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 لم الوثائقي ياخراج الف:  المادة                                            ديالى جامعة
                 الثةلثا: المرحلة                                          الجميلة الفنون كلية
 علي قاسم عمر م.م:  المادة مدرس                   والمرئية السمعية الفنون قسم

 لألحداث القصصي الدفع في اللقطات ترابط اهمية

لكي  مناسبا   ة على انها موضوعا  للحبك ما يحدد تعريفا   غالبا   (ورسترف )الروائي     

دأ ، بنفهم النوع الخاص بالبناء المنطقي والذي يحرض الخيارات المونتاجية 

يمكن ان نسميها بالحبكة  فورستر تلك العملية بوصفه سلسلة من االحداث والتي ال

      نال(( ولكن فورستر الحظ بانه اذا ق مثل )) مات الملك ومن بعده ماتت الملكة

)) مات الملك وماتت الملكة بعده حزنا عليه (( فنحن في هذه الحالة وضعنا حبكة 

 لوجود سبب عرضي .

على العالقات بين االشياء هو التخطيط  وتأثيرهن هذا السبب في سياق أي قصة فا   

السطور والذي يشرك المشاهد في تلك العالقات ويجعله قادر  ما بينالذي يختفي 

 على صنع الروابط المنطقية بين االحداث .

وجواب مخطط له  سؤالما تكون بنيته على هيئة  غالبا   والتأثيرفي القصة السبب   

 شاركة القارئ الى النهاية على طريقة مسلسل المغامرات مبطريقة تشجع على 

 الحقا؟ في ذهن القارئ ما الذي سيحصل  تساءلبطريقة متسلسلة بحيث يبقى 

المتبع لخلق  االسلوب واسلوب استخدام استراتيجية السؤال واالجابة عليه هو    

الفيلم نحو النهاية ،  بأحداثمن اجل الدفع  االثارة في طريقة ترابط اللقطات مونتاجيا  

ومونتاج اللقطات المتتابعة يستند على هذه االنواع من استراتيجيات السؤال 

 والجواب ، برغم ذلك فنحن عادة ما نتحدث عن تلك اللصقات المونتاجية كروابط .

وسنالحظ في االشكال المذكورة ادناه ثالثة من اكثر االنواع الخاصة بالروابط   

 -اللقطات المتتابعة : التي وجدت في مونتاج

: مثل قطع من رجل وهو يلقي بقدح شراب في لقطة واحدة  المؤقتةالروابط  .1

 والى تكسر القدح عند سقوطه على االرض في لقطة ثانية .

: مثل لقطة عامة الى بناية كلية الفنون الجميلة  ثم قطع الى  الروابط المكانية .2

 ل الكلية .لقطة قريبة الى احد التماثيل او اللوحات داخ

: مثل لقطة عامة الى كلية الفنون الجميلة ثم قطع الى لقطة  الروابط المنطقية .3

 لى احد االساتذة وهو داخل المحاضرة .ا
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العالم المادي وهي روابط هذا النوع من الروابط تبتكر حالة من االيهام بحقيقة 

وهي تستخدم لتشذيب الحبكة ودفع المحتوى الدرامي  وطد البيئة الفلميةت

 كذلك .   لألحداثوالقصصي 


