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 االهداء

بدأنا بأكثر من يد وقاسينا اكثر من هم عانينا الكثري من الصعوبات وها حنن اليوم واحلمدهلل نطوي سهر الليايل 

 دفيت هذا العمل املتواضع. وتعب االيام وخالصة مشوارنا بني

)ابي اىل مالكي يف احلياة ... اىل معنى احلب واىل من منحين احلنان والتفاني اىل بسمة احلياة وسر الوجود 

 .احلبيب(

 .)امي احلبيبة(اىل من كان دعائها سر جناحي وجناحها بلسم جراحي... اىل اغلى احلبايب   

درر وعبارات من امسى واحلى عبارات يف العلم اىل من صانوا لنا اىل من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من 

 علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنري لنا سرية العلم والنجاح اىل ) اساتذتنا الكرام(.

 ولكل من ساعدني ووقف جبانيب وقفة صدق واخالص بامتام هذا العمل...

 كثريا محدا هلل مداحلف                                                                  اليهم مجيعا اهدي جهدي املتواضع



 

هذا البحث العلمي؛ و الذي الهمنا الصّحة و نحمد هللا عّز و جل الذي وفقنا في إتمام 

 العزيمة. العافية و

 فالحمد هلل حمدا كثيرا

على كل (  محمد سمير محمد) نتقدم بجزيل الشكر و التقدير الى االستاذ المشرف 

في إثراء موضوع دراستنا في  معلومات قيمة ساهمت ما قدمه لنا من توجيهات و

 جوانبها المختلفة؛ كما نتقدم بجزيل الشكر

 الى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص

، لخلــق تعبــير -تكويــن المشـهد–والميزانسـين  توظـف العنـاصر السـينمائية مثــل اللقطـات والزوايـا،

ســينمائي، حيــث ترتــب هــذه العنــاصر في الزمــان والمــكان لتخــوض عمليــة تعبــير ذات دالالت 

وعندمـا دخلـت حقـول معرفيـة  .والزمـان والشـخصياتمعينــة وتأثــير درامــي متعلــق بالقصــة والمــكان 

خلقــت معرفــة تؤكــد أن  مثـل علـم اللغـة والبنيويـة والسـيميائية )سـيميولوجي( حيــز دراسـات الفيلــم،

ً جديـدة في مجـال الـسرد  ً آفاقـا طبيعــة عمليـة التعبــير البــصري السـينمائي وخصوصيتهـا سـتفتح دائمـا

ً  العنـاصرالسـينمائية هـذه فّنـاً،فتشـكل السـينما وهـذا مـا يجعـل لتعبـير الجـمالي،وا ً  نظامـا  للحـدث بنائّيـا

 العنـاصر بعضهـا مـع بعـض لتحقيـق الفكـرة الرئيسـية للـسرد. ترتبـطفيهـا الدرامـي

أن أول من فكر في اللقطة الطويلة ، التي تحولت فيما بعد الى فيلم اللقطة الواحدة ، هو المخرج هيتشكوك . 

انشغل المخرج هيتشكوك بايجاد طريقة جديدة في عمله السينمائي . وفكر بصناعة فيلم  1948ففي العام 

ير من السينمائيين الذين اصابتهم تجري احداثه في لقطة واحدة وبزمن واحد ومكان واحد . وهذا اثار الكث

 . حالت من االندهاش واالستغراب وقسم كبير منهم اعتقدوا ان هيتشكوك يمزح في هذا االمر

لكن االمر كان جادا فاخذ هيتشكوك التفكير مليا بقصة تتالئم مع الفكرة التي يعمل على تنفيذها . وجاءت 

ويضعانه في صندوق في داخل البيت ، في الوقت الذي  القصة وهي تتحدث عن طالبين يقومان بقتل زميلهما

يجب ان تقام بعد قليل حفلة في داخل ذلك البيت والجثة لم تزل داخل الصندوق . ان الذي اعاق هيتشكوك من 

ان يبدأ الفيلم من كلمة االكشن الى كلمة ستوب هي التقنية السينمائية التي كانت سائدة في ذلك الوقت . الن 

 : ملم ال تتسع لتصوير زمن طويل . هنا بدا التفكير المثير والمدهش 35لواحدة الفالم البوبينه ا

 كيف يمكن تجاوز هذه العقبة بطريقة غير معروفة ؟

 ما هي الطرق والسبل التي يمكن من خاللها جعل الفيلم يبدو وكأنه لقطة واحدة ؟

عملون معه . القرار هو بان يجعل نهاية وجاء قرار المخرج هيتشكوك الذي كان محط اعجاب الكثير ممن ي

كل لقطة فيها من طرق التمهيد لالنتقال الى اللقطة الثانية وكأن تلك اللقطتين هما لقطة واحدة وهكذا يستمر 

الحال من لقطة الى اخرى ليصبح الفيلم وكأنه لقطة واحدة . امام هذا الحال جاءت افكار المخرج بان يلجأ الى 

اشكال متنوعة منها ان يجعل نهاية كل لقطة في مكان معتم بحيث يعم السواد ، أو انتكون  حل لهذا االمر عبر

نهاية كل لقطة عند باب يغلق فتنغلق معه رؤية المشاهد . وهذا ما سمح له الن يمزج ) يمكن مراجعة طريقة 

للقطات تلك لتظهر المزج التي ذكرتها مع الصور التوضيحية في موضوع خصائص اللقطة السينمائية ( بين ا

للمشاهد وكأن الفيلم قد تم تصويره بلقطة واحدة . لقد اكد هيتشكوك في فيلمه الحبل ريادته في صناعة فيلم 



اللقطة الواحدة .لقد اثار هذا االكتشاف الكبير العديد من النقاشات الجادة لما لها من اهمية في عملية تطور 

 . السينما وايجاد طرق جديدة لها

ان هذا الفيلم يمثل شيئا هاما جدا بالنسبة للحياة ” ب المخرج فرنسوا تروفو في كتابه عن هيتشكوك فلقد كت

المهنية لسينمائي جيله ، فهو تحقيق حلم يداعب كل مخرج في لحظة من حياته ، حلم ان يربط االشياء ببعضها 

 ” . لقصد ان تختصر الحصيلة على حركة واحدة فقط
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 المقدمة

لعب تحريك الكاميرا وتحريرها من جمودها دورا كبيرا في مضمار فن الفيلم، مضاف الى تطور العدسات 

ختلفة و اجهزة لمومهامها الوظيفية ا (الكاميرا)وتنوعها وكثرة انواع الحوامل التي تحمل اله التصوير 

خرج ومدير لمامام ا راتلخيعدات التي فتحت الباب مشرعا للمدوات واالستلزمات والمضاءة وغيرها من االا

التصوير في اثراء اللقطة وتعزيزها بمفردات تعبيرية وجمالية شاملة، زادتها الثورة الرقمية الكبرى التي 

انخرطت بشكل مذهل وخالق الى رواق التصوير عبر اضافة العناصر البصرية الضرورية الى اللقطات من 

حركة وحيو انات وغيرها كثير، فاصبحنا بذلك  نمتكوين اشكال وبيانات وتكوينات واشخاص وهياكل 

 .أ على حيز اطار اللقطةرلتصوير و ما بعد التصوير التي تطنتحدث عن معالجات اثناء ا

من واقع الفيلم  يرفبفعل العصر الجديد امسينا امام عناصر تعبيرية اخرى مبتكرة و جديدة يمكن ان تغي

الفعل، فكان التركيز على اللقطة التي هي الوحدة البنائية التي السينمائي بشكل واضح وكبير وهذا ما حصل ب

شهد ثم الفيلم، هذه اللقطة التي كانت حلم كثير من لمساس الذي أسس منها االحور والميتكون منها الفيلم وهي ا

م الفالحداث والعرض معا فكانت عدد من االخرجين ان يمتد عمرها الى ان تصبح ذات طول يوافق زمن الما

