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 لغة الصورة فً الفٌلم اإلستعراضًجمالٌات 

the aesthetics of the language of the image in the The musical film  

 خالد علً عوٌس أ.د/

التطبٌقٌة جامعة حلوان وعمٌد المعهد العالً للفنون  أستاذ بقسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون بكلٌة الفنون

 التطبٌقٌة التجمع الخامس

 م.م/ نهله محمد عبد الرحمن الشندٌدي

 أكتوبر 6مدرس مساعد بكلٌة الفنون التطبٌقٌة قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون بجامعة 

 مقدمة :

رغم أن السٌنما تعد حالٌاً الفن السابع وهو اإلسم الذي أطلقه علٌها الناقد السٌنمابً الفرنسً اإلٌطالً األصل " رٌتشٌو     

كانودو " فً فترة العشرٌنات من القرن الماضً ، إال أن السٌنما نفسها لم تحظ باإلعتراف بها كشكل جمالً وفنً إال بعد 

استقرت أصولها وقواعدها نتٌجة لمساهمات عدٌدة من فنانٌن ونقاد حاولوا وضع األسس فترة طوٌلة من الزمن بعد أن 

. والتً سمٌت بعد ذلك بلغة الصورة السٌنمابٌة أو مفردات التشكٌل والتصمٌم  1النظرٌة والعناصر األساسٌة لفن الفٌلم

ومدارس فً كل أرجاء المعمورة . وتنبع  للفٌلم السٌنمابً ، وبهذا أصبح للصورة المتحركة لغة ومعنى وإبهار وأسالٌب

أهمٌة اللغة البصرٌة للفٌلم السٌنمابً بأنها مفتاح لفهم المعانً والرسابل المطروحة من قبل المخرج وترتٌب جمال 

. 2تعبٌر ) الكامٌرا القلم ( 8491مفرداتها ، فالمخرج هو الفنان السٌنمابً المعبر عن رؤٌاه الذاتٌة ، وقد ظهر عام 

امٌرا السٌنمابٌة تطرح وتكشف قضاٌا وأفكار مثلما ٌفعل المؤلف أو الشاعر . فالسٌنما ال توجد بها ستارة بل تظل فالك

الشحنة النفسٌة مستمرة ومتدفقة من بداٌة العرض إلى نهاٌته . وبالرغم من أهمٌة عناصر الفٌلم األخرى مثل السٌنارٌو 

كبر ٌعتمد على العناصر البصرٌة للفٌلم ، فالعٌن البشرٌة حٌن تشاهد والصوت والموسٌقى التصوٌرٌة إال أن الدور األ

صورة تحاول أن تتجول بشكل سرٌع بٌن العناصر التشكٌلٌة الرأسٌة وتجعل منها كٌان واحد فهً ترى ما ٌقارب من 

شوابً بل تتابع سبعة لثمانٌة عناصــر منفصـلة فً التكــوٌن فً وقت واحد . فالعٌن ال تتحرك داخل الكادر بشكل ع

المساحات والكتل وباقً العناصر بالشكل الذي ٌفرضه المخرج والمصور معاً . ومن هنا نالحظ الفرق بٌن مدٌر التصوٌر 

 الذي ٌصنع جماالً وبٌن ذلك الذي تكون صورته تقرٌرٌة مفتقرة للمساته فً اللغة البصرٌة للكادر السٌنمابً .

Abstract: 

   The film's importance is the key to understanding the meanings and messages presented by 

the director and arranging the beauty of its elements.The director is the cinematic artist who 

expresses his own vision. In 1948, the film camera introduced and revealed issues and ideas 

like the author or poet. Cinema does not have a curtain, but the psychological charge flows 

from the beginning of the show to the end. Despite the importance of the elements of the film, 

such as the script and sound, but the larger role depends on the visual elements of the film, the 

human eye when it see a picture trying to roam quickly between the elements of the vertical 

and make it one entity  is seeing about seven to eight separate elements  in the composition at 

the same time  .  The eye does not move within the cadre randomly, but follows the spaces, 

blocks and other elements in the manner imposed by the director and photographer together . 

From here we notice the difference between the director of photography who makes beauty 
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and the one whose image is lacking in cinematic language in the visual language of the film 

crew.The image is the responsibility of the photographer and the director of photography.  

The photographer is not just the person who looks at the camera and takes the picture, but it 

requires visual vision, creative imagination, precise perception, strict focus on detail and, 

more importantly, leadership ability to become part of the creative process team. . As for the 

musical film, there are other tasks besides the above, in addition to the intervention of another 

person in his work, the designer dances, and one of the most important tasks that he must pay 

attention to it is a work in which the process of multiplying the process of showing the 

elements and the composition of the composition and even overlap with each other, given the 

nature of the musical film And its complex structure for other types of films. In this research, 

the study presents the most important elements and elements of the language of the image in 

the musical film. 

 مشكلة البحث:

ندرة وجود أفالم استعراضٌة أو حتى مشاهد استعراضٌة داخل األفالم الدرامٌة ، وذلك نظراً لصعوبة التكنٌك الخاص    

 . باالستعراض وأهمها عناصر تشكٌل الصورة اإلستعراضٌة واالضاءة والتصوٌر وباقً العملٌات االنتاجٌة للفٌلم

 هدف البحث :

 :ٌهدف البحث المقدم إلى 

 فالم وإثراء السٌنما المصرٌة ترسٌخ فكرة األفالم االستعراضٌة لدى المنتجٌن وتحفٌزهم على إنتاج مثل هذه األ

 .بها

  رسم صورة جدٌدة للفٌلم االستعراضً فً ذهن وخٌال المتفرج ، والتعرٌف بكل مفردات األفالم االستعراضٌة

 .ضٌح الجوانب الفنٌة لتلك األفالموتو

 أهمٌة البحث :

 :  كمن أهمٌة البحث فًت
  سرد أهم األسالٌب الفنٌة والبصرٌة ومفردات التشكٌل لألفالم االستعراضٌة للوصول إلى عناصر الصورة

 الجالٌة الخاصة بالفٌلم اإلستعراضً .

  تشكٌل رؤى متكاملة عن الفٌلم االستعراضً ، ذلك النوع الذي له قدرة هابلة على اجتذاب الجماهٌر والتأثٌر

 . ، وظهور تلك النوعٌة من األفالم ، والذي ٌختفً عن خرٌطة السٌنما المصرٌة فً الوقت الحالًعلٌها 

 خطة البحث :

 لتحقٌق هدف البحث البد من دراسة :

 تعرٌف ومفهوم التكوٌن . 

