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 يف االخراج السينمائي العالقة اجلدلية بني النظرية والتطبيق
 د. صاحل الصحن

 ملخص البحث:

العالقة تناول البحث موضوعًا يتعلق مبهناج تعلمي مادة الاخراج السيامنيئ ومحل عنوان )

(، وقد احتوى عىل أ ربعة فصول، تضمن اجلدلية بني النظرية والتطبيق يف الاخراج السيامنيئ

ال ول، الإطار املهنجي للبحث واذلي متثّل مبشلكة البحث اليت جتلت يف البحث الفصل 

ادة الإخراج السيامنيئ ولل لالإمنان وض  مهن  تعلميي ملال مثل  التعلمييوالتنقيب عن ادلرس ا

يؤلل الطالب ان يكون خمرجًا؟ كام احتوى البحث عىل ال مهية اليت جندلا يف احلاجة 

 ٍف رشطيه النظري والتطبيقي.الرضورية ملهن  مس تو 

وكذكل احتوى البحث عىل لدف اثبت لتسمية مهن  راخس يف التعلمي، أ ما حدود البحث 

فقد اقترصت عىل )عرشة( كتب حديثة لكتاب منظرين وخمرجني جمربني حتمل عنوان 

(، أ ما الفصل الثاين )الاطار النظري( فقد 2092 -2002)الإخراج السيامنيئ للفرتة من 

ل عىل مجةل مفالمي متعددة يف الإخراج السيامنيئ مس متدة من جتارب متعددة خملرجني اش مت

 سيامنئييني.

أ ما الفصل الثالث )اجراءات البحث( فقد حدد جممت  البحث ويه مجموعة الكتب املهنجية 

احلديثة، أ ما )عينات البحث( فقد اختار الباحث عينات البحث من املفردات املتضمنة يف 

راج السيامنيئ ومبهن  وصفي حتلييل. اما الفصل الراب  فقد اش متل عىل مجةل من كتب الإخ

 النتاجئ اليت تعتقدلا عنارص هممة يف وض  املهن  املطلوب وكذكل املصادر.

 املهنجي الإطار-ال ولالفصل  -

 مشلكة البحث:

احمللية، من مثة تساؤلت لاتت ترافق طرائق تدريس مادة الإخراج السيامنيئ يف مناجهنا 

خالل تعدد مفردات املهن  املقرر واملأ خوذة من مصادر عديدة ومس متدة من جتارب وافنار 

ورمغ الطموح الساعي حنو بناء مناجه رصينة ومتخصصة، الا  عدد من املنظرين واخملرجني.

ة ال مثل لتدريس ماد التعلميياهنا ل ختلو من التداخل والتشابك مما يدعنا نبحث عن ادلرس ا

الإخراج السيامنيئ اليت تشمل املفالمي وال فنار والقواعد وادلروس التطبيقية مبا يف ذكل 

جامليات الإخراج، فقد كتب الكثري من املنظرين واحصاب التجارب الاخراجية عددًا من 
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املؤلفات يف شؤون الاخراج ولك حبسب جتربته وأ فناره ومرجعياته الفنية والفكرية حبيث 

واحضًا بني لذا وذاك، ول جل ان نض  للطالب ادلارس ملادة الإخراج السيامنيئ  جند اختالفاً 

 مفردات شامةل دلراسة الإخراج ان تكون غنّية لال صول النظرية والتجارب العملية التطبيقية.

وميكن صياغة مشلكة البحث لالسؤال التايل: لل لالمنان وض  مهنجًا تعلمييًا ملادة الاخراج 

ا يؤلل الطالب ان يكون خمرجًا؟ اذا ما توفرت  ه امناتات ومس تلممات العمل السيامنيئ مب

يعمتد العالقة احليوية والعضوية بني املفالمي النظرية  وعىل وفق مهن  منظم وختطيط سلمي

 واملامرسات التطبيقية ملادة الاخراج.

 أ مهية البحث:

معمتدة يف تدريس مادة الاخراج  تأ يت امهية البحث من احلاجة الرضورية لوض  مناجه مطبوعة

 السيامنيئ.

 السعي اىل تثبيت مهن  أ مثل ملادة الإخراج السيامنيئ. لدف البحث:

 حدود البحث:

 .كتب( 90حد مادي: كتب حديثة عاملية صادرة حتمل عنوان الإخراج السيامنيئ وعددلا )

 م2092 –م 2002حد زمان: 

 الفصل الثاين/ الإطار النظري

 مفالمي يف الإخراج السيامنيئ 

الإخراج السيامنيئ بوصفه معاًل ابداعيًا يستند اىل مرجعيات فنية وثقافية، تتطل  اىل رمس 

أ مثل للحرفة الفلمية، ذكل ما يتطلب مجةل من الس ياقات والاشرتاطات اليت تنسجم م  

ضل همنة يف العامل، قواعد ورشوط الاخراج، تكل املهنة اليت يصفها اخملرج س يدين لوميت بأ ف

هنا مؤملة وممتعة، اهنا طريقة عظمية  ويه )معلية تقنية، وجدانية، اهنا فن واقتصاد، اإ

. ورمغ لذه التوصيفات وامهيهتا الا ان ال مه ال فضل يتوقف عىل الطالب املثابر (1)للحياة(

اىل قدرات ومدى قدرته عىل تعلمه فن السيامن واكتسابه املعرفة واخلربة، بل ويتعدى ذكل 

ويشرتط  أ كرب وامه يف الادارة والقيادة وجتريب امليدان ل ن افضل طريقة للتعمل يه املامرسة.

مايلك رابيجر أ مرين ليك نقوم لالإخراج عىل حنو ذيك ولام )معرفة وحب بلغة السيامن 

 .(2)واترخيها، وفهم ملالية ادلراما وكيفية اس تخداهما(

                                                 

 .1، ص2092يوسف، املركم القويم للرتمجة، القالرة، س يدين لوميت، )فن الإخراج السيامنيئ، ترمجة: أ محد ( 1)

 .33(، ص2093مايلك رابيجر، )الإخراج السيامنيئ، تقنيات وجامليات، املركم القويم للرتمجة، القالرة، ( 2)
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ادلعوات اليت تتخذ من املعرفة يف السيامن رشطًا والعمل عىل ولنا مل خيتلف رابيجر م  

الكيفية الالزمة لالس تخدام والتجريب واملامرسة رشطًا أ خر، ومن لذا جند ان أ غلب 

مفردات مناجه تدريس مادة الإخراج تعمتد من حيث شلك املفردات يه قامئة عىل دروس 

ذلي جيدر بنا ان نطلقُه عىل لذه نظرية معرفية وأ خرى تطبيقية معلية، ولكن السؤال ا

الثنائية يف التعلمي، ويه اىل اي مدى يس تطي  املهن  التعلميي عىل خلق أ جيال جديدة تفهم 

ومتارس الإخراج حال انهتاء املدة ادلراس ية املقررة، وكيف نرتمج العناوين الرئيس ية لكتب 

وكيف نفهم قواعد اللغة الإخراج اىل مهن  معريف تطبيقي؟ كيف نعرف اساس يات الاخراج؟ 

َذ عنواتًا لكتاب  السيامنئية؟ وما يه جامليات الاخراج؟ وكيف جنيب ايضًا عىل سؤال اخُتِ

تدريس الإخراج لو كيف نصن  فيلام؟ وغريلا من التسميات اليت تنطوي عىل مفردات 

من وقد خيتلف مفهوم الإخراج  تالمس احلاجة اىل معرفة فن الإخراج وتقنياته املتعددة.

منظر اىل أ خر ومن خمرج عن سواه، ولك مفهوم ينطوي عىل جتربة ورؤية خاصة حمّصنة 

بأ سلوٍب وفلسفة واجتاه وخربة معينة ول جل ان نض  الطالب الباحث يف لذا التنوع 

والاختالف ينبغي الاطالع عىل جتارب اخملرجني الكبار اذلين جسلوا لتأ رخيهم اعامًل ممزية 

وأ حد مؤسيس فن الإخراج السيامنيئ سريغي  فنية ورسالهتا الفكرية.ومس توفية رشوطها ال 

الإخراج مادة معقدة  –ممكن  –ايمنش تاين يقول )من غري املمكن تعلمي الإخراج ولكن تعلمه 

. ولو كذكل ل (1)من حيث اهنا ترتبط بعدد خضم من املعارف املتنوعة والالامتمات املتنوعة(

الإخراج، وبعد مرور عقود من الممن مل تعد لذه النصاحئ ينصح بكتابة كتاب تدرييس عن 

تقوى أ مام املس توايت التقنية احلديثة فكراًي وجامليًا اليت جابت املساحات العقلية الشاسعة 

يف اخليالت والتصورات والابنية املعقدة صوراًي ومسعيًا ولزالت تمج لالنامريا بأ مت  وأ غرب 

ة. وحنن ازاء تسارع املعلومات والابتنارات احلديثة اليت اخليالت يف أ سفار فلسفية معيق

تتجدد لاضطراد، ل ميكن نس يان اخلطوات ال وىل اليت وضعها رجال السيامن الاوائل، 

فالمرييك غريفيث اكن يُسمى بـ)أ يب الفمل( اذلي قام بتوس ي  التقنيات السيامنئية ال وىل ل نه 

. ولكن املواكبة لعمل وفن السيامن (2)عب اىل عامل الفن()اكن ال ول اذلي مييض لالسيامن من الل

أ مر يرافقه املعرفة احلقيقية بأ مه ما طرأ  يف لذا العامل من متغريات، واختالفات، واكنت 

تطبيقات بودفكني وايمنش تاين يف فن الإخراج كشفت عن تباين الرؤية واختالف اسلوب 

                                                 

 .1(، ص9139ميخائيل روم، )أ حاديث حول الاخراج السيامنيئ، ترمجة: عدتان مداتات، دار الفارايب، ( 1)

 .933(، ص9139جانييت، )فهم السيامن، ترمجة: جعفر عيل، دار الرش يد، بغداد، لوي دي ( 2)
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ونتاج مبا حيقق الرصاع اجلديل يف ربط تقنيات العمل الاخرايج بطريقة التصوير وفن امل

اللقطات او النظر اليه منانيكيًا. ولن نتوقف عند لذا الاختالف فقد امتدت جتارب 

ة ولن قوعطاءات السيامن عىل حنٍو كشف عن اساليب متعددة واجتالات متباينة وبأ فنار حاذ

وافالهمم اخلادلة )والاجناز تتس  القامئة ان ذكرتا تكل ال سامء الالمعة يف الاخراج السيامنيئ 

ال مه يف فيمل املواطن كني عىل صعيد لغة السيامن لو اكتشافه لطريقة الاخراج القامئة عىل 

اس تخدام معق اجملال وبناء اللقطة مكشهد تكون فيه الصورة هممة يف املقدمة مثلام يف خلفية 

ي لالصورة املسطحة بل املشهد، اي ان حركة املمثلني يف الفيمل وتكوين املشهد ل يكتف

. ولناك من اش تغل عىل تباين الشلك واملضمون وأ حر من تبىن احلبكة (1)يويح لالعمق(

ومهنم من ابدع يف اس تخدام التقنيات واملؤثرات اخلاصة فضاًل عن الزنعات الشعرية 

 وامللحمية وغريلا.