ونتاج لمبتعاد عن االان غايتها ا االالسينمائية قد سردت احداثها على شكل لقطة واحدة مستمرة او تبدو كذلك، 

 .كان والحركةلممعتمدين على امكانية الكاميرا وحرية التصوير وفعل التقنية وخصوصية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االول الفصل

 

حساس النتقال من لقطة الى اخرى لخلق االتبعة عند المعلى آليات التكنيك ايهدف البحث الى تسليط الضوء  

 .ونتاجلملقطة واحده متواصلة خالية من الم يبدو كمن ان الفي

رتبطة بحركة الكاميرا في اللقطة الطويلة لمانموذج البحث وا وحديثة من ناحية تعد هذه الدراسة جديدة 

حساس من ان الفيلم يبدو لقطة واحده على الرغم من ان الفيلم الة خلق اوكيفي ( Long Takes )ستمرةلما

ان تكنيكا معينا يتبع لتعزيز وتمديد  الالحرفي التعبيري، اونتاج لممنتج من عدة لقطات طويلة خالية من ا

 والتوليف، المونتاج  تعاد عنبالواطالة عمر وتدفق اللقطة على الشاشة كان البديل في ا

ع على كيفية الطلالختصاصين الهتمين والمهذه وجدنا ان هكذا نوع من الدراسات تمنح الفرصة للمتابعين وال

باسلوب  نتشارالوالوضوح وا قدرمن التاثير تناولة لتحقيق افكارهم ومواضيعهم باكبرلمعلومات المااستثمار 

 .ستمرةلماللقطة الطويلة ا

 لذا توجب علينا طرح السؤال االتي: كيف يمكن توظيف اللقطة الطويلة في الفيلم السينمائي؟

 

 :سوف تكون حدود البحث مقتصرة الى 

واسلوب  بآليات وانماط فردات التي تشكل منها موضوع بحثنا، اي ان التركيز سوف يحددلممعرفة ا .1

ذي اللقطة ) الفيلم السينمائي  اخرى في حيز الى نتقال والتركيب من لقطةالعتمد في المالتكنيك الفني ا

 . (قطاتمن عدد من الل الصنع اصلمالواحدة وا

   .حساس من ان الفيلم يبدو كلقطة واحدةالخلق ا  .2

في بداية مشهد ما ، لتوضيح المكان  Establishing Shot كلقطة تأسيسيةتستعمل أحيانا : اللقطة الطويلة

الذي يتم تصويره، ووضع كل ممثل داخله، وهي اللقطة التي تحوي صورة شخص بكامل هيئته من أخمص 

قدمه إلى أعلي رأسه، مع جزء من المكان الذي حوله
1
. 

                                                
 .2008, الجنادرية,عكاشة محمد صالح,والتلفزيونالمدخل إلى السينما - 1



قلّـت  .ي تدخــل في تشــكيل الــكادر أو إطــار الشاشــةهــي عبــارة عــن المــادة التــ :اللقطــة الســينمائية

ولذلـك،  .فقدنـا العالقـة مـع مـكان الصـورة وكلـما قلـت المسـاحة التـي تغطيهـا اللقطـة، .التفاصيـل

فالمخرجـون الواقعيـون يفضلـون اللقطـات البعيـدة التــي تغطــي مســاحة أكــبر مــن المــكان 

فيفضلـون اللقطـات الكبـيرة والقريبـة التـي تقطـع الفضـاء الحقيقـي إلى سلسـلة  ـا االنطباعيـون،أم المصــور،

حجـم اللقطـات والزوايـا توظـف لبنـاء سرد بــصري في الســينما لتقــدم دالالت  .مـن أجـزاء تفصيليـة للـكل

سم اللقطات عاد ًة إلى سبعة أنواع أساسية قت ولتعــبر عــن حالــة الشــخصيات عــى المــكان واألشــخاص،

 :وهي

تســمى أيضــاً اللقطــة المؤسســة، وهــي تحــدد المــكان والفضــاء وتصــور مــن  اللقطــة البعيـدة جــ ّد ًا:

ولكـن يكـون حجمهـا صغـيراً  مســافة بعيــدة. وفي هــذه اللقطــات، نــرى األشـخاص واألشـياء المصـورة،

لمـكان،وظـف كل مـن واألثـر الدرامـي لهـذه اللقطـات هـو تركيـز المشـاهد عـى المحيـط وا .جـ ّداً 

اللقطـة البعيـدة:  .اللقطـة البعيـدة في أفالمهـم لتمثيـل المالحـم القتاليـة بالتحديـد وأكـيرا كوروسـاوا، .دي

ً مـع المسـافات بـين خشـبة المـسرح والجمهـور في المـسرح الرسـمي، وهـي  تتطابـق أمديتهـا عمومـا

الممثـل والفضـاء الـذي هـو موجـود فيــه. ويؤكــد دي جانيتــي أن تتناسـب مـع الواقعيـين ألنهـا تظهـر 

مديــات اللقطــة البعيــدة تتناســب مــع أعــمال المخرجــين الذيــن يوظفـون الميزانسـين وترتيـب األشـخاص 

ـدة التــي تشــمل جســم واألشـياء في الفضـاء. اللقطــة الكاملــة: هــي األمديــة األقــرب ضمــن اللقطــة البعيـ

فهـي تظهـر مالمـح وجـه الممثـل الـذي  .اإلنسـان كامـالً. وفضلهـا تشـارلي تشـابلن في أفالمـه الصامتـة

وهـي تـدل عـى المـكان الموجـودة فيـه الشـخصية أو الشـخصيات، وتظهـر  .يمـارس الفـن التمثيـي الصامـت

ً عـن حالـة الشـخصية المصـورة وعالقتهـا بالشـخصيات لغـة الجسـد وتعطـي للمشـاهد انطباع ـا

وتسـتخدم  اللقطــة المتوســطة: وهــي تظهــر الشــخص مــن الركبــة أو الخــصر فــما فــوق، .األخـرى

ً في مشـاهد الحـوار ولالنتقـال بـين اللقطـات وإلعـادة التأسـيس بعـد لقطـة كبـيرة أو بعيـدة وهنـاك  .غالبـا

عـدة تنوعـات للقطـة المتوسـطة وهـي: اللقطـة الثنائيـة وتشـمل شــخصين مــن الخــصر فأعــى، واللقطــة 

الثالثيــة وتشــمل ثالثــة أشــخاص، واللقطــة الكتفيــة وتشـتمل عـى شـخصين، ظهـر أحـد منهـما للكامـيرا 

ـيطرة شـخص عـى آخـر. اللقطــة الكبيــرة: وهــي واآلخـر يواجـه الكامـيرا. وقـد تسـتخدم للداللـة عـى س

اللقطـة الكبيـرة  .وهــي تضخــم األشــياء وتفاصيــل األشــخاص تظهــر قليــالً مــن الموقــع أو ال تظهــره،

جـ ّد ًا: وتدعونـا كمشـاهدين لننظـر إلى الـيء المصـور ولنبحـث فيـه عـن فكـرة معينـة يوجهنـا إليهـا 

وهــي في العــادة تَنـ ّوع للقطـة البعيـدة  :-Deep Focus -اللقطــة ذات البعــد البــؤري العميــق .ـرجالمخ

ترتـب األشـياء في كادر الصـورة  .وتـبرز األشـياء في أمديـة قريبـة ومتوسـطة وبعيـدة في نفـس الوقـت



وهـي  ـتوى الوسـطي وخلفيـة الصـورة،بعنايـة في مسـتويات متتاليـة: مسـتوى الصـورة األمامي والمس

ومـن خاللهـا يسـتطيع المخـرج قيـادة عـين المشـاهد مـن مسـافة إلى  تحافـظ عـى وحـدة الفضـاء،

توقـع «. المواطـن كـين»طـ ّور أورسـن ولـز هـذا النـوع مـن اللقطـات التـي بـرزت في فيلمـه  .أخـرى

خصية الرئيسـية التـي يمثلهـا أورسـن ولـز )مخـرج ومنتـج وكاتـب مـاري كـين زوجـة تشـارلز كـين الشـ