 . لغة التكوٌن فً الكادر السٌنمابً للفٌلم االستعراضً 

 . أهم مفردات التشكٌل للصورة السٌنمابٌة االستعراضٌة 

 أهم أسالٌب التشكٌل للصورة السٌنمابٌة االستعراضٌة . 

 لغة التكوٌن فً الكادر السٌنمائً للفٌلم االستعراضً :

التكوٌن فً السٌنما هو إدارة األشخاص واألشٌاء داخل الكادر أو بمعنى أدق تنظٌم األشخاص واألشٌاء داخل إطار    

الصورة وفً كل لقطة بغرض أساسً وهو جذب إهتمام وإنتباه المشاهد وتوجٌه عٌنٌه وقٌادتها إلى مساحات أو أماكن أو 
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ورة المتحركة فً المكان والزمان معاً حٌث تتغٌر فً الغالب أحجام أشخاص معٌــنه قبل غٌرها. وٌتم التكوٌن فً الص

مكونات الصورة أثناء تصوٌر اللقطة عندما ٌتقدم ممثل أو ٌتغٌر مكانه أو عندما تتحرك ألة التصوٌر نفسها . وقد ذكر 

عرٌف للفٌلم المخرج محمد عبد العزٌز وهو من المخرجٌن الذٌن قدموا أفالم استعراضٌة فً السٌنم المصرٌة ت

اإلستعراضً وأهم عناصره قابالً " هو تعبٌر حركً موسٌقً معتمداً على عناصر من أداء الراقصٌن والراقصات 

ومصمم اإلستعراض مع اإلهتمام بعناصر الموسٌقى والحركة ولغة الصورة والدٌكور والمالبس واإلخراج والتصوٌر 

د الدرامً مكمل له متصاعداً فً األحداث ، فهو مزٌج بٌن السرد بحٌث تكون كل هذه العناصر مجتمعه فً جزء من السر

الدرامً المتامسك وبٌن أداء حركً وجمالً معتمد على العناصر السابقة " ومن هذا التعرٌف نجد أن لغة الصورة من أهم 

 العناصر التً ٌقوم علٌها الفٌلم اإلستعراضً .

إن مفردات التشكٌل للتكوٌن داخل اللقطة السٌنمابٌة عدٌدة وقد لزم أن نختصر الحدٌث هنا عن أهم تلك المفردات التً   

 تتعلق بالفٌلم االستعراضً. وبذلك ٌمكننا تقسٌم كل ما ٌتعلق بتكوٌن اللقطة االستعراضٌة إلى قسمٌن هما: 

 مفردات التشكٌل للصورة السٌنمائٌة االستعراضٌة . 

 أسالٌب التشكٌل للصورة السٌنمائٌة االستعراضٌة . 
 

 أوالً : مفردات تشكٌل الصورة السٌنمائٌة االستعراضٌة : 

  الخطوطLines : 

الخطوط هً الهٌكل البنابً للصورة فهً تفصل مساحات الكتل أو األلوان أو درجات األلوان الرمادٌة فهً أساس     

والخط هو الدلٌل الذي ٌقود العٌن إلى مركز اإلنتباه فً الصورة وٌحمل رسالة أو فكرة إلى المشاهد .  3تكوٌن الصورة

لكل خط طاقة تتجه فً اتجاه الخط فإذا كان التكوٌن شامل لمجموعة من الخطوط المتعارضة اإلتجاه فتتكون مجموعة 

 .4خط األخر وهذا ٌخلق أحاسٌساً حٌوٌة حركٌة شدٌدةطاقات تتصارع أو تتفاعل وكل خط ٌوجه طاقته فً اتجاه ٌخالف ال

وكما هو الحال فً الوجود المادي للخطوط فً لقطة ما لتوجٌه العٌن لحركة فمن المحتمل أٌضاً وجود الخطوط الغٌر  

 مربٌة والتً بدورها تقوم بجذب نظر المشاهد تجاه الحركة فالعنصر المتحرك الذي ٌجذب إنتباه المشاهد ربما ٌخلق

تعبر الخطوط أٌضاً عن سمات السرعة التً ٌمكن أن تضٌف  . 5فً رحلة الحركة داخل اللقطة  Curvesخطوط منحنٌة 

تأكٌدات درامٌة للصورة فالخطوط المستقٌمة أو الرفٌعة أو الخطوط الحادة مثل شرابط الضوء الضٌقة تعطً اإلنطباع 

 . 6ٌة بنعومة تقلل من سرعة العٌن وتوحً بالتمهلبالسرعة والقوة والحٌوٌة . بٌنما نجد الخطوط المنحن

  المساحاتAreas    والكتلBlocs  : 

المساحة هً وحدة بناء الصورة ، والمساحات فً الصورة متعددة تختلف عن بعضها البعض فً نواحً شتى ونذكر    

 فٌما ٌلً أمثلة لبعض أوجه اإلختالف :

 الصورة قد ٌــبلغ مساحتٌن أو أكـــــثر .عـــدد المســاحات التً تدخل فً حدود إطار  - أ

 صغر أو كبر المساحات بالنسبة لبعضها وبالنسبة للمساحة الكلٌة للصورة .  - ب

                                           
3
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 موقــــع المساحات بالنســبة لحدود إطار الصـــورة و موقع كل منها بالنسبة لألخر . - ت

 لكل منها شكالً معٌناً.شكل المساحات ، فحدودها الخارجٌة ) أي خطوطها الخرجٌة ( هً التً تعطً  - ث

 . 7ألــــــوان المساحات - ج

ومن الصعب وضع قواعد لألسس التً توزع المساحات على أساسها داخل اللقطة السٌنمابٌة ، ولكن هناك اعتبارات فً   

غاٌة األهمٌة تحدد األسس العامة التً تتحكم فً إسلوب توزٌع المساحات داخل حدود أي عمل فنً بشكل عام وداخل 

 لقطة السٌنمابٌة بشكل خاص ، وهً : ال

 أن ٌراعى التوازن فً توزٌع المساحات . - أ

 أن ٌراعى قواعد النسب المقبولة جمالٌاً . - ب

أن ٌتم توزٌع المساحات بحٌث تحقق للعمل الفنً " وحدة " مع  " تنوع " وسٌادة الجزء منه على األجزاء  - ت

 األخرى .

امالً على إثارة اإلحساس بالعمق الفراغً ومعتمداً على منطقة أن ٌكون توزٌع المساحات الفاتحة والداكنة ع - ث

 الظالل الناتجة عن اإلضاءة .