)الاخراج السيامنيئ  وقد وض  بعض الُكتّاب واخملرجني عددًا من املؤلفات اليت حتمل عنوان

وللك مهنام تضمن مفردات وفصول يعتقد مؤلفها اهنا يه  2092ولغاية  2002وللفرتة من 

الس بل اىل تعمّل فن الإخراج السيامنيئ، وبالشك وضعت مثل لذه الكتب مثارًا لتجارب 

زاء  خراجية للمؤلف ذاته، ال مر اذلي يكشف عن الفروقات الواحضة بيهنا، واننا اذن اإ اإ

لبحث عن املهن  ال مثل وال كرث نفعًا لتعلمي الطالب لذه احلرفة املعقدة، س ندّون ما ميكن ا

معرفته معرفيًا م  اخلوض يف تطبيقات معلية ميدانية تصقل موالب الطلبة يف لذا املضامر 

اليت نعتقد اهنا أ قل من مس توى الرضورات، )الطريقة ال ساس ية لتدريس فن الفيمل يف 

السيامن تكون لالطالع عىل ال ساليب الفنية والاخراجية املتبعة يف الافالم  معالد ولكيات

الالكس يكية فهناك دروس تعطى للطلبة ختص املونتاج والتصوير لكهنا تقترص عىل العمليات 

الفنية وخطواهتا، فعىل الرمغ من امهية لذه املهارات الا ان املامرسات الفعلية واحلقيقية 

ولناك َمن يعتقد ان الاعداد احلقيقية لرمس  .(2)ليًا مازالت حمدودة(واكتشاف ال ش ياء مع 

خمططات الفمل لو ما جيعكل ان تراه قبل التصوير، ولذا ما يؤمن به نيكولس يت 

بروفرييس، )ان تقوم لالقراءة اجليدة للسيناريو وختّيل لك لقطة ومشهد وتتاب ، وليس لذا 

                                                 

 .93(، ص2092محمود المواوي، )أ فضل مئة فيمل امرييك، املدى للنرش والتوزي ، بغداد، ( 1)

 .92(، ص2002ستيفن غاتم، )الإخراج السيامنيئ، لقطة.. بلقطة، ترمجة: أ محد نوري، دار الكتاب اجلامعي، ( 2)
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بتنفيذ خمطط جالم، بل انك سوف تقوم برحةٍل يف سوف تقوم يف مرحةل لحقة  أ نكمعناه 

 .(1) تفصيلية(ارٍض وضعت لها خريطة 

ومثل لذا الإعداد جيب ان يتبىن معاجلة ما س يحصل من متغريات مفاجئة اثناء حصول 

التصوير والتنفيذ لتمنية ثقافة بناء الفكرة اذللنية والقدرة عىل ترويضها م  الواق ، بعيدًا عن 

ول وقواعد نظرية عن الفكرة والارجتال ولن يأ يت لذا الإعداد دون معرفة أ صالفوىض 

ريو والتصوير واملونتاج والرؤية الاخراجية، )قال الفريد ليتشكوك انه اذا اكن يدير والسينا

مدرسة للسيامن، فأ نه لن يسمح للطالب الاقرتاب من النامريا طوال العامني ال ولني، ويف 

د مثل لذه املدرسة نفسها حمرومة من الطالب، ل ن النامريا تثبت عاملنا اليوم سوف جن

للطالب انه مييض لالفعل عىل طريق فن صناعة الافالم، وم  ذكل فان لناك اش ياء جيب ان 

. ولكن مناجه تدريس الفن السيامنيئ حتمتل املعرفة النظرية (2)يعهيا املرء قبل أ ن ميسك بنامريا(

وزواايلا والاغراض اليت تؤخذ فهيا م  مرافقه مشالدة وتصوير عن أ نواع اللقطات وجحوهما 

ري يف صناعة وتصوير مشالد قصرية ضمناذج من لذه اللقطات لتعميم املعرفة تطبيقًا، ول 

ن  يس تطي  الطالب وض  الافنار لها وخمطط السيناريو وتصويرلا متهيدًا لعامل مكمتةل فنيًا، واإ

ال خرى، فهو يرتبط لالفكر والتفسري وعرض ُمَصّمْم لفضاٍء  تعمّل الإخراج ليس كتعمل امِلهن

برصي متحرٍك حاماًل الشلك والعالقة والتكوينات احلاضنة لالفعال والاحداث والرصاعات، 

هياٍم واحياء مقصود لغرض فهم فلسفة الفكرة اليت حيملها الفيمل يف عامل الوجود وال فنار،  لاإ

ما يتضمنه النص ول يرصح به، ولذا التفسري لو ما )فكرة الإخراج يه تفسري معيق للك 

خيلق وحدة متسقة يف العمل الفين، وعندما يس تخدم اخملرج الشخصية الرئيس ية يف الفيمل 

ويس تخدم الدافها، فان اخملرج يعرث عىل البعد الوجودي او الفزييقي او النس يب اذلي حيدد 

مح  ه ان يسود مناجهنا التعلميية لطالب . ولذا ما نط(3)عالقة الشخصية الرئيس ية لالعامل(

الإخراج يف تعلمِه واختياره الفكرة وكيف يصورلا وجيسدلا وملاذا خيتار لذه الماوية دون 

غريلا وكيف يصمم احلركة؟ وكيف يصمم الشخصية واملنان؟ وما اذلي يقصده هبذا الشلك 

امل املتالطم من ال فنار ودللته التعبريية؟ وكيف حيمل ويتبىن "موقفًا" ازاء لذا الع

والاجتالات؟ ولذا ما جعل كني دانساجير ان مينح اخملرج ثالث مصنفات اطلق علهيا 

                                                 

 .90(، ص2092نيكولس يت بروفرييس، )اساس يات الاخراج السيامنيئ، املركم القويم للرتمجة، القالرة، ( 1)

 .90(، ص2092نيكولس يت بروفرييس، )اساس يات الاخراج السيامنيئ، املركم القويم للرتمجة، القالرة،  (2)

 .33(، ص2001رشوع القويم للرتمجة، القالرة، كني دانساجير، )فكرة الاخراج السيامنيئ، ترمجة: امحد يوسف، امل ( 3)
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اخملرج اجليد واخملرج احملرتف واخملرج العظمي، امتثاًل للقدرة عىل فلسفة ال فنار والاشنال 

حرفيات العمل واملعاجلات واليت ختتلف من خمرج ل خر، واليت تدرجت من البداية يف معرفة 

السيامنيئ وكيفية الاش تغال علهيا وادارهتا، اىل اخلوض يف العملية الإخراجية مبعىن اكرث معقًا 

وتفردًا يف الاسلوب والاجتاه واملعاجلة وتوفري الامنانيات، )قام اخملرج والناتب السيامنيئ 

اخراج الفيمل اىل  عامًا، الا انه قرر عدم 92جميس اكمريون بتأ ليف قصة فيمل "أ فتار" قبل 

ان يتقدم فن املؤثرات اخلاصة اىل مس توى يصبح فيه قادرًا عىل تصوير العامل اخليايل اذلي 

اكن يتصوره يف الفيمل والنائنات الفضائية املبتكرة اليت تظهر فيه، وبعد طول انتظار حتقق 

 2002يف العام التقدم التكنولويج املطلوب يف نظر اكمريون اذلي بدأ  معلية انتاج الفيمل 

 .(1)(2002وقام بتصوير مشالدة يف العام 

ولناك مفالمي ورؤى خاصة عن الإخراج تبنهتا جتارهبم الإخراجية وتفردمه يف الهن  

  وال سلوب.. ومهنم:

الكس ندر اسرتوك... ))ان اخملرج لو خشص يقص حناية لالصور كام يفعل الروايئ 

 .(2)لاس تخدام اللكامت((

 .(3)صناعة السيامن يه فن، وسوف حترر نفسها من عبودية الصناعة(( جان كوكتو: ))ان

))اخملرج لو الس يد ال عىل للفيمل، لو الشخص اذلي يسحب أ صغر التفاصيل سويًة معًا 

ويعطي احلافم اذلي يسمح لصناعة العمل السيامنيئ ان يمنو وينترش من هجة اىل اخرى بدون 

 .(4)ان يتوقف((

اخراج الفيمل لو أ ش به دامئًا بس يطرة كريس توف كولومبس عىل طامق  فيديكو فيلليين: ))ان

 .(5)حبارته اذلين أ رادوا الرتاج ((

ليتشكوك ينظر اىل اخملرج: ))ان افضل وس يةل محلاية نفسه يه ان يكون اخملرج السيامنيئ 

ه اذلي حيمل لك النجوم بأ ن يعملوا حتت امرته بطيب خاطر، وان يصبح املنت  اخلاص ل فالم

                                                 

 .221(، ص2092محمود المواوي، )روائ  السيامن.. ال للية للنرش والتوزي ، عامن، ( 1)

 .922(، ص2002رينيه بريدال، )مخسون عامًا من السيامن الفرنس ية، املرشوع القويم للرتمجة، القالرة، ( 2)

 .92(، ص2092ارض فاحل، الفن الساب ، دمشق، جان كوكتو، )فن السيامن، ترمجة: مت( 3)

 .93نفس املصدر السابق، ص( 4)

 .19(، ص2001فيدريكو فيلليين، )كيف اصن  فيلامص، ترمجة: نبيل ابو صعب ايليا قجميين، الفن الساب ، دمشق ( 5)
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اكرث من التقنيني انفسهم، بقي عليه ان حيمي  Techniqueوان يمل املامًا واسعًا لالتكنيك 

 .(1)نفسه من امجلهور.. واغواءه من خالل ختويفه((

 يقول اريك رومهر ولكود شابرول يف كتاهبام عن ليتشكوك مكخرج:

ولكنه واحد من أ عظم ))ان الفريد ليتشكوك ليس راواًي للحناايت، ول منشغاًل لامجلاليات، 

 .(2)املبتكرين لالشنال يف تأ رخي السيامن، فالشلك لنا ل يقوم بتجميل املضمون وامنا خبلقِه((

 س تانيل كوبريك:

* ))الاخراج السيامنيئ متامًا مكحاوةل كتابة رواية من الف صفحة اثناء قيادتك س يارة دف  

ن اس تطعت كتابه او ختيل شيئًا ما،   فبالتأ كيد تس تطي  تصويره سيامنئيًا(.رلاعي عىل جبل اإ

* ))ان العمل م  طامق بعدد كبري كهذا خيلق مشلكة تمكن يف صعوبة حتديد همام لك خشص 

دون اللجوء اىل اخملرج م  ان الكثري من املهام والاعامل ميكن الترصف هبا دون رأ ي اخملرج 

او القرارات الشخصية غري  وعىل العكس من ذكل يتخذ بعض الفنيني او العاملني املبادرات

الصائبة دون الرجوع اىل اخملرج مما يتسبب احياتًا بعواقب وخمية عىل سري العمل، مث أ عدننا 

 .(3)خطة حتدد للعاملني ال خطاء اليت ينبغي علهيم جتنب ارتناهبا مرة اثنية((

 * مارتن سكورسزيي:

داخل الكنيسة بل يف الشارع  * ))اذا كنت مؤمنًا حقيقيًا، من ال فضل كل ان تعرتف، ليس

 .(4)ويف صاةل السيامن((

 * انطونيوين:

))اذا سأ لتين ما لو الإخراج فان اول جواب يطرأ  عىل ذلين لو: ل أ عرف، الثاين لو: ان 

أ رايئ عن الإخراج جتدلا يف افاليم، مث اتا ضد الفصل بني العنارص اخملتلفة للعمل، لذا 

م لالنس بة ليذين يعملون يف الفيمل: لاس تنناء اخملرج، خاصة الفصل  ه قمية معلية فقط، انه هم

اذا اكن لو نفسه اكتب قصة الفيمل وخمرجه، وحني نتحدث عن الإخراج وك نه مرحةل من 

مراحل العمل فأ ننا نكون بصدد خوض حوار نظري يبدو يل بأ نه مناقض ملفهوم وحدة اخللق 

                                                 

 .1(، ص9112ليتشكوك تروفو، ترمجة: عبد هللا عويشق، الفن الساب ، دمشق ( 1)

 .92(، ص9112تروفو، ترمجة: عبد هللا عويشق، الفن الساب ، دمشق ليتشكوك ( 2)

 .329(، ص2002فنسنت لوبرتو، )س تانيل كوبريك، سرية حياته واعام ه، الفن الساب ، دمشق، ( 3)

 .22(، ص2003ابرالمي العريس، )ترمجة: سرية ذاتية ملارتن سكورسريي، الفن الساب ، دمشق، ( 4)
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حيدث ان يقدم اخملرج بعمل املونتاج اثناء اليت يُكرس لك فنان نفسه لها خالل العمل الا 

 .(1)التصوير؟((

 الفريد ليتشكوك: اجعل مجهورك يعاين ويس متت  يف نفس الوقت

 س تانيل كوبريك: لتض  فيلامً حتتاج ثالثة أ ش ياء فقط، اكمريا، ورقة، وخياكل

 مارتن سكورسزيي: عامل امجلي  بتساٍو يف موق  التصوير

 الب المتثيلية.و هرجاتات السيامنئية، لناك س تجد العديد من املكريس توفر ذولن: اذلب للم 

 جون فورد: جيب ان تكون صارمًا، ودليك حس ادلعابة اثناء التصوير.

 فرانك دارابونت: عليك ان تكون متواضعًا اثناء التصوير، وليس ضعيف الشخصية.

 جيدًا.اكريا كريساوا: من دون سيناريو جيد ل ميكن ابدًا ان خترج فيلامً 

 اكترين بيغلوا: ل تستسمل لتعلاميت الاس توديو ابدًا.

 كونتني ترانتينو: ليك تصبح خمرجًا ممتزيًا عليك ان تكون م  املونتري طوال الوقت.

 دينيس لوبر: اض  فيلمك ليس جليكل، امنا لل جيال القادمة.

 منه.اًل حبد ذاته، الفشل لو عندما ل نتعمل شل ليس ف شتشاريل شابلن: الف 

 ستيف ماكوين: لتخرج مشهدًا ممتزيًا عن ارضاب الطعام، عليك ان ترُضب ايضًا.

وود وك نه مشهد  أ ندي وارلول: تكون خمرجًا حقيقيًا عندما تس تطي  حتويل مشهد ل يد

 غامنرب ل

 ديفيد اوراسل: ض  اكمريتك وك نك تتجسس عىل املمثلني.

بداع. سارة بويل: ل ختف من القيود فهيي طريقك ال ول  لالإ

ْن مل تس تفم مجهورك.  لرس فون تراير: لست خمرجًا اإ

 عباس كريس تايم: الفيمل الناحج اذلي جيعل املشالدين ل يالحظون اهنم يشالدون فيلامً.

 ايزولييت:

* ))ميكن فهم السيامن عىل اهنا متثيل للعامل من خالل الصورة، ومن هجة أ خرى ميكن فهمها 

انعناس ية لالش ياء، بل مترينًا  –، لغته ليست نسخة توسطية عىل اهنا منان مس تقل لغوايً 

السيامن تقوم بنسخ  ان-وتقليدايً عىل عمل دللت الالفاظ، ويه ليست نظامًا رمماًي اعتباطيًا 

 .(2)الواق  صواًت وصورًة، ما اذلي تفعهل اذا نسخها للواق  غري التعبري عن الواق  لالواق ((

                                                 

 .922(، ص9111انطونيوين، )بناء الرؤية، ترمجة: ابية محمة، املؤسسة العامة للسيامن، دمشق، مينائيل اجنلو ( 1)

 .939(، ص2009نويم غرين، )بيري لاولو لازوليين، السيامن كبدعة، ترمجة: مسري بريك، الفن الساب ، دمشق ( 2)
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ان يعرف كيف يض  نفسه يف منان املمثلني، أ ي ان يتخّيل نفسه جان رينوار: عىل اخملرج 

 .(1)امام النامريا يف حني ان معهل يتطلب منه ان يكون وراءلا

 .(2)فريدريك روس يف: ))قبل اخراج اي فيمل تتوجب قراءة مئة كتاب عىل ال قل((

ن يف امنان  القمل-النامرياالكس ندر اسرتيك: ))ملا أ طلقت صيغة  أ ردت القول من خاللها اإ

مل كنت اتوق  ق -املرء اخراج افالم عىل طريقة الكتابة وعندما صغت تكل العبارة املركبة اكمريا

 .(3)العودة اىل الكتابة مفن املؤكد انين عندما أ صول ل أ متكن من الكتابة((

وجعلها تتطور  لكود شابرول: يمتثل معل اخملرج قبل لك يشء يف حماوةل خلق خشصيات

 .(4)حبيث تصري منوذجية أ و مثرية لاللامتم

 الناقد مسري فريد يقول عن برغامن:

))يعرب برغامن عن رؤيته بلغة سناميئية خاصة، ويقدم لنا منوذجًا فنيًا فريدًا يف كيفية اس تخدام 

 لك عنرص من عنارص اللغة السيامنئية حبيث يكون الفيمل شالًك وموضوعًا ومضموتًا لكً 

عضواًي متناماًل ودقيقًا وحمكامً.. وبرغامن يبدع اسلولًا يتوجه به اىل عقل املشالد اكرث مما 

يتوجه به اىل عواطفه.. وذلكل يزنع اىل التعبري لالتكوين اكرث مما يزنع اىل التعبري حبركة 

ل، وللممثل النامريا، ولاللقطات املتوسطة والقريبة اكرث من العامة ولاليقاع البطيء مث لاملمث

 .(5)دوره الكبري عند برغامن((

ويرى كني دانساجير ان لناك عرشة أ فنار حول الإخراج، ويه اختصار لتجربة طويةل، 

 ومدخاًل لهذه املهمة الرئيس ية. تدور مجيعًا حول حناية قصة، حيث يس تخدم:

م كتابة السيناريو، والاخراج واملونتاج تدور مجيعًا حول حناية قصة، حيث يس تخد - 9

الناتب اللكامت بيامن يس تخدم اخملرج النامريا واداء املمثلني ويس تخدم املونتري اللقطات 

والصوت، ان الوسائل ختتلف الهدف واحد: ان حتيك قصة بأ كرب قدر من الوضوح 

 والقوة.

بداعيًا وتنظمييًا، فاخملرج حيتاج فريقًا ابداعيًا، )املمثلني، واملصورين - 2  ُصن  فيمل ميثل حتداًي اإ

وطامقهم، فناين الصوت وطامقهم، مصمم املناظر وطامقه، املونتري وطامقه( لالضافة اىل 
                                                 

 .32(، ص2002ساب ، دمشق، اريك لوغيب، )السيامن الفرنس ية يف قرن، ت: محمد عيل اليوسف، الفن ال ( 1)

 .299(، ص2002اريك لوغيب، )السيامن الفرنس ية يف قرن، ت: محمد عيل اليوسف، الفن الساب ، دمشق، ( 2)

 .220(، ص2002اريك لوغيب، )السيامن الفرنس ية يف قرن، ت: محمد عيل اليوسف، الفن الساب ، دمشق،  (3)

 .322(، ص2002محمد عيل اليوسف، الفن الساب ، دمشق،  اريك لوغيب، )السيامن الفرنس ية يف قرن، ت:( 4)

 .92+2(، ص2003مسري فريد، )خمرجون واجتالات يف السيامن ال وربية، الفن الساب ، دمشق، ( 5)
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فريق تنظميي )املنت ، ومدير الانتاج، واملرشف عىل الاسكريبت واخملرج املساعد(، 

ن دوره يش به ممجيًا من  وجيب عىل اخملرج ان خيلق انسجامًا يف العمل بني الفريقني اإ

 ة.القبطان وقائد املعرك

 لناك العديد من اساليب القيادة الفعلية. - 3

 صن  فيمل يقتيض اختاذ مئات القرارات لك يوم. - 2

 ليست لناك حدود للمخرج ميكن عندلا ان يقول انه مس تعد مبا فيه الكفاية. - 2

الإخراج معلية تقنية، وذلنية ووجدانية وابداعية وبقدر ما توجد لذه الطبقات يف معلية  - 9

 يصبح اكرث حيوية وحياة. الاخراج فان الفيمل سوف

املمثلون جيسدون عاماًل حاسامً يف جناح الفيمل، فهم اخلط ال مايم اذلي يأ خذ عىل عاتقه  - 2

اخملاطر ال كرب يف معلية الانتاج، وبسبب لذه اخملاطرة فأ هنم يس تحقون احلصول عىل 

 قدر كبري من الاحرتام من اخملرجني.