حيـث إن السـيد ثاتـشر سـيتولى الوصايـة عـى الطفـل وكـين  الفيلـم(، عـى اتفاقيـة وصايـة خاصـة بطفلهـما،

ي مسـتوى نـرى في المشـهد الشـخصيات األربـع بـارزة ف .منزعـج جـ ّداً مـن الفعـل الـذي تقـوم بـه زوجتـه

ولهـذا المشـهد  .وزوجـة كـين هـي التـي تسـيطر عـى الموقـف الصـورة األمامـي والوسـطي والخلفـي،

ونحـن نـراه بـارزاً يلعـب  دالالت عـى فقـدان كـين السـيطرة عـى حياتـه وعـى تحكـم األم بمصـير ولدهـما،

 في الثلـج في الخلفيـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حركة الكاميرا اوال: 

 Camera Movementالكاميرا  حركة

 منظور من لتغير أو ، اتجاهها تبدل أو تتحرك وكأنها ، الصورة لتظهر ، الكاميرا فيها تتحرك التي اللقطة هي

 ، مثال سيارة أو ، ممثل حركة يتابع أن ، للمتفرج اللقطة داخل الكاميرا تحريك إمكانية سمحت ولقد.  المتفرج

 إلى المتفرج انتباه يقود ما وهو. حركته أثناء شخصيا الممثل نظر وجهة من المصور الشيء يشاهد أن أو

 داخل وتشكل، السينمائي اإلخراج جوهر هي الحركة وتعد.  إليها نظره يلفت أن المخرج يريد التي األجزاء

لسببين وذلك،  السينمائي للسرد قوية أداة اللقطة
1
 : 

 . الحدث خالل والتوتر الطاقة من نوع توليد على تساعد أنها 

 للقطة القطع من بدالً ،  تغييره أو ، اللقطة أثناء تصويره المراد الموضوع حجم علي باإلبقاء تسمح 

 جديدة

 اللقطة خالل مكانها في ثابت حامل على وهي تصور كانت سواء أشكال عدة الكاميرا حركة تأخذ أن ويمكن

 : أيضا يتحرك حامل على وهي تصور أو،  الواحدة

ثابت حامل على وهي الكاميرا حركة - أوالً 
2
 : 

 : نوعين إلى ثابت حامل على وهي الكاميرا حركة تنقسم

 البانورامية األفقيـة الحركـة  Pan Movement 

 اليسار من - الرأسي محورها ثبات مع - استعراضية حركة في األفقي محورها حول الكاميرا تتحرك وفيها

 . الحامل فوق مكانها في ثابتة وهي , Pan Left اليسار إلى اليمين من أو Pan Right اليمين إلى
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 : التالية لألغراض البانورامية األفقية الحركة تستخدم

 . أخري إلي بها يحتمي نقطة من ينتقل جندي مثل،  أفقية حركة يتحرك ممثل لمتابعة - أ

 رجل فيها يكتشف لقطة مثل،  واحدة لقطة في بينهما الربط األهمية من، حدثين أو موضوعين لربط - ب

 .نومه غرفة في لص وجود

ً  ما منطقة يفحص لشخص نظر وجهة لخلق - ج  منطقة يمسح،  شرطة رجل مثل،  محدد شيء عن بحثا

ً  واسعة  .هارب لص عن بحثا

 الرأسية الحركة Tilt Movement 

 من أو, tilt up أعلى إلى أسفل من - األفقي محورها ثبات مع - الرأسي محورها حول الكاميرا تتحرك وفيها

 .tilt downأسفل إلى أعلى

 

 : التالية لألغراض الرأسية الحركة تستخدم

 . مئذنة أو مثالً  برج،  مرتفع مبنى الستعراض - أ

 . أسفل إلى جسم سقوط لمتابعة أو،  سلم يهبط أو يصعد رجل مثل،  هابطة أو صاعدة حركة لمتابعة - ب

 في اشترك صاروخ إطالق ليشاهد يقف عالم مثل،  اللقطة نفس في ببعضهما مرتبطين موضوعين لربط - ج

 . تصميمه

 . يحرسه الذي المبني نوافذ يراقب أمن رجل مثل،  ألعلي يتطلع لشخص نظر وجهة لخلق - د



 ً  : متحرك حامل على وهي الكاميرا حركة - ثانيا

 : وهو عليه المثبتة الحامل لنوعية تبعا متحرك حامل على وهي الكاميرا حركات أنواع تختلف

 : المصور جسم على مثبتة الكاميرا - 1

 باليـد المحمولـة الكـاميرا حركـة  Hand held
1

 

 وعندما.  اللقطة لتصوير ويتحرك ، بيده الكاميرا المصور فيها يحمل التي الحركة هي االسم من يتضح كما

 بؤري بعد ذات عدسة استخدام عند وبالذات ، ناعمة الكاميرا حركة تكون أن يمكن ، محترفا المصور يكون

 نظر وجهة عن تعبر لقطة لتصوير األمثل التقنية هي المحمولة الكاميرا تعد و. Wide angle lens قصير

ً  مختل:  مرتبكة نفسية حالة في شخص  . .الخ..  مذعور،  سكران،  نفسيا

 حامـل على باليـد المحمولـة الكـاميـرا حركـة  Steadicam
2

 

 الكاميرا أن الفارق مع ولكن ، الكاميرا يحمل شخصا هناك أن حيث،  باليد المحمولة الكاميرا تشبه وهي

 فيها بما الممثل لمتابعة الحركة هذه وتستخدم . Steadicam يسمى للصدمات ماص جهاز على موضوعة

 ألنها ، مكلفة ولكنها. فائقة بنعومة مكان أي وفي بل ، الضيقة الفتحات من والمرور للساللم صعوده أثناء

ً  مصوراً  تتطلب ً  مدربا ً  تدريبا  . خاصة معدات استخدام مع،  عاليا

منصة على مثبتة الكاميرا - 2
3
 : 

 التتبـع حركـة  Dolly 

 وأحجام أشكال وهناك".  دوللى"  عليها ويطلق ، عجالت ذات منصة على مثبتة وهي الكاميرا حركة هي

 ، للمخرج بمقاعد ، المزودة الضخمة بالتجهيزات وتنتهي ، المتحرك الكرسي من تبدأ ، المنصة لهذه متعددة

 الكاميرا تحريك في استخداما واألكثر ، الشائعة الحركة هي،  الحركة وهذه.  المصور ومساعد ، والمصور

 . األستوديو داخل كاملة بحرية
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 التتبـع حركـة  
1
Tracking 

 المراد الممثل لتصاحب محدد اتجاه في حديدية قضبان علي تتحرك منصة على الكاميرا تثبت الحالة هذه في

ً  وتتحرك،  تصويره  األفقية الحركة إمكانيات من أكبر يقطعها التي والمسافة سرعته تكون عندما،  له موازيا

 . تصويره يتم الذي الشخص فعل وردود تفاصيل التقاط من المصور،  الموازية الحركة وتمكن.  للكاميرا

 

 المصاحبة الحركـة
2

  Traveling 

 سيارته يقود ممثل لمتابعة،  شاحنة أو ، سيارة مثل المركبات من نوع أي على الكاميرا توضع الحالة هذه في

 . مثال داخلها يجلس حتى أو، 

 

 : إلى الحركة هذه وتنقسم

 الممثل يقف عندما : ابتعاد أو اقتراب حركة  ً ً  الكاميرا منه تقترب إما،  ثابتا  من مزيدا إلظهار تدريجيا

 اإلحساس ويكون.  حوله الحركة أو المكان من أكبر جزء الستيعاب عنه تبتعد أو،  التفاصيل

 مراعاة يجب وعندها.  يمكن ما كأفضل الكادر في الظاهرة المختلفة األشياء بين وبالعالقة بالمنظور

