تكون المسافة فوق راس الشخص كبیرة جدا أو 1.

قصیرة جدا ، كما ینبغي أال تمس الرأس أعلى الكادر ، أو تمس ذقنھ أسفل الكادر إال إذا كانت اللقطة 

كبیرة جدا " ومقصودة " فتخفي جزءا من الرأس ، وجزءا من الذقن. 

في اللقطات الكبیرة الجانبیة لألشخاص ، یجب أن تكون المسافة أمام الشخص أكبر من المسافة خلفھ. 2.

في حالة وجود " أشیاء " وشخص على نفس خط الكامیرا ، فإن ھذه األشیاء ستبدو في اللقطة وكأنھا 3.

خارجة من رأس الشخص. 

عند تصویر المجامیع ینبغي تجنب صف األشخاص في خطوط طویلة ، ویجب الحذر من أن یحجب 4.

األشخاص بعضھم بعضا. 
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في اللقطات البعیدة ، یجب أن توضع بعض المرئیات في مقدمة الكادر. 5.

لإلیحاء بوجود العمق ، یجب أن یمتد تكوین الصورة لیشمل عدة مستویات. 6.

عند القطع بین لقطتین في محادثة تلیفونیة ، یجب أن ینظر كل منھما في االتجاه المقابل لآلخر  ، فینظر 7.

أحدھما في اتجاه الیسار واآلخر في اتجاه الیمین ، لكي ال یظھر أنھما ینظران في اتجاه واحد. 

!
اعتبارات عامة: 

ال یجب القطع من كامیرا إلى أخرى ، أو تحریك الكامیرا أثناء التصویر إال إذا كان ھناك ما یبرر ذلك. 1.

لقطة األساس أو " المنظر العام " ھي التي تظھر وتوضح للمشاھد العالقة بین األشیاء. وینبغي أن 2.

نعرض كل منظر جدید في لقطة عامة لكي یتعرف علیھ المشاھد ویدرك العالقة بین أجزائھ. 

یجب أن نقدم للمشاھد ما یرید أن یراه في الوقت المناسب لذلك تماما. 3.

یجب إظھار األشخاص على الشاشة في الوقت المالئم لذلك ، بحیث یظھر المتحدث عندما یتحدث ، 4.

ویظھر المنفعل عندما ینفعل. 

عند ظھور شخصیة جدیدة ، أو عودتھا للظھور بعد اختفائھا فترة من الوقت ، یجب أن تقدم في لقطة 5.

كبیرة ( عندما تكون الشخصیة مھمة في الحدث ). 

اإلشارة إلى الیمین أو الیسار في االستودیو أو في صالة البروفات ، یعني یمین أو یسار الكامیرا. 6.

ال یجب القطع من منظر بعید جدا ألحد األشخاص إلى منظر كبیر جدا لنفس الشخص. 7.

ال یجب القطع بین الكامیرات التي تعطي نفس اللقطة . ( یجب أن یكون ھناك خالف جوھري بین 8.

اللقطتین سواء في الطول أو الحجم أو الموضوع أو زاویة االلتقاط ). 

في حال القطع المتقابل Cross-cutting ، یجب أن یكون حجم الشخص متماثال في اللقطتین . وأن 9.

یكون نظره في كل لقطة على زاویة العدسة متماثال في اللقطتین. 

ال یصح بأي حال أن نعكس اتجاه الشاشة ، فیظھر الشخص في إحدى اللقطات یتحرك من الیمین إلى 10.

الیسار ، ثم في اللقطة التالیة یظھر وھو یتحرك من الیسار إلى الیمین. 

ال ینبغي أن تبقى الشاشة معتمة لمدة یشعر المشاھد خاللھا بأن اإلرسال قد توقف ، أو أن جھازه قد 11.

تعطل. 

في حالة إجراء أي تعدیل أو تغییر في النص . . ینبغي أن تعدل كافة النسخ ، تحاشیا لوقوع أي خطأ 12.

مھما كان بسیطا. 
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