لية صن  الفيمل خاصة يف مس توى الاخراج اجليد خشصية اخملرج تؤثر تأ ثريًا كبريًا يف مع  - 3

والاخراج العظمي واتا اعين لالشخصية ذكل املمجي الغامض من الاخالقيات والسلوك 

اليت جتعل الواحد منا خمتلفًا عن ال خر وعىل العكس فان الشخصية المائفة ل ميكن ان 

 تصن  اخراجًا جيدًا.

الثني اثنية او ثالث ساعات لالعديد من ميكن ان حيىك القصة، سواء اكنت تس تغرق ث - 1

الطرق والتفسري اذلي يقدمه اخملرج للقصة يعمتد عىل الامتماته وحدسه ونظام معتقداته، 

وليس لناك تفسري افضل لالرضورة من ال خر، انه فقط خيتلف ولنا تمكن طريقة 

تا النص اخرى يف رؤية الاخراج عىل انه تعبري متفرد عن جانب اخملرج )اذا ما اعترب

 رؤية موضوعية تنتظر اخملرج ليك يقدم لها تفسريه اخلاص(.

التكنولوجيا ل تقدم حاًل للتحدايت الاخراجية، فالتكنولوجيا يه التكنولوجيا اما  - 90

 (1)الإخراج فهو العامل البرشي يف املعادةل الاخراجية.

 (2)سامت اخملرج السيامنيئ عند ميخائيل روم:

 املمثل، اي القدرة عىل النفاذ اىل أ عامق النفس.القدرة الكبرية العمل م   

                                                 

 .32(، ص2001كني دانساجير، )فكرة الاخراج السيامنيئ، ترمجة: امحد يوسف، املرشوع القويم للرتمجة، القالرة، ( ينظر: 1)

 .22(، ص9139ئيل روم، )أ حاديث يف الاخراج السيامنيئ، ترمجة: عدتان مداتات، دار الفارايب، ميخا( 2)
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 .حدة العني، القدرة عىل الرؤية 

 .يقاع  املعرفة لاملوس يقى والاحساس العايل لالإ

 .ان يكون حيواًي، حر الارادة، متأ لبًا، معليًا، صبورًا 

 .حب العمل واملثابرة 

 .حصة قوية، اعصاب فولذية 

 .الشعور العايل لالتفاؤل ادلامئ 

 .القدرة عىل التعامل م  خمتلف أ نواع الناس 

 .اذلاكء واملولبة 

 .املعرفة النامةل عن حرفيات العمل وأ نظمته وكيفيات تشغيهل واس تخداماته 

 .مواكبة التطورات التقنية ادلاخةل يف العمل السيامنيئ 

 .املعرفة ادلقيقة بفلسفة الصورة وتكويناهتا وحراكهتا 

ان لناك سامت عديدة رضورية للمخرج السيامنيئ  (1)بروفرييسويرى كذكل نيكولس يت 

 ويه:

 اخليال الابداعي 

 اليقظة الواعية 

 معرفة احلرفة 

 معرفة البرش 

 القدرة عىل العمل م  ال خرين 

 الرضا بقبول املسؤوليات 

 .الشجاعة 

 القدرة عىل الاحامتل 
                                                 

 .91(، ص2092نيكولس يت بروفرييس، )اساس يات الاخراج السيامنيئ، املركم القويم للرتمجة، القالرة، ( 1)
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 .والعديد من السامت ال خرى 

ن فقدت فسوف تنفي لك السامت لكن السمة ال مه اليت ميكن تعلمها،  السمة اليت اإ

الاخرى، يه )الوضوح( الوضوح حول القصة وكيف ان لك عنرص فهيا يسامه يف اللك، 

 والوضوح حول توصيلها اىل املتفرج.

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 جممت  البحث:

الإخراج السيامنيئ تأ لف جممت  البحث من عدد معني من الكتب املهنجية العاملية لتدريس مادة 

 لعدد من الكتاب واملنظرين السيامنئيني.

 عينات البحث:

 اختار الباحث املفردات املتضمنة يف كتب الاخراج السيامنيئ عينات للتحليل.

 مهن  البحث:

 اعمتد املهن  الوصفي مكهن  لتحليل العنية.

 الفصل الثالث/ حتليل العينات

 السيامنيئلالخراج  التعلمييتطبيقات يف ادلرس ا

رمغ ان هممة الإخراج جديرة لالس تحواذ عىل مسؤولية الفمل منذ فرتة التحضري ال وىل  ه 

ولغاية عرضه عىل امجلهور الا ان مراحل اجنازه ختض  لتنظمي ومج  همارات متعددة حتمل صفة 

العمل امجلاعي، )فكرة اخملرج كخالق وحيد للفيمل، ومسؤول بشلك فريد عن صفاته وعيوبه 

وتأ ثريه ومعناه، ول ن اخراج الفيمل مرشوع جامعي فهو يتضمن خشصيات كثرية ومنفصةل، 

ونوااي ممتزية ومتصارعة، وقدرات متنوعة، وس يطرة غري اتمة، ل ميكن ان يكون الفيمل من 

 .(1)ابداع خشص واحد بشلك اكمل وفريد(

وأ اًي اكنت الوظائف وال عامل املسامهة والفاعةل واملشاركة يف معل الفيمل، فهيي تشلك حلقات 

حنام لصن  سلسةل من الاعامل واملوارد والصور بعد ان اكنت فكرة  لامة مطلوب ربطها لاإ

مكتوبة عىل الورق، وعىل اخملرج ان يضطل  هبذه املهمة لتحويلها من حال اىل أ خر تبعًا 

ْق والتعديل واملعاجلة، )س تؤسس الصورة اليت نرالا والاصوات اليت نسمعها يف حلسن اخلَل

                                                 

سرب، الفن الساب ، دمشق( 1) ف. بريكيزن، )الفيمل كفيمل، ترمجة: اسامة اإ  .299( ص2002 يف . اإ



 22/2/2102-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

929 

 

السيامن، وسوف يُعّدُل مرة اخرى معل الكتّاب، واملمثلني واملصممني يف معاجلة حيددلا 

منا م  ادليكور، والنامريا  اخملرج، س يوض  املمثل يف عالقة جديدة ليس فقط م  الصورة واإ

 لو مل يكن اخملرج ميارس نفوذًا عىل معل املمثل. وخيار الاضاءة واملمثلني ال خرين، حىت

فان لذه س تؤثر لالتأ كيد وتس تطي  ان تغرّي  -الماوية، املسافة، واحلركة -واللون وموق  النامريا

 .(1) تأ ثري مجي  الاسهامات ال خرى(

 وامتالكه وتأ يت مثل لذه القدرات ذات السلطة للمخرج حبمك متتعه برؤية خاصة عن الفيمل

مفاتيح التحمك واملعاجلة، اضافة اىل قدراته الادارية واساليب التعامل، ولو هبذا امام مجهور 

ينتظر ما س يقدمه للشاشة، وعليه ان ينظر اىل فيلمه من منظور نقدي أ قرب ما يكون من 

واء رغبة امجلهور ويف حبثنا لذا نتطل  اىل أ قىص ما ميكن من تصور يقودتا اىل معرفة الاج

اليت يتعمل فهيا الطالب الباحث عن همنة الاخراج، مفيادين العمل ومعالد ولكيات الفن 

 ومؤلفات املنظرين اجملّربني وضعت ما ميكن المتعن به للخروج بدلئل تافعة وجديرة لاللامتم.

 ان جتارب اخملرجني الكبار وما دّونه الكتـّاب املنظرون بشأ ن الاخراج السيامنيئ كشفت لنا

مثة حرفيات وهمارات يف أ ليات العمل الاخرايج جاءت نتيجة التجربة والعمل امليداين، 

ولناكل العرشات من الكتب اليت تناولت موضوع )الاخراج السيامنيئ(، لكتاب وخمرجني يف 

الساحة السيامنئية، وجيدر بطالب السيامن ان يّطل  علهيا ويتعرف عىل املفالمي النظرية 

ملية يف اصول الاخراج، وعليه ايضًا ان يعرف ما لو السبيل ال مثل اذلي والتطبيقات الع 

يضمن  ه معرفة الاخراج مفهومًا وحرفًة، ورمغ الاصول والثوابت والقواعد الراخسة يف حرفة 

الاخراج الا ان الاختالف قامئ بني خمرج وأ خر، مبا يتيح هلام الاخراج من سعٍة يف املدارك 

سلوب. وحىت حنقق احالم الش باب، ان نض  هلم صفحات معرفية تودلت والرؤية واملهن  وال  

من رمح التجربة وامليدان التطبيقي، وجتعلهم قادرين عىل صناعة افالهمم وعىل أ مكل وجه، 

ولكن علينا ان ل جنرب الطالب عىل رشاء السليولويد وأ ةل املوفيول، واليت قد ل جيدلا يف 

ظمة الرمقية احلديثة اليت تطورت فهيا حرفيات السيامن السوق ال ن، بفعل انتشار الان

 والعنارص املنضوية حتهتا مسعيًا وبرصاًي.

يض  يف مهناج كتابه التعلميي قواعد اللغة السيامنئية مجةل من التطبيقات  (2)داننيل أ ريغون

العملية يف حرفة الاخراج ويس تخدم اسلوب رمس وتصممي اللقطة واملشهد واحلركة عىل 
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رقة وحيدد ان اللقطة يه اوىل ادوات )قواعد اللغة السيامنئية(، وكذكل يقّسم املسافات الو 

بني النامريا وموضوع التصوير ل قسام كثرية متعددة وحسب احلجوم، ويض  كذكل مبدأ  

املثلث قاعدة اساس ية يف التعامل م  اوضاع اجلسم يف تصممي املشالد اليت تضم احلوار بني 

 وان لناك خطًا من الالامتم يتدفق بيهنام اثناء احلوار ومبا حيدد وهجات نظر اثنني من املمثلني

أ ةل التصوير م  ال خذ بعني الاعتبار ان مثة اوضاع متعددة حممتةل ترمس صةل اشرتاك املمثلني 

بعضهام البعض يف مشالد وافعال واحداث خمتلفة حيقق مهنا زاوية عسكية خارجية وداخلية 

توازية وحمور حريك عام ويتضمن كذكل مهن  اريغون التطبيقي طبيعة احلركة واوضاع قامئة وم 

السيامنئية واسلوب القط  وحركة املمثل واحلركة الرئيس ية للنامريا ومشالد احلركة وكيفية 

 املونتاج اثناء التصوير.