 . التصوير وقت طوال بدقة المسافة ضبط

 بنفس أمامه تتحرك بأن الكاميرا تتابعه،  الممثل يتحرك عندما : خلفية أو أمامية متابعة حركة 

ً ،  الوقت طوال لتصويره نحوه وتتجه اإلمكان بقدر بينهما المسافة على محافظة السرعة  ما وأحيانا
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 .الخلف من المتابعة هذه تتم

 سواهما أو داخلها يجلس التي السيارة أو يجرى الذي الممثل الكاميرا تتابع قد : جانبية متابعة حركة 

 أو، طويلة لمسافة ممتدة قضبان على تتحرك منصة على مثبتة وهي،  له متوازي بشكل تتحرك وهي

 . السرعة وبنفس الجانبين أحد من،  الغرض لهذا خصيصا مجهزة سيارة على

رافعة على مثبته الكاميرا - 3
1
 : 

 تقوم كأن،  لذلك الضرورة دعت إذا،  واحدة لقطة تنفيذ أثناء في ذكرنا مما أكثر أو حركتين بين الجمع يمكن

 أو رافعة على توضع الكاميرا فإن ولذلك،  واحد فيوقتPan أفقية حركة مع Tracking تتبع بحركة الكاميرا

 المركبة الحركات هذه لتنفيذ طائرة على حتى

 Boom  الكـاميـرا ذراع حركـة - أ

 ال ، محدودة رأسية مركبة بحركة لتسمح الكاميرا عليها تثبت jib arm خاصة ذراع ذات صغيرة رافعة هي

ً  12 ارتفاع عادة تتجاوز  Dolly .متحركة منصة أو ، األرجل ثالثي حامل علي الذراع هذه وتركب ، قدما

 

الرافعـة حركـة  - ب
2
 Crane 

 فيها ويتم كثيراً  منها أبعد لمسافة تتحرك أنها إال ، Boom الذراع حركة مع Crane الرافعة حركة تتشابه

 لتنتج التصوير ومدير المخرج توجيهات حسب فيها التحكم يتم،  عجل على تتحرك رافعة علي الكاميرا تثبيت

 30 إلى تنخفض أو ، الكاميرا ترتفع أن مثال فيمكن.  اللقطة نفس في واالرتفاعات االتجاهات متغيرة حركة

 نقل أيضا ويمكن. معا آن في االتجاهات جميع وفي ، ورأسيا ، أفقيا تتحرك وأن،  الرافعة حركة أثناء ، قدم

                                                
 ,39ص,المصدر السابق   -1
 .39ص,المصدر السابق -2



 . األمر لزم إذا،  الخارجي التصوير مواقع إلى الضخمة الرافعة هذه

 

 : طائرة على مثبته الكاميرا - ج

 ال التي المساحات من مزيدا لتصور عادية طائرة داخل حتى أو،  هليكوبتر طائرة على الكاميرا تثبيت يمكن

 .Crane الرافعة على مثبتة وهي الكاميرا تصويرها تستطيع

 

 :في المركبة الكاميرا حركة وتستخدم

ً  تأثيراً  تولد فإنها بتصويره تقوم الذي الشيء عن مركبة حركة في الكاميرا وتبتعد تقترب عندما ً  دراميا .  جارفا

.  كامالً  الحدث مشاهدة من يتمكن حتى ، للمتفرج التدريجي االكتشاف إحساس تنقل الصاعدة الرافعة فحركة

 التعبير الموقف يستدعي عندما أو،  تأسيسية للقطة حاجة هناك تكون عندما الحركة هذه تستخدم ما وغالبا

 الرافعة حركة أما.  اللقطة داخل الموجودة الشخصيات عالقات في درامية تغيرات عن الكاميرا بحركة

 .منه الكاميرا اقتربت كلما إثارته تزداد ، معين حدث بمراقبة اإلحساس للمتفرج تنقل فهي ، الهابطة

 ؟ المونتاج في القطـع أم الكاميرا حركـة استخدام



 الحركة استخدام قرار اتخاذ يعتمد
1

 من الحدث رؤية في المتفرج رغبة على،  ثانية لقطة إلي القطع من بدال ،

ً  تأخذ الحركة بينما ، فوراً  المكان داخل المتفرج يحرك والقطع.  جديدة نظر وجهة  من كال ألن ، أطول وقتا

ً  بالضرورة يكون ال التباطؤ هذا لكن.  المكان داخل حقيقي زمن في يتحركون والممثلين ، الكاميرا  ، سيئا

 يخدم أن يجب ، األحوال كل وفي.  ويتوقع ليفكر الفرصة بإعطائه ، للمتفرج توتر لخلق استخدامه يمكن حيث

، هيتشكوك أللفريد The Rope الحبل فيلم في فمثالً . المشهد داخل اللقطة من الهدف الحركة أو القطع اختيار

 بين للوصل إال يستخدم ال،  الفيلم هذا في القطع كان.  الحركة مواجهة في القطع لفكرة اختبارا كان الذي

 الممثل أو Subject size المـوضوع حجـم في ينـوع ولـكي.  ظـاهراً  يكن لم القطع هذا وحتى ، الفيلم بكرات

 ، الخطوة هذه نحو تقنية عالمة الفيلم هذا أعتبر ولذلك.،دائمة حركة في والممثلين الكاميرا من كل كان، 

ً  تغييراً  تطلبت والتي  من الرغم وعلى.  الفيلم وفريق ، الممثلين حركة في دقيق وتوقيت ، الديكور في دائما

 .الكاميرا حركات في القصور استعرض قد العكس على إنه بل ، جماليا نجاحا حقق قد أنه يعتبر ال ، ذلك

 ؟ الزوم عدسة حركة أم الكاميرا حركة استخدام

 من بدالً  ، Zoom Lens الزووم عدسة حركة استخدام إمكانية في الجدد األفالم صانعي من العديد يعتقد

 الكاميرا حركة
2

ً  أو بعيداً  المتفرج تحرك الزووم حركة أن ورغم.   ذلك أن إال ، المصور الموضوع من قريبا

 الجانب وعلي. المنظور تغير عدم بسبب مسطحة نظرة النتيجة وتكون،  الصورة تكبير طريق عن يحدث

ً  المتحركة الكاميرا تعطى ، اآلخر ً  إحساسا  الكادر مقدمة مكونات وضع يتغير حيث ، الثالث بالبعد واقعيا

 .الواقع في يحدث كما البعض لبعضها بالنسبة ، وخلفيته

 المنظور يتغير الكاميرا حركة استعمال عند

 المنظور يتغير ال الزووم العدسة حركة استعمال عند

الكادر مقدمة أن الزووم حركة استخدام على المآخذ بين ومن
3

 األبعاد في مضغوطان يظهران ، وخلفيته ، 

ً  هذا ويقلل. للعدسة المكبر للتأثير كنتيجة ، الكبيرة البؤرية  يالحظ ال وقد.  الصورة بعمق اإلحساس من أيضا

 يشعر سوف ولكنه ، التكنيك ناحية من الزووم العدسة وحركة الكاميرا حركة بين االختالف العادي المتفرج

 يكون عندما فقط الزووم العدسة تستخدم أن يجب لذا.  بكثير أكبر مرئيا تأثيرا تصنع الكاميرا حركة بأن

 أن الزووم حركة لتنفيذ الطرق أفضل من يصبح الحاالت هذه مثل وفي ، متاحا غير الكاميرا حركة استخدام

 تسببه الذي التسطيح إخفاء يمكن عندها.  ذلك أمكن إن ، Tilt رأسية أو Pan أفقية بحركة مقرونة تكون

 في مرونة أقصى على وللحصول.  وخلفيته الكادر مقدمة في طفيف تغير خلق طريق عن ، الزووم حركة
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 . ثابتة بصورة وتنتهي الزووم حركة تبدأ أن يفضل ، المونتاج

الكاميرا، وتتعدد أنواع اللقطات حيث تختلف الصورة التي تظهر على الشاشة عند تشغيل  shot يقصد باللقطة

