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 املشرف إقرار

 

 ـٍاعداد هذه الرسالة الموسومة ب أنأشهد 

 (الجمالي والدرامي لبرامج التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط السينماتوغرافي اإلثراء)

قد جرى تحت ٍاشرافي، في جامعة بغداد/ كلية (  محمد سمير محمدالتي تقدم بها الطالب )  
ل شهادة الماجستير نيمتطلبات ، وهي جزء من فنون السينمائية والتلفزيونيةقسم ال /الفنون الجميلة

 ./ تلفزيون والتلفزيون  سينمافي ال
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 اقرار جلنة املناقشة

 

اإلثراء الجمالي والدرامي لبرامج )الموسومة: رسالةنشهد نحن لجنة المناقشة قد اطلعنا على ال
( محمد سمير محمد، وقد ناقشنا الطالب )(التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط السينماتوغرافي

الفنون  في الماجستيردرجة في محتوياتها وفيما له عالقة بها، ونعتقد انها جديرة بالقبول لنيل 
  (.امتيازتلفزيونية بدرجة ) السينمائية وال

 

 قشة:المناتمت مصادقة مجلس كلية الفنون الجميلة على قرار لجنة 

   

 د. قاسم مؤنس عزيزاالسم : أ. 

 عميد كلية الفنون الجميلة                                                  

 4026/   7/   42التأريخ:                                                  
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 الشكر والتقدير

 

بإعداد هذه الرسالة، إال أن أتقدم  ال يسعني في هذا المقام وقد أنعم الله عز وجل علي  
 دعمهم وّقدموا تعاونهم أبدوا الذينلألساتذة االفاضل بالشكر الجزيل، وخالص التقدير، 

)رئيس قسم الفنون السينمائية  ماهر مجيد أبراهيم الدكتور ،واالرشادات المعلومات الرصينةب
للدكتور متي عبو بولص الذي رحب باإلشراف على هذه  الخالص شكري وعرفانيو  ،والتلفزيونية(

وسخر عصارة فكره، الرسالة، فبعثت في نفسي العزيمة واألمل، إذ توالني بالرعاية والتشجيع، 
 .ثراء البحثإل  خدمة  وخالصة علمه 

والدكتور مفيد ، شاكر عبد الخالق دكتوروال ،لألستاذ عياض عبد الرحمن كما أزجي شكري  
 والدكتور عيسى عبد اللطيف، ،البيضانيمت كحدكتور وال والدكتور براق المدرس،سليمان، 
لى جميع أساتذتي الكرام،، و أحمد جميل، محمد قاسم نغمو  ،عدنان محمد ثائر والتدريسي  وا 

 /وأصدقائي األعزاءعبيد،  خضير ياسرالصديق الصدوق  والشكر موصول الى االذن الصاغية
 نوفل جنان فتوحي. مالك عالوي، ،ميثاق نعيم

 .أسامة، رؤى، أريج()األعزاء والى أخي واخواتي  

صير ، نعلي محمد، رهام عبد الكريم، جواد الزم، علي كريم عبد علي،/ الماجستير في زمالئيو 
 حيدر، نورس صفاء، محمد سالم، فقيد قحطان.
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 ملخص البحث

 
التقنية هي أساس ظهور هذا زلي، فأان ارتباط الوسيط السينماتوغرافي بالتقنية هو ارتباط 

 ا  لسينمائي يتأثر كثير ن الشكل في الوسيط افإالتعبيري، لذا  واكتمال وسيطه   ساس تطوره  الفن وأ
سيط الشكل في الو  فيثر ذلك إيجابا كلما أ همتطور  في التقنيات، وكلما ظهرت تقنيات  

لشكل، فاللون هو سمة األشياء حد العناصر األساسية في االسينماتوغرافي، ويعد اللون أ
اميا حها، وكلما كان اللون متناغما مع طبيعة الصورة وتفاصيلها در حدد مالم  ها وهو من ي  هويت  و 

التأثير وايصال رسالتها، وهنا يمكن تحديد العالقة  في أكثر قدرةوجماليا كلما أصبحت الصورة 
وبين التقنيات التي عملت على جميع  ،القارة ما بين اللون بوصفه عنصرا لغويا سينماتوغرافيا

فتأثر اللون بتقنية التصحيح  ،الذي هو أكثر بروزا  في تلك اللغة ها اللون يبما ف ،تفاصيل الصورة
أنتاج صورة من حيث  بصورة سلسة وكثافته   شبعه  ت  و  ه  التعامل مع درجات ةوكيفي اللوني الرقمي

و طبيعة المكان والزمان داخل مع الفعل الدرامي أو الشخصية أ ليكون متماهيا   ،واضحة التفاصيل
وعلى هذا األساس قام الباحث  ،أوسع أبعادا   منحهاو  لخلق نظرة جمالية الصورة السينماتوغرافية

الجمالي والدرامي لبرامج التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط  اإلثراء)بـ  بعنونة رسالته  
 .السينماتوغرافي(

 اآلتي:  النحوخمسة فصول، جاءت على  الىبتقسيم البحث  الباحثقام  قدو  
 وقد تضمن مشكلة البحث التي اعتمدت التساؤل اآلتي: المنهجي(: اإلطارالفصل االول )

 الوسيط في ودراميا   جماليا   إثراء   الرقمية اللوني التصحيح برامج بها ت حقق التي الكيفيات ما)
 .(السينماتوغرافي

فقد تطرق الباحث إلى الضرورة والحاجة التي دفعته الختيار هذا  اهمية البحث والحاجة اليه  أّما 
  وكما يأتي: ،حثالموضوع، ومن ثم حدد هدف الب

 الجمالي اإلثراء لتحقيق الرقمي اللوني التصحيح برامج تعتمدها التي الكيفيات عن الكشف)
 .(السينماتوغرافي الوسيط في والدرامي

 



 ح

 

 

 .لمصطلحات التي وردت في عنوان البحثاتحديد ب حثا، واخيرا  قام الببحثلل ا  حدودوضع و 

ثالثة مباحث،  علىفقد قسمه الباحث  (،والدراسات السابقة النظري  اإلطارالثاني )الفصل أما 
 :يأتيوكما 

محاولة ( المفهوم واالشتغالالكالسيكي  التصحيح اللونيقد تناول ) :األولالمبحث 
بداية اشتغال اللون والتصحيح و  ،واللون  لتقديم شرح موجز عن فيزيائية الضوء

 .بالوسيط السينماتوغرافي اللوني الكالسيكي

تصحيح اللوني لبرامج الالجانب التقني  ناوليت (برامج التصحيح اللوني الرقمي) :المبحث الثاني
 .الرقمي نظريا وعمليا

( جمالية الصورة ودراميتها في التصحيح اللوني الرقمي)فقد تناول موضوع  :المبحث الثالث
التصحيح اللوني الرقمي في فضاء الصورة جماليا  اشتغالعن  موجز شرح  تطرق الباحث ل

  .ودراميا

أداة  ،عينة البحث ،مجتمع البحث منهج البحث، :تضمن الفصل جراءات البحث(:إالفصل الثالث )
الختيار حدد الباحث االسباب التي دفعته و  ،خطوات التحليل ،وحدة التحليل ،صدق االداة ،البحث
 . البحث عينة

 (Dreadful Penny) لتضمن مسلستوالذي  :(ومناقشتها )تحليل العينات الفصل الرابع
 .George Millerمن اخراج  (mad maxوفيلم )لمجموعة مخرجين 

 النتائجمجموعة من  الباحث الى به توصلالذي  :)النتائج واالستنتاجات( الفصل الخامسرا ياخو 
 بعد تحليل العينة، ومنها:

 Color Correction) &Color ساعد التصحيح اللوني ودرجات اللون الرقمية  -1
grading ) لونية أسهمت في تفعيل المستويات الجمالية والدرامية في سرد  بناء ثيمةفي

في تهيئة ونقل فساعدت للعمل،  المطلوب االحداث والحفاظ على استمرارية نسق الجو العام
المتلقي الى حالة نفسية معينة تكيفه مع أجواء المشهد الستحضار األفكار واالحاسيس 

 (. Penny Dreadfulو مسلسسل  MAD MAXوهذا ما تحقق في فيلم )  السريعة



 ط

 

 

سياق و وظفت التقنية الرقمية من أجل إظهار وتوكيد سمات جمالية تعبيرية في المشهد  -2
العمل، عبر تعزيز اللون في أبعاد الشخصية الدرامية التي تعتبر واحدة من اهم عناصر 

تمثل ذلك ، كما تعبيرية مضافة في الوسيط السينماتوغرافي البناء الدرامي، ومنحها سمات  
 .(MAD MAX   &Penny Dreadfulفي عينة البحث )

 ومنها: االستنتاجاتالنتائج التي توصل اليها الباحث وضع من وانطالقا  

التحكم في األلوان بواسطة التصحيح اللوني الرقمي تكون متداخله في أرقام األلوان  -1
أو اإلضاءة التي االصلية للصورة عكس ما كانت عليه عند وضع الفالتر فوق الصورة 

 تؤثر سلبا على وضوح الصورة وتمحي العمق وبعض التفاصيل.

وختم البحث بقائمة المصادر، والمالحق واخيرا الملخص ، تم وضع التوصيات والمقترحات واخيرا 
 اإلنكليزية.باللغة 
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 قائمة احملتويات 

 رقم الصفحة الموضوع 
 أ عنوان الرسالة

 ب اآلية القرآنية 

 ج املشرف إقرار

 د   جلنة املناقشة إقرار

 ه  االهداء 

 و الشكر والتقدير 

 ح-ز ملخص البحث 

 ي-ط قائمة احملتويات 

 1 الفصل االول: االطار املنهجي

 2 أواًل: مشكلة البحث 

 3 واحلاجة اليه ثانيَا: أهمية البحث

 3 ثالثَا: أهداف البحث

 3 رابعًا: حدود البحث

 8-4 املصطلحاتخامسًا: حتديد 

 9 النظري والدراسات السابقة  اإلطارالفصل الثاني: 

 11 التصحيح اللونياملبحث األول: 

 48 برامج التصحيح اللوني الرقمياملبحث الثاني: 

 81 الرقمي اللوني التصحيح يف دراميتها و الصورة مجاليةاملبحث الثالث: 

 116 النظري اإلطارمؤشرات 

 111 الدراسات السابقة

 118 الفصل الثالث: اجراءات البحث 

 119 أواًل: منهج البحث

 119 ثانيًا: جمتمع البحث

 119 ثالثًا: عينة البحث

 121 رابعًا: أداة البحث



 ك

 

 

 121 األداةخامسًا: صدق 

 122 : وحدة التحليلسادسًا

 122 : خطوات التحليلسابعًا

 123 الفصل الرابع: حتليل العينة 

 124-111 (MAD MAXفيلم ) األوىلحتليل العينة 

 Penny Dreadful) ) 112-181ثانية مسلسلالحتليل العينة 

 181 النتائج واالستنتاجات/التوصيات واملقرتحات: ام الفصل اخل

 182 أواًل: النتائج

 183 ثانيًا: االستنتاجات

 184 ثالثًا: التوصيات

 184 رابعًا: املقرتحات

 181 املصادرخامسًا: 

 196 سادسًا: املالحق

 A-C ملخص البحث باللغة االنكليزية 

 



 

 

 

 الفصل األول

 اإلطار املنهجي

 

 

 أوال: مشكلة البحث

 ثانيًا:  أهمية البحث واحلاجة اليه

 ثالثا: أهداف البحث

 رابعًا: حدود البحث

 خامسًا: حتديد املصطلحات
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 األولفصل ال                                                  

 هجياملن اإلطار

 مشكلة البحث أواًل:

بموب  تو اهت ا  و  عميوا تقاإوتل  نتوال  ،تمثل التقنية العمود  الققو ل لتنتوال الموتنماتدي ا  
تتك التقنيوات  و  عن ما عاءت الثد ة ال قمية ممتغتة أدعه د  ،عب  تا يه ا الطديل الم ئية الإد ة

عبد  ح د  االب اع المتنمائ  دالتتقزيدن  التقتت ل الى مق دم ع ت  من البالية القنية  و  العمتيوة 
 الحامووود  يووواتب امعنوووداع متعووو  ة مووون مووويما بعووو  التطووود  الحاإووول  ووو  تد تووو  أ الد  اإلب اعيوووة،

 ية المعاإ ة وووووووو    المياقال قمدالتقنية  ،ال قمية الت  تعمل  اهل المنتج الإد ل المتنماتدي ا  
  وو  دمووتتة تعمووت ية لكووتى اكوواا  الهوو ع  تحموول عووانب  القاوو  دالتطبتوو ، ووووووووووو المعاإوو   الثقووا 

ان لو هد   قو  او دالمؤث ات الإد ية، دهد ما يعن  تدا   بنية  ا يوة  اهول  ءواء الإود ة نقمو ا،
الإوود ية، أثوو  ابتوو   وو  إووياية الوون م الكوواتية ال قميووة داوو امج المدنتووال دالمعالعووة التكندلدعيووا 

موو ت أنموواق التقاتوو  التقتتوو ل الووى ا   لعناإوو  التغووة المووتنمائية، التوو  بتوود ت  ؤج تكوواتتية ع توو ة
من هيا ات دمعالعوات   ته تتك التقنيات دالب امجنتتعة لما د  ع ت ة، ا  تقات  معاإ  يحمل إيغ

تهإإوات ع تو ة تمتتوك  تأدعو  ةي قمه التقنيات الهذدأن اثت ة دتقتيص الحتز الزماان  لتعمل، 
 ،مون قبول من قبل     ءاء الإود ة القاعتية عتى أنتال أبعا  عمالية   امية  ا ية لم تكن  اه ة

ديت هوا  ، المؤث ات ال قمية أد بناء الماوان اال ت اءو المدنتال ال قم  أد مثل التإدي  ال قم  أد
دتمثول تقنيوة تإوحيل التودن  ،ة قميوتدم بتطد  الب امج ال   تتطد  المن التهإإات الع ت ة الت

حو  هوذه البو امج التو  تعمول بكوال  اعول عتوى الإود ة أ (Digital Color Correction) ال قمو 
الت  لوم  ،من اعل  ءا ة الع ت  من األبعا  العمالية دال  امية دالقا ية ،بع   تمام عمتية التإدي 

باعتبووا  التوودن أحوو   تإووحيل التوودن عتت ووا  عوو اءتكوون  وواه ة بكووال ابتوو   وو  الإوود ة قبوول عمتيووة 
 داحووو ة مووون عمتيوووات التإوووحيل التووودن   ، ووو  إوووناعة الإووود ة المتح اوووة الم موووةد العدامووول الموووؤث ة 

أل عوووو م تح توووو  أل  (RAWالح تثووووة تتطتووو  التإوووودي  بتقنيوووة ) ال قميووووة  وووو  الكوووامت ات ال قمووو 
ليوأت   ،داالعتما  عتى المعطيات القياموية ل وا ،أثناء التإدي     معطيات هاإة بألدان الإد ة

بعوو  م حتووة التإوودي   وو  تحقتوو   ءووا ات عماليووة د  اميووة د ا يووة  ال قموو   د  تإووحيل األلوودان
 موتعيا  و  العوتن الن التودن هود مموألة بإو ية توؤث   ،عاإو ةمبط ائو   عمدمية أد محو  ة ع ت ة

د"أكثوو  األ ووالم تووأثت ا هوو  تتووك    اك الحموو ،بووذلك عمتيووة اإل ةبمدعات ووا دت   ات ووا المهتتقووة محققوو

                                                           
 RAW  ة يكغل مماحه ابت ة من مع ،دهد ن ام تإدي   قم  ،)الهام( لغديا د   معا  المتنما يطت  عتت ا النيااتت  ال قم  تعن

 التدن  بع  م حتة التإدي .ع اء عمتيات التإحيل التهزين د إيغته تكدن مقتدحه إل
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يمثول   ذ (1)ن بعو  ذلوك  و  المقوام الثوان "ذعتوى أن توأتى اإل  تهاط  العتن  و  المقوام األد ، الت
ألنووووه تنقوووول األ اووووا   ،التوووودن طاقووووة تعبت يووووة دعماليووووة ابتوووو ة  وووو  مموووواحة المنعووووز المووووتنماتدي ا  

، لمووا ل ووذه البحوو  بمدءوودعة التإووحيل التوودن  ال قموو  مكوواتة حوو   الباحوو موون هنووا د دالمكوواع ، 
   المنعز الإد ل الن هذا التهإص له الق  ة عتى تطدي  معمدعة  متق  اكتغا   الب امج من

 ، دالتحامتندع معان  األكاا     ه  تثتأ  ءال  عنالم ا ات متع  ة األدعه    مياق العمل، من 
لتهطوا     عات ا دقيم ا التدنية، محققا ن  ة هاإة دعامة تنإو   و  الغايوة العماليوة دال  اميوةب

 تتتهص مكاتة البح  بالتماؤ  االت :د  ،المتنماتدي ا  

ً  ممالييا  لاجامييا  اي  الل يي  إحقي  هايا هيجامل التحيحيل ال يلر  الج ميي  ما الكيفيات التي  ت   ثيجا
 ؟ال يرماتلغجاا 

 أهمية البحث واحلاجة إليه ثانيًا:

 يمتم  البح  أهمتته من:

ت هل    عده      عإ  الإد ة ال قمية تهإإا  تقنيا  ح تثا  د قيقا  لكدنه تناقش  تهتب ز أهمت -1
 لم يمب  له بح  تقن   تمق     معا  التإحيل التدن  ال قم . ،عمالية األ الم دالممتمالت

  إ  الب امج االحت ا ية لتتإحيل التدن  ال قم  دايقية اكتغال ا لمعالعة الإد ة ال قمية. -2
ماانية تد يق ا دتع تت ا بدامطة التإحيل  -3 الكك  عن األن مة التدنية    مياق الإد ة، دا 

  نطاق لإلب ا  العمال  دال  ام  لتإد ة الم ئية المتح اة. التدن  ال قم ، لتدإد   لى أدما
قتة المداءيا دالمإا   دالم اعا الت  تهص التإحيل التدن  من ل ءا ة   امة ع ت ة لتماتبة  -4

 .دالتقنية دالقتمقية الناحية التا يهية
مه ل دم ت  يغن  العامتتن دالطتبة ال ا متن    هذا الدميط بالمعتدمات العتمية دالقنية، من  -5

 تإدي  دمدنتت  دمإحل لدن ، لزيا ة المماحة المع  ية ل ت م.

عب   تعا    امة تهإإية تقنية تتناد  الب امعيات ال قمية الت  الحاعة  لى البح   دتب ز
 ءال عن ن  ة مثل هذه  ،بما تدا   ال ؤية االه اعية عماليا د  اميا   ةتتناد  المعالعات التدني

  عتى ممتدج الع اق. ألكا يميةال  امات ا

  

                                                           
 .32ص ،1795 ،ال تئة المإ ية العامة لتكتا  ،الماتبة الع اية ،دزا ة الثقا ة ،عماليات التدن    المتنما ،مع  عب  ال حمن قتج (1(
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 أهداف البحث ثالثًا:

  : لىت  ف البح  

 اإلثجاًلتحقي   الج م  التححيل ال لر  ن الكيفيات الت  تعتماها هجاملالكشف ع
 .الممال  لالاجام  ا  الل ي  ال يرماتلغجاا 

 حدود البحث رابعًا:

 .تدي ا  الدميط المتنماالتدن  ال قم     التإحيل  معالعاتدع : المدءالح  

لكدن هذه القت ة ك  ت  2015-2010 األعدام من بالح  الزمن تتح   الباح  زمان : الح  ال
 .انتقاله ندعية ابت ة    تطد  التقنيات المتنمائية دالتتقزيدنية محققة تكايال  عماليا    الإد ة

 األعنبية دالع اية.م دالممتمالت األ ال الح  الماان :

 حتديد املصطلحات خامسًا:

 :(لغليا) Enrichment (1) اإلثجاً -1

 بمعنى داح  دمتكابه من معاعم التغة الع اية    الع ت   ث اء كتمةالتغدل ل األإلعاء 
اِ "ِ ْث  اء  " من اد  ْث  ُة اْلم  : مإ   أث ج أل ا 

    أما (3)اث  ماُله" - ج"أ ث ا    مععم ال ائ د  (2)
وفي  (4)القدم أل اث دا د اقدا ن  اءهم ماال أد ع  ا" ا"ث  مععم الدميط  عاء معناه التغدل 

 عميع ا عاءت  ،الثروة العدد الكثير "ما بعث الله نبيا بعد لوط إال في ثروة من قومه" الحديث
 .أد التنمية بمعنى الزيا ة

 )احطالحا ( اإلثجاً

 عناإ  تتءمن ما ممة يع  ه الن     مدمدعته القتمقية عتى انه " اإلث اءمإطتل 
 من ع  : )دهد "لالكتما  قابل تع ا ها دال بالء د ة مع د ة يت  لكن ا ،لتع  قابتة متكاب ة
 نتتعة أد" ياق  بما القيام"   عل: مدءدعيا ، داإلث اء. (5)(متكاب ة بممات المتممة العناإ 

 الحاعات  كباع: ) ياتت ا  لى ات ا تقء  ، حاعة   ، نزعة ،طت  تكدين: دتاليا ، القعل هذا
                                                           

 .34ص ،1775 ،9ط ،بت دت:  ا  العتم لتمالتتن ، ناتتزل -المد   قامدس ع ا  ، دح  البعتبا  )1(
 . 2013 ،   مة )أ( ن  اإللكت دن ،قمععم ال ،العزمعب  الغن  أبد  )2(
 . 17ص  ،مإ   ماب  ،عب ان ممعد  )3(
 . 75ص ،1790 ،القاه ة: مطبعة مإ  ،مععم التغة الع اية –المععم الدميط  ، ب اهيم مإطقى دأه دن  )4(
 .649ص ،1779بت دت ،لتطباعة دالنك   ا  عدي ات ،1ط ،2م ،ت : هتتل احم  ،مدمدعة ال الن  القتمقية ،ان  ية ال الن  )5(
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بمعنى اتماع  (1)" العام ال أل   ءاء"  ،يح ثه أد اإلكباع هذا تعتز الذل القعل دهد(. اإلنمانية
كباع الحاعة الهب ة  .قيمة ذلك الك ء من أءا ة أد زيا ة ك ء بمعنى اإلكثا  أل ،دا 

 (إمجائيا) اإلثجاً

محققا  ،من نقس الندع ال قم  د ائ  دم ام التإحيل التدن  دتندع دايناء اتماعهد 
 .   الدميط المتنماتدي ا   ةدتعبت ي ةد  امي ةعمالي أبعا ا  

 :(ليا)لغaesthetic الممال  -2

 : ا   اِتن  اُل   م  اُؤه ا"ع  ا، ب    ك ت   ،ة الُحمن    األهالق داألكاا ا : إقم"الع (2)"ُحْمُن  
"العما  يقا عتى الإد  دالمعان  دمنه  األثت بن اديقد   (3)البالغ العما  الزائ ة"-العما 

 الإقة هد دالعمتل  (4)"األدإافالح ت  )أن الته عمتل يح  العما ( أل حمن األ عا  اامل 
 .الحمن الم    يمتتك ا الت 

 الممال )احطالحا (

دالميما بالتتق   ،"ت تم بالقندن  دالعما  (5)" وكت  "الى ك ء ع ت ت   ع من   دع القتمقة ده
"تتعه بامتم ا   لى قءايا دالعمالية  ،أل انه ت تبط بالكال دالمءمدن  (9)" لتقن اإل  اك الحم  

دالعماليات "تما عت هطاها    الق ن  (9)تتعت  باالهتالف بتن القن العت  دالقن ال  لء"
دالدمائل الع ت ة دالميما  ،دالحامد  دالقت تدالعك ين ما اهت اع المتنما دالمذياع دالتتقاز 

 .(6)"األنت نت

القتتمدف الق دطدم  ات    ق  عن  القالمقة التعا ي  االإطالحيةإعت  عتى  أما
أل أنه يم   -"ل ج ال ؤية يم  الك ء الذل بأنه العما  داإقا   المميح  تدماس اكدانس

  كباعالذل يإاحبه    اكاإل" بأنهيع ف اانت العما  د  ،(7)لمحض ادنه مدءدعا  لتتأمل"

                                                           
 .35، ص1776 ،3، عمان:  ا  القا  لتطباعة دالنك ، طميادلدعية األطقا  يت  العا تتن ا دق ال دمان،  )1(
    مة )أ(. ،مإ   ماب  ،عب  الغن  أبد العزم )2(
 . 260ص  ،مإ   ماب  ،عب ان ممعد  )3(
 .110ص ،1759 ،1ل ، ا  بت دت لتطباعة دالنك  ،بت دت ،لمان الع   ،القءل عما  ال تن محم  بن ما م ابن من د  داب )4(
 . 297ص  ،1763 ،2المعت  االد : ط ،بت دت: المؤممة الع اية لت  امات دالنك  ،مدمدعة المإطتل النق ل ،عب  الداح  لؤلؤة )5(
ت : معت  الغانم  بت دت: المن مة الع اية  ،اإطالحية ع ت ة مععم مإطتحات الثقا ة دالمعتمامقاتيل  ،طدن  بتنتت داه دن  )9(

 . 250ص  ،2010 ،1ط ،لتت عمة
 . 251ص  ،نقمهُ  المإ  داه دن،  بتنتتطدن   )9(
 . 253ص  ،مإ   ماب  ،طدن  بتنتت داه دن  )6(
 .292ص  ،مإ   ماب  ،عب  الداح  لؤلؤة )7(
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داما تذا  اانت  ن القن  ،(1)الحاعة العمالية عن ط ي  الكعد  بالمتعة، الهالية من أل منقعة"
 العما      تمقته  أما عت دم ،تمثتل عمتل لك ء ما ما هدليس تمثيال لك ء عمتل بق   

اتيا     اكا"معنى العما  تتطت   أندت ج مدزان النع   ،(2)بية األكياء أد قيمت ا"إذع ى"يكت  ال
 دا  اك أل تتطت  تإد  (3)"ن اب ا قبل أن نتذدق ا  أنداءحا لتإد ة المعطاة دالت  تع  

االمتطيقا بالتقنية من هال  الما ة الدميطة الت  يمته م ا دت تبط  العما  بمدءدع االمتطيقا
تعا  أبعا       ،الت  تععل الما ة أكث  م دنة    ت  القنان األ داتالن التقنية تق م  ،القنان
دع   ا ) ي ( بأنه "دح ة العالقات الكاتية بتن األكياء الت  ت  ا ا  ،من عمالتت ا تزي ثانية 
 .(4)حدامنا"

 (إمجائياالممال )

  تعا  بدامطة باكتغا   ن  ال قم  ن ات الت  تق م ا ب امج التإحيل التد معالعال ه 
 ثا ة حا ز الكعد  بالتذة دالمتعة.  ،عالقات بتن الكال دالمءمدن 

دالعما  لغة داإطالحا من  اإلث اءلمق دم   ال من هال  ما تق م به الباح  من امت
 .ته م بحثه  ع ائ ته ل الباح  بتع ي   ،المعاعم دالقداميس

 (إمجائياالممال  ) اإلثجاً

من هال   إ  امية المنب ات دالمثت ات الت  تكدنت بقءل تحقت  ايناء دتندع عمال  
لتمتتق  ع اء مكاه ته لتدميط  المثت ات الحمية  كباعالت  ماهمت     التإحيل التدن  ال قم 

 .المتنماتدي ا  

 :التححيل ال لر  الج م هجامل  -3

 )احطالحا(  Computerهجامل 

التعتيمات  عاءت    مععم التغة الع اية المعاإ ة ب امج عما ب نامج هد "تمتمل من
دق  يادن  ،دعه الحامد   لى  نعاز عمل هاص أد مح   متق  عتيهتداألدام     ب نامج 

                                                           
 .15، ص 1769، القاه ة: القا  الع ا ، عتم العما محم  عزيز ع مة،  )1(
 .41، ص 2009 ،1، ت عمة:  ؤا  زا يا، االمان  ية:  ا  الد اء، طالنق  القن    امة عمالية د تمقيةعت دم متدلتنتز،  )2(
 .64. ص1769 ،بغ ا  :  ا  الكؤدن الثقا ية العامة ، تمقة القن عن  مدزان النع  ، اء  حايم )3(
  اتمة االمتاطيقاAesthetic  مأهدذه من الكتمة التدنانيةAisheticos  الت  تعن  اال  اك الحم  ثم اطتقت عتى اال  اك الهاص

 ،(1727 ،المك دع القدم  لتت عمة) ،ت عمة:  مام عب  القتاح امام، معنى العما  ن  ية    االمتطيقا ،دلت ت بمتيستن  :بالعما . 
 .39ص

 .39ص ،1769 ،بغ ا  ، ا  الكؤدن الثقا ية العامة ،ت عمة: مام  هكبة ،معنى القن ،ه ا ت  ي  (4(
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ب نامج معالعة...ديات   أد ا  معتدماتي ا  أد ب نامع ألةأد ب نامج لغة  ا  تكغتتي ا  الب نامج ب نامع
 . اهل )أما من دع ة ن    Software"(1)الب نامج عا ة من قبل المهتإتن    الب امج القا ية 

أن ا "معمدعة من اإليعازات الت  تكت  لحل ممألة ما دان أل حامبة ال يمان ا  (حمن ع اد
دهذه  (2)االمتعابة أال لع   معتن من اإليعازات األمامية الت  تز ا  أد تقل تبعا لطبيعة الحامبة"
الغايات  الب امج تتحام ب ا المإحل التدن  د   من ج مدءدع أد هطة م مدمة لغ ض تحقت 

 .المطتدبة

 (ليا)لغCorrection التححيل

ّحل ت" ا: ت ادج بِه" –إ  ح  ا  (3)ّتإحُّ ِت   ِل اأُلُمدِ : ِ   اْمِتق ام  حُّ اه م  ِ   ت إ  م ْت أ ْد اُق  -"م  ُق ِّ
ا" ت ْعِ تُت   ا د  ُت   ع  ا: ُم  اع  ت ى أ ْهط اِئ   ا د الُدُقدِف ع  ِت   ع  اِن لتتَّْإِحيِل: ِلُم  اع  االْمِتح 
ا   "ت إّححل (4) ّتإّححُّ

 .ل الك ء ععته إحيحا  حدإ (5)بال داء: ت ادج به"

 التححيل )احطالحا (

تهتص بالكثت  من  ألنهبتعا ي  ع ة  التإحيل مإطتل ديع ف مععم القن المتنمائ 
الهطأ  إلإالح"تإحيل العاما: عمتية التعديض الت  تتم  ،عناإ  الإد ة دهاإة التدن دمن ا

تإحيل الت ات  الطيق  د  (9)دتالق  ح د  التغتت     التباتن بق   االماان" ،   ت  ل الإد ة
الممته م     القتتميإبل منامبا لندع "الممته م    التإدي  المتنمائ  باأللدان حتى  ،لتءدء

أد عتى ع مة  ،تدءا  دق المإ   الءدئ  ،ديتم التإحيل بدامطة م كحات متدنة ،التإدي 
 دق المإ   م كل تدءا "هد عبا ة عن امته ام ، تإحيل   عة ح ا ة التدن د  (9)الة التإدي "

مإطتل تإحيل أما  (6)"لتإحيل   عة ح ا ة لدن االكعة الءدئية المنبعثة منه ،الءدئ 
ءا ة دحذف االلدان   -تعتتن االلدان  -نقل االلدان  -تغت  االلدان "نقإ  به   ذااللدان  قميا 

 .(7)" االلدان  عات -األلدانتدازن  -

 
                                                           

 .241ص  ،2000 ،ع ة: ماتبة المتك     الدطنية ،مععم مإطتحات الماتبات دالمعتدمات ،عب  الغقد  عب  القتاح قا ل  )1(
 .6ص  ،اتية القندن العمتتة ،عامعة بغ ا  م،-أط دحة، غ ،ب امعيات الحامد  ذات االبعا  الثالثة ،عت  حندن  )2(
 . 259ص  ،1769 ،5ط ،بت دت:  ا  المك ق  ،المنع  االبع ل )3(
 . 2013 ،   مة )ت( مإ   ماب ، ،عب  الغن  أبد العزم )4(
 . 219ص  ، مإ   ماب  ،عب ان ممعد  )5(
 .157ص ،1793 ،القاه ة: ال تئة المإ ية العامة لتكتا  ،مععم القن المتنمائ  ،داه دن  -احم  اامل م م  )9(
 .94ص ،المإ   نقمهُ ،داه دن  -احم  اامل م م  )9(
 .69ص ،مإ   ماب  ،مععم القن المتنمائ  ،داه دن  -احم  اامل م م  )6(

 (9) Jane Mulligan، Performance Evaluation of Color Correction، University of Colorado، USA، 2010، 
p265.  
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 )احطالحا (  ال لرالتححيل 

 القتتمالناتعة عتى إد   ،تإحيل االلدان هد "عمتية التهتص من الممحات التدنية
ديتم ذلك بامته ام م كحات بنقس لدن الممحات المطتد  ازالت ا دانقس  ،المتنمائ  المدع 

دتتدق  الكثا ة  ،الإق اء  يمته م الم كحات الإق اء لتتهتص من الممحات ،ك ت ا التدنية
 ،   أثناء الطبا ،دتتم هذه العمتية ،التدنية لتم كل الممته م عتى اثا ة الإبغة المطتد  ازالت ا

المدع  م تتالى الق ،هاللهتنقذ ءدء الطبا من  ،بامته ام ك يط يحتدل عتى الم كحات
 ،ال ما ل الممثتة لتإد ةالتدن "تإحيل   عات  دتإحيل القيم التدنية من هال  (1)"باأللدان
لتعط  نتائج عالية  ،المتنمائ  )االبيض داالمد ( دععت ا      عة إالحة القتتمعتى 
 .(2)العد ة"

 )امجائيا ( الج م  التححيل ال لر هجامل 

تعمل عتى الإد ة بع   ،متع   االمته امات هد تقنية متنمائية ال قم : التإحيل التدن 
 ك تكقت  دت متز يماع  عتى   عمتية التإدي ، ياك  عن األهطاء    تدازن التدن دالتع يض

إيايت ا من ع ت  من هال  هدا زميات   عا ة أددتإحيح ا  ،معاتت  التدن    الإد ة
 ءا ة ثانيا  ،بإد ة إحيحه نإاب ا  لى األمد عا ة    األدلىق م د يقتتن دهد ي ،الحامد 

  ءا ةد ائقه متدمعة من  حتى تإبلالعمل، ع د د  ام  لتإد ة ته م مدء ث اء عمال  
    الدميط المتنماتدي ا  . د تمقة التدن   تزيائيةتهص  دال ما لدن  دحذف دتع تل دتدازن 

                                                           
 .94ص ،مإ   ماب  ،مععم القن المتنمائ  ،احم  اامل م م  )1(
 .69ص ،المإ   نقمه ،احم  اامل م م  )2(
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 01                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

   

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 األولاملبحث 

 املفهوم واالشتغال.... التصحيح اللوني

  مسرد تاريخي:

الحياة تكتسب بهجتها من االلوان التي تكتسي بها، فهي التي تمنح االشياء خصوصيتها 
حال من األحوال تخيل عالم من غير اي ب ال يمكنو اهم خصيصة، كعرف بها والميزة التي ت  

ي اإلنساني منذ نشوء الحضارات وحتى وقتنا اإلبداعوهذا ما ينطبق أيضا على النتاج  ن،الو أ
ية مثل الرسوم او المنحوتات وحتى اإلبداعالحاضر، فاللون هو أساس اشتغالي في المنجزات 

توظف األلوان في توصيف األزياء او الطبيعة، ومع تطور  حيثاالساطير او الحكايات الشعبية 
قة تتجاوز المستوى الجمالي التقنيات العلمية وتعدد االشكال الفنية اصبح التعامل مع األلوان بطري

، التي تنبثق من ترددات المشاعر الدفية التي تتجاوز الكلمات (*)كشف عن دالالت الشكل الفنيلل
بما يطلق عليه األسود واألبيض وهو كناية عن ويرى الباحث ان الفن السينماتوغرافي قد بدأ 

ال ما  على بل كانت تحوي  ،غياب اللون، لكن الحقيقة لم تكن بلوني األسود واألبيض البته
الضوء الى فن للونين الصريحين حتى تحول الرسم من التدرجات الرمادية التي تقع بين ا يحصى

صقاع األرض سواء العلماء نظريات علمية ساهم بهما علماء من مختلف ا"بذاته يستند الى  قائم
الفن بصورة عامة هو اقتراب من و ، (1)"(ابن الهيثم)او نظريات  (*)(لويس داجير)مثل  ون المحدث

منها، لذا  ال مناصاللون الى الشاشة مسألة حتمية  مجيءالحياة، والحياة ملونة، لذا كان 
 اد األوائل لفنون الشاشة المرئيةتظافرت الجهود المشتركة بين االكتشافات العلمية، وجهود الرو 

ورغم ان المسألة  ،الشاشة الصغيرة باللون  فيما بعد من اجل اكساء الشاشة السينمائية أوال لتعقبها
ملون لكنها الغير  الفيلمعلى من قدم أ الملون يباع بسعر  الفيلمنت تجارية باألساس الن قدم كا

                                                           
هو المظهر الخارجي للعمل الفني الذي من خالله نتعرف على الفكرة والعاطفة واالحساس، وهو قوام كل عمل فني  الشكل الفني: (*)

. المصدر: ينظر: صالح بن أحمد وجماالً  فنيةً  أكثر العمل كان كلما األحاسيس لهذه وتجسيًدا تعبيًرا أكثر العمل كان كلماجميل، و 
 .9، ص2112، دار المعارف، الشكل والمضمون والجمالالشامي، 

عمل على تطوير التصوير الفوتوغرافي واخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية  1171: هو فنان كيميائي فرنسي ولد عام لويس داجير (*)
 المصدر: الموسوعة الحرة.مستخدمًا أسلوبًا معينًا في اإلضاءة. 

 .21، ص1919بيروت، دار القلم، -، لبنانالضوء واللون فارس متري ظاهر،  (1(
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بنت أساسا متينا للجهود التي أعقبت ذلك من اجل الوصول الى تقنيات اكثر تعقيدا مثل تقنيات 
 .(*)التكنيكولور

سياسية،  أمكانت رمزية دينية  اسوآءاكتسب اللون رمزيه هائلة لدى الحضارات البشرية، 
على سبيل المثال عند  األحمرفلو اخذنا اللون  ،الزمن والمجتمع تغييررمزية اللون ب تغييرحيث ت

 هذا هئارتدالدرجة انهم قتلوا المبعوث الفارسي لمجرد  كان حكرا على الطبقة الحاكمة الرومان"
مغزى األحمر الى معنى سياسي لدى األحزاب اليسارية ليرمز للشيوعية على  تغييراللون، بينما 
الميالد ورأس السنة اللون األحمر مع طقوس  طية يرتببينما في المجتمعات المسيح ،لاسبيل المث
بينما في الثقافات  ،ابرة الراعي التي تعلق على األبواب ةتوزينة نب (سانتا كلوزـ )ال زي  بمتمثلة 

الشرقية الصين واليابان على سبيل التحديد يرمز للحظ لذا كانت الهدايا وكتابات التهنئة وزينة 
ترفع عليها  والمتعةالفاقع، اما في الجزيرة العربية كانت منازل اللهو  باألحمرالمولود الجديد 

 .الحمر تلرايامنها اكتسبت اسمها البيوت ذات او  (1) "الرايات الحمر حتى عرفت بها

دورا هاما في التشكيل الجمالي والدرامي للعمل  يؤدي الوسيط السينماتوغرافيفي  فاللون 
الوصول  الفنان بواسطة األلوانويستطيع  ،اإلبداعو فهو يسهم في عمليتي الخلق  ،الفني المرئي

ثارةو  ظر المتلقيــن لفت إلى  هـــمن دافـــاألهو ايات ـــالغو  ون ــالل غاالتــاشتفجميع  ،دالالت معينة ا 
باألسود واألبيض والسبب يعود  تدريجيا بداية   تأفقد بد ،األمرفي بدء  في السينما قـــتحقــم تـــل

ففي المحاوالت األولى  ،مجرد صناعة الفن السينمائي اعتبارب التقنيات المتوفرةضعف  إلى
 لويس وأوجست) األخوين كأفالم (2)"الصورة الفيلمية هي أوال واقعية"كانت  األفالملصناعة 

 حقيقيالالواقع بينما  ،واألسودباألبيض  كان فالفيلم ،المحطة إلىوصول القطار  ومنها (ريلومي
 ،واألحجام األشكالفرق بين يميز و ي المتلقي التي تجعل ،طبيعة الخالقةلوان البأمليء  هو للفيلم

األولى لمثل هذه  شاهدة  م  ال ألنها ،األمرفي بدء  ر اهتمامه مسألة اللون لكن المتلقي لم تث
كان الفيلم  فلو ،لمجرد وصول القطار باتجاههم الكثير منهم دهشوا وهربواف ،المتحركة العروض
هذا  تفاصيليعي بجميع  تلقيالعروض أصبح الم باستمراريةلكن و  ،لكانت الدهشة أكبر باأللوان
ت أفبد ،في نقل الواقع صدقو  تفصيل أكثر اً ر أمو طلب ي أصبحو  هذا الفن فتكيف مع ،الفن
هذه المحاوالت هو  ىاحدفكانت  ،الواقعفي نقل  تقنيات جديدةاختراع وتطوير في  محاوالتال

                                                           
، أخترعها دانيال كومستوك 0101وأكتمل تطويرها عام  0101ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية ابتدأت عام  :التكنيكولور (*)

(Daniel Comstock لعملية أضافية )  ظهرت طريق أخرى، أخترعها تروالند )  0190ثنائية األلوان . ثم في عامLeonard 
Troland  ظهرت طريقة ابتكرتها شركة تكنيكولور لعملية  0199 – 0199(  لعملية طرحية ثنائية األلوان . وفي حوالي عام

 .911ص ،0190 ،جامعة القاهرة ،ةالقاهر ،السينما الملونة ،سعد عبد الرحمن قلجطرحيه ثالثية األلوان. المصدر:
 .01ص-22، ص1992، القاهرة، دار المعارف، علم اللون ينظر: ج. وايسزكي، ( 1(
فريد المزاوي، منشورات وزارة الثقافة، المؤسسة العامة للسينما، الجهورية  تر:، اللغة السينمائية والكتابة بالصورةمارسيل مارتان،  (2(

 .11ص  ،2119العربية السورية، دمشق، 
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 "الشكومما  ،وتشويقه قناع المتلقيإل مفاصلهالصريح بجميع لنقل الواقع  لمياللون في الف إدخال
مزيدا من الواقعية  وأضاف عليهعمقا جديدا الى الفيلم  اأن كال من الصوت ثم اللون قد أضاف فيه
في تقبله  ئاً يالقي صعوبة وبط يلميالعالم الف إلىومن المعروف أن أي شيء يضاف  ،(1)"

فاللون كمثال الصوت القى من َرحب به ووظفه في أعماله  ،من قبل صناع الصورة وتوظيفه
الكثير من السينمائيين يعتقدون أن اللون لن ، "واألخر من رفضه كمثل رفض شابلن للصوت

لبعض يعتقدون )على صواب( أن يستطيع على االطالق أن يحل محل األبيض واألسود، بينما ا
دخول اللون في و  ، (2)"األفالم الملونة ستحل في النهاية محل األفالم األبيض واألسود تماما

الخام واالت التصوير  الفيلمفي  ()اتكنولوجيالضعف السينما قد أخذ وقتا طويال بسبب 
وا معظم صانعي األفالم ليسالن  اللون  إنتاجبتكلفة  االقتصادي انبالج إلى ضافةباإل ،واإلضاءة
إلى الذائقة الجمالية  ضافةباإل ،إلنفاق الكثير من المال على تكنولوجيا تجريبية مستعدين
 صورة متحركة مهما كانت.لرؤية  ومتشوقةمتكيفة و  منبهره الن الجماهير كانت ،المحدودة

 اللون يف السينما:

نتكلم عن مراحل دخول اللون للوسيط فالبد ان عندما نريد ان نتحدث عن التصحيح اللوني 
الحقائق والغايات التي  إلىمن أجل التوصل  تهلمعرفة مسير اللون  استخدامتتبع و  ،السينماتوغرافي

قد تصل الى  ،فهنالك محاوالت كثيرة سبقت ظهور اللون  ،التصحيح اللوني تقنيةظهور  إلىأدت 
كان باأللوان.  ،1790أعده فرانسيس جينكنز في عام " ففي الفيلم الذي ،التجارب الفيلمية األولى

 ،محترفين بواسطة رسامينوهذه الطريقة تتم  (2)فقام فنان يدعى بويس بتلوينه بالفرشاة كادر كادر"
 استخدمواكما  ،اللون حدوده يتعدىحتى ال  في اختيار ووضع اللون  ألنها تتطلب الدقة والتطابق

وتتم هذه الطريقة أيضا بواسطة  (0)تلك الصور األبيض واألسود" ()الصبغات في تلوين" طريقة
(...فقد 1915مولد أمة )-فيلممن  األصليةفي "النسخة  كريفث واستخدم هذه الطريقة ،رسامين

ومشاهد الحب الخارجية باألصفر  ،والمشاهد الليلية باألزرق  ،صبغ حرق اطلنطا باألحمر
"أن  و أشباعها جمالياإلرضاء العين و  المصورةالمادة الفيلمية  اقعيةو و بأجواء  لإليحاء (5)"الشاحب

                                                           
 .21(، ص1915، )وزارة الثقافة، المكتبة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .29ص ،نفسةمصدر ال سعد عبد الرحمن قلج، (2(
( )فضيل دلو، التكنلوجيا الجديدة لألعالم " المصدر: م1111"ظهر مصطلح التقنية )التكنولوجيا( في المانيا عام  :التكنولوجيا

 .21، صم1، ب2111لنشر والتوزيع، األردن، واالتصال، وزارة الثقافة ل
 .21ص مصدر سابق، ،جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
( ) تلوين: "ColorRiage  عند بداية السينما كان تلوين الفلم يتم باليد مع أنواع شفافة من الحبر أو بواسطة الرسام مع الة للتلوين. ومع

، تر:فائز معجم المصطلحات السينمائيةتيريز جورنو، -ماري تطور المعلوماتية يتم اليوم"تلوين" أفالم جرى تصويرها باألسود واألبيض" 
 .22بشور، جامعة باريس، ص

 .21ص مصدر سابق، ،جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (0(
 .01، ص 1971: جعفر علي، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة واألعالم، دار الرشيد للنشر، ر، تفهم السينمالو دي جانيتي،  (5(
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بل ال بد من أن يمثلها على الفيلم  ،السينمائي لن يستطيع تغيير ألوان المناظر الجاري تصويرها
و" قد قام  المخرج الروسي سيرجي أيزنشتاين أستخدمها وأيضا ،(1)بألوان قريبة ما أمكن منها"

مما خلق تأثيرا  (2)بنفسه بتلوين الراية في النسخة األولى من فيلم المدرعة بالحبر األحمر"
 توبعد هذه المحاوال، الى شركة كبيرة لتلوين الصورة السينمائية ات، وتحولت هذه التقنيدراماتيكيا

في الوسيط من  الحظ مكتشفو التقنيات مدى أهمية اللون  بسبب ضعفها طويال التي لم تستمر
على شريط  (لورو التكنيك)الفيلم الملون  ظهور إلى أدى إذ ،أجل تقريب المادة المصورة من الواقع

أبحاثه عن )التكنيكولور( في  "بدأ هربت كالموس فقد ،له للشركة المصنعة سمه يعودأو ملم 25
لوان وبهذه كانت ا ،اده لتسويق طريقة التصوير بلونيناستعد 1922. وأعلن في سنة 1917سنة

الي واألصفر يصور على فالقسم المؤلف من األحمر والبرتق ،الطيف تصور بنسختين سالبتين
ثم تطبع  ،بينما يصور القسم المؤلف من األخضر واالزرق على النسخة األخرى  ،نسخة سالبة

 ،(2)كاملة"األلوان لم تكن دقيقه ولم تكن من هاتين النسختين السالبتين...فة موجبة احدنسخة و 
 من الناحيتين ،صانعي األفالممن قبل  اهتماما واسعا نالت التي الملون  الخام أول األفالم عتبرتو 

فيلم تم تصويره  وأول ،سابق ذكرهامقارنة بالطرق ال ،التي يحملها الجودةو  - طريقة عمله المختلفة
لسينما أول فيلم روائي ملون ويعتبره مؤرخو ا The Toll of the Sea " هو فيلم بهذه الطريقة

م نظا" في طورت الشركة المصنعة لهذا الفيلم عملها وبعد ذلك 1922عام  (0)نجاحا" قييل
 ،شرائط للفيلم ةثالثتحمل بداخلها  وكانت الكاميرات ،األفالم يالتصوير الملون بالتكنيكولور ثالث

– يتم دمجها ثم عن طريق المعمل ،حمر(أ-أخضر-أساسي )أزرق  احدوكل فيلم عليه لون و 
 .(1كما موضح في الشكل ) (5)"بطريقة الطبع بالتشبع

 

 .لألشرطة الثالثية تعمل بنظام تصوير التكنيكولور ( كاميرا سينمائية1شكل )
                                                           

 .20ص مصدر سابق،، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .27، صالمصدر نفسه  عبد الرحمن قلج، سعد  (2(
 .129، ص 1911سعد الدين توفيق، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  تر:، قصة السينما في العالمينظر:ارثر نايت،  (2(
 .22، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (0(
،  2112، أفاق السينما، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، السينما الصامتة إلى الرقمية الصورة السينمائية منسعيد شيمي،  (5(
 .172، ص1ط
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 الناتجة من الكاميرا،  RBGاألشرطة الثالثية 

 ملونةالتتكون الصورة  مع بعض بعد دمجها مع بعضها

على فيلم األفالم الثالثة  تم طباعةي بعدهالونه الخاص  داخل الكاميرا كل فيلم يتحسسو 
سمى بنظام الشفافية التي تصور يو  ،الثالثة األساسية األلوان جميع تلك موجب يحمل احدو 

"النتائج النهائية لم  و طويال اً عملية معقدة تستغرق وقت كانتو  بكاميرات خاصة تدعى التكنيكلور
مكلفة من الناحية و ادق طريقة للتصوير باأللوان  تعتبر في وقتهاو  ،(1)"للواقعتكن مساوية 

. سلزنيك وأ."تحفة دافيد  الذي تم تصويره بهذه الطريقة هووأول فيلم سينمائي وأشهرها  ،يةنتاجاإل
David O.Selznik ( 1929ذهب مع الريح")(2) ستشارين من شركة امخرج وظف ال

بعدها و  ،1902سنة  وتوقف العمل بهذه الطريقة ،تكنيكولور إلدارة اللون والماكياج واألزياء
ه الطريقة في لور الستخدام هذعقد مع شركة تكنيك الكالسيكية walt Disneyشركة وقعت 
 Snow White)ومن أشهر أفالم الرسوم المتحركة هات الرسوم المتحركة القصيرة أستوديو 

and the Seven Dwarfs)  كانت تستخدم فقد أما عند دخول اللون للتلفزيون  ،1921عام
الكاميرات ذات القرص الدوار الواقع أمام العدسة الذي يحتوي على ثالث مرشحات لأللوان 

دخول  التي كانت تعمل بهذا النظام قبل ،ئيةوهي باألساس فكرة الكاميرا السينما RGBاألولية 
بالمقابل كانت أجهزة العرض التليفزيوني تشمل  ،الثالث طبقات لأللوان االولية يالفيلم الخام ذ

من ثالث مرشحات تتحرك أمام وجه أنبوبة الشاشة في جهاز االستقبال في  ة"مجموعة متشابه
به  اً خاص اً ودخول اللون الى التلفزيون جعل من اللون كيانمع الصورة المعروضة،  (2)تزامن تام"

العقد السابع من القرن الماضي اال بتواجد االرسال التلفزيوني  و"لم يمض  ساعد على التوسع 
 في لمحاوالت النهائيةفا ،فزاد استعمال اللون خاصه بعد انتشار التليفزيون الملون  (0)الملون"

                                                           
 .21، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .20، صنفسه  المصدر سعد عبد الرحمن قلج،  (2(
، ص 1911أنور محمد خورشيد، مؤسسة فرانكلين، عالم الكتاب، القاهرة،  تر:، األساليب الفنية في اإلنتاج التلفزيوني رودى بريتر، (2(

112. 
 .209، مصدر سابق، صالصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقميةسعيد شيمي،  (0(
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اإليستمان )الذي يدعى الخام  توصلت بتصنيع الفيلم الملون في السينما  تقنيات استخدام اللون 
على  احدالخام الو  لمييحتوي الفالذي  ،مختبرات كوداك األميركيةالذي طورته شركة و  () (كولور

ذا جودة ووضوح  ،القناع الملون المتكامل ويسمى ذ احدو  ات حساسة لأللوان في أن  ثالث طبق
الفنية في مجال التصوير عتبر من "أهم اإلنجازات ا و  ،وتعامل سهل مقارنة بالتكنيكلور عال  

أفالم التكنيكولور في  استخدامتوقف و  1901عام  به العمل أوالذي بد (1)السينمائي باأللوان "
 بالرغم من التطورو  ،(2)و"اللون في األفالم لم ينتشر تجاريًا حتى االربعينات" بداية الخمسينات

لكن "اللون مازال متخلفا بقدر كبير من  ،طرق جديدة لنقل اللون  اكتشافالمستمر في و  البطيء
 بالمجمل االساس وكان الهدف والغاية من استخدام اللون  في تلك الحقبة (2)الناحية التكنولوجية"

 ،(0)االستعمال الطبيعي الواقعي لمفهوم األلوان""تقترب من في الخمسينات من القرن العشرين 
أثناء التصوير هي  في في نقل األلوان الطبيعية اليهاوان جميع المحاوالت التي تم التوصل 

لتلك األلوان الن  اً ودقيق اً حقيقي وليس نقالً  ،عملية محاكاة لجميع األلوان التي تزخر بها الطبيعة
وبعد أن شاع  ،(5)"الفيلم الملون ال يرى األلوان عادة بنفس الكيفية التي تراها بها العين البشرية"

من خالل العروض التي  (1)وان قد أسهم في "استرجاع الجمهور للسينما"التصوير السينمائي باألل
للجمهور على دور العرض لمشاهدة  اً كبير  أقباالً قدمتها هوليود في صاالت العرض حيث نالت 

لم يتطور بصورة متواصلة ويتم التعديل عليه  اإذوان ابتكار و اختراع أي علم  ،تلك األفالم
لكن السينما  ،عليها مواضيع سخريه حول اختفائها بعد فتره أشاعتفالسينما  ،يختفي فجاءة

بالمقابل  ،يتطور بين الحين واألخر اً بفضل التقنية واالبتكارات المتواصلة جعلت من السينما فن
التي تساند الموضوع الفني المطروح سواء ظهور  ،ستحسان الجمهور بهذه التطورات التقنيةانالت 

نضد هنري  ،1717بعاد...فمنذ عام االأي ثالثية  3D :األعجوبةهد و"المشا واللون  الصوت
 ،هما احمر والثاني أخضر وخلط بينهمااحد ،ةاحد)عرضين( على شاشة و  دالميدا مسقطين

 ،فهذه التقنيات وغيرها هي مالزمة للسينما منذ بداياتها األولى ،(1)بفضل نظارة ذات لونين"
في أفالم الموجة  التعبيري  والصوت المجسم واللون فظهور وتطور التقنية من دخول الصوت 

جميعها صبت بصالح الوسيط  ،آنذاك 3Dوأجهزة العرض والعرض  ،األلمانية التعبيرية
                                                           

( ) اسم تجارى لنوع من األفالم ذات األلوان الطبيعية وهذا النوع من األفالم ذو طبقات ثالث، وهو من إنتاج شركة  :االيستمان كلور"
احمد كامل مرسي، معجم الفن السينمائي، القاهرة: كوداك، ويتميز بوجود قناع ملون متكامل مع الفلم، لتصحيح عيوب الصبغات " 

 .111، ص1912ة العامة للكتاب، وزارة الثقافة واالعالم، الهيئة المصري
 .25، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .01، ص مصدر سابقلو دي جانيتي،  (2(
 .107، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .225، مصدر سابق، صالرقميةالصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى سعيد شيمي،  (0(
 .221ص  ،0190 ،جامعة القاهرة ،القاهرة، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (5(
 .172، مصدر سابق، صالصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقميةسعيد شيمي،  (1(
 .517، ص1917، 1الدكتور إبراهيم الكيالني، منشورات عويدات، بيروت،  ط تر:، تاريخ السينما في العالمجورج سادول،  (1(
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 إضاءةتصوير وعدسات وأجهزة  اآلتاختراع من واللون خاصه مر بمراحل  ،السينماتوغرافي
 إلىوصول الجميعها الغاية منها  ،وفالتر ومرشحات وأحماضالطبقات  خام متعددة وأشرطة

لضعف  هو ظهور تقنية التصحيح اللوني إلىفالعوامل والمسببات التي أدت  ،صورة جمالية معبرة
 .واختالفه مقارنة بالطبيعة من الناحية التكنولوجية لميفي الف اللون 

 :Color Correction التصحيح اللوني

التقنيات السينمائية التي تعمل على الصورة بعد عملية  ىاحديمثل التصحيح اللوني  
األخطاء في توازن اللون مرحلة متأخرة للون تكشف عن  عملية تصحيح األلوان"التصوير، 
تحكم تو ، فتعالجها (1)"مرحلة التصوير أثناء في التي تحدث الكامنة في الصورة والتعريض
كانت البدايات و ،(2)"بدأت منذ سنوات عديدة داخل مختبرات الفيلم"وقد  اللون  بخواص
التالعب بفيزيائية الضوء من أجل من خالل  الموجبة،الصورة الفوتوغرافية  من للتصحيح األولى
 فيهامرغوب الغير  (*)حة اللونيةسللتخلص من الم ()أو حذف لون أو معالجة الصورة إضافة

طريقة  وأالظروف الجوية  أوالتعريض التي تظهر نتيجة الخطأ في  ،)زيادة في لون معين(
التي  الصورةمعالم  فيالعوامل تؤثر  وجميع هذه ،في التحميض الفيلمتخزين الفيلم أو فتره بقاء 

قتين للتصحيح يطر "فهنالك  ،جمالها ورقتها كونها غير أمينة في نقل اللون الصحيح اندفق تؤدي
 :(2)"الفوتوغرافية الموجبةاللوني في الصورة 

يستخدم مصدرا  :Subtraction Correctionتصحيح األلوان بطريقة الحذف -أ
 ،التي تتجه نحو الورق الحساس(ر )وفي مسار االشعة التي يبعثها هذا المصد ،اً احدضوئيًا و 

وتعرف هذه  ،لتصحيح األلوان ،وسيان ،وقرمزي  ،توضع مرشحات ضوئية ألوانها: أصفر
وتقوم هذه المرشحات بامتصاص جانب من  ،Color Correction Filtersالمرشحات باسم 

 .من مكونات هذه االشعة اً أي تحذف جزء ،األشعة الضوئية التي يبعثها المصدر

                                                           
(1) Alexs Van Hurkman، Color Correction Professional Techniques For Video And Cinema، Second 
Edition، Printed in the United States of America، 2014، p 316. 
(2) Stuart Blake Jones، Video Color Correction for Nonlinear Editors، Library of Congress، USA، 
Copyright 2003، p1.  

