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 اخراج الفلم الوثائقي :  المادة                                            ديالى جامعة

              لثانية   ا: المرحلة                                          الجميلة الفنون كلية

 علي قاسم عمر م.م:  المادة مدرس                   والمرئية السمعية الفنون قسم

   8:30الساعةلخميس ا:  المحاضرة وقت                                                

 ( التسجيليالوثائقي ) الفيلم في السيناريو انواع

 تحديد في والواقعية الوثائقية السينمائية والمفاهيم االتجاهات مختلف تباينت لقد

 به أقرت سينمائية ومفاهيم اتجاهات فهناك ،في االفالم الوثائقية  السيناريو مفهوم

 .بوجوده تعترف لم وأخرى

 طبيعة حسب آخر الى فيلم من ويتباين الفيلم مخرج عمل دليل الوثائقي السيناريو

   -:اآلتي يمثل وهو الفيلم ونوع الموضوع

 .اليها الوصول وأسلوب الفيلم موضوع وبلورة تفكير مرحلة -1

 التي والمعلومات للواقع والمعايشة والتحليل الدراسة على مادته في يعتمد -2

 .متعددة مصادر من استمدت حقائق هي يتضمنها

 وشد التشويق عنصر اما ، األساس هي الموضوع ومصداقية الحقيقة على يؤكد -3

 .نفسها الموضوع مادة من اكتشافها السيناريو وكاتب المخرج فعلى المشاهد

( خفية كاميرا وثيقة، استخدام ، مقابلة) الى تشير التي المالحظات ابرز فيه تُدون -4

 .فيلمال بناء في يدخل شيء أي أو

من و،  الوثائقية العملية نحو القوي المنطلق هو جيدا المكتوب الفيلم سيناريو ان

 الوثائقي الى :_ الفيلم في السيناريو الممكن تصنيف 

  النظري السيناريو :اوال 

 لكي تصور أن يجب التي الحقائق و األحداث سالسة في يعرض الذي هو و   

 نجد السيناريو من النوع هذا في و األساسية الفكرة عن يعبر الذي المعنى تعطي

 حركة أو التصوير زوايا أو اللقطات ألحجام دقيق تحديد بدون للفيلم العامة الخطوط

  أن يستطيع حتى التصوير لوقت التفاصيل هذه الفيلم صانع يترك لكن و ، الكاميرا

 . الفيلم فيه يصور الذي المكان على تطرأ أن يمكن تغييرات أية يساير

 الصور بعض خالل من للعمل الفنية الفكرة عن يعبر أن عليه النظري فالسيناريو  

 . البسيطة الوصفية
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 : التفصيلي السيناريو ثانيا: 

 و مكان يحدد و ، للفيلم مصغر نموذج عن عبارة السيناريو يكون  الحالة هذه في   

 مقدما يشعر أن الفيلم صانع يستطيع حتى اللقطات أطوال أحيانا و ، األحداث زمان

 تحديد يستطيع كذلك ، المونتاج عملية اتمام بعد عليهما يحصل سوف اللذي إليقاعبا

 تخيال يعطي فهو  أحجامها و اللقطات زوايا و الصوتية المؤثراتو الموسيقي نوعية

 . الصوت و الصورة عنصري مستوى على بالكامل التسجيلي الفيلم عن تاما

  (التسجيليالوثائقي ) الفيلم سيناريو إعداد خطوات

 : التالي النحو علىو خطوات بعدة التسجيلي الفيلم سيناريو يمر و

   المعالجة إعداد .1

  الدراسة و البحث .2

  التنفيذي السيناريو كتابة .3

 : المعالجة إعداد -1

 التي األساسية للفكرة توضيح و شرح عن عبارة األولى الخطوة أو المرحلة هذه  

 كانت إذا ألنه ، التام بالوضوح تتسم أن البد األساسية الفكرة و ، الفيلم حولها يدور

 السيناريو فشل إلى يؤدي ذلك فإن ، محددة غير أو غامضة السيناريو محور الفكرة

 األمر فإن الشاشة على تعرض صور إلى الغامض السيناريو يتحول عندما و ،

 .المتفرج على يختلط

 االعتبار في نقاط عدة الفيلم صانع يضع أن البد للمعالجة اإلعداد مرحلة في و   

 على أو تعليق على أو منطوقحوار  على يحتوي هل و ، الفيلم تقديم أسلوب مثل

 هلو، الفيلم في أساسيا مكونا ستكون الصوتية المؤثرات و الموسيقى هل و ، كليهما

 . درامي قالب في المادة ستعالج أم الحقيقة أسلوب الفيلم تقديم في سيستخدم

 : أسئلة عدة على اإلجابة من البداعداد المعالجة  مرحلة في و

 ؟ الفيلم من الهدف هو ما -أ

 ؟ المستهدف الجمهور هو من -ب

 ؟ المطروح الموضوع من موقفه ما و المستهدف الجمهور خصائص ما -ج
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 : الدراسة و البحث -2

 في مفصل بحث إلى الحاجة تظهر ، للفيلم الرئيسية و األساسية الفكرة تحديد بعد   

 مراجعتها جبي و الفيلم سيقدمها التي المعلومات تجميع يجب حيث ، الموضوع

 و التصوير فيها سيدور التي األماكن زيارة من البد المرحلة هذه في و للدقة مراعاة

 بموضوع صلة لها التي الشخصيات مع مةالالز االتصاالت عمل يجب و ، األحداث

 . الفيلم

 كذلك البد و ، بسيطة مساهمته كانت مهما للمعلومات مصدر أي إهمال يجب ال و

 على الحصول يمكن و.  المتخصصة الموضوعات في بالخبراء االستعانة من

 و الفيلمي األرشيف و الجرائد و المجالت و الكتب مثل مصادر عدة من المعلومات

 . المعلومات شبكات و سوعاتالمو

 : التنفيذي السيناريو كتابة -3

 بداية و التنفيذ على مباشرة السابقة المرحلة التنفيذي السيناريو كتابة تعتبر و

 و الحاالت بعض في السيناريوهات من النوع هذا إلى اللجوء يتم و ، التصوير

 : التالية بالمعلومات يزودنا و بلقطة لقطة المرئيات يصف أن البد و ، الموضوعات

 . خارجية أم داخلية كانت سواء اللقطات عدد -

 . ليال أم نهارا كان سواء التصوير وقت و األماكن -

 . الكاميرا طريق عن سنراها التي المناطق -

 . المختلفة الكاميرا حركات -

 : أهمها من وظائف عدة له التسجيلي الفيلم في السيناريو و

 . فيه يسير  الذي الرئيسي االتجاه المخرج يعطي -

 مادته يختار أن الممكن من التي األماكن على للتعرف الفرصة المخرج يعطي -

 . منها

 . تصويرها المراد للمادة مبدئي تركيز بعملية يقوم أن على المخرج يساعد -