 .حسب حجم اللقطة وحسب المسافة بين الكاميرا والمشهد

ً حسب زاوية التصوير ، وكذلك حسب طريقة واتجاه حركة الكاميرا ، ولكل لقطة مسمى  كما تختلف أيضا

 .ووصف متعارف عليه بين المخرج وفريق التصوير مما يسهل لغة التواصل والتوجيه

ير في البداية أنه ال توجد قواعد جامعة مانعة في مجال تحديد وظائف كل لقطة، فلكل فنان رؤيته وإبداعه، نش

غير أن هناك قواعد اتفق عليها خبراء اإلنتاج الفني، لكن ال يمكن اعتبارها مسلمات لكنها تخضع بشكل 

  ،أساسي للغرض المصممة من أجله

 LONG SHOTS   اللقطات الطويلة

 : أشكال 3لها 

 لقطة متناهية الطول Extreme Long Shot  ، 

 لقطة طويلة  Long Shot ، 

 لقطة متوسطة الطول. Medium Long Shot 

هى واحدة من أنواع اللقطات التي تعطي انطباع عن الموقع  Extreme Long Shot اللقطة متناهية الطول

المشاهد ما يحيط بالمكان ويتهيأ ليرى الحدث وجغرافية المكان وزمان التصوير وظروف هذه البيئة ، فيفهم 

 .كامالً 

ً ما تستخدم هذه اللقطة كلقطة بنائية أو تأسيسية ، تمهد للقطات  Establishing or Master Shot غالبا

التالية وما سيجري من أحداث وأفعال، تتسم الصورة بالضخامة واالتساع، وأغلب المخرجين يفضلون بدء 

 .قطةالعمل الفني بهذه الل

             يظهر الجسم اإلنساني كامالً، أما اللقطة متوسطة الطول Long Shot وفي اللقطة الطويلة

Medium Long Shot فتقاس في الشخص من منطقة الركبة أو الخصر حتى الرأس. 

 



 لقطة طويلة                                   لقطة متناهية الطول        

 
 الطول اللقطة متوسطة

 

 Takes Long  ستمرةلماللقطة الطويلة ا

ونتاج في خلق التعبير واحياء لمبتعاد عن مسالك االان تحريك الكاميرا جعل التصوير يخوض في ا

مع  (ايزنشتاين وكيلشوف وبودفكين) اها الروس امثال تفجر من حاصل جمع لقطتين كما تبنعنى يلمفرضية ا

عاني عند حدود التوليف بعد ان اصبحنا نتحدث عن لمأجيج االوحيدة في تالفرضية لكنها ليست صحة هذا 

و حداث الوجودة وحركة الكاميرا في بيئة المشياء االوالتي تعتمد في توظيفها على حركة ا (شهدلما -اللقطة(

 .و نتاج يعد مفسدة لنقل الواقعلمعض ان االب فظائها، بعد ان عد

حداث بواسطة السينمائي او تلفزيوني  الذي يوثق او يسجل ا ساس في تاسيس اي عملالان اللبنة ا

اللحظة  (هذه اللقطة التي تعد اصغر وحده بنائية ضمن حيز الفيلم والتي تعرف على انها .الكاميرا هو اللقطة 

 التي تبدأ فيها محرك الكاميرا بالعمل واللحظة التي يتوقف فيها(
1

( مستمر دون وهي سيل متدفق من الصور(،

يء يراد تصويرة، وتحدد اللقطة من لحظة اشتغال الكاميرا وهي في وضع معين حتى توقف للمنظر اي ش

تتوقف
2

ستغراق الطويل الا)تصال هو الوا المإلعل،ان تعريف اللقطة الطويلة كما ذكر في قاموس أكسفورد  

تكون هذه اللقطات معقدة  في زمن لقطة واحدة مستمرة في فيلم تتجاوزمدتها التوقعات التقليدية، يمكن أن

للغاية
3

جزء مفرد من أي فيلم ينتج عن تشغيل مستمر للكاميرا : هي Shotكذلك القطة  ، )
4

ايا كان وصفها ،

وجماليا وتعبيريا  (ي فيلم سينمائي و قادرة على لعب دورا كبيرا ألساس الوتعريفها لكنها تبقى هي اللبنة ا

دراميا في بنية الفيلم التي تتشكل فيه باحجام وزوايا وحركات وعدسات وحوامل يمكن توظيفها ( وظيفيا 

 .طروحةلما واضيعلما معالجة قادرة على النظير حتى تبدو بتنوع وتلون غير منقطع

 اللغةحا يطلق على اللقطة الطويلة في النكليزية، اصطالسميات للقطة الطويلة في اللغة المهنالك كثير من ا
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 One  ستغرقة كذلك  تدعى ايضا بـالم ترجمتها اللقطة الطويلة و ( Shot Take Long) نكليزية تسميةالا

Shot عتيادية من دون اي تقطيع اوال،وهي اللقطة التي يمتد تصويرها لوقت أطول من لقطات الفيلم ا 

 ء عملية مونتاج او تحرير، يمكنخرج بالتصوير على كاميرا واحدة فقط من بدون اجراالمتحرير، اذ يعتمد 

.واحدة مكن ان تمتد لصنع فيلم كامل بلقطةلمشهد كامل، وفي احيان اخرى من المطة ان تمتد لهذه اللق
1

 

في  (الفريد هتشكوك)خرج الكبير المركائزها  غة السينمائية جسدها وثبتالهميتها في ابتداع الجمال والبالو

فكار العضهم الى فخامتها في التعبير وايصال اب حينها انحنى 1946الذي اخرجه عام  Rope فيلم الحب ل

يطلق على اللقطة الطويلة تسمية الدورة الكاملة  ق التسميات لها ومنها ماالطلوبة من جرائها، واستمرت اطلما

من الشمال. وكذلك تسمى اللقطة ـ  هرتي في فيلمه نانوكفال خرج السينمائي الوثائقيلمالتي تذكرنا بما قدمه ا

الحقيقي الفعلماهية  شهد التي تتماثل مع زمنها لكونها تعرضلما
2
. 

فاللقطة الطويلة من ناحية زمن استغراقها على الشاشة بشكل ملفت للنظر مفادها هو كسر نمطية اللقطات 

 عمليةفي ان واحد والتي تحتل بتغي التعبيري والجمالي لمتحقق اخر هو لتالمر االونتاج، والمالقصيرة وا

 من احداث ومواقف لبناء السرد حتوائها على كل العناصر الداعمةالعتاد لمأطول من ا وقتا هارتصوي

  ت اخرى، الومكم

ونتاج وهذا يرجع المفاصبحنا نتحدث عن احداث كاملة من دون الحاجة الى عمليات التوليف عبر  

ضاءة والحركة والعدسات .. االدوات الحسن .. و تطور نوعي التطور نوعية الفيلم الخام الى ا حصلة الىلمبا

عتماد على تحريك الكاميراالو ا
3

،لتتكون اللقطات التي تكون معتمدة على حركتين اي حركة الكاميرا  

قات المن اشكال نظام التتابع ولها ع الاللقطة الطويلة شك" سجل فيكون هنالك التتابع موضوع اللموحركة ا

. شياء وحركة الكاميراالبالحركة الداخلية وكذلك حركة ا
4
”  

  .ونتاجلمالدة من اتولمفكار االعن ا البهذا تصبح اللقطة الطويلة كاسلوب سردي بدي

كان لمفي فضاء االتي يمكنها ان تتجول  الكاميراعلى كبيرا اعتمادا  مر اعتمدالالقول ان انا وفقا لذلك يمكن

تصبح  ل امكانيتها وحريتها فقدالي من خابعة ادق التفاصيل مستعرضتا كل شبحرية بشكل تمكننا من مت

نساني ونوعا ما بديهية مهما كان اتجاهها عندما تأتي مصاحبة القريبة من السلوك احركة الكاميرا إنسانية 

الجديد أو  من معرفة لنا السرد الفيلمي من رغبة يخلقه املوكاستمرار  لشخصية متحركة أو تحكمها فكرة ما،
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حداث أو مشهد ما من زاويتهااألفق انتظار أو كبديل عن شخصية متحركة تحكى ألكإجابة 
1

فكار الوهذه ا ، 

ونتاج لمهي بالفعل ما انطلق منها اندرية بازان وكراكاور والنظريات التي وضعوها كانت تعارض استخدام ا

ل عنه اللقطة الطويلةعتيادي وطرح بدائالا
2
 شهديةلمشهدية كونها تعادل مشهد متكامل، فاللقطة الم،او القطة ا 

علومات وحيثيات القصة برمتها والتي كانت بمثابة هوية الفيلم السينمائي بذاته حسب لمتدفقة بالمالطويلة ا

 :الواقعيين الفرنسيين تنقسم الى نوعان عند حدود التصنيف 

 (هرتيةالف)  ول لقطةاال وعنال . 