( )سواء كانت معالجات كيميائية أو غيرها إلظهار الصورة، وضبط كثافتها وضبط  ى الصورةهو إجراء المعالجات عل :معالجة الصور
نتاج مؤثرات خاصة عليها"  ، 1المصدر: طارق بهاء الدين، دار الكتاب الجامعي، األمارات، طدقة الوضوح ومعالجة عيوب التصوير وا 

 .02، ص 2119
(* ) المسحة اللونية "colour cast فافة، نتيجة حدوث خطأ في التعريض، او في التحميض باأللوان، او لون يغلب على الصورة الش

احمد كامل مرسي، معجم الفن السينمائي، وزارة الثقافة واالعالم، الهيئة المصرية العامة بسبب سوء تخزين الفلم الخام" المصدر: 
 .12، ص1912للكتاب، القاهرة،  

 .215، صب.ت  ،ملتزم الطبع والنشر مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة، التصوير الملون عبد الفتاح رياض،  ينظر: (2(
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: يجري تصحيح األلوان Additive Correction ضافةاأللوان بطريقة اإل تصحيح-ب
تمثل  ،والثالث أزرق  ،والثاني أخضر ،رأحم أحدهاويكون  ،أشعة ضوئية تختلف ألوانها باستخدام

عة بيضاء ويبعث أش اً احدومن المعتاد عمليا أن يكون مصدر الضوء و  ،ةثوان األولية الثاللاأل
 .كل مرة يوضع في مسار االشعة مرشح مختلفوفي  ،ويتم التعريض ثالث مرات

طرق التصوير...من تصوير فوتوغرافي وتصوير سينمائي "على معظم  وهذا ما ينطبق
 ييح اللوني من أجل غاية هستخدم التصحاول من اتعتبر الصورة الفوتوغرافية هي و  ،(1)باأللوان"

فجميع المعاناة والمعرقالت التي واجهت دخول اللون  ،الوصول الى اقصى درجات الواقعية
غرافي و بالتقنيات التي سبقتها في مجال التصوير الفوتاستعانت لسينما في رحلته الطويلة قد ل

 .يمكن للواقعما  أقربجعل اللون  يلم فيلمساعدة الف ،وخاصة في مجال التصحيح اللوني

ات تغيير الم استبعادأولهما ، انتقني انهناك مسار  في بداية التعامل مع التصحيح اللوني كان
بسبب تكسي سطح الصورة  هغير مرغوبونية ل ةحم سَ  اللونية التي تحدث أثناء التصوير من

غير  االشعة وخاصة لألشعة الفيلمت حرارة اللون في الفيلم وحساسية شريط تضارب درجا
على الصورة النهائية فتم االستعانة  اكنةتحت الحمراء التي تبدو اقرب للد كاألشعةمنظورة ال

ذلك بل ايضًا ما يبدو على الشاشة ولم يقتصر االمر على  ،بمجموعه من المرشحات لتعديل ذلك
فان المتفرج لن يستطيع تجنب لذلك خضراء أو ماجنتا " عليها تكاد تكون طاغية من مسحة

عة النهار بأش الجانب المضاءمن  تكتسب مسحة زرقاءأو  (2)اإلحساس بها والتضرر منها"
التصحيح اللوني فيعمل  ،المضاء بأشعة التنجستن االخر الجانب الى االحمرار من ةومائل

بواسطة المرشحات او معمل التحميض القادم شرحه  بالتغلب ولو على جزء بسيط من الصورة
 ،والتباينالنصوع  التشبع و بواسطة اضفاء جمالية الواقع من لالقترابالثانية الوظيفة و  ،بالتفصيل

أنه من المستحيل تصنيع  ،منذ البداية "أدرك صانعوا األفالمو تفتقر لذلك الخام الفيلمطبيعة الن 
 ،(2)أفالم...ذات ألوان مطابقة تماما لأللوان التي تحتوي عليها الموضوعات المطلوب تصويرها "

مشاكل  -مشاكل سيكولوجية -فمنذ بداية استخدام اللون ظهرت جملة من المشاكل " فنية
واالمر الذي يجعل  ،تغيرهومت مستمرة الن عناصر اللون متجدده يبقاليوم والى  ،(0)جمالية"

 احدالن اللون و  ،هو للتغلب على هذه المشاكلالسينماتوغرافي  للوسيط التصحيح اللوني مرافق
ل عليه و  اللون يع أصبح حيث سياق أخر وفي من العناصر المهمة التي تتطور بشكل مستمر

التصحيح اللوني هو قوة ف ،الفيلمجزء من المنظومة الحاملة لرسالة ، وهو جماليا وتعبيريا ودراميا
الثالثة الجمالية والتعبيرية والدرامية التي يسعى  هجوانبوتحقيق  ،لظهوره بأتم وجهللفيلم سانده 

                                                           
 .25-20، ص2112، بيروت، 1تر: ريتا الخوري، ط، الصورة جاك أومون، (1(
 .2، مصدر سابق، ص السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .2، صنفسه  مصدر السعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .19- 17، مصدر سابق ، ص السينمائية والكتابة بالصورةاللغة مارسيل مارتان،  (0(
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ما قبل الصورة الفوتوغرافية  التصحيح اللوني استخدام أثر ويمكن تتبع ،العمل الفني دائما اليها
أو لتخفيف  األسطحليصححوا قيم بالطالء اللون  اما استخدمو االغريق عند المعماريين زمن " الى

تأثير الخلفيات، أو ليقللوا من أهمية الظالل المنقولة الضارة بالتأثير العام، بسبب شدتها، حتى 
اللون بانتظام على مجموعة كتل  اإلغريقيولم يوزع المعماري  المالئم.بالوضع  األشكالتظهر 

أو مسطحات المبنى...وقد ساعدهم في ذلك معرفتهم الفطرية للخواص الفسيولوجية لأللوان 
 اً واسع ومتشعب بدء هوالمتتبع لموضوع التصحيح اللوني كمفهوم سيجد ،(1)وقوانين علم المنظور"

حركة تشكيلية  ظهرت فرنسا وربا وخاصة فيأمن عشر في اقرن الثفقد شهد ال من الفن التشكيلي
التي  ةاثارت الكثير من اللغط والجدل حيث استفادت الحركة التشكيلية من نظريات اللون والرؤي

علماء البصريات في تلك الفترة بظهور مدارس تعتمد على اللون بالدرجة  بالكشف عنهاقام 
من اشهر تلك الموجات التي  (ارنو مانية ومونيه وري)بقيادة  (*)طباعيةاألساس وتعتبر الحركة االن

لم يهابوا  " فبرعوا في اللون واستعملوا قوانين التباين بكل تعقل من مفهوم المتلقي للون  غيرت
وقد اثرت تلك الحركة على السينما بصورة كبيرة فتبنت نفس المفاهيم  ،(2)"كثرة استعمال األلوان

كطريقة عمل وليس  كره آنفًا الوارد ذفرنسي ابن الفنان ال (اوغست رنوار)كما في أفالم 
وتباينهم في  واألسودوانتقل الى الصورة الفوتوغرافية لضبط اللون األبيض والرمادي  ،كمصطلح
وبعدها دخل الوسيط السينماتوغرافي بواسطة  ،الملون  الفوتوغرافيوبعدها الى التصوير الصورة 

 إلثراءاوفق معطيات  على الرسامين الذين قاموا بتلوين وصباغة األفالم األسود واألبيض بالفرشاة
الذي وبعدها أصبحت مهنة تقع على عاتق فنان يعمل بها داخل معمل التحميض والطبع  ،اللوني

المهنة حرفية بالدرجة األساس تتطلب خبرة بضبط  تحيث كان ،ناو يعمل على موازنة وضبط األل
تصحيح "الهدف من نسب المحاليل ودرجة حرارتها للوصول لدرجة اللون المطلوبة حيث ان 

ن واإلضاءة للقضاء على األلوان نشر النطاق اللوني الخاص  وتحقيق التوازن بين األلوا
 .لتحقيق المحايدة بين األلوان (2)"مرغوب بواسطة عدد من األدوات المختلفةالغير األلوان 

من اهم اللون أن  االفالم ة من اللون والتصحيح اللوني وجد صانعوبعد هذه المسيرة الطويل
متاع النفس وهو "بمثابة عون هائل  عناصر بناء العمل الفني الذي يساعد على إمتاع البصر وا 

فتحولت اإلضاءة واللون من علوم فيزيائية الى وسيلة فنية ذات أثر درامي  ،(0)للفيلم السينمائي"

                                                           
 .119، ص1971، دار المعارف، نظرية اللون يحيى حمودة،  ينظر: (1(
أو التأثيرية هي مدرسة فنية ظهرت في القرن التاسع عشر مستمد أسمها من عنوان لوحة الرسام الفرنسي كلود مونيه  االنطباعية:( *)

 )انطباع شروق الشمس(.
 .79ص مصدر سابق، ،نظرية اللون  ،يحيى حمودة )2(

(3) Steven Hullfish، Color Correction for Video، USA Linacre House، Library of Congress،  Second 
Edition، 2012، p 2.  

 .90، مصدر سابق، ص السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (0(
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 ،عناصر لغة الوسيطين العلوم الفيزيائية و فالفنان هنا يجمع ب ،فنية في وسيطنا ذات مدلوالت وقيم
الجمالية وجعل العمل الفني  والقيم وظيفيةال من أجل الوصول الى لحظة الحساسية بين القيم

والتركيز  هميتهزاد من أ ذات قيمه تعبيرية وجمالية  اللون  أصبح وعندما ،ينطق بالصورة لمتلقيه
دخول للو  ،توغرافيمكانة هامة في الوسيط السينما اذفأصبح التصحيح اللوني  ،عليه داخل العمل

 سيقوم الباحثب من اللون التي نجوا ةالى عالم التصحيح اللوني بصورة احترافية يجب فهم ثالث
 –والمعدات  األجهزةفي  األلوانالتحكم في  – األساسية واأللوان اإلضاءةشرحها الحقا )نظرية ب

 .(1) (رواية القصص البصرية مع اللون 

 Perception:ية درا اإلاللون والعملية 

الحسية، لتفسير وفهم قدرة األنسان على استخدام الياته "الحسي مصطلح يشير إلى  دراكاإل
 احدفاللون يعد  ثال في العين فقط، بل بالمخ ذاتهليس مم دراكاإلهذا و  (2)"البيئة المحيطة

باعية الن الساحات الفنية الحسي األساسية الذي تميزت به المرحلة االنط دراكاإلخصائص 
أيدي االنطباعيين الذين اكتشفوا واستعانوا بنظريات  ىتطورا كبيرا في مجال اللون علشهدت "

عملية  تبدأ، ولحدوث عملية اإلحساس البد من توفر مثير أو محفز ل(2)البصري لإلنسان" دراكاإل
بدوره بتفسير هذه المثيرات وصياغتها بصورة يمكن فهمها وا عطائها  دراكاإلاالستقبال ليقوم 

بالنسبة للفن هو الكيفية  دراكاإلالفروق بين األشكال وخلفياتها، و  إيجادمثال  ،المعنى المناسب لها
التي ننظر بها إلى العالم الفني، فهي مختلفة جوهريا عن الكيفية التي ننظر بها إلى العالم 

ه إدراكهو مفتاح جمال الصورة، ومن المستحيل مناقشة اللون دون  والتركيز دراكاإلالواقعي، ف
أي عملية ذاتية تختلف  ،عملية سيمولوجية خالصة" ه بـإدراكويتم الحسي  دراكاإلالن اللون نتاج 

الن األلوان تؤثر فسلجيا في العين البشرية  دراكاإلواالنتباه يسبق عملية  (0)من شخص الى أخر"
 إدراكن من سمات خصائص ا  الحسي، و  دراكاإلبتردداتها وموجاتها المختلفة لتحصل عملية 

الموضوع عندما يلتقط  نسان بطبيعته، الن اإلانتباه العين البشرية إثارةه عبر كإدراسرعة اللون، 
 التي تحدد في النهاية ماهية هذا الموضوع، من خالل اللون والظالل واالنعكاسات واللمعان

لجمالية ودرامية  دراكاإلفاللون والتصحيح اللوني هو مكمل وساند لبيئة العمل يوسع من عملية 
 العمل الفني.

                                                           
(1) Blain Brown، CINEMATOGRAPHY THEORY AND PRACTICE، USA، British Library، Printed in the 
China،  Second Edition، 2012، p 228.  

، 1972العراقية، دار الرشيد، قاسم حسين صالح، سايكولوجية ادراك اللون والشكل، منشورات وزارة الثقافة واألعالم، الجمهورية  (2(
 .10ص

 .111، ص2119، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، والدرامية للون والضوءالقيم التشكيلية شكرى عبد الوهاب،  (2(
 .20، مصدر سابق،  ص السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (0(
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ضـــاءة وخطـــوط تعينتســـأن لغـــة الصـــورة   فالتصـــحيح اللـــوني  ،بـــدالالت الشـــكل مـــن لـــون وا 
 قــيم محاولــة مســتمرة لخلــق الن بــرامج التصــحيح اللــوني تقــوم علــى ،ينصــهر فــي عناصــر الشــكل

مفهـوم اسـتعمال  تغييـربسـبب " ،ألشـكال حياتهـا الخاصـة بهـاتكتسـب ا أن من اجلمثالية و جمالية 
إلـــى اســـتعماله  ،مـــن اســـتعمال اللـــون فـــي غايـــة المـــراد كـــألوان طبيعيـــة ،اللـــون فـــي الـــدراما الفيلميـــة
من أهم مظاهر  احدواللون و  ،لخلق الشكل والبناء الداخلي لجو العمل (1)انطباعيًا ونفسيًا وفانتازيًا"
التوافــــق "عــــن طريــــق  ،والنــــواحي الجماليــــة المحضــــة ،والمعــــاني النفســــية مظــــاهر الفــــيلم الخارجيــــة

مـن خـالل  اال يمكـن التميـز بـين األشـكالال و  ،(2)جمالي" –وتحقيق التناغم وعلى وفق قانون نفسي
واللون هو كينونة الشكل  ،(2)ه أال باعتباره لونا"إدراكاللون و "أن الشكل في حقيقة األمر ال يمكن 

يـرى و  ،م طبيعـة المشـهدئـحواسنا من خالل التنوع في ما يال فيويؤثر مباشرة  ،والمظهر الخارجي
اختيـــار بعـــض عناصـــر الشـــكل ـ "أن تحقيـــق الجمـــال فـــي أثـــار الفـــن يقضـــي بـــ (ليـــونيللي فينتـــوري )

هو خالصـة مـا يطمـح و  (0)واقع مميز عن الواقع الطبيعي" إيجادواستبعاد بعضها األخر رغبة في 
الصـورة  التـي تشـترك فـي تكـوين النسـق الـداخلي فـي بيئـةعناصـر الصـورة ف اليه التصـحيح اللـوني،

فـي توجيـه المشـاهد نحـو شـعور متماسـك خـارج حـدود دائـرة  من خط وشكل ولون يجـب أن تسـاهم
الن  ،معنـــى للشـــعور بالجمـــال نتـــاجتصـــب بنتيجـــة ومحصـــلة الهـــدف المطلـــوب إل ،هـــذه العناصـــر

 .(5)مثل الشكل أو اللون وعالقتها مع بعضها" ءالجمال هو مجموعة خواص ندركها في الشي"

 (1):ةة ثالثسيرتبط اللون بتأثيرات رئي
 تأثيرات سيكولوجية تختص ببحث تأثير اللون على نفسية اإلنسان. -1
 تأثيرات فسيولوجية تختص ببحث تأثير اللون على جسم اإلنسان. -2
 .الجمالتأثيرات ذات قيم تشكيلية تختص ببحث الزوايا التي تتعلق بعلم  -2

ويقــدم مســاحة المتلقــي مــن الناحيــة الســيكولوجية  فــيالتــأثير  علــىيمتلــك اللــون قــدرة خاصــة 
لمــا موظــف فــي فضــاء  ةللمتلقــي أن يســتدل ويســتنتج ويخــرج بأحاســيس وأفكــار مقاربــة أو مشــابه

وهــذا األمــر يرجــع إلــى الذائقــة الفنيــة والخــزين المعرفــي لــدى المتلقــي "اللــون هــو وســيلة  ،الصــورة
 (1)والتـــأثير فيـــه نفســـيا وجســـديا" ،الفنــان للوصـــول إلـــى أعمـــاق المشـــاهد مخاطبـــة وجدانـــه ومشـــاعره

)فاللون الفاتح( يثير الفرحـة والبهجـة ويشـعر المشـاهد ببـرودة البيئـة ويـوحي بـالعمق ألنـه يرتـد إلـى 
                                                           

 .211ص مصدر سابق،، الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقميةسعيد شيمي،  (1(
 .15، ص2112، 1، دار الجواهري، بغداد، طالصوري مقدمات سينمائية في السرد حسين السلمان،  (2(
 . 91، ص1991، دار الكتب والوثائق، بغداد، البحث في الفراغصبري محمد عبد الغني،  (2(
 .125، ص1911محمد عزت مصطفى، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  تر:، كيف نفهم التصويرليونيللو فينتورى،  (0(
 .111، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينمامن قلج، سعد عبد الرح (5(

(6) Alexs Van Hurkman، Color Correction Professional Techniques For Video And Cinema، Second 
Edition، Printed in the United States of America، 2014، p 316. 

 . 111شكرى عبد الوهاب، مصدر سابق ، ص (1(
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 والغامقـة وأقل لفتًا لالنتباه من األلوان الداكنة اً اع المكان ويكون أقل وزنبأتس اً الخلف ويعطي تأثير 
يـوحي بتقـدم األشـياء إلـى األمـام ال وحرارة البيئة ووزنهـا الثقيـل الحزن واالنفع التي قد تثير مشاعر

والشــد وســرعة  ثــارةاإل اللــون مــن الناحيــة الفســيولوجية يســبب، أمــا ممــا يعطــي تــأثير بضــيق المكــان
فيزيولوجيــة مثــل الشــعور بالوقــت والحركــة والفضــاء، واإليقــاع واللــون والتبــاين  تتغيــرام" ،نبضــات
اللــون  إدراكأن  ،وهــذه التــأثيرات يشــعر بهــا األنســان التـي لــيس لهــا وجــود فــي الحقيقــة (1) والتـوازن"

البيئــة أو العــالم "أبعــاد هــي:  ةوان ســلوك األنســان يتحــدد بثالثــ ،يشــكل جانبــا مــن ســلوك األنســان
 تتغيـــرامالخارجي...والعـــالم الفســـيولوجي الـــداخلي...والعالم الســـايكولوجي الـــداخلي الـــذي يتضـــمن 

 ،الن المتلقــــي بطبيعتــــه ينتقـــي جــــزء ضــــئيال مــــن مثيــــرات االنتبــــاه( 2)كثيـــرة مــــن بينهــــا االنفعــــاالت"
ـــاط معينـــة فـــي عمليـــة  ؤديهنـــا يـــ فالتصـــحيح اللـــوني لجـــذب انتبـــاه  دراكاإلدوره للتركيـــز علـــى نق

الن المنبهـــات التـــي تنطلـــق مـــن  ،الصـــورة بطـــابع جمـــالي درامـــي إلثـــراءالمشـــاهد نحـــو هـــدف مـــا 
 .على شعور المشاهد السيكولوجية اذواالستحو التصحيح اللوني تساعد في عملية توجيه الوعي 

 :يف التصحيح اللوني الضوء واللونيائية فيز

 ماوالتنظير له الكالسيكي والرقمي في عالم التصحيح اللوني الناجح نتمكن من الدخولل
الضوء واللون وطرق اشتغالهما  المعرفة الكاملة بطبيعةفال بد لنا من  ،اعلميا وفني بصورة منتظمة

للغاية يطوق كل من "اللون موضوع معقد و الضوء الن ،في الوسيط وعالقتهم بالتصحيح اللوني
وباعتبار دخول عنصر اللون في الضوء جعل منه خاصية جديدة تعبيرية  ،(2)الفن والعلم"

 دون المرور بأساسيات العمل به ال من عالم التصحيح اللوني في دخولالف ،وعنصرا أساسيا
 اً تخصص ألنه ،المتمكن من تخصصه هو الجيد فالمصحح اللوني ،اً ناجح اً لوني اً يعتبر تصحيح

في صفات ومكونات  المستفيضة والخبرةيمتلك الذائقة الجمالية  ويتوجب علية أن ،اً ودقيق اً حساس
ن لديه أن يسمى نفسه مصورا محترفا بدون أن تكو  حدمثلما "ال يحق ال ،اللون والضوءنظرية 

 ،(0)"األلوانيتعلم كيفية مزج  أنرسام اللوحات الزيتية يجب فكما أن  ،فكره عما يجري في المعمل
صانع الصفات التعبيرية التي تساعد  إلى في الوصول هتساعداللون و  الضوءب المعرفة الكليةو 

"إن الدراسة النظرية لأللوان ليس المقصود بها حذف إحساسات و ،في تحقيق غاياته العمل
وصقلها  األحاسيسوانفعاالت الفنان أمام شاعرية هذه األلوان، بل إن المقصود منها توجيه هذه 

صدد تصحيح هذه األلوان فيجب علينا أن بوخاصة نحن  ،(5)وتزويدها بدراسات تحليلية دقيقة"

                                                           
 ص.20، 2112، المؤسسة العامة للسينما، دمشق، دكتاتورية التباين السينمائيمحمد نعيم الخيمي،  (1(
 .110، ص مصدر سابققاسم حسين صالح،  (2(
 .59ص مصدر سابق،، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .222، صت .ب والترجمة، للتأليف العامة المصرية المؤسسة: القاهرة جمدان، ثريا: تر، الرسم بالنورجون التون،  (0(
 .0ص مصدر سابق، ،نظرية اللون يحيى حمودة،  (5(
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 استخدامالن  ،نتمكن من تصحيحهنكون على قدر كبير من الفهم والمعرفة بذلك اللون حتى 
التي تحتاج الى دراسة مستفيضة فهو  تغيرةالممن العوامل  ركثياأللوان في السينما يشتمل على 

الضوئية والنواحي مرتبط بالتقدم العلمي في مجاالت الفيزياء والبصريات وتصنيع المصادر "
والفائدة هنا تكمن في تصحيح الصورة واالستفادة من تلك  ،(1)السيكولوجية للرؤية البشرية"

التعرف استخدام اللون و  إمكانياتدراسة كل و المدروسة التي تخص اللون  مكانياتواإلالخبرات 
سوف يؤدي ذلك الى الوصول إلى "بالتأثيرات واالنطباعات التي تنتج عن استخدام اللون  عليه

فقط  ال يقتصر اللون و  (2)الحلول المناسبة وابتكار حلول جديدة في استعمال اللون بشكل جمالي"
ومدير تصوير  من مخرج المعرفة به جميع العاملين في الوسيط على بل ،على المصحح اللوني

المعرفة باأللوان وتكوينها للحكم على جودة أن و  ،مناظر وفني الماكياجمصمم و  إضاءهومهندس 
المصور السينمائي لن يستطيع الحصول على نتائج مقنعة على و" ،في الصورة األلوان الناتجة

األجسام  اكتسابوكيفية  ،وماهيتها ،باأللوانديه قدر كبير من الخبرة ا توافر لإذاألفالم الملونة اال 
املين في السينمائية هي عمل جماعي تتضافر جهود كل الع ة، الن الصنع(2)أللوانها" واألشياء

 إخراج الصورة النهائية باقل قدر ممكن من األخطاء.المجال من اجل 
 :Light الضوء

تعتبر الشمس هي المصدر األساس له على كوكب و"هو شكل من اشكال الطاقة،  الضوء
األرض عبر حزم الفوتونات التي ترسلها برحلة تستغرق ثمان دقائق بالتقريب، محتوية طيفا واسعًا 
من األلوان التي يدرك بعضها بؤبؤ العين البشرية فيما تقع أطياف أخرى خارج نطاق القدرة 

النحل –قدرة مغايرة على تحسس تلك األطياف  ، بينما كائنات حية تمتلكدراكاإلالبشرية على 
يتولد الضوء صناعيا عند مرور تيار  أنويمكن  ،(0)"على سبيل المثال يرى االشعة تحت الحمراء

 الفيزيائي العربي أبو علي الحسن بن الهيثموقد خالف  متصلة بمصباح أسالكفي كهربائي 
، فالرؤية عبر شعاع صادر من العين نفسهاالنظريات اليونانية التي كانت تعتبر ان الرؤية تتم 

عيوننا بدرجات  إلى األسطحالضوء على اسطح مختلفة فيرتد من تلك "انعكاس  عبر تتم
 الجمال دراكحاسة النظر التي وهبها الله لنا إل الضوء عبر استقبالفيتم  ،(5)والوان مختلفة"

فالعين لها القابلية الكبيرة على  (1)"فيتفاعل الضوء مع شبكية العين عندما ننظر للكائنات" ،والقبح
                                                           

 .2ص  مصدر سابق،، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .110، ص2115، وزارة الثقافة واالعالم، القاهرة، فن الضوءماهر راضي،  (2(
 .2، ص مصدر سابق، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .11، ص1919بيروت، دار القلم، -، لبنانالضوء واللون فارس متري ظاهر،  ينظر: (0(
 .217، مصدر سابق، صالرسم بالنورجون التون،  (5(

 (6) Satoshi Amemiya، The Basics of Camera Technology، Sony Corporation، Printed in Japan، 2003، 
p7.  
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يجادو  األجسامبين  التميز والفن  ،أهمية لإلنسان التي هي أكثروهي من الحواس العليا  ،الفروق  ا 
 " أكثروالسينمائي بالدرجة األساس يخاطب العين فهو فن مرئي، وما الصوت اال مكمل له، 

بعد ذلك في  نذاإلعلى أن تأتى  ،األفالم تأثيرا هي تلك التي تخاطب العين في المقام األول
فبدون الضوء ال  ،هو علم وفن قائم أساسا على الضوءالوسيط السينماتوغرافي و  ،(1)المقام الثاني"
لوح  فتثبيت الضوء على ،ةتكامليأساسا فأن العالقة بينهما  ال وجود للون  ومن ثمتوجد صورة 

غرافي ا قاد الى ابتكار التصوير الفوتو حساس كان بحد ذاته غاية اكتشفت بطريق الصدفة مم
حتى ان لفظة فوتوغراف تعني الرسم بالضوء، وتحريك هذه الصورة جاء تالية كنتيجة حتمية 
 لجهود المبتكرين األوائل عبر سلسلة طويلة من التجريب والخيبات التي تكللت في النهاية بوالدة

و"التصوير ومنذ نشأته في تجاربه األولى التي تمتد إلى سنوات عديدة تستند إلى  الفيلمفن 
الن الضوء هو األساس في تحقيق الموجودات والماديات،  ،الضوء في تحقيق العملية التصويرية

هو ف (2)ات كثيرة من ظل وضوء وأجسام وخطوط وكتل والوان وأحجام"تغيير حيث انه يشكل لنا م
الضوء واللون ال يتم كال على حدة لكن تتم بشكل  إدراكأن و  ،إحساسنا المرئي باأللوان مصدر
هي و"الفرد يستجيب للبيئة ال كما  ،فالمشهد المدرك هو شامل في الرؤية دائما ،ومترابط متزامن

 ،(2)وحسب ما يضفي عليها من معنى وقيمة وأهمية" ،كما تبدو له ،عليه في الواقع بل كما يدركها
اإلحساس  تتم عبر ثالث مراحل األجسامالضوء المنعكس من تقوم العين بالتميز بين فعندما 

خيرا أ ،بماهية ذلك الشيء الحسي باللون  دراكاإلومن ثم  وهي نظره سطحية ،البسيط باللون 
موازنة بين هذه المعايير يعمل على ال يفالتصحيح اللون ،واطالق الرأي االستدالل بذلل اللون 

 . الثالثة

 :Color اللون

العين للون  إدراكأن و  ،هو القيمة التي تتحدد في عنصر من خالل الضوء المنعكس منه
فيدخل الضوء المنعكس من  ،ويعكس الباقي اً ما يسقط ضوء على جسم ما فيمتص جز يتم عند

شبكية العين ألنها تفرز في  اً فسيولوجي اً ثم ينتج تأثير  ،عدسة العين إلىالجسم بخطوط مستقيمة 
"الحساسة للمدى القصير والمتوسط  في شبكية العين بفضل الخاليا المخروطية الثالث األلوان

ثالث  باستخدامفي تشفير الرؤية  األنسانتقارب طريقة  RGBوالطويل ونموذج األلوان األولية 
فتقوم كل مجموعة من المخاريط باستقبال  ،(0)"واألزرق  واألخضرقنوات لأللوان األولية األحمر 

                                                           
 .22، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 1، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، صسحر التصوير فن وا عالمعبد الباسط سلمان،  (2(
 .21ص مصدر سابق،قاسم حسين صالح،  (2(

(4) Cuper tino، Final Cut Pro 7، USA، rights reserved  For Apple، 2010، p1315.  
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ثم  إدراك إلىالدماغ ويتحول اللون من إحساس  إلىفتتحول  ،مختلف من األلوان ()طول موجي
لرؤية األلوان...يرجع الفضل الى هذه النظرية في  ()فهم ومشاعر حسب نظرية "هيلمهولتز إلى

 ناو وجميع األل ،(1)األلوان في السينما والتلفزيون" استخدامظهور النظريات التي تم على أساسها 
زجاجي  ()(شورو م)ا قمنا بتوجيه مصدر ضوء ابيض من اليمين باتجاه إذف ،مشتقه من األبيض

شور باتجاه و ورقة بيضاء نالحظ الضوء الذي يخرج من الم الموشور يساروعلى  ،في الوسط
 ،النيلي ،األزرق  ،األخضر ،األصفر ،البرتقالي ،)األحمر ،الورقة مكون من عدة الوان

ها في السماء عند بزوغ الشمس بعد المطر والتي اصطلح ا وهي نفس األلوان التي نر  ،والبنفسجي(
بفضل االنكسار واالنعكاس واختالف طول  تكونت هذه األلوانو  ،(بقوس قزح)على تسميته 

"للعالم اإلنجليزي )نيوتن( ان الضوء هو اصل اللون فقد اثبت ان  هذه الموشور بةتجر و  ،الموجات
وتعتبر نظرية رؤية األلوان  ،(2)الضوء األبيض يمكن تحليله بمعنى تشتيته الى الوانه االصلية"

كثير من بالرغم من وجود  أقناعاوأكثرها  للون للعالم )نيوتن( من اهم النظريات لرؤية العين 
أول المحاوالت العملية الدقيقة لتنظيم األلوان هي لــ" أسحاق كانت و  ،بعدهالنظريات التي جاءت 
وهنالك  ،(2)الدوائر اللونية" أولوقدم  ،( عن الطبيعة الحقيقية لأللوان1111نيوتن وكشف عام )

مس الذي الفيزيائي ناتج من تحليل ضوء الش الضوء ون فل ،ن الضوء واأللوان الصبغيةفرق بين لو 
الفحم من  ،الكيميائي هو لون مستخرج من مواد طبيعية األلوان الصبغيةبينما  ،ابيضيبدو للعين 

المركبة  أوواأللوان الممزوجة  ،النباتات والكريمة المجروشة  واألحجاروأكاسيد المعادن والطين 
والفرق الفني بينهما يعود في اختالف األلوان  ،من تفاعالت كيميائيةيتم الحصول عليها 

)لون  هو بينما كيميائيا ،ةثانويال األلوانمن )لون ضوئي(  هو اللون األصفر فيزيائياف ،األساسية
 يعتبر لونًا أساسيًا. صبغي(

 
 

                                                           
( ):للضوء خاصيتان اساسيتان النتقاله هما التردد  الطول الموجيFreguency وطول الموجه/ Wavelength  وهي المسافة الواقعة

بين قمة موجة ضوئية والقمة الموجية التي تليها، فأطول الموجات تبدو حمراء أما األقصر منها فتبدوا برتقالية ثم صفراء فخضراء 
 .25ص ، مصدر سابق،قاسم حسين صالح ينظر:فزرقاء فبنفسجية 

( )هو طبيب وعالم فيزياء ورياضي الماني. درس فيسيولوجيا عمل العين واألذن، وقام بإنجازات هامة في مجالي  1790" :هيلمهولتز
الساعة  2110أكتوبر  1صفحة الطب والفيزياء...تنسب اليه تسمية طاقة هالمهولتز" ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، اخر تعديل لل

17:27. 
 .21-25، ص 1911، مصدر سابقالسينما الملونة، سعد عبد الرحمن قلج،  (1(
( )الموشور أو المنشور: "Dispersive prism لتشتيت الضوء، بحيث يتحلل الى  في علم البصريات، يستخدم الموشور المثلثي

 . 10:29الساعة  2112مارس  12عناصره الطيفية " ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، اخر تعديل للصفحة 
 .19، ص2119، دار الشؤن الثقافية العامة، بغداد، مفهوم اللون ودالالته في الدراسات التاريخيةعياض عبد الرحمن أمين،  (2(
 .01، صالمصدر نفسه  عياض عبد الرحمن أمين،  (2(
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 : colorsand Secondary Primary األلوان األولية والثانوية
وضع  1755عام في " CMYوثانوية   RGBالوان أولية قسمين إلىاأللوان الفيزيائية تقسم 

وظلت  في التصوير الملون_ _ هي حجر األساسقاعدة Clark Maxwell ()ماكسويلكالرك 
حددها وألوان االشعة التي ...وهي خالصة لتجارب الطويلة في األلوان ،صالحة الى اليوم

 ،وهي )الحمراء Primary Coloursماكسويل" هي التي نطلق عليها "األلوان األولية" 
هي  نهذه األلوااأللوان الثانوية هي )األصفر والماجنتا والسيان(  اما ،(1) والزرقاء(" ،والخضراء

وهي نتيجة التجارب  ،يث يكون لنا لون ثالث يدعى ثانوي بنفس القوة ح أولي لونينحاصل دمج 
بعضها الى بعض وخلطها بنسب ثالثة ألوان من االشعة  إضافة"أنه ب سويلماك اليها توصل التي

كما موضح في فمزج لونين يعطينا لونَا ثالثَا  (2)أي لون يطلب تكوينه" إنتاجيمكن  ،محددة
 :(2)الشكل

 .أصفر لون  (Yellow( ينتج )األخضر)األحمر مع 

 .سمائي( لون Cyan)األخضر مع األزرق( ينتج )

 بنفسجي.لون ( Magenta)األزرق مع األحمر( ينتج )

 
 ( األلوان األساسية واأللوان الثانوية2شكل )

فعندما يسقط ضوء ابيض على سطح ملون مثال األصفر فأن هذا السطح يمتص الضوء 
دمج األلوان يمكن و  ،منهماالذي يتكون األصفر  واألحمراألزرق ويعكس الضوء األخضر 

بنسب متساوية على سطح ابيض بمحور  مع بعضها األزرق( ،األخضر ،األولية الثالثة )األحمر
ا إذسيان(  ،أصفر ،الثانوية )ماجنتا األلوان إلىبالنسبة  أما ،(محدد فينتج لنا )لون األبيض

                                                           
( )"جيمس كالرك ماكسويل: James Clerk Maxwel  1711عالم فيزيائي اسكتلندي مكتشف أول تجربة للصورة الملونة عام "

 .02، ص 2112ينظر: بالسم محمد، الجرافيك جمالية التجنيس الرقمي، دار الكتب العلمية، 
 .111، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (1(
 .111، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (2(
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المكملة  واأللوان الثانوية هي األلوان ،تكون لنا )لون أسود(يدمجت مع بعضها بنسب متساوية 
 ،واألزرق يقابله األصفر ،فاألخضر يقابله القرمزي  ،المكمل"كل لون رئيسي يقابله لونه  ،لألولية

 واجمل لون من أي لون أساسي هو اللون المكمل له. (1)واألحمر يقابله األخضر األزرق )سيان("

"وضع أسس هذه الطريقة  والذي الثالث الفيزيائية ف اللون من خالل خصائصهنستطيع وص
Albert H. Munsell   (2)ألول مرة" 1915عام  في نشرهاوقد: 

أي  ،األخربواسطتها نميز أي لون عن  اللون أو درجة  ماهيته: أو Hueأصل اللون  -1
 .أحمر أصفر أخضر أزرق  األسماء التي نطلقها على اللون 

ويرتبط بـــ "اختالطه باأللوان المحايدة  intensity تهشد: او Saturationتشبع اللون  -2
Neutral Colours ")للضوء األزرق ضوء  أضفنافلو  (2) )وهي األبيض واألسود والرمادي

 ،قصوى  إشباعالطيف الشمسي بدرجة  ألوانوتتميز  ،اً ابيض سيكون األزرق باهت واقل تشبع
سطح ملون وعدم انعكاس ذلك الضوء قد يزيد من التشبع بينما انعكاس  ما علىضوء ان انتشار و 

 .ذلك الضوء على سطح المع قد ينقص التشبع

هي القيمة الفاتحة والقيمة  ، Brightness : أو نصوع اللون Valueقيمة اللون  -3
 .للون الغامقة 

 
 أصل اللون وتشبع اللون وقيمة اللون يبين خصائص اللون ( 2شكل )

                                                           
 .12، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (1(
 .59ص ،1997 ، العربي للنشر والتوزيع القاهرة،الصورة الصحفية دراسة فنيةمحمود علم الدين،  (2(
 .71، مصدر سابق، صير الملون التصو عبد الفتاح رياض،  (2(
( ) اشباع:  "SATURATION  يدل االشباع على درجة نقاء إشعاع ملون تبعًا لكمية األبيض التي يحتويها: فالصورة المشبعة تكون

بشور، جامعة  تيريز جورنو، معجم المصطلحات السينمائية، تر:فائز-ماري ذات ألوان كثيفة واذا انزلنا منها اإلشباع تصبح بيضاء" 
 .22باريس، ص
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أحمر  اً فمثال ممثله ترتدي فستانيجب أن تحتوي على هذه الخصائص الصورة الملونة ف     
ذو  ،األحمرأصل اللون هو  إلىد أشرنا فنحن ق شاحب فنحن  أوساطع  أو ا قلنا انه احمر زاه  ا 

ذو  ،دنا تشبع اللون بذلك قد حد  ،قيمة ونصوع اللون  إلىغامق فنحن نشير  أوفاتح  بأنها وصفناه ا 
هنالك فروق في زيادة  ،واهمها عدة احتماالت إلىفي عملية تسمية اللون  أحياناً  األمرويعود 

كل نوع …فالعين البشرية االعتيادية تتكون من "ثالثة أنواع من المخاريط ()ونقصان عدد مخاريط
ونادرا ما   (1)من األلوان الثالثة األساسية )األحمر واالخضر واألزرق( " احدمنها خاص بلون و 

ع خض  جزئي اوكلي "فالدقة في تحديد اسم اللون أمر يَ  ()وهنالك عمى لأللوان 0او  2تكون 
 .(2)لإلحساس الفردي"

 :Wave length الطول املوجي

لوال هذه االختالفات  ،واللون الموجية الطويلة والقصيرة خصائص الضوء ىاحد من يعتبر
"ولكل موجة ضوئية تردد  ،بدال من سبعة الوان احدن اللون و في درجات طول موجة الضوء لكا

Frequency وبالعكس يقل التردد  ،فكلما قل طول الموجة زاد التردد ،يتناسب عكسيا مع طولها
 األنسانوطول الموجه المرئي الذي تستقبله عين (، 0كما موضح في الشكل ) (2)كلما زاد طول "

فاألحمر  Millimicron"(0)ميلليمكرون  111و011يقع ضمن مساحة محدودة "ينحصر بين 
يكون غير مرئي ويسمى تحت الحمراء وما يقل عنه  711nm وما يزيد عليه  111nmيمثل 
211nm لكن من  ،فاألشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ال ترى بالعين ،يسمى فوق البنفسجية

حة لونية فوق الفيلم لم تكن بحساب سالممكن الفيلم السينمائي ان يتحسسها بالتالي تصبح م
واإلضاءة االصطناعية تتكون من أطوال موجية ضيقة بينما الطبيعية من اطوال  ،المصور

والمصدر الطبيعي او الصناعي للضوء هو في الحقيقة يتضمن مزيج من  ،موجية مستمرة
فالشعور باللون ينتج تفاعالت في الجهاز البصري نتيجة االطوال الموجية التي  ،االطوال الموجية
وعدد الموجات او االشعة الضوئية الساقطة على شبكية العين هي التي تقرر  ،تعكسها االجسام

األشعة الضوئية وهنالك وحدات متعددة لقياس طول موجات  ،ضيق ما نحس به من متعه او

                                                           
( )  المخاريطCones  تتركز باتجاه مركز شبكية العين، فالمخاريط تكون أكثر حساسية للون والضوء ذي الشدة االعتيادية، ولهذا تكون

سين قاسم ح ينظر: فهي حساسة بالنسة للضوء فقط بدون لون .  Rodsرؤية األلوان هي وظيفة الخاليا المخروطية، أما العصيات 
 .01ص،  سايكولوجية ادراك اللون والشكل، مصدر سابقصالح، 

 .75،  صسايكولوجية ادراك اللون والشكلقاسم حسين صالح،  (1(
( ) عمى األلوانcolor Bliindness"  "نقص في رؤية العين البشرية لأللوان، يجعل ادراكها لأللوان يختلف عن ادراك العين المثالية

 .15، ص مصدر سابقاحمد كامل مرسي، معجم الفن السينمائي، المصدر 
 .15، المطبعة الفنية الحديثة، مصر، صاإلضاءة والفلم في التصوير الضوئيعبد الفتاح رياض،  (2(
 .11، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (2(
 .21، ص مصدر سابق، سايكولوجية ادراك اللون والشكلقاسم حسين صالح،  (0(
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ويرمز لها  Angstrom unit ()الوسيط السينماتوغرافي هي وحدة أنجستروموالمعمول بها في 
A.U. 

               
  Frequencyالتردد )عدد الموجات(  Wave Length طول الموجه

 .( مخطط يوضح طول الموجة والتردد0شكل )

 : Color Temperature of Lightحرارة اللوندرجة 

 هيعن الجانب النفسي للون و  بشكل مباشر تعبرحد كبير على مصدر الضوء و  إلىتعتمد 
 ،واالصفرار من جانب"تعبير مجازي للداللة على مدى ميل لون األشعة الضوئية إلى االحمرار 

 من شروق الشمس وحتى غروبها الن درجة الحرارة اللونية تكون مختلفة (1)"زرقاقاالأو نحو 
ادر ومختلفة بين مص)ضوء الصباح الباكر  _ضوء الظهيرة _ ضوء المساء_ ضوء الليل( 

الذي يالئم المشهد  الفيلمتساعد مدير التصوير لمعرفة ما نوع  ،اإلضاءة االصطناعية المتعددة
في التصوير بسبب استخدام أكثر من مصدر  أخطاءتحدث  ناً وأحيا ،بحسب درجة حرارة اللون 

 ،الفيلم الخام فيتؤثر  فأنها فتصبح اإلضاءة ممزوجة ما بين طبيعية واصطناعيه بالنتيجة إضاءة
 واإلضاءة ،ةاإلضاءة االصطناعية كال على حد أوالن الفيلم الخام مخصص لإلضاءة الطبيعية 

وبين ساعة وأخرى من الشروق للغروب  ،لصيف للشتاءمن ا وأخرالطبيعية مختلفة بين شهر 
أللوان سوف تزداد ا أنوضوء النهار مختلف عن ضوء الشمس هذا يعني  ،وأخرى وبين دولة 

فمثال وجوه  ،بسبب اختالف قيم درجة الحرارة اللونية في المصادر ،درجة حرارتها عن األخرى 
عصرا برتقالية بالنتيجة يكون تعريض و ظهرا صفراء و الممثلين صباحا تكون بنفسجية زرقاء 

ستطيع تصحيحه ولكن المشكلة تتمثل في أنك قد تجد في الصورة أحيانا نو" ،خاطئ للفيلم الخام
ة منها "ال يستحب احدو  ،يتطلب الكثير من القواعد اجنب هذفلت (2)قدرا فائضا من لون ما"

مضى ساعتين من الشروق أو قبيل غروب الشمس  بعد إالملون  فيلمالتصوير الخارجي ب

                                                           
( )"وحدات االنجشتروم: Angstrom Unit . وهي احدى وحدات قياس طول الموجة، وهي الصفة التي تحدد لون الضوء" ليزلي ج ،

، 1912سعد عبد الرحمن قلج، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تر:هويلر، أسس صناعة السينما دليل للتكنولوجيا السينمائية، 
 .219ص

 .122، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، صالمرشد العلمي للمصورين والسينمائيينعبد الفتاح رياض،  (1(
 .11، صمصدر سابق، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
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هذه الحالة بصورة إبداعية فاشهر مثال على ذلك  احتى ان بعض المخرجين استغلو  ،(1)بساعتين"
للمخرج ستانلي كوبريك الذي تم تصويرة بصورة كاملة بواسطة االنارة الطبيعية  (باري لندون ) فيلم

 رحتى انه استعان بعدسة صنعت خصيصًا له في مختبرات وكالة ناسا وقام مع مدير التصوي
وظهرًا في انعكاس الضوء على سطح الماء...الخ(  -الشموع -النار -بضوء )النهار باالستعانة

بالنتيجة ستقل ساعات  ،الفيلم فيفوق البنفسجة تؤثر  أشعهصوير لوجود الصيف أيضا يتوقف الت
من خالل الكاميرا عبر تلك المسح  ضبطرغم ان التقنيات الحديثة )الديجيتال يمكن  التصوير،

وء الليل الخافت او اإلضاءة الصناعية بشقيها ( ليوائم ضوء النهار او ضW.Bة )معايير  إعادة
والطريقة الثانية هنالك مقياس درجة  ،زرقة والتنكستون المائل لالصفرارالفلورسنت المائل لل

ويتم  وهو "جهاز يستخدم في قياس لون االضاءة Kelvin()يقاس بالكلفن الذي الحرارة اللونية 
وقد تطور هذا الجهاز بتطور التقنيات  ،(2)"تقدير لون اإلضاءة بتقدير درجة حرارة مصدر الضوء

األجهزة يمتلك حساسات وأساليب تقدير عالية تخبرك باللون ودرجته وتشبعه  الحديثة فبعض هذه
، او نوعية الفالتر ة ذلكءمت لتعديل اعدادات الكاميرا لمواقترحام تقدمونوعية اإلضاءة وحرارتها و 

 الشفافة التي من الممكن وضعها امام العدسة او امام مصدر الضوء للوصول للنتيجة المرجوة،
 ،(2)ع القواعد الصحيحة فإنه من المؤكد أن نجد الصور مكسوة بمسحة من لون معين""وما لم نتب
هو لعمل توازن لوني بين درجة حرارة اللون وبين مصادر  ،من قياس درجة حرارة اللون والغاية 

تعريض صحيح وتجنب الحصول على  من أجل ،اإلضاءة التي يستخدمها مدير التصوير
أهمية بالغة في "وتطابق درجة الحرارة اللونية لمصادر الضوء المختلفة ذو  ،التصحيح اللوني
 .(0)"ان كان الفرق قليالوحتى  ،التلفزيون الملون 

 :Colors Hot Cold and ارةاأللوان الباردة واحل
بالنسبة للرسام التشكيلي اللون األزرق من األلوان الباردة ألنه مقترن بضوء القمر والليل 

"وقد  ،ألنه مقترن بالنار وضوء الشمس الحار لوان الحارةمن األ واألحمر ،وجليد الثلوجالبارد 
 أكيرا)فمثال المخرج الياباني   (5)ستغل كثير من المخرجين هذه المضامين السايكولوجية والرمزية"ا

الذي يتكون من ثمانية أحالم  (أحالم) فيلميستغل اللون بمفاهيمه التشكيلية، في  (كيراساوا
المخرج بألوان فان كوخ في لوحاته عبر الحلم الخاص بهذا الفنان فيطغى اللون األصفر  تعيينيس

                                                           
 .22، صمصدر سابق، اإلضاءة والفلم في التصوير الضوئيعبد الفتاح رياض،  (1(
()Kelvin :  مصدر  معجم الفن السينمائي،احمد كامل مرسي، سميت بالكلفن نسبة إلى مكتشفها "العالم اإلنجليزي لورد كيلفن" المصدر

 .15، ص سابق
 .171، ص مصدر سابق، معجم الفن السينمائياحمد كامل مرسي،  (2(
 .122، ص مصدر سابق، المصريةلمرشد العلمي للمصورين والسينمائيين، مكتبة االنجلو ـا ـعبد الفتاح رياض، (2(
 .111، مصدر سابق، ص األساليب الفنية في اإلنتاج التلفزيونيرودى بريتر،  (0(
 .09مصدر سابق، ص  ،السينما فهم ،لو دي جانيتي (5(
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والبرتقالي، لون حقول عباد الشمس والقمح، بينما في حلم الطفل الصغير يطغى اللون االحمر 
 من منزله.على كثير من اللقطات كناية عن األلم الذي يشعر به بعد طرده 

 بالسكينة اإليحاء إلى تميل البنفسجي( – األخضر – )األزرق  عموماً  الباردة األلوان"
 برتقالي( – أصفر – الحارة )األحمر واأللوان الصورة. في التراجع إلى وتميل والهدوء واالستعالء

كما موضح  (1)"الصور أكثر في أمام إلى التقدم إلى تميل وهي والتحفيز. والعنف بالعدوان توحي
 .(5في الشكل )

   
 .األلوان الباردة والحارة يوضح (5شكل )

 :intensity الكثافة

 ضعيف وبعضها واضح نقي بعضها واأللوان ونقاوته، شدته مدى تميز التي الصفة هى
نشوء مسحة من اللون  إلى نقص في كثافة الطبقة القرمزية في الفيلم يؤديالأن و  ،ممزوج
و زيادة األشعة الضوئية الخضراء التي ه الحالة بواسطة التالعب بتقليل أونتجنب هذ ،القرمزي 
افة الضوئية بدأ الكثاشتدت "فكلما  ،سطة وضع مرشح وهكذان القرمزي بوازيادة اللو  إلىأدت 

نماغير قادرة على قياس درجات الكثافة  األنسانعين و  ،ا وبالعكسقاللون أكثر أشرا د ترص وا 
الكثافة اللونية على سطح الصورة تظهر  تشبع وضبط ،(2)"في درجات هذه الكثافةات تغيير ال

 جمالية المضمون من خالل تدرج اللون وكثافته بطريقة متقنة.