 أن ٌتفق توزٌع المساحات مع الهدف المطلوب درامٌاً ، وما ٌتطلبه ذلك من ساٌدة أللوان أو درجات معٌنة . - ج

 بالعمق الفراغً . أن ٌوضع فً اإلعتبار تأثٌر تراكب المساحات وتبادل ألوانها فً إثارة اإلحساس - ح

. والكتلة 8أن تراعى العالقة بٌن المساحات من جانب ، وإطار العمل الفنً الذي ٌضم هذه المساحات من جانب أخر

هً الوزن البصري للجسم أو الشخصٌة أو المجموعة المكونة من هذه العناصر معاً ، وتستحوذ الكتلة على اإلنتباه 

ا ما انفصلت عن خلفٌتها بالتباٌن معها فً الضوء واللون ، وتزداد قوة الكتلة كلما بما لها من ثقل ، وتزداد الكتلة إذ

  9كانت هذه العناصر مترابطة فً مجموعة موحدة ، وتبرز الكتلة المظلمة على خلفٌة مضٌبة والعكس صحٌح

  المنظورPerspective : 

األشٌاء القرٌبة تبدو أكبر من األشكال البعٌدة ، المنظور هو تأثٌر مربً ٌعطٌنا إحساس البعد والحجم والذي ٌجعل    

ونسمً نقطة تالقً الخطوط الوهمٌة المرسومة من رأس وقدم األشخاص بنقطة الهروب وهذه النقطة تتواجد على 

المستوى الخطً للنظر أو خط األفق . وتظهر التفاصٌل الموجودة على الشكل القرٌب بوضوح أكثر منه فً األشكال 

 .10بعد وكذلك الحال بالنسبة لأللوان وقوتهاعلى مسافة أ

 وهناك نوعٌن من المنظور هما : 

 : ًٌؤدي المنظور الخطً إلى تقارب الخطوط المتوازٌة تدرٌجاً نحو زاوٌة ما بالنسبة للمتفرج ،  المنظور الخط

فالخطوط العرضٌة المتوازٌة مثل خطوط السكة الحدٌدة تبدو كما لو كانت تلتقً عند نقطة بعٌدة فً األفق ، 

بعضها عندما ٌنظر المشاهد  والخطوط الرأسٌة المتوازٌة مثل جانبً بناء طوٌل تبدو كما لو كانت تتقارب مع

إلى أعلى أو أسفل والوهم الناتج عن المنظور الخطً الهندسً ٌساعد المشاهد على تحدٌد بعد الجسم معروف 

                                           
7
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الحجم ، كما ٌنتج اإلحساس بعمق الصورة وتماسكها عن التقارب التدرٌجً بٌن الخطوط إلى حًد كبٌر . ذلك 

و األجسام كلما زاد بعدها .التقارب الذي ٌخلقه تالشً حجم األشكال أ

 : ًٌتمثل المنظور الهوابً فً اإلختفاء التدرٌجً للضوء وتزاٌد نعومة األجسام البعٌدة الناتجة  المنظور الهوائ

عن الضباب األفقً ، فإن مظهر األجسام البعٌدة ٌتأثر بحالة الجو سواء نظر إلٌها المشاهد بعٌنٌه مباشرة أو من 

 .  11خالل عدسة الكامٌرا

 وهناك عدة أمور ٌمكن من خاللها زٌادة تأثٌر المنظور ومنها :

أختٌار أقصر العدسات فً بعدها البؤري ) ولٌس بالضرورة أن تكون عدسة واسعة ( للحصول على منظور  

 .خطً واقعً تؤدي خطوطه المتالقٌة إلى توجٌه عٌن المشاهد إلى نهاٌات بعٌدة فً المنظر 

وغٌره من األشٌاء بحٌث تتداخل األجسام نوعا ما فً بعضها ، ذلك أن التداخل وضع الممثلٌن واالكسسوار  

  ٌكشف عن العالقات المكانٌة فٌما بٌنهما .

تحرٌك الممثلٌن أو الكامٌرا أو هما معاً بحٌث تخفً مرة وتكشف أخرى عن الممثلٌن أو األجسام األخرى داخل  

 هم على أن ٌتحركوا أمامهم . الدٌكور ، فمثالً أن ٌتحرك الراقصٌن من بٌن غٌر

تحرٌك الكامٌرا بحٌث تلتقط الصورة من خالل األجسام األمامٌة أو المارة بها وتداخل األجسام فً هذه الحالة  

 .ٌؤدي إلى منظور متحرك ٌكشف للمشاهد عن وضع وبعد مختلف للممثلٌن واألجسام داخل الدٌكور

 بعٌدة عنها على أن تتجه فً خط مستــــقٌم بعرض الشاشة . ٌفضل أن تتجه حركة المملثٌن نحو الكامٌرا أو  

توفٌر سلسلة من مستوٌات اإلضاءة المتباٌنة فً الصورة عن طرٌق درجات مختلفة من الظل والنور وأن تكون  

 الخلفٌة أكثر إضاءة للحصول على إمتداد أكبر للمنظور . 

سة للحصول على أكبر تقارب تدرٌجً بٌن الخطوط دون التوفٌق بٌن اختٌار زاوٌة الكامٌرا والبعد البؤري للعد 

 تشوٌه للصورة .

  ًالعمق الفراغDepth :- 

إن االحساس بالعمق ال ٌمكن أن ٌكون واقعاً مادٌاً وفً الواقع إن مانراه قرٌباً أو بعٌداً فً الصورة ال ٌعتمد على    

عمق حقٌقً مادي بل ٌعتمد على أحاسٌس تثٌرها دالالت تؤدي إلى التعرف على ماهو قرٌب وما هو بعٌد أو التعرف 

. ومن األفضل دابماً استخدام العمق فً التكوٌن بدالً من  Groundوما نسمٌه أرضٌه  Figureعلى مانسمٌه شكالً 

 .12وضع الممثلٌن أو األشٌاء ببساطة على مسافات متساوٌة من الكامٌرا

 الدالالت البصرٌة المؤدٌة إلى الشعور بالعمق الفراغً :

 هناك عدة دالالت تعطً المشاهد اإلحساس بوجود عمق فً الصورة المتحركة وهً :

  والظالل :اإلضاءة 

 .فً تأكٌد اإلحساس بالعمق الفراغًٌؤثر وجود اإلضاءة والظالل داخل الصورة السٌنمابٌة     
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كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –امعة حلوان ج –رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  –الكامٌرا والتكوٌن فً الفٌلم المعاصر  -صالح الدٌن صادق عبد العال - 
 866ص – 8422 –قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون  –

12
 808ص – 6008 –زهراء الشرق  –" التصمٌم " عناصره وأسسه فً الفن التشكٌلً  –اسماعٌل شوقً  - 
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 :األحجــــام الظاهرٌة والحقٌــقٌة لألجسام وأثرها فً تقدٌر مدى بعد هذه األجسام 

تختلف األحجام الظاهرٌة لألجسام وفقاً لبعدها عن الكامٌرا ) أو العٌن ( فتقل كلما بعدت عن الكامٌرا وتكبر كلما قربت    

 منها .