وحرص أ ريغون عىل ان يرمس أ نواع اللقطات وانواع احلراكت وخمتلف الاوضاع توضيحيًا 

 الورق ومبا يقرب الصورة املصممة مس بقًا للمخطط الاخرايج للمشالد والعمل كلك. عىل

وميخائيل روم يف كتابه )احاديث حول الاخراج السيامنيئ( اذلي يقول )... لهذا قررت ان 

، ولو يذكر ان رسائل كثرية تصهل من رشاحئ متعددة، يسأ لون فهيا (1) اكتب لذا الكتاب(

ممثلني سيامنئيني او خمرجني، وهيمت أ خرون مبعرفة اي كتب عن  كيف ميكهنم ان يصبحوا

السيامن جيب علهيم قراءهتا؟ يك يصبحوا خمرجني؟. لهذا جنده قد اختلف م  غريه يف وض  

مفردات كتابه التعلميية واليت بدأ ت لالسؤال عن )من لو اخملرج؟( واذلي اس تعان مبفهوم 

وازاء لذا التفاوت بني  -ممكن –خراج ولكن تعلمه أ يمنش تاين اذلين نفى امنانية تعلمي الا

الامنانية وعدهما يذكر ميخائيل روم: ))من املضحك ان نعتقد انه من املمكن اجياد كتاب 

ميكّن الانسان حال قراءته من الوقوف خلف النامريا السيامنئية والرشوع يف تصوير 

متنوعة وحاذقة واكتساب ، فالإخراج اختصاص تادر معقد يتطلب سعة مدارك (2)فيمل((

خربات وهمارات وتقنيات متعددة يف الشلك والضوء واللون والصورة والتشكيل واحلركة 

ولك ما يتعلق بعلوم الرسد واملكوتات الروائية ولهذا يض  الرواد اجملربون تصورًا عاليًا لهذه 

فهتا واحرتافها، املهمة اليت قد ميسك هبا عرب ادلروس التعلميية وقد يصعب عىل الكثري معر 

وروم يؤكد امنانية ان يصبح الانسان خمرجًا، دون ان يهنيي معهدًا دراس يًا عاليًا ويقول )ان 

معظم خمريج العامل ومن مضهنم خمريج اجليل القدمي عندتا مل يدرسوا يف معالد سيامنئية 
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وغري ذكل  خمتصة(، ويعطي امثةل كثرية عىل َمن اكن مهنم رسامًا ومعلامً وحنااًت وس ياس ياً 

واصبح خمرجًا معروفًا، واقترص كتاب روم التعلميي عىل ثالثة عرش حديثًا، بعيدًا عن املفالمي 

النظرية، فراح يرمس )اللقطة( وتكوين الصورة ومس تلممات بناءلا، وكيف تسهم يف بناء 

مهنجًا  )املشهد( السيامنيئ، م  بيان جحوم اللقطات وزواايلا وحراكهتا، ويأ خذ بعني الاعتبار

تطبيقيًا معليًا يساعد يف تعريف الطالب، ماذا يفعل قبل التصوير مكخرج.. ولهذا نقتط  جمءًا 

مما جاء بربتاجمه التطبيقي: ]ان اخملرج السيامنيئ، اذ حيرض اىل التصوير، غالبًا، بل احياتًا 

اجراء الامترين م   عليه سكدامئًا، ل ميكل امنانية التفكري، اذا يتبقى دليه وقت قليل جدًا ذلل

املمثلني، حتديد الاضاءة تنظمي العمل.. وتس بق تصوير الفيمل السيامنيئ مرحةل من التحضري 

طويةل نسبيًا، وجيري يف لذا الوقت لاذلات العمق ال سايس املتعلق بتصممي لك من اللقطات 

يلية، انطالقًا من القادمة، وميكن تسمية لذه املرحةل من نشاط مجموعة التصوير لاملرحةل التحل 

احملتوى العام للفمل وفكرته ال ولية، من الاحداث النامية فيه، يقوم اخملرج واملصور، الرسام 

وأ قرب املساعدين ال خرين، بوض  خطة ال حداث، انه مكن يفتت اللك اىل اجماء صغرية، 

أ مه جوانب  وجيهم نفسه لتحقيق لذه ال جماء، اللقطات عىل الشاشة، ولنا يمت مس بقًا حتديد

العمل القادم، حمتوى لك لقطة، جحمها، طبيعة ادليكور، زوااي التصوير اليت س توض  فهيا 

النامريا امام ادليكورات، نوعية مشالد الطبيعة، املزيانسني وترية الفيمل، الايقاع، بعض 

 .(1)مقاط  املوس يقى، املؤثرات الصوتية.. واخل[

خراج تتطلب ادلقة والتنظمي والتنس يق والتحليل وان مثل لكذا حتضريات واتقان حلرفة الا

العميق اذلي يشمل تفاصيل العمل ادلقيقة، وان ما ميزي مفردات مهن  واحاديث روم 

الاخراجية لو برصية السيامن وما تمتت  هبا يف خواص كام يصفها لالوضوح والسطوع الهبي  

ية وان احلل التكويين للفيمل مرلون وجمازية تأ ثري ادليكور واملزيانسني وتأ ثري احللول الضوئ 

لالسمة املرئية للسيامن والقدرات اخلالقة يف املعاجلة البرصية للفيمل وادامة تيار "الاحساس" 

متدفقًا م  املتلقى بفعل اجادة التحمك لاملزيانسني عىل أ سس مرئية جاملية مؤثرة، وستيفن غاتم 

ىن أ ليات جتس يد التصور من النص اىل بكتابه )الاخراج السيامنيئ.. لقطة بلقطة(، يتب

الشاشة، بعد ان وضعها يف مهن  تعلميي اقرتب فيه م  ال خرين يف بعض املتطلبات املعرفية، 

ولكن طرح مفهومًا واسلولًا ومصطلحًا جديدًا يتعلق لالجراءات التنفيذية لعملية الاخراج 

التعلميي وطرائق تدريس  ولو )الالواح القصصية( واليت شغلت مساحة واسعة يف املهن 
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الاخراج، )ان الطريقة الاساس ية اليت اس تخدمت يف لذا الكتاب يه املقارنة خطوة 

خبطوة، للفنون السيامنئية لاس تخدام ال لواح القصصية اخملططة واملصورة فوتوغرافيًا، وخالفًا 

ن الالواح القصصية تعترب واحدة من أ ق ل مظالر للسيناريو اذلي مت التعمق بدراس ته، فاإ

انتاج الفيمل فهامً وتوثيقًا. فأ هنا ل تس تخدم فقط ك داة بناء يف لذا الكتاب لكهنا تعترب ايضًا 

، ولو (1)تكتيناً مفيدًا لصان  الفيمل للوصف لالصورة ملا مت وصفه يف السيناريو لاللكامت(

قة الاسلوب العميل اذلي لن حيظى الا لالقبول والرغبة يف وض  خمططات صورية مس ب

ترمس فهيا اللقطات واملشالد واحلركة ومساقط الضوء واللون وادليكور وعىل ضوء املسار 

الرسدي للفيمل ولذا جمء من احللول الاخراجية اليت متكن اخملرج من مشالدة لقطاته 

ومشالده قبل تصويرلا مبا يعمز من كثافة الاحساس بنية التجس يد من النص اىل الشاشة، 

يتخذ من وس يةل التعبري اداة لالبتنار واخللق، وقد خصص ستيفن  عرب معل حريف لارع

غاتم يف اجلمء الثالث من كتابِه ورشة لبيان القواعد التطبيقية اليت مشلت العالقات الايقاعية 

واحلركية يف تدفق اللقطة ومسارلا الانس يايب، ساكنًا اكن ام مضطرلًا، م  بيان جحم 

ة وفقًا لسلوب الاس مترارية حبثًا عن شلك التعبري وخلق املتغريات احلاصةل يف جحم اللقط

الرؤية، م  تقدمي الطرق املالمئة لتقدمي املشالد احلوارية اذلي يضم خشصيات متعددة، 

والوقوف حرفيًا يف تقدمي مشالد احلركة عرب معق النادر والتعامل م  التعدد اخملتلف لمااي 

يان وهجات النظر املتعددة، وقد ذلب يف ورش ته النامريا، بتأ طريات مفتوحة ومغلقة، يف ب 

عن احلراكت اخملتلفة للنامريا مهنا الـ لان والاس تعراضية والرأ س ية والبانورامية م  بيان 

 تأ ثرياهتا التعبريية يف رسومات واشنال توضيحية مصورة.

 ه للناتب نيكولس يت بروفرييس اذلي وض   (2)ويف كتاب )اساس يات الاخراج السيامنيئ(

عنواتًا مضنيًا ولو )شالد فيلمك قبل تصويره(، مبا مياثل م  فكرة ستيفن غاتم والواحه 

القصصية، مبعىن انه يدعو الراغبني لتعمل الاخراج ان يبذلوا هجدًا كبريًا لالعداد املس بق لوض  

وان أ مه ما دعا اليه نيكولس لو الاعتقاد بأ ن  تصورات وخمططات الفيمل قبل تنفيذه برصاًي.

السيناريو لو مسودة الفيمل، ويضيف ان للغة السيامنئية قواعد اساس ية ارب  ويه قاعدة الـ 

درجة. واجتاه الشاشة من اليسار اىل الميني ومن الميني اىل اليسار  30درجة وقاعدة الـ  930

بني خشصية واخرى او احد الاش ياء، ولغرض ولذه تتعلق لالعالقات املنانية داخل الإطار 
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حتديد اجتاه وهجة نظر الشخصية وما يقابلها من وهجة نظر أ خرى، وان عدم الالزتام هبذه 

القواعد جيعل املتفرج يف اضطراب رؤية بوجود النامريا، ويف اجلمأ ين الثالث والراب  المت 

مشهد اكشن من سيناريو فيمل نيكولس بوض  خطة لإعداد املشهد ومس تلممات النامريا يف 

معد مس بقًا وكذكل يف مشهد رسدي من فيمل أ خر. ولذا معل تنظمي لكيفيات صناعة حدث 

مبزياته اخملتلفة واغراضه النامية لاجتاه عقدة الفيمل الرئيس ية ومما بلغت الالامتم بطريقة 

خراج لذه احلرفة نيكولس التعلميية املواكبة لـمهنجه التطبيقي لو حرصه عىل تعمل طلبة الا

من خالل التحليل السيامنيئ لعدد من الافالم الشهرية واملعروفة من خالل صنـّاعها املهرة، 

( 8)½كفيمل )سيئة السمعة( لهيتشكوك وفيمل )اس تعراض ترومان( لبيرت وير وفيمل 

لفيدرريكو فيليين، وخيتمت كتاب اساس يات الاخراج السيامنيئ جبمةل من الاشرتاطات 

ورية لطالب الاخراج ويه ان ينشأ   ه اساسًا حرفيًا يؤلهل لتصوير فيمل مبمثلني يتحركون الرض 