  :Contrastالتباين 

هدف الى محتوى ي ،أهمية كثراألالعناصر التكوينية  احدشدة وضوح األلوان فيما بينها، هو 
بسبب أن وجود فروق لونية  ،البصري  دراكالتباين شرطا أساسيا لإلعتبار ا "ويمكن  ،فكري معين

                                                           
   .11ص سابق،مصدر ، السينما  فهمجانيتي، لوي دي  (1(

(2) Alexs Van Hurkman، Color Correction Professional Techniques For Video And Cinema، Op.Cit ، 
p151. 
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التباين  ةويجب مراعا ،لتوظيف فني معينيمكن اتخاذها ( 1)ونصوعية بين أجزاء مختلفة من المادة"
توافق مع قياس العين الطبيعية حتى تتكيف مع ذلك اللون وال تنفرها و"التباين يالمثالي الذي 

نموذج لوحدة قياس بشرية في بناء الدرجة اللونية ألي عمل من أعمال البصري المثالي هو 
وهنالك تباين بصري مثالي وغير  (2)وهو يعمل كوسيلة لتناغم الدرجات اللونية" ،الفنون الجميلة

معينه  بالمعلومات وسهل التعبير والثاني يساعد على تكوين أفكار اً يكون غني فاألولمثالي 
كون يو  متجاورين او اكثر االختالف الواضح بين لونينمثال  ،تصب في مضمون العمل الفني

تأثير الناتج عن وضع مجموعة من األلوان ذات النوعيات " يعتبرو  وصف النقيضعالقة لبينهما 
ذات الموجات  مثال التباين بين درجات اللون الدافئة (2)اللونية المختلفة بجوار بعضها"

تناقض وتضاد  إلىويتحول هذا التباين  ،ذات الموجات القصيرة والباردة الكهرومغناطيسية الطويلة
وجذب  لتحقيق الشد البصري ويستخدم  ،عند وصول االختالف الى اقصى درجاته بين هذه األلوان

ضفاء االنتباه ويعد "أكثر  البصري  دراكاإلات في تغيير الواقعية والحيوية وخلق التأثيرات بفعل ال وا 
 بية أكبرإذحقق ج ،التشبع أو، لذا كلما زاد التباين في الشدة (0)الوسائل التعبيرية شيوعا في الفن"

 احدوالتباين هو  ،ي تتفاعل في الشكل العاماللونية الت تبايناتال من مجموعة بواسطة في الصورة
 ،في الصورة السينمائية اً ولذلك نجد هنالك عمق ،االمور التي تساعد على خلق العمق في الصورة

"حالة تصوير األفالم السينمائية المعدة خصيصا للتلفزيون أن  بسبب عكس الصورة التلفزيونية
يكون تباين اضاءة الموضوع المصور أقل منه في حالة األفالم السينمائية المعدة للعروض 

هنالك عدة  (5)ويؤدي اغفال هذه الحقيقة الى حدوث ضغط حاد في الدرجات اللونية" ،السينمائية
 :عوامل تجعل صانع العمل يلجأ الى التصحيح اللوني ومنها

 .طبيعية الطبقة الحساسة السالبة والموجبة -1
ذ" طالت مدة التحميض قل التباين بين الدرجات و  اإذ واإلظهارالتعريض  ىمد -2 طالت مدة  اا 

 .(1)زاد التباين" التحميض
 .اإلظهارمحلول  -2
 .استخدام المرشحات الضوئية -0

                                                           
 .115، صمصدر سابق، دكتاتورية التباين السينمائيمحمد نعيم الخيمي،  (1(
 .122ص المصدر نفسه ، محمد نعيم الخيمي، (2(
 .51، ص جماليات اللون في السينما، مصدر سابقسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .112، صمصدر سابقمحمد نعيم الخيمي،  (0(
 .215، ص مصدر سابق، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (5(
، تر: فيصل الياسري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، جماليات التصوير واالضاءة في السينما والتلفزيون بيتر سبرزسني،  (1(

 .11، ص1992
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ويتم تحقيق أقصى قدر ، طبيعة المرئيات ولونها واإلضاءة الساقطة عليها والمنعكسة منها -5
 .واألبيضمن التباين بواسطة ضبط األسود 

 :الكالسيكي التصحيح اللوني مراحل

ه في اشتغاالتو  التصحيح اللوني الكالسيكيتاريخية لمسيرة هذه المراحل تعبر عن الحقبة ال
ط يفي الوس التصحيح اللوني بعد دخول اللون  شتغاالتا الن ،وسيط السينماتوغرافيال

التي سيتطرق لها  تصنيفها الباحثقام ب من المراحل التي اً توسعت فضمت كثير  السينماتوغرافي
على الرغم من ان  ،بصورة كالسيكيةسينما والتلفزيون البعض منها الزالت تستخدم في الف ،االن

 هذه المراحل بمرحلة واحدة.التكنلوجيا الرقمية الحديثة قلصت 

 :التصحيح اللوني يف الفيلم اخلام: أواًل

 ،لتسجيل التأثيرات المختلفة في كمية الضوء على االسطح الحساسة يستخدمالفيلم الخام 
بواسطة رسامين عن طريق التلوين او الصباغة  األسود واالبيض هفيلمادخل اللون الى  البعضف

تم صبغها باليد وبطرق تشبه خط التجميع حيث يقوم كل رسام " التي أفالم جورج ميليه مثل
وجعل في كل لقطة  هاتصحيحااللوان و  إضافةبواسطة  (1)"الفيلمبصبغ مساحة دقيقة من شريط 

هو اول  سليم كمال اخراج العزيمة فيلم العزيمة فيلموأيضا كان  ،وانها قريبة من األلوان الحقيقيةأل
هو مشهد فاطمة  احدعربي يدخل فيه اللون حيث اصر المخرج على تلوين مشهد و  فيلم

وصويحباتها في متجر االقمشة حيث تم تلوين المشهد في معامل بآتيه في فرنسا وقد كلفت 
قامت معامل تصنيع األفالم  اللون  عندما شاع استخدامف ،الفيلمعملية تلوين المشهد ثلث ميزانية 

للوصول  تصحيح األلوان فيهو  معالجة وطرق  ،الملون  الفيلمها بطرق تصنيع نبالمنافسة في ما بي
توى عليها "أن قدرة الفيلم الملون على نقل األلوان التي يحو ،الفيلمالى نتيجة ترضي صانع 

التوازن  األلوان )ب(تشبع  تتوقف على عدة عوامل )أ( ،المنظر المطلوب تصويره
 :ثالث أنواع من األفالم ظهرتو  ،نوع الفيلم وفهي من مهام اإلضاءة ( 2)اللوني"

 هذه األفالم يتم اعدادها ،او قليلة التأثير والخضراء أفالم ال تتأثر باألشعة الزرقاء والحمراء :أوال
 .العمل حسب متطلبات

                                                           
 .01، مصدر سابق، ص فهم السينمالو دي جانيتي،  (1(
 .10، صمصدر سابق، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
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 الفيلميكون  (1)"للعمل على جودة األلوانقناعا داخليا  الفيلم"يحمل هذا  كلور إيستمان فيلمثانيا: 
ر من أكثر أنواع األفالم ويعتب ،صحيح اللوني والتالعب في مكوناتهلتلبعد عملية التحميض  اً مرن

 .ماً ااستخد

ذات تباين "ينتج عنه صور قليلة التباين ليطبع منه نسخا ممتازة األلوان ل رفرسا فيلمثالثا: 
ال نسخة سالبة فكان  ي ال يحتو الريفرسال  ألنً لكن هذه النوعية لم تنتشر بصورة كبيرة  (2)"صحيح

صنع نسخ منه، وقد جرت محاوالت لذلك لكنها انتجت نسخًا اقل جودة بكثير من األصل،  نيمك
ى عاتق مصحح األلوان داخل عملية ضبط التباين المطلوب حسب ما يالئم العمل الفني تقع عل

 األلوان.بأمانة نقل  الفيلم حتى يتميز ،المعمل
تعتمد في تصنيع أفالمها على درجة حرارة اللون في  ةاألفالم الملون إنتاجومصانع 

حتى تتالءم مع  لأللوان األساسية في الفيلم األفالمتقليل من حساسية  أوالتالعب في زيادة 
فجميع األفالم الملونة تكون مخصصه لنوع معين من أجواء التصوير حسب  ،المشهد ةإضاء

طبيعة استخدامها فهنالك "نوعان من األفالم النيجاتيف الملون للتصوير السينمائي يختلف كل 
تزداد  األولالنوع  (2)في خصائصه وحساسيته الطيفية للون الضوء الذي أعد له" األخرمنهما عن 

تزداد درجة حرارة اللون فيكتفي بالقليل من الضوء وتستخدم في التصوير و سرعة حساسيته للضوء 
هو نوعية يكون حجم حبيبات الفضة كبيرة فتتحسس للضوء بصورة اسرع لكنه ينتج  ،الخارجي

سرعة الحساسية وتقل  لقلما واكثر دقة مما ييستخدم حبيبات اصغر حج والثاني صورة اقل جودة
 (0) مثال:درجة حرارة اللون فيتطلب المزيد من الضوء وتستخدم في التصوير الداخلي 

 درجة كلفن. 5111أفالم معدة للتصوير في ضوء النهار حيث درجة حرارة لون الضوء -1

 كلفن.درجة  2211أفالم معدة لمصادر الضوء الصناعي حيث درجة حرارة لون الضوء -2

يمكن استخدام فيلم خام بإضاءة غير تلك التي قد تمت موازنتها لها أثناء تصنيع  وانه ال 
"األفالم الملونة التي أعدت و ،بعد وضع المرشحات والفالتر المناسبة له يمكن فقط ،الفيلم

مثال( فتزيد حساسيتها لألشعة  للتصوير مع مصادر الضوء الصناعية )مصابيح التونجستن
الزرقاء عن حساسيتها لألشعة الحمراء الن  هذه المصادر الضوئية تبعث الكثير من االشعة 

والمصدر الضوئي أيضا من شأنه  (5)الحمراء والصفراء والقليل من الزرقاء في طاقتها الضوئية"

                                                           
 .127، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، صالمرشد العلمي للمصورين والسينمائيينعبد الفتاح رياض،  (1(
 .129، ص، المصدر نفسهعبد الفتاح رياض (2(
 .97، ص  مصدر سابق، فن الضوءماهر راضي،  (2(
 .912، صمصدر سابق ، المرشد العلمي للمصورين والسينمائيينعبد الفتاح رياض،  (0(
 .07، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (5(
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مصادر اإلضاءة ودرجة فيجب ان تتفق وتتوحد جميع  ،ن يؤثر في الفيلم حسب قوة المصدرأ
 حرارة اللون التي أعد عليها الفيلم.حرارتها اللونية مع درجة 

 :التصحيح اللوني يف اإلضاءةثانيًا: 

بل لها دالالتها ومعالجاتها الخالقة ، المنظر ةإضاءاإلضاءة ال تقتصر على  أهمية    
بصورة مستمرة في جميع تفاصيل العمل فالحفاظ على اإلضاءة  ،باللون  ارتباطها بروخاصة ع

إضاءة اكثر  إلىالن المادة الخام في الفيلم كانت بحاجة  ،وقت إلىكانت مسألة معقدة وتحتاج 
طبيعة  ات فيتغيير ال هذ انو  ،ات واسعة في األلوانتغيير  يواجهوالتصوير على مدار اليوم  ،إشراقا
 ،اً صناعي مأ اً كان ضوء طبيعي اسوآء (1)الضوئي"" نتيجة تغيير صفات المصدر في الفيلم األلوان
 كانت وماتزال في التصحيح اللوني الملونة فاإلضاءة ،تشبع اللون وقيمة اللون  فيؤثر ي ألنه
و"توجد بوجه عام عالقة بين الضوء  ،والحذف والتعديل ضافةدورها المهم في عمليات اإل ؤديت

من أجل التصوير  إضاءه مجرد من الفيلممفهوم اإلضاءة في  اختلفلذلك  ،(2)والحالة النفسية"
والتصحيح اللوني  (2)به" الخاصةشكل لنموذج تشكيلي له قوانينه " باعتبارها ،ملونة إضاءه إلى
من اختيار أنواع المصابيح والمرشحات والفالتر المستخدمة في العمل التي  أيبد اإلضاءةفي 

أن مفتاح درجات اإلضاءة العالية قد تسهم في تقليل و  ،المطلوبةلفيلم المستخدم والبيئة تالئم ا
اإليجابية كلها متجانسة  و"لكي تكون النسخة ،جدا اً تشبع اللون بالنتيجة يظهر اللون خفيف

 (5)النصوع " تغييرالنور يؤدي الى  تغيير"الن  ،تمركز اإلضاءة وانتشارها ةيجب مراعا (0)"القتامة
ينبغي موازنة اإلضاءة ومعالجتها في  كان ولهذا ،بالنتيجة نحصل على صورة مختلفة في األلوان

 (1)قد قلت بصفة عامة" tone" فأن مشكلة توافق اللقطات حسب درجة الصورة  ،موقع التصوير
لتصوير أثناء عملية ا في في اإلضاءة مدير التصويرمن خالل التحكم المستمر من قبل 

الن "االختالفات في اإلضاءة واللون داخل اللقطة تؤدي إلى كسر  ،على االستمراريةللمحافظة 
 ،المونتاجبين لقطتين أثناء عملية  ربطعند ال (1)االستمرارية...فإنها تسبب مشكلة للمونتير"

حتى يتيح  (7)و"المصور السينمائي بصورة عامة يكون مسؤوال عن تنظيم االنارة والسيطرة عليها"
"فارق كبير بين  بسبب الفرصة للمونتير بالمحافظة على مستوى اإلضاءة واللون في الفيلم بكامله

                                                           
 .2، ص ، مصدر سابقالسينما الملونةلجء، سعد عبد الرحمن ق (1(
 .102، ص1991قناوى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد عبد الفتاح  تر:، دينامية الفيلمجوزيف وهارى فيلدمان،  (2(
 .101، صالمصدر نفسة، جوزيف وهارى فيلدمان (2(
 .221، مصدر سابق، صالرسم بالنورجون التون،  (0(
 .11ص مصدر سابق،، جماليات التصوير واالضاءة في السينما والتلفزيون بيتر سبرزسني،  (5(
أحمد الحضري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  تر:، السينمائيفن المونتاج كاريل رايس،  )1(

 . 221ص
 .515، ص2111، 1أحمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط تر: ،تقنيات مونتاج السينما والفيديوكين دانسايجر،  (1(
 .01-29، صسابقمصدر  ،فهم السينما لو دي جانيتي، (7(
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 ،(1)ونحن نراها بالعين المجردة ودرجة إضاءتها وهي على شريط الفيديو" األسطحدرجات إضاءة 
وهو عمل يشترك به المصور مع مدير التصوير ليأتي عمل المصحح اللوني في معمل 

 التحميض مكمال لهما.

لذا يجب تجنب اسـتخدام اإلضـاءة المختلطـة فـي المشـهد الن اإلضـاءة التـي تمـر مـن 
ان اغلــب و  ،لونيــة غيــر مرغوبــه فتحــدث مســحة ةاإلضــاءة االصــطناعية دافئــالنافــذة مزرقــة و 

ذا لـون أصـفر  تسـتخدم القـوس الكـاربوني السـينمائي التـي تسـتخدم فـي التصـوير اإلضـاءةمصادر 
غالبيــة  أفيلجــ ،التعبيريــة اجماليتهــ تغيــرتنهــا ومــن ثــم االو  تغييــرفتــؤثر علــى طبيعــة لــون الصــورة ب

يسـاعد المصـور  الـذي  ،ضـبط سـرعة حساسـية الفـيلم باسـتخدام مقيـاس التعـريضالمصورين الى 
ليسـت  األنسـانعـين  الن"بعـض المرشـحات  اسـتخدام إلـىاللجوء  برفع أو تقليل نسبة اإلضاءة أو

يــاس الضــوء يعمــل بطــريقتين قيــاس الضــوء الســاقط مــن خــالل توجيــه مقف (2)"مقياســا دقيقــا للضــوء
والثاني قيـاس  ،المقياس أمام مصدر الضوء فيحول الطاقة الضوئية الى كهربائية ويتحرك المؤشر

مــن مفهـوم مـا تناولـه شـارلس فـي كتابـه التصــوير  ،المـراد تصـويرها األجسـامالضـوء المـنعكس مـن 
الصــحيح الن زيادتــه  هــايســتخدم فــي موقع أنيجــب  اإلضــاءةأن اللــون فــي  ،الســينمائي للمحتــرفين

بصـورة او بـأخرى يعتمـد علـى  فاألمر ،أضعاف الصورة بدل من تقويتها إلىيؤدي  قد ونقصانه
 .رؤية صانع العمل والمبررات الدرامية التي يبغي الوصول لها

استخدام اإلضاءة المختلفة  اما بالنسبة للتلفزيون فكانت مشكالت كثيرة تواجه اللون بسبب
 وأن لمبة مصباح المنزل العادية تعطي ضوءاً  ،مائال للزرقة "أنبوبة الفلورسنت تعطي ضوءاً  الن

والكاميرات ذات الصمامات الثالثة تتطلب الكثير من اإلضاءة الن كل  (2)مائال للون البرتقالي"
من الديكورات وطالء الجدران صمام يتطلب أشعه ضوئية كافية حتى يلتقط اصل اللون الطبيعي 

مع  الرئيسةاإلضاءة التلفزيونية...وهات ياإلضاءة في االستود مديري كثيرون من ال"يوازن و
ديوهات في االستو  المفضلةواالضاءة  (0)اإلضاءة التكميلية واالضاءة الخلفية بواسطة العين"

 ،غير صحيح ها بشكلوتظهر  لون الوجهدرجات تشوه  ألنهاغير ملونه الالتلفزيونية هي اإلضاءة 
والهدف من االضاءة الجيدة  ،غير المع اً ويفضل أن يكون لون فاللون يكون في الديكور والمالبس

 للسيطرة على اللون والتوزان والتعريض المناسب الذي يهدف له التصحيح اللوني.
                                                           

 .90، ص2111، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عصر الصورةمنصور شاهين،  (1(
( )مقياس التعريض: ""exposur meter للضوء الساقط أو المنعكس"  ةكمىوئية، أعدت للقياس هو أحد األدوات البصرية أو الكهرض

 .905، ص1912الثقافة واألعالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، احمد كامل مرسي، معجم الفن السينمائي، وزارة المصدر: 
 .221، مصدر سابق، صالرسم بالنورجون التون،  (2(
 واالعالم، الثقافة وزارة: االمارات دولة قلج، الرحمن عبد سعد :ترالتصوير السينمائي للمحترفين، تشارلس.ج.كالرس، ينظر:  )2(

 .211ص، 1917
 .111، مصدر سابق، ص األساليب الفنية في اإلنتاج التلفزيونيبريتر، رودى  (0(
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  :املرشحات اللونيةو الفالتر التصحيح اللوني بواسطة :ثالثا

تعمل بخاصيتين  ألنها هااعتمادا علي الكالسيكي وتعتبر من أهم مراحل التصحيح اللوني
يسمح بدخول اللون الذي يتكون منه  المرشح الن ،وان ومعالجتهاتوازن اللون وتصحيح االل

مثال عندما نضع فلتر احمر امام  ،أي انه يسمح بمرور أطوال موجية محددة ويعكس الباقي
األحمر فأن المرشح يعكس جميع الوان  عدسة على منظر طبيعي اخضر فيظهر المنظر باللون 

لكنها بالمقابل تحول  ،الطيف ويسمح بدخول اللون األحمر فقط فيظهر الجسم باللون األحمر
 فيدون التأثير  من اللون األخضر الى اسود، بينما المرشح البرتقالي اللون يعطي تأثيرا مقاربا

أو القصور في صفات النقل  المرشحات تصحيح نواحي النقص تستطيع"و باقي األلوان،
هنالك و  ،يكون على عموم الصورة وليس أجزاء منها بواسطة الفالتر اللوني التصحيحو  (1)"اللوني

أن المرشحات المخصصة "المرشحات لألضاءة والفالتر للعدسة ف ،فرق بين المرشحات والفالتر
هما وهنالك فرق بين (2)"المرشحات المخصصة لعدسات التصويرلمصادر الضوء هي ليست نفس 

حساسية الفيلم  لمالءمة الفيلمالتي تصل الى  تحكم في درجة حرارة اللون ت االضاءة رشحاتم
وتعمل  ،(k 3200)او  (k 5600) على نمط معين اثناء التصنيع في موازنته تالذي قد تم

تعمل على  (فالتر)ال مرشحات العدسة أما ،أو انخفاضها رفع نسبة المايرد المرشحات على
تمتص لونا أو  ،"هي مرشحات ذات الوان باهتةواأللوان  اتزان تصحيح األلوان بواسطة تعديل

 فالمرشح أو الفلتر (2)ويمكن الحصول عليها في درجات كثافة مختلفة" ،األولية أكثر من األلوان
يصبح التصحيح اللوني بواسطة  ناً أحياو  ،موازنة درجات حرارة لون اإلضاءة يعمل على

بسبب عدم استخدامه بصور مدروسة وصحيحة فمثال  اضافي خطأالمرشحات والفالتر مصدر 
غير  ،(21أن نستخدم مرشحا كثافته )هذه المسحة الصفراء  إزالةستوجب يــ"هنالك مسحة صفراء 

أدى الى نشوء ( مما 51أن المصور قد أخطأ في تقديره لشدة المسحة فوضع مرشحٌا  قدره )
 (0)(" األصليةمسحة جديدة زرقاء  )أي من لون مكمل للمسحة 

                                                           
 .20، صمصدر سابق، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .212، مصدر سابق، صالتصوير السينمائي للمحترفينتشارلس.ج.كالرس،  )2(
( )ما يرد هي أختصار للكلمات الثالثة  المايرد :Reciprocal DegreeMicro   وتعني الدرجة العكسية المصغرة، فكلما زادت قيمة

و"لكل درجة كلفين قيمة أخرى ترتبط بها تعرف باسم )قيمة  120. عبد الفتاح رياض، المرشد العلمي، ص  الكلفن تقل قيمة المايرد
على معادلة درجة حرارة لون االضاءة مع  مايرد، تعمل 211كلفن =  5111/درجات الكلفين، كل 1111،111وهي تساوي    المايرد(

درجة حرارة اللون في الفيلم المخصصة بواسطة وضع المرشحات أمام مصدر اإلضاءة، وتوصي مصانع األفالم الملونة باستخدام 
رياض،  عبد الفتاحمرشحات من إنتاجها عادة لتحويل درجة حرارة لون األشعة كي تالئم ما ينتجونه من أفالم ملونة ". ينظر : 

 .12-57ص التصوير الملون، مكتبة األنجلو المصرية، 
 .171، مصدر سابق ، صاإلضاءة والفلم في التصوير الضوئيعبد الفتاح رياض،  (2(
 .12، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (0(
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 : (1)بطريقة الحذف المرشحات والفالتر بواسطة قواعد التصحيح اللوني الكالسيكيومن 
 المسحة.إلزالة مسحة من لون يكسو الصورة يستخدم لون من نفس لون  -1
 المسحة.يجب أن تكون كثافة المرشح مساوية تماما لدرجة شدة  -2
فمن المؤكد أن تنشأ  ،ا زادت درجة كثافة المرشح المستخدم إلزالة المسحة عن الحد الصحيحإذ -2

  .من لون مكمل للون المسحة األصليةمسحة جديدة 

( والثانوية Rاألحمر_G_األخضرBولية )األزرق األمن الفالتر  انوهنالك نوع
 )أساسي( أوليلونه ( فعند توجيه ضوء ابيض على مرشح Cوالسيان_ M_والماجنتاY)األصفر

مثال المرشح األحمر يسمح بمرور  ،فأنه يسمح بمرور اللون الذي يحمله فقط ويعكس الباقي
بينما المرشحات الثانوية تسمح بمرور لونين أساسيين الذي تكون منهم المرشح  ،األحمر فقط

 لونين الذي تكون منهما)البنفسجي( يسمح بمرور  Mرشح الماجنتا مثال م ،وتعكس الثالث
 ،(2)و"المهم هنا أن يظهر كل لون في الفيلم على حقيقته" األزرق واألحمر ويعكس األخضر

التي يحدد  تستخدم لتصحيح الصورةأخرى هنالك مجموعة التي سبق ذكرها  لفالترالى ا ضافةباإل
 اً درجة حرارة اللون حتى يكون اختياره مالئماستخدامها ونوعيتها مدير التصوير بواسطة مقياس 

 (2):الفالتر ومن هذهللخطأ الحاصل 
 .Color Balancing Filters :التوازن اللوني فلتر -1
 .(U.V)يرمز له  Ultra Violet F: امتصاص األشعة فوق البنفسجية فلتر -2
 .ضوء السماء فلتر -2
 .Contrast filters :التباين فلتر -0
 .(N.D)يرمز له  Neutral Density Filters :المحايدة فلتر -5
 ألشعة متقزحهوهو فلتر يعطي هاالت  (Pيرمز له ) Polarizing Filters :االستقطاب فلتر -1

الشمس وغالبا ما يستخدم من اجل تعميق درامية الجو العام في المشاهد المصورة في الصحراء كما 
عندما ي جَبر البطل على السير عاريًا في الصحراء بحرارتها    Beyond the reach فيلمفي 

بتعميق اإلحساس بحرارة المشهد ومعاناة البطل عبر لقطات متتابعة  الفيلمالالهبة يقوم صانع 
 للشمس مع هذا الفلتر لتعطي هالة قزحية تنعكس على وجه البطل المنهك.

 :الحرارة اللونية فلتر -1

                                                           
 .211، صالمصدر نفسه  عبد الفتاح رياض،  (1(
 .52، مصدر سابق، صالسينمائيفن التصوير أحمد الحضري،  (2(
، 1971، المكتبة الوطنية بغداد، الشركة العراقية للطباعة الفنية، تصوير بالمرشحات الضوئيةفن الينظر: نزار جعفر حمندي،  (2(

 .27-21ص
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"يعطي صورة توحي بالضباب على الرغم من  (Hيرمز له ) Haze  Filters :الضباب فلتر -7
 .(1)صفاء جو النهار"

اإليطالي يوم  الفيلمي فتم استخدام هذا الفلتر  (Filters Correction) :التصحيح اللوني فلتر -9
حيث قام المخرج بكبت نصوع األلوان مع  خاص من تمثيل صوفيا لورين ومارسيلو ماستورياني

اإلحساس بكآبة فترة الفاشية الماسولينية وبؤس  تعميقابراز األبيض واألسود واالحمر من اجل 
 .االحياء الفقيرة

 ي تستخدم في حالة التصوير الملون من "أهم المرشحات الت يعتبر يتصحيح اللونوفلتر ال     
وهذه المرشحات  ()جيفارت-التي تنتجه مصانع أجفا (2)هو المرشح الذي يقوم بتصحيح االلوان"
ويستخدم أيضا في التصوير األسود واألبيض للتقريب بين تستخدم في درجات حرارة اللون العالية 

ليات مرشحات تصحيح ألوان في عم استخدام"قد يصبح من الضروري أحيانا و ،قيم األلوان
وتغيير -التوازن اللوني تغييرحيث تعمل هذه المرشحات على ) (2)"التصوير الخارجي باأللوان

لون( "أي مجموعة من المرشحات التي يؤدى استعمالها الى اثراء الصورة ومساعدة المصور 
  .(0)على خلق األثر الذي يرغب في الحصول عليه"

في االستخدام  تلك المرشحات والفالتر وانال تغيرت المرشحات والفالتر اللونية ومن عيوب 
خاصة ان المرشحات في البداية كانت تصنع من  ،المستمر بسبب تعرضها للضوء المباشر
الذي كان يبهت باالستخدام المتكرر، وتم معالجة هذا  الزجاج المطلي بطبقة خفيفة من اللون 

ونًا بذاته، رغم انه سريع مرشحات مصنوعه من الجيالتين المرن الذي يكون مل باستخداماالمر 
ا لم يتم استخدامه بصورة حذره اال ان رخص ثمنه إذوسرعه تجعده  اللينةالعطب بسبب مادته 

الى نقص في كمية االشعة الضوئية التي  المرشحات ؤديتكما يجعل من استبداله امرا ميسورًا، 
 المرشحات يجب إضافةوبعد  ،(5)مرات" 7التعريض حوالي  ددا"يجب أن يز مما  الفيلمتصل الى 

حساب مدة التعريض الصحيحة إلصالح ألوان الصورة النهائية وتعويض نقص االشعة بزيادة 
في اختيار وتركيب وتبديل المرشح لكل  ذي يستغرق الوقت ال طول الى ضافةباإل ،مدة التعريض

الفلتر يحد عموم تكسوها طبقة لونية الن المرشح او  أحياناً وجوه الممثلين و  ،لقطة أو مشهد
"االعوجاج وااللتواء وغالبا ما يصيب المرشح  ،الصورة وال نستطيع تخصيص جوانب معينة

بتأثير سخونة المصباح...ولذلك غالبا ما يجد المصور نفسه مضطرا الى استبدالها بقطع جديدة 
                                                           

 . 19ص ، مصدر سابق عبد الخالق شاكر قاسم، (1(
 .52لبنان، ص-للثقافة والعلوم، بيروت، المركز العربي فن التصوير السينمائيأحمد الحضري،  (2(
() Gevaert-Agfa.هي شركة بلجيكية تصنع وتوزع منتجات التصوير وهي متخصصة بصناعة األلوان الضوئية والكيميائية : 
 .191، مصدر سابق ، صأسس صناعة السينما دليل للتكنولوجيا السينمائيةليزلي ج . هويلر،  (2(
 .112، مصدر سابق،  ص السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (0(
 .111، مصدر سابق ، صالمرشد العلمي للمصورين والسينمائيينعبد الفتاح رياض،  (5(
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ية من ناحية قيمة نتاجفهذه العملية تدخل فيها الناحية اإل( 1)للمحافظة على التوازن اللوني للمنظر"
لم يعي عليها المصور وهذا ما يكتشفه عند  أحياناً و  ،المرشح والوقت الذي يستغرق لتبديلها

فيعمل المصحح اللوني في معمل التحميض على المحافظة على  ،االنتهاء من تحميض الفيلم
في داخل  (2)"استمرارية اللون واالضاءة من خالل "تقنيات المعمل أن تحل المشكالت الصغيرة

 إضافةقبل التحميض أو  ودرجة حرارتها اللقطات من خالل التالعب بكمية المحاليل الكيميائية
وبالرغم من  هذه الطرق  نستنتج ان جميعو  ،طباعته بنسخة ثانية تمت الذي الفيلممرشحات امام 

فالمرشحات هنا غايتها تصحيح  ،الى النتيجة المطلوبة فال تصل بنا كثرتها وتكلفتها واهميتها
التصحيح اللوني هي باألساس من و  ،األلوان لتجنب أو لتقليل تصحيح األلوان داخل المعمل

بعدها يأتي دور مصحح  ،مراد منهيعلى دراية ما  مألنه ومدير التصوير مسؤولية المصور
 االلوان في المعمل.

 :التصحيح اللوني يف الة التصوير: ًارابع

يتم التصحيح اللوني في الكاميرا من خالل قدرة المصور على اختيار الكاميرا ومعرفة 
مكانياتو الفروق بين االت التصوير  تم وامتالك مهارة عالية في التحكم بألة التصوير التي  هاا 

 إضاءهمن مفتاح  ،العملو  الكاميرا الئم طبيعةالذي ي الفيلمواختيار عدساتها واختيار  ،اختيارها
التصحيح اللوني ال يقتصر على صندوق الن  ،ومرشحات وفالتر مناسبة ومدة التعريض الجيدة

 حكميتم الت التي بواسطتها التصوير فحسب بل يمتد الى العدسة وهي أهم جزء في الكاميرا اله
عدسات االت التصوير بحيث تصبح قادرة على مقاومة العيوب  "تجهزو ،بكمية اإلضاءة

وقد ثبت علميا انه مهما كانت  البصري،والزيغ  ،مثل عيب الزيغ اللوني ،الطبيعية البصرية
التصوير في النهار ومن خالل العدسات يمكن  ،(2)العدسة مصححة فإنها ال تخلو من العيوب"

يعمل  أحياناً و  ،فلتر لوني امام العدسةوضع و يستوجب انقاص التعريض فيحاء بالتأثير الليلي واال
مدير التصوير نسخة تجريبية مصورة في األماكن المختارة لمعرفة النتيجة النهائية للصورة هل 

به مصحح األلوان في المعمل في معرفة المسحة  تعينيسوغالبا ما " ،هي مطابقة لما هو مطلوب
وكذلك يستفيد منه المصور السينمائي في قياس تأثير  ،منها قبل الطبعة المطلوب التخلص اللوني

او هنالك طريقة أخرى تتم بواسطة  ،(0)اإلضاءة المستخدمة على قدرة الفيلم من حيث نقل االلوان"

                                                           
 .102، مصدر سابق، صالتصوير السينمائي للمحترفينتشارلس.ج.كالرس،  )1(
 .511، ص مصدر سابق ،تقنيات مونتاج السينما والفيديوكين دانسايجر،  (2(
 ،2111 والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة: عمان ،فن التصوير الفوتوغرافي والرقميالدين أحمد النادي )وأخرون(، نور  (2(

 .70ص
 .177ص ،مصدر سابقجماليات اللون في السينما، سعد عبد الرحمن قلج،  (0(
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الة التصوير مهما تحتوي على مواصفات تقنية فأنها و  ،لضبط اللون  ()تصوير لوحة األلوان
 العلمية من التجارب اً مستخلص اً معرفي اً يمتلك خزين الذي المصور المحترفتعتمد باألساس على 

 إلعطاء تعريض صحيح ،التسجيل زروعليه ان يكرسها قبل الضغط على العملية السابقة و 
 :من خاللاللون  فيحكم يميز ويت الجمالية التي تجعله العينويمتلك  ،لتجنب الخطأ

 .صبغةالتوازن اللوني لل -1
 النفسي للون.التأثير  -2
 التشكيل الجمالي للون. -3

 في اإلضاءة والة التصوير األنية األلوانتصحيح  إمكانية من معرفة المصور حتى يتمكن
أن  Director of photography" مدير التصوير معمل التحميض فيجب علىوالالحقة في 

 إمكانياتعرف على ليت (1)"يمضى مدة تمرين في المعمل فيدرس باختصار كيفية اظهار األفالم
ومدة  األزمةاإلضاءة  اوأين يكمن الخطأ في التصوير ومالتحميض في مواجهة األخطاء 

دورا هاما في انجاز ما يصبو  تؤدي"صفات نقل األلوان المميزة للفيلم الن  ،التعريض الصحيحة
مهمه "وعلى مدير التصوير ان  ايضا قواعد اللون ومدلوالتهو  ،(2)المصور الى تحقيقه من نجاح"

في نقل  (2)ه في الوصول الى اإلحساس السليم"تعيينيحفظ هذه القواعد عن ظهر قلب...كي 
ذو  الصورة جمالي في مرحلة ال يفناليبذل جهده لم و  ،قواعدا لم يتعرف المصور على تلك الا 
 الصور التي يعدها غير مقنعة. فتكون  ،التصوير

يتم التحكم فهي بنفس الية العمل الجمالية لكن بنظام مختلف و  في الكاميرات التلفزيونية أما
" التوازن الصحيح لأللوان الموجودة في الكاميرا و اللونية بالتصحيح اللوني من خالل الصمامات
والمنعكسة بالمقابل  الالمعةالهاالت لتفادي  (0)"الكاميرايتطلب طريقة أخرى لتشغيل صمام 

على حاالت  السيطرةيتم  الحديثة الكاميرات التلفزيونية اما ،للون نحصل على تشبع طبيعي 
 واستخدام ()في درجة حرارة اللون بين الواقع والمصور "من خالل عملية الوايت بالنس تحيزال

                                                           
( )لوحة األلوان: "lilly  تضم مجموعة من األلوان، موزعة على عدة مساحات صغيرة...يتم تصويرها في بداية كل لقطة، ليهتدي بها

احمد كامل مرسي، معجم المعمل في تحديد األلوان المصورة في اللقطات، وعلى هذا األساس تتم عملية تصحيح األلوان" المصدر: 
 .199، ص مصدر سابقالفن السينمائي، 

 .222، مصدر سابق، صالرسم بالنور جون التون، (1(
 .111ص  مصدر سابق،، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .10، صمصدر سابق، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .111، ص ، مصدر سابقرودى بريتر (0(
( ) :وايت بالنص White Balance  هو توازن اللون األبيض، مع االخذ بنظر االعتبار درجة حرارة اللون من مصدر الضوء

. المصدر: طارق بهاء الدين، التصوير W.Bالمستخدم، للحصول على لون واقعي و أزاله اللون الغير واقعي في الصورة، ويرمز له 
 .220، ص2119، 1الرقمي الحقائق واألساسيات، االمارات، دار الكتاب الجامعي، ط
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الن تتطلب المزيد من الوقت  RGBاألبيض لتنظيم األلوان توازن  علمية و (1)الفلتر المناسب"
 .كل مكان تغييرعند  يضبط (W.B)ً الوايت بالنس 

 :: التصحيح اللوني يف معامل التحميض السينمائيةًاخامس

وقام الباحث بوضع هذا  ،ليشمل المراحل التي سبقته وتوسع ،التصحيح اللوني من هنا أبد
تصحيح راحل التي يتم فيها للمالمنطقي تحقيق التسلسل  غاية في الخامسةالتصنيف في المرحلة 

توازن  جراءإلو والكثافة  لمعالجة النصوع هو تصحيح اللون في الفيلمكما وضح سابقَا ان  ،اللون 
عندما ف (2)"عن طريق تحميض الفيلم أو استعمال مرشحات النور )الفالتر(" تتمالتي و  منتظم لوني

او فلتر  لإلضاءة الطبيعية واالصطناعية يقوم بوضع مرشح إلضاءةفي اتصوير اليقوم المصور ب
و"هنالك حاالت معينة قد  ،ح اللونية تحسبا لظروف اإلضاءة الخاطئةسللتغلب على الم  للكاميرا 

تاركا مهمة التصحيح  ،الى عدم استخدام المرشح المناسب-ألخرلسبب أو -يضطر فيها المصور
 توازن لوني فني التصحيح اللوني في معمل التحميض بعمليطالب ف (2)أثناء الطبع" في للمعمل

عند التصوير في ضوء النهار  أحياناً و  ،التناسب في المونتاج لتحقيق ةبطريقة فيزيائية وكيميائي
 إضاءهالمرشحات واستخدام  استخدامزرقاء من خالل  مسحةلمشهد ليلي يقوم المصور بعمل 
أو  مسحةويطالب معمل التحميض بعدم تصحيح هذه ال ،بيضاء مزرقة توحي بضوء القمر

ومرشد لتدرج  ليكون دليل على شريط سينمائي صغير testingيقوم المصور بعمل  ،أزالتها
أطلقتها شركة كوداك  تقنيةوهنالك  ،في تحميض الفيلم وتصحيحه عتماد عليهليتم اال ()األلوان

 تسجل على نهاية تسجيل كل LAD()تقنية " وهيللسيطرة على التصحيح اللوني داخل المعمل 

 

 

 

 

                                                           
 .129، ص2111، 1عمان، ط-، المكتبة الوطنية، األردنجماليات التصوير التلفزيونيرستم أبو رستم،  (1(
 .11، ص مصدر سابق، جماليات التصوير واالضاءة في السينما والتلفزيون بيتر سبرزسني،  (2(
 .112ص  مصدر سابق،، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
( )" اصطالح يستخدم لوصف..الكثافة الناتجة عن طريق تعريض شريحة اختبار قياس حساسية في جهاز التعريض" : األلوانتدرج

 .211-215، ص مصدر سابقليزلي ج . هويلر، أسس صناعة السينما دليل للتكنولوجيا السينمائية، 
()Laboratory Aim Density :  ن الحد األدنى والحد األقصى من اإلضاءة التي تم تقنية التحكم بالوان الطباعة وكثافتها، بي

 . Kodakالحصول عليها من تعريض الكاميرا. المصدر: موقع شركة 
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مراحل الطباعة عند تكرار النسخة الى أكثر  على نسخة من الفيلم لتصحيح اللون للسيطرة 
قبل البدء في طبع النسخ بعمل تجارب "تقوم معامل التحميض  الى ذلك ضافةباإل  (1)ة"احدمن و 

ويختار المخرج  ومدير التصوير نوع الفيلم الذي  ،كثر من نوع من أنواع تلك األفالمطبع على ا
خام مخصص للتصوير الداخلي  فيلمفهناك  (2)يوفر اللون السائد الذي يخدم مضمون الفيلم"

، واخر يصلح للتصوير مالئم للتصوير بضوء الشمس وبإضاءة التنجستن وغيره للفلورسنت واخر
" لو أن مدير التصوير يشرف على اظهار ويفضلالليلي تحت ظروف االنارة المنخفضة وهكذا، 

فهو قد درس السيناريو مع المخرج ويعرف  ،الذي أشرف على تصويره الفيلموطبع وتعريض 
فعندما يطلب  (2)أحوال اإلضاءة الالزمة لكل لقطة مع التأثيرات واالحاسيس المطلوب ظهورها"

 الن محققا األهداف المرسومة بذلك من المصحح اللوني يكون على دراية كامله بما يطلبه
 ذتنفي من مكنتتف (0)واسعة للتالعب باأللوان " إمكانياتمعامل تحميض األفالم الملونة تملك "

التي تدخل في هنالك بعض المواد الكيميائية و  ،إرشادات مدير التصوير بصورة فنية جمالية
باسم  تدعى مركبات سينمائيةتعطي نتيجة  محاليل أخرى فيلم الملون عند مزجها مع تحميض ال

 أتمفي الشريط السينمائي على اللون  إظهاربعملية ويقوم هذا الخليط الكيميائي  (مشكالت اللون )
المحاليل الكيميائية في معامل التحميض  ؤديهالدور البارز والمهم الذي كانت تيتوضح لنا  ،وجه

و"لكل صنف من األفالم تركيبة  ،فيها وتثبيتها حسب الهدف المطلوبلتصحيح اللون والتالعب 
هنالك  ومن مشاكل هذه المرحلة ،(5)"ياءخاصة للتحميض تضمن تحقيق تدرجات نصوع األش

المعمل تتداوله أيدي  ن "بمجرد دخول الفيلم السالب الىاو االل فياالت تحدث في المعمل تؤثر ح
وانما يهتمون بالتحميض طبقا لروتين  ،و التفسيرالذين ال يسعون الى التأميل أ ،االخصائيين

ظاهرة الظالل هنالك ظاهرة ال يستطيع المعمل تجنبها هي و  ،(1)يومي من الجداول واألرقام"
لن  ،مسحة زرقاء تأخذ مناطق الظاللف ،صافية حيث السماء زرقاء ،"في األيام المشمسة الملونة

وجميع  ،بلون البيئة المحيطةتتأثر مناطق الظالل حيث  (1)يستطيع المعمل تصحيحها "
تيجتها غير مرضية المعالجات الفنية على الشريط السينمائي في معامل التحميض قد تكون ن

فتدخل في اطار التكاليف  معالجتها من جديد إعادةفيستوجب  بسبب اختالف تدرجاتها اللونية
 ل.ية التي تتراكم على العمنتاجاإل

                                                           

 (1) Glenn Kennel، Color and Mastering for Digital Cinema، British  Library، Printed in Canada،   
2007، p 46.  

 .171، صمصدر سابق، السينماجماليات اللون في سعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .225، مصدر سابق، صالرسم بالنورجون التون،  (2(
 .219ر، ص مصدر سابق، اإلضاءة والفلم في التصوير الضوئيعبد الفتاح رياض،  (0(
 .11، ص مصدر سابق، جماليات التصوير واالضاءة في السينما والتلفزيون بيتر سبرزسني،  (5(
 .111ص مصدر سابق،، جماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (1(
 .11، صالمصدر نفسه سعد عبد الرحمن قلج، (1(



 19                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

 :فزيونييالتل األستوديوًا: التصحيح اللوني يف سادس

مقابلة مع  إجراءب، قام الباحث لقلة المصادر في هذا التخصصو  لتدعيم واغناء البحث
تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال  والتي التي عملت كمصححة ألوان (1) السيدة )نغم قاسم محمد(

التي ضمنها الباحث قام الباحث بتوجيه مجموعة من األسئلة، واغنت اجاباتها المعلومات حيث 
 في ثنايا بحثه:

 (Hazeltine) في االستوديو التلفزيوني كانت في جهاز عمليات التصحيح اللوني ةبداي  
وهو جهاز يستخدم لتصحيح المشاهد واللقطات في الشريط السينمائي الملون  (1شكل)

وتتم عملية التصحيح عبر هذا الجهاز الذي يتكون من  ،ملم 25-11)اإليستمان كولور( قياس 
، رقام لتحديد كمية اللون المطلوباألساسية ومجموعه من األ لمرشحات االلوانازار  ةثالث

فالتصحيحات اللونية المضافة للشريط المصور االصلي تخزن في جهاز يدعى جهاز التثقيب 
(punch يحتوي على شريط طوله )الشريط األصلي المصور والشريط  إدخالمتر، بعدها يتم  1

الخام الى  الفيلمبعد عملية الطباعة يتحول  ،(print colorالمثقب وشريط خام جديد في جهاز)
، وهذا التصحيح ال حيحات اللونية الجديدةشريط سينمائي يحتوي على المادة المصورة مع التص

 .الرسوم المتحركةيقتصر على األفالم والمسلسالت بل يتعدى ذلك وصوال الى 

                           
 لتصحيح األلوان وتحقيق التوازن بين مشهد واخر  Hazeltine( جهاز1صورة )

عمل المصحح اللوني ليس سهال على االطالق، بل تواجهه مجموعة من وتوضح أيضا ان 
في عملية التصحيح ألنه يعمل على اللقطة والمشهد،  اً كبير  اً اإلشكاالت منها انها تستغرق وقت
                                                           

نيويورك –، موظفة في اإلذاعة والتلفزيون، أرسلت بعثة الى أمريكا 1971ينظر: نغم قاسم محمد، خريجة قسم السمعية والمرئية سنة  (1(
 .1972أثناء عملها في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون عام  ى الشريط السينمائي( جهاز تصحيح األلوان علHazaltinللتدريب على جهاز )
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اثناء طباعة الفيلم  في يحدث أخطاء اً كون شاملة وغير مستهدفه، وأحيانالتصحيحات اللونية تو 
حالمص بسبب عدم دخول الفيلم بالشكل الصحيح أو جهاز الطباعة يعبر مشهد فتصحيحات  ح 

 دسينمائي الى شريط فيديو تفقتحويل الشريط ال أثناءفي هذا المشهد تتحول الى المشهد االخر، و 
تروني من الفيلم الى موجات التليفزيون كاللالنقل ا"الصورة جزء من تردداتها اللونية الن 

ينبغي أن يراعي ف ،في التباين أو نقصان بمثابة عملية بديله، وهي كذلك تشتمل على زيادة
التلفزيوني للسماح للفيلم في الة المصور في أثناء تصوير أفالم تعد خصيصا لألرسال 

أي ال  (1)صور متوسطة التباين" نتاجالتصوير استقبال التعريض الضوئي الالزم إل
يستطيع المعمل او المصحح اللوني في المعمل من التغلب على هذا التباين وموازنته 

نيا مصدر "وغالبا ما تصبح المؤثرات الليلية في األفالم السينمائية، عند أرسالها تلفزيو 
كليا عن ما قام به  تغيرتألنها  (2)عذاب وأسف للمصور السينمائي الذي اعد تلك األفالم"

أثناء النقل اإللكتروني  في المصور من دالالت وتعابير بسبب األخطاء التي تحدث
( حيث نسبة التباين وضعف تقنية نقل الصورة، وخاصة بتقنيات التلفزيون التماثلي )االنلوك

تعتبر ضعيفة جدا قياسا بالسينما، واللون األسود يكون باهتًا اقرب ما يكون الى اللون 
الرمادي غير النقي حيث تختلط به شوائب لونية، وهي مشكلة استمرت طويال حتى تم 
حلها مع تقنيات البث بالنطاق العريض وأجهزة التلفاز التي تستخدم تقنيات الكريستال 

حتى أصبحت بعض شركات تصنيع أجهزة التلفاز الحديثة  LEDائل او اإلضاءة الس
حيث يكون   Color black displayتشير في اعالناتها عن منتجاتها انها بتقنية 

األسود نقيًا غامقا وصافيًا مما يعطي الصورة عمقا ويجعل بقية األلوان تبرز بصورة اكثر 
مثل مشاهد الموت على سبيل المثال التي تصبح اكثر من اجل تعزيز تعبيرية المشهد  عمقاً 

 دراميه فيما لو طغى عليها اللون األزرق القاتم، أو مشاهد الرعب التي تكتسب قيمة مضافة مع
بينما مشاهد الفرح وجمال الطبيعة يطغى عليها اللون األخضر كما  النقي األحمرو  اللون االسود

اندروز بين جبال التيروز، جمال المشهد وغنائيته  صوت الموسيقى عندما تغني جولي فيلمفي 
مشاهد التاريخية والفالش الخة جزء مهم منها هو األلوان البراقة للطبيعة البروسية، بينما في إذالب

باك تكون األلوان مكبوتة ويطغى عليها اللون األصفر الترابي، كما فعل شادي عبد السالم في 
حة لونية عتيقة، فالمصحح اللوني أنذاك يكون البطل المجهول مس الفيلم ىالمومياء حيث كس فيلم

الذي يقف خلف تلك النجاحات التي قد ال ينتبه لها الجمهور اال ان المختصين يعتبرون 
 المصحح اللوني الجيد هو عمله نادرة. 

                                                           
 .215، مصدر سابق، صالتصوير السينمائي للمحترفينينظر: تشارلس.ج.كالرس،  )1(
 .211، صالمصدر نفسه  تشارلس.ج.كالرس،  (2(
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 :ًا: التصحيح اللوني يف املونتاجسابع

فالتر ببواسطة التوليف الزمني في جهاز يعمل  يتمبالنسبة لألفالم األبيض واألسود 
 (1كما يظهر في الشكل ) ،األلوان األساسية األخضر واألحمر لتعريض الصورة باللون المطلوب

 الصور في المتحرك الجسم صورة مكان يتماثل ال إذ ،الحالية الطريقة في ظهري قد عيباً  هناك "و
 الجسم فيها يكون  زمنية فترة يليها وما صورة كل تسجيل بين يقع ألنه ذلك، المتتالية الثالثة

  .(1)"الرؤية ثبات خاصية على تعتمد الطريقة هذه...  لألمام خطوة تقدم قد المتحرك

 
 .جهاز توليف اللون األساسي حسب طبيعة المشهد( 1شكل )

ير غاسطة حذف اللقطات ذات األلوان بو  اللون فيهاتصحيح  أما األفالم الملونة يتم  
 فعند األلوان تجذب العين بدرجة كبيرة من غيرها صحيحة او استبدالها بمشاهد افضل النال
تباع أسلوب عشوائي في تسجيل األلوان يؤدي الى نشوء الكثير من العوائق التي تعترض ا"

فيواجه هذه العرقلة المونتير في مرحلة المونتاج اثناء القطع  (2)وضوح التوليف )المونتاج("
يلجا مدير التصوير بالرجوع الى معمل التحميض  ،مدير التصوير بذلك قوم بتنبيهفي ،والربط

بدون أي تسلسل...قد يسبب  اخرى ود تباين فجائي بين لقطة و "وجالن  ،لتصحيح توازن األلوان
 تغيرويويسمى هذا بالقفزة اللونية حيث يسود لون معين في لقطة ما  ،(2)خلال في الوحدة بأكملها"

فجأة الى لون مغاير في اللقطة التالية رغم انها تقع ضمن نفس المشهد وضمن نفس ظروف 
أن و ، الفيلمالتصوير مما يغير من اإلحساس بالمشهد ويوحي بعد حرفية القائمين على صناعة 

بأفكار مغايره  يويوح يؤدي الى تأثير رمزي  المونتاجفي عملية  األلوانالتشابه أو التنافر في 
                                                           

 .091ص مصدر سابق، ،التصوير الملون ،عبد الفتاح رياض (1(
 .50، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماقلج، سعد عبد الرحمن  (2(
 .52، صالمصدر نفسه   قلج، سعد عبد الرحمن (2(
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عندما يبدأ المركب في وصل اللقطات يجب أن يحذر من وصل لقطتين "و ،ريدها من الفيلمعما ن
يكفي وجود اختالف ملموس في درجات  إذ. (1)"واضحا اختالفايختلف مفتاح اإلضاءة فيهما 

 .مقبولالضوء والظل حتى يلفت نظر المتفرج الى االنتقال ويصبح القطع قاسيا غير 

 :يف أجهزة عرض الصورة: التصحيح اللوني ًاثامن

بالرغم من وصول أنظمة عرض الصورة الى درجات لون صحيحة في النسخة النهائية 
تقنية السينما سكوب )الشاشة العريضة للفيلم اال أن ذلك لن يكون في األشرطة المنسوخة، فمثال 

األولى ( سبقت او تزامنت مع ظهور اللون في السينما فتم عرض األفالم الملونة 9:11بنسبة 
 ولم تكن هذه الطريقة مريحة للعين..."إال ان الجمهور لم يرتح إلى الشاشة العريضة ،بتلك التقنية

تقنية  تغييرفقد عولج هذا االمر ب ،(2)"فضال عن أن األلوان كانت التزال بعيدة عن الحقيقة
مصباح العارضة السينمائية قد انخفضت  ، واحياناً الملونة العرض بشيء يالئم تطور األفالم

األفالم  تعرض اما بالنسبة للتلفزيون عندما ،اضاءته بالنتيجة تكون الصورة قليلة التشبع والتباين
وتقل "نسبة تباين  تهالفيلم يفقد جماليلوحظ ان  ،المسجلة على كاسيت الفيديو المربوط بالتليفزيون 

الن األلوان تسجل  ،(2)من تباين الصورة االصلي"  %25إلى  %22الصورة واأللوان حوالي من 
على شريط ممغنط وبسبب تكرر االستخدام او بسبب التأثر بالمجال الكهرومغناطيسي لجهاز 

ازاحه للون ن االتلفاز يتأثر اللون على شريط الكاسيت ويخلق نوعا من التشويش وفي بعض االحي
الصورة الملونة على شريط الفيلم السينمائي الن مما يخلق هالة حمراء او خضراء في الصورة، و 

بحيث تتجمع األلوان األساسية مكونه لنا  ،عند عرضها موجبةتصبح  سالبةالسالب هي صورة 
وليس نظام طرحي كما في حالة األفالم  ،اضافينظام  ،نظام التلفزيون الملون " اما ،ثانوية اً الوان

"كانت البث التلفزيوني  وعندما بدء ،لون وليس عملية طرح للون ي خلق أ ،(0)السينمائية الملونة"
وكانت هذه  ،بلقطة قريبة لوجهتبدأ البرامج التلفزيونية الملونة لشركة )سي بي اس( لعدة سنين 

باأللوان من أجل أقناع العين  ،(5)الطريقة تمكن المشاهدين من ضبط أجهزة االستقبال الملونة"
في  وتصحيح األلوان (1)الن "النقاوة اللونية اساس الصورة الملونة الصحيحة" المعروضة يةالواقع
"لتنظيم النقاوة اللونية في أي شاشة ملونة  تهامعايير و  كثافة والتباينيتم من خالل ضبط ال التلفاز

 RGB )األحمر واالزرق واالخصر( (1)وهو في الحقيقة تصحيح لزاوية سقوط االشعات الثالث"
                                                           

 .221ص، مصدر سابقفن المونتاج السينمائي، كاريل رايس،  (1(
 .121، مصدر سابق، ص قصة السينما في العالمارثر نايت،  (2(
 .251ص مصدر سابق،، إلى الرقميةالصورة السينمائية من السينما الصامتة سعيد شيمي،  (2(
 .212ص  مصدر سابق،، السينما الملونةسعد عبد الرحمن قلج،  (0(
 .115، مصدر سابق، ص األساليب الفنية في اإلنتاج التلفزيونيرودى بريتر،  (5(
 .212، ص1915، 1، بغداد، طالتلفزيون في النظري والعملي، مطبعة اإلدارة المحليةفائز جرمط الخفاجي،  (1(
 .221، صالمصدر نفسه  فائز جرمط الخفاجي،  (1(
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ية عند مشاهدتها ولتحسين تباين الصورة التلفزيون"والتي يختلف ضبط ألوانها من جهاز الى اخر 
كس يمر خالل وبما أن الضوء المنع. تستخدم شاشات زجاجها غامق ،في ضوء محيط قوي 
 ،مرة أثناء سقوطه على الطبقة الفسفورية ومرة ثانية أثناء انعكاسه منها ،الزجاج الغامق مرتين

لتشكيل مؤثرا جماليا لدى  (1)" َا فيساعد ذلك على تحسين التبايننجده يصل إلى العين ضعيف
فزيون يجهزة التلفي أ للتغلب على قلة التباين وقلة اإلضاءة للون  نظيم الهندسيالتا هذالمشاهد، و 

صريحة في الغير متطورة و الغير ء للتغلب على األخطاء الهندسية قد ساعد بعض الشي ،القديمة
عين المتلقي لما يراه سواء في تصبح مصدر إعاقة ونفور  ومن ثم ،نقل واقع الصورة المرسلة

 ثانية 21وشاشات التلفاز تنتظر حوالي  ،فيلم أممسلسل تلفزيوني  أم كانت نشرة إخباريةأ
فزيون القديمة يوجميعنا نعي بأن أجهزة التل ،للوصول إلى درجة حرارة التشغيل المستقرة حماء""لإل

لتصحيح وتعديل  التلفازنجدها في مقدمة  والتي تحكم في األلوان واالضاءةللأزرار  على تحتوي 
ضاءهو األلوان من تباين  أيضا يشعر بما يراه من فأصبح هنا المتلقي  ،ما يالئم عين المتلقي ا 

في جهاز االستقبال أو الضوء  صادقة أو صحيحة بسبب األخطاء الهندسيةالغير األلوان 
فهو على يقين في مصداقية البث المرسل  ،المحيط للتلفاز او أخطاء التصوير او البث واالرسال

هنالك العشرات من التصحيحات اللونية التي ف ،العب بألوان التلفازأتم وجه فيت اليه انه على
التعبيري الجمالي على مستوى الطابع  إلثراءتسبق هذه المرحلة األخيرة جميعها الغاية منها هو 

 الدراما.
بالرغم من تطور  ،معقدة للغايةبصورة عامة  التصحيح اللوني الكالسيكي ت مراحلنكا

التي تستغرق  testing ومطولة ونتائجها تعتمد على التجارب الكثيرة التصنيفات لكن بقت مقيده
نستخلص من التصحيح اللوني  ،غير مرضية النهائية ونتائجه ،الكثير من الوقت والتكاليف

فمن المؤكد ا زاد تصحيح لون الصورة...إذ")الكالسيكي بواسطة المراحل التي سبق ذكرها( أنه 
 وهو ،(2)"األصلية التي أردنا تصحيحها أوالأن تنشأ مسحة جديدة من ألوان مكملة للون المسحة 

ا زاد تصحيح المسحة الصفراء فسوف تنشأ إذفعلى سبيل المثال  ،امر يعتمد على ميزان األلوان
.الرقمي، فال يمكن التغلب عليها اال ببرامج التصحيح اللوني ، وهكذامسحة جديدة زرقاء

                                                           
 .75-70، دار العودة، بيروت، ص فن التلفزيون من الهوائي إلى الشاشةرشدي الحديدي،  (1(
 215-210، مصدر سابق، صالتصوير الملون عبد الفتاح رياض،  (2(
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 املبحث الثاني 

 الرقمي التصحيح اللوني برامج

 

 التصحيح اللوني الرقمي:

الصورة في الوسيط السينماتوغرافي هي منجز جماعي، تتآزر وسطه جميع عناصر    
اللغة، فضال عن التقنيات الصناعية والتجارية، وهذا ما يؤكد ان صناعة الصورة السينماتوغرافية 

فالصناعة  ،)صناعة، تجارة، فن( ، ايهما عن االخرحدتقوم على أسس ثالثة ال غنى ال انما 
قائمة او قديمة تقوم على تواصل االبتكارات واختراع تقنيات جديدة تكون في الغالب لحل مشاكل 

بنى وتجسيد تشكيل ي بتوظيفها لاإلبداعتقديم أسلوب جديد في المعالجة ليقوم الجانب الفني 
مما يعزز من  ،ي بنائية الصورة السينماتوغرافيةكل ما يمكن من شأنه المشاركة فوتطويع 

 السينمائي، نتاجوهو ما يديم عجلة اإل فيحقق ربحاً  ويثير الدهشة عند المشاهدة، الفن ريةيجماه
ها سيؤدي بالضرورة الى خلل احد ؤتعمل بشكل متداخل ومتكامل، وتلك أي ان األسس الثالثة

المرتكزات التي يعتمد  احدفي بنائية الصورة السينماتوغرافية، وتعد برامج التصحيح اللوني الرقمي 
ت شهدحيث  معالجات لونية معينة داخل بنائية الصورة، إيجادعليها الفن السينمائي، في 

أدت إلى ظهور العديد  إذلألفكار والمفاهيم،  اً متسارعو  اً متنامي اً تغيير ت و تحوال ةالرقمي التقنيات
ومعالجة اللون وتطويره والحفاظ على ثبات درجاته  إنشاءمن البرمجيات التي ساعدت على 

، ويرى اللونية، عبر الوسائط التقنية والبرمجية المختلفة، للحصول على صورة رقمية صحيحة
في المرحلة  اً سائد كان ماكليًا ع اختلفالعصر الرقمي التصحيح اللوني في الباحث ان 
وبمراحل  ت محدودةاالستخدامات اللونية في المرحلة الكالسيكية كان وسبب ذلك ان الكالسيكية،

، مقارنة بالتدرجات اللونية خيلةتمال يةاإلبداعرؤيته  وتحقق طموح صانع الصورة لم تلب  و  ،طويله
يقارب أي تصور غير لالكبيرة التي قدمتها التقنية الرقمية في بناء عوالم واقعية وانطباعية 

التصحيح اللوني ذو وظائف تقنية وقيم و ، اإلبداع، فالتقدم بالتقنية يقابله تقدم في منضبط للخيال
على سياق الصورة الن "التقنية تؤثر في تطور  هاشتغاالتلية ودرامية، بسبب توسع وظائفه و جما

جمالية مكتسبة من  اً جديدة وأبعاد يمنها التدرجات الرقمية التي تأخذ معانو  ،(1)االشكال الفنية"
الى الوظائف واألدوات األساسية التي تقدمها تلك البرامج  ضافة، باإلسابقا اليهاالوصول  صعبال

                                                           
 .210، صمصدر سابق ، الصورةجاك أومون،  (1(
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 ،(1)"توازن األلوان -وحذف األلوان  إضافة -تعيين األلوان  -نقل األلوان  -األلوان  تغييرومنها "

جراءة اللون و إلى مشاهد ضافةباإل أصبحت وظائفه  إذ، على الشاشة التعديالت مباشرةً  ا 
بذلك أتاحت التقنية الرقمية للوسيط و  (،Digital Age) ()وغاياته واسعة جدا بالعصر الرقمي

 ي أنجاز أهدافه التي كانت صعبة التحقق.السينماتوغراف

ها، دون وجود رؤية فنية في توظيف من بمفردها ال تفي بالغرض ويرى الباحث ان التقنية
الى الوسيط السينماتوغرافي، كانت جميع أنواع التقنيات  قنية في القرن العشرينومنذ دخول الت

ان أساس" اختراع السينما ناتج عن عمل حرفي للصورة فـ اً معين اً التي ظهرت أعطت أسلوب
وان االنتقال إلى العصر الرقمي واجهه بعض االنتقادات، فالبعض يعتقد ان ، (2)تقني"

التقنية الرقمية ال تزيح دور الفنان بل ف ،على العكس الحقيقة التقنية تزيح رؤية الفنان، لكن
والسرعة والمرونة الكبيرة في تحقيق تدعم مهاراته وتحقق أحالمه ومخيلته من خالل الدقة 

ع تلك التقنية إلى فكره خض  الفنان الذي يعي دور التقنية بشكل جيد، يَ و  اصعب الغايات،
فبفضل التقنية أصبح باإلمكان تجسيد ومخيلته، فالتقنية هي حلقة وصل تربط العلم بالفن، 

األلوان في المرحلة الكالسيكية كانت  ه بالطرق الكالسيكية، الن" مصححيماال يمكن تجسيد
أتاحت  1971معالجاتهم للون تتم بصورة تناظرية، وعندما تأسست التكنولوجيا  الرقمية في عام 

في انتقائية درجات اللون وتوازنها لتعزيز التصوير  وجودة أعلى المزيد من التحكم والمرونة
 input دخالبفضل عمليات اإلو ، (2)"نتاجاألصلي وإلصالح األخطاء لتوفير الوقت في اإل

أنواعها ومواصفاتها  ة في أنظمة الحاسوب الرقمي بمختلفالسريعة والسلس outputواإلخراج 
(Microsoft Windows-Mac )صبح من الممكن تنفيذ عمليات المعالجة والتحكم في أ

 تصنيفها التي تم الثمان ملمة بجميع المراحلالصفات والعناصر البصرية بطريقة فائقة السرعة، 
تطوير اللون في العمل الفني،  إمكانية، فالتصحيح اللوني الرقمي زاد من في المبحث االول

، "وقد زادت جمالية الصورة منذ أن بدأت أقصى انطباعية وأللوصول الى أقصى واقعية ممكنة 
التغلب على جميع المعرقالت التي تصادف اللون و  (0)ألول مرة تفعيل تصحيح األلوان الرقمية"

                                                           

 (1) Jane Mulligan، Performance Evaluation of Color Correction، University of Colorado، USA،  2010، 
p 265.  