 : تغٌٌر مركز الرؤٌة كعامل مؤثر فً الشعور بالبعد الثالث 

فمن المالحظ أنه إذا تحركت الكامٌرا  إذا تحركت الكامٌرا ٌمٌناً أو ٌساراً فً الوقت الذي ٌتواجد فٌه جسم قرٌب أو بعٌد  

ٌمٌناً مثالً فإن الجسم األقرب ٌبدو وكأنه ٌتحرك فً اتجاه مضاد لحركة الكامٌرا ، وٌبعث هذا اإلحساس رؤٌة الحركة 

 الظاهرٌة لألجسام الثـــابتة القرٌبــة وكـــأنها تتحـــرك فً إتجـــاه مضـاد لألجــــــسام البعـــــٌدة .

 جسام القرٌبة على أجزاء أخرى بعٌدة :تراكب األ 

 إذا كان هناك جسم ٌحجب جزءاً من أخر فالجسم الحاجب ٌكون أقرب للكامٌرا من الجسم المحجوب .   

 : ًالمنظور الهوائ 

تبدو األجسام األقرب أكثر وضوحاً وتكون ألوانها أكثر تشبعاً عن البعٌدة . وهذا ما أوضحناه فً الجزء الخاص   
 ر الهوابً .بالمنظو

 : وضع األجسام فً الصورة بالنسبة لألفق 

ٌعمل خط األفق فً الصورة كمرجع للداللة على مدى بعد األجسام أو قربها ، وكلما قرب الجسم من خط األفق دل ذلك   
 على بعده عنا .

  اإلتزانBalance  :- 

عندما تتساوى القوى أو تكافا كل منها األخرى ٌقال عنها أنها " متوازنة " ، وعادة ما ٌنهار الشكل أو الجسم غٌر    

المتوازن ذلك ألن التوازن الطبٌعً ٌخضع لقانون الجاذبٌة األرضٌة . وٌضٌق المشاهد بعدم التوازن فً الصورة ألنه 

 .13ستقرار للذهنٌسبب اإلضطراب لحواسه وٌخلق حاله من عدم اإل

له ثقله المربً وهذا ما  والتوازن من الخصابص األساسٌة فً تكوٌن الصورة السٌنمابٌة وكل عنصر فً التكوٌن المربً

 ٌسبب اإلحساس باإلتزان من عدمه .

ٌعتمد توازن التكوٌن فً الفٌلم السٌنمابً على تتابع محاوالت التوفٌق بٌن المواقع الربٌسٌة للممثلٌن أثناء الحركة وأثناء    

السكون أٌضاً ، أما فً الصورة ٌرتبط التوازن بالوزن النفسً أي بمدى شد اإلنتباه لعٌن المتفرج ولذلك فقد ٌتوازن جسم 

رة مع جسم صغٌر ولكنه ٌتحرك عند الطرف األخر ألن لكل منهما وزناً نفسٌاً ضخم ثابت عند أحد طرفً الصو

. كما ٌؤثر المكان الذي ٌحتله عنصر ما من عناصر التكوٌن داخل الصورة على وزنه . فالشخص أو الجسم 14متساوٌاً 

األطراف ، ومن  الذي ٌوضع قرٌباً من مركز الصورة ٌكون وزنه الصوري أقل من وزن الشخص أو الجسم القرٌب من

 ثم ٌمكن إبعاد العنصر الخفٌف عن المركز بٌنما ٌوضع العنصر الثقٌل قرٌباً من المركز حتى نحقق التوازن فٌما بٌنهما .

 وٌمكن تحدٌد قٌمة كل عامل من عوامل الثقل فً التكوٌن على حدة مع ثبات العوامل األخرى كما ٌلً :  

 سم الثابت .الجسم المتحرك ٌكون أكثر وزناً من الج 

الجسم المتحرك نحو الكامٌرا ٌكبر تدرٌجٌاً وبالتالً ٌزداد وزنه ، على عكس الجسم الذي ٌتالشى وهٌتحرك  

 بعٌداً .
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 . 94ص -ق مرجع ساب–التكوٌن فً الصورة السٌنمابٌة  –ترجمة هاشم النحاس  –جوزٌف ماشٌللً  - 
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 - Blain Brown  “Cinematography “ theory and practice – Focal press – 2002- p33.  
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 الجزء العلوي من الصورة أثقل من الجزء السفلً منها . 

 األجسام ذات األشكال المنتظمة لها وزن أكبر من االجسام ذات األشكال الغٌر منتظمة . 

 م المعقدة أو الغرٌبة قد تبدو أكثر ثقالً بسبب ما تثٌره من اهتمام أكثر من غٌرها . األجسا  

 الجسم المتماسك ذو الكتلة المكثفة حول مركزه ٌزٌد وزنه عن الجسم المفكك األوصال .  

 الجسم الذي ٌأخذ شكالً رأسٌاً ٌبدو أثقل من الحسم المابل . 

 المظلم .الجسم المضًء ٌبدو أكثر وزناً من الجسم  

األلوان الساخنة ) كاألحمر ( تكون أثقل من األلوان الباردة ) كاألزرق ( ، واأللوان الفاتحة تعطً اإلحساس  

 .15بالوزن أكثر مما تعطٌه األلوان القاتمة 

 وهناك نوعان من التوازن وهما :

 -التوازن التقلٌدي ) متماثل ( : -1

ٌتم مراعاة التماثل فً التكوٌن والتساوي فً شد اإلنتباه فً أجزاء الصورة المختلفة للحصول على تكوٌن تقلٌدي . وهو    

عادة من النوع الثابت غٌر الحً الذي تنقصه القوة والصراع ، والصورة التً تحتوي على هذا النوع من التوازن توحً 

إلهتمام فً الوسط ، وفً بعض األحٌان ٌمكن تولٌد التعارض والعنف والصراع بالهدوء والسالم واألمان . وٌكون مركز ا

 . 16من تكوٌن هادئ متماثل إذا تم تمٌٌز أحد عنصري التوازن بإضاءة مختلفة أو مالبس قاتمة أو بزاوٌة تصوٌر مختلفة

  -التوازن الغٌر تقلٌدي ) غٌر متماثل ( : -2

جانبً التكوٌن مختلفان أو غٌر متماثالن فً نوعٌة القدرة على الجذب ،  وٌنتج التوازن الغٌر تقلٌدي عندما ٌكون   