ويتحدثون فعىل املتعمل ان يس متر يف مشالدة ال فالم بل وحىت الاعالتات، وان يتساءل 

ملاذا لذا القط  املونتايج؟ وملاذا حركة النامريا تكل؟ ولل ان لذا املمثل مثري لاللامتم 

عدة مرات وان يرمس  ه خطة أ رضية وان يض   يشالدهيأ خذ مشهدًا معقدًا و حقًا؟ وان 

عالمات توحض اعداد وهتيئة املشهد، وان يتخيل لك اعدادات النامريا، وان حيدد كيف مت 

مونتاج لك اعداد يف لقطات منفصةل، وان خيتار مشهد اكشن مثاًل ويقوم بتحليل التصاممي 

لعمل عىل تصوير لذا املشهد... ولذه مبجملها خطوات معلية اىل لقطات مث جيمعها معًا مث ا

تقود اىل معرفة حرفية وقواعد العمل يف الاخراج السيامنيئ بطريقة تعلميية.. )وكتاب الاخراج 

. تأ ليف تروي ليرن ولكي نيكولس... ابتعد كثريًا (1)  فيلمك ال ول(صنالسيامنيئ... كيف ت 

يف معلية الاخراج وطرح برتام  تطبيقي يفيد الش باب الطامح عن ال فنار واملفالمي النظرية 

حنو كتابة السيناريو والاخراج واملونتاج والتصوير والانتاج، وطلب التقيد والالزتام وال خذ 

بس تة مفاتيح لجناز الفيمل ال ول كتجربة اوىل واشرتط ان تكون مدته مخس دقائق وان يعد 

وان يكون العمل بطريقة حمرتفة متنامةل، وان يس تخدم   ه سيناريو مكمتل قبل بدء التصوير

وان يض  جدوًل من ثالثة اايم للتصوير وحتديد موعد أ خري  Digitalفهيا التقنية الرمقية 

لالنهتاء من املونتاج. ويف فصل من الكتاب محل عنوان )كيف تصبح خمرجًا؟( اذلي يذكر 

يف حتضري انفسهم قبل ان خيطوا خطوة  فيه )ان اخملرجني احملرتفني يقضون ساعات طويةل

                                                 

ول، ترمجـة: عـاطف معمتـد عبـد امحليـد، دار تروي لنـري ولكي نيكـولس، )الاخـراج السـيامنيئ، كيـف تصـن  فيلمـك ال  ( 1)
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واحدة يف موق  التصوير، خيتلف لذا الإعداد من خمرج ل خر، لكنه عادة ما يتضمن 

مس تويني: ال ول اعداد مسودة للتصوير من خالل معل خمططات يدوية عىل الورق 

 والثاين كتابة قامئة لاملشالد اليت سيمت Storyboard)اسكتشات( من الرسوم الثابتة 

وك هنا اخذت  Storyboardتصويرلا. ويف افالم لوليوود تبدو اسكتشات الرسوم الثابتة 

من صفحات كتاب فنايه او قصة كوميدية، ويمت رمس لك لقطة يف اكدر يكون مطابقًا متامًا 

ملا سيمت تصويره لالنامريا )عادة ما يقوم لالرمس رسام حمرتف ينفذ ما ميليه عليه اخملرج( 

در من الرسوم الثابتة عىل معلومات تبني حركة املمثلني والنامريا. وحتيك لذه وحيتوي لك اك

 .(1)النادرات القصة البرصية بوضوح

ولهذا جند يف الفصول التعلميية لهذا الكتاب الكثري من الاجالات عن تساؤلت عدة حول 

فها، وكذكل ال هجمة وكيفية احلصول علهيا وطرائق تشغيلها والادوات امللحقة هبا ووظائ 

الاجابة عن كيفية احلصول عىل صور رائعة او صوت نقي وكيف يدار املونتاج يف ظل 

التقنيات الرمقية احلديثة، لالضافة اىل تسمية اخملرج س يدًا ملوق  التصوير يف ادارة املساعدين 

لني واملمثلني والفنيني وجلسات التشاور والربوفات ورمس احلراكت اخلاصة لالنامريا واملمث

واختيار املواق  والاماكن املالمئة لتصوير املشالد وتفسريلا وربطها بعقدة احلدث الرئييس 

سيناريو  تبوفلسفة الفمل املطلوب. واخملرج الامرييك س يدين لوميت بوصفه خمرجًا ومنتجًا واك

ولو جيم  بني الفن واحلرفة،  (2)تميد عىل مخسني فيلامً وض  كتابه )فن الاخراج السيامنيئ(

واذلي عدَّ النامريا بأ هنا افضل صديق، فهيي ميكهنا ان تعوض اداًء ضعيفًا وان ختلق مماجًا 

عاطفيًا، وان ختلق القبح وامجلال وتقدم ال اثرة واقتناص جولر اللحظة وايقاف الممن، وتغري 

معجمة، وحتيك قصة و ه املنان وحتديد الشخصية وتقدمي املعلومات وان تض  نكتة وتض  

حمكة حرفية همنية من خالل جتربته العملية يف الاخراج حني يقول: ]اذا اكن يف فيلمي 

، (3) جنامن، فأ نين اعرف انه يوجد دلّي يف احلقيقة ثالثة جنوم فالنجم الثالث لو النامريا[

عل ولدة الفيمل والنامريا يف الفيمل تتعدى أ مهيهتا عن مس توى ان تكون جنامً اىل ان يقاس ف

بوجود النامريا، وعكس ذكل تكون الولدة قد اس تحالت. ولوميت ذاته جييب عن سؤال 

                                                 

تروي لنـري ولكي نيكـولس، )الاخـراج السـيامنيئ، كيـف تصـن  فيلمـك ال ول، ترمجـة: عـاطف معمتـد عبـد امحليـد، دار ( 1)
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ذات مرة.. ماذا يش به صن  الفيمل فيقول )انه يش به صناعة لوحة من الفس يفساء، لك خطوة 

 .(1) تش به وض  قطعة صغرية، تلوهنا، وتشلكها وتصقلها بقدر ما تس تطي (

ج السيامنيئ.. تقنيات وجامليات يض  مايلك رابيجر ولو اس تاذ مادة ويف كتابِه.. الإخرا

الاخراج السيامنيئ يف جامعات بنيويورك وكولومبيا وش يناغو مهنجًا تعلمييًا واسعًا يف معرفة 

عامل اخملرج السيامنيئ ولويته الفنية واساس يات فن الكتابة ادلرامية، م  بيان قواعد اللغة 

ؤية من خالل عني صان  الفيمل والعمل عىل حتليل السيناريو والرتكزي عىل السيامنئية وحتديد الر 

جامليات الفيمل، ولالقدر احلريف اذلي يض  اخلطوات املطلوب تنفيذلا يف مرحةل ما قبل 

التصوير واثناءه وما بعده، وبتفصيالت تقود اىل معرفة واجب اخملرج وأ مهيته يف صناعة 

ًا حقيقية تعلميية جيدر بنا ان نوفر  ه املادة الثقافية اوًل مث لطالب دروسلالفيمل، وليك نض  

التطبيق العميل اثنيًا.. ومبس توايت متوازنة وتدرجيية ودقيقة، )ان التعلمي السيامنيئ اجليد يش به 

الالتحاق بلكية الطب، ويس تغرق عدة س نوات وان مدارس تعلمي السيامن توازن بني التعلمي 

قافية وجاملية واترخيية، واملدارس السيامنئية الكربى تقدم مناجه اساس ية التقين ومناجه أ خرى ث

تأ سيس ية ولذه لالتايل تؤدي اىل مسارات التخصص يف كتابة السيناريو والنامريا والصوت 

. وميكن اضافة (2)واملونتاج والاخراج والسيامن التسجيلية وسيامن التحريك وادلراسات النقدية(

لمي يف لذه الاختصاصات ويه حضور الطالب املهرجاتات السيامنئية اجلرعة املنشطة للتع

والتقرب من اماكن صناعة الافالم والاس تفادة من احملرتفني والاطالع عىل جتارهبم، فضاًل 

عن التعرف عىل املعدات والتقنيات املواكبة للعرص التقين احلديث يف الصورة والصوت. ويف 

ت العالية يف مناجه التعلمي ويف تدرج متناِم، وان تويل الامتمًا ظل اجواء تعلميية حتمل املواصفا

كبريًا لتشغيل حركة الورش واخملتربات التطبيقية وعىل قدر عاٍل من ادلمع الانتايج لتنفيذ 

 الافالم من قبل ادلارسني.

تساؤ ه اذلي تضمن عنوان كتابه فكرة الاخراج املرسيح ولو كيف ب وخرج كني دانساجير 

رجًا عظاميً، واذلي جاء نتيجة خربة التدريس يف جامعة نيويورك ملادة الاخراج تصبح خم

السيامنيئ واذلي يذكر فيه )ان احد الداف لذا الكتاب لو تطوير فهمنا ملا يقوم به اخملرج 

وبذكل نساعد القارئ عىل ان يصبح خمرجًا أ فضل، والطريق اىل الاخراج الافضل لو 

لمخرج، وفهم كيف ميكن اس تخدام لذه الادوات ليك يصبح اس تكشاف الادوات املتاحة ل
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ولو يف وضعه لذا  (1)اخملرج املمتكن من حرفته خمرجًا جيدًا ليصبح اخملرج اجليد خمرجًا عظاميً(

التصنيف الثاليث ملس توايت اخملرجني. امنا يطمح يف معل وحتليل العملية الاخراجية يف ضوء 

م به فاخملرج احلريف لو ذكل املمتكن من ادواته التقنية وان معطيات دور اخملرجني فهيا وما يقو 

املنظور الاخرايج لتجربته مسطحه وغري معيقة ولنه لن يضيف للقصة واحلناية شيئًا أ خر. 

أ ما اخملرج اجليد فقد خيتلف حبمك تفسريه للنص وقدرته جتربة اخراجية ذات مس توايت معيقة 

تنويعات اوس  من اللقطات واس تخدام العدسات ومتعددة يف التلقي فيحاول البحث عن 

 اخملتلفة اليت تتيح ظهور مقدمة املنظر وخلفيته معًا، وبرؤى معيقة.