() Digital: " تعني رقم، وهي تطلق على نظام الترقيم الثنائيBinary  وقد أطلقت كلمة  1.2نظام الترقيم العددي باألرقامDigital 
حيث أن النظام الرقمي يوفر  Analogبدال من النظام الموجي  ناتاألرقام الثنائية في نقل البيا على كافة األنظمة التي تستخدم نظام

دون أي فقد فيها_ والتطبيقات األولى في تاريخ الصورة الرقمية قد بدأ في أواخر عام  من القدرة على نقل وحفظ واسترجاع البيانات
 الها عبر الكابل البحري بين لندن ونيويورك " المصدر: طارق بهاء الدين،لمعالجة الصورة الرقمية الصحفية التي تم أرس 1921

 .21، ص 2119، 1دار الكتاب الجامعي، األمارات، ط ،واالساسيات الحقائق الرقمي التصوير
 .219ص مصدر سابق،، الصورةجاك أومون،  (2(

 (3) Glenn Kennel، Color and Mastering for Digital Cinema، op-cit ، p 108.  
(4) Steve Hullfish، The Art and Technique of Digital Color Correction، op-cit، p52.  

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindows.microsoft.com%2F&ei=56K2VIjFMo7saODagIgK&usg=AFQjCNFJPzC4kQP453IClBd_2BdIVIuDYg&bvm=bv.83640239,d.d2s
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فيزيائيا او فنيا، كما ساعدت التقنية الرقمية في االستغناء عن "تصحيح األلوان التي تحدث عند 
 Datacine () "(1)فيديو أو إلى صورة رقمية بواسطة جهاز نقل الفيلم السينمائي إلى شريط 

جودة الصورة وألوانها، الن السينما  فييؤثر  الن نقل الشريط السينمائي إلى شريط فديو كان
فريم في الثانية مرتبه طوليا على شريط شفاف بينما الفيديو كان يتعامل مع  20كانت تتعامل مع 

النهائية  دتهجو على شريط ممغنط، مما يؤثر على  مرتبه بطريقة افقية ةفريم في الثاني 25نظام 
 الغاء –في الصورة  اً لوني دث اختزاالً ومن تلك التأثيرات التي تحويخلق تأثيرات غير مرغوبه، 

التعامل تضغط مستوى ونوع الصورة، ان ف ،تلك األلوان هارمونية في الذي يؤثر عمق الصورة،
وفق  على ألنها ال تتعامل ،أصبحت من األمور المبسطة Digital Imageمع الصورة الرقمية 

خدام ة حاسوبيا، واالعتماد على التكنولوجيا الرقمية في استاحدمراحل متعددة، تتعامل بمرحلة و 
مواكبة التطور الحاصل في السينما العالمية والتلفزيون واالقتراب برمجيات الحاسوب الهدف منه 

الوسيط السينماتوغرافي من اكثر الفنون اعتمادا على التكنلوجيا  ويعدالصورة،  من جمالية ودرامية
بعد التصوير وصوال إلى مرحلة العرض، نه يشتمل على عدة مراحل ما قبل و المعاصرة، أل

كبيرة في وسيط الصورة المتحركة وهذا "البديل الرقمي  اتتغيير اث ماحدوساهمت هذه التقنية في 
وان التحول من  ،(2)ي"الفيلمال يؤثر فقط في الشكل الفني للفيلم ولكن يؤثر أيضا على المضمون 

التقنية التماثلية إلى التقنية الرقمية أتاحت مرونة وسهولة أكثر في التحكم بمراحل إنجاز األعمال 
، والتي أضيفت لصالح التكلفة (2)العمل بكفاءة وسرعة" الرقمي ينجز"التصحيح اللوني و الفنية
تم استخدام التقنيات الرقمية المتطورة في  (life of pi) فيلم في فمثال ية والتطور الجمالينتاجاإل

لعمل حيث نرى في الكثير من المشاهد أستخدم صانع ا بصرية خلق تأثيرات وتصحيحات لونية
مثال في مشهد الدولفين وخروجه من  لمسات ساحرة في الصورة ألضافةالتدرج اللوني الرقمي 

كان من هذه األلوان  ،الماء أستخدم الثيمة اللونية الفسفورية في أماكن مستهدفة من الصورة...الخ
عالية  وحتى في حال تمكنهم من ذلك فان التكلفة ستكون  المستحيل صناعتها بالطرق التقليدية

"أدت التقنيات الرقمية في الوسيط السينماتوغرافي و  ستكون النتيجة غير مرضية،ية جدًا وفي النها
وهو يختلف في مهامه عن المعمل السينمائي الذي  Digital Labفي ظهور المعمل الرقمي 

ارتبط بالوظائف الكيميائية، حيث عنى في المقام األول بطبع وترميم األعمال السينمائية القديمة 
كذلك إتاحة تشكيلة واسعة من تصحيحات اللون المحتملة باألنظمة الرقمية  وتخزينها رقميا،

عنصر اللون على األفالم العالمية  إدخاللألفالم، ولعل أكبر مثال على هذه التقنية المتفوقة هو 

                                                           
 ()Datacine :  11جهاز يقوم بمسح ضوئي للشريط السينمائيm  25m  وتحويلة الى نظامPAL-NTSC  عالي الوضوح 

 (1) Jean Paul، Color User Manual، U.S: All rights reserved Apple، 2009، p 17.  
حسين محمد بكر، كيفية أثراء الصورة السينمائية بتقنية البديل الرقمي، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الفنون الجميلة، المعهد  (2(

 .217،ص 2119المعهد العالي للسينما، القاهرة، 
 (3) Jean Paul، Color User Manual، U.S: All rights reserved Apple، 2009، p 13.  
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التي حصلت  ومن الطرائف (،ذهب مع الريح) فيلماشهر مثال على ذلك تلوين و  ،(1)القديمة"
باللون األزرق ليكتشف  (فيفيان لي)بسبب حداثة التقنية ان المصحح اللوني قام بتلوين فستان 

داخل الفيلم، حيث اشيرت الشخصية الى لون  ى الحواراتاحدفيما بعد انه ابيض اللون في 
 .تلوين المشهد بأكمله إعادةمصحح األلوان الى  ضطراف فستانها األبيض،

وأصبح له قسم ومرحلة  ،مهامه وظائف التصحيح اللوني تكبر وتتعدد تومن هنا أخذ
هو قسم التصحيح اللوني الرقمي، الذي يديره فني التصحيح اللوني  ،خاصه في المعمل الرقمي

 في اغلب المصادر االجنبية، حيث اصبح بإمكانهالذي ذ كر  (*)(Colouristالذي يطلق عليه )
بدايات التصحيح اللوني  ، فيكبيرة في مرحلة ما بعد االنتاج بحرية استخدام اللون ممارسة 

في المرحلة الكالسيكية، و"التلوين هو استخدام  وين األفالم لقطه بلقطه مثلما هوتل كان ميرقال
وهذه  (2)عملية تجري بمساعدة الحاسوب إلضفاء اللون على األفالم المصورة باألبيض واألسود"

األفالم الكالسيكية التي تم تلوينها من قبل المختصين، كانت باألساس تستوجب التصوير 
باأللوان لكن لضعف الميزانية والتقنية تم تصويرها باألبيض واألسود، والغاية من هذا التلوين 

ات جمالي)في كتاب وقد اكد )سعد عبد الرحمن قلج( لإلرضاء عين المشاهدين والشعور بالمتعة، 
ثر من سابقيهم، الى ان الفنانين والمصممين سيعمدون في الغد وبقدر أك" (اللون في السينما

وفي المستقبل ستتوافر لدى الكثير من  ،أهمية ابتكارية عظيمة يكعامل ذ معاملة اللون 
بفضل العالم  وهذا ما تحقق (2)المصممين واألفراد العاديين دقة إحساس باللون أكثر تطورا"

 .وسيط السينماتوغرافيالقتحم االذي  الرقمي

وضوحها  اوالصورة  تقلل من جودةال  ةالمصور  مع المادةالمعالجة الحاسوبية الحديثة ان 
"واالستعمال الدرامي لأللوان يتطلب منا التدخل في  ،تزيد من وضوحها وعمقها ودراميتها بل

اتاحت الثورة التكنولوجية  إذ (0)تعديل القيم عند التصوير باختيار العناصر وتشكيل الديكور"
ير يبتنفيذ تأثيرات مختلفة على الصور مثل تغ" في فضاء الصورة مكانياتالكثير من اإل الرقمية

التعديالت جعلت  إجراءاإلضاءة وتعديل األلوان وتغيير بعض المحتويات، هذه القدرة على 
قام صانع   )Forrest Gump( فيلمففي  ،(5)البعض يشكك أحيانا في حقيقة بعض الصور"

من التاريخ األمريكي مع  مشاهد مهمة إنتاج عادةبإلمتطورة بمساعدة التقنيات الحاسوبية ا الفيلم

                                                           
 .19-17، ص2111ينظر: هشام جمال، التكنولوجيا الرقمية في التصوير السينمائي الحديث، أكاديمية الفنون، مصر،  (1(
(*) Colourist: 209عربي، ص-قاموس أكسفورد الحديث، إنكليزي  :ماهر في استعمال األلوان، المصدر . 
 .119، ص2112، دمشق، المؤسسة العامة للسينمامحمد منير األصبحي،  تر: تشريح األفالم، ديك، –ك برنارد ف  (2(
 .102، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
مصدر ، زي(المعالجة الفنية والجمالية للصورة السينمائية في اعمال المخرج األمريكي )مارتن سكورسي عبد الخالق شاكر قاسم، (0(

 . 21ص سابق،
 .222، مصدر سابق، ص فن التصوير الفوتوغرافي والرقمينور الدين أحمد النادي )وأخرون(،  (5(
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فيا على لالديففي مشهد جامعة ف ،ضمن المشهد حيث تم معالجة الصورة لونياً  الفيلموجود بطل 
بصورة  الفيلمهور حبيبات واألبيض مع كاميرا مهتزة وظ باألسودسبيل المثال تم تصوير المشهد 

واضحة فبدا المشهد كأنه من أرشيف فترة الخمسينيات، وعلى نفس النمط تم تصوير مشهد 
اغتيال كندي في الستينيات مع إضفاء مسحة لونية تقترب من اللون األزرق المخضر الذي 

فيه للمصحح اللوني وفريق المؤثرات التقنية  اشتهرت به أفالم تلك الفترة وهذا العمل يرجع الفضل
اإلضاءة أي اإلضاءة  بتصحيحونقصد هنا وايضًا يشمل االمر تصحيح اإلضاءة باألساس، 

الرقمية، وبرمجيات الحاسوب حملت الكثير من المزايا اإليجابية ومنها التعامل مع الصورة أنيًا، 
ضافةمن تعديل و  فالتعديل المطبق يمكن مشاهدته في  ة،بعض التفاصيل او حذفها على الصور  ا 
 تصحيح اللون و  تغييربرمجيات الحاسوب ب توتوفير الوقت وسرعة اإلنجاز فساعد التو واللحظة،

ا كليا من خالل توسيع عمله، وتحقيق جميع غاياته وبأتم صورة من خالل زيادة األلوان تغيير 
اللونية في العالم الرقمي تقسم إلى الن األنظمة الثانوية وتدرجاتها التي تصل الى ماليين، 

( األضواء الحمراء والخضراء Red-Green-Blueوهي ) RGB :األول ، النظامنظامين
إلى ماليين التدرجات اللونية الرقمية، وهذه األلوان تستخدم  ، وسلم األلوان الذي نصل بهوالزرقاء

تي تعمل بنظام األلوان في شاشات العرض والحاسوب والكاميرات وأجهزة العرض الرقمية ال
والمعالجة اللونية الرقمية متوفرة في العديد من وحدات العرض المرئية في الحاسوب في الجمعية، 

ظ على اففي الهاتف المحمول، للحصول على صورة مرضية والحالكاميرا في الشاشة في الطابعة 
تكون متنوعة المصادر من ناحية  مسلسالً  مأ افيلمسير العمل، الن المادة المصورة سواء كانت 

اإلضاءة او الكاميرات المستخدمة ومتعددة مواقع التصوير على مدار أيام وأسابيع وأشهر عديدة 
ات في اللون تغيير ات طفيفة أو قوية وهذه التغيير فالبد أن يتعرض اللون إلى  ،نتاجمن اإل

ليتناسب  احدمتوازنة بالمشهد الو واإلضاءة يمكن أن تبرز وتظهر بصورة متفاوتة فيجب أن تكون 
ه التوازن اللوني بشكل صحيح يتوجب اللجوء إلى معايير إلى عدم  ضافة، باإلبعضها مع بعض

التصحيح اللوني، كذلك أخطاء التعريض يمكن معالجتها في برامج التصحيح اللوني الرقمية، 
 .حح اللونيالمص إمكانياتى دراية بوعلى المصور والمخرج والمونتير أن يكون عل

ويمكن الحصول على برامج التصحيح اللوني في الوسيط السينماتوغرافي من خالل 
 التقنيات االتية:

 :الكامريات الرقمية

جعلت من  ،والجودة الفائقة للصورة التي تنتجها ،ور الهائل في تقنيات التصوير الرقميالتط
 شريطال"و الكاميرا الرقمية تحل محل كاميرات الشريط السينمائي وكاميرات األشرطة التلفازية،

الذي يفقد مواصفاته االضائية واللونية من جراء العرض  ملم(، 25) الخام السينمائي قياس
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فتحافظ على تفاصيلها  ، اما االفالم المنتجة بالتقنية الرقميةواالستنساخ والتحويل المتواصل
األفالم والمسلسالت التي تنتج  غالبيةف (1)"لعدة مراتلى مدار كثرة العروض و اللونية عاالضائية و 

، و"قد وصل الحال الى الكاميرات التصويرقبل وبعد  التقنيات الرقمية في مرحلتي  حاليا تستخدم 
التي أدت ، 4K -6K-8Kدرجة جودتها التي وصلت إلى مقياس  FULL HDالحديثة الرقمية 

 (2)مللي" 25الى ارتفاع جودة الصورة، وهي تضاهي جودة مقياس الفيلم السينمائي مقاس سوبر 
ستخدم حاليا في التصوير تعتبر أعلى وضوح ي المقاسات، وهذه (7كما موضح في الشكل )

هذه فبواسطة ، 35MMوهي أوسع بقليل من االطار المعياري للفيلم السينمائي  ،الرقمي
يمكن خلق صورة أكثر وضوحا مع ألوان أكثر ثراء، بالنتيجة تقديم مرونة كافية لتنفيذ  الكاميرات

 .الحتوائها على الكثير من نقاط البيكسل ،عملية التصحيح اللوني على أتم صورة

                       
 يوضح حجم اإلطار حسب حجم الصورة( 7شكل )

يوازي أو يزيد عن عمق الكاميرات  اً لوني اً االحترافية عمقوتمتلك الكاميرات الرقمية 
درجات وضوح  تفكلما زاد ،عالقة اللون مع الكاميرات الرقمية عالقة جدليةوان  السينمائية،
الصورة درجات لون أكبر ساعدت على زيادة  فتكتسب ،كمية البيكسل بالصورة تزادأالكاميرا 

جراءفي التالعب باأللوان و نحصل على مرونة ف ،وضوح ورونق الصورة التعديالت والتصحيح  ا 
عناصرها الى دقائق متناهية في الصغر  تجزئةتلك الصورة التي تم هي " الصورة الرقميةو عليها 

عنها على حدة بأرقام  مفردة يعبر Pixelsوكل بيكسل  Pixelsتسمى عناصر الصورة بيكسل 
وعملية تصحيح األلوان الرقمية  (2)والقيم واللونية" اثياتها األفقية والرأسيةاحدثنائية تحدد كل من 

 كاميرايسهل طريقة فصل األلوان في الصورة، فوضوح الحيث عملية تحويل لون البيكسل،  هي
 ألنه، يعكس شعورا باالرتياح في عين المشاهدرونقا فنيا جماليا تمتلك الرقمية جعل من الصورة 

                                                           
أطروحة ، السينماتوغرافي للخطاب والدرامي الجمالي البعد لتفعيل الرقمية والتقنية االنتاج بين العالقة جدلية براق أنس المدرس، (1(

 .91ص  ،2110جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، غ.م،  ،دكتوراه
 (2) Blain Brown، CINEMATOGRAPHY THEORY AND PRACTICE، USA، British Library، Printed in the 
China، Second Edition،2012، p 152.  

 .21، ص مصدر سابق واالساسيات، الحقائق الرقمي التصوير طارق بهاء الدين، (2(
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ان لم تكن اجمل منها بسبب  ،تكون في كثير من األحيان مقاربة للطبيعة نفسها يقدم بنية لونية
 .عمليات التصحيح اللوني

ن خالل اللون م ضبطهي  الكاميرات الرقميةمن الجوانب التكنولوجية التي أتاحتها و  
وامر األبواسطة نظم التشغيل التي تحتويها الكاميرا نفسها وكمية  ،يدويا أو أوتوماتيكيا الكاميرا

ة مختلف اعدادات الصورة حتى قبل الضغط على زر معايير  تم من خاللهايت التي ااإلعدادو 
ى برامج احدثم تدخل الصورة جهاز الكمبيوتر لنراها عبر شاشة العرض من خالل  التصوير،

 للسيطرة على الصورة بالكامل من ناحية اللون واإلضاءة لتعزيزها بعناية من قبل ،معالجة الصورة
بعد اقتحام تقنية و  ،بعد مرحلة التصوير لتحقيق المتعة البصرية النهائية ،المصحح اللوني

فضاء الصورة التلفزيونية "بات الحديث عن الفروق بين الصورة السينمائية  Digitalالديجتال 
بسبب اندماج اغلب أدوات  ،(1)والصورة التلفزيونية من حيث الجودة والوضوح شيئا من الماضي"

الجودة  ناحية من ئيالصورة التلفزيونية فاقت وسيطها األصلي السينماف ،السينماتوغرافي الوسيط
 التي ،التوزان اللوني ومقياس ةالكبير  يةتدرجات اللونالوالوضوح والعمق والشاشات الكبيرة و 

الى تقليل  ضافةباإل ،صحيحلرقمية لتحقيق تعريض ضوئي مع الكاميرات ا مدمجة أصبحت
"كاميرات الفيديو الحديثة تقدم مجموعة من الضوابط والمعايير للصورة و، يةنتاجالتكاليف اإل

لتصحيح األلوان الرقمية وتوازن  نتاجوعندما يتم تحرير الصورة فأنها تتفق مع مرحلة ما بعد اإل
ات التي يضبطها المصور اثناء التصوير اإلعدادالعملية تكاملية بين ، الن (2)األلوان في المشهد"

الخام  الفيلمكاميرات بينما بواسطة الكاميرا وبين عمليات التصحيح اللوني التي تأتي الحقًا، 
)السينمائية( تتطلب المزيد من الوقت للحصول على لون صحيح بالرغم من استخدام مجموعة 

 -مقياس الحرارة اللونية -عريضلتمقياس ا -س الضوء واللون ومنها "مقياس التباينيمن مقاي
ألنها  ،غير مرضية النهائية وتكون النتيجة ،(2)مقياس الكثافة الضوئية" -س الحساسيةييامق

 تخضع أيضا الى عملية تحويل من شريط خام الى وحدات رقمية فتفقد من رونقها العام، كما
في تدرجات اللون التي  الفريدة أن تحقق معايير جديدة )p l D )تكنولوجيا ال  استطاعت"

ترليون درجة لون...مما يجعلها التقنية األولى التي تزيد ثمان  25عن  ال يقل ما إلىوصلت...
 (0)مرات أكثر من قدرة صبغات الفيلم السينمائي على تحقيق تدرجات لونية في صورة العرض"

 فقدان للون.يعرض الصورة الرقمية بصورة نقية مماثل للصورة التي تم تصوريها بدون 
                                                           

 .151، ص2111، 1، القاهرة، طجماليات وتقنيات الصوت، اكاديمية الفنون حكمت البيضاني،  (1(
(2) Glenn Kennel، Color and Mastering for Digital Cinema، op-cit، p35.  

 .01، ص الفهرس مصدر سابق، معجم الفن السينمائي احمد كامل مرسي، (2(
() Digital Light Processing -DLP   من أكثر نظم العرض وضوحًا، استطاعت ان تحقق معايير جديدة في تدرجات اللون التي

ترليون لون، مما يجعلها تزيد ثمان مرات من صبغات الفيلم السينمائي لتحقيق تدرجات لونية كبيرة في صورة العرض.  25تصل الى 
 .211ص – 219، صثالتكنولوجيا الرقمية في التصوير السينمائي الحديينظر: هشام جمال، 

 .211، ص2111، أكاديمية الفنون، مصر، التصوير السينمائي الحديث الرقمية فيالتكنولوجيا هشام جمال،  (0(
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لما يمتلكه من  ،التصوير الرقمي يتميز عليه ، اال انالفيلم السينمائيعلى الرغم من جودة 
لك المرونة السينمائي يفتقر تالفيلم بينما  ،ما بعد مرحلة التصوير معالجات الرقميةمرونة في ال

والتصوير الرقمي ساعد في "ظهور تقنية فريدة لم تكن  ،فقط بما تم تصويره اً التي تجعله مقيد
 Customizing theالتحكم في جودة تفاصيل الصورة  إعادة إمكانيةموجودة من قبل وهي 

Image ...التحكم في مناطق التعريض العالية والمنخفضة...والسيطرة على  إعادةمن خالل
بعض  إلى ضافةباإل ،(1)للوجوه والتحكم في كل من التباين الضوئي واللوني" تدرجات النصوع

الرقمية التي تزيد من جمالية الصورة  الكاميراتالمواصفات والخيارات األدائية التي تمتلكها 
ربط بال والمصور المحترف يقوم ،وصوال إلى اقصى درجات الوضوح والتعديل في فضاء الصورة

لكن هنالك العديد من الكاميرات الرقمية  ،ومتطلبات العمل الفني المراد تنفيذه بين قدرات الكاميرا
 هواالختزال  الغاية منو ، (2)باعتبارها الشكل االساسي للضغط" RGBتستخدم االختزال اللوني "

جراءمع سهولة نقله إلى جهاز الحاسوب و  المادة المصورةتوفير مساحة كبيره في خزن  عملية  ا 
لم من رونق الصورة، فالتقنية الرقمية في حالة تطور مستمر ومتسارع  لالمونتاج بالمقابل تقل

أثناء مرحلة  في خيارات جديدة للتصوير تسهل من هدر الوقت إضافة هذه األخطاء بل عند فتق
التي ساعدت على توسيع قدرة الكاميرا الرقمية على إظهار  RAWالتصوير مثل تقنية التصوير 

 سهلت التي التقنياتتتوافق مع هذه برامج متطورة  إنتاجإلى لزوم  مما دفع ،شكل جديد للصورة
في هذا ف ،برامج خاصة بالتصحيح الرقمي وبرامج مونتاج ومؤثرات رقمية بواسطة ،ق عملهايطر 

هذه التقنيات بحيث في استخدام ومواكبة مثل  اً السينماتوغرافي مقترنالعصر أصبح نجاح الوسيط 
وتحقق  مخيلتهمن أجل تحقيق  ،ثأحدبإلى اقتناء وتبديل الكاميرات  ون المحترف ون يندفع المصور 

الن المصور يعمل مع المخرج قبل تنفيذ العمل باالتفاق على  ،متطلبات المخرج على أتم صورة
ضاءهنوع المعدات المطلوبة والمستخدمة في العمل من )كاميرات وعدسات و  إلى  ضافةباإل ،(ا 

وعلى المخرج أن يكون على دراية  ،التقنيات واألنظمة التي سوف ينفذها المصور في العمل
 تحقيق مخيلتهل ،كيف يشاء هاب حكمتلكي يتمكن من عناصره وي ،ات المستحدثةمتواصلة بالتقني

فبعد دخول  ،نتائج جيدهمع الحصول على  يةنتاجوفق تقنية حديثه تختزل الوقت وتقلل اإل على
من مهام مدير التصوير تقع على عاتق فني التصحيح  اً التصحيح اللوني الرقمي أصبحت جزء

يتفرغ مدير لوالتشكيل الجمالي للون(  -والتأثير النفسي للون  -من )توزان اللوني ،اللوني الرقمي
حيث  ،من ضبط لحركات الكاميرا والزوايا والكادر ي الخاص بالكاميرااإلبداعالتصوير بالمنجز 

 .َا في الوقتهدر  له اً سببمكانت مهام مدير التصوير كثيرة 

                                                           
 .11، صالمصدر نفسه  هشام جمال،  (1(

(2) Blain Brown، CINEMATOGRAPHY THEORY AND PRACTICE، USA، British Library، Printed in the 
China،  Second Edition، 2012، p 153.  
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 :كاتيف الرقميالني RAWتقنية 

اتخذ العديد من السينمائيين تطوير حرفتهم نحو  ،التحول التكنولوجي في الكاميراتبسبب 
التصحيح اللوني على وجه  ،نتاجليستفيدوا من ميزات مرحلة ما بعد اإل السينمائية الصورة الرقمية

 ()رقميةكاميرات  استخدامفلجأ البعض منهم الى  ،صورة اكثر جماال إنشاءللعمل على  ،التحديد
تلك الصيغ  تالئمنجاز برامج معالجة إمبرمجين على ال عملبالمقابل  ،منح صيغ متعددةت

 ,mpgفهناك صيغ متعددة للصورة المتحركة مثل  ،الهدف الجمالي المطلوب إلى للوصول
mkv, mp4  وغيرها من الصيغ التي تمتلك خوارزمياتها الخاصة في ضغط وتسجيل وعرض

)الهيرتز( وهي عملية  الفيديوويمتاز كل منها بميزة معينه كالحجم او الدقة او سرعة تردد  الفيلم
يقوم بها المعالج الموجود في داخل الكاميرا نفسها، ومهما كانت قوة المعالج فأنها لن تقدم نتائج 

وهي الصيغة الخام التي  RAWمرضية تماما، تم معالجة هذا االمر بواسطة الصيغة الخام 
ليصبح من الممكن  ،سجل بها الكاميرا الصورة على الحساس قبل ان يقوم المعالج بمعالجتهات

 مقارنة باألنظمة المشفرة األخرى  اً مرن  RAWنظام يكون  المعروفة، الفيديوعرضها بمشغالت 
قابلة للتصحيحات القصوى، وبرمجيات المعالجة في الحاسوب القليل منها تدعم هذا الغير 

 اً الن الفيلم السينمائي والمسلسل يتطلب ألوان RAWالنظام، والسبب الذي أدى إلى  ابتكار تقنية 
 RAWعطي تقنية الخام غير قادر على تحقيقها، ت   الفيلمفي البيئات والعوالم االفتراضية، و 

وحسب رغبة  نتاجفي مرحلة ما بعد اإل ،الوان جديدة غير مألوفة إنتاجالكاملة في المرونة 
في مشاهد مكتب المحاماة بين  THE GOOD WIFEالمخرج، فعلى سبيل المثال مسلسل 

زمالئها من المحامين الذكور ببدالتهم الرمادية والسوداء، ترتدي البطلة مالبس فيها لون احمر او 
بًا للنظر ومهيمنًا على المجال البصري إذعالجته بطريقة يكون بارزا وجتدرجاته ويتم م احد

ه بالطرق إنتاجتكلفة وجهد مضاعف فيما لو تم  اوهذا يكاد يكون صعب التحقيق او ذ ،للمشهد
 نتاجساعدت على خلق اللون والمعطيات اللونية في مرحلة ما بعد اإل RAWالتقليدية، فتقنية 
هذه يمكن عرضها اال ببرامج متخصصة تتعامل مع  انه ال RAWالـ  لكن مشكلة بمرونة كبيرة،

هائلة في التعامل مع األلوان التقني ومصحح األلوان حرية  حالصيغة لكنها في المقابل تمن
تسمح فهذه الصيغة  ،الجودة علىدون التأثير من  ،غير مسبوقة بطرق يهما والتعديل عل واإلضاءة

"ملفات الخام كبيرة من حيث  الخام )غير المعالجة وغير المضغوطة( الرقمية بحفظ البيانات
ذات عمق لوني )و والغامقة الفاتحةبين األلوان  ذات مجال ديناميكي واسع (1)حجم الملف"

                                                           

()  الكامرات الرقمية التي تعمل بنظامRAW( :ALEXA-black magic-DSLR Canon  –DSLR Nikon.الخ..) 
م، ص 2111، 1ناشرون، الجزء األول، ط–سامح خلف، بيروت: الدار العربية للعلوم  تر:، أسرار التصوير الرقميسكوت كيلبي،  (1(

190. 
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 ،وبمساحه تخزينية كبيرة لوني دون اختزال من (، تساعد على تخزين اللون بجودته الطبيعيةواسع
الخاصة بالصورة  األصلية خصائص والمعطياتبكل ال لالحتفاظمنح خيارات كبيرة هذه التقنية ت

 ،" تتيح لك ببساطة وسهولة معالجة صورتك الخام بانتقاء الخيار الذي تريده لتوازن األبيضالتي
مع إمكانية التصوير قي غياب  وقيم الدرجات الوسطى ،والظل ،وباختيار التعريض الضوئي

ألنها "غير معالجة وغير  برامج التصحيحبواسطة  نتاجفي مرحلة ما بعد اإل (1)"اإلضاءة التقليدية
 إجراءالكثير من المرونة في  إلى ضافةباإل ،في مرحلة التصوير (2)موضحة وغير مصححة"

 وتعتبر ،الصورةالتحكم في فيزياء اللون والضوء داخل و التعديالت في معالجة وتصحيح األلوان 
ضافةو معالجة بعض األخطاء  في التكنلوجيةض العيوب للتغلب على بعوظيفة مبتكره ال هذه قيم  ا 

والصيغ  ،األصليالتحكم باللون و  الكلي للصورة اللون  إنتاج إعادة من خالل جمالية وتعبيرية
تقوم بتسجيل المعلومات بصورة مضغوطة والتي تقلل من  HD"معظم الكاميرات ال األخرى في

أثناء التصوير بواسطة المصور  في وتتم معالجة الصورة من قبل الكاميرا نفسها ،الجودة
يقوم بتسجيل البيانات التي  RAWأما نظام  ،رها الحقايوهذه الخيارات ال يمكن تغي ،السينمائي

يمكن معالجة الصورة في وقت  ،يرها أساساً يخرجت من أجهزة االستشعار بصورة الخام دون تغ
حافظ على جودة ألنه غير مضغوط وي ،األنظمةغيره من  ذا النظام متفوق علىويعتبر ه ،الحق
وانه يعطي  ،خام سلبي لكن رقمي فيلمالتصوير بهذا النظام هو بمثابة التصوير بو  ،الصورة
 .(2)مختلف تماما" فيلممظهرًا لل

 :Color Gradingتقنية درجات اللون 

تعمل على "تصنيف األلوان لكل لقطة  ،التصحيح اللوني برامج جانبى لاتعمل وهي تقنية 
يتم و  ،الصورة هما يتعلقان باللون الرقمي داخلوكال (0)مظهر وطابع معين لكل مشهد" نشاءإل

 Digital Color) الرقمي )فالتصحيح اللوني ،التحكم بهما بواسطة برامج معالجة الصورة
Correction  بالرقابةالمحترف يتعلق باألوامر األولية التي تصدر من المصحح اللوني 

درجة حرارة من ناحية شدة اللون و  ،على األخطاء والمشاكل اللونية الواضحة في الصورة الطبيعية
لتتناسب مع معيارية  ،واإلضاءة المنخفضة والمرتفعة واإلشباع اللوني اللون والتوازن بين األلوان

تأتي بعد التصحيح  ( هو عملية ثانويةColor Gradingما )درجات اللون أ ،العين البشرية
يعمل على توقيت اللون في و  ،درامية-جمالية-تهدف الى معالجة اللون بصورة عاطفية ،نياللو 

من  ،طابع سينمائي في الصورة الرقمية االذي يعزز من نظرة الفيلم ويجعل العمل الفني ذ الصورة

                                                           
 .119، ص المصدر نفسه سكوت كيلبي،  (1(
 .190، ص مصدر سابقسكوت كيلبي،  (2(

(3) Blain Brown، CINEMATOGRAPHY THEORY AND PRACTICE، op-cit ، p 154.  
 .121ص  ،2111، بيروت، 1ناشرون، ط-الدار العربية للعلوم ،إصنع أفالم هوليوود الخاصة بك، إد غاسل (0(
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ضافةو  السمة اللونية تغييرو  خالل تغيير تشبع اللون  مثال التركيز  ،بعض العناصر الجمالية ا 
 ،أجزاءحذف  أو تلوين أجزاء من الصورة -تسليط الضوء على لون معين -على عنصر معين

ضافةو   ،وتحقيق رؤية المخرج لخلق لهجة بصرية جديدة ،تأثيرات لونية خاصة لتوضيح النقيض ا 
كما موضح في  ،لكن األخير يهدف إلى غاية درامية أيضا ،وكالهما تهدف إلى غايات جمالية

ي عولج بواسطة درجات اللون الرقمية من خالل أكساء لذا (gladiator( من فيلم) 9الشكل )
الصورتين االصلية  بيناللونية الزرقاء المسودة حيث نالحظ الفارق الكبير  المشاهد بالثيمة
 .والمصححة لونياً 

 
 (9شكل )

 :املعاجلة اللونية

  تمر المعالجة اللونية في برامجيات الحاسوب بمرحلتين، هما على النحو االتي: 

تحكم باأللوان الفي  : هي تصحيحات بسيطةColor Correction لىاالو المرحلة -1
 هذه المرحلة في وتندرج ،تستخدم للحصول على اللون الصحيح في كل مشهد ولقطه األساسية

عالجة التباين واللون في م الصورة بأكملها في نطاق التصحيحات األولية الطبيعية التي تؤثر
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 إجراء –ضبط اللون في الضوء  –"ضبط تباين الصورة لـتقوم بالمهام األساسية،  وهذه المرحلة
ه هذ ، وتالفي(1)ضبط اللون والتباين من كل لقطة في المشهد"-ات على اللون عموماتغيير 

، "وهي تشغل القدرات حدثت في مرحلة التصويرالتصحيحات البسيطة نسبيا األخطاء التي 
   .(2)شامل" المتاحة في مختبرات الفيلم وتفوقها لتحقيق تصحيح لوني

 
 رددات األلوان األساسية في الصورة أثناء التصحيح( يوضح ت11شكل )

اختيار  ، تتمثل فيتصحيحات شبه معقدةوهي : Color Grading الثانوية المرحلة -2
اللون وخلق  نشاءوهي مكان المختص إل FX اإلعداد خياراتالمشاهد واللقطات المستهدفة في 

جراءو  (2)التأثيرات اللونية المعقدة بواسطة "سلسلة من المرشحات الفريدة من نوعها" ضبط وتحكم  ا 
والتحكم بالظالل والتوازن اللوني والتباين والسطوع والتشبع وتسليط  ،في الدرجات اللونية الشاملة

طرق عديدة  خياراتكما توفر هذه ال ،وتستخدم لتوقيت اللون في الفيلم ،م بهكه والتحتغيير الضوء و 
القدرة على  المصحح اللوني الرقميألنها تعطي  ،لعزل أجزاء محدده من الصورة والتحكم بألوانها

و"تحتوي على جميع الضوابط  ضبط التشبع واإلنارة في مناطق جغرافية محددة داخل المشهد،
والثانوية وأخيرا الهندسة اللونية لضبط على الضوابط األولية  ... والعملالمتعلقة بتصحيح األلوان

جمالية  اً تحقق أهداف نهاأل ،من التصحيحات اللونية المركزة درجات االلوان وتعتبر ،(0)كل لقطة"
 ودرامية بحته.

 :التصحيح اللوني الرقمي جمياتبر

لتحديد  ،األلوانتصحيح في م الباحث بمسح شامل لجميع البرامج االحترافية المختصة قا
 إلثراءا إلىكيف يسهم في التحوالت للوصول و  ،كل برنامج ماهي وظائفه وتقنياته واستعماالته

فنان رؤيته تحقق لل والتي ،لصورة المتحركةلهذه البرمجيات  أضافتهاالجمالي والدرامي التي 
                                                           

(1) Look at: Jean Paul، Color User Manual، U.S: All rights reserved Apple، 2009، p 207.  
(2) Steve Hullfish، The Art and Technique of Digital Color Correction، op-cit ، p1.  
(3) Michael Wohl، Color Correction in Final Cut Studio، Pearson Education، printed United of America، 
2010، p 19.  
 (4) Jean Paul، Color User Manual، op-cit، p 35.  
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توفر  األنه( 1)الفنان حيث ترغمه على أن يفكر بطريقة جديدة" إمكانيات"توسع  التي االخراجية
ضافةوهذه البرامج يمكن تحديثها و خيارات كثيرة ومتنوعه،  الفالتر لها بسهولة من أجل استيعاب  ا 

أي لون بشكل جزئي او  تغييريمكن  إذ، والتحكم به اللون  إلدارةهي أداة  وهذه البرامج ،التغييرات
تحرير الفيديو ومعالجة وتصحيح  إمكانيةتتيح التي  ،البرامج عبر ولحظية مباشرة بصورة كامل

ر العمق اللوني ودرجة السطوع والتحكم في التشبع اللوني بصورة يوتغي ،اللون والتدرجات اللونية
ير يالصورة الرقمية هي "صورة فيديوية على شكل أرقام...تستطيع تغالسيما ان  ،كلية أو جزئية

نشاءو  ،(2)شكلها ولونها حسب الرغبة" وباإلمكان حفظ التأثيرات  ،طابع معين لكل لقطة أو مشهد ا 
لحفاظ على ثبات وانسجام ، وامنها في باقي المشاهد لإلفادةة التي صنعها المصحح اللوني اللوني
 ،بالغرفة المظلمة ألفالم التصوير يها الغرفة المظلمة الرقمية تشبيهاً التي يطلق عل ،األلوان

ما يميز هذه البرامج هو سهولة و وانتشرت العديد من البرامج التي تسهم في تصحيح الصورة 
وان "تصحيح الصورة وتصييرها لتكون أكثر مالئمة  استخدامها وقدرتها على تصحيح األخطاء

فيزياء الضوء واللون ب هاجميعهتم تو  ،(2)نموذجية من حيث التعديالت التي تحتاج للعمل عليها"
دراكو  ،ودرجة حرارة اللون  ،وحدة اللون  ،وصفة اللون  ،)لون من   ،والمزيج الضوئي ،اللون  ا 

السابق ذكرها  ثمانيةالمراحل الو ق الطر  صراستطاعت ان تق حيث ،وكثافة اللون( ،والتناغم اللوني
الماضي كان مسموح لنا بعمل أي تعديالت ولكن  و"في ،ة داخل برامج الحاسوباحدبمرحلة و 

فقط من أجزاء الصورة  احدستطيع أن أتعامل مع جزء و اأما اليوم ف ،ضمن حدود الصورة بأكملها
 ،الفروق التي تميز التصحيح اللوني الرقمي عن سابقه احدوهذه هي  (0)حتى ولو كان متحرك"

مرحلة  أثناء في اللوني وتقليص هدر الوقتائف التصحيح ظوساعدت هذه البرامج على توسيع و 
 ،المشاهد أعماق إلىوأصبحت تلك البرامج وسيلة للمخرج للوصول  ،يةنتاجالتصوير وتقليل اإل

 كم كبير من البرمجيات التي وهنالك ،والتأثير فيه نفسيا وجسدياومخاطبة وجدانه ومشاعره 
واصبح التصحيح  ،الصورة إنتاجال يتجزأ في جميع برامج  اً أصبحت جزءو  تتعامل مع الصورة

الباحث بجرد البرامج االحترافية  وقام ،الصورة إنتاججميع برامج  منال يتجزأ  اً جزء اللوني اليوم
فهنالك مشاريع تتطلب  ،، بعيدا عن برامج الهواةالتي تعمل بتقنية التصحيح اللوني الرقمي

وهنالك تقنيات مصورة على سبيل وأخرى مجرد لمسات جمالية،  اً احترافيو  اً دقيق اً لوني اً تصحيح
 األلوانتصحيح فعند  ،فأنها تتطلب برامج خاصة تتوفر فيها تلك التقنية RAWتقنية بالمثال 

 ،نوع المشكلة المطلوب تصحيحها الن مهام كل برنامج مختلفة ببرنامج معين يجب تشخيص ما

                                                           
 .02، ص مصدر سابق، الجرافيك جمالية التجنيس الرقميبالسم محمد،  (1(
، 2111، 1، تر: محمد مصطفى بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طالمرجع في اإلنتاج التلفزيونيهاربت زيتل،  (2(

 .519ص
 .22، ص2111الرباط،  -معتز كورجو، شعاع للنشر والعلومتر:، التصوير الفوتوغرافيجون كاريت،  (2(
 .11، ص مصدر سابق، التكنولوجيا الرقمية في التصوير السينمائي الحديثهشام جمال،  (0(
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تجعل التعديالت سلسة وتبدو  ةاألدا وأن المعرفة بتلك  ،الرئيسة الخاصة بهوكل برنامج له أدواته 
 ومن هذه البرامج: على أتم صورة

 :Resolve Color Correction  DaVinci برنامج

امج نالبر ا هذ سمي ،في الصورة واإلضاءة ستخدم لتصحيح وتعزيز المظهر الجمالي للون ت
في  الذي أدرك أهمية اللون  الفنان والعالم اإليطالي )ليوناردو دي فنشي( إلىبهذا االسم نسبة 

لزيادة التأثير  حسب تنسيق األلوان المتقاربة والمتضادة نباأللوا ه كانواهتمام الشكل الفني
اللوحة، فأن وضع لون على اللوحة يتطلب توافقه مع االلوان التي تجاوره، لذا كانت  في جمالالو 

دخل  ،ه على باقي الفنانين لفترة طويلةاستمر تأثير  ي الدقةعال اً لوني اً هارموني تتضمن لوحاته
وقدم الحرية الكبيرة في كيفية  1970دافينشي وسيط الصورة "عام  البرمجي لبرنامج نظامال

وراء  اً موثوق اً وشريك الشهيرة لتصحيح األلوان النظم احدويعتبر  (1)التالعب باللون داخل الصورة"
ويتيح أفاقا جديدة  ،من األفالم الروائية والوثائقية والمسلسالت واإلعالنات التلفزيونيةكثير 

مكانياتو  من  من أكثر النظم لتصحيح األلوان تقدما في العالم هوو  ،بتطور التقنية ةكثيرة متطور  ا 
ومحطات التلفزة  الرقمية "معظم األفالمو هوليود تعمل به استوديوهات ومازالت ،السرعة والفعالية

ويتعامل  (2)تستخدم أنظمة دافنشي ألنه أكثر نظام شائع االستخدام وله فعالية كبيرة في األداء"
، كما موضح في الشكل برنامج حاسوبي على شكل ويأتي ،مع مجموعه واسعه من المشاريع

شبيه ال تحكمالمن خالل أزرار متكامل  يتم التحكم به  (system) يأتي عبارة عن و ،(11)
 .(12، كما موضح في الشكل )بمكسر الصوت الصورة

 
 برنامج دافنشي للتصحيح اللوني الرقمي( 11شكل )

                                                           
(1) Alexs Van Hurkman، Color Correction Professional Techniques For Video And Cinema، Second 
Edition، Printed in the United States of America، 2014، p X1.  
(2) Steve Hullfish، The Art and Technique of Digital Color Correction، USA، 2012، p13.  
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 .دافنشي للتصحيح اللوني الرقمي نظام( 12شكل )

 النظام يمنح دقه عالية ،والفرق بين االثنين، هبصوره خطيه أو غير خطي لوكالهما يعم
، المتوفره في دافنشي الجديدة راتاالى المميزات والخي ضافةباإل ،بمرونة التحكم باالزراروسرعة 

مواصفات عالية وال يمنح جميع الميزات التي يقدمها  يى حاسوب ذبينما البرنامج يحتاج ال
  ومنها: ان، وهنالك ميزات يقدمها االثنالجهاز

 .(12بالشكل ) تظهرألبراز العمق والتجسيم في الصورة، كما  :االشباع اللوني -1

 
 ( يوضح االشباع اللوني الكبير بين الصورة االصلية والمصححة12شكل )
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الذي يمنح أوسع نطاق لتصحيح األلوان الذي  RGBألنه يعمل بنظام  :الضوء والظل ضبط -2
 (.10) ، كما تظهر في الشكلتوازن اللون  إعادةيتيح ضبط اإلنارة دون 

 

   

    
 (10شكل )

 (.15، شكل )بشكل دقيقصورة الليظهر ثراء  زيادة التشبعبواسطة  :ضبط التباين في الصورة -2

   
 (15شكل )
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لون  تعيينبواسطة  ير لون البيكسليبواسطة تغ والتالعب فيها في عموم الصورة األلوان تغيير -0
 .(11دون التأثير على وضوح الصورة، كما تظهر في الشكل ) جديد

    
 (11شكل )

باقي األجزاء من الصورة كما  فيدون التأثير  جزء معين منير لون محدد في الصورة او يتغ -5
 .(11تظهر في الشكل)

    
  (11شكل )

او في عمومها، كما تظهر في الشكل  مناطق محددة من الصورة ضبط اإلضاءة وتعديلها في -1
 .(17رقم )

    
 (17شكل )
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 عمل قالب خاص جاهزة او يمكن لونية بقوالب المتنوعة بعض التأثيرات اللونية إضافة -1
 .(19للصورة وتنفيذه على باقي أجزاء المشهد، كما تظهر في الشكل )

     

    
  (19شكل )

لضبط توازن  فيهمرغوب الغير اللون  تغييرواستبعاد او  في الصورة W.B لتوازن تحقيق ا -7
 (.21، شكل )اللون ودرجة حرارة اللون 

   
  (21شكل )

 .(21بناء اللون والضوء بكل مرونة، كما تظهر في الشكل ) الصورة الخام RAWتقنية  -9
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 (21شكل )

  .(22كما موضح بالشكل )، لون العين تغييرمثال  (Maskتتبع الحركة )و  لون معين تغيير

   
 (22شكل )

 :Final Cut Pro برنامج 

تصحيح  الفرعية خواصه أحدمن  Apple Computerمن شركة هو برنامج تحرير مقدم 
 ،(1)"يتيح القدرة على التحكم بألوان الظالل والدرجات الوسطى، وبقع اإلضاءة " األلوان

السينما  إلىمع مجموعة من القرارات الفرعية التي تهدف جاء في هذا البرنامج  والتصحيح اللوني
على مجموعة يعمل و  ،REDالذي يتوافق مع جميع الكاميرات الرقمية وخاصة كاميرات  ،الرقمية

جعل وي ية العامة للصورة والتحكم بهاالسمة اللون تغيير مثل تصحيح األلوان في عمليةمن المهام 
 .(22، كما تظهر في الشكل )اصفرارا الوهج الظاهر على وجه شخص ما أكثر

   
 (22شكل )

                                                           
 .121ص  مصدر سابق ، ،إصنع أفالم هوليوود الخاصة بك، إد غاسل (1(
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سحب األلوان من الصورة الى األسود واالبيض لتحقيق غايات درامية مثال الرجوع الى الزمن 
 .(20مثال االزرق لاليحاء بالزمن الماضي كما في الشكل) احدالماضي، ويمكن توضيف لون و 

   

  
 (20شكل )

"برنامج  (Baselightمرتبط بالفاينل ) مساعد امجنبر  هنالك (Install)ند تنصيب البرنامج عو 
هذا  يحتوي على خيارات غير متوفرة بالبرنامج الرئيسي (1)يستخدم في عملية تصحيح األلوان"

الخلفية الواقعة  ن لو  تغييررنامج المساعد يمتلك مهام مختلفة، مثال تغيير لون الشخصية دون الب
 .(25الشكل )، كما موضح في خلفه

 
 أ(-25شكل )

 
                                                           

 .91، ص2112، 1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طPro Final Cutفن المونتاج التلفزيوني نجالء الجمال،  (1(
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 (ب - 25شكل )

مثال نستطيع أن نجعل  ،هذا البرنامج له القدرة على التحكم بألوان الظالل وبقع اإلضاءة
أي تصحيح األلوان الخلفية لون  تغييردون من اصفرارا  أكثرالضوء الظاهر على وجه شخص 

وفيه خاصية ضبط اإلضاءة بواسطة عالمات تنبيهية تظهر فوق  ،في مناطق معينه من الصورة
ا كانت "عالمة صح: ومعناها أن كل شيء مضبوط... وعالمة تعجب داخل مثلث إذالصورة 
ويمكن إصالح األخطاء في األلوان من خالل  (1)"صفر: ومعناها اإلضاءة عالية جدابلون األ

ذو  Color Correctionاستخدام فلتر  لون شيء... من  تغييرا يستوجب المشروع "تعديل أو ا 
 في استخدام شاشة تلفزيونية جبيو  ،Way-3Color Correction"(2)خالل استخدام فلتر  

تعرف على األلوان الفعلية التي سيشاهدها للالفاينل كات برو "أثناء تصحيح األلوان في برنامج 
 ،األلوان مقارنة بشاشة الحاسوب ةالتلفزيون تكون اقل جودة وباهت الن شاشة (2)المتفرج في منزله"

وهنالك أيضا فارق كبير في األلوان بين ما تعرضه شاشة الكاميرا الرقمية وشاشة العرض او 
لكي تكون محصلة  في أجهزة العرض بعضها مع بعضالمونتاج فيجب موازنة جميع األلوان 

وربط الكاميرا  الطريقة بواسطة تصوير مقطع فيديو ويتم التغلب على هذه ،الصورة النهاية مطابقة
في شاشة العرض او الحاسوب بعدها يتم عرض الفيديو سنالحظ هنالك اختالف في الوان شاشة 

و"شاشات الكريستال السائل في الكاميرات الرقمية ال يمكن  الكاميرا الكرستاليه عن شاشة العرض
الصورة ألنها صغيرة الحجم وألونها غير دقيقه لضمان تعديالت التركيز االعتماد عليها لضبط 

                                                           

 .211-199، صمصدر سابق، Final Cut Proنجالء الجمال، فن المونتاج التلفزيوني خطوات العمل على برنامج  (1(
 .210، صالمصدر نفسه نجالء الجمال، (2(
 .91، صمصدر سابقنجالء الجمال،  (2(
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من و  ،للتغلب على األخطاء التي تحدث فيجب ضبط الشاشتين معاً  (1)والسطوح واللون المناسب"
 .(2)مميزات هذا البرنامج في تصحيح األلوان

 .اللون الثانوية حح النقاط الدقيقة من درجات آثاريص -1
 .موازنة اللون لمطابقة المشاهدالسيطرة على  -2
 .طبيق تأثيرات لونية متقدمةت -2
 .لقطةمن ال ةمحدد كامل للقطه أو أجزاء تصحيح -0
 .األلوان الجديدة خطوة بخطوة إنشاء -5
 .Auto + Manualخيارات تصحيح األلوان  -1
مرشحات تصحيح األلوان تسيطر على توازن اللون والتعريض  مجموعة من حتوي علىي" -1

ومن أهمها  يحتوي على مجموعة من ضوابط التأثير التلقائي وهذا المرشح (2)وتصحح األخطاء"
 .فلتر تصفية التصحيح اللوني وفلتر معالجة التصحيح اللوني

 .Macيدعم أنظمة التشغيل  -7
 .يحتوي على مرشحات تصحيح األلوان التلقائية  -9

 .6k-8kيتعامل مع المشاريع عالية الوضوح  -11

 : After Effects برنامج 

جها مجموعة كبيرة من أدوات التصحيح اللوني في أغلب برام Adobeتنتج شركة 
 ،مترابط سهل التنقل Systemوفق  جنب إلىجنبا  التي تعملالمختصة في مجال لغة الصورة 

 Visual"من البرامج المتميزة في تطبيقات حركة الرسومات والمؤثرات البصرية الخاصة ويعتبر 
Effects  وتعديل وتصحيح األلوان  معالجةوColor Correction"(0) الى وجود  ضافةباإل

( 21كما موضح في الشكل ) تدرجات األلواناللونية ل فالترالو  الصورية عدد كبير من المؤثرات
 .التعديل بواسطة البرنامج إجراءقبل وبعد 

                                                           
(1) Cuper tino، Final Cut Pro 7، USA، rights reserved  For Apple، 2010، p1348.  
(2) Michael Wohl، Color Correction in Final Cut Studio، Pearson Education، op-cit، p Introduction.  
(3) Cuper tino، Final Cut Pro 7، USA، rights reserved  For Apple، op-cit،  p1359.  

 .1، ص2119عمان مكتبة المجتمع العربي،  ادوبي أفتر إفيكت، 2المونتاج التلفزيوني البهنسي، سعد صديق سعد  (0(
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 (21شكل )

يساهم  إذ (التفريغ اللوني)تقنية الكروما  على يحتوي  إنهومن مميزات هذا البرنامج 
ضاءهو  وتوافق لون  في تحديد المستوى اللوني التصحيح اللوني وبشكل فعال  األشكال ا 

أبعاد  ضافةأو إل ضافتهاإالمراد  أجواء الخلفية وانسجامها مع رقميا اإلطارداخل  الشخصياتو 
 .(21كما موضح في الشكل ) درامية جمالية تحاكي موضوعة العمل الفني

 
 (21شكل )

فالمخرج هنا  ،تصحيح األلوان ودرجات األلوان إجراءقبل وبعد  (21الشكل )نالحظ هنا في 
على الشخصية لتتناغم مع أجواء الخلفية المضافة التي  المصفر اللون البرتقالي بتوظيفقام 

من تحديد منطقة  After Effects"نستطيع بـكما  ضوء الشمس من الجهة اليسرى،تحتوي على 
 ةاإلدا من و  (1)"محددة من مقطع الفيديو لتطبيق تصحيح اللون فيه أو تسليط اإلضاءة عليه

 تدعى Pluginsالموجودة في قائمة  الرقمياللوني لتصحيح ا في عملية التي تستخدم المهمة
(SA color Finesse  المتوفرة في اإلصدار )CS5  المهمة  عتبر من الطرق االحترافيةتو

                                                           
 (1(Adobe، Speedgrade CC، United States of America، June  2014، p 54.  
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ة للتحكم في اللون في درات عدياالحتوائها على خي الرقميالتصحيح اللوني  عمليةفي  جدا
 .الصورة

 :والتصحيح اللوني الرقمي اللونيثؤثر الفرق بني امل

لكن الذي يميز  ،هو نسق من أنساق التصحيح اللوني الرقميو  الرقمياللوني  المؤثر
يمكن  ومحددةقالب جاهز يحتوي على ألوان جاهزة  اللوني مؤثرالتصحيح اللوني عنه هو أن ال

 على مةظوتكون من Time lineقها على جميع المشاهد أو اللقطات الموجودة في صنسخها ول
الصورة وليس  ألوان هو الذي يتحكم في مؤثرال استخداميحدث عند  لكن ما ،معاييروفق 

 التصحيح التلقائي يعتبر بمثابةو وغير قابلة للتعديل  مفروضةالن ألوانه تكون  ،المصحح اللوني
Auto التلقائية  "التصحيحاتتعتبرو  يمكن تنفيذها ببضع دقائق ةوهذا االستخدام للهوا  في البرامج

هي بسيطة من ناحية االستخدام أال أنها تفرض وجهة نظرها على القائم بالتصحيح اللوني، 
بالنتيجة تخلق مشاكل في الصورة، بينما التصحيحات اليدوية تتطلب خبرة علمية وعملية احترافية 

بينما  ،بشكل حدودي (1)"اإلبداعلتطبيق خصائص التصحيح اللوني االحترافية لتحقيق الدقة و 
غير  كون ي  Manual  بمثابة يدويا المصحح اللوني التصحيح اللوني الرقمي الذي يعمل عليه

من خصائص لما يمتلكه  اللوني مؤثرالبمقارنه  تخصصية ذات فروق جماليةنتائجه و  حدودي
ضافةو تعديل من هائلة  نشاء وحذف ا  لونية  تصحيحاتحيح اللوني يساعد على خلق فالتص ،وا 

ه أو يقاف تشغيلإثر على جميع شريط الصورة أو ؤ ومن الممكن نسخ الم واستثمارها بشكل مناسب
 التي تعمل في فضاء الصورة بصفة التصحيح اللوني االوتوماتيكي )الفلتر( المؤثرات ومن ،حذفه

يقوم بمعالجة الوان الصورة أو الفيديو وتصحيح الخلل  اً مؤثر  "28 وعددها في هذا البرنامج
 :)2)"ومنها لتي يحتويها تصنيف في مجال اللون البسيط ومن أبرز هذه المؤثرات ا

يقوم هذا المؤثر بضبط بشكل تلقائي تباين  :"تباين ولون الصورة" Auto Colorمؤثر   -1
األلوان المتوسطة والمناطق الشديدة  ،ولون الصورة عن طريق تحليل مناطق الظالل

 صورة ذات اشباع لوني أكثر. تهحيث تكون نتيج ،اإلضاءة
يقوم هذه المؤثر بضبط التباين بالكامل للطبقة  :"تباين الصورة" Auto Contrastمؤثر  -2

 م إلى الفاتح.تمن القا اإلضاءةعن طريق مط قيمة 
يقوم هذه المؤثر بتحديد القيم األفتح  :"تحديد القيم األفتح واألقتم" Auto Levelsمؤثر  -2

واألقتم في كل قناة لونية ثم يمطها بشكل إفرادي على مجال القيمة بالكامل ويفيد ذلك عند 
 وجود خلل بالقنوات اللونية.

