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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 إنتاج مراحل

الى ما ذكرناه عن الفيلم الوثائقي في المحاضرة السابقة نذكر تعريفا  باإلضافة    

 الذى المباشر الواقع أحداث تصوير على يعتمد الذي الفيلم هوو  الوثائقي لفيلماخر ل

 حقيقية، واقعية شخصيات هم وأبطاله قصة، أو موضوًعا الفيلم كاتب منه يجعل

 اتحوار إجراء مع تعليق أو األحداث، على خارجي تعليق عن عبارة وحواره

 المكان هو وديكوره األحداث، قلب من شخصيات مع مباشرة تسجيلها يتم تلقائية

 أو البر، في الحدث فيه ويجرى الحقيقية، الشخصيات بداخله تتحرك الذى الواقعي

 الوثائقي الفيلم وهدف مفتوحة، أو مغلقة أماكن داخل المدينة، أو القرية، في البحر،

، اذ يعتبر الكثير من المهتمين  به خاصة فنية متعة وجود مع والتنوير المعرفة هو

 موضوع بشأن ُمَركَّزة معلوماتية وجبةبمتابعة االفالم الوثائقية ، ان الفيلم الوثائقي 

 . اجتماعي أو سياسي، أو تاريخي، أو علمي، كان سواء ما،

 

 -نتابع مراحل انتاجه وكما يلي :ومن اجل اعداد فيلم وثائقي )تسجيلي( علينا ان 

 :الفكرة: أوالً 

 فيلم بعمل الجهات إلحدى تكليفك هو األول الوثائقي، الفيلم لفكرة مصدران هناك   

 والمصدر اقتصادية، أو ثقافية، أو اجتماعية، جهة كانت سواء ما، فكرة   عن وثائقي

او  ،هيشغل موضوع من الفكرة تأتي بأن ،رغبة صانع الفيلم ) المخرج ( هو الثاني

 .يرغب بتسليط الضوء عليه

 :السيناريو: ثانيًا

 أن البد الذي الخيالي أو الروائي الفيلم طبيعة عن تختلف الوثائقي الفيلم طبيعة  

 سيناريو، كتابة دون فيه التصوير بدء الممكن من الوثائقي فالفيلم سيناريو، له يُْكتَب

 فنية أو أدبية، أو علمية، مادة من يكفى ما جمع ثم الموضوع، بتحديد عادة يبدأ ألنه

 تجرى التي الحركة تصوير سيجرى التي األماكن معاينة ثم ودراستها، به، خاصة

 .داخلها
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 سيناريو لها يُْكتَب التي الوثائقية التسجيلية األفالم بعض وجود من يمنع ال هذا ولكن

 في كما تعليق من يصاحبها ما مع تصويرها، المطلوب الموضوعات لتفاصيل دقيق

 الفيلم سيناريو بمثابة التعليق يكون األحيان بعض وفى والعلمية، التعليمية األفالم

 .التعليق يتضمنه لما إيضاح وسيلة كانت لو كما الصورة يرافق الذى

 

 :السينمائية المعالجة إعداد

 ألبعاد العامة الخطوط توضع ففيها الوثائقي، الفيلم كتابة مراحل من مهمة مرحلة  

 االستغراق دون وأين، تصويره يجب ما تحدد عمل خطة بمثابة وهى الموضوع،

 المكان على طرأت تفاصيالً  يرى أن المخرج يصادف قد ألنه  الدقيقة التفاصيل في

 في بتوظيفها ويقوم يراها عندما يشتت ال فحتى سبق، فيما وعاينه درسه الذي

 .الدقيقة التفاصيل في يستغرق أال عليه موضوعه

 

 :التصوير

 والصوت الصورة ُمَحدَّد ُمْحَكم سيناريو على بناءً  الوثائقي الفيلم تصوير يجرى قد   

 المواد تكون حيث اآلثار، عن فيلًما حتى أو التعليمية األفالم مع وذلك والتعليق،

 األفالم من العظمى الغالبية ولكن متغيرة، أو متحركة وغير ثابتة المصورة

 لتصوير مرنة، خطة يشبه ما على االعتماد تصويرها يستلزم الوثائقية، أو التسجيلية

 المتحرك الواقع إزاء التصرف حرية للمخرج تتيح حتى محكم، سيناريو من أكثر

 .المتغير

 وهى خاصة أسلوبية تحقيق التصوير، في الحرية هذه على ترتب وقد  

 أخرى، من بدالً  مشاهد بإحالل المصور المخرج أو المخرج يقوم حيث «االرتجال»

 لها، إعداد سابق دون تصويره من والهدف الموضوع لحركة وفقًا الكاميرا ويوجه

 يوه الوثائقي أو التسجيلي الفيلم في التصوير أساليب من أخرى أسلوبية وهناك

 في تُْستَْخَدم الكاميرا وتلك اليد، على أو الكتف على المحمولة بالكاميرا التصوير

 .إيقافها يصعب التي المتحركة األحداث تصوير
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 :المونتاج

 المصورة المواد تكون فبدونه الوثائقي، الفيلم في المهمة المراحل من المونتاج   

 ويتم التصوير، جودة كانت مهما لها قيمة ال المبعثرة اللقطات من كومة مجرد

 البداية، منذ محدد سيناريو له يوضع لم الذي الفيلم بناء في المونتاج على االعتماد

 بعد يعمل ثم ونهايته، الفيلم بداية لقطات لتحديد المونتير مع المخرج يجلس حيث

 بناء إلى الوصول محاوالً  ولقطات مشاهد من بينهما ما ترتيب على المونتير مع ذلك

 . النهاية إلى البداية من متصاعد جمالي أو درامي

 خالل من المجتمع وتقدم بناء في مهمة أداة الوثائقي لميالف وال بد لنا ان نعرف ان    

 التالعب يستطيع خاللها من والتي بها يتمتع التي واإلعالمية الفنية اإلمكانيات

 في باإلنسان متصلة وظواهر موضوعات يتناول فهو المشاهدين، وعقول بمشاعر

 على يعتمد الوثائقي فالفيلم ، فقط للحياة واقعي عرض مجرد وليس وبيئته محيطه

 المخرج هدف يحقق بشكل فنية بصورة ومعالجتها الحياة في الموضوعية الحقيقة

 للسينما( جريرسون) تعريف  وحسب ، المشاهدين الى إيصاله  المراد

 (فني خلق فيه بأسلوب الجارية الواقعية االحداث معالجة)الوثائقية

 الفني العمل في رؤية المخرج تدخل عدم مسألة ان العملية الناحية منلنا   يتبين  

ً  ليس امراً   هذا وعلى الواقع، لقضايا بالنسبة الخاصة نظره وجهة فنان فلكل ، جازما

واختيار المخرج  تصويرها المراد للمادة اختيار أي ان نعتبر ان يمكن األساس

 نسبة داخله في يحملللموسيقى والتصويرية وكل ما من شانه االرتقاء بالعمل الفني 

 . التدخل من معينة

 