وٌتمٌز هذا النوع بدٌنٌماكٌة حٌث ٌضم عناصر تكوٌنٌة متعارضة ٌجمع بٌنمها وحدة متماسكة ، وفً الصورة ذات 

شكل أو الجسم الثانً التوازن غٌر التقلٌدي ٌحتل الشكل أو الجسم األساسً مركز األهمٌة وٌقابله على الجانب األخر ال

وٌكون له نفس الوزن التكوٌنً تقرٌباً . ذلك أن التوازن بٌن عناصر التكوٌن فً الصورة ٌقوم على أساس التساوي بٌن 

جانبً الصورة من ناحٌة الوزن التكوٌنً ، بغض النظر عن ما بٌن هذه العناصر من أختالفات فً الشكل أو اللون أو 

 أو متحركة . اإلضاءة وسواء كانت ثابته 

والحجم المادي لٌس االعتبار الوحٌد فً اختٌار العنصر التكوٌنً السابد ، فالحركة لها أهمٌتها أٌضاً وبها ٌمكن تعوٌض    

صغر الحجم فً أي عنصر من عناصر التكوٌن بوزن إضافً ٌنتج عن المكان الذي ٌحتله أو من شكله أو شدة نصوعه أو 

 . 17لتً تثٌر قدراً أكبر من اإلهتمامبقٌمته اللونٌة أو بالحركة ا

 -ثانٌاً : أسالٌب التشكٌل للصورة السٌنمائٌة االستعراضٌة :
كما ذكرنا فً تعرٌف التكوٌن هو تنظٌم الناس واألشٌاء داخل إطار الصورة بغرض جذب انتباه المشاهد إلى مساحة أو    

شخص دون غٌره ، وٌتم الوصول إلى هذا الهدف من خالل مفردات التكوٌن سابقة الذكر ومن خالل أسالٌب التشكٌل 
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 .61ص  –مرجع سابق  –التكوٌن فً الصورة السٌنمابٌة  –ترجمة هاشم النحاس  -جوزٌف ماشٌللً  - 
16

تشكٌل الصورة السٌنمابٌة ) بداللة متغٌر الزاوٌة وحركة دور األسالٌب الفنٌة والتكنولوجٌة للتصوٌر السٌنمابً فً  –سوسن عزت عامر - 
 .21ص – 6009 -قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –غٌر منشورة  –رسالة ماجستٌر  –الكامٌرا ( 

17
و  881ص – 6002 –دمشق  –لعربٌة السورٌة الجمهورٌة ا –المؤسسة العامة للسٌنما  – 889الفن السابع –لغة السٌنما  –علً أبو شادي  - 

884 . 
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تعبٌرٌة أو وسٌلة لنقل األفكار باإلضافة إلى أهم خصابصها وهً قابلٌة  للصورة السٌنمابٌة . فالسٌنما هً فً النهاٌة وسٌلة

التشكٌل وكما ٌقول مارسٌل مارتن " إن هذه الخاصٌة هً التً تحدد فً النهاٌة "المضمون الفٌلٌمً" من وجهة نظر 

ة نستطٌع أن نصل ومن خالل أسالٌب التشكٌل للصورة المتحرك 18المبدع "والمضمون الذهنً" من وجهة نظر المتفرج "

 و أهم أسالٌب التشكٌل للصورة السٌنمابٌة اإلستعراضٌة هً : إلى المضمون الفٌلمً و الذهنً المطلوب .

   اإلٌقاعRhythm :-  

ٌعتبر اإلٌقاع مجاالً لتحقٌق الحركة ، فاإلٌقاع بصوره المتعددة ٌعنً تردد الحركة بصورة متقطعة تجمع بٌن الوحدة    

والتغٌر ، لذا فاإلٌقاع ٌوحً بالقانون الدوري ألوجه الحٌاه فٌكون تكرار من النقط حتى الكتل أو المساحات ، وهو تكرار 

مختلفة ، متقاربة أو متباعدة . إذاً فإن اإلٌقاع وحً بالقانون الدوري ألوجه الحٌاة  ٌنشأ من الوحدة وقد تكون متماثلة أو

والذي ٌعطً الفرد الشعور بضرورة توافر قانون ألي سلسلة فكرٌة منتظمة تكسبها تأكٌد  إلدراك سمات هذه الترددات

 . 19واضح ورصانة وإتزان

 ب خلق اإلٌقاع فً العمل االستعراضً ولعل أهمها ما ٌلً : وبما أننا نتحدث عن اإلٌقاع فعلٌنا أن نستعرض أسالٌ

 اإلٌقاع باللون :   -8

وبمعرفة مفهوم اإلٌقاع كونه وحده فً العمل تتكرر أو تختلف أو تتزاٌد أو تتناقص فٌمكننا أن نعتبر اللون وحده من   

مكونات العمل االستعراضً والتً ٌمكن من خاللها التحكم فً إٌقاع اإلستعراض ، فاللون له خصابصه وممٌزاته التً 

 ه من خالل اإلستعراض .ٌمكن أن ٌستغلها المخرج لصالح الرساله المقدم

 -اإلٌقاع باإلضاءة : -6

،  20أهم مفردات وأسالٌب التشكٌل فً العمل السٌنمابً بعد فكرة الحركة هً اإلضاءة ، فهً التً تجعلنا نرى الصورة

وهً من أهم العوامل التً تمٌز مدٌر التصوٌر وتفضله عن غٌره ، فسؤاله األول كٌف ٌتم توزٌع النور . فمن البدٌهً أن 

 تكون اإلضاءة من العوامل المستغلة فً تحدٌد وتأكٌد نوع اإلٌقاع. 

 -اإلٌقاع بالقطع : -1

والمقصود به ما ٌتم فً مرحلة المونتاج بالتحكم فً زمن ظهور اللقطة إما أن تكون لقطة طوٌلة تجعل اإلٌقاع بطًء ،     

باه بأن القطع وزمن اللقطة ٌكونان متناسبٌن والعكس إذا كانت اللقطات قصٌرة فٌصبح اإلٌقاع سرٌع. والبد من اإلنت

 بالنسبة لباقً اللقطات فً المشهد الواحد وهو الذي ٌحافظ على إٌقاع المشهد ككل .