                                                           

 (1) Sam Leffler، Avid Media Composer Effects and Color Correction Guide، Apple computer INC، 
University of California، September  2014، p 712.  

 .121-121ادوبي أفتر إفيكت، مصدر سابق،ص  2سعد صديق سعد البهنسي، المونتاج التلفزيوني ( 2(
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أو طرح  إضافةيقوم هذه المؤثر ب :"RGBأو طرح  ضافةا" Color Balanceالمؤثر  -0
لتحسين مناطق الظالل واأللوان المتوسطة  وذلك  RGBأزرق(  ،أخضر ،أحمراأللوان )

رفع أو انقاص القيمة ويتحكم موازنة األلوان عبر  ،والمناطق الشديدة اإلضاءة بشكل إفرادي
 .اللونية

يقوم هذا المؤثر بتحسين مجاالت الظالل واأللوان المتوسطة  :"منحنيات" Curvesالمؤثر  -5
على سبيل المثال يمكن تقليل اللون األزرق  ،والمناطق الشديدة اإلضاءة لكل قناة لونية

 الموجود في الظالل وزيادته في المناطق الساطعة.
ضبط  من خصائص هذا المؤثر الجانبية :"تشبع وصبغة" Hue/saturationالمؤثر  -1

  النعومة التدريجية لأللوان.
1- Level/Level (individual Controls) "زيادة تباين الصورة". 
 ."المرشح الملون" Photo Filterالمؤثر  -7
 ."ضبط الظل واالضاءة" Shadow/Highlightالمؤثر  -9

 "التعامل مع اللون" ،Change Color- Change To – Leave Colorالتأثيرات  -11
 وتقسم الى:

يلتقط هذا التأثير لونًا من المجال اللوني في الصورة المصدر ويوازن  :Change Color -أ
 .Hue/Lighttness، saturationكل من 

 يلتقط اللون أيضًا ويستبدله بلون واضح. :Change To -ب
 إلىوان المتبقية ليحافظ عليه ويحول األل ،يلتقط اللون في الصورة األصل :Leave Color -ج

توجد فيها معلومات  وال وتدرج الرمادي يحتوي على معلومات إضاءة فقط ،التدرج الرمادي
 الفيلمعندما قام صانع  sin city فيلم، كما في ويستخدم في معالجة الصورة الرقمية لون 

أجزاء معينه من  اتماما ما عد الفيلمبتوظيف هذه التقنية توظيفا بديعا عندما ألغى اللون من 
الحصول عليه بغير طريقة مثل لون عيون  ال يمكنالصورة من اجل التأثير الدرامي الذي 

ينما يكون باقي أجزاء شخصية ما الزرقاء، او لون الشفاه األحمر لشخصية أخرى وهكذا، ب
 1تماما من اللون  ياً الصورة خال

هو مجموعة من األلوان بمعايير محددة يتم  فكيكهتا تم إذاللوني  فلترأن ال النهاية في
 ،متى يشاء المصحح اللوني استخدامهاتنسيقها وخزنها حيث تصبح على شكل كتلة لونية يتم 

عشرات المؤثرات اللونية وخزنها واستخدامها  إنشاءالمصحح اللوني قادر على  وانتوفيرا للوقت 
 .Copy &  Pastية اللونية بواسطة زر مع بقية المشاهد للحفاظ على سالسة المشهد من الناح
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 :Adobe Premiere برنامج 

جراءو  ،الرقمية والظل تصحيحات القيم اللونية واإلضاءة إجراءيعمل البرنامج على  تعديل  ا 
والتي تتم تصحيحها بعد مرحلة  أثناء التصوير في مقصودة التي تحدثالغير لالختالفات اللونية 

يحتوي  كما After effectالموجودة في  والتأثيراتيحتوي على العديد من األدوات و  ،مونتاجال
موجودة في  إعدادات يمهمة جدا يجب ضبطها عند االنتهاء من دمج المشروع وه إعدادات على
تحتوي على مجموعة أزرار الفائدة منها هو لضبط و   Output Module Settingالنافذة

 Adobe "بواسطةو ،Video outputضبط العمق اللوني في نسق ل المشروع إعدادات
Premiere Pro CC  أصبح باإلمكان التعامل مع المادة المصورة بتقنيةRWA  ذات الدقة

اللون حسب  نشاءإلالصورة الخام  على (1)العالية وتطبيق التصحيحات اللونية األساسية الخفيفة"
 .(27كما موضح في الشكل )توجيهات المخرج 

  
 (27شكل )

جراءيمكن التحكم في درجات اللون و  (29الموضحة في الشكل ) من خالل هذه األدوات  ا 
أو عندما يظهر ، كل دائرة لتحديد التدرج المطلوبعبر المنزلق الموجود على التصحيح عليها 

رقم تدرج اللون في  إدخالاأللوان عبر تغذية الحقول باألرقام بواسطة  يتم تصحيح مربع الحوار
   الحقل المطلوب.

                                                           
(1( Adobe، Speed grade CC، United States of America، June  2014، p 48.  
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 أشاره الطول الموجي المرتفعة                    من خالل    RGB تحديد كمية األلوان                        

 والمنخفضة في الصورة                                     الضغط على المنزلق                              

 
  ضبط توازن اللون في أماكن محددة من الصورةالمنحنيات لهذه 

 (29شكل )
 

 يحتوي على Magic bullet Looksيدعى  Premiereوهنالك ملحق ينصب مع برنامج 
كما  ،بدرجات األلوان تالعبلل ومؤثرات لونية بقوالب جاهزة فالتر معالجات لونية كثيرة من

 .(21موضح بالشكل )

  
 (21شكل )
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تصحيح  جراءإلفريدة  تمجموعة أدوا تحتوي على Lumetriأخرى  مهمة إضافةوهنالك 
من نظرة تعبيرية للصورة كما  وا عطاء أكثرترافية، األلوان وضبط درجات اللون بطريقة اح

 .(21في الشكل )تظهر 

 
 (21شكل )

 :Avidبرنامج 

تلك الخصائص  أنفي حين من ناحية الشكل شابه في ما بينها تم هنالك خصائص تبدو
خاصية عمل قوالب محددة " يتيح Avidبرنامج فمغايرة وتكون اكثر تخصصا في تصحيح اللون 

الن اغلب  (1)"لتصحيح اللون ويمكن حفظها لتطبيقها على جميع اللقطات والمشاهد بصورة سريعة
البشرة التي فمثال نرغب بحفظ لون ، اً مشابه اً ة تتطلب تصحيحاحدالمشاكل في المادة المصورة الو 

ميزة " وهنالك ،تسلسل الذي تظهر فيها هذه البشرةقمنا بتصحيحها لمطابقتها في جميع أنحاء ال
يعبر التصحيح عن عندما  الحدود األمنة لخصائص اللون  تعيينيمكن  جميلة في هذا البرنامج

بالضغط  يتم Avid برنامجفي  والتصحيح اللوني (2)الحد المعقول يعرض تحذيرات وتنبيهات"
 .(22، شكل )تصحيح األلوانلالمكونة من عدة أزرار لتظهر هذه القائمة  HSL أداة على

 
 (22شكل )

                                                           
(1) Sam Leffler، Avid Media Composer Effects and Color Correction Guide، Apple computer INC،  
University of California، September  2014، p 727.  
(2) Look at : Sam Leffler، Avid Media Composer Effects and Color Correction Guide، op-cit ، p 713.  
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لتنظيم ضوابط تصحيح األلوان من  ،عن تصحيح سمات معينة في الصورة ةكل أداة مسؤولو 
 التضاد( ،نصوع اللون  ،عالمات التبويب الثالثة )أصل اللون  أوالدرجة اللونية  إدخالخالل 

 .ة أكثر تفصيال من النسخة األصليةفتصبح النسخة المصحح

 :التلفزيوني للبث املباشر ةالتصحيح اللوني الرقمي أجهزة

هي أجهزة يتم التحكم فيها في مواقع التصوير من قبل المصحح اللوني بالتشاور والتوجيه 
ية اإلبداعم الرقمي في السيطرة قد تم تطوير تلك األجهزة لتواكب العالو مع المخرج والمصور، 

 تتكيفو  تها لتتفاعلمعايير و  التحكم في األلوان بواسطة ،الصورة على تعديالت اللون داخل
أو انطباعية تكون جاهزة للتسجيل أو لخلق صورة واقعية  ،بيئة الموضوع في مع بعض بعضها
ها ألن ،على طول المشروع برامج تلفزيونيةقصيرة إعالنات تجارية تعمل على المشاريع ال، البث
وهنالك مصحح لوني وراء الكواليس للسيطرة ، اإلنجازودقة في  بسرعه قياسية مفصالً  اً لون تقدم
لتتناسب مع اللون  (1)على اللون والتعريض" الخيارات للسيطرة لديه قدر أكبر من"واألشكال  على

ضمن الحدود " يجري إعدادها للبثالنهائية التي  التصحيحاتجميع  عن ويكون مسؤوالً الحقيقي، 
التلفزيونية  القنواته األجهزة ال تستخدم في هذو  (2)"لضمان تحقيق نتائج مريحة للجميعالقانونية 

 ومن هذه األجهزة: ،بسبب تكاليفها الباهظة في البث التلفزيوني ذات الميزانيات المنخفضة

  

 Waveform Monitor 4K Video (22شكل )

يستخدم في مدخالت  ييتكون من ثمان Waveform Monitor 4K Videoجهاز 
التلفزيوني من تدرج لوني  نتاجاإلمواقع التصوير لقياس ومراقبة الذبذبات المستخدمة في 

بواسطة مراقبة الطول الموجي للضوء من اجل ضمان دقة اللون في المشهد  نارةا  و وسطوع 
سهولة استخدامه الحتوائه على جميع و  تسجيل،يعمل بصورة مباشرة أو  ،ومعالجتها رقميا

عن برامج التصحيح اللوني  هذا النوع من تصحيح األلوان يختلف ،األزرار بصورة ظاهرية
                                                           

(1) Cuper tino، Final Cut Pro 7، USA، rights reserved  For Apple، op-cit ، p1366.  
(2) Stuart Blake Jones، Video Color Correction for Nonlinear Editors، Library of Congress، USA، 
Copyright 2003، p16.  
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بعد مرحلة و  قبل التعديالت إجراءيستطيع  الحاسوب بواسطةاللوني  التصحيحالن  ،الرقمي
 األجهزةهذه  استخدامو  ،(المباشرفي النقل الحي ) هذا الجهاز يستخدم بينما ،التصوير
بصورة معبرة حسب طبيعة  ناوأحياعلى األلوان ونقلها بطريقة صحيحة وجميلة  للسيطرة

ويرى الباحث أن أجهزة التصحيح اللوني  ،عملها وال يمكن التراجع في  البرنامج المصور
برامج  معفي البث المباشر بقت كما علية مقارنة  األستوديو ي المستخدمة فيالرقم
وأن  ،قة على صعيد األفالم والمسلسالتوني وما تحمله من وظائف  خالللاتصحيح ال

 المتلقي إلى صليال قد  أحياناً  المنجز النهائي للصورةفي وشدة الوضوح  لوانتصحيح اال
محدودة  ر البثيمعاي" بسبب ضعف االشتراك في البث من قبل القناة الن عليه وكما ه

فيكون اللون أمن عندما يقع في  IRE "(1) 111 – 21متكونة من مجموعة من  بإشارات
فالقناة التلفزيونية التي تصور بتقنية  ،للمتلقي ال يظهرعن هذا الحد  هذه الحدود والزيادة

HD  نوع فأن الصورة تفقد رونق جمالها.ليس من هذا ال اشتراكهاو 

 ن يتحكم بإدارة اللو  متنقالً  اً نظام  davinci resolveاطلقت شركة  2110وفي سنة 
مباشرًة  تسجيله أو بثه فوريا ويمكن أثناء التصوير في اً موقعي وتعديل أنحرافها، األلوانوتصحيح 

 .(20كما موضح في الشكل )

  
 (20شكل )

                                                           
(1) Sam Leffler، Avid Media Composer Effects and Color Correction Guide، Apple computer INC،  
University of California، September  2014، p 788.  



 91                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

 :نظم األلوان الرقمية يف برامج التصحيح اللوني الرقمي

عن  ختلفأ في برمجيات التصحيح اللوني الرقمي RGB ةالرقمي ةالضوئي أللوانم انظأن 
 عدما كانت الناتجب ثالثي، (1)ي"تدرج لون مليون  1101110111الحتوائه على ما يقارب "سابقه 

، والمقصود هنا باللون الثالث هو التدرجات اللونية MCYثانوية  ألوان 2 ب عنها محصورة
 :(25شكل )في ال الواقعة بين األلوان األساسية والثانوية كما موضح

 (25شكل ) 

فاللون الثالثي  MCYومثلث األلوان الثانوية  RGBالصورة توضح مثلث األلوان االساسية 
 Rهو التدرج الواقع بينهما الحاوي على ماليين التدرجات اللونية، فمثال عند دمج اللون األحمر

، كما يمكن دمج األلوان الثالثية مع ROZالثانوي ينتج اللون الوردي  Mاألساسي واللون الماجنتا 
 (:21كما موضح في الشكل) ،اللونيةتدرجات العشرات  األلوان األولية حيث ينتج عنها

 (21شكل ) 
                                                           

(1) R. Arne Thomas، A. Exploring the Influence of Speed. Social Managerial and Physical Factors on 
Shared Trail Preferences using 3D Computer Animated Choice Experiment. Landscape and Urban 
Planning. 2011، p12. 
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 الفيلمبهار الجمالي في الصورة الرقمية وميزها عن سابقها )عنصر اإل إضافةهذا ما ساعد على 
وأعطى المساحة الواسعة لصناع الوسيط السينماتوغرافي توظيف  الشريط التلفزيوني(-السينمائي

 .هذه التدرجات اللونية حسب الرؤية الفكرية والقيمة الجمالية لتشكيل الصورة
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 ملبحث الثالثا  

 مجالية الصورة ودراميتها يف التصحيح اللوني الرقمي

 معهاصبح التعامل  التشكيلية حتىمن الفن وخاصة الفنون  يتجزألطالما كان اللون جزءا ال 
خاصـة و  علمًا قائما بذاته، وظهرت مدارس فنية تعتمـد علـى أسـاليب جديـدة فـي التعامـل مـع اللـون 

 (*)فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر مــرورا بــالقرن العشــرين مثــل االنطباعيــة والوحشــية
ك الفتــرة، ولـــم يخــل االمـــر مـــن ظهـــرت فــي تلـــ وغيرهــا التـــي اســتفادت مـــن الدراســات العلميـــة التــي

فادة من تقنيات التصوير التي بدأ عصرها في الظهور مع تطور تقنيات الطباعة، تلك العوامل اال
السـينما "وغنـى عنهـا فـي الحيـاة الثقافيـة والفنيـة،  العناصـر التـي ال احـدمجتمعة جعلت مـن اللـون 

هي البوتقة التي انصـهرت بهـا تلـك العلـوم والفنـون واسـتفادت ممـا سـبقها لـذا كـان تأثرهـا بالتشـكيل 
اسـتفادت مـن انطباعيـة كبيرا وخاصة في القارة االوربية فأفالم رنوار على سـبيل المثـال فـي فرنسـا 

األلمانيـة تـأثرت بالتعبيريـة التشكيلي الشهير وسحب تأثيره على أفالم تلك الفترة بينما األفـالم  ه  والد
لم تكتف بالتـأثر  ، لكن السينما(1)"والوانها القاتمة التي سادت في المانيا في بدايات القرن العشرين

فبعـد بل استطاعت ان تخلق عالمها الخاص والمتفرد الذي تعجز باقي الفنون عن االتيـان بمثلـه، 
الطــرق الكالســيكية،  ، ثــم االســتقرار علــىةتوظيــف اللــون فــي الصــورة المتحركــالبــدايات المتعثــرة ل

والتعـديل  ضافةاإلبجاءت التقنية الرقمية لتخلق عوالم غير معهودة في عمليات التصحيح اللوني ف
فـي حسـبانه  لعمـل يضـعصـانع ا اصـبحاقل تقدير بحيث  فيمما خلق ابعادًا درامية او عزز منها 

 .تقنيات اللون عند التخطيط للحدث الدرامي

التقنـــي للـــون والتصـــحيح يرة الكالســـيكية والجانـــب العلمـــي و تـــم التعـــرف علـــى المســـ بعـــد ان 
وبــات مــن الضــروري تنــاول جوانبــه الجماليــة والدراميــة ومــدى تــأثير التصــحيح اللــوني فــي  ،اللــوني

ـــة فـــي الوســـيط الســـينماتوغرافي ـــون  ،القيمـــة الجمالي ـــأثير  الن لل المتعلقـــة  ،قيمـــة العمـــل فـــي اً كبيـــر  اً ت
العالقــة الجماليــة  أنو  ،ودرجــات اللــون  لشــكلية الناتجــة عــن التصــحيح اللــوني الرقمــيبالخصــائص ا

نقـل معنـى أبعـد ممـا نـراه ت درجـات اللـون  أنالتصـحيح اللـوني هـو درجـات اللـون و  التي تحـدث بـين
فيجعـل للـون  ،تدرجـهفنتذوق عمقه ودفئه وكثافتـه و ، تغلغل في طبيعة اللون نجعلنا تو  على الشاشة

والطريقـة التـي  بـين هـذه الصـفات اللونيـة وبـين انفعاالتـه يطـابقالمتلقي  تجعل ،صفات موضوعية
فالتعامـل مـع اللـون يقودنـا باتجـاهين  ،ينظر بها إلى األلـوان متـأثرة إلـى حـد كبيـر بمفهومـه الثقـافي

تميـــل "و ،بقيمـــة خاصـــةهـــا المســـألة الجماليـــة بربط إثـــارة إلـــى تهـــدف الصـــورةالن  ،جمـــالي ودرامـــي

                                                           
كلمة فرنسة ظهرت في القرن العشرين بمعنى الوحش المفترس وهي حركة تميزت باستخدام ألوان غريبة صارخة، الوحشية:   (*)

 .91:91الساعة  9101يوليو  9صفحة يوم لل آخر تعديلالمصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 
 .291-912، ص2112، بيروت، 1ريتا الخوري، ط تر:، الصورةجاك أومون، ينظر:  (1(



 10                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

التفتيش عن مصدر المتعة خارج  إلى ،ة المرتبطة بالصورةالجمالية التي تهتم بقيم المتع النظريات
أثنــــاء مرحلــــة  ا فــــيتنجــــز كمــــا مخطــــط لهــــ والمتعــــة فــــي أحيــــان كثيــــرة ال (1)نفســــه" دراكاإلإطــــار 

ـــأتي دور ،تصـــويرال ـــوني برمجيـــات الحاســـوب ومـــن ضـــمنها في بعـــض  إضـــافةفـــي  ،التصـــحيح الل
تحقيــق لومكانــه  وأهميتــهبجمــال اللــون مــن خــالل مضــمونه  واإلحســاس ،التفاصــيل المهمــة للصــورة

خلـــق الجـــو ل ،رة للـــون ألنظمـــة اللونيـــة واالســـتخدامات المتغـــايا بـــين التوافـــق التـــامو  اإليقـــاع الجمـــالي
اجـل الحصـول تفعيـل اللـون هـو قـرار يتخـذه المخـرج مـن  وان ،المناسـب وتحقيـق الموازنـة الجماليـة

تبـدأ مـن السـيناريو وتنتهـي فـي  التـي درجـات اللـون  إنشـاء" وذلـك بــ ،جماليـة ودراميـة على مكاسـب
أســــلوبه وتوليفتــــه اللونيــــة التــــي يســــعى جاهــــدا  مخــــرجلكــــل و  (2)ســــحر التصــــحيح اللــــوني الرقمــــي"

يخاطـب  اللون فـ ،بيئـة الفـيلم إظهارالتعويل على اللون في كيف يتم الحظ وي ،لتحقيقهما في عمله
علــــى إرضــــاء العــــين والوصــــول عبرهــــا إلــــى ابعــــد مــــن مجــــرد الرضــــا  مخــــرجيحــــرص ال إذ، العــــين

ـــى شـــبكية العـــين ،الجمـــالي ـــر إ ،الن اللـــون "لـــيس مجـــرد إحساســـات عل نمـــا تـــرتبط بعمليـــات التفكي
نفسـيا وجسـديا  ،فيـه التـأثروجدانه ومشـاعره و  ةخاطبوصوال إلى أعماق المشاهد وم (2)واالنفعاالت"

ـــبـــاللون و  ويـــربط الفكـــر الجمعـــي دائمـــاً  ،ء والبـــردعر واألحاســـيس بالـــدفألنـــه يـــزود المشـــا  هدالالت
عطيــه مجــاال واســعا فــي التأمــل ونســج أفكــاره وخيالــه فيــه ي "و سياســيةالحتــى عاطفيــة و التاريخيــة و ال

القـــيم الجماليـــة و  ،(0)أمـــا فيمـــا يـــرى أو فيمـــا يبـــدع أو فيمـــا يســـمع ويشـــاهد" ،فيؤلـــف مـــا نقـــص منـــه
ـــة للتصـــحيح اللـــوني والدر  ـــر مـــدخالتاميـــة والتعبيري ـــي عتب ـــى عـــين  اذلالســـتحو  شـــكليا للعمـــل الفن عل

بعضـــها مـــع ن العناصـــر الفنيـــة بـــي اتواالنســـجام اتالتناغمـــ عبـــر ،المشـــاهد وانجذابـــه نحـــو العمـــل
وفي ظل التقنية اصبح اللون يأخذ معاني جديدة بسـبب كثـرة تدرجاتـه الن "كثـرة التـدرجات  ،بعض

اللونيـة التـي  األشـكالثـراء المـذهب التعبيـري.. وذلـك لكثـرة إ إلـىاللونية التي يتيحها البديل الرقمي 
ألـوان مختلفـة مـن خـالل تركيبـات  إنشـاء مـن خـالل (5)"الفيلم اثحدألن المضمون الدرامي تعبر ع

استطاعت تكوين أنظمة  ،والتطورات التي دخلت السينما بعصر الصورة الرقمية ،األلوان األساسية
جميـــع  يســـتقبلءه وعـــا أنيطمـــح لـــه و  اً جماليـــ اً ينماتوغرافي هـــدفللوســـيط الســـالن  ،متناســـقة جماليـــا
 ،رونـق صـورة متكاملـة جماليـا إلـىللوصـول  ،وخصوصا الرقمية في عصرنا هـذا ةالتجارب الجديد

ويعـد بنيـة تحمـل  وتوازن أجواء العمـل الفنـي،يعد التصحيح اللوني عامال جماليا يساهم في خلق و 
ويشـعر المتلقـي بجمـال وتعبيريـة اللـون والتصـحيح  ،معاني مختلفة وفقا لموضـوعها ضـمن السـياق

                                                           
 .271، صمصدر سابقجاك أومون،  (1(

(2) Eric Escobar، American Independent Film، US: New York، 2013، p 2 . 
، 1971، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مطابع الرسالة، العملية اإلبداعية في فن التصويرشاكر عبد الحميد،  (2(

 .115ص
 . 171، ص2111، تر:محمد مصطفى بدوي، المركز القومي للترجمة، اإلحساس بالجمال، جورج سانتيانا (0(
دكتوراه، غير منشورة، جامعة بغداد،  أطروحة، المتغيرات الجمالية للصورة الرقمية في الفيلم السينمائيسالم يوسف دبي محمد،  (5(

 .9، ص2112أكاديمية الفنون الجميلة، فسم الفنون السينمائية والتلفزيونية، 
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ذو  ،اللـــوني مـــن خـــالل مضـــمونه وأهميتـــه ومكانتـــه توظيفـــا مـــؤثرا فســـيعطي نتـــائج ا "وظـــف اللـــون ا 
 الرقمـي فالتصـحيح اللـوني ،(1)جمالية وتعبيرية متعددة لتوضيح المضمون المباشر للتأثير النفسي"

هو الخطوة النهائيـة فـي جعـل أي و  ،يعمل على النسيج الدرامي المصور أو يقوم ببناء نسيج جديد
كمــا يؤكــد  ،جمــال اللــون  مــن خــالل التركيــز علــى علــم ،فــيلم أو مسلســل أو برنــامج تلفزيــوني يتــألق

"اعتبـــر و قيمـــة دراميـــة ولـــيس فقـــط تصـــويرية ان بـــأن دور اللـــون ينبغـــي أن يكـــون ذمارســـيل مـــارت
وأن الشرط األول الستخدام اللون في الفيلم  ،ايزنشتاين اللون عنصرا من عناصر الدراما في الفيلم

 التصــحيح اللــونيوان اســتخدام  (2)عــامال دراميــا" ،هــو أن اللــون يجــب أن يكــون أوال وألقصــى حــد
لتكــاتف  نموذجيــة الفــيلمأ إلــىليتناســب اللــون  ،المرســومةاألهــداف كوسـيلة دراميــة مــن أجــل تحقيــق 

 فما على المتلقي أال التأمل. ،الصفات النهائية للصورة بجميع عناصرها لتحقيق القيمة الجمالية

 الرسام التشكيلي لعمل مشابه البرامج الرقميةالذي يستعمل أن عمل المصحح اللوني 
"عندما يقوم برسم لوحة لمنظر معين يستطيع اإلشارة ألي لون في الطبيعة بأي لون  فالرسام
 التالعب باللون والضوء وصياغة الشكل الخارجي إمكانيةكذلك المصحح اللوني له  (2)اخر"

والحقيقية بالصورة  الرئيسةاأللوان  تغييروخلق عالم وهمي بواسطة "برامج ل للصورة والداخلي
وجعل الطابع الفني للون، أسوة بالفن التشكيلي العريق وتعدى ذلك إلى ابتكار درجات من األلوان 

في  وهذه ما نشاهده (0)الناصعة أو المعتمة أو الغريبة يصعب عملها بالطرق المعتادة السابقة"
المصحح اللوني يمتلك مساحة عمل أوسع في استخدام و  ،أفالم الفنتازيا وأفالم الرسوم المتحركة

يتعامل مع الوان الطيف الضوئية وهي تكاد تكون غير  ألنه ،الهائلة الرقمية التدرجات اللونية
بينما الرسام التشكيلي يعمل مع أصباغ  الفسفورية على سبيل المثال ال الحصر، كاأللوانمحدودة 

بسبب طبيعة تركيبتها الكيميائية ذات التفاعالت المحدودة ونوعية  من األلوان ذات نطاق محدود
و"على الرغم من االختالفات في تقنية السينما وتقنية الفن التشكيلي  ،اللون الفيزيائي المستخدم

والتقنية الرقمية  ،(5)اللون" دراكفهنالك نقطة مشتركة بينهما هي القوانين النفسية الفيزيولوجية إل
 بل فاقتها في مراحل بكثير من األحيان، ،التشكيلة السينمائية واللوحة اللقطةبناء  بين ربتاق

كثير من في تشكيل الصورة عندما تجاوز  اإلبداعوالتصحيح اللوني الرقمي اخذ طابعه في 
بذاته له مرحلته  اً قائم اً واصبح التصحيح اللوني تخصص، العراقيل التي تواجه مرحلة التصوير

ويدار من قبل فني تصحيح األلوان الذي يبتكر ويصنع األلوان المضافة  مونتاجالتي تأتي بعد ال

                                                           
 رسالة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، األنظمة اللونية ودورها في تحقيق التنوع في اخراج اإلعالنات التجاريةايمان طه ياسين،  (1(

 .25، ص 2111غير منشور، 
 .27، مصدر سابق، صجماليات اللون في السينماسعد عبد الرحمن قلج،  (2(
 .22، صالمصدر نفسه   (2(
 .271، مصدر سابق،  صالصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية، أفاق السينماسعيد شيمي،  (0(
 .12، صمصدر سابق، دكتاتورية التباين السينمائيمحمد نعيم الخيمي،  (5(



 19                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

بتوجيه  ويصحح األلوان من ضبط للكثافة والتباين ومراقبة الفضاء النهائي لبيئة الصورة الرقمية
ن قبل مصانع عكس ما كانت تدار بالمرحلة الكالسيكية م ،من المخرج ومدير التصوير

  .التحميض

 :األلوانتصحيح  أسباب

المرحلة الكالسيكية هو أصبحنا على دراية كاملة ان سبب استخدام تصحيح اللون في 
الخام إلى الفيلم الملون هو العامل الذي أدى إلى ظهور عملية التصحيح اللوني،  ةتطور اشرط

مشاكل أما في المرحلة التقنية يرجع السبب في استمرار استخدام التصحيح اللوني الرقمي إلى 
، ومنها المشاهد المصورة المضاءة بشكل أثناء التصوير في فنية في نقل اللون داخل اللقطة

 Digital Colorفالتصحيح اللوني الرقمي  الضوءوانخفاض أو توهج في اللون و غير جيد 
Correction   إلى التحكم في درجات اللون  ضافة، باإليخلق التوازنColor Grading 

فقد تؤدي إلى تحطيم مكونات بيئة الفيلم   الصورة جماليا ودراميا حسب موضوعة العمل إلثراء
 :هذه المشاكل أبرزومن  ،ة تخدم المضمون اضافيقيم جمالية  إضافة وخلق بيئة جديدة، اي

 ،تغيرسيفأن ضوء الشمس  ،احدعندما يكون التصوير الخارجي على مدار يوم و  -1
أثناء  في موضعها يرتغ"الشمس بفــ ،مع بعضها فهنالك لقطات معينة سوف لم تتطابق

تؤدي إلى ف  (1)هيئات مختلفة في ساعات النهار المختلفة " احدالنهار تعطى المنظر الو 
فعند دمجها في مرحلة  ،نتاجاختالف اللون على مدار األيام واألسابيع أو األشهر من اإل

فــ "يجب أن  ،ات في اللون واإلضاءة و تبدو متفاوتةتغيير المونتاج تظهر االختالفات وال
بحيث تبدو جميعها أنها  الواحد تكون جميع اللقطات والمشاهد متوازنة في سياق العمل

يجعل فالتصحيح اللوني  (2)تحدث في نفس الوقت ونفس المكان وبنفس األلوان واإلضاءة"
 .وكأنها صورت في نفس الوقت ةاللقطات سلس

في الواقع لكن  ابيض هلون وجهمثال  W.Bتصحيح أخطاء توازن اللون األبيض  -2
 فال بد من معالجتها. ،عند تصويرها تظهر ابيض مصفر

اصطناعية( فقد تختلف طبيعة -التصوير تحت ظروف إضاءة مختلفة )طبيعية -3
"الضوء األبيض هو مختلف عن ضوء الشمس فاللون األبيض المتوازن هو الن  ،األلوان

ألزرق فمعظم المصادر الذي يحتوي على كميات متساوية من األحمر واألخضر وا

                                                           
 .221، مصدر سابق، صالرسم بالنورجون التون،  (1(

(2) Cuper tino، Final Cut Pro 7، USA، rights reserved  For Apple، 2010، p1353.  



 11                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

فاإلضاءة  (1)الضوئية االصطناعية ال تحتوي على كميات متساوية من األلوان األساسية"
تصحيح  إلىفلذلك يتطلب اللجوء  ،ر نصوعا من اإلضاءة االصطناعيةثالطبيعية تكون أك

نستطيع الحصول على تردد لوني  ألننا ال ،اصطناعية إضاءه استخداملوان أثناء األ
 طبيعة اللون. فيبيعة الضوء تؤثر نيوتن أن ط أكتشفا   كم ،ضوئية مناسبة وطاقة

د ار عين المشاهد بعيدا عن الهدف الو عندما يكون لون مهيمن في الصورة يجذب -0
 .أو هنالك لون في الخلفية يجذب نظر المشاهد بعيدا عن الهدف ،التركيز علية

لها نتائج مختلفة عن األخرى فتنوع فلكل كاميرا  نتيجة لتنوع الكاميرات الرقمية-5
بسب تنوع مستشعراتها  يؤدي إلى اختالفات لونية احدالكاميرات وطرازها في العمل الو 

"العديد من كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية والسينمائية تسجل عمدا اللون و اللونية
فتعمل  (2)محيطة به"األلوان ال فيمن أجل تجنب تأثيراته  ،المئةباألسود ليس تماما في 

"هنالك و ،بعضها مع بعضبرمجيات التصحيح اللوني على توافق وانسجام تلك األلوان 
وهذا ما يسمى  ،الوان تمتص اللون وأخرى تستوعب الضوء بأطوال موجية أخرى 

ذو  ،امتصاص غير مرغوب به ا لم يعالج من شأنه أن يسبب عدم التشبع في اللون ا 
 .(2)تصحيح األلوان حاسوبيا"فيستوجب اللجوء إلى 

عندما نريد خلق نظرة او نمط او مزاج معين في الصورة مثل جعل غايات جمالية -1
 مبتهجا.  -دافئا -مشهد يبدو مشرقا

عامـــل الجغرافـــي أو العامـــل البيئـــي أو ساســـات المختلفـــة للـــون ســـببها إمـــا الاإلح جميـــع هـــذه
التـي تـدفع صـانع العمـل  الرئيسـةاألسباب ف ،أو المتطلب الجمالي العامل التقني أو العامل النفسي

ـــة مـــا بعـــد اإل ـــى مهمتـــين أساســـيتين أولهمـــا "لتصـــحيح  ةقائمـــ نتـــاجلتصـــحيح األلـــوان فـــي مرحل عل
تصـحيح حـاالت -2ات األحـوال الجويـة تغييـر م -1مثـل  نتاجاألخطاء التي تحدث أثناء مرحلة اإل

ضــبط الفــرق فــي نســب ســطوع وتبــاين وتــوازن  -0تــأثيرات معينــة  إنشــاء -2اإلضــاءة المختلطــة 
أثنــاء عمليــة التصــوير وعمليــة العــرض وهــي  فــي لتجنــب التشــوهات التــي تحــدث (0)وتشــبع اللــون"

أثنـاء عمليـة  فـي الن هذه التشوهات وانحرافها عـن القاعـدة الرسـمية المتوقعـة ،المهمة األساسية له
                                                           

(1) Jerry J. Waite، White Balance and Color Correction، University of Houston، Library of Congress،  
2004، p44.  
 (2) Jean Paul، Color User Manual، U.S: All rights reserved Apple، 2009، p 14.  
(3) Glenn Kennel، Color and Mastering for Digital Cinema، British  Library، Printed in Canada،  2007، 
p 36.  
(4) Stuart Blake Jones، Video Color Correction for Nonlinear Editors، Library of Congress، USA، 
Copyright 2003، p16.  
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ا كـــان الهـــدف مـــن العمـــل هـــو نقـــل صـــورة إذقـــد تقـــود المتلقـــي إلـــى موضـــوع تعبيـــري أخـــر  دراكاإل
ضافةثانيا لتقوية و  ،الواقع بواسـطة تعزيـز  ،سـناد الفحـوى الـدراميأبعـاد جماليـة ودراميـة للصـورة إل ا 

ضـــــافةاأللـــــوان الموجـــــودة و  انطباعـــــات جديـــــدة مـــــن خـــــالل مجموعـــــة مـــــن األدوات المتـــــوفرة فـــــي  ا 
 .البرمجيات

 الوظائف اجلمالية والدرامية للتصحيح اللوني الرقمي:

الحظ الباحث من خالل ما تقدم به من استهالالت تقنية تؤديها برامج التصحيح اللوني 
الن التصحيح  ،الرقمي هنالك ازدياد في غاياته ووظائفه الجمالية التي يشغلها في فضاء الصورة

في صناعة الفيلم والمسلسل واإلعالن والبرنامج التلفزيوني،  الرئيسةالمهام  احديعد من اللوني 
بعض  وقام الباحث بأختيار ألنه يستطيع تحويل الصورة العادية إلى صورة ذات خامة سينمائية،

من أفالم  تناجهاإ( تم Making ofاللقطات الموضحة في الوظائف مأخوذة من مشاريع )
عملية تصحيح األلوان وصياغة درجات األلوان  إجراءومسلسالت تظهر فيها مراحل قبل وبعد 

 :تيعليها،  كما موضح في األ

بحيث نستطيع تصحيح ما نشاء وفق سياق يخدم  :ضفاء األلوان الواقعية واالنطباعيةإ-1
 (21كما موضح في الصورة )السمة اللونية بما يتناسب مع طبيعة المشهد  ضبط ، مثالةالصور 

الزرقة إلى  فاللون يجب أن يكون مائالً  في هذا المشهد يوحي بأجواء الثلوج أراد صانع العمل أن
 .لإليحاء باألجواء الباردة

  

 (21)صورة
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( وظف المخرج 2012 المنتقمون للمخرج جوس ويدن The Avengersأما في فيلم )
"صبغ صورة الثيمة اللونية من درجات البرتقالي لتالئم لحظة االنفجار في هذا المشهد، وان 

المشهد بلون معين لجزء أو كل من مقومات الصورة وهذا يحقق تأثيرات درامية ورمزية يوثق فعل 
ي بما يمتلك اللون من فعل في خلق اإلحساس واللعب الفيلمالتعبير حسب متطلبات السرد 

 هذهو ، بهذا يمكن تحميل اللون وظائف أخرى بواسطة التصحيح اللوني الرقمي (1)بالعواطف "
، كما موضح في التصحيحات يمكن تثبيتها على المنجز أو التراجع عنها كليا أو جزئيا

 .(27الصورة)

    

 (27)صورة

كما يمكن بناء القيم اللونية ألفالم الخيال العلمي والتحكم بها بصورة سلسلة بتقريبها من 
 Planet of the Apesاأللوان الواقعية أو االنطباعية حسب متطلبات العمل الفني ففي فيلم )

لوجه القرد قريبة إلى وجه  البنية البيضاء ( حيث جعل السمة اللونية2001إخراج تيم برتون 
اقرب الى منطق لتكون " األنسان ليتفاعل المشاهد مع التصورات البصرية بصورة مريحة

                                                           
 .11، صمصدر سابق، سالم يوسف دبي محمد (1(
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، معتمدين على التحكم اللوني و التباين يالفيلمالتصديق الواقعي من خالل محاكاة الواقع 
فيزياء مواد االكساء والتي تتنوع بين  تفاصيل الجسم المراد تحريكه من خالل إلبرازالضوئي 
 .(29، كما موضح في الصورة )المتمثلة برؤية المخرج (1)"درجاته و تباينهالضوء و 

 

 (29)صورة

 :النسق اللوني -2

كل لقطة ومشهد له عناصره األساسية التي يجب أن تستمر مع بقيـة المشـاهد للحفـاظ علـى 
فبعد "عملية المونتـاج يـتم الـربط بـين مشـهد وآخـر نسق العمل، ومن بين هذه العناصر هو اللون، 

وان تصـحيح األلـوان وهـي أكثـر مـن بواسطة تصحيح األلوان الرقمية للمحافظة على سير العمـل، 
ضــــفاء الســــياق العــــاطفي إاالســــتمرارية ألنــــه يســــاعد علــــى حقيــــق يل لــــدرجات اللــــون لتمجــــرد تعــــد

درجــات اللــون فــي فيــتم توحيــد   األخــر، هابعضــطير األواصــر الداخليــة بعضــها مــع وتــأ (2)"للقصــة
ا لـم إذالن "التجانس اللـوني لتسلسـل اللقطـات مهـم وضـروري وخطيـر اللقطات والمشاهد 

                                                           
 .70، ص2110مصدر سابق،  براق انس المدرس، (1(

 (2) Glenn Kennel، Color and Mastering for Digital Cinema، British Library op-cit، p 104.  
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نالحـــظ األلـــوان  (2007 للمخـــرج زاك ســـنايدر 1محـــارب ج 300 ) فـــيلم، كمـــا فـــي (1)نتنبـــه لـــه"
ــــوني و  الغامقــــة البنيــــة ــــب المشــــاهد بنســــق ل ــــالرغم مــــن تنــــوع مشــــاهدها احــــدقــــد ظهــــرت فــــي أغل  ب

 (.01مة، كما موضح في الصورة )مالمح الشخصية والعمق بصورة مجس إلبراز، وزمكانيتها

 

 (01)صورة 
به وبعض المخرجين يميلون إلى استخدام نسق خاص نظرة اللونية الخاصة الولكل فيلم له 

اللون البرتقالي واألزرق  ضاألخر اعتاد على نقي بعضهم، و الرقمية لهم بواسطة درجات اللون 
سنة الماضية والمستمدة من  15الصورة، والذي أصبح ذات شعبية كبيرة في  في الذي يتغلل

ة، فاستغلوا دافع هذا النقيض بين شيئين نظرية أن الشمس برتقالية دافئة والسماء زرقاء بارد
لدالالت معينة، مثال األزرق للخير والبرتقالي للشر او العكس حسب التوظيف، وهذا ليس اتجاها 

الظالل  د، ونالحظ دائما األزرق يتجه نحوفنيًا بل نسق تكيفت به عين صانع العمل والمشاه
 (.01كما موضح في الصورة ) السوداء بينما البرتقالي الى مناطق اإلضاءة العالية،

 

 (01) صورة
                                                           

 .15، ص1991 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحت الماءالتصوير السينمائي  ،سعيد شيمي (1(
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طابع سينمائي فنجدها  اتقدم تنبيهات ذي الخضرا من تدرجات اللون  اللونية ثيمةاما ال
وتتالشى عند أطرافها  هامن وسط أتبد ،مهيمنه في الكثير من األفالم والمسلسالت على الصورة

في الفيلم  مسحة، فأي (1998اخراج ستيفن سبيلبرغ  الجندي ريان ذانقا)للظالل السوداء، كفيلم 
اللون في مرحلة  لخلق معنى للون في العمل، والتي تتحق في درجات مسوغيجب ان يكون لها 

 (.02، كما موضح في الصورة )نتاجما بعد اإل

 

 (02شكل )

التالعب في درجات واضح بين البرتقالي واألزرق وبين األخضر عندما نريد  هنا والفرق 
 .(02في الصورة ) كما موضح Color Grading اللون 

  

 (02شكل )
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 تغييرأللوان يمكن أن ومعالجة هذه اهنا مثير للقلق ومعبر عن الكأبة والمرض،  فاألخضر
مشاعر وردة  فيألنه يؤثر  ،مشاعر ورسالة أي صورة نعبر عنها بمجرد التحكم بدرجة ألوانها

رتفع الذوق ادام التصحيح اللوني بصورة صحيحة كلما زادت خبرتنا في استخ وفعل المشاهد، 
من الحكاية ألنها تدفع الحبكة الى األمام ضمن  اً جزء هذا التصحيح يلزم أن يكون و  ،اللوني

( الهادف في على ما أسماه )تطور عنصر اللون  السياق كما في الحوار و"يعول أزنشتاين كثيرا
فيرى انه ال جدوى من التعرض إلخراج أفالم باأللوان ما لم يدرك السينمائي  بأكمله،الفيلم 

الموسيقى الذي  مثل )خط( ،مستقال عما عداه حركة اللون في الفيلم يتقدم ان )خط(بإحساسه 
 (1))واإلحساس( بخط اللون أكثر صعوبة من اإلحساس بخط الموسيقى" ،يمر في الفيلم بأكمله

واألثار الجمالية والدرامية المترتبة على استخدام النسق اللوني، أنه يستحوذ على انتباه المشاهد 
اع عنصر اللون لبناء درامي معين هو الذي يحدد من خالل األلوان النقية والناصعة، الن "إخض

على ماهية القصة واألساس الموضوعي  االعتمادقبل كل شيء ما يهمنا هو ف (2)بناء الفيلم"
للقصة المطروحة لخلق لوحة األلوان التي تناسبها، الن عالقة اللون في السينماتوغرافي هي 
عالقات سببية تتضمن  داللة نفسية واجتماعية وسيكولوجية غير ثابته يمكن التالعب بمدلوالتها 

أساسيتين داخل الفيلم  غل مهمتيناللون يشيرى الباحث ان من اجل غايات جمالية درامية، و 
 السينمائي والمسلسل الدرامي التلفزيوني، وهما:

 الفيلم الخارجي.اللون في أجواء  المهمة األولى: 

كسسوار وأزياء. اللون في الموجودات الداخليةالمهمة الثانية:    شخصيات ديكورات وا 

للمحافظة على ه المكونات دورا جماليا في التحكم في هذ ؤديوالتصحيح اللوني الرقمي ي 
ثارةالتناغم واالنسجام لتحقيق أهداف جذب االنتباه و  تأثير نفسي االهتمام وخلق انطباع ذهني و  ا 

 لتعبيرية التي ال يمكن للخطاب أناالنفعاالت ا إثارةفي المشاهد، هذه الخصائص ساعدت على 
الرقمي اصبح اكثر دافعية التصحيح يثيرها من خالل تحقيق اإلحساس البصري لألعمال، ف

 –اكشن  –قديمة  )من خالل خلق أجواء معينة،  وسالسة في استخدام اللون التعبيري 
 .(أسطوري فنتازيا –تاريخي  -رومانسي

 
                                                           

 .01مصدر سابق، ص ،جماليات اللون في السينما ،سعد عبد الرحمن قلج (1(
 .01، صالمصدر نفسه  سعد عبد الرحمن قلج،  (2(
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 معالجة اللون -3

تبدو الصورة أشبه ما ل :تصحيح أخطاء اللون في التوازن والتعريض للدرجات اللونية-أ
الن المشاريع الواقعية من أفالم ومسلسالت "يجب نقل  لألنسان تكون في الرؤية الحقيقية

 .(00)صورةكما موضح في ال، (1)ألوانها بصورة طبيعية قدر اإلمكان"

 

 ات الضوئيةوالتعريض ات اللونية( لقطة بمجموعة مختلفة من التوازن00الشكل)

العمل لتصحيح "تحقيق التوازن بين األبيض واألسود هي الخطوة األولى في سير وان 
األلوان األساسية بصورة متساوية في ألوان الصورة الصحيحة كما  تبحيث تظهر قنوا( 2)األلوان"

 على نعملحيث ( 01غير صحيحة كما في الشكل) متفاوتةنجد األلوان  إذ( 05في الشكل)
بواقعية لإلشارة هذه التصحيحات اللونية  (2)"استعادة الشكل األصلي للمشهد أو للتقريب منه"

، كما تستخدم في األفالم والمسلسالت الوثائقية، ألن الوثيقة تعتمد على ومصداقية ذلك المشهد
مقاطع األرشيف المسجلة وهذه المقاطع تكون متنوعه المصادر، فمن المعتاد هنالك اختالف 

خفاء التناقضات لتتناسب  مع بعضها لوني في التعريض، فيجب تحقيق التوازن اللوني بينها وا 
فالبرامج الرقمية جعلت أنها تحدث في نفس الوقت ونفس المكان وبنفس اإلضاءة،  لتبدو ،بعض

، وفي بعض المشاريع يتم احدلمجموعة مشاهد مختلفة في أن و  احدمن السهل تطبيق نظام لون و 
                                                           

(1) Jerry J. Waite، White Balance and Color Correction، University of Houston، Library of Congress،  
2004، p35.  
(2( Adobe، Speedgrade CC، United States of America، June  2014، p 56.  
(3) Look at : Sam Leffler، Avid Media Composer Effects and Color Correction Guide، op-cit ، p 787.  
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عملية التصحيح اللوني وضبط درجات اللون  إجراءدمج مقطع خارجي بصيغة مختلفة، فعند 
                                                                                                                                                                                  .المشاهد ليصبح هذا المقطع موحدع لجمي

 

 قنوات األلوان األساسية تظهر بصورة متساوية في الصورة الصحيحة (05شكل)

 

 صحيحة تظهر قنواتها بنسب متفاوتةالغير بينما نجد األلوان  (01شكل)

 ضبط درجات حرارة اللون -ب

نستطيع التالعب بدرجات اللون من أجل غايات جمالية درامية بواسطة رفع األلوان الزرقاء 
لخلق أجواء بارده ذات مزاج مختلف بواسطة رفع األلوان نحو الطيف  ،الباردة نحو الظالل

بدفع األلوان قليال أكثر دفئا  تبدو(، ويمكن جعل اللقطة 01) صورةفي ال موضح كما ،األزرق 
 .(07) صورةفي ال موضح كمانحو الطيف األحمر 
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 (01)صورة

 

 (07)صورة

 التشبع-ج

كامل  يمكن زيادة و خفض التشبع فييعتبر من أهم وظائف تصحيح األلوان بواسطته 
 ، بزيادة كثافة اللون باستخدام بركة من األلوان المشبعة بالثراء رقمياالصورة أو أجزاء منها

( أن 09)صورة، حيث نرى في النسبيا هوالحفاظ على األجزاء الداكنة من الصورة مشبع
ذات تشبع قليل واكثر فتورا مقارنة مع الشخصيات في مقدمة الكادر،  الشخصيات في الخلفية

إلى أن اللقطة معالجة بصورة ضبابية من ناحية عمق الميدان، وأن زيادة التشبع يكثف  ضافةباإل
اللوني البعدي التصحيح االضائي و  "نانخفاضها يقلل من وضوح األلوا بينما ،األلوان في الصورة

في اللقطة من خالل التالعب بالتباين والتشبع  (1)"العمق الصوري  الذي افضى الى اظهار
 .، فحقق جوًا خاصًا بالعمل ذا مزاجا نفسيااللوني

                                                           
 .91ص  مصدر سابق، المدرس،براق أنس  (1(
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 إخراج ديفيد بينوف( Game of Thronesالمسلسل الدرامي )صراع العروش من  (09)صورة

لصالح الزمان والمكان من خالل اللون  لونيةكما أستطاع المخرج أن يخلق دالالت 
إلعطاء اإلحساس بالزمن  ث أعطى للصورة النكهة التاريخية القديمةيبح البرتقالي واألصفر والبني

"الدال في فـ ،لأللوان دالالت كثيرة يمكن توظيفها في تعميق المضمون وايصال فكرة ماف ،الماضي
ا المدلول فهو مفهوم أو فكرة يستحضرها الدال الصورة هو اللون والشكل على أرضية الصورة، أم

زمكانية لتصحيح اللوني له دور كبير في التعبير عن اف (1)بمجرد ظهور هذا النوع من العالمة"
وباإلمكان ، هورها امام المتلقيظة بمجرد ، لتكون معبر اهوتشبع عبر التحكم بالقيم اللونية المشهد
ضافتها ا  قوالب لونية جاهزة و  إنشاءب ،دالالت اللون المتعارف عليها من خالل سياق العمل تغيير

 Rise of An 300فيلم الملحمي )نهوض إمبراطورية العلى سطح الصورة كما نالحظها في 
Empire لى السواد بدل اللون ( حيث وظف اللون األزرق المائل إ2014 إخراج نوام مورو
شرطا بأن يكون  توظيف اللون ليس اث، وانحدللتعبير عن زمان اال عليهمتعارف البني ال

يجب ف من أحداث العمل خدمة لهدف الفيلم، بل ربما يكون له مفهوم اخر يأخذبمفهومه المتوارث 
ومن رأي أيزنشتاين في هذا الخصوص "أن  ،تحميل ذلك اللون مضامين في سياق العمل بأكمله

                                                           
 .22ص ،2111 ،مجد المؤسسه الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،، تر: محمد شيامدخل الى سيمياء االعالمبيغنل، جوناثان ( 1(
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وخصوصا نحن في  (1)المعاني المتفق عليها سيحد من حرية الفنان"التعويل التام على تلك 
التي أتاحت لصانع العمل حرية كبيرة في التحكم بجميع عناصر الصورة  ،عصر التقنية الرقمية

 .(51) ، كما موضح في الصورةبصورة سلسلة

 

 (51شكل)

إلى  ،على قدم الزمنفالتصحيح اللوني هنا استطاع تحويل الالزمة اللونية الصفراء الدالة 
ألوان متعددة تتولد منها عالقة نابعه من سياق العمل تدل على قدم الزمن، يستطيع تكيفها صانع 

تكون  (الفالش باك)أي مسحة لونية تغطي  (فالش باك)العمل داخل المنجز الصوري، مثال 
دها في أفالم واأللوان المشبعة نجاث جرت سابقا، احدمغايره للون في سياق العمل تدل على 

 صورة مليئة باأللوان لجذب االنتباه. إنتاجوالغاية منها  3Dالرسوم المتحركة وأفالم 
 التباين-د

"وتتزايد نسبة تباين اإلضاءة بين المظاهر والمشاعر المتعارضة في الحدث الدرامي  التباين
في االرتفاع تبعا لتطور الصراع الذي يتطور حتى الذروة في نهاية الفيلم، وبذلك نجد أن واللون 

                                                           

 .09مصدر سابق، ص ،جماليات اللون في السينما ،سعد عبد الرحمن قلج (1(
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 (1)تصاعد نسبة التباين يجب أن يساير تطور البناء الدرامي للموضوع الذي نقوم بتصويره"
 اً (، نالحظ هنالك نقصان2013 إخراج سام رايمي OZاألمريكي ) لمسلسل( من ا51)الصورةف

ضاءتها مع الخلفية  في التباين عن اللقطة األصلية، والغاية منها هنا لتتكيف الشخصية بألوانها وا 
 تبعا للصراع والهدف الدرامي.المضافة وأجواء الفيلم 

 

 (51)صورة
لوصف طبيعة الحدث بشكل  ،حافظ المصحح على توازن التباين والنصوع مع الخلفيةهنا 
دون التركيز على شيء معين من ابعد نقطة في من وجعل جميع أجزاء الصورة هامة  ،عمومي

العمق إلى األمواج في بداية اللقطة، وكما ذكر جوزيف ماشلي "تنجذب عين المشاهد عادة إلى 
ويمكن  (2)"ضاءتها أو أعالها درجة أو أكثرها ثراء في األلوانإفي  اً أكثر مناطق الصورة نصوع

ألنها تضفي  ،واء الفيلم من خالل تباين أجواء الصورة باأللوان الباردة والدافئةوصف طبيعة أج
التباين قد ظهر بين نرى ( 2009 أفتار إخراج جيمس كاميرون )قوة عاطفية معبرة، كما في فيلم 

                                                           
 . 17، مصدر سابق، ص فن الضوءماهر راضي،  (1(
 . 11، ص 1972 الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،السينمائيةالتكوين في الصورة ، جوزيف ماشلي (2(
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 The فيلم ، أما في المظاهر الشكلية للشخصيات والمشاعر المتعارضة في الحدث الدرامي
Dark Knight)غرفة تحقيق بلقطة عامة في ( 52)صورة 2008 )كريستوفر نوالن  اخراج

، لقطة ، قطععليه ال تظهر مالمحه اَ جالس شخص اً لغرفة مظلمة والمصباح يضيئ كرسيوا
متوسطة ذات الوان متباينة بشدة لشخصية )جوكر( وهو جالس على الكرسي، هذا المزيج بين 

إلى األلوان المتباينة قد أعطت للمشاهد هزة من التشوق  هالمعتم ضاءةمن اال واالضاءة األلوان
 إلى الهدوء.

 

 

 (52)صورة

 االنسجام-ه

بعضها بين األلوان الباردة أو الدافئة الجانبية القريبة  يتحقق الذيهو الترتيب الجيد للون 
المتمثلة بأشهر  وهذا االنسجام يعود الى المدرسة االنطباعية ،في دائرة األلوان من بعض
بعضها وتوافقها  ادائما متأكدين من انسجام أعمالهم اكان" األنهم رينوار(مونيه و ) أعالمها
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 (1)" في التأثير العام للوحة اكل اهتمامهم اقواعد وقوانين اللون، ووضعة لمطابق مع بعض
 .(52)لأللوان المنسجمة في الدائرة اللونية كما موضح في الشكل

 

 (52شكل)
يمكن بواسطة األلوان القريبة خلق االنسجام، ويمكن االستفادة منها في المشاهد وبذلك 

 American)( من فيلم 50) صورةفي ال موضح ، كمااً وتوتر  اً الطبيعية ألنها ال تخلق تناقض
Hustle 2013اخراج ديفيد أو. راسل  االحتيال األمريكي). 