   ن مفاهيم مختلفة الكونهما يحم (تركوفسكية(النوع الثاني في. 

ستجواب ليدلي باعترافه ويكشف عن الحقيقة. لالحقق الذي يخضع العالم لمشهدية الطويلة هي كالمفاللقطة ا

) ل في فيلم هيرتي مثا اللكن اللقطة الطويلة لتاركوفسكي ليست هي نفسها اللقطة التسجيلية الطويلة لروبرت ف

سكيمو وهو إلنتظار رجل االخيرة كان طموحها هو تسجيل الزمن الفعلي أل(؛ فا1922نانوك رجل الشمال، 

سكيمو للظفر إلهيرتي أن يجعل الشاهد ينتظر نفس الزمن الذي ينتظره االيصطاد الفقمة، وكان طموح ف

هو حتى طموح الشاعر  الو فإن طموحها ليس تسجيل الواقع، بصيده. أما اللقطة الطويلة لتاركوفسكي

العالم والطبيعة، ولكنه طموح خلق عالم ذاتي باطني خاص نقل جماليات في يالرومانس
3
مر جعلنا الوهذا ا ، 

 و مر يبقى يدور في فلك الواقعيةاالوضوعي لكن لمفهوم الذاتي والمامام مفهومين فكريين للقطة الطويلة ا

ستمرة في تدفقها هو لملهذا يمكننا القول ان من اهم مايميز للقطة الطويلة ا وهذه هي السينما عنه انطباعتنا

كان مقتربين بذلك الى الزمن لمستمرارية وبنية الزمان واالونتاج، وهذا يندرج للمحافظة على المبتعاد عن ااال

كانية .. وتحقق الفة لمستمرارية الزمانية واالالواقعي، فظهر اسلوب استخدام اللقطة الطويلة .. لتحافظ على ا

عرضة على الشاشة والتقارب بين زمن الفعل السينمائي مع زمنه الواقعيلمحداث االمع الشخصيات و ا
4

 ، 

 ستمرةلما كسب التي تحققه اللقطة الطويلةلمم تسعى الى اللقطة الطويلة لتحصل على هذا االفالفكانت بعض ا

 .ونتاجلما تعبيرية من دون الخوض في

 الفصل الثالث

 "1917الفيلم الحربي الملحمي "

 ." لإلنجليزي سام مينديز الحاصل على عشرة ترشيحات لألوسكار1917الفيلم الحربي الملحمي "
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ال يمكن ببساطة تجاهل الجانب التقني من الفيلم، فكونه مصورا ليصبح لقطة  1917عند الحديث عن فيلم 

واحدة تتتبع أبطاله وتجعل المشاهد في وحدة معهم، هو عنصر أساسي من عناصر جذب الفيلم واعتباره فيلما 

 .مميزا في نوعه

يحكيها مينديز بسيطة في جوهرها، رواها عليه جده الذي يهدي له الفيلم كأحد أبطال الحرب القصة التي 

العالمية األولى، جنديان فتيان يذهبان في مهمة شبه مستحيلة إليصال رسالة ألحد الفيالق على حدود أراضي 

 لمحتوم.العدو، هو أشبه بفيلم رحلة، يتغير خاللها أبطاله كأنه قصة نضوج في وجه الموت ا

ورغم أن القصة وتفاصيلها ال تملك جديدا بشكل خاص، فإن مينديز اهتم بإمكانيات الوسيط السينمائي نفسه، 

" حواس المشاهد، نصبح فجأة داخل عالم 1917بأن يصنع فيلما يستحيل حكيه بل يمكن فقط اختباره، يغرق "

صوت األحذية الغارقة في الوحل، من األلوان واألضواء والمالمس، رطوبة األرض ونعومة الزهور، 

صمت الترقب، بزوغ الفجر فجأة، إنارة النيران ألطالل المدن وظاللها الممدودة، ثبات الموت وحركة 

 األحياء.

بالطبع يختار المخرج مع مدير التصوير روجر ديكنز مكان الكاميرا واتجاه حركتها وماذا ترى وماذا تخبئ 

 اعر كما وجدت.عنا، لكنه يترك لنا اختبار المش

في أحد المشاهد يُقتل أحد الجنود، ولكن ال نرى عملية القتل بشكل قريب بل نشهد نتيجتها أمامنا على الشاشة، 

شاب كان ذات مرة متورد الوجه يحكي الحكايات الطريفة، يسلب منه اللون والحياة تدريجيا بينما يفقد دماءه، 

رها ألطول وقت ممكن حتى يبيض وجه الفتى أمامنا، يعزز ذلك ال تهرب الكاميرا من مأساة كتلك لكنها تؤط

من قيمة المشهد العاطفية كما يقربه من الحقيقة، فنحن على سبيل المثال نشهد حزن زميله عليه، وال يحدث 

 ذلك خارج الكادر فتعود الكاميرا ونرى دموعه، بل يحدث بالتدريج أمام أعيننا.

 التحليل اداة

ت نتقااللألعلى ضوء اساليب التكنيك الفني  2019نتج اواخر عام لما ( 1917)سيتم تحليل الفيلم الحربي  

لها الانواع من اسلوب التكنيك يتحقق خ طارالنظري والتي تمحورت على شكل اربعألا ها فياالتي تناولن

 :وهي ومستمرة تركيب اللقطات بحيث يبدو الفيلم على شكل لقطة واحده متدفقة

 

 Transition Masking   نتقال تحت القناعالاخفاء ا .1

 Plot ))  كيدةلمالخداع ا .2



 :البحثية اجراءات تحليل العينة

 ( قد مر بعدد من المراسل وهي:1917تحليلنا لفيلم )

 عرض وتفحص الفيلم اكثر من مرة من اجل التاكيد على النتائج. -1

 ومتابعة كل لقطات الفيلم.قمنا بتحليل كل اجزاء الفيلم وتفكيكها  -2

 حتى Premiere Adobeالى برامج المونتاج ال  ( HD Full)ادخلنا الفيلم بعد حصولنا على نسخة  - 3

 ( والسيطرة frame by Frameنتمكن من رصد كل تفاصيل الفيلم بشكل يسهل لنا العمل عليه وتحليله )

 بالتحكم على تدفق وسرعة الفيلم.

 في برامج المونتاج من اجل احتساب الوقت وتحديد مكانات التنكيك  Timelineوضعنا الفيلم على ال  -4

 االنتقاالت لغرض اعطاء النتائج الحقيقية.