 -اإلٌقاع بتنوع زواٌا التصوٌر : -9

 . ٌزٌد إٌقاع المشهد المصور بزٌادة وتنوع زواٌا تصوٌر اللقطات داخل المشهد والعكس صحٌح
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 -http://www.alyaum.com/article/3117599 
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 -Wheeler J .Leslie: Principles of Cinematography -Indianola, IN: Fountain Press,1969 – P 169 
20

 .  94ص –مرجع سابق  –لغت السٍىما  –علً أبو شادي  - 
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 -اإلٌقاع بالحركة : -6
والمقصود بالحركة هنا الحركة الخارجٌة وهً حركة الكامٌرا والحركة الداخلٌة وهً حركة األشٌاء أو األشخاص    

داخل الكادر . وعند حدوث الحركتٌن معاً ٌنشأ شكل جدٌد من الحركة وتسمى الحركة المركبة . وكالً من أشكال الحركة 

 سٌما بأن االستعراض قابماً على أساس حركة األشخاص داخل الكادر. السابقة لها عالقة بالتحكم فً إٌقاع المشهد ، وال

وهناك العدٌد من اإلستعراضات التً ال ٌحدث فٌها حركة خارجٌة . وهناك إستعراضات إحتوت على حركة مركبة 

 )داخلٌة و خارجٌة( منها الحركة البسٌطة ، ومنها الحركة المركبة المعقدة 

     -اإلٌقاع بأشكال الدٌكور: -2
تمكن العدٌد من المخرجٌن بزٌادة إٌقاع مشهد اإلستعراض عن طرٌق وحدات و أشكال متواجدة فً دٌكور اإلستعراض    

كاخطوط والكتل والمساحات الملٌبة بالوحدات واأللوان . الكثٌر من اإلستعراض قابم على اإلبهار فً الدٌكور لذلك 

اء الدٌكور واإلهتمام بالوحدات الموجودة به تعوٌضاً عن الكثٌر من إعتمدت استعراضات أفالم األبٌض واألسود على ثر

 األفكار و األسالٌب التً لم تكن متوفرة فً ذلك الوقت مثل تنوع زواٌا التصوٌر واألحجام وحركات الكامٌرا .

  اإلضاءةLight  :- 
ٌرى مدٌرو التصوٌر السٌنمابً أن الضوء هو األساس األول فً بناء الصورة البصرٌة، كما أنه ٌعتبر من أكثر    

عناصر التكوٌن السٌنمابً تعقٌداً ، إذا تستوجب كل حركة آللة التصوٌر تغٌٌراً أو تعدٌل العناصر الضوبٌة ، وٌقع على 

م لإلضاءة الفٌلم ككل متكامل وتحدٌد تفاصٌل هذا الشكل العام المكونه له كاهل مدٌر التصوٌر السٌنمابً تحدٌد الشكل العا

والمؤثره فٌه فً نفس الوقت . وال تقتصر وظٌفة اإلضاءة فً الفٌلم على مجرد إنارة المشهد بل تحمل العدٌد من الوظابف 

ه مع اإلستمتاع بالتكوٌنات الجمالٌة الجمالٌة والتعبٌرٌة التً تسمح للمشاهد بأن ٌستوعب مضمون العمل السٌنمابً ورسالت

التً ٌحققها توزٌع اإلضاءة وكذلك إضفاء البعد الثالث وهو العمق فً الصورة . " اإلستعراض فً شكله التقلٌدي ٌعتمد 

إن جوهر تشكٌل اإلضاءة فً اإلستعراض    .21على اإلبهار ، واإلبهار ٌكون فً شكل إستخدام زواٌا اإلسقاط الضوبً"

تجمٌع مصادر ضوبٌة مناسبة لتكوٌن تشكٌل وحركات معٌنة ، وتتبع لحركات الراقصٌن معتمدة على بناء  ٌعتمد على

 عالقات بٌن النور والظل ، مع األخذ باإلعتبار اإلحتفاظ بالشكل العام إلضاءة الفٌلم . 

 أسالٌب اإلضاءة المتعلقة بالعمل اإلستعراضً :

  -اإلسلوب الواقعً : -8

مفتاح الضوء الربٌسً ٌحاكً المصدر الحقٌقً أو الواقعً فً موقع التصوٌر مثل الشبابٌك ل نجد أن فً كثٌر من األعما

 والمصابٌح وغٌرها.

  -اإلسلوب التعبٌري :-2

هناك مخرجٌن ٌتبعون اإلسلوب التعبٌري فً إضاءة اإلستعراض ، والتً تستخدم فٌه اإلضاءة بصورة غٌر حرفٌة من     

خالل دالالت اإلضاءة الرمزٌة ، وٌتم تحدٌد مضمون اللقطة من خالل طرٌقة إضاءتها وٌكون توزٌع النور على أساس ما 

 على الشاشة .ٌرٌده المخرج من معنى ولٌس وفق ماٌراه المشاهد 
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 لقاء الباحثت . –مدٌر تصوٌر سٍىمائً  –محسه أحمد  - 
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  -اإلسلوب المسرحً :-3

عند تصوٌر أي ٌعمل سٌنمابً ال ٌخرج من اإلسلوب الواقعً أو اإلسولب التعبٌري فً اإلضاءة ، ولكن ٌضاف إلى الفٌلم 

اإلستعراضً اإلسلوب المسرحً الذي ال ٌتوفر مع غٌره من األفالم ، إن كثٌر من اإلستعراضات تتم وكأنها على خشبة 

 التالً ٌتم إضابتها بشكل أو إسلوب مسرحً مع األخذ فً اإلعتبار أنها إضاءة لفٌلم سٌنمابً .المسرح وب

  اللونColor :-  
ٌعتبر اللون فً الكادر أحد أهم مظاهر الشكل الذي ٌرتبط بالضوء وٌعرف على أنه " ذلك اإلحساس البصري 

الذي ٌؤكد ذلك التعرٌف ما قاله المصور . و 22المترتب على إختالف الموجات الضوبٌة فً األشعة المنظورة

السٌنمابً " فٌتورٌو سترارو" عندما تحدث عن األلوان قابالً " إن مدرسة السٌنما ال تعلم خرٌجٌها الفن بقدر ما 

تعلمهم تقنٌات التصوٌر والتكنولوجٌا الجدٌدة المستخدمة ، وهو أمر جٌد من وجهة نظري ألنه ال ٌمكن ألحد أن 

 .  23فلسفة األلوان أو كٌف تشعر باللون البد وأن تكتشف ذلك بنفسك " ٌعلمك معنى أو

اللون فً اإلستعراض عنصر هام ٌعطً تأثٌراً قوٌاً معبراً عن أجواء العمل ، فكل لون دالالته الرمزٌة ومن ذلك نجد أن 

وتوجه نظرهم إلى أشايء معٌنة  األلوان إلى جانب القٌمة الواقعٌة لها تضٌف جانباً درامٌاً ومؤثر على مشاعر الجماهٌر