 

 (50)صورة 

و الهدف من هذه األلوان هذه األلوان البرتقالية والبنية والصفراء، توحي بالشعور بالدفء، 
في العمل الفني يمكن الحكم عليه  احداللون الو و المنسجمة هو الكشف عن العاطفة من االطار، 

ون واطالق الذائقة الجمالية بحقه، بينما نحن نتعامل مع مجموعة من األلوان، ففي هذه الحالة تك
ففي وسيطنا السينماتوغرافي  ،أو عدم انسجامها وتوافقها ،الذائقة حسب انسجام وتوافق األلوان

ذعدم التوافق في األلوان ربما يكون بقصد من اجل التأكيد على شيء واالستحو  على انتباه  ا 

                                                           
 .1971 ،79ص ،نظرية اللون  ،حيى حمودةي )1(
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 (1)وضوع""إن االستخدام البارع للون يخلق تأثيرَا أكبر، وتمييزَا أسرع للموالمشاهد بذلك الشيء، 

نالحظ األلوان الضبابية من تدرج  (2014 اخراج غاريث ادواردز Godzillaوفي فيلم الفنتازيا )
مع اخضاع الوان المالبس  اللون األزرق التي توحي بانسجامها مع أجواء البحر المحيطة

 .(55، كما موضح في الصورة )الخضراء مع األجواء المحيطة الزرقاء

 

 (55)صورة 
العمليــة تجــري بعــد المونتــاج، حيــث تصــنف المشــاهد والقيــام بعمليــة ضــبط اللــون للقطــه هــذه 

لبقية اللقطات في المشهد، مثال مشهد تم تصويره  ةسمه لونية معين نشاءإل ،ة من كل مشهداحدالو 
 إضـافةيعمـل المـونتير ب ،في الشتاء لكن مطلوب من المـونتير والمصـحح اللـوني ثلـوج فـي المشـهد

مؤثر تساقط الثلج، ومن ثم يأتي دور المصحح اللوني بمعالجة درجات األلوان المحيطة وا عطائها 
الـوان المالبـس والـديكورات المحيطـة  تغييرويقوم بتفتيح ألوان البشرة و  ،ةمزرق اءبيضونية ل مسحة

 ،لمحاكــاة أجــواء الثلــوج لكــي يشــعر المتلقــي بمصــداقية مــا يشــاهده ويتــأثر بهــا ،ا اســتوجب األمــرإذ
ـــوتر داخـــل المشـــهد، و  لخلـــق ـــى الموضـــوع الرئيســـي، بواســـطة هـــذه االنســـجام والت جـــذب االنتبـــاه إل

فــي  اً بصــري اً التــأثيرات اللونيــة المصــنوعة بواســطة درجــات اللــون، كمــا قــدم لنــا هــذا المشــهد خــداع
 .خالل األلوان الباردةإحساسنا بالعمق من 

                                                           
 .151ص ،1971 ،1ط  ،الدار العربية للموسوعات ،عصام الدين المصري  تر: ،األساليب الفنية في اإلنتاج السينمائي ،كين دالي (1(



 011                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

 اللون التكميلي-و

من تأثير نفسي في الصورة من خالل عجلة األلوان لتحديد الكيفيات التي  أكثريمكن خلق 
تكميلية من خالل لونين متقابلين في دائرة  ألوان إنشاءيفكر ويشعر بها المشاهد ومن أهمها، 

 .(51، كما تظهر في الشكل )األلوان الرئيسة والثانوية مثال األخضر يقابله األحمر

 

 (51شكل)
هذا االقتران بين اللون الدافئ واللون البارد كثير االستخدام في الصورة ألنها تنتج النقيض 

"أن  االنطباعية وهذا التناقض قد اثبت في المدارس ،نابض بالحياة ت تباين وتشبع عال  وذا
كما  (1)يضاعف بذلك التأثير العام "خواص الشيء تظهر أقوى بتجاوره مع نقيضه ... مما 

 .(51) صورةفي الموضح 

 

 (51)صورة 

                                                           
 .79ص مصدر سابق، ،نظرية اللون  ،حيى حمودةي )1(
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"التصــحيح اللــوني الرقمــي يخلــق النقــيض بــين مشــهدين للحصــول علــى تــأثير أكثــر وأحياننــا 
هـا األحمــر ءإلـى مشـهد صــحراء قاسـية يسـود أجوا مثـال مشـهد غابـة خضــراء قطـع (1)تنـافر"

 .بينما المتعارض يجذب االنتباه، واللون المتناسق لون طبيعي واألصفر

 التركيز-س

من خالل وضع إطار اسود متوهج في جوانب الكادر بحيث يوجه تركيز العين في وسط 
 (57في الشكل)موضح الكادر وال يشتت نظرها كما 

   

 (57)صورة 
في  بقية العناصر، بواسطة التحكم فيدون التأثير من  ألوان محددة من الصورة تغيير-ح

)اليس  في فيلم عمل المخرجحيث ( 59) لصورةفي ا موضح كمادرجات اللون جماليا ودراميا، 
 ألوانر ي( على تغي2010 تيم برتون اخراج  Alice in Wonderlandفي بالد العجائب 

المدرج المتكون من جذور األشجار البنية إلى لون أزرق مائل إلى السواد انعكاسا ألجواء السماء 
 الضبابية الباردة لخلق مناخ قلق. 

                                                           
(1) Cuper tino، Final Cut Pro 7، USA، rights reserved  For Apple، 2010، p1358.  
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 (59)صورة 
  .(11) الصورة ، كما موضح فيكما يمكن التحكم بمجمل ألوان الصورة

 
 (11)صورة

 معالجة اإلضاءة -4

 RMSفيلم ) إضاءة على أماكن محددة من الصورة كما موضح في إضافة -أ
Titanic 3d   ثناء إنالحظ على يمين الكادر  (2013اخراج جيمس كاميرون

التصوير ال يوجد هنالك إضاءة على المبنى، بينما نشاهد الصورة المنجزة المضافة لها 
الكادر وصوال إلى خلفية هنالك إضاءة محددة على واجهة المبنى ممتدة إلى نهاية 

الباخرة بخط مستقيم، أراد المخرج هنا أن يقدم واقعية اكثر للمشهد من خالل اإليحاء 
أو لوصف أن هذا المشهد يجري في موسم الصيف، و  ،بشروق الشمس من يمين الكادر
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اللقطة  هنالك صورة متراكبة )كروما( ألن أن عندما نشاهد اللقطة النهائية ال نشعر
المادة المضافة، فبفضل هذه اللمسات البسيطة قت بين درجات اللون واإلضاءة مع تطاب

 (.11، كما موضح في الصورة )مصداقية كبيرة للمشهد أ ضيفت

 

 (11شكل)

ضبط درجات الضوء والظل في الصورة من أجل غايات تعبيرية أو جمالية كما في -ب
ضاءفي إضاءة وظل الوجه، و  اً واضح اً تغيير نالحظ هنالك ( 12)صورة ال  المالبس. ةا 

 

 (12)صورة 
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كما  الزمن تغييرالواضح في ضوء قبة السماء حسب رغبة المخرج لإليحاء ب تغييرال -ج
 (12) موضح في الصورة

     

 (12)صورة 

 التحكم في تأثيرات اللون النفسية-5

نفسيا في كثير من األحيان ويمكن استخدامه في القصة للتحكم تأثيرا ً اللون يمكن أن يؤثر 
يرفع ضغط الدم فيصاحبه توتر وجذب  اعر المتلقي، فاللون األحمر مثالمش علىوالسيطرة 

 والكئيب الداكن والضوء، لسعادةل الناصع الضوء و" لالنتباه، بينما األزرق له تأثير نفسي مهدئ،
 المتوهجة األلوان ونربط ،والوداعة بالراحة الدافئة األلوان نربط وكذلك لتعاسة،بامقترن 
ويمكن التحكم في جميع األلوان وتغيير دالالتها وصفاتها من خالل نسق العمل،  (1)"بالعدوان
( نجد المخرج قام 10)صورة ( 2008 كريستوفر نوالن اخراج(The  Dark Knight فيلم ففي 

لعمل موازنه  ،اللون األساسي بالصورة من األصفر المخضر إلى المسحة اللونية الزرقاء تغييرب
حتى ال يشعر  ،بين العاهة التي تحملها الشخصية وبشاعتها واللون األزرق المهدى للنفس

الن "المشاهد التي تتخللها حاالت اضطراب نفسي باإلمكان المتلقي بالتنافر بينه وبين الصورة، 
ة التأثير فيها عن طريق استخدام األلوان فتضارب األلوان كخلفية للممثل يعكس حالته زيادة قو 

 .( 2)النفسية دون اللجوء إلى تعبير جسماني "

                                                           
 .   210ص ، مصدر سابق ، كالرك ج شارلس )1(
 .111ص ، 1971دار الحرية للطباعة، بغداد، الموسوعة الصغيرة، ،التعبير السينمائي أحمد سالم،( 2(
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 (10) صورة

فالمصحح اللوني يعمل على تناسب اللون مع الحالة النفسية والتعبيرية والجمالية والتشكيلية 
ونحو  رعب أو االجتماعيمطبيعة الفيلم أو المسلسل وطابعها الكوميدي أو ال لتوائم ،للصورة
ها االيدلوجي والثقافي تحديد تاريخ الصورة وتحديد مصدر  يمكن، فمع موضوعة القصة ذلك،

شباع  ،والديني من خالل البيئة التي تم خلقها في التصحيح اللوني الجمالي للصورة من  إلثراءاوا 
 والدراما،المضمون و حدتها العضوية مع الصورة والموضوع و "و  درجات اللون صياغة  إعادةخالل 

إلى هذه العناصر، يصبح بمثابة وسيلة جديدة من  ضافةباإل فاللون  ،والموسيقىمع الفعل 
، يمتلك خصيصته (1)الوسائل التي تكسب الفيلم قدرة على التأثير وأسلوبا جديدا في لغة السينما"

البصرية من  التي قد تتعاون مع باقي مفردات اللغةي حمل شفرته الداللية الخاصة به المتفردة ف
(، استخدم المخرج اللون االخضر Van Helsingومثال ذلك في فيلم )، اجل ايصالها للمتلقي

( وكان اللون يخفت كلما توقف القلب  في كرة زجاجية وضعت على قلب المسخ ) فرنكشتاين
عن النبض ويتوهج كلما عاد النشاط الى جسم المسخ، وهنا اقترن اللون االخضر بروح 
)فرنكشتاين(، فقد وظف المخرج التأثير النفسي في اللون للداللة على الحياة فاللون االخضر يدل 

 .ر عن حياة االنسانعلى الراحة والهدوء ويعد من االلوان الباردة وجاء هنا ليعب

 

                                                           
 .22-22مصدر سابق، ص ،السينماجماليات اللون في  ،سعد عبد الرحمن قلج (1(
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 المعنى  إنتاج-6

لتأكيد على عاطفة رتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى، يمتلك اللون في السينماتوغرافيا قيمه رمزية ت
 التــي يتحقــق عبرهــا الن اللــون مــن عناصــر التعبيــر المهمــة، األثم...الــخ الكراهيــة، كالحــب،معينــة 

 على ،الفيلم صنع في السينمائي التعبير عناصر كل تشترك أن يجب فـ" ،اميةالغاية الجمالية والدر 
 ان هــو ،الفــيلم فــي اللــون  الســتخدام األول الشــرط يكــون  هنــا ومــن...  الــدرامي للفعــل عناصــر نهـاإ

وكـل لـون يمتلـك داللتـه الخاصـة بـه ،  (1)" دراميـاً  عـامالً  ،حـد وألقصـى ،أوالً  يكـون  أن يجـب اللون 
حســـب مرجعيـــات المتلقـــي التـــي يســـتثيرها صـــانع  األلـــوان،التـــي تســـاعد المتلقـــي علـــى التميـــز بـــين 

للـون، فداللـة اللـون نجـدها استخداما لـدالالت اسينماتوغرافي هو األكثر توظيفا و والوسيط ال العمل،
طــار كــل لقطــة والتصــحيح اللــوني يعمــل علــى الــتحكم وتعميــق تلــك الداللــة، فــاللون األزرق إداخــل 

 ،حــديثكمفهــوم األلــم، الليــل والغربــة، االنكســار،  الصــمت،أحاســيس البــرد، المــوت، الــذي يبعــث 
 Bringing Out The Dead فـيلمم بتوظيفـه مـارتن سكورسـيزي فـي اقـعنـدما اللون األزرق فـ

 عمق من اإلحساس بالجو المكتوم وسط دخان المـدمنين،د وكر المخدرات حيث وتحديدا في مشه
تثيــر حة زرقــاء بصــورة  إجماليــة، بمســالشاشــة كتســي تفــي المنــاظر الليليــة عنــدما  يضــاً أ يســتخدمو 

نـارة و اإلأو ضـباب الفجـر أ بخـره ودخـانأالليل والبرد وغالبا مـا يصـاحبها ب حساساإلالمتلقي  عند
ففــي نــزول الــثلج فــي  اً يكــون دافئــو ق البــارد ر اللــون االز  هــو خــرويمكــن توظيــف مفهــوم ا ،الزرقــاء

األحمـر ذو أمـا  ليالي األعياد ما يبعث سـعادة الـنفس ودفء المشـاعر رغـم بـرودة الطقـس الشـديد،
ـــدالالت ا ـــي تـــال ـــرتبط لموضـــوعية الت ـــة التـــي تســـتثير  بمشـــاهد العنـــف اً غالب او المشـــاهد االيروتيكي

او  نتشـار أشـعتها،ء و التفـاؤل بشـروق الشـمس وااألصفر الذي يـوحي بالـدفو ، العاطفة المحمومة
 Shutter فيلميستخدم بطريقة مغايرة فيوحي باليأس والقنوط كما استخدمه مارتن سكورسيزي في 

Island  ليغــرق كفيـهجتــه التـي تتحـول الـى رمــاد بـين فنطـازي عنــدما يعـانق البطـل زو فـي مشـهد ،
وجمــال واللــون األخضــر المــرتبط بخضــار الربيــع والطبيعــة  بعــدها فــي حالــة مــن القنــوط والتوهــان،

والمـوت كمـا تعامـل معـه المخـرج العنـف  للداللـة علـى توظيفه دالليًا بصورة مغايرة أو يمكنالحياة 
حيــث تعامــل مــع اللــون األخضــر بمعنــاه الكالســيكي الــدال علــى التفــاؤل ( 9) فــيلمشــان آكــر فــي 

فهو اللون الذي استخدم لكتابة رقم بطل  فيلملل كأيقونةونقيضة الدال على الموت فاللون األخضر 
القصة وهو الحامل للروح اإلنسـانية بعـد فنـاء البشـرية، لكنـه فـي ذات الوقـت هـو لـون الغـاز السـام 

ي، الفيلمــداللــة اللــون قابلــه للتأويــل معتمــدة علــى الســياق  أي ان، ة نفســهاالــذي قضــى علــى الحيــا
توظيــف معنــاه األصــلي أو  كـي يــتم ر بــالمعنى المــرتبط بهــذا اللــون يـفكيجــب التفعنـد وضــع اللــون 

رجـة عـن ابمخيلتـه المتفـردة والخ داللة اللون هو أن الفنـان تغييرتوظيفه بمعنى أخر، والهدف من 
 تغييروحذف وتصحيح و  إضافةلمساته الفنية في  إضافةيحاول  الجمعية المعتادةمنظومة التفكير 

                                                           
 .   212ص، 1912 ،للتأليف المصرية المؤسسة، المشري  انور ترجمة ،سينمائي مخرج مذكرات ،إيزنشاتين سيرجي (1(
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اللون خدمة لصالح موضـوعه المطـروح وصـوال لتحقيـق حلمـه المرسـوم فـي مخيلتـه، وبهـذا لـم يعـد 
نمـا هنالـك سـياق  مألوفة للون يمكن استخدامها بصورة قطعية هنالك رمزية  داخل المنجز الفنـي وا 

نتغلغـل فـي طبيعـة اللـون  فيجعلنـا ،لتحقيق األهداف والعالقـة الجماليـة بـاللون  اً يجعل اللون خاضع
فنتـــذوق دفئـــه وعمقـــه وتدرجـــه أي صـــفاته الموضـــوعية للمطابقـــة بـــين هـــذه الصـــفات اللونيـــة وبـــين 

 .(1)و"علم جمال اللون يبحث في كيفية توافق األلوان المختلفة بعضها مع بعض " انفعاالتنا،

تم اللون، كان ي ةالكالسيكية عندما يروم صاحب العمل اإليحاء من خالل داللفي المراحل 
وضع مرشحات زرقاء أمام مصدر اإلضاءة لإليحاء بضوء القمر ليصبح مقبوال لدى المتلقي، 

الى  ضافة، باإلنتاجتلك المرشحات بعد مرحلة اإل إضافة يتمبرامج التصحيح اللوني ببينما 
وال تفقد الصورة  ،وحدودها عن طريق التحكم في شدتها ومكانها وشكلها استكمال قيمتها الجمالية

كما  فوق الصورة، عالصورة ال يوضفي بكسل  رتغيمن وضوحها وعمقها الن اللون الرقمي ي
 .(15)صورةموضح في ال

   

 
 (15) صورة

 

 

 

                                                           

 .529، ص2111سعدون الجنابي، فلسطين: دار الكتاب الجامعي،  تر:، المرجع في اإلنتاج التلفزيونيهاربرت زيتل،  (1(
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 التحكم في الحالة المزاجية للعمل -7

بالرغم من ان كل استعماالت األلوان في العمل تتجه وتبحث عن الجمال بشكله العام، اال  
مـن خـالل بـه يمتلـك كـل مشـهد حالـة مزاجيـة خاصـة أن عنصر االبهـار هـو أسـمى أهدافـه، حيـث 

فتقــول )نــاثلي كــالموس( مصــححة األلــوان "عنــدما نتلقــى  مظهــر وطــابع معــين لكــل مشــهد، إنشــاء
كـــي نحقـــق مـــن المـــزاج النفســـي أو بعنايـــة  كـــل فصـــل أو مشـــهدفـــنحن نحلـــل  اريو فـــيلم جديـــدســـين

االنفعــالي الســائد الــذي يجــب أن يعبــر عنــه، فإننــا نخطــط الســتعمال األلــوان المناســبة التــي تــوحي 
وباإلمكـان جعـل قـيم األلـوان  (1)"، وبـذلك نالئـم اللـون للمشـهد ونرفـع مـن قيمتـه الدراميـةبهذا المـزاج

بالتالعــــب فــــي درجــــات اللــــون  ةبــــين المشــــاهد متســــاوية بخلــــق مــــزاج كئيــــب أو مــــرح أو رومانســــي
بـــل هـــو خـــاص بعـــالم " ال يصـــبح هـــو اللـــون نفســـه فـــي الحيـــاة  ىحتـــ توهجهـــا وحياديتهـــا وتباينهـــاو 

  out) (Insideل فـيلم ، مثـ Animationفـي أفـالم  التـي تسـتخدمهيـة ، فـاأللوان الزا (2)"الشاشـة
 الفـيلم ألن عبارة عـن لوحـة فنيـة مـن األلـوان الزاهيـة المتجانسـة، 2115لسنة  Disney إنتاجمن 

كمــا نــرى األلــوان و   فــاأللوان فيهــا مضــيئة ملونــة بــألوان متباينــة وزاهيــة، يحــدث داخــل عقــل طفلــة،
لتجعــل المتلقــي يشــعر بــالفرح لتظهــر بــألوان براقــه ( Sitcom)الزاهيــة فــي المسلســالت الكوميديــة 

الــذي  Desperate housewivesكمــا فــي مسلســل  والســرور وتكــون نابضــة مفعمــة بالحيــاة،
المسلســـل األلـــوان المبهجـــة والبراقـــة  يســـتخدم كوحيـــاتهن لـــذل النســـاءيـــروي قصـــص مجموعـــة مـــن 

امقـــة غ او اســـتخدام ألـــوانأللـــوان أمـــا كـــتم ا خاصـــة فـــي ديكـــورات المنـــازل او فـــي ثيـــاب الممثلـــين،
وتمـنح الصـورة ألنها تعطي نظرة خاصـة  مسلسالت الدراما التاريخية او األسطوريةفنشاهدها في 

بتوظيـف األلـوان  حيث قام المخـرج،  ARROWكمسلسل ، مزاجًا خاصًا يرتبط بزمكان الحدث
( اسـتخدام )سـتيفن سـبيلبيرغالمخـرج للمضـمون القصصـي، و  بعـايحيطهـا الظـالل السـوداء تالخافتة 

 ، والغـرض مـن ذلـكصـناعة المـادة العشـبيةل (،War of the Worldsلم )يفـفي اللون االحمر، 
حشاء البشرية، ومـن اجـل نقـل رع هذه العشبة بعد تغذيتها من األرغبة الكائنات الفضائية بز تعود ل

اللــون االحمــر الــذي تــم  اســتخدم المخــرج الحالــة المزاجيــة لهــذا المشــهد تغييــرو  بشــاعة هــذا الفعــل
 .لقيالرعب والخوف لدى المت ثارأمما  بانوراميهعرضه على مساحات واسعة من االرض بلقطة 

 
                                                           

 .21ص ، مصدر سابق،دراما الشاشة بين النظرية والتطبيق للسينما والتلفزيون ، حسين المهندس (1(
 . 21ص مصدر سابق، عبد الخالق شاكر قاسم، (2(
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 التحكم في أبعاد الشخصية-8

الممثل التي تحيلنا إلى تعابير دوره على هو مرآة وجه اهم أداة للممثل هو الجسد، وال
الشاشة، والمصحح اللوني عليه االعتناء بهذه الهوية الن هذا الوجه يتحول إلى ذاكرة بعيدة األمد 

كوميدي أو تراجيدي الن الطابع الويصبح صورة ذهنية، وهذا ما نالحظه في أدوار الممثلين ذات 
صورة من أهم وأقوى األبعاد األخرى في باقي الحواس، لترجمة أبعاد ال يالبعد البصري عند المتلق

( نالحظ أن المخرج قد تالعب بأبعاد  2009إخراج جيمس كاميرون Avatar ففي فيلم )
كما موضح في الشكل الشخصية من خالل اللون للفصل بين العالمين الذي تعيشه الشخصية 

أما ، فالبعد الجسماني تحكم فيه من خالل التالعب في لون البشرة ولون العين والشعر، (11)
في "  النفسي تبعا لدرجات اللون وكثافتها وتشبعها وحركة اللون  للو المد تغييرالبعد السيكولوجي ب

المشاهد التي تتخللها حاالت اضطراب نفسي باإلمكان زيادة تعميق المضمون وايصال فكرة ما، و 
قوة التأثير فيها عن طريق استخدام االلوان فتضارب االلوان كخلفية للممثل يعكس حالته النفسية 

أما البعد الفسيولوجي من خالل التحكم في لون بيئة الفيلم  ،( 1)دون اللجوء الى تعبير جسماني "
المكان كانت األلوان الخاصة في الغطاء النباتي التي هي جزء من من زمان ومكان، حيث 

ف التدرجات اللونية اللواقع بصله من خالل تمازج اَ لت ال تم فنطازية تحتوي على ألوان
( تعمل Color Gradingأن اشتغال )درجات اللون لتكوين هذا الغطاء، و  مع بعضا هبعض

مسلسالت الخيال العلمي، فبعد االنتهاء من رسم الشخصيات والمناظر فالم و أبصورة فعالة في 
وتخطيطها، يتم بناء اللون واإلضاءة وتحقيق التناغم واالنسجام بين الشخصيات والخلفيات 

حلة التعبئة الصورة بالواقعية االفتراضية، وتتم هذ العملية في مر  إلثراءبواسطة التصحيح اللوني 
والتباين الضوئي الذي يخلق تفاصيل الجسم الخارجي ويبرز بعض  اللون  هائعبر إعطا" كساءواإل

تتنوع بين  كساءاإلعن أخر، ومواد  اً لتي تميز كائنالتفاصيل والمالمح الصغيرة غير المحسوسة وا
ذات شكل  ينتج عنه كائنات وذلك، (2)"فيزياء الضوء ودرجاته وتباينه ممتزجة بالرؤية الفنية

 يمكن تحقيق نظره دافئة أو باردة في عموم الصورة. إذ خارجي مكتمل

                                                           
 .111، ص مصدر سابق، التعبير السينمائياحمد سالم،  (1(
 . 111ص ،2111 ،1ط ،بغداد ،وزارة الثقافة ،التناص األسطوري في السينما العالمية ،ماهر مجيد إبراهيم (2(
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 (11) صورة

الـذي يعـد ( 2010داريـن ارنوفسـكي  خـراج إ البجعة السوداء Black Swanأما في فيلم )
صـريحة، بتعبيريـة ني علـى لغـة الصـورة المتمثـل بمن أفضل األفالم الدرامية المليء بالغموض الم

تالعـب المـدلول النفسـي، حيـث  تغييـرحيث عمل المخرج على البعد النفسي للشخصية من خالل 
اني منهـا مـن اجـل تعزيـز حالـة الشـيزوفرينيا التـي تعـاألسـود بـين األبـيض و  بالتنـاقض الفيلمصانع 

جة )بنت أمها( التي الهم لها اال البالية، وبين الهواجس السـوداء ذابين الفتاة البريئة الس البطلة ما
صـية البجعـة السـوداء منهـا شخ لينبثـقفـي دواخلهـا  الكامنـةالتي تمور في داخلها ليخـرج قـوة الشـر 

 خــارجي، اللــون هنــا هــو معــادل هــدافهاإلوصــول التــي ال تتــوانى مــن ارتكــاب العنــف فــي ســبيل ال
مـدلوالت تلـك  تغييـرتف ذكي بين مزج اسطورة البجعة وحياة البطلـةللدواخل الشخصية، في تالعب 

واأللــوان الفاتحــة فــي  ،لــون مالبــس البطلــة األبــيض مــثال فــي  ،للحالــة النفســية للبطلــةاأللــوان تبعــا 
اللـون األسـود  ثناء التمرين بينما عنـد عـرض الجانـب المظلـم مـن شخصـيتها ترتـديأ في وأمنزلها 

الـــى او فــي مشـــهد قتــل منافســتها فـــي كــواليس المســرح، فـــاللون يحيــل هنــا  ةكمــا فــي مشـــهد الحانــ
ــــر  هــــاجس نفســــي جســــدي ــــرمــــن أث ــــون الشــــكل، لتجســــيد دور البجعــــة  تغيي البيضــــاء والســــوداء ل

 . (11، صورة )والتناقض
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 (11شكل )

 :ومما تقدم يستطيع الباحث أن يحدد ثالث مستويات يشتغل بها التصحيح اللوني الرقمي

تحقق ذي يهو أن نرى اللون على طبيعته كما تراه العين بصورة قريبة للواقع وال :واقعي-1
 .Color Correctionبواسطة 

المعالجة ، فيحقق االنسجام اللونييميل الى استخدام درجات اللون الثالثي، التي  :جمالي-2
 درجات اللون ، يتم من خالل في المالبس ولون البشرة والشعر والعين مثال اللونية لجسد أنثى

Color grading ما لم يعيق ذلك قد يساعد في إبراز جمالها  المنتظم الذي وتوزيعها اللوني
 الهدف الدرامي، أو الفني.

المشاهد وخلق جو نفسي خاص  فيارتباط اللون بالمعنى، أو انفعال معين للتأثير  :درامي-2
 وقف الدرامي.مبال

بربط  او ؤ بدكثير من المخرجين المخضرمين واكبوا موجة التقنية  في السنوات األخيرة و 
في في أعمالهم أمثال المخرج مارتن سكور سيزي  نتاجوما بعد اإل نتاجخطوط التواصل بين اإل

ي ظل هذه وف، Avatarفي تحفته الفنية  وجيمس كاميرون هوغو على سبيل المثال،  فيلم
وفق  على كثير من المخرجين والمنتجين إلى تطوير أفالمهم المصورة مسبقاالتطورات التقنية دفع 

ًا، وخير مثال على ذلك تحفة المخرج جيمس اضافيجديدة لتضاف إلى رونقها جماال  تاشتغاال
فزادت  ،Titanicكذلك فيلم   3Dإلى تقنية  الفيلم عندما حول Avatarفيلم  فيكاميرون 
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زادت و الدقة زادت التدرجات اللونية  زادت، فكلما وعمقه اللوني وضوحو حيويته وحركته ودقته 
بقيت السينما هكذا تواكب التقنيات و االبتكارات بشكل مستمر الن تلك " جماليتها ورونقها

على  مالفيلصبح أو  ،السينمائي لم يكن ليتحقق بغيرها من قبل فيلمالتقنيات وفرت تحقيق شيء لل
 زادةكلما اتسعت التطورات التقنية وسهل تناولها وتداولها فمدى تلك التطورات يأخذ شكاًل جديدًا 

فبمجرد لمسات بسيطة في تصحيح اللون يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في جمالية  ،(1)جودتها" 
 تشكيل العمل الفني.

الدراما العربية في السنين السابقة لم تتعامل مع اللون التقني الرقمي بصوره درامية  نجد بينما
هنالك ان حاليا  يالحظسرايا عابدين(، لكن ما -عمر) لمسلسك في الفترة االخيرةأال  جمالية

مرحلة جديدة من عمليات توظيف اللون واالهتمام به من غالبية المخرجين، والتعويل على 
-)حارة اليهود  في 2115مسلسالت رمضان وهذا ما رصده الباحث في اسوب برمجيات الح

العهد  ،مصحح األلوان شريف فتحي-مسلسل تحت السيطرة  ،مصحح األلوان مجيد سامي
تصحيح شركة -مسلسل مريم  ،تصحيح عطية امين-حق الميت  ،مصحح األلوان وليد الشقرا

Diva ، ساعد على لون الرقمي في هذه المسلسالت الف( تصحيح تامر مرتضى-مسلسل كابوس
ألنها حافلة برونق التدرجات  الفني األعمال من خالل القراءة األولية البصرية للشكل هذه تميز

ى حواسة وتجبره على اللونية والوضوح وقد يحلق المشاهد بالنظر إلى هذا الرونق فتستحوذ عل
األولى، بينما هنالك مسلسالت أيضا عرضت تذوقها نفسيا وجماليا منذ اللحظات ن المشاهدة ألن
صورتها منذ لحظاتها األولى فاقدة رونق الوضوح والعمق اللوني فأنها قد تكون في رمضان 

مع  اجراها الباحثوفي مقابلة ، يدا عن  مضمونها القصصي الدراميتمنعك نفسيا من المشاهد بع
وجه حيث  كونه من المصورين المحترفين المواكبين للتقنية، (2)مدير التصوير أحمد جميل

أنا  :ت أجابتهنصو  وكان ابرزها ما هو رأيك في التصحيح اللوني الرقمي مجموعة من األسئلة
وال أعتمد على ضبط اللون  Alexa - black magicفي كاميرات  RAWأعمل على النظام 

تفوق قدرات ضبط اللون  فيها مساحة كبيرة بالكاميرا لوجود عمليات تصحيح لوني بعد التصوير
لعمليات فنية وتصحيح لوني بما  Filmed material المادة المصورة خضعتل في الكاميرا

ستطيع يناسب مضمون العمل والتصحيح اللوني هو أضافة جمالية للصورة بشكل عام ل ن
 الحصول على بالكاميرات.

                                                           
كلية  -، بحث منشور في ) مجلة اآلدابتوظيف التقنيات الرقمية في المعالجات الصورية للفلم السينمائي محمد عبد الجبار كاظم،( 1(

 .010، ص 2111، دار دجلة للصحافة و االعالم، سنة 92عدد  -2ج –اآلداب جامعة بغداد 
-شركة إلنتاج البرامج والمسلسالت التلفزيونية وابرز اعماله )سلسلة زرق ورق مدير تصوير سوري الجنسية يعمل في ، أحمد جميل (2(

Wi-Fi( يعمل على كاميرات )Alexa-black magicالكترونية أجريت على  ( المقابلة Facebook  11/9/2115في. 
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 :تصحيح اللوني الرقميال االلتزام بها يف عملية كناملعايري اليت مي

نسجام داخل فضاء واال اقضلتحقيق التنالمهنية في استخدام أدواته  المصحح اللونييمتلك 
شاملة ومتناسقة باالعتبارات الفنية الجمالية والتعبيرية  الصورة البد أن تكون ف ،الصورة
تساعد الدراما المرئية، شعورية  فهذه الدالالت بطريقة ال ،ولوجية واالنطباعية والفسيولوجيةوالسيك

اللوني يتطلب خبرة وتدريبا وحساسية وذوقا وجميع هذه الجهود تتحقق عندما يمتلك  فاالنسجام
صل اللون وطبيعة اللون ومبادئ أالفنان خبرة مكتسبة في مجال مفهوم اإلضاءة واللون و 

تأتي من الدراسة  التي فالخبرة العلمية ،التصحيح اللوني الكالسيكي والرقمي من جميع النواحي
يمكن الفصل بين الدراسة النظرية  فالالخبرة العملية في هذا المجال،  على تنميةتساعد النظرية 

 ضافةعلى التصحيح واإل اً يكون الفنان قادر لوالخبرة المكتسبة من العمل المتواصل والتجريب، 
 ألنه أوجه القصور في الصورة التعرف علىويمتلك المهنية في  ،بداء الراي المناسبا  والحذف و 
ومن  ،مثل المونتاجحقيق التناسق والتسلسل لت ،يراتوذائقه جمالية حدسية تنتقي المتغ اً يمتلك عين

 :التي حددها الباحث هذه المعايير

حديد معالم التصميم ت ه فيالمخرج يتعامل مع المصحح اللوني كمستشار خاص، ليقوم بدور  -1
ودراسة الشخصيات  معايشة السيناريو وتفهم موضوعته ،، فالمصحح يعمل على اللوني للعمل

 .تساعده في تحديد واختيار اللون  وأبعادها ومواقفها، لتكوين صورة ذهنية

 أو يمكن استخدامها ألسباب دراميةاالبتعاد عن التدرجات اللونية الصارخة جدا أو الفاتحة جدا  -2
 .جمالية للتحكم فيه اً مبدعه وعين اً عناصر الصورة فأنه يتطلب يد أحد اعتبارهأب

نقوم بتحويل الصورة السينمائية الى الوسيط  ،تكون المادة المصورة شريط فيلم سينمائيعندما  -2
( حتى يسهل التعامل معه Film Scanالرقمي بطريقة المسح الرقمي للصورة السينمائية )

أن تقدم  Arrilaserفقد استطاعت تقنية "األرى ليزر  حاسوبيا بشرط الحفاظ على جودة الصورة
معيارَا جديدَا في جودة الصور الرقمية المنقولة سينمائيا بتفاصيل شديدة الوضوح وتشبع لوني 

لتنفيذ عمليات ما  (1)"وتباينات ضوئية، حيث استخدمت شعاع الليزر بدياَل عن المصدر الضوئي
  بصرية.لوني ومؤثرات وخدع  صوير من مونتاج وتصحيحبعد الت

تها لضمان تصحيح األلوان بشكل معايير و  نوع شاشة التصحيح اللوني او شاشة الكومبيوتر ةمراعا -0
درجة اللون وشدته التي تم تصويره بها ونفس النتيجة النهائية  بحيث تعطي الشاشة نفس جيد

 ،نوعية وكمية اإلضاءة في البيئة المحيطة المنعكسة على وجه الشاشة ةو"مراعا لجهاز العرض

                                                           
 .110، ص، مصدر سابق هشام جمال، التكنولوجيا الرقمية في التصوير السينمائي الحديث (1(
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ضاءة الغرفة مهم  (1)بنظر االعتبار لون طالء الجدران المحيطة بالشاشة" األخذمع  الن لون وا 
 عين المصحح اللوني. فيؤثر ييمكن أن جدا، 

األدوات التقنية كالحواسيب ذات المواصفات المناسبة للعملية الجاري تنفيذها ونوعية البرامج التي  -5
 توفيرها قبل البدء بعملية التصحيح اللوني، فعندل لها من المهم و الوص رادالمتمنح الخصائص 

تنصيب برامج التصحيح اللوني يجب التأكد من مواصفات نظام الحاسوب هل يالئم مواصفات "
وأحيانًا تكون البرامج غير  ،لعرض المشروع بشكل صحيح وبكامل جودته (2)البرنامج المستخدم"

 . لية للوصول إلى وظائف اللون بأكملهاكاملة في النسخ المقرصنة ويفضل شراء النسخ األص

الصورة الختيار  وان بعد دراسة محتويات ومتطلباتاختيار أي برنامج من برامج تصحيح األل -1
 أفضل مسار للعمل لمالئمة طبيعة المشكلة اللونية.

والمونتاج فيجب قبل البدء في تصحيح األلوان  نتاجالتصحيح اللوني الرقمي يتم بعد مرحلة اإل -1
تحديد و تحديد مشاكل اللون و  ،تحديد نظرة شاملة للمشروع المصور وكتابة جميع المالحظات

 .النطاق النغمي المناسب للون 

يكون التصحيح بصورة خطية شبيه بالمونتاج  األوليمرحلتين التصحيح ب يمر األلوانتصحيح  -7
 .عالم الصورة إلىاني يكون ال خطي ألنه يختص ويهتم بالقيم الجمالية والدرامية المضافة ثوال

الختزال هد االمش بقيةالتصحيح اللوني عليها العتمادها في  جراءإللقطة من كل مشهد  اختيار -9
 .الوقت والمحافظة على السالسة

بين الكامرتين للحفاظ  عند استخدام كامرتين في تصوير مشهد يجب ضبط أعداد توازن اللون  -11
 على سالسة وتدفق الصورة بحيث تبدو أنها تجري في نفس الوقت.

 تؤدي دور التصحيح اللونيل والمؤثرات في الكاميرا استخدام الفالتر عناإلمكان قدر  االبتعاد -11
 . التفاصيلهذه  إضافةأكثر مرونة في الن برامج التصحيح اللوني الرقمي تكون 

 لضبط األلوان الطبيعية. العينين كمرجع محايدستخدام بياض ا -12

 .إعطاء استراحة للعين بعد كل ساعة عمل من التحديق في الشاشة -12

                                                           
(1) Look; at: Steven Hullfish، Color Correction for Video، USA Linacre House، op-cit ، p35-36.  
 (2) Michael Wohl، Color Correction in Final Cut Studio، Pearson Education، printed United of 
America،  2010، p 3.  



 001                                                                     الفصل الثاني: اإلطار النظري     

لمحة سريعة لمراقبة ومحاكاة المعايير النهائية للمشروع  إجراءقبل تسليم المشروع من الضروري  -10
 نسخ.القبل طباعة 

المعلومات المؤرشفة بطريقة ، الن ةالنسخ االحتياطي للمصدر وأرشفة المشروع بذاكرة خارجي -15
رقمية يمكن ان تفقد بسبب خلل األجهزة او االنقطاع المفاجئ للكهرباء او أي خلل طارئ لم يتم 

 .المادة نفسها إنتاجمن مصدر مهم بأهمية  أكثرحسابه، لذا تعتبر عملية النسخ االحتياطي على 

المحافظة على وضوح وعمق اللون األصلي و نقل الصورة الرقمية إلى شريط سينمائي  يمكن -11
 .للمشروع

 الن دقة الصورة تؤثر على اللون. عدم ضغط مساحة المادة المصورة -11

 من الرجوع المصحح مصححة لونيا حتى يتمكنونسخة غير معدلة صليه أعمل نسختين نسخة  -17
 .متى يشاء اليها

للحفاظ على  جيد تها بشكلمعايير  جودة الصورة واللون قد ال يتوافقان مع طبيعة العرض فيجب -19
حتى ال تفقد من جمالية عالمها اللوني  المادة المعروضةبين المادة المصورة و لون متناسق 

وني عالميا ل"التصحيح الوسينمائية  ةعارض أوشاشة تلفاز  المقصود فيهاأجهزة العرض و  ،المحبوك
جدا لذا تنوعها كبيرا  أصبحفالصعوبة تكمن بتعدد وسائل العرض التي  (1)يجب ان يطابق العرض"

  يجب اختيار جهاز العرض مواكب لتقنية التصوير.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (1) Glenn Kennel، Color and Mastering for Digital Cinema، British  Library، Printed in Canada،   2007، 
p 183.  
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 :النظري اإلطار مثؤشرات
 في والدرامية الجمالية المستويات تفعيل في تسهم لونية ثيمةً  الرقمي اللوني التصحيح يوفر -1

 .السينماتوغرافي الوسيط في اثحداال سرد

 تعبيرية قدرة ومنحها الدرامية الشخصية أبعاد تعزيز في الرقمي اللوني التصحيح توظيف -2
 .السينماتوغرافي الوسيط في مضافة

 لمنح األلوان وانسجام تناقض تعبيرية عبر اللقطة درامية من الرقمي اللوني التصحيح يعمق -2
 .السينماتوغرافي الوسيط في لها المناسب المزاج والمشهد اللقطة

 الزمكان توكيد على القدرة اللوني التصحيح ببرامج تخليقها تم التي اللونية الدالالت تمنح -0
 .السينماتوغرافي الوسيط في مضافة تعبيرية قدرة ومنحه

 في والعامة المستهدفة األلوان وتدعيم تحويل إمكانية الرقمي اللوني التصحيح برامج منحت -5
 .السينماتوغرافي النتاج في والدرامي الجمالي الجانب لتوكيد الصورة
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 الدراسات السابقة:
طاريح الجامعية باإلضافة إلى مجلة الرسائل واألو  الكتب البحث في العديد منعد ب
 اً عنوانوالمكتبات المركزية وشبكة االتصاالت الدولية )األنترنت(، لم يجد الباحث  يمياألكاد
ثراء الجمالي والدرامي لبرامج التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط اإل) موضوعةل اً مشابه

 في بعض الرسائل والكتب عنصر اللون بصورة عامةتناول السينماتوغرافي( ولكن وجد الباحث 
 .دون التطرق لموضوعة التصحيح اللوني الرقمي



 

 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث

 

 

 منهج البحثأوال: 

 جمتمع البحثثانيًا:  

 عينة البحثثالثا: 

 أداة البحثرابعًا: 

 صدق اإلداةخامسًا: 

 سادسًا: وحدة التحليل

 سابعًا:خطوات التحليل
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 الفصل الثالث

 ثاجراءات البح

 ثأواًل: منهـج البح
ألنه يعد افضل المناهج  ،التحليلي بحثه على المنهج الوصفي إنجازالباحث في  سيعتمد

 ،تحقيق أهداف البحثالنظري والعملي بغية  نيالجانب فيالتي تتالءم مع طبيعة البحث الحالي 
يقوم على قاعدتين رئيستين هما ، ألنه هذا المنهج يكشف لنا عن القواعد والمقاييس الجماليةو 
مميز  أساسوالواقع على  األشياء: أي تصنيف (التعميم):عزل وانتقاء مظاهر معينة و (التجريد)

بوصفه أداة للتحليل حيث يوفر هذا اإلجراء إمكانية  ،الستخالص حكم ما يصدق على فئة معينة
التصحيح اللوني الرقمي في  الجمالي والدرامي الذي يتحقق عبر برامج األثراءالكشف عن 

نما  ،نات فقطوالمنهج الوصفي ال يقتصر على جمع الحقائق والبيا ،وسيط السينماتوغرافيال وا 
 يشتمل أيضا جانبا من التفسير لهذه البيانات.

 :جمتمع البحثثانيًا: 

مجتمع البحث يتألف من جميع األفالم والمسلسالت التي انتجت ضمن حدود البحث، وتناولت 
، االثراء الجمالي والدرامي لبرامج التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط السينماتوغرافيموضع 

عينة البحث بصورة قصدية بما يؤمن الوصول  اختيارونظر لسعة مجتمع البحث، أعتمد الباحث 
 ئج.الى النتا

 :: عينة البحثثالثَا
لألهداف  ستجابةأ فقد اختيرت عينة البحث بشكل قصديتساع مجتمع البحث بالنظر ال

 العينات:المرسومة، وتمثلت بهذه 
خراج لوغان جون موسمين، من تأليف )  ( Penny Dreadfulالبنس المرعب) مسلسل -1 (، وا 

  .2015-2014انتاج )مجموعة من المخرجين، لكل حلقة مخرج( 

                                                           
  المنهج الوصفي التحليلي "وصف ما هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة وتركيبها وعملياتها والظروف السائدة وتسجيل ذلك

 .111م(، ص 1991وتحليله وتفسيره" المصدر: أبو طالب محمد سعيد، علم مناهج البحث، )الموصل: دار الحكمة للطباعة والنشر، 
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(، الثوريس نيك)، تأليف (Mad max_ Fury Roadطريق الغضب -ماكس المجنون ) فيلم -2
خراج )جورج ميلر(،   .2015 انتاجوا 

 :المسلسل منها الك أسباب دفعت الباحث الختيار هذهنا
 قنياتتبالرقمي،  على أنماط األلوان القوية والمميزة بصريا الخاضعة للتصحيح اللوني يعتمدان -1

 .الجودةعالية 
القدرة على اإلجابة على أكبر قدر ممكن من التساؤالت التي وردت في  والفيلم امتالك المسلسل -2

 أهداف البحث واإلطار النظري.
 على مستوى النقاد العرب واألجانب. على أستحسان عاٍل من النقاد، حاز العمالن -3
يرادات كبيرة في شباك محصوله -4  التذاكر.ا على مشاهدات كثيرة وا 
فاَز الُمسلسل بالعديد من الجوائز ومنها جاِئزة اختيار الُنّقاد التلفزيونيين كأفضل الُمسلسالت  -5

كأفضل ُممثلة، كما فاَز الُمسلسل بجاِئزتين  IGNإيفا جرين بجاِئزة  البطلة فاّزتكما الجديدة، 
 .imdbعلى موقع  8,2وحاز على تقييم ، Satelliteمن جواِئز 

وحصل على  يحمل رسالة مهمة ويعتبر من اهم األفالم المنتجة خالل السنوات األخيرة،الفيلم  -6
 6 على باإلضافة الى ذلك حصوله ،2015فيلم من قبل المجلس الوطني األمريكي للنقد  أفضل

حد2016جوائز اوسكار لسنة   8,1وحاز على تقييم ى الجوائز كانت للمؤثرات البصرية، ، وا 
 .imdbعلى موقع 

  ثحًا: أداة البرابع

لغرض تحقيق اعلى قدر ممكن من الموضوعية والعلمية لهذه الدراسة، فأن البحث يتطلب 
استنادًا أليها في تحليل العينة المختارة، وعليه سيعتمد الباحث على ما استخدام أداة تحليل يتم 

والمؤشرات كأداة  (1)ورد من مؤشرات اإلطار النظري، بعد موافقة "لجنة الخبراء والمحكمين"
 للتحليل هي:

                                                           
 -:المحكمين الخبراء لجنة أعضاء -  ()*

 .اخراج سينمائي-إبراهيم. ماهر مجيد أ.م. د .1
 .صوت تلفزيون -محمد عليعبد الباسط  .أ.م. د .2
 .دراما تلفزيون -ياسر عيسى حسنأ.م. د.  .3
 .تصوير سينمائي-. عبد الخالق شاكرأ.م. د .4
 .إدارة انتاج تلفزيون -انس احمد زكي أ.م. د. براق .5
 .صوت سينما-مطشر د. حكمتأ.م.  .6
 .تقنيات حاسوب-عبد الكريم فرحان دم. .7
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يوفر التصحيح اللوني الرقمي ثيمًة لونية تسهم في تفعيل المستويات الجمالية والدرامية في  -1
 حداث في الوسيط السينماتوغرافي.سرد األ

توظيف التصحيح اللوني الرقمي في تعزيز أبعاد الشخصية الدرامية ومنحها قدرة تعبيرية  -2
 مضافة في الوسيط السينماتوغرافي.

يعمق التصحيح اللوني الرقمي من درامية اللقطة عبر تعبيرية تناقض وانسجام األلوان لمنح  -3
 لها في الوسيط السينماتوغرافي.اللقطة والمشهد المزاج المناسب 

تمنح الدالالت اللونية التي تم تخليقها ببرامج التصحيح اللوني القدرة على توكيد الزمكان  -4
 ومنحه قدرة تعبيرية مضافة في الوسيط السينماتوغرافي.

والعامة في  المستهدفة تحويل وتدعيم األلوانمنحت برامج التصحيح اللوني الرقمي إمكانية  -5
 لتوكيد الجانب الجمالي والدرامي في النتاج السينماتوغرافي. الصورة

 األداةخامسًا: صدق 
على لجنة أداته البحث قام الباحث بعرض  ألداةق لغرض تحقيق اعلى قدر من الصد

في مجال السينما والتلفزيون، ألبداء الراي في مدى  والمحكمين من ذوي االختصاص الخبراء
وقد اظهر السادة الخبراء نسبة االتفاق على مؤشرات االطار النظري  ،مالئمتها مع أهداف البحث

وقد تم حساب االتفاق بين السادة  اةاالدصدق وهي نسبة اتفاق عالية مما يدل على ( %99بـ)
 : (1))كوبر(باستخدام معادلة الخبراء 

 

 حيث ان:

 Pa.نسبة االتفاق  = 

Ag.عدد مرات االتفاق = 

Dg.عدد مرات الرفض =  

 

 

 
                                                           

(1) John O. Cooper, Measurement and Analysis of behavioral behavioral, Ohio Columbus, 
Charles, Merrill, 1974, p71. 
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 ت الخبير أسم االداءات تفاقا رفض النسبة المئوية

 1 أ.م.د. ماهر مجيد إبراهيم 5 5  111%

 2 الباسط سلمانأ.م.د. عبد  5 5  111%

 3 أ.م.د. ياسر عيسى حسن 5 4 1 % 95

 4 أ.م.د. عبد الخالق شاكر 5 5  111%

 5 أ.م.د. براق انس احمد زكي 5 5  111%

 6 د. حكمت مطشر 5 5  111%

 7 م.عبد الكريم فرحان 5 5  111%

 :َا: وحدة التحليلسادس
عملية تحليل عينة البحث تفترض استخدام وحدة ثابتة واضحة المعالم، لذا يعتمد الباحث 

يمثالن الوحدة البنائية األساسية في  األنه، كوحدة للتحليل والمشهد في عملية التحليل على اللقطة
 الوسيط السينماتوغرافي ويمتلكان مظهرية عالية وتعبيرية متميزة.

 :التحليل خطواتَا: سابع
 لتحليل اللقطات في العينات المختارة، اتبع الباحث هذه الخطوات:

 لمرات متعددة. أنج 42على شاشة  FULL HD-3Dمشاهدة العينات بدقة عالية  -1
 رصد المشاهد المميزة التي تحتوي على تصحيح لوني. -2
تفريغ المشاهد التي تم رصدها على الورق، على أساس اللون واالضاءة والمؤثر المرتبط  -3

 بالتصحيح اللوني الرقمي.
 وفق فقرات أداة البحث التي تم تصديقها من قبل لجنة الخبراء والمحكمين.على تحليل العينات  -4



 

 

 

  

 الفصل الرابع

  اتحتليل العين
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 ملخص الفيلم:

ستخدمها جورج ميلر بسبب متطلبات ايلم بعد المحاوالت العديدة التي جاء تصوير هذا الف
حدى هذه المحاوالت ا نذاكآالفيلم الكبيرة التي كانت غير متوفرة  الى تنفيذه بواسطة الرسوم  دتوا 

 المتحركة 
هذا الصنف من يطلق عليها ما بعد الكارثة،  ينتمي لفئة األفالم التي mad max  فيلم

األفالم يروي حكاية البشرية بعد حصول الكارثة التي تنهي الحضارة بشكلها المألوف والمتعارف 
تتحدث عن مجتمع يعيش في بيئة صحراوية قاسية يحتكر فيها القائد الذي  الفيلمعليه، قصة 

ة من يدعي )األلوهية الماء( ليسيطر به على باقي الناس بالمنع والمنح، تهرب ابنته مع مجموع
عدة )ماكس( ليعبروا نجاب والوالدة من جحيم العبودية بمسازوجاته المحتجزات ألغراض اإل

الى )المنطقة الخضراء( كحلم بعيد، بعد المالحقات والصراعات مل الوصول أالصحراء على 
منطقة الحلم مجرد صحراء قاحلة ال  ألن  ون لبغيتهم مع خيبة امل عميقة والمصاعب الجمة، يصل

دراجهم الى نقطة البداية ليقتلوا ألونها المنطقة الخضراء(، ليعودا حياة فيها )بعد ان كانوا يتخي
ره ويطلقوا الماء للناس بادئين حياة جديدة مليئة باألمل المتمثلة بحقيبة الرئيس ويستولوا على مق

 البذور التي تحملها النساء.
على مستويين، المستوى األول هو المتعة البصرية الغنية بالمؤثرات  الفيلميمكن مشاهدة 

التي  الفيلموالحماس ومشاهد الحركة التي تم تصويرها بإتقان، والمستوى الثاني هو رسالة 
تتلخص بالجملة التي ترددها النساء )لن يصبح أطفالنا امراء حرب، من قتل العالم( في دعوة 
إلنقاذ العالم من الحروب ودمار البيئة والثورة على الحكام حتى وان ادعوا القدسية، والفيلم يعتبر 

 ، يعد1026جوائز اوسكار لعام  6أفضل فيلم من قبل العديد من النقاد، وحصل الفيلم على 
 أساسية كمعادلة والحركة الصورة على تعتمد التي السينما أخرى، مرة للسينما تعريف إعادة بمثابة
 .السينمائية للغة
 

 :ةالشخصيات الرئيس
 بدور / ماكس روكاتانسكي -توم هاردي:

 بدور / فيريوسا -تشارليز ثيرون:
 بدور / جو  -بيرن:-هيو كييس

 بدور / نكس -نيكوالس هولت:
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 :األول شؤررامل

لونية تسهم في تفعيل المستويات  ة  يوفر التصحيح اللوني الرقمي ثيم 
 .في الوسيط السينماتوغرافي الجمالية والدرامية في سرد األحداث

أسلوبه الواقعي في  Max Mad ة كما عودنا جورج ميلر في األجزاء السابقة من سلسل
توظيف االكشن، يعود لنا من جديد بتحفتِه الفنية الجديدة بأسلوبها الواقعي المضاف عليه بعض 

من أهم مظاهر الفيلم  ا  باعتبار اللون واحد التأثيرات البصرية )التصحيح اللوني الرقمي خصيصا(
األبيض، توظيف اللون في  ة: األزرق األصفرة ألوان رئيس، فنرى أنه يتعامل مع ثالثالخارجية

 مستوياتضفاء إبصورة كبيرة وفعالة، ساعدت في  لالكشن ا  وابهار مصاحب إثارة فيهِ هذا الجزء 
جمالية على الفيلم أسهمت في تفعيل مستويات درامية غير بارزة بصورة جيدة وفي احدى 

 الحركةلفيلم لتواكب هذه المرة اخترت التركيز على األلوان في االمقابالت للمخرج جورج ميلر "
 كيفيةهو  نيالتحدي الذي واجه، و كحل درامي سهل لحسم الصراع تهافي الفيلم كما استخدم

الحصول على الشكل العام الذي يتكون من اللونين النقيين المتمثل بالبيج الرملي والسماء 
بسبب تغير الوقت في اليوم الواحد وتحول التأثيرات المناخية، تم استبدال السماء رقميا  (4)"الزرقاء

، حيث أستخدم المخرج االهتمام  إلثارةبسماء اكثر تفصيال إلنجاز عمل مكثف والتالعب بألوانها 
ن لونية اساسية أسهمت في توحيد المشاهد وفرزها لتسهيل االنتقال بي اتفي هذا الفيلم أربع ثيم

 مشهد واخر من خالل السرد الصوري فمثال: 

 الثيمة اللونية الذهبية الصفراء:-1
بعد فترة طويلة من غياب ماكس عندما كان شرطيا  محارب على الطريق باحثا  عن المبدأ 

أصبحت و المستقيم في الجزء السابق، يعود من جديد في أرض الضياع التي نفذت منها المياه 
من قبل الصيادين، غريزته الوحيدة هي )النجاة(،  ا  االحياء والموتى، مطاردقاحلة، يهرب من 

ع أرشيفي لرياح شديدة تضرب األشجار وهذا المشهد باألسود واالبيض للحروب طفيبدأ الفيلم بمق
 ا  نرى )ماكس( واقف حيث ( االفتتاحي للفيلم1)النووية التي أصابت العالم، بعدها يأتي المشهد

لة تحيطها المرتفعات والمنخفضات، نرى المصحح اللوني قد حقق الصورة التي وسط صحراء قاح
بواسطة برامج التصحيح اللوني الرقمي من خالل  )جورج ميلر( وفق رؤية المخرجعلى جاءت 

 كساء الصورة بالثيمة اللونية الذهبية الصفراء لإلشارة الى أرض الضياع الذي ذكرها الراوي إ
، فنرى أغلب مشاهد الفيلم تسيطر عليها هذه الثيمة لعالقتها حروب النوويةوالجفاف البيئي بعد ال

كما ظهرت في صور  التي تم التصوير فيها لونها فاتح ناميبياالوثيقة بأحداث الفيلم، فصحراء 

                                                           
(1) Eric Whipp, filmlight, http://www.filmlight.ltd.uk/customers/meet-the-colourist/eric_whipp.php. 