 ( من اجل تصميم االشكال الخاصة بالفيلم. Photoshop استخدمنا برنامج ال ) - 5

 ة واحداث الفيلم:قص

 ( قصه حقيقيه واحدائها كانت مشهوره في حينها. فقد عرفها وتداولوها الجنود1917قصة الفيلم الحربي )

 بشكل واسع في حيتها عارفين ابطالها الذين ضحوا من اجل انقاذ زمالئهم المقاتلين وهم اثناء الواجب في

مناطة لهم المممة هما )سكوفيلد وبليك( . الجنديين البريطانيين ال1917أبريل  6الجبهة الفرنسية وبالتحديد في 

مثل ادوارهم كل من )جورج ماكاي( و)دين تشارلز( إرسالهما قائدهما في ميمة معقدة ومستحيلة. من أجل 

جندي بريطاني من دون الوقوع في الفخ الذي احيك لهم من قبل ، 1600ايصال رسالة تحذير لزمالئهم ال 

يحملون رساله مفادها ايقاف الهجوم وتفادي الفخ علما ان الجندي  المهمةااللمان. الجنديين الذين كلفو بهذه 

. فانطلقت رحلت )سكوفيلد وبليك( في اختراقيم ارض العدو  1600 )بليك( له اخ مع هوالء الجنود ال

وصعبة جدا مما فقد احد الجنود حياته وهو يحاول انقاذ الطيار االلماني  ومواقعه فكانت رحلة معقدة وشائكة

لكن الطيار يقتل )بليك( بالسالح االبيض، هذا االمر لم يثني )سكوفيلد( من  الذي سقطت طائرة بالمقربة منهم

 االستمرار بالمهمة بغية ايصاله

 ساعة او اكثر من يوم واحد. 24االوامر الى الجنود المحاصرين. احداث القصبة كانت تدور خالل 

حاصل على ثالث جوائز اوسكار كما ذكرنا سابقا في مهرجان عام  (Sam Mendes ) الفيلم من اخراج 

( المرشح الى  Deaking Rogerفقد حصد جائزة احسن تصوير فكانت من حصة مدير التصوير ) 2020

 (، وجائزة افضل مؤثرات صورية ؛ وجائزة1917مرة حتى نالها عن هذا الفيلم الحربي ) 4االوسكار

 مليون دوالر امريكي. 95لفيلم وتي. كلف انتاج االمكساج الص



 اً:تيقراءة الفيلم صو

 ونحن نتفحص الفيلم وجدنا انفسنا امام قطعة فنية نادرة من حرفية وتكنيك التصوير الى حرفية تكنيك

لقطة  االنتقاالت وتوظيف التقنيات الرقمية بشكل رائع؛ فكنا امام لقطة واحدة او االحساس في اننا كنا امام

السردي من  على شكل فيلم خالي من المونتاج او التقطيع؛ الفيلم لم يتبنى اي تعقيد في البناءواحدة طويلة 

وهي تقودنا  توظيف اي نوع من انواع القطع او استخدام مبنى التداعي او االستذكار. بل كنا نتتبع الكاميرا

سوى انهم جنود  ال نعرف عنها الى ما تريد ان ترينا او تجعلنا منقادين نحوه. الشخصيات بسيطة وغير معقدة

بطابع وجداني  ملزمين بالواجب المناط بهم الحوارات بسيطة معلوماتية اال في بعض االحيان يكون الحوار

الوصول الى تحقيق  لكن الحالة العامة حوار مقتضب وبسيط وغير فضفاض. الجنديان يتصارعان من اجل

من االثارة عند المشاهد  ويعات معدودة مما خلع طابع كبيراهدافهم. لهذا ان احداث الفيلم كانت تجري في س

كاملة(. فكانت الكاميرا المستمرة  بفعل سجر اللقطة الطويلة المشهدية )اذ يمكننا هنا ان نقول انها لقطة فيلمية

ت ان تخلق لدينا االحساس من ان الوق التي حافظت على جغرافية المكان ووحدة الزمان المتدفق بوقته الحقيقي

بايقاف المجوم وانقاذ ارواحهم من الموت  يكاد ينفذ واالمر يتطلب االسراع من اجل تبليغ الجنود المحاصرين

 المحقق.

وظف  طوال عرض الفيلم لم يمنحنا المخرج فرصة ان نسحب انفاسنا ونميز اين يمكن ان يكمون القطع فقد

مضاف  وفعاالً في االنتقاالت من خاللها ويفعلهاالمخرج المكان والموجودات والتكوينات لتكون عنصراً مهماً 

واحدة. بل ان  الى بعض التقنيات الرقمية وتطلب هذا تكنيكا معيننا يستثمر من اجل جعل الفيلم يبدو لقطة

احترافي باستخدام القطع  لم يمنح الفرصبة للمشاهد بالتقصي عن ذلك او االحساس به فقد عمل بشكل المخرج

 ر الفيلم.غير المرئي على مدا

هذا  لقطة مستقلة( هذا ما اسفر عنه التحليل. وما يعزز تشخيصنا 35كان الفيلم متعدد القطات فتشكل من )

 رصدنا عبر االفالم التي كانت تتناول )كواليس الفيلم( والتي تؤكد على اختالف وتنوع الة التصوير وتنوع

نالحظ فيه  الذي ادناهلقطة واحدة كما في الشكل  الحوامل مما يؤكد ان الفيلم كان مجموعة من اللقطات وليس

كذلك الكاميرات  (درونالكاميرات المحمولة على الكتف وعلى المركبات والدراجات النارية وكذلك )الكاميرا 

التصوير قد توقف  المحمولة على اسالك وغيرها يمكن مشاهدتها في الصور المرفقة. وهذا ما يبرهن ان

 قد شغل وتوقف الكثر من مرة.لمرات ومحرك الكاميرا 



 

فلم  1917بعدما شاهدنا الفيلم يمكننا القول ان من النادر جدا في عمر السينما وتاريخها ان نجد فيلم كما هو 

مع  يوحي لك انك امام لقطة واحدة بهذه الحرفية العالية فالكاميرا لم تبرح سرد االحداث من خالل السير

 تتابعهم فتنزلق حين ينزلقون وتقفز حين يقفزون وتصعد الساللم وعربةالجنود في رحلتهم وخطاهم فري 

 الحمل العسكرية مع الجندي )سكوفيلد( التي تالزمه وال تفارقه فتركض حين يركض. حتى ان االحساس

 )سكوفيلد( بالخوف وتفادي المواقف تتجسد تصويراً متتابعاً مستمراً ومتدفقاً حتى اتمام المهمة الموكلة للجندي

 الذي اصبح وحيدا بعد مقتل زميلة االخر )بليك(.

تمنح  ان اسلوب االحساس من ان الفيلم هو عبارة عن لقطة واحدة كان وراء نجاح الفيلم وحصوله اهم جوائز

ينغمس  ( قد كسر الحاجز بين المشاهدين والممثلين. وجعل المشاهد1917لفيلم؛ كذلك النقاد الذين اعتبروا )

اننا نعرف  بعيش متتبعا لالبطال عبر الكاميرا وحيز التصوير مع غياب وجهات النظر االفي احداث القصة و

يخطوها  بشكل دقيق وبفعل الكاميرا ماذا يترتب من امور على ابطال القصة؛ فنحن نتحرك مع كل خطوة

فنا نحن يسهد الجنود االبطال داخل بيئة االحداث وساحات المعرك والمواقف الصعبة واطالق الرصاص الذي

االرض  فنستشعر رائحة الموت ووعورة االرض وضحالة التربة ومؤثرات صوت االحذية وهي تغوص في

نستشعر  الوحلة بين جثث الجنود الذين انصهروا اجساداً ممزقة بين التراب والطين وركام الخنادق. بل اننا

الصمت  واقع االلمان الممزومين معالبرد في هذه االماكن عندما يتلمس الجنود مواقد الفحم المتروكة في م

كاميرا تسير  المطبق الذي يهز مضاجعنا ومضاجع الجنود بين الفينة واالخرى والتي يتجسدا تصوير بحركة

دون انقطاع؛  ببطء مع الموقف ثم يقتحم الحجب صوت االنفجار والرصاص لتثور الكاميرا كردة فعل لذلك

 صاص الذي يستهدفنا نحن قبل البطل.هكذا قضينا الفيلم لساعتين بين ازيز الر



 ي الفيلم بالوصول المتاخر للتبليغ عن طريق الجندي )سكوفيلد( المحطم من الداخل. ولكن يتمكن فيهلينت

بحمل  االخير من تسليم امر ايقاف القتال )الرسالة التي يحملها( لينتهي بذلك االمر. كلف الجندي )سكوفيلد(

رسالة من  ولكن اكتشف انه يحمل رسالة اخرى ولكن هذه المرة رسالة االمواترسالة واحدة من اجل االحياء 

ايصال الرسالة  صديقة )بليك( رفيق رحلته الذي قتل في الطريق. لهذا وجد )سكوفيلد( ان واجبه يحتم عليه

 الجهة مع الجنود ( شقيق )بليك( الذي كان من بين المقاتلين الرابضين على( Lieutenantاالخرى الى 

 .1600ال

  

 تحليل الفيلم:

لقطة( للفيلم قمنا بوضع مخطط زمنيكما في  35من اجل الوقوف على اسلوب تكنيك االنتقال بين اللقطات ال )

االنتقاالت  والذي سيكون الفيصل في تعريفنا بعدد االنتقاالت ونوعيتها وآلية التركيب ومواقع تلك اعالهشكل 

 على محور الزمن.