أ ما اخملرج العظمي فهو اذلي يبين اسرتاتيجيته يف الاخراج ولن يكتفي لاضافة معىن اىل جتربة 

مس توايت الفهم والتفسري  الفيمل وامنا يعمل عىل جعلها متعددة املعاين ومبا يثري اجلدل وتعدد

ولهذا جند ان دانساجير وض  مؤرشات حتليل واشرتاطات معل اخملرج مبا حيقق ارىق 

املس توايت كتفسري النص وادارة املمثلني والقدرة الفائقة عىل توجيه النامريا والارشاف عىل 

اليت تض  فيلامً  املونتاج ويه احملاور ال كرث اش تغاًل يف بيان سلطة اخملرج لاختاذ القرارات

 عظاميً. واليت اوجملا لالشلك ال يت:

 .اخملرج العظمي يبحث عن معىن متضمن معيق يف النص 

 .يتعاطف م  الشخصية والرسد 

 .يفضل املعاجلة املبارشة ملادة املوضوع 

 .تفسري النص ومعانيه املتضمنة يه اليت تقود لًك من ادارة املمثلني وتوجيه النامريا 

  التجربة من البساطة اىل ادللشة. حتولاجلرأ ة يف تفسري النص 

 .شديد احلمم يف التعبري عن صوته 

 .ميكن ان نقول اليشء نفسه حول اسلوب الفيمل حيث جيب ان يكون شديد المتزي 

ويض  لاري لامب صاحب كتاب صناعة الافالم الواثئقية كدليل معيل للتخطيط والتصوير 

طريق انتاج الفيمل الواثئقي، حيث يويل امهية كبرية ملرحةل ما قبل واملونتاج خطواته عىل 

 الانتاج اليت تتطلب حتضريات دقيقة ومفيدة.
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فالفيمل اذلي يدور حول )حدث فريد( من نوعه يتطلب التخطيط لمايدة احامتلية وجوب 

ة اخذك للنامريا ووضعها يف املنان الصحيح يف التوقيت الصحيح لتسجل الاحداث احلامس

خلق التارخي رمبا تتطلب حبثًا مكثفًا عن  اعادةخالل وقوعها، بيامن الافالم اليت تسعى اىل 

اخللفية التأ رخيية من اجل اختيار املواق  والازايء وادليكورات والاكسسوارات اجلديرة 

لالإقناع، ولناك افالم واثئقية تتناول سلوكيات الانسان فهذه تعمتد عىل القدرة عىل حصول 

 رج عىل موافقة ال شخاص بتصويرمه يف الفيمل.اخمل

ومن اخلطوات اليت دعى الهيا لاري لامب يف لذه املرحةل من الانتاج يه التصور ويه 

نقطة الانطالقة الاوىل او فكرة الفيمل الواثئقي ومدى قناعتك لالفكرة وحتمسك لها، الامر 

دلا حيث يقول )ان املعاجلة لالنس بة اذلي جيعكل مس تعدًا لتحضري املعاجلة والسيناريو واعامت

ذكل ل هنا حتدد ما  (1)للكثري من خمريج الافالم الواثئقية يه وثيقة التصوير الاساس ية(

اذلي تريد ان تصوره؟ ولاي طريقة؟ ومبا يظهر الشلك والتكوين املطلوب ابرازه. ول هنا 

تكون معاجلة مبس توى يرتتب علهيا رضورات الإقناع والاحساس، ال مر اذلي جيدر هبا ان 

 اخلطاب البرصي النافذ للرشاحئ الاجامتية اكفة.

ومن اخلطوات كذكل رضورة اجراء الاس تطالع وختطيط مرحةل ما قبل الانتاج، وحتديد 

مواق  التصوير ومس توايت احلاجة اىل الاضاءة والصوت فهيا، ومراعاة ما يعيق معليات 

الفنية املناس بة م  ادلقة يف اختيار املمثلني وتوزي  التصوير وكيفية معاجلته. وتأ مني املعدات 

الادوار ووض  جدول الاعامل اذلي يثبت فيه مواعيد التصوير يف الاماكن والاوقات.. وان 

لاكامتل حتضري املس تلممات املطلوبة لنتاج فيمل واثئقي اذا ما نضجت الفكرة وفلسفهتا يكون 

التعاون والاندفاع حتت قيادة خمرج ممتكن من فريق العمل اذلي لبد ان يتحىل لالصرب و 

 حرفته عازم عىل تنفيذ الفيمل عىل ما يرام.

وقد تضّمن كتاب لامب فصوًل اخرى عن ما جيب ان نقدمه للجمهور من دليل برصي 

وصور توضيحية تمينيًا واس تعارًة والطريقة اليت يمت فهيا املقابالت م  التأ كيد عىل اخالقيات 

السيامن الواثئقية ورضورات حسن الترصف م  الناس املطلوب تصويرمه والطريقة الالئقة 

لوقائ  اليت حدثت ويض  لامب ايضًا مداخاًل لبنية العمل وأ ليات املعاجلة ل خذ املعلومات وا

وصيغة السيناريو وكتابته قبل او بعد التصوير م  وض  التعليق واحلوار الالزم للفيمل، م  

التأ كيد عىل احلذر من انعدام املعرفة التقنية يف التصوير ومعل النامريا والاضاءة واحلذر من 
                                                 

 .39( ص2099لاري لامب، )صناعة الافالم الواثئقية، ترمجة: تارص وتوس، داتر لكمة، ابو ظيب ( 1)
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بة للمخرج ومدير التصوير لالمتسك لادارة العمل وقيادته وعدم الانملق الاغراءات لالنس  

وراء التعرف عىل اتاس جدد من غري املمثلني وارشاكهم يف العمل مبا حيافظ عىل مس توى 

 العمل وليبته الفنية.

واتفق اربعة اساتذة متخصصني يف شؤون السيامن يف جامعة لاريس بوض  كتاب حيمل عنوان 

لفيمل( تطرقت فصو ه عن نظرايت السيامن وجاملياهتا وعن الفيمل ومتثالته مرئيًا )جامليات ا

ومسعيًا، م  ترس يخ مبادئ املونتاج والاش تغالت اليت خيض  لها عرب وظائفه املونتاجية 

وادلللية والايقاعية، كام خصص ل حد فصو ه عن السيامن الرسدية وكيفية لقاء السيامن لالرسد 

اب الصورة املتحركة اجملازية والصورة املتحركة والبحث عن الرشعية التأ رخيية املمتثةل بأ س ب

لالبتنار لفن الفرجة. وكذكل عن سامت الفيمل الروايئ واشرتاطاته، والنظرة العميقة ملفهوم 

اللغة السيامنئية وتعدد ال لسن يف وحدهتا ومس توالا الامتثيل ومعضةل المتفصالت مضن جسد 

كام مشلت بعض الفصول  -دراكية وبتسمية شفرات ايقونية م  صور داةل سيامنئياً الفمل مبامثةل ا

مفالمي التحليل النيص للفيمل ومفهوم النص يف الس مييائية ال دبية، م  بيان مسة العالقة بني 

السيامن واملُشالد )املتلقي( من خالل رشوط الومه المتثييل وصن  املُشالد وُمشالد علوم 

جديدة ملُشالد السيامن والامتيه م  الفيمل ودور الامتيه يف التشكيل اخليايل لل تا  السيامن مقاربة

 حسب نظرية التحليل النفيس.

)تقدم جاملية السيامن مظهرين: جانبًا عامًا يفكر لال ثر امجلايل اخملتص لالسيامن وجانبًا نوعيًا 

نه حتليل ال فالم او النقد لا ملعىن التام لللكمة مثلام نس تعمهل يركم عىل حتليل اعامل معينة: اإ

، ومفهوم ان دراسة الافالم وحتليلها يه رساةل (1) يف الفنون التشكيلية ويف عمل املوس يقى(

فنية تنطوي عىل تصور للجامل ولالتايل ذلوق املشالد ومتعته اعامتدًا عىل امجلالية العامة. 

 التخصص الفلسفي اذلي يُعىن مبجمل الفنون.

حث بعد اجراء الكشف واملقارنة بني ما وضعه بعض الكتاب من كتب وقد خلص البا

مهنجية متخصصة يف الاخراج السيامنيئ واملشار الهيا يف حدود البحث، اىل مجةل من 

اليت نعتقدلا تصلح للتضمني يف املهن  ال مثل لتدريس مادة الاخراج السيامنيئ  الرضورات

 ويه:

                                                 

 .93ص (2099مارك فريين، )جامليات الفيمل، دار لكمة ابو ظيب،  -برغال أ لن-ماري ميشال-اومونجاك ( 1)
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 من خالل املنظرين  –.. وفلسفته.. ومتطلباته الاطالع عىل مفهوم الاخراج.. وفكرته

 واخملرجني.

  ال طر النظرية لعلوم السيامن بدءًا من اللقطة وانواعها وزواايلا ومصادر تكويهنا

 ووظائفها ودورلا يف املشهد وقدرهتا عىل التجس يد.

 .الوعي بقمية الممان واملنان يف الفيمل 

  ،وقدرهتا عىل التوظيف السيامنيئ.معرفة بناء احلناية وعنارص بناءلا رسداًي 

 .دراسة معىن الشلك يف السيامن وعالقته لاملضمون 

  معرفة مفالمي ال دب وعالقته لالسيامن اكلبالغة والاجياز والاس تعارة والكناية

 والانمايح وادللةل.. اخل.

 .معرفة لغة الس ميياء يف الفن ويف السيامن 

  وامهيته يف بناء الفيمل.معرفة قوانني املونتاج وتقنياته واغراضه 

 .معرفة انواع النامريات وملحقاهتا وامنانياهتا التصويرية 

 .معرفة معىن الرسد وتقنياته وعالقته لالسيامن 

 .فهم معيق لقواعد اللغة السيامنئية 

 .فهم معيق لفلسفة اللون والضوء والعمتة يف تشكيل الصورة 

  واشنالها.معرفة انواع ال فالم وطرق بناءلا وعنارصلا 

 .معرفة لاملذالب والاجتالات وال ساليب السيامنئية 

 .معرفة علوم النفس والاجامتع وامجلال والنقد 

 .دراسة معىن احلركة واملزيانسني يف السيامن ومعق اجملال 

 .دتعمل كيفية حتقيق التشويق، التأ زم، الغموض، الانفراج، الاهيام، الاحياء، التأ ويل 

  يف بناء اللقطة واملشهد.معرفة القمي امجلالية 

 .معرفة وهجات النظر املتعددة يف الفيمل 
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 .الوعي النامل بأ ن الطالب معينٌّ بتفسري ال ش ياء وتقدميها برصاًي ومسعيًا 

  ،هممة الإخراج تتطلب: القوة ، الادارة، القرار، اخلَلْق، ال عصاب، اذلاكء

 الإحساس، اخليال.

املعاجلة الإخراجية، وعليه ان جيد احللول الاخراجية * اخملرج لو الوحيد القادر عىل وض  

 حتت اي الظروف دون اس تعارهتا.