دون غٌرها . وبالرغم من أن كثٌر من اإلستعراض قابم على اإلبهار فً المالبس والدٌكور واأللوان وذلك فً الشكل 

التقلٌدي له ، إال أن اللون ٌنطبق علٌه ما ٌنطبق على الدراما ككل نظراً إلى أن اإلستعراض له رسالة ٌتم توصٌلها بكافة 

  وظائف اللون :لهذا فإننا هنا بصدد التحدث عن أهمٌة اللون فً اإلستعراض من خالل أهم عناصره . و

   -الوزن البصري للون : 

تختلف األلوان فً تأثٌرها النفسً بالوزن ، فاألسطح ذات األلوان الباردة الفاتحة تظهر للعٌن أخف وزناً من األلوان    

 . 24الساخنة والقاتمة فاألخٌرة تظهر أكثر ثقالً على الشاشة

  -التأثٌر المنظوري لأللوان : 

من المؤكد أن األلوان تلعب دوراً كبٌراً فً اإلحساس بالعمق الفراغً الناشا عن اإلحساس بالبعد الثالث لما لها من    

قدرة على تسطٌح الصورة أو زٌادة المساحة الظاهرٌة بٌن مقدمة الصورة وخلفٌتها أو تضٌٌقها ، وردود األفعال التً 

أو القرب من سطح ما ملون وما لهذه األحساٌس من تأثٌرات نفسٌة ، فاللون تحدث من جراء اإلحساسات المختلفة بالبعد 

األصفر تحسه العٌن وٌظهر على بعده الحقٌقً بٌنما األخضر واألزرق والبنفسجً تبدو مبتعده على الترتٌب ، أما األحمر 

رٌة أكثر مما تبدو فً الواقع . واأللوان ٌظهر وكأنه ٌتقدم نحو العٌن بٌنما ٌرتد األزرق مبتعداً عن العٌن وخالقاً مسافة ظاه

الفاتحة لها ذلك التأثٌر النفسً الذي ٌسبب خداع البصر بالنسبة للمسطحات والحجوم ، فاأللوان الباردة والفاتحة وعلى 

 أما األلوان الساخنة. األخص اللون األزرق الفاتح تظهر وكأنها ترتد إلى الخلف مما ٌجعلها تعطً تأثٌراً باإلتساع 

والقاتمة نجدها تتقدم إلى األمام وتعطً تأثٌراً بضٌق الحٌز وٌمكن إستغالل هذا التأثٌر بإحداث خداع للنظر ٌنتج عنه 

 تصغٌر ظاهري لألبعاد.
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 –كلٍت الفىون التطبٍقٍت  –رسالت ماجستٍر غٍر مىشورة  –المعالجت البصرٌت للصورة لتطوٌر البىٍت التشكٍلٍت للفٍلم التسجٍلً  –والء محمد أحمد - 

 . 108ص -2008 –جامعت حللوان  –زٌون قسم الفوتوغرافٍا والسٍىما والتلٍف
23

 . 2016 –مقال  –األلوان فً السٍىما الوصف بالكلماث  –أحمد حسٍه  - 
24

 .  26ص  – 1981 –القاهرة  -دار المعارف –وظرٌت اللون  –ٌحٍى حمودة  - 
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    -التأثٌر النفسً لأللوان : 

المتعددة للتأثٌرات النفسٌة إن مجال التأثٌر لأللوان هو مجاالً خصباً وزاهراً بالدراسات واإلحتماالت التً إكتشفت األنماط 

لأللوان سواء كانت تلك التأثٌرات مقترنة بالمشاهد والمدى المتسع لإلستجابات اإلدراكٌة المتولدة عن توظٌف تلك 

التأثٌرات النفسٌة للون فً البنٌة البصرٌة للفٌلم السٌنمابً ، وال شك أن اإللمام بأدق تفاصٌل الخصابص التعبٌرٌة النفسٌة 

بعناصرها المتعددة كاأللوان الساخنة واأللوان الباردة سٌكون لها تأثٌر نفسً كبٌر فً رسالة اإلستعراض ورسالة لأللوان 

  25الفٌلم ككل ، فهو أحد أهم العناصر التعبٌرٌة الكبرى فً الصورة

  الحركةMovement :- 

لسٌنمابً وذلك ألنها تساعد على تولٌد نوع الحركة هً جوهر الصورة السٌنمابٌة وتشكل داخل اللقطة أداة قوٌة للسرد ا   

من الطاقة والتوتر خالل الحدث ، كما أنها تسمح باإلبقاء على حجم الموضوع المراد تصوٌره أثناء اللقطة أو تغٌٌره بدالً 

فسها من القطع للقطة جدٌدة . وكما هو معروف أن الحركة فً الصورة السٌنمابٌة هً حركة الممثلٌن أو حركة الكامٌرا ن

أو حركتهما معاً ، وبما أننا نتحدث عن الفٌلم اإلستعراضً واإلستعراض ٌعنً حركة إذاً لدٌنا نوع ثابت ومتواجد فً الفٌلم 

 اإلستعراضً وهو حركة الممثلٌن أو الراقصٌن ، وبذلك إما أن تتم حركتهم مع ثبات الكامٌرا أو مع حركتها .

ألن اإلستعراض ٌبقى فً حالة حركة دابمة فإن فإن كل حركة  -ات الكامٌرا :أوالً: حركة الراقصٌن داخل الكادر مع ثب

إلى  –ذهنٌة أو عاطفٌة  –داخل المكان ٌجب أن تظل تحت سٌطرة المخرج حتى ال تطٌع التأثٌرات المطلوب توجٌهها 

الراقصٌن بشكل ال ٌشتت المتفرج ومن ثم ٌفقدون اإلهتمام أو اإلحساس بوحدة العمل . والسٌطرة هنا تعنً تقدٌم حركة 

اإلنتباه وال ٌؤثر على توصٌل شكل الحركة نفسها . والحركة داخل الكادر إما أن تكون حركة رأسٌة أو أفقٌة أو أن تكون 

حركة إتجاه الكامٌرا أو بعٌده عنها )أي حركة فً عمق الكادر( وكالهما ٌحدث فً اإلستعراض ، فالحركة الرأسٌة و 

دة ألنها تنبه المتفرج إلى حدود الكادر ، وعلى العكس داخل الكادر سواء من العمق إلى الكامٌرا األفقٌة هً حركة محدو

 أو العكس فإنها تزٌد من إحساسنا بالعمق وتزٌد من ضخامة المعنى المطلوب. 

