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 العامة للتشويق:األسس 

طات وتأجيل ي من خالل طريقة تقدميه لبعض اللقيساهم املونتري يف خلق الشعور باإلثارة يف املتلق

تأثريها تبعا ظيم أحجام اللقطات داخل املشهد والبعض االخر، ويتحكم املونتري أيضا يف اختيار وتن

درجييا حول لدى املتلقي ت ثارة الفضوللفحواها الدرامي، ولتكوين إيقاع بطيء يف املشهد أل

ملشهد، بطيء يف أحجام اللقطات داخل ا الشخصية أو الشيء املصور، يفضل أن يكون هناك تغري

 –طة متوسطة لق –لقطة متوسطة كبرية  –ويصبح املشهد كالتالي: لقطة كبرية أو تأسيسية 

للقطات جلذب الطريقة افضل يف بناء سلسلة من ا لقطة قريبة، وتكون هذه –لقطة متوسطة قريبة 

فاج  يف حجم ا من لقطة الزووم، أو التغيري املانتباه املتلقي باجتاه شيء ما، وتعترب أكثر تأثري

 اليت يربز إلشارة لوجود شخصية ثانوية، واللقطة، وتستخدم يف زرع بعض مفاتيح القصة مثال كا

 عد ذلك.دورها املهم ب

ن يسري ىل نوع الصدمة، فيكون من األفضل أأما اذا كان اهلدف من االثارة هو توصيل املتفرج ا

لسلة من لقطة قريبة، لقطة كبرية، فتلك الس –لقطة قريبة -املشهد كاالتي: لقطة قريبة

 اثلة هلااحلصول، بينما األحجام املتم اللقطات القريبة تنبه املتفرج ألهمية حدث على وشك

فاجأة، لكبرية فجأة لتؤكد على روح املتداعب خياله وتوقعاته عما سيحدث، ثم تأتي اللقطة ا

تيب : لقطة لنفس تأثري املفاجأة بعكس تر مصاحبة لفجائية الفعل الدرامي نفسه، وميكن الوصول

 ريبة .لقطة ق -لقطة كبرية –لقطة كبرية  –كبرية 

ن يتم إضافة بعض دث املتوقع بقدر اإلمكان، وذلك بأوميكن أيضا خلق االثارة عن طريق تأجيل احل

، جعل حلدث املتوقع أو يف أحيان أخرىاللقطات قبل حلظة الذروة للحدث الدرامي حيث يقع ا

زكي ضع معوقات غري متوقعة، مما يالشخصية تطيل يف طقوس شيء ما على وشك فعله،  أو و

من املتوقع،  دمة للتشوق ، إطالة املشهد أكثرفضول وإثارة املتفرج، ومن التقنيات األخرى املستخ

 ذي هو جزء من عملية التشويق.مما ينتج عنه بناء نوع من التوتر يف املتفرج، وال