 

http://www.filmlight.ltd.uk/customers/meet-the-colourist/eric_whipp.php
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ليها هذه الثيمة ليزيد من صحراويتها المتعطشة للماء، دعما إضاف  فصانع العمل الكواليس،
 أصبح والتي التي دمرت الحضارة اإلنسانية والبيئة النووية حرببعد الصالها للقصة التي أراد اي

ية، وقطع اإلنسانية سوى أشكال البشر البر من الحضارة  ، ولم يبق  العالم عبارة عن صحراء فيها
الخردة المتبقية من السيارات، فاأللوان التي اقترنها المخرج باألرض والوطن التي يسعا اليه 

من خالل السيطرة على الماء  وارجاع الخضرة الى أرضها ،الحياة لها إلعادة فيريوسا ماكس و
على  حيث أعطت الثيمة اللونية الصفراء الصورة نوعا مميزا من الجمال لبعث الحياة فيها،

، فاللون الذهبي جاء للتعبير عن الثروة التي تحتويها األرض المستوى الدرامي لسرد لألحداث
جياع، نصفهم االخر تنعكس عليهم هذه الثروة لكن نصفهم يتصارعون من أجلها و  والبشر فوقها

 (.2)كما موضح بالصورة

 
 الصفراء-( توضح توظيف الثيمة اللونية الذهبية2صورة )

 
 الثيمة اللونية الحمراء:-1

قصة من الوهو الذي ساعد المتلقي ان يندمج مع  إلثارةالتصميم المرئي للفيلم يمتلك ا
، حيث لما فيه من تأثيرات بصرية مبهرة لها مزاجها الخاص في درجات اللون  ،الوهلة األولى

اعتمد المخرج )جورج ميلر( في سرد االحداث من خالل اللون، وظف هذه الثيمة اللونية الحمراء 
( العاصفة الترابية، عندما أراد )نكس( أحد فتيان الحرب تفجير نفسه وهو يقود 66في مشهد )

ثناء أيقافه، كما وظفت هذه الثيمة في مشاهد التفجيرات التي تحدث إيارة فقام ماكس بالس
ليرمز للثورة والغضب والعنف والقتل  عموم الصورة بألوانها الحمراء المشبعة فيالمطاردة لتؤثر 

 لزيادة التوتر عند المشاهد، مشهد العاصفة الترابية احتوت على المزيج من األلوان فكان والخطر
تعبيرية ساهمت في تفعيل المستويات الجمالية والدرامية  ألحمر في هذه العاصفة وظيفةللون ا

لسرد االحداث ليبين لنا األشخاص الذين ابتلعتهم العاصفة وذهبت ارواحهم، فيميزها صانع 
العمل من خالل تحول الثيمة اللونية الصفراء والبيضاء والزرقاء الى الحمراء بتميز واضح من 

ل سيطرتها على عموم الصورة، فهذه الثيمة اقترنت بمشاهد الموت والغضب والمشاهد خال
الوحشية المؤلمة، فينقل أحساسا  بالقوة والعنف المصحوب بالغضب ليعكس أجواء العاصفة 
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الهوجاء المتداخلة لونيا مع الموجودات المحيطة بهم، هذه الثيمة تظهر في الفيلم مرات نادرة الن 
 .(1كما موضح في الصورة ) ا يزيد التوتر وبصورة او بأخرى هو الموتاألحمر هن

 
 ( توضح توظيف الثيمة اللونية الحمراء في الفيلم1صورة)

 الثيمة اللونية الزرقاء:-6
للصورة  ا  ساحر  المشاهد الليلية التي صورت في النهار أعطت الثيمة اللونية الزرقاء جماال  

في وصف مشاهد الليل من خالل تميز تدرجاتها اللونية الزرقاء ذات قيمة عالية بالتباين، ليست 
ضاءة الذي يمزج جميع أجزاء الصورة أمام العدسة او اإلبنمط ثابت كمثل المرشح الذي يوضع 

ضباب المؤثر  للونية عملت على تجسيم الصورة معويمحي العمق، بل العكس هذه الثيمة ا
براز عناصرها محققا غايتها الدرامية في مشاهد الليل المتداخلة بين الكتل واالجسام  الصوري وا 
والموجودات، فالمصحح اللوني هنا وضف اللون الفنتازي الممزوج بالروح الواقعية في بنية 
الخطاب السينماتوغرافي، هذه الثيمة اللونية هي العنصر المحوري الذي وقع عليه االختيار 

من خالل السيطرة على درجات اللون لخلق  ا  نفسي ا  ف مكونات المشهد الليلي ليكشف واقعلوص
 (.6جو معين، لتحقيق ترابط بين المخطط له ضمن القصة،  كما موضح في الصورة )

 
 ( توضح توظيف الثيمة اللونية الزرقاء6صورة )
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 الثيمة اللونية الثلجية البيضاء-4
صبح البشر فيه أشباه أحياء نرى وأ,عندما فسد الجنس البشري ليقتل بعضهم بعضا، 

األلوان مسحوبة من عموم الصورة، مكسية بثيمة لونية ثلجية شاحبة وخاصة في مشاهد فتيان 
جسامهم اللوني يدخل هنا للحفاظ على لون أفالتصحيح  الخالية من الدم، الحرب وأجسادهم
 نهايات الجمالية والدرامية، وسرد األحداث ألموم الصورة لتفعيل المستو ع فيالشاحبة المؤثرة 

 (.4اقترنت بمشاهد الغضب والهجوم على الخصم، كما موضح في الصورة )

   
 ( توضح توظيف الثيمة اللونية الثلجية البيضاء4صورة )

 
المتعددة داخل ف عن تلك االحداث الثيمة اللونية كانت مساهمة في سرد لألحداث للكش

، فاأللوان فالتجانس اللوني لتسلسل اللقطات مهم وضروري  ،طار الصورة بنسق لوني واحدإ
الحضارة بينما الثيمة اللونية بحياة الدافئة للثيمة اللونية الذهبية الصفراء اقترنت بالصحراء 

ونية الزرقاء اقترنت الحمراء الدافئة جدا اقترنت بمشاهد الموت، اما األلوان الباردة فالثيمة الل
اقترنت ، بينما الباردة جدا للثيمة اللونية البيضاء الذي يوحي بالخوف والخراب بمشاهد الليل

فتية الحرب أشباه االحياء منزوعين الدماء، فتغير مدلوالت اللون  بمشاهد )الخالد جو( ورجاله
 اتيث وظفت هذه الثيمح موضوعة العمل لتفعيل المستويات الجمالية والدرامية، حلخدمة لصا

، الن أغلب الجمالي الصورة بطابعها إثراء، حيث ساعدت على الفيلم اللونية بجميع أنساق
 تهامطارد مشاهد الفيلم خارجية وبالصحراء فأنها تتطلب فرز مشاهدها من خالل اللون، الن

ستطاع المصحح ا، ففالم االكشنألي تاريخ السينما تعتبر من أطول المطاردات ف وطويلة 
 لعملخلق نظرة موحدة باللون في الفيلم كانت من التحديات التي واجهت االلوني مع المخرج 

منتظمة ومثالية  غيراشهر بين يوم مشمس وغائم كانت  6الن استمرارية اإلضاءة على مدار 
"تعريض الشمس القوي في بعض أيام التصوير كان غير مناسب للمشاهد التي كانت تتطلب 

 الرقمي. برمجيات التصحيح اللوني علىعتماد كليا ا دفعه لالمم  (2)رة زرقاء"نظ
 
 
 

 
                                                           

(2) http://www.awn.com/blog/colorful-world-mad-max-fury-road. 
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 ثاني:ال شؤررامل

توظيف التصحيح اللوني الرقمي في تعزيز أبعاد الشخصية الدرامية ومنحها 
 .في الوسيط السينماتوغرافي قدرة تعبيرية مضافة

اللون كرديف للحياة، وتعبير )الحياة ملونه( لم يأت اعتباطا  فهو يحمل داللة عميقة عن 
 فيلمارتباط اللون بجريان الحياة وبهجتها، وغيابه يثير الكآبة ويوحي بغياب الحياة او توقفها، في 

mad max  فعمليات التصحيح اللوني اكسبت عملتوظيف ذكي للون من قبل صانع ال ،
(، ورجاله فتية الحرب 5فالخالد )جو( صورة ) ابعادا  درامية عمقت من تعبيريتها،الشخصيات 

، ، على سبيل المثال هم مقاتلون متوحشون ( هم أموات لكن أحياء في دمار البشرية6صورة )
سألون، ومهمتهم هي سلب حياة االخرين، لذلك كان لون يفعلون وال يفكرون، يطيعون وال ي

روح فيها، ، كأشباح ميته ال ولون أعينهم بلون الصحراء البنية الحمراء بشرتهم األبيض الشاحب
 ا  شديد ا  أضاف تباين يالتصحيح اللونفوتشابههم الكبير يكاد يمحي الفروق الفردية فيما بينهم، 

  .، لوصف الحالة النفسية للشخصياتبالصورة يعمل مع الماكياج

 
 (5صورة )

 
الخالد بعد ارتداء قناع الجمجمة يقف في قمة الجبل مع مرافقيه فيأمر فتية الحرب  (جو)

( فتية الحرب 20أشباه االحياء رجاله بالذهاب الى أرض البترول، حيث نرى في المشهد )
، لذا فأنهم يحاربون من اجله )جو( الوحيد هممخلصمنقذهم و  متراصفين يصغون الى كلمة

بالعمل الستخراج الماء ومقايضته، فجاء  (الخالد جو)سيطرة أوامر وهؤالء االطفال هم تحت 
اللون األبيض هنا داال ومعبرا عن أفكار تلك الشخصيات التي وصفها قائدهم )بأشباه االحياء( 

أجسادهم خالية من الدم، ليعزز من أبعاد الشخصية ويمنحها قدرة  األرواح، أنهم منزوعو أي
 .(6الصورة ) تعبيرية مضافة، كما موضح في
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 (6صورة )

الشاحبة واحمرار العينين وصلعة الرأس كلها دالالت تحيلنا الى جماعات  درجات اللون ف
 (.7، صورة)فيلمال، الن أفكارهم مشابهة للشخصيات التي صاغها جورج ميلر في النازيين الجدد

 
 ( توضح مدلوالت اللون في حركة النازيين الجدد7صورة)

سقاطات سياسية واجتماعية تحيلنا للعنصرية التي إاللون هنا اكتسب قيمه مضافة عبر 
حدى ( من موت إ62لخالد جو في المشهد )بينما نرى ا العالم الغربي، بعض الشعوب في تجتاح
على  امقة المائلة الى السواد قد سيطرتالشديد إزاء موتها، فنرى األلوان الغ ه نرى غضبهنسائ

يض الشاحب الى الرماديات تحول من اللون األب عندما صا  و اغلب معالم الصورة والوجه خص
سود لتدل على الحالة النفسية الغائمة التي حلت به لتعزيز تعبير الوجه، الن شعاره هو تدرج األ
 .(8صورة)، مفتاح الحل على قيد الحياة البقاء

 
 ت الصورة للتعبير عن غضب الشخصية( توضح األلوان الغامقة التي اكس8صورة)
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وزوجات جو الى  (نكس)و (ماكس)و (فيريوسا)( عندما وصلت 76كذلك في المشهد )
كانوا في طريقهم اليها، ان واجهوا صعوبات ومطاردات المنطقة الخضراء التي ولدن فيها، بعد 

خبروهم سكان هذه المنطقة لقد تحولت الى مكان مخيف يسكنه الهمج ولم يكن لديهم ماء أ
أصبح الماء قذرا  ومسمما  وحامضا ، فتركوها سكانها ثم جاء الهمج وسيطروا عليها، تنصدم 
فيريوسا الن احالمها لم تتحقق بالرجوع الى ارض الطفولة والعيش فيها من جديد، حيث قام 

مع حركة كامرة بطيئة للتركيز على  فيريوسابوضع توهج لوني أسود حول وجه  المصحح اللوني
حالمها، فاللون هنا أضاف قدرة تعبيرية المعبر عن الحالة النفسية التي أصابت أ رد فعلها

 (.8مضافة ألداء الممثل، كما موضح في الصورة)

 
 (8صورة)

ه تماما  فهو نسغ الحياة على العكس من ذلك تم توظيف اللون األبيض بصورة مغاير  
)حليب االم( الذي يتم امتصاصه عبر اآلالت الميكانيكية من صدور األمهات الضخمات 

، في إشارة الى الهة األرض كما مبين في الصورة (9، صورة )المترعات بالعافية والخصب
بصورة عامة وباألخص الزوجات الهاربات، هن من يحملن بذرة  فيلمال، النساء في (20)ادناه

الحياة، وهروبهن من جحيم الطاعة واالستعباد هو إلنقاذ البشرية، فالمقولة التي يرددنها في ثنايا 
يحاول ان  (جوبينما ) حرب( هي رغبة في بث حياة مختلفة، يصبح أوالدنا امراء)لن  فيلمال

الحروب  ما بعداسمه في هذا العالم  يحملوال سليمين حتى يعدل من نسله ويحصل على أطفا
درجات  عبر بألوان غنية بالدفء، بشرتهن باكتساب فيلمالولهذا السبب قام صانع ، النووية

البرتقالي المحمر والبني الهادئ، فالتصحيح اللوني يعمل إضافة تعبير ونسق تحت مسمى 
  .(22، صورة )حيوية اللون من حيوية الشخصية

    
 (9صورة)  
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 (20صورة)  

أعاله، فتكوين المشهد، يجلس البطل )ماكس( بجانب  في ( توكيد لما ورد60في المشهد )
( وقد اكتسيا بلون ازرق بارد، فهما مقاتالن بال مشاعر وال ندم، اللون األزرق فيريوساالبطلة )

بينما في  ،وتصرفاتهما العنيفةكناية عن برود مشاعرهما، التي تبرز من حواراتهما المقتضبة 
ه الذهبي على بشرتهن مكسبا  مؤخرة الشاحنة تجلس النسوة وهن يمسكن مصباحا  زيتيا  ينعكس لون

)إنهن يبحثن  ثناء حركة الجنينعندما تتلمس الحامل منهم بطنها أ حيوية ودفئا  وخاصة إياهن
لعزلها  ماده على األلوان المحايدةعن االمل(، كما أزال المصحح األلوان المشبعة بالصورة باعت

( توضح الصورة قبل 21( وفي صورة )22رة )صو  محيطهم،في  باألزرق  المشبعة األلوانعن 
 تصحيح اللون واضافة درجات اللون عليها.

 
 ( توضح التصحيح اللوني الرقمي بين شخصية واخرى 22صورة)  
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 والتصحيح اللوني عليها( قبل أجراء درجات اللون 60( توضح مشهد )21صورة)  

رسال )جو( مركبته الحربية مرة أخرى لجلب الجازولين من مدينة البترول بقيادة بعد إ
حليب األرض )الماء( مقابل البترول، تخالف  وصحبة رجاله فتية الحرب، لينقلوا (فيريوسا)

ب الى المنطقة هرو تجاه طريقهم لل( وتأمر مرافقيها بتغير ا25مشهد )فيريوسا تلك األوامر في ال
 ، بعد فقدان البيئة الصالحة للعيش وفقدان الحضارةالتي ولدت فيها الخضراء األرض المثالية
، نرى في هذه ، فيتوحدون جاهدين بمحاوالتهم إلعادة الحضارةوالطغاةوالخالص من العبودية 

األصفر البرتقالي بلون الصحراء المتعطشة للحياة التي  مشاهد ألوان الوجه االصلية يملؤهاال
تها خالل رحلة المطاردة بل تتحرك بدوافع البطلة ال تفقد أنثو يسيطر عليها الطغاة، بينما الممثلة 

لتتناسب مع بيئة  ، توظيف درجات اللون هنا جاء للتعبير وتجسيد الشخصيةأنثوية باألساس
 (.26الصورة ) ويتها، كما موضح فيصحرا و فيلمال

 
 ( توضح تصحيح اللون األصلي للشخصية في أغلب المشاهد26صورة)  
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 (24، صورة )والعاهة الموجودة في الممثلة تم تنفيذها بواسطة طالء يدها بلون اخضر
زالة ذراعها رقميا ضافة وحذف وتعديل إ( مع أجراء تصحيح األلوان المحيطة من 25صورة ) وا 

خفاء العيوب وأزالة اليد بصورة سلسلة وجعلها مبتورة بصورة طبيعية إاأللوان التي ساعدت على 
لجمالية الصورة من خالل القيم اللونية  هر مع لون الجسم فأصبحت أشد غنىالن لونها أنص

رج لبعد الشخصية المعالجة فنيا ، فالتصحيح اللوني هنا كان له دور كبير في تنفيذ مخيلة المخ
 (.25-24قدرة تعبيرية مضافة، من  كما مبين بين الصورتين ) ومنحها

 
 ( الصورة االصلية بطالء اليد باللون األخضر إلزالتها رقميا قبل تصحيح االلوان24صورة )

 
 ( الصورة بعد أزاله اليد وتصحيح األلوان25صورة )

 
المساعدة هو غير قادر على حمايتهم ومساعدتهم  (ماكس)الفتاة الصغيرة التي طلبت من 

لم  ( عندما6من قبل جو ورجاله، نرى الفتاة الصغيرة في المشهد ) ا  وأسير  ا  ألنه أصبح مطارد
فتبقى روحها  (جو)ماكس تنفيذ مطلبها ألنه مطارد، فتقتل من قبل فتية الحرب رجال  يستطيع

كس تركتنا نموت ولقد وعدتنا بالمساعدة(، حية، تطارد ماكس وتصرخ )توقف عن الهروب يا ما
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واللون متغير على الوجه، معبرا عن أبعاد الشخصية الشريرة ومن يقف وراء براءتها بعد ان فقدت 
 جسدها وبقيت روحها التي ظهرت من خالل تغير جسدها ولونه من الجسد الحي للجسد الميت،

 لألبعاد تبعا اللون  في التالعب ن خاللاللون هنا منح ابعاد الشخصية قدرة تعبيرية مضافة، م
 (.26، كما مبين في الصورة )فيلماليا ا، وهذا ما شاهدناه في ثنالشخصية

   
  

 
 ( توضح تغيرات اللون في الشخصية من األبيض الى البرتقالي26صورة)

 الى االحمر مع تغير انفعالها
عن  ان يميز أدوارهم الدرامية بعضها اراد واقعية فالمخرج كانت فيلمالجميع شخصيات 

ي تتفرد به عن الشخصيات األخرى، ماكياج واللون لتحديد االبعاد التمستغال عنصر ال بعض
المعة لوان عيونهم حمراء ن أجسادهم األبيض المتشقق، كذلك أفالبعد الجسماني جاء عبر لو 

لتعبيرها االصلي، أما البعد االجتماعي فأن  ا  أضافي ا  عززت من أبعاد الشخصية ومنحتها تعبير 
هذه الشخصيات يعيشون تحت األرض ذات اإلضاءة الزرقاء المرعبة وبين المكائن العمالقة 

تفكير ووعي أدنى من  ووالصدئة السوداء المصفرة التي تستخرج الماء من االبار أي انهم ذ
دون من مكائن عندما تستخرج الماء )جو( كال ةيسيرون تحت أمر  البشر الحقيقين، فكرهم  واحد

وعي عملهم قطع المياه عن البشر البسطاء يحاربون الخير، أما البعد النفسي نتيجة البعدين 
كالسجن تحت  فيهفأجسامهم البيضاء الخالية من الدم والرحمة كاألموات والمكان الذي يعملون 

 البشر البسطاء.مندفعين ومسعورين للقضاء على  مرة )جو( جعلت منهم رجاال  إ
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 ثالث:ال شؤررامل

يعمق التصحيح اللوني الرقمي من درامية اللقطة عبر تعبيرية تناقض 
لمنح اللقطة والمشهد المزاج المناسب لها في الوسيط  وانسجام األلوان

 .السينماتوغرافي
 

العام األلوان ودرجة زهوتها أو نعومتها أو درجات تباينها وتشبعها مهمة في صياغة الجو 
للحدث الدرامي لدعم معنى أخر يتكامل مع ما قبله وما بعده، بحساسية الشعور بالدفء أو 

م األلوان يتم التعبير عن اجل أو اليأس فمن خالل تناقض و أنساالم ،السعادة أو الحزن  ،البرد
البشر يقتلون من أجل البترول، حروب البترول من أجل  MAD MAXمجرى االحداث، في فيلم 

، نرى جو رجاليتعرضون للهجوم في الطريق من قبل ( عندما 68ترول، فمثال في المشهد )الب
التناقض الواضح في االلوان الزرقاء والحمراء والبنية التي زادت من انفعال المشاهد مع الصورة، 
فاللون األزرق يصبح أقوى كلما انتظمت معه مستويات لونية أخرى لتكتسب الصورة جاذبية 

جاءت للتعميق من درامية  بين لون السماء والصحراء هذه المتناقضةأنظمة األلوان بصرية، و 
 دفء الرمال منفالسماء غنية باأللوان الباردة على نقيض  اللقطة عبر تعبيرية تناقض اللون،

كيز على أشياء مختلفة على في التر  تالنقيض من األلوان ساعد افهذ، والشخصيات والنار
ق بين المزيج المتناقض مصنوع من أجزاء متساوية بين الرعب والجمال، كما ، وهذا الخلالشاشة

 (.27موضح في الصورة )

 
 ( 27صورة )  

 
عندما كان الراوي يسرد سيرة ماكس يقول )النار والدم هو عالمي(، في  فيلمالفي بداية 

( عندما يسقط ماكس أسيرا  لدى قبيلة )فتيان الحرب( التي يقودها أمير الحرب 18مشهد )
)جو(، نرى التناقض بين األلوان االمامية ل)ماكس( الدافئة الدالة على العنف ورفض فكر 
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سين مع خلفيتهم بألوان ثلجية باردة ت، وبين رجال )جو( المك(28)جو( وهو المانح للدم صورة )
غير مخيرين  نيفهم يطيعون بما ال يفهمون وال يدركون مسير  حرب مريضةالدالة على الشروع ب

كمانح في هذا المشهد  ماكس استخدام(، 29فهم أشباه أحياء كما وصفهم قائدهم جو، صورة )
 ،نح دم عام جعلته القبيلة كيس دم لمقاتليها المرضىأي انه ما Oللدم النقي الن فصيلة دمه 

أنبوبة موصولة من يد ماكس الى يد أحد رجال جو الذي يقود السيارة، فالصورة االمامية بر ع
ستخدمها جورج امشبعة باأللوان والتوازن مع  تباينات شديدة، فالحدة اللونية المتناقضة التي 

دمه، فتباين االحداث في الصورة  عر به ماكس أزاء نفاذعذاب الذي يشميلر لمنح اللقطة مزاج ال
الواحدة استدعت المصحح اللوني بزيادة تباين االلوان الحارة في مقدمة الصورة للتعبير عن 

 مر بها ماكس. ة والشاعرية لقسوة االحداث التي القسو 

 
 (28صورة )

 
 (29صورة )

المياه أغلى من البترول، أصبح  ت منها المياه، في عالم أصبحت فيهداألرض عندما نف
سيطر على منطقة ا بار جوفية، فيوجه كلمه ى أمراء الحروب في المنطقة ألنه )جو( من أقو 

على المياه فيقول لهم )انا مخلصكم(  ن رو متجمعين تحته المنهكين الذين يتحسلسكان األرض ال
( بين الحياة والصحراء، 25) ثم يغلها فنرى التناقض في المشهد فيفتح أنابيب الماء لهم لثوان  

فنرى بلقطة عامة مساحة الصحراء والجبال الشاسعة وعدد البشر المتجمعين مقارنة بكمية المياه 
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التي أطلقها لهم جو لمدة ثواني فيقول لهم بعد غلقه للمياه )ال تدمنوا يا أصدقائي على المياه( 
وصفه الطاقة القائمة علية سر الحياة، مرتكز على موضوعة النجاة، فالماء ب الفيلمهدف  أنوبما 

والصحراء المتمثلة بعدم وجود الماء والمسيطرة عليها الرؤوس الكبيرة المتمثلة بالخالد جو، 
التناقض بين األفعال واالقوال ألمراء  نمعبرا من خالل الصورة عهنا جاء  التصحيح اللونيف

أللوان البنية على مساحات كبيرة في من خالل هيمنة ا الحروب التي يتالعبون بمشاعر البشر،
 افكرة الجحيم التي تحولت اليهالصورة على لون المياه الصغيرة، دفء وبرودة، لتؤكد على 

بسبب السياسات الفاسدة التي جعلت فيها المياه أغلى من  األرض من الخضراء الى الصحراوية
 (.10، كما موضح في الصورة )بسبب الحروب البترول

 
 الصورة بعد تصحيح األلوان (10صورة )

 
 بدون تصحيح الوان ( الصورة أثناء بنائها رقميا10صورة )

( 25بعد الحروب النووية أصبحت عظام البشر مسممة ليكونوا أشباه أموات، في المشهد )
لهم فيعدهم )أنا مخلصكم، ستنهضون  (جو)سكان األرض يقفون مرصوفين تحت خطاب الخالد 

مع كبيرهم في ضعف  صغيرهم متساو   ،من رفات االرض( نرى هؤالء البشر أشكالهم منهكة
للحصول على الماء من  ا  الجسد من أثر الجوع والعطش، يصرخون ويتعذبون وينتظرون أيام

في بشرتهم مع منسجم  واحد كسائهم بلون حياديإ)جو( المدعي بمخلصهم، فعمل المخرج على 
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مالبسهم بلون الصحراء البنية لإلشارة الى طبقتهم الواحدة ومطلبهم الواحد هو الحصول على 
الماء من أمراء الحروب من أجل البقاء، فالمخرج هنا مع المصحح اللوني عمل على تشكيل 

 حركة لونية متجانسة تتباين بين الطمأنينة يلون ذزاج المناسب في اللقطة من خالل الم
والخوف، لتؤثر في مشاعر المشاهد وتعاطفه معهم ليضع نفسه بمعاناتهم الن الصورة وكأنها 

الشخصيات ليبزها  وجوهترتبط بعالقات حميمية، واللون هنا أصبح ساندا الى تعابير اليأس على 
 (.12بصورة مجسمة كلوحة تشكيلية، كما موضح في الصورة )

 
 (12صورة )

 بنية-صفراء عاصفة رملية تأتي (فيريوسا)و، (جو)بين قوات المعركة ( 66في المشهد )
لون الموجودات  فيؤثر نرى ألون العاصفة ت، لمالحقة فيريوسا باتجاهها ويواصلون السير

ا  في نفس المشهد تناقضتفاصيل المشهد، بينما نجد هنالك والبشرة، فاللون هنا منسجم بين جميع 
مستقرة التي الغير ا  عن حالة التوتر معدودة باأللوان بين األلوان الباردة والحارة ليكون معبر  لثوان  

تسود األجواء، فيقل التباين اللوني ليعلوا التباين الضوئي والعكس، فنشاهد ماكس يحاول تحرير 
تفجير نفسه من السالسل التي قيد بها بالعجلة، ونكس قائد العجلة أحد فتيان الحرب يرغب ب
 (.11نفسه على شاحنة فيريوسا، لاللتحاق الى الفردوس كما وعدهم القائد جو، كما في الصورة)

  

  
 (11صورة )
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 رابع:ال شؤررامل

تمنح الدالالت اللونية التي تم تخليقها ببرامج التصحيح اللوني القدرة على توكيد 
 السينماتوغرافي.الزمكان ومنحه قدرة تعبيرية مضافة في الوسيط 

لوان الصفراء ببيئة صحراوية قاحلة وقاسية، لذا طغت األ mad max الفيلمتم تصوير 
، فاللون والضوء يمكن وصفهما بالحروف في اللغة فيمكن الفيلمكثير من مشاهد والبرتقالية على 

عامة بلقطة  (18) مشهدمثال ال، فخلق تناقضات وانسجامات لونية تعبر عن الموقف الدرامي
من السيارات في طريق  سير قافلةكان مشهد مطاردة بارع الجمال مع تنوع حركات الكاميرا ل

 في درجات اللون البرتقالية مع بالحياة نابض األزرق فيه ألنه اللون  شاسع تم توظيفصحراوي 
على منتصف الكادر حيث يطغى اللون األصفر الصحراوي وفوقه أ ، فتكوين اللقطة في الرمال

كد قسوة المكان واتساعه الالمتناهي وغياب التنوع البيئي فيه، أ، في مزيج باهتالسماء بلونها ال
اإلحساس الذي يصل للمتلقي بالمحيط المكاني للحدث متأِت من طغيان اللون على تكوينية 

لون صاف  بال شوائب زاد من مساحة الصورة الذي  ، حتى اللون األزرق للسماءالمشهد نفسه
ذا كانت السماء إتعبيرا بالضياع والطريق الطويل ليبرز لنا قساوة مكان الصحراء، بينما أعطى 

هو الصحراء،  الفيلممشبعة بالزرقة فأن المساحة تقل وتصبح مندفعة الى االمام، فـ)المكان في 
هي اإلحالة التي توصل اإلحساس بالزمكان  ةمبهر و  ةمميز الزمان هو النهار( فدرجات اللون 

، اال الفيلمر بصورة صريحة الى الزمن )الكرونولوجي( الذي يحدث فيه ييش الفيلمبرغم ان 
مستقبلي بعد انهيار الحضارة، وهذا الزمن تم توكيده عبر األلوان  الفيلمأشارات متفرقة ان حدث 

ا الكالحة والغامقة وأصوات الموسيقى، كما الصدئة التي كست أبدان اآلالت والسيارات بألوانه
لتعبيرية الصورة لتوكيد داللتها الزمكانية مع  ( فاللون جاء مكمال  16موضح في الصورة )

 (جو)أصوات الطبول والجيتار الدالة على شروع الحروب التي وظفها المخرج، عندما أمر 
الطبول والجيتار تصدح من  ت أصواتأ( فبدفيريوسابتشكيل قوة من فتيان الحرب لمطاردة )

عمل مع فريق من الملونين "انه  ((Eric في لقاء مع المصحح اللونيالصورة، و 
Rotoscoping  ألجراء درجات اللون بواسطة  (جورج ميلر)معBaselight  لتغيير لون السماء

فبناء القيم اللونية وتدرجاتها البالغة في ( 3)"وضبط اللقطات ألجراء التصحيحات اللونية عليه
تشكيل الصورة الستغالل األلوان بصورة أعمق، وصانع العمل الفني هو  إثراءالدقة ساهمت في 

صانع الفرحة وااللم عندما يبحث عن الضوء واللون والظالل في أرجاء المكان على مدى 
 متباين من المشاعر.

                                                           
(3) Eric Whipp, filmlight, (http://www.filmlight.ltd.uk/customers/meet-the-colourist/eric_whipp.php). 

 

http://www.filmlight.ltd.uk/customers/meet-the-colourist/eric_whipp.php
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 (16صورة )

هنالك تناقض بين اللون األحمر البني واللون السامة الثقيلة  العاصفة (66) مشهدالفي اما 
فالرياح  لتوكيد الزمكان الواسع جدا  وهيمنته على تلك االجسام الصغيرة، األزرق المتمثل بالبرق 
باإلمكان تعريض الصورة بأكثر من داللة زمكانية، من خالل هذه األلوان والصواعق الرعدية 
المشهد، هي داللة تعدد وتنوع األلوان في هذا  يعود الىباحث بهذا الخصوص المتغيرة فشعور ال

)الصراع من أجل  الفيلملبية لمفهوم كة لإلحساس باإلرادة والشجاعة، تالمعر لمرور زمن طويل في 
، لهذا الصراع ا  وحاوي ا  البقاء( بينما المكان الصحراوي الحامل للعاصفة الترابية السامة جاء مفسر 

على  فيها صانع العمل ثرات اذ اعتمدافراط في استخدام المؤ  هنالكفيكي الكرا المشهد هذافي 
كلون ناري جحيمي وابتعد عن  تدرجات األزرق، -األصفر -البرتقالي -البني -األحمراللون 

فاكتست فيها معالم األماكن  ،البسيط ن عاصفة الرمادية المظلمة للو الالسياق المتعارف عليه ب
والسيطرة على درجات الغبار والضوء على  ألوانها، دفئظالل االلم لهذه األماكن و بمسحات من 

 ن واحد،ا  مسطح الصحراء كانت غاية في الصعوبة الحتوائها على أكثر من تدرج لوني في 
مع الصورة لم  ا  واندماج فالتصحيح اللوني ودرجات اللون جعلت هذا التكوين اللوني يضيف أفعاال  

، وهذه الدالالت اللونية ساعدت في توكيد الزمكان ومنحه قدرة ا  وصول اليها سابقنكن نستطيع ال
 (.14كما موضح في الصورة )تعبيرية مضافة للصورة، 

 
 (14صورة )
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الدال على البرد  األزرق  اللون على  جورج ميلر المشاهد الليلية اعتمد من وهو (81في المشهد )
تم تصوير هذا التسلسل في بكل دقة، أذ  تعامل معه حيث والموت والصمت والغربة واالنكسار

 (أريك)، وبعد ذلك حولها المصحح اللوني ناميبيا في ضوء النهار الساطعالواقع في صحراء 
أسود بناء على أقتراحات لجنة اإلنتاج، بدال من التصوير في الليل بالتعريض -الى بيئة زرقاء

 وانتاجية ضخمة بنتائج غير مرضية مقارنة بالصورة ا  كبير  ا  القليل التقليدي الذي يستغرق زمن
 بصورةجاتها المتعددة الدالة على الليل، التي أنجزها المصحح اللوني كلوحة فنية بتدر  المبهرة
، باإلضافة الى المحافظة على بعض األلوان المتنوعة في الواقعية عن بعيدا تماما سريالية

ان والحنين له، للتعبير عن الزمان والمكان بصورة الصورة التي أدت الى الشعور ببرودة المك
وواقعية واقناعا للمشاهد ألنه جعل اللون جزء من الحكاية، فعند تصوير مشهد  أكثر احترافية

ليلي في النهار، فأن لغة السينما تستدعي إضفاء مسحة لونية أكثر زرقة على المشهد، ودرجات 
ها فأنها تنصهر في الصورة، ال تكون غطاء عليها كعمل الفلتر ؤ اللون الرقمية عندما يتم بنا

 (.15كما موضح في الصورة )سابقا،  

 
 (15صورة )
 

( بعد مشهد الليل يختفي الكم الكبير من األلوان الزرقاء وينقص التشبع 85في المشهد)
بعد يضعون خطة للرجوع الى ارض المياه الجوفية  (ماكس)مع  (فيوريسا)نرى  لفجر يوم ثان  

الرمادية -منطقة الحلم الخضراء، نشاهد ان السماء تحولت من الزرقاء فشلهم في العثور على
السوداء لإلشارة الى سريان الزمن، وللمزج بين المشهدين الذي سبقها لقدوم )الخالد جو( ورجاله 

الالت اللونية بين المكانين والزمانين رغم بعدهم فتية الحرب لحسم المعركة نشاهد تقارب الد
الف االميال، فوحدها صانع العمل ليقول هنالك معركة قادمة بين الجانبين، هذه الدالالت بأ  

 (.16اللونية منحت الصورة قدرة تعبيرية مضافة، كما موضح في الصورة )
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 (16صورة )

وهي  (ماكس)المساعدة من ( عندما كانت الفتاة الصغيرة تطلب 16في المشهد )
وقوعه  أثناء (ماكس)تندهس في سياراتهم السريعة، يتذكرها ( ودجو)مطاردة من قبل رجال 

نشاهد الصورة تظهر لثواني وهي بلون مغاير لمطاردة فتذكر الفتاة كيف قتلت، أذ بنفس نوع ا
ء درجات عن النسق اللوني للمشهد حيث ساعدت على تحديد الزمان والمكان من خالل بنا

األلوان السوداء والبنية من تدرجات الرمادي ومن خالل المؤثر البصري المتالشي المحيط 
ن ليساعد على االسراع في ابالكادر، فاللون تركز في وصف الزمان والمكان والذي قدره ثانيت

 دراك محتوى اللقطة، التي تمازجت مع حركة الفعل الدرامي، فاللون األسود كان داال  ا  تأمل و 
على الزمن الماضي على مقتلها، بينما اللون البني جاء ليوصف المكان هو الصحراء،  كما 

 (. 17موضح في الصورة )

 
 (17صورة )

تبعا للوحدة الزمكانية التي تعبر عن أحداث  الفيلمالتصحيح اللوني عالج الصورة في 
بأبعاده الثقافية واالجتماعية والسياسية، من خالل تعزيز اللون في استقاللية كل مشهد مع  الفيلم

نسق المشاهد التابعة له بمجملها، معتمدا على التصحيح اللوني الرقمي في ترتيب هذه األلوان، 
من أجل تشكيل صوري متكاتف ومتناسق يتناغم مع أدراكنا الحسي، للوصول الى التحوالت في 
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الجمالي  ثراءفات الزمانية والمكانية والنفسية في الصورة للوصول الى اقصى حد من اإلالص
 والدرامي.  

 اس::اخل شؤررامل

األلوان المستهدفة تحويل وتدعيم منحت برامج التصحيح اللوني الرقمي إمكانية 
 .في النتاج السينماتوغرافي لتوكيد الجانب الجمالي والدرامي الصورةفي 

جراء عمليات التصحيح اللوني إقبل  Mad Max لفيلمعلى فيديو منشور ا حصل الباحث
عليه فقام الباحث بالتقاط مجموعة من الصور منه للمقارنة بين الصيغتين قبل وبعد أجراء 

ضافة وحذف وتعديل اللون في عموم إالفروق المتحولة من  للتعرف علىالتصحيح اللوني، 
وخصوص الصورة الموظفة من أجل توكيد الجانب الجمالي والدرامي في النتاج السينماتوغرافي، 

و  (ماكس)من مطاردة  ورجاله (جو)تفجير جدار الوادي لمنع ( عندما تم 96ففي المشهد )
 مشاهد ما عدىواقعية أغلب المؤثرات كانت نرى انقالب الشاحنة بصورة واقعية و  (فيريوسا)

فيها، فنرى السمة اللونية للصخور البنية والرمال التي تحولت  واللون  )تغير الخلفية( الكروما
 جاء المستهدفة لأللوان هذا التحول في اللون  ،لوانها من رمادي الى البني لتتطابق مع الصخورأ

تجسيمها ولتتماشى مع الحريق ضافة تشبع للون السيارة ليزيد من إلتوكيد درامية المشهد، مع 
 (.18التي حدث فيها، كما موضح في الصورة )

 
 قبل

 
 ( بعد أجراء التصحيح اللوني عليها18صورة )
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يصلون الى نهاية  (جو)من فتية الحرب رجال  (ماكس)( بعد هروب 8في المشهد )
النقي، نرى  Oمغلقة فيستطيعون اإلمساك به ويقيدون يده، الستخدامه ككيس دم مانح للصنف 

تدعيم اللون البرتقالي المصفر المستهدف لبشرة وجسم ماكس، مقارنة بأجسام رجال الخالد )جو( 
الخالية من الدم كاألشباح، فالتصحيح اللوني جاء هنا لتوكيد الجانب الدرامي للغاية التي أمسك 

 (.19من أجلها، كما موضح في الصورة ) (ماكس)

 
 (19صورة )

( بعد موت الخالد )جو( تحدث مطاردة قتالية بين رجاله أشباه االحياء 80أما في المشهد )
، حيث نرى الفرق الكبير بين الصورة االصلية (نكس)و (جو)وزوجات  (فيروسيا)و (ماكس)وبين 

 الفيلمخصوصا لمحاكاة مظهر  ،عموم الصورة والوجه والشعر علىوالثراء اللوني الحار المهيمن 
البني الذي تم تدعيمه في الصورة المصححة لونيا لتوكيد الجانب الجمالي والدرامي في النتاج 

 (.60-62الصورتين رقم ) في السينماتوغرافي، كما موضح

 
 (60صورة )

 
 (62صورة )
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، هرب بين (جو)( عندما طورد ماكس من قبضة فتية الحرب رجال الخالد 6في المشهد )
يشاهد منفذ فيه قضبان  أةوالزرقاء، وفج-الحمراء-تسودها األلوان البنيةممرات في إنفاق ضيقة 

حديدية فيقف عنده، فتظهر فتاة صغيرة تناديه )ماكس أين انت ساعدنا يا ماكس(، وتكرر هذا 
الطلب أكثر من مرة الى أن يشتد غضبها ألنه ال يصغي لها، فنرى تحول لون الوجهة والعيون 

لتوكيد الفعل  Base lightنظام درجات اللون  بواسطةعين لير لضوء صغ ان(لمع)إضافة مع 
 (.61الدرامي، كما مبين في الصورة )

   
 (23صورة )

التي قدمتها كاميرات الكيسا في  RAWاستفاد الرسام ويب من الحرية الكبيرة في نظام 
، اذ وفرت له الحرية الكبيرة في بناء درجات اللون من ضمنها المشهد الليلي، عندما الفيلمتصوير 

قام بتحويل ضوء النهار الى الليل المعتم مع الحفاظ على جميع تفاصيل الصورة، فكان اللون 
كما موضح في حاويا ألكثر من تدرج لوني واحد فنرى األزرق واألسود وتدرجات الرمادي، 

 (.64-66الصورة )

 

 
 توضح الفرق بين الصورة االصلية والمصححة لونيا (66صورة )
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 والمصححة لونيا مع الحفاظ على لون الضوء ( توضح الفرق بين الصورة االصلية64صورة )

 
كانت أدورا  هاما  في الحكاية سواء  أدتاألفالم المخططة لونيا بشكل دقيق النها  كثريعد من أ

فالتطور مع اللون بصورة مشبعة بالثراء اللوني الحاد،  لتعام ألنه مألوفةغير  أمن مألوفة الوا
الصورة جماليا ودراميا، فنشاهد مثال سلسلة  إثراءفي التأثيرات البصرية اخذ منحى اخر في 

الثالثة هنالك فروق  ئهجزاأعلى مدار  إلثارةالمبنية على عنصر الحركة وا  Mad Maxافالم 
ت المضامين عمليات اإلبهار الصوري ذإ إزاءالتطور نحو األفضل،  ناحيةمن كبيرة في الصورة 

كانت الصورة ذات الوان واقعية  2979األول الذي عرض في عام  الفيلمالدرامية والجمالية، ف
بسيطة تفتقر تلك التقنيات التي تستخدم االن في عملية بناء درجات اللون وعمليات التصحيح 

 (.65لصورة)اللوني الرقمي، كما في ا

 
   2979عام  Mad Maxاألول لسلسلة  الفيلم( توضح األلوان الباهتة البسيطة في 65صورة )
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 (26المشهد )في ف ،هنالك اختالف لوني طفيف في الصورة 2980عام  بينما نرى الجزء الثاني
 الثانييوم الالى صباح  امتدادا   غروبللعندما أراد المخرج ان يوحي بمرور الزمن من الصباح 

ير لون السماء، فنشاهد الفلتر اللوني االحمر الفاتح البارز الذي اخترق حدود السماء يقام بتغ
الن الدال على الغروب  مقنعالغير باإلضافة الى لونه  صحراءأجزاء كبيرة من ال في ا  مؤثر 

 ا  تي تعطي شعور وحركته البارزة الباأللوان األساسية والناتجة منها،  ا  اك متقيدالمصحح اللوني أنذ
الن الفلتر يوضع فوق الصورة، كما موضح في  بأن الصورة عبارة عن طبقتين لون غير واقعية

 (.66الصورة )

 
الثاني من سلسلة  الفيلمتوضح اإليحاء الفقير بالغروب بواسطة الفلتر اللوني في  (66صورة )

Mad Max  2980عام   
يصعب العيش فيه  تحول العالم الى صحراء قاحلةعندما  1025الجزء األخير سنة  بينما نشاهده

 السماء لون  ريتغيبتوظيف عنصر اللون دراميا من خالل  (جورج ميلر)قام ، لعدم توفر الماء
 تعزيزا  هبية بنية كسى الصحراء ثيمة لونية ذكما ا وتوحيدها في جميع أجزاء المشاهد المصنفة،

وقام الباحث بأخذ لقطات مقاربة في الحركة بين الجزئيين لعام  ،لفيلمللمضمون القصصي ل
التحول والنقلة النوعية الكبيرة في تطور عنصر اللون بشقيه الجمالي ليبين  1025وعام  2980

 والتحكم باإلضاءة والدرامي من خالل التباين والتشبع والتدرجات اللونية الكبيرة واخفاء العيوب
 (.67) في الصورة ، كما موضحفي ابهار الصورة ساعدت بحرية كبيرة،
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1891                                                     3112 

 
 Mad Max لفيلماإلنتاج السابق والحالي مقارنة بين ال ( توضح67صورة )
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الفارق الكبير بين حيث نرى  من نرى غزارة األلوان واالضاءة في الصورة الرقميةإذ 
كل كادر لوحة فنية مصاغة بطريقة ا، جعلت من هاتوتشبعها وتباين يةاللون هاالصورتين بدرجات

 ،، بحيث نجد توظيف اللون بالصورة يثير االنتباه الى أبسط التفاصيل في الصورةتشكيلية بارعة
تداخله في أعماق يساهم في ترسيخ المعنى للصورة المكتملة فنيا، فدرجات اللون المضافة م

ح الصورة، بل تزيد من عمقها ورونقها، والنقلة النوعية في اللون و درجة وض فياللقطات ال تؤثر 
في الوسيط السينماتوغرافي على مدى السنوات العشرة الماضية، جعل من كل عمل  الرقمي

سيط الو  استخدامشعور خاص به كمثل الموسيقى المنظمة لكل عمل، والفضل الكبير يعود الى 
تغيره،  أمسواء في نقل الواقع  لتحقيق ما في المخيلة من أفكار مساحة واسعة اتاح لذيالرقمي ا

من العناصر المهمة في أنه اثبت  ألنهويطمح الباحث الى توظيف اللون بصورة اكثر اهتمام 
  .الجذب البصري مقترن بدالالت

 Mad الفيلمالحركة لكن ما وجدناه في كثير من أفالم والبرتقالية في زرقاء نجد األلوان ال
Max  رقمية دقيقة  ونيةلتباينات وتدرجات عبر  ةمألوفملون بنظرة اخراجية مغايرة غير العالم

بحيث تطاوع اللون مع الحدث الدرامي فأصبحت الصورة أكثر  يصعب الحصول عليها في الواقع
 في (ميلر)ونجح  ،ومكمال لألحداث الفيلمهو عنصر االبهار السامي في ، فكان اللون حركة

، توظيف التقنية بوجهها الصحيح خدمة للمضمون وعدم االفراط فيها حتى ال تخرج بمنحى اخر
 فالقيمة اللونية في العمل المرئي محاولة للوصول الى قيمة جمالية للمتلقي.

 

 

 

 

 



 412                                                                  الفصل الرابع: حتليل العينات          

 
 

 العينة الثانية:
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تقع أحداثه في العصر الفيكتوري ( وهو مسلسل (Penny Dreadful  :ملخص المسلسل
تركيبة بصرية ألدب الرعب القوطي، الذي اشتهر في تلك الفترة على عبارة عن  في إنكلترا، وهو

يد كتاب أمثال: ادجار اآلن بو، الفكرافت، ماري شيلي، وقصصهم التي تحفل بالغموض 
تقديم تلك الشخصيات مثل  عادهبإوالجرائم الدموية والشخصيات السايكوباثية، حيث قام المسلسل 

مصاص الدماء( ونحوهم من شخصيات  المستذئب او دوريان غراي او شخصية )فرانكشتاين او
بعض، مع الرعب الكالسيكية، جاعال  لكل منهم خط قصصي متفرد رغم تقاطع القصص بعضها 

اة جميلة الشخصية المحورية في هذا العمل والمحرك لكل االحداث فيه )فانيسيا آيفز(، وهي فت
 ومغرية لكنها بذات الوقت غامضة تتلبسها الشياطين مهددة بتدمير حياتها.

اثناء نومها وابنتها الصغيرة، في اختطفت امرأة  2892في العهد الفيكتوري في إنجلترا عام 
الحقا  ُوجدت المرأة مقتولة ومق طعة األوصال هي وابنتها. تقوم فانيسا آيفز بتوظيف رجل خبير 

ينزل الثالثة  حيثدام األسلحة )إيثان تشاندلر(، وتصحبه إلى السير )مالكوم( موراي في استخ
إلى عش مصاصي الدماء بحثا  عن ابنة مالكوم المختطفة من قبل مصاصي الدماء، يأخذون 

شتاين( الذي يكتشف أخذوها إلى الطبيب )فيكتور فرانكمعهم جثة مصاص دماء قاموا بقتله لي
هيروغليفية مصرية على جلد الجثة مقتبسة من كتاب الموت المصري، أما كتابة قديمة بحروف 

 فإنه ُيعيد الحياة إلى جثة هامدة. فرانكشتاينفي مختبر دكتور 
تقتل امرأة مجهولة في الليل، إيثان تشانلدر يتعرف على )برونا كروفت( المقيمة في الُنزل 

سم للجثة الحية ويخرج معه للتجوال خارج باختيار ا فرانكشتاينالذي ُيقيم فيه، يقوم الدكتور 
المنزل لرؤية العالم الخارجي وهناك يلتقيان بـإيثان تشانلدر وبرونا كروفت، السيد مالكوم يذهب 
إلى محقق في جرائم القتل األسبوعية الذي يعتقد أن القاتل هوجاك السفاح ولكن السيد مالكوم 

ب مالكوم وفانيسا إلى حفل السيد )فرديناند اليلز( يقترح عليه أن المجرم ليس بشرا  بل وحش، يذه
الذي يقوم بترجمة الكتابات الهيروغليفية، حيث يستنتج بأنه إذا توحد آمونت وأمون رع فإن كل 
النور سينتهي ويعيش العالم في ظالم أبدي وسيخرج بعدها األشرار ليحكموا، تتعرف فانيسيا في 

 أثناء جلسة استحضار األرواح. في االحفلة على دوريان غراي ويجلس بجانبه
 
 

                                                           
:فيكتوري. تم تصوير هي قصص رعب قصيرة رخيصة الثمن تباع في أكشاك لندن في العصر ال البنس المرعب

 موسمين ويتم التحضير لموسم ثالث، لكل موسم ثمانية حلقات ولكل حلقتين مخرج مختلف.  في المسلسل
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 املشؤرر األول:

يوفر التصحيح اللوني الرقمي ثيمة  لونية تسهم في تفعيل المستويات 
 .الجمالية والدرامية في سرد األحداث في الوسيط السينماتوغرافي

عموما ، والمشهد بصورة خاصة نوعا  من  عملعمل المتمكن من ادواته بمنح اليقوم صانع ال
الهارموني لعناصر لغة الصورة من اجل خلق انسجام بين تلك العناصر، فال يشعر المتلقي ان 

حيث كل آلة  لألوركسترالعنصر ما في غير مكانه الصحيح، االمر اقرب ما يكون  ا  هناك توظيف
ان الكلي للقطعة الموسيقية واي شذوذ الذي يخلق الكي تقدم نغمة معينه ومجموع تلك النغمات هو

سيتم مالحظته بسهولة، الفن السينمائي والتلفزيوني هوفن جماعي، لذا يقوم كل مختص بمجال 
ما بالتعاون مع باقي المختصين من اجل اخراج الصورة بطريقة متناغمة، والوسيط 

فاالختزال من ، رةالسينماتوغرافي ينهض على فلسفة القدرة على سرد االحداث عن طريق الصو 
هي من أساسيات المنهج  الحوار و االعتماد على توصيف االحداث المسرودة من خالل الصورة

 .السينمائي

 من اللفظ الالتيني )تايما( ويعني الشيء الذي نضعه  وهي كلمة مأخوذة   Thema الثيمة
تشير إلى مجموعة أما الكلمة نفسها فتعني الفكرة األساسية أو التكوين الرئيس، ويمكن أن 

بالحزن  موحي  فمثال قد يكون السرد البصري  ،عناصر تنتمي إلى حقل واحد إلعطاء داللة معينة
لأللوان ، فاليأس وهكذا الفرح أو أو ،ويسيطر عليه جو من األسى فتكون ثيمة الحزن واألسى

والثيمة  ،مشاعرال إثارةوتساهم في قويا ، وتثير حسيا  فهى تنقل تعبيرا   المتلقي،مزاج  فيأثرها 
اللونية هي مسحة تتكون من مجموعة األلوان التي يقوم المصحح اللوني )باالتفاق مع صانع 

 وفكريا   عاطفيا   ا  حداث تأثير ا  إثارة الجانب البصري الجمالي و من اجل  ،كساء الصورة بهاإالعمل( ب
يجري ضمن إطار الصورة ي مباشرا  لدى المتلقي، او لتعميق الجانب الدرامي للحدث الذ

 .المتحركة

( حيث رصد العديد من Penny Dreadfulوهذا ما عثر علية الباحث في مسلسل )
( من 26المشاهد التي تحتوي على توظيف الثيمة اللونية الغالبة على أجواء الصورة، ففي اللقطة)

باللون االسود ( نشاهد توظيف الثيمة اللونية الزرقاء المؤطرة Promotionمقدمة المسلسل )
يمتلك أرتباطا  بالخوف والحزن والظالم والرعب والمكر فاالسود  المهيمنة على الصورة بأكملها،
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من األلوان الباردة الموحي بالهدوء اما األزرق فهو  والخبث والجريمة واليأس والحزن والفزع
سود االاللونين األزرق و  بين ، ويساعد على اإلستغراق والتركيزوالصفاء، ويقلل من الهياج والثورة

هذه الثيمة الزرقاء  الغموض القدري الذي يكتنف مساحات الصورة،و وحي ببرودة الليل، أذ أ
المسودة ساعدت في سرد طبيعة أجواء المسلسل المليئة بالغموض وما يتخللها من احداث، 

نجد االطار ، بينما عنصر الشد والتشوق  إلثارةلالستحواذ على عين المتلقي والتكيف معها 
األسود المتالشي في وسط الصورة للتحكم في عين المشاهد والتركيز على طبيعة الفعل، فقد 

البنية السردية في بناء لقطات المقدمة بنسق لوني واحد بطريقة مؤثرة رغم  صحح اللونيحقق الم
 (.2في الصورة ) موضح تنوع لقطاتها من خالل توحيد الثيمة اللونية كما

 
 Promotion_  1ح:  1(  ج:1صورة: )

فرز المشاهد حسب طبيعتها الدرامية من خالل  المصحح اللوني( حاول 6في المشهد )
توظيف الثيمة اللونية، فمثال في المشاهد الخارجية وظف مسحتين لونية األولى طبيعية مشبعة 

راحة عين المتلقي بين المشاهد و كنوع من التنفيس البصري واقعية لل اقرب ما يمكن تبدووبراقة 
 (.1كما في الصورة)المعتمة، وتم توظيفها عادة  في المشاهد الخارجية، 
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 2م: 1ح:  1(  ج:3صورة: )

واألخرى مسحة لونية زرقاء موضوعية، فالمشاهد الطبيعية كانت خالية من األفعال الدرامية 
أدوارها في المسلسل، فعندما هي مجرد عرض وصف للشخصيات وافعالها النبيلة قبل تقمص 

ب تكيف المتلقي مع تلك الشخصيات تحولت تلك الثيمة اللونية الى موضوعية لتتناسب مع الجان
 (.6صورة )( 2-26الدرامي للمشهد، كما موضح في المشهد )

    

 1م: 3ح:  1(  ج:2صورة: )                   11م: 3ح:  1(  ج:2صورة: )          

صنف باقي المشاهد الخارجية بهذه الثيمة التي تحولت من الطبيعية  اللونيصحح والم
الزرقاء  الثيمة اللونيةالى الموضوعية ليكيف المتلقي بالتحول الذي حصل لألجواء الواقعية، و 

منسجمة مع تطور لتجسيد األفعال بصورة سلسة و  ةمقنع صورةدراميا ب ؤهابنا المسودة هنا تم
 .االحداث الدرامية
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الثيمة اللونية البرتقالية  المصحح اللونياما في مشاهد أخرى مثال بيت )ايفيز( وظف لها 
أنه يعبر عن  والحرارة كماداللة على الدفء  وذومن األلوان الساخنة الصفراء، فالبرتقالي عموما  

فهو  الحارةمن األلوان فهو األصفر اما ، ففيه االحتمال والقسوة السايكولوجيأما تأثيره  ،التوهج
والغيرة والضعف  واالنحطاطلون الشمس أما عندما يكون األصفر داكنا فهو يعبر عن الجبن 

( عندما 2( من الحلقة )15في المشهد) .مزجة مع اللون البرتقالي عندع خاصة والغش والخدا 
الدماء والبحث  مصاصيكانت ايفز تتحدث مع ماكلوم لوضع خطة للذهاب الى أماكن تواجد 

من  ودرامية جمالية قيمة اضفتهنا  اللونية فالثيمة( 4) في الصورة موضح على )مينا(، كما
 خالل الحفاظ على سياق هذه المشاهد بنفس النسق اللوني في جميع مشاهد المسلسل.