  -ثانٌاً : حركة الراقٌن داخل الكادر مع حركة الكامٌرا :
احة متغٌرة وغٌر محدودة من حركة الكامٌرا ، والماهد ٌمكنه أن ٌرى المصور السٌنمابً ٌخلق تكوٌنات بصرٌة فً مس

. هناك العدٌد من الدراسات التً تناولت حركة الكامٌرا  26اللقطة من نقاط عدٌدة حٌث أن لكل كادر نقطة جدٌدة ومختلفة

بأشكالها وأنواعها كاحركة اإلستعراضٌة والرأسٌة ، وكذلك الحركات التً تخلقها حوامل الكامٌرا متعددة الشكل و 

ٌقها والشارٌوه وغٌرها . إن كل هذه األشكال من حركة الكامٌرا ٌمكننا تطب  Steady camوال Craneالوظٌفة مثل ال

فً تصوٌر اللقطة اإلستعراضٌة وإستغاللها فً توصٌل المعنى الدرامً لإلستعراض وكذلك التكوٌن الجمالً للكادر ، مع 

مراعاة فكرة اإلحتفاظ بالمتابعة الدقٌقة لإلستعراض ، ٌبقى لنا أن نبٌن أٌن تتحرك الكامٌرا فً اإلستعراض ، والمقصود 

 لإلستعراض عندما تتحرك نذكر بعض منها :به أٌن ٌمكن وضع الكامٌرا بالنسبة 
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 - www/colordom.com. 
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 . 126ص –مرجع سابق  –لغت السٍىما  –علً أبو شادي  - 
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 حركة الكامٌرا من داخل اإلستعراض : 

تتحرك الكامٌرا هنا وسط حركة الممثلٌن أو الراقصٌن لتنقل المشاهد من فكرة الرؤٌة المسرحٌة لإلستعراض إلى داخل  

الحدث نفسه . وأٌاً ٌكون شكل حركة الكامٌرا فإنها تعطً إحساساً أقوى لإلستعراض ، فتجعل المشاهد كأنه ٌشارك الفرٌق 

 أو أنه ٌتحرك من بٌنهم .

 -كان الراقص :حركة الكامٌرا م 

هذه الحركة نجدها كثٌراً فً األفالم الدرامٌة أو أفالم األكشن فهً من الحركات التً تجعل الشماهد ٌعٌش لحظات    

الممثل وٌرى رؤٌته ، وتفٌد فً نقل كل مشاعر الممثل ونظرته إلى باقً الكادر . وٌزداد األمر عندما تتحرك الكامٌرا 

إنها تعطً للمشاهد رؤٌة جدٌدة ومختلفة ، فهً حركة كفٌله فً جعل مكان الراقص أو الممثل الذي ٌؤدي إستعراض ف

 الشماهد ٌعٌش اإلستعراض وكأنه ٌؤدٌه .

   -حركة الكامٌرا عكس حركة الراقص : 

إن من مهام تحرٌك الكامٌرا عموماً هو إحداث حالة من التوتر لتأكٌد درامٌة الحدث ، وٌزداد التوتر عندما ٌحدث عدة    

 فً اللقطة نفسها.حركات عكسٌة 

 -الحركة الحرة : 

والمقصود بالحركة الحرة للكامٌرا تواجدها فً ٌد مدٌر التصوٌر ٌتحرك بها حركة حرة غٌر مقٌدة بشكل معٌن ، وٌقول    

فٌها مدٌر التصوٌر محمود عبد السمٌع فً حوار معه " أفضل الكامٌرا المحمولة بالٌدال لسهولة أو سرعة اإلنجاز كما 

التصوٌر اإلخباري ، ولكن لكً تؤدي الكامٌرا معنى معٌن وحركة ال ٌمكن أن ٌعبر عنها بوسٌلة أخرى ، أي  ٌحدث فً

أن لحركة الكامٌرا وظٌفة فنٌة ضرورٌة ، فمثالً فً فٌلم " اإلٌقاع " نرى فً مشهد الزار الكامٌرا تؤدي نفس حركات 

 .  27الزار على صوت الطبول"

 النتائج :

 المفردات واألسالٌب المربـٌة التشكٌـلٌة األساسٌة للتكـوٌن داخـل اللقطة االستعراضٌة التعرف على  

لٌس بالضرورة أن ٌكون االستعراض فً أماكن تصوٌر واسعه فٌمكن للمخرج أن ٌخلق أستعراضاً فً مكان  

 ضٌق )مثل الحارة فً بٌاع الخواتم ( .

اخل المشهد أو داخل اللقطة نفسها والمتفرج ٌتقبل هذا االستعراض هو الذي ٌتٌح فكرة تغٌٌر شكل اإلضاءة د 

 التغٌٌر دون حدوث أي تأثٌر سلبً على رؤٌته للعمل .

 ٌعد كالً من اللون و توزٌع اإلضاءة أسلوبٌن من أسالٌب خلق اإلٌقاع فً المشهد اإلستعراضً . 

 ضً وإنفرد بفكرتها . االسلوب المسرحً فً توزٌع اإلضاءة من السالٌب التً تمٌز الفٌلم االستعرا 

 التوصٌات :
ضرورة اإلهتمام بجمالٌات الصورة البصرٌة والتركٌز على أهم مقومات اإلستعراض والتً ٌنفرد بها عن غٌره  

 من األنواع مثل الخٌال واإلبهار .
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قسم  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –غٌر منشورة  –ٌر رسالة ماجست –بداللة متغٌر الزاوٌة وحركة الكامٌرا ( 

 6009 -الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون

جامعة  –رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  –الكامٌرا والتكوٌن فً الفٌلم المعاصر  -صالح الدٌن صادق عبد العال 
 8422 –قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –حلوان 

بدون  –القاهرة  –الطبعة الرابعة  -جمعٌة معامل األلوان –التكوٌن فً الفنون التشكٌلٌة  –عبد الفتاح رٌاض  
 تارٌخ

 –الجمهورٌة العربٌة السورٌة  –المؤسسة العامة للسٌنما  – 889الفن السابع –لغة السٌنما  –علً أبو شادي  
 6002 –دمشق 

 –الطبعة األولى  –القاهرة  –عالم الكتب  –واإلظهار المعماري المنظور  –محمد سامً خلوصً  
8442 

رسالة  –المعالجة البصرٌة للصورة لتطوٌر البنٌة التشكٌلٌة للفٌلم التسجٌلً  –والء محمد أحمد  
 –جامعة حللوان  –قسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –ماجستٌر غٌر منشورة 

6001  

 8418 –القاهرة  -دار المعارف –نظرٌة اللون  –ٌحٌى حمودة  
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