من لقطة الى  وهو واحد من اهم االساليب الذي اعتمد عليه في عمليات االنتقال  (Maskingتكنيك ال ) - 1

االنتقال حتى  ( مرة بشكل يصعب على المشاهد معرفة وتحديد هذا13اخرى وقد استخدم في هذا الفيلم )

 ينطبق عليه مفهوم االنتقال غير المحسوس.

 (9حيث االستخدام. فقد وظف هذا االسلوب في نسيج الفيلم )( كان بالمرتبة الثانية من (plotتكنيك ال  - 2

 مرات وكان المخرج موفقا في خلق االحساس من ان اللقطة تتدفق من دون اي ارياك.

 ( تربع هذا االسلوب في المرتبة الثالثة من ناحية التوظيف في بناء الفيلم عند حدودOverlap)تكنيك ال  - 3

االنتقال. فعند تفحصنا لعينة البحث من خالل التحليل الدقيق لجميع المفاصل واللقطات واساليب )التكنيك( 



قد وظف  المتبعة في تركيب اللقطات الى بعضها البعض وجدنا ان هنالك اسلوب اخر للتكنيك بين اللقطات

السلس( الذي  وهو تكنيك ) التشابك بشكل فذ ليمنح الفيلم تدفق اخر لخلق االحساس باستمرارية اللقطة. اال

االول وبداية اللقطة الثانية  يتحقق دائما بالتماهي واالنصهار والتفاعل الحاصل بين محتويات نهاية اللقطة

من ان االمر مر بشكل طبيعي  بشكل تماثلي يكاد يكون مطابق الى حد التشابه اذ يخلق االحساس عند المشاهد

( 5ان هذا التكنيك قد استخدم ) ال حتى المكان كما لو كان قد تمثل بلقطة واحدة؛من دون التغيير في الزمان و

)بالدخان والضباب والظالل والمياه  ؛ وقد استعين ادناهمرات على طوال الفيلم كما هو مبين في الشكل 

نها لقطة واحدة اللقطتين ليخلق االحساس على ا اذ استخدم الماء في ادناهواالمواج( لتبرير ذلك كما في الشكل 

التي توضح ذلك وحالة التماهي والتداخل مابين  (12و11و10( كما في الصور رقم )Overlapعبر تقنية )

 محتويات اللقطات.
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 نتائج البحث:

 المونتاج يصبح داخلياً اي داخل حدود اللقطة ويتحقق بفعل آلة التصوير )الكاميرا(. .1

 عنصران لم يشوبهما التشويه في اللقطة الطويلة. فلم يتشكال او يبنيا من خاللالزمان والمكان  .2

التركيب او التوليف عبر المونتاج وانما بفعل الكاميرا التي تتجول في المكان وتستعرضة. فزمن 

 زمن اللقطة والحدث او هكذا يبدو والمكان هو نفسه بيئة التصوير. العرض هو

( غايته خلق االحساس بوحدة اللقطة وتدفقها 1917ل المعتمد في )فيلم اسلوب التكنيك في االنتقا  .3

 انقطاع ودون مونتاج؛ تمحور اسلوب هذا التكنيك الى االتي: دون

 الخداع )المكيدة(  -أ

 اخفاء االنتقال تحت القناع  -ب 

 حركة الكاميرا الخاطفة  -ج 

 ( والتي تشكلت الى:1917البحثية في )فيلم هنالك تكنيك اخر اكتشف عند تفحصنا وتحليلنا للعينة  .4

 تكنيك االظالم. -أ 

 تكنيك التشابك السلس. -ب 

 منع المونتاج اوحظره من الفيلم يعني ان البديل ستكون الكاميرا وحركتها )فالمونتاج الممنوع( حقيقة  .5

  (.1917طبقت في )فيلم 

6.  ً ً ال تكنيك االنتقال من لقطة الى اخرى لم يكن تكنيكا مونتاجيا ً وانما كان انتقاالً حرفيا  او توليفيا

 اغراض تعبيرية فيه.

 يمكن ان يحصل اسلوب التكنيك على نجاح واسع وكبير لصناعة فيلم بلقطة واحدة اذا توفرت .7

 الشروط التالية في عملية البناء الفيلمي وهي:

 تجانس تام في وحدة الموضوع. -أ

 وثابتة تحتوي على كل االحداث وتغيرها يكون تدريجي كذلكيكون للمكان بيئة واحدة غير متغيرة  -ب 



 الزمان.

 يجب ان تكون هنالك عناصر مشتركة بين اللقطات التي يعمل عليها التكنيك. -ج 

 عدم تشتيت انتباه المتلقي عن االنتقال وانما نخدعه بسالسة. -د 
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 اختفاء وجهة النظر في اللقطة الطويلة التي تشكل احد اهم العناصر االساسية التي تتوالد بفعل  .8

 المونتاج واصبحت وجهة النظر وسط مابين انطباع الراوي وحيادية السرد.

 

 االستنتاجات:

 

 ا ومكانيامن اجل ان نبني فيلم اللقطة الواحدة يجب ان تكون القصة ذات نسيج متجانس زمني - 1
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 تنامي منطقي لألحداث والمواقف والحوادث والصراعات اي احداث يمكن تتبعها فكل ثيء يجب ان - 2

 يكون في حيز اللقطة.

 الموسيقى والمؤثرات الصوتية من العناصر المهمة التي دعمت خلق االحساس من ان االحداث تجري -3

 التوظيف يدعم اسلوب التكنيك في االنتقال.بلقطة واحدة. هذا 

 االالت والمعدات والتقنيات الرقمية اسهمت في اطالة مدة التصوير وجعل اللقطة تتدفق دون قطع. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المصادر

 1991. بيـق ، بغـداد : مطبعـة المعـارفالجبـار، رعـد عبـد ، الفـن السـينمائي بـين النظريـة والتط .1

 ، كلود ، ورايمون لويالن، علـم الداللـة، تـر نـور الهـدى لوشـن، دمشـق: دار الفاضـلجيرمن .2

 . 1994للتأليف والترجمة والنشر، 

 الحضـري، احمـد ، فـن التصـوير السـينمائي ، بيـروت: المركـز العربـي للثقافـة والعلـوم ، .3

 عــودة، دمشـــق: منشـــورات وزارة الثقافـــةالحركــة، تــر حســن  –دولـــوز، جيــل ، الصـــورة  .4

 .1997المؤسسة العامة للسينما، 

 فولتون، البرت ، السينما الة وفـن ، تـر صـالح عـز الـدين وفـؤاد كامـل، القـاهرة : المركـز .5

 العربي للثقافة والفنون ، ب.ت. .6

 القــاهرة: اكاديميــة الفنــون ،فــيالن، دومنيــك ، الكــادراج الســينمائي، تــر شــحات صــادق .7

.1998 

 كاســـبيار، االن ، التــذوق الفنــي، تــر وداد عبــد هللاا، القــاهرة: الهيئــة المصــرية العامــــة .8

 1989للكتاب، 

 