   

 32م: 1ح:  1(  ج:4صورة: )                   32م: 1ح:  1(  ج:4صورة: )        

يلتقي ب  عندما كان )دوريان غراي( ،المشاهد الرومانسيةمن الذي ( 9في المشهد) أما
ألنها البرتقالية الهادئة -الثيمة اللونية الحمراء صحح اللونيوظف الم)برونا كرفت( و )أيفز( 

من األلوان  فاألحمر ،االطار من العاطفة عن كشف، للحداث الدراميةلألرتبط بالبناء الفكري ت
، وهو يعبر عن النار والدم إلثارةوا  له خواصه العدوانية فهو مرتبط بالعنف واالستفزازو  الحارة

البغضاء والقتل المشاهد المعبرة عن الغضب و  فيويمكن استخدامه  ،الغضبو الحقد والحب و 
المصحح  ستحضريف ،تحتاج إلى القسوة و الصرامة االيروتيكية او التي المشاهد فيوكذلك 
 .(5صورة )ال كما موضح في ،من خالل اللون  الشعور بالدفء والسعادة في النفس اللوني

   

 12م: 3ح:  1(  ج:2صورة: )                   8م: 3ح:  1(  ج:2صورة: )         
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المعطى الجمالي من خالل ما تبثه من قيم على مستوى البناء التشكيلي بيرتبط الن اللون 
على  من خالل هيمنة اللون  ا  المشهد معطى جمالي التصحيح اللوني الرقميحيث منح للصورة، 
برتقالية شاعرية -ثيمة لونية حمراءهي صحح اللوني الثيمة اللونية التي اعتمدها الم الصورة، و

في سرد االحداث عند تعطي اإلحساس باالرتياح لتتناغم مع طبيعة االحداث، بحيث ساعدت 
 .ر ضمن سياق العملاالنتقال من مشهد الى اخ

مشاهد  في ( جاءت الصياغة اللونية خضراء مصفرة1( من الحلقة )6أما في المشهد )
 الدماء عندما ذهبت )أيفز وماكلوم وتشارليز( الى محطة القطار للبحث على )مينا(، مصاصي
 تعبيرية عبر تهحكاي لسرد المخرج أدواتِ  من هاما   جانبا   أصبح هنا الرقمي اللوني فالتصحيح

، كما موضح المعنى لها بصرية زخارف مجرد من بدال  عبر أحادية اللون  درامية بصورة اللون 
 .(6) صورةفي ال

   

 1م: 3ح:  1(  ج:1صورة: )

 في مشاهد حضور الشيطان وتواجدهم في الموسم الثاني أيضا في تتابع اللقطات بينما
 لتصبح، اكثر جماال وحرفية وكانت باللون األخضر المسود تواجدت الثيمة اللونية لكن بمعطيات

لة الصيغة هي ( من 27التي نراها في المشهد )، عن األخضر المصفر عوضا   النهاية في الُمفضَّ
( عندما ذهبت الساحرة )كالي( مع مرافقاتها الى بيت الساحرة العجوز لالنتقام من 6الحلقة )
 (.7صورة )كما مبين في ال ،من مطاردة الشياطين بيت العجوز هاربة فيكانت  ألنها)أيفز( 
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 17م: 2ح:  3(  ج:7صورة: )

والغاية المتمثلة من الثيمة اللونية في العمل الدرامي هو أن الثيمة اللونية باإلضافة الى 
وظيفتها الطبيعية، أنها تقدم صورة جمالية مفسرة لألحداث، الن المتلقي ال يريد ان يرى الواقع 

رامي فالعنصر الدمألوفة يريد مالمسة الواقع بصورة أخرى، الغير الذي يراه، في هذه المشاهد 
 .التشكيالت اللونية في هذا المشهدينمو عبر 

كثر التي هي أ أما في الموسم الثاني نجد أغلب المشاهد الخارجية بالثيمة اللونية البيضاء المزرقة
فقد هيمنت الثيمة اللونية على ، ا  لمناخية المحيطة المصنعة حاسوبيا مع طبيعة البيئة ا  انصهار 

في  جدا   الفاعلة الفنيَّة خيارات المخرج إحدى هي األلوان كانت ةمباشر  طريقةعموم الصورة ب
لوان زهوتها فتبعث األزرق تفقد األوألوان اللقطة باردة تماما األبيض/الرصاصي/ عموم المسلسل
 .(8)كما موضح في الصورة، ودةالشعور بالبر 

 

 1م: 1ح:  3(  ج:9صورة: )
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البناء الضوئي واللوني وتنوعها بما ز مدى مقدرته على تطويع فالمصحح اللوني بر  
كما  ،يستحضر فترة تاريخية تؤثر نفسيا في المتلقي من أجل التواصل الفكري بين الفنان والمتلق

 الصورةب وتوظيفه (،9موضح في الصورة االصلية قبل أجراء التصحيح اللوني عليها، صورة )
ري الصعب تجاهل التأثير البصمضافة للعمل، بحيث اصبح من  تعبيرية يعطي قيمةل ةالصحيح

 الهائل الذي يمنحه لجو العمل.

 

 (9صورة )

 (9صورة ) ويمكن تحديد الفروقات التي حصل عليها الباحث بين الصورة األساسية
 النحو االتي:ب (8صورة ) أضافة الثيمة اللونية عليهاوالصورة بعد 

 .األجواء مرعبة ومعكرة توظيف الضباب لتبدو -2
 .براقة في المسلسل انطباعية الصورة االصلية واقعية، بينما نالحظهااأللوان في  -1

، هنالك تنوع في الثيمات اللونية في الباحث من خالل ما تقدم من تحليل لألداة يستخلص
مشاهد الشياطين، أسود( تكون داله على -اللونية )أخضر الحلقة الواحدة، فعند التحول الى الثيمة

الدماء،  بينما نجد الثيمة  ظ فت لمشاهد مصاصياالخضر( و -)األصفر بينما في الثيمة اللونية
برتقالي( وظفت للمشاهد االيروتيكيه، والثيمة اللونية )الزرقاء( للمشاهد الخارجية، -اللونية )أحمر

نراها )ثلجية( حسب زمكانية المشهد، وبعض المشاهد  صفراء( واحيانا  -داخلية )برتقاليةبينما ال
فجميع هذه االنساق من  ثيمة لونية فأنها تكون واقعية وتدل على الزمن الماضي،نراها من دون 

من خالل  ألخرشهد مقال من تبحيث عند االن المسرودة حداثلألالثيم اللونية قد أصبحت الزمة 
 بطبيعة المشهد من حيث القص البصري، المتلقي على دراية يكون  الوهلة األولى للثيمة اللونية
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معطيات الصورة  حسب الثيمات اللونية غير ثابته في فضاء الصورة وانها قابلة للتأويلان هذه 
 .الحقا الدرامية، وهذا ما نجده في بعض المشاهد التي تم تحليلها

جميع هذه الثيمات اللونية التي صنفها، تقع ضمن السياق العام يرى الباحث ان 
الصورة من الناحيتين الجمالية والدرامية، الموازية للبناء السردي  إثراءالقصصي ساهمت في 

التي وزعت بحسب تصنيفات يم الثيمة اللونية على المشاهد الدرامي لألحداث من خالل تقس
المشهد، التي كونت حركة لونية متجانسة، منحت اللون األفكار واالحاسيس، لكن هنالك متغيرات 

ة في األداة القادمة، والتصحيح اللوني هو وسيلة مساعدة يقع للثيمة تكون ضمنية كما موضح
 ضمن عناصر لغة الصورة يزيد من جمالية ودرامية اللقطة والمشهد جماال.

 املشؤرر الثاني:

توظيف التصحيح اللوني الرقمي في تعزيز أبعاد الشخصية الدرامية  
 .ومنحها قدرة تعبيرية مضافة في الوسيط السينماتوغرافي

أهم وظائف صانع العمل السينمائي هي استخراج أداء جيد من الممثل،  يعتمد ذلك  أن من
ادية في تختلف الشخصية الدرامية عن الشخصية الععلى األداء التمثيلي ليكون مقنعا  ومؤثرا ، 

 خالل من، ة من اجل إيصال المعلومة للمتلقيها، وتعبيراتها الجسديئتبث رسائل عبر ادا أنها
حسب المفهوم الكالسيكي )الجسد والوجه( بالتعاون  المخرج للممثل ات يقوم بتوظيفهامجموعة أدو 

إلخراج مكامن الجمال الفني في تكوين الكادر،  ،مع باقي عناصر لغة الوسيط السينماتوغرافي
والتصحيح اللوني الرقمي كأحدث إضافة لتلك العناصر يأتي مكمال  لدرامية تعبير الشخصية في 

ة للتصوير، فيمنح الشخصية أبعادا  ذات تأثير بصري حامل للرسالة المراد ايصالها، مرحلة الحق
فاأللوان المكبوتة تثير مشاعر معينه، تختلف عن المشاعر التي تثيرها األلوان الزاهية، حتى وان 
كان أداء الممثل ال يرقى للدرجة التي يوصل بها تلك المشاعر، وا عطاء وجه الممثل مسحة من 

مسحة زرقاء معتمه، رغم أداء  هتم منح األصفر المشرق سيوصل رسالة مختلفة عما لو اللون 
الممثل الثابت، وهذا ما تم ادراك تأثيره الهائل من قبل صانع العمل السينماتوغرافي، مما جعل 
من عمليات التصحيح اللوني الرقمي ال تقل أهمية عن اإلضاءة على سبيل المثال، وهي عمليات 

الدرامية، كما في األفالم  إلثارةاالنتباه لنفسها، لكنها بالتعاون مع باقي العناصر تمتلك اال تثير 
التي تعتمد على المؤثرات البصرية أو الخيال العلمي او التاريخية او األفالم النفسية ونحوها، 
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والموسيقى فأبعاد الشخصية تمنح المشهد قيمة درامية معينه تتعمق بعمليات المونتاج واالضاءة 
 .والمؤثرات وطبيعة المكان ونوعية األزياء....الخ

 ( من الحلقة االولى عندما عاد )ماكلوم( من حفل لمقابلة الدكتور فرنكشتاين 10في المشهد)
بتشريح جثة مصاص الدماء التي عثر عليها، يدخل )ماكلوم( الغرفة لخلع مالبسه نجد  القناعه

حظ )ماكلوم( على مالمحه اثار الرعب، بعدها تظهر ابنته ان أضواء الغرفة تنخفض وترتفع نال
مع صوت رعد خارجي  يقترب منها، بعدها تصرخ بصوت عال  المفقودة )مينا( بهيئتها الطبيعية، 

من النوافذ، فتتغير األلوان من البرتقالية السوداء الى الصفراء المرتفعة ولون عين )مينا( من 
يصال شخصية مينا للمتلقي وما تعاني منه بعد اختطافها إهنا  األسود الى االحمر، أراد المخرج

ها البني المحمر ووجهها الشاحب، يعبر اللون ليوصف لنا الحالة الفسيولوجية عبر لون عين
سيولوجية التي تكيفت معها الشخصية عندما تحولت من بشر و وليبين لنا الحالة الفسيولوجية والس

مراعاة مع الحالة النفسية والصراع  رفع مستوى اللون والضوء فالتصحيح اللوني هنا الى شيطان،
 (.9) صورةال ، كما موضح فيالداخلي للشخصية

   
 31م: 1ح:  1(  ج:8صورة: )

صابة )أيفز( باللعنة الشيطانية من جراء ممارستها مع )دوريان( أصبحت بحالة بعد إ
ة )أيفز( بحالة هادئة والمسحة اللونية المحيط( نجد 7( من الحلقة)24أكتأبية مريبة، ففي المشهد)
تصرخ )أيفز( فتتحول المسحة الى خضراء مزرقة للداللة على  وان  ثبها برتقالية_صفراء وبعد 

عن التأثير الدرامي للحالة النفسية التي تعاني منها  ا  ، فاللون هنا كان معبر عليهاهيمنة الشيطان 
 ضافة الى مالمح الدمار والتعذيبإيحدث في نفس الممثل أيفز، ليكون المتلقي على دراية بماذا 

 (.20صورة )ال كما موضح في الذي يعاني منه بسبب اللعنة الشيطانية،
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 14م: 7ح:  1(  ج:11صورة: )                 14م: 7ح:  1(  ج:11صورة: )       

المعبرة عن الحالة في بعض المشاهد نرى األلوان الواقعية وتوظيف األلوان االنطباعية 
( جالسة في السيكولوجية والفسيولوجية للشخصية ففي المشهد الثاني من الحلقة األولى نرى )أيفز

نوازعها الشيطانية فيما  ة عنالقداس واألجواء بنية سوداء حيث كانت معبر  غرفة أمام صليب تقرأ
فضاء اللقطة ما نرى تشعربه او يحيط بها حيث جاء اللون هنا في تعزيز أبعاد الشخصية، ك

فاللون هنا لتعزيز أبعاد الشخصية، كما  ،للداللة على الحالة النفسية التي تعيشها الشخصية ا  مغلق
 (.22صورة)ال موضح في

   

 

 3م: 1ح:  1(  ج:11صورة: )

أثناء عرض )إيثان تشاندلر( وسط  في بينما نراها في المشهد الذي يليه جالسة مع جمهور
أجواء طبيعية وهي متكيفة مع األجواء بحالة نفسية مبتهجة من خالل ابتسامتها الرقيقة 

(، أراد ان يوصل المخرج من الحلقة االولى من خالل اللون ان هذه الشخصية تعيش 21صورة)
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تارة أخرى  ن الموضوعيةبشخصيتين، من خالل بث الحياة باأللوان الطبيعية، وتغيرها في األلوا
 .لمنح الشخصية قدرة تعبيرية مضافة

 

 2م: 3ح:  1(  ج:13صورة: )

في المشهد األول عندما كان )إيثان تشالندر( يقدم عروض تصويب األشياء من خالل 
في المشهد الرابع اطالقات النار امام الجمهور كانت الوان الوجه واأللوان المحيطة واقعية، بعدها 

الدماء نشاهد تحول األلوان الى  مصاصي)أيفز( العمل معها لمطاردة  طرحت عليهعندما 
عرفة ان الشخصية في راحة نفسية وتوافق مع عمله الجديد مع التباردة التي أسهمت في الالثلجية 
كما  مع مطلب )أيفز(، ي تم توظيفه كان مدروسا ومنسجماذال الوجه واللون المحيط ون لف)أيفز(، 

 (.26صورة)ال موضح في

   

 4م: 1ح:  1(  ج:12صورة: )

االنتقام في الموسم الثاني من المسلسل، وظف المخرج اللون األحمر القاني لمشاهد 
)كالي ومساعداتها عن الروح الدموية التي تتغلغل في أعماق الساحرة  ا  الشيطانية والقتل معبر 
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 الرومانسيالبرتقالي المرتبط بالمشهد  الى المائل( بعد ان كان اللون األحمر الدافئ الفتيات األربع
كالي الساحرة التي تود قتل )أيفز( وهي ظهرت ( 16لـ)دوريان(، ففي الحلقة األولى من المشهد)

الى هذه  مائال   ا  لوان األجواء بنيأتستحم في منزلها بدماء األطفال والنساء التي تقتلهم نجد 
يصال أبعادها لشريرة الشيطانية، فأراد المخرج إعمالها اتظهر في هذا الموسم بأ التي الشخصية

، فنجد لون الوجه والشعر والعين بني مائل على اللون لوصف أجزاء من أبعادهاللمتلقي فأعتمد 
ة المحيطة المتمثلة بالسحر والشعوذة والتي رمز لها ويسيولوجي للبيئالى األحمر، بينما البعد الس
للشخصية ارتبط باللون األحمر القاتم من خالل وضعها في غرفة باألحمر والبعد السيكولوجي 

ستخدم المخرج هنا التصحيح اللوني ودرجات اللون لعرض القدرات الدموية الخارقة امليئة بالدم، 
، فتضارب من خالل األلوان المحيطة الدالة على العنف والقتل والقوة والخطر للشخصية )كالي(

عكس الحالة السيكولوجية التي يعيشها دون اللجوء الى تعبير األلوان كخلفية للممثل قد ت
 (.24صورة)ال كما موضح في جسماني،

   

 31م: 1ح:  3(  ج:14صورة: )

حفلة تعارف عقدها  هنالك ( عندما كانت6( من الحلقة )51كذلك نراها في المشهد )
لمناظرات بين ت ا)كالي(، فبدأساحرات التي أرسلتهم )دوريان(، ومن ضمن الحاضرين )أيفز( وال

الجميع  لون الدم بينما كان المكان يسوده ت قطرات مطر من الدم، وبدأساقطأيفز والساحرات، فت
ها عينها وجسدها فتتحول فة والدماء تنغرس في جميع تفاصيلأيفز واق في الرقص ما عدا ا  مستمر 

ترك مع الممثل ليكون صورة فنية فان اللون هنا يشالى قطعة حمراء فيغمى عليها وتسقط أرضا، 
 (.25) كما في الصورةللشخصية في خلق تشكيل تعبيري،  ةمعبرة ساند
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 23م: 1ح:  3(  ج:12صورة: )

في تعزيز أبعاد الشخصية  التصحيح اللون الرقمي وعالقته أن يستخلص الباحثمما تقدم 
 :قد تمثل في

تحديده من خالل )القامة، الوجه، لون : ويمكن الفسيولوجي )الجسمي المادي( البعد-2
 مصاصي(، وهنالك شروط ال تنطبق أمثال أفالم االقزام او العمالقة او والوجه الشعر والعيون 

زهم يما يميللشخصيات الساحرة هي على هيأة ترابية ف ةالخارجي الصورةالدماء.....حيث نالحظ 
 الدالةالدموية  الدورةالخالية من  ةالشاحبهو لون أجسادهم  مسلسلعن الشخصيات األخرى في ال

عن لون البشر  ميزهمالمع المميز الذي يلا ...وعيونهم ذات اللون لديهم ةحاعلى عدم الر 
الشخصية لوال برامج  في المهمةمثل هذه التفاصيل  لم يكن باإلمكان تجسيداالعتياديين، 

هنا وسيلة لتطوير التعبير مميزة، فاللون ب التي جعلت الشخصية تتمتع بصفات جسمانية و الحاس
 .ميز المتلقي بين الشخصيات، ليفوق البنية الجسديةقد ي في الحدث الدرامي



 411                                                                  الفصل الرابع: حتليل العينات          

 
 

، : وهي صفات الشخصية من ناحية البيئة المحيطةيسيولوجي )االجتماعي(و السالبعد -1
أماكنهم تحتوي على اللون األصفر المخضر، وعندما  أن الدماء مصاصيفنجد الساحرات و 

 ون ذلك المكان بنفس لونهم الشاحب.يذهبون الى أماكن أخرى يتغير ل

تضارب االلوان كخلفية للممثل  :هي محصلة البعدين السيكولوجي )النفسي( البعد-6
تيجة لألمراض فنرى اللون المتغير هو ن دون اللجوء الى تعبير جسماني من يعكس حالته النفسية

، ويمكن للمخرج السينمائي ان يعرض الواقع من وجهة نظر النفسية التي تعاني منها الشخصية
، فمثال عندما ذاتية ويفسر هذا الواقع عبر توظيف اللون جماليا  ودراميا  بحسب رؤيته الشخصية

األحمر جاء هنا اللون األحمر يتساقط كالمطر، فاللون  أيفز الساحرات في حفل التعارف بدأ رأت
ح اللوني صحمالمرونة التي يتمتع به الف، ليعبر عن الحالة المأساوية التي تمر فيها )أيفز(

 التعبير عن تمكن اللون من الرقمي في التناغم بين أبعاد الشخصية والتشكيل العام للقطة
 .شخصياتلل ةالنفسي اتاالضطراب

 املشؤرر الثالث:

 درامية اللقطة عبر تعبيرية تناقض وانسجام يعمق التصحيح اللوني الرقمي من 
 .األلوان لمنح اللقطة والمشهد المزاج المناسب لها في الوسيط السينماتوغرافي

والمضمون الصوري، ولكل صانع  الصورةللون أثر كبير على مزاج المتلقي ومشاعره في 
عن استمرارية عمل تصور معين لطريقة التوظيف الدرامي للون ضمن رؤية متفردة للتعبير 

الحدث او تفجر الصراع الدرامي، فاللون يمتلك وظيفة تعبيرية هائلة، كلون مفرد بحد ذاته او 
يتم  ا  محسوس ا  نفسي ا  كمزيج متنافر او متجانس من األلوان مانحا  بنية المشهد او اللقطة مزاج

ذا المزاج يقوم البصرية واالدراك الحسي، وه إلثارةاستقباله من قبل المتلقي على مستوى ا
المصحح اللوني الرقمي بتحقيقه عبر التالعب بتحوالت اللون وتضادها مغيرا  في الداللة النفسية 
او معمقا  لها عبر التركيز على صفة لونية معينة، او انشاء تكوينات لونية تتناغم مع الجو 

ل لدى المتلقي حسب األلوان لها القدرة على تنبيه حسي قد يثير ردود فع ألنالنفسي للمشهد، 
 القدرة الداللية للون نفسه، وتداولية هذا المعنى.

( نجد الثيمة اللونية الزرقاء المحاطة Promotion( من مقدمة المسلسل )25في اللقطة )
، بينما نالحظ اللون الذي يوحي بالخوف والخراب باللون األسود هي المهيمنة في عموم الصورة
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المعرفي لذلك اللون،  للتلك الثيمة والمغاير عن المدلو  ا  متناقض ا  األحمر في بعض اللقطات لون
مثال لون قطرات الندى باللون األحمر بينما عموم الصورة باللون االزرق، كما ان لون القهوة 
باللون األحمر فهنا نتج التناقض وعدم االنسجام بين اللونين األزرق البارد واالحمر الدافئ للداللة 

هنا قد عمل على كشف طبيعة األشياء عبر  يفالتصحيح اللوندم في القصة، على هيمنة ال
كما  عبر منح المشهد المزاج المناسب له، للفكرة األساسية للقصة، الحاملةقيمتها التعبيرية 

 .(27)موضح في الصورة

   

 Promotion_  1ح:  1(  ج:17صورة: )

فنشاهد التناقض بين المشهدين الثامن عشر والتاسع عشر من الحلقة الثانية الجزء األول، 
ليتفقد حال  لمنعقدة في بيت )كالي( الى منزلهعندما عاد )ماكلوم( من عزيمة الطعام ا فاألول

( الطعام، نرى األجواء في بيت )ماكلوم تناول أثناء في )أيفز( بعد أصابتها باللعنة الشيطانية
ل غمن اجل تعميق المضمون على وجود هاجس شيطاني متغل يسودها اللون البرتقالي المصفر

(، بينما االنتقال 28)كما موضح في الصورةفي أعماق )أيفز( عندما كانت نائمة على سريرها 
في المقهى في  ا  الى المشهد االخر باأللوان الزرقاء الثلجية عندما كان )إيثان تشالندر( جالس

عشيقته )برونا كروفت( حاول المخرج هنا استرخاء عين المتلقي من جانبي الرعب  انتظار
(، فتناقضت هنا األلوان بين الدافئة والباردة لتعميق المضمون 28والدموية الشيطانية صورة)

 الدرامي للقطة ومنح كل منهما المزاج المناسب للتأثير العاطفي والفكري.

   
 1م: 3ح:  1(  ج:19صورة: )                11م: 3ح:  1(  ج:19صورة: )         
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واستمتاع، كما أوضحت الطروحات النظرية أن علم  إثارةاللون يلبي الحاجات اإلنسانية من 
التي تؤثر في نسان الباطنية الخفية مكونات اإلمن العلوم اإلنسانية التي تربط الفن ب األلوان يعد

 .شخصيته وسلوكه
( نشاهد فيه )دوريان غراي( في غرفتِه الخاصة بمعرض 4الحلقة)( من 2أما المشهد)

شاب وفتاة، وامامهم نساء عاريات بطرق  ا  على اريكة و بجانبهالصور واللوحات الزيتية، جالس
مصفرة دافئة تدل على التجانس واالنسجام بين -أيروتيكية، واألجواء المحيطة بهذا المكان حمراء

، واللون هنا توزع على وهو حب الجنس الشهواني لمضمون الدراميثل وامالمشاعر الروحية للم
في الصورة الذي  هارمونيالتناغم فالمصحح اللوني هنا له حس الرسام في استخدام المستويين، 

الضوء واللون بصورة منتظمة أدى الى ظهور صورة لونية  فانتشار أسهم في البناء الدرامي،
كما موضح في ناعمة متناغمة تظهر من خاللها مالمس االجسام والموجودات المحيطة، 

 .(29الصورة)

 

 1م: 4ح:  1(  ج:18صورة: )

يتحول هذا االنسجام الى تناقض من خالل تحول اللون الدافئ الى األخضر  وفجاءة  
لتكوين مجموعة من العالقات المزرق البارد، فيتبين انه خيال وحلم كان يتأمله )دوريان غراي( 

، وهذه ا  وتجسيم ا  الحاملة للمضامين التي عبرت عن أفكار صانع العمل، ومنحت الصورة عمق
في  كمالشد المتلقي،  جاء ر المفاجئ في محتوى المشهديبب التغيالتناقضات العالية بس

 (.10)الصورة
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 1م: 4ح:  1(  ج:31صورة: )

نحو غرفتها  ة  ( عندما تسير )ايفز( في منزلها متجه6( من الحلقة )28أما في المشهد)
غريبة تقف وتلتفت الى الوراء فتشاهد )مينا( على هيئة  ا  وألوان المشهد طبيعية، تسمع ايفز أصوات

الدماء، في هذه االثناء تتغير األلوان الى  مصاصيشبح وهي تتكلم معها لطلب انقاذها من 
الصراع الزرقاء المخضرة المائلة الى السواد، هذا التحول بين تناقض األلوان لتعميق عنصر 

الصورة تأثير التالشي، فالتناقض واالنسجام هنا قد خلق بنية جمالية  الصوتي، لشد المتلقي ومنح
 (.12مؤثرة، صورة)

   
 19م: 2ح:  1(  ج:31صورة: )

 امتالكيحب و رومانسية عالية  ا  ( دوريان يعيش في ترف ويمتلك روح1( من الحلقة )9في المشهد)
اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية ذات االيحاءات االيروتيكية، وعندما جاءت )بروما 

قها بصور فوتوغرافية، والمصور بدأ من أجل توثي بيت )دوريان( بعد دعوتها من قبله كروفت( الى
 سجمةلتقاط الصورة، دوريان ينظر الى برونا والوان المشهد مع الديكورات واالثاث واالزياء منبا

، فتتناقض أفكار دوريان وحبه للصور الفوتوغرافية مع الجنس من خالل المسحة بعضها مع بعض
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اللونية التي تغيرت من األلوان المنسجمة الى األلوان المتناقضة، فيذهب باتجاه )براما( ويمارس 
ت بعالقات ام الطبيعي، فتناقض األلوان وتناغمها هنا قد ارتبطجمعها، فتعود األلوان الى االنس

 (.11)كما موضح في الصورةسببية مع الفعل الدرامي في بنائية الصورة المرئية، 

    
 8م: 3ح:  1(  ج:33صورة: )

واالنسجام فالمصحح اللوني استفاد من االختالف ان الطبيعة تتميز بتركيبتها بين التناقض 
 على الصورة االنطباعية تجسيدا  ساعد على في تشكيل اللون كوظيفة تعبيرية، أضفت التركيبي

تعميق درامية  وتدرجاتها التي ساهمت في المتناقضة والمنسجمةالقيم اللونية ابهار المتلقي عبر 
 اللقطة.

 املشؤرر الرابع:

تمنح الدالالت اللونية التي تم تخليقها ببرامج التصحيح اللوني القدرة  
مضافة في الوسيط  على توكيد الزمكان ومنحه قدرة تعبيرية

 .السينماتوغرافي

في قيام قيمة التعبير في الصورة السينماتوغرافية بما تنطوي عليه من رموز ودالالت  تمثلت
فضال صانع العمل بتوظيفها داخل فضاء اللقطة لتصبح ذات قدرة على استثارة خيال المتلقي 

أن المكان والزمان هو الذي يبعث  تملك اصداء انفعاليه توحي بأكثر مما تصوره ماديا ،عن أنها 
صانع ف ،بمحتواه وتكوينه وعناصره الرؤية القاتمة أو المضيئة فيكون قابضا للنفس أو مريحا  

الطاقة الدرامية لتعبيرية الصورة السينماتوغرافية من خالل استثمار كل  تلك العمل معني بصياغة
لتمهيد لها بما يخلق عنصر التشويق في اللقطة الوسائل التقنية استثمارا  قصديا  الختزال الفكرة وا

الدالة على محتوى العمل  المعبرة باالعتماد على التراكم الدرامي للحدث لتحقيق جمالية المشهد
فأنها تحتاج الى العناية في التصميم والدقة في التركيب القتناص انتباه المشاهد،  من ثمالدرامي و 
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نتاج المعنى وصفمخرج في فالصورة هي األساس التي يعتمدها ال ، والتصحيح االحداث وا 
تكوينات ة تعبيرية مضافة، عبر التالعب باللوني الرقمي له القدرة على توكيد الزمكان ومنحه قدر 

اللون سواء األلوان التي ينسجم بعضها مع بعض كاأللوان الخريفية )البني ومشتقاته( وترابطها 
او األلوان المتضادة التي تقف على طرفي نقيض  الهارموني مع الذهبي على سبيل المثال،

 او المشهد فيؤطر المكان تم توكيدي البصرية السردية عبرو  كاألبيض واألسود او األزرق واالحمر
 مؤكدا   واالسود االبيض بدالالته كما في باللون  تشكلعبر ال المشهد خلفية في ويتجسد به يتأطر
 .او العصر الذي يجري فيه الحدث الزمن

( عندما ذهب )ماكلوم وتشالندر وسيمي( للبحث على مينا 6( من الحلقة )65في المشهد)
 ا  في سفينة كانت قادمة من مصر ومتروكه لمدة طويلة في البحر، دخلوا السفينة وجدوا جثث

دماء وهم يبحثون عن مينا من بين الجثث، و فجاءة تستيقظ الجثث فتحترق السفينة  مصاصيل
 .هؤ م وأصدقاوعلى متنها ماكلو 

البرتقالية المصفرة المتحركة من -التصحيح اللوني جرى على اغلب المكان باأللوان الحمراء
(، بينما 16)كما موضح في الصورة تسود المكان وتسيطر عليه فأثر النار الملتهبة امامهم، 

)ايفز( كانت مع )دوريان( في مشهد أيروتيكي وفي اثناء المشهد تحولت أيفز الى روحها 
مزج المشهدين بمسحة ب( من أثر هذا الفعل قام المخرج 14)كما موضح في الصورة الشيطانية 

به األصدقاء وهم في الحريق وأيفز وهي مع دوريان  موحدة ليدل على المأزق الذي وقعلونية 
خرج هنا المشهدين المختلفين بالرغم من بعد الزمان والمكان لكن وقعوا في نفس النار فوحد الم

ن يدوران بزمانين ومكانين مختلفين من خالل المزج بينهما ومن خالل الدالالت اللونية اللذي
 عدم في تحقيق تلك الخصيصة فيمكن ان يبعثسهم بشكل فاعل اللون يفالمخلقة حاسوبيا، 

بحسب الرؤية  للمزج بين األمكنة واألزمنة المختلفةفالمخرج هنا وظف اللون  ء،واالسترخا الراحة
 .لمنح الصورة قدرة تعبيرية مضافة االخراجية التي يتصورها

   
 21م: 1ح:  1(  ج:34صورة: )                         22م: 1ح:  1(  ج:32صورة: )         
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ندر وسيمي( الى حديقة عندما ذهب )ماكلوم وأيفز وتشال( 6( من الحلقة)61في المشهد)
يحمل  مخضرة سوداءفاألجواء  ةالحيوانات للبحث عن )مينا( نرى ألوان هذا المشهد كانت مميز 

أرسلهم اليه  انل على تواجد الشياطين في الليل داخل الحديقة زمان ومكان مبهمادرهبة الموت ال
المحقق، بينما الوان الوجوه صفراه تدل على الخوف والرعب الذي يسيطر عليهم ونرى الوان 
الحيوانات داخل االقفاص مائلة الى السواد للداللة على هيمنة الشيطان في داخلهم، بحيث هنا 

ي الزمكان بكامل مواصفات الجمال الضوئ اكتسبت خاصية تأثير نفسي مباشر عبر دالالت
واللوني وتجسيد عناصره شكال و ملمسا، فجعلنا نشعر صانع العمل برائحة نسيم هذا المكان عبر 

 (.15صورة )ال الرعب في قلب المتلقي، كما موضح في إلثارةدرجات نصوع األلوان القاتمة 

   

 23م: 2ح:  1(  ج:32صورة: )

الوصول اليها سابقا فهي تدرجات خليط من األلوان الرقمية التي  ةهذه األلوان من الصعوب
 .طويلة يعمل عليها المصحح اللوني لفترات

(، )أيفز( تكتب رسالة الى )مينا( كي ُتذ كُرها بالعالقة 5في المشهد الثاني من الحلقة )
طانية، ينتقل نوازعها الشي عنشابتين كي تتخلى مينا  لية التي كانت تجمعهم عندما كانتاالطفو 

ن فيما بينهم والوان المشهد كانت ان على شاطئ ويتحدثاالمخرج فالش باك )ايفيز و مينا( يسير 
( ليدل على 16على الصورة) ا  مهيمن ا  ابيض متوهج ا  شبه واقعية بينما نرى في عمق الصورة لون

االستعارة اللونية تتطور في الطويل الشاق، و  ابطريقهم االزمن الماضي والضياع الذي حل بهم
معبرة عن الفكرة مانحة إياها و معبرة عن هيكلية بناء الحبكة واالحداث  في العملالزمان والمكان 

ف اللون االنطباعي في عموم الصورة بينما األلوان ظالمسلسل و  ا، والمخرج في هذبعدا  شعوريا
مين كانت تدل على الزمن الماضي، ي ظهرت في مشاهد معدودة من الموسالواقعية والطبيعية الت

الختزال الحوار او لوصف حالة مبهمة في احدى الشخصيات خدمة لمضمون المسلسل، و 
ز مكان ما يأن ما يم الى تجسيد ظاهرة طبيعية زمكانية شيرلوصف الزمان والمكان الن اللون ي
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ئما باعث االطمئنان في وقت موسم النهار أو الليل هو الضوء واللون عندما يبعث الرؤية هو دا
وجغرافيته، بينما عندما تنحسر مساحات الضياء فأنها يصعب والشعور بتضاريس المكان 

 تمال المكان النها تمحو معالمها.اإلحساس باك

 

 3م: 2ح:  1(  ج:31صورة: )

( بعد ان تحولت أيفز الى روحها الشيطانية من جراء 7( من الحلقة )21في المشهد)
ممارستها مع دوريان، الجميع كرسوا أنفسهم لالعتناء بها، للقضاء على الزمن الممل الذي أطال 

كامل  مرور يومهذه الحلقة وعالقتها بـ)أيفز( قام صانع العمل في بعض المشاهد للداللة على 
من خالل تغير انصهار اللون في االضاءة من الفاتحة الى الغامقة ذات التباين  معدودةبثوان   
بعض أرجاء المكان لبعض األثاث من  ختفاءاالنصوعات الضعيفة و  فالضوء الخافت و العالي،

 (.17صورة )ال أجل توكيد مرور الزمن، كما موضح في

   

 13م: 7ح:  1(  ج:37صورة: )

ستخدم المخرج اللون األزرق المسود مع مؤثر لوني ضبابي للمسلسل افي الموسم الثاني 
 ( عندما9( من الحلقة)60ففي المشهد)رمادي في المشاهد الخارجية المرتبطة بأماكن السحرة 

ذهب )تشاليندر وفرنكشتاين وسيمبي( الى بيت الساحرة )كالي( إلنقاذ أيفز، وظف المخرج هذه 
( عندما 6(، كذلك في المشهد )18السحرة والشياطين صورة) وجوداأللوان لتصبح ايقونة ألماكن 

كانت )أيفز( جالسة بجانب )تشارليز( وهي تشرح له قصتها كيف تلبست بها الروح الشيطانية، 
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فالش باك نرى أيفز واقفة أمام بيت الساحرة العجوز واألجواء زرقاء مسودة مع مؤثر لوني 
السحر  وجودصوات الرعد والمطر للداللة على أماكن وا زاد من نعومة المكان ضبابي رمادي

 المتلقي وابهاره قناعإل عبر تلوين مساحات الصورة عندما استعرضت حركة الكاميراوالشيطان، 
الن العمل الدرامي ينهض على أساس الرؤية االخراجية في بناء االحداث الدرامية ، بوحدة المكان

فاللون يكشف عن البنية الداللية وارتباطها  والداللية لعناصر الشكل،المتعلقة بالمستويات الفكرية 
 مع للتكيف المنخفض اللون  على ز، حيث ركطبيعة الزمان والمكان لتكيفه بما يناسب الموضوعب

 (.19) صورةكما موضح في ال ،فأكسبت الشخصيات قتامة زائدة المتغيرات

   

 21م: 8ح:  3(  ج:39صورة: )

   

 

 2م: 2ح:  3(  ج:38) صورة:

( عندما كانت أيفيز في بيت الساحرة )كالي( وهي تتحاور 20( من الحلقة )7في المشهد )
قبلية مع شبيهها الشيطان الذي صنعته )كالي( الذي كان يحدثها عن جميع تفاصيل حياتها المست
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أصفر فتتحول الى -ينرى لقطة قريبة لوجه أيفز والمسحة اللونية برتقالالمبهمة التي تطمح اليها، 
أبيض ضبابي للداللة على المستقبل، وهي متزوجة من )تشالندر( ومعها أطفالها، على الرغم من 

التحول في  على عملية ساعد على انها غير متزوجة منه، والتصحيح اللوني ساعد في هذا المشهد
يتذكر أحداثا يحن الى االنسان بطبيعته  .دون اللجوء للقطعمن  الزمان والمكان بلقطة مستمرة،

أماكنها فيأتي االرتباط برموز التذكرة في ذاك المكان، سواء كان الرمز انسان/حيوان/لون، فهو يراه 
بضوء وظالل وألوان، فالتصحيح اللوني هنا أعلى من قيمة الصورة من خالل االنتقال الى الزمن 

خالل تحول اللون الى المكان الماضي عبر تغير اللون مع ثبات الصورة، فترسبت المعاني من 
الجديد الذي تكيف معه المتلقي مباشرة  حيث منحت سمة المرحلة الزمنية الصباحية أيضا، كما 

 (.60) صورةال موضح في

   

 7م: 11ح:  3(  ج:21صورة: )

ان بناء الداللة اللونية بواسطة التصحيح اللوني الرقمي البد ان ترتبط بطبيعة االحداث 
ألنها عنصر مساعد، فاللون هنا يعمل على توحيد العالقة بين الديكور والمالبس الدرامية 

واالثاث واالكسسوار إلضافة قدرة تعبيرية لتوكيد الزمان والمكان عبر دالالت اللون، وخصوصا 
توظيف اللون لصالح بان المسلسل تقع احداثها في الماضي فقام صانع العمل في اغلب المشاهد 

نجدها في الديكور والمالبس واالكسسوار والمناخ، كما وظف صانع العمل الدالالت هذا التاريخ ف
 كاني.يناسب اللون مع طراز الصورة الزماللونية لفرز ووصف األمكنة، ل
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 املشؤرر اخلاس::

 األلوان وتدعيم تحويل إمكانية الرقمي اللوني التصحيح برامج منحت
 النتاج في والدرامي الجمالي الجانب لتوكيد الصورة في المستهدفة

 .السينماتوغرافي
( عندما كان )ماكلوم وتشالندر وسيمي( على متن السفينة 6( من الحلقة )46في مشهد)
مصاص الدماء االب ينظر اليهم من  ناشاهدمصاصات الدماء والسفينة تحترق وهم يتصارعون 

أحمر المع والوجه برتقالي قضبان وهم يتصارعون، و لون العين مستهدف بتصحيح لوني الخلف 
هذه األلوان المختلفة تمتلك سلطة التأثير ، بألوان متحركة بحركة النار خضرمصفر مائل الى األ

كما موضح في  ،هذه المضامين اللونية لتوكيد الجانب الجمالي والدراميو  المتلقي في
 (.62)الصورة

 

 42م: 1ح:  1(  ج:21صورة: )

البشر المواصفات الدقيقة على المخلوقات بما يميزها عن  إلضفاء جاء اللون هناإن 
بما فيه  قابلية االشباع الضوئي واللونيمتلك التصحيح اللوني الرقمي، ت الن برامج، نياالعتيادي

 الواقعية واالنطباعية. التباين ما بين االجسامو  النصوع و بناء درجات اللون 

تل العاريات لق ندما أرسلت كالي ساحراتها الثالث( ع49كذلك في الموسم الثاني من المشهد )
يتحولن من ساحرات عاريات الى بشر، فنشاهد ن الى كالي ليعدو تفشل هذه المحاولة، ايفز، 
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الطبيعي الى اللون األخضر الفسفوري والجسم قد اكتسى  اللون أيضا لون العين قد تغير من 
 (.61كما في الصورة )، بالمالبس والشعر

   

 48م:  1ح:  3(  ج:23) صورة:

-تشارلز-( في بيت )ماكلوم(عندما كانوا مجتمعين )أيفز8( من الحلقة )21في المشهد )
سيمبي( على طاولة وهم يتباحثون لالنتقام من كالي، بينما نشاهد الساحرة )كالي( في -فرنكشتاين

لتتحكم في روحه غرفة الدمى المصغره للشخصيات التي تتحكم بهم، متجهة الى دمية )ماكلوم(  
وم( ه، فتحرك نبضات قلب الدمية لكي تعمل فنرى لون عين )ماكلة بوفكره من خالل الدمية الشبيه

 وقد ُمزجتيتحدث في روحه الشريرة  مع وبدأسود الالالى األ خضر الطبيعيمن اال قد تغير
في الصورة التحول اللوني المستهدف الصورة مع صوت )كالي( وهي تردد المقوالت الشيطانية، 

 (.66)لتوكيد الجانب الجمالي والدرامي في الوسيط السينماتوغرافي، كما موضح في الصورة

   

 13م:  9ح:  3(  ج:22صورة: )

( وادخله في غرفة وعندما تحول )ماكلوم( الى روحه الشيطانية أمسك به الخادم )سيمبي
مكسية بمسحة  رمادية مزرقه، فتمالك أعصابُه )ماكلوم( وعاد الى وضعه  مهجوره، أجواؤها
(، وجاء عليه في هذا االثناء طيف )زوجته وابنته مينا وابنه المتوفين(، 64الطبيعي، صورة)

به من الرماديات المزرقة، الى وتحولت المسحة اللونية في شخصية )ماكلوم( والمكان المحيط 
من برتقالية الحمراء المبتهجة، هذا التحول اللوني جرى على لقطة مستمرة باأللوان ال ةحافل لوحة
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ماكلوم بالرقص مع زوجته وابنته، وعالمات السرور على وجهه، بينما نرى زوجته  أبددون قطع، و 
حولهم كساهم المصحح اللوني بلون ثلجي ابيض  من وابنته وابنه وجميع األشخاص الذين يرقصون 

لوان المستهدفة التي تم تحويلها بواسطة برامج التصحيح اللوني أعطت انطباع وكأنهم مالئكة، األ
المرسومة على وجه  صدمةللساند مبعدم مصداقية المشهد و أنه تخيل لحظي فكان اللون هنا 

هنا قام الهيمنة الكبرى )لماكلوم( لجذب انتباه المتلقي، وعنصر التصحيح اللوني  )ماكلوم(، أعطى
 .(65)كما موضح في الصورةضفاء الجانب الجمالي، الدرامي وا  بتوكيد الجانب 

   
 12م:  9ح:  3(  ج:24صورة: )

   

 
 12م:  9ح:  3(  ج:22صورة: )

 
 الرمادية البيضاء للبراءة والمالئكية والثقة فاتحةالاالضاءة و  االلوان ستخدم المصحح اللونيا

 بخيالية الصورة لإلحساسيكتسي باأللوان الطبيعية  عدى )ماكلوم( لجميع الشخصيات ما
 مع تعامللل حيث عزز استخدم اللون في اظهار الجانب الجمالي والدرامي للمكان ،المحيطة به

 كان مالبسال و الديكورات في وحديتها المستهدفة األلوان على التركيز ،احتفاءيه بصورة األمر
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هذا المشهد تم تنفيذه بطريقة الكروما الن الباحث حصل على كواليس  ،للجمهور جدا   جاذبا   أمرا  
 (.66حلقة ووجد جميع هذه الفروقات فيه، كما موضح في الصورة )هذه ال

 
 ( توضح مشهد الكروما66صورة: )

أغلب التأويالت النقدية التي طرحها الباحث في سياق تحليلة هي تأويالت سببية ترتبط 
 كان طموحنريد ان نقول في هذا المشهد( وهذا ما  ماذاالصورة مع النص )بعالقة اللون مع 

 التصحيحمن بين عناصر الصورة، ف ا  وضمني ا  ن سلسبأن يكون اللو  يالمخرج والمصحح اللون
 .الجذاب بالسحر بهشأ اللوني

وقد في المسلسل مستغال رمزية اللون،  ا  معين ا  لوني ا  ان يخلق مزاج صحح اللونياستطاع الم
 الباحث بعدة نقاط. وضح ذلك

 .شعورا دافقا بالحياة تعطأ للموضوع بينما األلوان المشبعة  األهمية أعطت الفاتحةاأللوان   .2
 .نسجاماتها وتناقضاتهاائا باستخدام األلوان المتقابلة بجريكان المخرج  .1
 .ة واالنفعاالت النفسيةاهتم بإظهار العواطف الجياش .6
 .بالعواطفخلق اإلحساس واللعب  .4
 .ذات التباين العالي استخدم األنظمة اللونية الصارخة النقية .5
قامةالتوازن اللوني  ىراع .6  .اللونية العالقات وا 
 .استخدم المسحة البنفسجية والخضراء .7
 .الوانه ليست مسطحة مجسمة .8
 .بالحياة ومفعمةنابضة  .9

 .على الشكل هيمنتفلسفة اللون الخاصة بالعمل  .20
 .العمل بواسطة التحكم بالتباين ودرجة حرارة اللون على نظرة إعطاء المزيد من السيطرة  .22
 .تحقيق التجانس الضوئي .21
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 جأواًل: النتمائ 
 (Color Correction) &Color grading  التصحيح اللوني ودرجات اللون الرقميةساعد  -1

 بناء ثيمة لونية أسهمت في تفعيل المستويات الجمالية والدرامية في سرد االحداثفي 
في تهيئة ونقل المتلقي  فساعدتللعمل،  المطلوب والحفاظ على استمرارية نسق الجو العام

وهذا  الى حالة نفسية معينة تكيفه مع أجواء المشهد الستحضار األفكار واالحاسيس السريعة
 .( Penny Dreadfulو مسلسسل  MAD MAX ) ما تحقق في فيلم

سياق و  سمات جمالية تعبيرية في المشهدالتقنية الرقمية من أجل إظهار وتوكيد وظفت  -2
التي تعتبر واحدة من اهم عناصر  أبعاد الشخصية الدرامية اللون في تعزيز العمل، عبر

، كما تمثل ذلك في تعبيرية مضافة في الوسيط السينماتوغرافي سماتومنحها  البناء الدرامي،
 .(MAD MAX   &Penny Dreadfulعينة البحث )

صياغة  بقدرتها على التصحيح اللوني الرقمي امتازت العناصر اللونية المفعلة ببرامج -3
 أيقاع الموقف الدرامي عبر استحداث عناصر التناقض واالنسجام التي أسهمت في تحقيق

، كما رأينا ذلك في عينة البحث جمالي درامي أكثر قابلية للتنبؤ ذو مزاج ومتعة بصرية يلون
(MAD MAX   &Penny Dreadful).  

المضمرة في أعماق الصورة، الدالالت  الكشف عن فيالتصحيح اللوني الرقمي ظهر تأثير  -4
 الزمان والمكان تحديد في عبر أعماق التصورات الرمزية للون  المشهد اللقطة حملهاتالتي 

 ،في الصحراء والمشاهد الليلية MAD MAX، وهذا ما شاهدناه في فيلم لهوترسيم الحدود 
 . في أماكن تواجد السحرة وازمان ظهورهم Penny Dreadful وفي مسلسل

تحويل  خاللالصورة باأللوان الغنية والمشبعة التي توحي بالثراء والسمو من  إصالح وتكيف -5
لتوكيد الجانب الجمالي والدرامي في النتاج  ،وتدعيم األلوان المستهدفة في الصورة

 .(MAD MAX  &Penny Dreadful، كما تمثل ذلك في عينة البحث )السينماتوغرافي
االدراك النه شكل أحد المثيرات  تنشيط التصحيح اللوني الرقمي دورًا هامًا في عملية أدى -6

والمنبهات لجذب انتباه المشاهد نحو األهداف من خالل الوضوح اللوني والعمق اللوني 
كما تمثل ذلك في عينة البحث ، ، لتدعيم البناء الشكلي للصورةي الرقمياللون والتدرج

(MAD MAX   &Penny Dreadful). 



 281                                                        الفصل اخلماس : النتمائج واالستنتماجمات

 

عبر  ايضا ز الصورة الرقمية جماليا ودراميايفي تعز  ت برامج التصحيح اللوني الرقميةأسهم -7
 اً دة في الصورة والتي لم تظهر جليان تكون موجو واللون التي البد  اإلضاءةتفادي أخطاء 

وبهذا يتحول التصحيح اللوني الرقمي من غاية تقنية الى  الن الصورة المعروضة صحيحة
 .(MAD MAX  &Penny Dreadful، كما تمثل ذلك في عينة البحث )غاية فنية جمالية

 مًا: االستنتماجماتثماني
 األلوان االصلية أرقام تكون متداخله في الرقمي التحكم في األلوان بواسطة التصحيح اللوني -1

التي تؤثر سلبا  اإلضاءةأو  يه عند وضع الفالتر فوق الصورةعكس ما كانت عل للصورة
 .على وضوح الصورة وتمحي العمق وبعض التفاصيل

من اإلدارة الفنية لإلنتاج، وينفذ في مرحلة التصوير، وينتهي مع  يبدأاللون الرقمي  -2
ستغنينا عن اذا ما ا، )المصحح اللوني( لتعميق المفهوم الشامل لنظرة اللون في العمل

هذه الخطوات واالعتماد على برامج التصحيح اللوني الرقمي عند التصوير بتقنية 
Raw العناصر داخل  ألوانشبيه بالفرشاة بيد الرسام للتحكم بجميع ، فيصبح اللون
 .الصورة إطار

 في فضاء الصورة بأكملها يؤدي الى صياغة مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة لوانتصحيح األ -3
 ،للقصة معين او مزاج نظرة لخلق الحرص في استخدامها لى المصحح اللونيع فيجب

فهو تعزيز  ،ر للمرسوميخر مغاأحتى ال ينزلق مفهوم العمل بمنحى و تصحيح خطأ ما، أ
، وقيمة المتلقي انتباهمثير جمالي مرئي من حيث لفت  اللون  بوصف لرؤية صانع العمل،

للون الطبيعي وانما تكمن قيمته في التعبير الفني اللون ال تكمن في التطابق الواقعي 
 .والرؤية الدرامية التي يوصلها هذا اللون 

التصحيح اللوني خاضعه لعملية حديثا، األفالم والمسلسالت الرقمية المنتجة  أغلب -4
 .، خدمة للهدف الدرامي والبعد الجماليالشاملة

غير متوفرة في الواقع من خالل ماليين التدرجات اللونية المتوفرة،  ألوانالوصول الى  -5
 الصورة في موجود تكن لم االيقونة هذه، رقميا المنتجة للصورة الشكلي البناء لتدعيم
 .سابقا

، حيث اإلضاءةو  تبسيط العمليات وتوفير التكاليف وتقديم المزيد من السيطرة اإلبداعية للون  -6
وعمال  اإلضاءةساعد تصحيح األلوان على تقليل الميزانية اإلنتاجية للفيلم من ناحية 
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تصوير المشهد مع ل اإلضاءةنصب  ومصادر الطاقة وعدم بذل وقت طويل في اإلضاءة
ستوجب االمر ذلك اذا ا وزمان ومكان المشهد ديكورمالبس و  من األلوانإمكانية تغير 

، RAWبواسطة تقنية  وفالترها اإلضاءةواالستغناء احياننا عن  ،ألغراض جمالية أو درامية
تتعامل   ،من األمور المبسطة ألنها ال تتعامل وفق مراحل متعددة هذه التقنية أصبحتف

على بقية  وتطبيقهاعلى مشهد معين  ها المبنيةيمكن حفظ خياراتو  بمرحلة واحدة حاسوبيا
 .ودقة وسالسة في اإلنجازما يتيح سرعة م Copy-pastالمشاهد األخرى 

 ثمالثمَا: التوصيمات
 والصورة ذاتها الصورة أنتاج برامج جميع في يتجزأ ال اً جزء أصبح اللوني بما أن التصحيح

 هذه التقنية ةدراس رورةوض ،االهتمام بها التلفزيون العاملين في مجال السينما و يوصي الباحث لذا 
ني مادة التصحيح اللو برامج  مشاريعهم ويوصي بان يصبحمليا في وتنفيذها ع ونظريتها اللونية

لما لها من وظائف واسعة في  الفنون ومعهد الفنون الجميلة ب كليةعلمية أساسية يدرسها طال
 مجال السينماتوغرافي جماليا وتعبيريا ودراميا.

 قرتحماتثمالثمَا: امل
جراء دراسة شاملة ألجهزة عرض الصورة في الوسيط السينماتوغرافي لما إ :يقترح الباحث

، مباشرة باللون والضوء والوضوحال تهاجمال الصورة وعالقو  صدق لها من تأثير كبير في نقل
 .المعروضالصورة و  النهائي المنجز صورة حتى ال يحدث تفاوت بين
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 حثالب ألداةلجنة الخبراء  أراء/ م 

 

 .......... األستاذ الفاضل
 

 طيبة...تحية 

  
رامي لبرامج دالجمالي وال )االثراء يرمي الباحث إلى اختيار أداةُ لتحليل بحثِه الموسوم    

تتضمن  استبيانقام بإعداد استمارة ف (التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط السينماتوغرافي

الكشف والتعرف على هو )بحث، علما بان هدف البحث لتحليل المؤشرات اإلطار النظري كأداة 

تقنيات التصحيح اللوني واألثراء الجمالي والدرامي لبرامج التصحيح اللوني الرقمي في الوسيط 

فأرتّى الباحث عرض االستبيان عليكم لما يجده فيكم من خبرة علمية تساعده ، (السينماتوغرافي

 في تحديد صالحية الفقرات الواردة أن وجب األمر ذلك.
 

 
 :مالحظة

 نجد في القائمة المرفقة فقرات وامامها ثالثة حقول:    

 )موافق( )موافق نوعا ما( )غير موافق(

       

إذا كان هناك تعديل للفقرات المطلوب من سيادتك أن تضع عالمة )صح( في الحقل المناسب،     

ا مع تعاونك معنأملين ان ذلك التعديل في حقل التعديالت، او إعادة صياغة يرجى من سيادتك بي

 الشكر والتقدير.

 

 

 

 

 

 

 
 طالب الماجستير                                                                                      

 محمـد سمير محـمد















 



                             Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education & Scientific Research  

        Baghdad University / Fine Arts College  

       Department of Film and Television / TV  

                  Higher Studies / Masters       

  

 

 

The Atheistic & Dramatic Enrichment 

For Digital Color Correction Software 

In the Cinematographic Media 

 

A Thesis Submitted to  

The Council of the college of Fine Arts – University  

Of Baghdad In partial Fulfillment of The requirements  

For The M.A Degree in Television Arts   

By 

Mohammed Samir Mohammed  

 

Supervised by  

A. Prof. Dr .Matee Aboo Polos  

                                       

 1437 A.H                           Baghdad                       2016 A.C  

  



 

Abstract  

                The mediator Cinematographic link technology is the eternal link, thus the 

Technology  is the basis for the emergence of this art and the basis of its development, 

completeness and intermediate expressive, so the figure in the intermediate film a lot in 

technology affected and the more sophisticated techniques have emerged as impact positively 

on the shape in the median Cinematographic, color and is one of the basic elements in shape, 

Fallon is the things trait which identity which determines the features, the more color in tune 

with the nature of the picture and the details of a dramatic and aesthetically whenever picture 

became better able to influence and deliver her message, and here we can determine the 

relationship of the continent between the color as a component linguistically Cinematographic 

and the techniques that worked on All image details including, color, Wave form length color 

digital technology and clauses dealing with his grades and Latitudes wavelengths as well as 

Grading  in terms of clarity to be Consisted with dramatic act or personal nature of space and 

time inside the image audio video, and on this basis, the researcher Established his letter (The 

Atheistic & Dramatic Enrichment For Digital Color Correction Software In the 

Cinematographic Media). 

 

 The researcher has divided the research on five chapters, were as follows: 

The first chapter (methodological framework) has included research problem that has 

adopted the following question: 

(What modes, which is achieved by enriching the aesthetic and dramatic programs in digital 

color correction mediator Cinematography). 

The importance of research and the need for him to have touched a researcher necessity and 

the need that led him to choose the subject, and then set the goal of research, as follows: 

Detecting the color correction techniques and aesthetic and dramatic enrichment programs for 

digital color correction in Cinematographic mediator. 

And the limits of the search, and finally select the search terms that appeared in the title search. 

Chapter II (theoretical framework and previous studies), the department researcher on the 

three sections, as follows: 



First topic: You may eat (chromatic correction ... the concept and engaging) attempt to 

provide a brief explanation of the physics of light and color, and the beginning of the operation 

of the color correction and color classic mediator Cinematography. 

The second topic: (digital color correction software) deals with the technical side of digital 

color correction programs theoretically and practically. 

The third section dealt with the subject (aesthetic and Dramatics in the digital color correction 

technology) touched a researcher for a brief explanation of the operation of the digital color 

correction in the space of the image aesthetically pleasing and dramatic. 

Chapter III (search procedures) to ensure separation research methodology, the research 

community, the research sample, search tool, sincerity of the tool, the unit of analysis, analysis 

steps, and select the researcher reasons for his choice of research sample. 

Chapter IV (samples), which includes the analysis of the sample analyzed and discussed a 

series of (Penny Dreadful) and film (mad max). 

Finally, Chapter V (findings and conclusions) reached by the researcher to the set of results 

after sample analysis, including: 

1. color correction and degrees of digital color helped Color Correction) & Color grading) in 

building a theme of color contributed to the activation of the aesthetic and dramatic levels of 

the events listed and to maintain the continuity of the overall atmosphere required to work 

format, which helped to create and transport the recipient to a certain psychological state 

adapts to the atmosphere scene to evoke thoughts and feelings fast. 

2. Hired digital technology in order to show the assurance attributes aesthetic expression in 

the scene and the context of the work, by enhancing the color in the personal dimensions of 

the dramas which is considered one of the most important elements of dramatic structure, 

giving them an added graphical attributes in the mediator Cinematography. 

 

Based on the findings of the researcher develop conclusions and finally the recommendations 

and proposals put, by one of these conclusions: 

1. color control by digital color correction are interwoven in the original colors of the image 

numbers are the opposite of what it was when you put filters over the image or lighting that 

negatively affect the image clarity and depth and erase some of the details. 

He concluded Find a list of sources, and supplements, and finally the summary in English.  