  املوازنة بني ادلروس النظرية والتطبيقية مبا حيقق للطالب وعيًا ثقافيًا وفنيًا وخربة

 ميدانية يف التطبيق العميل.

 ي البرصي العمل املس متر عىل حتليل ال فالم ومعرفة كيفيات صناعهتا وتركيهبا السمع

 وما حتمهل من مسة ابتنار ابداعي ممزي.

  معرفة كيف تدار النامريا وتشغيلها م  معرفة قدراهتا ووظائفها وتفصيالت اجماءلا

 معليًا.

 .معرفة كيف يُدار املونتاج وكيف توظف املوس يقى واملؤثرات الصوتية والصورية 

 ؤثرات البرصية.معرفة تشغيل برام  احلاس بة يف تنفيذ برام  الكرافيكس وامل 

 .التدريب عىل أ هجمة الاضاءة ودورلا ووظائفها يف خلق ال جواء ادلرامية والتعبريية 

 .التدريب املس متر عىل مشالدة ال فالم لتمنية اخليال والاحساس العايل والتحليل 

 .اجادة حرفة التحضريات ال ولية قبل البدء بتصوير الفيمل 

 ت املنظمة ل وامر العمل مضن اخلطة العامة.التدريب عىل رمس اخملططات والكشوفا 

  الالامتم لالطرق الاخراجية الواردة يف جتارب اخملرجني واملنّظرين.. اكللواحئ

القصصية.. ولقطة بلقطة.. وشالد فيلمك قبل تصويره.. وكيف تض  فيلمك ال ول.. 

. وكيف تصبح خمرجًا عظاميً.. والنامريا يه النجم الثالث... ويه افضل صديق.

 وغريلا.

  املعرفة والتدريب عىل العمل يف ظل ظروف متغرية، لاس تخدام البدائل الالزمة

 ذلكل.
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  التدريب عىل احدث مفاصل العمل التقين احلديث يف العمل السيامنيئ، وعىل اهجمة

 التصوير واملونتاج والاضاءة واملؤثرات السمعية والصورية واحليل واخلدع السيامنئية.

  والتدريب عىل دور الانتاج وامهيته يف معليات صن  الفيمل.املعرفة 

  املعرفة والتدريب عىل حرفيات السيامن بأ مكلها كرشط تعلميي ملهنة الاخراج قبل

 الولوج هبا.

 وحدلا غري كفيةل بتعمل الطالب فن الاخراج الا لالتجريب واملامرسة. احملارضات 

 خرايج، ومعرفة ايضًا ما ميكن معرفة ما لو رشط وما لو قاعدة يف العمل الا

 اخلروج عهنام بكرس القواعد لاضافات مقنعة ومفيدة لس ياق العمل الإبداعي.

  معرفة ان السيامن يه ليست تطور تقين فقط وامنا يه معل ابداعي فكري فلسفي

 جاميل خالق.

  ،ان يتدرب الطالب عىل تنفيذ مشالد خمتلفة، حوارية، حركية، اكشن، مطاردات

 رومانس ية، اس تعراضية، بتطبيقات ميدانية.معارك، 

 اخراج /تطبيقات لوض  مفردات مادة الاخراج السيامنيئ للمرحةل الرابعة

وجد الباحث ان من الرضوري اعامتد مهنجا تعلمييا رصينا ملادة الاخراج السيامنيئ 

تعمز من ثقافة  للمرحةل الرابعة _اخراج  يعمتد الاسس النظرية واملفالمي والعلوم املعرفية اليت

ووعي الطالب يف اختصاص الاخراج واذلي يتطلب ادلراية العميقة يف مفهوم الاخراج 

وفلسفة الصورة واسس بناء اللقطة م  بيان مثالات القمي امجلالية فهيا اضافة اىل اكتساب 

 ومشالدة وحتليل الافالم والانتباه اىل معرفة كيفيات املهارات التطبيقية العملية يف حفص

الاجناز ولاية س بل وطرائق م  اخلوض امليداين يف تصوير الافالم القصرية وبعض املشالد 

السيامنئية اخملتلفة وعىل وفق القواعد املعروفة سيامنئيا وحبثا عن تسجيل خطوات مبتكرة 

 جديدة تعمتد روح اخللق والعمل الابداعي .

ق يف مادة الاخراج السيامنيئ ولجل بيان قمية العالقة اجلدلية بني النظرية والتطبي

،ميكن ان نض  توافقا حيواي بني املفهوم النظري واملامرسة العملية لهذا الاختصاص مبا حيقق 

 توازتا يف توزي  املفردات وتعلمها معرفيا وجامليا )حرفيا وتقنيا(.

 النظري--املهن  التعلميي 
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 . فة وادراك همامت وواجبات ومعر الاطالع عىل مفالمي عديدة لالخراج والمتيزي بيهنا

 اخملرج.

 .معرفة فلسفة وعنارص الصورة واللغة السيامنئية 

 . مكوتات اللقطة وانواعها وجحوهما وزواايلا واغراضها وحراكهتا 

 .قواعد الاخراج السيامنيئ 

 . معرفة انواع النامريات احلديثة وعدساهتا واغراضها وتقنيات التصوير ومعداهتا  

  املونتاج وانظمة املؤثرات الصورية واخلدع البرصية والتكنولوجيا الرمقية.معرفة تقنيات 

 .التعامل م  الممن يف الفيمل 

 .معرفة وهجات النظر يف السيامن 

 .معرفة الطالب ملوض  النامريا وسبب اختياره  ه 

 .فهم الطالب لبنية الفيمل وكيفية حتقيق الايقاع املتدفق فيه 

  واش تغالهتا يف الفيمل.حتديد عنارص التكوين 

 .حتديد عنارص املعاجلة الاخراجية اليت يش تغل عليه الطالب اخملرج 

 .تمنية القدرة عىل تفسري النص قبل البدء بتنفيذه 

 .معرفة وظائف املوس يقى وكيفية توليف املؤثرات الصوتية يف الفيمل 

 .ختيارات اخملرج للمنان وتوظيفه للحدث 

 لسيامن.تقنيات الرسد وعالقته م  ا 

 . فلسفة اللون وتوظيفه يف الفيمل 

 . قوانني الانتاج واليات الانتاج السيامنيئ 

 .معرفة املدارس والاجتالات والاساليب السيامنئية 

  كيفيات التعامل م  املمثلني مبختلف اجياهلم ، مفهنم املبتدا اذلي حيتاج اىل توجيه

وتعلمي خاص ومهنم متوسط اخلرية ومهنم احملرتفون واحصاب التجارب الكثرية اذلين 
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يتطلب التعامل معهم عىل وفق همارة خاصة حتسن التقدير يف ابداء املالحظات اليت 

 تعطى هلم ولاحرتام عال.

 بط الفنية واملهنية واخالقيات اامل م  العاملني حبسب الاختصاص الزتاما لالضو التع

 العمل .

  التحضريات الاولية معرفة متطلبات العمل ملرحةل ما قبل انتاج الفيمل ويه مجةل من

لوض  خمططات جداول العمل واوامره)الاوردرات(واماكن التصوير واسامء املمثلني 

طة الاخراجية م  جلسات تفسري النص والتدريب عىل املشرتكني يف املشالد واخل

احلركة والاداء   ورمس حراكت النامريا وتوزيعها مبا يف ذكل اتمني لك املس تلممات 

 املطلوبة .

 .اكتشاف الادوات املتاحة لخراج الفيمل وكيفية اس تخداهما 

  ساس الطالب معرفة وادراك الفروقات الواحضة بني السيامن والتلفميون لتعميموبناء اح

لالروح السيامنئية والتيذذ بنكهة السيامن حرفيا وجامليا وفلسفيا من حيث صناعته 

للقطة وبناء املشالد وتركيهبا  يف اطار اللغة السيامنئية وما حتمهل من خطاب برصي 

 متفرد عن أ ي وس يط تعبريي اخر.

 

 املهن  التعلميي التطبيقي

  لانواعها ،وحتضري مكوتاهتا من اضاءة ومنان تطبيق الطالب عىل صناعة اللقطة،

 واشخاص وموجودات وموضوع حتمهل لذه اللقطة  والغرض اذلي تعرب عنه.

  يمت من خالل التصوير حتديد شلك الاطار ومعناه ووظائفه واتثرياته من خالل

 التقاط كوادر خمتلفة يف التصوير م  بيان مواق  التوازن والالامتم يف اللقطة.

 عىل تصوير وايضاح معق اجملال وكيفية الاحساس لاملزيانسني يف املشالد  التدريب

 احلركية.

  تطبيقات لغرض كشف كيفية اش تغال العالمة يف محل املعىن يف الفيمل ولنا ميكن من

ية سابقة او تصوير مشالد جديدة وحامةل للعالمة الفاعةل م خالل حفص مشالد فيل 

 يف الفيمل.
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 وتصويره يف مشالد والتدريب عىل تنفيذه م  بيان شلك  رمس خمططات مبدا املثلث

 الماوية ادلاخلية واخلارجية وخط الالامتم  يف لقطات واحضة .

 متعددة الاغراض والاشنال واتمني مس تلمماهتا  التدريب عىل تنفيذ مشالد

وعنارص بناءلا ، مكشالد الرصاع والرومانس والقتال والاس تعراض والعنف واخليال 

 ات وغريلا .واملطارد

 . التدريب عىل تصوير وصناعة مشالد لاجواء مناخية خمتلفة 

  رمس مشالد عىل الورق وبشلك ايضايح حريك قبل التصوير ومضن طريقة الالواح

 القصصية للقطات واملشالد.

 .التدريب عىل طرق تقدمي املشالد احلوارية مبختلف اشنالها 

 .التدريب عىل التصوير املونتايج 

 هتيئة التحضريات الاولية والتقنية والامترين م  املمثلني.التدريب عىل  

  تصوير مشالد يقوم الطالب بوض  خطة حركة النامريا لها لبيان كيف يمت الس يطرة

 عىل احلركة .

  فتح ورش حتليلية للطلبة يف تفسري املعاين السيامنئية برصاي اكلجياز والبالغة

 والشفرة وغريلا .والانمايح والاحياء والتشويق والايقاع 

  حتليل افالم خمتلفة خملرجني ممتزيين وتفسريلا عىل وفق الرؤية الاخراجية ومهن  لك

 خمرج.

  تطبيق طريقة كيف نصن  فيلام قصريا )واثئقيا وروائيا (حبيث ل يتجاوز مخسة دقائق

 بدا الفكرة وكتابة السيناريو ووض  اخلطة واملعاجلة الاخراجية  ه واكامل التحضريات

 الالزمة  ه.

  


