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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                                                

 ) التسجيلي ( الوثائقي الفيلم سيناريو

 يقوم حيث الخطوات من كثير في العلمي البحث مع كثيرا التسجيلي الفيلم يتفق   

 يمثل عنوانا المخرج لها يحدد مشكلة عليه نطلق أن يمكن ما أو  دةمحد فكرة على

 و المعلومات تقديم على ذلك في يعتمد و ، أساسا العقل يخاطب و الفيلم اسم

 إلى التوجه و بالوضوح يتسم و العاطفة إلى ذلك بعد ينفذ قد و ، األدلة و البراهين

 طرح في تتمثل قد التي و نهاية له و بداية له محدد هدف لتحقيق مستهدف جمهور

  . أخرى ألفالم االستفسارات من مزيد

 سلسة تكون ان يجب الوثائقي الفيلم صناعة عملية ان تقترح األفكار مدرسة ان   

 مع البداية تتم ان يجبو ،الفيلم صانع خبرة فيه تظهر الذي الحقل انها ، وعفوية

 غالباو ، تتغير لم او التصوير اثناء األمور تغيرت سواء جيد بشكل مكتوب سيناريو

 والفيلم الجيد الفيلم ما بين لالختالف تأكيدا المخرج  قبل من السيناريو تهيئة ما تكون

 . العظيم

 يستطيع ال لذلك و ؛ حولنا الذي الحقيقي العالم مع نتعامل الوثائقي  الفيلم في و   

 يضطر التي األفالم بعض هناك إن حيث ، كتابته في دقيقا يكون أن السيناريو كاتب

 نظري بسيناريو يستبدله و التفصيلي بشكله السيناريو عن التخلي إلى المخرج فيها

 . مرتبة و منظمة للتصوير خطة مجرد يحوي مبدئي

 :  HUGH Baddeley  بادلي هوف يقول الصدد هذا في و

 ألنه ، تفصيليا دقيقا - دائما - يكون أن يمكن ال التسجيلي الفيلم في السيناريو إن)) 

 غير األشياء مع للتعامل العمل حرية من بقدر للمصور و للمخرج  يسمح أن يجب

 (( . فيها التحكم يمكن ال التي و المتوقعة

 أغلب في - محكم و دقيق سيناريو له ليس التسجيلي الفيلم أن يتضح هنا من و

 يمكن ال و متوقعة غير أشياء تجدت و تظهر الواقع مع تعامله في ألنه - األحيان

 السيناريو عن التخلي إلى  التسجيلي الفيلم صانع يضطر قد لذلك ، فيها التحكم

 . للتصوير خطة مجرد يحوي  نظري بسيناريو استبداله و التفصيلي بشكله



 

2 
 

 بعض السيناريو كتابة بداية عن نجد األحيان أغلب في التسجيلية األفالم وفي

 ال األسلوب هذا و  التصوير، وقت حتى نهائي تحديد بدون تترك  التي االحتماالت

 صاحب أو السيناريو كاتب الغالب في هو الذي و المخرج مستوى انخفاض يظهر

 .فلسفته و أهدافه و التسجيلي للعمل الفني المجال بخصائص مرتبط لكنه و الفكرة

 عليه نطلق أن يمكن ما أو المبدئي السيناريو عن النهائي التخلي ذلك يعني وال    

 المخرج ىتخل إذا إنه حيث المطلوب الهدف ضوء في العمل لسير المقترح التصوير

 المسبق النسبي التحديد و التفكير عن و تماما السيناريو عن التسجيلي الفيلم في

 الواقعية الحياة ألن منظمة غير و مشتتة العناصر أمام الكاميرا و هو نفسه يجدس

 و سابق ترتيب بدون صور منها يختار أن يمكن ال بحيث اتساعا أكثر الحقيقية

 بها يقوم لقطة كل شديدة بدقة تحدد أن يمكن ال الوقت نفس في و.  منظم اختيار

 . الروائي الفيلم في يحدث مثلما بتسجيلها المصور أو المخرج

 : الوثائقي الفيلم سيناريو لكتابة مرحلتانومن الممكن ان نجد  

 التصوير سيناريو او التصوير ماقبل سيناريو -1

 التصوير مابعد سيناريو -2

 انها ، لتصوير الفيلم الوثائقي مبدئية خارطة هو : التصوير ماقبل سيناريو – 1

 بصري بدليل وتزودك ، الفيلم لقصة العريضة الخطوط وتحدد البحث توحد

 .  للتصوير

 shooting التنفيذي للسيناريو النهائية النسخة وهو: التصوير مابعد سيناريو -2

script وعملية التصوير ما بين يقع وهو كتابته واعادة تعديله مايتم دائما وهذا 

 . المونتاج

 مع األساسية المبدئية العناصر بين ما يمزج التصوير بعد ما سيناريو ان   

 ان الممكن ومن المونتاج مرحلة في هذه وتجتمع البصرية السمعية المعلومات

 في بعد فيما جمعها يتم هذه وكلوجديدة ،  جيدة معلومات او معرفة ايضا تتضمن

 . الوثائقي فيلمه لمونتاج المخرج يستخدمها سينمائية قصة شكل

 بعامل مرتبطة نسخة هو السيناريو فأن ، التصوير وبعد التصوير قبل ما وكالهما  

 صورة خلق اجل من يستخدم ان يمكن التكنيك ونفس العناصر ونفس،  محدد زمني

 . المتاحة المعلومات كمية على باالعتماد مميزة سينمائية


